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الشمالي: االلتزام بتنفيذ مشاريع ومبادرات 
الرؤية االقتصادية وفق برنامج زمني 

الشبول: ضرورة العمل الجماعي لمحاربة
لبي لوسائل  ُدنا جرَّاء االستخدام السَّ  ما يهدَّ

واصل االجتماعي التَّ

االنباط-عمان

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزي���ر  ق��ال 

اأن برامج عمل  ووزير العمل يو�صف ال�صمايل 

احل��ك��وم��ة و اأول���وي���ات���ه���ا م��وج��ه��ة ل��ل��ح��د من 

م�صكلتي الفقر والبطالة وحتفيز اال�صتثمارات 

واإزال�����ة ك��اف��ة ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا مبا 

يوؤدي اىل زيادة ن�صب النمو وتطوير االقت�صاد 

الوطني.

واأ������ص�����اف ال�������ص���م���ايل خ�����ال زي�����ارت�����ه اىل 

حمافظتي ماأدبا والكرك ولواء املزار اجلنوبي 

ام�����س ال�����ص��ب��ت ول��ق��ائ��ه ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة 

وممثليها والفعاليات االقت�صادية اأن احلكومة 

وت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

االقت�صادي  التحديث  روؤي���ة  اأط��ل��ق��ت  ال��ث��اين 

تطوير  وت�صتهدف  املقبلة  الع�صر  لل�صنوات 

ال���و����ص���ع االق���ت�������ص���ادي وحت�����ص��ن م�����ص��ت��وي��ات 

املعي�صية للمواطنن .

اخلطة  ���ص��م��ن  امل�����ص��ت��ه��دف  اأن  اىل  واأ����ص���ار 

األ��ف   100 ب��واق��ع  عمل  فر�صة  مليون  ت��وف��ر 

�صنويا وا�صتقطاب ا�صتثمارات بحجم 40 مليار 

دي���ن���ار يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات وال��ع��م��ل وف��ق  

االأولويات يف خمتلف القطاعات .

وقال اأن جالة امللك اطلع  االأربعاء املا�صي 

على برنامج احلكومة لتنفيذ روؤية التحديث 

وال�صياحة  ال�صناعة  قطاعات  يف  االقت�صادي 

وال��ع��م��ل وف���ق االإط����ار ال��زم��ن��ي امل��ح��دد وال��ت��ي 

تندرج �صمن الربنامج لتنفيذ للروؤية للثاث 

ال����وزراء  جمل�س  ق����ره 
ٌ
اأ ال���ذي  املقبلة  ���ص��ن��وات 

موؤخرا.

واأكد اأن احلكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات 

ج��ال��ة امل��ل��ك وت��اأك��ي��دات��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة  جن��اح 

امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي ت��ن��درج حت��ت روؤي����ة التحديث 

االقت�صادي من خال جاهزية اأدوات التنفيذ 

والقوى الب�صرية .

التفا�صيل �ص »2«

البقعة االنباط- 

الناطق  االت�����ص��ال احل��ك��وم��ي،  افتتح وزي���ر   

الر�صمي با�صم احلكومة، في�صل ال�صبول، اأم�س 

ال�صبت، امللتقى االإعامي العربي الذي ينظمه 

ق��ط��اع االإع�����ام واالت�����ص��ال يف ج��ام��ع��ة ال���دول 

العربية بال�صراكة والتعاون مع وزارة االت�صال 

احلكومي والهيئة العربية للبث الف�صائي.

اجلل�صة  يف  ل��ه  كلمة  خ��ال  ال�صبول،  واأك���د 

اأمن عام وزارة االت�صال  االفتتاحية، بح�صور 

هذا  اأهميَّة  النواي�صة،  زيد  الدكتور  احلكومي 

ول  اللقاء العربي الذي ياأتي يف اإطار جامعة الدُّ

واالأه����داف  امل�صاعي  حتقيق  ب��ه��دف  ��ة،  ال��ع��رب��يَّ

يات التي يواجهها  امية اإىل مواجهة التحدِّ الرَّ

االإعام العربي.

واأع���رب يف ه��ذا االإط���ار عن �صعادته بتكرار 

ال��ل��ق��اءات ال��ع��رب��ي��ة خ���ال ال�����ص��ه��ور االأخ����رة، 

ق���ائ���ًا: "هذا ه��و ال��ل��ق��اء االإع���ام���ي ال��ع��رب��ي 

الثاين بال�صراكة مع جامعة الدول العربية يف 

ق معاً ما  عمان خال �صتة اأ�صهر؛ اآمًا اأن نحقِّ

نتطلَّع اإليه جميعاً من فائدة واأثر".

اأح��د  على  يخفى  يعد  "مل  ال�صبول:  وق��ال 

ي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه امل��ج��ت��م��ع��ات  ح��ج��م ال���ت���ح���دِّ

وجه  على  العربيَّة  واملجتمعات  ال��ع��امل،  ح��ول 

واالآث��ار  املعلوماتيَّة  ��ورة  ال��ثَّ اء  ج��رَّ اخل�صو�س، 

ال�صلبيَّة ال�صتخدامها، وما ن�صهده من انزالق 

ِبُلغة  ر  يتاأثَّ خطاب  اإىل  االإع��ام  و�صائل  بع�س 

ة يف و�صائل التَّوا�صل االجتماعي هو خر  العامَّ

دليل على ذلك".

التفا�صيل �ص »3«

  االأنباط-عمان

 اأع���ل���ن���ت جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال���ع���رب���ي عن 

اأرب�اح  بلغت  حيث   2022 للعام  املالية  نتائجها 

املج�موعة ب�ع�د ال�ص�رائب واملخ�ص��ص�ات 544.3 

مقارنة   2022 ل��ل��ع��ام  اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��ل��ي��ون 

 ،2021 للعام  اأمريكي  دوالر  مليون   314.5 ب��� 

وح��اف��ظ��ت امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى ���ص��اب��ة م��رك��زه��ا 

10.4م��ل��ي��ار  امللكية   حقوق  بلغت  حيث  امل��ايل 

دوالر اأمريكي. هذا وحققت جمموعة البنك 

العربي من خال �صبكة فروعها وتواجداتها 

بالعام  ق��وي��اً  اأداءاً  وخ��ارج��ي��اً  حملياً  املنت�صرة 

ب��االأع��م��ال  امل�����ص��ت��دام  ب��ال��ن��م��و  2022 م��دف��وع��ا 

ال��ب��ن��ك��ي��ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة، ح��ي��ث ارت��ف��ع��ت االأرب����اح 

الت�صغيلية بن�صبة 23% لت�صل اإىل 1.35 مليار 

دوالر اأمريكي.

وب��ا���ص��ت��ث��ن��اء اأث���ر ال��ت��غ��ر يف اأ���ص��ع��ار �صرف 

ال����ع����دي����د م�����ن ال����ع����م����ات م���ق���اب���ل ال�������دوالر 

االأم���ري���ك���ي ف��ق��د ارت���ف���ع اإج����م����ايل حمفظة 

الت�صهيات بن�صبة 5% لت�صل اىل 35.4 مليار 

دوالر اأمريكي.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط  - وكاالت 

طعًنا  اجل��د  ا�صت�صهاد  من  ق��رن  رب��ع  نحو  بعد 

احلفيد  �صمّيه  ج��اء  �صهيوين،  اإره��اب��ي  ي��د  على 

ل��ي��ن��ف��ذ ع��م��ل��ي��ة ب��ط��ول��ي��ة ل���ي���ث���اأر ل����ه، ول�����ص��ه��داء 

جمزرة جنن، وي�صف �صدور �صعب اأدماها اإجرام 

االح���ت���ال. ب���رباع���ة ودق����ة ن��ف��ذ ال�����ص��اب ال��ب��ط��ل 

ا�صم  ال��ذي حمل  ع��اًم��ا،   21 ال���  اب��ن  خ��ري علقم 

جده، عمليته ليوؤكد اأن ثاأرنا لن ي�صيع، وغ�صبة 

االأحرار يف وجه املحتل لن تتوقف

ال�شهيد اجلد 

البطولية  العملية  تنفيذ  م��ن  ���ص��اع��ات  ب��ع��د 

ب�����داأت ت��ر���ص��ح م��ع��ل��وم��ات ع���ن ال��ب��ط��ل ال��ف��دائ��ي 

ا���ص��م جده  اأن���ه حمل  تبن  ال���ذي  علقم«  »خ���ري 

 51 بعمر  ا�صت�صهد  ال��ذي  علقم«  مو�صى  »خ��ري 

عاًما، حن طعنه م�صتوطن �صهيوين اإرهابي، يف 

�صباح 13 مايو/ اأيار 1998، يف حي »ميه �صعارمي« 

احل���ري���دي يف ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، خ����ال ت��وج��ه��ه 

لعمله

باملرواغة  حينها  االح��ت��ال  ق��وات  وا�صتمرت 

اأنها مل ت�صتطع حتديد هوية امل�صتوطن االإرهابي 

على  التغطية  يف  ك��ع��ادت��ه��ا  ال�����ص��ه��ي��د،  ق��ت��ل  ال���ذي 

ج��رائ��م امل�����ص��ت��وط��ن��ن. »خ����ري« اجل����د، ك���ان رب 

عاًما   22 ك��ان  حينها  اأكربهم  اأف��راد،   9 من  اأ�صرة 

من العمر، واأ�صغرهم مل يتجاوز العامن، ومتر 

ال�صنن

يثاأر ال�شمّي 

بعد اأقل من 4 �صنوات من ا�صت�صهاد اجلد ولد 

حواري  يف  ون�صاأ  الطور(،  )�صكان  احلفيد  خري 

اإج���رام  وق��ائ��ع  ��ا  ي��وم��يًّ ويعي�س  لي�صهد  ال��ق��د���س؛ 

االحتال وم�صتوطنيه، ويكرب يف �صدره الغ�صب 

وهو الذي حرم من جده

وب��ع��د ن��ح��و رب���ع ق���رن اأخ���ذ احل��ف��ي��د »خ���ري« 

فقدان  على  والغ�صب  ال��ث��اأر  ن��ار  ليطفئ  ق���راره 

جنن،  خميم  جم��زرة  �صهداء  دم��اء  وعلى  ج��ده، 

اجلمعة  م�صاء  عمليته  ون��ف��ذ  �صاحه،  فامت�صق 

7 م�صتوطنن وي�صيب اآخرين ليقتل 

ي��وؤك��د م��ا ن�����ص��رت��ه و���ص��ائ��ل االإع����ام ال��ع��ربي��ة، 

العدة  واأع��د  م�صبًقا،  النية  بّيت  علقم،  البطل  اأن 

م��رات،  ع��دة  مكانها  ر���ص��د  ال��ت��ي  عمليته  لتنفيذ 

بعد  الفل�صطيني  االأمل  به  فا�س  وقت  يف  ونفذها 

ارتقاء 11 �صهيًدا منهم 9 يف جمزرة خميم جنن 

التي اقرتفها االحتال ال�صهيوين

مهارة ودقة

واأظ��ه��ر البطل خ��ري م��ه��ارة عالية ودق��ة يف 

ا�صتخدام ال�صاح .

التفا�صيل �ص »9«

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 
بنسبة %25

ارتفاع أرباح مجموعة البنك العربي 
لتصل إلى 544.3 مليون دوالر 

أمريكي بنهاية عام 2022 

 خيري علقم .. الحفيد يثأره لجده 
الشهيد وشهداء جنين

 وزير الصحة: سنعمم تجربة مركز صحي األميرة بسمة الذي يعتبر 
نموذجًا للرعاية الصحية األولية

 37 مليون دينار أثر تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات اإلنتاجية

االنباط – وكاالت 

اآيف  املُخ�صرم  االإ���ص��رائ��ي��ل��ّي  املُ�صت�صِرق  ق��ال 

كانت  الع�صكرّي،  ال�صعيد  اإّنه على  اإي�صخاروف 

ولكّنها  ناجحًة،  جنن  مبخّيم  اجلي�س  عملية 

االإ�صرائيلّي  ما الحظه اجلانب  اأثبتت  باملُقاِبل 

اأْو االآالف من  املئات  اأّن  منذ وقٍت طويٍل، وهو 

امل��وت،  م��ن  يخافون  ال  الفل�صطينين  ال�صبان 

اأْو االإ���ص��اب��ة ب���ج���روٍح، خ���ال م��واج��ه��ات��ه��م مع 

اإ�صرائيل ، على حّد تعبره

واأ�صاف يف مقاٍل ن�صره ب�صحيفة )يديعوت 

اأحرونوت( العربّية(، ونقلته للعربّية )موؤ�ص�صة 

الدرا�صات الفل�صطينّية(، ُكتبت على عدٍد كبٍر 

من ُن�صب القتلى من امل�صلحن، وعلى جدران 

خم��ي��م��ات ال���اج���ئ���ن، ع���ب���ارة اح�������ذروا امل���وت 

الطبيعّي. ال متوتوا اإاّل حتت زخات الر�صا�س 

كنفاين،  غ�صان  ال�صهيد  م��ن  م��اأخ��وذة  )ع��ب��ارة 

اأّن ال��ع��دي��د  م���ن اجل��ب��ه��ة ال�����ص��ع��ب��ي��ة(، وي���ب���دو 

هذه  يجعلون  الغربّية  ال�صّفة  يف  ال�صبان  من 

يف  ب��االأح��رى  اأْو  احلياة،  يف  لهم  �صعاًرا  العبارة 

املوت ، طبًقا لو�صفه

التفا�صيل �ص »9«

االحتالل 00 الضفة تغلي وعملية جنين أثبتت ان الفلسطينيين
 ال يخافون الموت

  االنباط – عمان 

الهواري،  الدكتور فرا�س  ال�صحة   قال وزير 

اإن اف��ت��ت��اح ���ص��م��و االأم����ر احل�����ص��ن ب��ن ع��ب��داهلل 

الثاين، ويل العهد، ملركز �صحي االأم��رة ب�صمة 

ال�����ص��ام��ل ب��ع��د اأن مت اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل��ه وت��ط��وي��ره 

همتنا  وجمعية  ال�صحة  وزارة  ب��ن  بال�صراكة 

يوليه  ال��ذي  الكبر  االهتمام  م��دى  على  يوؤ�صر 

املواطن  ب�صحة  العهد  ويل  و�صمو  امللك  جالة 

وت�����ص��ج��ي��ع��ا ل��ل�����ص��راك��ة امل��ث��م��رة ب���ن ال��ق��ط��اع��ن 

التي  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  واخلا�س  العام 

ت�صتهدف خدمة املواطن بالدرجة االأوىل.

واأ�صاف الهواري خال االحتفال الذي اأقيم 

ب�صمة  االأم����رة  �صحي  م��رك��ز  يف  ال�صبت،  ام�����س 

ال�صامل.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

الكهربائية  ال��ت��ع��رف��ة  تخفي�س  اأث���ر  جت���اوز 

للقطاعات  ال�صادرة  الكهرباء  فواتر  قيم  على 

وال�صناعي،  وال��ت��ج��اري،  )ال���زراع���ي،  االإن��ت��اج��ي��ة 

نهاية  وحتى  ني�صان  م��ن  وال��ف��ن��ادق(  وال�صحي، 

انخفا�س  بن�صبة  دينار  مليون   37 املا�صي،  العام 

8.5 باملئة.

تنظيم  هيئة  مفو�صي  جمل�س  رئي�س  وق��ال 

ال�صعايدة،  زياد  املهند�س  واملعادن  الطاقة  قطاع 

اإن نحو مليون و 503 اآالف عداد كهرباء �صجلت 

على املوقع االإلكرتوين لا�صتفادة من التعرفة 

املدعومة يف القطاع املنزيل، من اإجمايل عدادات 

القطاع املنزيل البالغة مليون و 940 األفا.

ام�س  �صحفي،  ت�صريح  يف  ال�صعايدة  واأك���د 

ب��امل��ئ��ة م���ن ف��وات��ر   90 اأك�����ر م���ن  اأن  ال�����ص��ب��ت، 

يطراأ  مل  ب��ال��دع��م  امل�صمولة  املنزلية  ال��ك��ه��رب��اء 

فيما  القدمية،  بالتعرفة  مقارنة  ارتفاع،  عليها 

�صهد بع�صها انخفا�صا حمدودا بن�صب متفاوتة.

�صي�صتمر  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

من  ل��ا���ص��ت��ف��ادة  الت�صجيل  ط��ل��ب��ات  ب��ا���ص��ت��ق��ب��ال 

ال��ت��ع��رف��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل���دع���وم���ة، ول���ن ي��ج��ري 

اأي  باإدخال  للم�صرتكن  املجال  الإتاحة  اإغاقه 

بهم  اخلا�صة  الت�صجيل  بيانات  على  تعديات 

م��ث��ل ت��غ��ي��ر ال���ع���داد امل��ط��ل��وب ���ص��م��ول��ه ب��ال��دع��م 

ن��ت��ي��ج��ة ت��غ��ي��ر م��ك��ان ال�����ص��ك��ن، واإت���اح���ة امل��ج��ال 

لت�صجيل.

التفا�صيل �ص »3«

 وزيرة التنمية: مشاريع األسر المنتجة تخلق فرص عمل للشباب
 وتمكن المرأة اقتصاديًا

االنباط – عمان 

اأك��دت وزي��رة التنمية االجتماعية وفاء بني   

م�صطفى، اأن الوزارة تعمل على تعزيز اإنتاجية 

ال�صغرة  امل�صاريع  خ��ال  م��ن  الفقرة  االأ���ص��ر 

من  تنفذ  التي  االإنتاجية  التنموية  وامل�صاريع 

خ���ال ال�����وزارة واجل��م��ع��ي��ات اخل��ري��ة وم��راك��ز 

تنمية املجتمع املحلي.

وقالت بني م�صطفى خال افتتاحها، ام�س 

ال�صبت، معر�صا ملنتجات االأعمال ال�صغرة التي 

جرى تاأ�صي�صها بدعم من م�صروع “�صباب قادر 

اجتماعياً  وممكن  التغيرات  مع  التكيف  على 

على  تعمل  املعار�س  هذه  مثل  اإن  واقت�صادياً”، 

امل�صاريع  وهذه  املنتجة،  االأ�صر  منتجات  ت�صويق 

ت��ن��ق��ل االأ����ص���رة م���ن دائ�����رة ت��ل��ق��ي ال���دع���م امل���ايل 

جديدة  عمل  فر�س  وتوفر  االإن��ت��اج،  دائ��رة  اإىل 

لل�صباب، ومتكن املراأة اقت�صادياً.

االأ����ص���ر  م����ن  جم���م���وع���ة  اأن  اإىل  واأ�������ص������ارت 

امل�صتفيدة.

التفا�صيل �ص »4«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

قالها يوليو�س  والتي  بروتو�س«..  يا  اأنت  »حتى  امل�سهورة  املقولة  جميعا  نعلم 

قي�سر ل�سديقه ماركو�س جونيو�س بروتو�س.. يف حلظة اغتياله..

حيث قالها وهو ينظر للذين يطعنوه.. وكانت ال�سدمة الكربى عندما �ساهد 

اعز �سديق له ي�سارك يف قتله..

ي�سرتجع  املوقف.. وهو  ذلك  قي�سر يف  يوليو�س  و�سع  يتخيل  ان من  �سك  ال 

���س��ري��ط ح��ي��ات��ه.. وحت��دي��دا م��ا �سنعه ل�����س��دي��ق��ه.. وم���ا ق��دم��ه ل��ه ع��ل��ى ح�ساب 

يوليو�س  ويجعل  م��اأ���س��اوي��ا..  وال�سعور  امل�سهد  �سيجعل  رعيته..  م��ن  الكثريين 

قي�سر يقول يف داخله.. لو يعود الزمن فلن افعل ما فعلت.. ولن اميز بروتو�س 

عن غريه..

التي  الطعنات  عديد  من  الرغم  على  القاتلة..  هي  بروت�س  طعنة  كانت  فقد 

تلقاها.. النها كانت بطعم اخليانة من ِقبل الظل والل�سيق واالمني على الروح..

الداللة  عميق  الوقت  نف�س  يف  ولكنه  و�سادم..  مرير  ماأ�ساوي  م�سهد  هو  كم 

وقوي العربة..

فعندما انظر اىل ما حويل من م�ساهد.. اجتماعية او اقت�سادية او �سيا�سية.. 

ُيجِهز  لكي  اللحظة  ينتظر  وانه  ومكان..  زمان  كل  بروتو�س موجود يف  ان  اجد 

خذالن  على  بروت�س  ُيقِدم  االحيان  غالب  يف  ال�سديد  ولال�سف  قي�سره..  على 

ال�سخ�سية.. بل الجل  نف�سه والجل مكا�سبه  لي�س الجل  وخيانة وطعن قي�سره 

غريه ومكا�سب ملن وظفوه لطعن قي�سره..

اقول لكل قي�سر.. انتبه من بروتو�س ال�سديق او الزميل او اجلار او احلبيب 

او ال�سريك الذي قربته.. ولتكن لك عني يف خلف راأ�سك تخ�س�سها لربوتو�س..

قي�سره حن�سال..  ي�سقي  وان من  دوارة..  الدنيا  ان  اعلم  واقول لربوتو�س.. 

�سي�سقيه بروتو�س اخر �سماً زعاف..

محمود الدباس

بروتوس في كل زمان

 الخارجية تؤكد ضرورة وقف حالة التصعيد 
التي راح ضحيتها فلسطينيون واسرائيليون 

 وزير الصحة: سنعمم تجربة مركز صحي األميرة 
بسمة الذي يعتبر نموذجًا للرعاية الصحية األولية

االنباط- عّمان

 اأكدت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني، 

ام�س ال�سبت، �سرورة اتخاذ خطوات عاجلة 

اخل��ط��رية  الت�سعيد  ح��ال��ة  ل��وق��ف  وف��اع��ل��ة 

م���دن���ي���ون  ���س��ح��ي��ت��ه��ا  راح  ال����ت����ي  وامل�����دان�����ة 

بتفجر  وت��ن��ذر  واإ�سرائيليون،  فل�سطينيون 

دوامات من العنف �سيدفع اجلميع ثمنها.

وق����ال ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال�����وزارة 

االأردن  اإن  ال��ي��وم،  امل��ج��ايل،  ���س��ن��ان  ال�سفري 

ا�ستهدف مدنيني يف  ال���ذي  ال��ه��ج��وم  ي��دي��ن 

كل  ي��دي��ن  كما  ال�سرقية  ال��ق��د���س  يف  كني�س 

امل��دن��ي��ني يف  ال��ت��ي ت�ستهدف  ال��ع��ن��ف  اأع��م��ال 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

�سد  ال��ع��ن��ف  ي��دي��ن  االأردن  اأن  واأ����س���اف 

املدنيني بكل اأ�سكاله ويوؤكد �سرورة احرتام 

حرمة دور العبادة.

واأك�����د امل���ج���ايل ����س���رورة ال��ع��م��ل ال��ف��وري 

ال��ع��ن��ف  دوام��������ة  ت���ف���اق���م  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة 

امل��ت�����س��اع��دة وت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود ال���س��ت��ع��ادة 

ال��ت��ه��دئ��ة ووق����ف ك��ل االإج�������راءات االأح���ادي���ة 

من  املزيد  باجتاه  تدفع  التي  واال�ستفزازية 

الت�سعيد والتوتر.

و������س�����دد امل�����ج�����ايل ع���ل���ى ������س�����رورة وق���ف 

ال���ت���ده���ور اخل���ط���ري ال�����ذي ي��ك��ر���س ال��ي��اأ���س 

ويغذي التطرف عرب تكاتف اجلهود الإعادة 

خالل  من  ال�سلمية  العملية  بجدوى  الثقة 

لتحقيق  وفاعلة  ج��ادة  مفاو�سات  ا�ستئناف 

ال�����س��الم ال��ع��ادل وال�����س��ام��ل على اأ���س��ا���س حل 

الدولتني لينعم اجلميع باالأمن وال�سالم.

االنباط- عمان

 ق�����ال وزي������ر ال�����س��ح��ة ال���دك���ت���ور ف���را����س 

احل�سني  االأم���ري  �سمو  افتتاح  اإن  ال��ه��واري، 

ب����ن ع����ب����داهلل ال����ث����اين، ويل ال���ع���ه���د، مل��رك��ز 

مت  اأن  بعد  ال�سامل  ب�سمة  االأم����رية  �سحي 

تاأهيله وتطويره بال�سراكة بني وزارة  اإعادة 

مدى  على  ي��وؤ���س��ر  همتنا  وجمعية  ال�سحة 

امللك  جاللة  يوليه  ال��ذي  الكبري  االهتمام 

و�سمو ويل العهد ب�سحة املواطن وت�سجيعا 

ل��ل�����س��راك��ة امل���ث���م���رة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

التي  امل��دين  املجتمع  وموؤ�س�سات  واخل��ا���س 

ت�ستهدف خدمة املواطن بالدرجة االأوىل.

واأ���س��اف ال��ه��واري خ��الل االحتفال الذي 

اأقيم ام�س ال�سبت، يف مركز �سحي االأمرية 

ب�����س��م��ة ال�����س��ام��ل مب��ن��ا���س��ب��ة اف���ت���ت���اح امل��رك��ز 

العهد،  �سمو ويل  املا�سي من قبل  اخلمي�س 

للرعاية  منوذجي  مركز  اأول  يعد  املركز  اإن 

ليكون  التجربة  و�سنعمم  االأولية،  ال�سحية 

منوذجا للمراكز ال�سحية اجلديدة.

ت�سعى من خالل  ال�سحة  وزارة  اأن  وبني 

تاأهيل  اإع��ادة  اإىل  التعاون مع مبادرة همتنا 

اململكة خالل  25 مركزا �سحيا يف  وتطوير 

�سمولية  و���س��م��ن خ��ط��ة  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة 

البنية  وت��ط��وي��ر  لتو�سعة  ال�����وزارة  تنفذها 

التحتية للمن�ساآت ال�سحية التابعة لها.

واأ�سار اإىل اهتمام وزارة ال�سحة بتطوير 

خدمات الرعاية ال�سحية االأولية يف جميع 

حمافظات اململكة ونهو�سها بهذه اخلدمات 

ورف����ع م�����س��ت��وي��ات ت��ق��دمي��ه��ا وحت��ق��ي��ق ر���س��ا 

م��ت��ل��ق��ي اخل���دم���ة، م���وؤك���دا م��ت��اب��ع��ة ال�����وزارة 

املواطن من اخلدمات  امل�ستمرة الحتياجات 

ال�سحية بهدف تلبية هذه االحتياجات.

ال���ذي تقوم  ال���دور  ال�سحة  وث��م��ن وزي���ر 

به جمعية همتنا مل�ساندة ال��وزارة يف حتقيق 

تاأهيل عدد من  واإع��ادة  هدفها نحو تطوير 

احلكومية،  وامل�ست�سفيات  ال�سحية  امل��راك��ز 

الف��ت��ا اإىل اجل���ه���ود امل�����س��رتك��ة ال��ت��ي ب��ذل��ت 

�سميح  م��رك��ز  لتجهيز  امل��ا���س��ي��ني  ال��ع��ام��ني 

الب�سري،  م�ست�سفى  يف  االأورام  لعالج  دروزة 

وثمن جهود املتربعني من ممثلي موؤ�س�سات 

ومنظمات املجتمع املدين.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت امل���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

“همتنا” اخلريية الدكتورة فادية  جلمعية 

األ����ف م��راج��ع   22 امل���رك���ز ي��خ��دم  اإن  ���س��م��ارة 

���س��ه��ري��ا، م��ب��ي��ن��ة اأن امل�����س��روع ال����ذي ب���ادرت 

عام  تاأ�س�ست  التي  اخل��ريي��ة،  همتنا  جمعية 

2019، بتاأهيله وتطويره بتربع من القطاع 

اخلا�س وبال�سراكة مع وزارة ال�سحة، ياأتي 

�سمن اإعادة تاأهيل وتطوير 25 مركزا �سحيا 

�سامال مبختلف اأنحاء اململكة.

واأ�سافت اأن وزارة ال�سحة قدمت مل�سروع 

املركز الدعم اللوج�ستي واالإداري واالأجهزة 

ال��ط��ب��ي��ة، وق���ام���ت ب��ت��ع��ي��ني ك�����وادر اإ���س��اف��ي��ة 

يف  للتو�سع  الالزمة  التخ�س�سات  مبختلف 

اخلدمات.

اإن  ب�سبو�س،  ف��اي��ز  النائب  ق��ال  ب���دوره، 

وزارة  جهود  يثمنون  الثانية  ال��دائ��رة  ن��واب 

ت��اأه��ي��ل م��رك��ز االأم������رية ب�سمة  ال�����س��ح��ة يف 

من  واملتربعني  همتنا  جمعية  مع  بالتعاون 

ال����وزارة قامت  اأن  م��وؤك��دا  القطاع اخل��ا���س، 

الب�سري  م�ست�سفى  تاأهيل  يف  كبرية  بجهود 

خالل العام املا�سي.

الدكتور  امل��رك��ز  رئي�س  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

علي عبيدات، اإن اخلدمات ال�سحية يف مركز 

على  �ستقدم  ال�سامل  ب�سمة  االأم��رية  �سحي 

مدار ال� 24 �ساعة، وهذا �سيعمل على تخفيف 

قرب  بحكم  الب�سري  م�ست�سفى  عن  ال�سغط 

املركز من امل�ست�سفى.

واأ�سار اإىل اأنه مت تدريب جميع العاملني 

ال�سحية  اخل��دم��ات  مقدمي  م��ن  امل��رك��ز  يف 

والفنيني واالإداري��ني، للم�ساهمة يف حت�سني 

املقدمة  ال�سحية  اخل��دم��ات  وج���ودة  نوعية 

للمواطنني من خالل هذا املركز.

 1700 امل���رك���ز ح����وايل  م�����س��اح��ة  اأن  وب���ني 

مرت مربع، ويحتوي على 3 اأ�سرة للطوارئ، 

ومركز لالأمومة والطفولة، و4 عيادات طب 

اأم��را���س باطنية، و4 عيادات  اأ���س��رة، وع��ي��ادة 

طب عام، و5 عيادات طب اأ�سنان، وعيادة طب 

وج��راح��ة االأ���س��ن��ان، وع��ي��ادة ط��ب اأن���ف واأذن 

العيون  وج��راح��ة  لطب  وع��ي��ادات  وحنجرة، 

ال��ع��ظ��ام، وم���رك���ز ت�سوير  وط���ب وج���راح���ة 

وعيادة  واالأ�سنان،  للفك  بانورامي  اإ�سعاعي 

وغرفة  ال�سماء،  وال��غ��دد  ال�سكري  اأم��را���س 

عمليات م�سغرة.

ويراعي املركز ذوي االحتياجات اخلا�سة 

ويوفر  ال�سن،  لكبار  �سريعا  م�سارا  وي�سم 

حال  حاله  للمنازل  االأدوي��ة  تو�سيل  خدمة 

35 م�ست�سفى ومركزا �سحيا حكوميا.

وح�سر االحتفال عدد من النواب واأمني 

عام وزارة ال�سحة للرعاية ال�سحية االأولية 

الدكتور رائد ال�سبول واأع�ساء من اجلمعية 

الرعاية  اإدارة  ومدير  املتربعني  من  وع��دد 

ال�سياب  ري��ا���س  ال��دك��ت��ور  االأول��ي��ة  ال�سحية 

وعدد من املدراء يف وزارة ال�سحة وعدد من 

اأع�ساء جمل�س املحافظة

وزير االتصال الحكومي يلتقي األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

الشمالي: االلتزام بتنفيذ مشاريع ومبادرات الرؤية االقتصادية وفق برنامج زمني 
 خالل زيارته لمحافظتي مأدبا والكرك ولواء المزار الجنوبي ولقائه القطاعات االقتصادية فيها

* تأهيل وتدريب أبناء المحافظات وفق احتياجات سوق العمل
* االهتمام بالمزايا السياحية واالستثمارية الخاصة في » مأدبا والكرك«

 قبول 14303 طالب وطالبات من خريجي الدورة التكميلية في الجامعات الرسمية

االنباط-عمان

الناطق  احلكومي،  االت�سال  وزي��ر  التقى 

ال�سبول،  في�سل  احلكومة،  با�سم  الر�سمي 

رئي�س  امل�ساعد،  العام  االأم��ني  ال�سبت،  ام�س 

ال��دول  جامعة  يف  واالت�سال  االإع���الم  قطاع 

العربية، ال�سفري اأحمد ر�سيد خطابي.

وي�����اأت�����ي ال���ل���ق���اء ع���ل���ى ه���ام�������س امل��ل��ت��ق��ى 

االإعالمي العربي الذي بداأت فعاليته اليوم 

جامعة  م���ن  بتنظيم  ع���م���ان،  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 

الدول العربية، بال�سراكة والتعاون مع وزارة 

للبث  العربية  والهيئة  احلكومي  االت�سال 

الف�سائي.

واأكد ال�سبول، خالل اللقاء الذي ح�سره 

اأمني عام وزارة االت�سال احلكومي الدكتور 

زي���د ال��ن��واي�����س��ة، اأه��م��ي��ة م��وا���س��ل��ة ال��ت��ع��اون 

احلكومي  االت�����س��ال  وزارة  ب��ني  والتن�سيق 

تعزيز  العربية فيما يخ�س  ال��دول  وجامعة 

وت���ط���وي���ر م���ن���ظ���وم���ة االإع�����الم�����ي ال��ع��رب��ي 

امل�سرتك، وما يقوم به االأردن �سمن جمل�س 

ت��ع��اوين  ال���ع���رب م���ن ع��م��ل  االإع������الم  وزراء 

م�سرتك مع االأ�سقاء العرب.

واأ�����س����ار اإىل ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا 

ظل  يف  خ�سو�ساً  واالت�سال  االإع���الم  قطاع 

االت�سالية  الثورة  ترتكها  عميقة  انعكا�سات 

وامل���ع���ل���وم���ات���ي���ة، ع����رب و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل 

االج��ت��م��اع��ي وم��ن�����س��ات االإع�����الم احل��دي��ث، 

����س���واء ع��ل��ى اجل���م���ه���ور وامل���ح���ت���وى ال��ع��رب��ي 

وق�سايا االأمة العربية.

ول���ف���ت ال�������س���ب���ول، يف ه����ذا ال�������س���دد، اإىل 

م�سروع القانون الذي قدمه االأردن جلامعة 

الدول العربية لتنظيم التعامل مع كربيات 

يهدف  والذي  العاملية،  االإعالمية  ال�سركات 

اإىل و�سع �سوابط للمحتوى العربي املن�سور 

ع��ل��ى و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي ويف 

والت�سدي  الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمته 

التاأثري  م��ن  العربية  جمتمعاتنا  ت��واج��ه  مل��ا 

االأخبار  وخ�سو�ساً  الو�سائل  لهذه  ال�سلبي 

ال����ك����اذب����ة وخ����ط����اب ال���ك���راه���ي���ة وان���ت���ه���اك 

ال��رب��ح  تعوي�س  اإىل  اإ���س��اف��ة  اخل�سو�سية، 

ال��ف��ائ��ت م���ن ����س���وق االإع������الن ع��ل��ى و���س��ائ��ل 

االإعالم.

اأي�سا  يهدف  القانون  اأن م�سروع  واأو�سح 

وخ�سو�ساً  العربية  املجتمعات  حماية  اإىل 

ال�سلبية  امل��خ��اط��ر  م���ن  وال��ن�����سء  االأط���ف���ال 

كانتهاك  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  ل��و���س��ائ��ل 

الكراهية  وخ��ط��اب  واالب��ت��زاز  اخل�سو�سية، 

والتطرف.

م����ن ج���ان���ب���ه، اأ������س�����اد ال�������س���ف���ري خ��ط��اب��ي 

امللتقيات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  امل��م��ل��ك��ة  ب��اح��ت�����س��ان 

واالجتماعات اخلا�سة باالإعالم العربي من 

خالل التن�سيق والت�ساور مع قطاع االإعالم 

واالت�سال يف جامعة الدول العربية.

يف  وم�ساهماتها  اململكة  دور  على  واأث��ن��ى 

اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن ق��ب��ل ج��ام��ع��ة ال���دول 

ال��ع��رب  االإع������الم  وزراء  ال��ع��رب��ي��ة وجم��ل�����س 

العربي  االإع��الم  منظومة  وخدمة  لتطوير 

وق�ساياها وو�سائلها.

كما اأك���د اأه��م��ي��ة م�����س��روع ال��ق��ان��ون ال��ذي 

التوا�سل  و�سائل  مع  للتعامل  االأردن  قدمه 

االجتماعي و�سبط املحتوى مبا يتوافق مع 

القيم والعادات العربية، اإ�سافة اإىل العديد 

ال��ت��ي يقدمها  امل����ب����ادرات وامل���ق���رتح���ات  م���ن 

االأردن، عرب وزارة االت�سال احلكومي، والتي 

من �ساأنها تعزيز التعاون االإعالمي العربي.

االنباط-عمان

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر  ق��ال 

ووزي����ر ال��ع��م��ل ي��و���س��ف ال�����س��م��ايل اأن ب��رام��ج 

للحد  موجهة  اأول��وي��ات��ه��ا  و  احلكومة  عمل 

م���ن م�����س��ك��ل��ت��ي ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة وحت��ف��ي��ز 

التي  ال�سعوبات  كافة  واإزال���ة  اال�ستثمارات 

النمو  ن�سب  زي���ادة  اىل  ي���وؤدي  مب��ا  تواجهها 

وتطوير االقت�ساد الوطني.

واأ�����س����اف ال�����س��م��ايل خ����الل زي����ارت����ه اىل 

حم��اف��ظ��ت��ي م����اأدب����ا وال����ك����رك ول������واء امل����زار 

القطاعات  ول��ق��ائ��ه  ال�سبت  ام�����س  اجل��ن��وب��ي 

والفعاليات االقت�سادية  التجارية وممثليها 

ل��ت��وج��ي��ه��ات جاللة  وت��ن��ف��ي��ذا  احل��ك��وم��ة  اأن 

امللك عبداهلل الثاين اأطلقت روؤية التحديث 

االق����ت���������س����ادي ل���ل�������س���ن���وات ال���ع�������س���ر امل��ق��ب��ل��ة 

وت�����س��ت��ه��دف ت��ط��وي��ر ال��و���س��ع االق��ت�����س��ادي 

وحت�سني م�ستويات املعي�سية للمواطنني .

اخلطة  �سمن  امل�ستهدف  اأن  اىل  واأ���س��ار 

األف   100 بواقع  عمل  فر�سة  مليون  توفري 

 40 بحجم  ا���س��ت��ث��م��ارات  وا���س��ت��ق��ط��اب  �سنويا 

والعمل  القطاعات  خمتلف  يف  دي��ن��ار  مليار 

وفق  االأولويات يف خمتلف القطاعات .

وق����ال اأن ج��الل��ة امل��ل��ك اط��ل��ع  االأرب���ع���اء 

روؤية  لتنفيذ  احلكومة  برنامج  على  املا�سي 

ال�سناعة  االقت�سادي يف قطاعات  التحديث 

وال�����س��ي��اح��ة وال��ع��م��ل وف���ق االإط�����ار ال��زم��ن��ي 

املحدد والتي تندرج �سمن الربنامج لتنفيذ 

ق��ره 
ٌ
اأ ال��ذي  املقبلة  �سنوات  للثالث  للروؤية 

جمل�س الوزراء موؤخرا.

ب��ت��ن��ف��ي��ذ  م��ل��ت��زم��ة  احل���ك���وم���ة  اأن  واأك�������د 

ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك وت���اأك���ي���دات���ه على 

اأهمية  جناح امل�ساريع التي تندرج حتت روؤية 

جاهزية  خ��الل  م��ن  االق��ت�����س��ادي  التحديث 

امل��وؤه��ل��ة  الب�سرية  وال��ق��وى  التنفيذ  اأدوات 

ال���وزراء  اإ���س��راك  وت��وف��ر التمويل و���س��رورة 

اآليات  يف  وزارة  ك��ل  يف  التنفيذية  للطواقم 

حتديد  اأهمية  و  معهم  والتوا�سل  التنفيذ 

ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  يف  وامل�����س��وؤول��ي��ات  االأدوار 

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

بتنفيذ امل�ساريع.

التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  اأن  ال�سمايل  وق���ال 

يرتبط ب��ج��دول زم��ن��ي ل��الجن��از وامل��راج��ع��ة 

العمل  مل�سارات  �سهرية  ومتابعة   والتقييم  

اأن زياراته امليدانية التي �سملت  م�سريا اىل 

وامل���زار اجلنوبي  وال��ك��رك  م��اأدب��ا  حمافظتي 

ولقاءاته مع ممثلثي القطاعات االقت�سادية  

ا�سبوعيا  �ستتم  وال��ت��ي  ال�سابقة  وال��ل��ق��اءات 

بالتوا�سل  احل��ك��وم��ة  لنهج  تر�سيخا  ت��اأت��ي 

القطاعات  وخمتلف  املواطنني  مع  امليداين 

ال���ربن���ام���ج  اأداء  ����س���ري  ب�������س���ورة  وو����س���ع���ه���ا 

رفع م�ستوى  االقت�سادية  للروؤية  التنفيذي 

ال�سفافية وامل�ساءلة كما اأكد جاللة امللك.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اءات االم���ني ال��ع��ام ل���وزارة 

الزعبي  دان��ا  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

واالم��������ني ال����ع����ام ل����������وزارة ال���ع���م���ل ف������اروق 

احلديدي وم�سوؤولني من الوزارتني ورئي�س 

احل��اج  خليل  وع��م��ان  االردن  جت���ارة  غرفتي 

املحافظتني  واأعيان  ن��واب  وع��دد من  توفيق 

بلديات  وروؤ���س��اء  فيهما  املحافظة  وجمل�سي 

واحلكام االداريني.

اأول�����وي�����ات وزارت�����ي  اأن  ال�����س��م��ايل  وق�����ال 

ال�سناعة والتجارة والتموين والعمل �سمن 

روؤية التحديث االقت�سادي ووفق برناجمها 

تت�سمن  املقبلة   �سنوات  للثالث  التنفيذي 

اإن�����س��اء وت��ط��وي��ر م��رك��ز ل��ل��م��ع��ار���س واإع����داد 

وت��ن��ف��ي��ذ ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة ل��ل�����س��ادرات 

للعامني املقبلني واإعداد ال�سيا�سة ال�سناعية 

للرتكيز على القطاعات ذات القيمة امل�سافة 

ع���ن ط���ري���ق اإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة مم��ك��ن��ة وحم��ف��زة 

لقطاع املن�سوجات وقطاع االألب�سة وحت�سني 

اإنتاجية وتناف�سية قطاع ال�سناعات الدوائية 

م��ه��ن��ي متخ�س�س  ت���دري���ب  م��رك��ز  واإن�������س���اء 

والكهربائية  الهجينة  ال�����س��ي��ارات  ق��ط��اع  يف 

واالآليات الثقيلة.

على  االق��ت�����س��ادي��ة  ال���روؤي���ة  ا�ستملت  ك��م��ا 

حمرك للتجارة ودعم الِتجارة االإلكرتونية 

وتعديل واإقرار قانون التجارة االإلكرتونية.

وق����ال ال�����س��م��ايل اأن����ه مت ات���خ���اذ خ��ط��وات 

ع��م��ل��ي��ة وغ���ري م�����س��ب��وق��ة ل��ت��ع��زي��ز اجل��اذب��ي��ة 

اال�ستثمارية للمملكة حيث مت ا�سدار قانون 

التنفيذ  ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة ودخ����ل ح��ي��ز 

بتاريخ 14 كانون ثاين اجلاري وكذلك نظام 

تنظيم البيئة اال�ستثمارية ل�سنة 2023 الذي 

اأقره جمل�س الوزراء االأربعاء املا�سي .

 وق���ال اأن ال��ق��ان��ون وال��ن��ظ��ام ال���ذي �سدر 

متعددة  وح��واف��ز  ام��ت��ي��ازات  يعطي  مبوجبه 

لال�ستثمارات وخا�سة يف املناطق االأقل منوا 

معدالت  بتخفي�س  ي�ساهم  مبا  واملحافظات 

اأب��ن��ائ��ه��ا ا���س��اف��ة اىل معاجلة  ال��ب��ط��ال��ة ب��ني 

االختالالت ال�سابقة.

  واأ�سار اىل اأنه �سيتم وبالتن�سيق مع غرفة 

ت�سكيل  ال��ت��ج��اري��ة  وال���غ���رف  االأردن  جت����ارة 

مطالبها  ومتابعة  ل��درا���س��ة  قطاعية  جل��ان 

وادامة العمل التوا�سل ب�سكل موؤ�س�سية .

اأن��ه وم��ن خ��الل اللقاءات امليدانية  وق��ال 

حمافظة  بكل  خا�سة  اآلية  و�سع  اأي�سا  يتم 

ل��ك��ي��ف��ي��ة ادم�������اج اأب���ن���ائ���ه���ا يف ����س���وق ال��ع��م��ل 

املهنية  املجاالت  يف  العمل  ل�سوق  وتاأهيلهم 

املختلفة.

الزيارات  اأي�سا من خالل هذه  يتم  كما   

اآلية توجيه  التباحث يف  امليدانية  واللقاءات 

القطاع اخلا�س وامل�ستثمرين لالأ�ستفادة من 

الفر�س اال�ستثمارية املتاحة يف كل حمافظة 

وا�ستنادا اىل خ�سائ�س كل منها .

اج������راءات  ه��ن��ال��ك  اأن  ال�����س��م��ايل  وق�����ال 

جديدة لت�سويب االختالالت يف �سوق العمل 

املخالفني  ال��واف��دي��ن  للعمال  تتيح  وال��ت��ي 

من  االنتقال  وامكانية  اأو�ساعهم  ت�سويب 

ق��ط��اع اىل اآخ���ر وم��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل الح��الل 

العمالة املحلية مكان الوافدة يف العديد من 

القطاعات .

ال��ع��م��ل  اأن جل���ن���ة  ال�������س���م���ايل  واأ������س�����اف 

الثالثية التي ت�سم اأ�سحاب العمل والعمال 

املقبل  اجتماعا اخلمي�س  �ستقعد  واحلكومة 

لبحث مو�سوع احلد االأدنى لالأجور  واتخاذ 

ال�����ذي يحقق  امل��ن��ا���س��ب يف االط������ار  ال����ق����رار 

امل�سلحة العامة .

واأ����س���ار اىل اأه��م��ي��ة ال���ربام���ج ال��ت��ي تنفذ 

البطالة  من  للحد  العمل  وزارة  خ��الل  من 

بخا�سة امل�سروع الوطني للت�سغيل والتاأهيل 

والتدريب وفق احتياجات �سوق العمل.

وع��ر���س ال���وزي���ر االأه������داف ال��ت��ي ي�سعى 

وامكانية  لتحقيقها  ال�سناعة  دعم  �سندوق 

ا�ستفادة القطاع ال�سناعي منه .

وخ������الل ال���ل���ق���اء ال������ذي ع���ق���د يف غ��رف��ة 

جتارة مادبا ا�ستمع ال�سمايل اىل مداخالت 

وم���ط���ال���ب وم����ق����رتح����ات مم��ث��ل��ي ال��ق��ط��اع 

ال��ت��ج��اري وال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة ون��واب 

املحافظة واأعيانها وممثلي جمل�س املحافظة 

اجلاذبية  تعزيز  اأهمية  على  ت��رك��زت  وال��ت��ي 

اال�ستفادة  وتعظيم  للمحافظة  اال�ستثمارية 

من املكونات ال�سياحية التي تزخر بها .

واأك�����د اأن����ه ���س��ي��ت��م درا����س���ة ك��اف��ة امل��ط��ال��ب 

وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا وت���وف���ري ال���ت���دري���ب وال��ت��اأه��ي��ل 

الالزمة الأبناء املحافظة وخا�سة يف املجاالت 

التي يحتاجها �سوق العمل يف املحافظة مبا 

يف ذلك احتياجات القطاعات ال�سياحية ومبا 

العمالة  واح��الل  البطالة  ي�سهم باحلد من 

املحلية مكان الوافدة .

وعر�س رئي�س جمل�س ادارة غرفة جتارة 

االدارة  واأع�ساء جمل�س  ع��ودة  ماأدبا  ح�سام 

ع����دد م���ن امل���ط���ال���ب ال���ت���ي ت��خ�����س ال��ق��ط��اع 

التجاري يف املحافظة .

وح�������س���ر ال���ل���ق���اء ن������واب امل���ح���اف���ظ���ة ع��ب��د 

و�سالح  اليعقوب   جمدي  املعايعة،  الرحيم 

الوخيان والعني حممد اخلريبات وحمافظ 

م����اأدب����ا  ن��اي��ف ال���ه���داي���ات ومم��ث��ل��ي جمل�س 

عقدا  اللذين  اللقاءين  وخ��الل  املحافظة. 

يف غ���رف���ة جت������ارة ال����ك����رك وغ����رف����ة جت����ارة 

امل�����زار اجل��ن��وب��ي اأك����د ال�����س��م��ايل ان����ه �سيتم 

لال�ستثمار  حتفيزية  حزمة  اط��الق  قريبا 

تطبيقها  مت  ال���ت���ي  غ�����رار  ع��ل��ى  ال���ك���رك  يف 

يف م��دي��ن��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة وم���وؤخ���را 

 25 بحجم  ا�ستثمارات  با�ستقطاب  و�ساهمت 

400 فر�سة  اأك��ر من  �ستوفر   دينار  مليون 

ع��م��ل م��ب��ا���س��رة الأب���ن���اء ال��ط��ف��ي��ل��ة . احل��زم��ة 

الطاقة  كلف  بتخفي�س  تتعلق  التحفيزية 

والنقل ودعم اأجور العمال وغريها.

اأي  الأو���س��اع  متابعة  هنالك  اأن  اأك���د  كما 

م�ساريع ا�ستثمارية تواجه �سعوبات والعمل 

مل�����س��اع��دت��ه��ا ل��ت��ج��اوزه��ا ب��ال��ق��در امل�����س��ت��ط��اع 

للحفاظ على االأيدي العاملة واال�ستثمارات 

امل��خ��ت��ل��ف��ة  وك���ذل���ك ت��وج��ي��ه امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

لال�ستفادة من الفر�س املتاحة يف املحافظة 

وخ��ا���س��ة يف ���س��وء امل���زاي���ا واحل����واف����ز ال��ت��ي 

مينحها قانون تنظيم البيئة اال�ستثمارية .

العلفية ملربي  امل��واد  وفيما يخ�س توفري 

اأنه  ال�سمايل  قال  احليازات  اأ�سحاب  املا�سية 

النخالة  م��ن  امل�����س��روف��ة  الكميات  زي���ادة  مت 

ق��ي��ا���س��ا اىل ال�����س��ع��ري مل�����س��اع��دة امل���زارع���ني يف 

هذه الفرتة واأن تكلفة الدعم ارتفعت كثريا 

خالل الفرتة املا�سية .

وع����ر�����س رئ���ي�������س غ���رف���ة جت������ارة ال���ك���رك 

امل��زار  ورئي�س غرفة جت��ارة  القرالة  مم��دوح 

اجلنوبي جواد البطو�س وممثلي القطاعات 

االق���ت�������س���ادي���ة يف االج���ت���م���اع���ني م��ط��ال��ب 

وامل�سكالت  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  وم��ق��رتح��ات 

التي تواجهه يف الكرك  .

وح�سر اللقاءين النائب اأحمد القطاونة 

ورئ���ي�������س ب��ل��دي��ة ال���ك���رك حم��م��د امل��ع��اي��ط��ة 

وم���دي���ر م��دي��ن��ة احل�����س��ني ال�����س��ن��اع��ي��ة عبد 

احلليم القرالة ورئي�س بلدية املزار اجلنوبي 

ابراهيم النواي�سة ورئي�س جمل�س حمافظة 

الكرك عبداهلل العبادلة .

االنباط- عمان

 ق����رر جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، ق��ب��ول 

خ��ري��ج��ي  م����ن  وط����ال����ب����ات  ط�����الب   14303

التكميلية  ال���دورة  العامة  الثانوية  �سهادة 

اجل���ام���ع���ات  يف   2023  /  2022 احل���ال���ي���ة 

االأردنية الر�سمية اإ�سافًة اإىل جامعة العلوم 

الف�سل  ب��داي��ة  وذل���ك  العاملية،  االإ���س��الم��ي��ة 

الدرا�سي الثاين القادم.

عقدها  جل�سة  يف  التعليم  جمل�س  واأك���د 

اأخريا برئا�سة وزير التعليم العايل والبحث 

العلمي الدكتور عزمي حمافظة، اأن حتديد 

كل  تن�سيبات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ج���رى  ال��ع��دد  ه���ذا 

م��ن اجل��ام��ع��ات ال��ر���س��م��ي��ة، وه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد 

جودتها،  و�سمان  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

ق����رارات املجل�س  م��ع االأخ���ذ بعني االع��ت��ب��ار 

باملئة   50 بن�سبة  القبول  بتخفي�س  ال�سابقة 

وامل�سبعة  ال��راك��دة  التخ�س�سات  جميع  يف 

ت��ق��ري��ر دي����وان اخل��دم��ة املدنية  ال�����واردة يف 

على  والطلب  العر�س  واق��ع  م��وؤ���س��رات  ع��ن 

امل��دن��ي��ة حلملة  ال��ت��خ�����س�����س��ات يف اخل���دم���ة 

لكليات  ال�سامل  والدبلوم  اجلامعي  املوؤهل 

املجتمع لعام 2022، ومبا يتوافق مع معايري 

االعتماد اخلا�س.

وواف������ق جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ع��ل��ى 

التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  اع��ت��م��اد  ه��ي��ئ��ة  تن�سيب 

ال���ع���ايل و���س��م��ان ج��ودت��ه��ا، امل��ت�����س��م��ن ع��دم 

اجل��ام��ع��ات  يف  ت��خ�����س�����س��اً   116 يف  ال��ق��ب��ول 

الر�سمية للف�سل الثاين من العام اجلامعي 

يف  ال��ق��ب��ول  اك��ت��م��ال  ن��ت��ي��ج��ة   2023  /  2022

طاقاتها  مع  يتوافق  مبا  التخ�س�سات  هذه 

اال�ستيعابية.

االحد    29/ 1 / 2023
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد   29 / 1 / 2023 

البقعة االنباط- 

 اف��ت��ت��ح وزي����ر االت�����س��ال احل��ك��وم��ي، 

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

امللتقى  ال�سبت،  اأم�س  ال�سبول،  في�سل 

قطاع  ينظمه  الذي  العربي  االإعالمي 

االإع����الم واالت�����س��ال يف ج��ام��ع��ة ال��دول 

وزارة  مع  والتعاون  بال�سراكة  العربية 

العربية  والهيئة  احل��ك��وم��ي  االت�����س��ال 

الف�سائي. للبث 

واأك����د ال�����س��ب��ول، خ���الل ك��ل��م��ة ل���ه يف 

اجل��ل�����س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة، ب��ح�����س��ور اأم��ن 

الدكتور  احلكومي  االت�سال  وزارة  عام 

���ة ه����ذا ال��ل��ق��اء  زي����د ال��ن��واي�����س��ة، اأه���م���يَّ

اإط����ار جامعة  ي��اأت��ي يف  ال����ذي  ال��ع��رب��ي 

امل�ساعي  العربيَّة، بهدف حتقيق  ول  الدُّ

م��واج��ه��ة  اإىل  ام����ي����ة  ال����رَّ واالأه����������داف 

ي���ات ال���ت���ي ي��واج��ه��ه��ا االإع�����الم  ال���ت���ح���دِّ

العربي.

واأع���رب يف ه��ذا االإط���ار ع��ن �سعادته 

بتكرار اللقاءات العربية خالل ال�سهور 

ال��ل��ق��اء  ه���و  “هذا  ق����ائ����اًل:  االأخ�������رية، 

بال�سراكة  ال��ث��اين  ال��ع��رب��ي  االإع���الم���ي 

م��ع ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة يف عمان 

معاً  ق  نحقِّ اأن  اآم��اًل  اأ�سهر؛  �ستة  خالل 

ما نتطلَّع اإليه جميعاً من فائدة واأثر«.

يخفى  ي��ع��د  “مل  ال�������س���ب���ول:  وق�����ال 

التي تواجه  يات  التحدِّ اأحد حجم  على 

واملجتمعات  ال��ع��امل،  ح��ول  املجتمعات 

اء  ج��رَّ اخل�سو�س،  وج��ه  على  العربيَّة 

ال�سلبيَّة  واالآث����ار  ��ة  امل��ع��ل��وم��ات��يَّ ���ورة  ال���ثَّ

ان��زالق  من  ن�سهده  وم��ا  ال�ستخدامها، 

اإىل خ��ط��اب  االإع�������الم  و����س���ائ���ل  ب��ع�����س 

التَّوا�سل  و�سائل  يف  ة  العامَّ ِبُلغة  ر  يتاأثَّ

االجتماعي هو خري دليل على ذلك«.

واأك����د يف ه���ذا اخل�����س��و���س، ���س��رورة 

ال���ع���م���ل اجل���م���اع���ي ال���ع���رب���ي مل��ح��ارب��ة 

اء  ُد امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ج���رَّ م���ا ي���ه���دَّ

التَّوا�سل  لو�سائل  لبي  ال�سَّ اال�ستخدام 

����ر ب��ع�����س و���س��ائ��ل  االج���ت���م���اع���ي، وت����اأثُّ

االإع����الم ب���ه، وه���و: خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة، 

���ة، واالأخ����ب����ار  وان���ت���ه���اك اخل�������س���و����س���يَّ

�سرورة  اإىل  اإ�سافة  املزيَّفة،  اأو  الكاِذبة 

اأم����ام و�سائل  ال��ع��رب��ي  مت��ك��ن االإع����الم 

���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي ال���ت���ي ب��ات��ت  ال���تَّ

ت�����س��ت��ح��وذ ع��ل��ى ����س���وق االإع�������الن ح��ول 

العامل.

ة  واأ����س���ار ال�����س��ب��ول اإىل م��ك��ام��ن ال��ق��وَّ

ي  للت�سدِّ امل�����س��رتك  ال��ع��رب��ي  العمل  يف 

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ملخاطر 

م��ل��ي��ون   175 وج�������ود  اأب������رزه������ا،  وم�����ن 

وه��م  االإن���رتن���ت،  �سبكة  ع��ل��ى  م�����س��رتك 

دو املحتوى باللغة العربيَّة. مزوِّ

“اإذا ما  اخل�����س��و���س:  ه���ذا  وب���ن يف 

عربيَّة  تفاو�سيَّة  ة  قوَّ ت�سكيل  ا�ستطعنا 

��ة ون��ح��ن  م���ع ���س��رك��ات االإع�����الم ال��ع��امل��يَّ

ن�����س��ري يف ه����ذا االجت�������اه، ���س��ن�����س��ت��ط��ي��ع 

يات  التحدِّ م��ن  الكثري  معاجلة  حتماً 

ون�سهم يف  اليوم،  نراها  التي  واملخاطر 

اأمن جمتمعاتنا وحماية  على  احلفاظ 

و���س��ائ��ل االإع����الم، ك��م��ا جن��ح��ت يف ذل��ك 

دول اأخرى حول العامل«.

وح������������ول ال������رتب������ي������ة االإع������الم������ي������ة 

وامل���ع���ل���وم���ات���ي���ة، اأك�����د وزي�����ر االت�����س��ال 

مفاهيمها  تر�سيخ  ���س��رورة  احلكومي، 

لدى  ا  العربية، خ�سو�سً يف جمتمعاتنا 

امل�ساقات  وت��ط��وي��ر  النا�سئة،  االأج��ي��ال 

العملية والعملية يف اجلامعات ومعاهد 

االإعالم؛ ملواجهة املخاطر النا�سئة عن 

التوا�سل  لو�سائل  ال�سلبي  اال�ستخدام 

االجتماعي.

االأردن������ي������ة  ال���ت���ج���رب���ة  اإىل  ول����ف����ت 

ال���رتب���ي���ة االإع���الم���ي���ة  ال���ن���ا����س���ج���ة يف 

واملعلوماتية، م�سرياً اإىل اأن االأردن بداأ 

املناهج  جميع  يف  املفاهيم  هذه  باإدماج 

التعليميَّة يف املدار�س.

ارت��ف��اع  اأن  اإىل  ال�����س��ب��ول  اأ����س���ار  ك��م��ا 

���ة ح��ول  وت�����رية اجل���رائ���م االإل���ك���رتون���يَّ

املا�سية،  القليلة  االأعوام  خالل  العامل 

اأثناء وما بعد جائحة كورونا،  ال �سيما 

واأمنيَّة  اأكادمييَّة  الأبحاث  ووفقاً  �سكَّل 

والهجمات  للقر�سنة  فر�سة  وخ��راء، 

ال�سيرانيَّة وعمليَّات االحتيال، اإ�سافة 

واال���س��ت��غ��الل  ال���ك���راه���ي���ة  خ���ط���اب  اإىل 

لالأطفال. اجلن�سي 

واخ��ت��ت��م وزي����ر االت�����س��ال احل��ك��وم��ي 

االأردن  ب�����س��ي��وف  ب��ال��رتح��ي��ب  ك��ل��م��ت��ه 

دور  على  مثنياً  قيقة،  ال�سَّ ول  ال���دُّ م��ن 

ول العربيَّة  االأمانة العامة جلامعة الدُّ

والهيئة  �����س��ال،  واالتِّ االإع���الم  ق��ط��اع   /

تنظيم  ال��ف�����س��ائ��ي، يف  ل��ل��ب��ثِّ  ��ة  ال��ع��رب��يَّ

وعقد هذا امللتقى وغريه من امللتقيات 

يف  العربي  التَّعاون  لتعزيز  واالأن�سطة؛ 

املجال االإعالمي.

امل�ساعد/  العام  االأم��ن  ق��ال  ب��دوره، 

رئ��ي�����س ق��ط��اع االإع������الم واالت�������س���ال يف 

اأحمد  ال�سفري  العربية  ال��دول  جامعة 

هذا  ليكون  نتطلع  اإننا  ر�سيد خطابي: 

امل��ل��ت��ق��ى ف�����س��اء م��ن��ت��ظ��م��اً ل��ل��ح��وار بن 

جميع ال�سركاء من حكومات وجمال�س 

واحت�������ادات م��ه��ن��ي��ة، وجم��ت��م��ع م���دين، 

وخ����راء ل��و���س��ع اأ���س��ك��ال م��ت��ق��دم��ة من 

التعاون االإعالمي العربي.

االأردن يف  ب��ت��ج��رب��ة  خ��ط��اب��ي  واأ����س���اد 

يناق�سها  ال��ت��ي  ال��ق�����س��اي��ا  م��ن  ال��ع��دي��د 

كالرتبية  ال��ع��رب��ي  االإع���الم���ي  امل��ل��ت��ق��ى 

االإع���الم���ي���ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 

امللتقى  تو�سيات  اأن  موؤكداً  امل�ستدامة، 

االأم��ان��ة  م��ن  حثيثة  مبتابعة  �ستحظى 

الفنية ملجل�س وزراء االإعالم العرب.

للبث  العربية  الهيئة  رئي�س  وق���ال 

اإن  ال���ع�������س���اي���ل���ة،  ال���ف�������س���ائ���ي حم���م���د 

ف���ع���ال���ي���ات امل��ل��ت��ق��ى ت��ت�����س��م��ن م��ن��ت��دى 

امل����وؤ�����س���������س����ات احل����ك����وم����ي����ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

وال��ذي  االأوىل،  ن�سخته  يف  امل�ستدامة 

ال��ع��رب��ي  ال���ع���م���ل  ت���ع���زي���ز  اإىل  ي���ه���دف 

العربية  الق�سايا  يخدم  مبا  امل�سرتك، 

لت�سجيع وتعزيز ال�سراكات العامة بن 

القطاعن العام واخلا�س.

امل��ل��ت��ق��ى  اأن  اإىل  ال��ع�����س��اي��ل��ة  واأ����س���ار 

االأح��د  ال��ي��وم  ال��ث��اين  يومه  يف  �سي�سهد 

ج���ل�������س���ة ح������ول ال����رتب����ي����ة االإع����الم����ي����ة 

التجربتن  ال�ستعرا�س  واملعلوماتية؛ 

املجال،  هذا  يف  والفل�سطينية  االأردنية 

للعلوم  العربية  نايف  مب�ساركة جامعة 

االأمنية.

عر�ساً  االفتتاحية  اجلل�سة  و�سهدت 

ال��ع��رب��ي��ة ل�سبط  امل���ب���ادرات  ل��ع��دد م��ن 

امل��ح��ت��وى ال��ع��رب��ي وم��ن��ه��ا، م��ب��ادرة من 

بعنوان  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة 

اأمانة”  واإع���الم���ن���ا  االأم�����ل  “اأبنائنا 
ل�ساحبها ال�سيخ عبد اجلليل البلوكي، 

ال�����س��ذوذ  اإىل حم���ارب���ة  ت���ه���دف  وال���ت���ي 

للطفل  امل��وج��ه  املحتوى  يف  وال��ت��ط��رف 

واحل�����ث ع��ل��ى اإن�������س���اء حم���ت���وى ع��رب��ي 

�سرح  اإىل  اإ�سافة  النبيلة،  القيم  يحمل 

ق��دم��ه  ايريا”  “ ت��الن��ت  م��ن�����س��ة  ع���ن 

حم��م��د حم���ارم���ة، وال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 

و�سناعة  العربية  للمواهب  ال��رتوي��ج 

حمتوى جاذب.

االإع���الم���ي  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ال��ع��رب��ي ُي��ع��ق��د ع��ل��ى م���دار اأرب���ع���ة اأي���ام 

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

الر�سمي  ال��ن��اط��ق  احل��ك��وم��ي  االت�����س��ال 

ب���ا����س���م احل���ك���وم���ة ف��ي�����س��ل ال�������س���ب���ول، 

وي��ت�����س��م��ن ال���ع���دي���د م����ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 

املرتبطة بالتنمية امل�ستدامة، والرتبية 

االإع���الم���ي���ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، وخم��اط��ر 

االأل�����ع�����اب االإل����ك����رتون����ي����ة واالج���ت���م���اع 

لالإعالم  العربية  للجنة  ع�سر  الثامن 

االإلكرتوين.

االنباط- عامن

 اأط��ل��ق اأم��ن ع��م��ان ال��دك��ت��ور يو�سف 

ال�����س��وارب��ة، ���س��ب��اح ام�����س ال�����س��ب��ت، من 

�سل�سلة  16 من  املرحلة  الن�سر،  منطقة 

م��ن��ت��زه��ات احل�����س��ن ال��وط��ن��ي��ة اح��ت��ف��اًء 

ب��ع��ي��د م���ي���الد ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

الثاين، ويوم ال�سجرة.

ت���ع���زي���ز  اإن  ع�����م�����ان  اأم���������ن  وق���������ال 

ال��رق��ع��ة اخل�����س��راء يف ال��ع��ا���س��م��ة ت��اأت��ي 

مت��ا���س��ي��ا م��ع روؤي����ة وت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب���زي���ادة ال��غ��ط��اء 

االأخ�����س��ر ���س��رق ع��م��ان وت��ع��زي��ز ج��ه��ود 

م��ك��اف��ح��ة ال��ت�����س��ح��ر، واحل����ف����اظ ع��ل��ى 

متنف�سات  ول��ت��اأم��ن  ال��ن��ب��ات��ي،  ال��غ��ط��اء 

ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ن، ان���ط���الق���ا م��ن 

الرثوة  الإدام��ة  االأمانة  وبرامج  خطط 

احلرجية.

واأك������د ال�������س���وارب���ة، ب��ح�����س��ور ن��ائ��ب��ه 

�ستوا�سل  االأم��ان��ة  اأن  القي�سي،  حممد 

اأع���م���ال ال���زراع���ة ال��ت��ي حت��ق��ق ال��ت��وازن 

البيئي يف املنطقة، مع االأخذ باالعتبار 

اإدام��������ة امل���ت���ن���زه���ات اأم�������ام امل���واط���ن���ن، 

جمتمعيا. متنف�سا 

اأم����ن ع���م���ان، وع�����س��و جمل�س  وق����ام 

ع��ب��داهلل  ال��ن�����س��ر  ع��ن منطقة  االأم���ان���ة 

جانب  اإىل  االأ���س��ج��ار  ب��زراع��ة  العليوي، 

اأبناء املجتمع املحلي، وعدد من اأع�ساء 

املناطق،  خمتلف  م��ن  االأم��ان��ة  جمل�س 

املدراء  من  وعدد  املدينة،  مدير  ونواب 

املعنين.

ووف������ق������اً مل����دي����ر دائ���������رة امل���ت���ن���زه���ات 

املهند�س  االأمانة  الت�سحر يف  ومكافحة 

زي���د احل���دي���د، ���س��م��ل��ت اأع���م���ال امل��رح��ل��ة 

دومنا،   82 وم�ساحتها  ع�سرة  ال�ساد�سة 

ال�����س��ن��وب��ر  اأ����س���ج���ار  م���ن   5700 زراع������ة 

واحل����رج����ي����ة وه�����ي م����ن اإن�����ت�����اج دائ�����رة 

املتنزهات.

واأ�سار اإىل تنفيذ “�سنا�سل” حجرية 

واإن�����س��اء مم��رات  ال��رتب��ة،  على  للحفاظ 

50 مرتا  �سعته  مياه  وخ��زان  واأر���س��ف��ة، 

يف  ناقلة  وخطوط  ري  و�سبكات  مكعبا، 

هذه املرحلة.

االأ�سجار،  زراع��ة  اإن  العليوي،  وق��ال 

وت���ع���زي���ز ال���غ���ط���اء االأخ�������س���ر ي��ن��ع��ك�����س 

ع��ل��ى احل���د م��ن ال��زح��ف ال�����س��ح��راوي، 

وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ح���دة اجل���ف���اف ج���راء 

تراجع كميات االأمطار.

 1.59 مليار دوالر عجز تمويل متطلبات خطة 
االستجابة األردنية لألزمة السورية لعام 2022

االنباط- عامن

بلغ عجز متويل متطلبات خطة اال�ستجابة 

االأردنية لالأزمة ال�سورية خالل العام املا�سي 

2022، نحو 1.59 مليار دوالر.

باملئة،   70 ن�سبته  م��ا  امل��ب��ل��غ  ه���ذا  وي�سكل 

لدعم  املخ�س�سة  ال�سنوية  املوازنة  من حجم 

ب�  وامل���ق���درة  االأردن  ال�����س��وري��ن يف  ال��الج��ئ��ن 

2.276 مليار دوالر.

وب��ح�����س��ب امل��ن�����س��ة االإل���ك���رتون���ي���ة خلطة 

اال�ستجابة التابعة لوزارة التخطيط والتعاون 

ال����دويل واط��ل��ع��ت عليها )ب�����رتا(، ب��ل��غ حجم 

االأردنية  اال�ستجابة  خطة  ملتطلبات  التمويل 

لالأزمة ال�سورية خالل العام املا�سي، حوايل 

باملئة،  ن�سبته 30  ما  اأي  دوالر،  مليون   682.7

والبالغة  من حجم متويل متطلبات اخلطة 

2.276 مليار دوالر.

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان��ات ال��������وزارة، ت���وزع���ت قيمة 

متويل اخلطة على 467.7 مليون دوالر لبند 

دعم الالجئن من اأ�سل 536.9 مليون دوالر 

البند، و87.8  اإجمايل متطلبات هذا  لتمويل 

مليون دوالر لدعم املجتمعات امل�ست�سيفة من 

اأ�سل 178 مليون دوالر من اإجمايل متطلبات 

هذا البند.

يف ح��ن م��ول��ت اخل��ط��ة ب��ن��د دع���م تطوير 

املوؤ�س�سية  ال��ق��درات  وتنمية  التحتية  البنية 

 367 اأ���س��ل  م��ن  دوالر،  م��ل��ي��ون   100.6 ب�نحو 

البند، فيما مولت  مليون دوالر لتمويل هذا 

بند دعم اخلزينة العامة بحوايل 21.8 مليون 

دوالر، والتي حددت قيمة متويله ب� 959 مليون 

دوالر، كما مولت اال�ستجابة جلائحة كورونا 

ب�حوايل 4.7 مليون دوالر، والتي حددت قيمة 

متويله بنحو 235 مليون دوالر.

واأو�سحت البيانات اأن اخلطة مولت قطاع 

مليون   185.6 بحوايل  االقت�سادي  التمكن 

والقطاع  دوالر،  والتعليم 69.6 مليون  دوالر، 

دوالر، واحلماية  ال�سحي بحوايل 89 مليون 

االجتماعية والعدالة بقيمة 222 مليون دوالر، 

بنحو 9 مالين  ال��ع��ام��ة  وق��ط��اع اخل���دم���ات 

دوالر، واملاأوى ب� 27.6 مليون دوالر، اإ�سافة اإىل 

 79 بحوايل  ال�سحي  ال�سرف  خدمات  قطاع 

مليون دوالر.

اأملانيا  للبيانات، ت�سدرت جمهورية  ووفقا 

االحت���ادي���ة ق��ائ��م��ة ال����دول واجل���ه���ات املانحة 

خلطة اال�ستجابة بتمويل بلغ نحو 211 مليون 

االأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  تلتها  دوالر، 

بحوايل 166 مليون دوالر، ومن ثم ال�سناديق 

متعددة اجلهات بنحو 86 مليون دوالر، ومن 

ثم االحت��اد االأوروب���ي بنحو 29 مليون دوالر، 

واململكة املتحدة بحوايل 29 مليون دوالر.

وي�سار اإىل اأن حجم متويل خطة ا�ستجابة 

االأردن لالأزمة ال�سورية بلغ يف عام 2021 نحو 

مليار   2.432 اأ�سل  من  دوالر،  مليون   744.4

دوالر، وبن�سبة متويل 30.6 باملئة.

إطالق المرحلة السادسة عشرة من منتزهات الحسين الوطنية

االنباط- عامن

جتاوز اأثر تخفي�س التعرفة الكهربائية 

ع���ل���ى ق���ي���م ف����وات����ري ال���ك���ه���رب���اء ال�������س���ادرة 

للقطاعات االإنتاجية )الزراعي، والتجاري، 

وال�����س��ن��اع��ي، وال�����س��ح��ي، وال���ف���ن���ادق( من 

ن��ي�����س��ان وح���ت���ى ن��ه��اي��ة ال���ع���ام امل���ا����س���ي، 37 

مليون دينار بن�سبة انخفا�س 8.5 باملئة.

وق�����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ه��ي��ئ��ة 

تنظيم قطاع الطاقة واملعادن املهند�س زياد 

ال�سعايدة، اإن نحو مليون و 503 اآالف عداد 

ك��ه��رب��اء ���س��ج��ل��ت ع��ل��ى امل��وق��ع االإل���ك���رتوين 

ل���ال����س���ت���ف���ادة م����ن ال���ت���ع���رف���ة امل���دع���وم���ة يف 

ال���ق���ط���اع امل����ن����زيل، م���ن اإج����م����ايل ع�����دادات 

القطاع املنزيل البالغة مليون و 940 األفا.

�سحفي،  ت�����س��ري��ح  يف  ال�����س��ع��اي��دة  واأك�����د 

ام�����س ال�����س��ب��ت، اأن اأك���رث م��ن 90 ب��امل��ئ��ة من 

بالدعم  امل�سمولة  املنزلية  الكهرباء  فواتري 

بالتعرفة  مقارنة  ارت��ف��اع،  عليها  ي��ط��راأ  مل 

ال��ق��دمي��ة، ف��ي��م��ا ���س��ه��د ب��ع�����س��ه��ا ان��خ��ف��ا���س��ا 

حمدودا بن�سب متفاوتة.

االإل����ك����رتوين  امل����وق����ع  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

الت�سجيل  ط��ل��ب��ات  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال  �سي�ستمر 

ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ت��ع��رف��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

امل��دع��وم��ة، ول���ن ي��ج��ري اإغ��الق��ه الإت��اح��ة 

تعديالت  اأي  باإدخال  للم�سرتكن  املجال 

مثل  بهم  اخلا�سة  الت�سجيل  بيانات  على 

بالدعم  �سموله  امل��ط��ل��وب  ال��ع��داد  تغيري 

نتيجة تغيري مكان ال�سكن، واإتاحة املجال 

اال�ستفادة  ي�ستحق  �سخ�س  اأي  لت�سجيل 

عدادات  وت�سجيل  املدعومة،  التعرفة  من 

بعد  اململكة  خ��ارج  امل��وج��ودي��ن  االأردن��ي��ن 

م�ستقباًل. عودتهم 

هيكلة  اإع������ادة  م���ن  ال���ه���دف  اأن  ي���ذك���ر 

ت��ع��رف��ة ال��ك��ه��رب��اء امل��ط��ب��ق��ة اع���ت���ب���ارا من 

الدعم  توجيه  هو  املا�سي،  ني�سان  مطلع 

احل����ك����وم����ي مل�����س��ت��ح��ق��ي��ه م����ن م�����س��رتك��ي 

باالإ�سافة  االأردنين،  من  املنزيل  القطاع 

ب��ع�����س  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف���ة  ت��خ��ف��ي�����س  اإىل 

االإنتاجية. القطاعات 

 37 مليون دينار أثر تخفيض التعرفة الكهربائية 
الطفيلة تتبرع على القطاعات اإلنتاجية  شركة توزيع كهرباء 

الحكومي للمستشفى  27 شاشة  بـ 
االنباط- الطفيلة

وق�����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ت��وزي��ع 

يف  اخللفات  احلفيظ  عبد  الطفيلة  كهرباء 

ت�سريح �سحفي، ام�س ال�سبت، اإن هذه املبادرة 

جاءت يف اإطار امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركة 

جتاه دعم املجتمع املحلي وموؤ�س�ساته ال�سحية 

واخل����ريي����ة، وال���ت���ي ت�����س��ط��ل��ع ب��ه��ا ال�����س��رك��ة 

التنمية  يف  منها  كم�ساهمة  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ 

امل�ستدامة ورفد القطاعات املختلفة بنواق�سها 

واحتياجاتها، الفتاً اإىل اأن هذه امل�ساهمة جاءت 

املر�سى يف  غ��رف  احتياجات  م��ن  ج���زءا  ل�سد 

امل�ست�سفى.

وقدر مدير م�ست�سفى الطفيلة احلكومي 

ال��دك��ت��ور اأح��م��د امل���راي���ات، م��ن جهته، جهود 

���س��رك��ة ت���وزي���ع ال��ك��ه��رب��اء يف خ��دم��ة ال��وط��ن 

امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  ودع���م  وامل��واط��ن 

وامل�ساهمة يف تطوير قدرات الواقع ال�سحي.

للم�ست�سفى،  املراجعن  من  العديد  واأك��د 

ب��دوره��م، وج���ود بع�س االح��ت��ي��اج��ات خلدمة 

�سا�سات وثالجات �سغرية  املر�سى من  غرف 

وب���ع�������س االأج�����ه�����زة ال���ط���ب���ي���ة وغ����ريه����ا م��ن 

احتياجات املر�سى واملرافقن لهم، مطالبن 

ال�����س��رك��ات يف امل��ح��اف��ظ��ة ب��رف��د ه���ذا ال�����س��رح 

وامل��ع��دات  االأج���ه���زة  م��ن  باحتياجاته  الطبي 

الطبية الالزمة.

خالل افتتاحه الملتقى اإلعالمي العربي

بدئنا بإدماج مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية في جميع المناهج 
التعليميَّة في المدارس

ُدنا جرَّاء  الشبول: ضرورة العمل الجماعي لمحاربة ما يهدَّ
واصل االجتماعي لبي لوسائل التَّ االستخدام السَّ

عقب انت�سار قريتنا يف موقعة الطناجر الكرى، قام رئي�س املجل�س القروي وبا�سم كافة اأع�ساء 

املجل�س بدعوة اأهايل القرية جميعا ملاأدبة غداء يوم اجلمعة لالحتفال بهذا الن�سر ال�سعبي الكبري، 

الذي اأثبت اأن �سعب القرية يتحد يف منا�سبة اأو منا�سبتن ويق�سي طوال العام متفرقا، رحب االأهايل 

بالدعوة الكرمية وانتع�س اقت�ساديا بقال القرية والق�ساب وبائع العوامة وكرابيج احللب، وعا�ست 

القرية اأ�سبوعا من الرخاء االقت�سادي الن املجل�س البلدي بحبح يده قليال، هذا الرخاء االقت�سادي 

انعك�س مودة ورحمة بن ال�سكان وبن كافة قطاعات االأعمال يف القرية.

افطار  وتناولت على عجل  وبنتها،  ال�سحادة  اأي قبل  الباكر  ال�سباح  ا�ستيقظت من  يوم اجلمعة 

القرية الر�سمي من فول وحم�س وبي�سيتن مقليتان بزيت الزيتون وب�سع حبات من الزيتون، ومل 

اأفطر كعادتي كل جمعة، فقد اأكلت ن�سف بطن على راأي اللهجة الدارجة، فكيف اأ�سيع على نف�سي حلم 

وخبز ولنب ورز احلكومة االأ�سفر، كان الوقت مير ثقيال على املعازمي، فكل القرية متحم�سة لهذه 

الدعوة، فلم يتم دعوة القرية باأ�سرها لغداء جماعي منذ فاز فريق مدر�سة البنات االعدادية ببطولة 

املحافظة  لالأ�سغال اليدوية والتطريز يف �سبعينيات القرن املا�سي.

مقعدي  من  فقفزت  الظهر،  ل�سالة  االأول  االآذان  معلنة  املوحد  ب���االآذان  القرية  ماأذنة  �سدحت 

وانطلقت نحو امل�سجد ومن فرط حما�سي ن�سيت اأن اأتو�ساأ، و�سلت امل�سجد وبعد اأن جتاوزت  العقبات 

الفنية واللوج�ستية انتهيت من الو�سوء وانا على قيد الطهارة، ودخلت رحاب امل�سجد واأخذت نف�سا 

عميقا من ال�سالم النف�سي وغابت ماأدبة املجل�س البلدي عن خيايل الأول مرة منذ ال�سباح، �سعد �سيخ 

قريتنا اإىل املنر وتوقع اجلميع اأن يتحدث حول انت�سار موقعة الطناجر، ولكنه حدثنا عن الو�سوء يف 

ب�سع جمل، ثم اأ�سهب يف احلديث عن التيمم حتى ن�سف ريقي وريق كل من يف امل�سجد.

بعد االنتهاء من واجب ال�سالة حتركنا جميعا نحن ال�سيوان، وكنا نبطئ اخلطى حتى نف�سح 

املجال لرئي�س املجل�س بالو�سول قبلنا ال�ستقبالنا، ا�سطف رئي�س املجل�س واع�ساء جمل�سنا ح�سب 

مراتبهم يف املجل�س، وبداأوا مب�سافحة احل�سور ومعانقتهم ومالطفة �سغريهم وتوقري كبريهم، كان 

اأع�ساء املجل�س القروي اأ�سحاب االنت�سار والوليمة، وبعد اأن تاأكد رئي�س املجل�س من اكتمال ح�سور 

�سكان القرية، تو�سط املكان واألقى خطابا حما�سيا ا�ستذكر فيه وقفة املجل�س وال�سكان معا لتحقيق 

هذا الن�سر، ونفى نية املجل�س بفر�س �سريبة على الطناجر كما ي�ساع، واأعلن باأن املجل�س قرر بناء 

�سرح للطنجرة على الدوار الوحيد يف القرية، واأن هذا ال�سرح �سيبنى من ترعات االهايل لعدم توفر 

خم�س�سات يف موازنة املجل�س، وكما باأنه واأع�ساء املجل�س �سيكونون اأول املترعن، وبحما�سة �سديدة 

بداأ االهايل بالترع ال�سخي فالقرية حتتاج �سرحا عظيما للطنجرة حتى يذكر االجيال بن�سرهم 

ون�سر اأجدادهم التاريخي.

بداأ �سباب القرية بو�سع الطعام على املوائد اأمام االأهايل، ومل اأ�سعر برغبة كبرية يف االأكل فما زال 

ترعنا ل�سرح الطنجرة ي�سغل ذهني، كنت اأقف بالقرب من الطعام وال اأكل �سيئا فنخزين جاري وقال: 

كل يا بني هذا االكل على ح�سابنا، لقد ترعنا بثمنه قبل قليل.

الصالحي سعيد 

 مأدبة االنتصار

 تخريج المشاركات في برنامج 
تدريب وتأهيل المرأة

االنباط- عامن

 اأق���ام���ت ج��م��ع��ي��ة ت���دري���ب وت��اأه��ي��ل امل����راأة 

االأردنية اخلريية، ام�س ال�سبت، حفل تخريج 

للخياطة  التدريبية  براجمها  يف  امل�ساركات 

و�سيانة االأجهزة اخللوية والتجميل واملطبخ 

منيفة  اجلمعية  رئي�سة  وق��ال��ت  االإن��ت��اج��ي. 

ال���دورة التي ت�سم  اإن تخريج ه��ذه  اجل���ازي، 

ي���اأت���ي ���س��م��ن ج��ه��ود اجلمعية  60 م�����س��ارك��ة، 

املحلي  املجتمع  �سيدات  متكن  اإىل  الرامية 

مبهن متكنهن من اإيجاد فر�س عمل منا�سبة. 

تاأ�سي�سها  منذ  اجلمعية  حر�س  اإىل  واأ���س��ارت 

وطنية  موؤ�س�سات  مع  وبال�سراكة   ،1995 ع��ام 

ومنظمات جمتمع مدين، على تطوير برامج 

يف  وال�سباب  امل���راأة  احتياجات  تلبي  وم�ساريع 

خمتلف املناطق ومتطلبات �سوق العمل.



املحلي

الفرتة احلالية  الن�شط لالأحزاب خالل  الأردن، واحل��راك  للعمل احلزبي يف  املتابع 

ومن  الرتخي�ص،  �شروط  يلبي  مبا  للحزب  الأع�شاء  من  ممكن  عدد  اأك��ر  ل�شتقطاب 

خالل ا�شتعرا�ص ع�شوية الأحزاب، ومتابعة ن�شاطاتهم عر و�شائل الإعالم يالحظ اأن 

معظم اأحزابنا والأع�شاء املن�شويني حتت مظلتهم ي�شل ل�شتنتاج اأن هذه الأحزاب هي 

اأحزاب قيادية، فكثري من الأحزاب ينتابها الفرح وال�شعادة والتفاخر حني ين�شم اإليها 

الأعيان  اأو  ال�شابقني،  ال��وزراء  من  الت�شمية«  »�شحت  اإن  ال�شيا�شية  النخب  من  اأع�شاء 

اأو املدراء العاملني وغريهم، ولهذا حينما يتمكن  ال�شابقني،  اأو  والنواب �شواء احلاليني 

حزب ما من اإقناع وا�شتقطاب عدد من هوؤلء النخب ال�شيا�شية جتد هذا اخلر يت�شدر 

املواقع الإعالمية والإخبارية، اأما حني ين�شم اإليه عدد كبري من املواطنني من القواعد 

ال�شعبية ل يتم الإ�شارة لهذا اخلر، ولهذا فاإن بع�ص الأحزاب تتفاخر باأن لديها عدد 

حينما  ما  حزب  كيف  يتذكر  وكلنا  ال�شابقني،  وامل�شوؤولني  والقيادات  النخب  من  كبري 

ان�شم اإليه عدد كبري من الوزراء والأعيان والنواب واأ�شبح حديث ال�شارع، ما يعني اأن 

النهيار، فمع  �شريعة  الأح��زاب  �شعبية، ومثل هذه  اأح��زاب قيادية، ولي�شت  اأحزابنا هي 

ت�شكيل  اأو  املنا�شب،  اأو توزيع  القيادية للحزب  املواقع  اأول منعطف لتوزيع  اأو  اأول هبة 

النيابية �شوف تنهار هذه الأح��زاب، ويدب اخلالف بينهم،  الكتل الوطنية لالنتخابات 

لأن كل قيادي يرغب باأن يكون يف مقدمة احلزب، واأول من يح�شل على قطعة من كعكة 

املنا�شب، ولذلك فالأ�شل اأن نطلق على هذه الأحزاب لقب اأحزاب النخبة، اأو الأحزاب 

القيادية، يف حني اأن الأحزاب ال�شعبية التي ت�شتند على القواعد املجتمعية من خمتلف 

التيارات والأطياف والفئات ال�شعبية ، وتكون هذه التيارات املجتمعية وال�شعبية هي التي 

يت�شكل منها غالبية اأع�شاء احلزب فتكون هذه الأحزاب هي القابلة للحياة والدميومة 

ع��ن م�شاحلها  تبحث  والنخب  ال��ق��ي��ادات  لأن  واأر���ش��ي��ة �شلبة،  ق��واع��د  تقف على  لأن��ه��ا 

اخلا�شة وال�شخ�شية، فعند اأول من�شب جتدها تتن�شل من احلزب، وللحديث بقية.

د. رافع شفيق البطانية

 هل أحزابنا 
قيادية أم شعبية

  الأحد   29  / 1  / 2023

 وزيرة التنمية: مشاريع األسر المنتجة تخلق فرص عمل 
للشباب وتمكن المرأة اقتصاديًا

 صناعة األردن: السوق السعودية فرصة كبيرة 
األردنية للصناعات 

 ندوة عن األردن ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

االنباط- عمان

وف��اء  الجتماعية  التنمية  وزي���رة  اأك���دت   

تعزيز  على  تعمل  ال���وزارة  اأن  م�شطفى،  بني 

امل�شاريع  خ��الل  من  الفقرية  الأ���ش��ر  اإنتاجية 

التي  الإنتاجية  التنموية  ال�شغرية وامل�شاريع 

تنفذ من خالل الوزارة واجلمعيات اخلريية 

ومراكز تنمية املجتمع املحلي.

افتتاحها،  خ���الل  م�شطفى  ب��ن��ي  وق��ال��ت 

ام�������ص ال�����ش��ب��ت، م��ع��ر���ش��ا مل��ن��ت��ج��ات الأع���م���ال 

ال�������ش���غ���رية ال���ت���ي ج�����رى ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا ب��دع��م 

م��ن م�����ش��روع »���ش��ب��اب ق���ادر ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف مع 

اإن  واقت�شادياً«،  اجتماعياً  التغيريات وممكن 

مثل هذه املعار�ص تعمل على ت�شويق منتجات 

الأ�شرة  تنقل  امل�شاريع  وه��ذه  املنتجة،  الأ�شر 

من دائرة تلقي الدعم املايل اإىل دائرة الإنتاج، 

ومتكن  لل�شباب،  جديدة  عمل  فر�ص  وتوفر 

املراأة اقت�شادياً.

الأ����ش���ر  م���ن  جم��م��وع��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 

امل�����ش��ت��ف��ي��دة م����ن ب����رام����ج ����ش���ن���دوق امل��ع��ون��ة 

م�شاريع  ع��ر  امل��ع��ر���ص  يف  ت�����ش��ارك  الوطنية، 

اإن��ت��اج��ي��ة، و���ش��ن��ع��م��ل يف ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة على 

ت��ط��وي��ر امل�����ش��اري��ع ال�����ش��غ��رية وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 

كبرية ب�شكل تدريجي، مبينة اأن هذه املنتجات 

عاملياً،  ت�شويقها  وي��ج��ب  عالية  ج���ودة  متلك 

ك��م��ا ي��ج��ب ت�����ش��وي��ق م��ن��ت��ج��ات الأ����ش���ر املنتجة 

اإلكرتونياً.

موؤ�ش�شة  م��ن  امل��م��ول  املعر�ص  يف  وي�شارك 

الدمناركي  املجل�ص  بقيادة  نورد�شك«  »نوفو 

لالجئني وبالتحالف مع موؤ�ش�شة نهر الأردن 

اأعمال �شغرية  130 م�شروع  كور،  ومري�شي 

منح  ب��ه��دف  اململكة؛  يف  ع��دة  حمافظات  م��ن 

م�شاحة جديدة للم�شاركني لعر�ص منتجاتهم 

القت�شادية  الفر�ص  مع  والت�شبيك  وبيعها 

املتاحة، ودخول �شوق العمل واملناف�شة فيه.

االنباط- عمان

اأك����د مم��ث��ل ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ات اخل�����ش��ب��ي��ة 

والأثاث يف غرفة �شناعة الأردن طاهر خالد، 

اأن ال�����ش��وق ال�����ش��ع��ودي��ة مت��ث��ل ف��ر���ش��ة ك��ب��رية 

الأردن����ي����ة يف خمتلف  ال�����ش��ن��اع��ة  اأم�����ام  ج����داً 

القطاعات.

وو����ش���ف خ���ال���د يف ب���ي���ان ل��ل��غ��رف��ة، ام�����ص 

اململكة  اإىل  الأردين  ال��وف��د  زي����ارة  ال�����ش��ب��ت، 

الزيارة  ه��ذه  اأّن  معتراً  واملميزة،  بالناجحة 

����ش���ي���ك���ون ل���ه���ا ت���ب���ع���ات اإي���ج���اب���ي���ة وخ����ط����وات 

متالحقة يف القريب العاجل.

ولفت اإىل اأن الوفد ال�شناعي الأردين زار 

غ���رف ج���دة وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة وم��ك��ة امل��ك��ّرم��ة، 

اإىل اأن هذه الزيارات تناولت الفر�ص  م�شرياً 

على  املوؤثرة  العوامل  اإىل  بالإ�شافة  املتاحة، 

ال�شلع. ان�شياب 

وقال خالد اإن ال�شناعة الوطنية ت�شتطيع 

حتقيق اخرتاق اإيجابي لل�شوق ال�شعودية، يف 

واملمكنات  املتاحة  الفر�ص  حال الطالع على 

الوطنّية. لل�شناعة 

الأ���ش��واق  م��ن  ال�شعودية  ال�����ش��وق  اأن  واأك���د 

ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة والأ�����ش����ا�����ش����ي����ة ل��ل�����ش��ن��اع��ة 

اإىل ���ش��رورة الط���الع على  ال��وط��ن��ي��ة، داع��ي��اً 

ال�شعودية. ال�شوق  متطلبات 

ولفت خالد اإىل اأن الأردن ي�شتورد العديد 

من  ل�شناعاته  ال��الزم��ة  الأول���ي���ة  امل����واد  م��ن 

ال�شناعات  ق��ط��اع  يف  وخ�شو�شاً  ال�����ش��ع��ودّي��ة، 

التكامل  اأن فر�ص  على  البال�شتيكّية، م�شّدداً 

ال�شناعي موجودة وميكن البناء عليها.

ال���ت���ج���اري بني  ال���ت���ب���ادل  ت��ع��زي��ز  اأن  واأك�����د 

ال��ب��ل��دي��ن، ل��ي�����ص ���ش��ع��ب��اً، خ�����ش��و���ش��اً يف ظل 

ال���ع���الق���ات امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن 

قد  التي  الأم��ور  بع�ص  هناك  اأن  اإل  �شيا�شياً، 

ت�شاعد على ت�شريع هذه العملية.

الأردين  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  ي�شار 

ي���ع���د اأح�����د ال���ق���ط���اع���ات ال����واع����دة وال��ق��اب��ل��ة 

ل��ل��ت��ط��ور، وت�����ش��ك��ل ����ش���ادرات���ه م���ا ي��زي��د على 

الأردن��ي��ة،  ال�����ش��ادرات  اإج��م��ايل  باملئة من   90
7 مليارات دولر �شنوياً. وبقيمة تتجاوز ال� 

االنباط- القاهرة

الأردين  امللكي  التوثيق  مركز  مدير  قال   

خ��الل  مبي�شني،  مهند  ال��دك��ت��ور  ال��ه��ا���ش��م��ي 

ن����دوة اأق��ي��م��ت يف م��ع��ر���ص ال��ق��اه��رة ال���دويل 

م�شاركة  �شمن  ال�شبت،  اليوم   ،54 ال� للكتاب 

اإن  امل���ع���ر����ص،  ع��ل��ى  ����ش���رف  ك�����ش��ي��ف  الأردن 

ال���ع���الق���ات الأردن����ي����ة امل�����ش��ري��ة ت��ت�����ش��م ب��ق��وة 

التالحم والرتابط، خا�شة يف الفرتة امللكية.

املتبادلة بني  الر�شائل  اإىل عدد من  واأ�شار 

البلدين التي تظهر عالقات البلدين، ومنها 

ال��وث��ائ��ق امل���وج���ودة ال��ت��ي ج��م��ع��ت ب���ني امل��ل��ك 

املوؤ�ش�ص عبداهلل الأول- طيب اهلل ثراه بامللك 

ف��اروق  امل��ل��ك  اأن  ال��ر���ش��ائ��ل  اإذ تظهر  ف����اروق؛ 

الويف  ب�«�شديقي  املوؤ�ش�ص،  امللك  يخاطب  كان 

الويف«. العظيم« ويختتمها »�شديقكم 

ورق��ت��ه  يف  مبي�شني،  ال��دك��ت��ور  وا���ش��ت��ط��رد 

الأردن  ملكية:  »ر�شائل  بعنوان  قدمها  التي 

 »1946  1921- ال���ع���ام���ني  ب���ني  وم�����ش��ر 

العالقات  ال��ت��ي تبني  ال��ر���ش��ائ��ل  ه��ذه  ذك��ر  يف 

ال��وط��ي��دة، م��ن��ذ م��رح��ل��ة ال��ت��اأ���ش��ي�����ص ل���الأردن، 

املتعلقة  ال��وث��ائ��ق  م���ن  جم��م��وع��ة  اإىل  لف���ًت���ا 

ب���الت���ف���اق���ي���ات والم����ت����ي����ازات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

�شركة  ط��ائ��رات  اإع��ف��اء  بينها  من  ال�شقيقني، 

م�����ش��ر ل���ل���ط���ريان م���ن ال���ر����ش���وم اجل��م��رك��ي��ة 

جمل�ص  ق��رار  بح�شب  وال��زي��وت  ال��وق��ود  على 

اأيلول  من  ال�شابع  تاريخ  يف  الأردين  ال��وزراء 

1952 ج��رى رفع  اأي��ل��ول  1948، ويف  ع��ام 

ال��ت��م��ث��ي��ل ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ب���ني ال��ب��ل��دي��ن من 

الر�شائل  من  وغريها  �شفارة،  اإىل  مفو�شية 

البلدين  ِقدم عالقات  تك�شف  التي  والوثائق، 

الطيبة.

ويف ال����ن����دوة ذات����ه����ا، ق�����ال رئ���ي�������ص ج��ام��ع��ة 

الدكتور  الآث���ار  علم  اأ�شتاذ  ال�شابق  ال��ريم��وك 

تاريخي  اأثري  الأردن متحف  اإن  زيدان كفايف، 

كبري، واإن الإن�شان �شكن الأردن منذ اأكرث من 

م��ل��ي��وين ���ش��ن��ة خ��ل��ت ت��ف��اع��ل م��ع ب��ي��ئ��ت��ه، فبنى 

اأن  مو�شًحا  وامل���دن،  ال��ق��رى  لحقة  ع�شور  يف 

املخلفات والعمائر الأثرية التي تنت�شر يف عدد 

من املناطق، تعك�ص غنى وثراء الأردن الثقايف، 

القت�شادي  والتطور  الفكري  التقدم  وم��دى 

والج��ت��م��اع��ي، وم���ن ذل���ك مت��اث��ي��ل ع��ني غ��زال 

الآن،  من  ع��ام  اآلف  ت�شعة  حل��وايل  تعود  التي 

ونظام احل�شاد املائي، وغريها من اآثار.

وم���وارده  باإن�شانه  الأردن  اأن  ك��ف��ايف  واأك���د 

للح�شارة  ك��ب��رية  م�شاهمة  ق���دم  الطبيعية 

الإن�����ش��ان��ي��ة، ب��ح�����ش��ب م���ا ك�����ش��ف ع��ن��ه ال��ن��ق��اب 

م���ن خم��ل��ف��ات اأث���ري���ة، ت��ع��ك�����ص ع��م��ق اجل���ذور 

احل�شارية والتاريخية يف الأردن.

ال��دك��ت��ور  ال��ع��رب��ي  الأدب  اأ���ش��ت��اذ  وت���ن���اول 

ح�����ش��ن امل���ج���ايل، يف ورق�����ة ق��دم��ه��ا ب��ع��ن��وان: 

من  ع����دًدا  الأردن،  يف  وال��ف��ك��ر  ال��ث��ق��اف��ة  رواد 

الإن�شان  بناء  اأ�شهموا يف  الذين  الرواد  هوؤلء 

بن  روك�����ص  مثل  ال�شعبية  والثقافة  الأردين 

التعليمية  ال��ع��زي��زي  ال��ع��زي��زي، وج��ه��ود  زائ��د 

الذي  الرتاث  معلمة  اأبرزها  من  والتوثيقية 

والتقاليد  ال��ع��ادات  يف  رئي�شيا  م��رج��ًع��ا  ي��ع��د 

الأردنية و�شجاًل للُهوية الأردنية.

واأ����ش���ار امل���ج���ايل اإىل ع���دد م���ن اإ����ش���دارات 

ال��ع��زي��زي ك����«من���ر ال����ع����دوان، و���ش��اع��ر احل��ب 

ال��ت��اري��خ،  لأوه����ام  ت�شحيح  وك��ت��اب  وال���وف���اء، 

واآخ���ر ب��ع��ن��وان اأح�����ش��ن م��ا كتب الأرادن����ة منذ 

حياة  ع��ن  متحدًثا   ،1946  1923- �شنة 

وما  والعروبية،  الوطنية  ومواقفه  العزيزي، 

اأ�شفار تدلل على تعلقه بحق هذه  »تركه من 

الأمة يف احلياة والكرامة احلرية.

يف  ي�����ش��ارك  ال�����ذي  الأردن  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

54 دول����ة،  امل��ع��ر���ص ك�����ش��ي��ف ����ش���رف ���ش��م��ن 

وح���ظ���ي ب��ق��اع��ة لإق���ام���ة ال����ن����دوات ال��ف��ك��ري��ة 

ت�����ش��ارك دور ن�شر  ك��م��ا  والأم�����ش��ي��ات الأدب���ي���ة، 

يف  ر�شمية  وغ��ري  ر�شمية  وموؤ�ش�شات  اأردن��ي��ة 

املعر�ص. فعاليات 
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البقعة االنباط- 

اأك���د م��دي��ر ع���ام امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للبحوث 

ال�شبت،  ام�ص  ح��داد،  ن��زار  الدكتور  الزراعية، 

�شعي املركز ال��دوؤوب يف بناء قدرات الباحثني 

من كوادره.

دورة متقدمة يف  اخ��ت��ت��ام  خ��الل  واأ���ش��اف 

التطبيقات  النانو يف  ا�شتخدامات تكنولوجيا 

ال���زراع���ي���ة، ا���ش��ت��ه��دف��ت م��وظ��ف��ي الإق���را����ص 

اأن  التعاونية،  واملوؤ�ش�شة  والإر���ش��اد  ال��زراع��ي 

حتديات قطاع الزراعي خا�شة املتعلقة باملناخ 

اإطالق  اجلميع  على  توجب  والطاقة،  واملياه 

حلول  واإي��ج��اد  الكامنة،  امل�شتقبلية  ال��ق��درات 

البتكار  توظيف  خ��الل  من  التحديات  لهذه 

واإدخ��������ال ت��ق��ن��ي��ات ح��دي��ث��ة وت���ك���ام���ل ال��ع��م��ل 

الت�شاركي لأذرع وزارة الزراعة، مبا يوؤدي اإىل 

تطوير القطاع الزراعي وتنميته.

وع�����ر������ص ال����ب����اح����ث يف م����رك����ز ال���ب���ح���وث 

الزراعية الدكتور امين عاي�ص، ل�شتخدامات 

امل��ج��الت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ال��ن��ان��و  تكنولوجيا 

الزراعية، والطرق اخل�شراء يف حت�شري املواد 

النانونية امل�شتخدمة يف الزراعة.

وح��ا���ش��ر يف ال������دورة ع���دد م���ن ال��ب��اح��ث��ني 

بيان  املهند�شة  وه���م:  اخت�شا�ص،  لأ���ش��ح��اب 

الرجوب، واملهند�شة هبه ال�شوبكي، واملهند�شة 

الهام اأبو رمان، واملهند�ص عالوي العراي�شة.

االنباط- عمان

ح��ج��م  اإن  وال��������ري،  امل����ي����اه  وزارة  ق���ال���ت   

التخزين الكلي يف �شدود اململكة الرئي�شية ال� 

13بلغ 79،8 مليون مرت مكعب من طاقتها 
مرت  م��ل��ي��ون   280،760 ال��ب��ال��غ��ة  ال��ك��ل��ي��ة 

مكعب، بن�شبة تخزين 28،5 باملئة.

ال�شبت،  ام�ص  بيان  يف  ال���وزارة،  واأو�شحت 

ال�شدود الأكرث تخزينا هي �شدود املوجب  اأن 

���ش��ع��ت��ه��ا  م����ن  م��ك��ع��ب  م����رت  م���ل���ي���ون   21،7
التخزينية البالغة 24،7 مليون مرت مكعب، 

و�شد الوالة 9 ماليني مرت مكعب من �شعته 

مكعب،  مرت  مليون   25 البالغة  التخزينية 

و�شد امللك طالل 23،3 مليون م3 من �شعته 

مكعب،  مرت  مليون   67 البالغة  التخزينية 

4،558 مليون مرت مكعب من  التنور  و�شد 

مليون مرت   14،3 البالغة  التخزينية  �شعته 

مكعب.

اأن حجم التخزين يف �شد الكفرين  وزادت 

�شعته التخزينية  من  مكعب  مرت  ماليني   4
العرب  وادي  و�شد  م3،  مليون   8،4 البالغة 

مليون مرت مكعب من �شعته التخزينية   5،5
البالغة 16،7 مليون مرت مكعب، فيما جاءت 

ن�شبة التخزين متدنية يف باقي ال�شدود.

 حداد: نسعى لبناء قدرات 
الباحثين في استخدامات تكنولوجيا 

النانو بالزراعة

 المياه: تخزين السدود 79,8 مليون 
م3 بنسبة %28,5

االنباط-عمان

ج��دي��دة  ف��ع��ل��ي��ة  جت��رب��ة  الأردن  اأورجن  اأق���ام���ت 

بقرية  البتكار  ملتقى  يف  اخلام�ص  اجليل  لتقنية 

اأورجن الرقمية يف العبديل، بح�شور رئي�ص جمل�ص 

التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع  املفو�شني/ الرئي�ص 

الت�����ش��الت، امل��ه��ن��د���ص ب�����ش��ام ال�����ش��رح��ان، واأع�����ش��اء 

وو���ش��ائ��ل  وال�����ش��رك��اء،  للهيئة،  امل��ف��و���ش��ني  جم��ل�����ص 

لأورجن  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ج��ان��ب  اإىل  الإع�����الم، 

ال�شركة  م���دراء  م��ن  وع��دد  ماريني،  ت��ريي  الأردن، 

الفعلية  للتجربة  ا���ش��ت��ك��م��اًل  وذل���ك  التنفيذيني، 

العبديل  منطقة  يف  معر�شها  يف  اململكة  يف  الأوىل 

البوليفارد.

يعي�شوا  اأن  امل�شاركني من  التجربة  ومّكنت هذه 

اأج��واء  حاكت  حيث  اخلام�ص،  اجليل  تقنية  ميزات 

كرة  ب��األ��ع��اب  وال�شتمتاع  وزي��ارت��ه��ا  ال��ب��رتاء  مدينة 

القدم بف�شل الواقع الفرتا�شي وغريها من اأ�شكال 

املحاكاة الفعلية، كما �شملت اختبارات ال�شرعة.

اأورجن  اأطلقتها  التي  الفعلية  التجربة  وت��اأت��ي 

قطاع  تنظيم  هيئة  م��ع  ات��ف��اق��ي��ة  توقيعها  ظ��ل  يف 

الت�شالت لتمهيد اإدخال هذه التقنية اإىل اململكة 

والتي �شيتم اإطالقها يف مرحلة لحقة.

�شمن  تندرج  الفعاليات  ه��ذه  اأن  ماريني  واأك��د 

اجليل  تقنية  م��ع  ال���واق���ع  ي�شبح  ق��د  مل��ا  الإع������داد 

لعدة  التكنولوجيا  ه��ذه  تعزيز  وم���دى  اخل��ام�����ص، 

�شمن  الأردن،  اأورجن  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  تطبيقات، 

���ش��ع��ي��ه��ا ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة، ت��ت��ي��ح ف��ر���ش��ة 

ال�شخ�شية  جت��رب��ت��ه��م  خ���الل  م���ن  للم�شتفيدين 

حياتهم  يف  التكنولوجيا  هذه  اإمكانات  ل�شتك�شاف 

واأعمالهم. 

وبنّي الرئي�ص التنفيذي لأورجن الأردن: »اأطلقت 

م�شاحة  ل��ي��ك��ون  اخل��ام�����ص  اجل��ي��ل  خم��ت��ر  اأورجن 

واأ���ش��ح��اب  ال��ري��ادي��ني  �شيما  ل  للجميع،  مفتوحة 

امل�شاريع، لكت�شاف جمالت ا�شتخدام هذه التقنية، 

الفعلية  التجربة  باإتاحتنا  اجلهود  وا�شتكملنا هذه 

الأوىل يف معر�ص العبديل وثّم يف ملتقى البتكار 

�شمن اهتمامنا املتوا�شل باإثراء التجارب الرقمية 

واإبقاء اجلميع على ات�شال مبا يهمهم«.

ووّج������ه م���اري���ن���ي ���ش��ك��ره ل��ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع 

قطاع  لتطوير  الداعمة  جهودها  على  الت�شالت 

الت�����ش��الت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، م��ع��راً عن 

ال�شركة �شباقة لتوفري التجربة  باأن تكون  �شعادته 

الفعلية للتعريف بتقنية اجليل اخلام�ص مبزاياها 

غ���ري امل�����ش��ب��وق��ة، خ��ا���ش��ة ���ش��رع��ة وق���ت ال���ش��ت��ج��اب��ة 

الذكاء  ا�شتخدامات  �شيمّكن  م��ا  العالية،  وال�شعة 

املعزز  وال��واق��ع  الفرتا�شي  وال��واق��ع  ال�شطناعي 

والقطاعات مثل  الأف���راد  ينعك�ص على جت��ارب  مبا 

الزراعة والنقل.

الثانية للمرة 
أورنج األردن تتيح تجارب فعلية جديدة للجيل الخامس في ملتقى االبتكار 



االنباط- العقبة

على  للتطوير  �أي��ل��ة  و�ح���ة  ���ش��رك��ة  ح��ر���ش��ت 

على  �لعمل،  من  ون�شف  عقد  من  �أك��ر  م��د�ر 

“�أيلة”  مل�����ش��روع  �ل�����ش��م��ول��ي��ة  �ل���روؤي���ة  ت��ط��ب��ي��ق 

يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  �لبيئة  ع��ل��ى  للحفاظ  �ل��ر�م��ي��ة 

زيادة �لرقعة �خل�شر�ء.

يف  �لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�شل  �أي��ل��ة  وتطّبق 

�أك��ر  ك��اأح��د  ري��ادت��ه��ا  على  للمحافظة  �شعيها 

�شمن  للبيئة،  �ل�شديقة  �حل�شرية  �مل�شاريع 

على  حتافظ  لال�شتد�مة  �شاملة  ��شرت�تيجية 

�ملو�رد �لطبيعية، وتزيد �مل�شطحات �خل�شر�ء.

ومب���ن���ا����ش���ب���ة ي�����وم �ل�������ش���ج���رة، ع�����ّر �مل���دي���ر 

�لتنفيذي ل�شركة و�حة �أيلة للتطوير �ملهند�س 

�لوطنية  �جلهود  يف  �شعادته  عن  دودي��ن  �شهل 

�متد�د  وعلى  �أيلة،  يف  �لنباتي  �لغطاء  لتعزيز 

م�����ش��اح��ات �ل���وط���ن �أي�������ش���اً، ����ش���و�ء ب��امل�����ش��ارك��ة 

�ل�شجرة  بيوم  �لوطنية  �لفاعلة يف �الحتفاالت 

ف�شاًل  �مل�شتد�مة  �لفعاليات  يف  �مل�شاهمة  �أو 

�هتمام  تعك�س  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  من  �شل�شلة  عن 

تنعك�س على  بيئة م�شتد�مة  �أيلة جتاه  و�لتز�م 

جلهود  �ملو�شول  ودعمها  و�ملجتمع،  �القت�شاد 

�لبيئية. و�لتح�شينات  �لت�شجري 

وقال �ملهند�س دودين �إن يوم �ل�شجرة يظهر 

�هتمام �أيلة بتو�شيع �لغطاء �لنباتي يف مر�فقها 

و�ل���ت���ز�م���ه���ا �ل���د�ئ���م ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة 

�شنو�ت  نتائج  على  و�لبناء  �مل���و�رد،  و��شتد�مة 

��شرت�تيجة  تطبيق  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  م��ن  ط��وي��ل��ة 

�لتحتية،  �لبنى  على  رك���زت  �ل��ت��ي  �ال���ش��ت��د�م��ة 

�لتي  و�ملبادر�ت  و�لر�مج  �ليومية  و�ملمار�شات 

تكفل تطوير �مل�شاحات �خل�شر�ء.

وت�����ش��م �أي��ل��ة ب��ن ج��ن��ب��ات��ه��ا 800 �أل����ف مرت 

�آالف  وع�شر�ت  �ملزروعة،  �مل�شطحات  مربع من 

�الأ���ش��ج��ار م��ن �أن�����و�ع  مت �خ��ت��ي��اره��ا وزر�ع��ت��ه��ا 

و�ملناخية  �لبيئية  �لظروف  لتتو�ءم مع طبيعة 

يف �ل��ع��ق��ب��ة، ك��ال��ن��خ��ي��ل و�الأ����ش���ج���ار �حل��رج��ي��ة 

و�ل����ن����ب����ات����ات �ل���ع���ط���ري���ة وي����ت����م �ل���ع���ن���اي���ة ب��ه��ا 

و��شتد�متها وفقاً الأف�شل �لقو�عد �ملعتمدة.

نباتات  “حديقة  و�إن�����ش��اء  ت�شميم  ويج�ّشد 

مع  ب���ال���ت���ع���اون  �أي���ل���ة  يف  �لطبيعية”  �ل��ب��ي��ئ��ة 

�أيلة  ري��ادة  �لطبيعة  حلماية  �مللكية  �جلمعية 

قائمة  �حلديقة  ت�شم  حيث  �أخ�شر،  كم�شروع 

�ملتاحة  للبيئة  �ملالئمة  �الأ�شيلة  �لنباتات  من 

يف �أيلة.

وتعتمد �أيلة يف تعزيز �مل�شطحات �خل�شر�ء، 

�لطاقة  ت��وف��ري  ع��م��اده��ا  م�شتد�مة  تطبيقات 

و�حلد  ميغاو�ط   8 على  تزيد  ب�شعة  �ملتجددة 

�أنحاء  جميع  يف  و�لكهرباء  �مل��اء  ��شتهالك  من 

�مل���ر�ف���ق و�ل���ت���ع���اون م���ع ���ش��رك��ة م���ي���اه �ل��ع��ق��ب��ة 

�ل�شرف  �ل�شرب وخدمات  للح�شول على مياه 

�ملعاجلة ميكانيكياً من حمطة  و�ملياه  �ل�شحي 

�لتنقية و�ملخ�ش�شة الأغر��س �لري.

و���ش��م��ن ج��ه��وده��ا يف �حل��ف��اظ ع��ل��ى �حل��ي��اة 

�لرية و�لبحرية و�ملو�رد �لطبيعية يف �الأردن، 

تلتزم �أيلة بتعزيز �لغطاء �لنباتي يف مر�فقها، 

ك��م��ا وت���ق���دم م�����ش��اه��م��ات ج��ل��ي��ل��ة جت����اه ت��ع��زي��ز 

�لوطن  م�شاحة  �متد�د  على  �خل�شر�ء  �لرقعة 

كجزء من بر�جمها للم�شوؤولية �الجتماعية.

 أيلة في يوم الشجرة.. تعزيز الرقعة الخضراء 
وممارسات مستدامة
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من يتابع مثلي قنو�ت ف�شائيه ولي�س �لذين ي�شتخدمون قنو�ت �لتو��شل �الجتماعي 

بغري مو�شوعيه وال �أدنى مهنيه و�منا ينعقون �شد �وطانهم كذبا و�فرت�ء وت�شويها وفتنا 

و�خبار�  وذم��ا  وت�شويها  ينعق كذبا  ناعق �شد وطنه الن كل من  �ي  بت�شديق  �ن�شح  وال 

وال  �الح���رت�م  ي�شتحق  ال  وموؤ�ش�شاته  و��شخا�شه  وقيادته  وطنه  �شد  و�ف����رت�ء    ك��اذب��ه 

ي�شتحق �حلياة 

و�ملتابع و�ملحلل بعد خره مثلي وقد �كون خمطئا  يجد باأن ما يتم ن�شره من بع�س 

من  �خبار �و �فالم وثائقية   مثال  يجد من �لتحليل ملا ين�شر يف بع�س �الخبار �و يف بع�س 

�الأفالم �لوثائقية عن بع�س مناطق �لعامل   باأن من �أ�شباب  �شبب �مل�شاكل يف بع�س دول 

�لعامل  تعود �إىل  ف�شاد �إد�ري �وال   وكما يبدو يف ��شتغالل �ملوقع الأ�شباب �شخ�شيه من 

مت�شللن �إىل مو�قع بالو��شطة و�ملح�شوبية و�ل�شلليه و�ملناطقية  و�لتاأثري �ملادي وطمعه 

ولوبيات مع متنفذين وناقلن متاأثرين باملال    رغم  عدم قدرة  وخرة مثل هوؤالء �د�ريا 

وتطوير� و�جناز�  وتبن بع�س  �الخبار �لتي تبث يف هذه �ملحطة �لف�شائية �و �ملحطات 

�لف�شائية و بن �ل�شطور الأي حملل ومتابع  باأن �لف�شاد �الد�ري   يقود  حتما �إىل كل 

�أنو�ع �لف�شاد  وحتما يقود �إىل تذمر و غليان �شعبي ويقود حتما �إىل م�شاكل �خرى كثريه  

و�ل�شبب �لرئي�س هو �لبطالة و�لفقر   وت�شلل عدم �لكفاء�ت و�لف�شاد �الإد�ري 

وملو�جهة خطر �لف�شاد عامليا   فاأعتقد باأن �ي دوله لديها �جناز�ت وق�ش�س جناح وقوه 

�أمورها  ودق��ه يف  ب�شرعه  كليا  �لنظر  تعيد  �ن  فعليها  �أجله   وتعمل من  �لتطوير  وتريد 

�لد�خلية وحت�شن �جلبهة �لد�خلية بتغيري�ت �د�ريه جذريه �شامله بعد �لتقييم �لفعلي 

ملختلف  و�لتغيري  �ع���الم    ين�شر يف  ما  ومتابعة  تنفيذيه   الإد�ر�ت  �ل��د�ئ��م   و  �ملو�شوعي 

و�د�ر�ت  و�الع���الم  كالتعليم  و�لتنفيذ   و�لتوجيه  �لتطوير  قو�عد  يف  وخا�شة  �د�ر�ت��ه��ا 

د�خلها  �الإد�ري���ة  �مل�شوؤولية   م�شتويات  خمتلف  ويف  �ملو�قع  وخمتلف  و�قت�شاد  تنفيذيه 

ولي�س �مل�شوؤول �الأول فقط على �ن  يتم �الختيار بعد �لتغيري يف  �ن يكون   قائما فقط 

�الإد�ري���ة يف  و�ل��ق��درة  �ملعلن  �الختيار  و�ل�شفافية يف  و�الخ��ال���س  و�الإجن���از  �لكفاءة  على 

�خ �قت�شادي  “وكما بعث يل  �ملوؤثر   �لتفاعل  �الجناز و�ل�شبط و�ل�شيطرة و�لقدرة على 

�عتز باأخوته وجناحه ومن خالل خرته وجتو�له وهو �الآن يف جوله يف �أفريقيا  وما يدور 

يف �لعامل وعالقاته مع �شركات وموؤ�ش�شات ناجحة عامليا    باأن �الجناز   يجب �أن يظهر 

بعد �شهر من �مل�شوؤولية الي �شخ�س يف �ي مكان يف �لعامل  يتم �ختياره  ولي�س بعد �شتة 

�أ�شهر �و عام كما �أنا �كتب د�ئما وهذ� يف �لقطاعن �لعام و�خلا�س و�مل�شرتك فالذي ينجح 

و�ملح�شوبية  بالو��شطة  �ليه  و�شل  من  و�أم��ا  �شهر  بعد  جناحه  يظهر  عمله  يف  وخمل�س 

قد ال ينجز  للموقع و�منا قد يلجاأ �إىل �ر�شاء�ت متنفذين على ح�شاب �ملوقع  �شو�ء يف 

�لقطاع �لعام �و �خلا�س �و �مل�شرتك ويف �أي مكان »(

د. مصطفى محمد عيروط

خطر الفساد االداري عالميا

 سلطة وادي األردن: تخزين السدود 
79,8 مليون م3 بنسبة %28,5 

 افتتاح مكتب جديد لكهرباء اربد 
في لواء الوسطية

االنباط-عمان

و�دي  �شلطة  و�ل���ري/  �مل��ي��اه  وز�رة  قالت 

�ململكة  �شدود  �لكلي يف  �لتخزين  �ن  �الأردن 

�لرئي�شية �ل� 13 هو 79،8 مليون مرت مكعب 

مليون   280،760 �لبالغة  �لكية  طاقتها  من 

م3 وبن�شبة تخزين %28،5 .

تخزينا هي  �الأك��ر  �ل�شدود  �ن  و�أ�شافت 

21،7 مليون مرت مكعب من  �ملوجب  �شدود 

�شعتها �لتخزينية �لبالغة 24،7 مليون مرت 

مكعب  م��رت  مليون   9 �ل��و�ل��ة  و�شد   ، مكعب 

مليون   25 �ل��ب��ال��غ��ة  �لتخزينية  �شعته  م��ن 

مرت مكعب ، و�شد �مللك طالل 23،3 مليون 

مرت  م��ل��ي��ون   67 �لتخزينية  �شعته  م��ن  م3 

م��ك��ع��ب ، ف��ي��م��ا ت��خ��زي��ن ���ش��د �ل��ت��ن��ور 4،558 

�لتخزينية  �شعته  م��ن  مكعب  م��رت  م��ل��ي��ون 

 4 �لكفرين  و���ش��د  مكعب  م��رت  مليون   14،3

�لتخزينية  �شعته  م��ن  مكعب  م��رت  م��ل��ي��ون 

8،4 مليون م3 و�شد و�دي �لعرب 5،5 مليون 

م���رت م��ك��ع��ب م���ن ���ش��ع��ت��ه �ل��ت��خ��زي��ن��ي��ة 16،7 

مليون مرت مكعب فيما باقي �ل�شدود ن�شب 

تخزينها متدنية.

االنباط- عمان

�إرب��د،  حمافظة  كهرباء  �شركة  �فتتحت   

ل��و�ء  يف  �مل�شرتكن  ج��دي��د� خل��دم��ات  مكتبا 

�لو�شطية غربي �ربد.

وث���م���ن رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���ش��ي هيئة 

�ملهند�س  و�مل���ع���ادن،  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  تنظيم 

�ملكتب،  �فتتاح  رعايته  خالل  �ل�شعايدة  زياد 

���ش��ع��ي �ل�����ش��رك��ة ل��ت�����ش��ه��ي��ل ت���ق���دمي �خل��دم��ة 

ل��ل��م��و�ط��ن��ن، و�خ���ت�������ش���ار �ل���وق���ت و�جل��ه��د 

�إىل  خدماتها  و�إي�شال  معامالتهم  الإجن��از 

جميع مناطق �متيازها دون �حلاجة ملر�جعة 

عدد  �فتتاح  عر  �لرئي�شية  �ل�شركة  مر�كز 

من مكاتب خدمات �مل�شرتكن �جلديدة.

و�أك�����د �ل�����ش��ع��اي��دة، ب��ح�����ش��ب م��ن�����ش��ور على 

�ل�شبت،  �م�����س  �الإل���ك���رتوين  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��وق��ع 

�شرورة �ال�شتمر�ر يف تطوير وحت�شن �آليات 

تزويد  ل�شمان  �الإج���ر�ء�ت  وتب�شيط  �لعمل 

مع  �ل��ف��وري  و�لتعامل  باخلدمة  �مل��و�ط��ن��ن 

��شتف�شار�ت �مل�شرتكن.

وح�����ث �ل�������ش���رك���ة ع���ل���ى ت��ك��ث��ي��ف ح��م��الت 

�ل��ت��وع��ي��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ن م���ن خ����الل و���ش��ائ��ل 

�الإعالم �ملختلفة لرت�شيد ��شتهالك �لطاقة 

وجتنب �رتفاع �لفو�تري يف حال زيادة كميات 

�إر����ش���اد�ت م��ن �شاأنها  �ال���ش��ت��ه��الك وت��ق��دمي 

�مل�����ش��اه��م��ة يف ����ش��ت��خ��د�م �ل��و���ش��ائ��ل �الأع��ل��ى 

كفاءة.

و�أكد ��شتمر�ر �لهيئة يف ممار�شة مهامها 

وتوعية  �لقطاع،  يف  �لعمل  تطوير  مبتابعة 

�مل���و�ط���ن���ن ب��اأه��م��ي��ة ت��ر���ش��ي��د �ال���ش��ت��ه��الك 

حول  لديهم  ���ش��ك��اوى  �أي  ع��ن  و�ال�شتف�شار 

ف��و�ت��ري �ل��ك��ه��رب��اء وج����ودة ت��ق��دمي �خل��دم��ة 

و�شيتم �لتعامل معها مبنتهى �جلدية.

بدوره �أ�شار مدير عام �شركة كهرباء �ربد، 

�ملهند�س ب�شار �لتميمي، �إىل تو�يل �إجنار�ت 

�ل�����ش��رك��ة ومن���وه���ا وت��و���ش��ع��ه��ا ن��ح��و ت��ط��وي��ر 

مل�شرتكيها يف حمافظات:  �ملقدمة  خدماتها 

�ربد، و�ملفرق، وجر�س، وعجلون.

م�����ش��رتك��ي  خ�����دم�����ات  م���ك���ت���ب  �أن  وب������ن 

�ل���و����ش���ط���ي���ة �جل����دي����د ���ش��م��م وف�����ق �أح�����دث 

�مل��و����ش��ف��ات و�مل��ع��اي��ري و�خل���دم���ات �مل��م��ي��زة، 

�ملوؤهلة �لتي تكفل تقدمي  �لب�شرية  وكو�دره 

خدمة عالية �مل�شتوى جلميع �مل�شرتكن ويف 

�أعلى درجات �لر�حة.

و�أ�شاف �أن �ملكتب يقدم �مل�شرتكن خدمات 

�ال�شرت�كات  طلبات  وتقدمي  �لفو�تري  دف��ع 

�جل����دي����دة، ون���ق���ل م��ل��ك��ي��ة �ال����ش���رت�ك���ات �أو 

دو�م  ب�شاعات  �ل��ع��د�د،  ق��درة  ورف��ع  �إلغائها، 

متتد من �ل�شاعة �ل�شابعة و�لن�شف �شباحا 

وحتى �ل�شاعة �لثالثة و�لن�شف م�شاء يوميا 

باإ�شتثناء �أيام �لعطل �لر�شمية.

وح�شر �الفتتاح �أع�شاء جمل�س �ملفو�شن 

ورئ���ي�������س ب��ل��دي��ة �ل��و���ش��ط��ي��ة ع���م���اد �ل���ع���ز�م 

مب�����ش��ارك��ة �مل��ع��ن��ي��ن م���ن �ل��ه��ي��ئ��ة و�ل�����ش��رك��ة 

�ل��ل��و�ء وجمع  �ل��دو�ئ��ر �لر�شمية يف  وم���در�ء 

من �أهايل �ملنطقة.

االحد   29/ 1 / 2023

زين تمّول مشروع إعادة تأهيل مركز صحي األميرة 
بسمة الشامل بالشراكة مع »هّمتنا«

 بتمويل بلغت قيمته 220 ألف دينار

* المركز يخدم قرابة ربع مليون َنَسمة ويستقبل 22 ألف مراجع شهريًا
* تم تطوير أقسام المركز واستحداث عيادات واختصاصات جديدة

 سالم العبادي من الصبيحي إلى لندن ... شاهد على تاريخ بي بي سي قبل إغالقها

االنباط- عّمان

 يف �إطار �الهتمام �لكبري �لذي توليه لقطاع 

م�شوؤوليتها  من  و�نطالقاً  �ململكة،  يف  �ل�شّحة 

�ملجتمع  ع��ل��ى خ��دم��ة  �الج��ت��م��اع��ي��ة وح��ر���ش��ه��ا 

ب��ك��اف��ة ���ش��ر�ئ��ح��ه وف��ئ��ات��ه؛ ق��ّدم��ت ���ش��رك��ة زي��ن 

وتطوير  ت��اأه��ي��ل  �إع����ادة  مل�����ش��روع  دع��م��ه��ا  �الأردن 

�ل�شامل  ب�شمة  �الأم���رية  �شحي  مركز  وجتهيز 

من  ع��م��ان،  بالعا�شمة  �ل��ع��ن  ر�����س  منطقة  يف 

خالل متويل بلغت قيمته 220 �ألف دينار، حيث 

�فتتح نائب جاللة �مللك، �شمو �الأمري �حل�شن 

ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين ويل �ل��ع��ه��د، �مل�����ش��روع ي��وم 

�خلمي�س.

وتعد زين د�عماً رئي�شياً لهذ� �مل�شروع، حيث 

2021 مبوجب  �لعام  كانت قد بد�أت بتمويله يف 

“همتنا”  جمعية  م��ع  جتمعها  �لتي  �التفاقية 

وتنفيذها،  �لفكرة  بهذه  ب��ادرت  �لتي  �خلريية 

م���ن خ����الل ح�����ش��د �ل���دع���م وج���م���ع �ل���ت���رع���ات 

�ل��ع��ي��ن��ي��ة و�ل��ن��ق��دي��ة م���ن �الأف�������ر�د و�ل�����ش��رك��ات 

قيا�شي  بوقت  �مل�شروع  تنفيذ  ليتم  و�ملوؤ�ش�شات، 

��شتغرق 8 �شهور. 

�ل�شامل  ب�شمة  �الأم���رية  �شحي  مركز  ويعد 

�لرئي�شية يف منطقة  �ل�شحية  �ملر�كز  �أهم  �أحد 

مربع،  مرت   1700 م�شاحته  وتبلغ  �لعن،  ر����س 

مناطق  يف  َن�َشمة   250،000 ي��ق��ارب  م��ا  وي��خ��دم 

ر��س �لعن و�ملهاجرين و�جلبل �الأخ�شر وجبل 

عمان، وي�شتقبل �شهرياً حو�يل 22 �ألف مر�جع.

و���ش��ي��ت��م��ّك��ن �مل��رك��ز ب��ع��د ت��اأه��ي��ل��ه م��ن تقدمي 

�لطارئة  و�حل��االت  �ملر�شى  و��شتقبال  خدماته 

حيث  �الأ�شبوع،  �أي��ام  طيلة  �شاعة   24 م��د�ر  على 

�لتخ�ش�شات  �ليوم على خمتلف  �أ�شبح يحتوي 

و�خل���دم���ات �ل��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا م��ر�ج��ع��وه و�ل��ت��ي 

ت�شمل م��رك��ز �أم��وم��ة وط��ف��ول��ة، وط��ب �الأ���ش��رة، 

و�أ�شنان  و�الأ���ش��ن��ان،  و�لن�شائية،  �ل��ع��ام،  و�ل��ط��ب 

وتركيب  و�لتقومي،  �الأ�شنان،  وجر�حة  �أطفال، 

و�الأ�شعة،  و�الأطفال،  �أ�شنان،  وخمتر  �الأ�شنان، 

�إىل خم���ت���ر، و���ش��ي��دل��ي��ة، وق�����ش��م  ب���االإ����ش���اف���ة 

�لطو�رئ. 

�مل�شروع تطوير مر�فق  ه��ذ�  خ��الل  ومت من 

�ملختر، و��شتحد�ث عياد�ت �خت�شا�س كعياد�ت 

�ل�شماء،  و�ل��غ��دد  �ل�شكري  و�أم��ر����س  �ل��ع��ي��ون، 

�أنف  طب  وعيادة  �لنف�شية،  و�ل�شحة  و�لعظام، 

تابعة  �شغرى  عمليات  وغرفة  وحنجرة،  و�أذن 

ل��ق�����ش��م �ل����ط����و�رئ، وع���ي���ادة ت�����ش��وي��ر �إ���ش��ع��اع��ي 

ب���ان���ور�م���ي ل��ل��ف��ك و�الأ����ش���ن���ان، ك��م��ا مت ت��ط��وي��ر 

مر�فق �ملختر �لرئي�شي وخمتر �الأ�شنان، �إىل 

جانب مر�عاته لذوي �الإعاقة وكبار �ل�شن.

وت��اأت��ي ه��ذه �خل��ط��وة م��ن جانب زي��ن لدعم 

�ل��ق��ط��اع �ل�شحي يف  �مل��ب��ذول��ة خل��دم��ة  �جل��ه��ود 

�لطبية  �خلدمات  مب�شتوى  و�الرت��ق��اء  �ململكة، 

و�ملبادر�ت  �لر�مج  من  جمموعة  عر  �ملقّدمة 

�لتنمية  �أه����د�ف  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �مل�����ش��ت��د�م��ة، 

�مل�������ش���ت���د�م���ة �ل���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا زي�����ن يف خم��ت��ل��ف 

ب���ر�جم���ه���ا، وم��ن��ه��ا �ل���ه���دف �ل��ث��ال��ث )�ل�����ش��ح��ة 

�جل����ي����دة و�ل������رف������اه(، و�ل�������ش���اب���ع ع�����ش��ر )ع��ق��د 

�ل�شر�كات لتحقيق �الأهد�ف(. 

يذكر باأن �شركة زين تدعم جمعية “همتنا” 

وقد   ،2019 �ل��ع��ام  يف  �نطالقها  منذ  �خل��ريي��ة 

تعدى جمموع �لدعم �ملقدم من زين للجمعية 

�أل���ف   400 م��ن��ذ �ن��ط��الق��ه��ا وح���ت���ى �ل���ي���وم �ل����� 

ملبادرة  �ل�شركة  ودع��م  �لتعاون  ب��د�أ  حيث  دينار، 

“همتنا” من خالل دعم م�شروع مركز �الأور�م 
�لعزل  ق�شم  تاأ�شي�س  ثم  �لب�شري،  م�شت�شفى  يف 

و�ل��ي��وم  �لطبية،  �حل�شن  مدينة  يف  �ل��ع��الج��ي 

�الأم��رية  �شحي  مركز  تاأهيل  �إع��ادة  م�شروع  يف 

ب�شمة �ل�شامل، كما كانت زين قد �أتاحت خدمة 

وع��ر  كا�س”،  “زين  ل��ع��م��الء  للحملة  �ل��ت��رع 

�لر�شائل �لن�شية �لق�شرية جلميع م�شرتكيها.

االنباط- عمان

�أنهى �الأردين �شامل �لعبادي ن�شف قرن من 

عاما يف هيئة   33 بينها  �الإع��الم، من  �لعمل يف 

�لعربي  �لق�شم  �شي  بي  بي  �لريطانية  �الإذ�ع��ة 

�لذي �أوقف بثه يوم �أم�س �جلمعة، بعد 85 عاما 

من �لتغطية �الإعالمية.

بن  ك��ث��ري�  �شورته  �ختلفت  �ل��ذي  �ل��ع��ب��ادي 

�إغالقها،  وحلظة  �شي  بي  بي  يف  عمل  ي��وم  �أول 

م���ن م��و�ل��ي��د م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��ب��ي��ح��ي، وي��ب��ل��غ من 

يف  �البتد�ئية  مرحلته  ودر���س  عاما،   73 �لعمر 

�لو�شطى، و�نتقل  �الأغو�ر  بلدة معدي مبنطقة 

بكلية  و�لثانوية  �الإع��د�دي��ة  �ملرحلتن  لدر��شة 

�لثقافة  لق�شم  �لتابعة  �لثاين  في�شل  �ل�شهيد 

و�أك��م��ل  ع��م��ان،  �الأردين يف  �ل��ع��رب��ي  يف �جل��ي�����س 

�لعربية  ب���ريوت  جامعة  يف  �جلامعية  در����ش��ت��ه 

كلية �الآد�ب ق�شم �للغة �لعربية.

�الأنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  �لعبادي  يقول 

�إنه كان �أول معار من �الإذ�عة  �الأردنية )برت�(، 

�الأردنية عام 1987 الإذ�عة بي بي �شي، حيث كان 

و�لتلفزيون  �الإذ�ع����ة  موؤ�ش�شة  ب��ن  ت��ع��اون  �أول 

�الأردنية وهيئة �الإذ�عة �لريطانية.

ويقول  ج��ي��د�،   1987 ت��اري��خ  �لعبادي  يتذكر 

�إنه �لتحق يف هيئة �الإذ�عة �لريطانية يف لندن 

�لعام، بعد �ختبار�ت ناجحة خ�شع لها  يف ذلك 

يف �الإذ�ع���ة �الأردن��ي��ة م��ن قبل م��وظ��ف كبري يف 

لندن ��شمه “�شام يانغر«.

�الإذ�ع���������ة  م���وؤ����ش�������ش���ة  م����دي����ر  �إىل  وي�������ش���ري 

و�لتلفزيون �آنذ�ك �الأ�شتاذ ن�شوح �ملجايل �لذي 

����ش��رتط �أن ي��ك��ون ق��ب��ول��ه ب��د�ي��ة ل��ل��ت��ع��اون بن 

“بي بي �شي” و�ملوؤ�ش�شة، حيث كان �أول مبعوث 
ر�شمي عن طريق �الإع��ارة من �الإع��الم �الأردين 

�إىل بي بي �شي.

�أول  يف  �لتحديات  بع�س  “و�جهت  وي��ت��اب��ع، 

حيث  �لريطانية،  بالهيئة  �لعمل  يف  يل  �أي���ام 

�أن طريقة �لعمل خمتلفة متاما عن تلك �لتي 

لغة  �أن  �الأردنية”، مبينا  �الإذ�ع��ة  نتبعها يف  كنا 

�الأخبار  ��شتقبال  ويتم  �الجنليزية،  هي  �لعمل 

م��ن غ��رف��ة �الأخ���ب���ار �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة وه���ي يف بناية 

بح�شب  ترتيبها  ث��م  طباعتها  وت��ت��م  جم����اورة، 

�لتحرير يف غرفة  رئي�س  �ملر�شلة من  عناوينها 

�الأخ����ب����ار �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة، وك���ان���ت ط��ري��ق��ة ت��ق��دمي 

وتن�شر  خمتلف،  ترتيب  لها  و�لر�مج  �الأخبار 

يف �الإذ�عة و�لر�مج بالبث �ملبا�شر.

ثمانينات  يف  �الإذ�ع������ة  يف  ع��م��ل��ه  �أن  وي���وؤك���د 

�لقرن �ملا�شي، كان متعدد� ومتنوعا، فقد عمل 

كذلك  �إخبارية،  وج��والت  وبر�مج  �أخبار  مذيع 

مر��شال  وع��م��ل  حت��ري��ر،  رئ��ي�����س  من�شب  ت���وىل 

ميد�نيا، وخمرجا �إخباريا على �لهو�ء.

وح���ول وق��ف ب��ث ب��ي ب��ي �شي �ل��ع��رب��ي��ة، عر 

�لعبادي عن حزنه �ل�شديد على �إغالق �الإذ�عة، 

وق���ال �إن���ه وب��ال��رغ��م م��ن ت��ق��اع��ده ق��ب��ل عامن 

و�أربعة �أ�شهر لكن قلبه كان د�ئما مع زمالئه يف 

لندن و�لقاهرة وعمان وبغد�د، ومن �ل�شعب �أن 

يتقبل مثل هذ� �لقر�ر بعد خدمة جتاوزت ربع 

قرن من �لزمان، وهي جزء من نف�شه وتبقى يف 

قلبه ومعه د�ئما.

ت��ط��ور  �ل���ت���و�����ش���ل �الج���ت���م���اع���ي  �أن  وي����وؤك����د 

�أن  �لذكي  �لهاتف  حامل  باإمكان  و�أ�شبح  كثري� 

ي�شمع �لر�ديو وي�شاهد �لتلفاز ويقر�أ �لتقارير، 

متنقال  ��شتوديو  ي�شبح  �لهاتف  ه��ذ�  �أن  حتى 

ويقابل  وي�شجل  يكتب  �أن  وي�شتطيع  حلامله، 

تت�شابق �شركات �الت�شاالت  �لهاتف وهكذ�  على 

�جلميع  مينح  وه��ذ�  و�لتطوير،  ب��االخ��رت�ع��ات 

�لقدرة على �لتطور و�خللق و�الإبد�ع.

�أن ي��ك��ون ل��ه��ا بث  وي��ب��ن �أن �الإذ�ع����ة مي��ك��ن 

�إ����ش���ايف ع��ل��ى م��ن�����ش��ات �ل��ف��ي�����ش��ب��وك و�ل��ي��وت��ي��وب 

وغريها، بحيث يكون باإمكان �أي حمطة �إذ�عية 

�أو  �إ�شافين  موقعن  متلك  بحيث  تتو�شع  �أن 

�إىل  تفتقر  �لرقمي  على  �لكتابة  �أن  كما  �ك��ر، 

�لتو�شع يف  ك��ان مع  و�أن��ه  �لكلمة  �ل��روح وجمال 

�لبث الإذ�عة بي بي �شي ولي�س �الإغالق.

�ل�شفات  �جمل  من  �أن  �إىل  �لعبادي  وي�شري 

�لتي يجب �أن يت�شف بها �ملذيع، هو �الإخال�س 

�أن  و�جبه  به، ومن  يعمل  �ل��ذي  لعمله  و�ل��والء 

�مليزة  هذه  الإثبات  �شادقة  حثيثة  جهود�  يبذل 

�جل��م��ي��ل��ة وي���ك���ون ذل���ك ب��ت��زوي��د �إذ�ع���ت���ه بخر 

بل  �شيا�شيا،  يكون  �أن  بال�شرورة  لي�س  عاجل، 

�الإع��الن عن  �أو يف  �الإ�شكان،  يكون يف  �أن  ميكن 

م�شروع كبري يهم �لنا�س.

�إعالمية  “بي بي �شي” هي هيئة  �إن  ويقول 

م�شتقلة، وهذ� يعني �لعمل بحيادية وم�شد�قية 

و�لتز�م ب�شرف �ملهنة و�ل�شدح باحلق، موؤكد� �أن 

وهنا غري  �حلقيقة،  �إىل معرفة  بحاجة  �لنا�س 

�النتقاد  حتى  وال  �ل�شتم  �أو  �مل��دح  لنا  م�شموح 

�ملهنة  �أ�شا�س  من  هو  �لف�شائل  بهذه  فااللتز�م 

وق���و�ع���ده���ا، �أم����ا �ل�����والء ل����الأوط����ان ف��ه��و �أم���ر 

�شخ�شي، يحتفظ به �ل�شحفي لنف�شه.

وي�شري �إىل �أنه عمل يف �الإذ�عة �الأردنية عام 

1970، وكذلك عمل حمرر� �شحفيا غري متفرغ 

و�جلمعية  �ل�شعب،  �شوت  �شحيفة  م��ن  ك��ل  يف 

�لعلمية �مللكية، وجملة �شوت �لطلبة للجامعة 

�الأردن�����ي�����ة، وم���ر�����ش���ال غ���ري م���ت���ف���رغ يف ل��ن��دن 

تلفزيون،  )�إذ�ع����ة،  �الأردن��ي��ة  �الإع���الم  لو�شائل 

وكالة برت�(.

ولد�ن  �أبناء،  �أربعة  ولديه  متزوج  و�لعبادي 

و�ب��ن��ت��ان، وج��م��ي��ع��ه��م ت��خ��رج��و� م��ن �جل��ام��ع��ات 

�لريطانية.
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مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %25
ارتفاع أرباح مجموعة البنك العربي 

لتصل إلى 544.3 مليون دوالر أمريكي بنهاية عام 2022 
االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت جم���م���وع���ة ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي ع��ن 

بلغت  ح��ي��ث   2022 ل��ل��ع��ام  امل��ال��ي��ة  نتائجها 

اأرب�اح املج�موعة ب�ع�د ال�س�رائب واملخ�س��س�ات 

544.3 مليون دوالر اأمريكي للعام 2022 
مقارنة ب� 314.5 مليون دوالر اأمريكي للعام 

�سالبة  على  املجموعة  وحافظت   ،2021
م��رك��زه��ا امل�����ايل ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ح���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة  

وحققت  ه��ذا  اأم��ري��ك��ي.  دوالر  10.4مليار 
جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي م��ن خ���الل �سبكة 

فروعها وتواجداتها املنت�سرة حملياً وخارجياً 

بالنمو  م��دف��وع��ا   2022 ب��ال��ع��ام  ق��وي��اً  اأداءاً 

حيث  الرئي�سية،  البنكية  باالأعمال  امل�ستدام 

 23% بن�سبة  الت�سغيلية  االأرب�����اح  ارت��ف��ع��ت 

لت�سل اإىل 1.35 مليار دوالر اأمريكي.

�سرف  اأ���س��ع��ار  يف  ال��ت��غ��ري  اأث���ر  وبا�ستثناء 

ال���ع���دي���د م����ن ال���ع���م���الت م���ق���اب���ل ال�������دوالر 

االأم���ري���ك���ي ف��ق��د ارت���ف���ع اإج����م����ايل حمفظة 

 35.4 اىل  لت�سل   5% بن�سبة  الت�سهيالت 

34.6 مليار  ب�  اأمريكي مقارنة  دوالر  مليار 

ارتفعت  كما  ال�سابق،  بالعام  اأم��ري��ك��ي  دوالر 

ودائع العمالء بن�سبة %5 لت�سل اإىل 47.7 

47.1 مليار  ب�  اأمريكي مقارنة  دوالر  مليار 

دوالر اأمريكي بالعام ال�سابق.

وبناًء على نتائج البنك املالية فقد اأو�سى 

اأرب���اح  ب��ت��وزي��ع  ال��ع��رب��ي  البنك  اإدارة  جمل�س 

للعام   25% بن�سبة  امل�ساهمني  على  نقدية 

 .2022
ويف تعليقه على هذه النتائج، اأ�سار ال�سيد 

البنك  اإدارة  امل�سري– رئي�س جمل�س  �سبيح 

ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  اإىل  ال��ع��رب��ي 

حققتها جمموعة البنك العربي خالل العام 

ا�سرتاتيجية  تعك�س متانة ومرونة    2022
اأع��م��ال��ه��ا،  ال��ت��ن��وع يف  ع��ل��ى  املبنية  امل��ج��م��وع��ة 

املجموعة  ب��ق��درة  ثقته  ع��ن  امل�سري  واأع���رب 

على موا�سلة تر�سيخ مكانتها وم�ساهمتها يف 

دفع عجلة النمو االقت�سادي حملياً واإقليمياً، 

اأف�سل  بتقدمي  تعزيز متيزها  اإىل  باالإ�سافة 

تعتمد  ال��ت��ي  امل�سرفية  واخل��دم��ات  احل��ل��ول 

على االبتكارات والتقنيات الرقمية املتقدمة 

ك�����س��ري��ك م��وث��وق لعمالئها  وت��اأك��ي��د دوره����ا 

وم�ساهميها. واأكد امل�سري على اأن جمموعة 

البنك العربي قادرة على مواجهة التحديات 

ال���ت���ي ي�����س��ه��ده��ا ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف يف ���س��وء 

الت�سخم عند م�ستويات مل  ارتفاع موؤ�سرات 

البنوك  ا�ستمرار  مع  عقود،  منذ  اإليها  ت�سل 

لكبح  الفوائد  اأ�سعار  برفع  بالعامل  املركزية 

ال��ت�����س��خ��م وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ة نقدية 

م�ستقرة.   

ال�سادق  رن��دة  االآن�سة  اأ���س��ارت  جهتها  من 

اأن  ال��ع��رب��ي،  للبنك  التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

م��ن   2022 ال����ع����ام  خ�����الل  ال���ب���ن���ك مت���ك���ن 

م�ستدام  من��و  م��ع��دالت  بتحقيق  اال���س��ت��م��رار 

على الرغم من التحديات االقت�سادية نتيجة 

ال��ف��وائ��د وت��راج��ع  اأ���س��ع��ار  الت�سخم وارت��ف��اع 

اأ���س��ع��ار ���س��رف ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��م��الت مقابل 

ال���دوالر االأم��ري��ك��ي، حيث من��ا �سايف االأرب���اح 

الت�سغيلية للبنك بن�سبة %23 بف�سل النمو 

يف االإي�����رادات امل��ت��اأت��ي��ة م��ن االأع��م��ال البنكية 

باالإ�سافة  ال��دخ��ل  م�سادر  وت��ن��وع  الرئي�سية 

وكذلك  العموالت،  من  املتحقق  الدخل  اإىل 

اال�ستمرار يف �سبط امل�ساريف الت�سغيلية ومبا 

احل�سيفة.  البنك  ا�سرتاتيجية  مع  ين�سجم 

موؤ�سرات  حقق  البنك  اأن  ال�سادق  واأ�سافت 

اأع���م���ال���ه،  م���ع من�����وذج  ت��ت��م��ا���س��ى  ق���وي���ة  اأداء 

باالإ�سافة اىل املحافظة على جودة حمفظته 

م�ستويات  يف  التح�سن  وموا�سلة  االئتمانية 

املخ�س�سات  تغطية  ون�سبة  املخاطر  تكلفة 

للديون غري العاملة والتي تفوق ال� 100% 

دون احت�ساب قيمة ال�سمانات، مع االحتفاظ 

مب�ستويات �سيولة مرتفعة، حيث بلغت ن�سبة 

وبينت   .74.2% ال���ودائ���ع  اىل  ال��ق��رو���س 

راأ���س  بقاعدة  حتتفظ  املجموعة  اأن  ال�سادق 

املال  راأ���س  م��ال قوية يرتكز معظمها �سمن 

املال  راأ���س  كفاية  ن�سبة  بلغت  االأ�سا�سي حيث 

تعليمات بازل 3 وهي اأعلى  %16.6 ح�سب 
تعليمات  امل��ط��ل��وب ح�سب  االأدن����ى  احل���د  م��ن 

البنك املركزي االأردين.

واأ�����س����ارت ال�������س���ادق ب���اأن���ه ويف اإط�����ار دع��م 

ت��وج��ه��ات ال��ب��ن��ك ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اال���س��ت��دام��ة 

املجاالت  البنك يف  يتبناها  التي  واالأول��وي��ات 

 ،)ESG( واحلوكمة  واالجتماعية  البيئية 

اأط���ل���ق ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي م����وؤخ����راً اإط�����ار عمل 

ل��ل��ت��م��وي��ل امل�������س���ت���دام ي��ت��م��ا���س��ى م���ع امل���ب���ادئ 

الف�سلى  وامل��م��ار���س��ات  ال��ع��امل��ي��ة  واالإر�����س����ادات 

اأول  ال��ع��رب��ي  البنك  ويعترب  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف 

ب��ن��ك يف امل��م��ل��ك��ة ي��ق��وم ب���اإط���الق وت��ب��ن��ي مثل 

ه����ذا االإط�������ار وال������ذي مت ت��ق��ي��ي��م��ه م���ن قبل 

بورز  اآن��د  �ستاندرد  العاملية  الت�سنيف  وكالة 

)S&P( وال��ت��ي اأك����دت ت��واف��ق��ه م��ع امل��ب��ادئ 

العاملية يف هذا املجال.

�سعيد  على  البنك  بجهود  يتعلق  وفيما 

البنك  اأن  ال�����س��ادق  اأك���دت  ال��رق��م��ي،  التحول 

على  الطموحة  ا�سرتاتيجيته  تنفيذ  وا�سل 

قام  قد  البنك  اأن  اإىل  م�سرية  ال�سعيد،  ه��ذا 

ب��اإط��الق العديد م��ن اخلدمات  ال��ع��ام  خ��الل 

واحل����ل����ول امل�����س��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ال��ع�����س��ري��ة 

لعمالئه عرب خمتلف االأ�سواق التي يعمل بها 

احتياجات  وتلبية  امل�ستجدات  اأح��دث  ملواكبة 

قطاعات و�سرائح العمالء املختلفة، مبا فيهم 

االأجيال القادمة.

ال��ب��ن��ك  اأن  اإىل  ه���ن���ا  االإ�������س������ارة  وجت������در 

»اأف�����س��ل بنك يف  ال��ع��رب��ي ح�سل على ج��ائ��زة 

واملقدمة من   »2022 لعام  االأو�سط  ال�سرق 

 Global ق��ب��ل جم��ل��ة »غ��ل��وب��ال ف��اي��ن��ان�����س

نيويورك،  ومقرها  العاملية   »Finance
اإىل  ه��ذا  ال��ت��وايل،  على  ال�سابع  للعام  وذل��ك 

ج���ان���ب ح�����س��ول ال��ب��ن��ك ع��ل��ى ال���ع���دي���د من 

يف  واالإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  اجلوائز 

جمال اخلدمات امل�سرفية الرقمية. 

وي�����س��ار اإىل اأن ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج اأول��ي��ة وه��ي 

خا�سعة ملوافقة البنك املركزي االأردين.

 وفد أردني برئاسة وزير الصناعة يزور العراق قريبا«..
االأنباط – زينة الرببور

ال�سناعة  وزي���ر  ب��رئ��ا���س��ة  اأردن���ي���ا  وف���دا  اأن  »االأن���ب���اط«  علمت 

لتوقيع  القادمة  االي���ام  خ��الل  ال��ع��راق  �سيزور  ال�سمايل  يو�سف 

عدة اتفاقيات تعزز العالقات الثنائية واالقت�سادية بني البلدين 

ال�سقيقني.

ياأتي ذلك يف وقت ي�سهد فيه البلدان حركة وا�سحة وزيارات 

متبادلة تهدف اىل توقيع عدد من االتفاقيات ت�سب يف م�سلحة 

اأر���س  على  تطبيقها  ح��ال  يف  عليهما  بالفائدة  وت��ع��ود  البلدين 

الواقع كما هو ماأمول.

زي���ارة  ع��ل��ى  يقت�سر  ل��ن  ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ن�����س��اط   

معلومات  وف��ق  ال��ق��ادم��ة  االي���ام  �ستحمل  اإمن���ا  ال�سمايل  ال��وزي��ر 

الطرفني يف  اأخ��رى متتالية من كال  لوفود  زي���ارات  »االأن��ب��اط« 

ظل ما ت�سهده العالقات االردنية العراقية من تطور الفت اأ�س�س 

الأر�سية منا�سبة لتطوير العالقات بني البلدين وحتقيق امل�سالح 

امل�سرتكة لفتح  التعاون اأبواباً مبختلف املجاالت.

م��ن اجل��دي��ر ذك���ره ان االأ���س��واق العراقية تعد م��ن االأ���س��واق 

امل�ستويات  اأعلى  على  كبري  اهتمام  وهناك  ل��الأردن  ج��داً  الهامة 

بني  واال�ستثمارية  وال�سناعية  التجارية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف 

البلدين.

االنباط- عمان

 ����س���ارك احت�����اد رج�����ال االأع����م����ال ال����ع����رب، يف 

اج��ت��م��اع��ات ال����دورة ال��راب��ع��ة واخل��م�����س��ني للجنة 

امل�سرتك، والدورة  العربي  العليا للعمل  التن�سيق 

النوعية  ال��ع��رب��ي��ة  االحت������ادات  مللتقى  ال�����س��اد���س��ة 

امل��ت��خ�����س�����س��ة، مل�����دة ث���الث���ة اأي�������ام يف ال��ع��ا���س��م��ة 

االإماراتية اأبوظبي.

وبح�سب ب��ي��ان ل��الحت��اد، ام�����س ال�����س��ب��ت، ق��دم 

ل��الحت��اد، ط��ارق حجازي،  امل�ساعد  ال��ع��ام  االأم���ني 

موجزاً حول الدرا�سة التي اأعدتها اأمانة االحتاد 

ب���ع���ن���وان »ت����داع����ي����ات ج���ائ���ح���ة ف����ريو�����س ك���ورون���ا 

روؤي����ة   2019-2022 ال��ع��رب��ي  ال���وط���ن  ع��ل��ى 

للتعايف  املثلى  االقت�سادية  لل�سيا�سات  م�ستقبلية 

التو�سيات  من  ع��دداً  ت�سمنت  والتي  واالزده���ار« 

امل��ه��م��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى االق��ت�����س��اد ال��ك��ل��ي وع���ددا 

كال�سياحة  العربية  االقت�سادية  القطاعات  م��ن 

البينية، ومتطلبات  والنقل واال�ستثمار والتجارة 

ال�سمان  �سبكة  وتطوير  العربي،  الغذائي  االأم��ن 

االجتماعي.

واأ�سار حجازي اإىل اأن االحتاد كاأحد موؤ�س�سات 

ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي امل�������س���رتك، ه�����دف م����ن خ���الل 

وح��ل��ول  بتو�سيات  اخل����روج  اإىل  ال��درا���س��ة،  ه���ذه 

الهياكل  يف  والتغريات  التطورات  حتاكي  عملية 

االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي اأح��دث��ت��ه��ا اجل��ائ��ح��ة، لي�سبح 

ا�ستجابة  واأف�سل  مرونة  اأكرث  العربي  االقت�ساد 

الأي �سدمات م�ستقبلية غري متوقعة دون اإحداث 

اختالالت جوهرية يف االأنظمة االقت�سادية، ومبا 

ي�ساهم يف ت�سريع عملية التعايف االقت�سادي.

واأك�����د اأن ال��ت��ك��ت��الت ال��ع��رب��ي��ة ه���ي ال��و���س��ي��ل��ة 

ما  واأن  امل�سرتك  العربي  التكامل  اإىل  للو�سول 

بداأت به عدد من الدول العربية يعترب اأمنوذجاً 

ال�سناعي  التكامل  تكتل  اإن�ساء  بعد  ب��ه  يحتذى 

العربي بني االأردن وم�سر واالإم��ارات والبحرين 

والقمة الثالثية بني االأردن وم�سر والعراق.

ولفت اإىل اأن الدرا�سة اأبرزت تاأثريات جائحة 

فريو�س كورونا على عدد من القطاعات املحورية 

اأحد  على  ال�سوء  و�سلطت  العربي  امل�ستوى  على 

امل�سبوقة،  وغ��ري  احلديثة  الدولية  االأزم���ات  اأه��م 

منها  رئي�سية،  ث��الث��ة حم���اور  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع 

القطاعات  على  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  ت��اأث��ري 

االق��ت�����س��ادي��ة يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي، واالإج�������راءات 

على  للمحافظة  العربية  ال���دول  اتخذتها  ال��ت��ي 

القطاعات  قدرة  ومدى  التدهور،  من  اقت�سادها 

االقت�سادية يف املنطقة العربية على التعايف.

وعر�س عدداً من التو�سيات املت�سمنة اأهمية 

وت�سهيل  العربية  ال��دوائ��ي��ة  ال�سناعات  ت�سجيع 

ت�سجيل االأدوية امل�سنعة يف اإحدى الدول العربية 

لدى باقي الدول االأخرى، على امل�ستوى العربي 

وتوجه  االأ�سواق  اإىل  اأف�سل  بنحو  نفاذها  الإتاحة 

�سبيل  يف  امل�سرتك  التعاون  نحو  العربية  ال��دول 

حتقيق االكتفاء الغذائي وتوفري االأمن الغذائي 

وذل����ك م���ن خ����الل ب��ن��اء ب���رام���ج ع��م��ل م�����س��رتك، 

الغذائي  التكامل  حتقيق  يف  ال��ت��ع��اون  ت�ستهدف 

وت��ق��ل��ي��ل ف���ج���وة ال���غ���ذاء خ��ا���س��ة يف ظ���ل االأزم�����ة 

على  ال�سلبية  وتداعياتها  االأوكرانية  الرو�سية- 

االأمن الغذائي العربي.

كما اأكد التوجه نحو تطبيق �سيا�سة االعتماد 

على الذات يف االإنتاج، مبعنى التو�سع احلقيقي يف 

�سيا�سات  وبناء  عامودية،  تكاملية  �سناعات  بناء 

احل����واف����ز االق��ت�����س��ادي��ة ح���ول���ه���ا، وه�����ذا ينطبق 

�سيا�سات  وتبني  الزراعية  ال�سناعات  على  اأي�ساً 

ت��ط��وي��ر اأك����رث ت��ق��دم��اً يف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واأ���س��ال��ي��ب 

االإنتاج، باالإ�سافة اإىل اأهمية الرتكيز على حزمة 

التو�سيات الواردة يف الدرا�سة ليتم تطبيقها من 

قبل �سانعي القرار يف الوطن العربي لتجاوز هذه 

التحديات وغريها العديد الإعادة بناء االقت�ساد 

وتلقي  حت��م��ل  م���ن  ليتمكن  ال��ع��رب��ي  ال���وط���ن  يف 

ال�����س��دم��ات ب��ن��ح��و اأف�����س��ل وت��ب��ن��ي خ��ط��ط ت��ع��اف 

اأداء  وتعيد  االقت�ساد  متانة  من  تزيد  اقت�سادي 

خمتلف القطاعات االقت�سادية.

ويف اج��ت��م��اع م��ن��ف�����س��ل ل����الحت����ادات ال��ع��رب��ي��ة 

ال���ن���وع���ي���ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف دورت����ه����ا ال�����س��اد���س��ة، 

ا�ستعر�س حجازي موجزاً حول املبادرات املتعلقة 

العربي  ال��وط��ن  االأع��م��ال يف  ري���ادة  دع��م  بق�سايا 

وتاأهيل الطاقات العربية واال�ستثمار يف راأ�س املال 

الب�سري يف ظل التحول الرقمي، الفتاً اإىل ازدياد 

اأهمية ريادة االأعمال وال�سركات النا�سئة القائمة 

على االأفكار االإبداعية خا�سة مع تنامي االهتمام 

يف  االأع��م��ال  ري��ادة  ت�ساهم  اإذ  املعرفة،  اقت�ساد  يف 

حتقيق النمو ال�سامل، وتعد حالياً من حمركات 

النمو االقت�سادي.

التي  املعوقات  حتديد  ���س��رورة  حجازي  واأك��د 

العربي ومتكني  ري��ادة االأعمال يف الوطن  تواجه 

املراأة اقت�سادياً من خالل اإيجاد اأنظمة موؤ�س�سية 

يف  اال�ستثمار  اأن  مبيناً  ال�����س��رك��ات،  اإن�����س��اء  ل��دع��م 

اأ�سا�سية يف خلق ميزة  الب�سري، دعامة  املال  راأ�س 

تناف�سية لالقت�ساد يف الوطن العربي.

الوطن  البطالة يف  م��ع��دالت  ارت��ف��اع  اأن  وب��ني 

ال�سهادات  وحاملي  ال�سباب  لدى  خا�سة  العربي 

ال��ع��ل��ي��ا م���ن امل�����س��اك��ل اجل��وه��ري��ة وال���ت���ي ي��رتت��ب 

العاملة،  للقوى  التناف�سية  القدرة  �سعف  عليها 

مم��ا ي��ظ��ه��ر اأه��م��ي��ة زي����ادة امل�����س��اه��م��ة ال��ف��ع��ال��ة يف 

االقت�سادية  التنمية  لتحقيق  امل��ع��رف��ة  اقت�ساد 

توفري  اأه��م��ي��ة  اإىل  الف��ت��اً  وامل�����س��ت��دام��ة،  ال�ساملة 

التعليم والتاأهيل والتدريب لرفع كفاءة الطاقات 

الب�سرية العربية من خالل التعاون على م�ستوى 

موؤ�س�سات العمل العربي امل�سرتك.

كما رحبت اللجنة با�ست�سافة اململكة االأردنية 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة م��ق��ر احت����اد رج����ال االأع���م���ال ال��ع��رب 

الجتماعات الدورة )55( للجنة التن�سيق العليا 

للعمل العربي امل�سرتك منت�سف هذا العام.

 »رجال األعمال العرب« يشارك في اجتماعات لجنة تنسيق 
العمل العربي المشترك

 ابو علي: تطبيق فواتيري مخصص 
للمواطنين ونظام الفوترة للشركات 

والمنشأت واالفراد

 الطلب واإلقبال على رحالت العمرة 
باألشهر الـ6 الماضية مرتفع

 جيدكو تطلق برنامج تحديث الصناعة 
ضمن رؤية التحديث االقتصادي

 2.5 مليار دينار صادرات المملكة
 إلى منطقة التجارة العربية

االنباط-عمان

الدخل  دائ���رة �سريبة  ع��ام  م��دي��ر  اع��ل��ن 

واملبيعات الدكتور ح�سام ابو علي ان اطالق 

ن��ظ��ام ال���ف���وت���رة ال��وط��ن��ي االل����ك����رتوين لن 

ي���رت���ب اي ت��غ��ي��ري ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ف���وات���ريي 

ا�ستقبال  على  بالعمل  التطبيق  و�سي�ستمر 

املمتنعني  عن  والبالغات  الفواتري  حتميل 

عن ا�سدار الفاتورة من املواطنني واملقيمني  

و�ستقوم الدائرة باأجراء ال�سحوبات وتقدمي 

اجلوائز ب�سكل دوري. 

ع��ل��م��ا ب���ان م��وع��د ال�����س��ح��ب ال��ث��اين على 

ج���وائ���ز ال��ف��وات��ري ال��ت��ي مت حت��م��ي��ل��ه��ا على 

�سهر  نهاية  �سيكون يف  »ف��وات��ريي«.  تطبيق 

اذار القادم.

وا�����س����اف ان ن���ظ���ام ال���ف���وت���رة ال��وط��ن��ي 

االل���ك���رتوين مت اط��الق��ه الن�����س��م��ام جميع 

الفوترة  بنظام  امللزمة  واملن�ساآت  ال�سركات 

واملن�ساآت  لل�سركات  املجال  اإتاحة  من خالل 

اأو لديها  ن��ظ��ام ف��وت��رة  ل��دي��ه��ا  ل��ي�����س  ال��ت��ي 

اأنظمة  لديها  التي  او  مايل حمو�سب  نظام 

حمو�سبة دون التخلي عن اأنظمتها واإ�سدار 

ال���ف���ات���ورة وح��ف��ظ��ه��ا ب�����س��ي��غ��ة اإل��ك��رتون��ي��ة 

�سروط  على  وحتتوي  النظام  عرب  منظمة 

الفاتورة ال�سريبية.

تطبيق  ان  ع��ل��ي  اب����و  ال���دك���ت���ور  وق�����ال   

فواتريي جاء لتعزيز ثقافة طلب الفاتورة 

ول�����س��م��ان احل�����س��ول ع��ل��ى ف��ات��ورة نظامية 

على  ح�سوله  ب��دل  اأو  �سلعة  اأي  �سراء  لقاء 

و�سي�ستمر  بطلبها  يقوم  اأن  دون  خدمة  اأي 

�سور  حتميل  با�ستقبال  ف��وات��ريي  تطبيق 

جوائز  على  ال�سحب  يف  للدخول  الفواتري 

املحملة  ال��ف��وات��ري  ع���دد  زاد  وك��ل��م��ا  ع��دي��ده 

عرب التطبيق كلما زادت فر�سة االأ�سخا�س 

بالفوز باجلوائز

واأعلن ان عدد الفواتري التي مت حتميلها 

بعد ال�سحب االول وحتى تاريخه 448 األف 

فاتورة.

من  لتحميله  م��ت��اح  التطبيق  ب���اأن  علما 

امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ك��اف��ة، ���س��واء اأك��ان��وا 

مكلفني �سريبيا اأو غري مكلفني ممن لي�س 

والتطبيق  لل�سريبة  تخ�سع  دخ��ول  لديهم 

متاح اأي�سا جلميع االأعمار والفئات.

متجر  ع��ل��ى  م��ت��وف��ر  التطبيق  اأن  وب���ني 

اأب���ل  وم��ت��ج��ر   Google play ج��وج��ل 

�ستور App Store، وباإمكان اأي �سخ�س 

ت��ن��زي��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق م���ن خ����الل ال��راب��ط��ني: 

 ،https ://bit .ly/3JF3FP9
https://apple.:ستور� االآب 

ي��ق��وم  ذل�����ك  وب���ع���د   ،co/3p21Hii
وت��اري��خ  الوطني  ال��رق��م  ب��اإدخ��ال  امل�ستخدم 

التطبيق  ع��ل��ى  ت�����س��ج��ي��ل��ه  ل��ي��ك��ت��م��ل  امل���ي���الد 

لي�سبح بعدها قادرا على ت�سوير اأي فاتورة 

لل�سلع واخلدمات وحتميلها عليه.

االنباط- عمان

ق���ال رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����س��ي��اح��ة ال��دي��ن��ي��ة، يف 

جمعية وكالء ال�سياحة وال�سفر بالل روبني، 

امل���واط���ن���ني على  م���ن  وال���ط���ل���ب  االإق����ب����ال  اإن 

رح���الت ال��ع��م��رة م��ن��ذ ب��داي��ة م��و���س��م العمرة 

الهجري يف �سهر اآب العام املا�سي وحتى نهاية 

كانون الثاين احلايل يف تزايد وارتفاع.

االأن��ب��اء  لوكالة  روب��ني يف حديث  واأ���س��اف 

واملتزايد  الكبري  االإقبال  اأن  االأردنية )برتا(، 

جاء  املا�سي،  ال�سهر  يف  العمرة  رح��الت  على 

املنا�سبة  واالأ���س��ع��ار  املدر�سية،  العطلة  نتيجة 

وامل�سجعة لرحالت العمرة.

وبني اأن عدد املعتمرين منذ بداية مو�سم 

ال��ع��م��رة وح��ت��ى ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر ك���ان���ون ال��ث��اين 

احل��ايل ت��راوح بني 85-80 األ��ف معتمر براً 

على رحالت  الطلب  يبقى  اأن  متوقعاً  وج��واً، 

العمرة قوياً ون�سطاً حتى نهاية �سهر رم�سان 

املقبل.

واأ�سار روبني، اإىل اأن �سعر رحلة العمرة براً 

يرتاوح ما بني 275-250 دينارا لل�سخ�س 

جنوم،   3 فئة  بالفنادق  الرباعية  الغرفة  يف 

اأ�سعار رحلة العمرة جواً من  يف حني ت��رتاوح 

الغرفة  يف  لل�سخ�س  دي��ن��ارا   450-470
الرباعية بالفنادق فئة 3 جنوم.

نقلت  ال���ت���ي  احل���اف���الت  اأع������داد  اأن  وب����ني 

املا�سية  ال�ستة  االأ�سهر  خ��الل  ب��راً  املعتمرين 

و�سلت اإىل 2200 حافلة.

االنباط- عمان

 بداأت املوؤ�س�سة االأردنية لتطوير امل�ساريع 

من  اال���س��ت��ف��ادة  طلبات  بتلقي  االقت�سادية 

ب���رن���ام���ج حت���دي���ث ال�����س��ن��اع��ة امل��ن��ب��ث��ق عن 

�سندوق دعم وتطوير ال�سناعة الذي ت�سرف 

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة  عليه 

للحكومة  التنفيذية  للخطة  تنفيذا  وذل��ك 

يف تنفيذ روؤية التحديث االقت�سادي.

بتلقي  �ست�ستمر  اأن��ه��ا  املوؤ�س�سة  واأع��ل��ن��ت 

االأوىل  باجلولة  للبدء  اإلكرتونيا  الطلبات 

يف  املقبل  �سباط   28 حتى  الربنامج  لهذا 

الربنامج الذي �سي�ستمر ملدة ثالث �سنوات 

وي�ستهدف ما ي�سل اإىل 200 من ال�سركات 

االأردن  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعية 

و���س��روط  م��ع��اي��ري  عليها  �ستنطبق  وال��ت��ي 

اال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ربن��ام��ج وال���ذي �سي�سمل 

دعماً مالياً وفنياً.

وي���ه���دف ال���ربن���ام���ج اإىل زي�����ادة االإن���ت���اج 

خالل  م��ن  ال�سناعية  لل�سركات  واملبيعات 

املبيعات  زي��ادة  اأو  الأ���س��واق جديدة  الو�سول 

تطوير  اإىل  اإ���س��اف��ة  احل��ال��ي��ة  االأ����س���واق  يف 

حت�سل  اأردين  من�ساأ  ذات  ج��دي��دة  منتجات 

خالل  م��ن  العاملية  املطابقة  ���س��ه��ادات  على 

الكلفة  وت��ق��ل��ي��ل  امل��ن��ت��ج��ات  حت�����س��ني ج����ودة 

لل�سناعات  التكنولوجية  االإدارة  وتطوير 

خ�سراء  م�سانع  اإىل  وال��و���س��ول  الوطنية 

حتافظ على البيئة وخلق وظائف جديدة.

وت�����س��ت��ق��ب��ل امل��وؤ���س�����س��ة ط��ل��ب��ات ال��راغ��ب��ني 

م����ن ال�������س���رك���ات ال�����س��ن��اع��ي��ة ع����رب امل���وق���ع 

www. ل�����ل�����م�����������س�����روع  االإل�����������ك�����������رتوين 

industrialfund.jo اأو عرب الرابط 
على  اإل��ك��رتون��ي��ا  الطلبات  لتقدمي  امل��وج��ود 

www. امل��وق��ع االإل���ك���رتوين ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة

على  املوؤ�س�سة  ب���اأن  علما   jedco.gov
الراغبة  ال�سركات  واإر�ساد  مل�ساعدة  ا�ستعداد 

املعلومات  م��ن  امل��زي��د  تلقي  اأو  باال�ستف�سار 

من خالل ق�سم خدمة اجلمهور.

االنباط- عمان

دول  اإىل  الوطنية  ال�سادرات  قيمة  زادت   

منطقة التجارة احلرة العربية الكربى حتى 

املا�سي  العام  من  الثاين  ت�سرين  �سهر  نهاية 

اأي ما مقداره  باملئة،   22.6 بن�سبة   ،2022
نف�سها  الفرتة  مع  مقارنة  دينار  مليار   2.5
دينار.  مليار   2 والبالغة   2021 ال��ع��ام  م��ن 

ال�سادرة  اخلارجية  التجارة  بيانات  وبح�سب 

قيمة  ارتفعت  العامة،  االإح�ساءات  دائ��رة  عن 

التجارة  منطقة  دول  من  اململكة  م�ستوردات 

11 �سهرا من  احلرة العربية الكربى خالل 

العام املا�سي، بن�سبة 38.1 باملئة، لت�سل اإىل 

مليار   3.9 مع  مقارنة  دي��ن��ار،  مليار   5.4
دينار لنف�س الفرتة من العام 2021.

ووفقا للمعطيات االإح�سائية، ارتفع عجز 

منطقة  دول  م��ع  للمملكة  ال��ت��ج��اري  امل��ي��زان 

 11 خ��الل  ال��ك��ربى  العربية  احل��رة  التجارة 

اإىل ح��وايل  امل��ا���س��ي لي�سل  ال��ع��ام  ���س��ه��را م��ن 

1.9 مليار  م��ع  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ار   2.9
دينار للفرتة املماثلة من العام 2021.

�سلم  ال�سعودية  العربية  اململكة  وت�سدرت 

التجارة  دول منطقة  اإىل  االأردنية  ال�سادرات 

11 �سهرا من  احلرة العربية الكربى خالل 

مليون   768 نحو  اإىل  لت�سل  املا�سي  ال��ع��ام 

مليون   565 ب��ح��وايل  ال��ع��راق  تلتها  دي��ن��ار، 

دينار، وثم فل�سطني بنحو 182 مليون دينار، 

واالإمارات العربية بنحو 165 مليون دينار.

ال�سعودية  العربية  اململكة  ت�����س��درت  كما 

قائمة الدول التي ت�ستورد منها االأردن، حيث 

ال�سعودية  اململكة من  م�ستوردات  قيمة  بلغت 

االإم���ارات  تلتها  دي��ن��ار،  مليار   2.7 يقارب  ما 

العربية بحوايل 1.5 مليار دينار.

وت���ع���د االأ�����س����م����دة، واالأدوي������������ة، ال���ف���واك���ه 

واخل���������س����ار ال����ط����ازج����ة وامل����������ربدة، االأم������الح 

الدهانات،  بالب�سرة،  العناية  وم�ستح�سرات 

امل��ح�����س��رات ال��غ��ذائ��ي��ة، ال�����س��وك��والت��ة، االأث���اث 

واملبيدات  املن�سوجات  اإىل  اإ�سافة  واالأقم�سة، 

اإىل  ال�����س��ادرات االأردن��ي��ة  اأه���م  احل�سرية م��ن 

دول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى.

اأم�����ا اأب������رز م�������س���ت���وردات امل��م��ل��ك��ة م���ن دول 

منطقة التجارة احلرة العربية الكربى فهي 

النفط اخلام وم�ستقاته، احللي واملجوهرات، 

ال��ت��م��ور، احل��ن��ط��ة ال��ق��م��ح، االأ����س���م���اك، األ����واح 

و�سفائح من لدائن، اأك�سيد التيتانيوم وبويل 

وم�سنوعاته،  احلديد  وبولي�سرتين،  اثيلني، 

االأث������اث، واأ���س��ج��ار ال��ف��واك��ه، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

االأجبان والع�سل واحلبوب.
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االنباط-وكاالت

���ص��ج��ل الق���ت�������ص���اد الأم����رك����ي من��وا 

من  اأب��ط��اأ  بوترة  ولكن   2022 العام  يف 

ا�صتمر  ال����ذي  ال��وق��ت  يف   ،2021 ال��ع��ام 

ال���ص��ت��ه��اك رغم  الأم��رك��ي��ون يف  فيه 

انخفا�ض القوة ال�صرائية ب�صبب ارتفاع 

ويتمحور  والت�صخم.  ال��ف��ائ��دة  اأ���ص��ع��ار 

الباد  اإذا كانت  ال�صوؤال حاليا حول ما 

�صت�صهد ركودا يف العام 2023 اأم ل.

الناجت  منو  اإن  التجارة  وزارة  وقالت 

امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل ب��ل��غ 2.1 يف امل��ئ��ة يف 

العام 2022.

وه����ذه وت����رة اأب���ط���اأ م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام 

العام  اأقوى منو منذ  �صهد  الذي   2021

وج��اء  امل��ئ��ة.  يف   5.9 اإىل  و���ص��ل   ،1984

ذل��ك ب��ع��دم��ا �صهد ال��ع��ام ال�����ص��اب��ق اأك��ر 

الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  انخفا�ض 

امل���ئ���ة(  يف   3.5-(  1946 ال����ع����ام  م���ن���ذ 

و�صهرين من الركود ب�صبب كوفيد-19.

وق���ال���ت م���دي���رة م��ك��ت��ب امل��ي��زان��ي��ة يف 

ال��ب��ي��ت الأب���ي�������ض ����ص���الن���دا ي���ون���غ عر 

ال��ن��م��و  م���ن  ع��ام��ن  “اأول  اإّن  ت���وي���ر، 

هما  ب��اي��دن(  ج��و  عهد  )يف  القت�صادي 

الناحية(  ه��ذه  )يف  ع��ام��ن  اأول  اأق���وى 

الرئي�ض  منذ  اآخ��ر  رئي�ض  ب��اأي  مقارنة 

كلينتون«. )بيل( 

يف ال��رب��ع الأخ���ر وح���ده، ك��ان النمو 

2.9 يف املئة مبعدل �صنوي، وهو مقيا�ض 

ت��ع��ت��م��ده ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة وي���ق���ارن 

ال�صابق  بالربع  الناجت املحلي الإجمايل 

ثم ي�صع توقعا ب�صاأن التطور على مدار 

املئة  يف   0.7 بن�صبة  النمو  وزاد  ال��ع��ام. 

ال�صابق. بالربع  مقارنة 

وق����ال����ت روب����ي����ا ف�����اروق�����ي، ك��ب��رة 

ايه”  اف  “ات�ض  ل���دى  الق��ت�����ص��ادي��ن 

من  “اأقوى  الإجمال  املحلي  الناجت  اإن 

املتوقع«.

ك��ا���ص��ك��ن،  اأورن  راأى  ذل������ك،  م����ع 

“اأك�صفورد  يف  الق�������ت���������������ص�������ادي 

التقدم  “معظم  اأن  اإيكونوميك�ض”، 

ح������دث يف وق������ت م���ب���ك���ر م�����ن ال��ف�����ص��ل 

�صعيفا  القت�صاد  كان  بينما  )الأخ��ر( 

ب�صكل اأ�صا�صي”، واأ�صاف اأنه “من غر 

اأوائل العام  املرجح تكرار هذا الأداء يف 

.»2023

 2.9 بن�صبة  ي��ن��م��و  اأم���رك���ا  اق��ت�����ص��اد 

باملئة يف الربع الرابع من 2022

تدخل البنك املركزي

 غر اأن العام 2022 بداأ ب�صكل �صيء، 

م���ع ان��خ��ف��ا���ض ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي خ��ال 

ال��ف�����ص��ل  يف  امل���ئ���ة  يف   1.6-( ف�����ص��ل��ن 

ال��ف�����ص��ل  يف  امل��ئ��ة  يف   0.6- ث���ّم  الأول، 

ال����ث����اين(، ق��ب��ل ال���ع���ودة اإىل ال��ن��م��و يف 

الف�صل الثالث )3.2يف املئة(.

وبقي ال�صتهاك الذي يعد حمرك 

نهاية  ق��وي��ا يف  الأم���رك���ي،  الق��ت�����ص��اد 

العام 2022 رغم تدخل البنك املركزي، 

على اأمل اإبطاء مرتفع للغاية.

حد  اإىل  الأمركيون  يعتمد  وبينما 

م�صرياتهم،  يف  الئ��ت��م��ان  ع��ل��ى  ك��ب��ر 

رف�����ع الح���ت���ي���اط���ي ال�����ف�����درايل م��ع��دل 

امل�صارف  دف��ع  مم��ا  الرئي�صي،  الفائدة 

التجارية اإىل رفع اأ�صعار الفائدة.

ال�صرائية  ال��ق��درة  على  ذل��ك  وي��وؤث��ر 

يعانون  كانوا  الذين  امل�صتهلكن،  لدى 

الت�صخم. ب�صبب 

العام  �صي�صهد  ه��ل  ال�����ص��وؤال:  ويبقى 

2023 منوا اأو ركودا؟

وق�����������ال غ������ري������غ������وري داك�����������و ك���ب���ر 

بارثينون”  واي  “اإي  يف  القت�صادين 

يف ت��ق��ري��ر ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض “يف 

ال����وق����ت احل��������ايل، ت�������ص���ر امل����وؤ�����ص����رات 

الق��ت�����ص��ادي��ة اأك����ر ن��ح��و رك����ود ب����داأ يف 

دي�صمر- �صهري  يف  اأي  ال��ع��ام،  مطلع 

يناير«.

خ�����ب�����ر: ال�����ب�����ي�����ان�����ات الأم�����رك�����ي�����ة 

امل�صتثمرين �صهية  الإيجابية عززت 

الدين« »�صقف 

ا���ص��ت��م��ر الق��ت�����ص��اد  اإذا  ول��ك��ن، ح��ت��ى 

الأمركي يف النمو يف العام 2023، فقد 

يكون هذا النمو �صعيفا للغاية “بحيث 

اإذا  ما  ملعرفة  الأم��ر  مراقبة  �صتتوجب 

اأم ل”، ع��ن��د ح��وايل  ك���ان ه��ن��اك رك���ود 

الواحد يف املئة لهذا العام.

خمولة  ف��ق��ط  واح���دة  هيئة  وه��ن��اك 

ب��ت��ح��دي��د ف���رات ال��رك��ود يف ال��ولي��ات 

للبحوث  الوطني  املكتب  وهي  املتحدة، 

تن�صر  اإع���ان���ات���ه  ل��ك��ن  الق���ت�������ص���ادي���ة. 

اأ�صهرا عدة. متاأخرة 

اآخر  تهديد  ُي�صاف  الأثناء،  هذه  يف 

مت  ال��ذي  العام  الدين  �صقف  يف  يتمثل 

اتفاق  وب��دون  املا�صي.  الأ�صبوع  بلوغه 

يف ال��ك��ون��غ��ر���ض، ف��ق��د جت���د ال���ولي���ات 

امل��ت��ح��دة ن��ف�����ص��ه��ا يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف يف 

حالة تخلف عن ال�صداد.

وت����ري����د ال��غ��ال��ب��ي��ة اجل���م���ه���وري���ة يف 

الدميوقراطين  اإجبار  النواب  جمل�ض 

التي  النفقات  بع�ض  ع��ن  ال��ع��ودة  على 

���ص��وت��وا ع��ل��ي��ه��ا ق��ب��ل ���ص��ي��ط��رت��ه��ا على 

املجل�ض.

النائب الدميوقراطي برندن  وحذر 

جمل�ض  يف  امليزانية  جلنة  ع�صو  بويلي 

ال��ت��خ��ل��ف عن  اأن  ب��ي��ان م��ن  ال���ن���واب يف 

ال�صداد “�صيكون كارثة اقت�صادية غر 

م�صبوقة«.

الق��ت�����ص��اد  ي�����ص��ه��د  “بينما  وق������ال 

الأم����رك����ي من����وا م��ن��ت��ظ��م��ا وت�����ص��خ��م��ا 

م��راج��ع��ا و���ص��وق ع��م��ل م���زده���رة، ف��اإن 

احلزب  �صيا�صة  هو  نحتاجه  �صيء  اآخ��ر 

اجل��م��ه��وري امل��ت��ه��ورة ال��ت��ي ت��دم��ر كل 

�صيء«.

االنباط-وكاالت

اإىل  تدفقوا  العرب  امل�صتثمرين  اأن  يبدو 

الهبوط احلاد يف  بريطانيا لا�صتفادة من 

امل�صتمر  الإ�صرليني  اجلنيه  �صرف  �صعر 

ال�صتفادة من  اإىل  اإ�صافة  �صهور،  منذ عدة 

والراجع  الباد  يف  العقارات  �صوق  تباطوؤ 

ال������ذي ت�����ص��ه��ده الأ�����ص����ع����ار، ح���ي���ث ���ص��ج��ل��ت 

م�صريات امل�صتثمرين العرب من العقارات 

عام  منذ  لها  م�صتوى  اأعلى  لندن  و�صط  يف 

.2015

“نايت  ن�����ص��رت��ه��ا ���ص��رك��ة  اأرق�����ام  اأظ���ه���رت 

اأن م�صريات  فرانك” العقارية العماقة، 

امل�صتثمرين العرب من عقارات و�صط لندن 

 2022 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  الن�صف  يف  �صجلت 

م�صتوى  اأعلى  اإىل  وقفزت  ك��ب��راً،  ارتفاعاً 

�صنوات. منذ 

امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن من  اإن  ال�����ص��رك��ة  وق���ال���ت 

م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق الأو����ص���ط ا���ص��ت��ف��ادوا من 

���ص��ع��ف اجل���ن���ي���ه الإ����ص���رل���ي���ن���ي وت��خ��ف��ي��ف 

العا�صمة  اإىل  وتدفقوا  املفرو�صة،  القيود 

ال�صوق  يف  ال�صتثمار  اأجل  من  الريطانية 

العقارية.

منطقة  دول  م��ن  امل�����ص��رون  وا���ص��ت��ح��وذ 

املعامات  م��ن   %11 على  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق 

ال��ع��ق��اري��ة يف ب��ع�����ض امل��ن��اط��ق امل��رم��وق��ة يف 

ل���ن���دن، مم���ا ي�����ص��ع��ه��م يف امل���رت���ب���ة ال��ث��ان��ي��ة 

من  ال��ق��ادم��ن  امل�صتثمرين  ب��ع��د  م��ب��ا���ص��رة 

اأوروبا واملحلين الريطانين.

قالت “نايت فرانك” اإن اآخر مرة حقق 

ن�صبة  الأو���ص��ط  ال�صرق  من  امل�صرون  فيها 

عام  يف  كانت  املنطقة  يف  املبيعات  من  اأعلى 

.2015

ال�صكنية  الأب���ح���اث  ق�����ص��م  رئ��ي�����ض  وق����ال 

“مقارنة  ب��ي��ل:  ت���وم  فرانك”،  “نايت  يف 

امل�����ص��رون من  ك��ان  ال��ع��امل،  اأج���زاء  ببع�ض 

ال�صفر  بحرية  يتمتعون  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق 

اجلنيه  �صعف  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  ل��ن��دن  اإىل 

اإىل خ�صومات تزيد  اأدى  الإ�صرليني، مما 

مت  ع��ن��دم��ا   2014 ب���ع���ام  م��ق��ارن��ة   %40 ع���ن 

اجلمع بن حتركات الأ�صعار والعمات«.

ال��ن�����ص��ف  خ����ال  ك���ورن���ا  وب�����اء  ذروة  ويف 

امل�صتثمرون  ا�صتحوذ   ،2020 عام  من  الأول 

من  فقط   %2.2 على  الأو���ص��ط  ال�صرق  م��ن 

لندن،  و���ص��ط  مناطق  يف  املبيعات  اإج��م��ايل 

مع  جنب  اإىل  -جنباً  دول��ه��م  فر�صت  حيث 

الكثر من دول العامل- �صل�صلة من القيود 

الجتماعية ال�صارمة للحد من الفرو�ض.

“بلومرغ”  وكالة  ن�صرته  تقرير  وقال 

اج���ت���ذب���ت  ال����ت����ي  ل����ن����دن  اإن  الأم�����رك�����ي�����ة، 

م��ن��ذ ف���رة ط��وي��ل��ة اأح��ج��ام��ا ���ص��خ��م��ة من 

ال����ص���ت���ث���م���ار الأج����ن����ب����ي، وج����ذب����ت م��ع��ظ��م 

ت��دف��ق��ات راأ�����ض امل����ال م��ق��ارن��ة ب����اأي مدينة 

 ،2022 ع���ام  م��ن  الأول  ال��ن�����ص��ف  يف  ع��امل��ي��ة 

ت��واج��ه ه��ذا ال��ع��ام ح��ال��ة م��ن ع��دم اليقن 

اأ�صعار  ارتفاع  مع  العقارات  تقييمات  ب�صاأن 

الفائدة.

وب���ح�������ص���ب ب����ي����ان����ات ج���م���ع���ت���ه���ا ����ص���رك���ة 

فقد  “بلومرغ”،  ون�صرتها   )MSCI(

على  الأج��ان��ب  ال�صفقات  �صانعو  ا�صتحوذ 

57% من ال�صتثمار العقاري يف لندن العام 

املا�صي، مقارنة ب� 65% يف عام 2015.

“نايت  رئي�ض مكتب  فاون،  وقال هرني 

“ل  الأو�صط:  ال�صرق  فرانك” اخلا�ض يف 

تنظر العائات الرية اإىل لندن على اأنها 

طويلة  نظر  وجهة  تتبنى  بل  عابر،  مكان 

امل�صتثمرون  ي��زال  “ل  وي�صيف:  املدى”، 

متفائلن ب�صاأن توقعات لندن، حيث ي�صعر 

معهم  اأحتدث  الذين  الإماراتيون  العماء 

اأي  فر�صة ل ت�صاهى يف  باأنها توفر حالياً 

و�صتعود  ال��ع��امل  م�صتوى  على  اآخ���ر  م��ك��ان 

بقوة كما كانت دائماً«.

 الركود يهدد االقتصاد األميركي بعد نمو بطيء في 2022

 مشتريات العرب من عقارات لندن تسجل أعلى مستوى منذ 2015

الأحد   29/ 1 / 2023 

 صندوق النقد: حالة عدم اليقين 
االقتصادي تهدد معدالت النمو العالمي

االنباط-وكاالت

التي  ال�صدمات  اأن  حديث،  تقرير  ك�صف 

الأخ��رة  ال�صنوات  يف  العاملي  القت�صاد  هزت 

ج��دي��دة  طبيعية  ح��ال��ة  ح����دوث  يف  ت�صببت 

احل��الت  بع�ض  يف  مدفوعة  لا�صطرابات، 

وا�صتمرار  البلدان  بن  ال�صيا�صي  بالت�صرذم 

حدة التوترات اجليو�صيا�صية.

رف��ع  اإىل  اأي�������ص���ا  الأح���������داث  ه����ذه  واأدت 

عالية  م�����ص��ت��وي��ات  اإىل  ال��ي��ق��ن  ع����دم  ح���ال���ة 

بالنمو  ب����دوره  ي�صر  مم��ا  ا�صتثنائي،  ب�صكل 

القت�صادي.

اأن��ه  اإىل  ال����دويل،  واأ����ص���ار ���ص��ن��دوق النقد 

لتتبع تطور هذه الظروف ب�صكل اأف�صل، فقد 

ال�صندوق، بتحديث موؤ�صر عدم  ق��ام خ��راء 

لإظهار  بال�صندوق  اخل��ا���ض  العاملي  اليقن 

ق������راءات اأك����ر ت��ك��راري��ة ���ص��ه��ري��ة، ب����دًل من 

يعود  اقت�صادا  بيانات 71  ودم��ج  �صنوية،  رب��ع 

تاريخها اإىل عام 2008.

انخف�ض  امل��وؤ���ص��ر  اأن  ال��ت��ق��ري��ر،  واأظ���ه���ر 

ال��ق��راءة  وه��ي  املا�صي،  دي�صمر  �صهر  خ��ال 

الأخ��������رة، ل��ك��ن��ه ا���ص��ت��م��ر يف ال���و����ص���ول اإىل 

على  الأخ����رة  الآون����ة  يف  مرتفعة  م�صتويات 

خلفية ال�صدمات املتتالية، مبا يف ذلك غزو 

املرتبطة  والتكلفة  موؤخرا  لأوكرانيا  رو�صيا 

به، خا�صة ما يتعلق منها بارتفاع اأ�صعار ال�صلع 

والطاقة والغاز بن�صبة قيا�صية، وهو ما ت�صبب 

ب�صكل مبا�صر يف ارتفاع حدة موجة الت�صخم 

التي تواجهها جميع البلدان منذ بداية العام 

املا�صي.

وق����ال ال�����ص��ن��دوق، اإن����ه ا���ص��ت��خ��دم حتليا 

ن�صيا للتقارير التي اأعدتها وحدة املعلومات 

القت�صادية التي ت�صمح بت�صنيف م�صادر عدم 

مت  التي  الكلمات  حتليل  خ��ال  م��ن  اليقن 

ن�صرها على مقربة من اإ�صارات عدم اليقن.

اأول جهد  ه��و  ه��ذا  اأن  “نعتقد  واأ���ص��اف: 

لإن�صاء مقيا�ض �صهري ي�صتند اإىل الن�ض لعدم 

النامية  البلدان  من  العديد  يغطي  اليقن 

وميكن مقارنته عر البلدان«.

ف��ي��م��ا ت���و����ص���ح ال�����ص��ري��ح��ة ال���ث���ان���ي���ة من 

التحليل، تركيبة اإ�صارات عدم اليقن املرتبطة 

بالتجارة والوباء والتداعيات من القت�صادات 

الكرى وحرب رو�صيا يف اأوكرانيا.

اأم����ا ال�����ص��ري��ح��ة ال��ث��ال��ث��ة، ف��ت��ت��ن��اول كيف 

ت��ط��ورت امل��ح��رك��ات، حيث ق��ف��زت ح��ال��ة عدم 

للمملكة  املتوقع  الت�صويت غر  بعد  اليقن 

املتحدة ملغادرة الحت��اد الأوروب��ي - وارتفعت 

ب�صكل اأكر بعد النتيجة املفاجئة لانتخابات 

الرئا�صية لعام 2016 يف الوليات املتحدة.

الوليات  بن  توترات جتارية  ذل��ك  وتبع 

ت�صبب يف حالة عدم  وال�����ص��ن، مم��ا  املتحدة 

يقن كبرة للعامل.

ت��ا ذل��ك ارت��ف��اع كبر اآخ��ر يف اأوائ���ل عام 

2020 مع ظهور فرو�ض كورونا، وبعد ذلك 

وخال اأقل من عامن حدثت �صدمة اأخرى 

متثلت يف احلرب الرو�صية يف اأوكرانيا وجتدد 

عدم اليقن التجاري املرتبط بخطر التفتت 

اجلغرايف القت�صادي.

االنباط-وكاالت

اجلمعة،  الذهب،  اأ�صعار  ا�صتقرت 

ال��ب��ي��ان��ات  اإىل  الأ������ص�����واق  ت��ن��ظ��ر  اإذ 

الق���ت�������ص���ادي���ة الأم����رك����ي����ة ال��ق��وي��ة 

الحتياطي  ملجل�ض  داف���ع  اأن��ه��ا  ع��ل��ى 

الفيدرايل الأمركي لإبقاء معدلت 

لكن  اأط��ول،  لفرة  مرتفعة  الفائدة 

احلذر قبل بيانات الت�صخم واجتماع 

جل��ن��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ة ال��ن��ق��دي��ة الأ���ص��ب��وع 

املقبل حد من تراجع الذهب.

وق�������ال م���اي���ك���ل ه���ي���و����ص���ون ك��ب��ر 

“�صي. ���ص��رك��ة  الأ����ص���واق يف  حم��ل��ل��ي 

الناجت  اأرق���ام  اإن  ماركت�ض”  اإم.���ص��ي 

املتحدة  للوليات  الإج��م��ايل  املحلي 

جم��ل�����ض  ب�������اأن  ال���ت���ك���ه���ن���ات  “تثر 
الح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل الأم��رك��ي 

���ص��رف��ع م���ع���دلت ال���ف���ائ���دة ل��ف��رة 

الت�صخم  اأن  من  الرغم  على  اأط��ول 

بداأ يبدو اأكر اعتدال” مما ي�صغط 

على الذهب.

الأ�صعار حتركات 

امل���ع���ام���ات  ال�����ذه�����ب يف  ا����ص���ت���ق���ر 

 0.02 طفيف  ب�صكل  لرتفع  الفورية 

لاأون�صة  دولر   1930.80 اإىل  باملئة 

بتوقيت  م�����ص��اء   12 ال�����ص��اع��ة  ب��ح��ل��ول 

غ��ري��ن��ت�����ض، ل��ك��ن��ه حت����رك يف ن��ط��اق 

واح���دا  ت��راج��ع  ب��ع��دم��ا  ن�صبيا  ���ص��ي��ق 

ال�صابقة  اجل��ل�����ص��ة  يف  ت��ق��ري��ب��ا  ب��امل��ئ��ة 

البيانات الأمركية. عقب 

وه����ب����ط����ت ال����ع����ق����ود الأم����رك����ي����ة 

اإىل  ب���امل���ئ���ة   0.1 ل���ل���ذه���ب  الآج�����ل�����ة 

1927.30دولر.

واأظ����ه����رت ب��ي��ان��ات ����ص���درت اأم�����ض 

اخلمي�ض اأن القت�صاد الأمريكي منا 

معظم  لكن  املتوقع  من  اأ�صرع  ب�صكل 

ركود  حدوث  يتوقعون  القت�صادين 

ب��ح��ل��ول ال��ن�����ص��ف ال���ث���اين م���ن ال��ع��ام 

���ص��ي��ك��ون م��ع��ت��دل ول���ف���رة ق�����ص��رة 

ب�صبب  �صابقة  رك��ود  بفرات  مقارنة 

قوة �صوق العمل ب�صورة غر معتادة.

اإىل  ال���������دولر  وا����ص���ت���ق���ر م���وؤ����ص���ر 

ح��د ك��ب��ر مم��ا ج��ع��ل ال��ذه��ب امل��ق��وم 

اأقل جاذبية. بالعملة الأمريكية 

وي���رق���ب امل�����ص��ت��ث��م��رون اج��ت��م��اع 

جل��ن��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ة ال��ن��ق��دي��ة ل��ل��ب��ن��ك 

امل��رك��زي الأم��ري��ك��ي الأ���ص��ب��وع املقبل 

يومن  م��دى  على  �صي�صتمر  وال���ذي 

وي��ت��وق��ع��ون زي�����ادة اأ����ص���ع���ار ال��ف��ائ��دة 

مبقدار 25 نقطة اأ�صا�ض.

وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���ل���م���ع���ادن ال��ن��ف��ي�����ص��ة 

الأخ����������رى، ان���خ���ف�������ص���ت ال���ف�������ص���ة يف 

اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.7 ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��ات 

23.72 دولر لاأون�صة.

اإىل  باملئة   0.9 الباتن  وت��راج��ع 

ال��ب��ادي��وم  وخ�صر  دولر،   1009.38

 المعدن األصفر أسير نطاق ضيق وسط ترقب لقرارات الفيدرالي

 »شيفرون« األميركية تسجل أرباحا 
غير مسبوقة في 2022

النباط-وكالت

حققت �صركة “�صيفرون”، عماقة النفط 

املا�صي،  العام  قيا�صية يف  اأرب��اح��ا  الأم��رك��ي��ة، 

م�صتفيدة من �صعود اأ�صعار الطاقة.

حتقيقها  ال�صركة،  اأعمال  نتائج  واأظ��ه��رت 

�صايف ربح بلغ 36.5 مليار دولر، يف عام 2022، 

مقابل 15.6 مليار دولر يف العام ال�صابق.

توليد  اإىل  ال��ن��ف��ط  اأ���ص��ع��ار  ارت���ف���اع  واأدى 

تدفقات نقدية قيا�صية لدى ثاين اأكر �صركة 

ل�صتك�صاف النفط يف اأمركا، والتي اأعلنت عن 

لإع��ادة  دولر  مليار  بقيمة 75  �صخم  برنامج 

�صراء الأ�صهم.

واأ����ص���ار ت��ق��ري��ر ل��وك��ال��ة ب��ل��وم��رغ اإىل اأن 

الأمركية  النفط  ل�صركة  القيا�صية  الأرب���اح 

لدى  غ�صبا  تثر  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  العماقة 

الأبي�ض  البيت  يف  النفط  �صناعة  منتقدي 

والكونغر�ض، حيث �صاهم ارتفاع اأ�صعار الوقود 

ب�صكل اأ�صا�صي يف موجة الت�صخم العنيفة التي 

ت�صهدها الوليات املتحدة والتي تعتر الأقوى 

خال 4 عقود.

ويف الربع الأخر من العام املا�صي منفردا، 

�صجلت �صيفرون �صايف اأرباح قيمتها 6.45 مليار 

دولر، مقابل 5.05 مليار دولر يف نف�ض الفرة 

من 2021.

“�صيفرون” اإي���رادات بنحو 56.4  و�صجلت 

مليار دولر يف الربع الرابع، مقابل 48.1 مليار 

دولر يف الفرة املقارنة قبل عام.

بن  م��ن  الأوىل  “�صيفرون” ه��ي  وتعتر 

عن  �صتعلن  التي  ال��ك��رى  اخلم�ض  ال�صركات 

“اإك�صون  اأن تعلن  امل��ق��رر  اأرب��اح��ه��ا، حيث م��ن 

موبيل” عن نتائج اأعمالها يف 31 يناير، تليها 

�صركات “�صل” و”بي بي” و”توتال اإنرجيز” 

يف الأ�صابيع املقبلة.

 روسيا تعزز صادرات الديزل لتركيا 
وأفريقيا قبل الحظر األوروبي

االنباط-وكاالت

زادت رو�صيا اإمداداتها من وقود الديزل اإىل 

املوانئ الأفريقية وموانئ البحر املتو�صط يف 

يناير مع اقراب �صريان حظر فر�صه الحتاد 

الأوروب��ي، بح�صب ما اأظهرته بيانات اأظهرت 

بيانات من م�صادر ب�صوق النفط ورفينيتيف.

وواف��ق الحت��اد الأوروب��ي على حظر كامل 

اعتبارا  الرو�صي  النفطية  املنتجات  ل���واردات 

من اخلام�ض من فراير، يف حماولة خلف�ض 

ع��ائ��د ال�����ص��ادرات ال��رو���ص��ي��ة ب�صبب دوره����ا يف 

ال�صراع الع�صكري مع اأوكرانيا.

الكرى  ال�صبع  ال���دول  جمموعة  وتعتزم 

اأي�����ص��ا و����ص���ع ح���د اأق�����ص��ى لأ����ص���ع���ار ال���وق���ود 

الرو�صي.

واأظهرت بيانات رفينيتيف تنامي اإمدادات 

وقود الديزل من املوانئ الرو�صية اإىل تركيا 

يف الأ�صهر املا�صية لت�صجل نحو 680 األف طن 

من الأول حتى 25 يناير اجلاري مقابل نحو 

730 األف طن يف دي�صمر باأكمله.

واأفادت رفينيتيف باأن رو�صيا قد ت�صدر ما 

ل يقل عن 370 األف طن من وقود الديزل من 

موانئ البلطيق اإىل املغرب يف ال�صهر اجلاري 

مع ت�صليم اجل��زء الأك��ر من هذه ال�صحنات 

اإىل ميناء طنجة.

األ��ف طن  واأب��ح��رت �صحنتان حتمان 70 

من وقود الديزل من رو�صيا يف طريقهما اإىل 

الرازيل.

وم��ن��ذ ب���داي���ة ال�����ص��ه��ر اجل������اري، ارت��ف��ع��ت 

اإم��دادات وقود الديزل وزيت الغاز من ميناء 

الأ�صود  البحر  على  الرو�صي  نوفورو�صي�صك 

اإىل ال�صنغال م�صجلة 140 األف طن مقابل 35 

األف طن يف ال�صهر ال�صابق.

ناقلتن  ف��اإن  رفينيتيف  بيانات  وبح�صب 

اأخرين قد تنقان ما ي�صل اإىل 66 األف طن 

من وقود الديزل الرو�صي اإىل ليبيا.

االنباط-وكاالت

ت��ب��ادل��ت ال�����ص��ن وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

ملنظمة  اج��ت��م��اع  يف  احل����ادة  الن���ت���ق���ادات 

و�صفت  حيث  اجلمعة،  العاملية،  التجارة 

“متنمرة”  دول���ة  ب��اأن��ه��ا  وا�صنطن  بكن 

مناف�صتها  املتحدة  الوليات  اتهمت  فيما 

ب��ات��خ��اذ اإج�����راءات ان��ت��ق��ام��ي��ة ب��ا اأ���ص��ا���ض 

قانوين.

وحت�������دث ال�������ص���ف���ر ال�������ص���ي���ن���ي ل���دى 

قانغ  ت�صنغ  يل  العاملية  التجارة  منظمة 

النزاعات  لبحث  للمنظمة  اجتماع  اأم��ام 

تقدمي  م��ن  قليلة  ف���رة  ب��ع��د  ال��ت��ج��اري��ة 

اأح��ك��ام  ع���دة  امل��ت��ح��دة طعنا يف  ال���ولي���ات 

اأ����ص���درت���ه���ا م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة 

اجلمركية  ال��ت��ع��ري��ف��ات  اأن  اإىل  خل�صت 

القواعد  تنتهك  املعادن  على  الأمركية 

العاملية.

بعدة دول هي  الأحكام  وارتبطت هذه 

ال�صن وتركيا والرنويج و�صوي�صرا.

م���ن خطابه  ل��ن�����ص��خ��ة  وق����ال يل وف��ق��ا 

ال�صلوكيات  “هذه  رويرز  ح�صلت عليها 

امل��ق��ل��ق��ة م���ن ج���ان���ب ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

ت��ظ��ه��ر اأن����ه����ا م���ت���ن���م���رة، )مت����ار�����ض ه���ذا 

للقواعد  ومنتهكة  مبفردها  ال�صلوك(، 

التوريد«. ل�صا�صل  ومعطلة 

وع���������رت ال��������ولي��������ات امل�����ت�����ح�����دة ع��ن 

التعريفات  ق�صية  و���ص��ع  ب�صبب  اأ�صفها 

اجل���م���رك���ي���ة ع���ل���ى امل����ع����ادن م����ع ال�����ص��ن 

ع��ل��ى ج���دول اأع���م���ال الج��ت��م��اع وات��ه��م��ت 

ان��ت��ق��ام��ي��ة  “اإجراءات  ب���ف���ر����ض  ب���ك���ن 

على  ج��ان��ب واحد”  م��ن  ق��ان��ون��ي��ة  غ��ر 

الأمركية. ال�صادرات 

وق�����ال�����ت ن����ائ����ب����ة امل����م����ث����ل ال����ت����ج����اري 

الأم��رك��ي م��اري��ا ب��ي��ج��ان يف خ��ط��اب لها 

ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  “اإن ح��م��اي��ة م��ن��ظ��م��ة 
ال�صوقية  غ��ر  وامل��م��ار���ص��ات  لل�صيا�صات 

لل�صن لي�صت يف م�صلحة اأحد«.

العاملية  التجارة  منظمة  تتمكن  ول��ن 

م����ن ن���ظ���ر ال���ط���ع���ن ال������ذي ت���ق���دم���ت ب��ه 

هيئة  لأن  امل���ع���ادن  ق�����ص��ي��ة  يف  وا���ص��ن��ط��ن 

ال�صتئناف العليا تعطلت عن العمل بعد 

ق�صاة  تعين  املتحدة  الوليات  منعت  اأن 

جدد.

 انتقادات حادة بين أميركا والصين باجتماع »التجارة العالمية«

 ألول مرة.. االستثمار األخضر 
يتجاوز تريليون دوالر عالميا

االنباط-وكاالت

قفزت ال�صتثمارات اخل�صراء يف م�صروعات 

التحول من الوقود الأح��ف��وري، خ��ال العام 

املا�صي، اإىل 1.1 تريليون دولر، اأي ما يعادل 

اإن��ت��اج  يف  ا�صتثمارها  مت  ال��ت��ي  امل��ب��ال��غ  تقريبا 

اأج��رت��ه  حتليل  بح�صب  الأح���ف���وري،  ال���وق���ود 

اإن اإي اأف«. “بلومرغ 
وذك���رت وك��ال��ة بلومرغ اأن ه��ذه ه��ي امل��رة 

الأوىل التي يتجاوز فيها ال�صتثمار املخ�ص�ض 

مل�����ص��روع��ات ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة وال�����ص��ي��ارات 

مثل  اجل��دي��دة  الطاقة  وم�صادر  الكهربائية 

الهيدروجن مبلغ الريليون دولر.

وط��اق��ة  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  وا���ص��ت��ح��وذت 

الرياح على اجلزء الأكر من ال�صتثمارات يف 

فيهما  ال�صتثمارات  قيمة  بلغت  حيث   ،2022

العام  ع��ن  باملئة   17 ب��زي��ادة  دولر  مليار   495

ال�صابق.

املرتبة  يف  الكهربائية  ال�����ص��ي��ارات  وج���اءت 

دولر  مليار   466 ا�صتثمارات  بقيمة  الثانية 

حول العامل، بزيادة �صنوية بلغت 54 باملئة.

ال�����ص��ن، ا���ص��ت��ح��وذت وح��ده��ا ع��ل��ى ن�صف 

اإىل  للتحول  امل��وج��ه��ة  العاملية  ال���ص��ت��ث��م��ارات 

الطاقة املتجددة بقيمة بلغت 546 مليار دولر، 

فيما جاءت الوليات املتحدة يف املركز الثاين 

با�صتثمارات بلغت 141 مليار دولر.

وعلى الرغم من اأن ال�صتثمارات اخل�صراء 

ح����ول ال���ع���امل ارت��ف��ع��ت ب��ن�����ص��ب��ة 31 ب��امل��ئ��ة يف 

ي��زال  اأن���ه ل  اإل  ���ص��ن��وي،  اأ���ص��ا���ض  2022، ع��ل��ى 

جم��رد ج��زء ب�صيط مما هو مطلوب خلف�ض 

انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة الحتبا�ض 

احلراري.

ت�صاعف  اأف”  اإي  اإن  “بلومرغ  وتتوقع 

املتجددة،  الطاقة  يف  ال�صنوية  ال�صتثمارات 

ث����اث م����رات ل��ب��ق��ي��ة ه����ذا ال��ع��ق��د، م���ن اأج���ل 

م�����ص��اع��دة دول ال���ع���امل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ه��دف 

اإىل �صايف انبعاثات �صفرية بحلول  الو�صول 

.2050
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 متحف الدبابات يحتفي بعيد ميالد القائد األعلى

 كرنفال الدفا جنوبي ينعش الموسم السياحي في العقبة

االنباط- عمان

 �ح��ت��ف��ل م��ت��ح��ف �ل��دب��اب��ات �مل��ل��ك��ي، �أم�����س 

عبد�هلل  �مل��ل��ك  ج��ال��ة  م��ي��اد  بعيد  �ل�سبت، 

�لثاين �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة �حلادي 

و�ل�ستني.

و����س��ت��م��ل �حل���ف���ل �ل�����ذي ج����اء ب��ال��ت��ز�م��ن 

على  �ملتحف  لفتتاح  �خلام�سة  �ل��ذك��رى  مع 

�ل��زو�ر جماناً، وم�ساركة مو�سيقات  ��ستقبال 

�ل����ق����و�ت �مل�����س��ل��ح��ة �لأردن�����ي�����ة �ل���ت���ي ق��دم��ت 

معزوفات وطنية يف قاعات �ملتحف وحر�ست 

على مر�فقة �لزو�ر يف جولتهم يف �ملتحف.

“ورجامي” بفقر�ت  كما �ساركت موؤ�س�سة 

لاأطفال ور�سومات وور�س تفاعلية و�ملتمثلة 

“�لكولينج”  وف���ن  “�لرويجامي”  ف��ن  يف 

و�ل��ر���س��م و�ل��ت��ل��وي��ن و�ل����ذي ي��ه��دف �إىل بناء 

�ملهار�ت و�لقدر�ت لدى �لأطفال وتنمية روح 

�لإبد�ع لديهم.

و�سهد �ملتحف �إق��ب��اًل ك��ب��ر�ً م��ن �لأه��ايل 

و�ل����ع����ائ����ات �ل����ذي����ن ع������رو� ع����ن ف��رح��ت��ه��م 

قلوب  على  �لغالية  �لوطنية  �ملنا�سبات  بهذه 

ن�ساطات  �ملتحف من  �لأردن��ي��ني وم��ا يقدمه 

تلبي رغبات �لأطفال و�لعائات وتنمي فيهم 

حب �لوطن.

ي�سار �إىل �أن �ملتحف �لذي �فتتحه جالة 

�لأردن��ي��ة يف  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 

2018 يحتوي على  �لثاين عام  كانون   29
�لتاريخي  �لت�سل�سل  للز�ئر  ت�سرد  قاعة   15
ل���اأح���د�ث �ل��ت��ي ع��ا���س��رت��ه��ا ت��ل��ك �ل��دب��اب��ات 

و�ملدرعات، و�لذي بدوره ي�ستقبل �لعديد من 

�لزو�ر من د�خل �ململكة وخارجها.

االنباط- العقبة

يف  جنوبي”  “�لدفا  ك���رن���ف���ال  �ن���ع�������س   

حم��اف��ظ��ة �ل��ع��ق��ب��ة �مل��و���س��م �ل�����س��ي��اح��ي، حيث 

�لأ�سبوع  نهاية  يف  �لفنادق  حجوز�ت  �رتفعت 

�أن  بعد  باملئة   59 �إىل  �لكرنفال  من  �لثالث 

بد�أت ب� 37 باملئة يف �أول �أ�سبوع من �نطاقه.

�ل�سياحة و�لبيئة يف �سلطة  و�أك��د مفو�س 

منطقة �لعقبة �لقت�سادية �خلا�سة �لدكتور 

لوكالة  �سحفي  ت�سريح  يف  �مل��ج��ايل  ن�سال 

�أ�سهر �ل�سنة  �لأنباء �لأردنية )ب��ر�(، �أن �أول 

�أن  ويثبت   2022 ع��ام  �أرق����ام  وي��ع��زز  مب�سر 

خ��ط��ط و����س��ر�ت��ي��ج��ي��ات �ل��ع��م��ل ب���الجت���اه 

�ل�سهر حجوز�ت  ه��ذ�  �سجل  �ل�سحيح، حيث 

�أعلى من ذ�ت �لفرة من �لعام �ملا�سي لت�سل 

 49 �إىل  �لعقبة  مبتو�سطها يف جميع فنادق 

باملئة بينما كانت 38 باملئة يف ذ�ت �ل�سهر من 

�لعام �ملا�سي مبا عا�سته �لعقبة من فعاليات 

م�ستمرة منذ �أيام حيث ز�دت عن 20 فعالية 

فنية وثقافية وترفيهية.

�لعقبة  حم��ط��ة  �أن  �إىل  �مل���ج���ايل  و�أ�����س����ار 

لل�سفن �ل�سياحية ��ستقبلت 9 بو�خر وت�سل 

�لعا�سرة بعد غد �لثنني ليكتمل و�سول 15 

�آلف �سائح على متنها �إىل جانب7 �آلف من 

�ملثلث  �أرك���ان  جميعها  جابت  �لتي  �ل��ط��و�ق��م 

�لذهبي �لعقبة ورم و�لبر�ء.

م�ستمرة  �ل��ع��ق��ب��ة  ف��ع��ال��ي��ات  �أن  و�أ�����س����اف 

�لعقبة  لت�سويق  توقف  دون  �سهري  وب�سكل 

كمدينة ناب�سة باحلياة و�لت�سويق و�لرفيه، 

موؤكد� �أن ت�ساركية �لعمل مع �لقطاع �خلا�س 

�لنجاح  ركيزة  هو  �خل��دم��ات  قطاع  وم�سغلي 

وع�سب �ملدينة �مل�ستمر دون توقف.

وبني �أن �ل�سهر �ملقبل �سي�سهد و�سول �أوىل 

رح���ات �ل��ط��ر�ن �ل��ع��ار���س م��ن 14 مدينة 

�إ���س��ب��ان��ي��ة وم��دي��ن��ت��ني م��ن �ل��رت��غ��ال وب��و�ق��ع 

ومل��دة  �أي���ام   7 �ق��ام��ة  مبعدل  �أ�سبوعية  رحلة 

32 �أ�سبوعا �إىل جانب ��ستمر�ر عمل عدد من 
رحات �لطر�ن �ملنخف�س �لتكاليف.

ويف قطاع �لغو�س، �أكد �ملجايل �أن �لعقبة 

�ستكون حا�سرة يف �أربعة معار�س عاملية �نتهى 

�أم�س �جلمعة، يف مدينة دو�سلدورف  �أكرها 

م��ن مفو�سية  ناجحة  �أمل��ان��ي��ا ومب�����س��ارك��ة  يف 

�ل�سياحة �إىل جانب عدد من مر�كز �لغو�س 

يف �لعقبة.

 شكاوى من عروض على مواد غذائية 
قاربت صالحيتها على االنتهاء

االنباط- عمان

 �سكا مو�طنون من وجود عرو�س على �سلع 

بع�س  تعلن عنها  ومنتجات غالبيتها غذ�ئية، 

�ملحال �لتجارية عر �سفحات مو�قع �لتو��سل 

�لج���ت���م���اع���ي، ق���ارب���ت م����دة ���س��اح��ي��ت��ه��ا على 

�لنتهاء وتباع يف �لأ�سو�ق.وقالو� لوكالة �لأنباء 

�لأردنية )بر�(، �إن �رتفاع �لأ�سعار وحمدودية 

ملنتجات  ب��د�ئ��ل  ع��ن  للبحث  يدفعهم  �ل��دخ��ل 

ق��د يجدون  �أن��ه��م  �إل  �أرخ�����س،  باأ�سعار  غذ�ئية 

يف  �نتهت  �أو  �لنتهاء،  على  قاربت  �ساحيتها 

بع�س �لأحيان، ويجدونها معلنة يف �لغالب عر 

و�سائل �لتو��سل �لجتماعي.

�أن����ه ل ي��ق��ر�أ ت��اري��خ  ول��ف��ت ع���دد منهم �إىل 

�إل  �ل�سلع  م��ن  مل�سرياته  �لن��ت��ه��اء  �أو  �لإن��ت��اج 

وم�ستقاتها.ور�سدت  �لأل���ب���ان  منتجات  ع��ل��ى 

)ب��ر�( جمموعة من �ملحال �لتجارية �سغرة 

ومتو�سطة �حلجم تعر�س �سلعاً غذ�ئية باأ�سعار 

�سفحاتها  ع��ر  م�سجعة،  وع��رو���س��ا  خمف�سة 

�أن  وتبني  �لجتماعي.  �لتو��سل  م��و�ق��ع  على 

خال  م��ن  طرحها  يتم  �لتي  �ملنتجات  معظم 

�لعرو�س قاربت مدة �ساحيتها على �لنتهاء، 

حيث بقي لها �أيام معدودة، �أو �أ�سابيع قليلة على 

�لأكرث، وتنت�سر هذه �ل�سلع على مرمى �لعني يف 

تلك �ملحال، خا�سة بالقرب من �ملد�خل بهدف 

�أوًل.و�ع��ت��ر ممثل قطاع  ج��ذب �مل�سرين لها 

�ملو�د �لغذ�ئية يف غرفة جتارة �لأردن، �ملهند�س 

و�سائل  على  �لأ�سعار  عرو�س  �أن  عمرو،  جمال 

�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي و�سيلة ج��ي��دة وت��خ��دم 

�ملو�طن و�لتاجر، �أما �إذ� كانت يف بع�س �حلالت 

تعر�س �سلعاً من عامات جتارية غر معروفة 

�لن�سف، فيجب على �جلهات  �أق��ل من  وب�سعر 

�سروط،  �سمن  لعر�سها  �أ�س�س  و�سع  �لرقابية 

�ل�سعر  بجانب  �ل�ساحية  تاريخ  �إ�سهار  منها 

�ملنتجات  �أن  �إىل  ح�سياً.و�أ�سار  �ل�سلعة  وفح�س 

لها  لي�س  �لإغ����اق،  و�ملعلبة وحمكمة  �جل��اف��ة 

�أثار �سلبية يف ��ستهاكها قبل �نتهاء �ل�ساحية 

مبدة ق�سرة، لفتاً �إىل �أن �ل�سلع �لتي حتتوي 

مكوناتها على حليب �أو بي�س ول حتتوي على 

مو�د حافظة معر�سة للتلف بنحو �أ�سرع.

وق����ال �مل��ه��ن��د���س ع��م��رو، �إن وج����ود ع��رو���س 

على �أ�سعار ب�سائع قاربت مدة �ساحيتها من 

كونها ع�سو�ئية  �لتجار  توثر على  �لنتهاء، ل 

وبكميات و�أوقات حمددة، مبينا �أنها يف �لغالب 

ويعر�سها  �أ�سا�سية،  �أو  �سرورية  غر  �سلع  هي 

ت�سريفها  ب��ه��دف  خمف�سة  ب��اأ���س��ع��ار  �ل��ت��ج��ار 

جهته،  حمتملة.من  خ�سائر  �أي  حتقيق  قبل 

�ل�سناعة  وز�رة  با�سم  �لإع��ام��ي  �لناطق  �أك��د 

و�لتجارة و�لتموين ينال برماوي، �أن ما يتعلق 

من  �نتهائها  وم��دة  �لغذ�ئية  �مل���و�د  ب�ساحية 

�خت�سا�س �ملوؤ�س�سة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء، لفتا 

خ��ال مر�قبي  �أي ماحظات من  �إىل مترير 

�لأ�سو�ق �إىل موؤ�س�سة �لغذ�ء بحكم �ل�ساحية 

و�لخت�سا�س بهذ� �ل�ساأن.

عموماً  و�لتنزيات  �ل��ع��رو���س  �أن  و�أ���س��اف 

تتم متابعتها من قبل �لوز�رة للتاأكد من �سحة 

�لعرو�س و�لتخفي�سات و�للتز�م بها، بالإ�سافة 

�إىل توفر �ل�سلع، ولكن ما يخ�س �ل�ساحية 

�ملوؤ�س�سة  ورق��اب��ة  �خت�سا�س  م��ن  ه��ي  ومدتها 

�لعامة للغذ�ء و�لدو�ء.

رقم العدد   6300 االحد   29/ 1 / 2023

االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  العربيه لالعالم   ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة 

ال�سركات حتت الرقم  ) 3793 ( بتاريخ ) 1995/1/1(

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام 

ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر 

للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد ماهر ن�سرالدين ابو زناد

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع يو�سف بن تا�سفني – جممع الرب 

التجاري – ط1 – مكتب 108

خلوي ) 0776655577(

م�سفي ال�سركة

انذار بالعودة للعمل
اىل املوظف

  زيد احمد حسني جراد

يف  عملك  مركز  ع��ن  تغيبت  لقد   

االعمال  لتطوير  غرندل  �سركة 

ملدة تزيد عن ع�سرة ايام متوا�سلة 

دون عذر او اإذن م�سبق لذا ننذرك 

عملك  مركز  اىل  العودة  ب�سرورة 

هذا  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  خ��الل 

اعالن واإال تعترب فاقدا لوظيفتك 

والعمالية  القانونية  وحقوقك 

املادة  احلكام  ا�ستنادا  وذلك  كافة 

العمل  قانون  من  )ه�(  فقرة   )28(

 1966 ل�سنة   )8( رق��م  االردين 

وتعديالته

انذار بالعودة للعمل
املوظف/  رامي احمد 

محمود ابو هيبة 
يف  عملك  م��رك��ز  ع��ن  تغيبت  لقد 

عن  تزيد  مل��دة  ال�ساقية  م�سبغة 

او  عذر  دون  متوا�سلة  ايام  اربعة 

ب�سرورة  ن��ن��ذرك  ل��ذا  م�سبق  اإذن 

خ��الل  عملك  م��رك��ز  اىل  ال��ع��ودة 

اعالن  ه��ذا  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة 

لوظيفتك  ف���اق���دا  ت��ع��ت��رب  واإال 

والعمالية  القانونية  وحقوقك 

املادة  الحكام  ا�ستنادا  وذلك  كافة 

العمل  قانون  من  )ه�(  فقرة   )28(

 1966 ل�سنة   )8( رق��م  االردين 

وتعديالته

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

احمد عيسى يونس علي

نظرا لتغيبك عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

امل�سانده خلدمات اال�سناد و مراكز 

او  م�سروع  �سبب  ب��دون  االت�سال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و اال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا الحكام 

العمل رقم  املادة 28/ه� من قانون 

8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

الرقم الوطني للمنشأة : )200017266 (

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ن�سرين ال�سعد و�سريكتها  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم )11815( بتاريخ 2005/12/29 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2011/5/17 

ال�سعد   �سلريف  حممد  ن�سرين  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - ال�سويفية – ت: 0795799596

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

إعالن صادر عن  مصفي
 شركات التضامن والتوصية البسيطة

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته يعلن م�سفي �سركة  ابو معيتق ورافد وامل�سجلة

للربح  تهدف  ال  ت�سامن  �سركات  �سجل  )715(يف  الرقم  حتت 

بان   )200148575( الوطني   ورقمها    2015/6/15 بتاريخ 

جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقو على حل ال�سركة وت�سفيتها  

بتاريخ 2022/8/24

وتعيني ال�سيد عامر خليل حممد ابو معيتق م�سفيا لها وعنوانه 

للتبلغ والتبليغ :

املدينة : معان

رقم الهاتف : 0772121955

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا الأحكام املادة ) 264/اأ ( من قانون ال�سركات رقم )22(

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�سنة   

ال�سناعة والتجارة باأن الهيئة العامة ل�سركة جمموعة اململكة 

ال�سركات ذات م�سوؤولية  اال�ستثمارية  وامل�سجله لدينا يف �سجل 

قد   2012/11/6 بتاريخ   )  30421  ( الرقم  حتت  حم��دودة 

حم�سر اجتماع الهيئة العامة غري العادي 2023/1/25 املوافقة 

على عزل الرائد القا�سي الدكتور و�ساح �سامل الرو�سده وتعيني 

وان   ، لل�سركة  م�سفيا   اخلري�سا  فهد  رزق  فواز  القا�سي  الرائد 

عنوان امل�سفي هو :

عمان – جممع امللك ح�سني لالعمال – �سارع امللك عبد الثاين ابن 

احل�سني – عمارة رقم 4 – الطابق 3 – هاتف 0777403303

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــالن
اللوائية  اللجنة  ب��اأن  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  يف  العموم  الط��الع  يعلن 

 )  38 / 1 للتنظيم واالبنية للواء البادية ال�سمالية قررت بقرارها رقم ) 

للتنظيم يف بلدية  اللجنة املحلية  املوافقة على قرار  تاريخ 2022/10/31 

ام اجلمال اجلديدة رقم ) 18 / 27 ( تاريخ 2022/10/17 املت�سمن املوافقة 

على خمطط الغاء الدخله التنظيمية االفرازية �سعة ) 6 ( مرت واملار بجوار 

القطع ذوات االرقام )702 ، 701( �سمن القطعة رقم )418( حو�ض 

من  الواقع  ار���ض  على  معبده  غري  الدخله  بان  علما   ) وعمرية  عمره   /  1(

ارا�سي قرية  ام اجلمال يف بلدية ام اجلمال اجلديدة  وذلك ح�سب املخطط 

املعد لهذه الغاية.

الر�سمية  باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�ض  اعالنه  واي��داع   

وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة االطالع على املخطط يف البلدية 

وتقدمي اعرتا�ساتهم واقرتاحاتهم لدى البلدية خالل اوقات الدوام الر�سمي 

على ان تكون مدعمة باملخططات التو�سيحية والوثائق الثبوتية.

وائل عبد الكريم طبيشات
متصرف لواء البادية الشمالية
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

السيد الشريك ............................... 
يف شركة مدارس نور املعارف ذ.م.م 

الغري  لالجتماع  املعارف  نور  مدار�ض  ل�سركة  العامة  الهيئة  دعوة   : املو�سوع 

العادي للهيئة

فانني ادعوكم جميعا حل�سور اجتماع الهيئة العامة الغري العادي وذلك يوم 

ال�سبت املوافق 2023/2/11 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا يف مقر مدار�ض 

نور املعارف الكائن يف 

بيادر ال�سري – خلف عطا علي – وذلك لبحث االمور التالية : 

لل�سنة  واخل�سائر  االرباح  وح�ساب  لل�سركة  ال�سنوية  امليزانية  مناق�سة   .  1

املالية النتهية يف 31 اآب 2022 

2 . انتخاب مكتب تدقيق جديد او جتديد العقد حل�سابات ال�سركة للعام 31 

اآب 2023 مع املكتب احلايل . 

3 . اية امور اخرى 

تف�سلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير 

املدير العام

انشراح خالد علي الجاروشة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) حمم�ض وبقالة انوار اجلبيهة ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )254744( 

نور موفق   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  القادر احمد بني مفرج ( جرى عليه  با�سم ) احمد عبد 

احمد ال�سامرائي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء  التدريبية  الدورات  املعرفة لعقد  ) وحي 

با�سم )  لي�سبح  ال�سالح ( جرى عليه نقل ملكية  املعطي  ناديه حممد عبد  با�سم )   )200899(

اميان قا�سم احمد ابو الهيجاء ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) م�سبغة املا�سه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )54847( با�سم ) اجمد 

خليل حممد احلتو ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد خليل حممد احلتو ( وتعترب 

عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اول (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ك�سركة  لدينا  امل�سجلة  والت�سدير  لال�سترياد  القا�سد  ل�سركة 

معفاة حتت الرقم )1543( بتاريخ )2012/7/25( قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2023/1/22 ( املوافقة 

اردين  دينار   )100،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ض  على 

لي�سبح )15.000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  االعرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

06-5200700

االربعاء   25/ 1 / 2023

رقم العدد   6296

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  ال�سركات يف  يعلن مراقب عام   ، ل�سنة 1997 وتعديالته 

ابو رمان ووليد احلرمي   ن�سرين  بان �سركة  ال�سناعة والتجارة 

الرقم  حت��ت  رب��ح  اىل  تهدف  ال  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

الإج��راءات  بطلب  تقدمت    2020/10/13 بتاريخ   )1307(

التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ن�سرين ابو رمان ووليد احلرمي

اإىل �سركة : ن�سرين ابو رمان وو�سام اجلبارات

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   الغذائية    لل�سناعات  املعلم  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 38520 ( 

بتاريخ ) 2014/10/30(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : روان عبا�ض ح�سن ال�سفدي   

عنوان امل�سفي : عمان – ابو ن�سري– هاتف 0795396284

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

واملعدات  العقارية  لال�ستثمارات  اجناز  �سركة   دائني  من  اأرجو 

مراقبة  دائ��رة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   التجارية    وال��وك��االت 

ال�سركات حتت الرقم  ) 11334 ( بتاريخ ) 2006/1/8(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : نزار خالد فواز بطاينة   

 –  188 بناية   – التل  و�سفي  �سارع   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

الطابق الرابع – مكتب 4 

هاتف 0799412777

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

لتكنولوجيا  العاملية  االردن  جوابكم  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

املعلومات    ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 54721 ( بتاريخ ) 2019/7/3(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : طارق زياد حممد عواد   

عنوان امل�سفي : عمان – جبل احل�سني – جممع البنك اال�سالمي 

– ط2 – مكتب 208 
هاتف 0786366509

م�سفي ال�سركة

دعـــوة حضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
للشركة سانتوريني لصناعة بديل الرخام ذ.م.م.

حضرة الشريك السيد/علي رميح تركي حسني املطريي املحرتم

فقد   1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  الأحكام   ا�ستنادًا 

املقرر  العادي  العامة غري  الهيئة  تقرر دعوتكم حل�سور اجتماع 

عقده يف مقر ال�سركة ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرًا يوم الثالثاء 

بال�سركةعلى  املتعلقه  االأم��ور  ملناق�سة   )2023/2/7( بتاريخ 

النحو التالية:

املوافقه على زيادة را�ض املال ال�سركة من ال�سريكة ) نان�سي عماد 

الدمي�سي (

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،،
الشركة 
املدير العام 
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االنباط-وكاالت

خريي  ال�شهيد  نفذها  ال��ذي  الفدائية  القد�س  عملية  وجهت 

ع��ل��ق��م ���ش��م��ايل امل��دي��ن��ة امل��ح��ت��ل��ة ���ش��رب��ة م��وج��ع��ة و���ش��ف��ع��ة م��دوي��ة 

وملنظومتها  املتطرفة  اليمينية  الإ�شرائيلي  الح��ت��ال  حلكومة 

ال�شتخباراتية، بحيث اأربكت ح�شاباتها الأمنية، وجعلتها يف حالة 

البطولية.  العمليات  هذه  مثل  مواجهة  اأمام  تام  وعجز  ه�شترييا 

كما يرى خمت�شون يف ال�شاأن املقد�شي

 7 مقتل  عن  اإ�شرائيلية  طبية  م�شادر  اأعلنت  املا�شية،  والليلة 

م�شافة  من  نار  اإطاق  عملية  يف  اآخرين،   10 واإ�شابة  اإ�شرائيليني 

�شفر، نفذها ال�شهيد علقم اأمام كني�س يهودي يف القد�س

العمر  من  يبلغ  مقد�شي  نفذ  حتى  �شاعات  �شوى  مي�شي  ومل 

اأ���ش��ف��رت عن  13 ع��اًم��ا عملية اإط���اق ن��ار اأخ���رى يف ب��ل��دة ���ش��ل��وان، 

منفذها  اأ�شيب  فيما  حرجة،  حالته  اأحدهما  اإ�شرائيليني  اإ�شابة 

ومت اعتقاله

العملية ر�شائل 

رئ��ي�����س م��رك��ز ال��ق��د���س ال����دويل ح�����ش��ن خ��اط��ر ي���رى اأن عملية 

القد�س جاءت رًدا �شريًعا على جمزرة جنني التي ارتكبها الحتال 

بحق ال�شهداء واأبناء �شعبنا، وجاءت يف الوقت واملكان املنا�شبني

اأو���ش��ل��ت  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن   ،”“ ل��وك��ال��ة  وي��و���ش��ح خ��اط��ر يف ح��دي��ث 

ال�شعب  دم��اء  اأوغ��ل��ت يف  ال��ت��ي  الح��ت��ال  ع��دي��دة حلكومة  ر�شائل 

التي  اخل��ط��رية  ال��وع��ود  م��ن  ال��ك��ث��ري  حت��م��ل  وك��ان��ت  الفل�شطيني، 

هذا  وج��اء  واأمننا،  واأ�شرانا  ومقد�شاتنا  واأر�شنا  �شعبنا  ت�شتهدف 

الرد لكي يربك ح�شاباتها باأكملها

لوحده،  بطل  �شاب  نفذها  املوجعة  ال�شربة  اأن” تلك  وي�شيف 

ما  اأكرث  وهذا  الحتال،  ح�شب  فل�شطيني،  ف�شيل  لأي  ينتمي  ل 

ُيرعب وُيخيف قادة الحتال، وي�شيبهم باجلنون«

ويتابع “يجب على الحتال اأن ينتظر ال�شربات من اأي �شاب 

الحتال  اأوراق  ك��ل  ُيخلط  ال��دائ��رة  تلك  ات�شاع  لأن  فل�شطيني، 

الكامل« وُيربكه وُي�شعره بالعجز 

من  امل�شتوى  ب��ه��ذا  العمليات  ه��ذه  مثل  فاإن”  خ��اط��ر،  وبنظر 

املر�شحني  دائرة  ُتو�شع  اأنها  باعتبار  تزيد،  رمبا  والنتائج  النوعية 

مما  فل�شطني،  �شباب  كل  لت�شمل  اأخ��رى  بطولية  عمليات  لتنفيذ 

اأم��ام  ي��ك��ون ع��اج��ًزا مت��اًم��ا  اإىل ح��ال��ة ه�شترييا  ُي��ح��ول الح��ت��ال 

مواجهتها«

وهذه العملية البطولية- كما يرى املخت�س يف �شوؤون القد�س- 

وقعت  كونها  القد�س،  يف  وامل�شتوطنات  لا�شتيطان  ر�شالة  اأر�شلت 

يف م�شتوطنة “النبي يعقوب” �شمايل القد�س، خا�شة اأن الحتال 

هذه  لإق��ام��ة  عديدة  خمططات  وو�شع  الأم���وال،  من  الكثري  دف��ع 

الأحزمة ال�شتيطانية حول املدينة

ويبني اأن وقوع العملية يف اإحدى امل�شتوطنات املهمة، يعنى الآن 

�شتخلط  العملية  وه��ذه  اإرب��اك،  حالة  يف  ال�شتيطان  ق�شية  و�شع 

���ش��ي��وؤث��ر  ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة، مم���ا  وامل��خ��ط��ط��ات  الأوراق  م���ن  ال��ك��ث��ري 

تغول  م��ن  و���ش��ي��ح��د  ل��ل��ق��د���س،  امل�شتوطنني  م��ن  م��زي��د  ج��ل��ب  ع��ل��ى 

ال�شتيطان يف حميطها

اأم��ث��ال  امل��ت��ط��رف��ني  ل��ل��زع��م��اء  اأخ���رى  واأو���ش��ل��ت العملية ر���ش��ال��ة 

مفادها  وغريهم،  �شموتريت�س”  و”بت�شلئيل  غفري”  بن  “اإيتمار 
ال��ت��ي  ب��ال�����ش��ه��ول��ة  ل��ي�����س  ال��ف��ع��ل ع��ل��ى ج��رائ��م الح���ت���ال  “رود  اأن 

ل��ك��ن ح��ني امل�شا�س  ت�����ش��اءون،  ت��ق��ول��وا م��ا  اأن  ت��ت�����ش��ورون��ه��ا، مي��ك��ن 

نظر  يف  و�شُتحولهم  لهم،  ح��ًدا  �شت�شع  ال��ردود  ف��اإن  �شعبنا،  باأبناء 

وفق خاطر امل�شتوطنني من اأبطال اإىل اأقزام ومنبوذين”، 

ال�شعب  معنويات  م��ن  رف��ع��ت  القد�س  عملية  اأن  خ��اط��ر  وي��رى 

ث��اأرت  التي  بالعملية  والفرحة  بالن�شوة  �شعر  ال��ذي  الفل�شطيني، 

مل�شاعره ولأبطاله يف جنني

امل��ف��اج��اآت  جيل  ه��و  ال�����ش��اب  الفل�شطيني  “اجليل  اأن  وي�شيف 

يف  ���ش��واء  الح��ت��ال  ج��رائ��م  وا�شتمرار  وال��ب��ط��ولت،  والت�شحيات 

لتنفيذ  تدفعه  الفل�شطينية  الأرا�شي  باقي  اأو  الأق�شى  اأو  القد�س 

مزيد من العمليات الفدائية«

�شفعة قوية

واأم����ا امل��خ��ت�����س يف ���ش��وؤون ال��ق��د���س ن��ا���ش��ر ال��ه��دم��ي ف��ي��وؤك��د اأن 

ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ط��ول��ي��ة يف ال��ق��د���س وج��ه��ت ���ش��ف��ع��ة ق��وي��ة حل��ك��وم��ة 

الحتال، واأربكت ح�شاباتها الأمنية

اإن” املتطرف بن غفري   ،”“ الهدمي يف حديث لوكالة  ويقول 

ظن بعربدته وتعديه على اأبناء ال�شعب الفل�شطيني ومقد�شاته يف 

ال�شعب  هذا  يردع  اأن  ي�شتطيع  وجنني،  والقد�س  الأق�شى  امل�شجد 

ويدفعه للقبول بروؤية م�شاهد اجلرائم الإ�شرائيلية دون اأن يكون 

هناك رد قوي عليها«

هذا  واأوق��ع  البطولية  عمليته  نفذ  علقم  ال�شهيد  اأن  وي�شيف 

العدد من القتلى واجلرحى يف �شفوف امل�شتوطنني، ثاأًرا وانتقاًما 

امل��ق��د���ش��ي  ال�����ش��ارع  ع���ن ح��ال��ة يعي�شها  وت��ع��ب��رًيا  ل�����ش��ه��داء ج��ن��ني، 

بفعل  الح��ت��ال  اأوج��ده��ا  التي  التعقيدات  ب�شبب  والفل�شطيني، 

واعتداءاته جرائمه 

وبح�شب الهدمي، فاإن” ال�شهيد علقم نفذ العملية منفرًدا دون 

التي  ال�شربة  �شتكون  واأي��ن  متى  ك�شف  من  الح��ت��ال  يتمكن  اأن 

�شتوجعه، مما دلل على اأن ال�شهيد كان متدرًبا تدريًبا متقدًما«

مزيد من العمليات

�شعبنا على  اأب��ن��اء  ق��درة  زادت من  الح��ت��ال  اأن جرائم  وي��وؤك��د 

العملية  اأن هذه  اإىل  لل�شهداء واملقد�شات، لفًتا  التخفي والنتقام 

جاءت لتعرب عن طموحات �شعبنا، الذي اأبدى ابتهاًجا كبرًيا فيها

وحول تداعيات عملية القد�س، يرى املخت�س يف �شوؤون القد�س 

ت�شاعد  ظ��ل  يف  ال��ف��دائ��ي��ة،  العمليات  م��ن  مل��زي��د  ُم��ه��ي��اأ  ال��واق��ع  اأن 

اعتداءات الحتال وجرائمه بحق ال�شعب الفل�شطيني ومقد�شاته

واحلكمة  اخل���ربة  متتلك  ل  الح��ت��ال  حكومة  اأن”  وي�شيف 

ال��ك��اف��ي��ة ل��اإق��ن��اع ب���اأن امل�����ش��ار ال���ذي ج���اء ع��ل��ى اأ���ش��ا���ش��ه ب��ن غفري 

و�شموتريت�س م�شار دموي لن يوؤدي للهدوء، بل ملزيد من املواجهة 

الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  الأو�شاع  بانفجار  تنذر  التي  والعمليات 

املحتلة«

الراية  يرفع  لن  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  على  الهدمي  وي�شدد 

ال�شراع  دام  اأر�شه ومقد�شاته، ما  ُيدافع عن  �شيبقى  البي�شاء، بل 

مع الحتال م�شتمًرا

االنباط-وكاالت

ق���ال املُ�����ش��ت�����ش��ِرق الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي املُ��خ�����ش��رم اآيف 

كانت  الع�شكرّي،  ال�شعيد  على  اإّن��ه  اإي�شخاروف 

ولكّنها  ن��اج��ح��ًة،  جنني  مبخّيم  اجلي�س  عملية 

الإ�شرائيلّي  اجلانب  لحظه  ما  اأثبتت  باملُقاِبل 

الآلف من  اأْو  املئات  اأّن  وق��ٍت ط��وي��ٍل، وه��و  منذ 

اأْو  امل��وت،  يخافون من  الفل�شطينيني ل  ال�شبان 

الإ�شابة بجروٍح، خال مواجهاتهم مع اإ�شرائيل 

، على حّد تعبريه

)يديعوت  ب�شحيفة  ن�شره  مقاٍل  يف  واأ���ش��اف 

للعربّية )موؤ�ش�شة  العربّية(، ونقلته  اأحرونوت( 

كبرٍي  ع��دٍد  على  ُكتبت  الفل�شطينّية(،  الدرا�شات 

ج��دران  وعلى  امل�شلحني،  من  القتلى  ُن�شب  من 

خم���ي���م���ات ال���اج���ئ���ني، ع����ب����ارة اح��������ذروا امل����وت 

الر�شا�س  زخ��ات  حتت  اإّل  متوتوا  ل  الطبيعّي. 

)عبارة ماأخوذة من ال�شهيد غ�شان كنفاين، من 

اجلبهة ال�شعبية(، ويبدو اأّن العديد من ال�شبان 

�شعاًرا  العبارة  هذه  يجعلون  الغربّية  ال�شّفة  يف 

، طبًقا  امل���وت  ب���الأح���رى يف  اأْو  احل���ي���اة،  ل��ه��م يف 

لو�شفه

ولفت املُ�شت�شِرق اإىل اأّنه يوم اخلمي�س، ُقتل 9 

فل�شطينيني يف جنني واآخر يف رام اهلل، وبلغ عدد 

خال  قتيًا   30 ال�شنة  ه��ذه  بداية  منذ  القتلى 

ع��دد  ب��ل��غ  امل��ا���ش��ي��ة،  ال�شنة  ف��ق��ط، ويف  ي��وًم��ا   26

�شنة  ويف  قتيًا،   155 الفل�شطينيني  من  القتلى 

2021، 80 قتيًا، وهذا يعني اأّن وترية احلوادث 

الأع���وام  يف  نعرفها  مل  ب�شورة  ترتفع  وامل��ع��ارك 

الفل�شطينّي  ال�شباب  ل��دى  واحل��اف��ز  الأخ����رية، 

ا،  اأي�شً يرتفع  الإ�شرائيلّي  اجلانب  على حماربة 

الأمنّي  اأْو  ال�شيا�شّي  الأفق  �شيًئا يف  اأّن  ول يبدو 

ميكنه اأْن يغرّي هذا التوجه ، كما اأّكد املُ�شت�شِرق 

الإ�شرائيلّي

و�شّدّد اإي�شخاروف، املُقّرب جًدا من املنظومة 

اأّن  اأّنه ميكن التقدير  الأمنّية الإ�شرائيلّية على 

الأّول جرى متويله  اأم�س  حبط 
ُ
اأ الذي  الهجوم 

من جهاٍت خارجّيٍة، لكّن احلافز املحلّي موجود 

كّل  اأّن  اإىل  لف��ًت��ا   ، خ��ارج��ّي��ٍة  م�شاعدٍة  دون  م��ن 

ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��ت��ي مي��ك��ن اأْن ت����ُدّل ع��ل��ى ا���ش��ت��م��رار 

اأْي احل��رم  ال��دي��ن،  وت����زداد:  م��وج��ودة  الت�شعيد 

بعد  �شيبداأ  ال��ذي  رم�شان  �شهر  قبيل  القد�شّي 

���ش��ه��ر ون�����ش��ف ال�����ش��ه��ر، ال��و���ش��ع ع��ل��ى الأر������س، 

املواجهات املتوا�شلة واملتزايدة بني فل�شطينيني 

الغربية،  ال�شفة  اأن��ح��اء  �شتى  يف  وم�شتوطنني 

��َدا  م��وؤكِّ  ، الإ�شابات  من  الكبري  العدد  اأي  ال��دم، 

اأّن كّل هذه العنا�شر ت�شكل برميًا من البارود 

ال����ذي جن��ل�����س ف��وق��ه يف ه���ذه الأي������ام، م���ن دون 

احلكومة  تركيبة  ف��اإّن  وبالطبع،  للتهدئة.  اأف��ق 

على  ت�شاعد  ل  اإ�شرائيل  يف  املتطرفة  اليمينّية 

ت��ه��دئ��ة الأج�������واء واإي����ج����اد ���ش��ري��ٍك ح��ق��ي��ق��يٍّ يف 

اجلانب الفل�شطينّي ، كما قال

التن�شيق  بوقف  ال�شلطة  ق��رار  اأّن  اإىل  واأ�شار 

الأمنّي ل مُيِكن اأخذه بجدّيٍة، لكْن من الوا�شح 

واأ�شاف: مع ذلك، يجب  اأثمان.  له  �شيكون  اأّن��ه 

موجودٍة  غ��رُي  الفل�شطينّية  ال�شلطة  اإّن  القول 

الاجئني،  خميم  يف  لي�س  وبالتاأكيد  جنني،  يف 

وتوقفت عن حماولة فر�س حكمها على املكان، 

عاقة  لها  اأمنية  م�شائل  فقط  املق�شود  ولي�س 

باإ�شرائيل، بل املق�شود اأمور ب�شيطة، مثل حركة 

املرور، اأْو اأّي مظهٍر من مظاهر القانون والنظام 

، على ما قاله

ا اأّنه هكذا �شمحت ال�شلطة بتحويل  وراأى اأي�شً

للفو�شى  اإىل مركز  املدينة  خميم الاجئني يف 

ينتمون،  ل  ال��ذي��ن  املحليون  فال�شبان  املحلية. 

، على الرغم من  يف اأغلبيتهم، اإىل تنظيٍم ُمعنّيٍ

ال�����ش��ع��ود ال��ك��ب��ري يف ق���وة )اجل��ه��اد الإ���ش��ام��ّي( 

الهوية  وف��ق  يتحرك  معظمهم  ف��اإّن  املدينة،  يف 

حتت  يتوحدون  وه��م   ، املخيم  اب��ن  اأْي  املحلية، 

بالفعل  لديهم  ولي�س  ج��ن��ني(،  )كتيبة  تنظيٍم 

م�شدر �شلطة وا�شح ، وفًقا لأقواله

اأّن����ه على  ع��ل��ى  الت�شديد  ي��ج��ب  اأّن����ه  واأو����ش���ح 

الرغم من خ�شو�شية جنني، فاإّن دوافع ال�شباب 

تنح�شر  ل  اإ�شرائيل  حماربة  اإىل  الفل�شطينّي 

ف��ق��ط يف ���ش��م��ال ال�����ش��ف��ة )ج��ن��ني ون��اب��ل�����س(، اإذ 

يف  الإ�شرائيليني  اجل��ن��ود  على  ال��ن��ار  اإط���اق  اأّن 

اأثناء عملهم يف �شرق ال�شفة حتول اإىل ظاهرٍة 

حلم  بيت  يف  ��ا  واأي�����شً ك��ّل��ه��ا،  ال�شفة  يف  منت�شرٍة 

اأق��ل يف اخل��ل��ي��ل(، وعلى خ��ط قلنديا  )وب��درج��ة 

و�شمالها ، بح�شب تعبريه

القول  اإىل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي  املُ�شت�شِرق  وخ��ُل�����س 

اإّنه يف جميع الأحوال، ميكن التقدير اأّن حادثة 

اأّول من  وقعت يف جنني  التي  احلادثة  ن��وع  من 

اأم�س اخلمي�س لن تكون الأخرية، ومن ال�شعب 

ال��ره��ان ع��ل��ى ا���ش��ت��م��رار ال��ه��دوء يف غ���زة ، وف��ًق��ا 

لأقواله

 عملية القدس.. صفعة مدوية لالحتالل وفشل جديد 
لمنظومته االستخباراتية

االحتالل ٠٠ الضفة تغلي وعملية جنين أثبتت ان الفلسطينيين ال يخافون الموت

 تخوف إسرائيلي من انتقال مسلحين 
من الضفة للداخل المحتل

52٪ من اإليطاليين يرفضون إمداد 
أوكرانيا باألسلحة الغربية

 اسم بـ األخبار ٠٠ من هو منفذ عملية حي 
»النبي يعقوب«؟

 بعد عملية القدس ٠٠ فدائي يضرب 
قلب االستيطان بـ سلوان

االنباط-وكاالت

ك�����ش��ف الإع�����ام ال���ع���ربي ع���ن ا���ش��م منفذ 

عملية حي النبي يعقوب ال�شتيطاين �شمايل 

اأودت  والتي  املا�شية،  الليلة  املحتلة،  القد�س 

ب�شبعة قتلى وعدد من الإ�شابات

وال�������ش���اب، ال�����ذي ا���ش��ت�����ش��ه��د اإث�����ر ت��ن��ف��ي��ذه 

العملية، هو املقد�شي خريي علقم البالغ من 

الح��ت��ال عن  اإع���ام  ونقل  ع��ام��اً،   21 العمر 

الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  على  �شفحته 

على  تداولها  جرى  التي  تدوينته،  في�شبوك 

املنا�شب  املكان  يف  جيد  »قنا�س  وا�شع:  نطاق 

اأف�شل من األف جندي يف �شاحة املعركة«

الطور يف مدينة  �شكان حي  علقم هو من 

ال��ف�����ش��ائ��ل  م����ن  لأي  ي��ن��ت��م��ي  ول  ال���ق���د����س، 

�شرطة  ق��ام��ت  العملية  واإث���ر  الفل�شطينية. 

الحتال على الفور باعتقال والديه

الفتى  اإن  فل�شطينيون  نا�شطون  وي��ق��ول 

ال�شهيد يحمل ا�شم جده خريي علقم، الذي 

امل�شتوطن  ي��د  على   1988 ال��ع��ام  يف  ا�شت�شهد 

اأثناء  طعنات  ع��دة  طعنه  بعد  فرملان،  حاييم 

�شريه اإىل عمله يف اأحد اأحياء القد�س

االنباط-وكاالت

���ش��اع��ات ف��ق��ط م���ن ع��م��ل��ي��ة ال�شهيد  ب��ع��د   

خ���ريي ع��ل��ق��م، ���ش��رب ف��دائ��ي ج��دي��د يف قلب 

التجمعات ال�شتيطانية يف بلدة �شلوان جنوب 

امل�شجد الأق�شى املبارك

املعلومات من بلدة �شلوان تقول اإن فدائياً 

ب��وؤرة  يف  للم�شتوطنني  جتمع  جت��اه  النار  فتح 

ا�شتيطانية يف البلدة

م�شتوطنني  اأن  ع��ربي��ة،  م�����ش��ادر  وذك����رت 

الوعي  فقد  واأحدهما  خطرية  بجروح  اأ�شيبا 

خال العملية

الفدائي  اإن  قالت  اإ�شرائيلية  اإعام  و�شائل 

اأج�شاد  م��ن  العليا  الأج����زاء  نحو  ال��ن��ار  اأط��ل��ق 

انت�شرت  ال��ت��ي  امل�����ش��ورة  امل��ق��اط��ع  امل�شتوطنني 

ع����رب م����واق����ع ال���ت���وا����ش���ل الج���ت���م���اع���ي، ب��ع��د 

البلدة  يف  ا�شتباكات  اأ�شوات  اأظهرت  العملية، 

ملركبات  كبرياً  وا�شتنفاراً  العملية  مع  تزامناً 

الإ�شعاف الإ�شرائيلية وقوات الحتال

ال��ع��م��ل��ي��ة اجل���دي���دة ت���اأت���ي ب��ع��د ت��ه��دي��دات 

بنيامني  الح��ت��ال،  حكومة  رئي�س  قبل  م��ن 

“�شدمة”  اآث��ار  ال��ذي مل يخرج من  نتنياهو، 

حكومته  اأرك�����ان  وت��ع��ه��دات  الأوىل،  العملية 

للمقاومة  بالت�شدي  امل�شتوطنني  جل��م��ه��ور 

ال���ت���ي اأخ������ذت م��ن��ح��ن��ى ج����دي����داً يف ال�����ش��اع��ات 

قوتها،  ت���زداد  الت�شعيد  وم��وؤ���ش��رات  املا�شية، 

واإع����ان م��ف��و���س ���ش��رط��ة الح��ت��ال ع��ن رف��ع 

اجلهوزية

االنباط-وكاالت

ت��ت��خ��وف الأو�����ش����اط الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة من 

بالداخل  فدائية  عمليات  مبوجة  الدخول 

املحتل، خا�شة بعد تنفيذ املقد�شي “خريي 

 7 بها  والتي قتل  البطولية  علقم” عمليته 

اأخرين واأ�شيب  م�شتوطنني 

ومتكن اأحد الفدائيني من تنفيذ عملية 

البلدة  يف  ال�شبت  �شباح  جديدة  نار  اإطاق 

ال���ق���دمي���ة مب��دي��ن��ة ال���ق���د����س، اأ����ش���ي���ب ب��ه��ا 

اإ�شرائيليان بجروح خطرية

اإن هناك  اإع���ام ع��ربي��ة  وق��ال��ت و���ش��ائ��ل 

ان��ت��ق��ال م�شلحني من  م��ن  ج��دي��ة  خم���اوف 

الداخل  عمليات يف  لتنفيذ  الغربية  ال�شفة 

بنادق حديثة با�شتخدام  الإ�شرائيلي 

وت�����ش��ري م�����ش��ادر اأم��ن��ي��ة اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اأن 

الأمن  اأجهزة  لدى  ال�شتخبارية  املعلومات 

ت��ظ��ه��ر ارت���ف���اًع���ا ك���ب���رياً يف ك��م��ي��ة ال�����ش��اح 

م�����ش��ريًة  الغربية”،  ال�����ش��ف��ة  يف  امل���وج���ودة 

اخفائه  ع��ل��ى  الفل�شطينيني  ق���درة  اأن  اإىل 

تتح�شن

كميات  �شبطه  الح��ت��ال  جي�س  ويعلن 

ملدن  امل�شتمرة  اقتحاماته  يف  الأ�شلحة  من 

ب��ن��ادق  بينها  م��ن  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�شفة  وق���رى 

وم�����ش��د���ش��ات وك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن ال��ذخ��رية 

الإ�شرائيلية،  والهويات  الع�شكري  والعتاد 

بعمليات  للقيام  ن��واي��ا  وج��ود  على  ي��دل  م��ا 

الإ�شرائيلية القوات  ع�شكرية �شد 

 االنباط-وكاالت

من   %52 اأن  ا���ش��ت��ط��اع،  ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت 

الإيطاليني، يعار�شون اإمداد اأوكرانيا باأ�شلحة 

غربية

 la Stampa ����ش���ح���ي���ف���ة  ون�����������ش�����رت 

الإي���ط���ال���ي���ة، درا����ش���ة ب��ح��ث��ي��ة اأج����راه����ا معهد 

ن�����ش��ب��ة  ب���ارت���ف���اع  ت��ف��ي��د   ،Euromedia
امل��ع��ار���ش��ني ل��ل��دع��م ال��غ��رب��ي لأوك���ران���ي���ا منذ 

منت�شف �شهر دي�شمرب 2022

يناير،   24 ال�شادرة يف  البيانات  وفقا لآخر 

تورط  يعار�شون  امل�شتطلعني  68.5% من  فاإن 

الناتو يف الأزمة الأوكرانية

يف حني �شوت 33.9% ل�شالح اإمداد اأوكرانيا 

اأعرب  بينما  الأملانية،   ”2- “ليوبارد  بدبابات 

58% عن رف�شهم للدعم الع�شكري لأوكرانيا

 Rai1 اأ������ش�����ار ب���ح���ث اأج�����رت�����ه ق���ن���اة ك���م���ا 

الإيطاليني،  من   %78.2 اأن  اإىل  التلفزيونية، 

يرون اأن ال�شراع يف اأوكرانيا بعيد عنهم، واأنه 

ل عاقة لهم بالأزمة الأوكرانية

ويف وقت �شابق، �شوت 55% من الإيطاليني، 

�شد قرار احلكومة رفع امليزانية الدفاعية %2 

امل�شتوى  ليبلغ  لإيطاليا،  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن 

الذي حدده حلف الناتو �شابقا

االنباط-وكاالت

بعد نحو ربع قرن من ا�شت�شهاد اجلد طعًنا 

اإره��اب��ي �شهيوين، ج��اء �شمّيه احلفيد  ي��د  على 

لينفذ عملية بطولية ليثاأر له، ول�شهداء جمزرة 

ج���ن���ني، وي�����ش��ف ����ش���دور ���ش��ع��ب اأدم����اه����ا اإج�����رام 

الحتال

برباعة ودقة نفذ ال�شاب البطل خريي علقم 

ابن ال� 21 عاًما، ال��ذي حمل ا�شم ج��ده، عمليته 

اأن ثاأرنا لن ي�شيع، وغ�شبة الأح���رار يف  ليوؤكد 

وجه املحتل لن تتوقف

اجلد ال�شهيد

البطولية  العملية  تنفيذ  م��ن  ���ش��اع��ات  بعد 

ب�����داأت ت��ر���ش��ح م��ع��ل��وم��ات ع���ن ال��ب��ط��ل ال��ف��دائ��ي 

اأنه حمل ا�شم جده  “خريي علقم” الذي تبني 
“خريي مو�شى علقم” الذي ا�شت�شهد بعمر 51 
اإرهابي،  �شهيوين  م�شتوطن  طعنه  حني  عاًما، 

“ميه  1998، يف ح��ي  اأي����ار  م��اي��و/   13 ���ش��ب��اح  يف 

املحتلة، خال  القد�س  يف  �شعارمي” احل��ري��دي 

توجهه لعمله

باملرواغة  حينها  الح��ت��ال  ق��وات  وا�شتمرت 

اأنها مل ت�شتطع حتديد هوية امل�شتوطن الإرهابي 

على  التغطية  يف  كعادتها  ال�شهيد،  قتل  ال���ذي 

جرائم امل�شتوطنني

»خريي” اجل��د، ك��ان رب اأ���ش��رة من 9 اأف��راد، 

اأكربهم حينها كان 22 عاًما من العمر، واأ�شغرهم 

مل يتجاوز العامني، ومتر ال�شنني

ال�شمّي يثاأر

بعد اأقل من 4 �شنوات من ا�شت�شهاد اجلد ولد 

خريي احلفيد )�شكان الطور(، ون�شاأ يف حواري 

اإج���رام  وق��ائ��ع  يوميًّا  ويعي�س  لي�شهد  ال��ق��د���س؛ 

الحتال وم�شتوطنيه، ويكرب يف �شدره الغ�شب 

وهو الذي حرم من جده

وبعد نحو رب��ع ق��رن اأخ��ذ احلفيد “خريي” 

والغ�شب على فقدان  ال��ث��اأر  ن��ار  ليطفئ  ق���راره 

ج��ده، وعلى دم��اء �شهداء جم��زرة خميم جنني، 

اجلمعة  م�شاء  عمليته  ونفذ  �شاحه،  فامت�شق 

ليقتل 7 م�شتوطنني وي�شيب اآخرين

الإع����ام العربية،  ي��وؤك��د م��ا ن�شرته و���ش��ائ��ل 

اأن البطل علقم، بّيت النية م�شبًقا، واأع��د العدة 

م��رات،  ع��دة  مكانها  ر�شد  التي  عمليته  لتنفيذ 

ونفذها يف وقت فا�س به الأمل الفل�شطيني بعد 

ارتقاء 11 �شهيًدا منهم 9 يف جمزرة خميم جنني 

التي اقرتفها الحتال ال�شهيوين

مهارة ودقة

واأظهر البطل خ��ريي مهارة عالية ودق��ة يف 

ا�شتخدام ال�شاح )امل�شد�س( فقد اأفرغ ر�شا�شاته 

لتجندل روؤو���س امل�شتوطنني الواحد تلو الآخر، 

وه��و ما دف��ع الحتال لفتح حتقيق باأنه تلقى 

تدريبات على ال�شاح وبداأت عملية البطل خريي 

ال�شاعة 8:14 دقيقة م�شاء اجلمعة، عندما و�شل 

اإىل املوقع وبداأ باإطاق النار من م�شافة ق�شرية 

على عدد من امل�شتوطنني، وفق �شحيفة معاريف 

�شيارة  ا�شتخدم  املنفذ  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 

و�شل بها اإىل مكان العملية يف متام ال�شاعة 8:10 

دقائق، وبداأ الهجوم عند ال�شاعة 8:14 دقيقة، يف 

حني و�شلت قوات ال�شرطة )ال�شهيونية( للمكان 

ال�شاعة 8:18 دقيقة وتابعت ال�شحيفة “لحظ 

�شابط دوري��ة ومتطوع من ال�شرطة يف القد�س 

تواجدا على بعد مئات الأمتار من مكان احلادث، 

ال�شيارة التي كان يقودها املنفذ اأمامهم، وان�شم 

“طاردت ق��وة  اآخ�����ر« واأ���ش��اف��ت  اإل��ي��ه��م ���ش��رط��ي 

ال�شرطة املنفذ �شرًيا على الأق��دام وعلى ظهور 

املنفذ  اأ�شيب  النار  اإط��اق  تبادل  وبعد  اخليل، 

وا�شت�شهد على الفور« واأظهرت و�شائل الإعام 

الهجوم  منفذ  اإن  ق��ال��ت  بي�شاء  ت��وي��وت��ا  ���ش��ي��ارة 

ا�شتقلها وحاول الن�شحاب

20 دقيقة من اإطاق النار

وذكرت القناة “12” العربية اأن املنفذ متكن 

�شاحة  ال��ر���ش��ا���س يف  م��ن  اإف�����راغ م�شطني  م��ن 

العملية عرب م�شد�س ن�شف اأوتوماتيكي، وو�شع 

اإطاقه  بعد  املكان  وان�شحب من  الثالث  امل�شط 

النار على روؤو�س امل�شتوطنني يف �شارع قريب من 

يعكوف” �شمايل  “نفيه  ح��ي  ي��ه��ودي يف  كني�س 

القد�س، وفق ترجمة “�شفا«

اإط��اق  يف  ا�شتمر  املنفذ  اإن  ال��ق��ن��اة:  وق��ال��ت 

دقيقة،   20 للقتلى  العليا  باملناطق  بدقة  ال��ن��ار 

قبل ان�شحابه من املكان لي�شطدم مبكان قريب 

بحاجز اإ�شرائيلي لي�شتبك معهم وي�شت�شهد

ونقلت القناة عن اأحد عنا�شر ال�شرطة الذي 

ا�شتبك مع املهاجم قوله “اإنه بداأ باإطاق النار 

ي��ده،  م��ن  ال�شاح  ف�شقط  فا�شُتهدف  جتاههم 

بال�شاح وه��و م�شاب  الإم�شاك  ونه�س وح��اول 

فا�شت�شهد  الر�شا�س  من  بوابل  ا�شتهدافه  قبل 

يف املكان«

 خيري علقم .. الحفيد يثأره لجده الشهيد وشهداء جنين
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االنباط-وكاالت

اف��ت��ت��ح وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي ف����ؤاد 

ح�����ص��ن ون���ظ���ره امل��غ��رب��ي ن��ا���ص��ر ب���ري��ط��ة 

ال�����ص��ب��ت ال�����ص��ف��ارة امل��غ��رب��ي��ة يف ب���غ���داد، يف 

لتعزيز  تك�ن منطلقا  اأن  �صاأنها  خط�ة من 

العراق  جتديد  بعد  البلدين،  بن  ال�صراكة 

املغربية  للمملكة  الرتابية  ال���ح��دة  دعمه 

امل��رك��زي يف  املتحدة ودوره���ا  الأمم  وج��ه���د 

ق�صية  ب�����ص��اأن  ���ص��ي��ا���ص��ي  ح��ل  اإىل  ال��ت������ص��ل 

ال�صحراء

وق��ب��ي��ل اف��ت��ت��اح م��ق��ر ال�����ص��ف��ارة امل��غ��رب��ي��ة 

البلدين  ع��ق��د وزي���ري خ��ارج��ي��ة  ب��غ��داد،  يف 

خالله  اأع��ل��ن  م�����ص��رتك��ا  �صحافيا  م���ؤمت��را 

اململكة  اأن  امل��غ��رب��ي��ة  ال��دب��ل���م��ا���ص��ي��ة  رئ��ي�����س 

وال����ع����راق ���ص��ي��ع��م��الن ع��ل��ى و����ص���ع خ��ارط��ة 

ط��ري��ق م�����ص��رتك��ة ل��ل��ع��الق��ات امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 

الفل�صطينية  بالق�صية  يتعلق  ما  يف  واأي�صا 

واإق�����ام�����ة دول������ة ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة وع��ا���ص��م��ت��ه��ا 

التي تطال  العتداءات  واإدان��ة كل  القد�س، 

الأق�صى امل�صجد 

وقال ال�زير العراقي يف م�ؤمتر �صحايف 

م�������ص���رتك م����ع ن���ظ���ره امل���غ���رب���ي يف م��ب��ن��ى 

وزير  زيارة  “اأن  العراقية  اخلارجية  وزارة 

زيارة  تعد  للعراق  الي�م  املغربي  اخلارجية 

تاريخية بعد مرور ربع قرن واإعادة افتتاح 

ق�ية  لعالقات  �صت�ؤ�ص�س  املغربية  ال�صفارة 

البلدين« بن 

م��ب��اح��ث��ات  ج����ل���ة  “اأجرينا  واأ������ص�����اف 

���ص��ت���ؤ���ص�����س فيما  ت��ن��اول��ن��ا ع����دة م���ا���ص��ي��ع 

امل�صت�ى  ع��ل��ى  امل�صتقبلية  ل��ل��ع��الق��ات  ب��ع��د 

واأي�صا  والتجاري  والقت�صادي  ال�صيا�صي 

ال�������دور امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي ل���ل���م���غ���رب يف ت������ص��ي��ع 

العالقات مع الدول الأفريقية«

القت�صادية  العالقات  ت�صهد  اأن  ورّج��ح 

والتجارية مرحلة جديدة من خالل و�صع 

اآلية جلميع رجال الأعمال وامل�صتثمرين يف 

الأعمال  لرجال  منتدى  وتاأ�صي�س  البلدين 

امل�صت�ى  ع��ل��ى  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون  لتط�ير 

احل��ك���م��ي وال��ق��ط��اع اخل��ا���س وال��ع��م��ل على 

اإحياء العالقات التجارية بن البلدين«

“اأن امل��ب��اح��ث��ات  وق���ال ال���زي��ر ال��ع��راق��ي 

ت��ن��اول��ت م������ص���ع م��ن��ح ال�����ص��م��ات ل��دخ���ل 

اإىل  العراقين  وامل�اطنن  الأع��م��ال  رج��ال 

املغرب واإعادة النظر لأكرث من 40 اتفاقية 

املتغرات  مع  تن�صجم  بحيث  البلدين  بن 

ال�صن�ات  خ��الل  البلدين  على  ط��راأت  التي 

املا�صية«

و�صدد ال�زير العراقي على م�قف بالده 

وجه�د  املغربية  الأرا���ص��ي  ل���ح��دة  ال��داع��م 

واأن  ال�صحراء  ق�صية  ب�صاأن  املتحدة  الأمم 

ال�صلة  القرارات الأممية ذات  ي�ؤيد  العراق 

دون  ال�صلمية  وبالطريق  اخل��الف��ات  وح��ل 

امل�����ص��ا���س ب��ال��رتاب امل��غ��رب��ي وحت��ق��ي��ق الأم��ن 

باملنطقة وال�صتقرار 

االنباط-وكاالت

1200 قتيل خالل عام..  اأ�صفر عن نح� 

بعد  يرتاجع  مل  الأمركية  ال�صرطة  عنف 

ترفع لفتة  فل�يد متظاهرة  ق�صية ج�رج 

كتب عليها “العدالة جل�رج” حتت �ص�رة 

ال�صاب الأ�ص�د ج�رج فل�يد الذي قتل عام 

بركبته  اأبي�س  �صرطي  �صغط  ح��ن   2020

حتت  )الأنا�ص�ل(  اختنق  حتى  عنقه  على 

جتدد  نيك�لز،  ت��اي��ري  مقتل  �صدمة  وق��ع 

اأعمال  ب�صاأن  املتحدة  ال���لي��ات  يف  اجل��دل 

ال��ع��ن��ف ال���ت���ي ت��رت��ك��ب��ه��ا ال�����ص��رط��ة، و���ص��ط 

التي  ال�صخمة  التظاهرات  باأن  عام  �صع�ر 

عن  ت�صفر  مل   2020 ع��ام  ال��ب��الد  �صهدتها 

امل�صكلة ت�ص�ية لهذه 

ال�صياق،  اأحدث ق�صية عنف يف هذا  ويف 

ت�����يف ال�����ص��اب الأم����رك����ي الأ�����ص�����د ت��اي��ري 

 3 ب��ع��د  امل�صت�صفى  يف  ع��ام��ا(   29( ن��ي��ك���ل��ز 

اأيدي  اأيام من تعر�صه لل�صرب املربح على 

الب�صرة  ذوي  )م��ن  ال�����ص��رط��ة  م��ن  عنا�صر 

ال�ص�داء اأي�صا(، الذين وّجهت اإليهم لحقا 

القتل تهمة 

كينغ  رودين  اب��ن��ة  كينغ  ل����را  و���ص��رح��ت 

باأيدي  العنيف  لل�صرب  تعّر�صه  اأثار  الذي 

يف  ا�صطرابات  م�جة   1991 عام  �صرطّين 

اإن  “�صي  ل�صبكة  متحدثة  اأجنلي�س،  ل��س 

ال��صع ما  اأن  املحزن  اإن« )CNN( »من 

اأن  ي�صعني  ل  اأم���رك���ا،  يف  ح��ال��ه  ع��ل��ى  زال 

اأ�صّدق«

ال�صاب الأ�ص�د ج�رج فل�يد  وكان مقتل 

على  بركبته  اأب��ي�����س  ���ص��رط��ي  �صغط  ح��ن 

عنقه اإىل اأن اختنق، اأثار تعبئة تاريخية يف 

ال�صارع  �صغط  حتت  و���ص��درت   ،2020 ربيع 

وع����د يف ج��م��ي��ع اأن��ح��اء ال����لي���ات امل��ت��ح��دة 

اإ�صالحات باإقرار 

ع��ن��ف ق��ي��ا���ص��ي وب��ع��د ع��ام��ن م���ن ذل���ك، 

ب��ل��غ ع����دد ال���ذي���ن ق��ت��ل���ا يف اح���ت���ك���اك م��ع 

منذ  الأعلى  ه�  قيا�صيا  م�صت�ى  ال�صرطة 

خ��الل  ق��ت��ي��ال   1186 اإىل  و���ص��ل  ح��ي��ث   10

ال�����ص���د  م��ن   %26 بينهم  م��ن   ،2022 ال��ع��ام 

���ص���ى 13% من  اأّن���ه���م ل مي��ّث��ل���ن  يف ح��ن 

م���ق��ع  اأورد  م���ا  ال�����ص��ك��ان، ووف����ق  جم��م���ع 

ب���ل��ي�����س  “مابينغ  ال�����ص��رط��ة  ع��ن��ف  ر���ص��د 

 Mapping Police( ف��اي��ل��ن�����س« 

)Violence
رايت�س  هي�من  منظمة  اأرق��ام  وبح�صب 

ح�ايل  الأمركية  ال�صرطة  قتلت  ووت�س، 

ت��دق��ي��ق م���روري  ���ص��خ�����س يف ع��م��ل��ي��ات   600

منذ 2017

وع���ل���ى ���ص��ب��ي��ل امل����ق����ارن����ة، ي��ق�����ص��ي اأق����ل 

خ��الل  فرن�صا  يف  ع��ام  ك��ل  �صخ�صا   20 م��ن 

ارت��ب��اط  على  ف���ارق  وه���  لل�صرطة،  ت��دخ��ل 

الأ�صلحة  م��ن  الهائلة  بالكمية  خ�ص��صا 

ما  املتحدة،  ال���لي��ات  يف  املنت�صرة  النارية 

�صالمتهم  على  ال�صرطين  خماوف  يفاقم 

اإ����ص���ه���ار  اإىل  امل������ب������ادرة  ع���ل���ى  ���ه���م  وي���ح�������صّ

اأداء  اأث���ن���اء  ���ص��رط��ي��ا   66 وق��ت��ل  ���ص��الح��ه��م، 

ال�صندوق  بح�صب  املا�صي،  العام  خدمتهم 

الذي اأن�صئ تكرميا لذكراهم

ال��ذي كان  ب��ن ك��رام��ب  اأن املحامي  غ��ر 

مي��ث��ل ع��ائ��ل��ة ج����رج ف��ل���ي��د وي��دع��م ال��ي���م 

عائلة تايري نيك�لز �صدد على دور “ثقافة 

ال�صرطة  م���ؤ���ص�����ص��ة  �صعيد  ع��ل��ى  م��ن��ت�����ص��رة 

ت��ت�����ص��اه��ل ح���ي���ال الإ�����ص����راف يف ا���ص��ت��خ��دام 

الق�ة، وخ�ص��صا �صّد الأقلّيات«

وق����ال اجل��م��ع��ة خ���الل م���ؤمت��ر �صحفي 

مرارا  النقا�س  هذا  اإجراء  علينا  “يتحتم 
وتكرارا اإىل اأن يت�ّقف ذلك«

مراجعة احل�صانة ومن بن وع�د 2020 

النطاق  ال�ا�صعة  اإجراء مراجعة للح�صانة 

ال���لي��ات  يف  ال�صرطي�ن  بها  يحظى  التي 

الذين  لل�صرطّين  �صجّل  واإن�����ص��اء  املتحدة 

ي�صرف�ن يف ا�صتخدام العنف

غ��ر اأن م�����ص��روع ق��ان���ن ف��درال��ي��ا حظي 

اجلمه�ري  احل��زب��ن  بتاأييد  ط��رح��ه  عند 

وال���دمي���ق���راط���ي، ف�����ص��ل يف ال��ك���ن��غ��ر���س يف 

ظ���ل ارت���ف���اع م��ل��ح���ظ يف ج���رائ���م ال��ق��ت��ل، 

خطابهم  اإىل  ي��ع���دون  اجلمه�رين  جعل 

“القان�ن والنظام« التقليدي عن 

وم������ع ا����ص���ت���ح���ال���ة حت���ق���ي���ق ت����ق����دم ع��ل��ى 

امل�������ص���ت����ى ال�����ف�����درايل، ت����ا����ص���ل ال��ن��ق��ا���س 

تباين كبر يف  و�صط  حمليا خط�ة خط�ة 

املقاربات

ت�����ص��م ال������لي�����ات امل���ت���ح���دة ح�������ايل 18 

بن  لل�صرطة،  م�صتقلة  وهيئة  ك��ي��ان  األ��ف 

�صرطة  واأج��ه��زة  البلدية  ال�صرطة  اأج��ه��زة 

امل��ق��اط��ع��ات ودوري������ات ال����لي���ات وغ��ره��ا، 

النت�صاب  اخلا�صة يف  ق�اعدها  منها  ولكل 

والتدريب واملمار�صات امل�صم�ح بها

وع���م���د ع�����دد م����ن ه�����ذه ال���ه���ي���ئ���ات اإىل 

ب�ص�رة  فحظرت  تدخلها،  ق�اعد  مراجعة 

وعّممت  باخلنق  التثبيت  تقنيات  خا�صة 

ا����ص���ت���خ���دام ال���ك���ام���رات امل��ث��ب��ت��ة و����ص���ددت 

ال�صل�ك العنا�صر عنيفي  العق�بات بحق 

ال�صياق، حظرت  املنازل ويف هذا  اقتحام 

اق��ت��ح��ام  ع��ن��ا���ص��ره��ا  ع��ل��ى  ���ص��رط��ة ممفي�س 

امل��ن��ازل ب���دون ���ص��اب��ق اإن�����ذار، و���ص��ددت على 

عنيفي  زم���الء  ح��ي��ال  التدخل”  “واجب 
تقنيات  على  تدريباتها  وراجعت  ال�صل�ك، 

الت�صعيد خف�س 

وبالرغم من ذلك، اأقرت قائدة ال�صرطة 

“ال�صرطين  باأن  املحلية �صريلن ديفي�س 

الت�تر”  ت�����ص��ع��ي��د  اإىل  م��ب��ا���ص��رة  ع���م���دوا 

ملجرد  نيك�لز  تايري  ت�قيف  حاول�ا  حن 

ارتكاب خمالفة لقان�ن ال�صر«

يف  تكمن  امل�صكلة  اأن  النا�صط�ن  وي��رى 

لل�صرطة  املمن�حة  ال�ا�صعة  ال�صالحيات 

الأم���رك���ي���ة ل��ت���ق��ي��ف اأ���ص��خ��ا���س ح��ت��ى يف 

ق�صايا خمالفات �صغرى

ال��ف��رع  م���دي���رة  ���ص��ي��ن��ب��اك  ك���اث���ي  وراأت 

املدنية  للحق�ق  الأمركي  املحلي لالحتاد 

على  الع��ت��م��اد  ع��ن  نت�قف  اأن  “يجب  اأن��ه 

ال�صرطة ملعاجلة امل�صكالت املرتبطة بالفقر 

الأحياء”  ب��ع�����س  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  ���ص���ء  اأو 

اأك��رث  اأع��م��ال  اإىل  ي��ق���د  “هذا  اأن  م�صيفة 

ت�اترا وغر مفيدة وعدوانية«

 تونس تعبر عن تضامنها 
الفلسطيني الشعب  مع  الكامل 

النباط-وكالت

اأع�����رب�����ت ت����ن�������س ع����ن ت�����ص��ام��ن��ه��ا 

امل�����ص��روط م��ع ال�صعب  ال��ك��ام��ل وغ��ر 

من  البا�صل  ن�صاله  يف  الفل�صطيني 

اأج������ل حت���ري���ر اأرا�����ص����ي����ه وا�����ص����رتداد 

ل��ن ت�صقط  ال��ت��ي  امل�����ص��روع��ة  ح��ق���ق��ه 

بالتقادم

الت�ن�صية،  اخلارجية  وزارة  وقالت 

ي��اأت��ي  ال��ث��اب��ت  م���ق��ف��ه��ا  اإن  ب���ي���ان،  يف 

الحتالل  ق���ات  انتهاكات  تتايل  اإث��ر 

امل�����ص��ت��م��رة وامل���م���ار����ص���ات امل�����ص��ت��ف��زة يف 

اق��ت��ح��ام مدينة  واآخ���ره���ا  ف��ل�����ص��ط��ن، 

جينن وخمّيمها يف ال�صفة الغربية

ودع������ت ت����ن�������س امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل 

م�ص�ؤولّياته  وحتّمل  �صريًعا  للتحرك 

ل������ص��ع ح���د مل��ث��ل ه����ذه الع����ت����داءات 

���ص��ارًخ��ا  خ��رًق��ا  ت�صكل  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ررة 

للمعاهدات وامل�اثيق الدولية وملبادئ 

القان�ن الإن�صاين الّدويل

 »حرب مع الصين خالل عامين«! جنرال أمريكي 
كبير يحذر من مواجهة ُمحتملة مع بكين 

االنباط-وكاالت

تنّباأ جرنال كبر يف الق�ات اجل�ية 

الأم��ري��ك��ي��ة ب��دخ���ل ال�����ص��ن يف ح��رٍب 

م���ع ال�����لي����ات امل���ت���ح���دة، ب��ع��د ع��ام��ن 

���ص��ادم��ة  م���ذك���رٍة  وذل���ك يف  الآن،  م��ن 

وغ����ر م���األ����ف���ة ل��ل��ج��ن���د امل���ج���دي��ن 

حت����ت ق���ي���ادت���ه، ل���ي����ؤك���د ب���ذل���ك ع��ل��ى 

املحتمل،  لل�صراع  اأق�صر  جدوٍل زمني 

م����ق����ارن����ًة ب���ت�������ص���ري���ح���ات غ������ره م��ن 

البارزين، بح�صب ما  الدفاع  م�ص�ؤويل 

 Washington ن�صرته �صحيفة 

الأمريكية.  Post
مينيهان  مايكل  اجل���رنال  وي��راأ���س 

التي  الأمريكية،  اجل�ية  النقل  قيادة 

النقل  ط��ائ��رات  اأ���ص��ط���ل  على  ُت�صرف 

ب��ال���ق���د يف اجلي�س.  ال��ت��زود  واإع����ادة 

اإىل �صرورة  نّبه مينيهان جن�ده  وقد 

لل�صراع  ا�صتعداداتهم  وت��رة  ت�صريع 

بتطلعات الرئي�س  املحتمل، م�صت�صهداً 

ال�����ص��ي��ن��ي ���ص��ي ج��ي��ن��ب��ي��ن��غ واح��ت��م��ال��ي��ة 

ع��دم ال��ت��ف��ات الأم��ري��ك��ي��ن ل��الأم��ر اإل 

بعد ف�ات الأوان.

ال��رئ��ي�����ص��ان الأم��ري��ك��ي ج��� ب��اي��دن، 

ون���ظ���ره ال�����ص��ي��ن��ي ���ص��ي ج���ن ب��ي��ن��غ- 

رويرتز

اأن  “اأمتنى  م��ي��ن��ي��ه��ان:  ك��ت��ب  اإذ 

يخربين  حد�صي  لكن  خمطئاً،  اأك���ن 

�صمن  ل��ق��د   .2025 يف  �صنقاتل  ب��اأن��ن��ا 

���ص��ي ولي��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة، واأن�����ص��اأ جمل�س 

عام  الأول  اأكت�بر/ت�صرين  يف  ح��رب��ه 

يف  ت��اي���ان  انتخابات  و�صُتعقد   ،2022

ذل��ك،  لفعل  ذري��ع��ًة  �صي  لتمنح   2024

ب��ي��ن��م��ا ���ص��ي��ح�����ص��ل ���ص��ي ع��ل��ى اأم��ري��ك��ا 

النتخابات  بف�صل  الن��ت��ب��اه،  م�صتتة 

 ،2024 ع��ام  �صُتعقد  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة 

ول��ه��ذا مي��ك��ن ال��ق���ل اإن ف��ري��ق ���ص��ي، 

ب�صكل  ي�صطف�ن  وفر�صته  وذريعته، 

مثايل لعام 2025«.

امل�ؤهلن  طياريه  مينيهان  اأم��ر  ثم 

النار على  “لإطالق  با�صتخدام �صالٍح 

كامل  اإدراٍك  مع  اأمتار،   7 يبعد  ه��دٍف 

�صيٍء  اأي  من  اأه��م  ن��دم  بال  الفتك  اأن 

اآخر، �صّ�ب يف اجتاه الراأ�س«.

اآلف  و���ص��ج��ع��ت م���ذك���رة م��ي��ن��ي��ه��ان 

على  قيادته  حتت  امل�ج�دين  اجلن�د 

ال����ص���ت���ع���داد ل��ل��ح��رب م���ن ع����دة ن�����اٍح 

اأخرى، اإذ اأو�صى جميع اجلن�د الذين 

“بالنظر  اإل��ي��ه  ت��ق��اري��ره��م  ي��رف��ع���ن 

والتحلي  ال�صخ�صية”،  ���ص���ؤون��ه��م  يف 

وكتب:  ال��ت��دري��ب��ات  يف  اأك��رب  ب�صرا�صٍة 

كنت  واإذا  بتهاون،  ل  برويٍة  “ارك�س 
التدريبي  نهجك  يف  بالرتياح  ت�صعر 

فاأنت ل تخاطر مبا فيه الكفاية«.

الأول من  ت��اري��خ  امل��ذك��رة  وحت��م��ل 

ن�صرتها  وق��د   ،2023 ف��رباي��ر/���ص��ب��اط 

الأمريكية   NBC News �صبكة 

للمرة الأوىل، ي�م اجلمعة 27 يناير/

كان�ن الثاين، بعد ت�زيعها على القادة 

ال���ذي���ن ي��راأ���ص��ه��م م��ي��ن��ي��ه��ان. واأك����دت 

با�صم  املتحدثة  كرونن،  ه�ب  الرائد 

املذكرة،  �صحة  على  اجل���ي��ة،  ال��ق���ات 

ن�صرته  ت�صريٍح  يف  ه���ب  كتبت  حيث 

و���ص��ائ��ل الإع����الم، بعد ت���داول امل��ذك��رة 

اجله�د  على  “يبني  مينيهان  اأمر  اأن 

النقل  ق��ي��ادة  بذلتها  ال��ت��ي  الأ�صا�صية 

املا�صي، وذلك بهدف  العام  اجل�ي يف 

يف  امل�صتقبلي  لل�صراع  الق�ات  جتهيز 

حال ف�صل الردع«.

بينما قال م�ص�ؤول دفاعي اأمريكي، 

حت�����ّدث ����ص���رط ال�����ص��ري��ة حل�����ص��ا���ص��ي��ة 

“ل  ت��ع��ل��ي��ق��ات م��ي��ن��ي��ه��ان  اإن  امل�����ص��األ��ة، 

متثل روؤية ال�زارة املتعلقة بال�صن«.

وُيذكر اأن مينيهان خدم يف العديد 

م����ن امل���ن���ا����ص���ب احل�����ص��ا���ص��ة مب��ن��ط��ق��ة 

قبل   ،2013 ع��ام  منذ  ال��ه��ادئ  املحيط 

ال��ن��ق��ل اجل������ي يف  ق���ي���ادة  ي���ت����ىل  اأن 

ل��ق��ائ��د  ك��ن��ائ��ب  ف����رتًة  وق�����ص��ى   .2021

ق���ي���ادة م��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ن ال��ه��ن��دي 

مع  للتعامل  �صالحيات  مع  والهادئ، 

ال�صن وتاي�ان، وذلك بن �صبتمرب/

اأيل�ل 2019، واأغ�صط�س/اآب 2021.

ال�������ص���راع ب���ن اأم���ري���ك���ا وال�����ص��ن/ 

رويرتز

وت��ت�����ص��ادف م���ذك���رة اجل�����رنال مع 

ج���ه����د ال���ب���ن���ت���اغ����ن لإع���������ادة ���ص��ب��ط 

ح����روب م��ك��اف��ح��ة الإره�����اب امل�����ص��ت��م��رة 

ال�����ص��رق الأو����ص���ط،  م��ن��ذ 20 ع���ام���اً يف 

ت�صليح  ب��اي��دن  اإدارة  ت���ا���ص��ل  وبينما 

مبليارات  اأمنية  مب�صاعدات  اأوكرانيا 

اإب��ان كفاح الأخرة  ال��دولرات، وذلك 

ل�صد الهج�م الرو�صي.

ويحذر كبار امل�ص�ؤولن الأمريكين 

منذ فرتة من اأن ال�صن ال�صاعدة قد 

ت�صن هج�ماً على تاي�ان، التي تتمتع 

اأع��ل��ن��ت وزارة  ب��ح��ك��م م�����ص��ت��ق��ل. ف��ي��م��ا 

دونالد  و�صلفه  بايدن  عهد  يف  الدفاع 

م�����ص��در  مت���ث���ل  ال�������ص���ن  اأن  ت����رام����ب 

ق��ل��ق اأ����ص���ا����ص���ي���اً ع��ل��ى امل�����دى ال��ب��ع��ي��د، 

م�����ص��ت�����ص��ه��دًة ب���ال���ت��������ص���ع ال��ع�����ص��ك��ري 

لبكن  احلازمة  وال�صل�كيات  ال�صريع 

يف ال�صن�ات الأخرة.

بعث�ا  الأمريكين  امل�ص�ؤولن  لكن 

اإذا  مبا  يتعلق  فيما  خمتلطة  بر�صائل 

كانت ال�صن �صتحاول ال�صتيالء على 

اأم ل، وم���ع��د ح���دوث ذل��ك.  ت���اي����ان 

فيل  الأدم���رال  تنّباأ   ،2021 ع��ام  ففي 

املحيطن  ق��ي��ادة  )رئي�س  ديفيد�ص�ن 

بكن  ب��اأن  اآن����ذاك(،  وال��ه��ادئ  الهندي 

�صتحاول فعل ذلك بحل�ل عام 2027، 

الق�مي  الأم��ن  باحثي  بع�س  وو�صف 

ب��ع��ده��ا با�صم  ذل���ك اجل����دول ال��زم��ن��ي 

ديفيد�ص�ن«. “نافذة 
ب���ي���ن���م���ا ق�������ال رئ����ي���������س ال���ع���م���ل���ي���ات 

البحرية الأمريكية، الأدمرال مايك 

الأول،  اأك��ت���ب��ر/ت�����ص��ري��ن  غ��ي��ل��داي، يف 

“لنافذة يف  اإن ق�اته يجب اأن ت�صتعد 

ميكنني  ل   ،2023 رمب��ا  اأو   2022 ع��ام 

اأري��د  ول  الح��ت��م��ال��ي��ة،  ه��ذه  ا�صتبعاد 

ل  لكننا  ه��ذا،  بق�يل  القلق  اأن�صر  اأن 

امل�صاألة  ه��ذه  م��ن  التخل�س  ن�صتطيع 

بالأمنيات«.

 المغرب يعيد فتح سفارته في بغداد واتفاق على تعزيز العالقات

 أسفر عن نحو 1200 قتيل خالل عام.. عنف الشرطة األميركية لم يتراجع بعد قضية جورج فلويد

االنباط-وكاالت

اأن عملية حي النبي يعق�ب يف  يبدو 

مدينة القد�س املحتلة حت�صر احلك�مة 

نتنياه�  بنيامن  بقيادة  الإ�صرائيلية 

الزاوية يف ظل  وت�صعها يف  الزاوية،  يف 

وقليلة  امل��ت��ط��رف��ة،  احل��ال��ي��ة  ت�صكيلتها 

�صاحة  مع  للتعامل  ال�صيا�صية  اخل��ربة 

ال�������ص���راع ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 

�صريعاً،  حل�صمه  الهادفة  وخمططاتها 

م���ن خ����الل ع�����ص��ك��رت��ه، و����ص���م ال�����ص��ف��ة 

ال���غ���رب���ي���ة امل���ح���ت���ل���ة، وت���غ���ي���ر ال������ص��ع 

ال��ت��اري��خ��ي ال��ق��ائ��م يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س 

والداخل املحتل عام 1948

عملية  اأن  �صيا�صيان،  حملالن  وراأى 

نتنياه�  ح��ك���م��ة  ت�صع  ي��ع��ق���ب  ال��ن��ب��ي 

اأمام خيارات معقدة، مع حملها ر�صائل 

على  القائمة  ال�صيا�صات  ب��اأن  وا�صحة 

الت�صعيد من �صاأنها قيادة الأو�صاع نح� 

�صق�طها  م��ن  ي�صرع  ق��د  كبر  ان��ف��ج��ار 

واخلارجية  الداخلية  الأ�ص�ات  ظل  يف 

م���ؤخ��راً  �صداها  وو���ص��ل  لها،  املناه�صة 

ل��ك��ل م��ن��زل يف اإ���ص��رائ��ي��ل، ت��رتج��م على 

�صكل احتجاجات كبرة �صارك بها اآلف 

الإ�صرائيلين يف املدن الكربى

تزيد من ال�صرخ الداخلي

معهد  رئي�س  ال�صيا�صي،  املحلل  وقال 

اإياد  فل�صطن للدرا�صات ال�صرتاتيجية 

ال�صربجي، اإن العملية تزيد من ال�صرخ 

نتنياه�،  حلك�مة  ال�صيا�صي  الداخلي 

ول�����ن ت���خ���دم���ه���ا و����ص���ت���زي���د م����ن ح��ج��م 

ال�صغط عليها، ك�ن مك�ناتها الداخلية 

اأي  مع  وتتعار�س  التطرف  على  قائمة 

م�صار �صيا�صي قائم على التهدئة

ال�������ص����رب���ج���ي يف ت�����ص��ري��ح  واأ������ص�����اف 

ال�����ص��رخ  اأن  الإخ��ب��اري��ة  م�����ص��در  ل�صبكة 

ال����داخ����ل����ي الإ����ص���رائ���ي���ل���ي ي���ت���ن���ام���ى يف 

امل����ك�����ن����ات امل���ع���ار����ص���ة مل�������ص���ار ح��ك���م��ة 

ن����ت����ن����ي����اه�����، وت�������ص���ك���ي���ل���ه���ا احل���ك����م���ي 

ال��ع��ن�����ص��ري وامل����ت����ط����رف، امل�����ؤث����ر ع��ل��ى 

احل���ي���اة ال��داخ��ل��ي��ة ل��ف��ئ��ات وا���ص��ع��ة من 

النظام  ع��ل��ى  امل��ع��ت��ادي��ن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ن 

العلماين بعيداً عن الدينية املتطرفة

الأزم����ة  اأن  اإىل  ال�����ص���رب��ج��ي  واأ����ص���ار 

ال���داخ���ل���ي���ة يف اإ����ص���رائ���ي���ل ذاه���ب���ة ن��ح��� 

اأقطاب املعار�صة الذين  الت�صاعد، ك�ن 

ي���ق����دون الح���ت���ج���اج���ات ���ص��د ح��ك���م��ة 

�صيا�صاتها  من  م�صبقاً  ح��ذروا  نتنياه� 

التاأثر على  �صاأنها  التي من  املتطرفة، 

واق����ع احل���ي���اة مب��ج��م��ل��ه��ا وال���ص��ت��ق��رار، 

الإ�صرائيلي  بامل�اطن  اخلا�س  ل�صيما 

م�����ن خ�������الل ال�����������ص�����دام م�����ع ال���������ص����ارع 

لفل�صطيني ا

من  تعاين  نتنياه�  حك�مة  اأن  واأك��د 

جملة وا�صعة من التعقيدات، ناجتة عن 

ع�ت�صما  حلزبي  امل�صبقة  ال�صرتاطات 

يه�ديت بقيادة بن غفر، و ال�صهي�نية 

�صم�تريت�س،  بت�صلئيل  برئا�صة  الدينية 

ح������ل ال�������ص���راع م����ع ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن، 

الغربية  ال�صفة  ال�صتيطان يف  وم�صاألة 

فل�صطيني  مع  التعامل  واآليات  املحتلة، 

الداخل املحتل عام 1948

نتنياهو خيارات 

اإذا ما  اأن���ه  ال�����ص���رب��ج��ي ع��ل��ى  و���ص��دد 

اأراد نتنياه� حتقيق ن�ع من ال�صتقرار 

ت����ج���ه���ات  ق�����ي�����ادة  والن���������ص����ي����اب����ي����ة يف 

احل��ك���م��ة، ف���اإن���ه ل مي��ل��ك ���ص���ى كبح 

ج���م���اح الأح�������زاب امل��ت��ط��رف��ة الأخ�����رى، 

ووق����ف ���ص��ي��ا���ص��ات��ه��ا ال��ع��ن�����ص��ري��ة اجت���اه 

من  ح��ال��ة  خ��ل��ق  وم��ن��ع  الفل�صطينين، 

ال�صدام تدفع بردود ق�ية �صدها

من  نتنياه�  ب��اأن  اعتقاده  عن  وع��رب 

خ���الل خ��ربت��ه ال��ط���ي��ل��ة ���ص��ي��ك���ن ق��ادر 

ع��ل��ى ك��ب��ح ج���م���اح الأح�������زاب امل��ت��ط��رف��ة 

لكن  حم���دودة،  ل��ف��رتة  ن�صبياً  الأخ���رى 

ل��ي�����س ب�������ص����رة غ���ر ك���ام���ل���ة، ك����ن���ه ل 

التفاقات  ظل  يف  املطلقة  الق�ة  ميلك 

وال�صروط امل�صبقة امل�قعة بن الأحزاب 

ا�صقاطها  ومي��ك��ن  ل��ل��ح��ك���م��ة،  امل�����ص��ك��ل��ة 

ب�صرعة حال حدث خالف جذري بينها

ت�����ص��ك��ل  ن��ت��ن��ي��اه���  خ�����ربة  اأن  ورج������ح 

عاماًل م�صاعداً لكنها غر كافية يف ظل 

ت�جهات �صركائه الإيدل�جية املتطرفة 

وقت،  ب��اأي  مفجراً  �صاعقاً  ت�صكل  التي 

وميكن اأن ت�رطه مب�صاكل جديدة

عملية  ر���ص��ال��ة  اأن  ال�����ص��رب��ج��ي  وراأى 

ال����ق����د�����س و����ص���ل���ت ل���ل���ج���م���ي���ع، وق������د ل 

الأي��ام  مع  لكن  املتطرف�ن،  ي�صت�عبها 

اخلارجية  واجل��ه��ات  نتنياه�،  و�صغط 

ن���ع  يخلق  مب��ا  تهذيبهم  ن��ح���  �صتق�د 

يف  خ�ص��صاً  الن�صبي،  ال���ص��ت��ق��رار  م��ن 

ظ���ل الأول������ي�����ات الأ���ص��ا���ص��ي��ة الأخ�����رى 

املتعلقة يف احلرب يف  املتحدة  لل�ليات 

التنن ال�صيني اأوكرانيا وم�اجهة 

اأوكرانيا

اأحمد  ال�صيا�صي  املحلل  اأك���د  ب���دوره 

الفدائية  العمليات  اأن  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ل����ن ت����ك�����ن يف ���ص��ال��ح 

نتنياه�

وقال عبد الرحمن يف ت�صريح ل�صبكة 

م�����ص��در الإخ��ب��اري��ة اإن ن��ت��ن��ي��اه��� ال��ذي 

ع��رف��ن��اه رج���ل احل����رب وال��ق��ت��ل يعي�س 

ف���رتة ���ص��ع��ب��ة ك����ن م���ره����ن وم��رت��ب��ط 

ب���ح���ل���ف���ائ���ه امل����ت����ط����رف����ن، وي���ت���ع���ر����س 

اأمريكية  دول��ي��ة  ومطالبات  لن��ت��ق��ادات 

ك���ن��ه��م قد  واأوروب���ي���ة لكبح ج��م��اح��ه��م، 

للت�صعيد  ب��اأك��م��ل��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة  ي���اأخ���ذون 

وحرف الب��صلة عن اأوكرانيا

���ص��ي��ق  اأن  ال���رح���م���ن  ع��ب��د  واأ�����ص����اف 

ن��ت��ن��ي��اه��� ان��ع��ك�����س ع��ل��ى وج���ه���ه خ��الل 

مع  يعق�ب  النبي  عملية  مل��ك��ان  تفقده 

�صريكه  ج��ان��ب  اإىل  ل��ه��ج��م��ات  ت��ع��ر���س 

اإيتمار بن غفر من قبل الإ�صرائيلين 

ع��ل��ى اإث����ر ���ص��ي��ا���ص��ات��ه��م ال��ت��ي ق����ادت اإىل 

العنف

مع  ت��زام��ن��ت  العملية  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

الأم��رك��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وزي������ارة 

والهادفة  املنطقة  اإىل  بلينكن  اأن��ت���ين 

الأو�������ص������اع،  ل���ت���ه���دئ���ة  اأوىل  ب�����درج�����ة 

وي����ت����ع����ار�����س م�����ع اأه����������داف ب�����ن غ��ف��ر 

الت�صعيد الراغبن يف  و�صم�تريت�س 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ال��ف��ع��ل  رد  اأن  واع��ت��ق��د 

من  لكثر  ي��ع��ق���ب  ال��ن��ب��ي  عملية  ع��ل��ى 

الع���ت���ب���ارات امل��ت��ع��ل��ق��ة يف ظ���ل ال��ب��داي��ة 

ال�����ص��ع��ب��ة وال������ص��ع احل�����ص��ا���س واحل���رج 

م��ن��ف��ذه��ا من  واأن  ن��ت��ن��ي��اه���،  حل��ك���م��ة 

تنظيمي  انتماء  اأي  ل��ه  ولي�س  القد�س 

يربر اأي ت�صعيد �صد اأي جبهة

النق�صام  اأن  اإىل  الرحمن  عبد  ونبه 

ال���داخ���ل���ي الإ���ص��رائ��ي��ل��ي م�����ص��ت��م��ر منذ 

ال����ق����رن ال���ث���ام���ن ع�������ص���ر ل���ك���ن ال����ج���ه 

اجل���دي���د ل���ه ح���ال���ي���اً ���ص��ع���د الأح������زاب 

الي�صار  ح�صاب  على  املتطرفة  الدينية 

ال������ذي ي���ك���اف���ح ح���ال���ي���اً ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 

يرتك  ما  ال�صيا�صية،  احلياة  يف  مكانته 

ال�صيا�صي  امل�صت�يان  على  كبراً  تاأثراً 

اإ�صرائيل والع�صكري يف 

القادم  التفجر  �صاعق  اأن  اإىل  ون�ه 

���ص��ي��ك���ن يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س وامل�����ص��ج��د 

اق��رتاب  الأق�����ص��ى حت��دي��داً ل�صيما م��ع 

�صهر رم�صان املبارك ورغبة املتطرفن 

م��ن  ال���ت�������ص���ع���ي���د  الإ�����ص����رائ����ي����ل����ي����ن يف 

النتهاكات وتغر ال��صع القائم

النبي يعق�ب يف  اأن عملية  اإىل  ي�صار 

الفدائي  نفذها  املحتلة  القد�س  مدينة 

واأ���ص��ف��رت  ع��ل��ق��م،  خ���ري  الفل�صطيني 

ع��ن م��ق��ت��ل ���ص��ب��ع��ة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ن وج��رح 

ق�ات  على جرمية  رداً  وج��اءت  اأخرين، 

جنن  مدينة  يف  الإ�صرائيلي  الحتالل 

فل�صطينين  ع�صرة  خ��الل  ارتقى  التي 

وت���دم���ر ع����دد م���ن م���ن���ازل امل���اط��ن��ن 

العامة واملرافق 
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الشبول ينهي مشواره مع الديوانية العراقي 

الصياحين يسجل هدفين مع زاخو 

اتحاد السلة يقرر زيادة عدد فرق الدوري 

الجماهير الماليزية تستقبل الروابدة بحفاوة 

الزمالك يتعاقد مع مهاجم البنك االهلي 

االنباط – عامن 

اأع���ل���ن ن����ادي ال���دي���وان���ي���ة ال��ع��راق��ي 

ا����س���ت���ق���ال���ة م���درب���ن���ا ال���وط���ن���ي ه��ي��ث��م 

ال�����س��ب��ول، ع��ق��ب اخل�������س���ارة ال��ق��ا���س��ي��ة 

اأمام زاخو بنتيجة )1-5(، على ملعب 

ك���رب���اء ال�����دويل، ���س��م��ن اجل���ول���ة 13 

الديوانية،  وقال  املمتاز.  ال��دوري  من 

ال�����س��ب��ول  “هيثم  م��ق��ت�����س��ب:  ب��ي��ان  يف 

ي��ع��ت��ذر ع��ن ع���دم اال���س��ت��م��رار.. �سيتم 

ال�سبول  ويعد  اجلديد«.  املدرب  ح�سم 

ال���ذي يعتذر ع��ن عدم  ال��ث��اين  امل���درب 

ال��ف��ري��ق، بعد  اال���س��ت��م��رار يف ت��دري��ب 

دفعت  ال��ت��ي  املخيبة،  النتائج  �سل�سلة 

���س��ام��ر �سعيد،  ال�����س��اب��ق  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر 

ل���ت���ق���دمي ا���س��ت��ق��ال��ت��ه اإث������ر ال���راج���ع 

الرتيب.  الئ��ح��ة  يف  االأخ���ر  للمركز 

اأن  ���س��ب��ق  ال�������س���ب���ول  ه��ي��ث��م  اأن  ي���ذك���ر 

العراقي  بالدوري  جتارب  عدة  خا�ض 

ال�سرطة  مع  ال�سابقة،  املوا�سم  خال 

وال����دي����وان����ي����ة ق���ب���ل م���و����س���م���ن، ل��ك��ن 

بعد  له،  االأ�سواأ  تعد  احلالية  التجربة 

تلقيه عدة هزائم وجمع نقطتن من 

تعادلن.

االنباط – عامن 

يف  ال�سياحن  خ��ال��د  العبنا  ت��ال��ق 

ح�����س��وره االول ل��ه م��ع ف��ري��ق زاخ��و، 

ب����ال����دوري ال���ع���راق���ي ل���ك���رة ال���ق���دم. 

واأح�����رز ال�����س��ي��اح��ن ه��دف��ن ل��زاخ��و 

خال  اجلمعة،  الديوانية  مرمى  يف 

 .1-5 انتهت بنتيجة  ال��ت��ي  امل���ب���اراة 

وان��ت��ق��ل ال�����س��ي��اح��ن، ق��ب��ل ع���دة اأي���ام 

ل���زاخ���و، ح��ي��ث ي�����س��غ��ل م��رك��ز ���س��ان��ع 

ب�سفوف  اللعب  ل��ه  و�سبق  االأل��ع��اب، 

االأوملبي  املنتخب  كما مثل  الفي�سلي 

يف ال��ن�����س��خ��ة االأخ�����رة م���ن ن��ه��ائ��ي��ات 

ع���ام���ا. وي�سم   23 اآ���س��ي��ا حت���ت  ك���اأ����ض 

االأردين  ال��ث��ن��ائ��ي  ���س��ف��وف��ه  زاخ����و يف 

ح��ج��ازي  وامل��داف��ع  ال�سياحن  خ��ال��د 

الثنائي  للديوانية  يلعب  فيما  ماهر، 

“خالد الدردور ويو�سف الروا�سدة«.

االنباط – عامن 

ق�����دم ن������ادي ����س���ي���اجن���ور امل���ال���ي���زي 

ال���������س����ب����ت، حم����رف����ي����ه اجل��������دد اأم�������ام 

اجلماهر وو�سائل االإعام املختلفة.

وك��ان العبنا ن��ور ال��رواب��دة م��ن بن 

ال��ذي��ن قدمهم  االأج���ان���ب،  امل��ح��رف��ن 

ت��ع��اق��د  املاليزي، بعدما  ���س��ي��اجن��ور 

م��ع��ه ب�����س��ك��ل ر���س��م��ي ق��ب��ل اأ���س��ب��وع��ن. 

ب��ال��غ��ة  ب��ح��ف��اوة  ال����رواب����دة  ومتتع نور 

م���ن اجل��م��اه��ر امل��ال��ي��زي��ة، وال��ت��ق��ط��وا 

على  وح�سلوا  التذكارية،  ال�سور  معه 

توقيعه. وال��ت��ي حتمل  ال��اع��ب    ���س��ور 

����س���ي���اجن���ور  ����س���ف���وف  وي����ت����واج����د يف 

امل�����ال�����ي�����زي، ال����ث����ن����ائ����ي االأردين ن�������������ور 

ال��رواب��دة وامل��داف��ع ي��زن ال��ع��رب، ال��ذي 

ج���دد ع��ق��ده م��ع ال��ف��ري��ق مل��و���س��م اآخ���ر. 

العبي  اأب��رز  م��ن  ال��رواب��دة  ويعترب نور 

ال���ك���رة االأردن�����ي�����ة، وب�����داأ م�����س��رت��ه مع 

ال��رواب��دة،  ن��ادي اجل��زي��رة. وخا�ض نور 

جت��رب��ة اح��راف��ي��ة ن��اج��ح��ة م��ع امل��ح��رق 

الفي�سلي  مع  لعب  وبعدها  البحريني، 

مل���دة ن�����س��ف م��و���س��م، واأح����رز م��ع��ه لقب 

الدوري املحلي.

القاهرة - وكاالت

اأع���ل���ن م��رت�����س��ى م��ن�����س��ور رئ��ي�����ض 

ن���ادي ال��زم��ال��ك ال��ت��ع��اق��د م��ع نا�سر 

ملدة  االأه��ل��ي؛  البنك  مهاجم  من�سي 

االأبي�ض  الفريق  لتدعيم  �سنوات   5

ال�������س���ت���وي، دون  امل����رك����ات����و  خ������ال 

ال��ك�����س��ف ع��ن ال��ق��ي��م��ة امل���ادي���ة. وق��ال 

م��رت�����س��ى، ع��رب ب��رن��ام��ج »زم��ل��ك��اوي« 

ال�������ذي ي���ب���ث ع���ل���ى ق����ن����اة ال�����ن�����ادي: 

على  العام  امل�سرف  مرت�سى  “اأمر 
انتقال  �سفقة  اإن��ه��اء  يف  الكرة جنح 

ح�سام  اإىل اأن  واأ�سار  من�سي«.  نا�سر 

اأ�����س����رف، الع����ب ال���زم���ال���ك ���س��رح��ل 

مل����دة م���و����س���م، �سمن  ل��ل��ب��ن��ك  م���ع���ارا 

التعاقد  “يتبقى  واأ���س��اف  ال�سفقة. 

معهما  االتفاق  �سيتم  �سفقتن،  مع 

ال�ساعات املقبلة«.  خال 

منتخب الشباب يواجه العراق في تركيا 

ناصر يخطف لقب الكبار لفروسية الشتاء  

ميسي يثير الرعب 
في باريس 

االتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 

االنباط – عامن 

ي��ل��ت��ق��ي امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ل��ل�����س��ب��اب 

ل���ك���رة ال����ق����دم، ن���ظ���ره ال���ع���راق���ي ال��ي��وم 

ت��رك��ي��ا.  يف  ي���ق���ام  ودي  ل���ق���اء  يف  االأح������د، 

وت����اأت����ي ه����ذه امل����ب����اراة ال����ودي����ة يف اإط����ار 

املنتخب  يجريه  الذي  التدريبي  املع�سكر 

مب��دي��ن��ة اأن��ط��ال��ي��ا ال���رك���ي���ة، ا���س��ت��ع��دادا 

التي  االآ�سيوية  النهائيات  يف  للم�ساركة 

اآذار  ���س��ه��ر  خ����ال  اأوزب��ك�����س��ت��ان  ت���ق���ام يف 

اأي�سا  تركيا  يف  املع�سكر  ويتخلل  املقبل. 

اأم����ام منتخب  ال�����س��ب��اب  مل��ن��ت��خ��ب  م���ب���اراة 

املع�سكر  يختتم  اأن  ق��ب��ل  ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان 

ال�سبت  يوم  االأوزبكية  االأندية  اأحد  بلقاء 

القارية  املناف�سات  قرعة  اأن  املقبل.يذكر 

التي تقام يف اأوزبك�ستان، و�سعت املنتخب 

يفتتح  حيث  الثالثة،  باملجموعة  الوطني 

 2 اخلمي�ض  طاجيك�ستان  بلقاء  م�سواره 

 ،5 االأح��د  اجلنوبية  ك��وري��ا  ويلتقي  اآذار، 

ُع��م��ان  االأول مب��واج��ه��ة  ال����دور  وي��خ��ت��ت��م 

االأرب���ع���اء 8. وت�����س��م ق��ائ��م��ة امل��ن��ت��خ��ب 23 

ال��ف��ال��وج��ي، ع��ب��د الرحمن  الع��ب��ا: م���راد 

حم����م����د، حم����م����ود امل�����ح�����ارم�����ة، ه���ا����س���م 

التن،  اأبو  كلبونة، عا�سم  بكر  املبي�سن، 

���س��ي��ف ال���دي���ن دروي�������ض، ي��و���س��ف ح�����س��ان، 

ق�سي  ال��ع��زاي��زة،  علي  ال�����س��ي��اب،  �سلطان 

امل��ن�����س��وري، ع���اء دي���ة، اأده����م ال��رف��اع��ي، 

حم��م��د رائ�����د، ع��م��ر ����س���اح، حم��م��د اأب���و 

ه����زمي، اأح���م���د اأمي�����ن، م���ع���اذ ال��ع��ل��ي��م��ات، 

عرفات احلاج، زكريا عمرو، علي حجبي، 

ويتخلل  اأبو ه�سيب.  اأو�ض  دلدوم،  اأحمد 

يلتقي  حيث  ودي��ة،  ل��ق��اءات  ع��دة  املع�سكر 

امل���ن���ت���خ���ب ن���ظ���ره ال���ع���راق���ي ال����ي����وم ث��م 

قبل   ،31 ال��ث��اث��اء  قرغيز�ستان  ي��واج��ه 

االأن��دي��ة  اأح��د  بلقاء  مبارياته  يختتم  اأن 

االأوزبكية ال�سبت 4 �سباط.

االنباط – عامن 

ت���وج ال��ف��ر���س��ان رع���د وع��ب��د ال��رح��م��ن قري�سه  

بطولة  من  الثانية  للجولة  الكبار،  فئات  باألقاب 

تتكون  ال�ستاء اجلولة �سمن مو�سم 2023،وال��ت��ي 

القوة  �سركة  بالتعاون مع  وتقام   ، ج��والت  خم�ض 

ل��ل��ف��رو���س��ي��ة وب���اإ����س���راف احت����اد ال��ف��رو���س��ي��ة امللكي 

الدويل  لقانون االحت��اد  االوملبيبة، وفقا  واللجنة 

لنادي  الداخلية  ال�سالة  ميدان  ،على  للفرو�سية 

اجل����واد ال��ع��رب،وال��ت��ي ج���رت ع��ل��ى م��ي��دان �سالة 

النا�سئن  فئات  يف  وت��وج  املغلقة  ال�سالة  االبطال 

والنا�سئات كل من حا ابو جابر ، تيمور اول�سرمي 

احمد  البطولة  واأدار   . خالد  ق�ساة،براء  ،ن���واف 

قري�سه مديرا، وحكام دولين احلكم الدويل معن 

احلديد و�سهيب ابو حماد ورمي النابل�سي وم�سمم 

الدكتور  البطولة  ،وطبيب  �سرمي  �سوزان  امل�سلك 

اب��راه��ي��م ال��ه��را���ض . وت���وج م��دي��ر البطولة اأحمد 

�سركة  ع��ام  مدير  عمر  حممد  وال�سيد  القري�سه 

نتائج  وج��اءت  باالألقاب  الفائزين  للبذور  جينوم 

اجلولة الثانية كما يلي:

نا�سر  رع���د  �����س����م، االول:   135  -130 ف��ئ��ة   –
ال��ث��اين:  اجل����واد )اأوري�����و دي(وب���زم���ن 72:69 ث، 

هدى كيايل على اجلواد )درويد( بزمن 78:75 ث 

، الثالث:ن�سوح كيايل على اجلواد )كيجان( بزمن 

83:08ث ، الرابع: ن�سوح كيايل، اخلام�ض:يو�سف 

البكري .

الرحمن  عبد  �سم، االول:   125  -120 فئة   –
ث،   74:64 كا�سينا(وبزمن  )ك��ول  اجل���واد  قري�سه 

الثاين: ن�سوح كيايل على اجلواد )فانتازيا( بزمن 

79:49 ث، الثالث:رعد نا�سر على اجلواد )جولدن 

بايلوت( بزمن 92:32ث، الرابع: فار�ض النابل�سي، 

اخلام�ض:هدى كيايل.

110- 115 �سم، االول: رعد نا�سر على  – فئة 
الثاين:علي  اجل��واد )جلوريا(بزمن 47:0422 ث، 

اخل�سر على اجلواد )كارلو�ض692( بزمن 47:56 

ث، الثالث:حممد حرارة على اجلواد )كاتوجتي( 

بزمن 52:16ث 

ج��اب��ر على  اب��و  ح��ا  �سم، االول:   100 فئة   –
اجلواد )ناتايل روز( بزمن 31:28 ث، الثاين:تاال 

امل�سري على اجل��واد )جونيور( بزمن 34:44 ث، 

الثالث: حممد املومني على اجل��واد )اي ت�سات ( 

بزمن 48:73ث 

على  اول�سرمي  �سم، االول:تيمور   90 فئة   –
�سامل  ال��ث��اين:  ث،   62:33 )بنتلي(بزمن  اجل���واد 

حمزة  الثالث:  )روك�سيت(،  اجل��واد  على  املحمود 

بروتي على اجلواد )�سبرات( 

ق�����س��اة على  ������س�����م، االول:ن�����واف   80 ف��ئ��ة   –
ال��ث��اين:رع��د  51:93ث،  ب��زم��ن  اجل���واد)ارت���و����ض( 

�ساح على اجل��واد )ميكادو( ، الثالث: لن عمر 

على اجلواد )�سينتو( 

�������س������م، االول:ب������راء خ���ال���د  ع��ل��ى   60 ف���ئ���ة   –
اجلواد)ا�سكابان( بزمن 37:98ث، الثاين:طارق ابو 

كركي على اجلواد )فلينج( ، الثالث: حمزة جمال 

على اجلواد )اجنيل( 

باريس – وكاالت 

اأث������ار ت�����س��رف ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، جنم 

ب��اري�����ض ����س���ان ج���رم���ان، اخل�����وف داخ���ل 

املا�سية.  االأيام  خال  الفرن�سي،  الفريق 

باري�ض  م���درب  جالتيه،  كري�ستوف  ك��ان 

�سلبية  اإجازة  مي�سي،  منح  �سان جرمان، 

راحة.  اأجل احل�سول على  اأيام من  لعدة 

ف��اإن �سور  ك��ارل��و«،  ووفًقا الإذاع��ة »مونت 

اأثناء  للتزلج  منتج  يف  عائلته  مع  مي�سي 

�سان  باري�ض  الريبة لدى  اأثارت  االإج��ازة، 

اأن��ه غر  اإىل  ال�سبكة  واأ���س��ارت  ج��رم��ان. 

ليونيل  ت��زل��ج  ه���ل  االآن،  ح��ت��ى  م���ع���روف 

يذكر  ال.  اأم  االإج���ازة  ف��رة  اأث��ن��اء  مي�سي 

االأ�سياء  اأكرث  التزلج على اجلليد من  اأن 

خ��ط��ورة ع��ل��ى الع��ب��ي ك���رة ال���ق���دم، الأن��ه��ا 

ع��ل��ى �ساكلة  ب��اإ���س��اب��ات ع��دي��دة  ت��ه��دده��م 

بايرن  نويل حار�ض  ما حدث مع مانويل 

م���ي���ون���خ، خ����ال امل���و����س���م احل������ايل. وك���ان 

ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي ق��د ان��ت��ظ��م يف ت��دري��ب��ات 

ال��ب��ي اإ�����ض ج���ي، االأرب����ع����اء امل���ا����س���ي، بعد 

ال���ت���ي ح�سل  ال�����س��ل��ب��ي��ة  ال���راح���ة  ان���ت���ه���اء 

ع��ل��ي��ه��ا، واإع��ف��ائ��ه م��ن م��واج��ه��ة ب��اي��ي دو 

كا�سيل يف كاأ�ض فرن�سا.

الرياض – وكاالت 

يتطلع احتاد جدة اإىل حتقيق اأول األقابه 

م���ن ك���اأ����ض ال�����س��وب��ر، ف��ي��م��ا ي��ب��ح��ث ال��ف��ي��ح��اء 

يلتقي  ت��اري��خ��ه، عندما  تتويج يف  ث��اين  ع��ن 

البطولة،  نهائي  يف  االأح���د،  اليوم  الفريقان 

ال�سعودية  بالعا�سمة  فهد  امللك  ملعب  على 

ال���ري���ا����ض. واأق��ي��م��ت ب��ط��ول��ة ك���اأ����ض ال�سوبر 

ال�سعودي الأول مرة مب�ساركة 4 فرق ميثلون 

ك��اأ���ض خ��ادم  وب��ط��ل  ال����دوري وو�سيفه،  بطل 

احت��اد  وبلغ  وو�سيفه.  ال�سريفن  احل��رم��ن 

جدة ولفيحاء للمباراة النهائية، حيث اأق�سى 

االأول الن�سر يف مباراة ن�سف النهائي بالفوز 

عليه )3 -1(، وفاز الثاين على الهال، حل�ساب 

النهائية  املباراة  ويدير   .)0-1( نف�سه  ال��دور 

لكاأ�ض ال�سوبر ال�سعودي االأرجنتيني فرناندو 

والفيحاء عرب  والتقى احت��اد ج��دة  رباليتي. 

تاريخهما ويف جميع البطوالت 11 مرة، فاز 

االحتاد 6 يف منها، وح�سم الفيحاء 5 مباريات، 

ومل ت��ع��رف م��واج��ه��ات ال��ف��ري��ق��ن ال��ت��ع��ادل. 

وح�سم احتاد جدة اآخر لقاء مع الفيحاء )3-

0(، يف دوري رو�سن ال�سعودي، �سمن مناف�سات 

يحافظ  اأن  املنتظر  م��ن  فنًيا،   .14 االأ���س��ب��وع 

ال��ربت��غ��ايل ن��ون��و �سانتو م���درب احت���اد ج��دة، 

الفيحاء،  م��درب  رازوفيت�ض  ف��وك  وال�سربي 

على الت�سكيلة االأ�سا�سية التي لعبا بها ن�سف 

وامل��ه��ام  االأدوار  يف  اخ���ت���اف  م���ع  ال��ن��ه��ائ��ي، 

مباراة  ففي  امللعب.  داخ��ل  الاعبن  لبع�ض 

احت��اد ج��دة، ترك �سانتو اال�ستحواذ للن�سر، 

واح���دة،  ككتلة  الفريق  حت��رك  على  واعتمد 

يف  ال�سريعة.. لكن  الهجومية  وال��ت��ح��والت 

مباراة اليوم تكون الفر�سة اأكرب اأمام االحتاد 

ومن  امللعب.  و�سط  يف  والتحكم  لا�ستحواذ 

حامد  ط���ارق  على  �سانتو  يعتمد  اأن  املتوقع 

اأن  على  بحتة،  دفاعية  مبهام  و�سط  كاعب 

امللعب  و���س��ط  يف  الهجومية  االأدوار  ي���رك 

باالإ�سافة  ورومارنيهو،  وهرنيكي،  لكورنادو 

اإىل حتركات االأطراف على اجلبهتن اليمنى 

والي�سرى، واال�ستعانة بعبد الرازق حمد اهلل 

كراأ�ض حربة �سريح. اأما رازوفيت�ض، فاإنه لن 

يغر كثًرا يف خطة مباراة الهال، و�سيكون 

مع  الدفاعية،  التح�سينات  االأ�سا�سي  هدفه 

االعتماد على انطاقات باولينيو ونواكاميي 

يف العمق، وهو ما جنح فيه اأمام الهال.

االنباط – عامن 

كرة  الحت���اد  امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  رئي�ض  عليان  حممد  ال�سيد  اك��د 

8 فرق وان  ال�سلة اىل  زي��ادة عدد فرق دوري كرة  ال�سلة عن قرار 

منها  ال�سلة  ك��رة  دوري  يف  للم�ساركة  تتطلع  اأن��دي��ة  ع��دة  ه��ن��اك 

اأن���دي���ة  احل�����س��ن و���س��ب��اب االردن و���س��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة واحت����اد ع��م��ان 

املوؤمتر  القدم جاء ذلك خال  انديةم�ساركة يف دوري كرة  ومنها 

بح�سور  االحت��اد  مقر  يف  ال�سبت  ام�ض  يوم  عقده  الذي  ال�سحفي 

ابو عطا م�سرا اىل ان املنتخب الوطني �سوف  ا�سامه  ال�سر  امن 

الت�سفيات  خلو�ض  ا�ستعدادا  تون�ض  يف  تدريبيا  مع�سكرا  يخو�ض 

يف  ودارت��اك��ر  ال��دوي��ري  وم�ساركة  العامل  لكاأ�ض  املوؤهلة  االآ�سيوية 

.. الت�سفيات 
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

 نحو آفاق جديدة للسياسة النقدية 
خيارات المستقبل

د.أنور الخفش

وكذلك  دي��ن��ار،  مليار   64 مايقارب  الأردين  امل�صريف  القطاع  م��وج��ودات  رت  ُق��دِّ

املحلية  البنوك  يف  ال��ودائ��ع  اإجمايل  البنوك،  يف  النقدية  الإحتياطيات  مليار   17

32 مليار دينار منهم  رت الت�صهيالت والقرو�ض  42 مليار دينار ، كما ُقدِّ ت�صل اإىل 

التي و�صلت  املرتفعة جداً  الفوائد  ن�صبة  تبقى   ، ت�صهيالت ممنوحة لالأفراد   %24

تكاليف  زي��ادة  خ��الل  من  امل��واط��ن  على  ثقياًل  عبئاً  اأ�صبحت   ،  %12 عن  يزيد  ما 

جذب  معوقات  اأه��م  واأح��د  الإقت�صادي  النمو  تثبيط  على  تعمل  وكذلك   املعي�صة 

اإت�صاق  وع��دم  تكلفة  باأقل  البدائل  لتوفر  خا�صة  ب�صفة  اخلارجية  الإ�صتثمارات 

الت�صخم  الإقت�صاد  ي�صاحب  كما   ، الأردن  يف  الإ�صتثمار  وعوائد  التمويل  تكلفة 

من  ط  التحوُّ ع��دم  ح��ال  يف   ، الأ�صا�صية  واخل��دم��ات  ال�صلع  اأ�صعار  لإرت��ف��اع  نتيجة 

م يف الأردن اإىل م�صتويات قيا�صية. ح اأن تقفز اأرقام الت�صخُّ املرجَّ

احلل  واإنعكا�صاتها،  الإقت�صادية  التقلبات  مواجهة  يف  الأردن  م�صاعدة  بهدف 

الإ�صتثمارات  جاذبية  فر�ض  بتعزيز  يتمثَّل  واملتو�صط  القريب  امل��دى  يف  الأف�صل 

ي  توخِّ خ��الل  م��ن  الق�صري  امل���دى  على  النقدية  ال�صيا�صة  تي�صري  يتطلَّب  مم��ا   ،

لتقلب  نطاقات  اإعتماد  اأن  وحيث   ، الفوائد  معدلت  رف��ع  يف  واحل��ذر  الإحتياط 

ي�صكك  كما  موؤقتة،  ب�صورة  لالإنحراف  كبرياً  جم��اًل  يعطي  ت��ت��ج��اوز%10  بن�صبة 

يتوقف  امل��الئ��م  ،  والإجت����اه  �صليمة  �صيا�صات  ب��ات��ب��اع  احل��ك��وم��ات  اإل��ت��زام  ق���درة   يف 

الأهداف  مع  مالئم  توازن  ووجود   ، املحلية  الإقت�صادية  ال�صيا�صات  اإن�صجام  على 

ال�صيا�صة  ب��ن  وال��ت��وازن  التوافق  وج��ود  واأي�����ص��اً  لالإ�صتمرار  وقابليته  اخلارجية 

يف  مهما  عن�صراً  ت�صكِّل  ال�صوق  توقعات  اأن  كما   . العامة  املالية  و�صيا�صة  النقدية 

تكوين راأي عن رد الفعل املحتمل على اإجراءات ال�صيا�صة النقدية والتي ل ميكن 

ب�صكل  الإعتبار  يف  واإنعكا�صاتها  التوقعات  هذه  توؤخذ  اأن  يجب  اأنه  كما   ، جتاهلها 

منا�صب عند اإتخاذ قرارات ب�صاأن ال�صيا�صة النقدية . 

اأ�صعار  اإنتقال روؤو�ض الأموال الدولية من م�صتوى   وال�صوؤال كيف جتعل �صرعة 

ال�صرف معتمدة على التوقعات اخلارجية بقيمة �صعر ال�صرف على املدى الطويل 

درجة  تاأثري  اأن  كما   . امل�صتقبل  الق�صرية يف  الفائدة  اأ�صعار  توقعات فروق  ، وعلى 

د باملحافظة على الأ�صعار  التقلُّب حمدودة على املدى الطويل الأجل ب�صبب التعهُّ

التناف�صية على املدى الطويل.  التعادلية والعوامل الإقت�صادية الأ�صا�صية للقدرة 

يف  منطقي  غري  وب�صكل  كبرية  اإنحرافات  بحدوث  بال�صماح  ال�صلطات  مينع  مما 

اأ�صعار ال�صرف الفعلية مقارنة بالأ�صعار التعادلية على املدى الطويل . 

 تت�صح مفاهيم ال�صوق عن الإ�صتقرار يف اأ�صعار ال�صرف مبقارنة اأ�صعار الفائدة 

طويلة الأجل املعمول بها يف خمتلف البلدان . حدوث التناق�ض املنتظم يف فروق 

امل�صتثمرين  اإق��ن��اع  يف  ي�صاعد  مم��ا  البلدان  معظم  الأج���ل  طويلة  الفائدة  اأ�صعار 

امل�صتقبلية.  النقدية  ال�صيا�صات  ب�صالمة 

بعد  ال�صوق  لتوقعات  مفيدة  قيا�ض  اأداة  الأج��ل  ق�صرية  الفائدة  اأ�صعار   تعترب 

تو�صيع نطاقات تقلب اأ�صعار ال�صرف . واأن اأي اإرتفاع ن�صبي كبري يف اأ�صعار الفائدة 

طويلة الأجل ي�صري اىل �صعف ثقة ال�صوق يف ال�صيا�صات النقدية امل�صتقبلية . كما 

العنا�صر  من  تعترب  املتوقعة  ومّدتها  الأجل  الق�صرية  الفائدة  اأ�صعار  فروقات  اأن 

الرئي�صية التي حتكم حتديد وتوقعات اأ�صعار ال�صرف . 

 يف الواقع اإن النطاقات اجلديدة الأو�صع لتقلبات اأ�صعار ال�صرف متكِّن ال�صلطة 

ر عوامل  النقدية  املحلية بتوجيه �صيا�صاتها النقدية الراهنة باإ�صتقاللية مع توفُّ

اأ�صعار الفائدة �صريافقه  اأي تخفي�ض معتدل يف  اأن  اإقت�صادية �صليمة فمن املرجح 

تخفي�ض معتدل يف قيمة �صعر ال�صرف . كما اأن جتارب الأ�صواق املالية قامت اأدلة 

اإىل  بالن�صبة  الأج��ل  الق�صرية  الفائدة  اأ�صعار  يف  معتدلة  تخفي�صات  اأي  اأن  على 

املتوقع حدوث  . ومن غري  ال�صوقية  ال�صرف  اأ�صعار  اىل  تنتقل  الفائدة قد  اأ�صعار 

اإ�صرتاتيجية  اإتباع  ، ويف حالة  الأجنبي  النقد  اأ�صواق  النطاق يف  وا�صعة  فعل  ردود 

باإجتاه  الأ�صواق  وم�صداقية  موثوقية  من  يقلل  ب�صكل  الفائدة  اإرتفاع  يف  مكثَّفة 

ال�صيا�صة النقدية على املدى الطويل. 

تقييم  عند  بالإعتبار  اأخذها  الواجب  واملوؤ�صرات  العوامل  من  جمموعة   هناك 

و�صعر  الإق��ت�����ص��ادي  والنمو  م  الت�صخُّ وه��ي   ، النقدية  لل�صيا�صة  امل��الئ��م  الإجت���اه 

ال�����ص��رف واأ���ص��ع��ار ال��ف��ائ��دة ق�صرية الأج���ل وط��وي��ل��ة الأج���ل واأ���ص��ع��ار ال��ف��ائ��دة على 

ت�صتخدم  كما   ، العائد  منحنى  واإنحدار  النقدي  العر�ض  ومنو  الآجلة  املعامالت 

اأ�صعار  يف  للتغريات  املرجح  املتو�صط  العائمة  ال�صرف  اأ�صعار  ذات  البلدان  بع�ض 

اإ�صتخدام  اأن  كما   . النقدية  ال�صيا�صة  ل�صروط  كمر�صد  الأج��ل  الق�صرية  الفائدة 

الأجل بهدف  الق�صرية  الفائدة  اأ�صعار  النقدية بتخفي�ض  البلدان حلريتها  بع�ض 

تعزيز الن�صاط الإقت�صادي . ويجب اأن ل يتعار�ض هذا مع الإلتزامات نحو تطبيق 

ال�صيا�صات النقدية ول ميثِّل تراجعاً لها ، بهدف املحافظة على اإ�صتقرار الأ�صعار . 

م نحو التكامل الإقت�صادي ، لذلك  اإن اإ�صتقرار اأ�صعار ال�صرف يعزز اإمكانية التقدُّ

النقدية  ال�صيا�صات  بن  التن�صيق  اإنتهاء  تعني  ل  اجلديدة  التقلُّب  نطاقات  ف��اإن 

اأو التنازل عن الهدف النهائي زيادة معدلت النمو الإقت�صادي والإ�صتثمارات  . 

الداخلية  الإحتياجات  التوافق بن  اآلية  اإيجاد  نحو  تتَّجه  امل�صتقبل  اإن خيارات 

 ، يكمن  التحدي   . النقدية  ال�صيا�صات  وتالقي  اإ�صتقرار  اإمكانية  بهدف  حت�صن 

كيف ت�صتطيع  بلدان جمموعات التكامل الإقت�صادي موؤخراً بلوغ درجة كافية من 

واملتعلقة   ، الأع�صاء  جميع  ومن  والنقدية  الإقت�صادية  الوحدة  لتحقيق  التالقي 

م واأ�صعار الفائدة طويلة الأجل وامل�صاركة يف اآلية اأ�صعار ال�صرف ، واملعيار  بالت�صخُّ

ال�صيا�صات  اأو���ص��اع  يف  التالقي  هو  الأعظم  التحدي  ي�صكل  وال��ذي  اأهمية  الأك��ر 

املالية العامة . 

اأ�صواق النقد   مما تقدم ، يظهر اأهمية التعاون الإقليمي والدويل نتيجة لتاأثر 

الأجنبي بالإختاللت ال�صيا�صية والإقت�صادية والنزاعات بن الدول ، واأن العالقة 

والإقت�صادية  ال�صيا�صية  واملتطلبات  وال��داخ��ل��ي��ة  الإق��ت�����ص��ادي��ة  الإح��ت��ي��اج��ات  ب��ن 

فعل  رد  الأجنبي  النقد  لأ�صواق  يكون  اأن  املوؤكد  ومن   ، الة  وفعَّ موؤثرة  اخلارجية 

ال�صيا�صات  لتالقي  العربي  التعاون  ف��اإن  املنطلق  هذا  من  التناق�صات.  هذه  على 

اإطار هذه  التعاون يف  اأ�ص�ض  لإر�صاء  والقوية  وبذل اجلهود احلقيقية  الإقت�صادية 

 ، متقاربة  نقدية  �صيا�صة  لتطبيق  ملزمة  واإج���راءات  نهج  يف  ممثلة   ، ال�صيا�صات 

ل�صمان  وذلك   ، و�صيا�صات هيكلية  مالية عامة  �صيا�صات  وتنفيذ مزيج مالئم من 

يتالئم  مبا   ، والإقليمي  الوطني  امل�صتوى  على  وم�صتقر  متنامي  اإقت�صادي  اأداء 

والتجمعات  التكتالت  يف  واملتمثلة  الإقت�صاد ية  التغريات  جم��اراة  متطلبات  مع 

التو�صع يف  ملوا�صلة  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  ج��ه��ود  والإق��ت�����ص��ادي��ة وجم����ارات  ال��ت��ج��اري��ة 

الإق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي. ه��ذا ال��ت��وج��ه يعترب مب��ث��اب��ة اأ���ص��ا���ض ال��ب��ن��اء وال�����ص��ي��اج الأم��ن��ي 

بالغة  اأهمية  له  ال�صيا�صي  التقارب  كون  احلقيقة   ، القادمة  لالأجيال  الإقت�صادي 

، من  واملايل  الإقت�صادي  العمل اجلماعي  التقارب يف جمال  اإمكانية  للتعزيز من 

املن�صود  العربي  النقدي  التكامل  من  عملية  حالة  اإيجاد  نحو  اجلهود  بذل  خالل 

بحده الأدنى بن  دول م�صاريع التكامل الإقت�صادي امل�صرتكة .

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل اإلقتصادي
anwar.aak@gmail.com
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االنباط-عمان

عقد حزب الئتالف الوطني، ام�ض 

التاأ�صي�صي،  ال��ع��ام  م��وؤمت��ره  ال�����ص��ب��ت، 

ر�صميا. انطالقه  معلنا 

واع���ل���ن ال��ن��ائ��ب ال�����ص��اب��ق والأم����ن 

ال�����ع�����ام حل������زب الئ�����ت�����الف ال���وط���ن���ي 

انطالق  العماوي  م�صطفى  الدكتور 

التاأ�صي�صي. املوؤمتر 

جمل�ض  ق��رار  على  بناء  ذل��ك  وج��اء 

لالنتخاب  امل�صتقلة  الهيئة  مفو�صي 

11- ت����اري����خ   )  2023  /2( رق����م 

طلب  ب��ق��ب��ول  وامل��ت��ع��ل��ق  2023-1م 
ا�صتكمال  بعد  احل��زب  اأو���ص��اع  توفيق 

الأ���ص��ول  ح�صب  الن��دم��اج  متطلبات 

كافة.

حزب االئتالف الوطني يعقد مؤتمره العام التأسيسي

 

 مجموعة الصباح اآلثارية .. من هوية خاصة الى متحف متكامل 
يسرد التاريخ

االنباط- عمان

 على مدى 40 عاما وحتديدا منذ 23 �صباط 

1983 بداأت م�صرية دار الآثار الإ�صالمية على يد 

اهلل  رحمه  ال�صباح  الأحمد  �صباح  نا�صر  ال�صيخ 

ال�صباح،  ال�صامل  �صباح  ح�صة  ال�صيخة  وقرينته 

بامتالك جمموعة اآثارية �صكلت عنا�صر اأف�صل 

م��ت��اح��ف ال��ك��وي��ت وال����ع����امل ال��ع��ار���ص��ة للتحف 

الإ�صالمية.

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي ����ص���ادر ع���ن ال��ن�����ص��رة 

)فانا(  العربية  الأنباء  وك��الت  الثقافية لحت��اد 

عن وكالة الأنباء الكويتية )كونا(، ام�ض ال�صبت، 

ت�صمل املجموعة الآثارية جمموعة متنوعة من 

ف��ن��ون ال��ع��امل الإ���ص��الم��ي حت��ت ا���ص��م جمموعة 

ال�صباح الآثارية.

اآث��اري��ة  اأول قطعة  ب��اق��ت��ن��اء  ال��ب��داي��ة  وك��ان��ت 

امتلكها ال�صيخ نا�صر ال�صباح يف عام 1975 والتي 

بلورت اأول عنا�صر املجموعة، وهي عبارة عن اإناء 

زج��اج��ي مطلي مب��ادة املينا وي��ع��ود اإىل منت�صف 

القرن ال�14 امليالدي ليزداد بعدها �صغفه ورغبته 

اإىل ف��رتات  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ع الفنية  يف ج��م��ع 

اإ�صالمية مبكرة، ثم امتد ال�صغف جلمع قطع فنية 

تعود للع�صور الربونزية واحلديدية والبيزنطية 

واحل�صارة اليونانية والرومانية لحقا.

وت�����ص��ارك ال�����ص��ي��خ ن��ا���ص��ر ه��واي��ت��ه م���ع حمبي 

وج���ام���ع���ي الآث��������ار وحت����دي����دا ���ص��دي��ق��ه ج��ا���ص��م 

فنية  ك���ان مي��ت��ل��ك جم��م��وع��ة  ال����ذي  احلمي�صي 

خا�صة به، وبعد اقتناء العديد من التحف ومناء 

الآث��اري��ة(  ال�صباح  )جمموعة  الفنية  املجموعة 

الكويت  متحف  اإىل   1983 ع��ام  منزله  من  نقلت 

ال��وط��ن��ي ت��زام��ن��ا م���ع اف��ت��ت��اح امل��ت��ح��ف اجل��دي��د 

املفا�صلة  وب��ع��د  الكويتية  احل��ك��وم��ة  م��ن  بطلب 

بن جمموعات فنية خا�صة اأخ��رى، وبالفعل مت 

ا�صتعارة القطع وعر�صها يف املتحف لرفع م�صتوى 

الوعي الفني والإرث الثقايف والآثاري والتاريخي.

وم��ن��ذ ذل���ك احل���ن اأ���ص��ب��ح امل��ب��ن��ى رق���م 3 يف 

ال�صباح  جمموعة  على  يحتوي  وال���ذي  املتحف 

يعرف ب� )دار الآثار الإ�صالمية( وبقيت املجموعة 

العراقي على  الغزو  تاريخ   1990 اآب  هناك حتى 

الكويت الذي �صكل نقطة �صوداء للمجموعة.

وحر�ض ال�صيخ نا�صر على ا�صتعادة جمموعته 

التي �صلبت اإىل بغداد ومتكن بالتعاون مع الأمم 

املتحدة من ا�صتعادة معظم القطع عام 1991 لكن 

بع�صها ك��ان قد تعر�ض لأ���ص��رار ج�صيمة ب�صبب 

�صوء النقل والتخزين.

وبعد ا�صتعادة معظم الآثار ظلت قطع ثمينة 

اأثمن  م��ن  قطعة  على  العثور  مت  حتى  مفقودة 

تلك القطع يف عام 1996 بال�صدفة عندما ن�صرت 

�صورة خلنجر مر�صع بالأحجار الكرمية يف كتيب 

لندن،  يف  ل��ل��م��زادات  )���ص��وذب��ري(  ل�صالة  م�صور 

القطعة  م��ن معرفة  ال���دار  اأع�صاء  اأح��د  ومتكن 

التي تعود ملجموعة ال�صباح ومت ا�صتعادتها وحتى 

الآن ل تزال 59 قطعة اأثرية نادرة مفقودة.

التحف  جمع  يف  نا�صر  ال�صيخ  �صغف  وازداد 

بل تولع اأك��ر فاأكر يف هوايته وبحث يف الآث��ار 

التي تعود اإىل الع�صور القدمية ال�صابقة للفرتة 

النتقالية التي عقبت فجر الإ�صالم، واأقبل على 

اقتناء عدد من القطع التي تعود لتلك احلقبة 

كما اقتنى قطعا فنية اأثرية تعود لع�صور ما قبل 

الإ�صالم وما قبل امليالد ولع�صور اأخرى متنوعة.

الوقت  الآث��اري��ة يف  ال�صباح  وت�صم جمموعة 

األ����ف قطعة ف��ن��ي��ة، ج���زء منها  احل����ايل ن��ح��و 30 

معرو�ض يف املعار�ض يف املركز الأمريكاين الثقايف 

)املبنى التاريخي املطل على البحر( فيما حتفظ 

الذي  الثقايف  املقتنيات يف مركز الريموك  بقية 

يحت�صن كذلك اأن�صطة املو�صم الثقايف .

وتعمل دار الآثار الإ�صالمية من خالل هذين 

للثقافة  الوطني  املجل�ض  مظلة  حتت  املركزين 

ال��دار  ب��الإ���ص��راف على  وال��ف��ن��ون والآداب وت��ق��وم 

ال�صيخة ح�صة �صباح ال�صامل ال�صباح.

اآث��اري��ة  فنية  جمموعة  امل��ع��رو���ص��ات  وت�صمل 

ال�صرياميك  ب��ن  م��ن خ��ام��ات متعددة تتنوع م��ا 

والزجاج والعاج واخل�صب واجلواهر وخمطوطات 

وم�صغولت وعمالت معدنية و�صجاد ومن�صوجات 

وحجر وج�ض وغريها.

وت�صم جمموعة ال�صباح اآثارا متنوعة اأنتجت 

م��ن ال�����ص��ريام��ي��ك ال���ذي يعترب م��ن اأق����دم امل���واد 

اإىل  ت��اري��خ��ه��ا  وي��ع��ود  ال�����ص��ن��اع��ة  يف  امل�صتخدمة 

الع�صر احل��ج��ري ال��ق��دمي، وم��ن ب��ن املجموعة 

نباتية  عنا�صر  تزينها  الفخار  من  )�صلطانية( 

التا�صع  للقرن  العراق وتعود  حم��ورة جلبت من 

امليالدي.

كما ت�صم املجموعة زجاجيات يعود تاريخها 

اإىل 4500 عام ومعظمها اأنتجت يف اإيران و�صوريا 

امل��ن��ف��وخ  ال����زج����اج  م���ن  )دورق(  وم��ن��ه��ا  وم�����ص��ر 

اأن��ت��ج يف بالد  امل��زخ��رف مبقب�ض خمتلف ال��ل��ون 

ال�صام يف الفرتة ما قبل الإ�صالم يف القرنن 6 - 7 

امليالدين.

القدماء  اإب����داع  ال�صباح  جمموعة  وت��ع��ر���ض 

بن  وم��ن  واخل�صب،  العاج  الأ�صياء من  �صنع  يف 

امل��ج��م��وع��ة ���ص��ري��ح ت��ذك��اري �صنع يف ت��رك��ي��ا من 

منها  كتابات  الثلث  بخط  عليه  نق�صت  اخل�صب 

اآيات من �صورة يون�ض ويعود ال�صريح اإىل القرنن 

14 -15 امليالدين.

من  فريدة  بقطع  ال�صباح  جمموعة  وتزخر 

اجلواهر والأحجار الكرمية واأبرزها جموهرات 

تعود اإىل اإقليمي الهند املغولية وه�صبة الدكن يف 

الهند يف القرنن ال�16 وال�18 امليالدين.

وع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع��ن ال��ع�����ص��ور الإ���ص��الم��ي��ة 

العنا�صر  اأب���رز  الكرمي  ال��ق��راآن  اأن يكون  بد  فال 

وف���ريا من  ع���ددا  ال�صباح  ت�صم جمموعة  حيث 

خمطوطات القراآن الكرمي ومنها �صفحات لأحد 

اأق��دم املخطوطات القراآنية والتي مت ن�صخها يف 

القرن الثاين باخلط )احلجازي( .

وت�صمل جمموعة ال�صباح الآثارية نحو 2000 

قطعة من امل�صغولت املعدنية، ومن بن حتف دار 

تزينها  برونزية  عطر  مر�صة  الإ�صالمية  الآث���ار 

�صفوف من الرباعم �صنعت يف �صرقي بالد فار�ض 

يف القرنن 9 -10 امليالدي .

وت�صم املجموعة كذلك، مقتنيات اآثارية من 

األ��ف   12 م��ن  اأك���ر  اإىل  ت�صل  املعدنية  العمالت 

عملة تغطي رقعة �صا�صعة من العامل الإ�صالمي 

وتنوعت على مدى 6000 عام، وتعود اأقدم عملة 

وتكتمل  ال��ربون��زي،  الع�صر  اإىل  املجموعة  م��ن 

ن���ادرة  بقطع  الآث���اري���ة  ال�صباح  جمموعة  زي��ن��ة 

تعترب  وال��ت��ي  واملن�صوجات  ال�صجاد  م��ن  وفخمة 

قدميا من اأب��رز الهدايا التي تقدم لذوي ال�صاأن 

والتي تقدر بقيمة عالية ملالكها وكان مل�صر واإيران 

وتركيا والهند الدور الأبرز يف اإنتاج تلك القطع.

20 قطعة  اأك��ر من  املجموعة على  وحتتوي 

�صجاد تعود اإىل القرنن 2 و 4 امليالدين اإ�صافة 

اإىل قطع تعود للع�صور الإ�صالمية الالحقة.

وللفن الإ�صالمي تاريخ طويل وك��ان احلجر 

واجل�����ض م��ن ال��ع��ن��ا���ص��ر امل��ه��م��ة للفن امل��ع��م��اري 

الإ����ص���الم���ي ف��ق��د مت ا���ص��ت��خ��دام��ه��م��ا ل��ل��ت��زي��ن 

وللديكورات،

وحت���ت���وي امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى ق��ط��ع اأث���ري���ة من 

احل���ج���ر واجل���������ض م��ن��ه��ا ق���������ارورة م����ن ال��ب��ل��ور 

ال�صخري نحتت عليها كتابات كوفية بارزة تعود 

للقرن العا�صر امليالدي تقريبا.

ال�صيخة  وزوج��ت��ه  ن��ا���ص��ر  ال�صيخ  يكتف  ومل 

الكويت  يف  اخلا�صة  جمموعتها  بعر�ض  ح�صة 

فقط، بل �صاركت املجموعة يف متاحف ومعار�ض 

ع���دي���دة ج��ال��ت ال���ع���امل ك��م��ا ت��ع��اون��ت م���ع اأع���رق 

ال�40  الثقافية خالل  العامل واملوؤ�ص�صات  متاحف 

ج�صور  مل��د  ب�صغف  تعمل  ت��زال  ول  املا�صية  عاما 

التوا�صل بن الكويت والعامل .

واأم�صت دار الآثار الإ�صالمية العقود املا�صية 

من عمرها يف خدمة الفن والثقافة حيث تو�صعت 

ثقافية  مب��وا���ص��م  ال��ق��ي��ام  اإىل  التحف  جمع  م��ن 

�صنوية تت�صمن اأن�صطة متنوعة من حما�صرات 

املعار�ض  اإقامة  اإىل  اإ�صافة  مو�صيقية  واأم�صيات 

اأ�صركت  اأن��ه��ا  كما  وامل���وؤمت���رات،  الفنية  وال��ور���ض 

الأطفال يف براجمها الرتبوية وخ�ص�صت برامج 

ل��ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل ال�����ص��ب��اب امل��ه��ت��م��ن باملتاحف 

والإرث الثقايف والفني .

وب��ه��ذا ك��ان نهج دار الآث����ار الإ���ص��الم��ي��ة ن�صر 

والت�صجيع على  والإن�����ص��اين  ال��وع��ي احل�����ص��اري 

ال��وج��ه امل�صرق  ال��ت��ذوق الفني وح��ف��ظ واإظ���ه���ار 

للكويت حول العامل.

بل  فقط  ذل���ك  على  ال����دار  نهج  يقت�صر  ومل 

اإنها ت�صدر دوريات ون�صرات وكتبا متعلقة بتاريخ 

والعمارة  والثقافة  الفن  يخ�ض  ما  وكل  الفنون 

وال��ف��ل�����ص��ف��ة مب�����ص��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن الأك��ادمي��ي��ن 

واخلرباء واملتخ�ص�صن من جميع اأرجاء العامل، 

متعددة  ن���ادرة  كتبا  حت��وي  ث��ري��ة  مكتبة  وت�صم 

ومتنوعة.

ومل يتوقف اهتمام الدار عند هذا احلد فقد 

كانت ول تزال تقدم دورات تدريبية متخ�ص�صة 

يف ترميم الآثار ف�صال عن رعاية ودعم الأبحاث 

يف الكويت وال�صرق الأو�صط اإىل جانب م�صاركتها 

يف املعار�ض العاملية يف كل القارات لن�صر ر�صالتها 

التنويرية والثقافية.


