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الخميس األسود مخيم جنين يستعيد اجتياح 
العام 2002: تسعة شهداء وعشرات اإلصابات 

في مجزرة جديدة لقوات االحتالل

تنفيذا للتوجيهات الملكية.. العيسوي يسلم 
مساكن ألسر تضررت من حادثة اللويبدة

االنباط – وكاالت 

الهجوم  بعد  جنني،  خميم  عا�شه  دام  ي��وم 

اأي  ع��ام��اً،   21 ل��ه منذ  تعر�ض  ال��ذي  الأ�شعب 

منذ العملية الع�شكرية التي اجتاحت خاللها 

2002 خالل  دب��اب��ات الح��ت��الل املخيم يف ع��ام 

اأحداث النتفا�شة الثانية.

واحل��زن  الغ�شب  من  كبرية  حالة  و���ش��ادت 

����ش���ه���داء، خ��الل   9 امل��خ��ي��م  ���ش��ق��ط يف  اأن  ب��ع��د 

�شاعات، بع�شهم مقاومون، فيما اعترب ن�شطاء 

اأن ال��رق��م ال��ك��ب��ري م��ن ال�����ش��ه��داء ي��دل��ل على 

�شراوة وحجم وكثافة ال�شتباك، الذي �شهدت 

ع��ل��ي��ه ����ش���وارع واأح���ي���اء امل��خ��ي��م ب��ني امل�شلحني 

وقوات الحتالل.

القتحام  عملية  ب��داي��ة  منذ  ب��ادي��اً،  وك���ان 

الأك�����رب م��ن��ذ ���ش��ن��وات، اأن����ه ���ش��ي��ك��ون خم��ت��ل��ف��اً، 

التي �شاركت بالقتحام،  القوات  بدللة حجم 

امل���واط���ن���ني اإىل  وت��وق��ي��ت��ه يف حل��ظ��ة خ�����روج 

اأعمالهم يف ال�شباح.

الح��ت��الل،  ع��ن��ه جي�ض  اأع��ل��ن  م��ا  وبح�شب 

3 مطلوبني  اعتقال  فاإن القتحام كان بهدف 

ا�شتهدفت  ن��ار  اإط��الق  عمليات  عن  م�شوؤولني 

م�شتوطنات وقوات من جي�ض الحتالل.

وك����ان امل��خ��ي��م ق���د ا���ش��ت��ف��اق مت����ام ال�����ش��اع��ة 

ال�شابعة �شباحاً على اقتحام القوات اخلا�شة، 

اأن ال�شتفاقة الثانية كانت بعد ان�شحاب  غري 

ق����وات الح���ت���الل، ح��ي��ث حت�����ش�����ض امل��واط��ن��ون 

اأنف�شهم وعائالتهم و�شاهدوا فظاعة العملية 

الع�شكرية.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط – عمان 

ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ل��ك��ي��ة، ���ش��ل��م رئ��ي�����ض ال��دي��وان 

امللكي الها�شمي يو�شف ح�شن العي�شوي، رئي�ض 

امللك  ج��الل��ة  م��ب��ادرات  وتنفيذ  متابعة  جلنة 

�شكنية  �شقق  ت�شجيل  �شندات  اخلمي�ض،  اأم�ض 

مبنى  انهيار  حادثة  من  ت�شررت  اأ�شر  خلم�ض 

ال��ل��وي��ب��دة، اأم���ر ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

بتوفريها على نفقته اخلا�شة.

وك�����ان ج���الل���ة امل���ل���ك، ال�����ذي ت���اب���ع حينها 

جم���ري���ات ع��م��ل��ي��ات الإن���ق���اذ اأول ب�����اأول، وج��ه 

ب��ت��وف��ري ال��رع��اي��ة ال��ك��ام��ل��ة ل��الأ���ش��ر امل��ت�����ش��ررة، 

وت���وف���ري ج��م��ي��ع الح��ت��ي��اج��ات ال���الزم���ة ل��ه��م، 

يف  الأ���ش��ر،  لهذه  �شكنية  �شقق  ب�شراء  والي��ع��از 

�شياق املبادرات امللكية.

وق�����ال ال��ع��ي�����ش��وي خ����الل ت�����ش��ل��ي��م ���ش��ن��دات 

ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف ال�����دي�����وان امل���ل���ك���ي ال��ه��ا���ش��م��ي، 

ب��ح�����ش��ور حم��اف��ظ ال��ع��ا���ش��م��ة ي��ا���ش��ر ال��ع��دوان 

واأمني عام وزارة التنمية الجتماعية الدكتور 

امل���ل���ك ي��ح��ر���ض  اإن ج���الل���ة  ال�������ش���م���ور،  ب�����رق 

ع��ل��ى ت��ل��م�����ض اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني وم��ت��اب��ع��ة 

اأو�شاعهم، ويوجه دوما بتقدمي الدعم والعون 

وامل�شاعدات العاجلة للحالت الإن�شانية الأكرث 

ومن  الأ�شا�شية،  احتياجاتها  وتلبية  اإحل��اح��ا، 

�شمنها امل�شاكن.

املت�شررة يف  الأ�شر  زيارته لإح��دى  وخ��الل 

اأك��د  العا�شمة،  حمافظة  يف  اجل��دي��د  م�شكنها 

اأمر بها  اأنه مت تاأمني امل�شاكن، التي  العي�شوي 

الأ�شا�شية  امل�شتلزمات  بجميع  امل��ل��ك،  ج��الل��ة 

من اأثاث واأجهزة كهربائية، ومبا يكفل توفري 

احلياة الكرمية لالأ�شر يف بيئة اآمنة و�شحية.

الهتمام  عاليا  امل�شتفيدة  الأ���ش��ر  وق���درت 

واحلر�ض امللكي املبا�شر بق�شيتهم، مو�شحني 

اأن����ه م��ن��ذ وق����وع احل���ادث���ة، وج���ه ج��الل��ة امللك 

للجهات املعنية، بتقدمي الرعاية الكاملة لهم، 

وتوفري جميع احتياجاتهم الالزمة، وتاأمينهم 

مب�شاكن موؤقتة.

التفا�صيل �ص »2«

  االأنباط-عمان

حتى  للمملكة  ال��ت��ج��اري  ال��ع��ج��ز  ارت���ف���ع   

املا�شي،  العام  الثاين من  ت�شرين  �شهر  نهاية 

دينار،  9.854 مليار  ليبلغ  باملئة،   26.8 بن�شبة 

الفرتة  7.774 مليار دينار لنف�ض  مقارنة مع 

من العام 2021.

واأ��������ش�������ار ال����ت����ق����ري����ر ال���������ش����ه����ري ل����دائ����رة 

اخلارجية  التجارة  حول  العامة  الإح�شاءات 

قيمة  ارت��ف��اع  اإىل  اخلمي�ض،  اأم�ض  الأردن،  يف 

ال�شادرات الكلية لنهاية �شهر ت�شرين الثاين 

لتبلغ  باملئة،   35.2 بن�شبة   ، املا�شي  العام  من 

8.107 مليار دينار، مقارنة بنف�ض الفرتة من 

العام 2021 والبالغة 5.997 مليار دينار.

كما ارتفعت قيمة ال�شادرات الوطنية حتى 

املا�شي،  العام  الثاين من  ت�شرين  �شهر  نهاية 

مليار   7.462 ما مقداره  اأي  باملئة،   37 بن�شبة 

ل��ذات  دي��ن��ار  مليار   5.446 م��ع  دي��ن��ار، مقارنة 

الفرتة من العام 2021.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة املعاد ت�شديره 

644.8 مليون دينار، حتى نهاية �شهر ت�شرين 

 17.1 املا�شي بارتفاع ن�شبته  العام  الثاين من 

 2021 ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  بنف�ض  مقارنة  باملئة، 

والبالغة نحو 550 مليون دينار.

التفا�صيل �ص »5«

االأنباط-العقبة

وقعت �شركة تطوير العقبة الذراع املطور 

ل�شلطة منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة، 

وتوريد  لنقل  امل�شرية  الأردنية  فجر  و�شركة 

اأم�ض اخلمي�ض، اتفاقية لبناء  الغاز الطبيعي 

الغاز  لتزويد  ربط و حمطة  نقطة  ت�شغيل  و 

اإىل منطقة  ال��ع��رب��ي  م���ن اخل���ط  ال�����ش��ن��اع��ي 

القويرة ال�شناعية بتزويد الغاز ال�شناعي.

ووقع التفاقية الرئي�ض التنفيذي ل�شركة 

تطوير العقبة ح�شني ال�شفدي، ورئي�ض هيئة 

امل��دي��ري��ن يف ���ش��رك��ة ف��ج��ر امل�����ش��ري��ة الأردن��ي��ة 

الطاقة  وزي���ر  ب��رع��اي��ة  ر���ش��اد،  ف���وؤاد  املهند�ض 

اخلراب�شة،  �شالح  الدكتور  املعدنية  وال��رثوة 

ووزي����ر ال��ب��رتول وال����رثوة امل��ع��دن��ي��ة امل�شري 

العقبة  منطقة  �شلطة  ورئ��ي�����ض  امل���ال،  ط���ارق 

القت�شادية اخلا�شة نايف الفايز.

وت�شمنت التفاقية، تزويد الغاز ال�شناعي 

م���ن اخل����ط ال���ع���رب���ي اإىل م��ن��ط��ق��ة ال��ق��وي��رة 

ال�شناعية على م�شاحة 1800 دومن، كمرحلة 

التنموية الأخرى  ال�شناعية  املناطق  اأوىل يف 

مرت  األ���ف   90 اإىل  ت�شل  وب��ق��درة  املنطقة،  يف 

الأوىل  امل��ح��ط��ة  وت���ع���د  ال�����ش��اع��ة.  م��ك��ع��ب يف 

للمناطق  الآم�����ن  ال�����ش��ن��اع��ي  ال���غ���از  ل��ت��زوي��د 

ال�شناعية، الأمر الذي ي�شهم ب�شكل كبري يف 

ا�شتخدام  على  امل�شتثمرين  وت�شجيع  حتفيز 

الغاز .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط  - وكاالت 

اأكد املتحدث با�شم حركة اجلهاد الإ�شالمي 

ط���ارق ���ش��ل��م��ي، اأن م��ا ارت��ك��ب��ه الح���ت���الل من 

جرمية يف خميم جنني لن مير مرور الكرام.

وق����ال ���ش��ل��م��ي يف ح��دي��ث ���ش��ح��ف��ي، اأم�����ض 

اخلمي�ض، اأن جرمية الحتالل لن متر مرور 

الثمن  �شيدفع  الح��ت��الل  اأن  م��وؤك��داً  ال��ك��رام، 

جراء هذه اجلرمية.

اأن م���ا ح���دث مب��ث��اب��ة ج��رمي��ة  اإىل  ول��ف��ت 

تهدف  الح��ت��الل  قبل  م��ن  الأرك����ان  مكتملة 

املقاومة  الفل�شطيني وقتل روح  ال�شعب  لقتل 

يف ال�شفة الغربية.

التفا�صيل �ص »6«

ارتفاع العجز التجاري للمملكة
 بنسبة %26.8

اتفاقية لنقل وتوريد الغاز لمنطقة 
القويرة الصناعية

الجهاد: ما حدث في جنين لن يمر مرور 
الكرام واالحتالل سيدفع الثمن

ة لسنة 2023 مجلس الوزراء ُيقرُّ نظام تنظيم البيئة االستثماريَّ

وزير الداخلية العراقي يؤكد أهمية تعزيز التعاون األمني 
بين األردن والعراق

االنباط – وكاالت 

يف  �شعبنا  اأب��ن��اء  م��ن  الآلف  ع�����ش��رات  �شيع 

حم��اف��ظ��ة ج��ن��ني، اأم�����ض اخل��م��ي�����ض، يف موكب 

ج����ن����ائ����زي م���ه���ي���ب ج���ث���ام���ني جم�������زرة ج��ن��ني 

واأ�شيب  �شهداء  ت�شعة  ارتقى  حيث  وخميمها، 

اآخرين خالل اقتحام املخيم �شباح اليوم.

الت�شعة  ال�شهداء  امل�شيعون، جثامني  وحمل 

ع��ل��ى الأك�����ت�����اف، م���ن اأم������ام م�����ش��ت�����ش��ف��ى جنني 

احلكومي يف م�شرية جابت �شوارع املدينة، فيما 

عم الإ�شراب ال�شامل كافة مناحي احلياة.

وارت��ك��ب��ت ق���وات الح��ت��الل جم���زرة دم��وي��ة 

اأن  يف جنني وخميمها، واأعلنت وزارة ال�شحة، 

ح�شيلة العدوان، 9 �شهداء بينهم �شيدة م�شنة، 

و20 اإ�شابة بينها 4 بحالة خطرية.

وال�������ش���ه���داء ه����م: ���ش��ائ��ب ع�����ش��ام حم��م��ود 

ازري��ق��ي )24 ع��ام��ا( م��ن مدينة ج��ن��ني، وعز 

الدين يا�شني �شالحات )26 عاما(، وعبد اهلل 

وامل�شنة  جع�ض،  اأجم��د  وو�شيم  الغول،  م��روان 

اأبو  ومعت�شم  جنني،  خميم  من  عبيد  ماجدة 

�شبح،  حممود  وحممد  اليامون،  من  احل�شن 

وال�����ش��ق��ي��ق��ني حم��م��د ون����ور ���ش��ام��ي غ��ن��ي��م من 

برقني، ومت نقل جثامني ال�شهداء اإىل برقني، 

واليامون، وخميم جنني، ملواراتهم الرثى.

.

التفا�صيل �ص »6«

وداع مهيب حزين... جماهير غفيرة تشيع جثامين شهداء جنين

  االنباط – عمان 

التي عقدها  ال���وزراء يف جل�شته  اأق��رَّ جمل�ض 

الدكتور  الوزراء  اليوم اخلمي�ض، برئا�شة رئي�ض 

ب�شر اخل�شاونة، نظام تنظيم البيئة ال�شتثماريَّة 

ل�شنة 2023م، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون البيئة 

ال�شتثماريَّة رقم )21( ل�شنة 2022م، الذي دخل 

حيِّز النَّفاذ بتاريخ 2023/1/14م.

امية  وؤية امللكيَّة ال�شَّ وياأتي النِّظام تنفيذاً للرُّ

��ع يف  ��ح��دي��ث الق��ت�����ش��ادي، م��ن ح��ي��ث ال��ت��و���شُّ ل��ل��تَّ

الأن�شطة القت�شادية التي ت�شتفيد من اخلدمة 

ال�شتثمارية ال�شاملة.

ال�شتثماريَّة  البيئة  تنظيم  ن��ظ��ام  وي�شتمل 

ع��ل��ى )18( ن��ظ��ام��اً مت دجم��ه��م يف ن��ظ��ام واح���د؛ 

النظام  يبنيِّ  بحيث  امل�شتثمرين،  على  ت�شهياًل 

لال�شتفادة  ال��ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي  ���ة  واآل���يَّ اإج������راءات 

م م��ن خ���الل اخل��دم��ة  م��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي ُت��ق��دَّ

ال�شتثمارية ال�شاملة.

الالزمة  املتطلَّبات  النِّظام  مبوجب  د  وحُت���دَّ

����ش���ني واجل���ه���ات  وواج�����ب�����ات امل���وظ���ف���ني وامل���ف���وَّ

الر�شميَّة التي ميثلونها، مبا يف ذلك حتديد مدة 

يومني لإعالم امل�شتثمر باكتمال الطلب اأو طلب 

ا�شتكمال النَّواق�ض.

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط – بغداد 

اأك����د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��راق��ي ع��ب��دالأم��ري 

ال�شمري، اأهمية تعزيز التعاون الأمني امل�شرتك 

بني البلدين ال�شقيقني الأردن والعراق.

واأ������ش�����ار خ�����الل ل���ق���ائ���ه ال����وف����د الإع����الم����ي 

ر�شميه من  ب��دع��وة  ب��غ��داد  ي���زور  ال���ذي  الأردين 

الدور  اأهمية  اإىل  العراقيني،  ال�شحفيني  نقابة 

املحوري الذي يقوم به الأردن وحر�شه امل�شتمر 

لل�شيطرة  ال��ع��راق؛  م��ع  امل�شتمر  التن�شيق  على 

التهريب  عمليات  ومنع  احل��دودي��ة  املنافذ  على 

والق�شاء على بوؤر الإرهاب.

وا�شتعر�ض عددا من املحاور املتعلقة بالو�شع 

مبينا  البلدين،  بني  العالقات  وتوطيد  الأمني 

اأن العراق اأ�شبح ميتلك .

التفا�صيل �ص »4«

بني مصطفى: األردن بقيادته يولي اهتماًما كبيًرا لقطاع الرعاية
 والحماية االجتماعية

االنباط – عمان 

 قالت وزيرة التنمية الجتماعية، وفاء بني 

م�شطفى، اإن الأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل 

ال��ث��اين ي���ويل اه��ت��م��اًم��ا ك��ب��رًيا ب��ق��ط��اع ال��رع��اي��ة 

واحلماية الجتماعية، وموا�شلة تنفيذ قرارات 

جمل�ض وزراء ال�شوؤون الجتماعية العرب.

خالل  لها  كلمة  يف  م�شطفى،  بني  واأ�شافت 

وزراء  42 لج��ت��م��اع جم��ل�����ض  ال������دورة  اأع���م���ال 

اأن  قطر،  دول��ة  يف  العرب  الجتماعية  ال�شوؤون 

اأولت جل اهتمامها بهذا القطاع من  احلكومة 

التي  الأم���ور  من  العديد  بتنفيذ  القيام  خ��الل 

تعزز دوره. واأ�شارت اإىل اأن جمل�ض الوزراء وافق 

ال�شيا�شات  لدرا�شات  العربي  املركز  اإن�شاء  على 

الجتماعية والق�شاء على الفقر متعدد الأبعاد 

يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، وامل�����ش��ادق��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام 

الأ���ش��ا���ش��ي ل��ل��م��رك��ز، وال����ذي ي��اأت��ي ت��ب��ًع��ا ل��ق��رار 

جمل�ض جامعة الدول العربية.

التفا�صيل �ص »2«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط – عمان 

بحث وزير الداخلية مازن الفرايه لدى 

اأم���ن ع���ام جمل�س  اأم�����س اخل��م��ي�����س  ل��ق��ائ��ه 

بن  حممد  الدكتور  العرب  الداخلية  وزراء 

العربي  االأمني  التعاون  اأوجه  كومان  علي 

اأع��ل��ى  اإىل  ب��ه  ، و���س��ب��ل االرت���ق���اء  امل�����س��رتك 

. امل�ستويات 

بنود  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��ال  وج��رى 

االأرب���ع���ون ملجل�س  ال����دورة  اأع��م��ال  ج���دول 

ع��ق��ده��ا  امل��زم��ع  ال��ع��رب  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء 

وال��ذي  املقبل  اآذار  �سهر  خ��ال  تون�س  يف 

االأمنية  املو�سوعات  من  العديد  يت�سمن 

م��ن��ه��ا م���ك���اف���ح���ة االإره���������اب وامل�����خ�����درات، 

اجل�������رائ�������م االإل������ك������رتون������ي������ة، واالأم����������ن 

. ال�سيرباين 

بع�س  حول  ماحظاته  الفراية  واأب��دى 

اأعمال  ج��دول  يت�سمنها  التي  املو�سوعات 

تطبيق  على  االأردن  حر�س  موؤكداً  الدورة، 

جميع  وتقدمي  وتو�سياته  املجل�س  قرارات 

العامة  ل��اأم��ان��ة  ال��دع��م وامل�����س��ان��دة  اأ���س��ك��ال 

ل��ل��م��ج��ل�����س، م��ع��رب��ا ع���ن ارت��ي��اح��ه ل��ل��ج��ه��ود 

ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا امل��ج��ل�����س ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ع��اون 

اليها  و�سل  التي  واملراحل  املن�سود  االأمني 

ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا على  ال��ن��وع��ي��ة  واالإجن�������ازات 

. عام  ب�سكل  اجلرمية  مكافحة  �سعيد 

الفاعل  بالدور  كومان  اأ�ساد  جانبه  من 

لاأردن يف دعم وتطوير اآليات عمل املجل�س 

العربي  املكتب  خا�سة  املختلفة  واأج��ه��زت��ه 

ل�������س���وؤون امل����خ����درات واجل����رمي����ة، م��وج��ه��ا 

يف  للم�ساركة  لاأردن  الدعوة  اللقاء  خال 

للمجل�س. املقبلة  الدورة  اجتماعات 

الفراية يلتقي امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

اجلمعة    27  /  1  / 2023

االنباط – عمان 

 اف��ت��ت��ح ن���ائ���ب ج���ال���ة امل���ل���ك، ���س��م��و االأم����ري 

اأم�س  العهد،  ويل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�سن 

مركز  وتطوير  تاأهيل  اإع��ادة  م�سروع  اخلمي�س، 

ال�����س��ام��ل يف منطقة  ب�����س��م��ة  االأم�������رية  ���س��ح��ي 

املهاجرين براأ�س العن بالعا�سمة عمان.

وا���س��ت��م��ع ���س��م��وه اإىل ���س��رح ق��دم��ت��ه امل��دي��رة 

الدكتورة  اخلريية  »همتنا«  جلمعية  التنفيذية 

األف   22 فادية �سمارة حول املركز الذي يخدم 

الطارئة  احل���االت  و�سي�ستقبل  �سهريا،  م��راج��ع 

على مدى 24 �ساعة طوال االأ�سبوع.

وبينت �سمارة اأن امل�سروع الذي بادرت جمعية 

 ،2019 ع��ام  تاأ�س�ست  التي  اخل��ريي��ة،  »همتنا« 

اخلا�س  القطاع  م��ن  بتربع  وتطويره  بتاأهيله 

�سمن  ي���اأت���ي  ال�����س��ح��ة،  وزارة  م���ع  وب��ال�����س��راك��ة 

25 مركزا �سحيا �ساما  اإعادة تاأهيل وتطوير 

مبختلف اأنحاء اململكة.

مل�سروع  قدمت  ال�سحة  وزارة  اأن  اإىل  ولفتت 

واالأج��ه��زة  واالإداري  اللوج�ستي  ال��دع��م  امل��رك��ز 

الطبية، وقامت بتعين كوادر اإ�سافية مبختلف 

التخ�س�سات الازمة للتو�سع يف اخلدمات.

اإع���ادة  م�����س��روع  اأن  العهد  ويل  �سمو  واع��ت��رب 

تاأهيل وتطوير املركز يعد اأمنوذجا للم�سوؤولية 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ول��ل��ت��ع��اون ب���ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام 

واخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

ولفت �سموه اإىل اأهمية تعميم هذا االأمنوذج 

يف م���راك���ز ط��ب��ي��ة اأخ������رى، م��ع��رب��ا ع���ن ت��ق��دي��ره 

تنفيذ  يف  امل�ساهمن  وجل��م��ي��ع  همتنا  جلمعية 

امل�سروع.

املقام على  املركز،  العهد يف  �سمو ويل  وج��ال 

خمتلف  ع��ل��ى  وي�����س��ت��م��ل  م2،   1700 م�����س��اح��ة 

التخ�س�سات الطبية، وخمترب متطور.

وه��دف��ت اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل وت��ط��وي��ر امل��رك��ز اإىل 

حت�سن جودة خدمات الرعاية ال�سحية املقدمة 

امل�ست�سفيات  يف  االزدح����ام  وتقليل  للمراجعن، 

احل��ك��وم��ي��ة، وم���راع���اة ج��م��ي��ع اح��ت��ي��اج��ات ذوي 

االإعاقة، وتوفري م�سار �سريع لكبار ال�سن.

وح�سر االفتتاح وزير ال�سحة الدكتور فرا�س 

امللكية  الطبية  اخلدمات  ع��ام  ومدير  ال��ه��واري، 

ال��ع��م��ي��د ال��ط��ب��ي��ب ي��و���س��ف زري���ق���ات، وع����دد من 

امل�ساهمن واملتطوعن بتنفيذ امل�سروع.

االنباط – عمان 

ال��دي��وان  رئي�س  �سلم  ملكية،  بتوجيهات 

امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، 

جالة  مبادرات  وتنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س 

�سقق  ت�سجيل  �سندات  اخلمي�س،  اأم�س  امللك 

�سكنية خلم�س اأ�سر ت�سررت من حادثة انهيار 

امل��ل��ك عبداهلل  اأم���ر ج��ال��ة  ال��ل��وي��ب��دة،  مبنى 

الثاين بتوفريها على نفقته اخلا�سة.

ت��اب��ع حينها  ال����ذي  امل���ل���ك،  وك����ان ج��ال��ة 

وج��ه  ب����اأول،  اأوال  االإن���ق���اذ  عمليات  جم��ري��ات 

املت�سررة،  لاأ�سر  الكاملة  الرعاية  بتوفري 

لهم،  ال��ازم��ة  االح��ت��ي��اج��ات  جميع  وت��وف��ري 

االأ�سر، يف  لهذه  �سكنية  �سقق  ب�سراء  وااليعاز 

امللكية. املبادرات  �سياق 

وق����ال ال��ع��ي�����س��وي خ���ال ت�����س��ل��ي��م ���س��ن��دات 

ال��ت�����س��ج��ي��ل يف ال����دي����وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، 

ال��ع��دوان  يا�سر  العا�سمة  حم��اف��ظ  بح�سور 

االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ع����ام  واأم������ن 

ال���دك���ت���ور ب����رق ال�����س��م��ور، اإن ج���ال���ة امل��ل��ك 

امل��واط��ن��ن  اح��ت��ي��اج��ات  تلم�س  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س 

وم��ت��اب��ع��ة اأو���س��اع��ه��م، وي��وج��ه دوم���ا بتقدمي 

للحاالت  العاجلة  وامل�ساعدات  والعون  الدعم 

االإن�سانية االأكرث اإحلاحا، وتلبية احتياجاتها 

امل�ساكن. االأ�سا�سية، ومن �سمنها 

املت�سررة  االأ���س��ر  زي��ارت��ه الإح���دى  وخ��ال 

العا�سمة،  حمافظة  يف  اجل��دي��د  م�سكنها  يف 

التي  امل�ساكن،  ت��اأم��ن  مت  اأن��ه  العي�سوي  اأك��د 

امل�ستلزمات  بجميع  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  ب��ه��ا  اأم���ر 

ومبا  كهربائية،  واأجهزة  اأثاث  من  االأ�سا�سية 

بيئة  لاأ�سر يف  الكرمية  احلياة  توفري  يكفل 

اآمنة و�سحية.

االهتمام  عاليا  امل�ستفيدة  االأ���س��ر  وق��درت 

واحل�����ر������س امل���ل���ك���ي امل���ب���ا����س���ر ب��ق�����س��ي��ت��ه��م، 

م��و���س��ح��ن اأن����ه م��ن��ذ وق����وع احل����ادث����ة، وج��ه 

ج���ال���ة امل���ل���ك ل���ل���ج���ه���ات امل���ع���ن���ي���ة، ب��ت��ق��دمي 

ال����رع����اي����ة ال���ك���ام���ل���ة ل���ه���م، وت����وف����ري ج��م��ي��ع 

مب�ساكن  وتاأمينهم  ال��ازم��ة،  احتياجاتهم 

موؤقتة.

واعتربوا اأن توفري م�ساكن جديدة دائمة 

حياتهم،  يف  مهمة  ن��وع��ي��ة  نقلة  ي�سكل  ل��ه��م 

وهو ما كان ليكون لوال متابعة جالة امللك 

اأ�سباب  جميع  توفري  على  املتوا�سل  وحر�سه 

احلياة الكرمية واالآمنة لهم.

االجتماعية  التنمية  وزارة  اأن  اإىل  ي�سار 

وب���ال���ت���ع���اون م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، وت��ن��ف��ي��ذا 

ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة، ق��ام��ت ب��ت��اأم��ن االأ���س��ر 

مب�ساكن  االإن��ق��اذ،  عمليات  اأث��ن��اء  امل��ت�����س��ررة، 

م���وؤق���ت���ة، وت����وف����ري اح���ت���ي���اج���ات���ه���م امل��ن��زل��ي��ة 

ال�ساملة لهم. ال�سحية  والرعاية 
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الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  عن  مندوًبا   

كبري  حممد،  بن  غ��ازي  االأم��ري  �سمو  ا�ستقبل 

م�����س��ت�����س��اري ج��ال��ة امل��ل��ك ل��ل�����س��وؤون ال��دي��ن��ي��ة 

اأم�س  ال�سخ�سي جلالته،  والثقافية واملبعوث 

اخل��م��ي�����س، وف�����ًدا م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة 

امل���وؤث���رة وامل��ط��ارن��ة م��ن ال��ك��ن��ي�����س��ة االإجن��ي��ل��ي��ة 

ال���ل���وث���ري���ة يف ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ب��ح�����س��ور 

م���ط���ران ال��ك��ن��ي�����س��ة االإجن��ي��ل��ي��ة ال��ل��وث��ري��ة يف 

اإب��راه��ي��م  ���س��ن��ي  امل���ط���ران  وف��ل�����س��ط��ن،  االأردن 

عازر.

ال���ذي عقد يف  ال��ل��ق��اء،  ون��ق��ل �سموه خ��ال 

ق�����س��ر احل�����س��ي��ن��ي��ة، حت��ي��ات ج��ال��ة امل��ل��ك اإىل 

احل�����س��ور، م���وؤك���ًدا ح��ر���س ج��ال��ت��ه ع��ل��ى دع��م 

اأ���س��ي��ًا ال  ب��اع��ت��ب��اره ج���زًءا  امل�سيحي  ال��وج��ود 

يتجزاأ من الن�سيج االجتماعي يف املنطقة.

وتناول اللقاء اجلهود التي يبذلها االأردن، 

ب��ق��ي��ادة ج���ال���ة امل���ل���ك، يف ح��م��اي��ة امل��ق��د���س��ات 

ال�سريف،  ال��ق��د���س  يف  وامل�سيحية  االإ���س��ام��ي��ة 

وال��ت�����س��دي الأي����ة حم�����اوالت ل��ت��غ��ي��ري ال��و���س��ع 

ال���ت���اري���خ���ي وال����ق����ان����وين ال���ق���ائ���م يف امل��دي��ن��ة 

املقد�سة.

الو�ساية  اأهمية  احل�سور  اأكد  جهتهم،  من 

ال���ه���ا����س���م���ي���ة ع���ل���ى امل����ق����د�����س����ات االإ����س���ام���ي���ة 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال���ق���د����س، ب���احل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا 

يف  امل��ل��ك  ج��ال��ة  م��واق��ف  مثمنن  وحمايتها، 

الوجود  ودع��م  والوئام،  ال�سام  مبادئ  تعزيز 

امل�سيحي يف االأرا�سي املقد�سة.

ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل 
وتطوير مركز صحي برأس العين

تنفيذا للتوجيهات الملكية.. العيسوي يسلم مساكن ألسر 
تضررت من حادثة اللويبدة

مندوًبا عن الملك..األمير غازي يستقبل وفًدا من الكنيسة 
اإلنجيلية اللوثرية في الواليات المتحدة
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 دانت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبن 

للمدن  االإ�سرائيلية  االقتحامات  ا�ستمرار 

املتكررة  واالع��ت��داءات  املحتلة  الفل�سطينية 

عليها، واآخرها العدوان على مدينة جنن 

اليوم اخلمي�س.

الوزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وا�ستنكر 

الت�سعيد  ح��م��ل��ة  امل���ج���ايل  ���س��ن��ان  ال�����س��ف��ري 

بتفجر  تنذر  التي  االإ�سرائيلية  الع�سكرية 

دوام����ة ج��دي��دة م��ن ال��ع��ن��ف ال���ذي �سيدفع 

اجلميع ثمنها.

امل��زي��د  اإال  ي��ول��د  ل���ن  ال��ع��ن��ف  اإن  وق�����ال، 

اأن االق��ت��ح��ام��ات  ال��ع��ن��ف، م�����س��ريا اىل  م��ن 

املحتلة  الفل�سطينية  للمدن  االإ�سرائيلية 

العملية  ال��ك��ل��ي يف  ا���س��ت��م��رار اجل��م��ود  م��ع 

ال�سلمية يدفع باجتاه ت�سعيد خطري يهدد 

بال�سام  االأم��ل  ويقتل  واال�ستقرار،  االأم��ن 

العادل وجدوى العملية ال�سلمية.

عملياتها  اإ�سرائيل  وق��ف  ���س��رورة  واأك��د 

ال��ع�����س��ك��ري��ة ك���اف���ة وج���م���ي���ع االإج����������راءات 

ال��ا���س��رع��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��و���س ح��ل ال��دول��ت��ن 

وفر�س حتقيق ال�سام.

ال���وزارة  با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  و���س��دد 

على اأهمية اإطاق جهد حقيقي ال�ستئناف 

امل����ف����او�����س����ات وحت���ق���ي���ق ال�������س���ام ال����ع����ادل 

ال����ذي ي��ن��ه��ي االح���ت���ال وي��ج�����س��د ال��دول��ة 

القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

من  الرابع  خطوط  على  املحتلة  ال�سرقية 

حزيران لعام 1967.
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مندوبا عن جالة امللك عبداهلل الثاين، 

يو�سف  الها�سمي  امللكي  الديوان  رئي�س  قدم 

ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، اأم�����س اخل��م��ي�����س، واج��ب 

العزاء بوفاة املرحوم عبد العزيز الكباريتي، 

الكرمي  عبد  االأ�سبق  ال���وزراء  رئي�س  �سقيق 

الكباريتي، وبوفاة املرحومة اأمرية اإ�سماعيل 

وزرم�س �سن والدة النائب خلدون حينا.

بيتي  اإىل  زيارته  خال  العي�سوي،  ونقل 

ع���زاء امل��رح��وم��ن، ت��ع��ازي وم��وا���س��اة جالة 

اهلل  �سائا  الفقيدين،  وذوي  الأ�سرتي  امللك 

رحمته  بوا�سع  يتغمدهما  اأن  القدير  العلي 

جنانه. ف�سيح  وي�سكنهما 
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عبيداهلل  اللواء  العام،  االأم��ن  مدير  زار 

امل��ع��اي��ط��ة، اأم�������س اخل��م��ي�����س، ق���ي���ادة االأم���ن 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي وال����دوائ����ر، اّط���ل���ع خ��ال��ه��ا 

ع��ل��ى ���س��ري ال��ع��م��ل وال��واج��ب��ات امل��ن��وط��ة بها 

بها. لارتقاء  املو�سوعة  واخلطط 

ون��ق��ل ال���ل���واء امل��ع��اي��ط��ة حت��ي��ات ج��ال��ة 

امللك عبداهلل الثاين، القائد االأعلى للقّوات 

امل�����س��ّل��ح��ة، مل��رت��ب��ات االأم�����ن ال��دب��ل��وم��ا���س��ي، 

والرئي�س  امل��ه��م  ل��دوره��م  جالته  وت��ق��دي��ر 

االأردن  �سيوف  حلماية  ب��ه  يقومون  ال��ذي 

وال��ب��ع��ث��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة واأه���م امل��وؤ���س�����س��ات 

احلكومية. والوزرات 

ّك���د م��دي��ر االأم���ن ال��ع��ام اأه��م��ي��ة ال��دور  واأ

ال�ساعة  م��دار  على  ال��ق��ي��ادة  ب��ه  تقوم  ال��ذي 

واجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة م���ن ق��ب��ل م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا، 

االإداري  ال�����دع�����م  ت����وف����ري  اإىل  م���������س����رياً 

مرتباتها  لتمكن  لها  ال��ازم  واللوج�ستي 

ع���ل���ى ال���ن���ه���و����س ب���واج���ب���ات���ه���م وف�����ق اأع���ل���ى 

امل�ستويات.

ك��م��ا ا���س��ت��م��ع ال���ل���واء امل��ع��اي��ط��ة الإي���ج���از 

ق��ّدم��ه ق��ائ��د ال��وح��دة، اأو���س��ح خ��ال��ه اأب��رز 

امل����ه����ام وال�����واج�����ب�����ات ال����ت����ي ت�����س��ط��ل��ع ب��ه��ا 

ل��ت��اأم��ن احل��م��اي��ة ل��ل�����س��ف��ارات وامل��ل��ح��ق��ي��ات 

احلكومية. والدوائر  الدبلوما�سية 
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اأور«  »م��ي��د  م��وؤ���س�����س��ة  م��ع  اأم�����س  االأردن  وق���ع   

االإيطالية املخت�سة يف التعاون الدويل مع ال�سرق 

االأو����س���ط وال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط ع��ل��ى خ��ط��اب ن��واي��ا، 

للتعاون يف عدد من املجاالت االأكادميية واملهنية 

والتقنية التي يتطلبها �سوق العمل االأردين.

ووق������ع ع���ل���ى خ���ط���اب ال���ن���واي���ا م����ن ج��ان��ب 

مينيتي،  م��ارك��و  رئي�سها  اأور«  »ميد  موؤ�س�سة 

وزير الداخلية االإيطايل االأ�سبق ورجل الدولة 

االأردن��ي��ة  اململكة  ع��ن حكومة  ون��ي��اب��ة  ال��ب��ارز، 

و���س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  ب����وزارة  ممثلة  الها�سمية 

املغرتبن �سفريها يف اإيطاليا قي�س اأبو دية.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ل������وزارة اخل���ارج���ي���ة اأم�����س 

ال��ت��ع��اون وال��ت��دري��ب  ال��ن��واي��ا  يت�سمن خ��ط��اب 

يف ال��ع��دي��د م���ن ال��ق��ط��اع��ات احل���ي���وي���ة، مثل 

ال�سيرباين  واالأم����ن  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا 

ال��زراع��ة  تكنولوجيا  اال���س��ط��ن��اع��ي،  وال���ذك���اء 

ال��ط��اق��ة  ال�����س��ح��ة،  واإدارة  ال��ط��ب  احل���دي���ث���ة، 

اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ائ��ي��ة،  امل����وارد  واإدارة  امل��ت��ج��ددة 

ال��ت��ع��اون يف جم���ال ال�����س��ي��اح��ة ومت��ك��ن قطاع 

ال�����رتاث ال��ث��ق��ايف، ت��ت�����س��م��ن ت��وف��ري م�����س��اق��ات 

ال�سياحة  ق��ط��اع��ات  يف  وتخ�س�سية  تدريبية 

والفندقة وترميم االآثار.

وت���ه���دف االت��ف��اق��ي��ة اىل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

القائم بن موؤ�س�سة »ميد اأور« واململكة والذي 

ل�  مت��وي��ًا  املوؤ�س�سة  منح  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  �سهد 

االإنرتنت  عرب  االإيطالية  اللغة  يف  دورة   80
 )ICoN( جمموعة  م��ع  �سراكة  خ��ال  م��ن 

االي��ط��ال��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��رتوي��ج ال��ل��غ��ة وال��ث��ق��اف��ة 

االإي���ط���ال���ي���ة ع���رب االإن����رتن����ت ل�����س��ال��ح ط��اب 

وطالبات من اجلامعة االأردنية.

لباحثة  درا���س��ي��ة  منحة  امل��وؤ���س�����س��ة  ووف����رت 

والريادة  الرقمي  االقت�ساد  وزارة  من  اأردنية 

ل��ال��ت��ح��اق ب�����دورة يف ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي 

واالأم������ن ال�����س��ي��رباين ال��ت��ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ج��ام��ع��ة 

االأول  ت�سرين  �سهر  يف  بروما  العريقة  لوي�س 

العام املا�سي.

20

الخارجية تدين 
استمرار االقتحامات اإلسرائيلية 

المحتلة الفلسطينية  للمدن 

مندوبا عن الملك
 رئيس الديوان الملكي يقدم واجب 

العزاء إلى الكباريتي وحينا 

مدير األمن العام يزور قيادة األمن 
الدبلوماسي والدوائر

االردن يوقع خطاب نوايا 
مع مؤسسة ميد أور اإليطالية
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دان رئي�س جمل�س الأعيان في�صل الفايز، 

الع����ت����داء ال���غ���ا����ص���م، ال�����ذي ارت��ك��ب��ت��ه ق���وات 

الحتالل الإ�صرائيلي بحق اأبناء خميم جنني 

 9 اأم�س اخلمي�س، وذهب �صحيته حتى الآن 

�صهداء، واإ�صابة العديد من املواطنني بينهم 

حالت خطرة.

بن�صرة  ال��دويل  املجتمع  بيان،  وطالب يف 

ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، داع����ًي����ا احل��ك��وم��ات 

وال����رمل����ان����ات ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة وج��م��ي��ع 

واملجتمع  والقانونية  احلقوقية  املوؤ�ص�صات 

ال�������دويل، ب��ت��ح��م��ل امل�������ص���وؤول���ي���ات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

والأخ�����الق�����ي�����ة، وال���ت�������ص���دي ل����الع����ت����داءات 

والعمل  الفل�صطيني،  ال�صعب  الإرهابية بحق 

وامل��ج��ازر  العن�صرية  امل��م��ار���ص��ات  وق���ف  ع��ل��ى 

ال��وح�����ص��ي��ة ال��ت��ي ي��رت��ك��ب��ه��ا ج��ي�����س الح��ت��الل 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي يف ج��ن��ني وع���م���وم الأرا�����ص����ي 

مبوافقة  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  املحتلة،  الفل�صطينية 

ودع�����م احل���ك���وم���ة الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة ال��ي��م��ي��ن��ي��ة 

املتطرفة.

وحيا رئي�س جمل�س الأعيان ن�صال ال�صعب 

الفل�صطيني، يف دفاعه عن حقوقه امل�صروعة، 

حيُث قال »اإن �صكوت املجتمع الدويل عن هذه 

املمار�صات الهمجية والعن�صرية الإ�صرائيلية، 

والتدمري والقتل املمنهج الذي ميار�س بحق 

الإ�صالمية  ومقد�صاتنا  الفل�صطيني  ال�صعب 

و�صمة  ه��و  ال�صريف،  القد�س  يف  وامل�صيحية 

عار يف جبني الإن�صانية، وجرائم حرب يجب 

عدم ال�صكوت عليها«.

واأ�صاف الفايز »اأننا يف الوقت الذي ندين 

الإره��اب��ي��ة والهمجية  امل��م��ار���ص��ات  ه���ذه  ف��ي��ه 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ، ف��اإن��ن��ا يف جم��ل�����س الأع���ي���ان 

ن��وؤك��د دع��م��ن��ا امل��ط��ل��ق، ل��ك��اف��ة اجل��ه��ود التي 

دفاعا  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك  جاللة  يبذلها 

ال�صعب  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة وح����ق  ال��ق�����ص��ي��ة  ع���ن 

وت�صدي  وال�صتقالل،  باحلرية  الفل�صطيني 

الإج��راءات  لكافة  واملتوا�صل  الدائم  جاللته 

ت�صتهدف  ال���ت���ي  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  وال�����ق�����رارات 

، وت�����ص��ت��ه��دف تغيري  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  ال�����ص��ع��ب 

ال��و���ص��ع ال��ق��ان��وين وال��ت��اري��خ��ي يف ال��ق��د���س 

ال�����ص��ري��ف وامل�������س ب��امل��ق��د���ص��ات الإ���ص��الم��ي��ة 

وامل�صيحية فيها«.

وط���ال���ب ال���ف���اي���ز مب���وق���ف ع���رب���ي ودويل 

التي  الكبرية  للجهود  م�صاندا  يكون  فاعل، 

ي��ب��ذل��ه��ا ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين على 

الفل�صطينية  للق�صية  ن�صرة  كافة،  ال�صعد 

وال�صعب الفل�صطيني.
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 ناق�صت اللجنة الوطنية ملنع الإجت��ار بالب�صر 

�صحايا  م�صاعدة  ل�صندوق  ال��دع��م  ت��وف��ري  �صبل 

ال��وزراء  اإق���راره من جمل�س  بالب�صر بعد  الجت��ار 

و����ص���دوره يف اجل���ري���دة ال��ر���ص��م��ي��ة، ومب���ا يحقق 

ح�صولهم  و�صمان  لل�صحايا،  وامل�صاعدة  ال��دع��م 

على امل�صورة وامل�صاعدة القانونية الالزمة ل�صمان 

حقوقهم.

ال��ع��ام  الأول يف  اج��ت��م��اع��ه��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وع���ق���دت 

عن  مندوًبا  وتراأ�صها  اخلمي�س،  اأم�����س   ،2023
وزير العدل اأمني عام الوزارة لل�صوؤون الق�صائية، 

ال��ق��ا���ص��ي ال���دك���ت���ور ���ص��ع��د ال���ل���وزي ن���ائ���ب رئ��ي�����س 

اللجنة.

بالب�صر،  الإجت��ار  قانون منع  اإن  اللوزي  وق��ال 

بع�س  اإدخ������ال  ومت   ،2009 ع���ام  ���ص��در  وال�����ذي 

ال��ت��ع��دي��الت اجل��وه��ري��ة يف ال��ق��ان��ون امل��ع��دل رق��م 

)10( ل�صنة )2021( اأ�صاف مزيدا من احلماية 

والرعاية ل�صحايا الإجتار بالب�صر.

وب���ني اأه��م��ي��ة ال�����دور ال����ذي ت��ق��وم ب���ه اللجنة 

وت�������ص���اف���ر اجل����ه����ود ال���وط���ن���ي���ة ل�����ص��م��ان ت��وف��ري 

ملكافحة هذه اجلرمية، وحماية  الف�صلى  الآليات 

وم�صاعدة املجني عليهم واملت�صررين منها.

املعدل  النظام  م�صودة  مقرتح  مناق�صة  ومت��ت 

ل��ن��ظ��ام دور اإي������واء امل��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه��م وامل��ت�����ص��رري��ن 

التعديالت  واأب����رز  بالب�صر،  الإجت����ار  ج��رائ��م  م��ن 

املقرتحة يف م�صودة النظام، والأ�صباب املوجبة لها.

رفعه  وق���ررت  امل��ق��رتح،  على  اللجنة  وواف��ق��ت 

اإي����واء املجني  ك��م�����ص��روع ن��ظ��ام م��ع��دل ل��ن��ظ��ام دور 

بالب�صر  الجت��ار  جرائم  من  واملت�صررين  عليهم 

ح�صب الأ�صول.

ون��اق�����ص��ت ال��ل��ج��ن��ة م�������ص���ودة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

الوطنية ملنع الإجتار بالب�صر لالأعوام )-2023

مراجعتها  يف  ق��دم��ا  امل�����ص��ي  واأك�����دت   ،)2026
بتنفيذ  وال��ب��دء  واإق���راره���ا  لعتمادها  وحتديثها 

حماورها والأن�صطة املنبثقة عنها.

وناق�صت �صبل توفري الدعم ل�صندوق م�صاعدة 

جمل�س  من  اإق���راره  بعد  بالب�صر  الجت��ار  �صحايا 

الوزراء و�صدوره يف اجلريدة الر�صمية ومبا يحقق 

ح�صولهم  و�صمان  لل�صحايا،  وامل�صاعدة  ال��دع��م 

على امل�صورة وامل�صاعدة القانونية الالزمة ل�صمان 

حقوقهم.

وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م م����ع ن��ق��اب��ة 

امل�����ص��اع��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة للمجني  امل��ح��ام��ني ت��وف��ري 

يف  ودوره����ا  بالب�صر،  الجت����ار  ج��رائ��م  م��ن  عليهم 

حماية �صحايا الجتار بالب�صر.

وخل�س الجتماع اإىل جمموعة من التو�صيات 

نقابة  مع  التفاهم  مذكرة  بتفعيل  اأب��رزه��ا،  متثل 

املوقع  وحتديث  القانونية،  للم�صاعدة  املحامني 

الإل����ك����رتوين ل��ل��ج��ن��ة، وب����ذل م��زي��د م���ن اجل��ه��ود 

ال���ص��ت��ج��اب��ة ملكافحة  اآل���ي���ات  ل��ت��وف��ري  امل�����ص��رتك��ة 

الجتار بالب�صر.

الفايز يدين االعتداء على مخيم 
جنين ويطالب المجتمع الدولي 

بنصرة الشعب الفلسطيني

لجنة منع اإلتجار بالبشر تناقش 
ُسبل توفير الدعم لصندوق 

حايا مساعدة الضَّ
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 ق��ال��ت وزي���رة التنمية الج��ت��م��اع��ي��ة، وف��اء 

امللك  بقيادة جاللة  الأردن  اإن  بني م�صطفى، 

ك��ب��رًيا بقطاع  اهتماًما  ي��ويل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

وموا�صلة  الج��ت��م��اع��ي��ة،  واحل��م��اي��ة  ال��رع��اي��ة 

ال�������ص���وؤون  وزراء  جم���ل�������س  ق���������رارات  ت��ن��ف��ي��ذ 

الجتماعية العرب.

واأ�صافت بني م�صطفى، يف كلمة لها خالل 

وزراء  جمل�س  لج��ت��م��اع   42 ال�����دورة  اأع���م���ال 

اأن  ال�صوؤون الجتماعية العرب يف دولة قطر، 

احلكومة اأولت جل اهتمامها بهذا القطاع من 

خالل القيام بتنفيذ العديد من الأم��ور التي 

تعزز دوره.

اأن جمل�س ال��وزراء واف��ق على  واأ�صارت اإىل 

ال�صيا�صات  ل��درا���ص��ات  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز  اإن�����ص��اء 

الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ق�����ص��اء ع��ل��ى ال��ف��ق��ر متعدد 

الأب���ع���اد يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، وامل�����ص��ادق��ة على 

تبًعا  ي��اأت��ي  وال���ذي  للمركز،  الأ�صا�صي  النظام 

لقرار جمل�س جامعة الدول العربية، وجمل�س 

باإن�صائه  ال��ع��رب  الجتماعية  ال�����ص��وؤون  وزراء 

تدعم  اإقليمية  فنية  اآل��ي��ة  ليمثل  الأردن،  يف 

الق�صاء  اإىل  ال��رام��ي��ة  العربية  ال���دول  ج��ه��ود 

على الفقر مبختلف اأبعاده، وو�صع ال�صيا�صات 

ل���ذل���ك، مب���ا ي�صهم  ال���داع���م���ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

داع��ي��ة  امل�����ص��ت��دام��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  ج��ه��ود  بتحقيق 

جميع الدول العربية ال�صقيقة للم�صادقة على 

النفاذ،  ليدخل حيز  للمركز  الأ�صا�صي  النظام 

العربية  للجهود  كبري  دع��م  من  �صي�صكله  ومل��ا 

املوحدة للق�صاء على الفقر باأبعاده املختلفة.

وتابعت اأن الأردن قام باإقرار ال�صرتاتيجية 

 ،2022-2030 الغذائي  ل��الأم��ن  الوطنية 

اإعداد قانون  وقانون حقوق الطفل، و�صرع يف 

ع�صري للتنمية الجتماعية، وبرنامج ملزاولة 

م��ه��ن��ة ال��ع��م��ل الج��ت��م��اع��ي، ت��ن��ف��ي��ذاً ل��الإط��ار 

ال�صرت�صادي ملهننة العمل الجتماعي العربي 

وال�صرتاتيجية   ،2023-2027 ل��الأع��وام 

2020- ل��الأع��وام  الأردن��ي��ة  للمراأة  الوطنية 

ال�صن،  كبار  لدعم  �صندوق  واإن�صاء   ،2025
واإن�صاء نظام للم�صاعدات الجتماعية املوحدة 

وال���ن���اف���ذة ال��ت��م��وي��ل��ي��ة امل����وح����دة ل���الإق���را����س 

متناهي ال�صغر، وب�صكل ي�صمن حتويل متلقي 

اإىل منتجني،  م��ن خ��الل متكينهم  اخل��دم��ات 

بدًل من متلقني للمعونات.

وال���ت���غ���ريات  ال����ت����ح����ولت  اأن  واأو�����ص����ح����ت 

الجتماعية التي طراأت على املنطقة العربية 

خ���ا����ص���ة، وال����ع����امل ك����اف����ة؛ ن��ت��ي��ج��ة الأزم�������ات 

ال�صحية والقت�صادية وال�صيا�صية بدت اآثارها 

جلية على الفئات املهم�صة وال�صعيفة، و�صكلت 

التنمية  واأه�������داف  غ���اي���ات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  حت���دي���ات 

على  بالق�صاء  امل��رت��ب��ط��ة  خ��ا���ص��ة  امل�����ص��ت��دام��ة، 

ال��ف��ق��ر واجل�����وع، وال�����ص��ع��ي ن��ح��و امل�����ص��اواة بني 

اجل��ن�����ص��ني، وك��ذل��ك ع��ل��ى ���ص��ي��ا���ص��ات احل��م��اي��ة 

ه�صا�صة،  الأك��ر  للفئات  وخا�صة  الجتماعية 

اأوج����ه ع���دم امل�����ص��اواة  اأ����ص���واأ  وك�صفت الأزم�����ات 

باأبعادها املختلفة.

ال���ع���دي���د من  ن��اق�����س  امل��ج��ل�����س  اأن  وب��ي��ن��ت 

اأولويات  متثل  التي  املهمة  القرارات  م�صاريع 

العمل العربي الجتماعي امل�صرتك، ويتقاطع 

م��ع��ظ��م��ه��ا م���ع اأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة 

تلك  خ���ا����س  وب�����ص��ك��ل  ع�����ام،  ب�����ص��ك��ل   2030
على  للق�صاء  ال��ع��رب��ي  بالتقرير  تتعلق  ال��ت��ي 

ال��ف��ق��ر م��ت��ع��دد الأب���ع���اد يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، 

الإعاقة ودجمهم يف  الأ�صخا�س ذوي  وحماية 

يف  لهم  امل�صتقل  العي�س  وتعزيز  جمتمعاتهم، 

بني  امل�صاواة  وتعزيز  امل�صتدامة،  التنمية  اإطار 

واحلد  والفتيات،  الن�صاء  ومتكني  اجلن�صني، 

م��ن ال��ع��ن��ف ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ن��وع الج��ت��م��اع��ي، 

واخلطة  ال�صن  بكبار  ال�صلة  ذات  واملوا�صيع 

الجتماعية  ال�صوؤون  وزراء  ملجل�س  اخلم�صية 

والعقد   ،2023-2027 ل���الأع���وام  ال��ع��رب 

 -  2023 الإع��اق��ة  ذوي  لالأ�صخا�س  العربي 

2032، وغريها من امل�صاريع والقرارات التي 
�صتتم مناق�صتها من قبل املجل�س.

وزراء  ع��ات��ق جمل�س  يقع على  اأن���ه  واأك���دت 

يف  الكبري  ال��دور  العرب  الجتماعية  ال�صوؤون 

العمل  وبرامج  وم�صاريع  اأن�صطة  وتنفيذ  دعم 

له،  التنفيذي  ال���ذراع  خ��الل  م��ن  الجتماعي 

الجتماعي،  للعمل  ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ن��دوق  وه��و 

والتن�صيق  ال�صراكات  تعزيز  اأهمية  ف�صاًل عن 

مع وكالت الأمم املتحدة والهيئات واملنظمات 

ال����داع����م����ة وت���و����ص���ي���ع ت���ل���ك ال���������ص����راك����ات م��ع 

بال�صاأن  املهتمة  العربية  واجل��ام��ع��ات  املعاهد 

الج���ت���م���اع���ي، م��ت��م��ن��ي��ة ل��الج��ت��م��اع ال��ت��وف��ي��ق 

املهمة  وال��ق��رارات  بالنتائج  والنجاح واخل��روج 

العربية،  للدول  الوطنية  امل�صالح  التي تخدم 

والتداعيات  الآث��ار  مع  التعامل  مع  بالتزامن 

اأحدثتها الكثري من الأزم��ات والتي كان  التي 

وجائحة  الأوك���راين  الرو�صي  ال�صراع  اآخرها 

كورونا.

ب��ني كانون  ال��ف��رتة  وت��راأ���س الأردن خ��الل 

 ،2022 اأول  ك��ان��ون  وح��ت��ى   2019 الأول 

ال�������ص���وؤون  وزراء  مل��ج��ل�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب 

الج��ت��م��اع��ي��ة ال���ع���رب، و���ص��ه��دت ت��ل��ك ال��ف��رتة 

تداعيات واآثار كبرية نتيجة لل�صراع الرو�صي 

الأوك�������راين وج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وال���ت���ي اأث���رت 

برمتها على العامل واملنطقة العربية، و�صهدت 

عمل  اأن�صطة  بع�س  وت��وق��ف  ك��ث��رية  حت��دي��ات 

الأردن  وا�صتكمل  للمجل�س،  التنفيذي  املكتب 

اأن�صطة  التنفيذي  املكتب  تراأ�صه  بنجاح خالل 

والتن�صيق  التعاون  اإط��ار  يف  و�صرورية  مهمة 

ملجل�س  الفنية  والأمانة  العربية  اجلامعة  مع 

ب��ه��دف  ال���ع���رب  ال�������ص���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة  وزراء 

حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة 2030.

42 لجتماع جمل�س  وعلى هام�س الدورة 

واجتماع  ال��ع��رب،  الجتماعية  ال�صوؤون  وزراء 

وزراء  ملجل�س  التنفيذي  للمكتب   78 ال��دورة 

قطر،  دول���ة  يف  ال��ع��رب  الجتماعية  ال�����ص��وؤون 

بني  وف��اء  الجتماعية  التنمية  وزي���رة  التقت 

الجتماعية  التنمية  وزي����رة  م��ع  م�صطفى، 

نا�صر  بن  بنت علي  القطرية مرمي  والأ���ص��رة 

امل�����ص��ن��د، ل��ت��ع��زي��ز ودع����م ع��م��ل امل���رك���ز ال��ع��رب��ي 

من  الفقر  وخف�س  الجتماعية  لل�صيا�صات 

خالل �صندوق قطر للتنمية.

وب���ح���ث���ت ب���ن���ي م�������ص���ط���ف���ى م�����ع ن��ظ��ريه��ا 

ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي اأح�����م�����د جم���������دلين، ت���ب���ادل 

اخل������رات يف جم����ال رع���اي���ة الأط����ف����ال ذوي 

اأ�صرهم  يف  دجمهم  واإع���ادة  اخلا�صة  الظروف 

املتعلقة  والت�صريعات  وال��ق��وان��ني  وامل��ج��ت��م��ع، 

الإي��واء واحل�صانات  ودور  والأطفال،  بالأ�صرة 

والأحداث وكبار ال�صن.

وناق�صت بني م�صطفى مع وزير الت�صامن 

وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وامل�������ص���اواة والأ����ص���رة 

امل��غ��رب��ي ع��واط��ف ح��ي��ار، اأوج����ه ال��ت��ع��اون بني 

ال���ب���ل���دي���ن يف جم������الت احل���م���اي���ة وال��ت��ن��م��ي��ة 

الجتماعية.

تنمية  وزي����رة  م��ع  م�صطفى  ب��ن��ي  و�صكلت 

املجتمع لدولة الإمارات العربية املتحدة ح�صة 

م�����ص��رتك��ة على  ب��وح��م��ي��د، جل��ن��ة  ب��ن��ت عي�صى 

الفنيني للبدء بو�صع خطة تنفيذية  م�صتوى 

التفاهم املوقعة بني  م�صرتكة لتفعيل مذكرة 

الطرفني يف �صهر ت�صرين الأول املا�صي.

الت�صامن  وزي����رة  م��ع  م�صطفى  ب��ن��ي  وب��ح��ث��ت 

كوثر  اجلزائرية  امل���راأة  وق�صايا  والأ���ص��رة  الوطني 

كريكو، م�صروع التفاقية اجلديدة بني الوزارتني.

ال�صوؤون  وناق�صت بني م�صطفى مع وزيرة 

دولة  ووزي��ر  املجتمعية  والتنمية  الجتماعية 

جا�صم  مي  الكويتية  والطفولة  امل��راأة  ل�صوؤون 

حم��م��د ال��ب��غ��ل��ي، ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل���رات 

ال��ف��ن��ي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف جم�����الت ال�������ص���وؤون 

الجتماعية، وتبادل اخلرات يف جمال تقدمي 

الأهلي  والن�صاط  للفقراء،  النقدية  املعونات 

والتطوعي ودور موؤ�ص�صات املجتمع املدين.

وب��ح��ث��ت ب��ن��ي م�����ص��ط��ف��ى م���ع ن��ظ��ريت��ه��ا يف 

بني  التفاقية  م�صروع  الكيالين  وف��اء  ليبيا 

الوزارتني ب�صورتها النهائية، وامل�صي قدماً يف 

ال�صري بها من خالل القنوات الدبلوما�صية.

منظمة  مديرة  مع  م�صطفى  بني  والتقت 

التعاون يف  اأوج��ه  د�صتي، وبحثا  ال�صكوا، رول 

الجتماعية  لل�صيا�صات  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز  دع��م 

وخف�س الفقر.

وب��ح��ث��ت م���ع وزي����ر ال�������ص���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة 

ال��زع��وري،  ال��دك��ت��ور حم��م��د  اليمني  وال��ع��م��ل 

امل�صرتك يف  الهتمام  ذات  املوا�صيع  ع��ددا من 

جمال التنمية الجتماعية.

التنفيذي  الرئي�س  مع  الوزيرة  بحثت  كما 

»اأج��ف��ن��د«،  للتنمية  العربي  اخلليج  لرنامج 

نا�صر القحطاين، دعم الأ�صر حمدودة الفقر، 

امل�صرتك،  اله��ت��م��ام  ذات  املوا�صيع  م��ن  وع��دد 

ال��ع��رب��ي  امل����رك����ز  ت���ع���زي���ز دور وع���م���ل  وم���ن���ه���ا 

والق�صاء  الجتماعية  ال�صيا�صات  ل��درا���ص��ات 

على الفقر يف الدول العربية.

  االنباط – عمان 

اأق��رَّ جمل�س ال��وزراء يف جل�صته التي عقدها 

ال����ي����وم اخل���م���ي�������س، ب���رئ���ا����ص���ة رئ���ي�������س ال�������وزراء 

البيئة  تنظيم  نظام  اخل�صاونة،  ب�صر  الدكتور 

تنفيذاً  وذل���ك  2023م،  ل�صنة  ��ة  ال���ص��ت��ث��م��اريَّ

 )21( رقم  ال�صتثماريَّة  البيئة  قانون  لأحكام 

النَّفاذ بتاريخ  2022م، الذي دخل حيِّز  ل�صنة 

14/1/2023م.
امية  وؤية امللكيَّة ال�صَّ وياأتي النِّظام تنفيذاً للرُّ

��ع  ��ح��دي��ث الق���ت�������ص���ادي، م���ن ح��ي��ث ال��ت��و���صُّ ل��ل��تَّ

من  ت�صتفيد  ال��ت��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة  الأن�����ص��ط��ة  يف 

اخلدمة ال�صتثمارية ال�صاملة.

ال�صتثماريَّة  البيئة  تنظيم  نظام  وي�صتمل 

واحد؛  نظام  نظاماً مت دجمهم يف  على )18( 

النظام  يبنيِّ  بحيث  امل�صتثمرين،  على  ت�صهياًل 

ال��ط��ل��ب��ات لال�صتفادة  ت��ق��دمي  ���ة  واآل���يَّ اإج�����راءات 

م م��ن خ��الل اخلدمة  م��ن اخل��دم��ات التي ُت��ق��دَّ

ال�صتثمارية ال�صاملة.

الالزمة  املتطلَّبات  النِّظام  مبوجب  د  وحُت��دَّ

����ص���ني واجل���ه���ات  وواج����ب����ات امل���وظ���ف���ني وامل���ف���وَّ

حتديد  ذل��ك  يف  مب��ا  ميثلونها،  التي  الر�صميَّة 

الطلب  باكتمال  امل�صتثمر  لإع��الم  يومني  م��دة 

على  الن�ّس  م��ع  ��واق�����س،  ال��نَّ ا�صتكمال  طلب  اأو 

يوم   15 خالل  بالرّد  الر�صمية  اجلهات  التزام 

ويف  امل�صتكمل،  الّطلب  تقدمي  تاريخ  من  عمل 

ال��رد تعتر موافقة تلقائية لإجن��از  ح��ال ع��دم 

املعاملة.

القت�صادية  الأن�����ص��ط��ة  ال��ن��ظ��ام  د  ُي��ح��دِّ ك��م��ا 

اأو م�صاركة غري  اأو م�صاهمة  التي قيَّدت ملكيَّة 

50 باملئة، وتلك  الأردين فيها بن�صبة تقل عن 

التي ل يجوز له التملُّك اأو امل�صاهمة اأو امل�صاركة 

النِّظام  ي�صتمل  كما  كلِّي،  اأو  جزئي  ب�صكل  فيها 

��ن جم��ل�����س ال������وزراء، ب��ن��اء على  ���ة مت��كِّ ع��ل��ى اآل���يَّ

الأن�صطة  ع��ن  القيد  تخفيف  ال��وزي��ر،  تن�صيب 

رة. املقيَّدة ولأ�صباب مرَّ

��اف��ة  ����ة وا����ص���ح���ة و���ص��فَّ ���ظ���ام اآل����يَّ وي�����ص��ع ال���نِّ

ن�ّس  التي  الأ�صا�صيَّة  الإعفاءات  على  للح�صول 

يف  واملتمثِّلة  ال�صتثماريَّة  البيئة  قانون  عليها 

اإعفاء املوجودات الثَّابتة وم�صتلزمات ومدخالت 

الن�صاط  الغيار الالزمة ملمار�صة  الإنتاج وقطع 

بالإ�صافة  اجلمركيَّة،  الر�صوم  من  القت�صادي 

على  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ري��ب��ة  اإىل  اإخ�����ص��اع��ه��ا  اإىل 

عليه  ن�����سَّ  م���ا  وف���ق  ال�����ص��ف��ر  بن�صبة  امل��ب��ي��ع��ات 

اإج��راءات تقدمي الطلب، واآليَّة  القانون، وبيان 

الأن�صطة  حتديد  اإىل  بالإ�صافة  القرار،  اتِّخاذ 

امل�صتفيدة من هذا الإعفاء بالأن�صطة اجلديدة 

ع والتطوير لالأن�صطة القائمة. اأو التو�صُّ

مت  ومن �صمن الإعفاءات الأ�صا�صيَّة التي ُنظِّ

التَّخفي�س من  اأو  الإعفاء  النظام،  اأحكامها يف 

التي  ��ة  الق��ت�����ص��اديَّ لالأن�صطة  خ��ل  ال��دَّ �صريبة 

التي  امل�صاريع  اأو  اً،  من���وَّ الأق��ل  املناطق  يف  تقام 

الأق����ل، ومتَّ  ع��ل��ى  ���اً  اأردن���يَّ ع��ام��اًل   250 ل  ت�صغِّ

مبا  امل�صتفيدة  القت�صادية  الأن�صطة  حت��دي��د 

املعلومات  تكنولوجيا  وخ��دم��ات  التعليم  فيها 

وق���ط���اع ال����ري����ادة والب���ت���ك���ار والإن����ت����اج ال��ف��ن��ي 

للروؤية  تنفيذاً  الأف���الم  و�صناعة  والإع��الم��ي 

امللكية للتحديث القت�صادي.

اً  ك��م��ا مت حت��دي��د ف��ئ��ات امل��ن��اط��ق الأق����ل من���وَّ

بجيوب  املرتبطة  الر�صميَّة  التَّقارير  على  بناًء 

املناطق  الآت��ي:  النَّحو  تكون على  الفقر بحيث 

الدخل  �صريبة  من  بالإعفاء  وتتمتع  )اأ(  فئة 

التَّ�صغيل  تاريخ  من  �صنوات  امل�صتحقة ملدة )5( 

الفعلي. واملناطق فئة )ب( وتتمتَّع بالتَّخفي�س 

من �صريبة الدخل امل�صتحقة بن�صبة 75 باملئة 

الفعلي.  الت�صغيل  تاريخ  من  �صنوات   )5( مل��دة 

من  بالتَّخفي�س  ��ع  وت��ت��م��تَّ )ج(  ف��ئ��ة  وامل��ن��اط��ق 

ملدة  �صريبة الدخل امل�صتحقة بن�صبة )50%( 

)5( �صنوات من تاريخ الت�صغيل الفعلي.

ا�صتفادة  حتديد  اأي�صاً  النِّظام  مبوجب  ومت 

على  اأردنيَّاً  ت�صغِّل )250( عاماًل  التي  امل�صاريع 

الأقل بالإعفاء من �صريبة الدخل امل�صتحقة ملدة 

)4( �صنوات، ومن ثم التخفي�س بن�صبة 5 باملئة 

ملدة �صنة واحدة من تاريخ التَّ�صغيل الفعلي.

اأم�����ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ح��واف��ز الإ����ص���اف���ي���ة، فقد 

د ال��ن��ظ��ام اإج�����راءات احل�����ص��ول عليها وف��ق  ح���دَّ

واملرتبطة  ال��ق��ان��ون  ن�����ّس عليها  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري 

اأردنيَّات،  عامالت  وت�صغيل  الأردنيني،  بت�صغيل 

���ة ال���ت���ي ت�����ص��ت��ه��دف  والأن�������ص���ط���ة الق���ت�������ص���اديَّ

امل�صافة  القيمة  ذات  اأو  الت�صديريَّة  الأ���ص��واق 

املعرفة  ت�صتهدف نقل  التي  والأن�صطة  املحلية، 

والأن�صطة  ال��رق��م��ي،  ل  وال��ت��ح��وُّ والتكنولوجيا 

القت�صاديَّة ال�صرتاتيجيَّة، والأن�صطة املدرجة 

راكة بني القطاعني العام  �صمن م�صروعات ال�صَّ

الأط��راف  ت�صتهدف  التي  والأن�صطة  واخلا�س، 

ومناطق الفقر وتنمية وخدمة املجتمع املحلي، 

التي  واحل��واف��ز  معيار  كل  النظام بني  رب��ط  اإذ 

متنح له.

بن�صبة  الإع���ف���اء  احل���واف���ز:  ه���ذه  نت  وت�صمَّ

اإيجار  اإعفاء من بدل  اأو  دة من بدل بيع،  حم��دَّ

لغايات  ��ة  ال��ع��امَّ للخزينة  امل��م��ل��وك��ة  الأرا����ص���ي 

ت�صغيل  �صريطة  الق��ت�����ص��ادي  الن�صاط  اإق��ام��ة 

الطاقة  ف��ات��ورة  تكلفة  يف  وامل�صاهمة  امل�����ص��روع، 

الذمم  من  بتخ�صيمها  ماح  ال�صَّ اأو  الكهربائية 

للجهة  الق��ت�����ص��ادي  ال��ن�����ص��اط  ع��ل��ى  ة  امل�صتحقَّ

اأو تخفي�س  الر�صمية بن�صبة حمددة، والإعفاء 

م���ن ���ص��ري��ب��ت��ّي الأب��ن��ي��ة والأرا�����ص����ي وال��ع��وائ��د 

ة على الن�صاط القت�صادي،  التنظيميَّة امل�صتحقَّ

ت�صجيل  ر���ص��وم  م��ن  دة  حم����دَّ بن�صبة  والإع���ف���اء 

الأرا����ص���ي و���ص��ري��ب��ة ب��ي��ع ال��ع��ق��ار ال���ذي �صيقام 

بتخ�صيم  ماح  وال�صَّ القت�صادي،  الن�صاط  عليه 

قام  التي  التحتية  البنية  خ��دم��ات  اإن�صاء  كلف 

من  القت�صادي  للن�صاط  باإي�صالها  امل�صتثمر 

الذمم امل�صتحقة عليه للجهة الر�صمية.

كما يعالج النِّظام احلالت املرتبطة بتحقيق 

ال��ن�����ص��اط الق��ت�����ص��ادي لأك����ر م���ن م��ع��ي��ار من 

املعايري املحددة يف املادة )13/ب( وو�صع �صقف 

من  باملئة   20 ب�  املمنوحة  الإ�صافيَّة  للحوافز 

ح��ج��م ال���ص��ت��ث��م��ار، وي��ح��دد ال��ب��ن��ود ال��ت��ي يجب 

احل��واف��ز  مب��ن��ح  ال�����ص��ادر  ال��ق��رار  نها  يت�صمَّ اأن 

ملجموع  امل��ايل  ال�صقف  �صمنها  وم��ن  الإ�صافية 

هذه احلوافز.

الأحكام  تنظيم  النِّظام  مبوجب  كذلك  ومتَّ 

ما  با�صتخدام  للم�صتثمر  بال�صماح  املرتبطة 

ن�صبته 25باملئة من الوظائف الإدارية والفنيَّة 

الأردن��ي��ني،  غ��ري  م��ن  �صة  املتخ�صِّ امل��ه��ارات  ذات 

اتِّباعها  الواجب  والإج���راءات  الأحكام  وكذلك 

لرفع النِّ�صبة اإىل 40 باملئة.

ون�سَّ النِّظام على الأ�ص�س الواجب اعتمادها 

لتحديد الوظائف الإداريَّة والفنيَّة ذات املهارات 

اج��راءات  تنظيم  متَّ  كما  امل�صمولة،  �صة  املتخ�صِّ

للم�صروع  ال���واح���دة  امل��واف��ق��ة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 

امل�صتدامة  التنمية  ق  يحقِّ الذي  ال�صرتاتيجي 

ق  يحقِّ ال��ذي  امل�صروع  النظام يف  ده  ح���دَّ وال���ذي 

م��ع��ي��اري��ن ع��ل��ى الأق����ل م��ن امل��ع��اي��ري املن�صو�س 

البيئة  ق��ان��ون  م��ن  )13/ب(  امل����ادة  يف  عليها 

��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل حت��ق��ي��ق احل���ّد  ال���ص��ت��ث��م��اريَّ

الأدن��ى من حجم ال�صتثمار وال��ذي ي��رتاوح ما 

ب��ني 10 م��الي��ني دي��ن��ار ل��الأن�����ص��ط��ة ال��زراع��ي��ة 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات و25 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

واخلدمات  والنقل  دة  املتجدِّ اقة  الطَّ لأن�صطة 

لالأن�صطة  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   75 و  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 

ياحية والتَّعليمية واخلدمات و  ناعية وال�صِّ ال�صِّ

القت�صادية الأخرى. لالأن�صطة  مليون   100
املتمثِّل  اجلديد  القانوين  كل  ال�صَّ �صوء  ويف 

يف �صناديق ال�صتثمار الذي ا�صتحدثه القانون، 

�صندوق  ل  ُي�صجَّ املمكن  من  اأن��ه  النظام  ح  يو�صِّ

ال�صتثمار من قبل القطاع اخلا�س اأواحلكومة 

ة. �صات العامَّ ة واملوؤ�صَّ �صات الر�صميَّة العامَّ واملوؤ�صَّ

ال�صتثمار  ���ص��ن��ادي��ق  اأن����واع  ك��م��ا متَّ حت��دي��د 

للقطاع  اململوكة  ة  اخلا�صَّ ال�صتثمار  ب�صناديق 

اململوكة  ة  العامَّ ال�صتثمار  و�صناديق  اخلا�س، 

بالكامل للحكومة واملوؤ�ص�صات الر�صمية العامة 

���ة، و���ص��ن��ادي��ق ال���ص��ت��ث��م��ار  وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال���ع���امَّ

امل���خ���ت���ل���ط���ة ال����ت����ي ت�������ص���اه���م ف���ي���ه���ا احل���ك���وم���ة 

واملوؤ�ص�صات الر�صمية العامة واملوؤ�ص�صات العامة 

مع القطاع اخلا�س.

الت�صجيل  اإج��������راءات  ���ظ���ام  ال���نِّ ��م  ُي��ن��ظِّ ك��م��ا 

باعتبارها  ناديق،  ال�صَّ لعمل  النَّاظمة  والأحكام 

اأداة جديدة تهدف اإىل تن�صيط ال�صتثمار ومنح 

ق��راره  اتخاذ  عند  للم�صتثمر  دة  متعدِّ خ��ي��ارات 

ال�صتثماري.

د ك��ذل��ك الأم���ور ال��واج��ب توفرها يف  وي��ح��دِّ

ناديق  ال�صَّ اأعمال  م  تنظِّ التي  راكة  ال�صَّ اتفاقيَّة 

فيها،  ال�صركاء  وواجبات  وحقوق  ال�صتثماريَّة 

د احل��ّد الأدن���ى ل��راأ���س م��ال ال�صندوق ب�  وي��ح��دِّ

دينار. مليون   100
��اظ��م��ة لإن�����ص��اء  وف��ي��م��ا ي��ت��ع��لَّ��ق ب��الأح��ك��ام ال��نَّ

خ  ر�صَّ ة،  احل��رَّ واملناطق  التنموية  املناطق  وعمل 

باإن�صاء  املتعلِّقة  التنظيميَّة  الأح��ك��ام  ��ظ��ام  ال��نِّ

قابة على املناطق التنموية  واإدارة وتنظيم والرَّ

املتعلقة  الأحكام  نظم  وكذلك  احل��رة  واملناطق 

با�صرتداد الأرا�صي يف تلك املناطق وفقاً ملا ن�س 

عليه القانون.

ح النِّظام اآليَّة ال�صتفادة من �صمان  كما يو�صِّ

ال�صتقرار الت�صريعي الذي ن�س عليه القانون، 

امل��ط��ال��ب��ة  للم�صتثمر  ي��ح��قُّ  مب��وج��ب��ه  وال�����ذي 

الأح��ك��ام  يف  تغيري  اأو  تعديل  اأي  تطبيق  بعدم 

ر �صلباً على  الت�صريعيَّة اأو التنظيميَّة والتي توؤثِّ

امل�صتثمر الذي تبلغ قيمة ا�صتثماراته يف م�صروع 

بتوظيف  قام  اأو  فاأكر  دينار  ماليني  واحد 5 

اأردنيَّاً فاأكر. عاماًل   250
���ظ���ام و����ص���ع الأح����ك����ام  ال���نِّ ومتَّ م����ن خ�����الل 

من  م  ُتقدَّ التي  للتظلُّمات  النَّاظمة  التنفيذيَّة 

ي�صمن  مب��ا  ال���ص��ت��ث��م��ار؛  وزارة  اإىل  امل�صتثمر 

ة  ا�صتمراريَّة فعاليتها وحتقيقها النتائج املرجوَّ

مب��ا يف ذل��ك حت��دي��د جميع الإج�����راءات واملُ���دد 

دائرة  التظلُّم. كما متَّ حتديد  اآليَّة  التي حتكم 

ركات لتكون اجلهة التي ين�صاأ فيها  مراقبة ال�صَّ

لة  امل�صجَّ القت�صاديَّة  لالأن�صطة  العام  ال�صجّل 

�صة يف اململكة؛ تنفيذاً ملتطلَّبات القانون. واملرخَّ

ر جم��ل�����س ال������وزراء  ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د اآخ������ر، ق�����رَّ

املوافقة على ا�صتثناء املركبات املوجودة يف ميناء 

1/12/2022م  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  العقبة 

 )2017 )موديل  31/12/2022م  ولغاية 

م���ن ق�����رار جم��ل�����س ال���������وزراء، امل��ت��ع��لِّ��ق بحظر 

ا�صترياد جميع ال�صيَّارات التي م�صى على تاريخ 

وذلك  �صنوات؛   )5( على  تزيد  م��دة  ت�صنيعها 

عليها  املحلِّي  التَّخلي�س  اإج����راءات  ل�صتكمال 

قبل تاريخ 1/2/2023م.

وا�صرتط القرار اأن ل ي�صمل هذا ال�صتثناء 

تاريخ  بعد  العقبة  ميناء  و�صلت  التي  املركبات 

اإي��داع  ت��اري��خ  يكون  واأن  31/12/2022م، 
املركبات اأعاله بعد تاريخ 1/12/2022م.

من  كبري  ع��دد  �س  لتكدُّ نظراً  القرار  وياأتي 

كوب يف ميناء العقبة خالل الفرتة  �صيَّارات الرُّ

التَّخلي�س  اأ�صحابها من  اإليها، ولتمكني  املُ�صار 

اإحل��اق  وع���دم  ابقة  ال�صَّ املتطلَّبات  وف��ق  عليها 

رر بهم. ال�صَّ

بني مصطفى: األردن بقيادته يولي اهتماًما كبيًرا لقطاع الرعاية والحماية االجتماعية

ة لسنة 2023 مجلس الوزراء ُيقرُّ نظام تنظيم البيئة االستثماريَّ



املحلي
 40

االنباط – عمان 

الطبيب طارق طهب�ب حياة م�ؤذن  اأنقذ 

م�صجد �صقط مغ�صيا على وجهه اأثناء �صالة 

الفجر.

الأط��ب��اء  نقيب  طهب�ب،  الطبيب  وروى 

الأ�صبق، تفا�صيل اإنقاذ حياة امل�ؤذن يف من�ص�ر 

“في�صب�ك”،  م���ق��ع  على  �صفحته  ع��ر  ل��ه 

م�صريا اإىل اأنه قلب امل���ؤذن على وجهه وكان 

بال نب�س ول تنف�س.

وق���ال اإن���ه “يف ظ��ل ال���ف��ي��ات امل��ت��ك��ررة يف 

�صبحانه  اهلل  مّن  العامة،  والأماكن  امل�صاجد 

قطع  وه���  يجب،  م��ا  واألهمني  علّي  وت��ع��اىل 

م�����ؤذن  اأن ه�����ى  ب��ع��د  ال��ف��ج��ر  ���ص��الت��ي يف 

بالأم�س  عليه  مغ�صيا  وجهه  على  م�صجدنا 

وك��ان بال نب�س ول نف�س  قلبته على وجهه 

وبداية ازرقاق ل�نه ومل ي�صتجب”.

ب��الإن��ع��ا���س  م��ب��ا���ص��رة  “بداأت  واأ�����ص����اف: 

ال��ق��ل��ب��ي ال����رئ�����ي وا����ص���ت���ع���اد وع���ي���ه خ���الل 

ن�صامى  ح�صر  ح��ت��ى  م��ع��ه  بقينا  دق��ي��ق��ت��ن، 

الإ�صعاف وا�صتلم�ه بكامل وعيه ونقل�ه اإىل 

امل�صت�صفى وه� ب�صحة جيدة الآن”.

طهب�ب،  اأ���ص��ار  امل�صتفادة،  ال��درو���س  وع��ن 

والإن��ع��ا���س  التخدير  ا�صت�صاري  اأي�����ص��ا  وه��� 

م��ع��رف��ة  اأه���م���ي���ة  اإىل  ال���ف���ائ���ق���ة،  وال���ع���ن���اي���ة 

واخلروج  الإنعا�س  باأ�ص�ل  العادي  ال�صخ�س 

وت��دري��ب  ال�صخ�س،  لإ���ص��ع��اف  ال�����ص��الة  م��ن 

الأئ���م���ة وامل�����ؤذن����ن ع��ل��ى اإ����ص���ع���اف واإن��ع��ا���س 

بالإ�صافة  امل�صجد،  داخ���ل  وال��رئ��ت��ن  القلب 

اإىل ����ص���رورة ت���ف��ري ال�����ص��اع��ق ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

امل�����ص��اج��د  ك���اف���ة  يف   Defibrillator
الكرى والتجمعات.

  االنباط – الدوحة 

زيد  ال��دوح��ة  يف  الأردين  ال�صفري  ق��ال 

م��ف��ل��ح ال����ل�����زي، اإن زي������ارة ج���الل���ة امل��ل��ك 

اب���ن احل�����ص��ن اإىل قطر  ال���ث���اين  ع���ب���داهلل 

وعقده قمة مع اأخيه ال�صيخ متيم بن حمد 

ال��ع��الق��ات  ع��م��ق وجت���ذر  ث���اين، تعك�س  اآل 

كما  ال�صقيقن،  البلدين  ب��ن  التاريخية 

ت�ؤكد التن�صيق الدائم بن قيادتي البلدين 

املنطقة  وق�صايا  الثنائية  العالقات  جتاه 

والعامل.

اأم�����س  ت�صريحات  يف  ال��ل���زي  واأ����ص���اف 

ال��دوح��ة  اإىل  امل��ل��ك  ال��زي��ارة  اإن  اخلمي�س، 

الدقيقة  ال��ظ��روف  م��ن  اأهميتها  تكت�صب 

والتي  املنطقة،  بها  متر  التي  واحل�صا�صة 

تتطلب الت�صاور والتعاون مل�اجهة خمتلف 

التحديات.

القطرية  الأردنية  القمة  اأن  اإىل  واأ�صار 

التي عقدت اأم�س، حتمل ر�صائل هامة، فهي 

ت�ؤكد زخم العالقات ال�ثيقة بن البلدين 

الثنائية  العالقات  ظلت  حيث  ال�صقيقن، 

ع��ل��ى ال����دوام ق���ي��ة وت��اري��خ��ي��ة وم��ت��ج��ذرة، 

كما ت�ؤكد اأن كال من الدوحة وعمان على 

م�صتمر جت��اه  وت��ن�����ص��ي��ق  م��ب��ا���ص��ر  ت���ا���ص��ل 

اإىل  لفتا  والإ�صالمية،  العربية  الق�صايا 

البلدين  املتبادلة بن قيادتي  اأن الزيارات 

التي  ال��ع��الق��ات  ق����ة  ت��رج��م  ال�صقيقن، 

ت�صهد تط�را وت�صاعدا م�صتمرين.

يحر�صان  الزعيمن  اأن  اىل  اأ���ص��ار  كما 

على الرتقاء بالعالقات الثنائية وتعزيزها 

يف �صتى املجالت، فالدوحة وعمان تدفعان 

نح� ت�طن الأمن وال�صتقرار يف املنطقة 

عن  م��داف��ع��ة  ري��ادي��ة  ب�����اأدوار  وت�صطلعان 

ال�صعب  وح��ق���ق  الفل�صطينية  ال��ق�����ص��ي��ة 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي امل�����ص��روع��ة ب���اإق���ام���ة دول��ت��ه 

حزيران  م��ن  ال��راب��ع  ح��دود  على  امل�صتقلة 

عام 1967 وعا�صمتها القد�س ال�صرقية.

واأو����ص���ح ال���ل����زي اأن امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 

القطري  ال��دع��م  ع��ال��ي��ا  تثمن  الها�صمية 

امل���ت����ا����ص���ل ل���ل��������ص���اي���ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ع��ل��ى 

املقد�صات الإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�س 

امل��ح��ت��ل��ة، م�����ص��ي��ف��ا، اأن ع���الق���ات ال��ب��ل��دي��ن 

كبريا  وانتعا�صا  ازده��ارا  ت�صهد  ال�صقيقن 

الطرفن  ل��دى  امل��ت��ب��ادل��ة  ال��رغ��ب��ة  بف�صل 

اأرح��ب ومبا يحقق اآمال  اآف��اق  لدفعها اإىل 

وتطلعات ال�صعبن ال�صقيقن.

االنباط – اربد 

ت�قف  عن  الريم�ك  مياه  �صركة  اأعلنت   

ل�اء  مناطق  بع�س  يف  امل�صركن  عن  ال�صخ 

الأ�صب�ع  املفرق  مبحافظة  ال�صمالية  البادية 

رو�صة  ملحطتي  �صيانة  اأعمال  ب�صبب  املقبل، 

الأم��������رية ب�����ص��م��ة وع����م����رة وع����م����رية، ���ص��م��ن 

م�صروع اإعادة تاأهيل املحطات املنفذ بالتعاون 

مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.

وبينت ال�صركة يف بيان اأم�س اخلمي�س، ان 

حمطة  م��ن  املقبل  الأ���ص��ب���ع  �صيبداأ  الت�قف 

ي���م الحد  ب�صمة من �صباح  الأم��رية  رو�صة 

و�صتتاأثر  الثالثاء،  ي�م  م�صاء  ولغاية  املقبل، 

به اأدوار الت�زيع يف منطقة اأم اجلمال.

واأ���ص��اف��ت، ان ت���ق��ف ال�����ص��خ م��ن حمطة 

ع���م���رة وع����م����رية ���ص��ي��ك���ن ي����م���ي الأرب����ع����اء 

واخلمي�س املقبلن، و�صتتاأثر به مناطق عمرة 

وعمرية وحي الرجيبة و�صبع ا�صري.

واك�����دت ال�����ص��رك��ة، اأن�����ه ���ص��ي��ت��م ا���ص��ت��ئ��ن��اف 

ال����ت����زوي����د امل����ائ����ي يف ت���ل���ك امل���ن���اط���ق ح�����ص��ب 

ال��رن��ام��ج امل��ع��ت��اد ف����ر الن��ت��ه��اء م��ن اأع��م��ال 

ال�صيانة الالزمة.

طبيب ينقذ 
حياة مؤذن أثناء الصالة

السفير اللوزي: القمة القطرية 
األردنية تعكس عمق العالقات بين 

البلدين الشقيقين

»مياه اليرموك« تعتذر لتوقف 
الضخ من محطتي عمرة وعميرة 

وروضة األميرة بسمة
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  االنباط – بغداد 

عبدالأمري  ال��ع��راق��ي  الداخلية  وزي���ر  اأك���د 

ال�����ص��م��ري، اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون الأم���ن���ي 

الأردن  ال�����ص��ق��ي��ق��ن  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ن  امل�����ص��رك 

والعراق.

واأ�����ص����ار خ����الل ل��ق��ائ��ه ال����ف���د الإع���الم���ي 

ي��زور بغداد بدع�ة ر�صميه من  ال��ذي  الأردين 

ن��ق��اب��ة ال�����ص��ح��ف��ي��ن ال��ع��راق��ي��ن، اإىل اأه��م��ي��ة 

الدور املح�ري الذي يق�م به الأردن وحر�صه 

ال��ع��راق؛  م��ع  امل�صتمر  التن�صيق  على  امل�صتمر 

لل�صيطرة على املنافذ احلدودية ومنع عمليات 

التهريب والق�صاء على ب�ؤر الإرهاب.

وا���ص��ت��ع��ر���س ع�����ددا م���ن امل���ح���اور امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب��ال������ص��ع الأم����ن����ي وت����ط���ي���د ال���ع���الق���ات بن 

اأ���ص��ب��ح ميتلك  ال���ع���راق  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال��ب��ل��دي��ن، 

خرات كبرية يف جمال مكافحة الإرهاب.

وبن ال�صمري اأن هناك تعاونا مع الأردن يف 

جمال التدريب الع�صكري والأمني واحلدودي، 

تاأ�صريات  زي��ادة عدد  �صيجري  اأن��ه  اإىل  م�صريا 

ال��دخ���ل وحت��دي��ث اآل��ي��ة ال��ت��ق��دمي لها بحيث 

تك�ن اإلكرونية للت�صهيل على امل�اطنن.

و�صدد على اأهمية ت�صكيل اللجنة الإعالمية 

اإب��راز  الإع��الم يف  دور  امل�صركة نظرا لأهمية 

امل�ؤ�ص�صات، مثمنا  اجله�د والإجن��ازات ملختلف 

الإيجابي  العراقين  ال�صحفين  نقابة  تعاون 

مع ال�زارة.

ال��ع��راق  الأردين يف  ال�����ص��ف��ري  اأك����د  ب�����دوره، 

تربط  التي  ال��ع��الق��ات  عمق  العقلة،  منت�صر 

�صيك�ن  اأن���ه  مبينا  ال�صقيق،  ب��ال��ع��راق  الأردن 

هناك ا�صتمرارية لرفع اأعلى درجات الت�صبيك 

م�اقف  وم�صاندة  لدعم  كافة،  الأط���راف  بن 

ومبادئ العراق.

وقال نقيب ال�صحفين العراقين، ورئي�س 

اإن  ال��الم��ي،  ال��ع��رب، م�ؤيد  ال�صحفين  احت��اد 

امل�ؤ�ص�صات  م��ع  للت�صبيك  م�صتمر  ال��ت���ا���ص��ل 

ملزيد  دع�تها  وي��ج��ري  الأردن،  يف  الإع��الم��ي��ة 

من تبادل اخلرات، واإبراز اخلطط امل�صتقبلية 

للعراق ليعرفها العامل اجمع.

الأردين  الإع��الم��ي  ال���ف��د  اأع�صاء  واأع���رب 

نقابة  �صر  اأم���ن  ال���ذي ح�صره  ال��ل��ق��اء  خ��الل 

ال�صحفين العراقين ح�صن العب�دي، وع�ص� 

جم��ل�����س ن��ق��اب��ة ال�����ص��ح��ف��ي��ن ال��ع��راق��ي��ن ب��ان 

الزيارة  بهذه  اعتزازهم  م��دى  عن  القبطان، 

واللقاءات مع م�ص�ؤولن وقيادات دولة العراق 

على  دوم��ا  حري�س  امللك  جاللة  اأن  م�ؤكدين 

زيادة الروابط بن البلدين ال�صقيقن.

ومدير  الأردين  الإع��الم��ي  ال���ف��د  وي�صم 

عام �صحيفة الأنباط ح�صن اجلغبري،  مدير 

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

م��ب��ي�����ص��ن، وم���دي���ر ع����ام م���ؤ���ص�����ص��ة الإذاع������ة 

جلنة  ورئي�س  الب�اريد،  اإبراهيم  والتلفزي�ن 

عبد  ال��ع��رب  ال�صحفين  احت���اد  يف  احل��ري��ات 

ال����ه���اب زغ���ي���الت، ورئ��ي�����س حت��ري��ر �صحيفة 

الراأي الدكت�ر خالد ال�صقران، ورئي�س حترير 

ورئي�س  ري��الت،  م�صطفى  الد�صت�ر  �صحيفة 

حترير �صحيفة الغد مكرم الطراونة، وع�ص� 

اأجم��د  الأردن���ي���ن  ال�صحفين  نقابة  جمل�س 

�صنيد، والناطق الإعالمي لنقابة ال�صحفين 

الأردنين علي فريحات.

  االنباط – عمان 

جلان   9 ت�صم  م�صركة  جلنة  ا�صتعر�صت   

مقرحة  ت��صيات  الأع��ي��ان،  جمل�س  يف  دائمة 

ان��ب��ث��ق��ت ع���ن ورق����ة ع��م��ل ح����ل ال��ت��ك��ام��ل بن 

على  التغلب  و�صيا�صات  امل��ن��اخ  تغري  اإج�����راءات 

بعدة  النه��س  اإىل  تهدف  الأردن،  يف  البطالة 

قطاعات.

امل�صركة  اللجنة  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

العن  العامة  اخل��دم��ات  جلنة  رئي�س  برئا�صة 

اخلمي�س،  اأم�س  احلمارنة،  م�صطفى  الدكت�ر 

م���ع ع���دد م���ن اأم���ن���اء ع��ام��ن ب��ع�����س ال������زارات 

ومديري الدوائر وامل�ؤ�ص�صات احلالين.

حتر�س  اللجنة  اإن  احل��م��ارن��ة  العن  وق��ال 

ال�صلطتن  ب��ن  و���ص��ل  ح��ل��ق��ة  ُت�����ص��ك��ل  اأن  ع��ل��ى 

ل��رج��م��ة مهامها  وال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

املقرحة  الت��صيات  اأن  اإىل  لفًتا  الد�صت�رية، 

اإىل حت�يل  ع���ام  ب�صكل  ت��ه��دف  ال��ع��م��ل  ل���رق��ة 

التحديات اإىل فر�س.

وت�����ص��م��ل ال��ت������ص��ي��ات امل��ق��رح��ة ع��ل��ى قطاع 

ال���ص��ت��ث��م��ار  ج���ان��ب  يت�صمن  ال����ذي  ال��ط��اق��ة، 

يف  وال���ص��ت��ث��م��ار  ال��ط��اق��ة  على  الطلب  اإدارة  يف 

والرياح،  ال�صم�س  م�صادر  من  الكهرباء  ت�ليد 

اإىل جانب قطاع النقل عر بحث فر�س النم� 

الق��ت�����ص��ادي وت���ف��ري ف��ر���س ع��م��ل م��ن خ��الل 

ف�صاًل عن  املناخ،  لتغيري  ال�صتجابة  اإج��راءات 

وج�د ت��صيات ت�صريعية ُت�صهم بتح�صن النقل 

العام من منظ�ر الن�ع الجتماعي.

البيئة،  ق��ط��اع  على  الت��صيات  ت�صمل  كما 

من حيث التكيف القائم على الأنظمة البيئة، 

ن��ط��اق  ب���زي���ادة  ُي��ع��ن��ى  الأول  ب���رام���ج،   6 ع���ر 

البيئي  ال��ن��ظ��ام  على  القائمة  التكيف  ب��رام��ج 

وال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل���ن���اخ يف امل��ن��اط��ق 

يف  يكمن  والثاين  اخلا�صة،  واحلماية  املحمية 

التحتية احل�صرية اخل�صراء  البنية  ا�صتخدام 

وم�صاركة املجتمع لإعادة تاأهيل النظام البيئي 

وا�صتعادته.

يف حن يتمح�ر الثالث ح�ل تعزيز القدرة 

التكيفية خلدمات النظام البيئي �صد تاأثريات 

ويتجه  الأج���ل،  وط�يلة  ال�صديدة  امل��ن��اخ  تغري 

وتطبيق  احلماية  تدابري  حت�صن  نح�  الرابع 

القان�ن حلماية الأن�اع وامل�ائل املهددة بالتغري 

املناخي، وحت�صن تدابري احلماية ل�صمان عدم 

احلي�انية  املعدية  الأم��را���س  وانت�صار  ظه�ر 

املن�صاأ، وه� ما ين�س عليه الرنامج اخلام�س، 

اأما ال�صاد�س يذهب اإىل حت�صن البحث امليداين 

ور�صد قابلية تاأثر النظام البيئي بتغري املناخ.

وط��ال��ت ال��ت������ص��ي��ات ق��ط��اع ال��ن��ف��اي��ات، عر 

م�صاريع تخفف النبعاثات اإىل جانب جمم�عة 

ا جمم�عة من  من الإج��راءات، وت�صمنت اأي�صً

الت��صيات متعلقة بقطاع املياه، واأخرى ُتخ�س 

ق��ط��اع ال���زراع���ة، وع��ل��ى راأ���ص��ه��ا احل��ف��اظ على 

املحا�صيل التقليدية.

اإىل ج��ان��ب  امل�������ص���رك���ة،  ال��ل��ج��ن��ة  وت���ت���ك����ن 

جل��ن��ة اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة، م���ن جل����ان: امل��ال��ي��ة 

�صهري  اللجنة  م��ق��ررة  برئا�صة  والقت�صادية، 

البكار،  الدكت�ر خالد  برئا�صة  الإداري��ة  العلي، 

حما�صن  الدكت�رة  برئا�صة  والتعليم  الربية 

برئا�صة  وال�صكان  والبيئة  ال�صحة  اجل��اغ���ب، 

الدكت�ر يا�صن احل�صبان.

��ا م��ن جل��ن��ة ال���زراع���ة وامل��ي��اه  وت��ت��ك���ن اأي�����صً

ب���رئ���ا����ص���ة ال���دك���ت����ر ع���اك���ف ال���زع���ب���ي، ال��ع��م��ل 

م��راد،  عي�صى  برئا�صة  الجتماعية  والتنمية 

ب��رئ��ا���ص��ة املهند�س  امل��ع��دن��ي��ة  ال��ط��اق��ة وال����روة 

وال���راث  ال�صياحة  وجل��ن��ة  الكباريتي،  م��ال��ك 

برئا�صة املهند�س عبداحلكيم الهندي، واأع�صاء 

جلنة اخلدمات العامة.

ف��اروق  العمل  وزارات  عام�  اأم��ن��اء  وح�صر 

ح�صن  املهند�س  املحلية  والإدارة  احل��دي��دي، 

احلياري،  حممد  الدكت�ر  وال��زراع��ة  مهيدات، 

وال��ب��ي��ئ��ة ال��دك��ت���ر حم��م��د خ�����ص��ا���ص��ن��ة، وامل��ي��اه 

والتخطيط  املحاميد،  جهاد  الدكت�ر  وال���ري 

والتعاون الدويل مروان الرفاعي.

اإىل جانب مدير عام املركز ال�طني للبح�ث 

الزراعية الدكت�ر نزار حداد، ومدير عام هيئة 

عبدالرحيم  امل��ه��ن��د���س  ال����ري  ال��ن��ق��ل  تنظيم 

وريكات، ومدير دائرة الأر�صاد اجل�ية رائد اآل 

خطاب.

اإج��راءات  ت��صح  منف�صلة  ا  عرو�صً وقدم�ا 

ب�رقة  املرتبطة  والدوائر احلك�مية  ال���زارات 

العمل وما انبثق عنها من ت��صيات، واإمكانية 

عمل  خطط  �صكل  على  الت��صيات  تلك  عك�س 

تنفيذية ُتدرج يف ا�صراتيجياتها املختلفة.

م��ن ج��ه��ت��ه��م، اأك����د روؤ����ص���اء ال��ل��ج��ان اأه��م��ي��ة 

واجل��ه��ات  ال�������زارات  ب��ن  والت���ف���اق  الت�صبيك 

املتخ�ص�صة لل��ص�ل لروؤية م�صركة وحت�يل 

خمتلف الت��صيات اإىل �صيا�صات قابلة للتنفيذ، 

فر�س  ت�فري  ع��ر  البطالة  ن�صب  م��ن  واحل��د 

عمل يف خمتلف القطاعات من خالل اإجراءات 

ال�صتجابة لتغري املناخ.

  االنباط- عمان 

 انطلقت يف دائرة الن�صائية والت�ليد مبدينة 

ال�طني  املركز  مع  بالتعاون  الطبية،  احل�صن 

للعناية ب�صحة املراأة، اأم�س اخلمي�س، الفعاليات 

والك�صف  للت�عية  الثاين  كان�ن  ل�صهر  الأوىل 

الرحم، بح�ص�ر مدير  �صرطان عنق  املبكر عن 

الطبيب  العميد  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  ع��ام 

ي��صف زريقات.

ال��ط��ب��ي��ب زري���ق���ات: »بف�صل  ال��ع��م��ي��د  وق����ال 

اخل��دم��ات  خطت  ال�صامية  امللكية  الت�جيهات 

الطبية امللكية خط�ات وا�صعة يف امل�صمار الطبي 

لتقدمي  املنطقة  م�صت�ى  على  العلمي  والبحث 

اخلدمة الطبية املثلى مل�اطننا الأردين«، م�ؤكداً 

جمال  يف  �صباقة  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  اأن 

ن�صر ال�عي واتخاذ اإجراءات وتدابري مبا يخ�س 

�صرطان عنق الرحم، اإذ ت�فر اخلدمات الطبية 

اإجراء  الإمكانيات كافة للتعامل معه من حيث 

م�صحة عنق وتنظري واخلزعات وغريها«.

وق����ال رئ��ي�����س دائ�����رة ال��ن�����ص��ائ��ي��ة وال��ت���ل��ي��د، 

ال��ع��م��ي��د ال��ط��ب��ي��ب م��اه��ر امل��ع��اي��ط��ة: »اإن دائ���رة 

ور���ص��ة عمل  ال��ي���م  اأق��ام��ت  وال��ت���ل��ي��د  الن�صائية 

تهدف  الرحم،  عنق  �صرطان  من  ال�قاية  ح�ل 

اإىل ت���ع��ي��ة م��رت��ب��ات اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ح���ل 

�صرطان عنق الرحم وه� الرتيب الرابع عاملياً 

ملر�س ال�صرطان عند الن�صاء«.

اأنه ميكن  املعايطة  الطبيب  العميد  واأ�صاف 

الق�صاء على ال�صرطان عن طريق اأخذ م�صحات 

اأي  ت���ج��د  ال��رح��م، واإذا ك��ان��ت  دوري���ة م��ن عنق 

ال�����ص��رط��ان مي��ك��ن معاجلتها،  ت��غ��ريات م��ا ق��ب��ل 

ب��الإ���ص��اف��ة اإىل اأخ����ذ م�����ص��ح��ات ح����ل ف��ريو���س 

اأن الهدف من هذه ال�ر�صة ه�  مبينا   ،HBV
الق�صاء على �صرطان عنق الرحم.

للعناية ب�صحة  ال�طني  املركز  وقالت مدير 

»تاأتي النطالقة  الرائد رحمة جريل:  امل��راأة، 

الرحم  عنق  ب�صرطان  الت�عية  ب�صهر  الأوىل 

وفق نهج ت�صاركي بن اخلدمات الطبية امللكية 

وامل���رك���ز ال���ط��ن��ي ال����ذي مت ت��اأ���ص��ي�����ص��ي��ه ب��روؤي��ة 

ه��ا���ص��م��ي��ة وال���ت���ي ت���راأ����س جم��ل�����س اإدارت������ه �صم� 

الأم�����رية ع��ائ�����ص��ة ب��ن��ت احل�����ص��ن، وال����ذي يقدم 

خدمات متخ�ص�صة للمراأة الأردنية مبحافظات 

عن  املبكر  الك�صف  خدمات  ومنها  كافة  اململكة 

�صرطان عنق الرحم«.

�صباط  م���ن  ع���دد  الأوىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ح�����ص��ر 

مديرية اخلدمات الطبية امللكية، والأمن العام 

الأم��رية  وم�صت�صارة  لل�صكان،  الأعلى  للمجل�س 

م��ن��ى ل�����ص���ؤون امل��ج��ل�����س ال��ت��م��ري�����ص��ي وع����دد من 

ممثلي امل�ؤ�ص�صات ال�صحية ذات العالقة.

االنباط –بغداد 

التقى رئي�س تيار احلكمة ال�طني يف العراق 

الإعالمي  ال�فد  الربعاء  م�صاء  احلكيم  عمار 

ي��زور بغداد بدع�ة ر�صمية من  ال��ذي  الردين، 

نقابة ال�صحفين العراقين.

واكد احلكيم عمق التن�ع ومتانة العالقات 

جت�صيدا  مي��ث��ل  م��ا  ال�صقيقن،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن 

املتبادلة بينهما والتي حتظى  امل�صالح  لأهمية 

باهتمام قيادات البلدين.

يعي�صها  التي  املتغريات  اإىل  احلكيم  وا���ص��ار 

امل�صهد  يف  العراقية  املك�نات  وح�ص�ر  ال��ع��راق 

ال���ع���راق���ي ���ص��ي��ا���ص��ي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا والح���ت���ك���ام 

القرار  اتخاذ  �صع�بة  اأن  مبينا  للدميقراطية، 

وتعدد الآراء من �صمات النظام الدميقراطي.

و����ص���دد ع��ل��ى ال���ه����ي���ة ال���ط��ن��ي��ة اجل��ام��ع��ة 

واحرام اخل�ص��صيات، معترا اأنها ل تتقاطع 

تتعاطى  واإمن��ا  الفرعية اخلا�صة،  اله�يات  مع 

معها باإيجابية، لفتا اىل اأن العراق اأمة ت�صم 

ال��ه���ي��ة  ع��ن��د  تلتقي  لكنها  وم��ك���ن��ات  ���ص��ع���ب��ا 

ال�طنية.

املحاور  �صيا�صة  مع  لي�س  ال��ع��راق  اإن  وق��ال، 

ولي�س طرفا يف اأي حم�ر، واإمنا ي�صعى جاهدا 

ل��ي��ك���ن حم��ط��ة ال��ت��ق��اء اجل��م��ي��ع، م�����ص��ريا اىل 

امل��ن��ع��ط��ف��ات اخل��ط��رية ال��ت��ي جت���اوزه���ا ال��ع��راق 

ومنها م�اجهة الإرهاب والطائفية.

يف   »25 »خليجي  بط�لة  جن��اح  اىل  وا���ص��ار 

عن  نقلتها  التي  الإيجابية  وال�ص�رة  الب�صرة 

كانت  التي  ال�صلبية  ال�ص�ر  كل  وفندت  العراق 

مر�ص�مة عند امل�اطن اخلليجي والعربي.

واأك����د ال����دور ال��ك��ب��ري ل���الإع���الم الردين يف 

لنقل  العراق  يف  العالمية  امل�ؤ�ص�صات  م�صاندة 

البلد  ه���ذا  اجن�����ازات  ع��ن  احلقيقية  ال�����ص���رة 

العراقي  ال�صعب  ابناء  تخدم  التي  وم�صاريعه 

وت�صاهم يف تط�يره.

العراق  يف  الردين  ال�صفري  نقل  جهته  من 

حتيات  ال��ل��ق��اء  ح�����ص��ر  ال����ذي  ال��ع��ق��ل��ة  منت�صر 

امل�صتمر  وتاأكيده  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

على ادامة العالقات ال�ثيقة بن البلدين.

واعرب نقيب ال�صحفين العراقين ورئي�س 

ال��الم��ي عن  ال��ع��رب م���ؤي��د  احت���اد ال�صحفين 

اع���ت���زازه ب���زي���ارة مم��ث��ل��ي وق���ي���ادات م���ؤ���ص�����ص��ات 

التن�صيق  اهمية  ت�ؤكد  التي  الردن  يف  الع��الم 

ودوره  ب��الع��الم  النه��س  جم��ال  يف  والتعاون 

املح�ري يف كافة املجالت.

وث��م��ن اع�����ص��اء ال���ف��د الع���الم���ي الردين 

خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ح�����ص��ره ام���ن ���ص��ر نقابة 

وع�ص�  العب�دي  ح�صن  العراقين  ال�صحفين 

جه�د  العراقين،  ال�صحفين  نقابة  جمل�س 

ال����دوؤوب  ال��ع��راق و�صعيها  امل���ؤ���ص�����ص��ات يف  ك��اف��ة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق الجن���������ازات وال���ن���ه��������س مب��خ��ت��ل��ف 

امل����ج����الت وت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات امل�����ص��ت��م��رة بن 

البلدين.

مدير  الردين،  الع���الم���ي  ال���ف��د  وي�����ص��م 

مدير  اجلغبري،  ح�صن  النباط  �صحيفة  ع��ام 

ع���ام وك���ال���ة الن���ب���اء الردن���ي���ة )ب�����را( ف���ريوز 

م��ب��ي�����ص��ن، وم����دي����ر ع�����ام م���ؤ���ص�����ص��ة الذاع������ة 

والتلفزي�ن ابراهيم الب�اريد، وكال من رئي�س 

ال��ع��رب  ال�صحفين  احت���اد  احل��ري��ات يف  جل��ن��ة 

�صحيفة  حترير  رئي�س  زغيالت،  ال�هاب  عبد 

حترير  رئي�س  ال�صقران،  خالد  الدكت�ر  ال��راي 

رئي�س  ري����الت،  م�صطفى  ال��د���ص��ت���ر  �صحيفة 

مدير  الطراونة،  مكرم  الغد  �صحيفة  حترير 

ع�ص�  اجلغبري،  ح�صن  النباط  �صحيفة  ع��ام 

اجم��د  الردن���ي���ن  ال�صحفين  ن��ق��اب��ة  جمل�س 

ال�صحفين  لنقابة  العالمي  والناطق  �صنيد، 

الردن����ي����ن م���ن���دوب وك���ال���ة الن���ب���اء الردن���ي���ة 

)برا( الزميل علي فريحات.

وزير الداخلية العراقي يؤكد أهمية تعزيز التعاون األمني بين األردن والعراق

مشتركة في األعيان تستعرض توصيات ورقة عمل للنهوض 
بعدة قطاعات

انطالق فعاليات كانون الثاني للتوعية والكشف المبكر 
عن سرطان عنق الرحم

رئيس تيار الحكمة العراقي يلتقي الوفد االعالمي األردني
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الأنباط-العقبة

املطور  ال����ذراع  العقبة  تطوير  �سركة  وق��ع��ت 

اخلا�سة،  االقت�سادية  العقبة  منطقة  ل�سلطة 

و�سركة فجر االأردنية امل�سرية لنقل وتوريد الغاز 

الطبيعي اأم�س اخلمي�س، اتفاقية لبناء و ت�سغيل 

نقطة ربط و حمطة لتزويد الغاز ال�سناعي من 

ال�سناعية  القويرة  منطقة  اإىل  العربي  اخل��ط 

بتزويد الغاز ال�سناعي.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  االتفاقية  ووق��ع 

هيئة  ورئي�س  ال�سفدي،  ح�سني  العقبة  تطوير 

امل���دي���ري���ن يف ���س��رك��ة ف��ج��ر امل�����س��ري��ة االأردن����ي����ة 

امل��ه��ن��د���س ف�����وؤاد ر����س���اد، ب��رع��اي��ة وزي����ر ال��ط��اق��ة 

وال�����روة امل��ع��دن��ي��ة ال��دك��ت��ور ���س��ال��ح اخل��راب�����س��ة، 

امل�سري طارق  املعدنية  وال��روة  البرتول  ووزير 

العقبة االقت�سادية  �سلطة منطقة  املال، ورئي�س 

اخلا�سة نايف الفايز.

وت�سمنت االتفاقية، تزويد الغاز ال�سناعي من 

اخلط العربي اإىل منطقة القويرة ال�سناعية على 

املناطق  يف  اأوىل  كمرحلة  دومن،   1800 م�ساحة 

وبقدرة  املنطقة،  يف  االأخ��رى  التنموية  ال�سناعية 

ت�سل اإىل 90 األف مرت مكعب يف ال�ساعة.

ال�سناعي  الغاز  لتزويد  االأوىل  املحطة  وتعد 

ي�سهم  ال��ذي  االأم��ر  ال�سناعية،  للمناطق  االآم��ن 

ب�سكل كبري يف حتفيز وت�سجيع امل�ستثمرين على 

ا���س��ت��خ��دام ال��غ��از ال��رخ��ي�����س وال��ن��ظ��ي��ف و االآم���ن 

للطاقة املطلوبة يف جميع ال�سناعات، و�سيجري 

الح���ق���ا ت��ن��ف��ي��ذ ���س��ب��ك��ة داخ���ل���ي���ة ���س��م��ن امل��ن��ط��ق��ة 

ال�سناعيني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ل��ت��زوي��د  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

اأك���ر ع��دد من  ك��اف��ة ب��ال��غ��از ال�ستقطاب وج���ذب 

اال�ستثمارات.

االتفاقية  اأهمية  اخلراب�سة  اأك��د  جهته،  م��ن 

وجذب  ال�سناعي  القطاع  عن  االأع��ب��اء  لتخفيف 

اال�ستثمارات، م�سريا اإىل اأن فاتورة الطاقة ت�سكل 

ال  املختلفة  ال�سناعية  للقطاعات  وحتديا  عبئا 

�سيما القطاع ال�سناعي.

واأو�����س����ح اأن ت���واج���د ال��ع��دي��د م���ن امل�����س��اري��ع 

والتنقيب  اململكة  يف  التعدين  بقطاع  املتعلقة 

بتنقية  واملتعلقة  وال��ذه��ب  النحا�س  خامات  عن 

�سناعية  منطقة  توفري  يتطلب  ال�سيلكا،  خامة 

ومرافق بنية حتتية وم�سادر للطاقة، الفتا اإىل 

�سي�سجع  ال�سناعية  القويرة  منطقة  تواجد  اأن 

هذه ال�سناعات التحويلية ال �سيما واأنها مزودة 

بالغاز الطبيعي الذي ي�سكل م�سدر طاقة بكلف 

معقولة وهو اأكر حتد يواجه مثل هذا النوع من 

ال�سناعات يف اململكة.

ال��ق��وي��رة  منطقة  اأن  اإىل  اخل��راب�����س��ة  واأ����س���ار 

ال�سناعية تعد املحطة االأوىل من برنامج وطني 

اأطلقته احلكومة الإي�سال الغاز الطبيعي جلميع 

التجمعات واملناطق يف اململكة م�ستقبال، الفتا اإىل 

مالية  خم�س�سات  العام  هذا  ر�سدت  ال��وزارة  اأن 

الرو�سة  ملنطقة  الطبيعي  الغاز  �سبكة  الإي�سال 

ال�سناعية مبدينتي معان واملوقر ال�سناعية.

بني  القائم  بالتعاون  امل��ال  اأ���س��اد  جانبه،  م��ن 

م�����س��ر وامل��م��ل��ك��ة يف جم����ال ال��ط��اق��ة داع���ي���ا اإىل 

العمل على تو�سيع قاعدة امل�ساريع امل�سرتكة بني 

البلدين مبا يخدم م�سالح ال�سعبني ال�سقيقني.

واأك�����د اأه��م��ي��ة ال��ت��ج��رب��ة االأردن����ي����ة يف جم��ال 

وت��ق��ل��ي��ل قيمة  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��رياد  ك��ل��ف  تخفيف 

الفاتورة النفطية من خالل التوجه اإىل م�ساريع 

ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وال�����س��ن��اع��ات امل��وف��رة للطاقة 

الطبيعي،  ب��ال��غ��از  امل����زودة  ال�سناعية  وامل��ن��اط��ق 

اململكة  التعاون مع  تعزيز  ا�ستعداد بالده  مبديا 

الطبيعي  ب��ال��غ��از  خ��ا���س��ة  امل���ج���االت،  خمتلف  يف 

املخ�س�س لل�سناعات واملنازل.

وقال املال اإن منطقة القويرة ال�سناعية التي 

الطبيعي  بالغاز  تزويدها  على  العمل  �سيجري 

تعد امنوذجا نعمل من خالله على اإدخال الغاز 

الطبيعي كم�سدر للطاقة يف ال�سناعات املختلفة 

م�ستقبال  ك��ب��ري  ب�سكل  ا���س��ت��غ��الل��ه  اإىل  ل��ي�����س��ار 

للمنازل  وتو�سيله  ال�سناعات،  اأن���واع  جميع  يف 

ال�سيارات  لتزويد  حمطات  اإن�ساء  على  والعمل 

التي �ستحدث نقلة نوعية  امل�ساريع  وغريها من 

مهمة يف ال�سناعات.

االت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  ال�����س��ف��دي  ل��ف��ت  ب������دوره، 

و ج��ذب  اإط����الق  ل��ل��ب��دء يف  ���س��ري��ان��ا مهما  ت�سكل 

ال�سناعية  ال��ق��وي��رة  م��ن��ط��ق��ة  يف  اال���س��ت��ث��م��ارات 

التي  اململكة  يف  االأوىل  تعد  املنطقة  واأن  خا�سة 

يجري ت�سغيلها من خالل الغاز الطبيعي.

ت�سعى  العقبة  تطوير  �سركة  اأن  على  و���س��دد 

دوما اإىل توفري الت�سهيالت واحلوافز واالأعمال 

املمكنة داخل العقبة وخارجها؛ لتحفيز الباحثني 

ا�ستثماراتهم  لبناء  اال�ستثمارية  ال��ف��ر���س  ع��ن 

ال��ق��وي��رة  اأن  اإىل  ال��ع��ق��ب��ة و حم��ي��ط��ه��ا، الف��ت��ا  يف 

اهم  اإح���دى  �ستكون  ال��رب��ط  ه��ذا  بعد  ال�سناعية 

املناطق ال�سناعية باململكة.

اتفاقية لنقل وتوريد الغاز لمنطقة القويرة الصناعية

ارتفاع العجز التجاري للمملكة بنسبة %26.8

مالية النواب تناقش موازنة دائرتي اإلفتاء العام وقاضي القضاة

السقاف لدى استقبالها سفير النرويج تؤكد على عمق العالقات 
األردنية النرويجية

النباط – عمان 

 ارتفع العجز التجاري للمملكة حتى نهاية 

بن�سبة  املا�سي،  العام  من  الثاين  ت�سرين  �سهر 

دي��ن��ار،  مليار   9.854 ليبلغ  باملئة،   26.8
مقارنة مع 7.774 مليار دينار لنف�س الفرتة 

من العام 2021.

واأ�سار التقرير ال�سهري لدائرة االإح�ساءات 

العامة حول التجارة اخلارجية يف االأردن، اأم�س 

الكلية  ال�����س��ادرات  قيمة  ارت��ف��اع  اإىل  اخلمي�س، 

املا�سي  العام  من  الثاين  ت�سرين  �سهر  لنهاية 

مليار   8.107 لتبلغ  باملئة،   35.2 بن�سبة   ،

دينار، مقارنة بنف�س الفرتة من العام 2021 

والبالغة 5.997 مليار دينار.

كما ارتفعت قيمة ال�سادرات الوطنية حتى 

املا�سي،  العام  من  الثاين  ت�سرين  �سهر  نهاية 

بن�سبة 37 باملئة، اأي ما مقداره 7.462 مليار 

لذات  دينار  مليار   5.446 مع  مقارنة  دينار، 

الفرتة من العام 2021.

ت�سديره  املعاد  قيمة  بلغت  للتقرير،  ووفقا 

644.8 مليون دينار، حتى نهاية �سهر ت�سرين 
الثاين من العام املا�سي بارتفاع ن�سبته 17.1 

 2021 عام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة  باملئة، 

دينار. مليون  والبالغة نحو 550 

قيمتها17.962  بلغت  امل�����س��ت��وردات،  اأم���ا 

الثاين  ت�سرين  �سهر  نهاية  حتى  دي��ن��ار  مليار 

من العام املا�سي، بارتفاع ن�سبته 30.4 باملئة، 

لنف�س  دي���ن���ار  م��ل��ي��ار   13.771 م���ع  م��ق��ارن��ة 

الفرتة من العام 2021.

ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د ال�������س���ه���ري، ب���ل���غ���ت ق��ي��م��ة 

العام  الثاين  ت�سرين  ل�سهر  الكلية  ال�سادرات 

695.2 م��ل��ي��ون دي��ن��ار،  امل��ا���س��ي م��ا م���ق���داره 

بنف�س  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة،   4.3 ن�سبته  ب��ارت��ف��اع 

ال�سهر من العام 2021.

خالل  الوطنية  ال�سادرات  قيمة  بلغت  كما 

���س��ه��ر ت�����س��ري��ن ال���ث���اين م���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي ما 

ن�سبته  بارتفاع  دينار،  640.2 مليون  مقداره 

العام  من  ال�سهر  بنف�س  مقارنة  باملئة،   6.9
 55 ت�سديره  املعاد  قيمة  بلغت  فيما   ،2021
ال��ث��اين من  ت�سرين  �سهر  خ��الل  دي��ن��ار  مليون 

باملئة،   18.8 ن�سبته  بانخفا�س  املا�سي،  العام 

مقارنة بنف�س ال�سهر من العام 2021.

من  ال��ث��اين  ت�سرين  �سهر  م�����س��ت��وردات  ام���ا 

مليار   1.420 قيمتها  بلغت  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 

مقارنة  باملئة،   0.7 ن�سبته  بانخفا�س  دي��ن��ار، 

بنف�س ال�سهر من العام 2021.

ووف���ق���ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ب��ل��غ ال��ع��ج��ز يف امل���ي���زان 

املا�سي  العام  الثاين  ت�سرين  �سهر  التجاري يف 

725.1 مليون دينار، بانخفا�س ن�سبته 5.1 
باملئة، مقارنة بنف�س ال�سهر من العام 2021.

الأنباط-عمان

وا����س���ل���ت ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة خ���الل 

جمل�س  رئي�س  بح�سور  عقدته  ال��ذي  االجتماع 

النواب باالإنابة النائب الدكتور اأحمد اخلاليلة، 

منر  ال��دك��ت��ور  النيابية  امل��ال��ي��ة  اللجنة  ورئ��ي�����س 

م�سروع  مناق�سة  اخل��م��ي�����س،  اأم�����س  ال�سليحات، 

قانون املوازنة لعام2023.

واأك�������د اخل���الي���ل���ة اع����ت����زاز جم��ل�����س ال���ن���واب 

ب���وزارة  املتمثلة  الر�سمية  الدينية  باملوؤ�س�سات 

االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات االإ�سالمية ودائرة 

للمملكة  ال��ع��ام  االإف��ت��اء  ودائ����رة  الق�ساة  قا�سي 

للفكر  ون�����س��ر  م��ن خ��دم��ات جليلة  ت��ق��دم��ه  وم���ا 

ال��دع��وي واالأخ�����الق االإ���س��الم��ي��ة احل��م��ي��دة بني 

اأبناء املجتمع.

ناق�ست  اللجنة  اإن  ال�سليحات  ق���ال  ب����دوره، 

ب��ح�����س��ور ���س��م��اح��ة م��ف��ت��ي ع����ام امل��م��ل��ك��ة ال�����س��ي��خ 

الق�ساة  قا�سي  و�سماحة  اخل�ساونة  عبدالكرمي 

ال��رب��ط��ة، م��وازن��ة دائ��رت��ي  ال�سيخ ع��ب��داحل��اف��ظ 

االإفتاء العام وقا�سي الق�ساة.

ال��ع��ام والقائمني عليها  ب��دور االإف��ت��اء  واأ���س��اد 

من اأ�سحاب الف�سيلة بيان االأحكام ال�سرعية يف 

اإ�سدار  يف  ودوره��ا  للمواطن،  احلياتية  الق�سايا 

ال��ف��ت��وى وال��ت��وع��ي��ة، االإر���س��اد االأ���س��ري واأهميته 

للمجتمع.

وث��م��ن اجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا دائ�����رة قا�سي 

توزيع  بها من  املناطة  االأعمال  كافة  الق�ساة يف 

االأ�سري  واالإ�سالح  وال��زواج والطالق  للمواريث 

وغريها من اخلدمات التي تقدم للمواطنني.

املالية  املخ�س�سات  ع��ن  ال�سليحات  وحت���دث 

امل��ر���س��ودة يف م�����س��روع امل���وازن���ة ل��دع��م وحتقيق 

3 ماليني  اأه���داف دائ��رة االإف��ت��اء والبالغة نحو 

دينار بارتفاع 462 األف دينار، علما باأن موازنة 

الدائرة بكاملها لالإنفاق اجلاري.

اأن  ال��دائ��رة ومنذ  اإن  ق��ال اخل�ساونة  ب���دوره، 

عاتقها  ع��ل��ى  ت��اأخ��ذ  وه���ي  عام2007  ا�ستقلت 

من  الفتوى،  مرجعية  توحيد  يف  الكبري  ال��دور 

خاللها كموؤ�س�سة دينية لديها قامات علمية من 

لكل  مرجعية  اليوم  واأ�سبحت  وباحثني،  مفتني 

من يطلب الفتوى.

واأ���س��ت��ذك��ر اخل�����س��اون��ة م��ق��ول��ة ج��الل��ة امللك 

ع��ام  مفتي  ل�سماحة   ،2007 ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

»ال  الق�ساة  ن��وح  ال�سيخ  امل��رح��وم  اآن���ذاك  اململكة 

ع���زز من  م��ا  ال���دي���ن« وه����ذا  اإال  ���س��ل��ط��ان عليكم 

لعملها  امل�ستمر  والتطوير  ال��دائ��رة  ا�ستقاللية 

النا�س،  جلميع  باملجاين  تقدم  التي  وخل��دم��ات 

تواجه  التي  التحديات  بع�س  وج��ود  اإىل  م�سريا 

الدائرة وحتديدا يف اجلانب املايل نظرا لتوا�سع 

موازنتها.

الق�ساة،  قا�سي  دائ��رة  مبوازنة  يتعلق  وفيما 

ا�ستعر�س الربطة الأبرز اخلدمات التي تقدمها 

انعك�س  ال��ت��ي حققتها مب��ا  وال��ت��ط��ورات  ال��دائ��رة 

على خدمة املواطن.

وحت���دث ع��ن دور ال���دائ���رة يف ح��ل ال��ن��زاع��ات 

واحللول البديلة داخل االأ�سرة من خالل مكاتب 

معظم  يف  املنت�سرة  االأ���س��ري  االإ���س��الح  مديرية 

املحاكم ال�سرعية باململكة.

ال��ق�����س��ائ��ي  امل��ع��ه��د  دور  اإىل  ال��رب��ط��ة  واأ����س���ار 

ال�سرعي يف اإعداد وتدريب وتاأهيل ق�ساة ال�سرع 

ال�سريف، والعمل على اأمتتة كافة اخلدمات التي 

تقدمها مبا ي�سهل على متلقي اخلدمة.

لهذا  الق�ساة  قا�سي  دائ���رة  م��وازن��ة  اأن  وب��ني 

معظمها  دي��ن��ار  مليون   30,4 نحو  بلغت  ال��ع��ام 

نفقات جارية.

النباط – عمان 

خلود  ال�����س��ي��دة  اال���س��ت��ث��م��ار  وزي���رة  ا�ستقبلت 

ال��روي��ج��ي  اأم�����س اخل��م��ي�����س  ال�سفري  ال�����س��ق��اف 

تعزيز  �سبل  لبحث  ليندباك،  اي�سبني  االردن  يف 

اوا�سر التعاون الثنائي بني البلدين، وال �سيما 

يف املجاالت اال�ستثمارية واالقت�سادية. 

ح��ي��ث اأك�����دت ال�����س��ق��اف خ����الل ال���ل���ق���اء على 

اهمية ا�ستثمار العالقات الثنائية بني البلدين، 

اهمية  اىل  الفته  م��ت��زاي��داً،  ت��ط��وراً  ت�سهد  التي 

دعمها  و�سرورة  الرويجية  االردنية  ال�سراكة 

وت��ع��زي��زه��ا يف ���س��ت��ى امل���ج���االت خ��دم��ة مل�����س��ال��ح 

ال�سديقني.  ال�سعبني 

وق�����ال�����ت ان ه����ن����اك ع����م����ل ج������اد م�����ن ق��ب��ل 

اال�ستثمار  واق���ع  لتح�سني  االأردن���ي���ة  احل��ك��وم��ة 

التقارير  يف  االأردن  مرتبة  وحت�سني  اململكة  يف 

اال�سالحات  من  العديد  اإج���راء  فتم  الدولية، 

مهمة،  ت��ط��ورات  اىل  اف�ست  التي  االقت�سادية 

اخلا�سة  والت�سريعات  القوانني  بتعديل  متثلت 

البيئة  قانون  اأن  موؤكدة  اال�ستثماري،  ال�ساأن  يف 

اال���س��ت��ث��م��اري��ة اجل���دي���د ي��ع��ت��ر م���ن ال��ق��وان��ني 

اجل���اذب���ة وامل��ح��ف��ز ل��ال���س��ت��ث��م��ار و���س��م��ن اأف�����س��ل 

العاملية. املمار�سات 

وا�����س����ت����ع����ر�����س����ت ال���������س����ق����اف اه��������م امل�����زاي�����ا 

املوقع  واهمية  االردين،  لالقت�ساد  التناف�سية 

للمنتج  ات����اح  ال����ذي  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي 

ون�سف  مليار  م��ن  اأك��ر  اىل  الو�سول  االردين 

التجارة  اتفاقيات  خ��الل  م��ن  وذل��ك  م�ستهلك 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة وا���س��ع��ة النطاق  احل���رة واالت��ف��اق��ي��ات 

اإىل  اإ���س��اف��ة  االأردن،  بها  يتمتع  ال��ت��ي  والعاملية 

ت��ط��رق��ه��ا الأه����م ال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ي 

توزعت على العديد من القطاعات اال�ستثمارية 

الواعدة، واهم م�ساريع ال�سراكة بني القطاعني 

العام واخلا�س.

اي�سبني  الرويجي  ال�سفري  اأ�ساد  جهته،  من 

القائمة  الثنائية  ال��ع��الق��ات  مبتانة  ليندباك، 

ع��ل��ى  ب�����الده  وح���ر����س  وال����روي����ج  االأردن  ب���ني 

م�سلحة  يف  ي�سب  مبا  عليها  والبناء  تطويرها 

اجلانبني.

وق���ال ان��ن��ا ن��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز اال���س��ت��ث��م��ارات 

وفر�س العمل يف االأردن، من خالل دعم برنامج 

وت��ع��زي��ز  االق��ت�����س��ادي��ة  ل���الإ����س���الح���ات  االأردن 

االبتكار  جم��ال  يف  وال��ت��ع��اون  الثنائية  ال��ت��ج��ارة 

ال�سركات الرويجية. واال�ستثمارات من 

 استثناء مركبات في ميناء العقبة 
من قرار حظر االستيراد

»المحاسبين القانونيين« تعقد دورة 
حول متطلبات اإلقفال

ارتفاع أسعار الذهب محليا 

ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة
 الى نحو 3 مليارات دينار

 نزال: إغالق 7 فنادق فئة 4 نجوم 
في عّمان بسبب تعثرها

الأنباط-عمان

التي  جل�سته  يف  ال������وزراء  جم��ل�����س  ر  ق����رَّ

اأم�������س اخل��م��ي�����س، ب��رئ��ا���س��ة رئي�س  ع��ق��ده��ا 

املوافقة  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء 

ميناء  يف  امل��وج��ودة  امل��رك��ب��ات  ا�ستثناء  على 

العقبة خالل الفرتة من 1/12/2022م 

)م���ودي���ل  31/12/2022م  ول���غ���اي���ة 

ال��������وزراء،  جم��ل�����س  ق������رار  م����ن   )2017
��ارات  ال�����س��يَّ جميع  ا���س��ت��رياد  بحظر  امل��ت��ع��لِّ��ق 

ال�����ت�����ي م�������س���ى ع����ل����ى ت�����اري�����خ ت�����س��ن��ي��ع��ه��ا 

�����س����ن����وات؛ وذل����ك  ع���ل���ى )5(  ت����زي����د  م�����دة 

��خ��ل��ي�����س امل��ح��لِّ��ي  ال���س��ت��ك��م��ال اإج�������راءات ال��تَّ

1/2/2023م. ت�����اري�����خ  ق���ب���ل   ع���ل���ي���ه���ا 

ه���ذا  ي�������س���م���ل  ال  اأن  ال������ق������رار  وا�������س������رتط 

اال���س��ت��ث��ن��اء امل��رك��ب��ات ال��ت��ي و���س��ل��ت ميناء 

31/12/2022م،  ت��اري��خ  ب��ع��د  ال��ع��ق��ب��ة 

امل����رك����ب����ات  اإي�������������داع  ت������اري������خ  ي�����ك�����ون  واأن 

1/12/2022م. ت����اري����خ  ب���ع���د   اأع�������اله 

�س عدد كبري من  لتكدُّ نظراً  القرار  وياأتي 

العقبة خ��الل  ك���وب يف م��ي��ن��اء  ال���رُّ ��ارات  ���س��يَّ

الفرتة املُ�سار اإليها، ولتمكني اأ�سحابها من 

ابقة  ال�سَّ املتطلَّبات  وف��ق  عليها  التَّخلي�س 

رر بهم. وعدم اإحلاق ال�سَّ

الأنباط-عمان
  

االأردنيني  القانونيني  املحا�سبني  عقدت جمعية 

التدقيق  لعمليات  االإق���ف���ال  متطلبات  ح���ول  دورة 

وجرد املخزون.

اأك��د  اخل��م��ي�����س،  اأم�����س  للجمعية  ب��ي��ان  وبح�سب 

رئي�س اجلمعية ح�سام الرحال، خالل الدورة، التي 

اأهمية  القانونيني،  املحا�سبني  م��ن  ع��دد  ح�سرها 

احل�سول على متطلبات االإقفال التي ت�ساعد املدقق 

على اإبداء راأيه على القوائم املالية، وما ميكنه من 

حال  يف  حتميه  ال��ت��ي  التدقيق  ب��ق��رائ��ن  االح��ت��ف��اظ 

ال��ق��وائ��م  ه���ذه  م�ستخدمي  ب��ني  ن����زاع  اأي  ح�����س��ول 

و�سرورة بناء الثقة بني املدقق وعمالئه.

واأ�سار الرحال اإىل اأن الدورة تهدف اإىل تعريف 

لعمليات  االإق��ف��ال  مبتطلبات  وال��زم��الء  الزميالت 

التدقيق واالأمور املهمة التي تر�سل اإىل العميل من 

الذمم  واأر���س��دة  والقرو�س  للبنوك  تاأييدات  طلب 

واأية  اجل��رد  موعد  حتديد  وطلب  والدائنة  املدينة 

مت  كما  النهائي،  التدقيق  عملية  يف  مطلوبة  اأم��ور 

وكيفية  املخزون  جرد  عن  املدقق  م�سوؤولية  عر�س 

تقارير  واأن�����واع  اجل���رد  عملية  وم��الح��ظ��ة  ح�����س��ور 

التدقيق املتعلقة بتلك املتطلبات.

الأنباط-عمان

اأم�س  املحلي  ال�سوق  يف  ال��ذه��ب  اأ�سعار  ارتفعت 

اخلمي�س، 20 قر�سا، بح�سب الت�سعرية ال�سادرة عن 

و�سياغة  جت��ارة  حم��الت  الأ�سحاب  العامة  النقابة 

احللي واملجوهرات.

وبلغ �سعر غرام الذهب عيار 21 عند 39.50 

 37.80 مقابل  املحالت  من  ال�سراء  جلهة  دينارا، 

دينارا جلهة البيع.

عند  و18   24 عياري  الذهب  غ��رام  �سعر  وبلغ 

46.00 و 35.30 دينارا على التوايل جلهة �سراء 
املواطنني.

  النباط – عمان 

ارت��ف��ع��ت ق��ي��م��ة م�����س��ت��وردات امل��م��ل��ك��ة من 

املعدنية  وال��زي��وت  وم�ستقاته  اخل��ام  النفط 

العام  م��ن  ال��ث��اين  ت�سرين  �سهر  نهاية  حتى 

املا�سي 2022؛ بن�سبة 54.6 باملئة.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان��ات ال���ت���ج���ارة اخل��ارج��ي��ة، 

ال�سادرة عن دائرة االإح�ساءات العامة اأم�س 

النفطية  ال��ف��ات��ورة  قيمة  بلغت  اخل��م��ي�����س، 

نحو 3.249 مليار دينار، حتى نهاية �سهر 

مقابل  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  ت�سرين 

من  نف�سها  للفرتة  دي��ن��ار  مليار   2.101

العام 2021.

�سلم  املعدنية  وال��زي��وت  ال��وق��ود  وت�سدر 

النفطية  امل�ستقات  م��ن  اململكة  م�����س��ت��وردات 

العام  م��ن  ال��ث��اين  ت�سرين  �سهر  نهاية  حتى 

املا�سي لت�سل اإىل 897 مليون دينار، تالها 

مليون   845 بنحو  »ب���رتول«  اخل��ام  النفط 

من  اململكة  م�����س��ت��وردات  بلغت  فيما  دي��ن��ار، 

مليون   747 ح��وايل  بنزين«  النفط«  اأرواح 

712 مليون  »���س��والر« نحو  ودي���زل  دي��ن��ار، 

دينار، والكاز بنحو 13 مليون دينار، اإ�سافة 

م��ل��ي��ون   34 ب��ن��ح��و  ال��ت�����س��ح��ي��م  زي�����وت  اإىل 

دينار.

الأنباط-عمان

ك�����س��ف ع�����س��و ج��م��ع��ي��ة رج�����ال االأع���م���ال 

اإغ��الق  ع��ن  اخلمي�س،  اأم�����س  ن���زال،  مي�سيل 

جنوم يف العا�سمة عّمان؛   4 فئة  فنادق   7
 ب�����س��ب��ب ت��ع��ره��ا وع����دم حت��ق��ي��ق اأي اأرب�����اح.

واأ�����س����اف خ����الل م��ن��اق�����س��ة م�����س��روع ق��ان��ون 

 ,2023 امل��ال��ي��ة  ل��ل�����س��ن��ة  ال��ع��ام��ة  امل����وازن����ة 

 4 ف�����ن�����ادق  م�����ن  ان���ت���ق���ل���ت  »اخل���������س����ائ����ر  اأن 

ب�����س��ب��ب  جن���������وم؛   5 ف������ن������ادق  اإىل  جن��������وم 

 ت��خ��ف��ي�����س اأ���س��ع��اره��ا وت���راج���ع اإي���رادات���ه���ا«.

اأغلقت  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ادق  اأن  اإىل  ن���زال  واأ����س���ار 

مبا�سرة،  وظيفة   800 نحو  ت��وف��ر  »ك��ان��ت 

م�����ب�����ا������س�����رة«. غ�������ري  وظ�����ي�����ف�����ة   و2000 

القائم  للم�ستثمر  املخ�س�س  الدعم  »غياب 

اأث��رت  االقت�سادية،  وخططنا  امل��وازن��ات  عن 

نزال. وفق  االأردن«  يف  اال�ستثمار  على   �سلًبا 

وذكر نزال اأن »الت�ساركية مع القطاع اخلا�س 

�سياغة  قبل  م�ساورات  يوجد  وال  منعدمة، 

اأن ال�����س��ي��ا���س��ات احل��ال��ي��ة  ال���ق���وان���ني« م��ب��ي��ن��اً 

 دم�����رت اال����س���ت���ث���م���ارات ل�����س��ن��وات ط��وي��ل��ة«.

واقرتح نزال البدء »بتوفري احلوافز والدعم 

للم�ستثمر القائم؛ لتمكينه من زيادة اأرباحه 

لي�سبح اأداة جذب لال�ستثمارات«.



الدويل
60

االنباط- وكاالت

ي���وم دام ع��ا���ش��ه خم��ي��م ج��ن��ن، ب��ع��د ال��ه��ج��وم 

الأ�شعب الذي تعر�ض له منذ 21 عاماً، اأي منذ 

العملية الع�شكرية التي اجتاحت خاللها دبابات 

اأح��داث  2002 خ��الل  الحتالل املخيم يف ع��ام 

النتفا�شة الثانية.

و�شادت حالة كبرية من الغ�شب واحلزن بعد 

�شاعات،  خ��الل  ���ش��ه��داء،   9 املخيم  يف  �شقط  اأن 

بع�شهم مقاومون، فيما اعترب ن�شطاء اأن الرقم 

وحجم  ���ش��راوة  على  يدلل  ال�شهداء  من  الكبري 

وك��ث��اف��ة ال���ش��ت��ب��اك، ال���ذي ���ش��ه��دت عليه ���ش��وارع 

واأحياء املخيم بن امل�شلحن وقوات الحتالل.

وكان بادياً، منذ بداية عملية القتحام الأكرب 

حجم  بدللة  خمتلفاً،  �شيكون  اأن��ه  �شنوات،  منذ 

ال���ق���وات ال��ت��ي ���ش��ارك��ت ب��الق��ت��ح��ام، وت��وق��ي��ت��ه يف 

حلظة خروج املواطنن اإىل اأعمالهم يف ال�شباح.

وب��ح�����ش��ب م���ا اأع���ل���ن ع��ن��ه ج��ي�����ض الح���ت���الل، 

3 مطلوبن  اعتقال  بهدف  ك��ان  الق��ت��ح��ام  ف��اإن 

ا�شتهدفت  ن���ار  اإط����الق  عمليات  ع��ن  م�����ش��وؤول��ن 

م�شتوطنات وقوات من جي�ض الحتالل.

وكان املخيم قد ا�شتفاق متام ال�شاعة ال�شابعة 

اأن  غ��ري  اخل��ا���ش��ة،  ال��ق��وات  اقتحام  على  �شباحاً 

ال���ش��ت��ف��اق��ة ال��ث��ان��ي��ة ك��ان��ت ب��ع��د ان�����ش��ح��اب ق��وات 

اأنف�شهم  امل��واط��ن��ون  حت�ش�ض  ح��ي��ث  الح���ت���الل، 

وعائالتهم و�شاهدوا فظاعة العملية الع�شكرية.

م��ن خميم  الح��ت��الل  ق���وات  ان�شحبت  اإن  م��ا 

امل��واط��ن��ن  ج��ن��ن وحم��ي��ط��ه ح��ت��ى انت�شر م��ئ��ات 

اأنحاء املكان بهدف معاينة املجزرة  متجولن يف 

التي اأطلق عليها “اخلمي�ض الأ�شود”.

على  ا�شتمر  ال���ذي  ال���ع���دوان،  نتيجة  وك��ان��ت 

���ش��ه��داء،   9 ���ش��ق��وط  ���ش��اع��ات ثقيلة،  اأرب����ع  م���دى 

 20 اأك��ر من  اأ�شيب  فيما  ام��راأة م�شنة،  بينهم 

مواطناً على الأقل، اأربعة منهم بحال اخلطر.

وب����داأ اج��ت��ي��اح امل��خ��ي��م، ال����ذي اأع����اد ل��الأذه��ان 

اأن اكت�شف مقاومون  2002، بعد  العام  اجتياح 

مبحا�شرة  قامت  اإ�شرائيلية  خا�شة  ق��وة  ق��دوم 

ج��ورة  منطقة  يف  ال�����ش��ب��اغ،  لعائلة  ي��ع��ود  م��ن��زل 

الذهب، يف و�شط املخيم.

مدار  على  ال�شهداء  اأ�شماء  حتديث  وا�شتمر 

ال�شاعات الأربع، اإىل اأن ا�شتقر الرقم على ت�شعة 

ب��رق��ن،  م��ن  ن���ور غنيم  ال�شهيد  وه���م:  ���ش��ه��داء، 

وال�شهيد معت�شم اأبو احل�شن، وال�شهيد حمودي 

وال�شهيد  ال���غ���ول،  ع��ب��داهلل  وال�����ش��ه��ي��د  ال��وا���ش��ي، 

ح���م���ودي ال�����ش��ق��ي، وال�����ش��ه��ي��د ���ش��ائ��ب ازري���ق���ي، 

وال�شهيد حممد غنيم برقن، وال�شهيدة اأم زياد، 

وال�شهيد عز الدين �شالحات.

املخيم  اقتحمت  ق��د  ال��ق��وات اخل��ا���ش��ة  ك��ان��ت 

ال�����ش��ب��اغ، وه��ن��اك دارت  وح��ا���ش��رت م��ن��زل عائلة 

ق��ت��ل��ت ق��وات  ا���ش��ت��ب��اك��ات م�شلحة ع��ن��ي��ف��ة، ح��ي��ث 

رابعاً  مقاوماً  واعتقلت  مقاتلن،   3 الحتالل 

“اجلهاد  ت���اب���ع���ة حل���رك���ة  م���ق���اوم���ة  م����ن خ��ل��ي��ة 

الإ�شالمي”، بح�شب ادعاء اجلي�ض.

احل��ك��وم��ي  ج��ن��ن  م�شت�شفى  م��دي��ر  وو���ش��ف 

و�شام اأبو بكرة اأن ما تعر�ض له املخيم هو جمزرة 

اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة م���رّوع���ة ب��ك��ل م��ا ت��ع��ن��ي ال��ك��ل��م��ة من 

معنى.

اأن  ال��������وزارة  اأك������دت  ال�������ش���ه���داء  ج���ان���ب  واإىل 

جنود  بر�شا�ض  ا  اأي�شً اأ�شيبوا  فل�شطينًيا   20
الحتالل، بينهم 4 بحالة خطرية.

اأغ��ل��ب��ه��ا  الإ�����ش����اب����ات يف  اأن  ب���ك���ر  اأب������و  واأك�������د 

ب��ال��ر���ش��ا���ض احل����ي، ويف م��ن��اط��ق ع��ل��وي��ة، اأي يف 

منطقة الراأ�ض وال�شدر والبطن.

وب���ح�������ش���ب م���������ش����ادر حم���ل���ي���ة ق����ري����ب����ة م��ن 

من  ال�شابعة  وع��ن��د  ف��اإن��ه،  امل��ق��اوم��ة،  جمموعات 

ة  اإ�شرائيلية خا�شّ �شباح اخلمي�ض، اقتحمت قوة 

جت��اري��ة  األ��ب��ان  ب�شاحنة  متخّفية  ج��ن��ن  خم��ي��م 

“اجلبايل”،  �شركة  ا�شم  حتمل  مل�شقات  عليها 

اندلعت  اخلا�شة،  القوة  اأم��ر  اكت�شاف  مت  وح��ن 

مواجهات بالر�شا�ض بن مقاومن وجنود القوة 

الإ�شرائيلية اخلا�شة.

القوة  انك�شاف  وب��ع��د  اأن���ه،  امل�����ش��ادر  واأ���ش��اف��ت 

اخل���ا����ش���ة، و����ش���ل���ت، خ�����الل دق����ائ����ق، ت���ع���زي���زات 

“اجللمة”، وتوغلت  ع�شكرية كبرية عرب حاجز 

داخل املخيم.

وزع����م ج��ي�����ض الح���ت���الل اأن����ه اق��ت��ح��م خميم 

ج��ن��ن ل��وق��ف ال��ت��ح�����ش��ريات لعملية ك��ب��رية ك��ان 

يتم التخطيط لتنفيذها داخل اخلط الأخ�شر، 

ال�شغط”  “طنجرة  اإجراء  ا�شتخدم  اأنه  واأ�شاف 

�شد منزل يف املخيم تواجد فيه م�شلحون.

م�شادر  ع��ن  عربية  اإع��الم��ي��ة  و�شائل  ونقلت 

مت  الإ�شالمي” اأن���ه  “اجلهاد  ح��رك��ة  يف  ��ة  خ��ا���شّ

ال��ع��دوان على  يتوقف  اإذا مل  باأنه  و�شطاء  اإب��الغ 

جنن، فالأو�شاع مر�ّشحة لكل الحتمالت.

اأن  اإىل  الكيلة  م��ي  ال�شحة  وزي����رة  واأ����ش���ارت 

الو�شع يف خميم جنن كان حرجاً للغاية، واأّنهم 

اإ�شابات  ب��وج��ود  الأحمر”  “الهالل  م��ن  تبلغوا 

عديدة ي�شعب اإنقاذها واإخالوؤها.

دخول  اأع��اق  الإ�شرائيلي  الحتالل  اأن  وبّينت 

مركبات الإ�شعاف اإىل داخل خميم جنن لإنقاذ 

ق��وات الحتالل  اأن  الكيلة  اأك��دت  اجل��رح��ى، كما 

اأطلقت ب�شكٍل متعّمد قنابل الغاز امل�شيل للدموع 

جتاه ق�شم الأطفال يف م�شت�شفى جنن احلكومي، 

ما اأدى لإ�شابة اأطفال بحالت اختناق.

اج��ت��م��اع عاجل  اإىل  دع���ت  اأن��ه��ا  اإىل  واأ����ش���ارت 

ومنظمة  ال���دويل  الأح��م��ر  ال�شليب  منظمة  م��ع 

والتدخل  ال��ع��دوان  ه��ذا  لوقف  العاملية،  ال�شحة 

لإنقاذ حياة اأبناء ال�شعب الفل�شطيني.

واملجتمع  احلقوقية  املوؤ�ش�شات  كافة  ونا�شدت 

ال����دويل ب�����ش��رورة ال��ت��ح��رك ال���ف���وري وال��ع��اج��ل 

التي يقوم بها جي�ض  العن�شرية  املمار�شات  لكبح 

الحتالل الآن يف جنن.

وقال مدير اإ�شعاف الهالل الأحمر يف جنن، 

ق����وات الح���ت���الل منعت  اإن  ال�����ش��ع��دي،  حم��م��ود 

ط���واق���م الإ����ش���ع���اف م���ن ال���دخ���ول مل��خ��ي��م ج��ن��ن، 

م�شيًفا اأن الحتالل يطلب اأن يتم اإجراء تن�شيق 

لكل حالة اإ�شعاف.

وبح�شب الهالل الأحمر، فاإن جنود الحتالل 

اإّل  اجل��رح��ى،  اإىل  الو�شول  من  طواقمه  منعوا 

بعد التن�شيق مع ال�شليب الأحمر.

وو�شف الدكتور و�شام اأبو بكر و�شع م�شت�شفى 

ج��ن��ن احل��ك��وم��ي ب��ال�����ش��ي��ئ، يف ���ش��وء ق��رب��ه من 

قوات  ممار�شات  جانب  اإىل  ال�شتباكات.  منطقة 

الح���ت���الل يف م��ن��ع واإع����اق����ة و����ش���ول ال��ط��واق��م 

الطبية للم�شابن.

كافة  ف���اإن  وم��راق��ب��ن،  ع��ي��ان  �شهود  وبح�شب 

�شد  يف  ���ش��ارك��ت  الفل�شطينية  امل��ق��اوم��ة  ف�شائل 

الهجوم على املخيم.

وقالت م�شادر حملية ل� “القد�ض العربي” اإن 

ما يف�شر الأعداد الكبرية من ال�شهداء هو طبيعة 

قامت  التي  املقاومة  كتائب  ويقظة  ال�شتباكات، 

ب��ال���ش��ت��ب��اك م��ع ق����وات الح���ت���الل م��ن اللحظة 

الأوىل لقتحامها املخيم.

���ش��غ��رية  م���ق���اوم���ون ط���ائ���رة درون  واأ����ش���ق���ط 

خميم  �شماء  يف  حتليقها  بعد  الح��ت��الل  جلي�ض 

جنن.

كما نقلت و�شائل اإعالم اإ�شرائيلية اأنه، واأثناء 

�شيارة جيب  املقاومون  العملية يف جنن، هاجم 

الغربية يف جي�ض  ال�شفة  كتيبة  لقائد  م�شفحة 

الح���ت���الل اآڤ����ي ب��ل��وت ب���واب���ل م���ن ال���ن���ريان من 

امل�شفح  اجل��ي��ب  العملية  عطلت  ح��ي��ث  ���ش��ي��ارة، 

للجي�ض وا�شطر اإىل جرها لإخراجها.

“اجلهاد  ل�  التابعة  القد�ض”،  “�شرايا  وقالت 

ا�شتباكات  خ��ا���ش��وا  مقاتليها  اإن  الإ�شالمي”، 

عنيفة، ومت ا�شتهداف جيبات الحتالل واإ�شابتها 

اإ�شابات مبا�شرة.

نا�شفة  ع��ب��وات  تفجري  مت  “لقد  واأ���ش��اف��ت: 

م���ع���دة م�����ش��ب��ق��اً ب���ق���وة يف حم��ي��ط اأح�����د امل���ن���ازل، 

ب�شليات  اإ�شرائيلية  ج��راف��ة  على  ال��ن��ار  واإط���الق 

كثيفة ومتتالية يف جنن”.

التابعة  الأق�شى”،  “�شهداء  كتائب  واأك���دت 

ا�شتباكات  خا�شوا  مقاتليها  اإن  “فتح”،  ل�حركة 

ابن  �شالحات،  عزالدين  ارتقى  حيث  م�شلحة، 

الكتائب خالل ال�شتباكات يف املخيم.

التابعة  الق�شام”،  “كتائب  ق��ال��ت  وب���دروه���ا 

حلركة “حما�ض”، اإن مقاتليها خا�شوا ا�شتباكات 

اإىل  ق��وات الح��ت��الل يف خميم جنن  عنيفة مع 

جانب بقية ف�شائل املقاومة.

ف��اإن  ال��ع��ربي��ة،  ك��ان  ق��ن��اة  وبح�شب م��ا ن�شرته 

اأن م��ق��اوم��ي املخيم  ال��ي��م��ام ���ش��رح  ق��ائ��د وح���دة 

ق��ات��ل��وا ال��ق��وات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة وج��ًه��ا ل��وج��ه، كما 

كافة  من  والر�شا�ض  النا�شفة  العبوات  اأطلقوا 

الجتاهات.

الح�����ت�����الل  جل���ي�������ض  م���������ش����رك  ب�����ي�����ان  ويف 

وال�����ش��اب��اك وق���وات ح��ر���ض احل���دود ج��اء اأن���ه “يف 

وال�شاباك  الدفاع  جي�ض  لقوات  م�شركة  عملية 

والوحدة ال�شرطية اخلا�شة مت حتييد عدد من 

املخربن �شمن خلية اإرهابية للجهاد ال�شالمي 

يف خميم جنن”.

وق���ال ال��ب��ي��ان اإن احل��دي��ث ي���دور ع��ن م��ط��اردة 

م��ط��ل��وب��ن اأم��ن��ي��ن م��ن ن�����ش��ط��اء ح��رك��ة “اجلهاد 

مب��ق��اوم��ت��ه  الح�����ت�����الل  ي��ت��ه��م��ه��م  الإ�شالمي” 

وب�شلوعهم بعمليات اإطالق نار �شد قوات اجلي�ض، 

اإىل جانب التخطيط لتنفيذ عمليات كبرية.

واأك�������د ال���ب���ي���ان اأن������ه خ�����الل حم����اول����ة ق����وات 

الح���ت���الل اع��ت��ق��ال امل��ط��ل��وب��ن ت��ع��ر���ش��ت ق��وات��ه 

لإطالق نار حيث ردت على املقاومن با�شتهداف 

امل�شلحن.

واأكد البيان اأن العملية بناء على معلومات دقيقة 

قدمها جهاز ال�شاباك والتي دفعت القوات نحو �شقة 

اختباء للعنا�شر املقاومة داخل خميم جنن.

ج��راف��ات  ه��دم��ت  الوح�شية  العملية  وخ���الل 

الريا�شي  لنادي خميم جنن  ج���داًرا  الح��ت��الل 

وجم��م��وع��ة م��ن امل���راف���ق، ك��م��ا �شحقت امل��رك��ب��ات 

املتواجدة يف حميط املكان.

ك��م��ا دم����رت ق���ذائ���ف الأن���ريج���ا م��ن��زل عائلة 

اأج��زاء  الحتالل  جرافات  هدمت  فيما  ال�شباغ، 

وا�شعة منه.

م�شت�شفى  داخ���ل  م��ن  ن�شطاء  ���ش��ور  ووث��ق��ت 

املقاومن  لأح��د  جثة  اح���راق  احلكومي  جنن 

ا�شتهدفته يف منزل  ق��د  الح��ت��الل  ق���وات  ك��ان��ت 

حت�شن داخله املقاومون.

وو�����ش����ف حم����اف����ظ ج���ن���ن اأك��������رم ال����رج����وب 

الو�شع  واأن  والأو����ش���ع،  الأك����رب  ب��اأن��ه  الق��ت��ح��ام 

�شعب وخطري، وطالَب املجتمع الدويل بالتدخل 

الطبية  للطواقم  وال�شماح  امل��واط��ن��ن،  حلماية 

باأداء عملها يف اإنقاذ امل�شابن.

ال�شفة  حم��اف��ظ��ات  ال�شامل  الإ����ش���راب  وع��م 

اأرواح  على  ح����داداً  ال��ق��د���ض،  فيها  ال��غ��رب��ي��ة، مب��ا 

ال�شهداء الذين ارتقوا خالل العدوان الحتالل 

الإ�شرائيلي على مدينة جنن وخميمها.

الفل�شطيني  الوطني  التحرير  حركة  ودع��ت 

يف  والت�شعيد  ال�شامل،  الإ���ش��راب  اإىل  “فتح” 
كل بقعة ونقاط التما�ض مع الحتالل، والنفري 

العام لردع الحتالل عن ال�شتمرار بال�شتفراد 

يف جنن وخميمها.

�شعبنا  فلينتف�ض  ال�شد،  اأوان  “اآن  واأ�شافت: 

يف كل مكان، وليتحمل اجلميع م�شوؤوليته يف ردع 

مع  مواجهة  �شاحات  �شوارعنا  ولتكن  ال��ع��دوان، 

املعتدين وامل�شتوطنن”.

“فتح” اإىل احلداد  القد�ض، دعت حركة  ويف 

العام، والغ�شب والنفري ال�شعبي، يف جميع اأنحاء 

اإ�شنادا ملخيم جنن، فيما عم  القد�ض،  حمافظه 

عناتا  وب��ل��دة  �شعفاط  خميم  ال�شامل  الإ���ش��راب 

�شمال �شرق القد�ض املحتلة.

اأعلنت القوى  ويف حمافظة رام اهلل والبرية، 

ال��وط��ن��ي��ة والإ����ش���الم���ي���ة الإ������ش�����راب ال�����ش��ام��ل، 

وال��ت��وج��ه ن��ح��و ن��ق��اط ال��ت��م��ا���ض، ن�����ش��رة جلنن 

وخميمها.

الإ����ش���راب  “فتح” اإىل  دع���ت  ط��ول��ك��رم،  ويف 

ج��ن��ن  ����ش���ه���داء  اأرواح  ع���ل���ى  ح�������دادا  ال�������ش���ام���ل، 

وخميمها، وا�شتنكارا للمجزرة الحتاللية فيها.

ويف بيت حلم، دعت جلنة التن�شيق الف�شائلي 

يف امل��ح��اف��ظ��ة ل���الإ����ش���راب ال�����ش��ام��ل، واخل�����روج 

باملجزرة.  تنديدا  التما�ض،  نقاط  اإىل  مب�شريات 

وه���و الأم�����ر ال����ذي ت��ك��رر يف ط��وب��ا���ض واخل��ل��ي��ل 

وقلقيلية.

اإن  ال��وزراء حممد ا�شتية،  ب��دوره، قال رئي�ض 

القتل  متوالية  ارتكاب  توا�شل  الحتالل  ق��وات 

الفل�شطيني،  ال�شعب  اأب��ن��اء  ب��ح��ق  والإع���دام���ات 

م���دف���وع���ة ب�����ش��ع��ور ال����ق����درة ع��ل��ى الإف�������الت من 

العقاب.

وطالب ا�شتية الأمم املتحدة وجميع املنظمات 

لتوفري  العاجل  بالتدخل  ال��دول��ي��ة،  احلقوقية 

احلماية ل�شعبنا ووقف متوالية الدم التي يذهب 

�شحيتها الأطفال وال�شباب والن�شاء.

وامل���غ���رب���ن  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  وط����ال����ب����ت 

بالتحرك  الأمريكية  والإدارة  ال���دويل  املجتمع 

الحتالل  جي�ض  يرتكبها  التي  اجل��رائ��م  ووق��ف 

الإ�شرائيلي يف حمافظة جنن وخميمها.

واأدانت اخلارجية، يف بيان �شحفي، القتحام 

حا�شرته  ح��ي��ث  للمخيم،  وال��ه��م��ج��ي  ال���دم���وي 

القوات واأغلقت مداخله كافة واأطلقت الر�شا�ض 

الطواقم  ومنعت  ب��ارد،  ب��دم  القتل  بهدف  احل��ي 

اإىل  ال��و���ش��ول  الإ���ش��ع��اف م��ن  الطبية و���ش��ي��ارات 

الأر����ض  على  وه��م  ينزفون  وتركتهم  اجل��رح��ى، 

امل�شيل على  الغاز  بقنابل  امل��وت، والع��ت��داء  حتى 

عنجهية  ع��ن  تعرب  ���ش��ورة  يف  ج��ن��ن،  م�شت�شفى 

الح��ت��الل واإ����ش���راره ع��ل��ى ت�شعيد الأو����ش���اع يف 

�شاحة ال�شراع مبا يهدد بتفجريها بالكامل.

املجتمع  يتحرك  مل  اإذا  ال�����وزارة:  وت�����ش��اءل��ت 

هذه  ظل  ويف  الآن،  الأمريكية  والإدارة  ال��دويل 

اجلرائم الوح�شية التي ترتكبها قوات الحتالل 

فمتى ميكن اأن يتحرك لينت�شر ملبادئه ومواقفه 

ويحافظ على ما تبقى من م�شداقيته؟

واعترب الناطق با�شم الرئا�شة نبيل اأبو ردينة 

اأن ما يجري يف جنن وخميمها جمزرة تنفذها 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، يف ظ��ل �شمت  حكومة الح��ت��الل 

دويل مريب.

واأ�شاف اأبو ردينة اأن العجز وال�شمت الدويل 

ه��و م��ا ي�شجع ح��ك��وم��ة الح���ت���الل ع��ل��ى ارت��ك��اب 

املجازر �شد �شبعنا على مراأى العامل، وما يزال 

ب��الأم��ن  وي��ع��ب��ث  �شعبنا،  اأب���ن���اء  ب��ح��ي��اة  ي�شتخف 

وال�شتقرار عرب موا�شلته ل�شيا�شة الت�شعيد.

و�شدد على اأن �شعبنا �شامد، ولن يتنازل عن 

القد�ض واملقد�شات، مهما ارتكبت قوات الحتالل 

اإىل  ال��دويل  من جرائم وجم��ازر، داعيا املجتمع 

التحرك العاجل حلماية �شعبنا.

ال���رئ���ي�������ض  اأع�����ل�����ن ف���ي���ه  ال�������ذي  ال�����وق�����ت  ويف 

وتنكي�ض  احل����داد  ع��ب��ا���ض  حم��م��ود  الفل�شطيني 

املجزرة  �شهداء  اأرواح  على  اأي���ام،  ثالثة  الأع���الم 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي يف خميم  الح��ت��الل  ارتكبها  ال��ت��ي 

ج���ن���ن، ك����ان وزي�����ر الأم������ن ال���ق���وم���ي امل��ت��ط��رف 

جاء  �شحفياً  م��وؤمت��راً  يعقد  ال�شرطة  ومفو�ض 

العملية  على  الأمنية  القوات  يهنئون  اأنهم  فيه 

يف جنن.

االنباط – وكاالت 

يف  �شعبنا  اأب���ن���اء  م���ن  الآلف  ع�����ش��رات  ���ش��ي��ع 

حم��اف��ظ��ة ج���ن���ن، اأم�������ض اخل��م��ي�����ض، يف م��وك��ب 

جنائزي مهيب جثامن جمزرة جنن وخميمها، 

حيث ارتقى ت�شعة �شهداء واأ�شيب اآخرين خالل 

اقتحام املخيم �شباح اليوم.

الت�شعة  ال�شهداء  جثامن  امل�شيعون،  وحمل 

ع���ل���ى الأك�����ت�����اف، م����ن اأم�������ام م�����ش��ت�����ش��ف��ى ج��ن��ن 

احلكومي يف م�شرية جابت �شوارع املدينة، فيما 

عم الإ�شراب ال�شامل كافة مناحي احلياة.

وارت��ك��ب��ت ق����وات الح���ت���الل جم����زرة دم��وي��ة 

اأن  ال�شحة،  وزارة  واأعلنت  وخميمها،  جنن  يف 

ح�شيلة العدوان، 9 �شهداء بينهم �شيدة م�شنة، 

و20 اإ�شابة بينها 4 بحالة خطرية.

وال�شهداء هم: �شائب ع�شام حممود ازريقي 

)24 عاما( من مدينة جنن، وعز الدين يا�شن 

�شالحات )26 عاما(، وعبد اهلل مروان الغول، 

وو�شيم اأجمد جع�ض، وامل�شنة ماجدة عبيد من 

خميم جنن، ومعت�شم اأبو احل�شن من اليامون، 

وحم���م���د حم���م���ود ���ش��ب��ح، وال�����ش��ق��ي��ق��ن حممد 

ونور �شامي غنيم من برقن، ومت نقل جثامن 

جنن،  وخميم  واليامون،  برقن،  اإىل  ال�شهداء 

ملواراتهم الرى.

الخميس األسود مخيم جنين يستعيد اجتياح العام 2002: 
تسعة شهداء وعشرات اإلصابات في مجزرة جديدة لقوات االحتالل

وداع مهيب حزين... جماهير غفيرة تشيع جثامين شهداء جنين

االنباط – وكاالت 
اأكد املتحدث با�شم حركة اجلهاد الإ�شالمي 

ط����ارق ���ش��ل��م��ي، اأن م���ا ارت��ك��ب��ه الح���ت���الل من 

جرمية يف خميم جنن لن مير مرور الكرام.

وق�����ال ���ش��ل��م��ي يف ح���دي���ث ���ش��ح��ف��ي، اأم�����ض 

اأن جرمية الحتالل لن متر مرور  اخلمي�ض، 

الثمن  �شيدفع  الح��ت��الل  اأن  م��وؤك��داً  ال��ك��رام، 

جراء هذه اجلرمية.

ج��رمي��ة  ح����دث مب��ث��اب��ة  م���ا  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

تهدف  الح���ت���الل  ق��ب��ل  م��ن  الأرك������ان  مكتملة 

لقتل ال�شعب الفل�شطيني وقتل روح املقاومة يف 

ال�شفة الغربية.

الجهاد: ما حدث في جنين لن يمر مرور الكرام واالحتالل سيدفع الثمن
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االنباط – وكاالت 

دع����ا رئ��ي�����ض ج��م��ه��وري��ة ال����ع����راق، عبد 

ال��ل��ط��ي��ف ج��م��ال ر���ش��ي��د، امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

املفقودين،  الإيزيدين  م�شري  ي  تق�شّ اإىل 

النزوح  اإنهاء ملف  على وجوب  �شدد  وفيما 

باإعمار  الإ�شراع  اإىل  املخيمات، دعا  واإغالق 

ق�شاء �شنجار، غرب حمافظة نينوى.

وق���������ال امل����ك����ت����ب الإع�������الم�������ي ل���رئ���ي�������ض 

“ا�شتقبل،  الأخري  اإن  بيان،  اجلمهورية، يف 

يف ق�شر بغداد، اأمري الإيزيدين يف العراق 

املرافق  والوفد  بك،  حت�شن  ح��ازم  والعامل 

و�شخ�شيات  ع�شائر  روؤ���ش��اء  �شم  ال��ذي  ل��ه، 

اج��ت��م��اع��ي��ة ودي��ن��ي��ة ون��خ��ب��اً م���ن امل��ج��ت��م��ع 

الإيزيدي”.

من  “الإيزيدين  اأن  اإىل  ر�شيد  واأ���ش��ار 

ت�شحيات  قدمت  والتي  الأ�شيلة،  املكونات 

ج�����ش��ام��اً يف احل���رب ���ش��د ع�����ش��اب��ات داع�����ض، 

وتعر�شت ل�شتى اجلرائم الإرهابية من قتل 

لإن�شافهم  ال��وق��ت  وح���ان  و�شبي،  وتهجري 

وت��ق��دمي ال��رع��اي��ة واله��ت��م��ام لأب���ن���اء ه��ذا 

املكون الوطني”.

ال��ب�����ش��ع��ة  ب�”اجلرائم  ت�����اأث�����ره  واأك��������د 

ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت ���ش��د الإي���زي���دي���ن م���ن قبل 

مدينة  يف  �شابقاً  ح�شل  م��ا  ك��ذل��ك  داع�����ض، 

ح��ل��ب��ج��ة م���ن ج��رمي��ة ن���ك���راء اأي�����ام ال��ن��ظ��ام 

الأط����راف  “كل  اأن  م��ب��ي��ن��اً  الدكتاتوري”، 

مما  واإن�شافهم  الإي��زي��دي��ن،  ق�شية  تدعم 

تعر�شوا اإليه”.

“اإقرار  ب����  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  واأ�����ش����اد 

ما  باعتبار  اأخ���رى  ودول  الأمل����اين  ال��ربمل��ان 

من  �شعبنا  اأبناء  �شد  داع�ض  تنظيم  ارتكبه 

اإبادة جماعية”، معرباً  الإيزيدين جرمية 

عن “تقديره ملوقفهم الإن�شاين النبيل”.

ال��دول��ي��ة  اجل���ه���ود  “تعزيز  اإىل  ودع�����ا 

واملغيبن  املفقودين  م�شري  على  للتعرف 

من الإيزيدين، واإىل ح�شم هذا املو�شوع ملا 

له من تداعيات اجتماعية وقانونية”.

ب��اإع��ادة  “الإ�شراع  ���ش��رورة  اأي�����ش��اً  واأك���د 

ال��ن��ازح��ن وت��ه��ي��ئ��ة الأج�����واء امل��الئ��م��ة لهم 

واإع��م��ار  املخيمات،  واإخ���الء  ملفهم  واإن��ه��اء 

م�شرياً  املمكنة”،  بال�شرعة  �شنجار  مدينة 

امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ات  “دعا  اأن�����ه  اإىل 

ووزيرة الهجرة واملهجرين لبذل املزيد من 

ال��دوائ��ر يف  واإع���ادة  ال�شاأن،  اجلهود يف ه��ذا 

�شنجار اإىل العمل”.

بدوره، �شدد حت�شن بك، ح�شب البيان، 

ال���ع���راق  يف  الإي����زي����دي����ن  “مت�شك  ع���ل���ى 

تعزيز  على  واإ���ش��راره��م  الوطنية  بهويتهم 

ال����وح����دة ب���ن امل���ك���ون���ات ال���ع���راق���ي���ة، ومب��ا 

العراقين  ب��ن  والأوا���ش��ر  التما�شك  يعزز 

ويحفظ ال�شلم والأمن الأهلي”.

وع���رب رئ��ي�����ض ال��وف��د ع��ن ال��رغ��ب��ة يف اأن 

“م�شوؤولية  اجل���م���ه���وري���ة  رئ��ي�����ض  ي���ت���وىل 

الإيزيدين، وليكون هو  الدفاع عن حقوق 

احلامي واملتبني ملطالبهم يف العودة واإعمار 

مدينة �شنجار وتوفري اخلدمات ال�شرورية 

لأهايل املدينة”.

االنباط – وكاالت 

ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ���ش��دد 

حل��رك��ة ح��م��ا���ض ���ش��ال��ح ال����ع����اروري على 

التي  املجزرة  ثمن  �شيدفع  الحتالل  اأن 

اليوم،  �شباح  وخميمها  جنن  يف  نفذها 

ورد املقاومة لن يتاأخر.

اأقوى  �شعبنا  اإرادة  اأّن  العاروري  واأك��د 

جنن  و�شتبقى  الح���ت���الل،  ج��رائ��م  م��ن 

وال�����ش��ف��ة ب��اأه��ل��ه��ا وم��ق��اوم��ت��ه��ا ع�����ش��ي��ة 

ع���ل���ى ال���ك�������ش���ر، ول����ن ي���زي���ده���ا ال����ع����دوان 

على  واإ������ش�����راًرا  ق����وة  اإل  وال����ش���ت���ه���داف 

املواجهة.

ودع������ا امل���ق���اوم���ة ل���ل���رد ع���ل���ى ال���ع���دو، 

ال�شفة  مناطق  ك��ل  يف  معه  وال���ش��ت��ب��اك 

املحتلة. واأرا�شينا  الغربية 

االنباط – وكاالت 

ق������ال������ت ه����ي����ئ����ة ���������ش��������وؤون الأ��������ش�������رى 

الح��ت��الل  �شجون  اإدارة  اإن  وامل��ح��رري��ن، 

بتحويل  ب��امل��م��اط��ل��ة  ��ع��ن  متمُ الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

احلروب  علي  بال�شرطان  امل�شاب  الأ�شري 

رغم  ال��ب��ي��ول��وج��ي،  ال��ع��الج  بتلقي  للبدء 

حاجته املا�شة له

واأو����ش���ح���ت ال��ه��ي��ئ��ة، يف ب���ي���ان اأم�����ض 

يقبع  احل������روب  الأ�����ش����ري  اأن  اخل��م��ي�����ض، 

�شحي  بو�شع  »ال��ن��ق��ب«  �شجن  يف  ح��ال��ًي��ا 

الطبية الرعاية  ي�شتدعي 

وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ت��ف��ا���ش��ي��ل م���ا ي��ع��ان��ي��ه 

م�شرية  ع���اًم���ا(،   48( احل����روب  الأ���ش��ري 

اإىل اأنه قبل حوايل 9 اأ�شهر تبن اإ�شابة 

ب���ورم يف ظ��ه��ره وخ�����ش��ع حينها  الأ����ش���ري 

ل��ع��الج ب��ال��ل��ي��زر، واأج���ري���ت ل��ه ب��ع��د ذل��ك 

يف  للمر�ض  انت�شار  ليتبن  اأ�شعة،  �شورة 

احلو�ض واأ�شفل الظهر والرجلن

واأ���ش��اف��ت اأن���ه ق��ب��ل ح���وايل 20 ي��وًم��ا 

م�����ش��ت�����ش��ف��ى  اإىل  احل��������روب  ن���ق���ل  ج�����رى 

»ب��������رزلي« الإ����ش���رائ���ي���ل���ي، وه���ن���اك ق��رر 

عالجي  بتلقي  ال��ب��دء  الح��ت��الل  اأط��ب��اء 

ال��ل��ح��ظ��ة تتعمد  ل��غ��اي��ة  ل��ك��ن  ب��ي��ول��وج��ي، 

ونقله  بتحويله  الت�شويف  ال�شجون  اإدارة 

للبدء بهذا النوع من العالج

وبينت الهيئة اأن الأ�شري احلروب وهو 

من قرية دير �شامت اإحدى قرى منطقة 

ي��ع��اين ح��ال��ًي��ا  دورا مب��ح��اف��ظ��ة اخل��ل��ي��ل، 

وخ����دران  وال�����ش��در  ال��ظ��ه��ر  اآلم يف  م���ن 

م�شتمرة،  ودوخ��ة  واأرق  الي�شرى،  باليد 

ك��ان��ت  ال�����ش��ح��ي��ة  ح��ال��ت��ه  اأن  اإىل  لف���ت���ة 

تدهورت عقب خ�شوعه لعملية جراحية 

ل�شتئ�شال ورم اأ�شفل ال�شدر والإبط

وك��ان الأ���ش��ري احل��روب ب��داأ مبواجهة 

ه���ذا امل���ر����ض م��ن��ذ ح����وايل ���ش��ن��ت��ن، لكن 

اأهملت ما يعانيه  اإدارة �شجون الحتالل 

و�شعه  بت�شخي�ض  وماطلت  اأوج���اع،  م��ن 

تفاقمه  اإىل  اأدى  ما  ودقيق،  �شليم  ب�شكل 

ب�شكل تدريجي وو�شوله ملرحلة مقلقة

اأن الح���ت���الل اع��ت��ق��ل الأ���ش��ري  ي��ذك��ر 

بحقه  و����ش���در   ،2010 ع����ام  احل�����روب 

حكًما بال�شجن 25 عاًما، وهو اأب ل�شبعة 

اأبناء

االنباط – وكاالت 

برفقة  غليك«  »يهودا  املتطرف  اقتحم 

اخلمي�ض،  ���ش��ب��اح  امل�����ش��ت��وط��ن��ن،  ع�����ش��رات 

امل�شجد الأق�شى املبارك، من باب املغاربة، 

ب��ح��م��اي��ة م�����ش��ددة م��ن ���ش��رط��ة الح��ت��الل 

الإ�شرائيلي.

دائ��رة الأوق���اف الإ�شالمية يف  واأف���ادت 

امل�شتوطنن  ع�شرات  ب��اأن  املحتلة  القد�ض 

منذ  اق��ت��ح��م��وا  »غ��ل��ي��ك«  امل��ت��ط��رف  بينهم 

ال�شباح، امل�شجد الأق�شى، ونفذوا جولت 

ط��ق��و���ًش��ا  واأدوا  ب���اح���ات���ه،  يف  ا���ش��ت��ف��زازي��ة 

تلمودية يف املنطقة ال�شرقية من امل�شجد.

الت�شييق  الح��ت��الل  �شرطة  ووا�شلت 

على دخول امل�شلن الوافدين من القد�ض 

وال���داخ���ل امل��ح��ت��ل ل��ل��م�����ش��ج��د، ودق���ق���ت يف 

بع�شها  واحتجزت  ال�شخ�شية،  هوياتهم 

عند بواباته اخلارجية.

للح�شد  دع��وات��ه��م  امل��ق��د���ش��ي��ون  وج���دد 

وال���رب���اط ال��وا���ش��ع يف امل�����ش��ج��د الأق�����ش��ى 

وامل�شاركة يف الفجر العظيم غًدا اجلمعة، 

لإف�����������ش�����ال ك������ل خم����ط����ط����ات الح�����ت�����الل 

و«جماعات الهيكل« املزعوم.

ويف الآون������ة الأخ������رية، ���ش��ّع��دت ق���وات 

الح����ت����الل م���ن ا���ش��ت��ه��داف��ه��ا ل��ل��م�����ش��ل��ن 

قيوًدا  وفر�شت  الأق�����ش��ى،  يف  وامل��راب��ط��ن 

ع��ل��ى دخ���ول بع�شهم  واإج�����راءات م�����ش��ددة 

ال��وج��ود  لتجفيف  حم��اول��ة  يف  للم�شجد، 

العراقيل  خالل  من  الأق�شى،  يف  العربي 

اأمامهم. الكثرية التي ي�شعها 

ع��دا  ي��وم��ًي��ا  الأق�����ش��ى  امل�شجد  وي�شهد 

اجل���م���ع���ة وال�������ش���ب���ت، ���ش��ل�����ش��ل��ة ان��ت��ه��اك��ات 

بحماية  امل�����ش��ت��وط��ن��ن،  م��ن  واق��ت��ح��ام��ات 

يف  ت�������ش���اع���دت  اإذ  الح������ت������الل،  ����ش���رط���ة 

اأع���داد املقتحمن  الآون���ة الأخ���رية وت��رية 

لباحاته. املتطرفن 

الرئيس العراقي 
يدعو المجتمع الدولي لتقّصي مصير 

اإليزيديين المفقودين

العاروري: االحتالل سيدفع ثمن مجزرة 
جنين ورد المقاومة لن يتأخر

االحتالل يماطل بتحويل األسير 
الحروب لتلقي العالج البيولوجي

المتطرف »غليك« وعشرات 
المستوطنين يقتحمون األقصى
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الـريـا�ضي

االنباط -عمان 

ي��ق��ي��م ن������ادي اجل�������واد ال���ع���رب���ي ���ص��ب��اح 

الثانية  اجل��ول��ة  ال�����ش��ت��اء  ب��ط��ول��ة  اجلمعة  

�شركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   2023 م��و���ش��م  �شمن 

ال�����ق�����وة ل���ل���ف���رو����ص���ي���ة وب�����اإ������ص�����راف احت�����اد 

ال��ف��رو���ص��ي��ة امل��ل��ك��ي وال��ل��ج��ن��ة االومل��ب��ي��ب��ة، 

للفرو�صية  ال���دويل  االحت���اد  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ا 

لغاية  ت�صتمر  ج��والت  خم�س  م��ن  وتتكون 

التي  البطولة،  و�صت�صهد  املقبل..  اذار   10

املغلقة  للجواد  ال�صالة  تقام مناف�صاتها يف 

ال��ع��رب��ي، م�����ص��ارك��ة ف��ر���ص��ان وف��ار���ص��ات من 

عدد  اىل  اأ�صافة  الفرو�صية  مراكز  خمتلف 

ك��ب��ر م��ن ف��ر���ص��ان ن���ادي اجل����واد ال��ع��رب��ي. 

م��دي��را،  قري�صه  اح��م��د  البطولة  و�صيقود 

وحكام دوليني احلكم الدويل معن احلديد 

و�صهيب ابو حماد ورمي النابل�صي وم�صمم 

البطولة  ،وط��ب��ي��ب  ���ص��رمي  ���ص��وزان  امل�صلك 

ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م ال��ه��را���س م��وزع��ة على 

خمتلف الفئات وهي: ارتفاع فئة احلواجز 

ك���رو����س، 60����ش���م، 80����ش���م ،90����ش���م،100����ش���م 

-130، ،120-125���������ش��������م  ،110-115���������ش��������م 

اأحمد  البطولة  مدير  وبح�صب  135���ص��م.. 

اإج����راءات  �صيتخذ  ال��ن��ادي  ف���اإن  القري�صه  

ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ال�������ص���ام���ة ال���ع���ام���ة وف��ق��ا 

ل��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ل��ج��ن��ة االومل���ب���ي���ة، وال��ب��ط��ول��ة 

�صمن  لاأطفال  العامل  لبطولة  ا�صتعدادا 

 . ال�صابعة  املنطقة  مناف�صات 

االنباط - عمان 

غادرنا اىل تركيا وفد املنتخب الوطني ت20 

 5 االأح���د  ، الإق��ام��ة مع�صكر خ��ارج��ي ميتد حتى 

خلو�س  تاأهبا  انطاليا،  مدينة  يف  املقبل  �صباط 

وت�صم  ال��ق��ادم  اآذار  مطلع  االآ�صيوية  النهائيات 

ق��ائ��م��ة امل��ن��ت��خ��ب 23 الع���ب���ا: م����راد ال��ف��ال��وج��ي، 

ها�صم  املحارمة،  حممود  حممد،  الرحمن  عبد 

�صيف  التني،  اأب��و  عا�صم  كلبونة،  بكر  املبي�صني، 

ال�صياب،  �صلطان  يو�صف ح�صان،  دروي�س،  الدين 

علي العزايزة، ق�صي املن�صوري، عاء دية، اأدهم 

اأبو  رائ��د، عمر �صاح، حممد  الرفاعي، حممد 

ه���زمي، اأح��م��د اأمي����ن، م��ع��اذ ال��ع��ل��ي��م��ات، ع��رف��ات 

اأحمد دلدوم،  احلاج، زكريا عمرو، علي حجبي، 

لقاءات  املع�صكر عدة  اأبو ه�صيب. ويتخلل  اأو�س 

ودي����ة، ح��ي��ث يلتقي امل��ن��ت��خ��ب ن��ظ��ره ال��ع��راق��ي 

قرغيز�صتان  ي��واج��ه  ث��م  اجل�����اري،   29 االأح����د 

الثاثاء 31، قبل اأن يختتم مبارياته بلقاء اأحد 

اأن  ي��ذك��ر  �صباط.   4 ال�صبت  االأوزب��ك��ي��ة  االأن��دي��ة 

قرعة املناف�صات القارية التي تقام يف اأوزبك�صتان، 

الثالثة،  باملجموعة  ال��وط��ن��ي  املنتخب  و�صعت 

حيث يفتتح م�صواره بلقاء طاجيك�صتان اخلمي�س 

2 اآذار، ويلتقي كوريا اجلنوبية االأحد 5، ويختتم 

الدور االأول مبواجهة ُعمان االأربعاء 8.

االنباط - عمان 

ت����ق����ام اجل����م����ع����ة م�����ب�����ارات�����ان يف اط�����ار 

ال�صلة املمتاز. ويلتقي  مناف�صات دوري كرة 

يف  اخلام�صة  عند  واالأهلي  كفريوبا  فريقا 

اإرب��د،  يف  الريا�صية  احل�صن  مدينة  �صالة 

واالأ���ص��رف��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ي  فريقا  يلعب  فيما 

ع��ن��د اخل��ام�����ص��ة م�����ص��اء، يف ���ص��ال��ة االأم���ر 

حمزة مبدينة احل�صني لل�صباب.

ال��دوري  االرث��وذك�����ص��ي  ف��ري��ق  ويت�صدر   

يخو�س  االرثوذك�صي  باأن  علما  االآن،  حتى 

ال����ي����وم م����ب����اراة اأم�������ام ف���ري���ق اأه����ل����ي ح��ل��ب 

�صوبر  بطولة  مناف�صات  اط��ار  يف  ال�صوري 

اآ�صيا. غرب 

�سيدين - وكاالت 

بلغت الكازاخ�صتانية اإيلينا ريباكينا، اأول 

املفتوحة،  اأ���ص��رال��ي��ا  بطولة  يف  لها  نهائي 

ال��ك��رى يف ع��امل  ال��ب��ط��والت االأرب�����ع  اأوىل 

التن�س، بفوزها على البيارو�صية فيكتوريا 

و2013.   2012 عامي  اللقب  حاملة  اأزارينكا 

اإيلينا اللقاء ل�صاحلها بعد فوزها  وح�صمت 

-7(  6-7« نظيفتني، بنتيجة  مبجموعتني 

الكبر  النهائي  وه��ذا  اخلمي�س.   ،»3-6  ،)4

توجت  اأن  بعد  عاملًيا،   25 للم�صنفة  الثاين 

ال���ع���ام امل��ا���ص��ي ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ومي��ب��ل��دون. 

وت�صرب ريباكينا موعدا يف املباراة القمة مع 

البولندية  اأو  �صابالينكا  اأرينا  البيارو�صية 

ابنة  الكازاخ�صتانية  وقالت  لينيت،   ماجدا 

للغاية  �صعيدة  »ان���ا  ال��ف��وز  بعد  ع��اًم��ا  ال����23 

وفخورة بفريقي ومن يحيط بي، لوالهم ملا 

تواجدت هنا«.

 واأ����ص���اف���ت ري��ب��اك��ي��ن��ا ال���ت���ي ���ص��ب��ق��ت اأن 

البولندية  ع��امل��ًي��ا  اأوىل  بامل�صنفة  اأط��اح��ت 

بع�س  ه��ن��اك  ك��ان  »ن��ع��م  �صفيونتيك:  اإي��ج��ا 

اأرادوا  ف��ري��ق��ي(  )اأع�������ص���اء  الأن���ه���م  ال��ت��وت��ر 

مب�صتوى  األ��ع��ب  مل   .%100 ن�صبة  اأق���دم  اأن 

املباراة  قبل،  من  فيه  لعبت  التي  ال�صرا�صة 

ك���ان���ت خم��ت��ل��ف��ة، ل��ك��ن اأن�����ا ���ص��ع��ي��دة ب��ال��ف��وز 

وقّدمت اأف�صل ما لدي و�صاأحاول جمدًدا يف 

النهائي«. ورغم اأنها توجت بلقب وميبلدون 

ال��ك��ازاخ�����ص��ت��ان��ي��ة مل  اأن  اإال  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام 

ق��رار  ب�صبب  البطولة،  ن��ق��اط  على  حت�صل 

���ا ع��ل��ى ق���رار  راب���ط���ة امل���ح���رف���ات، اع���را����صً

ال��ب��ط��ول��ة االإجن���ل���ي���زي���ة، ب��ح��ظ��ر م�����ص��ارك��ة 

ال��اع��ب��ني ال���رو����س وال��ب��ي��ارو���س، وه���و ما 

ان��ت��ق��دت��ه دائ���ًم���ا ري��ب��اك��ي��ن��ا. وق��ال��ت مقارنة 

ف��ازت  ال��ت��ي  ل��ومي��ب��ل��دون  النهائية  ب��امل��ب��اراة 

ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ون�����ص��ي��ة اأن�������س ج���اب���ر »ل���دي 

خ���رة االن م���ن ومي��ب��ل��دون واأن�����ا اأري�����د اأن 

اأك����ون ه��ادئ��ة واال���ص��ت��م��ت��اع ب����االأج����واء، وك��ل 

 حلظة الأن��ه م��ن ال��رائ��ع اللعب اأم��ام��ك��م«. .

االنباط - عمان 

و����ص���ل���ت م�������ص���اء االأرب�����ع�����اء ب��ع��ث��ة امل��ن��ت��خ��ب 

ال��وط��ن��ي ل��ل��ك��رات��ي��ه اإىل ال��ع��ا���ص��م��ة امل�����ص��ري��ة 

االأوىل  اجل��ول��ة  يف  للم�صاركة  وذل���ك  ال��ق��اه��رة 

م��ن ب��ط��ول��ة ال����دوري ال��ع��امل��ي وال��ت��ي �صتنطلق 

االأح�����د. وي��راأ���س  ي���وم  اجل��م��ع��ة وت�صتمر ح��ت��ى 

ال�����ص��ي��د م�صطفى  ال���وط���ن���ي،  امل��ن��ت��خ��ب  وف����د 

الفاعوري / مدير االحت��اد ويتكون الوفد من 

حممد  وامل���درب  ابراهيم  حممد  الفني  امل��دي��ر 

الدوليني  واحلكام  املدين  معاذ  واملعالج  فتيان 

وفايق  عالية  وعبداحلفيظ  الدق�س  ابراهيم 

االأردن  �صيمثل  فيما  البنا.  وهنادي  اجلعفري 

كل من الاعبني: عمر �صقرة وعبداهلل حماد 

امل�صاطفة وح�صن  وعفيف غيث وعبدالرحمن 

م�����ص��اروة واأح��م��د ���ص��دي��د وحم��م��د اجل��ع��ف��ري. 

ومن املنتظر اأن ت�صهد هذه اجلولة من الدوري 

والعبة  الع��ب   400 م��ن  اأك��ر  م�صاركة  العاملي 

مُيثلون 61 دولة، حيث تعتر هذه هي اجلولة 

3 ج��والت  ت�����ص��م  امل�����ص��اب��ق��ة وال��ت��ي  االأوىل م��ن 

اخرى �صتقام يف كل من املدن، الرباط )املغرب( 

وفوكوكا )اليابان( ودبلن )اأيرلندا( .

القاهرة - وكاالت

16 للدوري  تنطلق اجلمعة، مناف�صات اجلولة 

امل�صري املمتاز، يف غياب االأهلي املت�صدر الذي 

تاأجل لقاءه �صد حر�س احلدود، ب�صبب االإعداد 

لبطولة كاأ�س العامل لاأندية. وتبداأ مواجهات 

اجلولة باللقاء الذي يجمع بني اأ�صوان و�صيفه 

طائع اجلي�س، اجلمعة، ثم يلتقي االإ�صماعيلي 

العرب مع  املقاولون  الداخلية ويلعب  مناف�صه 

ال�صبت  امل�صري  وي��واج��ه  ال�صكندري.  االحت���اد 

مناف�صه فاركو بينما تقام 3 مباريات يوم االأحد 

بجانب  �صموحة  م��ع  اإن��ب��ي  بلقاء  ت��ب��داأ  امل��ق��ب��ل، 

براميدز  واأي�صا  وفيوت�صر  الزمالك  مواجهة 

�صد �صراميكا كليوباترا. وي�صدل ال�صتار على 

مناف�صات هذه اجلولة يوم االإثنني املقبل، بلقاء 

البنك االأهلي مع غزل املحلة. ويت�صدر �صدام 

ه��ذه اجل��ول��ة،  م��واج��ه��ات  ال��زم��ال��ك وفيوت�صر 

م��درب��ه  اأق����ال  االأب��ي�����س  ال��ف��ري��ق  اأن  خ�صو�صا 

ال��رت��غ��ايل ج��ي�����ص��وال��دو ف��ري��را وق���رر تعيني 

اأ�صامة نبيه لتويل القيادة الفنية.

 ويحتل الزمالك املركز اخلام�س بر�صيد 26 

نقطة بفارق 11 نقطة عن االأهلي املت�صدر، ومل 

يفز الفريق االأبي�س يف اآخر 6 مباريات خا�صها 

اأ�صامة  كاأ�س م�صر. وعقد  اأو  ال��دوري  �صواء يف 

ن��ب��ي��ه ج��ل�����ص��ة م���ع الع��ب��ي ال��زم��ال��ك وط��ال��ب��ه��م 

اأم��ام  اجلماهر  وم�صاحلة  ال�صورة  بت�صحيح 

اأ�صامة  اأن  واملفارقة  املواجهة.  فيوت�صر يف هذه 

نبيه ت���وىل امل��ه��م��ة م��وؤق��ت��ا يف امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي، 

وفاز  ك��ارت��رون  باتري�س  الفرن�صي  رحيل  بعد 

-3( بنتيجة  له  مواجهة  اأول  يف  فيوت�صر  على 

ال��ت��األ��ق للثنائي  ال��زم��ال��ك ع���ودة  2(. وي��رق��ب 

اأحمد �صيد زيزو واإمام عا�صور، بخاف ظهور 

مب�صتويات  اجل��زي��ري  ال��دي��ن  �صيف  التون�صي 

بر�صيد  الثاين  املركز  فيوت�صر  ويحتل  اأف�صل. 

31 نقطة بقيادة مديره الفني علي ماهر، ومل 

امل��و���ص��م على  ه���ذا  ل��ق��اء  اأي  ال��ف��ري��ق يف  يخ�صر 

�صعيد بطولة الدوري.

 وي�����ص��ت��ع��ي��د ف��ي��وت�����ص��ر خ���دم���ات الع��ب��ه عمر 

امل��داف��ع  ك��م��ال، كما جت��رى حم���اوالت لتجهيز 

الرحيم  عبد  حممود  يغيب  بينما  �صمر  �صعد 

)جن�س( حار�س املرمى، ب�صبب االإ�صابة.  يحلم 

الرتغايل جاميي بات�صيكو املدير الفني لفريق 

يف  اأحدثها  التي  ث��ورت��ه  ال�صتكمال  ب��رام��ي��دز، 

�صفوف الفريق وحتقيق الفوز على �صراميكا 

كليوباترا ملوا�صلة ال�صراع على ال�صدارة.ورحل 

اأحمد �صامي عن �صفوف �صراميكا كليوباترا، 

اأحمد يا�صر  اأبرز جنومه  الفريق على  ويعتمد 

اإبراهيم وميدو جابر. يف  ريان بجانب حممد 

املقابل، يتطلع اأحمد ح�صام ميدو املدير الفني 

فوز  اأول  وحتقيق  لانتفا�صة  لاإ�صماعيلي 

الداخلية يف مواجهة  اأم���ام  ال��دراوي�����س  ل��ه م��ع 

�صعبة.

 ويحتل االإ�صماعيلي املركز االأخر بر�صيد 

�صاحب  الداخلية  عن  نقاط   4 بفارق  نقاط   9

لتحقيق  امل�صري  وي�صعى  ع�صر.  الرابع  املركز 

فاركو،  اأم��ام  بقيادة مدربه ح�صام ح�صن  الفوز 

كما يتطلع غزل املحلة لتحقيق نتيجة اإيجابية 

البنك االأهلي يف مواجهة، خ�صو�صا بني  اأم��ام 

م��درب  بابافا�صيليو  ن��ي��ك��ودمي��و���س  ال��ق��ر���ص��ي 

الباقي  عبد  ال�صابق  وم�صاعده  اجلديد  البنك 

ج���م���ال م�����درب امل���ح���ل���ة. وي������دور ����ص���دام مثر 

ب��ني امل��ق��اول��ون ال��ع��رب واالحت�����اد ال�����ص��ك��ن��دري، 

اأم��ام  االنت�صارت  ال�صتعادة  اأ���ص��وان  ي�صعى  كما 

الطائع.
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�صلط عد�صة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع االلكروين

منتخب الشباب الى تركيا استعدادا السيا 

منتخب الكراتيه يبدأ مشواره في الدوري العالمي 

جولة جديدة للدوري المصري بغياب االهلي 

مدريد - وكاالت 

اأع���رب ت�����ص��ايف ه��رن��ان��دي��ز امل��دي��ر الفني 

بنتيجة  باالنت�صار  �صعادته  عن  لر�صلونة، 

���ص��و���ص��ي��داد،  ري����ال  م��واج��ه��ة  خ���ال   )0-1(

ربع  دور  مناف�صات  �صمن  االأرب���ع���اء،  م�صاء 

ملعب  على  اإ�صبانيا،  ملك  ل��ك��اأ���س  النهائي 

»���ص��ب��وت��ي��ف��اي ك���ام���ب ن������و«. وق������ال ت�����ص��ايف، 

»موندو  �صحيفة  نقلتها  ت�صريحات  خال 

االإ���ص��ب��ان��ي��ة: »دمي��ب��ل��ي ن�صج  دي��ب��ورت��ي��ف��و« 

هائلة،  باإمكانات  يتمتع  الع��ب  وه��و  كثرا، 

اتخاذ  يف  جيد  فهو  كثرة،  اأ�صياء  ومينحنا 

اإذا  وب�صوؤاله  ب��ه«.  للغاية  و�صعيد  ال��ق��رارت، 

العامل  يف  االأف�صل  اأن��ه  مقتنعا  زال  ما  ك��ان 

يف م��رك��زه، اأج���اب: »ل��ق��د اأث��ب��ت اأن��ن��ي حمق، 

واأحتدث معه كثرا، وهو ما زال اأحد اأف�صل 

ي�صدق  اأن  عليه  ولكن  العامل،  يف  الاعبني 

ذلك«.

 واأ�����ص����اف: »مت اإجن�����از م��ع��ظ��م االأ���ص��ي��اء 

ب�����ص��ك��ل ج���ي���د، ل���ك���ن ب���ع���د ال����ه����دف ت���راخ���ى 

واخل�صم  مطلوب،  غر  اأم��ر  وه��ذا  الفريق، 

اإه����دار م��ث��ل ه��ذه  ك��ان م��رن��ح��ا وال ميكننا 

اأن  يجب  لكن  عام  ب�صكل  و�صعداء  الفر�س، 

على  »كان  وا�صتكمل:  طموحا«.  اأكر  نكون 

نتعلم  اأن  وعلينا  ينقذنا،  اأن  �صتيجن  ت��ر 

ح��ت��ى ال ن��ع��اين، ول��دي��ن��ا م�����ص��اع��ر اإي��ج��اب��ي��ة 

و�صعيد باملباراة واأفكر يف املباراة املقبلة«.

بيدري،  لها  تعر�س  التي  الكدمة  وع��ن   

ع��ل��ق م�����درب ال���ب���ار����ص���ا: »ل��ي�����ص��ت خ��ط��رة، 

امل����ق����ب����ل«. ال����ل����ق����اء   و�����ص����ي����ك����ون م����ت����اح����ا يف 

ج��دا،  ج��ي��د  م�صتوى  يف  »بو�صكيت�س  واأمت: 

ح��ت��ى ح��ني ن��ف��ق��د ال���ك���رة، وم���ا ي��ق��دم��ه غر 

عادي، ورافينيا �صيكون العبا مهما«.

للدور  بر�صلونة  يعر  االنت�صار  وب��ه��ذا   

انتظار  ويف  ال��ب��ط��ول��ة،  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�صف 

القرعة ملعرفة خ�صمه يف الدور املقبل.

تشافي سعيد باداء برشلونه امام سوسيداد 

تواصل منافسات بطولة الشتاء 
لفروسية القفز 

تواصل منافسات
 دوري سلة الممتاز 

ريباكينا الى نهائي استراليا للتنس 
ألول مرة 

االنباط - عمان 

ن���ادي الفي�صلي ع��ن جت��دي��د عقد  اأع��ل��ن 

ال�صمارنة.  عبيدة  ال���دويل  م��داف��ع��ه  الع��ب��ه 

ووق�����ع ال�����ص��م��ارن��ة ال�����ذي ي��ل��ع��ب يف م��رك��ز 

االرت���ك���از ع��ل��ى جت��دي��د ع��ق��ده مب��ق��ر ن���ادي 

اأحمد  الرئي�س  ن��ائ��ب  بح�صور  الفي�صلي، 

له،  بيان  يف  الفي�صلي،  واأو���ص��ح  ال��وري��ك��ات. 

»العميد«  مع  عقده  ميتد  الاعب  عقد  اأن 

مل�����دة م���و����ص���م واح�������د. وي�����ص��ع��ى ال��ف��ي�����ص��ل��ي 

ظهر  ال��ذي  الفريق  هيكل  على  للمحافظة 

عليه املو�صم املا�صي، حيث توج بطًا للدرع 

الفي�صلي  ن����ادي  وك����ان  امل��ح��رف��ني.  دوري 

قد ج��دد، خ��ال االأي��ام املا�صية، عقود عدد 

و�صامل  الر�صدان،  ن��زار  ه��م:  الاعبني،  من 

بني عطية.  ون��ور  وب��راء مرعي،  العجالني، 

ويتطلع فريق الفي�صلي اإىل ح�صم تعاقداته 

اإع��داد مثالية  مبكًرا، ل�صمان خو�صه رحلة 

الأول  م�صاركته  ي�صهد  الذي  املقبل  للمو�صم 

مرة ببطولة دوري اأبطال اآ�صيا.

السمارنه يواصل مشواره
 مع الفيصلي 
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االنباط – وكاالت 

�إىل  تنتمي  ف��اك��ه��ة  ه��و  �ل��ك��ن��ت��ال��وب  �أو  �ل�����ش��م��ام 

�أنو�ع �لبطيخ، وعادًة ما يكون لون �للب �أو �لبذور 

يف هذه �لثمار �لع�شارية �أخ�شر فاحتاً وله ق�شرة 

بي�شاء رقيقة مائلة �إىل �للون �لأ�شفر.

وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن����ه ع����ادًة م��ا ي��ق��وم �ل��ن��ا���س 

لها  �أن  يت�شح  فاإنه  �ل�شمام،  ب��ذور  من  بالتخُلّ�س 

عديد�ً من �لفو�ئد �ل�شحية عند �إ�شافتها للنظام 

�لغذ�ئي �ليومي.

1- فوائد بذور ال�شمام الغني باملغذيات

ميكن �لقول �إن �لقيمة �لغذ�ئية �ملتنوعة لبذور 

�لعنا�شر  تكون  قد  �إذ  ف��و�ئ��ده.  �أثمن  هي  �ل�شمام 

�ل��ن��ب��ات��ي��ة �لغنية  �مل��خ��ت��ل��ف��ة و�مل���رك���ب���ات  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

�ل�شحية  �لفو�ئد  م��ن  �لعديد  ع��ن  م�شوؤولة  فيه 

�ملحتملة لتناول بذور �ل�شمام.

لل�شحة   Healthline م��وق��ع  وب��ح�����ش��ب 

و�ملعلومات �لطبية، توفر ح�شة كوب و�حد )177 

غر�ماً( من بذور �ل�شمام �لقيمة �لغذ�ئية �لتالية:

64 �شعرة حر�رية.

16 غر�ماً من �لكربوهيدر�ت.

1.4 غر�م من �لألياف.

غر�م و�حد من �لربوتني.

�ل��ي��وم��ي  �ل���ش��ت��ه��اك  م���ن   %53 ج:  ف��ي��ت��ام��ني 

�ملو�شى به.

�ليومي  �ل���ش��ت��ه��اك  م��ن   %8  :6 ب  ف��ي��ت��ام��ني 

�ملو�شى به.

�ليومي  �ل�شتهاك  8% من  �لفوليك:  حم�س 

�ملو�شى به.

�ل��ي��وم��ي  �ل���ش��ت��ه��اك  م���ن   %6 ف��ي��ت��ام��ني ك: 

�ملو�شى به.

�ليومي  �ل���ش��ت��ه��اك  م��ن   %12 �ل��ب��وت��ا���ش��ي��وم: 

�ملو�شى به.

�مل��غ��ن��ي�����ش��ي��وم: 4% م���ن �ل����ش���ت���ه���اك �ل��ي��وم��ي 

�ملو�شى به.

�أي�شاً  �ل�شمام  ب��ذور  حتتوي  ذل��ك،  �إىل  �إ�شافة 

ع��ل��ى م���رك���ب���ات ذ�ت ق�����درة ق���وي���ة ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة 

�لأك�شدة، و�شمن ذلك �لبيتا كاروتني �لذي يتحول 

�أ، و�لفيتوين، و�لكري�شيتني،  يف �جل�شم لفيتامني 

غنية  �أك�����ش��دة  م�����ش��اد�ت  وه��ي  �لكافيني.  وحم�س 

تعزز �شحة �جل�شم و�ملناعة عند ��شتهاكها.

2- فوائد بذور ال�شمام يف خف�ض

 �شغط الدم

�لغني  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ن��ظ��ام  ي��رت��ب��ط  ع����ام،  ب�شكل 

�لإ�شابة  خماطر  بتقليل  و�خل�شر�و�ت  بالفو�كه 

بارتفاع �شغط �لدم و�أمر��س �لقلب.

نظام  �ت��ب��اع  �أن  يت�شح  حت��دي��د�ً،  �أك���ر  وب�شكل 

كافية  كمية  وتناول  �ل�شوديوم  منخف�س  غذ�ئي 

من �لبوتا�شيوم ميكن �أن يوؤثر� ب�شكل �إيجابي على 

تنظيم �شغط �لدم.

منخف�شة  ف��اك��ه��ة  �ل�����ش��م��ام  �أن  �إىل  ون����ظ����ر�ً 

�ل�شوديوم وغنية بالبوتا�شيوم، فقد ي�شاعد تناول 

�ل��دم  �شغط  م�شتويات  على  �حل��ف��اظ  يف  ب��ذوره��ا 

�ل�شحية.

3- يحتوي على عنا�شر غذائية

 حلماية �شحة العظام

حتتوي بذور �ل�شمام على �لعديد من �لعنا�شر 

�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ت��رب ح��ي��وي��ة ل�����ش��ح��ة وح��م��اي��ة 

حم�س  �شمنها  وم��ن  �جل�شم،  يف  �لقوية  �لعظام 

�لفوليك وفيتامني K و�ملغني�شيوم.

�شرورياً  �لفوليك  حم�س  ُيعد  خا�س،  وب�شكل 

ل��ت��ف��ك��ي��ك �ل��ه��وم��و���ش��ي�����ش��ت��ني، وه����و �مل���رك���ب �ل���ذي 

�مل�شتويات �ملرتفعة منه بانخفا�س كثافة  �رتبطت 

مع  وه�شا�شتها  �ل��وق��ت  مب���رور  �لعظام  يف  �مل��ع��ادن 

�لتقدم يف �ل�شن.

كما ي�شارك فيتامني ك يف �إنتاج بروتني هيكلي 

�أو�شتيوكال�شني.  با�شم  يعرف  �لعظام  يف  رئي�شي 

 K م��ن فيتامني  ت��ن��اول كمية كافية  ف���اإّن  ل��ذل��ك، 

�ملتو�فر  �لفيتامني  وهو  �لعظام،  ل�شحة  �شروري 

�لنظام  �شمن  ��شتهاكها  عند  �ل�شمام  ب���ذور  يف 

�لغذ�ئي.

 %4 ت��ل��ب��ي��ة ن��ح��و  �إ����ش���اف���ة �إىل ذل�����ك، مي��ك��ن��ك 

�ملغني�شيوم  م��ن  �ليومية  �جل�شم  �حتياجات  م��ن 

تتطلب  �ل�����ش��م��ام، حيث  ب���ذور  م��ن  و�ح���دة  بح�شة 

�خلايا �مل�شوؤولة عن بناء وتفتيت �أن�شجة �لعظام 

�ملغني�شيوم ليعمل ب�شكل �شحيح.

�آخر  غذ�ئي  عن�شر  �ملغني�شيوم  ف��اإن  وبالتايل  

حيوي ل�شحة �لعظام.

على كميات �شغرية  �أي�شاً  �ل�شمام  كما يحتوي 

للعظام،  �لد�عمة  �لأخ��رى  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  من 

و�شمن ذلك �لكال�شيوم و�لفو�شفور و�لزنك.

4- فوائد بذور ال�شمام يف �شبط 

ال�شكري يف الدم

�ملن�شورة مبجلة  �لعلمية  �لأبحاث  ت�شري بع�س 

ت��ن��اول  �أّن  �إىل  ل��ل��ط��ب،   Plos Medicine
�ل��ف��اك��ه��ة م��ث��ل �ل��ب��ط��ي��خ و�ل�������ش���م���ام، و����ش��ت��ه��اك 

بذورهما بانتظام، قد يعزز�ن م�شتويات �ل�شكر يف 

�لدم �شريطة �حل�شول على جرعة مائمة.

�شنو�ت،  �شبع  ��شتمرت  حديثة  در��شة  ووج��دت 

ع��ل��ى ن�����ش��ف م��ل��ي��ون ���ش��خ�����س، �أن �أول���ئ���ك �ل��ذي��ن 

تناولو� �لفاكهة �لطازجة يومياً كانو� �أقل عر�شة 

مقارنة   ،%12 بن�شبة  �ل�شكري  مبر�س  لاإ�شابة 

باأولئك �لذين نادر�ً ما ياأكلون �لفاكهة �أو بذورها 

�شمن �لنظام �لغذ�ئي.

�لأق��ل  م���ر�ت على   3 �لفاكهة  ت��ن��اول  �أدى  وق��د 

مل�شاعفات  �لتعر�س  خطر  �نخفا�س  �إىل  �أ�شبوعياً 

�شحية مرتبطة مبر�س �ل�شكري بن�شبة تر�وحت 

بني 13% و28%، �إ�شافة �إىل �نخفا�س خطر �لوفاة 

�ملبكرة بن�شبة %17.

وعلى �لرغم من �أن �لبطيخ و�ل�شمام ميكن �أن 

ن�شبة  ترفع  قد  �لتي  �لكربوهيدر�ت  على  يحتويا 

�ل�شكر يف �لدم ب�شكل موؤقت، فاإنهما يوفر�ن �أي�شاً 

ت�شاعد  �لتي قد  �لأخ���رى  �ملغذية  و�مل���و�د  �لأل��ي��اف 

مبرور  �ل��دم  يف  �ل�شكر  بن�شبة  �لتحكم  حت�شني  يف 

�لوقت.

ومع ذلك، ينبغي مر�جعة �لطبيب �ملتخ�ش�س 

�مل��ت��اب��ع ل��ل��ح��ال��ة؛ مل��ع��رف��ة �ل��ك��م��ي��ات �مل��و���ش��ى بها 

لتحقيق �لفو�ئد �لأمثل.

5- فوائد ال�شمام للح�شول 

على جلد �شحي

ق��د ي�����ش��اع��د ت��ن��اول �ل��ب��ط��ي��خ و�ل�����ش��م��ام وب���ذور 

هاتني �لفاكهتني على تعزيز �شحة �جللد، ب�شبب 

�حتو�ئها على ن�شب عالية من فيتامني �شي.

�شي  فيتامني  م��ن  كافية  كمية  ت��ن��اول  ويعترب 

وهو  للكولجني،  �ملنا�شب  لاإنتاج  �شرورياً  �أم���ر�ً 

�أن�شجة  بروتني هيكلي رئي�شي و�شروري لإ�شاح 

�جللد و�حلفاظ عليها من عو�مل �لتلوث و�لتقدم 

يف �ل�شن.

�شي  فيتامني  �أن  �إىل  ونظر�ً  ذل��ك،  �إىل  �إ�شافة 

�إىل  �لأبحاث  بع�س  ت�شري  لاأك�شدة،  قوي  م�شاد 

�أنه قد يحمي �لب�شرة من �أ�شر�ر �أ�شعة �ل�شم�س.

وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أن����ه مي��ك��ن �حل�����ش��ول على 

فيتامني �شي من جمموعة متنوعة من �لأطعمة، 

فاإّن تناول بذور �ل�شمام يعد طريقة �شهلة لتلبية 

�لحتياجات �ليومية ب�شرعة.

 يساعد في ضبط السكري وضغط الدم.. 5 فوائد صحية لتناول 
بذور الشمام

      

االنباط – وكاالت 

رد م�����دون ���ش��ف��ر ب���ري���ط���اين ���ش��ه��ري ع��ل��ى 

تبدو  "خميف" لأن خطيبته  باأنه  �لدع��اء�ت 

�إل  �شنو�ت،   8 �لعمر  تبلغ من  يف ج�شم طفلة 

�أنه �أو�شح �أنها �مر�أة تبلغ من �لعمر 23 عاًما 

لكنها تبدو كطفلة.

26 ع��اًم��ا،  و�أو���ش��ح �مل���دون د�ن ���ش��وي��غ��ارت، 

�شونا  �ل���و�ق���ع  ت��ل��ف��زي��ون  جن��م��ة  خطيبته  �أن 

ر�ي، توقف منوها ب�شبب �لعاج �لذي تلقته 

ل�شرطان �لدماغ عندما كانت طفلة.

تناولت  �ل��ت��ي  �لأم��ريك��ي��ة  لل�شحف  ووف��ق��اً 

ق�شة �لثنائي، تزن �لفتاة ر�ي 50 رطًا ويبلغ 

حياتها  وق�شة  ف��ق��ط،  �شنتيمرت   117 طولها 

"�أنا  �ل��و�ق��ع  ت��ل��ف��زي��ون  مل�شل�شل  م��و���ش��وع  ه��ي 

.)I Am Shauna Rae( "شونا ر�ي�

و�شارك �شويغارت موؤخًر� عدة لقطات مع 

فيديو  مقطع  ن�شر  قبل  �ن�شتغر�م،  على  ر�ي 

على موقع �لتو��شل �لجتماعي يد�فع ب�شدة 

عن عاقتهما، وعن خطيبته.

وي���ظ���ه���ر ����ش���وي���غ���ارت، �ل�����ذي ي���ن���ح���در م��ن 

"�أنا  م��ن  �ل��ث��اين  �مل��و���ش��م  �مل��ت��ح��دة، يف  �ململكة 

�شونا ر�ي".

لنتقاد�ت  تعر�س  �لربيطاين  �ملدون  لكن 

م���ن ق��ب��ل �مل�������ش���اه���دي���ن، ح��ي��ث ق����ال �أح���ده���م 

و�أ����ش���اف  ب�����ر�ي،  ل��ع��اق��ت��ه  "مري�س"،  �إن�����ه 

لكنها  ع��اًم��ا،   23 �لعمر  م��ن  تبلغ  "نعم،  �آخ��ر 

�لعمر  م��ن  تبلغ  طفلة  مثل  وت��ت��ح��دث  ت��ب��دو 

�م��ر�أة  كاأنها  تت�شرف  ل  �أنها  كما  �شنو�ت.   8

�إنها �شخ�شية طفولية". نا�شجة. 

�أو  �أي رج��ل  باإمكان  ك��ان  "�إذ�  �آخ��ر:  و�أ���ش��اف 

�إليها  �أن ينظر  �أنه ميكن  �أن يقول ب�شدق  �مر�أة 

على �أنها �مر�أة بالغة فهو �إما كاذب �أو مري�س".

يف �لعام �ملا�شي، حتدثت ر�ي مع �شحيفة 

"ذ�بو�شت" عن برناجمها يف تلفزيون �لو�قع 
وكيف يتم �لتقليل من �شاأنها با�شتمر�ر لأنها 

تبدو كفتاة �شغرية.

ط��ف��ًا  ���ش��رتى  �إيل،  ن��ظ��رت  "�إذ�  ق���ال���ت: 

�إذ�  �أن��ه  �أعتقد  لكنني  عمره.  من  �لثامنة  يف 

�لتفا�شيل  يف  للنظر  �ل��ك��ايف  �ل��وق��ت  �أخ����ذت 

 - ج�شدي  يف  و�لن�شج  ي���دي،  ويف  وج��ه��ي،  يف 

للتحدث  �لكايف  �لوقت  �أخذت  �إذ�  �أنه  و�أعتقد 

 23 �أنني بعمر  معي فعلًيا - فاأنت تدرك حًقا 

." عاماً

انتقادات لمدون سفر شهير بسبب خطيبته »الطفلة«

آالم الحلق لدى طفلِك.. أكبر 
من مجّرد نزلة برد أحيانًا

دراسة تكشف 
أسباب السكتات الدماغية 

بسن مبكرة لدى السعوديين.. 
ارتفاع دهون الدم وأمراض القلب 

يسببان اإلصابة

شابة مصرية قتلت رضيعتها 
كّيًا بالنار وحاولت اخفاءها 

بصندوق القمامة

االنباط – وكاالت 

ل����دى �لأط����ف����ال يف  ت��رج��ع �آلم �حل��ل��ق 

قد  لكنها  ب��رد،  بنزلة  �لإ�شابة  �إىل  �لغالب 

تنذر بالإ�شابة باأمر��س �أخرى.

وم������ن ب�����ني ت���ل���ك �لأم�������ر���������س �حل���م���ى 

»�مل��ك��ورة  بكترييا  ت�شببها  �ل��ت��ي  �لقرمزية 

�ل��ع��ق��دي��ة«، ويف ه���ذه �حل��ال��ة ي��ت��ح��ول ل��ون 

�إىل جانب  �ل���د�ك���ن،  �لأح��م��ر  �إىل  �ل��ل�����ش��ان 

�لإ�شابة باحلمى و�شعوبات �لبلع.

يف  �لعقدية«  »�مل��ك��ورة  بكترييا  وتت�شبب 

�لإ�شابة بالتهاب �حللق و�للوزتني، و�لذي 

و�لعقد  �للوزتني  ت��ورم  يف  �أعر��شه  تتمثل 

�لليمفاوية و�شعوبات �لبلع.

وي���اأخ���ذ ط��ب��ي��ب �لأط����ف����ال م�����ش��ح��ة من 

يعاين  �لطفل  ك��ان  �إذ�  م��ا  لتحديد  �حللق 

�لنتيجة  ك��ان��ت  و�إذ�  �ل��ع��ق��دي��ة.  �مل���ك���ور�ت 

�إيجابية، يجب حينئذ عاج �لطفل مب�شاد 

ُتلحق  �أ�شرع وقت ممكن حتى ل  حيوي يف 

بالقلب  �مل���دى  ط��وي��ل��ة  �أ����ش���ر�ر�ً  �لبكترييا 

�ملعنية  »�إل��ت��رين«  جملة  ح�شب  و�لكليتني، 

بالأ�شرة و�لطفل.

االنباط – وكاالت 

من   70% �أن  حديثة  در����ش��ة  ك�شفت 

مبكرة  �شن  يف  �لدماغية  �ل�شكتات  حالت 

ل���دى �ل�����ش��ع��ودي��ني ن��اجت��ة ع��ن �ع��ت��الت 

����ش���ر�ي���ني  �ل���������ش����ر�ي����ني و�ن�������������ش������د�د�ت يف 

منها  ع��و�م��ل  ب�شبب  �لرئي�شية،  �ل��دم��اغ 

�رت��ف��اع �ل��ده��ون يف �ل��دم و�أم��ر����س �لقلب 

و�ل�شكري، بح�شب و�شائل �إعام �شعودية، 

�ل���ث���اين  ي���ن���اي���ر/ك���ان���ون   25 �لأرب������ع������اء 

.2023
�ل���در�����ش���ة �ل���ت���ي �م���ت���دت ع���رب خم�س 

���ش��ن��و�ت مل��ر���ش��ى �ل�����ش��ك��ت��ات �ل��دم��اغ��ي��ة يف 

ت�شتقبلها  و�لتي  بال�شعودية،  مبكرة  �شن 

�لعزيز للخدمات  �شلطان بن عبد  مدينة 

�لإن�شانية، �شملت �أكر من 700 حالة يف 

�شن مبكرة )بعمر �أقل من 55 �شنة(.

وج������اءت �أه��م��ي��ة ه����ذه �ل���در�����ش���ة ك��ون 

لاإ�شابة  تتعر�س  ل  �لعمرية  �لفئة  هذه 

�لأع���م،  �ل��غ��ال��ب  يف  �ل��دم��اغ��ي��ة  بال�شكتات 

فكان للك�شف عن عو�مل �خلطورة �أهمية 

للوقاية من �ل�شكتات لهذه �لفئة �لعمرية 

�ملهمة.

من   70% �أن  �أو����ش���ح���ت  �ل���در�����ش���ة 

�ل�شن  هذه  يف  �لدماغية  �ل�شكتات  ح��الت 

�مل��ب��ك��رة ن����اجت ع���ن �ع���ت���الت �ل�����ش��ر�ي��ني 

�لرئي�شية،  �لدماغ  �شر�يني  يف  و�ن�شد�د�ت 

بينما مّثل �ملتبقي منها �لأ�شباب �لأخرى 

لل�شكتات �لدماغية كان على ر�أ�شها �لنزف 

�لدموي �لدماغي.

�أن ع��و�م��ل  �إىل  �ل��در����ش��ة  �أ����ش���ارت  ك��م��ا 

�شن  يف  �ل�شعوديني  �إ�شابة  ور�ء  �خلطورة 

مبكرة بال�شكتات �لدماغية، ت�شمل �رتفاع 

و�ل�شكري،  �لقلب  و�أم��ر����س  �ل���دم  ده���ون 

وه����ي ع���و�م���ل خ���ط���ورة مي��ك��ن �ل�����ش��ي��ط��رة 

�ل�شكتات  ح���الت  تقليل  ث��م  وم��ن  عليها، 

�ملهمة،  �لعمرية  �لفئة  ه��ذه  يف  �لدماغية 

و�لتي لها تاأثري مبا�شر يف �لناجت �لقومي 

للدولة.

وق����ام �ل��ف��ري��ق �ل��ب��ح��ث��ي ب��در����ش��ة �أث���ر 

�لتاأهيل  �ملقدم من فريق  �لطبي  �لتاأهيل 

يف م���دي���ن���ة ����ش���ل���ط���ان ب����ن ع���ب���د �ل���ع���زي���ز 

�لأد�ء  حت�شني  على  �لإن�شانية،  للخدمات 

�جل�شدي و�لوظيفي ملر�شى �لدر��شة. 

فالنتيجة توؤكد �لتح�شن �مللحوظ لدى 

بالتاأهيل  معاجلتهم  متت  �لذين  �ملر�شى 

غالب  ����ش��ت��ع��ادو�  ح��ي��ث  �مل��ب��ك��ر؛  �لطبيعي 

�إىل  �إ�شافة  �لع�شلية و�لع�شبية،  �لقدر�ت 

�لتح�شن �لو��شح للحالة �لنف�شية لهوؤلء 

�أن  �ل��در����ش��ة  �مل��ر���ش��ى، و��شتنتج م��ن ه��ذه 

يوؤدي  �لطبيعي  �لعاج  يف  �ملبكر  �لتدخل 

�إىل نتائج �إيجابية.

�ملحافظة  �أن  �ل��در����ش��ة  ��شتنتجت  كما 

�ل���دم،  ل��ده��ون  �لطبيعية  �مل���ع���دلت  ع��ل��ى 

�إىل ع��اج  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل�����ش��ك��ر،  وم���ع���دل 

�أمر��س �لقلب �ملختلفة لها دور �أ�شا�شي يف 

�لوقاية من �ل�شكتات �لدماغية لدى هذه 

�لفئة �ملهمة من �ملجتمع.

االنباط – وكاالت 

 دف��ع��ت ط��ف��ل��ة ر���ش��ي��ع��ة ح��ي��ات��ه��ا ث��م��ن��اً 

قلبها  ق�شا  �لتي  �ل�شابة  و�لدتها  لإه��م��ال 

فعذبت �بنتها حتى �ملوت.

ومل تتوقف ق�شوة �أم �لطفلة "ب�شملة" 

عند �شربها وحرقها، بل �أهملت يف رعاية 

�حلفا�شة  بنف�س  وتركتها  �بنتها  ونظافة 

م���دة �أ���ش��ب��وع ح��ت��ى ت�����ش��وه �جل���زء �ل�شفلي 

�حل��ي��اة و�شط حم��اولت  وف��ارق��ت  للطفلة 

منها لإخفاء جرميتها باإلقائها يف �شندوق 

�لقمامة.

"�لعربية.نت" قد  وفق  �لق�شة  وكانت 

�أن ترتك  دي��ن��ا،  �لأم،  ق��ررت  عندما  ب���د�أت 

منزل �لزوجية وتذهب �إىل منزل و�لدتها 

يف منطقة حلو�ن مب�شر، ب�شحبة طفلتها 

للعي�س به، لكنها مل تكن حتتمل "ب�شملة" 

�لتي كانت تلهو ومترح فتثري غ�شب �لأم 

على  �مل���ربح  بال�شرب  تتعدى  يجعلها  م��ا 

�ن  دون  ب��ال��ن��ار،  كّيها  ع��ن  ف�شا  طفلتها 

ق�شوة  ولفرط  �ملوجعة.  ب�شرخاتها  تتاأثر 

ر�شيعتها  تركت  باأن  �إهمالها  و��شلت  �لأم 

�شاحبة �لعامني بنف�س �حلّفا�شة لب�شعة 

للطفلة  �لأ�شفل  �جل��زء  ت�شوه  حتى  �أي���ام، 

و���ش��ق��ط��ت م��غ�����ش��ي��ا ع��ل��ي��ه��ا، ف��ح��اول��ت �لأم 

�إل���ق���اءه���ا يف ���ش��ن��دوق �ل��ق��م��ام��ة ب��ال�����ش��ارع 

لول تدخل عامل نظافة �شك يف �شلوكها، 

بالإباغ  )�جل���دة(  وو�لدتها  هي  وه��دده��ا 

حيث  �مل�شت�شفى  �إىل  ب��ه��ا  فذهبتا  عنهما 

تبني �أنها فارقت �حلياة.

و�لتعذيب  �ل�شرب  �آث��ار  لظهور  ونظر�ً 

�إب��اغ  �لر�شيعة، مت  و�لإه��م��ال على ج�شد 

�لأم،  ع��ل��ى  �لقب�س  �أل��ق��ت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رط��ة 

�لبالغة من �لعمر 20 عاما، ومبو�جهتها 

م�شاغبة  �بنتها  �إن  ق��ال��ت  �لتحقيقات  يف 

و�إنها ت�شربها وحترقها بالنار لكي تتوقف 

�لأم  بحب�س  �لنيابة  و�أم��رت  �إزعاجها،  عن 

�ملتهمة 4 �أيام على ذمة �لتحقيقات.


