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»الزراعة«: انخفاض نسبة التعديات خاصة بمناطق الكثافة الحرجية

التعدي على الغابات ٠٠ مشكلة خطرة 
بحاجة لحلول عاجلة

بدران: ال يضيف شيئا للوزارتين ومساد يعتبر الدمج عملية مريبة

خبراء يتساءلون عن جدوى دمج 
»التربية« و »التعليم العالي«

الفقيه: سعر حليب األطفال مبالغ فيه والعموش يدعو لمراعاة أوضاع المستهلك

ارتفاع مرهق بسعر حليب األطفال و »الغذاء 
والدواء« تمتنع عن الرد

االنباط – �صايل ال�صبيحات

اإىل احل���ف���اظ على  ب��ي��ئ��ي��ون  م��ه��ت��م��ون  دع����ا 

الغابات والرثوة احلرجية للإ�سهام يف ا�ستقرار 

البيئة واملناخ خ�سو�ساً مع قلة الأمطار وتزايد 

اعداد احلرائق والتعدي على الغابات ،حيث تعد 

ظاهرة التعدي على الغابات من اأخطر امل�ساكل 

ال�ستاء  ف�سل  يف  خا�سة  الردن  يواجهها  التي 

ال�سنوات  خ���لل  ملمو�س  ب�سكل  ت��زاي��دت  وق���د 

دون  الأ���س��ج��ار  اإزال���ة  اأدت  ،كما  املا�سية  القليلة 

التنوع  البيئة وفقدان  اإىل تدمري  اإعادة حتريج 

البيولوجي . 

وذك����رت منظمة الغ��ذي��ة وال���زراع���ة ل��لأمم 

املتحدة "الفاو" يف تقرير بعنوان "حالة الغابات 

م�����وارد  ت��وف��ر  ال��غ��اب�����ات  2022" ،اأن  ال���ع���امل  يف 

ثل�ث  ح���وايل  تغط�ي  ح��ي��ث  ع��امل��ي�����ة  اأه��م��ي�����ة  ذات 

التن��وع  غالبي��ة  عل�ى  وحتت�وي  الأر����س  �س�طح 

البيولوج��ي الربي ، غي��ر اأن م�س��احتها ل ت�زال 

اإزال�����ة  لوق�ف  امل��ب��ذول�����ة  اجل��ه�����ود  رغ�����م  تتقل��س 

ان  كما   ، املتده�ورة  الأرا�س�ي  وا�س�تعادة  الغاب�ات 

م�ن  التخفي�ف  ف�ي  حا�س�ما  دوراً  ت�وؤدي  الغابات 

م�ن  ط�ن  ملي�ار   662 وتخت�زن  املن�اخ  تغي�ر  ح�دة 

الكرب�ون، اأي اأكث�ر م�ن ن�س�ف خم�زون الكرب�ون 

العامل�ي ف�ي الرتب�ة والنبات��ات.

 وق���ال���ت خ���ب���رية ال��ب��ي��ئ��ة وال���ت���غ���ري امل��ن��اخ��ي 

اأر����س متتد  اإن ال��غ��اب��ة  ال��دك��ت��ورة منى ه��ن��دي��ة، 

اأكرث من 50 دومنا بها اأ�سجار اأطول من 5 اأمتار 

وغ��ط��اء ت��اج��ي اأك���رث م��ن 10٪ ، وه��ي م��ن اأك��رث 

الأماكن تنوًعا .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط – �صذى حتامله 

  انتقد خرباء تربويون خطة احلكومة لدمج 

العايل حتت  وزارتي الرتبية والتعليم والتعليم 

مظلة وزارة واحدة  تعنى ب�سوؤون التعليم ابتداء 

من مرحلة ريا�س الأطفال وانتهاء باجلامعات، 

مب���ا ي��ت��واف��ق م���ع روؤى ال��ت��ح��دي��ث الق��ت�����س��ادي 

وخطة حتديث القطاع العام . 

  واأك������د وزي�����ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال�����س��اب��ق 

الدكتور ابراهيم بدران، اأن دمج الوزارتني لي�س 

مت�سائل  لهما،  �سيئا  ي�سيف  ول  ج��دوى  اأي  له 

ه���ل ال���دم���ج ���س��ي��ح��ق��ق ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة للرتبية 

والتعليم وي�ساعد على حت�سني التعليم الأ�سا�سي 

والتعليم العايل وعلى حت�سني البيئة التعليمية 

يف املدار�س واجلامعات؟.

    وت�ساءل اأي�سا هل الدمج �سياعد يف تطوير 

املدر�سة واجلامعة ؟، وتوجيه  املعلم يف  امكانات 

الطلبة اإىل التعلم التقني والتكنولوجي املتقدم 

اع�ساء هيئة  بها  يقوم  التي  البحاث  وزي��ادة  ؟، 

ال��ت��دري�����س؟، وه���ل ي�����س��اع��د ع��ل��ى ح��ل امل�سكلت 

تواجه  التي  والفنية  والجتماعية  القت�سادية 

املجتمع ؟. 

  ودعا بدران اإىل الرتكيز على نوعية التعليم 

الأ�سا�سي واجلامعي والتعرف اىل امل�سكلت التي 

تواجهه .

التفا�صيل �ص »3«

االأنباط – زينة الرببور

» الأنباط » من ارتفاع  ل�  ا�ستكى مواطنون 

ب�سكل  ال�سيدليات  يف  الأط��ف��ال  حليب  ا�سعار 

م��ف��اج��ئ دون اع�����لن ر���س��م��ي ع���ن ذل����ك من 

ب��ال���س��اف��ة اىل وج����ود تباين  ق��ب��ل احل��ك��وم��ة 

من  وللتاأكد  واأخ����رى.  �سيدلية  ب��ني  بال�سعر 

عدة  النباط«  زارت«  ال��واردة  املعلومات  �سحة 

�سيدليات ور�سدت ال�سعار فيها وتبني وجود 

ارتفاع وتباين حقيقي بال�سعار.

ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه ب���ني م��دي��ر ع���ام اإح���دى 

�سعر  اأن  الفقيه،  زكريا  الأل��ب��ان  اإن��ت��اج  �سركات 

ال��لزم  م��ن  اك��رث  فيه  مبالغ  الط��ف��ال  حليب 

م��ق��ارن��ة ب��احل��ل��ي��ب ال���ع���ادي، لن ه��ن��اك اأك���رث 

ك�سركات  منه  �سهرية  ارب��اح��اً  حتقق  جهة  من 

جميع  اأن  اإىل  م�سرياً  وال�سيدليات.  الأدوي���ة 

دول العامل تقدم حليب الأطفال ب�سكل جماين 

يف  ال  العادي  من  ارخ�س  ب�سعر  او  مدعوم  او 

الدول العربية، داعياً احلكومة ان جتعل �سعر 

حليب الطفال اأقل من انواع احلليب الأخرى. 

اأو�سح الناطق العلمي يف جميعة حماية 

ه��ذه  ان  ب�����دوره،  ال��ع��م��و���س  ح�����س��ني  امل�ستهلك 

�سابقا  ط��رح��ت  ب��ل  ج��دي��دة  لي�ست  ال�����س��ك��اوى 

خ���لل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ويف ال��ف��رتة ال��راه��ن��ة 

واك��د  ج��دي��دة،  �سكاوى  اأي  للجمعية  ت�سل  مل 

ح�سل  اإذ  ق��دمي  احلليب  �سعر  يف  الرت��ف��اع  اأن 

اأجور  منذ عدة ا�سهر وال�سبب يعود اىل زي��ادة 

ال�سحن وارتفاع احلليب من بلد املن�ساأ.

او���س��اع  م��راع��اة  اإىل  املعنية  اجل��ه��ات  ودع���ا 

امل�ستهلك ب�سكل اأكرب ملا لهذه املادة من اهمية 

ب��ال��غ��ة ول مي��ك��ن ال���س��ت��غ��ن��اء عنها وذل���ك من 

اك���رث جدية  رق��اب��ي��ة  اج�����راءات  خ���لل تطبيق 

وموؤ�س�سة  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  ب����وزارة  ممثلة 

ال�سعار  رف��ع  يتم  ل  بحيث  وال�����دواء،  ال��غ��ذاء 

ب�سكل فردي.

التفا�صيل �ص »7«

االأنباط-عمان

قالت �سركة املدن ال�سناعية، اإن الإجنازات 

ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا امل����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة الأردن����ي����ة، 

���س��ك��ل��ت ���س��روح��ا اق��ت�����س��ادي��ة م��ع��ط��اءة ت���دور 

ف��ي��ه��ا ع��ج��ل��ة الإن���ت���اج مل��ن��ت��ج��ات اأردن���ي���ة جابت 

بف�سل  والدولية  الإقليمية  الأ�سواق  خمتلف 

الدعم امللكي املتوا�سل الذي جعل من اململكة 

التجارية  الئ��ت��لف��ات  م��ن  بالعديد  ترتبط 

والقت�سادية العاملية.

واك����د م��دي��ر ع���ام ال�����س��رك��ة ع��م��ر ج��وي��ع��د، 

بح�سب بيان لل�سركة اأم�س الثنني، ان م�سرية 

مبدينتني  ب����داأت  الأردن���ي���ة  ال�سناعية  امل���دن 

مدينة  ع�سرة  اح��دى  اىل  و�سول  �سناعيتني 

�سكلت  انها  مبينا  ه��ذا،  يومنا  حتى  �سناعية 

م��ع��امل اق��ت�����س��ادي��ة م��ع��ط��اءة يف ع��ه��د جللة 

وا����س���ار اىل ان تلك  ال���ث���اين.  ع���ب���داهلل  امل��ل��ك 

واملوقر  وارب��د  تتوزع يف كل من �سحاب  امل��دن 

وال��ع��ق��ب��ة وامل��ف��رق وال��ك��رك وال�����س��ل��ط وم��ادب��ا 

والطفيلة والعقبة، ا�سافة اىل مدينة الزرقاء 

مرحلتها  تنفيذ  عطاء  احيل  التي  ال�سناعية 

مدننا  منظومة  اىل  لتن�سم  اخ���ريا،  الأوىل 

ال�سناعية  امل���دن  اأن  اىل  واأ���س��ار  ال�سناعية. 

الأردنية حظيت بالعديد من الزيارات امللكية 

امل��ي��دان��ي��ة، ح��ي��ث اف��ت��ت��ح ج��لل��ة امل��ل��ك مدينة 

احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ال�����س��ن��اع��ي��ة يف 

ل��ت��ك��ون �سرحا   2000 ع���ام  ال��ك��رك  حم��اف��ظ��ة 

اقت�ساديا تنمويا واإنتاجيا يف املحافظة، واأول 

مدينة �سناعية يف جنوب اململكة.

مدينة  اي�سا  افتتح  جللته  ان  وا���س��اف، 

لتكون   2003 ع��ام  الدولية  ال�سناعية  العقبة 

ح��ا���س��ن��ة ل��ل���س��ت��ث��م��ارات ال�����س��ن��اع��ي��ة يف ثغر 

وداع��م��ة  اق��ت�����س��ادي��ة  راف��ع��ة  ولت�سكل  الأردن 

للأن�سطة القت�سادية الأخرى .

التفا�صيل �ص »7«

االنباط  - وكاالت 

اإىل  امل���زع���وم  الهيكل"  "جبل  م��ن��ظ��م��ة  دع���ت 

اق��ت��ح��ام امل�����س��ج��د الأق�����س��ى امل���ب���ارك يف ال�����س��اد���س 

الف�سح"  "عيد  ي�سمى  ما  مبنا�سبة  فرباير،  من 

اليهودي.

م�����س��ت��وى  اإىل  امل��ت��ط��رف��ة  ودع�����ت اجل���م���اع���ات 

"الأدوات  جديد من اقتحامات الأق�سى، واإدخال 

اإىل  التلمودية  وال��ط��ق��و���س  بال�سلوات  اخل��ا���س��ة 

يف  حقها  لتثبيت  امل�سجد،  من  ال�سرقية  املنطقة 

ال�سلة". ح�سب زعمها.

وط����ال����ب����ت مب�������س���اع���ف���ة اأع����������داد امل��ق��ت��ح��م��ني 

العربي،  "الف�سح"  عيد  ي�سمى  فيما  للأق�سى 

ال����ذي ي��ت��واف��ق م���ع الأ����س���ب���وع ال��ث��ال��ث م���ن �سهر 

رم�سان املبارك ما بني 6-12 اأبريل املقبل.

فاكيام"،  "حاي  ح���رك���ة  ت�����س��م��ى  م���ا  وق���ال���ت 

اإن" وجود  الأكرث تطرًفا يف جماعات "الهيكل": 

ال��ق��وم��ي  الأم����ن  بحقيبة  غ��ف��ري  ب��ن  م��ث��ل  وزراء 

جلماعات  وداعمني  موؤازرين  �سمن  الإ�سرائيلي 

ال��ه��ي��ك��ل ي��ح��ت��م ال��ت��ف��ك��ري ب��ك��ي��ف��ي��ة احل���ف���اظ على 

احل�سور اليهودي اليومي يف امل�سجد الأق�سى".

و�سددت على "�سرورة ا�ستغلل الو�سع الذي 

لتنفيذ  ال�سلحيات  ولديه  اليمني،  فيه  يحكم 

النتقالية  للحكومة  وقدمت  �سبق  التي  املطالب 

امل�سجد  امل�ستوطنني  اق��ت��ح��ام  واأه��م��ه��ا  ال�سابقة، 

الأق�سى من كل الأبواب ودون �سقف زمني حمدد 

طاملا بقي امل�سجد مفتوًحا".

الأق�سى  اقتحام  اليهود  حق  "من  واأ�سافت: 

مرافقة  اأو  حرا�سة  دون  وال�سلة  فيه  والتجول 

�سطح  على  �سخم  �سمعدان  ن�سب  ا  واأي�سً اأمنية، 

امل��در���س��ة ال��ت��ن��ك��زي��ة ف���وق ب���اب ال�����س��ل�����س��ل��ة ليكون 

م�����س��اه��ًدا م���ن ���س��اح��ة الأق�����س��ى ال��ف�����س��ي��ح��ة بكل 

ال�����س��لة واإح��ي��اء منط  اأدوات  اأرج��ائ��ه��ا، واإدخ����ال 

العبادة القرباين بحذافريه.

مبطلع  الح��ت��ف��اء  "يجب  اأن����ه  اإىل  واأ����س���ارت 

اإىل مطلع  اإ���س��اف��ة  ال��ع��ربي،  وال�����س��ه��ر  الأ���س��ب��وع 

ال�����س��ن��ة ال��ع��ربي��ة وخم��ت��ل��ف الأع���ي���اد ال��ي��ه��ودي��ة، 

والتوجه نحو حتويل مطلع �سهر �سباط العربي 

وف���ر����س ا���س��ت��م��راري��ة ال��ط��ق��و���س ال���ت���ورات���ي���ة يف 

امل�سجد".

التفا�صيل �ص »9«

المدن الصناعية األردنية.. مسيرة 
إنجاز بدعم ملكي متواصل

»االحتالل ماٍض في مخططه لتهويد المسجد«

تحريض إسرائيلي
 على اقتحام األقصى وزيادة أعداد 

مقتحميه بـ »الفصح«

كنعان: القضية الفلسطينة والقدس تستحوذان على المساحة
 األكبر بخطابات ومقابالت الملك

لجنة فلسطين في األعيان تدعو لتضافر الجهود لوقف
 االعتداءات االسرائيلية

االنباط – وكاالت 

املجزرة التي ارتكبها الحتلل الإ�سرائيلي 

واأ�سفرت  املا�سي  اخلمي�س  وخميمها  جنني  يف 

عن ا�ست�سهاد 10 فل�سطينيني هي الأحدث بني 

مئات املجازر، ولن تكون الأخرية ما دام العامل 

يكتفي بدور املتفرج على جرائمه.

اعتداءات الحتلل وجم��ازره خلل عامي 

ا�ست�سهاد  ع��ن  اأ�سفرت  وحدهما  و1948   1947

من  األ���ف���اً   950 وت�����س��ري��د  فل�سطيني،  األ���ف   15

531 قرية  وت��دم��ري  األ���ف  م��ل��ي��ون و400  اأ���س��ل 

فل�سطينية من بني 1300 قرية ومدينة.

ق����واف����ل ال�������س���ه���داء ت����وال����ت ج������راء ج���رائ���م 

األ��ف يف   100 اإىل نحو  العدد  الح��ت��لل لي�سل 

نهاية 2022 ومن اأكرث جمازره وح�سية:

 17 جمزرة يف حيفا بني عامي 1937 و1948 

واإ�سابة  فل�سطينياً   772 ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفرت 

.798

4 جمازر يف يافا خلل عامي 1947 و1948 

واإ���س��اب��ة  فل�سطينياً   124 ا�ست�سهاد  اإىل  اأدت 

الع�سرات.

8 جمازر يف القد�س بني عامي 1938 و1948 

120،واإ���س��اب��ة  م��ن  اأك��رث  ا�ست�سهاد  ع��ن  اأ�سفرت 

اأكرث من 150.

وع��ني  واحل�سينية  و�سع�سع  �سفد  جم���ازر 

ا�ست�سهد   1948 واأي��ار  واآذار  �سباط  يف  الزيتون 

خللها 260 فل�سطينياً، واأ�سيب الع�سرات.

 1948 واأي��ار  – اآذار  الرملة  جمزرتا مدينة 

واإ�سابة  فل�سطينياً   75 ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفرتا 

اآخرين.

التفا�صيل �ص »9«

باألرقام… مئات المجازر اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ النكبة

  االنباط – عمان 

 اع��ت��رب ام���ني ع���ام ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل�����س��وؤون 

ال��ق��د���س ع��ب��داهلل ك��ن��ع��ان ان ذك���رى ع��ي��د ميلد 

ل�ستذكار  منا�سبة  الثاين  عبداهلل  امللك  جللة 

والن�سانية  والقومية  الوطنية  جللته  م�سرية 

وع���ل���ى راأ����س���ه���ا دور ج���لل���ت���ه جت�����اه ف��ل�����س��ط��ني 

والقد�س.

مبنا�سبة  الثنني  اأم�س  بيان  يف  كنعان  وق��ال 

ذكرى ميلد جللته، اإن القد�س اإحدى الثوابت 

م�سريا  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  فكر  يف  الرئي�سة 

اىل اأن هذا الفكر امللكي وموقفه الرا�سخ امتداد 

لفكر الآباء والأجداد من بني ها�سم الأخيار.

واأ�سار اىل اأن جللته �سار وما يزال و�سيبقى 

والنه�سة  ال��ث��ورة  قائد  ج��ده  وو�سية  نهج  على 

العربية ال�سريف احل�سني القائمة على التم�سك 

وبلغت  ال��ث��م��ن  ك���ان  مهما  وال��ق��د���س  بفل�سطني 

الت�سحيات.

جللته  �سيا�سة  مرتكزات  من  اأن  اىل  ولفت 

مت�سكه ب�����س��رورة ح��ل ال��دول��ت��ني وف���ق ق���رارات 

ال�����س��لم العربية  ال��دول��ي��ة وم���ب���ادرة  ال�����س��رع��ي��ة 

الفل�سطينية وعا�سمتها  الدولة  باإقامة  املتمثلة 

القد�س ال�سرقية على حدود عام 1967م.

املحافل  جميع  يف  با�ستمرار  جللته  ويدعو 

القائمة  )ال�سلطة  ا�سرائيل  الدولية  واللقاءات 

ال�سرعية  ب���ق���رارات  الل���ت���زام  اىل  ب��الح��ت��لل( 

وت��رك��ه��ا  ب�����س��لم،  ال��ع��ي�����س  اأرادت  اذا  ال���دول���ي���ة 

والتي  املقبولة  ال�ستفزازات غري  ل�سيا�سة ونهج 

ميكن  ل  دينية  حل��رب  املنطقة  ج��ر  �ساأنها  م��ن 

التنبوؤ بنتائجها.

التفا�صيل �ص »5«

  االنباط – عمان 

الأع���ي���ان،  فل�سطني يف جم��ل�����س  دع���ت جل��ن��ة 

اع��ت��داءات  لوقف  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  ت�سافر  اإىل 

الأرا�سي  كل  يف  �سامًل  وقفاً  الحتلل  �سلطات 

الفل�سطينية املحتلة.

وط��ال��ب��ت يف ب���ي���ان اأم�������س الث���ن���ني، ب��ت��وق��ف 

���س��ل��ط��ات الح����ت����لل ن���ه���ائ���ي���اً ع����ن اإج����راءات����ه����ا 

التهويدية املت�سارعة يف القد�س لطم�س هويتها 

الإ�سرائيلي  الطرفني  وع���ودة  اأه��ل��ه��ا،  وت�سريد 

والفل�سطيني اإىل طاولة املفاو�سات.

امل��ل��ك عبد  ب��ج��ه��ود ج��لل��ة  اللجنة  واأ����س���ادت 

واإل���زام  الأو���س��اع  لتهدئة  امل�ستمرة  ال��ث��اين  اهلل 

حكومة اإ�سرائيل بوقف اإجراءاتها وا�ستفزازاتها 

امل��لح��ق��ات  م��وج��ة  ووق���ف  الفل�سطينيني  ب��ح��ق 

وتو�سيع  بناء  عن  نهائيا  والتوقف  والعتقالت 

امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية.

للوقوف  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  اللجنة  ون��ا���س��دت 

مطالبه  ودع��م  الفل�سطيني  ال�سعب  جانب  اإىل 

ال���دول  ك��ل جم���ال، داع��ي��ة ج��ام��ع��ة  ال�سرعية يف 

ال��ع��رب��ي��ة اإىل ال��ق��ي��ام ب��دوره��ا امل��ط��ل��وب يف ه��ذه 

املرحلة اخلطرية التي متر بها الق�سية املركزية 

للأمة العربية.

وقالت اللجنة يف بيانها، اإنها تابعت الأحداث 

الفل�سطينية  والأرا���س��ي  القد�س  يف  والتطورات 

بت�سعيد  الح���ت���لل  ���س��ل��ط��ات  وق���ي���ام  امل��ح��ت��ل��ة، 

اإج�����راءات�����ه الأم���ن���ي���ة وال��ع�����س��ك��ري��ة ���س��د اأب���ن���اء 

وال��ق��رى  امل���دن  وتعري�س  الفل�سطيني  ال�سعب 

الفل�سطينية للح�سار والتدمري .

واأ�سارت اإىل اأن الأرا�سي الفل�سطينية، �سهدت 

توتراً متزايداً خلل الأي��ام الأخ��رية وا�ست�سهاد 

املحا�سر  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  من  العديد 

واملحتل بر�سا�س اجلي�س الإ�سرائيلي يف خميم 

جنني.

وبينت اللجنة اأنه رغم دعوات عدم العتداء 

والعودة لإحياء امل�سار ال�سيا�سي وا�ستئناف عملية 

والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني،  الفل�سطينيني  ب���ني  ال�����س��لم 

بهدف حل الدولتني واإقامة الدولة الفل�سطينية 

وعا�سمتها القد�س.

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

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

التوثيق الملكي يعرض وثيقة 
بمناسبة عيد ميالد الملك

الخارجية تدين تفجيرا استهدف مسجدا
 في باكستان

وزيرة التنمية تتفقد دار كرامة 
لحماية وإيواء ضحايا االتجار بالبشر

التربية تعلن نتائج الثانوية العامة 
الخميس المقبل

توقيف أحد خازني مستودعات 
المؤسسة المدنية 15 يوما

  االنباط – عمان

االثنني،  اأم�س  امللكي  التوثيق  مركز  عر�س   

وثيقة مبنا�سبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل 

رئي�س  توقيع  حتمل  وال�ستني،  احل��ادي  الثاين، 

الوزراء و�سفي التل.

وتظهر الوثيقة ن�ّس كل من الر�سالة امللكية 

امللك  جاللة  مبيالد  املتعلقتني  امللكية  واالإرادة 

وليًّا  وت�سميته  اآن��ذاك(  )االأم��ري  الثاين  عبداهلل 

للعهد.

واأو����س���ح امل��رك��ز يف ب��ي��ان ال��ي��وم االث���ن���ني، اأن 

االأم��ري  مبيالد  الب�سرى  ��ت  زفَّ امللكية  الر�سالة 

عبداهلل بن احل�سني

ع��ن��د ال�����س��اع��ة اخل��ام�����س��ة و���س��ب��ع��ة وع�����س��ري��ن 

�سنة  �سعبان   24 الثالثاء  ي��وم  �سباح  من  دقيقة 

1381ه� املوافق 30 كانون الثاين �سنة 1962م.

وت�����س��م��ن��ت ال���ر����س���ال���ة ط���ل���ب ج���الل���ة امل��ل��ك 

ال����وزراء و�سفي  م��ن رئي�س  ب��ن ط��الل  احل�سني 

اإبالغ اجلهات املخت�سة واتخاذ االإج��راءات  التل 

الالزمة، داعًيا اهلل باأن يجعله قرة عني لالأ�سرة 

االأردنية وللعرب وامل�سلمني.

وبينت الر�سالة كذلك االإرادة امللكية ال�سامية 

مبنح االأمري عبد اهلل لقب ويل العهد بناًء على 

الفقرة) اأ( من املادة )28( من الد�ستور االأردين، 

وال���ت���ي ت��ن�����ّس ع��ل��ى اأن ت��ن��ق��ل والي����ة امل��ل��ك من 

�ساحب العر�س اإىل اأكرب اأبنائه �سنًّا.

  االنباط – عمان 

املغرتبني،  و���س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دان���ت   

ال��ت��ف��ج��ري ال����ذي ا���س��ت��ه��دف م�����س��ج��داً يف مدينة 

ب��ي�����س��اور يف ج��م��ه��وري��ة ب��اك�����س��ت��ان االإ���س��الم��ي��ة، 

واأ�سفر عن وقوع عدٍد من ال�سحايا واالإ�سابات.

اململكة مع حكومة  ال���وزارة، ت�سامن  واأك��دت 

و�سعب جمهورية باك�ستان االإ�سالمية ال�سقيقة، 

ورف�سها جلميع اأ�سكال العنف واالإرهاب، خا�سة 

م��ع��رب��ًة عن  ال��ع��ب��ادة،  دور  ت�ستهدف  ال��ت��ي  ت��ل��ك 

بال�سفاء  ومتنياتها  ال�����س��ح��اي��ا،  الأ���س��ر  ت��ع��ازي��ه��ا 

العاجل للم�سابني.

  االنباط – عمان 

تفقدت وزيرة التنمية االجتماعية، وفاء بني 

حلماية  ك��رام��ة  دار  االإث��ن��ني،  اأم�����س  م�سطفى، 

على  لالطالع  بالب�سر،  االجت��ار  �سحايا  واإي���واء 

احتياجاتهن  على  وال��وق��وف  املنتفعات  اأو���س��اع 

واخلدمات املقدمة لهن.

ومرافق  اأق�سام  على  م�سطفى  بني  وج��ال��ت 

ال����������دار، واط����ل����ع����ت ع���ل���ى اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة 

للمنتفعات، وعلى الربامج العالجية والوقائية 

وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة، م��ث��ل��م��ا ا���س��ت��م��ع��ت م���ن امل��ن��ت��ف��ع��ات 

وامل�سرفات عن احتياجاتهم.

ل��دار  بني م�سطفى،  ال��وزي��رة  زي���ارة  وت��اأت��ي 

املوؤ�س�سات  على  جوالتها  �سل�سلة  �سمن  ك��رام��ة، 

واالطمئنان  اأح��وال��ه��ا  لتفقد  ل��ل��وزارة؛  التابعة 

على اخلدمات  واالط��الع  بها،  العمل  �سري  على 

املقدمة للمنتفعني.

ال��ع��الج��ي��ة  ال����ربام����ج  ك����رام����ة،  دار  وت���ن���ف���ذ 

�سحايا  مب�ساعدة  الكفيلة  والتاأهيل  والوقائية 

ومتكينهم  ودعمهم  وحمايتهم  بالب�سر  االجت��ار 

يف  ال��دار  ت�ساهم  كما  باملجتمع،  دجمهم  الإع���ادة 

و�سع ال�سيا�سات واخلطط التنموية ذات العالقة 

مب��ك��اف��ح��ة االجت����ار ب��ال��ب�����س��ر م��ن خ���الل توفري 

املعلومات والبيانات الالزمة لهذه الغاية.

وت���ق���وم ال�����دار، ب��ت��اأه��ي��ل وت���دري���ب ال��ع��ام��ل��ني 

�سحايا  مع  والفعال  املنا�سب  بال�سكل  للتعامل 

املتكاملة  اخل��دم��ات  وت��وف��ري  بالب�سر،  االجت����ار 

وال����الزم����ة حل��م��اي��ة ورع���اي���ة ���س��ح��اي��ا االجت����ار 

بالب�سر داخل املركز منها االجتماعية والنف�سية 

والق�سائية  وال��ق��ان��ون��ي��ة  والطبية  وال�سرطية 

واال����س���ت�������س���اف���ة، اىل ج���ان���ب ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة 

وال��ت�����س��ب��ي��ك م���ع امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة، وغ��ري 

احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة م���ن اأج����ل ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 

وتنظيم العمل الوطني امل�سرتك.

 االنباط – عمان  

ق�����رر وزي������ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��ي��م 

الدكتور عزمي  االأ�ستاذ  العلمي  العايل والبحث 

الدرا�سة  �سهادة  امتحان  نتائج  اإع��الن  حمافظة 

الثانوية العامة / االمتحان التكميلي لعام 2022 

يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء يوم اخلمي�س 

الرابط  ع��رب  وذل��ك   ،2/2/2023 امل��واف��ق  املقبل 

www.Tawjihi.jo
و���س��ت��ع��ل��ن ال��������وزارة يف ب���ي���ان ي����وم اخل��م��ي�����س 

املباحث  يف  النجاح  ون�سب  العامة  النجاح  ن�سب 

وتداريج املعدالت.

  االنباط – عمان 

الف�ساد  ال��ن��زاه��ة ومكافحة  ع��ام  م��دع��ي  ق��رر 

التابع  الرئي�سة  امل�ستودعات  اأح��د  خ��ازن  توقيف 

على  يوما   15 املدنية  اال�ستهالكية  للموؤ�س�سة 

ذمة التحقيق بتهمة االختال�س.

وقالت الهيئة اإن التحقيقات ك�سفت اأن املتهم 

م��ن خم��زون  دي��ن��ار  األ���ف   52 قيمته  م��ا  اختل�س 

فروع  على  للتوزيع  املعدة  املعلبات  من  املوؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة.

مجلس النواب: تعاون مرتقب في ملف التنقيب عن النفط 
والغاز مع كبرى الشركات الجزائرية

الفايز يستقبل رئيس وأعضاء مجموعة السالم العربي

لجنة فلسطين في األعيان تدعو لتضافر الجهود لوقف االعتداءات االسرائيلية

االنباط – اجلزائر  

اأكد الوفد الربملاين االأردين امل�سارك 

اجلزائر،  يف  االإ�سالمي  املوؤمتر  باأعمال 

امل�سوؤولني  م��ن  ون��واي��ا  ب���وادر  ه��ن��اك  اأن 

يف  االأردن  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون  اجل���زائ���ري���ني 

قطاع ال�سحة واال�ستفادة من اخلربات 

تعاون  االإطار، وكذلك  االأردنية يف هذا 

النفط  ع��ن  التنقيب  م��ل��ف  يف  م��رت��ق��ب 

والغاز مع كربى ال�سركات اجلزائرية.

رئي�س  التقى  منف�سلني  لقاءين  ويف 

اأحمد ال�سفدي والوفد  جمل�س النواب 

النيابي بح�سور ال�سفري االأردين �ساكر 

�سركات  لكربى  العام  باملدير  العمو�س، 

يف  وال��غ��از  وامل��ي��اه  النفط  ع��ن  التنقيب 

ال�����س��ي��د توفيق  »���س��ون��ات��راك«  اجل��زائ��ر 

ح���ك���ار ، ك��م��ا ال���ت���ق���وا ب���وزي���ر ال�����س��ح��ة 

اجلزائري عبد احلق �سايحي، حيث مت 

بني  التعاون  اآف��اق  تو�سيع  على  االتفاق 

ملف  يف  واجلزائري  االأردين  اجلانبني 

اأكد عليه  القطاع ال�سحي، االأمر الذي 

ال���وزي���ر اجل���زائ���ري ب���اأن ب���الده ت��در���س 

مع  املقبل  اآذار  �سهر  يف  اتفاقية  توقيع 

االأردن بهذا اخل�سو�س.

وخ������الل ال���ل���ق���اء م����ع م���دي���ر ���س��رك��ة 

»����س���ون���ات���راك« اأك����د ال�����س��ف��دي وال��وف��د 

االأردين  التعاون  اأهمية حتقيق  النيابي 

الغاز،  منتج  بخا�سة  الطاقة  جم��ال  يف 

واال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ج��رب��ة اجل��زائ��ري��ة 

بالتنقيب عن  االإط���ار،  ه��ذا  ال��رائ��دة يف 

النفط واملياه.

ال�سركة  اأن  ح��ك��ار  اأك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

ل��دي��ه��ا ا���س��ت��ث��م��ارات ك��ب��رية يف اجل��زائ��ر 

األ���ف موظف  ول��دي��ه��ا )53(  وخ��ارج��ه��ا، 

ج��م��ي��ع��ه��م ج���زائ���ري���ون، وق����د ت��اأ���س�����س��ت 

ال�����س��رك��ة م��ن��ذ ا���س��ت��ق��الل ال���ب���الد ع��ام 

ت�ستطيع  حفارة   )100( ومتتلك   ،1962

ال��ت��ن��ق��ي��ب ع��ل��ى ع��م��ق ي��ع��د ال��ث��اين على 

اأن جم��م��وع  ال����ع����امل، الف���ت���ا  م�����س��ت��وى 

62 مليار  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ب��ل��غ  اأع��م��ال��ه��ا 

للتعاون  بالده  تطلع  عن  معرباً  دوالر، 

وت��ق��دمي كل  امل��ل��ف  ه���ذا  االأردن يف  م��ع 

اخل������ربات واالإم���ك���ان���ي���ات ال���ت���ي ت��ع��م��ق 

ال�سقيقني. البلدين  عالقات 

وخ�����الل ال���ل���ق���اء م���ع وزي�����ر ال�����س��ح��ة 

اجل��زائ��ري ع��ر���س ال��ن��ائ��ب ف��ري��د ح��داد 

جلملة من امللفات اال�ستثمارية امل�سجعة 

االأردن  لدى  اأن  موؤكداً  الطبي،  للقطاع 

وم�ست�سفيات  ومتري�سية  طبية  ك��وارد 

ل��دى  واأن  ع��ال��ي��ة،  ك��ف��اءة  ذات  وم���راك���ز 

م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����س��ب��ق  ال���ي���وم  االأردن 

العمليات  العديد من  اإجراء  املنطقة يف 

االأج��ه��زة  ب��اأح��دث  واحل�سا�سة  الدقيقة 

الوزير  معه  اأك��د  ال��ذي  االأم���ر  الطبية، 

اجلزائري اهتمام بالده بهذا امللف.

ويف ل���ق���اء اآخ�����ر م���ع ج��م��ع��ي��ة رج���ال 

االأعمال اجلزائريني، قدم النواب عطا 

اب���داح وف��ري��د ح���داد وغ���ازي ال��ب��داوي، 

االأردن  يف  املتاحة  اال�ستثمارية  الفر�س 

ملف  على  اجلديدة  التعديالت  ظل  يف 

اال�ستثمار ال �سيما قانون تنظيم البيئة 

التعاون  اأهمية  موؤكدين  اال�ستثمارية، 

يف ه�����ذا امل����ج����ال، ب��خ��ا���س��ة ال�����س��ي��اح��ة 

ال��ع��الج��ي��ة، االأم�����ر ال�����ذي اأب�����دى معه 

االهتمام  اجل��زائ��ري��ني  االأع��م��ال  رج���ال 

الكبري.

  االنباط – عمان 

الفايز،  في�سل  االأع��ي��ان،  جمل�س  رئي�س  اأك��د 

اأه����م����ي����ة ك����ل ج���ه���د م����ب����ذول حل����ل اخل����الف����ات 

احل����وار،  ع��رب  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ب��ني  ال�سيا�سية 

وتعالج  ال�سعوب،  تخدم  التي  التنمية  لتحقيق 

الفقر والبطالة عرب تكامل اقت�سادي عربي.

واأ�����س����اف، ل����دى ا���س��ت��ق��ب��ال��ه اأم�������س االث��ن��ني، 

رئي�س  برئا�سة  العربي،  ال�سالم  جمموعة  وف��د 

جمهورية اليمن االأ�سبق، علي نا�سر حممد، اأن 

اأح��وج ما يكون يف هذه  ال��راه��ن  ال��واق��ع العربي 

امل��رح��ل��ة ال��دق��ي��ق��ة اإىل ك��ل ج��ه��د خ��ري م��ن اأج��ل 

داخل  واخلالفات  ال�سراعات  ووق��ف  ال�سمل  مل 

الدول العربية، بعد اأن باتت العديد من الدول 

العربية م�سرحا ل�سراعات دول كربى واإقليمية، 

وب�����وؤر الن��ت�����س��ار االإره�������اب وال���ت���ط���رف وخ��ط��اب 

الكراهية.

ت��اأ���س�����س��ت مب��ب��ادرة  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ة،  وت�سعى 

قبل  عربية،  وفكرية  �سيا�سية  �سخ�سية   50 من 

ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل�����س��راع��ات  ال��ت�����س��دي  اأع������وام، اإىل   4

ح�سلت  حيث  وال�سلم،  احل��وار  واإر�ساء  العربية، 

االأردن يف  على الرتاخي�س الالزمة لعملها من 

يف  التاأ�سي�سي  اجتماعها  وعقدت  املا�سي،  اأيلول 

االأول  العربية مب�سر يف ت�سرين  ال��دول  جامعة 

الهيئة  ان��ت��خ��اب  وال��ت��ي ج��رى خاللها  امل��ا���س��ي، 

ع�سوا،   11 م��ن  امل��ك��ون��ة  للمجموعة  التنفيذية 

برئا�سة نا�سر، ووزير الداخلية االأردين االأ�سبق 

�سمري احلبا�سنة اأمينا عاما للمجموعة.

املجموعة  ت��اأ���س��ي�����س  اأه��م��ي��ة  اإن  ن��ا���س��ر  وق���ال 

تاأتي يف هذا الوقت بالذات والدول العربية متر 

مبوجة غري م�سبوقة من ال�سراعات والنزاعات 

امل��ق��درات  ت�ستنزف  ال��ت��ي  وال��ب��ي��ن��ي��ة،  ال��داخ��ل��ي��ة 

الب�سرية واملادية والع�سكرية وجتعل هذه الدول 

وت�سغلها  وال��ت��خ��ل��ف،  واجل���ه���ل  ل��ل��ف��ق��ر  ف��ري�����س��ة 

بنف�سها عن التنمية التي حتتاجها ال�سعوب وعن 

الق�سية الفل�سطينية.

واأع�����رب ع��ن ���س��ك��ره ل�����الأردن ب��ق��ي��ادة جاللة 

راأب  يف  املتوا�سلة  جلهوده  الثاين  عبداهلل  امللك 

ت�سجيل جمموعة  العربي، ومبادرته يف  ال�سدع 

ال�سالم العربي، مبينا اأن فكرة تاأ�سي�س املجموعة 

انطلقت من االأردن مببادرة مفكرين و�سيا�سيني 

عرب من بينهم الراحلني رئي�س وزراء ال�سودان 

االأ�سبق ال�سادق املهدي ورئي�س الوزراء االأردين 

االأ�سبق الدكتور عبد ال�سالم املجايل.

ا�ستعرا�س اجلهود  اللقاء،  كما جرى، خالل 

وامل����ب����ادرات ال��رام��ي��ة اإىل ن�����س��ر ث��ق��اف��ة ال�����س��الم 

العربي ال��ع��رب��ي، واإن��ه��اء اخل��الف��ات وال��ن��زاع��ات 

العربية، وتغليب احللول الدبلوما�سية واحلوار 

الحتواء هذه ال�سراعات والنزاعات امل�سلّحة.

عدنان  االأ�سبق  ال���وزراء  رئي�س  ال��وف��د،  و�سم 

احلبا�سنة  �سمري  االأ�سبقني  والوزيرين  ب��دران، 

وع��ب��داهلل ع��وي��دات، ووزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة العراقي 

االأ���س��ب��ق ف���الح ال��ن��ق��ي��ب، وال���وزي���رة امل��وري��ت��ان��ي��ة 

واملفكر  وال��ك��ات��ب  اك���اط،  بنت  مكفولة  ال�سابقة 

واملفكر  والكاتب  �سعبان،  احل�سني  عبد  العراقي 

ال��ك��وي��ت��ي حم��م��د ال��رم��ي��ح��ي. وال��ك��ات��ب واملفكر 

االإم����ارات����ي ي��و���س��ف احل�����س��ن، ورئ��ي�����س جمل�س 

، ورئي�س  اإدارة جامعة كرد�ستان �سريزاد النجار 

عتيقة،  اأح��م��د  اوب��ي��ك  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

اأك��رم  االأردن��ي��ة  ال��دواء  داء  اإدارة  ورئي�س جمل�س 

جراب، واملن�سق العام للمجموعة جنالء حمد.

  االنباط – عمان 

االأع���ي���ان،  فل�سطني يف جم��ل�����س  دع���ت جل��ن��ة 

اع��ت��داءات  لوقف  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  ت�سافر  اإىل 

االأرا�سي  كل  يف  �ساماًل  وقفاً  االحتالل  �سلطات 

الفل�سطينية املحتلة.

وط��ال��ب��ت يف ب���ي���ان اأم�������س االث���ن���ني، ب��ت��وق��ف 

���س��ل��ط��ات االح����ت����الل ن���ه���ائ���ي���اً ع����ن اإج����راءات����ه����ا 

التهويدية املت�سارعة يف القد�س لطم�س هويتها 

االإ�سرائيلي  الطرفني  وع���ودة  اأه��ل��ه��ا،  وت�سريد 

والفل�سطيني اإىل طاولة املفاو�سات.

امل��ل��ك عبد  ب��ج��ه��ود ج��الل��ة  اللجنة  واأ����س���ادت 

واإل���زام  االأو���س��اع  لتهدئة  امل�ستمرة  ال��ث��اين  اهلل 

حكومة اإ�سرائيل بوقف اإجراءاتها وا�ستفزازاتها 

امل��الح��ق��ات  م��وج��ة  ووق���ف  الفل�سطينيني  ب��ح��ق 

وتو�سيع  بناء  عن  نهائيا  والتوقف  واالعتقاالت 

امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية.

للوقوف  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  اللجنة  ون��ا���س��دت 

مطالبه  ودع��م  الفل�سطيني  ال�سعب  جانب  اإىل 

ال���دول  ك��ل جم���ال، داع��ي��ة ج��ام��ع��ة  ال�سرعية يف 

ال��ع��رب��ي��ة اإىل ال��ق��ي��ام ب��دوره��ا امل��ط��ل��وب يف ه��ذه 

املرحلة اخلطرية التي متر بها الق�سية املركزية 

ل���الأم���ة ال��ع��رب��ي��ة. وق���ال���ت ال��ل��ج��ن��ة يف ب��ي��ان��ه��ا، 

ت��اب��ع��ت االأح�����داث وال��ت��ط��ورات يف القد�س  اإن��ه��ا 

�سلطات  وقيام  املحتلة،  الفل�سطينية  واالأرا���س��ي 

االحتالل بت�سعيد اإجراءاته االأمنية والع�سكرية 

املدن  وتعري�س  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  �سد 

والقرى الفل�سطينية للح�سار والتدمري .

الفل�سطينية،  االأرا�����س����ي  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

���س��ه��دت ت��وت��راً م��ت��زاي��داً خ���الل االأي����ام االأخ���رية 

وا�ست�سهاد العديد من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني 

االإ�سرائيلي  اجلي�س  بر�سا�س  واملحتل  املحا�سر 

دعوات  رغم  اأن��ه  اللجنة  جنني.وبينت  خميم  يف 

ال�سيا�سي  امل�سار  وال��ع��ودة الإحياء  االع��ت��داء  ع��دم 

الفل�سطينيني  ب��ني  ال�����س��الم  عملية  وا�ستئناف 

واالإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، ب��ه��دف ح��ل ال��دول��ت��ني واإق��ام��ة 

ال����دول����ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وع��ا���س��م��ت��ه��ا ال��ق��د���س 

ال�سرقية قامت �سلطات االحتالل بتعزيز قواتها 

يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ب��ع��د ذل����ك، و���س��ع��دت من 

اإجراءاتها التع�سفية �سد الفل�سطينيني.

واأو�سحت اأن جاللة امللك واالأردن قاد جهوداً 

مكثفة بالتن�سيق مع القيادة الفل�سطينية وعرب 

التهدئة  ل�سمان  والدولية  االإقليمية  االأط��راف 

وم��ن��ع االع����ت����داءات يف ال��ق��د���س وك���ل االأرا����س���ي 

الو�سع  اح����رتام  ب��ه��دف  امل��ح��ت��ل��ة،  الفل�سطينية 

ال��ت��اري��خ��ي وال��ق��ان��وين يف ال��ق��د���س وامل��ق��د���س��ات 

واإيجاد اأفق حقيقي لتحقيق عملية ال�سالم.

امللك  التي يقودها جاللة  اأن اجلهود  وبينت 

االإ���س��الم��ي��ة  امل��ق��د���س��ات  ع��ل��ى  الها�سمي  ال��و���س��ي 

بالو�ساية  ال��دويل  املجتمع  واإق���رار  وامل�سيحية، 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة، ت�����س��م��ن��ت اإج������راء االت�������س���االت مع 

الت�سعيد  م��ن��ع  ل�����س��م��ان  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل��ان��ب 

ووقف اقتحامات امل�ستوطنني للم�سجد االأق�سى.

العضايلة يترأس الوفد األردني في أعمال لجنة حقوق اإلنسان العربية
  االنباط – القاهرة 

 ت��راأ���س م��ن��دوب االأردن ال��دائ��م ل��دى جامعة 

الع�سايلة،  اأجمد عودة  ال�سفري  العربية،  الدول 

اأعمال  اأم�س االثنني، الوفد االأردين امل�سارك يف 

ال�������دورة احل����ادي����ة وال��ع�����س��ري��ن ل��ل��ج��ن��ة ح��ق��وق 

االإن�سان العربية.

وخ�����س�����س االج����ت����م����اع، ال������ذي ي��ع��ق��د مب��ق��ر 

اجل��ام��ع��ة وي�����س��ت��م��ر ي���وم���ني، مل��ن��اق�����س��ة ال��ت��ق��ري��ر 

الدوري املجّمع الثاين والثالث املقّدم من االأردن 

ح��ول ح��ال��ة ح��ق��وق االإن�����س��ان ف��ي��ه، ع��رب جل�سات 

لدى  الدائمة  املندوبيات  عمل يح�سرها ممثلو 

لدول  التعاون  العربية، وجمل�س  الدول  جامعة 

للموؤ�س�سات  العربية  وال�سبكة  العربية  اخلليج 

االإن�������س���ان وجم��ل�����س وزراء  ال��وط��ن��ي��ة حل���ق���وق 

حلقوق  الوطنية  واملوؤ�س�سات  ال��ع��رب  الداخلية 

االإن�سان ومنظمات املجتمع املدين.

واأك�����د ال�����س��ف��ري ال��ع�����س��اي��ل��ة، يف ك��ل��م��ٍة ل���ه يف 

دول��ة  اأول  ك���ان  االأردن  اأن  االج��ت��م��اع،  م�ستهل 

ع��رب��ي��ة ت���ب���ادر ب����اإي����داع وث��ي��ق��ة ت�����س��دي��ق��ه��ا على 

امليثاق العربي حلقوق االإن�سان، واأول دولة تبادر 

بتقدمي تقريرها االأول للجنة بعد دخول امليثاق 

انطالقاً  ياأتي  هذا  اأن  على  م�سدداً  النفاذ،  حيز 

من اإميان اململكة بنبل اأهداف ومقا�سد امليثاق، 

وثيقة  ُي��ع��د  ال���ذي  االأردين  للد�ستور  وام��ت��ث��ااًل 

م��ت��ق��دم��ة يف جم���ال ح��ق��وق االإن�����س��ان وح��ري��ات��ه 

االأ�سا�سية.

ال��ت��زام��ات��ه��ا  ت���اأخ���ذ  امل��م��ل��ك��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

مب��وج��ب امل��ي��ث��اق ال��ع��رب��ي حل��ق��وق االإن�������س���ان يف 

تقدمي  اآلية  يف  وت��رى  واالهتمام،  اجلدية  غاية 

مهمة  فر�سة  امليثاق  للجنة  ال��دوري��ة  التقارير 

ذات  الوطنية  واإج��راءات��ه��ا  �سيا�ساتها  مل��راج��ع��ة 

ال�سلة، ولالإطالع على تقييم اأع�ساء اللجنة يف 

�سبيل تطوير االأداء وتعزيز منظومة االإجراءات 

والت�سريعات الوطنية يف هذا امللف احليوي.

بح�سور  كلمته  يف  ال��ع�����س��اي��ل��ة،  وا���س��ت��ع��ر���س 

يف  االجتماعية  لل�سوؤون  امل�ساعد  ال��ع��ام  االأم���ني 

جامعة الدول العربية ال�سفرية الدكتورة هيفاء 

اأب��و غ��زال��ة، اخل��ط��وات واالإجن���ازات التي حققها 

االأردن منذ تقدمي تقريره االأول للجنة امليثاق، 

يف ت��ع��زي��ز واإع���م���ال ح��ق��وق االإن�����س��ان واحل��ري��ات 

االأ�سا�سية املن�سو�س عليها يف امليثاق، ال �سيما يف 

اأف��رزت �سعوبات وحتديات مل تكن  ظل ظ��روف 

بتنفيذ  االأردن��ي��ة  احلكومة  ا�ستمرار  اأم��ام  عائقاً 

خطط االإ�سالح ال�سيا�سي واالقت�سادي وتطوير 

منظومة حقوق االإن�سان.

واأ�����س����ار اإىل م�����س��رية ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر 

والبناء التي ت�سهدها اململكة، بقيادة جاللة امللك 

الثانية من  املئوية  تدخل  وهي  الثاين،  عبداهلل 

عمر الدولة، وما ت�سمنته من اإجنازات ل�سمان 

وال�سيا�سية  املدنية  واالأردنيات  االأردنيني  حقوق 

موؤ�س�سياً  وحمايتها  واالجتماعية  واالقت�سادية 

وت�����س��ري��ع��ي��اً، م��ع اإي����الء اه��ت��م��ام خ��ا���س لل�سباب 

ومت��ك��ني امل�����راأة وت��ع��زي��ز ق��ي��م امل��واط��ن��ة ح��ق��وق��اً 

وواجبات واحلريات املكفولة بالت�سريعات ومبداأ 

�سيادة القانون.

حت��ق��ق��ت  ال����ت����ي  االإجن������������ازات  اإىل  وت�����ط�����ّرق 

بالتوجيه امللكي لت�سكيل اللجنة امللكية لتحديث 

الد�ستورية  والتعديالت  ال�سيا�سية،  املنظومة 

الالحقة، وترجمت ذلك عرب عديد التعديالت 

على القوانني ذات ال�سلة، ويف مقدمتها قانونني 

ج��دي��دي��ن ل��الن��ت��خ��اب واالأح�������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 

ال�سنوات  خ��الل  اململكة  �سهدته  م��ا  ج��ان��ب  اإىل 

تعديل  االأول من  تقريره  مناق�سة  منذ  املا�سية 

واالإ�سرتاتيجيات  الت�سريعات  من  ع��دد  واإق���رار 

اأ���س��ه��م��ت يف ح��م��اي��ة ح��ق��وق االأ���س��خ��ا���س االأوىل 

ب��ال��رع��اي��ة، م��ث��ل: ق��ان��وين احل��م��اي��ة م��ن العنف 

االأ�����س����ري وح���ق���وق االأ���س��خ��ا���س ذوي االإع���اق���ة، 

النوع  واإدم��اج  للمراأة،  الوطنية  واال�سرتاتيجية 

االج��ت��م��اع��ي وال�����س��ح��ة االإجن��اب��ي��ة واجل��ن�����س��ي��ة، 

يف  امل���راأة  وا�سرتاتيجية  االجتماعية  واحلماية 

روؤية التحديث االقت�سادي.

وكانت ال�سفرية اأبو غزالة اأكدت اأن اجلامعة 

ال��ع��رب��ي��ة وم����ن خ����الل اآل���ي���ات ح��ق��وق االإن�����س��ان 

امل���ت���وف���رة ل��دي��ه��ا م�����س��م��م��ة ع��ل��ى ���س��ون ك��رام��ة 

االإن�����س��ان وح��م��اي��ة ح��ق��وق��ه االأ���س��ا���س��ي��ة، م�سيدة 

بالتزام االأردن بالوفاء بالتزاماتها كدولة طرف 

يف امليثاق، دون حتفظات، وفى جو يطبعه احلوار 

الهادف والبناء.

واأ�سافت اأن التقرير زخم ويت�سمن معطيات 

نتطلع  يجعلنا  ما  دقيقة،  واإح�سائيات  واأرق��ام��ا 

اإىل حوار تفاعلي مفيد بني جلنة امليثاق العربي 

حلقوق االإن�سان والوفد االأردين.

ف��ي��م��ا اأك����د رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��رب��ي��ة حلقوق 

بداأت  اللجنة  اأن  املري،  امل�ست�سار جابر  االإن�سان، 

للمركز  ا�ستماع  وعلى مدى يومني عقد جل�سة 

من  ولعدد  االأردن،  يف  االإن�سان  حلقوق  الوطني 

االإج��راءات  امل��دين بها، ح�سب  منظمات املجتمع 

املعمول بها يف اللجنة يف هذا اخل�سو�س.

الثالثاء    31/ 1 / 2023
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االنباط – �سذى حتامله 

  ان���ت���ق���د خ������راء ت����رب����وي����ون خ��ط��ة 

احل���ك���وم���ة ل���دم���ج وزارت��������ي ال���رتب���ي���ة 

مظلة  حتت  العايل  والتعليم  والتعليم 

التعليم  ب�����س��وؤون  تعنى  واح����دة   وزارة 

اب���ت���داء م��ن م��رح��ل��ة ري��ا���ض االأط��ف��ال 

وان��ت��ه��اء ب��اجل��ام��ع��ات، مب��ا ي��ت��واف��ق مع 

وخ��ط��ة  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ح��دي��ث  روؤى 

حتديث القطاع العام . 

  واأك������د وزي�����ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

اأن  ب���دران،  اب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  ال�سابق 

دم���ج ال���وزارت���ن ل��ي�����ض ل��ه اأي ج��دوى 

هل  مت�سائال  لهما،  �سيئا  ي�سيف  وال 

للرتبية  �سيحقق قيمة م�سافة  الدمج 

والتعليم وي�ساعد على حت�سن التعليم 

االأ����س���ا����س���ي وال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل وع��ل��ى 

املدار�ض  يف  التعليمية  البيئة  حت�سن 

واجلامعات؟.

اأي�سا هل الدمج �سياعد      وت�ساءل 

املدر�سة  يف  املعلم  ام��ك��ان��ات  تطوير  يف 

اإىل  ال��ط��ل��ب��ة  وت��وج��ي��ه  ؟،  واجل���ام���ع���ة 

التعلم التقني والتكنولوجي املتقدم ؟، 

التي يقوم بها اع�ساء  وزيادة االبحاث 

هيئة التدري�ض؟، وهل ي�ساعد على حل 

واالجتماعية  االق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��ك��الت 

والفنية التي تواجه املجتمع ؟. 

على  ال���رتك���ي���ز  اإىل  ب������دران  ودع�����ا    

واجل��ام��ع��ي  االأ���س��ا���س��ي  التعليم  ن��وع��ي��ة 

تواجهه  التي  امل�سكالت  اىل  والتعرف 

و   ، احللول  لتقدمي  وو�سع منظومة   ،

تواجه  التي  التمويل  م�سكلة  معاجلة 

، وم�ساركة  العلمي  اجلامعات والبحث 

املجتمع  م�����س��ك��الت  ح��ل  يف  اجل��ام��ع��ات 

ك��ق�����س��اي��ا امل���ي���اه وال��ت�����س��ح��ر وال��ط��اق��ة 

وال���زراع���ة ، م��رك��زا ع��ل��ى  اال���س��ت��ق��الل 

املايل واالداري  للجامعات . 

 م����ن ن���اح���ي���ت���ه ق�����ال م���دي���ر امل���رك���ز 

امل�ساد  حممود  الدكتور  �سابقا  الوطني 

اإن�����ه  ج���رت ال���ع���ادة م��ن��ذ ع���دة ���س��ن��وات 

ب��ا���س��ت��ه��داف امل��ف��اه��م ال���رتب���وي���ة ال��ت��ي 

ت��رب��ط امل��ت��ع��ل��م مب��ج��ري��ات ح��ي��ات��ه ، يف 

املجتمع  من  املرغوبة  القيم  من  اإط��ار 

الذي يعي�ض فيه ويتفاعل معه ؛ وذلك 

بهدف النجاح وراحة البال. 

يرتك  اال�ستهداف  ه��ذا  اأن  واأ���س��اف 

واحل��ق��ائ��ق  امل��ع��ل��وم��ات  ح��ف��ظ  للمتعلم 

العاملية،  امل��ع��رف��ة  م�����س��ادر  م��ن  امل��ت��اح��ة 

وي���ح���رم���ه م����ن م�����س��ام��ن ال��ت��وا���س��ل 

وتاأثريا  تاأثًرا  االأخرين  مع  االإيجابي 

ب��ق��ل��ب و���س��م��ري وط��ن��ي م��ن��ت��م ل��ل��وط��ن 

واجل��م��اع��ة م��ن ج��ه��ة، وي��ل��ت��ق��ي ب��ج��ذع 

م�������س���رتك م����ع ال����ع����امل ب���ق���ي���م ع��امل��ي��ة 

اإيجابية من جهة اأخرى.

ع��م��ل��ي��ة  ال����دم����ج  ع��م��ل��ي��ة  اأن  وت����اب����ع 

مريبة، فالتعليم نظام متكامل تتفاعل 

وتنا�سق  بتناغم  مكوناته،  جميع  فيه 

مو�سحا    ، ال��ن��ظ��ام  بفاعلية  ي��رت��ق��ي��ان 

ان دم����ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ال�����ذي مي��زج 

فائقة  مبوازنة  والتعليم  الرتبية  بن 

وامل��ه��ارات  املفاهيم  فيها  ت��زي��د  ال��دق��ة 

واالجت���اه���ات ال��رتب��وي��ة يف ال�����س��ف��وف 

يف  التخ�س�سي  التعليم  ويزيد  االأوىل، 

العايل  التعليم  م��ع  العليا،  ال�سفوف 

التخ�س�سية، ويجعل من هذا اخلليط 

عماًل ال عالقة له بالتعليم”.

الرتبية  وزارة  دم��ج  اأن  م�ساد  وب��ن 

والتعليم مع التعليم العايل  يركز  كما 

ال���وزارة اجلديدة  ا�سم  ه��و وا���س��ح م��ن 

ع��ل��ى ال��ه��ي��اك��ل وال���ت���ن���ق���الت، وامل�����وارد 

االإدارة  ع�ساق  ت�ستهوي  التي  الب�سرية 

والقيم  التعليم  الفارغة من م�سامن 

وامل���ه���ارات ال��داع��م��ة الزده�����ار ال��دول��ة  

االأم��ور  خلط  لع�ساق  كيف   : مت�سائال 

بدمج ثقافتن خمتلفتن يف اأكرث من 

ج��ه��ة ل��ل��م��وارد ال��ب�����س��ري��ة يف ال��دول��ة؟، 

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ف���ث���ق���اف���ة 

ومنهكة  حمرومة  حمافظة  متوا�سعة 

ب���ث���ق���اف���ة ت���ع���ل���ي���م ع������ال اأك�������رث حت�����ررا 

وا�ستعالًء. ورفاهية 

وزارة  ك��وادر  �سرنفع  وت�سائل هل     

الرتبية والتعليم  اإىل م�ستوى الكوادر 

�ستنخف�ض  اأم  ؟،  ال��ع��ايل  التعليم  يف 

املنهكن يف  اإىل  العايل  التعليم  بكوادر 

النها  الثانية  متوقعا  ؟،  العام  التعليم 

للتنفيذ. االأقرب 

ال����وزارت����ن  دم�����ج  اأن   اإىل  ول���ف���ت 

التعليم  ل��ه وزي���ر واح���د م��ن  ���س��ي��ك��ون 

يعرف  اأن  ي��رغ��ب يف  ال  ال���ذي  ال��ع��ايل 

اإىل  م�سرياً   ، العام  التعليم  عن  �سيئا 

الذي  الرئي�سة  االأه��داف  اأح��د  هذا  اأن 

مت التمهيد لها منذ �سنوات . 

ب����������دوره ب������ن اخل�����ب�����ري ال�����رتب�����وي 

تطوير  اأن   ، عبيدات  ذوق���ان  ال��دك��ت��ور 

موؤ�س�سة  ب��وج��ود  ي��رت��ب��ط  ال  ال��ت��ع��ل��ي��م 

مع  وزارت����ن  ب��دم��ج  اأو  موؤ�س�ستن  اأو 

يتطلب  ت��ط��وي��ر  اإمن���ا  بع�سا  بع�سهم 

املررات  اأن  ، م�سيفا  خطوات منظمة 

ال����ت����ي ق����دم����ت����ه����ا  احل����ك����وم����ة ل���دم���ج 

التعليم   تطوير  م��ن  خلت  ال��وزارت��ن 

وجميعها مررات مالية . 

م�����س��ك��الت جمة  ه��ن��اك  اأن  واأ����س���اف 

اأن  منها  ال��وزارت��ن   دم��ج  ع��ن  �ستنتج 

تخ�سع  وم��ن��اه��ج��ه��ا  ال���رتب���ي���ة  وزارة 

مل���راق���ب���ة جم��ت��م��ع��ي��ة ����س���دي���دة  ل��ذل��ك 

جدا  قليلة  الرتبية  وزارة  يف  احل��ري��ة 

ال��واح��د وهو  ب��ال��راأي  اإال  ت��وؤم��ن  ، وال 

يوجد  اجل��ام��ع��ات  فيما  املجتمع  راي 

بالبحث  ت�سمح  اكادميية  حرية  فيها 

والنقا�ض وتعدد االراء ، مبينا اأن دمج 

ملراقبة  �سيخ�سع اجلامعات  الوزارتن 

املوجودة  احلرية  و�سيعدل  جمتمعية  

يف اجلامعات . 

الثقافة   اأن هناك اختالف يف  وتابع 

بن الوزارتن  حيث اأن وزارة  الرتبية 

ل���دي���ه���ا ث���ق���اف���ة م��ع��ي��ن��ة وه�����ي ث��ق��اف��ة 

ت�سمل  اجلامعة  ثقافة  فيما  املحافظة 

احلركة والتطوير امل�ستمر ، مت�سائال: 

هل ميكن ا�ستمرار الثقافتن يف وزارة 

واح����دة م��ع ت��ن��وع ال��ث��ق��اف��ت��ن ؟، اذ ان 

را�سخة  ث��ق��اف��ة  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ث��ق��اف��ة 

وت���رت���ب���ط ب���املج���ت���م���ع  ف��ي��م��ا ث��ق��اف��ة 

بالعامل  وت��رت��ب��ط  ح��دي��ث��ة  اجل��ام��ع��ات 

اأكرث من املجتمع املحلي . 

ال��رتب��ي��ة  وزارة  ح���ج���م  اأن  واأك�������د 

وزارة  ح����ج����م  ا�����س����ع����اف  وال���ت���ع���ل���ي���م 

اجلامعات  اأن  خا�سة  ال��ع��ايل  التعليم 

اإىل  الف��ت��ا   ، ال�����وزارة  ع��ن  ت�ستقل  ق��د 

�ستنخف�ض  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اأن 

الرتبية  وزارة  مع  بدجمها  اهميتها  

. والتعليم 

  االنباط – عامن 

اأم�ض  نظمت وزارة الرتبية والتعليم 

مبنا�سبة  �ساحتها،  يف  احتفاال  االثنن 

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

الثاين.

ورف�������ع وزي�������ر ال����رتب����ي����ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

ال���دك���ت���ور ع���زم���ي حم���اف���ظ���ة، ب��ا���س��م��ه 

التهنئة  اآيات  اأ�سمى  الرتبوية  واالأ�سرة 

اأ�سدق  عن  معربا  جلاللته،  والتريك 

ي��دمي اهلل على جاللته  ب��اأن  االأم��ن��ي��ات 

يبقيه  واأن  وال��ع��اف��ي��ة،  ال�سحة  م��وف��ور 

ذخرا لالأمتن العربية واالإ�سالمية.

ن�سيد  وامل��ر���س��دات،  الك�سافة  واأن�����س��د 

وم��غ��ن��اة  ومر�سدات”،  ن��ح��ن  “ك�سافة 
مباين  تزينت  حيث  �سيدي”،  “عيدك 
و���س��اح��ات ال����وزارة، ب��االأع��الم وال��راي��ات 

و����س���ور ج���الل���ة امل���ل���ك ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة 

ال�سعيدة.

وح�����س��ر احل��ف��ل، االأم��ي��ن��ان ال��ع��ام��ان 

ال��دك��ت��ور  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  ل��ل��وزارة 

ن���واف ال��ع��ج��ارم��ة، وال�����س��وؤون االإداري����ة 

واملالية الدكتورة جنوى قبيالت، وعدد 

كبري من اأبناء االأ�سرة الرتبوية.

اإلدارة المحلية: »الطوارئ المتوسطة« في الجنوب 
و«الخفيفة« بالشمال والوسط

  االنباط – عامن 

حالة  املحلية  االإدارة  وزارة  اأعلنت   

اململكة،  جنوب  يف  املتو�سطة  الطوارئ 

واخلفيفة يف ال�سمال والو�سط وح�سب 

تاأثر  ب�سبب  اجل��وي��ة  احل��ال��ة  ت��ط��ورات 

امل��م��ل��ك��ة ب��ح��ال��ة م���ن ع���دم اال���س��ت��ق��رار 

ت���وؤث���ر على  اأن  ي��ت��وق��ع  ال��ت��ي  اجل����وي، 

اأجزاء من املناطق اجلنوبية والتي قد 

ن�سرة  ح�سب  اأحياناً،  الرعد  ي�سحبها 

دائرة االأر�ساد اجلوية.

وطلبت الوزارة من غرف العمليات 

ال���ب���ل���دي���ات وجم���ال�������ض اخل���دم���ات  يف 

امل�������س���رتك���ة يف خم���ت���ل���ف حم���اف���ظ���ات 

للتعامل  اال���س��ت��ع��داد  امل��م��ل��ك��ة،  واأل��وي��ة 

م��ع احل��ال��ة اجل��وي��ة ال��ت��ي ت��وؤث��ر على 

االأيام  وخالل  )الثالثاء(  غداً  اململكة 

املقبلة، والتي يتوقع اأن ت�سهد اأمطاراً 

الرعد  ي�سحبها  والو�سط  ال�سمال  يف 

هطول  احتمالية  مع  الرد،  وت�ساقط 

وقد  املناطق،  بع�ض  يف  غزيرة  اأمطار 

االأودي���ة  يف  ال�سيول  ت�سكل  اإىل  ت���وؤدي 

وامل����ن����اط����ق امل��ن��خ��ف�����س��ة، وف�����ق دائ�����رة 

االأر�ساد اجلوية.

ك���م���ا ط���ل���ب���ت ال�����������وزارة م����ن غ���رف 

كافة  واملجال�ض  البلديات  يف  العمليات 

اإعالن حالة الطوارئ املتو�سطة اليوم  

ال���ث���الث���اء، وح�����س��ب ت���ط���ورات احل��ال��ة 

اجلوية.

واأكدت الوزارة على غرف الطوارئ 

ال� )122( غرفة يف البلديات وجمال�ض 

اخل���دم���ات امل�����س��رتك��ة وال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 

اأحداث  اأي  الفوري مع  التعامل  عّمان 

ق��د ت�ساحب احل��ال��ة اجل��وي��ة،  ط��ارئ��ة 

يف  الرئي�سية  ال��ط��وارئ  غرفة  واإب���الغ 

عّمان بالتطورات اأواًل باأول عن طريق 

نظام الطوارئ اخلا�ض بالوزارة.

امل��ح��ل��ي��ة  االإدارة  وزارة  ووج����ه����ت 

ال����ب����ل����دي����ات وجم�����ال�����������ض اخل�����دم�����ات 

البلدية  ال�سوؤون  ومديريات  امل�سرتكة 

اإىل  واالأل���وي���ة  امل��ح��اف��ظ��ات  خمتلف  يف 

اأه��م��ي��ة ت��ف��ق��د وال���ت���اأك���د م���ن ج��اه��زي��ة 

االآل����ي����ات وامل����ع����دات وف�����رق ال���ط���وارئ 

وم�����س��ت��ل��زم��ات االإدام���������ة يف احل�����االت 

االأو�ساع  متابعة  اإىل  اإ�سافة  الطارئة، 

وجم�������اري  ال���������س����اخ����ن����ة  امل�����ن�����اط�����ق  يف 

والطرق  والعّبارات  وال�سيول  االأودي��ة 

الرئي�سية مبكراً وبا�ستمرار، ومعاجلة 

اأي حوادث ب�سكل فوري.

وجمال�ض  البلديات  ال��وزارة  ودع��ت 

اخل�����دم�����ات امل�������س���رتك���ة وم����دي����ري����ات 

ال�سوؤون البلدية يف خمتلف حمافظات 

والتعاون  التن�سيق  اإىل  اململكة  واألوية 

الكامل م��ع احل��ك��ام االإداري����ن وغ��رف 

التابعة  االأخ��رى  والطوارئ  العمليات 

ل����وزارة االأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة وال��داخ��ل��ي��ة 

وال����دف����اع امل�����دين وال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة 

االأردن������ي������ة واأم�����ان�����ة ع����م����ان ال���ك���رى 

وغ���ريه���ا، وت��ق��دمي االآل���ي���ات وامل��ع��دات 

لديها  املتاحة  واالإم��ك��ان��ي��ات  وال��ك��وادر 

م����واج����ه����ة احل������االت  ل���ل���م�������س���اع���دة يف 

واالأح����������داث ال���ط���ارئ���ة ال���ت���ي ت���راف���ق 

اأرقام هواتف  واإعالن  احلالة اجلوية، 

غرف الطوارئ للمواطنن يف خمتلف 

و�سائل االإعالم وعلى مواقع التوا�سل 

االج���ت���م���اع���ي، وت���ك���رار ذل����ك ل�����س��م��ان 

التوا�سل الدائم مع املواطنن.

على  املحلية  االإدارة  وزارة  و�سددت 

املواطنن الذين يقطنون بالقرب من 

االأودي���ة  وجم���اري  املنخف�سة  املناطق 

ال�ساخنة  والبوؤر  والعبارات  وال�سيول 

ال�ستاء  ف�����س��ل  يف  ب��خ��ط��ره��ا  امل��ع��روف��ة 

على �سرورة االبتعاد عن هذه املناطق 

اأ�سرهم  وح��ي��اة  حياتهم  على  ح��ف��اظ��اً 

وعائالتهم.

ال��ب��ل��دي��ات  ال�����وزارة م��ن  ك��م��ا طلبت 

موا�سلة تفقد مراكز االإيواء الطارئة 

التابعة لها، حت�سباً الأي حاالت طارئة 

�ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة 

لها، اأو غرف الطوارئ االأخرى.

واأه�������اب�������ت ال�������������وزارة ب���امل���واط���ن���ن 

التعامل  تعليمات  مع  الكامل  التعاون 

م���ع احل���ال���ة اجل����وي����ة، وع�����دم ال����رتدد 

ب����االت���������س����ال م�����ع غ����رف����ة ال�����ط�����واري 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ال��������وزارة ب��ع��م��ان ع��ل��ى 

ل��الإب��الغ   )064641393( ه��ات��ف  رق���م 

ع��ن اأي ح��ال��ة ط��ارئ��ة ب�����س��ب��ب احل��ال��ة 

اجلوية والتي حتتاج اإىل تدخل غرف 

ال���ب���ل���دي���ات وجم��ال�����ض  ال�����ط�����وارئ يف 

امل�سرتكة. اخلدمات 

التربية تحتفل بعيد ميالد الملك

االنباط – عامن 

النيابية،  فل�سطن  جلنة  رئي�ض  اأك��د   

خالل  ب�سبو�ض،  ف��اي��ز  املحامي  النائب 

ل��ق��ائ��ه ���س��ف��ري اجل��م��ه��وري��ة اجل��زائ��ري��ة 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة ل���دى امل��م��ل��ك��ة 

اأهمية  االأح��د،  كورطة،  ال�سريف  حممد 

ال���و����س���اي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات 

ال���ق���د����ض  االإ�����س����الم����ي����ة وامل�������س���ي���ح���ي���ة يف 

ال�سريف.

واك����د اجل��ان��ب��ان خ���الل ال��ل��ق��اء، عمق 

االأردن  بن  الرا�سخة  االأخوية  العالقات 

يف  توطيدها  على  واحل��ر���ض  واجل��زائ��ر، 

املجاالت. خمتلف 

واأ�����س����اد ال���ن���ائ���ب ب�����س��ب��و���ض مب��واق��ف 

وللق�سية  ل������الأردن  ال���داع���م���ة  اجل���زائ���ر 

الفل�سطينية ودعمها للو�ساية الها�سمية 

يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات  على 

القد�ض.

على  الها�سمية  الو�ساية  اأهمية  واأك��د 

امل���ق���د����س���ات االإ����س���الم���ي���ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف 

القد�ض ال�سريف، و�سرورة احلفاظ على 

الو�سع التاريخي والقانوين فيها.

تتابع  النيابية”  “فل�سطن  اإن  وق��ال 

االأق�سى  امل�سجد  يف  التطورات  كثب  عن 

امل������ب������ارك، وجم�����ري�����ات االأح�����������داث ع��ل��ى 

التي  واجل���رائ���م  الفل�سطينية  ال�����س��اح��ة 

ي��ق��رتف��ه��ا االح���ت���الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي بحق 

واملقد�سات. الفل�سطيني  ال�سعب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال�����س��ع��ب  اأن  وا�����س����اف 

يتعر�ض لهجمة هي االأ�سر�ض منذ بداية 

باعتداءات  منددا  االإ�سرائيلي،  االحتالل 

امل�ستوطنن  وق��ط��ع��ان  االح��ت��الل  ق���وات 

بدعم  االأع��زل  الفل�سطيني  ال�سعب  على 

ت�سعى  ال��ت��ي  االإ�سرائيلية  احلكومة  م��ن 

الإن����ه����اء ال����وج����ود ال���ع���رب���ي يف ال���داخ���ل 

الفل�سطيني.

اليمينية  احل��ك��وم��ة  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة االأك����رث ت��ط��رف��ا يف ت��اري��خ 

االإ�سرائيلي. الكيان 

واأو�سح اأن اللجنة اأطلقت حملة دولية 

املقد�سات  الها�سمية على  الو�ساية  لدعم 

يف القد�ض، والقت �سدى وا�سعا.

العالقة  اإن  ك��ورط��ة،  ق��ال  جهته،  م��ن 

بن االأردن واجلزائر هي عالقة تاريخية 

ت�ساورا م�ستمرا  قيادة و�سعبا، وان هناك 

امل�سالح  خلدمة  القيادتن  م�ستوى  على 

امل�سرتكة وق�سايا االأمة.

ورح���������ب ال�������س���ف���ري ب���احل���م���ل���ة ال���ت���ي 

الو�ساية  اأهمية  موؤكدا  اللجنة،  اأطلقتها 

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

وامل�سيحية ودعم بالده لها.

ال��ق�����س��ي��ة  ت���ع���ت���ر  ب�������الده  اأن  وت����اب����ع 

االأوىل لالأمة،  الق�سية  الفل�سطينية هي 

مع  ي��ت��ط��اب��ق  اجل��زائ��ر  م��وق��ف  اأن  مبينا 

موقف االأردن بهذا االإطار.

النائب بصبوص والسفير الجزائري يؤكدان أهمية الوصاية 
الهاشمية على المقدسات بالقدس

األمانة تعلن طوارئ متوسطة 
الجوي المنخفض  مع  للتعامل 

  االنباط – عامن 

ال��ك��رى حالة  ع��م��ان  اأم��ان��ة  اأعلنت   

م�ساء  من  اعتبارا  املتو�سطة  الطوارئ 

املنخف�ض  م��ع  للتعامل  االث��ن��ن  اأم�����ض 

اجلوي.

وق������ال م����دي����ر ال����دائ����رة 

االأم�����ان�����ة  يف  االإع�����الم�����ي�����ة 

نا�سر الرحامنة، اإن هذا االإجراء ياأتي 

بح�سب ن�سرات دائرة االأر�ساد اجلوية، 

منذ  ال��ط��وارئ  ح��ال��ة  درج��ة  و�سرتتفع 

“ق�سوى  متو�سطة  اإىل  ال��ث��الث��اء  غ��د 

اجلوية،  احلالة  لتطورات  مياه” وفقا 

اأي  امل���واط���ن���ن يف ح����ال ر����س���د  داع���ي���ا 

م��الح��ظ��ة االت�����س��ال ع��ل��ى اأرق����ام مركز 

االت�سال املوحد )102 و 117180(.

بدران: ال يضيف شيئا للوزارتين ومساد يعتبر الدمج عملية مريبة

خبراء يتساءلون عن جدوى دمج »التربية« و»التعليم العالي«
عبيدات: تطوير التعليم ال يرتبط بالدمج بل بخطوات منظمة

  االنباط – عامن 

ل��الإغ��اث��ة  �سلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  اأط��ل��ق 

واالأعمال االإن�سانية بالتعاون مع الهيئة 

م�سروع  الها�سمية،  االأردن��ي��ة  اخل��ريي��ة 

من  حمافظات   8 يف  املدر�سية  احلقيبة 

اململكة.

االثنن،  اأم�ض  بيان  يف  الهيئة  وقالت 

 29881 ت��اأم��ن  اإىل  ي��ه��دف  امل�����س��روع  اإن 

للطلبة  وق��رط��ا���س��ي��ة  م��در���س��ي��ة  حقيبة 

االأول  ال�سف  من  ال�سورين  الالجئن 

وحتى التا�سع، وبالتن�سيق مع اجلمعيات 

امل����ح����اف����ظ����ات  يف  امل����ح����ل����ي����ة  اخل������ريي������ة 

امل�ستهدفة.

وق�����ال اأم�����ن ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة ال���دك���ت���ور 

جاء  امل�سروع  تنفيذ  اإن  ال�سبلي،  ح�سن 

���ا على  دع���ًم���ا ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م وح���ر����سً

التعليمية  ال��ط��ل��ب��ة  اح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري 

التهيئة  يف  اأث��ر  لها  وال��ت��ي  حظا،  االأق���ل 

اأول��ي��اء  واإع��ان��ة  واالجتماعية،  النف�سية 

االأم������ور وت��خ��ف��ي��ف الع�����بء امل�����ادي عن 

كاهلهم.

من جهته، قال مدير فرع مركز امللك 

االإن�����س��ان��ي��ة  واالأع���م���ال  ل��الإغ��اث��ة  �سلمان 

اإن  ال�سمري،  �سالح  بن  نايف  االأردن  يف 

باملئة   80 ت��غ��ط��ي��ة  يف  �سي�سهم  امل�����س��روع 

م��ن امل��ح��اف��ظ��ات االأردن���ي���ة، الف��ت��ا اإىل اأن 

ويتيح  التعليمي  ال��دع��م  ي��ق��دم  امل�����س��روع 

ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن ل��رف��ع 

م�ستوى حت�سيلهم الدرا�سي، والتخفيف 

ع����ن اأول�����ي�����اء االأم��������ور ج������راء االأو�����س����اع 

ال�سعبة. واملعي�سية  االقت�سادية 

الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان يطلقان مشروع الحقيبة المدرسية

لك احلُب يزداُد يف كل �ساعٍة ويوٍم لتحمل االأع��واُم ق�سَة ع�سٍق خالدٍة بن ملٍك اأحبَّ �سعبه فكاَن 

لهم ومنهم يف م�سريٍة حافلٍة باالإجناِز وال�سمود يف وجه التحديات فمنُذ اأن كنت بنا ونحن نعي�سك 

اأنفا�ًسا تر�سُم احلياة فكنت ومازلت و�ستبقى كل �سيٍء لنا ،نرى فيك الفار�َض املغوار الذي ال ي�سقُّ له 

غبار والقائَد احلكيم والكرمي ابن الكرمي واالأَب الرحيم و�ساحب الراأي  القومي وال�سند الذي ال 

تثنيه الرياُح عن الوقوف يف وجه ال�سعاب ،فكنت العربي الذي مل ين�سلْخ يف يوٍم عن قوميته وال�سامخ 

الذي مل ي�ساوْم على ق�سيته لياأتي العاُم تلو العام واأنت عنواُن االإقدام و عنواُن العنفوان الواثق والقلب 

ال�سادق الذي كان معنا بال�سراِء وال�سراِء تزرُع يدك باأيدينا وُت�سلِّحنا ب�سيِف االإباء وِمعوِل البناء حتى 

اأ�سبح الوطُن اأر�َض العطاء التي ُبذَر فيها احَلب �سنابل ُحب حُت�سُد بكفوِف الوفاء لت�ستمر موا�سم 

اخلري فا�ست�سعرنا فيك اخلرَي يا وجه اخلري لتُقْل لك الدنيا كل عاٍم واأنت فيها اخلري .

اأحببناَك الأنك لنا وفينا يا حادي الركِب وُمتجاوز الكرِب َفِبك نحُن اأقوى واأقوى ال تثنينا العقبات 

عن حتقيِق االأحالم فمن فكِرَك تعّلمنا وبعزِمَك تقدمنا فكان االأردن احلديث الذي تقّدم وتقّدم من 

خالل حنكِتك ال�سيا�سية القادرة على التاأثرِي  وروؤيِتك االإقت�سادية القادرة على التغيري بالرغِم من 

التحدياِت ال�سعبة التي اأ�سقطْت الكبار و�سمَد فيها من ع�سقوا الديار ،فتجاوزنا بك اأ�سعب املراحل 

واأكر العقبات لنثبت للعامِل اأجمع اأن االأردن وبالرغم من قلة اإمكانياته اإال اأنه عظيٌم بقدراته وباأ�ض 

ابنائه وبناته الذين تعلموا منك الكثري، فاأنت َمن دفَع بال�سباب وفتَح اأمامهم االأبواب لتمكينهم من 

العمل اجلاد الذي �ساهَم بامل�سرِي على طريِق التغيري االإيجابي الدافع بالوطن اإىل االأمام.

عاهدناَك ...... الأنك منا�َض االأمان  وحامي االأوطان  وملك ال�سالم فاأنت  اللُن القوي واملتوا�سُع 

االأبي والقائُد واجلندي ومثاُل التفاين يف �سبيِل الوطن حتى ا�سبحنا بك ِقبلَة االأمن واالأمان وبيَت  

التاآخي وال�سالم ،فاأنت  العربي االأ�سيل  الذي واإن مالت الدنيا ال مييل حمَل االأردن بعن وفل�سطن 

نَت اأبوابها من حماولِة التهويد والتهديد لتحمَل اإرث اأجدادك واآبائك  بعن فدافعَت عن ترابها وح�سّ

الغّر امليامن القاب�سن على عروبتهم وقوميتهم ،فكانوا مثاَل احلرية واالإ�سرار و�سجلوا وقفاتهم يف 

بطوِن الكتب ليعلم اجلميع باأن بني ها�سم االأخيار هم اأهل العزِم واالإ�سرار واأن احُلّرَة لن تتوقَف عن 

اإجناِب االأحرار.

ببيا�ِض قلبك وبيا�ض �سيبك اأحببناك ..... فاأنت َمن قّدم �سنوات عمره ِمن اأجل  الوطن واأنت َمن 

اأ�سنى فكره يف تطوِر الوطن ،فبكل �سيبٍة من راأ�سك ولدْت فكرة تعززُّ من تطّورنا وتقّدمنا فحزنَت 

ا وطواًل لتعزَز من �ساأن االأردن  بحزننا و�سهرَت لفرحنا ونذرَت نف�سك من اأجلنا وُجبَت العامل عر�سً

وجتعله حمّط ت�سكيل الراأي العام العاملي لتمنحنا املزيَد من القوِة ولتنحى بنا  عن َمغبِة املُ�ساومة 

واملُهادنة ولتحافظ على �سموخنا وكريائنا فاأنت االإن�سان قبل اأن تكون امللك واالأب قبل اأن تكون القائد 

واالأخ عندما نقول ) اأخ ( فلذلك اأحببناك وبايعناك وزرعنا الراية يف ميناك. 

 العين  فاضل محمد الحمود 

ببياِض قلبك وبياض 
شيبك أحببناك



املحلي
  الثالثاء   31  / 1  / 2023

»الزراعة«: انخفاض نسبة التعديات خاصة بمناطق الكثافة الحرجية

التعدي على الغابات ٠٠ مشكلة خطرة بحاجة لحلول عاجلة
العياصرة: محافظة جرش فقدت 40٪ من غاباتها نتيجة االعتداءات

منتدون يستذكرون رئيس الوزراء الراحل عبد السالم المجالي

االنباط – �صايل ال�صبيحات

ب��ي��ئ��ي��ون اإىل احل��ف��اظ على  دع���ا م��ه��ت��م��ون 

ال���غ���اب���ات وال��������روة احل���رج���ي���ة ل����إ����س���ه���ام يف 

ا���س��ت��ق��رار ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ن���اخ خ�����س��و���س��اً م���ع قلة 

الأمطار وتزايد اعداد احلرائق والتعدي على 

الغابات ،حيث تعد ظاهرة التعدي على الغابات 

من اأخطر امل�ساكل التي يواجهها الردن خا�سة 

ملمو�س  ب�سكل  ت��زاي��دت  وق��د  ال�ستاء  ف�سل  يف 

خ�ل ال�سنوات القليلة املا�سية ،كما اأدت اإزالة 

اإىل تدمري البيئة  اإعادة حتريج  الأ�سجار دون 

وفقدان التنوع البيولوجي . 

وذك��رت منظمة الغ��ذي��ة وال��زراع��ة ل�أمم 

املتحدة »الفاو« يف تقرير بعنوان »حالة الغابات 

م�����وارد  ت��وف��ر  ال��غ��اب�����ات  ،اأن   »2022 ال��ع��امل  يف 

ثل�ث  ح��وايل  تغط�ي  حيث  عاملي�ة  اأهمي�ة  ذات 

التن��وع  غالبي��ة  عل�ى  وحتت�وي  الأر���س  �س�طح 

البيولوج��ي الربي ، غي��ر اأن م�س��احتها ل ت�زال 

اإزال�ة  لوق�ف  املبذول�ة  اجله�ود  رغ�م  تتقل��س 

كما   ، املتده�ورة  الأرا�س�ي  وا�س�تعادة  الغاب�ات 

التخفي�ف  ف�ي  حا�س�ما  دوراً  ت�وؤدي  الغابات  ان 

م�ن ح�دة تغي�ر املن�اخ وتخت�زن 662 ملي�ار ط�ن 

خم�زون  ن�س�ف  م�ن  اأكث�ر  اأي  ال��ك��رب�����ون،  م�ن 

الكرب�ون العامل�ي ف�ي الرتب�ة والنبات��ات.

 وق���ال���ت خ��ب��رية ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي 

متتد  اأر���س  الغابة  اإن  هندية،  منى  الدكتورة 

اأك���ر م��ن 50 دومن���ا بها اأ���س��ج��ار اأط���ول م��ن 5 

اأم���ت���ار وغ���ط���اء ت��اج��ي اأك����ر م���ن 10٪ ، وه��ي 

ت��ن��وًع��ا  بيولوجًيا وت�سكل  الأم��اك��ن  اأك��ر  م��ن 

الطق�س  وتنظم  الكربون،  من  هائً�  خمزوًنا 

وامل���ن���اخ، ف��ه��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار ال��رتب��ة، 

وت��ن��ظ��م ت��دف��ق امل���ي���اه، وت��وف��ر ال��ظ��ل وامل�����اأوى، 

وتوفر موطًنا للملقحات واحليوانات املفرت�سة 

الطبيعية ل�آفات الزراعية كما اأنها ت�ساهم يف 

الأمن الغذائي وم�سدر مهم للغذاء والطاقة 

والدخل. 

واأو���س��ح��ت ل����«الأن���ب���اط« اأن����ه ي��ت��م تخزين 

ويف   ،)٪44( بن�سبة  الغابات  تربة  يف  الكربون 

الكتلة احليوية احلية بن�سبة )42٪(، والباقي 

وف�س�ت   )٪8( امل��ي��ت��ة  الأخ�����س��اب  يف  م��وج��ود 

ال���غ���اب���ات )5٪(.م�������ا ي����دل ع��ل��ى  اأن����ه يف ح��ال��ة 

الكربون  اأك�سيد  ث��اين  ينطلق  ال��غ��اب��ات،  اإزال���ة 

ال�سليمة  ال��غ��اب��ات  وان  اجل�����وي،  ال���غ����ف  يف 

مب��رور  متت�سه  للكربون  بالوعة  اأن��ه��ا  اأثبتت 

اأو احلو�س  الوقت، واإذا اختفت هذه البالوعة 

الكربوين، نفقد اخلدمة التي تقدمها، ونفقد 

مهًما  دوًرا  وتلعب  للكربون،  طبيعًيا  خم��زًن��ا 

كمية  ب�سبب  املناخ،  تنظيم  يف  متباين  وب�سكل 

تربيد  على  وقدرتها  تخزنها،  التي  الكربون 

الفي�سانات  من  توفرها  التي  واحلماية  اجلو 

للحد  ف��ر���س��ا  ال��غ��اب��ات  اأدارة  حت�����س��ن  وي��ت��ي��ح 

م���ن خم��اط��ر ال��ت��ع��ر���س ل��ت��غ��ي��ري امل���ن���اخ حاليا 

وم�ستقب� وتزيد من حتقيق اأهداف التخفيف 

من الثار والتكيف. 

من ناحيته قال رئي�س اجلمعية اخل�سراء 

حلماية الطبيعة والبيئة غ�سان العيا�سرة ،اإنه 

تعدي  اي  ع��ن  ال�سكوت  و  التهاون  ع��دم  يجب 

 15_10 ال�  انه خ�ل  ، مو�سحاً  الغابات  على 

على  ال��ت��ع��دي  يف  ازدي����اد  ل��وح��ظ  املا�سية  �سنة 

العربي  ال��رب��ي��ع  ف��رتة  ال��غ��اب��ات خا�سة خ���ل 

امل��ح��روق��ات وت���دين امل�ستوى  ا���س��ع��ار  وارت���ف���اع 

املعي�سي ويف ظل عدم و�سع بدائل للمواطن ، 

لذلك جلاأ البع�س اىل التعدي على الغابات .

وب���ن ل����«الأن���ب���اط« اأن ه��ن��اك ع���دة اأ���س��ك��ال 

اأب���رزه���ا ؛ ا�ستعمال  ال��غ��اب��ات  ال��ت��ع��دي ع��ل��ى  ل��� 

واجل���زء  ال��دخ��ل  ولتح�سن  كتدفئة  احل��ط��ب 

انتقام »مافيا احلطاب« ،م�سيفاً  الخر تعدي 

ان حمافظة جر�س تعد من املناطق التي يكر 

نحو  فقدت  حيث  الغابات  على  التعدي  فيها 

40٪ من غاباتها ، م�سريا اإىل اأن للتعدي على 

الغابات اثار بيئية وا�سحة يف الآون��ة الأخرية 

درجات   وارتفاع  المطار  انخفا�س  خا�سة مع 

وقلة  مبكر  بوقت  الع�ساب  وجفاف  احل���رارة 

الينابيع.

وذك������ر ان ع�����دم وق�����ف ال���ت���ع���دي وام����ت����داد 

احلرائق يف الغابات يعود اىل ان وزارة الزراعة 

للحد من  واإمكانيات  اآليات متطورة  توفر  مل 

اأن ا�ساليب ال��وزارة ي�سهل تتبعها،  ذلك، مبينا 

م�سريا اإىل ان الوزارة تتذرع با�ستخدام الطرق 

التقليدية اإىل عدم توفر المكانيات والآليات 

قبل  الغابات من  التعديات على  م��ن   زاد  مما 

احلطابن.

وط��ال��ب ال��ع��ي��ا���س��رة ب��ت��وزي��ع احل��ط��ب من 

قبل وزارة الزراعة بعدالة وعدم اإعطاء الذين 

يزيد دخلهم ال�سهري على 500 دينار ،م�سيفا 

ان ال�سكان املجاورين للغابات والأرا�سي الأحق 

من النتفاع من احلراج احلكومي.

ك���وادر  ان  ال���زراع���ة  وزارة  اأ����س���ارت  ب���دوه���ا 

امللكية  الإدارة  م��ع  بالتعاون  احل���راج  مديرية 

حلماية البيئة وال�سياحة و�سرية فر�سان منتزه 

لأ�سخا�س  كمن  بعمل  ق��ام��وا  القومي  عمان 

اعتدوا على الروة احلرجية يف منطقة ناعور 

اإلقاء القب�س  فجر الأ�سبوع احلايل ،حيث مت 

على الع�سابة و عددهم �ستة اأ�سخا�س، م�سيفة 

الوزارة اأن منطقة ناعور خ�ل ال�سيف املا�سي 

وب���داي���ة ه���ذا ال���ع���ام ت��ع��ر���س��ت لع���ت���داءت من 

ع�سابة خطرة و ذوي ا�سبقيات جرمية و عدد 

من الطلبات للجهات الأمنية. 

ان  احل��راج  الزراعة/مديرية  وزارة  وبينت 

ال��روة  على  للحفاظ  وا���س��ع   تن�سيق  هنالك 

احلرجية يف جميع مناطق اململكة الأمر الذي 

خ�سو�ساً  التعديات  ن�سبة  انخفا�س  اإىل  اأدى 

ب��امل��ن��اط��ق ذات ال��ك��ث��اف��ة احل��رج��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون 

م���ع احل��اك��م��ي��ة الإداري�������ة والج���ه���زة الأم��ن��ي��ة 

وم�����س��اع��دة م���ن امل��واط��ن��ن احل��ري�����س��ن على 

الروة احلرجية، وتوؤكد الوزارة على ا�ستدامة 

خطط احلفاظ على الغابات وح�سر التعديات 

عليها.

  االنباط – عمان 

 ا���س��ت��ذك��رت ن����دوة ن��ظ��م��ت��ه��ا م�����س��اء اأم�����س 

اجلمعية الأردنية للعلوم الرتبوية بالتعاون 

م����ع اجل���ام���ع���ة الأردن������ي������ة، م���ن���اق���ب وم���اآث���ر 

ال�س�م  عبد  الراحل  الأ�سبق  ال��وزراء  رئي�س 

املجايل.

وع����ر�����س م���ت���ح���دث���ون يف ال�����ن�����دوة ال��ت��ي 

ح�سرها عدد من روؤ�ساء احلكومات والوزراء 

و�سخ�سيات  ال�����س��اب��ق��ن  والأع���ي���ان  وال���ن���واب 

وط���ن���ي���ة، م�����س��رية ال����راح����ل امل���ج���ايل ك��اأح��د 

ال��ب��ن��اء  م�����س��رية  ال���وط���ن، ودوره يف  رج����الت 

والنماء يف الأردن.

وق�����ال رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ال���دك���ت���ور رات���ب 

ل�سخ�سية  تكرميا  تاأتي  الندوة  اإن  ال�سعود، 

وط��ن��ي��ة اأردن���ي���ة، ك��ان م��رب��ي��ا ف��ا���س���، عربي 

النزعة  واإن�����س��اين  ال��ه��وى  واأردين  الن��ت��م��اء، 

الكبري،  قبل  ال�سغري  احرتام  ونال  واخللق، 

وع��ا���س��ر حت����ولت م��ه��م��ة ���س��ه��دت��ه��ا ال��دول��ة 

الأردنية يف مئويتها الأوىل.

الدكتور  الأ�سبق،  ال��وزراء  رئي�س  وتناول 

عبدالروؤوف الروابدة، يف الندوة التي اأدارها 

اجلانب  عيادات،  زيد  الدكتور  املركز  رئي�س 

كان  اأنه  موؤكدا  املجايل،  حياة  من  ال�سيا�سي 

امل��ي��ادي��ن،  ك��ل  اخ��رتق��ت  ���س��م��ول��ي��ة  �سخ�سية 

املواقع  املتميزة يف  الإدارية  للقيادات  وداعما 

الإداري��������ة ال���ت���ي ت��ق��ل��ده��ا ك���وزي���ر ل��ل�����س��ح��ة، 

ومن  امللكية،  الطبية  اخل��دم��ات  يف  وطبيب 

ثم رئي�سا للوزراء.

الأردنية  اجلامعة  رئي�س  بن  جانبه،  من 

من  كان  الراحل  اأن  عبيدات،  نذير  الدكتور 

وعا�سر  الأردن،  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سي 

واقعا  وك��رب معها  ف��ك��رة  الأردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 

واأ�س�س  واأهله،  الأردن  بحجم  كبرية  وتركها 

اأهم كلياتها والربامج  خ�ل توليه رئا�ستها 

فيها. املختلفة  الدرا�سية 

وحت���دث ال��وزي��ر الأ���س��ب��ق م��ن��ذر ح��دادي��ن 

ع�����ن ال�����دك�����ت�����ور امل������ج������ايل، ك����م����ف����او�����س يف 

حم��ادث��ات ال�����س���م الأردن���ي���ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

عالية،  تفاو�سية  مهارات  امتلك  اأنه  موؤكدا 

وك���ان م��داف��ع��ا ق��وي��ا ع��ن احل��ق��وق الأردن���ي���ة 

وال�سعبن  البلدين  وم�سالح  والفل�سطينية 

ال�سقيقن واحلقوق العربية ب�سكل عام.

اأم��ن  اأداره����ا  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة،  ويف اجلل�سة 

زيد  الدكتور  احلكومي  الت�سال  وزارة  ع��ام 

ال��ن��واي�����س��ة، ع���ر����س ال���وزي���ر الأ����س���ب���ق حمي 

امل��ج��ايل يف  ال��راح��ل  ل�سخ�سية  ت��وق،  ال��دي��ن 

يف  دوره  اإىل  م�����س��ريا  الأك����ادمي����ي،  اجل���ان���ب 

توليه  خ���ل  الأردن��ي��ة  باجلامعة  النهو�س 

 ،1976 وح��ت��ى   1971 ع���ام  يف  رئ��ا���س��ت��ه��ا 

واأ�ستاذ يف كلية الطب واإ�سهاماته الأكادميية 

التي اأثرت يف م�سريتها واأ�سهمت يف متيزها.

واك����د وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م الأ���س��ب��ق 

ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م ب����دران اأن امل��ج��ايل ك��ان 

ويوؤمن  وال��ق��دوة،  املوجه  للقيادي  اأمن��وذج��ا 

بنظرية التوجيه غري املبا�سر.

الق�سو�س  يو�سف  الدكتور  العن  وو�سف 

الراحل بالطبيب امل�ست�سرف، الذي عمل بكل 

وبناء  والتحديث،  للتطوير  واإخ��س  �سغف 

العلمية  وال�سروح  الع�سكرية،  امل�ست�سفيات 

ج�لة  ع��ه��د  يف  دوره  اإىل  م�����س��ريا  ال��ط��ب��ي��ة، 

ث��راه يف  ب��ن ط���ل طيب اهلل  امللك احل�سن 

وا�ستحداث  الطبية،  احل�سن  مدينة  اإن�ساء 

مركز متخ�س�س جلراحة القلب فيها.
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جمل�س  رئي�س  الق�ساة  قا�سي  �سماحة  اأك��د 

عبد  الأي����ت����ام  اأم������وال  ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة 

يف  املوؤ�س�سة  اي���رادات  ارت��ف��اع  الربطة،  احلافظ 

لت�سل   ،%  4.4 بن�سبة   2022 ع���ام  ن��ه��اي��ة 

مع  م��ق��ارن��ة  دي���ن���اراً   )12،628،796( اإىل 

 2021 ع����ام  دي����ن����اراً   )12،097،229(

رغ��م ال��ظ��روف وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه عمل 

املوؤ�س�سات ال�ستثمارية.

وا����س���اف ال��رب��ط��ة يف ب��ي��ان اأم�����س الث��ن��ن، 

ان حم��ف��ظ��ة ال��ت��م��وي���ت ب��ن��ظ��ام��ي امل��راب��ح��ة 

والإيجار املنتهية بالتمليك و�سلت قيمتها اىل 

)84،225،231( ديناراً وبن�سبة منو 10% 

الربح  �سايف  وارتفع   ،2021 ع��ام  مع  مقارنة 

 6.5 بن�سبة   2022 ع��ام  يف  للتوزيع  ال��ق��اب��ل 

مقابل  دي��ن��اراً،   )8،440،373( وبقيمة   %
)7،923،341( ديناراً خ�ل عام 2021.

على  وب��ن��اء  الإدارة،  جمل�س  اأن  اىل  واأ���س��ار 

اأرب��اح على ح�سابات  املالية، قرر توزيع  النتائج 

ودائع الأيتام القا�سرين بن�سبة 4 % عن العام 

على  تدل  املتحققة  النتائج  اأن  موؤكدا  املا�سي، 

وال��ذي  للموؤ�س�سة،  امل��ايل  امل��رك��ز  وق��وة  �س�بة 

من خ�له مت بناء قاعدة راأ�سمالية قادرة على 

مواجهة التحديات وال�سعوبات وال�ستمرار يف 

حتقيق اأهدافها.

وقال، اإن موجودات املوؤ�س�سة ارتفعت بن�سبة 

 )255،728،440( اإىل  لت�سل   ،%  5.3
ديناراً، مقارنة مع )242،868،425( دينارا 

ا�ستطاعت  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  مبينا   ،2021 ع���ام 

لأرباحها  الت�ساعدية  ال��وت��رية  على  املحافظة 

م���ن خ�����ل ت�����س��اف��ر ك���اف���ة اجل���ه���ود وحت��ق��ي��ق 

خطتها ال�ستثمارية.

واأو�سح اأن جمل�س الإدارة اتخذ منذ بداية 

ال���ع���ام امل��ا���س��ي ال��ع��دي��د م���ن الإج�������راءات ال��ت��ي 

ت�ساهم يف التخفيف على املواطنن من خ�ل 

املوؤ�س�سة  متوي�ت  على  الربح  ن�سبة  رفع  عدم 

بالرغم من قيام العديد من اجلهات التمويلية 

املماثلة برفع ن�سبة الربح على التمويل، اإ�سافة 

اىل التو�سع يف اإط�ق الربامج التمويلية التي 

تلبي احتياجات العم�ء وبن�سب ربح تف�سيلية، 

مل��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة 

وال�سركات كبرية احلجم  احلكومية واخلا�سة 

وذات ال�ستقرار املايل ومبا ينعك�س على حتقيق 

اأهداف املوؤ�س�سة.

امل���وؤ����س�������س���ة  ت���رك���ي���ز  اإىل  ال����رب����ط����ة  ول����ف����ت 

ع��ل��ى امل�������س���اري���ع ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��راأ���س��م��ال��ي��ة 

وال�ستثمارات طويلة املدى من خ�ل التوجه 

اىل ����س���راء امل��ج��م��ع��ات ال��ت��ج��اري��ة وامل���ب���اين يف 

ع��م��ان ومبا  العا�سمة  داخ���ل  امل��واق��ع احل��ي��وي��ة 

ي�سمن ا�ستدامة حتقيق العوائد، م�سريا بهذا 

جتاري  جممع  م�سروع  تنفيذ  اىل  اخل�سو�س 

بال�سراكة مع القطاع اخلا�س على قطعة ار�س 

 )BOT( متتلكها املوؤ�س�سة يف العا�سمة بنظام

ا�ستثمارات  على  ال��ع��وائ��د  اأف�����س��ل  يحقق  ومب��ا 

ودائ��ع  على  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  وينعك�س  املوؤ�س�سة 

اليتام.

واأو�سح اأنه جرى بناء ع�قات ت�ساركية مع 

مثل  معهم  الثقة  يعزز  ومب��ا  املوؤ�س�سة  عم�ء 

اأدت اىل رف��ع ن�سبة  امل��دى  اإي��ج��ار طويلة  عقود 

 85 اأكر من  اإىل  املوؤ�س�سة  الإ�سغال يف مباين 

للتاأجري  القابلة  ال��وح��دات  م�ستوى  على   %
تاأجري  وك��ذل��ك  »البوليفارد«  مبنى  يف  خا�سة 

لوزارة الإدارة املحلية،  مبنى الت�سالت �سابقاً 

الت�سال  ل��وزارة  املوؤ�س�سة  مباين  اأح��د  وتاأجري 

حمافظة  يف   )F( مبنى  وت���اأج���ري  احل��ك��وم��ي، 

على  اإيجاباً  �سينعك�س  وال��ذي  بالكامل،  العقبة 

ودائع الأيتام.

واأكد الربطة اأن املوؤ�س�سة تدرك اأهمية دورها 

واإدارتها  البيئية  املخاطر  بتحليل  امل�ساهمة  يف 

كربى  م�ساريع   5 وتنفيذ  مت��وي��ل  خ���ل  م��ن 

باأكر  قيمتها  تقدر  وال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة،  للطاقة 

اأكر من  األف دينار وتنتج طاقة  من )600( 

)1177( كيلو واط، اإ�سافة اإىل م�ساهمتها يف 

خ�ل  من  الكربونية  النبعاثات  من  التقليل 

متويل ال�سيارات الهجينة والكهربائية.
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واخلدمات  والآث���ار  ال�سياحة  جلنة  اطلعت 

ال��ع��ام��ة خ����ل زي��ارت��ه��ا اأم�����س الث��ن��ن، دائ���رة 

والتحديات  عملها  اآلية  على  اجلوية  الأر���س��اد 

التي تواجهها.

يا�سن:  عبيد  النائب  اللجنة  رئي�س  وق��ال 

بامل�حة  تعنى  التي  ال��دائ��رة  بهذه  نوؤمن  اإننا 

وتنعك�س  ال��ط��ريان،  ح��رك��ة  وتن�سيط  اجل��وي��ة 

اإيجابا على تن�سيط حركة ال�سياحة ومدخ�ت 

الإن����ت����اج، وت��رت��ب��ط ارت���ب���اط���ا م��ب��ا���س��را ب��ح��ي��اة 

امل���واط���ن���ن م���ن ح��ي��ث ال���ت���ن���ب���وؤات وال��ن�����س��رات 

والتحذيرات التي ت�سدرها.

ال��دائ��رة وتطوير  دع��م  اأهمية  يا�سن  واأك��د 

اأن  اأج��ه��زت��ه��ا وت��اأه��ي��ل ك����وادره����ا، م�����س��ريا اإىل 

ال��ل��ج��ن��ة ت��ل��ق��ت ج��م��ي��ع امل���ح��ظ��ات و���س��ي��ج��ري 

متابعتها.

اإىل دع���م  ال��ب�����س��ري  ال���ن���ائ���ب���ة دي���ن���ا  ودع������ت 

املوؤ�س�سات الوطنية والر�سمية ماليا و فنيا.

وعائ�سة  العواقبة  اأ���س��ام��ة  النائبان  واأ���س��اد 

تقدمه  وما  اجلوية  الأر�ساد  بجهود  احل�سنات 

للمواطنن وجلميع  ومعلومات  من حتذيرات 

القطاعات.

رائد  اجلوية  الأر���س��اد  اإدارة  مدير  وطالب 

لدائرة  والإداري  املايل  بال�ستق�ل  خطاب  اآل 

اأن  م��وؤك��ًدا  النقل،  وزارة  الأر���س��اد اجلوية، عن 

الدمج الذي حدث اأخريا �ساهم باحلد وتقييد 

عمل الدائرة، مطالبا بتوفري عدد من املتنبئن 

والعديد من الأجهزة التي تخدم عملها.

وق���دم���ت م���دي���رة ال��ت��ن��ب��وؤات ل��ي��ل��ى ���س��اه��ن 

عر�سا و�سرحا تو�سيحيا عن العمل الذي تقوم 

به املديرية واآلية عمل الن�سرة اجلوية، م�سرية 

اإىل اأن الدائرة تقدم خدماتها للقطاعات كافة ، 

من يتلقاها قطاع الطريان. باملئة   80
حمطة   22 متتلك  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  ي�سار 

ر����س���د ج���وي���ة م���وزع���ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

يف  موزعة  اأوتوماتيكية  حمطة  و30  اململكة، 

خمتلف امل��ن��اط��ق، وال����رادار اجل���وي )ه��و نظام 

اإنذار مبكر(.

»الأر���س��اد«  يف  التدريب  مركز  مدير  وق��ال 

يقدم  امل��رك��ز  اإن  ال��ق��رال��ة  املنعم  عبد  ال��دك��ت��ور 

خدماته لدول العامل.

و���س��م ال��وف��د ال��ن��واب دي��ن��ا ال��ب�����س��ري، ومت��ام 

الرياطي ، واأ�سامة القوابعة، وعائ�سة احل�سنات، 

واأمن �سر اللجنة عبد العزيز ال�سرور،

  االنباط – عمان 

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

نفذتها، اعتداء على خط رئي�سي يف غرب ماأدبا، 

بطريقة  ومزرعة  كبرية  زراعية  بركة  لتزويد 

خمالفة.

وقالت الوزارة يف بيان، اأم�س الثنن، اإنه مت 

اإزالة العتداءات، واإعداد ال�سبوطات اخلا�سة 

ب��ال��واق��ع��ة، داع���ي���ة اجل��م��ي��ع اإىل ال���ت���ع���اون مع 

جميع  يف  الدولة  تنفذها  التي  املكثفة  احلملة 

امل��م��ل��ك��ة، للحد م��ن الع���ت���داءات التي  م��ن��اط��ق 

تهدد الأمن املائي الوطني.

الربطة: 12 مليون دينار ايرادات 
مؤسسة تنمية أموال األيتام

السياحة النيابية تطلع على عمل 
االرصاد الجوية

ضبط اعتداء على خط ناقل غرب مأدبا

االنباط – العقبة 

وجمعية  للتطوير  اأي��ل��ة  واح���ة  �سركة  وق��ع��ت 

اإدام�����ة ل��ل��ط��اق��ة وامل���ي���اه وال��ب��ي��ئ��ة اأم�����س الث��ن��ن 

الع�سوية  النفايات  مذكرة تفاهم لإعادة تدوير 

العقبة وذل��ك كجزء من  اأي��ل��ة  م��ن �سركة واح��ة 

للتوظيف  ال���دائ���ري  الق��ت�����س��اد  دع���م  م�����س��روع 

يف  اجلمعية  تنفذه  ال��ذي  الجتماعي  والإدم���اج 

منطقة  �سلطة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��ق��ب��ة  منطقة 

العقبة القت�سادية اخلا�سة.

ومبوجب مذكرة التفاهم التي وقعها الرئي�س 

املهند�س  للتطوير  اأيلة  واحة  ل�سركة  التنفيذي 

اأن��ور  اإدام��ة  العام جلمعية  واملدير  دودي��ن،  �سهل 

من  الربنامج  يف  بامل�ساركة  اأيلة  �ستقوم  احللح، 

خ�����ل حت���دي���ث امل��ع��ل��وم��ات ال�������س���روري���ة ب�����س��اأن 

ال��ن��ف��اي��ات ال��ع�����س��وي��ة داخ����ل م���راف���ق ال�����س��رك��ة، 

بامل�سروع  املتعلقة  البيانات  جميع  عن  والإب����غ 

النباتية  باملخلفات  امل�سروع  وتزويد  ومراقبتها، 

اخل�����س��راء لإع�����ادة ت��دوي��ره��ا ك�����س��م��اد ع�����س��وي، 

ا�سرتاتيجية  يف  اأي��ل��ة  ج��ه��ود  دع���م  اإىل  اإ���س��اف��ة 

م�سوؤوليتها الجتماعية جتاه املجتمع.

وتهدف املذكرة اإىل اإقامة �سراكة اإ�سرتاتيجية 

مع اأيلة لدعم فر�س القت�ساد الدائري، وتزويد 

الطبيعية  الأ�سمدة  من  النهائي  باملنتج  ال�سركة 

ل���س��ت��خ��دام��ه يف حت�����س��ن ال���رتب���ة، اإ���س��اف��ة اإىل 

ال��ت��خ��ل�����س م���ن خملفات  ال�����س��رك��ة يف  م�����س��اع��دة 

الأ�سجار )النفايات اخل�سراء( بطريقة �سديقة 

ال��دائ��ري،  الق��ت�����س��اد  تنمية  يف  ت�ساهم  للبيئة 

وتقييم الإمدادات الغذائية، واملخلفات احليوية 

والزراعة يف املناطق امل�ستهدفة املحلية.

وت����ن���������س امل������ذك������رة اأي�����������س�����اً ع����ل����ى ت�����س��م��ي��م 

املناطق  يف  ال��دائ��ري  الق��ت�����س��اد  ا�سرتاتيجيات 

امل�����س��ت��ه��دف��ة امل��ح��ل��ي��ة والأع����م����ال ال��ت��ح�����س��ريي��ة 

النفايات  لف�سل جمع  تدابري  واإع��داد  الأخ��رى، 

ال��ع�����س��وي��ة واإع���������ادة ت���دوي���ره���ا ب����ج����ودة ع��ال��ي��ة 

تن�سيق  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ه��دف��ة،  امل��ن��اط��ق  يف 

اجلمع،  وتكرار  النفايات،  الفنية جلمع  العملية 

عليها  والتفاق  ال�سلة  ذات  الأخ��رى  والعمليات 

بن فريق عمل ال�سركة واخلبري الفني جلمعية 

اإدامة.

وياأتي هذه التعاون بن » اأيلة« و« اإدامة« دعماً 

مل�سروع » القت�ساد الدائري للتوظيف والإدماج 

الج���ت���م���اع���ي، ال�����ذي مي���ول���ه وي��دع��م��ه ب��رن��ام��ج 

التعاون عرب احلدود يف البحر الأبي�س املتو�سط، 

املمول من الحتاد الأوروبي، حيث ي�ستهدف هذا 

املوجودة  الأخرى  واملوؤ�س�سات  الفنادق  الربنامج 

اإج���راء  ب��ه��دف  اإدام����ة،  تختارها  ال��ت��ي  العقبة  يف 

اخل�سراء  والنفايات  الغذائية  للنفايات  تقييم 

وتطوير  واإدارت���ه���ا  ونقلها  وتخزينها  وف�سلها 

م�����س��روع جت��ري��ب��ي ل��ل�����س��م��اد ال��ع�����س��وي واإع�����ادة 

ا�ستخدام ال�سماد، و يتم ذلك من قبل م�ست�ساري 

اختيارهم  يتم  الذين  ال�سلبة  النفايات  وخ��رباء 

من قبل اإدامة .

وق���ال امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة واح���ة اأي��ل��ة 

ومن  اأي��ل��ه  اإن  دودي���ن  �سهل  املهند�س  للتطوير 

خ�ل هذه املذكرة ت�سعى اإىل توفري مناخ حمفز 

ل�قت�ساد الأخ�سر، مبا يف ذلك زيادة ا�ستخدام 

ب���دائ���ل ال��ط��اق��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وخ��ا���س��ة ال��ط��اق��ة 

املتجددة.

اإدام��ه«ي��ات��ي  وا���س��ار اىل ان ه��ذا التعاون م��ع« 

املجتمعية  ال�سرتاتيجية  اه��داف  مع  من�سجما 

بيئة �سحية وم�ئمة  توفري  بهدف  ال�سركة  يف 

و�سيوفها  اأي��ل��ة  ول����زوار  العقبة  منطقة  ل����زوار 

وتر�سيخ دور اأيلة يف تطوير املفاهيم البيئية مبا 

يعك�س الفكر ال�ستثماري اليجابي ، اإىل جانب 

توفري فر�س عمل يف خمتلف القطاعات لأبناء 

املنطقة.

اإدام��ة  اإدارة  رئي�س جمل�س  ق��ال  وم��ن جانبه، 

حما�سنه  دري��د  الدكتور  والبيئة  واملياه  للطاقة 

»م���ن خ����ل ���س��راك��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع �سلطة 

منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ت�سعى اإدامة 

والأخ�سر  ال��دائ��ري  القت�ساد  وتعزيز  لرتويج 

يف ال��ع��ق��ب��ة م���ن خ����ل ���س��راك��ات اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

تعمل على اإن�ساء �سبكة وا�سعة ت�سم املوؤثرين يف 

قطاعات الطاقة واملياه والبيئة.

واأكد اأن هناك حاجة ما�سة لتفعيل مثل هذه 

املعنية  الأط���راف  جميع  ت�سم  والتي  ال�سراكات 

العقبة  يف  الع�سوية  النفايات  ت��دوي��ر  اإع���ادة  يف 

املجاورة  ال��دول  درا�سة ق�س�س جناح  من خ�ل 

وال�ستعانة باخلربات الوطنية والعاملية لتطبيق 

خطة تتنا�سب مع الو�سع الأردين.

ال�����س��راك��ات  اأن وج����ود م��ث��ل ه���ذه  ول��ف��ت اىل 

يف  الخ�����س��ر  الق��ت�����س��اد  عجلة  ب��دف��ع  �سي�ساهم 

الأردن، بالإ�سافة اىل بناء ال�سراكات مع القطاع 

اخل���ا����س وا����س���راك���ه���م يف ن�����س��اط��ات الق��ت�����س��اد 

النظيف  الإنتاج  عجلة  لدفع  الخ�سر  الدائري 

الدولية  الأردن  ال��ت��زام��ات  تنفيذ  يف  وامل�ساهمة 

يف تقليل النبعاثات وتعزيز القت�ساد الأخ�سر.

»أيلة« توقع اتفاقية شراكة مع »إدامة« إلعادة تدوير النفايات العضوية 
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عن   االن��رن��ت   خ��ال  من  او  الكتب  خ��ال  من  ال��ق��راءه  للمهتمني   ميكن 

املنا�سب يف غري  ال�سخ�ص  بت�سلل  االإداري   الفا�سله   واخلطر  االداره  �سفات  

يف  موجود  هو  كما  يظهر  كما  العامل  يف  منطقه  يف  حدث  كما  املنا�سب  املكان 

ق�سته على االنرنت  فاالدارات الفا�سله يف اي مكان يف العامل و التي ت�سللت 

قد تقوم يف    

 حم��ارب��ة وم���ط���اردة  واب��ع��اد ال��ك��ف��اءات   ال��ن��اج��ح��ني وامل��خ��ل�����س��ني وت�سويه 

ال��ف��ا���س��ل��ه م��ن اخل���داع  ب��ه االدارات  ت��ت�����س��ف  مل��ا  ���س��م��ع��ت��ه��م واالف�����راء ع��ل��ي��ه��م 

وال���ق���دره ع��ل��ى ال��ك��ذب وال��ظ��ه��ور ب��وج��ه��ني   ل��دف��ع��ه��م اىل ت���رك ام��ك��ن��ت��ه��م او 

العاملني  بني  واالحباط  الياأ�ص  ولن�سر  لهم    والت�سيد  وا�ستفزازهم  الهجره 

الف�ساد  يبدو   كما   الفا�سله  االدارات  النا�ص ومن �سفات   وا�ستفزازهم وبني  

اأنواع الف�ساد    االداري والذي يقود اإىل كل 

اأ�سحاب القرار يف اي مكان يف العامل  ولهذا يتنبه  كما يبدو 

الوطنيه  الدول  يف  واملدربه  املو�سوعيه  املهنيه  الوطنيه   االأمن  واأجهزة     

فا�سله  اإدارات  ت�سلل  النا�ص من  يتذمر  قد  التي 

وتكذب  تنجز  وال  تعمل  ال  التي  الفا�سله  االدارات  ت�سلل  خ��ط��ورة   واىل    

واملتابعه    وال�سيطره  ال�سبط  اي اجناز وغري قادره على  ب�سلليه ودون  وتعمل 

اداري��ه  ب��ه��ن��دره  ال��ق��ي��ام  اإىل  ي��ب��دو   كما  ف���ورا   الوطنيه  ال���دول  تعمل  ول��ذل��ك 

جذريه  يف اي مكان مت الت�سلل اليه من اي اداره فا�سله والعمل على االعتماد 

ت�سللت  اداره فا�سله  اي  الكفاءات واملنجزين وتطهري اي مكان من  فقط على 

املوقع   اإىل 

موؤثره  متفاعله  جمربه  خمل�سه  منجزه  مبدعه  ك��ف��وؤه  اإدارات  واختيار   

مت  �سهاده  اآخ��ر  اإىل  املدر�سه  من  والعلميه  العمليه  �سريتها  يف  تدقيق  وبعد 

والعمليه  وباالرقام   العلميه  للجميع  الذاتيه  ال�سرية  وتعلن  علبها  احل�سول 

كل  تقييمها  يجري  واالإجن��از   واخل��ره  واالإجن��از  باملوقع  واخل��ره   باالأرقام 

و�سعبويات  متنفذين  ار�ساءات  عن  بعيدا  الواقع  على  اجنزته  مالذي  �سهر 

بع�ص  تلميع   عن  ؟وبعيدا  امل��وق��ع    ح�ساب  على  وتلميع    ح�سابات  وت�سفية 

و    االجناز  القادر على  اداريا وغري  للفا�سل  تكون معروفه   قد  الأ�سباب  الغري 

باو�ساف له غري واقعيه وال تو�سف اال للمخرعني واحلا�سلني على جائزة 

ال�سيا�سيني العظام     ؟والقدره على التفكري االيجابي ولي�ص  نوبل  وللقادة 

التحري�ص بوا�سطة اخرين على اخرين  للتخل�ص منهم  ال�سلبي يف   التفكري 

لديها  ت��ط��ورت  ال��ت��ي  ال���دول  ول��ذل��ك  ؟  عليهم  واالف���راء  �سورتهم  وت�سويه 

اإدارت��ه��ا  تخ�سع  وال  ؟  دعمها  ك��ان  مهما  فا�سله  اإدارات  م��ن  للتخل�ص  ق��دره 

وهو  القرن  هذا  يف  وخا�سه  وحم�سوبيات  ووا�سطات  �سغوط  الأي  وجمال�سها 

واداري��ا  علميا  فا�سل  ان�سان  فر�ص  ا�سا  يجوز  ؟وال  املجتمعي  االإع��ام  قرن 

وا�سطات  نتيجة  نقله  او  ا�ستمراره  الن  عمله  يف  ا�ستمراره  او  اآخر  مكان  على 

وحم�����س��وب��ي��ات وار����س���اءات و���س��غ��وط ي��دم��ر امل��ك��ان ���س��واء يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام او 

اخلا�ص او امل�سرك  ؟  

أد مصطفى محمد عيروط

خطر االداره الفاشله في القطاعات 
العامه والخاصه والمشتركه عالميا 

الثالثاء  31 / 1 / 2023 

مالية النواب تناقش موازنة مجالس المحافظات

االنباط – عامن 

ب���ح���ث���ت جل���ن���ة اخل�����دم�����ات ال���ع���ام���ة يف 

الدكتور  العني  برئا�سة  االأع��ي��ان،  جمل�ص 

�سبل  االثنني،  اأم�ص  احلمارنة،  م�سطفى 

ت��وج��ي��ه ���س��ن��ادي��ق ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي نحو 

الوطنية. االحتياجات واالأولويات 

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

ال��ل��ج��ن��ة، م���ع وزي�����ر االق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي 

مدير  بح�سور  الهناندة،  اأحمد  وال��ري��ادة 

ال���وزارة  يف  وامل��ع��ل��وم��ات  ال�����س��ي��ا���س��ات  اإدارة 

املهند�ص عبدالقادر البطاينة، ومدير عام 

واالب��ت��ك��ار  العلمي  ال��ب��ح��ث  دع���م  ���س��ن��دوق 

ال���دك���ت���ور و����س���ي���م ه��ل�����س��ة، وع�������س���و جل��ن��ة 

����س���ن���دوق ����س���وم���ان ل���اأب���ح���اث ال���دك���ت���ورة 

العلمي  البحث  وعميد  اخل�����س��راء،  وف���اء 

الدكتور  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  يف 

طارق مقط�ص، واالء ابو ليل من موؤ�س�سة 

عبد احلميد �سومان.

وق���ال ال��ع��ني احل��م��ارن��ة اإن ال��ل��ق��اء جاء 

تعقدها  التي  الدورية  للقاءات  ا�ستكمااًل 

ال��ل��ج��ن��ة ب���ه���دف ال��ن��ه��و���ص ب��ال��ق��ط��اع��ات 

امل��خ��ت��ل��ف��ة خ�����س��و���س��اً ال���ق���ط���اع ال��رق��م��ي، 

ول���ب���ح���ث ����س���ب���ل حت�������س���ني ت���دف���ق ال��ب��ح��ث 

ال��ع��ل��م��ي ب�����س��ك��ل ف��ع��ال ل�����س��د ال��ف��ج��وة بني 

البحث  وخمرجات  الوطنية  االحتياجات 

العلمي.

ب�سفتها  ت��ت��اب��ع  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأ�����س����اف 

ال���ع���م���ل يف اخل���ط���ط  ����س���ري  ال����رق����اب����ي����ة، 

املختلفة  ل��ل��ق��ط��اع��ات  واال���س��رات��ي��ج��ي��ات 

ف��ي��م��ا ي��خ�����ص امل�����وارد امل��ال��ي��ة وال��ب�����س��ري��ة، 

وم����دى دق���ة ن�����س��ب��ة االإجن������ازات امل��ح��ق��ق��ة، 

وفقاً الإطار زمني حمدد.

���س��رورة تعزيز حمور  واأك���د احل��م��ارن��ة 

العلمي يف خطط وروؤى موؤ�س�سات  البحث 

االب���ت���ك���ار  ل��ت��ح��ق��ي��ق  االأردن  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 

العلمي  البحث  اأهمية  اأن  مبيًنا  واالإب��داع، 

ت��ن��ب��ع م���ن اإدراج�������ه ك��ع��ن�����س��ر اأ����س���ا����س���ي يف 

نوعية  حت�سني  ب��ه��دف  ك��اف��ة،  ال��ق��ط��اع��ات 

املقدمة للمواطنني. االأ�سا�سية  اخلدمات 

واأ�سار اإىل اأن هناك حاجة ملحة لهيكلة 

وال�سناعات  للوزارات  امل�ستقبلية  االأبحاث 

وال����ق����ط����اع����ات ك����اف����ة ل����رب����ط وم�����واءم�����ة 

البحث  وموؤ�س�سات  الوطنية  االحتياجات 

للنهو�ص  تنظيماً  اأك��ر  بطريقة  العلمي 

ت��وف��ر  اأن  ال��ق��ط��اع��ات، م���وؤك���ًدا  مب��خ��ت��ل��ف 

الدقة يف البيانات ي�سهم باإعداد الدرا�سات 

اأر����ص  ع��ل��ى  للتطبيق  ال��ق��اب��ل��ة  واالأب���ح���اث 

الواقع.

اأهمية  الهناندة  الوزير  اأكد  جانبه  من 

التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  دور 

اأن  االق��ت�����س��ادي��ة واالإن���ت���اج���ي���ة، م�����س��ي��ف��اً 

العام  القطاعني  لكا  ما�سة  حاجة  هناك 

واخلا�ص يف التو�سع باالإنتاجية واالعتماد 

على الذات.

ال��ب��ح��ث  ت��وظ��ي��ف  اإىل ����س���رورة  ول���ف���ت 

التي  التحديات  حل  يف  واالبتكار  العلمي 

االأردن��ي��ة  وال�سركات  املوؤ�س�سات  تواجهها 

و�سرورة  خدماتها،  وحت�سني  تطورها  يف 

االحتياجات  ح��ول  العلمي  البحث  تركيز 

التعليم  اأن  �سيما  ال  للمواطن،  االأ�سا�سية 

اأهم االأولويات لدى  وال�سحة والنقل هي 

املواطنني.

وع����ر�����ص ال���ه���ن���ان���دة الأه�������م امل����ج����االت 

املقرحة للبحث العلمي من قبل الوزارة، 

وع���ل���ى راأ����س���ه���ا ال���ت���ج���ارة االإل���ك���رون���ي���ة، 

والبيانات واأثرها على االقت�ساد الوطني، 

رقمي،  ملجتمع  االأردين  املجتمع  وحتويل 

االقت�ساد  على  اال�سطناعي  الذكاء  واأث��ر 

امل����ه����ارات  ت��ن��م��ي��ة  ج���ان���ب  اإىل  ال���وط���ن���ي، 

ال��رق��م��ي��ة ل����دى م��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 

خ�سو�ساً واملجتمع االأردين عموماً.

اأث�����ر ال��ت��ح��ول  امل���ج���االت  اأن م���ن  وب����ني 

االأردين  االق����ت���������س����اد  ع����ل����ى  ال�����رق�����م�����ي 

واأهميته  ال�سيراين  واالأم��ن  واالإنتاجية، 

ل��اق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي، وال��ت��ع��ل��ي��م ال��رق��م��ي 

بعد،  ع��ن  وال��ت��دري��ب  التعليم  وتطبيقات 

وال��ت��ح��دي��ات يف ع�����س��ر ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي 

كاآلية  العلمي  والبحث  معاجلتها،  وكيفية 

االأعمال  وري��ادة  الرقمي  االقت�ساد  لدعم 

يف اململكة.
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 ن��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة يف 

اجتماع عقدته اأم�ص االثنني برئا�سة رئي�ص 

جم��ل�����ص ال���ن���واب ب��االإن��اب��ة ال��دك��ت��ور اح��م��د 

الدكتور  اللجنة  رئي�ص  وح�سور  اخلايلة 

اللجنة، وعدد من  واأع�ساء  ال�سليحات  منر 

وذلك  املحافظات  جمال�ص  موازنة  النواب، 

���س��م��ن م��ن��اق�����س��ات ال��ل��ج��ن��ة مل�����س��روع ق��ان��ون 

املوازنة العامة لل�سنة املالية 2023.

واأك�����د اخل��اي��ل��ة يف م�����س��ت��ه��ل االج��ت��م��اع 

لتتمكن  املحافظات  جمال�ص  دع��م  ���س��رورة 

التنمية  امل��ح��وري يف  دوره����ا  م��وا���س��ل��ة  م��ن 

حر�ص  على  م�سدداً  م�ساريعها،  تنفيذ  عر 

جمال�ص  فكرة  اجن��اح  على  ال��ن��واب  جمل�ص 

اأمامها  العقبات  جميع  وتذليل  املحافظات 

امللك  جالة  وروؤى  تطلعات  مع  ان�سجاما 

عبداهلل الثاين .

عمل  على  االط��اع  اإن  ال�سليحات  وق��ال 

جمال�ص املحافظات وهمومها وماحظاتها 

النواب وجلنته  اولوية لدى جمل�ص  ي�سكل 

جمال�ص  دعم  على  احلر�ص  موؤكدا  املالية، 

م�ساريعها  لتنفيذ  وم�ساندتها  املحافظات 

النواب  بني  والتعاون  التن�سيق  ادام��ة  عر 

املحافظات. وجمال�ص 

و ا����س���ار ال�����س��ل��ي��ح��ات خ����ال االج��ت��م��اع 

ال���ذي ح�����س��ره م��دي��ر ع���ام امل���وازن���ة العامة 

جم���دي ال�����س��ري��ق��ي وروؤ����س���اء ومم��ث��ل��ون عن 

جمال�ص املحافظات اىل بند اإدامة جمال�ص 

امل��ح��اف��ظ��ات يف امل����وازن����ة ال���ع���ام���ة اخل��ا���ص 

دينار  مليون   3،1 بقيمة  االأع�ساء  مبكافاآت 

يف حني بلغت خم�س�سات امل�ساريع اجلديدة 

121 مليون دينار وت�سكل ما ن�سبته 46 باملئة 

يف  اجلديدة  امل�سروعات  قيمة  اإجمايل  من 

موازنة 2023.

واأك����د اع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون 

وال���ت���ن�������س���ي���ق وت�������س���ه���ي���ل م����ه����ام جم���ال�������ص 

باأعمالهم  القيام  من  لتمكينهم  املحافظات 

امل�ساريع اخلدمية واال�ستثمارية. واإقامة 

م����ن ج���ه���ت���ه���م، اأك�������د روؤ������س�����اء جم��ال�����ص 

امل����ح����اف����ظ����ات ������س�����رورة ال���ت�������س���ارك���ي���ة ب��ني 

بخ�سو�ص  امل��ح��اف��ظ��ات  وجم��ال�����ص  ال���ن���واب 

داع��ني  امل�����س��اري��ع،  تنفيذ  وم��راق��ب��ة  متابعة 

م���وازن���ة جمال�ص  ���س��ق��ف  رف���ع  ����س���رورة  اىل 

يف  املجال�ص  لتمكني  وتدويرها  املحافظات 

تخدم  وم�ستدامة  خدمية  م�ساريع  اإق��ام��ة 

املواطن واملجتمع املحلي.

ملتابعة  اآلية  وج��ود  �سرورة  اىل  وا���س��اروا 

ال��ت��ي  امل�����س��روع��ات  لتنفيذ  ال������وزارات  ع��م��ل 

ت��ق��ره��ا جم��ال�����ص امل��ح��اف��ظ��ات وت�����س��ري��ع��ه��ا، 

دور  ه���ن���اك  ي���ك���ون  ان  اأه��م��ي��ة  اىل  الف���ت���ني 

كون  والنواب  املجال�ص  بني  وتن�سيق  رقابي 

جمال�ص املحافظات ال متلك اأي دور رقابي.

الت�سريعات  تفعيل  ب�����س��رورة  وط��ال��ب��وا 

امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���اال����س���ت���ق���ال امل�������ايل مل��ج��ال�����ص 

�سنوات  اىل  موازناتها  وت��دوي��ر  املحافظات 

الح����ق����ة ك�������ون االج��������������راءات امل���ت���ع���ل���ق���ة يف 

حيث  من  اأط��ول  وقتا  ت�ستغرق  امل�سروعات 

وكذلك  العطاء،  وط��رح  واالإع��داد  الدرا�سة 

. التنفيذ 

كما طالبوا بت�سريع اآلية ال�سرف وطرح 

امل�����س��روع��ات وت���زوي���د جم��ال�����ص امل��ح��اف��ظ��ات 

بكوادر اإدارية ت�ساعدها على اإجناز اأعمالها 

�سوؤونها. ومتابعة بع�ص 

الوطني لحقوق اإلنسان 
ينظم دورة تدريبية لممثلي 
مؤسسات المجتمع المدني
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حلقوق  الوطني  املركز  نظم   

االإن�����س��ان، اأم�����ص االث��ن��ني، دورة 

ت��دري��ب��ي��ة ح��ول م��ع��اي��ري حقوق 

االإن�����������س�����ان مل���م���ث���ل���ي ع�������دد م��ن 

املدين. املجتمع  موؤ�س�سات 

ال��ت��وع��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر  وق���ال 

وال��ت��دري��ب يف امل��رك��ز، امل��ح��ام��ي 

اإع���ط���اء  اإن  امل�����رازي�����ق،  ع��ي�����س��ى 

للمجتمع  التدريبية  ال���دورات 

ح����ق����وق  ق���������س����اي����ا  يف  امل����������دين 

االأدوار  اإطار  يندرج يف  االإن�سان 

وامل���ه���م���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة امل��وك��ل��ة 

ق��ان��ون��ه،  مب���وج���ب  امل���رك���ز  اإىل 

احل��ق��وق��ي��ة  امل���ع���رف���ة  ن�����س��ر  الأن 

وت��وع��ي��ة امل��وظ��ف��ني وال��ع��ام��ل��ني 

يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ص 

ب���امل���ب���ادئ ال��رئ��ي�����س��ي��ة حل��ق��وق 

االإن�����س��ان ه��و يف ���س��ل��ب ر���س��ال��ة 

املركز. واأهداف 

وق�����������دم امل����������رازي����������ق، خ�����ال 

حم��ا���س��رت��ه، ���س��رح��ا ع��ن امل��رك��ز 

ب���و����س���ف���ه م����وؤ�����س���������س����ة وط���ن���ي���ة 

م�������س���ت���ق���ل���ة ت����ت����م����ت����ع مب����وج����ب 

 2006/51 رق��������م  ال������ق������ان������ون 

م�ستقلة،  اع��ت��ب��اري��ة  ب�سخ�سية 

اإداري  ا����س���ت���ق���ال  ذات  وه�����ي 

وم���������ايل وا������س�����ت�����ق�����ال ت�������ام يف 

مم��ار���س��ة االأن�����س��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة ذات 

االإن�سان. بحقوق  العاقة 

امل����رك����ز  روؤي������������ة  اأن  واأك������������د 

ت��ت��م��ح��ور ح���ول ا���س��ت��ك��م��ال ب��ن��اء 

جم���ت���م���ع ال����ع����دال����ة وامل���������س����اواة 

كرامة  و�سون  القانون  و�سيادة 

االإن�������س���ان، وح���م���اي���ة احل���ري���ات 

ال��ع��ام��ة وح���ق���وق امل��واط��ن��ني يف 

م���ن���اخ م���ن االأخ������وة وال��ت�����س��ام��ح 

وال���راح���م ب���ني اأب���ن���اء اأ���س��رت��ن��ا 

الكبرية. الواحدة  االأردنية 

ت�ستمر  التي  ال��دورة،  وتركز 

ل���ي���وم���ني، ع���ل���ى ت����ق����دمي م����ادة 

اإىل ح��ق��وق  ك��م��دخ��ل  مت��ه��ي��دي��ة 

االإن�����س��ان، وال�����س��رع��ة ال��دول��ي��ة، 

اأ�سكال  على  الق�ساء  واتفاقيات 

ال���ت���م���ي���ي���ز ����س���د امل���������راأة ك���اف���ة، 

وح���ق���وق ال���ط���ف���ل، وم��ن��اه�����س��ة 

يف  امل�����رك�����ز  ودور  ال����ت����ع����ذي����ب، 

االإن�سان. وتعزيز حقوق  حماية 

م���وؤ����س�������س���ات  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

امل��ج��ت��م��ع امل�����دين امل�������س���ارك���ة يف 

الدورة هي احتاد املراأة االأردين، 

وج��م��ع��ي��ة ال��ن�����س��اء ال��ع��رب��ي��ات، 

وال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة ل�������س���وؤون 

امل������������راأة، وامل����ج����ل���������ص ال���وط���ن���ي 

ل���������س����وؤون االأ��������س�������رة، وم����راك����ز 

وهمم  وعدالة ومتكني  الفينيق 

من  وغ��ريه��ا  التغيري  و���س��واع��د 

�س�سات. املوؤ

خدمات األعيان تبحث سبل توجيه البحث 
العلمي نحو االحتياجات الوطنية

كنعان: القضية الفلسطينة والقدس تستحوذان على المساحة األكبر بخطابات ومقابالت الملك
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اع��ت��ر ام���ني ع���ام ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل�����س��وؤون 

ك���ن���ع���ان ان ذك�������رى ع��ي��د  ال����ق����د�����ص ع����ب����داهلل 

م��ي��اد ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين منا�سبة 

والقومية  الوطنية  ال�ستذكار م�سرية جالته 

واالن�����س��ان��ي��ة وع��ل��ى راأ���س��ه��ا دور ج��ال��ت��ه جت��اه 

والقد�ص. فل�سطني 

وقال كنعان يف بيان اأم�ص االثنني مبنا�سبة 

ذك����رى م��ي��اد ج��ال��ت��ه، اإن ال��ق��د���ص اإح����دى 

الثوابت الرئي�سة يف فكر امللك عبداهلل الثاين، 

امل��ل��ك��ي وم��وق��ف��ه  ال��ف��ك��ر  اأن ه���ذا  م�����س��ريا اىل 

الرا�سخ امتداد لفكر االآباء واالأجداد من بني 

االأخيار. ها�سم 

ي���زال  وم����ا  ����س���ار  ج��ال��ت��ه  اأن  اىل  واأ�����س����ار 

الثورة  قائد  جده  وو�سية  نهج  على  و�سيبقى 

القائمة  احل�سني  ال�سريف  العربية  والنه�سة 

كان  مهما  والقد�ص  بفل�سطني  التم�سك  على 

الت�سحيات. وبلغت  الثمن 

���س��ي��ا���س��ة  م����رت����ك����زات  م����ن  اأن  اىل  ول����ف����ت 

وفق  الدولتني  حل  ب�سرورة  مت�سكه  جالته 

ال�سام  وم��ب��ادرة  ال��دول��ي��ة  ال�سرعية  ق���رارات 

الفل�سطينية  الدولة  باإقامة  املتمثلة  العربية 

عام  ح��دود  على  ال�سرقية  القد�ص  وعا�سمتها 

1967م.

ويدعو جالته با�ستمرار يف جميع املحافل 

وال����ل����ق����اءات ال���دول���ي���ة ا����س���رائ���ي���ل )ال�����س��ل��ط��ة 

ال��ق��ائ��م��ة ب��االح��ت��ال( اىل االل���ت���زام ب��ق��رارات 

ب�سام،  العي�ص  اأرادت  اذا  الدولية  ال�سرعية 

وت��رك��ه��ا ل�����س��ي��ا���س��ة ون��ه��ج اال����س���ت���ف���زازات غري 

حلرب  املنطقة  جر  �ساأنها  من  والتي  املقبولة 

دينية ال ميكن التنبوؤ بنتائجها.

امللك عبداهلل  واأ�ساف، لطاملا �سرح جالة 

الءاته  واأعلن  اأحمر،  خط  القد�ص  باأن  الثاين 

الثاث “ال للتوطني وال لعا�سمة ا�سرائيل يف 

القد�ص وال للوطن البديل«.

والقد�ص  الفل�سطينية  الق�سية  وت�ستحوذ 

اك����ر م���ن ث��ل��ت او ن�����س��ف م�����س��اح��ة خ��ط��اب��ات 

الدولية  املحافل  يف  امل��ل��ك  ج��ال��ة  وم��ق��اب��ات 

وذلك كجزء من جهد الو�ساية على ال�سعيد 

ال���دب���ل���وم���ا����س���ي امل���ه���م يف ت��و���س��ي��ح ال��ق�����س��ي��ة 

العام. الفل�سطينية للعامل والراأي 

ان ان(  ففي مقابلة جالته مع قناة )�سي 

االخرية ، قال جالته : “ال بد اأن ن�سعر بالقلق 

حيال قيام انتفا�سة جديدة، واإن ح�سل ذلك، 

فاإنه قد يوؤدي اإىل انهيار كامل”، وقد ا�ستحق 

ب�سبب طروحاته  الثاين  امللك عبداهلل  جالة 

ويف  امل��رك��زي��ة  الق�سايا  وح��ل  لل�سام  وروؤي��ت��ه 

العامل  اح��رام  والقد�ص  فل�سطني  مقدمتها 

وال���ك���وجن���ر����ص  امل���ت���ح���دة  االمم  خ���ط���اب���ات  يف 

االم���ريك���ي، ك��م��ا ن���ال ج��وائ��ز ت��ق��دي��ري��ة منها 

جائزة متبلتون عام 2018 حيث ترع جالته 

يف  امل�سيحية  امل��ق��د���س��ات  الإع���م���ار  م��ن��ه��ا  ب��ج��زء 

 2019 ع��ام  ال�سام  م�سباح  وج��ائ��زة  ال��ق��د���ص، 

وجائزة   2019 الباحث  ال��دول��ة  رج��ل  وج��ائ��زة 

زايد  وجائزة   ،2022 عام  ال�سام  اىل  الطريق 

اأن  املعلوم  ومن   ،2022 عام  االن�سانية  لاخوة 

املقد�سات اال�سامية  الها�سمية على  الو�ساية 

وركائز  اأ�س�ص  من  كانت  القد�ص  يف  وامل�سيحية 

ا�ستحقاق جالته لها.

واأ����س���ار ك��ن��ع��ان اىل ا���س��ت��م��رار ج��ال��ة امللك 

ب���ج���ه���ود االإع�����م�����ار ال���ه���ا����س���م���ي ل��ل��م��ق��د���س��ات 

امل�سجد  مقدمتها  ويف  وامل�سيحية  اال�سامية 

االق�������س���ى امل���ب���ارك وك��ن��ي�����س��ة ال��ق��ي��ام��ة، وم��ن 

اإن�����س��اء  م���ب���ادرات ج��ال��ت��ه م���ب���ادرة ع���ام 2012 

ال��ث��اين  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  “وقفية  ب��ا���س��م  وق��ف��ي��ة 

فكر  ل��درا���س��ة  املكتمل  الكر�سي  احل�سني  اب��ن 

االإمام الغزايل ومنهجه”، ومبادرة عام 2016 

كني�سة  يف  امل��ق��د���ص(  )ال��ق��ر  ب��اإع��م��ار  املتعلقة 

اإن�ساء  وتت�سمن   2022 عام  ومبادرة  القيامة، 

وق��ف��ي��ة امل�����س��ط��ف��ى خل��ت��م ال���ق���راآن ال��ك��رمي يف 

امل�����س��ج��د االق�����س��ى امل���ب���ارك، م��ن خ���ال اق��ام��ة 

ومتعلم  ق��ارئ   1000 حل��وايل  تعليمية  حلقات 

للقراآن الكرمي ، وفق برنامج تنظيمي حمدد 

وب��اإ���س��راف االأوق����اف االأردن���ي���ة، وال��غ��اي��ة منها 

االأق�����س��ى على  امل�سجد  داخ���ل  ال��رب��اط  ت��ع��زي��ز 

مدار اليوم والعام.

وال���������س����وؤون  االأوق����������اف  وزارة  ان  وق��������ال، 

جهودها  اي�سا  توا�سل  االإ�سامية  واملقد�سات 

ال��ث��اين من  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  بتوجيهات ج��ال��ة 

خ���ال م��دي��ري��ة االأوق�����اف وجم��ل�����ص االأوق����اف 

واملحاكم ال�سرعية يف القد�ص التابعة للق�ساء 

ال�����س��رع��ي ودائ����رة ق��ا���س��ي ال��ق�����س��اة االأردن���ي���ة، 

لها  ت��اب��ع��ني  م��وظ��ف   1000 ح����وايل  وم��ت��اب��ع��ة 

هناك، اإ�سافة اإىل اأكر من 50 مدر�سة وقفية 

ت�سرف عليها الوزارة.

ك��م��ا ت��وا���س��ل احل��ك��وم��ة االردن����ي����ة دوره����ا 

وزارات��ه��ا  خمتلف  وع���ر  ملكية  وب��ت��وج��ي��ه��ات 

وم���وؤ����س�������س���ات���ه���ا ال���ر����س���م���ي���ة واالأه����ل����ي����ة دع���م 

وال�سحية  واالقت�سادية  الثقافية  القطاعات 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ال��ق��د���ص، م��ن��ه��ا جل��ن��ة اع��م��ار 

التي  امل�سرفة  ال�سخرة  وقبة  االق�سى  امل�سجد 

ل�سوؤون  امللكية  واللجنة   ،1954 ع��ام  تاأ�س�ست 

ال��ه��ا���س��م��ي  وال�����س��ن��دوق   ،1971 ع���ام  ال��ق��د���ص 

الإع����م����ار امل�����س��ج��د االق�������س���ى وق���ب���ة ال�����س��خ��رة 

منر  اإع��ادة  مع  بالتزامن   2007 ع��ام  امل�سرفة 

�ساح الدين االيوبي اىل موقعه التاريخي يف 

الأجل  اطباء  وجلنة  املبارك،  االق�سى  امل�سجد 

االردنية”  االط��ب��اء  “لنقابة  التابعة  القد�ص 

التابعة  القد�ص”  الأج��ل  مهند�سون  و”جلنة 

ل��ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���س��ني االردن���ي���ة، واك���ر م��ن 25 

اأردنية. اأهلية  جمعية 

ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  ان  كنعان،  وا�ساف 

ال��ق��د���ص وه��ي ت��ب��ارك جل��ال��ة امل��ل��ك واال���س��رة 

العربية  الها�سمية وال�سعب االردين واالمتني 

ال�سام  ودع���اة  االح���رار  وجميع  واال�سامية 

ما  اأن  توؤكد  الغالية،  املنا�سبة  بهذه  العامل  يف 

يجري اليوم من تطورات خطرية يف فل�سطني 

ب�سكل عام والقد�ص ب�سكل خا�ص من انتهاكات 

اليمني  حكومة  تويل  مع  تتزامن  واعتداءات، 

دعم  ي�ستدعي  ال�سلطة،  املت�سددة  اال�سرائيلية 

الها�سمية. الو�ساية  وم�ساندة جهود 

على  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  ال��و���س��اي��ة  اأن  اىل  واأ����س���ار 

دويل  وتاأكيد  بتاأييد  القد�ص حتظى  مقد�سات 

اللقاءات واملوؤمترات نظراً الأهميتها  يف جميع 

اال���س��رات��ي��ج��ي��ة وك��ون��ه��ا ج����زءا م���ن ال��و���س��ع 

يطالب  الذي  )ا�ستاتي�سكو(  القائم  التاريخي 

العامل به.

ك��م��ا مت��ث��ل ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة وب��ج��ه��ود 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين درع�����اً يحمي 

ال�سهيونية  املخططات  من  واالأم��ة  فل�سطني 

امل��زع��وم،  الهيكل  وم��ن��ظ��م��ات  اح���زاب  واأج��ن��دة 

وحت���اف���ظ ال��و���س��اي��ة ع��ل��ى ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 

للقد�ص. العربية  التاريخية 

وت���وؤك���د ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل�����س��وؤون ال��ق��د���ص 

اأن ذك���رى ع��ي��د م��ي��اد ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

واإن�سانية،  الثاين هي منا�سبة وطنية وقومية 

قائد  م�����س��رية  و���س��م��وخ  بفخر  معها  ن�ستذكر 

وملك ها�سمي يدافع عن احلق ويدعو للوئام 

ال��ع��ادل وح���ق �سعب م��ظ��ل��وم حمتل  وال�����س��ام 

بتقرير م�سريه واإقامة دولته امل�ستقلة، وبهذا 

للقيادة  عاملياً  ومثاال  منوذجا  جالته  ي�سكل 

للعمل  مناخا  لاأجيال  ت�سكل  التي  االن�سانية 

مل�ستقبل م�سرق. واالجناز 
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التربية تطلق البرنامج التنموي التوعوي الطالبي

وصول المذنب األخضر ألقرب نقطة من األرض مطلع شباط

وزير األوقاف يفتتح دورة تدقيق المصحف الشريف

األردنية للبحث العلمي تنظم محاضرة عن إنتاج الكمأ وطرق استثمارها

المستشارة االميركية الخاصة بحقوق 
المعاقين تختتم زيارتها لالردن

زها الثقافي يبدأ استقبال زواره 
بالمشارع في آذار المقبل

االنباط – عمان 

االثنني،  اأم�����س  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأطلقت   

عنوان  حتت  الطالبي  التوعوي  التنموي  الربنامج 

“جولة �سوق كرم املدر�سية وبرنامج مبادئ حياتية«.

واأ�سادت مندوب وزير الرتبية والتعليم، اأمني عام 

جنوى  الدكتورة  واملالية  االإداري���ة  لل�سوؤون  ال��وزارة 

ق��ب��ي��الت ال��ت��ي رع���ت االإط�����الق، ب���اأه���داف امل��ه��رج��ان، 

م��ع��رب��ة ع��ن ح��ر���س ال����وزارة ع��ل��ى رف��ع ال��وع��ي ل��دى 

اليومية  وال�����س��ل��وك��ي��ات  احل��ي��ات��ي��ة  ب��امل��ب��ادئ  ال��ط��ل��ب��ة 

امل�ستدامة. التنمية  اأهداف  املرتبطة بتحقيق 

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ل����ل����وزارة، ي��ه��دف ال��ربن��ام��ج اإىل 

حتقيق العديد من اأهداف التنمية امل�ستدامة ب�سكل 

والطالبات  الطلبة  مع  وتفاعلي  وت�ساركي  تكاملي 

يف امل���دار����س ع��رب رف���ع ال��وع��ي ل��دي��ه��م ب��اأه��م امل��ب��ادئ 

احل��ي��ات��ي��ة وال�����س��ل��وك��ي��ات ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��م يف 

للوحات  املن�سودة، من خالل رفعهم  التنمية  حتقيق 

ال���ت���ي يتعهد  ب���امل���ب���ادئ  ال���ع���ب���ارات اخل���ا����س���ة  حت��م��ل 

ال�سور  من  عدد  اأكرب  وجمع  بها  بااللتزام  الطالب 

مو�سوعة  عاملي جديد يف  قيا�سي  رقم  وت�سجيل  لهم 

غيني�س.

ال�����������وزارة  ف���ل�������س���ف���ة  اإىل  ق����ب����ي����الت  واأ����������س���������ارت 

وا����س���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا واه���ت���م���ام���ه���ا ب����دع����م اخل���ط���ط 

املجتمع  دع��م  ت�سهم يف  ال��ت��ي  واالأن�����س��ط��ة  وال��ربام��ج 

ال���وزارة  يف  املعنية  االإدارات  ت��ع��اون  م��وؤك��دة  امل��ح��ل��ي، 

املنظمة  الت�سويقية  لال�ست�سارات  �سمر  موؤ�س�سة  مع 

قيا�سي  رق��م  وحتقيق  فعالياته  الإجن���اح  للمهرجان 

ع��امل��ي ج��دي��د يف م��و���س��وع��ة غيني�س الأك���رب ع��دد من 

التعهد  حتمل  لوحات  يرفعون  والتي  الطلبة  �سور 

بااللتزام مببادئ حياتية و�سلوكيات يومية ت�سهم يف 

م�ستقبل  اإىل  والو�سول  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 

اإ�سراقا. اأكرث 

  االنباط – عمان 

 قال رئي�س اجلمعية الفلكية االأردنية الدكتور 

اإن املذنب االأخ�سر الذي اكت�سفه  ال�سكجي،  عمار 

فلكيون اأمريكيون ربيع العام املا�سي، �سي�سل اإىل 

اأق��رب نقطة من االأر���س يف م��داره حول ال�سم�س 

 43 امل��ق��ب��ل، وع��ل��ى م�����س��اف��ة  ���س��ب��اط  يف االأول م��ن 

57 كيلومرتا يف  مليون كيلومرت تقريبا وب�سرعة 

الثانية بالن�سبة اإىل االأر�س.

واأو����س���ح يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي اأم�����س االث��ن��ني، 

بالغة  امل��ج��ردة  بالعني  روؤي��ت��ه  �ستكون  امل��ذن��ب  اأن 

املناطق  يف  خ��اف��ت��ا  �سكله  ي��ك��ون  ح��ي��ث  ال�����س��ع��وب��ة، 

امل��ع��ي��اري��ة م��ن ���س��دة ال��ع��ت��م��ة وال��ت��ل��وث ال�����س��وئ��ي 

املناظري  خ��الل  من  روؤيته  وميكن  اجل��و،  و�سفاء 

وال�سكوبات.

وو�سائل  العلمية  املجالت  بع�س  اأن  اإىل  واأ�سار 

اأك�����دت اأن امل��ذن��ب  االإع������الم ال��ع��امل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة، 

االأخ�����س��ر ���س��ي��ع��ود وي��ق��رتب م��ن االأر�����س ب��ع��د 50 

الدقيقة  والقيا�سات  احل�سابات  بينما  �سنة،  األ��ف 

وامل�����س��ن��ف��ة يف خم��ت��رب ال���دف���ع ال��ن��ف��اث يف وك��ال��ة 

الفلكية  املراكز  وبع�س  نا�سا  االأمريكية  الف�ساء 

مفتوحاً  �سيكون  املذنب  لهذا  امل��دار  اأن  اإىل  ت�سري 

مغلقا. ولي�س 

قامت  االأردن��ي��ة  الفلكية  اجلمعية  اأن  واأ���س��اف 

املا�سية  االأي���ام  م��رات خ��الل  ع��دة  امل��ذن��ب  بر�سد 

وح��ال��ي��ا مي��ك��ن ر���س��ده ���س��م��ال ال��ق��ب��ة ال�����س��م��اوي��ة، 

النقطة  يف  يكون  �سباط  م��ن  االأول  يف  اأن��ه  مبيناً 

ال��زراف��ة  ب��رج  و�سيتحرك يف  االأر����س  اإىل  االأق���رب 

وهو من اأبراج الن�سف ال�سمايل للقبة ال�سماوية، 

�ساعة من  بعد  اأي  ال��ل��ي��ل،  ط���وال  ر���س��ده  ومي��ك��ن 

والن�سف  اخلام�سة  ال�ساعة  اإىل  ال�سم�س  غ��روب 

�سباحا.

يف  �سيكون  املذنب  اإن  ال�سكجي،  الدكتور  وق��ال 

والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  بعد  ال�سماء  منت�سف 

ف��وق  49 درج���ة  وب���زاوي���ة  االأردن  ب��ت��وق��ي��ت  م�����س��اء 

ال�سمايل. االأفق 

  االنباط – عمان 

 افتتح وزير االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

اأم�س  االإ�سالمية الدكتور حممد اخلاليلة، 

امل�سحف  “تدقيق  دورات  اأع��م��ال  االث��ن��ني، 

ب��اإ���س��راف  ال����وزارة  تعقدها  ال�سريف” ال��ت��ي 

الدعاة  الإع���داد  الثاين  عبداهلل  امللك  معهد 

وتاأهيلهم وتدريبهم.

وقال اخلاليلة “ارتاأينا يف وزارة االأوقاف 

ال�����س��ري��ف  امل�����س��ح��ف  ت��دق��ي��ق  دورات  ع��ق��د 

بالتدقيق  وال��راغ��ب��ني  املخت�سني  وت��اأه��ي��ل 

تدقيق  ورف��د جلنة  ال�سبط،  درج��ات  باأعلى 

امل�����س��ح��ف ال�����س��ري��ف ب���اخل���رباء وال��ك��ف��اءات، 

املتدربني”،  اأع�����داد  زي����ادة  م��ن  ب��د  وك���ان ال 

اكرث  على  �ستعقد  ال���دورات  اأن  اإىل  م�سريا 

من مرة.

واأ�ساف اخلاليلة اأنه لدى وزارة االأوقاف 

طبعة م�سحف اآل البيت و�سيكون هناك هذا 

للم�سحف  ج��دي��دة  طبعة  م��ن  اأك���رث  ال��ع��ام 

ال�����س��ري��ف ال�������س���ادرة ع���ن ال�������وزارة وب��اأع��ل��ى 

درج�����ات ال�����س��ب��ط واالإت����ق����ان واالل����ت����زام مبا 

اأننا نفتخر  يعرف مب�سحف عثمان، موؤكدا 

االأردن مبا حققناه وبتوجيهات ومباركة  يف 

ودع���م م��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف 

طباعة وتدقيق امل�سحف ال�سريف.

ال������وزارة  اأن  اإىل  اخل���الي���ل���ة  اأ�����س����ار  ك��م��ا 

حري�سة على اال�ستعانة بالواعظات لتدقيق 

امل�سحف ال�سريف بعد اجتياز الدورات التي 

تقيمها الوزارة.

من جانبه قال �سماحة مفتي عام اململكة 

رئي�س جلنة تدقيق امل�سحف ال�سريف ال�سيخ 

ت��دق��ي��ق  دورة  اإن  اخل�����س��اون��ة  ع��ب��دال��ك��رمي 

امل�سحف ال�سريف من اأهم الدورات واأجلها، 

ُتعقد  الأنها تعتني بكتاب اهلل وكالمه، وهي 

الأول مرة يف االأردن.

واأ�ساف اخل�ساونة اأن اأي م�سحف ُيطبع 

عرب  اململكة  خ���ارج  م��ن  ي��اأت��ي  اأو  االأردن  يف 

دور الن�سر ال بد واأن مير على جلان تدقيق 

مطابقته  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال�سريف  امل�سحف 

ال������ذي مت يف ع��ه��د  ال���ع���ث���م���اين  ل��ل��م�����س��ح��ف 

اخلليفة عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه، ومن 

نزل  الكرمي حمفوظ كما  ال��ق��راآن  ف��اإن  هنا 

واالأردن  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  النبي  على 

حافظ على االلتزام بالن�سخة العثمانية دون 

العربية  ال��دول  من  وكثري  عليه،  تغيري  اأي 

هو  االأردين  التدقيق  اأن  ت�سهد  واالإ�سالمية 

االأقرب للم�سحف العثماين.

امل��ل��ك عبداهلل  ب����دوره، ق��ال م��دي��ر معهد 

وتدريبهم  وتاأهيلهم  الدعاة  الإع��داد  الثاين 

االأوق��اف  وزارة  اإن  ال�سبلي  يو�سف  الدكتور 

ت��ق��وم ب���اأع���م���ال ج��ل��ي��ل��ة يف خ��دم��ة االإ����س���الم 

وامل�سلمني، ومن اأف�سل هذه االأعمال تدقيق 

امل�سحف ال�سريف، حيث جاءت دورة تدقيق 

تعاىل،  اهلل  بكتاب  عناية  ال�سريف  امل�سحف 

مميزة  فر�سة  وُتعترب  للم�سلمني،  وخدمة 

للقراآن  حم��ب  لكل  االأوق���اف  وزارة  تتيحها 

الكرمي ممن انطبقت عليهم ال�سروط.

وزارة  ع��ام  اأم���ني  االف��ت��ت��اح  حفل  وح�سر 

العقيل، وم�ساعد  الدكتور عبداهلل  االأوقاف 

االإ�سالمي  واالإر�ساد  الدعوة  ل�سوؤون  االأمني 

االأمني  وم�ساعد  اخلطبا،  اإ�سماعيل  ال�سيخ 

ل�سوؤون املديريات الدكتور حامت ال�سحيمات، 

التابعة  الن�سائية  ال�سوؤون  مديرية  ومديرة 

ل���ل���وزارة ال��دك��ت��ورة مل��ي�����س ال���ه���زمي، وع��ل��م��اء 

واأئ���م���ة ووع�����اظ وواع����ظ����ات، وم�����س��رف��و دور 

القراآن الكرمي التابعة لوزارة االأوقاف.

  االنباط – عمان 

نظمت اجلمعية االأردنية للبحث العلمي 

وال��ري��ادة واالإب����داع م�ساء االأح���د، حما�سرة 

وط����رق  ال���ك���م���اأ  واإن�����ت�����اج  “تكاثر  ب���ع���ن���وان 

اال�ستثمار العلمي فيها«.

ال��ك��م��اأ املهند�س  وق���ال اخل��ب��ري يف زراع����ة 

حممد عوامه اإن هناك خطة مل�سروع زراعة 

الكماأة يف االأردن ملا لهذه املادة الغذائية من 

اأهمية وجدوى اقت�سادية ووجود مناطق يف 

االأردن تنتجها.

واأ����س���اف خ���الل امل��ح��ا���س��رة اأن ���س��ح��راء 

الروي�سد ب�سهولها ووديانها من اأهم املناطق 

اأ�سهر  ال�سحراء خالل  الكماأة يف  تنتج  التي 

كمية  ع��ل��ى  اع��ت��م��ادا  ون��ي�����س��ان  واآذار  ���س��ب��اط 

االأمطار وتوزيعها خالل مو�سم ال�ستاء، وال 

الربق  مع  االأمطار  هطول  ترافق  اإذا  �سيما 

والرعد والثلوج.

االأردن،  يف  الكماأة  من  نوعني  اإىل  واأ���س��ار 

يف  ويختلفان  وال��زب��ي��دي،  اخلال�سي  وه��م��ا 

اللون  اإىل  لل�سواد  امل��ائ��ل  البني  م��ن  ال��ل��ون 

تركيب  الكماأة  تركيب  ي�سبه  كما  االأبي�س، 

املهمة  العنا�سر  كل  على  باحتوائها  اللحوم 

وال�سيما  االإن�سان،  خاليا  لبناء  ال�سرورية 

ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات واالأم������الح، وت��ق��ي م��ن بع�س 

ع��الج  ت�ستخدم يف  ك��م��ا  امل��زم��ن��ة  االأم���را����س 

مر�س الرتاخوما يف العني.

وت��خ��ل��ل امل��ح��ا���س��رة ال��ت��ي اأداره������ا رئي�س 

اجل��م��ع��ي��ة ع��م��ي��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وع��م��ي��د 

ك��ل��ي��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���زراع���ي���ة يف ج��ام��ع��ة 

ع��م��ان االأه��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور ر���س��ا اخل���وال���دة، 

ال���ع���دي���د م���ن االأ����س���ئ���ل���ة وامل�����داخ�����الت ح��ول 

املزيد  اإيالئها  واأهمية  الغذائية،  امل��ادة  هذه 

م��ن االه��ت��م��ام وت��ط��وي��ر زراع��ت��ه��ا يف االأردن 

واال�ستثمار فيها.

  االنباط – عمان 

 اخ��ت��ت��م��ت م�����س��ت�����س��ارة ال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 

حول  املعاقني  حقوق  ب�ساأن  اخلا�سة  االأمريكية 

زيارتها اىل  االأحد،  �سارة منقارة، م�ساء  العامل، 

االأه���داف  لتعزيز  اي��ام   3 ا�ستمرت  التي  االأردن 

امل�����س��رتك��ة امل��ت��م��ث��ل��ة ب����اإدم����اج واح�������رتام ح��ق��وق 

االإن�سان يف جميع جوانب املجتمع.

بيان  االأم��ريك��ي��ة بعمان يف  ال�����س��ف��ارة  وق��ال��ت 

ال��ي��وم االث���ن���ني، ان ال���زي���ارة رك���زت ع��ل��ى تعزيز 

االإع��اق��ة،  ل���ذوي  ال�ساملة  ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة 

وب���ن���اء ال����ق����درات وامل�������س���اءل���ة، وت��غ��ي��ري ط��ري��ق��ة 

اإىل  خ��ريي  نهج  من  باالإعاقة  والوعي  التفكري 

من����وذج ق��ائ��م ع��ل��ى ح��ق��وق االإن�����س��ان وال��ق��ي��م يف 

اجتماعاتها مع امل�سوؤولني احلكوميني االأردنيني 

وق�����ادة امل��ج��ت��م��ع امل����دين وجم��م��وع��ات االأع���م���ال 

واملدافعني عن حقوق ذوي االإعاقة.

واأك�������دت م���ن���ق���ارة، دع����م ح��ك��وم��ة ال���والي���ات 

املتحدة حلقوق ذوي االإعاقة واإمكانية الو�سول 

وامل�����س��اواة واإدم����اج االأ���س��خ��ا���س ذوي االإع��اق��ة يف 

جميع القطاعات يف جميع اأنحاء االأردن.

االأمريكية  امل�ست�سارة  ان  ال�سفارة،  واأ�سافت 

املجل�س  و  رع��د  ب��ن  م��رع��د  االأم���ري  �سمو  التقت 

لفهم  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�س  حلقوق  االأع��ل��ى 

التحديات التي تواجه االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

يف االأردن.

واأث���ن���ت امل�����س��ت�����س��ارة االأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى ج��ه��ود 

والتخطيط  ال�سيا�سات  �سنع  يف  االأعلى  املجل�س 

وال��ت��ن�����س��ي��ق ل�����س��م��ان و����س���ول االأ���س��خ��ا���س ذوي 

االإعاقة اإىل اإمكاناتهم الكاملة من خالل تكافوؤ 

الفر�س االقت�سادية وامل�ساركة ال�سيا�سية وتوفر 

اخلا�سة  االحتياجات  ل��ذوي  املخ�س�سة  املرافق 

التي ميكن الو�سول اإليها ب�سهولة.

وا�سار بيان ال�سفارة اىل ان امل�ست�سارة منقارة 

اخلارجية  ل��وزارة  ال�ساملة  االإ�سرتاتيجية  تقود 

االأ�سخا�س  حقوق  وحماية  لتعزيز  االأم��ريك��ي��ة 

ذوي االإعاقة على ال�سعيد الدويل، وتعمل على 

ت�سجيع احلكومات االأجنبية على �سن القوانني 

بها  واالل���ت���زام  واإن��ف��اذه��ا  الوطنية  وال�سيا�سات 

مبوجب اتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

ومعاهدات حقوق االإن�سان االأخرى.

  االنباط – عمان 

يبداأ مركز زها الثقايف بفرع امل�سارع ا�ستقبال 

ال������زوار وت���ق���دمي خ��دم��ات��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل�����س��ب��اب 

واالأطفال واأبناء املجتمع املحلي يف اآذار املقبل.

وقالت املدير التنفيذي للمركز رانيه �سبيح 

كثيب  فحل،  طبقة  بلدية  رئي�س  لقائها  خ��الل 

مع  �سراكة  اتفاقية  �سيوقع  املركز  اإن  ال��غ��زاوي، 

اجلانبني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  لتفعيل  امل�����س��ارع  بلدية 

امل��ن��ط��ق��ة، متوقعة االن��ت��ه��اء من  خ��دم��ة الأب��ن��اء 

االإن�ساءات، والبدء مبرحلة تقدمي اخلدمات يف 

الفرع خالل �سهر اآذار املقبل.

واأ�سارت اإىل اأن فروع مركز زها، هي مبادرات 

من  ال�����س��ب��اب  اإع����داد  اإىل  ت��ه��دف  �سامية  ملكية 

خالل تدريبهم قبل الت�سغيل على عدة حقائب 

تدريبية متخ�س�سة يف جماالت خمتلفة عرب 32 

جمال  يف  متخ�س�سا  تدريبيا  برناجما   40 اإىل 

ال���روب���وت وال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي وال�����س��ط��رجن 

والت�سوير  الر�سم  واأكادمييات  اللغوي  واالإب��داع 

ال��ف��وت��وغ��رايف وال���ربام���ج ال��ري��ا���س��ي��ة وال��درام��ا 

وال��ت��ل��ف��زي��ون وال��رتب��ي��ة االإع���الم���ي���ة وامل���ه���ارات 

احل��ي��ات��ي��ة وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

ال��ك��ث��ري م���ن ال���ربام���ج ال��ت��ي ي�����س��ع��ى امل���رك���ز من 

خ��الل��ه��ا ال���و����س���ول اإىل اأك����رب ع����دد مم��ك��ن من 

االأطفال واليافعني يف منطقة امل�سارع.

مو�سوع  يف  اأي�سا  �سي�سهم  امل��رك��ز  اأن  وبينت 

ال��ت��دري��ب ال��الم��ن��ه��ج��ي ل��الأط��ف��ال وال��ي��اف��ع��ني 

وخ���دم���ة ����س���ي���دات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وت��وظ��ي��ف 

ال�سباب وت�سغيلهم يف منطقة امل�سارع.

من جانبه، قال الغزاوي اإن البلدية �ست�سهم 

يف دعم املركز وامل�ساندة امل�ستمرة للت�سغيل �سمن 

فر�س  اأك����رب  واإت���اح���ة  ال�����س��ن��وي��ة،  خم�س�ساتها 

ليكون  امل�����س��ارع  يف  وال�سابات  لل�سباب  ت�سغيلية 

املراكز  بقية  مثل  دوره  ت��اأدي��ة  على  ق��ادرا  املركز 

املوجودة يف املحافظات.

الثالثاء   31/ 1 / 2023
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الفقيه: سعر حليب األطفال مبالغ فيه والعموش يدعو لمراعاة أوضاع المستهلك

  ارتفاع مرهق بسعر حليب األطفال و »الغذاء والدواء« 
تمتنع عن الرد

الأنباط – زينة الرببور

ا�ستكى مواطنون لـ » االأنباط » من ارتفاع 

ب�سكل  ال�سيدليات  يف  االأطفال  حليب  ا�سعار 

مــفــاجــئ دون اعــــان ر�ــســمــي عـــن ذلـــك من 

تباين  وجـــود  اىل  بــاال�ــســافــة  احلــكــومــة  قبل 

من  وللتاأكد  واأخــرى.  �سيدلية  بني  بال�سعر 

الـــــواردة زارت« االنــبــاط«  املــعــلــومــات  �ــســحــة 

عدة �سيدليات ور�سدت اال�سعار فيها وتبني 

وجود ارتفاع وتباين حقيقي باال�سعار.

اإحــدى  عــام  بــني مــديــر  ذاتـــه  ال�سياق  ويف 

اأن �سعر  الفقيه،  االألبان زكريا  اإنتاج  �سركات 

الازم  من  اكرث  فيه  مبالغ  االطفال  حليب 

اأكــرث  هــنــاك  الــعــادي، الن  باحلليب  مــقــارنــة 

من جهة حتقق ارباحاً �سهرية منه ك�سركات 

جميع  اأن  اإىل  م�سرياً  وال�سيدليات.  االأدوية 

ب�سكل  االأطـــفـــال  حــلــيــب  تــقــدم  الـــعـــامل  دول 

ارخـــ�ـــص من  بــ�ــســعــر  او  مـــدعـــوم  او  جمــــاين 

العادي اال يف الدول العربية، داعياً احلكومة 

ان جتعل �سعر حليب االطفال اأقل من انواع 

احلليب االأخرى. 

اأو�ــــســــح الـــنـــاطـــق االعــــامــــي يف جــمــيــعــة 

بـــدوره،  الــعــمــو�ــص  ح�سني  امل�ستهلك  حــمــايــة 

طرحت  بل  جديدة  لي�ست  ال�سكاوى  هذه  ان 

�ــســابــقــا خـــال جــائــحــة كـــورونـــا ويف الــفــرتة 

�ــســكــاوى  اأي  لــلــجــمــعــيــة  تــ�ــســل  الـــراهـــنـــة مل 

�سعر احلليب  االرتــفــاع يف  اأن  واكــد  جــديــدة، 

قدمي اإذ ح�سل منذ عدة ا�سهر وال�سبب يعود 

اىل زيادة اأجور ال�سحن وارتفاع احلليب من 

املن�ساأ. بلد 

او�ساع  مراعاة  اإىل  املعنية  اجلهات  ودعــا 

املــ�ــســتــهــلــك بــ�ــســكــل اأكــــر ملـــا لــهــذه املــــادة من 

اهمية بالغة وال ميكن اال�ستغناء عنها وذلك 

مــن خـــال تــطــبــيــق اجـــــراءات رقــابــيــة اكــرث 

جــديــة ممــثــلــة بـــــوزارة الــ�ــســنــاعــة والــتــجــارة 

ومــوؤ�ــســ�ــســة الـــغـــذاء والــــــدواء، بــحــيــث ال يتم 

وجــود  اإىل  الفــتــاً  فــردي  ب�سكل  اال�سعار  رفــع 

املعنية  اجلــهــات  قبل  مــن  معروفة  ح�سابات 

ومطلوب من اجلميع التقيد منها.

وحــــول الــتــبــايــن يف ا�ــســعــار احلــلــيــب بني 

ال�سبب  ان  العمو�ص  رجح  واخــرى،  �سيدلية 

يــعــود اىل اأن �ــســراء الــكــمــيــات املـــذكـــورة كــان 

وفقاً ال�سعار قدمية.

ــلــت » االأنــــبــــاط » مـــــراراً  بـــدورهـــا تــوا�ــس

لكنها  والـــدواء  الــغــذاء  موؤ�س�سة  مع  وتــكــراراً 

حول  لها  املــطــروحــة  االأ�سئلة  على  جتــب  مل 

اأرتفاع اأ�سعار حليب االأطفال يف االأ�سواق.

 البنك المركزي يعلن نتائج الدراسة المسحية لالشتمال
 المالي لعام 2022

الأنباط-عمان

نتائج  عــن  االأردين  املـــركـــزي  الــبــنــك  اأعــلــن 

الدرا�سة امل�سحية لا�ستمال املايل لعام 2022 

املركزي  البنك  بالتعاون بني  اإعدادها  التي مت 

االأردين واإحدى ال�سركات اال�ست�سارية الدولية 

املــتــخــ�ــســ�ــســة لــلــوقــوف عــلــى واقــــع اال�ــســتــمــال 

املـــــايل يف املــمــلــكــة، وذلـــــك بــحــ�ــســور اأعــ�ــســاء 

املايل. لا�ستمال  الوطنية  التوجيهية   اللجنة 

وتـــاأتـــي هـــذه الــدرا�ــســة يف اإطــــار اجلــهــود التي 

يــقــوم بــهــا الــبــنــك، بــالــ�ــســراكــة مــع القطاعني 

الــعــام واخلـــا�ـــص لــتــعــزيــز اال�ــســتــمــال املــــايل يف 

يتم  اأ�سا�سية  ركيزة  نتائجها  و�ستكون  اململكة، 

االأهـــــداف الوطنية  اإلــيــهــا يف و�ــســع  اال�ــســتــنــاد 

لا�ستمال  اجلديدة  الوطنية  لا�سرتاتيجية 

واالأهــــــــداف   ،)2027  –  2023( املــــــايل 

الــتــ�ــســغــيــلــيــة ملـــحـــاورهـــا الــرئــيــ�ــســيــة، و�ــســيــاغــة 

اأداء ميكن  خــطــط عــمــل وا�ــســحــة ومــوؤ�ــســرات 

دقيقة. ومعلومات  بيانات  على  بناء   قيا�سها، 

و�ستوفر اال�سرتاتيجية اجلديدة جمموعة من 

املوؤ�سرات امل�سنفة، وفق الفئات امل�ستهدفة، التي 

تت�سمن الن�ساء، وال�سباب، واأدنى 40 باملئة من 

م�ستوى  حيث  مــن  البالغني  ال�سكان  اأجــمــايل 

ال�سركات  اإىل  باالإ�سافة  والاجئني،  الــدخــل، 

 الــ�ــســغــرية واملــتــو�ــســطــة ومــتــنــاهــيــة الــ�ــســغــر.

االأردين  املــركــزي  البنك  حمافظ  وا�ستعر�ص 

الــدكــتــور عــــادل الــ�ــســركــ�ــص، ا�ــســتــعــر�ــص روؤيـــة 

اال�ــســرتاتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــا�ــســتــمــال املـــايل 

بـــــــــ«الــو�ــســول  املتمثلة   )2027  –  2023(

للخدمات  واملــ�ــســتــدام  ــوؤول  املــ�ــس واال�ــســتــخــدام 

واملـــنـــتـــجـــات املـــالـــيـــة ملــخــتــلــف فـــئـــات املــجــتــمــع 

االقت�سادية  التنمية  حتقيق  يف  ي�ساهم  ومبــا 

نــواة  مبثابة  لتكون  اململكة«،  يف  واالجتماعية 

لــتــطــويــر وثــيــقــة اال�ــســرتاتــيــجــيــة وكــخــارطــة 

طـــريـــق لــتــوحــيــد جـــهـــود جــمــيــع املــوؤ�ــســ�ــســات 

املــعــنــيــة مـــن الــقــطــاعــني الـــعـــام واخلــــا�ــــص يف 

جمــــال تــعــزيــز اال�ـــســـتـــمـــال املـــــايل واملــ�ــســاهــمــة 

اأهــداف روؤيــة التحديث  ب�سكل فعال يف حتقيق 

االقـــتـــ�ـــســـادي لــــــــــاأردن، واأهــــــــــداف الــتــنــمــيــة 

املــتــحــدة. االأمم  عـــن  واملــنــبــثــقــة   املــ�ــســتــدامــة 

اأن  اإىل  الـــ�ـــســـركـــ�ـــص  اأ�ـــــســـــار  الــــ�ــــســــدد،  وبــــهــــذا 

اال�سرتاتيجية الوطنية لا�ستمال املايل ت�سم 

اأربــــع ركــائــز اأ�ــســا�ــســيــة هـــي: خــدمــات التمويل 

الــ�ــســامــل واملــــ�ــــســــوؤول، واالدخــــــــار، والـــتـــاأمـــني، 

وخـــدمـــات الــدفــع والــتــحــويــل. بــاالإ�ــســافــة اإىل 

جمــمــوعــة مـــن املــمــكــنــات ذات االأولــــويــــة الــتــي 

مـــن �ــســاأنــهــا تــعــزيــز الـــو�ـــســـول واال�ـــســـتـــخـــدام 

املالية  واملنتجات  للخدمات  وامل�ستدام  الفعال 

و�سلوكيات  املــــايل  امل�ستهلك  متــكــني  وتــ�ــســم: 

الـــ�ـــســـوق، والــتــكــنــولــوجــيــا املـــالـــيـــة واالبـــتـــكـــار، 

والـــبـــيـــانـــات واالأبـــــحـــــاث، واالأطـــــــر الــقــانــونــيــة 

املوؤ�س�سي. وااللــتــزام  والتن�سيق   والت�سريعية، 

اال�ــســرتاتــيــجــيــة  اأن  اإىل  الــ�ــســركــ�ــص  اأ�ـــســـار  كــمــا 

�ست�سم قطاع التاأمني لتعزيز دوره يف مواجهة 

احلياة  م�ستلزمات  وتلبية  الــطــارئــة  احلـــاالت 

الــكــرميــة، هـــذا اإىل جــانــب االدخــــــار كــاإحــدى 

وذلــك  اال�سرتاتيجية،  يف  االأ�سا�سية  الــركــائــز 

ت�ساعد  ادخــاريــة  منتجات  تطوير  على  للعمل 

ال�سليم  املــايل  التخطيط  املــايل على  امل�ستهلك 

للتمكن من حت�سني امل�ستوى املعي�سي وا�ستخدام 

 املــــوارد املــالــيــة املــتــاحــة ب�سكل كــفــوؤ ومــ�ــســوؤول.

واأ�ــــســــاف، �ــســيــتــم الــعــمــل كــذلــك عــلــى اإدخــــال 

و�سع  يف  واملــ�ــســتــدام  االأخــ�ــســر  التمويل  اأ�ــســ�ــص 

خــطــط الــعــمــل مـــع الــ�ــســركــاء، وذلــــك تــعــزيــزاً 

لــ�ــســعــي املــمــلــكــة اإىل الــتــحــول نــحــو االقــتــ�ــســاد 

االأخ�سر، ومراعاة االثار املرتتبة على ال�سرائح 

امل�ستهدفة ب�سبب التغري املناخي. و�سيتم اإياء 

اهــتــمــامــا خــا�ــســا بـــاملـــراأة وذلـــك لــوجــود فجوة 

واملنتجات  اخلدمات  اإىل  الو�سول  يف  جندرية 

وتعزيز  املجتمع  يف  الطليعي  ولدورها  املالية، 

 مــ�ــســاركــتــهــا يف حتــقــيــق الــنــمــو االقـــتـــ�ـــســـادي.

اهتمام  ايــاء،  ف�سيتم  الاجئني،  وبخ�سو�ص 

خــا�ــص لــهــذه الــفــئــة الــتــزامــا بـــالـــدور االأردين 

عــلــى حقهم  والـــتـــاأكـــيـــد  الـــاجـــئـــني،  يف دعــــم 

االأ�ـــســـا�ـــســـي بـــا�ـــســـتـــخـــدام خــــدمــــات ومــنــتــجــات 

 مــالــيــة تــائــم ظــروفــهــم ومــ�ــســتــويــات دخلهم.

و�سمن هذا االإطار، اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 

لا�ستمال  ال�سابقة  الوطنية  اال�سرتاتيجية 

املايل )2018 – 2020( جنحت يف حتقيق 

اأهـــدافـــهـــا الــرئــيــ�ــســيــة مـــن خــــال رفــــع ن�سبة 

باملئة   33.1( من  اململكة  يف  املــايل  اال�ستمال 

ملكية  بن�سبة  مقا�ساً   -  ) باملئة   43.1( اإىل   )

الــبــالــغــني )15 �ــســنــة فــمــا فـــــوق( حلــ�ــســابــات 

مالية يف املوؤ�س�سات املالية الر�سمية- وتقلي�ص 

الـــفـــجـــوة بــــني اجلـــنـــ�ـــســـني يف الـــقـــطـــاع املــــايل 

بحلول   ) بــاملــئــة   22( اىل   ) بــاملــئــة   53( مــن 

�سل�سلة  حتــقــيــق  اإىل  بــاالإ�ــســافــة   2022 عـــام 

 مـــن االأهــــــداف الــثــانــويــة الــنــوعــيــة والــكــمــيــة.

 ) بـــاملـــئـــة   14.4( اأن  الــــدرا�ــــســــة  اأظــــهــــرت  و 

مـــــن الـــبـــالـــغـــني حـــ�ـــســـلـــوا عـــلـــى متــــويــــل مــن 

مــوؤ�ــســ�ــســة مــالــيــة ر�ــســمــيــة يف الـــعـــام املــا�ــســي و 

ا�ستقبال  اأو  بــاإر�ــســال  قــامــوا   ) بــاملــئــة   39.8(

املــــا�ــــســــي. الــــــعــــــام   مـــــدفـــــوعـــــات رقــــمــــيــــة يف 

اأما على �سعيد االدخار، فبّينت الدرا�سة اأن )4.3 

املوؤ�س�سات  ادخــروا يف  البالغني قد  ( من  باملئة 

 ) )60.9باملئة  اأن  حــني  يف  الر�سمية  املــالــيــة 

 من البالغني لديهم �سكل من اأ�سكال التاأمني.

كــمــا اأظـــهـــرت نــتــائــج مــ�ــســح قـــطـــاع الــ�ــســركــات 

بــاأن  ال�سغر  ومتناهية  واملتو�سطة  ال�سغرية 

يف  مـــــايل  حـــ�ـــســـاب  لـــديـــهـــم   ) بـــاملـــئـــة   52.4(

 28.3( اأن  حــني  يف  ر�سمية  مالية  موؤ�س�سات 

بــاملــئــة ( مـــن هــــذه الـــ�ـــســـركـــات حــ�ــســلــوا على 

الــعــام  يف  ر�سمية  مــالــيــة  موؤ�س�سة  مــن  متــويــل 

ا�ــســتــثــمــروا  مــنــهــم   ) بــاملــئــة  و)15  املـــا�ـــســـي، 

يف مـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات مـــالـــيـــة ر�ـــســـمـــيـــة مــــن خـــال 

اأخــرى. ا�ستثمارية  اأدوات  اأو  االدخــار   ح�سابات 

والتاأمني،  الرقمية  املدفوعات  اأما على �سعيد 

هذه  مــن   ) باملئة   31.5( اأن  الــدرا�ــســة  بّينت 

اأو ا�ستقبال مدفوعات  ال�سركات قاموا باإر�سال 

رقمية يف العام املا�سي يف حني اأظهرت النتائج 

من  �سكل  لــديــهــم  منهم   ) )32.5باملئة  بـــاأن 

اأ�سكال التاأمني.

الأنباط-عمان

قالت �سركة املدن ال�سناعية، اإن االإجنازات 

االأردنـــيـــة،  الــ�ــســنــاعــيــة  املــــدن  حققتها  الــتــي 

تــدور  اقــتــ�ــســاديــة مــعــطــاءة  �سكلت �ــســروحــا 

جابت  اأردنـــيـــة  ملنتجات  االإنـــتـــاج  عجلة  فيها 

االإقليمية والدولية بف�سل  االأ�سواق  خمتلف 

الدعم امللكي املتوا�سل الذي جعل من اململكة 

التجارية  االئــتــافــات  مــن  بالعديد  ترتبط 

واالقت�سادية العاملية.

واكــــد مــديــر عـــام الــ�ــســركــة عــمــر جــويــعــد، 

بــحــ�ــســب بـــيـــان لــلــ�ــســركــة اأمـــ�ـــص االثـــنـــني، ان 

مــ�ــســرية املـــــدن الــ�ــســنــاعــيــة االأردنــــيــــة بــــداأت 

مبــديــنــتــني �ــســنــاعــيــتــني و�ـــســـوال اىل احـــدى 

ع�سرة مدينة �سناعية حتى يومنا هذا، مبينا 

انها �سكلت معامل اقت�سادية معطاءة يف عهد 

جالة امللك عبداهلل الثاين.

تـــتـــوزع يف كل  املــــدن  تــلــك  ان  ـــار اىل  وا�ـــس

واملــفــرق  والعقبة  واملــوقــر  واربـــد  �سحاب  مــن 

والعقبة،  والطفيلة  ومادبا  وال�سلط  والكرك 

التي  ال�سناعية  الــزرقــاء  مدينة  اىل  ا�سافة 

اخــريا،  االأوىل  مرحلتها  تنفيذ  عطاء  احيل 

لتن�سم اىل منظومة مدننا ال�سناعية.

االأردنــيــة  ال�سناعية  املـــدن  اأن  اىل  واأ�ــســار 

حظيت بالعديد من الزيارات امللكية امليدانية، 

حيث افتتح جالة امللك مدينة احل�سني بن 

عبداهلل الثاين ال�سناعية يف حمافظة الكرك 

اقت�ساديا تنمويا  2000 لتكون �سرحا  عام 

�سناعية  واأول مدينة  املحافظة،  واإنتاجيا يف 

يف جنوب اململكة.

مدينة  اي�سا  افتتح  جالته  ان  وا�ــســاف، 

الــعــقــبــة الــ�ــســنــاعــيــة الـــدولـــيـــة عــــام 2003 

يف  ال�سناعية  لا�ستثمارات  حا�سنة  لتكون 

ثغر االأردن ولت�سكل رافعة اقت�سادية وداعمة 

لاأن�سطة االقت�سادية االأخرى يف املحافظة، 

كما و�سع جالته عام 2017 حجر االأ�سا�ص 

 2019 ال�سناعية، وزار يف عام  ملدينة مادبا 

مدينة مادبا ال�سناعية لتفقد �سري العمل يف 

اجناز مرحلتها االأوىل.

وقال جويعد، اإن �سل�سلة الزيارات امليدانية 

ولــقــاءاتــه  ال�سناعية  املـــدن  ملــواقــع  جلــالــتــه 

املــتــوا�ــســلــة بــاملــ�ــســتــثــمــريــن ورجـــــال االأعـــمـــال 

ملختلف  �سامية  ملكية  توجيهات  عنها  نتج 

احلــكــومــات املــتــعــاقــبــة بــ�ــســرورة ايــــاء بيئة 

اال�ستثمار يف املدن ال�سناعية اهمية ق�سوى.

والتخفي�سات  احلــوافــز  حزمة  اىل  وا�ــســار 

املــدن  البيع وبـــدالت االيــجــار يف  اأ�ــســعــار  على 

ال�سناعية اجلديدة العاملة يف كل من ال�سلط 

اىل حزمة احلوافز  ا�سافة  والطفيلة  ومادبا 

الطفيلة  ملــديــنــتــي  املــمــنــوحــة  اال�ــســتــثــمــاريــة 

والكرك ال�سناعيتني بهدف جذب وا�ستقطاب 

اال�ــســتــثــمــارات الــ�ــســنــاعــيــة والــتــخــفــيــف على 

ال�سناعيني خا�سة يف ملف الطاقة.

تعد  االأردنــيــة  ال�سناعية  املــدن  ان  وتــابــع، 

االأردين  االأعمال  اوائــل مكونات جمتمع  من 

املــ�ــســاهــمــة يف احلـــــوار الــوطــنــي حــــول روؤيــــة 

جالة  اطلقها  التي  االقت�سادي  التحديث 

املــلــك ورعــاهــا الـــديـــوان املــلــكــي عــر جل�سات 

اقت�سادية  روؤية  ا�سهمت يف و�سع  متخ�س�سة 

للمملكة هدفها النهو�ص باقت�سادنا الوطني 

انها  اىل  الفتا  املقبلة،  �سنوات  ع�سرة  خــال 

تت�سمن 366 مبادرة يف خمتلف القطاعات 

ت�سكل  الــذي  ال�سناعي  القطاع  مقدمتها  يف 

املدن ال�سناعية االأردنية ركيزة اأ�سا�سية فيه.

وبني ان الروؤية ت�ستهدف ان يكون االأردن 

�سندوق  عليه  يرتكز  اإقليميا  �سناعيا  مركزا 

للت�سغيل  الوطني  والرنامج  ال�سناعة  دعم 

واال�سرتاتيجية الوطنية للت�سدير.

وحــــول دعـــم االأفـــكـــار االإبـــداعـــيـــة، او�ــســح 

�سكلت  االأردنــيــة  ال�سناعية  املــدن  اأن  جويعد 

ــبــاب  حـــا�ـــســـنـــة لـــاإ�ـــســـتـــثـــمـــار بـــطـــاقـــات الــ�ــس

مركز  امللك  جالة  افتتح  حيث  وابداعاتهم، 

ادارة  مقر  يف   2006 عــام  االأردين  االإبــــداع 

مــديــنــة احلــ�ــســن الــ�ــســنــاعــيــة، الــــذي يــهــدف 

والــريــادة  االأردين  لــاإبــداع  حا�سنة  اليــجــاد 

وربط البيئة العلمية بالبيئة ال�سناعية.

ملدينة   2014 عــام  ملكية  زيـــارة  وخــال 

ــنــاعــيــة اطـــلـــع جـــالـــتـــه عــلــى  احلـــ�ـــســـن الــ�ــس

الريادية  االإنتاجية  امل�ساريع  مــن  جمموعة 

للمواطنني،  عمل  فر�ص  توفري  اإىل  الهادفة 

ومتكني ال�سباب ودعمهم واإطاق اإبداعاتهم 

م�سروع  زار  كما  االأردين،  االإبــــداع  مــركــز  يف 

م�سنع االأجهزة املنزلية، بتمويل من �سندوق 

تنمية املحافظات، الذي اأن�سئ مببادرة ملكية 

الإيجاد  ديــنــار،  مليون   150 بقيمة  �سامية 

املــحــافــظــات، وت�سجيع  الأبـــنـــاء  عــمــل  فــر�ــص 

اال�ـــســـتـــثـــمـــارات وحتـــقـــيـــق الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل 

ملكت�سبات التنمية يف جميع مناطق اململكة.

لتميز  الثاين  امللك عبداهلل  وحول جائزة 

االأداء احلكومي وال�سفافية، اأ�سار جويعد اىل 

جائزة   2007 عــام  يف  �سلم  امللك  جالة  اأن 

احلكومي  االأداء  لتميز  الثاين  عبداهلل  امللك 

االأردنية  ال�سناعية  املدن  ل�سركة  وال�سفافية 

ــة اآنــــــــذاك(، حــيــث نـــالـــت الــ�ــســركــة  ــ�ــس )املــوؤ�ــس

التي  املــوؤ�ــســ�ــســات  فئة  عــن  الذهبية  اجلــائــزة 

�سركة  جالته  �سلم  كما  مــرة،  الأول  ت�سارك 

كاأف�سل  اجلــائــزة،  االأردنــيــة  ال�سناعية  املــدن 

التي  املوؤ�س�سات  �سمن  للممار�سات  موؤ�س�سة 

تــ�ــســارك الأكـــــرث مـــن مــــرة يف دورتـــهـــا لــلــعــام 

بفوز  ال�سركة  حظيت  كما   ،2010-2011
اأحد اأبنائها باملركز االأول للموظف احلكومي 

املتميز �سمن فئة الوظائف امل�ساندة.

كــمــا ا�ــســار اىل مــ�ــســرية االإجنـــــار يف املــدن 

املدن  اقامة  يف  والتو�سع  االأردنية  ال�سناعية 

الــ�ــســنــاعــيــة اجلــــديــــدة، حــيــث افــتــتــح رئــيــ�ــص 

الــــوزراء االأ�ــســبــق الــدكــتــور مــعــروف البخيت 

�سرق  ال�سناعية  املــوقــر  مدينة   2011 عــام 

ملدينة  امــتــدادا  جــاءت  التي  عمان  العا�سمة 

ومت  �ــســحــاب،  يف  ال�سناعية  الــثــاين  عــبــداهلل 

اإ�ــســغــالــهــا بــالــكــامــل انـــــذاك نــتــيــجــة الــطــلــب 

املتنامي على اال�ستثمار فيها.

رئي�ص  افتتح  امللكية  للتوجيهات  وتنفيذا 

الـــــوزراء االأ�ــســبــق الــدكــتــور عــمــر الــــرزاز عــام 

حمافظة  اإىل  ميدانية  زيارة  خال   2019
املـــفـــرق مــديــنــة املـــفـــرق الــ�ــســنــاعــيــة والــتــقــى 

بامل�ستثمرين فيها.

الفقر  ظاهرتي  مــن  احلــد  يخ�ص  وفيما 

والبطالة، او�سح جويعد ان االهتمام بقطاع 

الفقر  العمل والت�سغيل واحلد من ظاهرتي 

االأردنــيــة  ال�سناعية  املــدن  و�سعت  والبطالة 

تـــوفـــري فـــر�ـــص الــعــمــل لـــاأردنـــيـــني يف قمة 

اولــويــاتــهــا، حــيــث وفـــرت االآالف مــن فر�ص 

العمل لاأردنيني يف خمتلف املدن ال�سناعية 

املنت�سرة.

العمال  جالته  �ــســارك   2013 عــام  ويف 

عبداهلل  املــلــك  مدينة  زار  حيث  عــيــدهــم،  يف 

الـــثـــاين الــ�ــســنــاعــيــة يف �ــســحــاب حــيــث وهــنــاأ 

الــعــمــال بــعــيــدهــم وتــفــقــد اأحـــوالـــهـــم، واطــلــع 

التي يقدمها معهد  التدريبية  الرامج  على 

املعدنية،  لل�سناعات  املتخ�س�ص  الــتــدريــب 

الـــذي يــقــدم بــرامــج تــدريــبــيــة تلبي حــاجــات 

�سوق العمل.

وبـــني ان �ــســركــة املــــدن الــ�ــســنــاعــيــة وقعت 

اكــر  احــــد  اتــفــاقــيــة الإقــــامــــة   2014 عــــام 

االألب�سة  جمــال  يف  ال�سناعية  اال�ــســتــثــمــارات 

مبــديــنــة املـــوقـــر الــ�ــســنــاعــيــة مـــع جمــمــوعــة 

مليون   35 بقيمة  ال�سنغافورية  )راماتك�ص( 

دوالر، الفتا اىل ان هذا اال�ستثمار الذي اقيم 

توفري  يف  �ساهم  دومنـــا،   122 م�ساحة  على 

حوايل 9 اآالف فر�سة عمل.

واكــــــد جـــويـــعـــد ان مـــ�ـــســـرية االإجنــــــــاز يف 

املــــدن الــ�ــســنــاعــيــة االأردنــــيــــة �ــســتــبــقــى مليئة 

اىل  الهادفة  امل�سرقة  واالإجنـــازات  باملحطات 

عمل  فر�ص  وتوفري  الوطني  االقت�ساد  دعم 

وامل�ساهمة يف احلد من  الوطن  الأبناء وبنات 

قيمة  وت�سكيل  والــبــطــالــة،  الــفــقــر  ظــاهــرتــي 

اي�سا  وامل�ساهمة  الوطنية،  لل�سناعة  م�سافة 

يف زيادة االإيرادات خلزينة الدولة.

المدن الصناعية األردنية.. مسيرة إنجاز بدعم ملكي متواصل

بنك اإلسكان يرعى الجلسة الحوارية 
لمنتدى االستراتيجيات األردني حول 

التنمية المالية

المودعون في المصارف اللبنانية 
يفوضون طالل أبوغزاله للتحرك دوليًا 

لتحصيل حقوقهم

الأنباط-عمان

للجل�سة  رعـــايـــتـــه  ـــكـــان  االإ�ـــس بــنــك  قــــدم 

ــــــــــة الـــــــتـــــــي عـــــقـــــدهـــــا مــــنــــتــــدى  احلــــــــــواري

بعنوان:  مــوؤخــراً  االأردين  اال�سرتاتيجيات 

عّمان  �سوق  ودور  االأردن  يف  املالية  »التنمية 

املـــايل يف حتــقــيــقــهــا«، بــرئــا�ــســة نــائــب رئي�ص 

الدولة  ووزير  االقت�سادية  لل�سوؤون  الــوزراء 

الــ�ــســريــدة،  نــا�ــســر  الــعــام،  الــقــطــاع  لتحديث 

البنك املركزي الدكتور  ومب�ساركة حمافظ 

لبور�سة  التنفيذي  واملدير  ال�سرك�ص،  عادل 

عّمان مازن الوظائفي، ورئي�ص هيئة االأوراق 

املــالــيــة الــدكــتــور لــيــث الــعــجــلــوين، واملــديــر 

�سارة  املالية  االأوراق  ايــداع  ملركز  التنفيذي 

الدكتور وائل  ال�سركات  الطروانة، ومراقب 

القطاع  ممثلي  اىل  باالإ�سافة  العرموطي، 

اخلـــا�ـــص مـــن اأعـــ�ـــســـاء املــنــتــدى واأ�ــســحــاب 

العاقة.

اأهـــداف  الــرعــايــة الن�سجام  وجـــاءت هــذه 

املنتدى مع اأهداف البنك الرامية للم�ساهمة 

يف حتقيق اال�ستدامة ال�ساملة، وحر�ساً من 

الهادفة  الفعاليات  يف  التواجد  على  البنك 

لــتــحــفــيــز الــتــنــمــيــة املــالــيــة، ملـــا لــهــا مـــن اأثـــر 

مــبــا�ــســر عــلــى حتــقــيــق الــتــعــايف واال�ــســتــقــرار 

والنمو االقت�سادي، ومبا ين�سجم مع اأهداف 

وروؤى البنك.

ناق�سوا  قــد  اجلل�سة  يف  امل�ساركون  وكــان 

الـــعـــديـــد مـــن الــقــ�ــســايــا الـــهـــامـــة الـــتـــي من 

ترتيبها  ورفـــع  اململكة  اأداء  تطوير  �ساأنها 

العاملية،  والتناف�سية  االأداء  مــوؤ�ــســرات  على 

التعايف  العقبات لدعم  اإزالـــة  اأبــرزهــا:  ومــن 

االقـــتـــ�ـــســـادي، والــــــدور املــهــم لــ�ــســوق عــّمــان 

و�ــســرورة  املــالــيــة  التنمية  حتقيق  يف  املـــايل 

حتــفــيــزه، واأهــمــيــة تنفيذ تــو�ــســيــات مــبــادرة 

روؤية التحديث االقت�سادي، واأهمية كل من 

العمل  اآلــيــات  لتطوير  احلوكمة  نهج  اتــبــاع 

الــثــقــة، فــ�ــســًا عــن دور  واالإفــ�ــســاح لتعزيز 

املوؤ�س�سات التمويلية من البنوك يف التنمية، 

الت�سريعية لعمل  املرجعية  و�سرورة توحيد 

موؤ�س�سات �سوق راأ�ص املال، وغريها الكثري

ويلتزم بنك االإ�سكان يف اإطار من املرونة 

واجلـــــــودة والــتــكــنــولــوجــيــا، بــتــطــويــر بــاقــة 

تلك  فيها  مبــا  ومنتجاته  وخدماته  حلوله 

الرقمية عالية امل�ستوى، اإىل جانب تنويعها 

واإثـــرائـــهـــا بــا�ــســتــمــرار؛ ملــواكــبــة االجتـــاهـــات 

املتغرية خا�سة  املتطلبات  احلديثة، ولتلبية 

يف ظل تطورات االأو�ساع العاملية ومتغريات 

االأ�سواق واالقت�سادات، مع ت�سهيل الو�سول 

املــايل  اال�ستمال  ن�سب  يعزز  مــا  وهــو  اإلــيــهــا، 

من جهة، كما يخدم اأولويات واأهداف روؤية 

الــتــحــديــث االقـــتـــ�ـــســـادي حــــول »اخلـــدمـــات 

امل�ستقبلية«.

الأنباط-وكالت

ب�سبب ما تعّر�ص له املودعون يف امل�سارف 

الــلــبــنــانــيــة مــــن عــمــلــيــة �ــســلــب مــو�ــســوفــة 

اأزمــة  يف  لبنان  وقــوع  اىل  اأّدى  ما  لودائعهم 

مالية واقت�سادية واجتماعية طاحنة طالت 

اعلنت  وخــارجــه،  لبنان  يف  باأكمله  املجتمع 

واجلبهة  اللبنانية  املودعني  �سرخة  جمعية 

املوحدة للمودعني ومبباركة ورعاية معايل 

الدين  �سرف  ع�سام  املهجرين  �سوؤون  وزيــر 

الذي بذل جهوداً يف هذا املجال، عن التوجه 

اىل تفوي�ص �سعادة الدكتور طال اأبوغزاله 

لقيادة حتركات املودعني والعمل �سمن اطار 

اموالهم  وحت�سيل  املطالبة  بهدف  قانوين 

املـــجـــمـــدة وفـــوائـــدهـــا املـــرتاكـــمـــة مــنــذ عــدة 

�سنوات يف البنوك اللبنانية. 

اىل  وجهتها  ر�سالة  يف  اجلمعية  واأكـــدت 

اأبــوغــزالــه بـــاأن اأكـــرث مــن 500 األـــف مــودع 

لــبــنــاين قــد �ــســاقــت بــهــم الــ�ــســبــل لتح�سيل 

مثمنة  البنوك،  يف  ق�سراً  املحتجزة  اأموالهم 

اجلــهــود الــتــي يــقــوم بــهــا اأبـــوغـــزالـــه حملياً 

ـــاً يف هـــذا املـــجـــال، ومــكــانــتــه الــعــاملــيــة  ـــي ودول

وعاقاته الدولية يف االأمم املتحدة والبنك 

الــــدويل و�ــســنــدوق الــنــقــد الـــــدويل.  وعلى 

اأبــو غزاله  الدكتور طــال  �سوء ذلــك، كّلف 

فـــريـــقـــاً مـــن املـــحـــامـــني يف كـــل مـــن لــبــنــان، 

الإجراء  الكاملة  نفقته  على  واالأردن  فرن�سا 

الدرا�سات الّازمة لو�سف اجلرائم املرتكبة 

بحق املودعني واتخاذ االإجــراءات الق�سائية 

اأوروبـــا واأمــام  اأو يف  الــازمــة �سواء يف لبنان 

ومنظمات  الدولية  الق�سائية  املراجع  كافة 

حقوق االإن�سان. 

وبــا�ــســر فــريــق املــحــامــني الـــذيـــن كلفهم 

الــــدكــــتــــور اأبـــــوغـــــزالـــــه بـــجـــمـــع املـــعـــلـــومـــات 

واالإجتماعية  االإن�سانية  احلـــاالت  وتــوثــيــق 

الــودائــع،  �سلب  جرمية  جــراء  للمت�سررين 

القانونية  املــــواد  بتوثيق  الــفــريــق  قـــام  كــمــا 

اتــفــاقــيــة منع  �سّيما  الــدولــيــة  واالإتــفــاقــيــات 

ــــادة اجلماعية واتــفــاقــيــة رومــا،  االإب جــرائــم 

االأموال  وتبيي�ص  الف�ساد  واتفاقية حماربة 

وما  اجلرمي  الو�سف  وحتديد  بيان  الأجــل 

ي�سمله.

 وحال ا�ستكمال الوثائق الازمة �سيقوم 

 Class( الــفــريــق بــرفــع دعــــوى جــمــاعــيــة

وفــرنــ�ــســا  لــبــنــان  مـــن  كـــل  يف   )Action
اخـــرى طــرف يف  دولـــة  واي  املتحدة  واالأمم 

وتبيي�ص  الــفــ�ــســاد  بــتــهــم جـــرائـــم  الـــدعـــوى 

اعتبارها  اىل  اإ�ــســافــة  وتــهــريــبــهــا،  االأمـــــوال 

دولــــيــــا جـــرميـــة مـــالـــيـــة �ـــســـد االإنـــ�ـــســـانـــيـــة. 

وتقديرهم  �سكرهم  عــن  املــودعــون  واأعــــرب 

لندائهم  ال�سريعة  الإ�ستجابته  الأبــوغــزالــه 

الق�سائية  الدعوى  نفقات  بكامل  والتكفل 

جلــمــيــع املــــودعــــني عــلــى نــفــقــتــه اخلــا�ــســة، 

ابــن لبنان  اعــتــروه  اأنــهــم لطاملا  مــوؤكــديــن 

الــبــار الــذي كــان وال يــزال واقــفــاً اىل جانب 

 هــــذا الــبــلــد واأهـــلـــه يف اأ�ــســعــب الـــظـــروف. 
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برنامج قدرة 2: تعزيز صمود الالجئني والنازحني داخليًا 
والعائدين واملجتمعات املضيفة استجابة

لالزمتني السورية والعراقية اللتني طال أمدهما

إعالن دعوة عطاء للمرة الثالثة
طرح عطاء تنفيذ مبنى مجتمعي لبلدية منشية بني حسن

قاعة مؤتمرات ومركز تدريب/ للمرة الثالثة

للبلدية ليك�ن قاعة م�ؤمترات ومركز  تعلن بلدية من�سية بني ح�سن عن رغبتها بطرح عطاء تاأهيل مبنى متعدد الأغرا�ض تابع 

تدريب واملم�ل من “برنامج قدرة 2 - تعزيز �سم�د الالجئني والنازحني داخليًا والعائدين واملجتمعات امل�سيفة ا�ستجابة لالزمتني 

ال�س�رية والعراقية اللتني طال اأمدهما. وه� برنامج اإقليمي بتم�يل م�سرتك بني ال�سندوق التتمائي الإقليمي لالحتاد الأوروبي 

للتعاون  الإ�سبانية  وال�كالة   )BMZ( والتنمية  القت�سادي  للتعاون  الأملانّية  الحتادّية  وال�زارة  ال�س�رية   لالأزمة  لال�ستجابة 

.)AECID( الدويل من اأجل التنمية

اأوقات  خالل  البلدية  مبنى  مراجعة  للعطاء  بالتقدم  /الراغبني  خام�سة(  او  رابعة  فئة  )اأبنية/  امل�سنفني  املقاولني  ال�سادة  على 

العمل الر�سمي ل�سراء ن�سخة العطاء وذلك ح�سب ال�سروط التالية:

- تقدمي كفالة دخ�ل العطاء بقيمة )3%( من قيمة العطاء - كفالة بنكية ول تقبل ال�سيكات.

- ثمن الن�سخة )50( دينار اأردين.

 )2023/2/14 2023/2/7( واآخر م�عد لإيداع العرو�ض ي�م )الثالثاء  علما بان اآخر م�عد ل�سراء ن�سخ العطاء ي�م )الثالثاء 

ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحًا و�سيتم فتح العرو�ض يف نف�ض الي�م ال�ساعة احلادية ع�سرة.

- اأج�ر العالن على من ير�س� عليه العطاء مهما تكرر.

رئيس بلدية منشية بني حسن
م. موفق أحمد الشديفات

إعالن صادر عن بلدية أم الجمال الجديدة
عطاء انارة شوارع يف البلدية ) انارة جزيرة وسطية (

املرة االوىل
تعلن بلدية اأم اجلمال اجلديدة عن طرح عطاء انارة �س�ارع يف البلدية ) انارة 

جزيرة و�سطية ( وح�سب ال�سروط وامل�ا�سفات املعدة فعلى ال�سركات الراغبة 

بدخ�ل العطاء ثالثة ورابعة كهرباء او ثالثة كهروميكانيك م�سطحبني معهم 

اأم اجلمال اجلديدة  املفع�ل مراجعة حما�سب بلدية  �سارية  �سهادة ت�سنيف 

خالل �ساعات الدوام الر�سمي �سمن ال�سروط التالية:-

1- ثمن  ن�سخة العطاء مقابل )75( خم�سة و�سبع�ن دينار غري م�سرتدة .

2 - اأخر ي�م لإيداع العرو�ض ال�ساعة  ) 11:00 ( احلادية ع�سر �سباحا من 

ي�م الثالثاء امل�افق 21 /2023/2 م .

اإيداعها وح�سب التاريخ وال�قت املحدد   3-م�عد فتح العرو�ض مبا�سرًة بعد 

اعاله .

 4 -تقدمي كفالة دخ�ل العطاء بقيمة )3%( من قيمة العر�ض املقدم واأن ل 

تقل مدة ال�سريان عن  (90(  ي�م من اآخر ي�م م�سم�ح به من تقدمي العرو�ض .

5- يحق للبلدية اإلغاء العطاء دون اإبداء الأ�سباب .

6- اأج�ر الإعالن على من ير�س� عليه العطاء مهما تكرر.

حسن فهد الرحيبة
رئيس بلدية ام الجمال الجديدة

اعالن ) 4 / 2023 (

بيع لوازم باملزاد العلني

مستشفى الشونة الجنوبية

للمعاينة وللمزايدة عليها يف امل�ست�سفى ال�ساعة 

10 �ض ي�م الثنني 2023/2/6  .

وزارة الصحة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قان�ن ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

لدينا يف  اوراكل لالدارة وال�ستثمار  ذ.م.م م�سجلة  �سركة  باأن 

�سجل ال�سركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة/ حتت الرقم )11195( 

بتاريخ )2005/12/11( 

املحدودة  امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2023/1/30(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قان�ن ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  مي�نخ ل�ست�سارات ادارة امل�ساريع   ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )42912( 

بتاريخ ) 2016/1/27(

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ح�سام حمم�د العاب�دي   

عن�ان امل�سفي : عمان – جبل احل�سني – عمارة كلب�نة – عمارة 

رقم 13  

 هاتف 0798535096

فاك�ض 06/4644173

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200183854(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قان�ن  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة حممد قطب ال�سيد قطب

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حم�سن قطب وحممد قطب واحمد القي�سي

بتاريخ   )122107( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2021/10/10

باإبالغ  وقام   2023/1/30 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2023/1/26

وا�ستنادا لأحكام القان�ن فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

من  التالية  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  الت�سال  يرجى  *لال�ستف�سار 

5600260 – 5600289 ، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200117478(

ل�سنة  رق��م)22(  ال�سركات  قان�ن  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن 

�سركة مروان الريان ون�سال داود وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2011/3/29 بتاريخ   )101056( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/29 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ن�سال حممد �سفيق حافظ داود  م�سفيا 

لل�سركة .

بنت  خ�له  �سارع   – الغ�يرية   – الزرقاء   : امل�سفي  عن�ان  باأن  علما 

الزور – قرب مدر�سة ال�ليد – ت: 0786845437

الرقم  على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قان�ن ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة العراقه الدوليه لتط�ير الرتاث  ذ.م.م ل تهدف اىل 

ربح م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة ل 

تهدف اىل ربح/ حتت الرقم )1224( بتاريخ )2019/4/10( 

املحدودة  امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2023/1/25(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

22 ل�سنة  ا�ستنادا لحكام املادة )13( من قان�ن ال�سركات رقم 

1997 وتعديالته  يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل   يف  وامل�سجلة  و�سركاه  حجازي  عامر  �سركة  بان  والتجارة 

 2017/6/6 بتاريخ    )116758  ( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عامر حجازي و�سركاه

اىل �سركة : عامر حجازي و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د- وائل علي العرم�طي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري (

 )22( رقم  ال�سركات  قان�ن  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتم�ين  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 ( امل�افقة 

اردين  دينار   )100،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ض  على 

لي�سبح )15.000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  ي�ما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرم�طي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين باأن ال�سم التجاري

) �س�ء املا�ض لالناره والديك�ر ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )272420( 

با�سم ) خالد جهاد عبد القادر القنا�ض ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) اياد جهاد عبد 

القادر القنا�ض ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قان�ن ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   مي�نخ ل�ست�سارات 

ادارة امل�ساريع   وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية 

حمدودة حتت الرقم )42912( بتاريخ  2016/1/27  قد قررت 

امل�افقة    2023/1/11 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

ح�سام  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

حمم�د العاب�دي   م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي ه� :

 –   13 رقم  عمارة   – كلب�نة  عمارة   – احل�سني  جبل   – عمان 

هاتف 0798535096

فاك�ض 06/4644173

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للق�ات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

.) MICROBIOLOGY DEPARTMENT ( c / 2022 /37 رقم �ض

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفع�ل للح�س�ل 

على ن�سخة من دع�ة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 75 ( دينار اردين غري م�سرتدة.

ت�دع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف م�عد اق�ساه ال�ساعة ال�احدة من ظهر ي�م الحد امل�افق 

على  تقبل  ول  العر�ض  من   )  %  3  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2023/2/26

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد وال�قت املعني لالغالق .

) اج�ر العالن يف ال�سحف املحلية على من ير�س� عليه العطاء مهما تكرر ( .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة امل�قع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

06-5200700

الثالثاء   31/ 1 / 2023

رقم العدد   6302

 065200700

املوضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة الغري عادي 
لشركة بيتكم للتطوير العقاري ذ.م.م

السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بيتكم 
للتطوير العقاري ذ.م.م املحرتمني ،

ا�ستنادا لحكام قان�ن ال�سركات رقم 22 ل�سئة 1997 وتعديالته واأحكام عقد التاأ�سي�ض والنظام 

الأ�سا�سي لل�سركة واىل الإجراءات تنظيم اجتماعات الهينات العامة رجمال�ض الإدارة وهيئات 

امل�س�ؤولية  ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة  وال�سركات  العامة  امل�ساهمة  لل�سركات  املديرين 

(  من   2  ( البند  �سنداآً لأحكام  ال�سناعة والتجارة والتم�ين  ال�سادرة عن معايل وزير  املحدودة 

الفقرة )ثانيا( من اأمر الدفاع رقم )ه( ل�سنة 2020  وال�سادر مبقت�سى اأحكام قاث�ن الدفاع رقم 

13 ل�سنة 1992 فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�سركة بيتكم للتط�ير العقاري 

ذ.م.م  امل�سجلة حتت رقم ) 51556 ( ) “ ال�سركة “ ( يف متام ال�ساعة 10 �سباحا من ي�م الثنني 

امل�افق 2023/2/6 يف مقر ال�سركة .

  يتمثل جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غري العاذي مناق�سة ما يلي:-

1.اقالة هيئة املديرين احلالية املك�ئة من فار�ض عيد مفلح القطارنة وحممد مروان راغب عفيفي.

2 . امل�افقة على تعيني مدير عام لل�سركة:

ال�سيد فار�ض عيد مفلح القطارنة

3. اإقرار جميع قرارات هيئة املديرين ال�سابقة واخالء م�س�ؤولية اأع�ساءها.

4. اأي ام�ر اأخرى.

الم�ر  ملناق�سة  الجتماع  حل�س�ر  اخر  �سريك  تف�ي�ض  او  لالهمية  الجتماع  ح�س�ر  يرجى 

املذك�رة اعاله با�ستعمال �سند الت�كيل املرفق .

نائب رئيس هيئة املديرين
فارس عيد مفلح القطارنة
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االنباط – وكاالت 

امل�سجد  اقتحام  اإىل  امل��زع��وم  الهيكل«  »جبل  منظمة  دع��ت 

ي�سمى  ما  مبنا�سبة  فرباير،  من  ال�ساد�س  يف  املبارك  الأق�سى 

»عيد الف�سح« اليهودي.

امل��ت��ط��رف��ة اإىل م�����س��ت��وى ج���دي���د من  ودع�����ت اجل���م���اع���ات 

بال�سلوات  اخلا�سة  “الأدوات  واإدخ����ال  الأق�����س��ى،  اقتحامات 

امل�سجد،  م��ن  ال�سرقية  املنطقة  اإىل  ال��ت��ل��م��ودي��ة  وال��ط��ق��و���س 

لتثبيت حقها يف ال�سالة”. ح�سب زعمها.

وطالبت مب�ساعفة اأعداد املقتحمني لالأق�سى فيما ي�سمى 

عيد “الف�سح” العربي، الذي يتوافق مع الأ�سبوع الثالث من 

�سهر رم�سان املبارك ما بني 6-12 اأبريل املقبل.

الأك��ر تطرًفا يف  “حاي فاكيام”،  وقالت ما ت�سمى حركة 

جماعات “الهيكل”: اإن” وجود وزراء مثل بن غفري بحقيبة 

الأمن القومي الإ�سرائيلي �سمن موؤازرين وداعمني جلماعات 

الهيكل يحتم التفكري بكيفية احلفاظ على احل�سور اليهودي 

اليومي يف امل�سجد الأق�سى”.

فيه  يحكم  ال��ذي  الو�سع  ا�ستغالل  “�سرورة  على  و�سددت 

اليمني، ولديه ال�سالحيات لتنفيذ املطالب التي �سبق وقدمت 

امل�ستوطنني  اقتحام  واأهمها  ال�سابقة،  النتقالية  للحكومة 

امل�سجد الأق�سى من كل الأبواب ودون �سقف زمني حمدد طاملا 

بقي امل�سجد مفتوًحا”.

“من حق اليهود اقتحام الأق�سى والتجول فيه  واأ�سافت: 

ا ن�سب �سمعدان  وال�سالة دون حرا�سة اأو مرافقة اأمنية، واأي�سً

ال�سل�سلة ليكون  التنكزية فوق باب  �سخم على �سطح املدر�سة 

واإدخ��ال  اأرجائها،  بكل  الف�سيحة  الأق�سى  �ساحة  من  م�ساهًدا 

اأدوات ال�سالة واإحياء منط العبادة القرباين بحذافريه.

الأ�سبوع وال�سهر  “يجب الحتفاء مبطلع  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

الأعياد  وخمتلف  العربية  ال�سنة  مطلع  اإىل  اإ�سافة  العربي، 

العربي  �سباط  �سهر  مطلع  حتويل  نحو  والتوجه  اليهودية، 

وفر�س ا�ستمرارية الطقو�س التوراتية يف امل�سجد”.

امل�ستمر  اإطار التحري�س  وتاأتي هذه الدعوات املتطرفة يف 

الديني  ال��واق��ع  لتغيري  وحم��اولت��ه��م  الأق�����س��ى،  امل�سجد  �سد 

اأداء  تكري�س  ع��رب  الإ���س��الم��ي��ة،  امل�سجد  وه��وي��ة  وال��ت��اري��خ��ي، 

اأم��ًرا  وك��اأن��ه��ا  امل�سجد  داخ��ل  التلمودية  والطقو�س  ال�سلوات 

طبيعًيا.

الهدمي  نا�سر  التهويد  ملناه�سة  املقد�سية  الهيئة  رئي�س 

مركزًيا  م�سروًعا  الأق�سى  امل�سجد  تهويد  م�سروع  اأن  ي��وؤك��د 

“�سمها  ومت  القد�س  مدينة  اأ�سا�سه  على  اُحتلت  لالحتالل، 

لل�سيطرة الإ�سرائيلية”.

“رغم  “�سفا”:  لوكالة  خا�س  حديث  يف  الهدمي  ويقول 

الفل�سطينية،  الأرا���س��ي  بها  متر  التي  امليدانية  ال��ظ��روف  كل 

وحكومة  الهيكل  ج��م��اع��ات  اأن  اإل  ال��ق��د���س،  م��دي��ن��ة  وخ��ا���س��ة 

امل�سجد الأق�سى، كونها ترى فيه  الحتالل يبقى عينها على 

مل  طاملا  منقو�سة  �سيادتها  واأن  املدينة،  يف  ال�سيادة  اأيقونة 

تفر�س على امل�سجد ب�سكل كامل”.

الأردن �ساحبة  “حكومة الحتالل ل ترى يف  اأن  وي�سيف 

الو�ساية على الأق�سى، �سريًكا يف هذه ال�سيادة، وت�سعى لتاآكلها 

واإبعادها عن ال�سورة احلقيقية داخل امل�سجد املبارك”.

اأ�سبحت  العام،  ه��ذا  والأح���داث  الأم��ور  اأن  الهدمي  ويبني 

وجود  ظل  يف  بالأق�سى،  ال��واق��ع  تغيري  باجتاه  ت�سارًعا  اأك��ر 

ُتر�سلها  التي  التطمينات  كل  رغ��م  املتطرف،  اليمني  حكومة 

اأو  اأو احلكومات العربية املطبعة  هذه احلكومة �سواء لالأردن 

حتى العامل.

لتغيري  خمططها  يف  ما�سية  الحتالل  حكومة  اأن  ويوؤكد 

على  والعمل  عنه،  امل�سلمني  واإب��ع��اد  وتهويده،  الأق�سى  واق��ع 

تق�سيمه وفر�س واقع جديد فيه.

وي��ح��ذر ال��ه��دم��ي م��ن ت�ساعد الق��ت��ح��ام��ات والأح�����داث يف 

امل�سجد الأق�سى، خالل �سهر رم�سان، الذي يتزامن مع “عيد 

ك��ل مو�سم  اع��ت��اد يف  الح��ت��الل  اأن  الف�سح” ال��ع��ربي، خا�سة 

اأعياد على ا�ستغالل لذلك لفر�س اأمر واقع جديد يتم البناء 

عليه والتقدم باجتاه ال�سيطرة الكاملة على امل�سجد املبارك.

ُت��ن��ذر  امل��ن��ط��ق��ة  تعي�سها  ال��ت��ي  ال���ظ���روف  فاإن”  وب��ن��ظ��ره، 

حكومة  ظ��ل  يف  املحتلة،  وفل�سطني  بالقد�س  كبري  بانفجار 

بقفزات  تقوم  كي  الوقاحة  من  ولديها  خربة  قليلة  متطرفة 

جمنونة �ستودي لالنفجار، وقد تدفع بالأمور نحو املواجهة 

الع�سكرية”.

االنباط – وكاالت 

اإن  الفل�سطينية،  ال�����س��ح��ة  وزارة  ق��ال��ت 

م�سنة،  و�سيدة  اأط��ف��ال،   8 بينهم  �سهيدا،   35

ارت���ق���وا ب��ر���س��ا���س الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

خ��الل  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����س��ف��ة  يف  وم�ستوطنيه، 

�سهر يناير من العام اجلاري 2023

واأو�سحت وزارة ال�سحة يف بيان مقت�سب 

اأم�س الإثنني، اأن الإ�سابات التي �ُسجلت على 

اأج�ساد ال�سهداء اأظهرت اأن اإطالق النار كان 

العلوية منها، وغالبيتها  يرتكز يف الأج��زاء 

يف الراأ�س

�سجلت  جنني  حمافظة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

العام  ال�سهداء منذ بداية  العدد الأكرب من 

اجلاري، بواقع 20 �سهيداً

واأ�سارت الوزارة اأن هذا ال�سهر هو الأكر 

دموية يف ال�سفة الغربية منذ عام 2015

االنباط – وكاالت 

املجزرة التي ارتكبها الحتالل الإ�سرائيلي يف جنني 

ا�ست�سهاد  ع��ن  واأ���س��ف��رت  امل��ا���س��ي  اخلمي�س  وخميمها 

10 فل�سطينيني هي الأح��دث بني مئات املجازر، ولن 

تكون الأخ��رية ما دام العامل يكتفي بدور املتفرج على 

جرائمه.

اع�����ت�����داءات الح����ت����الل وجم��������ازره خ�����الل ع��ام��ي 

األف   15 ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفرت  وحدهما  و1948   1947

و400  مليون  اأ�سل  من  األفاً   950 وت�سريد  فل�سطيني، 

األف وتدمري 531 قرية فل�سطينية من بني 1300 قرية 

ومدينة.

ق��واف��ل ال�����س��ه��داء ت��وال��ت ج���راء ج��رائ��م الح��ت��الل 

2022 ومن  األ��ف يف نهاية   100 اإىل نحو  العدد  لي�سل 

اأكر جمازره وح�سية:

و1948   1937 ع��ام��ي  ب��ني  17 جم���زرة يف حيفا   –
اأ�سفرت عن ا�ست�سهاد 772 فل�سطينياً واإ�سابة 798.

– 4 جمازر يف يافا خالل عامي 1947 و1948 اأدت 
اإىل ا�ست�سهاد 124 فل�سطينياً واإ�سابة الع�سرات.

1938 و1948  ع��ام��ي  ب��ني  القد�س  8 جم���ازر يف   –
اأ�سفرت عن ا�ست�سهاد اأكر من 120،واإ�سابة اأكر من 

.150

– جمازر �سفد و�سع�سع واحل�سينية وعني الزيتون 
 260 خ��الل��ه��ا  ا�ست�سهد   1948 واأي����ار  واآذار  ���س��ب��اط  يف 

فل�سطينياً، واأ�سيب الع�سرات.

 1948 واأي����ار  اآذار   – الرملة  مدينة  جم��زرت��ا   –
اأ�سفرتا عن ا�ست�سهاد 75 فل�سطينياً واإ�سابة اآخرين.

– جمزرة دير يا�سني – ني�سان 1948 ا�ست�سهد فيها 
360 فل�سطينياً، واأ�سيب املئات.

– جمزرة قرية الطنطورة قرب حيفا – اأيار 1948 
اأدت ل�ست�سهاد 200 فل�سطيني واإ�سابة الع�سرات.

– جمازر طربيا واللجون وقالونيا ونا�سر الدين 
– ني�سان 1948 ،ا�ست�سهد فيها 91 واأ�سيب اآخرون.

1948 اأدت اإىل ا�ست�سهاد  – متوز  اللد  – جمزرة 
426، واإ�سابة الع�سرات.

الأول  ت�سرين   – باخلليل  ال��دوامي��ة  جم��زرة   –
1948 ا�ست�سهد فيها 200 فل�سطيني.

– ت�سرين الأول  واملجدل  ال�سبع  بئر  – جمزرتا 
واإ�سابة  فل�سطينياً   98 ا�ست�سهاد  ع��ن  اأ�سفرتا   1948

اآخرين.

– جمزرة خميم الربيج يف قطاع غزة – اآب 1953 
ا�ست�سهد فيها 20 فل�سطينياً واأ�سيب 62.

– ت�سرين  اهلل  رام  غرب  �سمال  قبية  – جم��زرة 
اإىل ا�ست�سهاد 69 فل�سطينياً، واإ�سابة  اأدت  الأول 1953 

الع�سرات.

– جمزرة قلقيلية – ت�سرين الأول 1953 ا�ست�سهد 
فيها 70 فل�سطينياً واأ�سيب الع�سرات.

1955 وت�سرين  واأي���ار  �سباط   – غ��زة  جم���ازر   –
الثاين 1956 اأدت اإىل ا�ست�سهاد 380 فل�سطينياً واإ�سابة 

 1956 الأول  ت�سرين   – قا�سم  كفر  جم���زرة   –  .103

ا�ست�سهد فيها 49 فل�سطينياً، واأ�سيب 31.

– جمزرة خميمي �سربا و�ساتيال – اأيلول 1982 
اأدت اإىل ا�ست�سهاد اأكر من 3000 فل�سطيني، ف�ساًل عن 

اإ�سابة املئات.

�سباط  باخلليل-  الإبراهيمي  احل��رم  جم��زرة   –
1994 اأدت اإىل ا�ست�سهاد 60 فل�سطينياً، واإ�سابة 150.

– ا�ست�سهد   2000 اأي��ل��ول  الأق�����س��ى-  جم���زرة   –
خاللها 13 فل�سطينياً، واأ�سيب 475.

– متوز  ب��رام اهلل  وبيت رمي��ا  نابل�س  جمزرتا   –
وت�سرين الأول 2001 اأ�سفرتا عن ا�ست�سهاد 30 واإ�سابة 

الع�سرات.

– جمزرة جنني وخميمها- ني�سان 2002 اأدت اإىل 
ا�ست�سهاد نحو 500 فل�سطيني واإ�سابة املئات.

ي��ون�����س وال���ربي���ج وخميم  وخ����ان  رف���ح  – جم����ازر 
جباليا وحي الدرج يف قطاع غزة – عام 2002 ا�ست�سهد 

فيها 81 فل�سطينياً، واأ�سيب نحو 450.

ج���ب���ال���ي���ا وح����ي����ي ال���زي���ت���ون  خم���ي���م  – جم��������ازر 
عن  اأ�سفرت   2003 – ع��ام  غ��زة  قطاع  يف  وال�سجاعية 

ا�ست�سهاد 65 فل�سطينياً، واإ�سابة اأكر من 250.

وال����ربي����ج واأح����ي����اء ال�����س��ج��اع��ي��ة  رف����ح  – جم�����ازر 
والزيتون والن�سريات يف قطاع غزة – عام 2004 اأدت 

اإىل ا�ست�سهاد 191 فل�سطينياً واإ�سابة 439.

وبيت حانون يف قطاع غزة  لهيا  بيت  – جمزرتا 

2005 وت�سرين الثاين 2006 ا�ست�سهد  الثاين  – كانون 
فيهما 28 فل�سطينياً، واأ�سيب 54.

قطاع غزة بني ال27  على  الإ�سرائيلي  – العدوان 
من كانون الأول 2008 وال� 18 من كانون الثاين 2009 

من  اأك��ر  واأ�سيب  فل�سطينياً،   1436 خالله  ا�ست�سهد 

.5400

14 وال� 21 من  ال�  بني  على قطاع غزة  – العدوان 
ت�سرين الثاين 2012 اأدى اإىل ا�ست�سهاد 180 فل�سطينياً، 

واإ�سابة اأكر من 1300.

7 من متوز  ال���  بني  غ��زة  قطاع  على  – ال��ع��دوان 
وال� 26 من اآب 2014 ا�ست�سهد خالله 2322 فل�سطينياً، 

واأ�سيب نحو 11 األفاً.

العودة يف قطاع غزة  م�سرية  مليونية  – جم��زرة 
– 14 اأي��ار 2018 اأ�سفرت عن ا�ست�سهاد 60 فل�سطينياً، 

واإ�سابة 2771.

اأيام 3 و4 و5 اأيار 2019  – العدوان على قطاع غزة 
اأدى اإىل ا�ست�سهاد 27 فل�سطينياً، واإ�سابة 154.

12 و13 و14  اأي����ام  غ���زة  ق��ط��اع  ع��ل��ى  – ال���ع���دوان 
ت�سرين الثاين 2019 اأ�سفر عن ا�ست�سهاد 34 فل�سطينياً، 

واإ�سابة 100.

على قطاع غزة بني 10 و21 اأيار 2021  – العدوان 
ا�ست�سهد خالله 257 فل�سطينياً واأ�سيب نحو 2000.

5 و6 و7 اآب 2022  اأيام  غزة  على قطاع  – العدوان 
اأدى اإىل ا�ست�سهاد 49 فل�سطينياً، واإ�سابة 360.

تحريض إسرائيلي على اقتحام األقصى وزيادة أعداد 
مقتحميه بـ»الفصح«

»االحتالل ماٍض في مخططه لتهويد المسجد«

الصحة الفلسطينية: 35 شهيدًا بينهم 8 أطفال منذ بداية 2023

باألرقام… مئات المجازر اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ النكبة

»شؤون الكنائس« تدين اعتداء 
مستوطنين على بطريركية األرمن بالقدس

سلفيت.. االحتالل يسلم 11 اخطارا 
بوقف العمل والبناء

الخارجية الفلسطينية تجدد المطالبة بإدراج 
عصابات المستوطنين على قوائم اإلرهاب

االنباط – وكاالت 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ج����ددت 

م��ط��ال��ب��ت��ه��ا امل��ج��ت��م��ع ال����دويل مب��وق��ف ح���ازم 

الإ�سرائيلي  الحتالل  جرائم  لوقف  وعملي 

ع�������س���اب���ات  واإدراج  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  ب���ح���ق 

امل�ستوطنني على قوائم الإرهاب.

نقلته  اأم�س  بيان  يف  اخلارجية  واأو�سحت 

احلماية  توفر  الحتالل  قوات  اأن  وفا  وكالة 

ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ني ل��ريت��ك��ب��وا اأب�������س���ع اجل���رائ���م 

ب��ح��ق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني واأر����س���ه���م وم��ن��ازل��ه��م 

وممتلكاتهم، حمذرة من اأن هذه اجلرائم يف 

م�ستمر. ت�ساعد 

وو����س���ف���ت اخل���ارج���ي���ة اع�����ت�����داءات ق����وات 

بالعقوبات اجلماعية  الحتالل وامل�ستوطنني 

على  العمل  توا�سل  اأن��ه��ا  مبينة  العن�سرية، 

لتوفري  املتحدة  الأمم  ومع  ال��دويل  ال�سعيد 

احل���م���اي���ة ال���دول���ي���ة ل��ل�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 

ع��ل��ى الح��ت��الل لوقف  اأو���س��ع �سغط  وح�����س��د 

اعتداءاته.

االنباط – وكاالت 

ملتابعة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأدان�����ت 

قطعان  اعتداء  فل�سطني،  يف  الكنائ�س  �سوؤون 

يف  الأرم��ن  بطريركية  مقر  على  امل�ستوطنني 

لإزالة  البطريركية  اأ�سوار  واعتالء  القد�س، 

علمها.

وقال رئي�س اللجنة رمزي خوري يف بيان: 

امل��ق��د���س��ات  اإن” ا���س��ت��م��رار الع����ت����داءات ع��ل��ى 

غ��ي��اب  اإىل  ي���ع���ود  وامل�����س��ي��ح��ي��ة  ال����س���الم���ي���ة 

التي  الإرهابية  الأفعال  عن  الدويل  القانون 

اأب��ن��اء ال�سعب  امل�����س��ت��وط��ن��ون جت���اه  ب��ه��ا  ي��ق��وم 

الفل�سطيني”.

اذ  مبكيالني،  يكيل  ال��ع��امل  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ترتكبها  التي  اجل��رائ��م  اأم���ام  ال�سمت  يلتزم 

واقتحاماتهم  وم�ستوطنوها  “اإ�سرائيل” 
والعتداء  الأق�سى  امل�سجد  لباحات  املتكررة 

على اأمالك الكنائ�س.

اأن يكون هناك  و�سدد خوري على �سرورة 

حت����رك ف�����وري وج�����اد م���ن امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 

ووقف  الفل�سطيني،  لل�سعب  احلماية  لتوفري 

ك��اف��ة اأ����س���ك���ال امل��م��ار���س��ات ال��ع��ن�����س��ري��ة ال��ت��ي 

الإ�سرائيلية. احلكومة  تنتهجها 

احل���ك���وم���ة  ه������ذه  ف���ا����س���ي���ة  اأن  واأ�������س������اف 

امل�ساعي  ك��ل  على  خ��ط��ًرا  ت�سكل  العن�سرية، 

ال��دول��ي��ة لإن���ه���اء ال�����س��راع وحت��ق��ي��ق ال�����س��الم 

والعدالة.

الكنائ�س  وبطاركة  روؤ�ساء  خوري  وطالب 

وال�سغط على  ب��دوره��ا  تقوم  ب��اأن  ال��ع��امل،  يف 

جمرمي  مبحا�سبة  ومطالبتها  حكوماتها 

احلماية  وتوفري  الإ�سرائيليني،  من  احل��رب 

املقد�س  الأماكن  ولكافة  الفل�سطيني  لل�سعب 

وامل�سيحية. ال�سالمية 

اأن ه����ذا الع���ت���داء  وم����ن اجل���دي���ر ذك�����ره 

امل�ستوطنون على  به  الذي يقوم  بالأول  لي�س 

قامت  �سابق  وق��ت  ففي  الأرم���ن،  بطريركية 

عن�سرية  ع��ب��ارات  بخط  متطرفة  ج��م��اع��ات 

على جدران البطريركية.

بغاز  للر�س  ال�سبان  من  ع��دد  تعر�س  كما 

ال��ف��ل��ف��ل م���ن ق��ب��ل امل�����س��ت��وط��ن��ني امل��ت��ط��رف��ني، 

اإ���س��اف��ة اإىل ال��ت��ع��دي ع��ل��ى اأح���د ال��ره��ب��ان يف 

القيامة. كني�سة 

النباط – وكالت 

اأم�س  الإ�سرائيلي،  الحتالل  قوات  �سلمت 

الث��ن��ني، 11 اإخ��ط��ارا ب��وق��ف ال��ع��م��ل وال��ب��ن��اء 

غرب  ب��ل��وط  دي��ر  لبلدة  الغربية  املنطقة  يف 

�سلفيت. حمافظة 

وذك�����ر رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة دي����ر ب���ل���وط ���س��م��ري 

اأن ق�����وات الح���ت���الل  ل���وك���ال���ة م���ع���ا،  ي��و���س��ف 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي اق��ت��ح��م��ت ال��ب��ل��دة و���س��ل��م��ت 11 

ظهر  مبنطقة  والبناء  العمل  بوقف  اإخطارا 

غ��رب��ي  وال��ن�����س��ر  اللتاتني”  “بري  ال�����س��راف��ة 

البلدة بحجة اأن املنطقة م�سنفة )ج(.

تعود  م�����س��ك��ون��ة،  امل��ن��ازل  معظم  اأن  واأف����اد 

عامر  ج��ودة،  حممد  ر�ساد  من  لكل  ملكيتها 

ي��و���س��ف ع��ب��د اهلل، ن���ادي ع���ارف ج����ودة، ع��الء 

ع���ب���د اهلل، حم���م���ود م�����س��ط��ف��ى ع��ب��د  ع������زات 

ومنزلني  مو�سى،  زه��ران  اهلل،  عبد  ن��ور  اهلل، 

مي��ل��ك��ه��م��ا امل���واط���ن ع����ادل ي��و���س��ف ع��ب��د اهلل، 

للمواطن  ملكيتهما  ت��ع��ود  وب��رك�����س  وم��ن��زل 

اإيهاب قا�سم ابو العد�س.

اق����������راأ/ي اأي���������س����ا: ل���ل���ي���وم ال���ث���ال���ث ع��ل��ى 

امل�سدد  ح�ساره  يوا�سل  الحتالل  ال��ت��وايل.. 

اأريحا على 

ف���رتة  ه����ن����اك  اأن  اإىل  ي���و����س���ف  واأ�������س������ار 

الخ��ط��ارات  ت�سليم  م��ن��ذ  ت��ب��داأ  ل��الع��رتا���س، 

ولغاية 2023/2/23، كما ورد يف الخطارات.

عبد  د.  ال��ل��واء  �سلفيت  حم��اف��ظ  واأو���س��ح 

جت�سيدا  ت��اأت��ي  املمار�سات  ه��ذه  اأن  كميل  اهلل 

ل�����س��ي��ا���س��ة احل���ك���وم���ة ال���ف���ا����س���ي���ة ال��ي��م��ي��ن��ي��ة 

املنظمة  اأه���داف���ه���ا  ت���وؤك���د  وال���ت���ي  امل��ت��ط��رف��ة، 

ب���الع���ت���داء وال��ق��ت��ل وال��ت��دم��ري وال��ت��ه��ج��ري؛ 

ب���ه���دف ت��و���س��ي��ع امل�����س��ت��وط��ن��ات وزي�������ادة ع��دد 

اأرا�سي املواطنني. امل�ستوطنني على 

الح���ت���الل  مم����ار�����س����ات  اأن  ع���ل���ى  و�����س����دد 

وا����س���ت���م���رار ان���ت���ه���اك���ات���ه ل����ن ت���زي���د ال�����س��ع��ب 

اإ����س���رارا  اإل  ���س��ل��ف��ي��ت  واب���ن���اء  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

باأر�سهم. ومت�سكا 

االنباط – وكاالت 

الع�سومي  عبدالرحمن  ب��ن  ع��ادل  دع��ا 

برامج  بلورة  اإىل  العربي،  الربملان  رئي�س 

ع���م���ل م�����س��رتك��ة ب����ني ال����ربمل����ان ال��ع��رب��ي 

واحت�������اد جم���ال�������س ال�������دول الأع���������س����اء يف 

م��ن��ظ��م��ة ال����ت����ع����اون الإ������س�����الم�����ي، وذل����ك 

ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال���ع���رب���ي والإ����س���الم���ي 

موؤكداً  الربملاين،  امل�ستوى  على  امل�سرتك 

ال���ع���رب���ي  ال����ع����امل����ني  ب����ني  ال���ت�������س���ام���ن  اأن 

لتحقيق  رئي�سياً  مطلباً  ب��ات  والإ�سالمي 

ومعاجلة  وامل�����س��ت��دام��ة  ال�ساملة  التنمية 

التحديات الكثرية التي تواجهها الأمتني 

ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��الم��ي��ة، م�����س��دداً ع��ل��ى اأن 

من  لديهم  والإ���س��الم��ي  العربي  العاملني 

مُيكنهم  م��ا  ال��ق��وة،  وعنا�سر  الإم��ك��ان��ي��ات 

الواقع  تغيري  يف  موؤثرين  يكونوا  اأن  من 

اأزمات  احلايل والت�سدي ملا يواجههم من 

وحتديات.

 ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة رئ���ي�������س ال���ربمل���ان 

العربي اأمام  الدورة ال�سابعة ع�سرة ملوؤمتر 

مبنظمة  الأع�ساء  ال��دول  جمال�س  احت��اد 

ت�ست�سيفها  ال���ت���ي  الإ����س���الم���ي  ال���ت���ع���اون 

اجل��م��ه��وري��ة اجل���زائ���ري���ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

الإ�سالمي  “العامل  عنوان  حتت  ال�سعبية 

والتنمية”. الع�سرنة  ورهانات 

اأم����ام  ك��ل��م��ت��ه  يف  “الع�سومي”  وق�����ال 

املوؤمتر اإن اإلقاء نظرة عامة على خريطة 

الأزم���������ات وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ي�����س��ه��ده��ا 

على  ���س��واء  والإ���س��الم��ي،  العربي  العاملني 

ال�سعيدين  على  اأو  القت�سادي  ال�سعيد 

الأم������ن������ي وال�������س���ي���ا����س���ي، ت���ك�������س���ف ح��ج��م 

امل�سئولية القومية الكبرية التي تقع على 

عاتق الربملانيني، يف هذه املرحلة الفارقة، 

م�سيفاً اأن التحديات التي تواجه الأمتني 

حتّديات  هي  اليوم  والإ�سالمية  العربية 

دولة  اأي��ة  على  ي�سعب  ومعقدة  مت�سابكة 

منفردة مواجهتها مهما كانت قدراتها.

على  العمل  “الع�سومي” باأهمية  ونوه 

مبفهومها  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق 

ال�����س��ام��ل ك��ون��ه��ا ق��اط��رة ال��ت��ط��ور وال��ن��م��و، 

وعماد التقدم يف جميع املجالت، مو�سحا 

فقط،  احل��ك��وم��ات  م�سوؤولية  لي�ست  اأن��ه��ا 

ول��ك��ن��ه��ا م�����س��ئ��ول��ي��ة ت�����س��ارك��ي��ة حت��ت��اج اإىل 

يف  قائاًل  املوؤ�س�سات،  جميع  جهود  تكامل 

الربملانيني  نحن  “ ن�ستطيع  ال�سياق  هذا 

قيمة  اإع��الء  يف  ملمو�س  دور  لنا  يكون  اأن 

وممار�سة،  كمفهوم  والع�سرنة،  التنمية 

م��ن خ���الل ت��وف��ري ب��ن��ي��ة ت�����س��ري��ع��ي��ة ق��وي��ة 

وحديثة ومتطورة، توفر الإطار القانوين 

ال����الزم ل��ب��ل��ورة خ��ط��ط و���س��ي��ا���س��ات وروؤى 

وطنية م�ستدامة ومرنة”.

واأكد “الع�سومي” يف كلمته اأن الق�سية 

امل��رك��زي��ة  ال��ق�����س��ي��ة  �ستظل  الفل�سطينية 

والإ����س���الم���ي،  ال���ع���رب���ي  ل��ل��ع��امل��ني  الأوىل 

ال��ربمل��ان  الإط���ار ت�سامن  جم���دداً يف ه��ذا 

ل�ستعادة  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  العربي 

حقوقه امل�سروعة واإقامة دولته امل�ستقلة.

العسومي: فلسطين ستظل القضية المركزية األولى للعرب والمسلمين
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االنباط – وكاالت 

، جرت  اليوم من ع��ام 1835  يف مثل ه��ذا 

وحينها  ن��وع��ه��ا.  م��ن  اغ��ت��ي��ال  حم��اول��ة  اأول 

هاجم ر�شام مفل�س يدعى ريت�شارد لوران�س، 

واأطلق  جاك�شون  اأن��درو  الأمريكي  الرئي�س 

النار عليه بوا�شطة م�شد�شني.

يف ت��ل��ك امل��ح��اول��ة، اق����رب ل��وران�����س من 

ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ج��اك�����ش��ون ال����ذي ك��ان 

ح�����ش��ر ل���ت���وه يف م��ب��ن��ى ال��ك��اب��ي��ت��ول ج��ن��ازة 

ال�شيوخ  جمل�س  يف  ع�شو  وهو  ديفي�س  وارن 

م�شد�شه  اأ�شهر  كارولينا،  �شاوث  ولي��ة  عن 

مل  الر�شا�شة  اأن  اإل  ال��زن��اد،  على  و�شغط 

تنطلق.

ا����ش���ت���ب���ك ال���رئ���ي�������س الأم����ري����ك����ي اأن������درو 

ج��اك�����ش��ون وك���ان ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 67 ع��ام��ا 

بع�شاه.  �شربات  عدة  له  ووجه  املهاجم،  مع 

املهاجم  متكن  الثنني،  بني  العراك  وخالل 

من اإ�شهار م�شد�س ثان كان بحوزته و�شحب 

الزناد و�شغط، ويف هذه املرة تعطل امل�شد�س 

اأي�شا.

اع��ت��ق��ل م�����ش��اع��دو ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي 

املهاجم لوران�س، وقادوه بعيدا عن جاك�شون 

الذي مل ي�شب باأي اأذى، لكنه كان يغلي من 

الغ�شب.

منفذ حماولة الغتيال الفا�شلة ريت�شارد 

ل���وران�������س م���ن ����ش���دة م��ر���ش��ه ال��ن��ف�����ش��ي ك��ان 

يعتقد اأنه امللك الإجنليزي ريت�شارد الثالث، 

اأن����درو  الأم���ري���ك���ي  ل��ل��رئ��ي�����س  اغ��ت��ي��ال��ه  واأن 

ي�شمح  ما  وثريا  �شهريا  �شيجعله  جاك�شون 

جمددا  واجللو�س  اإجن��ل��را  اإىل  بالعودة  له 

“عر�شه”. على 

ك����ان ل���وران�������س ي���ع���اين م���ن ا���ش��ط��راب��ات 

مبناف�شي  ع��الق��ة  اأي  ل��ه  ت��ك��ن  ومل  ع��ق��ل��ي��ة 

ال��رئ��ي�����س  اأن  اإل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني،  ج��اك�����ش��ون 

الأمريكي كان مقتنعا باأن لوران�س قد اأر�شل 

من قبل خ�شومه يف احلزب لقتله.

يف ذل����ك ال���وق���ت ك����ان ال���دمي���ق���راط���ي���ون 

وال�����ش��ن��اع��ة منخرطني يف  ال��ت��ج��ارة  ورج���ال 

معركة حول حماولة جاك�شون ت�شفية بنك 

البنك  مبثابة  ك��ان  ال��ذي  املتحدة  ال��ولي��ات 

املركزي.

مل ت��ث��ب��ت ���ش��ك��وك ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي 

اأن حم��اول��ة الغ��ت��ي��ال  اأن�����درو ج��اك�����ش��ون يف 

ج����رت ب���اإي���ع���از م���ن خ�����ش��وم��ه ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني، 

م�شت�شفى  يف  حياته  بقية  ل��وران�����س  وق�شى 

النف�شية. لالأمرا�س 

م���وؤ����ش�������ش���ة  م�����ن  ب����اح����ث����ني  اأن  ال�����الف�����ت 

الزمان،  من  قرن  بعد  اأج��روا  �شميث�شونيان 

جت���رب���ة ع��ل��ى م�����ش��د���ش��ي ل���وران�������س. واأط���ل���ق 

من  �شليم  ب�شكل  ال��ن��ار  امل�����ش��د���ش��ان  خ��الل��ه��ا 

اأن  ت�شجيل  ج��رى  ولحقا  الأوىل.  املحاولة 

اأثناء  �شيتعطالن  امل�شد�شني  كال  اأن  احتمال 

حماولة الغتيال كان واحدا اإىل 125000.

وك���ان���ت ح���ادث���ة ���ش��اب��ق��ة دف���ع���ت ال��ب��ع�����س 

خارقا  �شخ�شا  جاك�شون،  اأن��درو  اعتبار  اإىل 

وعري ع��ادي! حدث ذلك يف �شبابه حني بلغ 

اخل�شام ذروته حول رهانات �شباقات اخليل 

ت�شارلز  يدعى  �شخ�س  “امراأة” مع  وح��ول 

ديكن�شون، وكانت املراأة زوجته، فيما كان هو 

يعد من املهرة يف اإطالق النار!

ات���ف���ق اخل�����ش��م��ان ع��ل��ى اإج�������راء م���ب���ارزة 

ب��امل�����ش��د���ش��ات! ومب���ا اأن م��ث��ل ه���ذه امل��ب��ارزات 

حمظورة يف ولية تيني�شي، م�شيا اإىل ولية 

30 مايو  بينهما يوم  املبارزة  كنتاكي، وجرت 

.1806

واأ����ش���اب  اأول،  ال���ن���ار  دي��ك��ن�����ش��ون  اأط���ل���ق 

ج��اك�����ش��ون يف ����ش���دره. ح��ط��م��ت ال��ر���ش��ا���ش��ة 

�شلعني وعلقت يف القف�س ال�شدري بالقرب 

من القلب.

يف تلك الأثناء مل ي�شقط اأندرو جاك�شون، 

خ�شمه  على  النار  واأطلق  نف�شه  متالك  بل 

وت�شبب  �شرايينه  اأح��د  اأتلف  بجرح  واأ�شابه 

يف موته يف وقت لحق.

املحري يف الأمر اأن جاك�شون، الذي اأ�شبح 

بعد  عا�س  لح��ق��ا،  املتحدة  للوليات  رئي�شا 

ع��ام��ا بر�شا�شة  اأرب��ع��ني  مل���دة  امل���ب���ارزة  ه���ذه 

عالقة يف �شدره!

�شهد  ك��ان  الأمريكي  التاريخ  العموم،  يف 

طالت  اأولها  للروؤ�شاء،  اغتيال  عمليات  اأربع 

اأبراهام لنكولن يف 14 اأبريل 1865، والثانية 

اأ�شيب  راح �شحيتها جيم�س غارفيلد، حيث 

2 يوليو 1881، وفارق احلياة  بالر�شا�س يف 

يف 14 �شبتمرب من نف�س العام.

الغ���ت���ي���ال ال���ث���ال���ث ت���ع���ر����س ل����ه وي��ل��ي��ام 

م��اك��ي��ن��ل��ي وك������ان ان���ت���خ���ب مل��ن�����ش��ب رئ��ي�����س 

الوليات املتحدة لولية ثانية يف عام 1900، 

واأ�شيب بجروح قاتلة يف 5 �شبتمرب 1901.

فكان  اأمريكي،  لرئي�س  اغتيال  راب��ع  اأم��ا 

كيندي  جون  الرئي�س  حياة  واأنهى  الأ�شهر، 

دال���س  بولية  ال��راأ���س يف مدينة  بطلقة يف 

تك�شا�س يوم 5 �شبتمرب 1963.

االنباط – وكاالت 

من  ي��وم  لأك��رب  املتحدة  اململكة  ت�شتعد 

حيث  ال�شتاء،  ه��ذا  العمالية  الإ���ش��راب��ات 

قطاعات  من  عمال  يخرج  اأن  املنتظر  من 

ال�شكك احلديدية والتعليم واجلامعات يف 

من�شق  اإج��راء  املقبل يف  الأول من فرباير 

فاينان�شيال  ل�شحيفة  وفقا  الأجور،  ب�شاأن 

تاميز.

الإ�����ش����راب����ات امل��ح��ت��م��ل��ة ���ش��ت��ت�����ش��ب��ب يف 

اإغالق املدار�س وتلغي الف�شول اجلامعية 

وت���ع���ط���ل خ����دم����ات ال�������ش���ك���ك احل���دي���دي���ة 

وال��ك��ث��ري م��ن خ��دم��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام هذا 

الأ�شبوع.

و����ش���ي���ن���ظ���م م����وؤمت����ر ن���ق���اب���ات ال���ع���م���ال 

�شوت  يعد  الذي   ،)TUC( الربيطانية 

احل���رك���ة ال��ع��م��ال��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة يف امل��م��ل��ك��ة 

اأنحاء  جميع  يف  كبرية  م�شريات  املتحدة، 

ت�شريع  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اًج��ا  امل��ت��ح��دة،  اململكة 

احل��ك��وم��ة امل��ن��اه�����س ل���الإ����ش���راب، ورف�����س 

متويل رواتب اأعلى ملوظفي القطاع العام.

�شين�شم مئات الآلف  الوقت نف�شه،  يف 

م���ن الأ����ش���خ���ا����س، مب���ا ف��ي��ه��م م��در���ش��ون 

اخلدمة  يف  وم��وظ��ف��ون  ق��ط��ارات  و�شائقو 

من  التي  املن�شقة  الإ�شرابات  اإىل  املدنية، 

اأن تكون الأكرث نطاًقا حتى الآن  املحتمل 

يف ف�شل ال�شتاء، فيما �شُتغلق املدار�س مما 

ال��ب��ق��اء يف  ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى  �شيجرب الآب����اء 

القطارات  �شركات  معظم  وت��وق��ف  امل��ن��زل 

عن موا�شلة خدماتها.

الإ���ش��راب��ات  ت�شاعد  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

ال�شناعية، اأو�شحت احلكومة الربيطانية 

اأن��ه��ا ل��ي�����ش��ت م�����ش��ت��ع��دة ح��ت��ى الآن لإع���ادة 

القطاع  روات��ب  رف��ع  ب�شاأن  املحادثات  فتح 

 4 العام، مبعدلت تراوح بني  لهذا  العام 

املائة، ما �شاهم يف بقاء معدلت  5 يف  اإىل 

ال��ت�����ش��خ��م م��رت��ف��ع��ة ب��ط��ري��ق��ة ل مي��ك��ن 

للعمال مواكبتها بالنظر اىل رواتبهم.

م��ن جانبه، ه��اج��م ب��ول ن���واك، الأم��ني 

امل��ال��ي��ة جريميي  TUC، وزي���ر  ل���  ال��ع��ام 

القطاع  روات��ب  رفع  يف  ل�”ف�شله”  هانت 

ال����ع����ام ب��ي��ن��م��ا ك����ان ي�����ش��ع ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

وقال:”  الق��ت�����ش��ادي.  ل��ل��ن��م��و  احل��ك��وم��ة 

ال��������وزراء  ورئ���ي�������س  ه����ان����ت  ج����ريمي����ي  اإن 

النزاعات  ح��ل  مفتاح  هما  �شوناك  ري�شي 

اأن  اإىل  م�����ش��رًيا  احلالية”،  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

ال��ت��ح��ذي��رات الأخ�����رية ب�����ش��اأن امل���زي���د من 

ال���ق���ي���ود امل���ال���ي���ة ���ش��ت��ك��ون م��ق��ل��ق��ة ل��ل��غ��اي��ة 

العموميني. للموظفني 

املقبل  الأرب���ع���اء  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة،  وق���ال 

الحت��اد  م��ن قبل  ي��وم عمل  اأول  ي�����ش��ادف 

يقرب  م��ا  ي�شكل  ال��ذي  للتعليم،  الوطني 

التدري�س،  يف  العاملة  ال��ق��وى  ن�شف  م��ن 

الأمر الذي �شيوؤثر على الغالبية العظمى 

من املدار�س يف اإجنلرا وويلز.

العامة  الأمينة  بو�شتيد،  ماري  وقالت 

امل�����ش��رك��ة ل���الحت���اد ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، 

من  موقفا”  “يتخذون  اأع�����ش��اءه��ا  اإن 

بالكامل  مم��ول��ة  ال��رات��ب  يف  “زيادة  اأج���ل 

م�شيفة  الت�شخم”،  مواجهة  وت�شتطيع 

جتنب  ت��ت��وق��ع  اأن  مي��ك��ن  ل  احل��ك��وم��ة  اأن 

ت����ق����دم م���ق���رح���ات  الإ������ش�����راب�����ات م����ا مل 

ملمو�شة لزيادة دفع.

 100 من  اأكرث  ُي�شرب  اأن  املنتظر  ومن 

األ����ف ع�����ش��و يف احت����اد اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة 

اخلدمة  موظفي  ميثل  الذي  والتجارية، 

املدنية، يف 123 دائرة ووكالة حكومية - مع 

وم�شئويل  القيادة  ومدربي  الإح�شائيني 

خ��ف��ر ال�����ش��واح��ل وامل��ح��ام��ني احل��ك��وم��ي��ني 

الآخرين  الأ�شخا�س  من  العديد  بني  من 

العت�شام.  �شفوف  اإىل  ين�شمون  الذين 

الالحقة،  لالإ�شرابات  مواعيد  تقرر  كما 

مبا يف ذلك اإ�شراب اأكرث من 100 موظف 

يف املتحف الربيطاين.

100 يوم فى السلطة.. صحف إيطالية تشيد 
بميلونى: تسير بخطى ثابتة وشعبيتها ترتفع

االنباط – وكاالت 

اأب�����رزت ال�����ش��ح��ف الإي��ط��ال��ي��ة م��رور 

ج���ورج���ي���ا  ح���ك���وم���ة  ع���ل���ى  ي����وم����ا   100

ميلونى، وقالت �شحيفة “اجلورنال”، 

ثابتة  خ��ط��ى  ع��ل��ى  ت�شري  احل��ك��وم��ة  اإن 

لليمني  ت��اب��ع��ة  اأن��ه��ا  ورغ���م  الآن،  ح��ت��ى 

اإي��ط��ال��ي��ا بال  اأن��ه��ا ت��ق��ود  اإل  امل��ت��ط��رف 

تطرف.

“تيمبى”  ����ش���ح���ي���ف���ة  واأ���������ش��������ارت 

ل�شتطالعات  وفقا  اأنه  اإىل  الإيطالية، 

اأظ���ه���رت ترحيبا  اإي��ط��ال��ي��ا  ف���ى  ال�����راأى 

اليمينية  احلكومة  رئي�شة  بعمل  �شعبيا 

امل��ت��ط��رف��ة ومب��ن��ا���ش��ب��ة م�������رور100 ي��وم 

جورجيا  �شددت  ال�شلطة،  توليها  على 

اأ���ش��ب��ح��ت  اإي���ط���ال���ي���ا  اأن  ع��ل��ى  م��ي��ل��وين 

الدويل  ال�شياق  من  بالرغم  متما�شكة 

احلكومة  رئي�شة  واأو���ش��ح��ت  ال�����ش��ع��ب، 

ارتفاع  اأظهرت  البور�شة  اأن  الإيطالية 

بنك  �شهد  كما  ب�����%20،  اإي��ط��ال��ي��ا  اأ���ش��ه��م 

اإي��ط��ال��ي��ا ان��ت��ع��ا���ش��ا ق���وي���ا  يف ال��ن�����ش��ف 

ال����ث����اين م����ن ال����ع����ام اجل��������اري، وال�����ذي 

اإىل   2025 و   2024 ع��ام��ي  يف  �شي�شتقر 

م�شتويات مقبولة .

وق������ال  ن���ان���دو ب��ان��ون��ت�����ش��ل��ي، م��دي��ر 

خالل  اإن��ه  اإيطاليا،  يف  اإب�شو�س  �شركة 

100 يوم، منت �شعبية  جورجيا ميلوين 

46% من  اأن  ال��ع��ل��م  م��ع  م��ذه��ل  ب�����ش��ك��ل 

ي��ق��درون  ال��ي��وم  الإي��ط��ال��ي��ني  الناخبني 

حكومتها. عمل 

واأ�شارت �شحيفة كوريو، اإىل اأن اأبرز 

م���ا ق��ام��ت ب���ه ح��ك��وم��ة م��ي��ل��وين خ��الل 

قانون  على  املوافقة  ك��ان  ال��ف��رة،  ه��ذه 

امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة، ال��ت��ي ك��ان��ت احلكومة 

ال�����ش��اب��ق��ة ق���د و���ش��ع��ت اإط����اره����ا ال��ع��ام 

التعديالت  اأم��ا  العري�شة.  وخطوطها 

جريت على تلك املوازنة، 
ُ
اأ القليلة التي 

فقد ا�شطرت ميلوين اإىل الراجع عن 

ولي�س  حلفائها  م��ن  ب�شغط  معظمها 

املعار�شة. من 

وي���ع���رف م�����ش��وؤول��ون يف امل��ف��و���ش��ي��ة 

ب��اأن معظم اخل��ط��وات التي  الأوروب��ي��ة، 

ق��ام��ت ب��ه��ا م��ي��ل��وين ح��ت��ى الآن ت��ن��درج 

�شلفها  عليه  ي�شري  كان  الذي  اخلط  يف 

ماريو دراجى، ل بل اإن بع�شها مل يكن 

رئي�شتها  ك��ان��ت  ح��ك��وم��ة  م���ن  م��ت��وق��ع��اً 

ق���د و���ش��ع��ت امل��وؤ���ش�����ش��ات الأوروب����ي����ة يف 

وت�شم  �شنوات،  ط��وال  �شهامها  مرمى 

ينادي  الذي كان زعيمه  الرابطة  حزب 

زال  وم��ا  ال��ي��ورو،  باخلروج من منطقة 

يطالب  اأن  غ��ري  م��ن  منا�شبة  ي��وف��ر  ل 

التنظيمية  الأ���ش�����س  يف  ال��ن��ظ��ر  ب���اإع���ادة 

واآل�����ي�����ات ات����خ����اذ ال�����ق�����رار يف الحت�����اد 

الأوروبي.

األمريكية  المتحدة  الواليات  الصينية:  الخارجية 
صاحبة المبادرة األكبر في اندالع األزمة األوكرانية

االنباط – وكاالت 

ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ح��ث��ت 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة على 

وقف اإمدادات الأ�شلحة اإىل اأوكرانيا، 

امل��ب��ادرة  “�شاحبة  ب���  اإي���اه���ا  وا���ش��ف��ة 

الأكرب يف اندلع الأزمة الأوكرانية«.

الر�شمية  املتحدثة  بذلك  �شرحت 

ماو  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  با�شم 

باأن  تابعت  حيث  الثنني،  اأم�س  نينغ 

اأم��ام  الأي���دي  مكتوفة  تقف  ل��ن  بكني 

اأ�شا�س  ل  ال��ت��ي  امل�شتمرة  الت��ه��ام��ات 

ل��ه��ا م��ن ال�����ش��ح��ة م��ن ق��ب��ل ال��ولي��ات 

امل���ت���ح���دة، وب��ي��ن��م��ا ت��ن��ت��ه��ك وا���ش��ن��ط��ن 

م�����ش��ال��ح ال�������ش���رك���ات ال�����ش��ي��ن��ي��ة دون 

اأ�شباب منطقية، و�شوف تقوم ال�شني 

بحماية هذه ال�شركات يف حالة فر�س 

ع���ق���وب���ات اأم���ري���ك���ي���ة ����ش���ده���ا ب�����ش��ب��ب 

اأوكرانيا.

اخلارجية  با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت 

امل���ت���ح���دة  ال������ولي������ات  اإن  ال�������ش���ي���ن���ي���ة 

الأمريكية هي �شاحبة املبادرة الأكرب 

واإذا  الأوك���ران���ي���ة،  الأزم�����ة  ان����دلع  يف 

كانت مهتمة حقا بال�شعب الأوكراين، 

الأ�شلحة. ت�شليم  اإيقاف  فعليها 

وت��اب��ع��ت اخل��ارج��ي��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة اأن 

التفكري  من  وبدل  املتحدة،  الوليات 

ت��وج��ه  ب����اأوك����ران����ي����ا،  ت�����ش��رف��ات��ه��ا  يف 

لها �شد جمهورية  اأ�شا�س  ل  اتهامات 

ال�شعبية. ال�شني 

الرئيس األمريكي المحظوظ.. عاش 40 عاما برصاصة عالقة بصدره

بريطانيا تستعد لـ«أربعاء الغضب«.. أكثر من 100 ألف عامل يعلنون اإلضراب

االنباط – وكاالت 

زوران  ال��ك��روات��ي  الرئي�س  و���ش��ف 

م��ي��الن��وف��ي��ت�����س م��وق��ف ال���غ���رب من 

اأخالقي”،  “غري  ب���اأن���ه  اأوك���ران���ي���ا 

�شكانها  ب��دون  البالد  �شترك  حيث 

نتيجة  اخل�شائر  ب�شبب  الذكور  من 

القتالية. لالأعمال 

اإف����������ادة ���ش��ح��ف��ي��ة  ج������اء ذل������ك يف 

ل����ه ن��ق��ل��ت��ه��ا الإذاع��������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون 

ميالنوفيت�س  تابع  حيث  الكرواتي، 

باأن دعاة ال�شالم واملقاتلني من اأجل 

يريدون  الغرب  يف  بالأم�س  ال�شالم 

دون  الآخرين”،  دماء  “�شرب  اليوم 

امل��خ��اط��رة ب��اأن��ف�����ش��ه��م، وم���ا ن��ق��وم به 

كغرب جماعي هو اأمر غري اأخالقي 

للغاية. فاحلل لي�س بتغيري ال�شلطة 

الدبابات  �شتح�شد  فيما  رو���ش��ي��ا،  يف 

الأمل���ان���ي���ة يف خ����ارك����وف م���زي���دا من 

ال���رو����س و���ش��ت��ق��رب��ه��م م���ن ال�����ش��ني، 

اإن م��ا  ب��ال��ف��ع��ل.  ي���ح���دث  وه�����ذا م���ا 

وي�شر  �شيا�شيا  ح��ك��ي��م  غ��ري  نفعله 

التطور  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  بالغرب”، 

اإىل  ي����وؤدي  امل�شلح  ل��ل�����ش��راع  احل���ايل 

واأع��رب  املحروقة،  الأر����س  تكتيكات 

ميالنوفيت�س عن ا�شتعداده، ب�شفته 

الرئي�س والقائد الأعلى يف كرواتيا، 

واإدانة  الإن�شانية،  امل�شاعدة  لتقدمي 

العدوان، دون اأي تدخل ع�شكري.

رئ��ي�����ش��ة  اأن  م��ي��الن��وف��ي��ت�����س  وق����ال 

امل���ف���و����ش���ي���ة الأوروب�������ي�������ة اأور������ش�����ول 

ف���ون دي���ر لي���ن ك��ان��ت ق���د ���ش��رح��ت 

جندي  األ���ف   100 ب���اأن  �شهرين  ق��ب��ل 

اأن 250  ي��ع��ن��ي  ق��ت��ل��وا، م���ا  اأوك������راين 

ك��ان هذا  واإذا  اآخ��ري��ن ج��رح��وا.  األفا 

�شحيحا، فقد مات الآن حوايل 150 

األف منهم. وتابع: “اإن لدى الرو�س 

ميزة بالذخرية واملدفعية بال حدود، 

اأوكرانيا بال رجال  وما احلل؟ ترك 

متاما. ل�شت رئي�س اأوكرانيا اإل اأنني 

كنت متعاطفا مع هذا البلد«.

كرواتيا،  2022، خ�ش�شت  عام  ويف 

ي��ورو  مليون   16.5 لل�شلطات،  وفقا 

ال��ق��وات  م��ن  األ���وي���ة  اأرب���ع���ة  لتجهيز 

الأوكرانية، ونقل الكثري من املدافع 

اإىل  وال��ذخ��رية  واملدفعية  الر�شا�شة 

كييف.

الدميقراطي  الكومنولث  وي�شغل 

ال��ربمل��ان  يف  املقاعد  غالبية  احل��اك��م 

واحل��ك��وم��ة يف ال���ب���الد، ف��ي��م��ا اأع���رب 

رئي�شها ورئي�س وزراء كرواتيا اأندري 

ب��ل��ي��ن��ك��وف��ي��ت�����س ع���ن اأ���ش��ف��ه يف ي��ن��اي��ر 

لعدم متكن النواب من املوافقة على 

م�����ش��ارك��ة زغ����رب يف م��ه��م��ة الحت���اد 

الأوروب����������ي ل���ت���دري���ب ال��ع�����ش��ك��ري��ني 

يف   EUMAM الأوك�����ران�����ي�����ني 

نهاية عام 2022.

وق���د حت���دث ال��رئ��ي�����س ال��ك��روات��ي 

وتكرارا  م��رارا  ميالنوفيت�س  زوران 

الكرواتي  للجي�س  م�شاركة  اأي  �شد 

معربا عن  ب��اأوك��ران��ي��ا،  الأح����داث  يف 

التي  العقوبات  فعالية  ب�شاأن  �شكوكه 

من  بلينكوفيت�س  حكومة  متنع  مل 

امل���واق���ف فيما  اأ���ش��ع��ب  اأح����د  ات���خ���اذ 

ي��ت��ع��ل��ق ب��رو���ش��ي��ا يف غ����رب ال��ب��ل��ق��ان 

وتقدمي امل�شاعدة اإىل كييف، وكذلك 

“من�شة  ل���ق���اء  اخل����ري����ف  يف  ع���ق���د 

القرم” مب�شاركة ع�شوة الكونغر�س 

بيلو�شي. نان�شي 

وت����اب����ع م��ي��الن��وف��ي��ت�����س ب����اأن����ه مت 

ا�����ش����ت����ف����زاز رو�����ش����ي����ا ل����ل���������ش����راع م��ع 

���ش��ل��وك  وه���و   ،2014 م��ن��ذ  اأوك���ران���ي���ا 

النووية  الأ�شلحة  با�شتخدام  يهدد 

“اإننا  ق��ال:  حيث  مو�شكو،  قبل  من 

بنية  رو���ش��ي��ا  ي�شتفز  اأح��ده��م  ن�شهد 

اأن  وب��ع��د  احل����رب،  ه���ذه  يف  الت�شبب 

ب�����داأت، ف��م��ا اخل��ط��ة؟ ل��ق��د م��ر ع��ام، 

ع��ن  ف���ق���ط  الآن  ن���ت���ح���دث  ون����ح����ن 

ملاذا مل تذهب هناك منذ  الدبابات. 

الأمل��ان��ي��ة  ال���دب���اب���ات  الأول؟  ال���ي���وم 

والأم��ري��ك��ي��ة، وال��ت��ي ل��ن ت��ذه��ب اإىل 

هناك على الإطالق. �شرن�شل جميع 

ال��دب��اب��ات الأمل��ان��ي��ة اإىل ه��ن��اك، على 

األف  اأكرث من  اأن  الرغم من حقيقة 

م���ن ت��ل��ك ال��ت��ي ب��ق��ي��ت م���ن الحت����اد 

بالفعل،  تدمريها  مت  قد  ال�شوفيتي 

وه�����و امل�������ش���ري ال������ذي ي��ن��ت��ظ��ر ه���ذه 

اأي�شا«. الدبابات 

وت�شاءل الرئي�س: “ما هو الغر�س 

من هذه احلرب؟ هزمية قوة نووية 

بلد  يف  ح��دوده��ا  على  تقاتل  عظمى 

اآخر غزته؟ هل ميكنك هزمية مثل 

التقليدية؟  بالو�شائل  ال��دول��ة  ه��ذه 

ما هو اجلواب؟ هل ميكن تق�شيمها 

اإىل اأج�����زاء؟ وب��ع��د ذل����ك، ت��ط��ل��ق يف 

ن����ووي،  راأ�������س  اآلف   6 ي���اأ����س  ح���ال���ة 

ويبكي اجلميع؟«.

وبح�شب الرئي�س فاإن تلك حقيقة 

خطرية، وهو يتحدث عنها منذ عام 

حتى الآن، و “مل يتغري �شيء«.

زيلينسكي ومن يحركونه غير مجد حاليا»بالد بال ذكور«.. رئيس كرواتيا يعتبر موقف الغرب من أوكرانيا غير أخالقي التحدث مع  ريابكوف: 

االنباط – وكاالت 

الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  ق��ال 

���ش��ريغ��ي ري���اب���ك���وف، اإن����ه يف ال��ظ��روف 

لي�س  التحدث  م��ن  ج��دوى  ل  احلالية 

من  وم���ع  ب��ل  كييف  �شلطات  م��ع  ف��ق��ط 

اأي�شا. يحركونها 

ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة،  “يف  واأ�����ش����اف: 

بتزويد  قرارها  وا�شنطن  اأعلنت  عندما 

اأتباعها  ويتناف�س  بالدبابات  اأوك��ران��ي��ا 

مب���ا يف ذل����ك ك���ن���دا ع��ل��ى م���ن ���ش��ري���ش��ل 

اأك����رث م���ن ال���دب���اب���ات، ل ت��وج��د ف��ائ��دة 

النازيني  م��ع  فقط  لي�س  التحدث  م��ن 

الأوك����ران����ي����ني ب���ل وم����ع م���ن ي��ح��رك��ه��م 

ك���دم���ى. ي��ب��دو ال��ك��ث��ري م��ن��ه��م ف��ع��ال يف 

و�شع كاريكاتوري ل�شدة جهلهم«.

“موقفنا  ال�����وزي�����ر:  ن���ائ���ب  وت����اب����ع 

معروف جيدا حتى بالن�شبة لوا�شنطن. 

نحن على ا�شتعداد لدرا�شة اأي مبادرات 

ج���ادة حل��ل الأزم����ة الأوك���ران���ي���ة، ولكن 

حتى الآن مل يقم اأحد ب�شياغتها”.

واع��ت��رب ري��اب��ك��وف، اأن الأوه���ام حول 

متاما،  ت�شقط  اأن  يجب  الغرب  و�شاطة 

جانب  م��ن  العلنية  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  ب��ع��د 

ال�شابقني  الغربية  ال���دول  ق��ادة  بع�س 

ع�����ن ات����ف����اق����ي����ات م���ي���ن�������ش���ك ورب���اع���ي���ة 

نورماندي.

اأن  ال��وا���ش��ح  “من  وق���ال ري��اب��ك��وف: 

الرئي�شي  املخرج  فقط  لي�شت  وا�شنطن 

بل  برمتها،  الأوكرانية  الأزم��ة  هذه  يف 

منها”. الرئي�شي  وامل�شتفيد 

ونوه باأن الوليات املتحدة تخترب يف 

احلربية.  �شناعاتها  منتجات  اأوكرانيا 

وه������ي ت�������ش���ر ع����ل����ى اإر�������ش������ال امل����ع����دات 

“للتخل�س  ح��ل��ف��ائ��ه��ا  م���ن  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

الأوك��راين،  العمليات  م�شرح  يف  منها” 

وذل���ك ب��ه��دف اإج��ب��ار ع��ل��ى الأوروب���ي���ني 

مبليارات  الأمريكي  ال�شالح  �شراء  على 

الدولرات.

اأن كل ما يقوم  و�شدد ريابكوف على 

ب��ه الأم��ري��ك��ي��ون، ي��ت��م ب�����ش��راح��ة اأم���ام 

ال����ذي ي�شعر  ال�����دويل،  امل��ج��ت��م��ع  اأع����ني 

ب��ال��ق��ل��ق امل���ت���زاي���د ح����ول امل�����ش��ري ال���ذي 

حت������اول جم���م���وع���ة م����ن ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 

اأو حتى  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ال��غ��رب��ي��ني ع��دمي��ي 

املخبولني، دفع العامل نحوه.

اأن  امل������ف������ارق������ات  “ومن  وق������������ال: 

امل�����ش��وؤول��ني الأم��ري��ك��ي��ني ي��زع��م��ون ب��اأن 

ت���وري���د جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م���ن اأن��ظ��م��ة 

يف  مبا  فاأكرث،  اأك��رث  املتقدمة  الأ�شلحة 

لي�س  لأوكرانيا،  الثقيلة  الأ�شلحة  ذلك 

ت�شعيدا”.

النباط – وكالت 

ق������ال امل����ت����ح����دث ب���ا����ش���م ال���رئ���ا����ش���ة 

اإن  ب���ي�������ش���ك���وف،  ال���رو����ش���ي���ة دم����ي����ري 

ع���الق���ات م��ت��م��ي��زة خ��ا���ش��ة ت��رب��ط بني 

ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف���الدمي���ري ب��وت��ني 

ونظريه الركي رجب طيب اأردوغان.

ووف�����ق�����ا مل���م���ث���ل ال����ك����رم����ل����ني، ت���ق���وم 

ال��ع��الق��ة ب���ني ال��رئ��ي�����ش��ني ع��ل��ى ال��ث��ق��ة 

والح�������رام امل���ت���ب���ادل، وه���م���ا ي���ق���دران 

ب�شكل متبادل الوفاء باللتزامات.

على  رده  خ��الل  بي�شكوف،  واأ���ش��اف 

�����ش����وؤال ه���ل ي���وؤي���د ال��ك��رم��ل��ني ك��ل��م��ات 

اأردوغ�������������ان الأخ����������رية ع�����ن ال���رئ���ي�������س 

الفرن�شي اإميانويل ماكرون: “ل نرى 

العالقات  على  التعليق  املمكن  من  اأنه 

ال���رك���ي���ة- ال��ف��رن�����ش��ي��ة. ك��م��ا ت��ع��ل��م��ون 

ت��رب��ط ال��رئ��ي�����ش��ني ب��وت��ني واأردوغ������ان 

عالقات متميزة، تقوم فعال على الثقة 

والح������رام امل���ت���ب���ادل، وع��ل��ى الل���ت���زام 

ب�شكل  الرئي�شان  ويقدر  بتعهداتهما. 

بالكلمة  ال��وف��اء  على  ال��ق��درة  م��ت��ب��ادل 

بتنفيذها”. واللتزام 

يف وقت �شابق، قال الرئي�س الركي، 

اإمي���ان���وي���ل  ال���ف���رن�������ش���ي  ال���رئ���ي�������س  اإن 

م�شريا  ���ش��ادق،  غ��ري  �شخ�س  م��اك��رون 

واعتبارها  تفقد هيبتها  اأن فرن�شا  اإىل 

يوما بعد يوم.

اأ����ش���ار  ي��ن��اي��ر اجل�������اري،  ب���داي���ة  ويف 

الآن  “يوجد  اأن�������ه  اإىل  ب���ي�������ش���ك���وف 

بوتني  ب��ني  احلوار”  يف  ت��وق��ف  ف���رة 

وماكرون.

»ماكرون شخص غير صادق« .. كيف علق الكرملين على تصريح أردوغان؟
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ستاد الملك فهد يودع جماهيره 

الحوامدة لـ»األنباط« عودة سلة 
الوحدات للدوري »كالم فارغ« 

نجوم السلة يكرمون النجم المعتزل جمال البحيري 

برشلونة يحسم لقب بطل الشتاء 

الرياض – وكاالت 

���س��ج��ل ا���س��ت��اد امل��ل��ك ف��ه��د ال���دويل 

اإغالقه،  قبل  مميًزا  رقًما  بالريا�ض 

ع��ام،  ع��ن  ت��زي��د  مل���دة  �سي�ستمر  ال���ذي 

ي�ست�سيف  م��ل��ع��ب  اأك�����ر  ب����ات  ح��ي��ث 

ال�سعودي، بواقع  ال�سوبر  نهائي كاأ�ض 

اأك���ر ملعب جرت  اأن���ه  كما  م���رات.   3

على اأر�سه مواجهات يف البطولة )4(. 

وب��ذل��ك، ف�ض اال���س��ت��اد ال�����س��راك��ة مع 

الذي  لندن،  يف  كوتيج  كرافن  ملعب 

الن�سر  ب��ن   2015 نهائيي  ا�ست�ساف 

الهالل  جمع  ال��ذي  و2016  بالهالل، 

من  ال���9  الن�سخ  ُلعبت  وق��د  باالأهلي. 

على  ال�سعودي  ال�سوبر  ك��اأ���ض  نهائي 

امللك  مدينة  ملعب  ه��ي:  م��الع��ب،   6

املكرمة،  الريا�سية مبكة  العزيز  عبد 

ال����دويل وملعب  امل��ل��ك ف��ه��د  وا���س��ت��اد 

بالعا�سمة  ف��ه��د  ب��ن  ف��ي�����س��ل  االأم����ر 

عبد  امل��ل��ك  مدينة  وملعب  ال��ري��ا���ض، 

اهلل ب���ج���دة، وم��ل��ع��ب��ا ك���راف���ن ك��وت��ي��ج 

الربيطانية  بالعا�سمة  رود  ولوفت�ض 

ت���وج  اأن احت�����اد ج����دة  ُي���ذك���ر  ل���ن���دن. 

على  بالفوز  ال�سعودي  ال�سوبر  بلقب 

و�سُيغلق   .)0-2( النهائي  يف  الفيحاء 

ا���س��ت��اد امل��ل��ك ف��ه��د ال���دويل مل��دة تزيد 

وتو�سعته  م�سماره  الإزال��ة  �سنة،  عن 

ل��ي�����س��ب��ح اأح�����د امل���الع���ب ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 

كاأ�ض  نهائيات  ال�ست�سافة  حت�سًرا 

اأمم اآ�سيا 2027.

األنباط- ميناس بني ياسني 

���س��رح ال���دك���ت���ور ب�����س��ار احل���وام���دة 

رئ��ي�����ض ن���ادي ال���وح���دات ل���«االأن��ب��اط« 

اأن م��ا ي��ت��داول ح��ول ع���ودة ال��وح��دات 

كالم  جمرد  ال�سلة  كرة  يف  للم�ساركة 

يف  بقراره  متم�سك  النادي  واأن  ف��ارغ 

اإىل  االأ���س��ب��اب  وت��ع��زى  امل�ساركة،  ع��دم 

جمل�ض  م���ع  ي��ع��اين  ك����ان  ال���ن���ادي  اأن 

اإج��راء  ال�سلة وع��دم  ك��رة  اإحت��اد  اإدارة 

النادي  تعر�ض  اإىل  اإ�سافة  اإنتخابات، 

للظلم خالل الدوري، وتعامل االإدارة 

ال�سيء. 

يف  كانت  ال��ن��ادي  اإدارة  اأن  واأ���س��اف 

على  االت��ف��اق  اأم�����ض ومت  ي��وم  اجتماع 

ع����دم امل�����س��ارك��ة وع�����دم ال��ت��ع��ام��ل مع 

االإحتاد طاملا اأن اإدارة االحتاد كما هي 

، موؤكداً اأن موقف النادي وا�سح. 

ا����س���راط  اأن  »احل�����وام�����دة«  وذك�����ر 

يف  ونا�سئن  عمرية  فئات  فرق  وجود 

واأن  ه��ي حجة االحت���اد فقط  ال��ن��ادي 

حجة النادي هي االإدارة وجمل�سها .

مدريد – وكاالت 

قوية  دف��ع��ة  على  بر�سلونة  ح�سل 

ال���دوري  لقب  حتقيق  نحو  �سعيه  يف 

االإ����س���ب���اين، خ����الل امل��و���س��م احل����ايل. 

واأ�سارت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« 

اأ�سبح  بر�سلونة  اأن  اإىل  االإ���س��ب��ان��ي��ة، 

ب��ط��ل ال�����س��ت��اء يف ال��ل��ي��ج��ا ع��ق��ب تعر 

ري��������ال م�����دري�����د اأم���������ام ����س���و����س���ي���داد، 

م��ب��اراة واح��دة فقط  االأح���د. ويتبقى 

غر  لكنها  مدريد،  وريال  لرب�سلونة 

م���وؤث���رة ع��ل��ى ����س���دارة ال��ب��ار���س��ا ال��ت��ي 

اأ���س��ب��ح��ت ب��ف��ارق 5 ن��ق��اط. و���س��ب��ق اأن 

 16 الليجا  لقب  على  البار�سا  ح�سل 

م����رة، ب��ع��د اأن اأ���س��ب��ح ب��ط��ل ال�����س��ت��اء. 

�سدارة  حتويل  بر�سلونة  ف�سل  بينما 

من�سات  على  للتواجد  االأول  ال���دور 

ن�سبة  اأن  اأي  10 مرات فقط،  التتويج 

جن��اح��ه يف ال��ت��ت��وي��ج ب��ال��ل��ق��ب ب��ع��د اأن 

 .%61.54 تبلغ  ال�����س��ت��اء  ب��ط��ل  ي�سبح 

وج������اءت م��ع��ظ��م خ�����س��ائ��ر ب��ر���س��ل��ون��ة 

ي�����س��ب��ح بطل  اأن  ب��ع��د  ال��ل��ي��ج��ا  ل��ل��ق��ب 

فاز  حيث  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  يف  ال�ستاء 

ال��ب��ار���س��ا ب��ال��ل��ق��ب 3 م���رات ف��ق��ط من 

مت�سدرا  خاللها  كان  ح��االت   10 اأول 

مع نهاية الدور االأول.

منتخبنا للشباب يتعادل مع العراق ويلتقي قيرغزستان  

الجعفري يخطف برونزية الدوري العالمي للكراتيه 

نجوم االتحاد يحتفلون بكأس السوبر السعودي 

انجاز جديد للفارسة العرموطي في بطولة االمارات 

االنباط – عامن 

ت���ع���ادل امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ت20 م���ع ن��ظ��ره 

على  التي جرت  الودية  املباراة  يف  العراقي 1-1، 

م��ل��ع��ب اف��رن��ي�����س��ك��ي يف م��دي��ن��ة اأن��ط��ال��ي��ا، �سمن 

تاأهبا  تركيا،  يف  يقيمه  ال��ذي  التدريبي  املع�سكر 

القادم.  اآذار  مطلع  االآ�سيوية  النهائيات  خلو�ض 

زكريا  ال��ف��ال��وج��ي،  م���راد  باللقاء،  املنتخب  مثل 

ع���م���رو، ي��و���س��ف ح�����س��ان، ع��ل��ي ح��ج��ب��ي )اأب�����و اأب���و 

هزمي  اأب���و  حممد  ال��ت��ن،  اأب���و  عا�سم  ه�سيب(، 

العزايزة  علي  ���س��الح،  عمر  املبي�سن(،  )ها�سم 

)اأده��م الرفاعي(، معاذ عليمات )اأحمد دل��دوم(، 

كلبونة  بكر  امل��ن�����س��وري(،  )ق�سي  دروي�����ض  �سيف 

)���س��ل��ط��ان ال�����س��ي��اب(. ج����اءت ال��ب��داي��ة ق��وي��ة مع 

يتمكن  اأن  قبل  الطرفن،  بن  متبادلة  هجمات 

الدقيقة  عند  ه��دف��ه  ت�سجيل  م��ن  “العراقي” 
اأب��و هزمي  اأح��رز  38. ومع بداية ال�سوط الثاين، 

ال�سغط  ل��ي��زداد  د46،  ج��زاء  �سربة  م��ن  التعادل 

الفريقن، مع حم��اوالت عديدة  بن  الهجومي 

للتعزيز، دون تغير يف النتيجة. ويلتقي املنتخب 

نظره قرغيز�ستان عند الثالثة ع�سر بعد اليوم 

الثالثاء على ذات امللعب، قبل اأن يختتم مع�سكره 

بلقاء اأحد االأندية االأوزبكية ال�سبت 4 �سباط.

يذكر اأن قرعة املناف�سات القارية التي تقام يف 

باملجموعة  الوطني  املنتخب  اأوزبك�ستان، و�سعت 

الثالثة، حيث يفتتح م�سواره بلقاء طاجيك�ستان 

االنباط – عامن 

للكراتيه،  الوطني  املنتخب  توج العب 

الربونزية،  بامليدالية  اجلعفري،  حممد 

االأوىل  اجل��ول��ة  يف  وذل���ك  االأح����د،  م�ساء 

م���ن ب��ط��ول��ة ال������دوري ال��ع��امل��ي وامل��ق��ام��ة 

ومتكن  ال��ق��اه��رة.  امل�سرية  العا�سمة  يف 

امل���ي���دال���ي���ة  ن����ي����ل  م�����ن  “اجلعفري” 
حتت  وزن  مناف�سات  �سمن  ال��ربون��زي��ة 

84 ك��غ��م وذل���ك ب��ع��د ف���وزه ع��ل��ى ال��الع��ب 

بعد  باالأف�سلية  اأي��خ��ان  اأم��اي��ف  االأذري 

قد  “اجلعفري”  وك����ان   .5-5 ال��ت��ع��ادل 

 3 بعد  االأول  ال��دور  ت�سدر جمموعته يف 

الكرواتي  انت�سارات حققها على كل من 

واالأمريكي   0-4 بنتيجة  جاريبوفيت�ض 

8-0 والع����ب  ب��ن��ت��ي��ج��ة  ق����م����ران  م������داين 

-10 بنتيجة  واي  ���س��ان  ت��اي��ب��ي��ه  ال�����س��ن 

ال��دور  يف  نزاله  “اجلعفري”  وخ�سر   .0

رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي اأم�����ام ال���الع���ب االإي���ط���ايل 

ب��ع��د  ل���الأخ���ر  ب��االأف�����س��ل��ي��ة  “ماتيو” 
�ساحب  وانتقل   .3-3 بنتيجة  تعادلهما 

األ����ع����اب  دورة  يف  ال���ذه���ب���ي���ة  امل���ي���دال���ي���ة 

 ”2021 “قونية  االإ���س��الم��ي  ال��ت�����س��ام��ن 

ال��ربون��زي��ة وال��ت��ي  امل��ي��دال��ي��ة  للعب ع��ل��ى 

االأذري.  الالعب  على  ف��وزه  بعد  حققها 

للعام  ال��ع��امل��ي  ال���دوري  بطولة  اأن  ي��ذك��ر 

ُتقام يف كل  4 جوالت  تتكون من  احلايل 

م��ن امل����دن، ال��ق��اه��رة )م�����س��ر( وال��رب��اط 

)امل���غ���رب( وف���وك���وك���ا )ال���ي���اب���ان( ودبل���ن 

)اأيرلندا(.

جدة – وكاالت 

بالتتويج  جدة،  احتاد  جنوم  احتفى 

ب��ل��ق��ب ك��اأ���ض ال�����س��وب��ر ال�����س��ع��ودي، بعد 

ب��ن��ت��ي��ج��ة )2- ال���ف���وز ع���ل���ى ال���ف���ي���ح���اء 

ال����دويل  ف��ه��د  امل���ل���ك  ع��ل��ى م��ل��ع��ب   ،)0

قائد  حجازي  اأحمد  واأع��اد  بالريا�ض. 

الر�سمي  احل�ساب  تغريدة  جدة  احت��اد 

ال��ق��ائ��د  ح���ج���ازي  “اأحمد  ل����الحت����اد: 

العميد”،  ت��اري��خ  يف   22 رق��م  ال��ذه��ب��ي 

“�سرف  امل�سري:  الدويل  عليها  وكتب 

اأك������ون م���ن ك���ب���ات���ن االحت����اد  ك���ب���ر يل 

كبرة..  واأ�ساطر  جن��وم  بعد  العريق 

وف����خ����ورون ب���ال���ف���ري���ق واجل���م���اه���ر«. 

وق����ال ال���ربازي���ل���ي م��ار���س��ي��ل��و ج��روه��ي 

ح���ار����ض االحت�������اد، ع���رب ح�����س��اب��ه ع��ل��ى 

“حلظة مميزة جدا يف  “اإن�ستجرام”: 
واجلماهر  النادي  ا�ستحق  م�سرتي، 

ه�����ذا االإجن���������از مل����ا ف���ع���ل���ه اجل���م���ي���ع يف 

ال�������س���ن���وات امل���ا����س���ي���ة، ���س��ع��ي��د ل��ك��وين 

ج���زء م���ن ه���ذه ال��ق�����س��ة، دائ���م���ا اأب���ذل 

الذين  ال�سعاد  يوميا  جهدي  ق�سارى 

امل��زي��د«. وت��اله،  اأري��د  اأن��ا  ب��ي..  يثقون 

م���واط���ن���ه روم���اري���ن���ي���و جن���م االحت�����اد، 

مم��ن  االأب�������ط�������ال،  “نحن  ب����ق����ول����ه: 

ل���ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة، واأب������ارك 

االإجن����از، لنبحث  ه��ذا  امل��ج��م��وع��ة  ل��ك��ل 

ال���رزاق حمد  امل��زي��د«. وك��ت��ب عبد  ع��ن 

واهلل،  “هال  االحت�������اد:  م���ه���اج���م  اهلل 

عمر  غ��رد  ح��ن  يف  �سعيدة”،  اأح���الم 

“ذهب  ال���ع���م���ي���د:  م���داف���ع  ه���و����س���اوي 

وجم��د ج��دي��د، األ��ف م��ربوك ي��ا من��ور، 

الذهب«.  جمهور  يا  الفرح  ت�ستحقون 

الع��ب  ال�����س��م��راين  ح��م��دان  ق���ال  بينما 

ج��م��ه��ور  م���ربوك  “األف  ج���دة:  احت���اد 

ال���ذه���ب، ت�����س��ت��اه��ل��وا ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة، 

وع���ق���ب���ال ج��م��ي��ع ال���ب���ط���والت ون���ف���رح 

م����روان  وك���ت���ب  اهلل«.  ����س���اء  اإن  ���س��وي��ا 

لك  “اللهم  االحت��اد:  العب  ال�سحفي 

الذهب   جمهور  م��ربوك  األ��ف  احلمد، 

���س��اء  اإن  ال��ب��ط��ول��ة،  ه���ذه  ت�����س��ت��اه��ل��ون 

بالبطوالت«.  حافل  مو�سم  بداية  اهلل 

ف���ي���م���ا ق�����ال زك����ري����ا ه����و�����س����اوي الع���ب 

وال�����س��ك��ر  ل��ك احل��م��د  “ربي  االحت�����اد: 

ع���ل���ى ه����ذا ال���ل���ق���ب اجل���م���ي���ل، م���ربوك 

ل�������الإدارة ال��غ��ال��ي��ة وج��م��ي��ع االأج���ه���زة 

وم�سوؤويل  والطبية  واالإداري��ة  الفنية 

امل���الب�������ض وك����اف����ة م��ن�����س��وب��ي وحم��ب��ي 

كاأ�ض  بطولة  الكبر  االحت���اد  وع�����س��اق 

قال  ج��ان��ب��ه،  م��ن  امل�ستحقة«.  ال�سوبر 

ع���ب���دال���رح���م���ن ال���ع���ب���ود الع�����ب احت����اد 

م����ربوك  األ�������ف  هلل،  “احلمد  ج�������دة: 

ج��م��ه��ور ال��ذه��ب، ت�����س��ت��اه��ل��ون وال��ق��ادم 

باإذن اهلل«. اأف�سل 

االنباط – عامن 

ت��وج��ت ال��ف��ار���س��ة ����س���ارة ال��ع��رم��وط��ي،ف��ار���س��ة 

العربي  اجل���واد  ون���ادي  للقفز  الوطني  منتخبنا 

�سابقا املحرفة يف دولة االإمارات العربية، بلقب و 

فئة »ال�سوط االول «، �سمن الن�سخة العا�سرة من 

لقفز  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  كاأ�ض  بطولة 

احلواجز الدولية فئة النجمتن، املقامة حالياً يف 

منتجع الفر�سان الريا�سي اأبوظبي.

االول  ال�����س��وط  يف  اول  م��رك��ز  على  ح�سلت  اذ 

على  ال��ث��اين  “كولورادو”واملركز  ج��واده��ا  ع��ل��ى 

���س��وط ال��ت��اأه��ي��ل ل��ل��ج��ائ��زة ال��ك��ربى ع��ل��ى ج��واده��ا 

 six bar على  االأول  ،وامل���رك���ز  جالدير”   “
وتقام  “كولورادو«  ج��واده��ا  على   م��ر   2 ارت��ف��اع 

مناف�سات البطولة مب�ساركة اأكر من 300 فار�ض 

وفار�سة، ميثلون 34 دولة، ويتناف�سون على جوائز 

ق��دره��ا 800 األ����ف دره����م. وك��ان��ت ال��ف��ار���س��ة ���س��ارة 

على  املا�سي  اال�سبوع  ح�سلت  العرموطي  ح�سن 

 Mini التاأهيلية املناف�سة  املركز االأول و�سدارة 

�ساحب �سمو  كاأ�ض  ببطولة   ،Grand Prix
رئي�ض الدولة لقفز احلواجز.

االنباط – عامن 

فاز فريق جنوم عمان لكرة ال�سلة على فريق جنوم ال�سمال 31-43، 

يف حفل تكرمي النجم الدويل ال�سابق املعتزل جمال البحري “ملك 

الدنك”، العب املنتخب الوطني وناديي احل�سن اربد والعربي بكرة 

ال�سلة وكرة اليد. واقيم احلفل يف قاعة احل�سن يف اإربد برعاية رئي�ض 

هيئة  من  بتنظيم  عليان،  حممد  ال�سلة  ك��رة  الحت��اد  املوؤقتة  اللجنة 

رواد وقدامى ال�سمال وبدعم من نادي احل�سن. ويذكر ان البحري 

كان احد ابرز جنوم منتخبنا الوطني لكرة ال�سلة وحقق معه العديد 

من االجنازات وااللقاب .
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

مثلَّث الجوع والفقر والُكفر

د.أنور الخفش

اإنها فكرة ومنها درو�س يف علوم ال�سيا�سية والإجتماع   ، كما يقال اجلوع عدو ال�سلطان 

ي الظلم واجلوع والفقر يولِّد حالة من الُكفر  ُي�ستفاد منها يف الإدارة العامة واحُلكم ، تف�سِّ

اإنعدام  عليه  يطلق  ما  اأو   ، والإجتماعية  الإقت�سادية  امللفات  اإدارة  عن  امل�سوؤولة  بالقيادة 

الثقة ، حيث اأن احلالة العامة اإنتقلت اإىل دائرة حمراء ي�سعب و�سفها بغري ذلك . 

م�ساحات  اإت�ساع  م��ن  ناجتة  �سيا�سية  خ��ط��ورة  ي�سكِّل   ، والُكفر  والفقر  اجل��وع  مثلَّث 

امللك  جاللة  برنامج  نتائج  الأردين  ال�سعب  اإنتظر   ، واملايل  الإجتماعي  الإ�ستقرار  عدم 

والإجتماعية  ال�سيا�سية  الأو���س��اع  زال��ت  ل   ، الثالثة  بالتحديثات  امل��ع��روف  النه�سوي 

وينتظر  يتطلَّع  ك��ان  اجلميع   ، ملمو�س  حت�سن  اأي  ب��دون  راِوح  مكانك   ، والإقت�سادية 

قبلها  كما  التحديثات  اإ�سدار  بعد  الأمور  بقيت   ، الثالثة  التحديثات  بعد  ما  و�سابرين 

�سانع  ينتظر  ماذا   ، باإزدياد  والفقر  البطالة  موؤ�سرات  وكل  اإرتفعت  املعي�سة  تكلفة  بل   ،

ال�سيا�سات لتنفيذ اخلطط احلكومية لتنفيذها ملقاربة جدواها واإنتاجيتها ، بل الأخطر 

املعاجلات  تو�سع هذه  العام مل  الإنطباع  بل   ، اأم��اًل  ي�سنع  ول  ي�سّد جوعاً  الوهم ل  بيع 

ال��رواي��ات  من  اأ���س��دق  احل��ال  واق��ع  رواي��ة  ومفيدة.  وفاعلة  جدية  حكومية  اأج��ن��دة  على 

الر�سمية وحالة البالد من حالة العباد والأ�سل ما للظاملني واملف�سدين من اأن�سار .   

يف  ي�سارك  وطني  فريق  تكوين  يف  يكمن  امللكية  الروؤية  لإجن��اح  احلاكم  الإعتبار  اإن   

العقول  وتوظيف  لإ�ستخدام  الفر�سة  اإتاحته  خ��الل  من  وتطويرها  التحديثات  اإدارة 

املنظمة ال��ت��ي ت��ع��رف م��ا ت��ري��د وق��ادري��ن ع��ل��ى و���س��ع اخل��ط��ط ول��دي��ه��م ال��ك��ف��اءة املهنية 

والقدرات يف حتقيق الأهداف التنموية والإ�سالح احلقيقي ل يتم بدون تغيري حقيقي 

 . الغايل  وطننا  يف  البناء  مداميك  اىل  ت�ساف  التي  والرغبات،  والنهج  الأدوات  جلميع 

واإيجاد  التنمية  عجلة  يف  ت�ساهم  تنموية  اإ�ستثمارية  م�ساريع  باإقامة  والهدف  والغاية 

م�سكلة  حل  يف  امل�ساهمة  يف  اأولوياتها  اأه��م  كاأحد  جديدة  عمل  وفر�س  وظيفية  فر�س 

الإجتماعية  الرعاية  ومقا�سد  مفهوم  لتطوير  مبقرتح  اأت��ق��دم  كما  والفقر.  البطالة 

ب��دون  ة  م�����س��رتدَّ للتعليم  ق��رو���س  بتقدمي  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  تعليم  ل��دع��م  �سندوق  واإع��ت��ب��ار 

فوائد ، وكذلك تاأ�سي�س �سندوق للتاأمني ال�سحي ملن ل ي�سملهم التاأمني اأو عدم كفايته 

الركائز  اأه��م  من  التعاونيات  اإقت�ساد  منهج  ك��ون  اإجتماعي.  وتكافل  تعا�سد  ك�سندوق 

والتي  ال�سحيح  بالإجتاه  يعترب  التغيري  اإن  لذلك  والإجتماعي.  الإقت�سادي  لالإ�سالح 

يتوجب علينا جميعاً دعمه وامل�ساعدة يف حتقيق اأهدافه .

لتح�سني  الثالث  التحديثات  من  الهدف  اأن  منا�سبة  من  اأك��ر  يف  امللك  ُيعِرب  حني 

وخا�سة  املناطق  كل  يف  الأردن��ي��ة  الأ���س��ر  لكافة  الكرمي  العي�س  وت��اأم��ني  الأردن��ي��ني  حياة 

الأرياف والبوادي ، والعمل على حت�سني وتقوية الطبقة الو�سطى ، لذا خري ما اأختم به 

ماجاء يف ختام الورقة النقا�سية ال�ساد�سة ) نحن �سنبقى ملتزمني بالقيم التي ُعرف بها 

ال�سعب مبختلف  القيم ميزت هذا  اأبدا؛ فهذه  ن�ساأته ولن نحيد عنها  الوطن منذ   هذا 

والتعددية،  واحلرية  امل�ساواة  وقيم  والو�سطية،  والع��ت��دال  ال�سالم  قيم  وه��ي  اأطيافه، 

ال�ساحلة؛  واملواطنة  والنفتاح  املثابرة  وقيم  الآخ��ر،  وقبول  والتعا�سد  الرحمة  وقيم 

اإن  اأبنائنا  قلوب  يف  و�سنزرعها  الأردن��ي��ني  �سيم  من  واأ�سبحت  ورثناها  خ�سائ�س  فهذه 

�ساء اهلل.( 

اإن ال�سراع الإقليمي وتعدد املخاطر من اإجتاهات متعددة ، نعم و�سع الوطن حما�سر 

ال�سيا�سية  الإقليمية  ال�سغوط  فاتورة  واإرها�سات  الداخلي  امل��ايل  الو�سع  كما�سة  بني 

والإقت�سادية ، مما يتطلب منا جميع القوى مزيداً من احلكمة وال�سرب ، واأن نقف �سفاً 

واحداً مرتا�سني خلف قائدنا الها�سمي العربي جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني  

حفظه اهلل ، حفظ اهلل الأردن واأبناء الأردن جميعاً اللهم اآمني  .

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل اإلقتصادي
anwar.aak@gmail.com

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم

االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

حسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  ـــ  الـرمـز الربيـدي   11196  ـــ   هاتف: 065200700  ـــ  فاكـــ�س: 065200714  المدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

alrai@jpf.com.jo   - )التوزيع: المؤسسة الصحفية األردنية )الرأي
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

االنباط – وكاالت 

اأك���دت ال��ف��ن��ان��ة ال�����س��وري��ة اأم���ل ع��رف��ة اأن��ه��ا ل 

اإن املرء قد يبّدي  توؤمن بال�سداقة يف الفن، بل 

�سديقه. على  ال�سخ�سية  م�سلحته 

وت���ط���رق���ت ع����رف����ة ل���ل���ح���دي���ث ع����ن خ��الف��ه��ا 

م���ع زم��ي��ل��ت��ه��ا ال��ف��ن��ان��ة ���س��ك��ران م��رجت��ى خ��الل 

ال�سهرة“،  ”كتاب  ب��رن��ام��ج  يف  ���س��ي��ف��ة  ح��ل��ول��ه��ا 

وحينما  ه��ات��ف��ًي��ا،  ب��ه��ا  ات�����س��ل��ت  اأن��ه��ا  اإىل  لف��ت��ة 

اأنها  اكت�سفت  جديد  من  معها  للتوا�سل  ع��ادت 

معلقة:  ”وات�ساآب“،  تطبيق  من  رقمها  حظرت 

”ليك الطيبني ما بيزعلوا من بع�س، واأنا على 
وجنمة  كبرية  فنانة  اأنها  غري  �سكران  اأنه  يقني 

ومم��ث��ل��ة ب��ع��ت��ز ب��ه��ا ك���ث���ري، ه���ي ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د 

واأب�ساي“. طيب  حدا  الإن�ساين 

خالفهما  �سبب  عن  احلديث  عرفة  ورف�ست 

ف��ت��ح �سفحة  د  ت���وَّ اأن��ه��ا  اإىل  م��ن ج��دي��د، لف��ت��ًة 

جديدة.

راأيها باأ�سلوب اأنغام

ك���م���ا حت���دث���ت ع���رف���ة ع���ن اأ����س���ل���وب ال��ف��ن��ان��ة 

امل�������س���ري���ة اأن�����غ�����ام جت������اه زم���ي���ل���ي���ه���ا ال���ف���ن���ان���ني 

ال�����س��وري��ني ���س��ام��ر امل�����س��ري ودمي���ة ق��ن��دل��ف��ت يف 

Joy Awards، حينما  الرتفيه  حفل �سناع 

من  اجلائزة  تلقي  يف  رغبتها  واأبدت  جتاهلتهما 

للرتفيه  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

�سيخ. اآل  تركي 

اأ���س��ل��وب  اأن  ت�سعر  مل  اأن��ه��ا  ع��رف��ة  واأو���س��ح��ت 

اأن��غ��ام ف��ي��ه ان��ت��ق��ا���س ل��زم��ي��ل��ي��ه��ا، لف��ت��ًة اإىل اأن��ه 

رمب���ا ك��ان��ت م���وع���ودة مب��ن��ه��ا اجل���ائ���زة م��ن قبل 

اإذ  اللحظة،  خانتها  رمب��ا  لكن  �سيخ،  اآل  ت��رك��ي 

تكمل  اأن  ع��رف��ة-  راأي  بح�سب   – عليها  ت��وج��ب 

وامل�سري. قندلفت  وت�سكر  حديثها 

عالقتها باأ�سالة

وع���ن ع��الق��ت��ه��ا ب��ال��ف��ن��ان��ة ال�����س��وري��ة اأ���س��ال��ة، 

�سخ�سي  ب�سكل  بها  تلتِق  اأنها مل  اأو�سحت عرفة 

رق���م هاتفها،  ك��م��ا ل مت��ل��ك  ف���رتة ط��وي��ل��ة  م��ن��ذ 

ف�سيجري  عليه  احل�����س��ول  ق���ررت  ح��ال  يف  ل��ك��ن 

ذل����ك ب�����س��ه��ول��ة، ك��م��ا اأن���ه���ا ���س��ت��ع��ان��ق��ه��ا يف ح��ال 

�سوريا. بلدها  رائحة  فيها  �ست�ستّم  اإذ  تقابلتا، 

ال�سيا�سية  الآراء  اخ��ت��الف  اأن  على  و���س��ددت 

اأم������ام  ب���ي���ن���ه���ا وب������ني اأ�����س����ال����ة ل ي���ق���ف ع����ائ����ًق����ا 

عالقتها  يف  بالتدخل  له  ت�سمح  ول  عالقتهما، 

على  �����دت  اأكَّ ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��زم��الئ��ه��ا. 

اأ�سالة. بنجاحات  واعتزازها  فخرها 

وا���س��ت��ذك��رت اأم����ل ع��رف��ة حل��ظ��ات ال��ط��ف��ول��ة 

ال��ت��ي ج��م��ع��ت��ه��ا ب��اأ���س��ال��ة، ح��ي��ث ك��ان��ت��ا ت��ذه��ب��ان 

عائلية،  ورح��الت  امل�سابح  اإىل  والديهما  برفقة 

يف  النوم  والدها  من  تطلب  اأ�سالة  كانت  وكيف 

ي��ع��ود لأخ��ذه��ا؛ ما  ���س��اع��ة  م��ن��زل��ه��ا وب��ع��د ن�سف 

باحلزن. ي�سعرهما 

أمل عرفة: ال صداقة في الفن .. وشكران مرتجى حظرتني

 

شرب لترين من الماء والنوم 8 ساعات يوميًا .. الحقيقة وراء 
أكثر 9 معتقدات صحية شيوعًا

االنباط – وكاالت 

رفع الأثقال �سيجعلك �سخماً، واللحوم احلمراء 

م�سرة، رمبا �سمعت بعادات �سحية اآخرى من قبل، 

لكن هل تعرف ما اإذا كانت اأ�سطورة اأم حقيقة؟

العلم  اأّن  ه��و  كثرييني  ل��دى  ال�سائد  الع��ت��ق��اد 

ي��غ��ري راأي����ه ب��ا���س��ت��م��رار ب�����س��اأن ك��ل الأم�����ور املتعلقة 

بالنظام الغذائي وال�سحي.

مع ذلك اأ�سبح الوعي اجلماعي مبجمل العادات 

لة  ال�سحية اأكر دقة، وذلك بف�سل الدرا�سات املُطَوّ

واملتوا�سلة واملراجعات الو�سفية التي جتعلنا اأقرب 

اإىل احلقيقة حول ما هو جيد لأج�سامنا. اإليكم 10 

معتقدات منت�سرة على نطاق وا�سع، والتي ن�سرتها 

وما  الربيطانية،   the guardian �سحيفة 

يقوله العلم الآن، حتى نتمكن من البدء يف اتخاذ 

قرارات �سحية م�ستنرية هذا العام. 

1- »رفع الأثقال �سيجعلك �سخمًا« 

املهوو�سني  ال�سائعة لدى  ال�سحية  العادات  من 

بريا�سة كمال الأج�سام، اعتقادهم باأّن رفع الأثقال 

ب����ارزة،  وع�سالتهم  �سخمة  اأج�����س��ام��ه��م  �سيجعل 

لكن ه��ذا الع��ت��ق��اد ل ي��ب��دو دق��ي��ق��اً، ولإث��ب��ات ذلك 

م��ا عليك ���س��وى اإل��ق��اء ن��ظ��رة على راف��ع��ة الأث��ق��ال 

الأوملبية Zoe Smith، زوي �سميث، من فريق 

جي بي لرفع الأث��ق��ال، والتي تبدو يف حالة جيدة 

على نحو ل ميكن اإنكاره، لكن لديها اأكتاف اأ�سغر 

من املاليني من الرجال الذين كانت تتفوق عليهم 

ب�سهولة يف هذه الريا�سة.

ورغم ذلك، عليك اأن تدرك اأن هناك طريقتني 

رئ��ي�����س��ي��ت��ني ل��ت�����س��ب��ح ق����وي����اً، زي������ادة ح��ج��م األ���ي���اف 

الع�سالت الفردية، اأو حتفيز مزيد منها على العمل 

يف نف�س الوقت.

يهدف لعبو كمال الأج�سام اإىل القيام بالأوىل، 

ال��ت��ك��رارات يف كل  م��ن  بالعديد  القيام  ع��ن طريق 

جم��م��وع��ة م��ن ال��ت��م��اري��ن، ورف���ع ال��ع�����س��الت حتى 

احليل  وا���س��ت��خ��دام  الع�سلي،  الف�سل  اإىل  ي�سلوا 

التدريبية ل�ستنفاد األيافهم ب�سكل اأكرب.

بالثانية،  القيام  اإىل  الريا�سيون  يهدف  بينما 

عن طريق رفع اأوزان اأثقل لعدد اأقل من التكرارات، 

وجتنب الف�سل الع�سلي.

اأّم�����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�����زوي، ف��امل��ف��ي��د ه���و اأن ت��وزي��ع 

لدى  يختلفان  الهرمونات  وم�ستويات  الع�سالت 

ع�سلية  بكتلة  الرجال  يتمتع  اإذ  والن�ساء،  الرجال 

اأعلى بكثري يف اجل�سم، وم�ستويات اأعلى من هرمون 

الت�ستو�ستريون.

مع ذلك يعاين معظم رواد ال�سالت الريا�سية 

م���ن ���س��ع��وب��ة يف اك��ت�����س��اب اأك�����رب ق����در مم��ك��ن من 

الع�سالت، ولن تقوم بذلك عن طريق ال�سدفة. 

2- »الفطور هو الوجبة الأهم يف اليوم«..

        عادات �سحية �سائعة  

لكّن  اليوم،  اأه��م وجبة يف  الفطور هو  اأّن  ي�ساع 

اإّنه  اإذ  الغارديان،  ح�سب  دقيقاً  لي�س  العتقاد  هذا 

ل يوجد �سيء يف الوجبة الأوىل يف اليوم يجعلها 

العادة ال�سحية،  �ساحرة ب�سكل خا�س وينمي هذه 

التي ُيعرَتف بكونه عاماًل  �سوى توقيت الوجبات 

مهماً فى فقدان الوزن، اإىل جانب التمثيل الغذائي 

و�سحة القلب والأوعية الدموية.

ج���ري���ت على 
ُ
وج����دت اإح����دى ال���درا����س���ات ال��ت��ي اأ

متطوعات زائدات الوزن اأن اأولئك الالتي تناولن 

وجبة breakfast )فطور كبرية( �سهدن خ�سارة 

مقارنة  اخل�سر،  ملحيط  وخف�ساً  ال���وزن،  يف  اأك��رب 

ب��امل��ج��م��وع��ة الأخ�����رى ال��ت��ي ت��ن��اول��ت وج��ب��ة فطور 

اأك��رب، حتى  ال�سعرات احل��راري��ة وع�ساء  منخف�سة 

حتت  الإجمالية  احل��راري��ة  ال�سعرات  كانت  عندما 

ال�سيطرة. 

بع�س  وج������دت  خم��ت��ل��ط��ة،  الأدل��������ة  اأن  ورغ������م 

احلرارية  ال�سعرات  تناول مزيد من  اأن  الدرا�سات 

اأن يكون له فوائد  يف وق��ت مبكر من اليوم ميكن 

ل�سحة التمثيل الغذائي. 

مع ذلك، هناك بع�س اخل��رباء الذين يوؤكدون 

اأنه ل باأ�س من تخطي وجبة الفطور وتعوي�س ذلك 

يف الوجبات الأخرى، التي تكون اأكر قيمة وتنوعاً 

ب��ال��وزن  الأم����ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  فح�سبهم  غ��ذائ��ي��اً، 

وال�سحة العامة، فاإن ما تاأكله ومقداره اأكر اأهمية 

من وقت تناوله.

3- »يجب اأن مت�سي 10 اآلف خطوة

      يف اليوم« 

يعتقد كثريون اأن العادة ال�سحية املنت�سرة حول 

م�سي 10 اآلف خطوة يومياً �سروري ل�سحة اأف�سل، 

لكن ذلك الأم��ر لي�س دقيقاً ب�سكٍل ك��اٍف، فبح�سب 

اأ�سا�ٍس  ال��غ��اردي��ان، ف��اإّن ه��ذا الرقم مل يعتمد على 

القرن  �ستينيات  يف  م��رة  لأول  ظ��ه��ره  عند  ع��ل��م��ٍيّ 

املا�سي، مع ذلك قد يكون ن�سيحة جيدة.

اإذ وجدت درا�سة �سدرت يف عام 2022 اأن امل�سي قد 

يقلل من خطر الوفاة املبكرة ب�سبب اأمرا�س القلب 

والأوعية الدموية وال�سرطان.

وتو�سلت درا�سة اأخرى اإىل نتائج مماثلة، لكنها 

فعاليتها.  اأثبتت  اليوم  يف  خطوة   3،800 اإن  قالت 

الوترية، حيث  ت�سريع  اأي�ساً  ي�ستحق  الأم��ر  ولكن 

فوائد  ُيظِهر  ال�سريع  امل�سي  اأن  ال��درا���س��ة  اأظ��ه��رت 

تتجاوز عدد اخلطوات التي تقطعها، لذا فالأف�سل 

اأن تقوم بت�سريع وترية م�سيك قلياًل اإن ا�ستطعت. 

4- »اأنت بحاجة اإىل ثماين �ساعات

        من النوم«

بالنوم  تقول  التي  اليومية  ال�سحية  العادة  اإن 

لثماين �ساعات لي�س مطلباً �سيئاً، فقد تكون هذه 

املعلومة �ساحلة عند البع�س، لكنها لي�ست قاعدة 

اأوروبية  اأ�سارت درا�سة  مطلوبة عند جميع الب�سر، 

اإىل اأن الأ�سخا�س الذين ميتلكون اجلني املعروف 

با�سم ABCC9 ميكنهم النوم ل�ساعات اأقل بكثري 

من الأ�سخا�س العاديني.

ول��ك��ن يف واح���دة م��ن اأك���رب درا���س��ات ال��ن��وم على 

امل�ساركني  اأداء  ك��ان   ،2017 ع��ام  ُن�����ِس��َرت  الإط����الق، 

اإىل 8   7 مل��دة  الطبيب  مع  النوم  اأبلغوا عن  الذين 

اأول��ئ��ك  م��ن  املعرفية  الناحية  م��ن  اأف�سل  �ساعات 

اأق��ل من ذل��ك، بغ�س النظر  اأو  اأك��ر  الذين ناموا 

عن العمر. اأولئك الذين ناموا 4 �ساعات اأو اأقل كان 

اأداوؤهم كما لو كانوا اأكرب ب�9 �سنوات تقريباً.

ميكن اأن توؤثر قلة النوم اأي�ساً على اإنتاج هرمون 

مراجعة  وت�سري  ال�����س��ب��اب،  ل���دى  الت�ستو�ستريون 

اأن  اأن��ه ميكن  اإىل  املن�سورة يف عام 2010  للدرا�سات 

ي��زي��د م��ن خم��اط��ر ال��وف��ي��ات الناجمة ع��ن جميع 

الأ�سباب.

5- »يجب اأن تتناول 5 ح�س�ص 

        من الفاكهة واخل�سار يوميًا«

يومياً  الفاكهة واخل�سار  5 ح�س�س من  تناول 

ه��ي ع���ادة ح��ي��ة ج���ّي���دة، ل��ّك��ن��ه يف ال���واق���ع ق��د يكون 

اإذ وجدت  ذلك هو احلد الأدن��ى، ولي�س الطبيعي، 

العديد من الدرا�سات اأن 5 ح�س�س هو عدٌد مرتبط 

بتح�سني ال�سحة، ولكن هناك اأي�ساً دليل على اأن 

ما ي�سل اإىل 10 ح�س�س يومياً من هذه الأطعمة 

ميكن اأن يكون عادة �سحية مفيدة اأكر.

التغذية  لأخ�سائي  ك��ت��اب  ذك��ر   ،1974 ع��ام  ويف 

ال��رائ��د يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، ال��دك��ت��ور فريدريك 

م هذا  �ستري: »ما هي كمية املاء كل يوم؟ عادة ما ُينَظّ

ب�سكل جيد من خالل اآليات ف�سيولوجية خمتلفة، 

يكون  اأن  ميكن  العاديني  للبالغني  بالن�سبة  ولكن 

ذلك يف �سكل قهوة، �ساي، حليب، م�سروبات غازية، 

اإلخ. كل هذه اأي�ساً م�سادر جيدة للمياه«. 

6-«متارين البطن �ستمنحك

        6 ع�سالت ظاهرة«

هناك اعتقادات �سحية منت�سرة بني الريا�سيني 

بتمارين  اخلا�سة  الريا�سية  ال�سحية  العادة  ب��اأّن 

ال��ب��ط��ن ه��ي ال��ت��ي جت��ع��ل ع�����س��الت ال��ب��ط��ن ال�ستة 

ظاهرة، لكّن هذا العتقاد ل يبدو دقيقاً، لأن��ه يف 

ظاهرة  بطن  ع�سالت  لديك  ك��ان  �سواء  احلقيقة 

اأم ل، ف��اإن ذلك كله له عالقة مب�ستويات الدهون 

يف ج�سمك واملكان الذي تكون فيه عر�سة لتخزين 

اأكر من عدد مرات التمارين التي تقوم  الدهون 

بها.

�ستخربك العديد من امل�سادر اأنك بحاجة اإىل 

اأن يكون لديك ده��ون ج�سم يف نطاق 10 اإىل %15 

لبدء ظهور ع�سالت البطن اإذا كنت ذكراً، اأو من 15 

اإىل 20% اإذا كنِت اأنثى.

ال�سيء.  بع�س  اأك��ر تعقيداً  الأم���ر  ال��واق��ع،  يف 

م�ستوى  خف�س  اإىل  الن�ساء  م��ن  الكثري  »حت��ت��اج 

الدهون يف اجل�سم للح�سول على القيمة املطلقة، 

واأول��ئ��ك ال��الت��ي لديهن ج��ذع اأط����ول، وال��الت��ي ل 

اإىل  ق��د ل يحتجن  الو�سط،  ت��خ��زَنّ ح��ول منطقة 

فعل ذلك«. 

ا�ستهداف  باإمكانك  ك��ان  اإذا  مب��ا  يتعلق  وفيما 

ال���ده���ون، ف��ه��ن��اك بع�س  م��ن��اط��ق حم���ددة لتقليل 

الأدل��ة على اأن الهرمونات قد تلعب دوراً يف مكان 

تخزينها. 

7- »اتباع نظام غذائي يبطئ عملية 

       التمثيل الغذائي لديك«

الأنظمة  ات��ب��اع  املنت�سرة  ال�سحية  ال��ع��ادات  م��ن 

الغذائية، اإذ يعتقد اأن تناول نظام غذائي منخف�س 

اإىل  �سيوؤدي  ال�سيام،  اأو حتى  احل��راري��ة،  ال�سعرات 

ال�����س��ع��ور ب��الم��ت��الء، ح��ي��ث يبطئ اجل�����س��م عملية 

الأي�س كو�سيلة ملنعك من فقدان مزيد من الوزن.

يف الواقع، ل يوجد �سيء مثل »و�سع التجويع«، 

مع ذلك فقد تكون هناك تغيريات طفيفة يف معدل 

التمثيل الغذائي ل�سخ�س ما عندما يفقد وزنه اأو 

يتبع نظاماً غذائياً. 

ه����ذا الأم������ر ُي��ط��لَ��ق ع��ل��ي��ه ال��ت��ول��ي��د احل�����راري 

من  اجل�سم  خاللها  يقلل  عملية  وه��ي  التكيفي، 

اإنتاجه للحرارة من اأجل احلفاظ على الطاقة. وهو 

ما قد يف�سر ظاهرة مل��اذا يواجه بع�س الأ�سخا�س 

ا�ستعادة  حتى  اأو  ال���وزن،  على  احلفاظ  يف  �سعوبة 

الوزن بعد اتباع نظام غذائي.

اأن التغيري قد ل يكون بهذه ال�سخامة  ورغ��م 

-ح����وايل 100 ���س��ع��رة ح���راري���ة يف ال���ي���وم- ل ي��زال 

باإمكانه اإحداث فرق على املدى الطويل. 

الغذائي  التمثيل  عملية  تباطوؤ  فر�س  لتقليل 

يجب  ال���وزن،  فقدان  اأو  غذائي  نظام  اتباع  ب�سبب 

الفقدان  ف���اإّن  ل��ذا  ال�سريع،  ال���وزن  ف��ق��دان  جتنب 

التدريجي �سيكون اأف�سل.

وم���ن الأف�����س��ل ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي م��ع ف��رتات 

من ت��وازن الطاقة، وزي��ادة م�ستويات ن�ساطك عن 

طريق ممار�سة التمارين اخلفيفة. ونظراً لوجود 

الكثري من الفوائد الأخرى للذهاب يف نزهة، فمن 

املحتمل اأن يكون اأ�سهل من ال�ستغناء عن املزيد من 

ال�سعرات احلرارية. 

8- »اللحوم احلمراء م�سّرة«

احلمراء؛  اللحوم  تناول  بعدم  ُين�سح  ما  غالباً 

ك��ون��ه��ا لي�ست ع����ادة ���س��ح��ي��ة، لأن���ه���ا حت��ت��وي على 

الكثري من الدهون امل�سبعة، لكن الأمر لي�س بهذه 

الب�ساطة. 

اأظ��ه��رت العديد م��ن ال��درا���س��ات وج��ود ارتباط 

ب��ني ت��ن��اول ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن ال��ل��ح��وم احل��م��راء 

وزي�������ادة خ��ط��ر الإ����س���اب���ة ب�����س��رط��ان ال��ربو���س��ت��ات��ا 

نطاق  على  الآن  ُيعتقد  ول��ك��ن  ال��ق��ل��ب،  واأم���را����س 

اللحوم احلمراء وخماطر  اأن الرتباط بني  وا�سع 

الإ�سابة بالأمرا�س قد يكون مرتبكاً، لأن العديد 

من الدرا�سات ل متيز بني اللحوم امل�سنعة )حلم 

اخلنزير املقدد والنقانق والربغر واللحوم الباردة( 

وتناول اللحوم احلمراء غري امل�سنعة. 

االنباط – وكاالت 

واجلفاف  لله�سا�سة  ال�سعر  يتعّر�س 

ال���ت���ب���دلت  ن���ت���ي���ج���ة  ال�������س���ت���اء  ف�������س���ل  يف 

تغطية  ل��دى  الو�سع  ويتفاقم  املناخّية، 

ع�����س��اب��ة  اأو  ق��ب��ع��ة،  اأو  ب���و����س���اح،  ال����راأ�����س 

امل�ستمر  الأك�����س�����س��وارات  ه���ذه  لح��ت��ك��اك 

اإىل  بالإ�سافة  بتك�سره  وت�سببها  بال�سعر 

ب�سكل  ال��ت��ن��ف�����س  ال���راأ����س م��ن  ف���روة  م��ن��ع 

. �سليم

ُت�����س��اع��د  ال�����واق�����ع،  يف م���واج���ه���ة ه�����ذا 

ال�سعر  ت��غ��ذي��ة  ع��ل��ى  الطبيعية  الأق��ن��ع��ة 

وت��رط��ي��ب��ه ع��ن��دم��ا ت�����زداد ح�����ّدة ج��ف��اف��ه 

على  تعرفوا  اخلارجّية،  العوامل  نتيجة 

املجال. فعاليتها يف هذا  اأثبتت  5 منها 

1- حّمام الزيوت:

يف  فّعاًل  دوراً  النباتّية  الزيوت  تلعب 

منها  ا�ستفيدوا  بالعمق،  ال�سعر  تغذية 

يكفي  وعملّية.  �سهلة  و�سفات  لتح�سري 

زيت  من  كبريتني  ملعقتني  مقدار  خلط 

الزيتون مع الكمية نف�سها من زيت جوز 

ال�سعر  الهند، وتطبيق هذا اخلليط على 

20 دقيقة. حلوايل 

ومي��ك��ن خ���الل ه���ذه ال���ف���رتة ت��دل��ي��ك 

الدموّية  ال��دورة  لتن�سيط  ال��راأ���س  ف��روة 

�سطف  يتّم  اأن  على  ال�سعر،  منو  وتعزيز 

تطبيق  ب��ع��د  ال��ف��ات��ر  ب��امل��اء  ج��ي��داً  ال�سعر 

ه���ذه اخل��ل��ط��ة وق��ب��ل غ�����س��ل��ه ب��ال�����س��ام��ب��و. 

حالة  يف  اأ�سبوعياً  مرة  ا�ستعمالها  ميكن 

للحيوية. الفاقد  ال�سعر 

2- زبدة ال�سيا:

باحلوام�س  بغناها  ال�سيا  زبدة  تتمّيز 

ال�سعر  ترّطب  التي  الأ�سا�سّية  الدهنّية 

بالعمق، وهي تتوفر يف املتاجر التي تبيع 

با�ستعمالها  ويو�سى  طبيعّية،  منتجات 

وال�سديد  والقا�سي،  املُجّعد،  ال�سعر  على 

ال��زب��دة  ه��ذه  ا�ستعمال  ُي�سكل  اجل��ف��اف. 

ال�سعر  ُتغّذي  كونها  الزيت  حلّمام  بدياًل 

اجلاف.  ال�سعر  على  ُتطّبق  وهي  بالعمق، 

ي��ك��ف��ي اأخ�����ذ م����ق����دار ح���ب���ة م����ن ال��ب��ن��دق 

وت�����س��خ��ي��ن��ه��ا ب���ني راح���ت���ي ال���ي���دي���ن ق��ب��ل 

الرتكيز  مع  ال�سعر  طول  على  تطبيقها 

القناع  ه��ذا  ت��رك  ميكن  الأط����راف.  على 

حلوايل �ساعة على ال�سعر اأو تركه طوال 

اليوم  ال�سعر وغ�سله يف �سباح  الليل على 

التايل.

3- الألوفريا:

مثالياً  م��ك��ون��اً  الأل���وف���ريا  ج��ل  ُي�����س��ّك��ل 

ُين�سح  ول��ذل��ك  ال�سعر،  األ��ي��اف  لرتطيب 

حت�سري  يف  اأ���س��ب��وع��ي��اً  م���رة  ب��ا���س��ت��ع��م��ال��ه 

ق����ن����اع ل���ل���ع���ن���اي���ة ب���ال�������س���ع���ر ب���ع���د خ��ل��ط��ه 

اأو زيت  الزيتون  بالكمية نف�سها من زيت 

الأرغان. ُيرتك هذا اخلليط على ال�سعر 

مل����دة ���س��اع��ة ب��ع��د ل���ف ال����راأ�����س مب��ن�����س��ف��ة 

مع  الأل��وف��ريا  خلط  اأي�ساً  ميكن  داف��ئ��ة، 

ويف  الهند،  جوز  زيت  من  نف�سها  الكمية 

مل���دة ن�سف  ال��ق��ن��اع  ُي����رتك  ه���ذه احل���ال���ة 

���س��اع��ة ع��ل��ى ال�����س��ع��ر ق��ب��ل ���س��ط��ف��ه ب��امل��اء 

بال�سامبو  ال�سعر  غ�سل  ثم  وم��ن  الفاتر 

عادًة. ت�ستعملونه  الذي 

4- البي�ص:

ُي�����س��اه��م ال��ب��ي�����س يف ت��غ��ذي��ة ال�����س��ع��ر 

اأقنعة  يف  ُي�ستعمل  وه��و  بالعمق،  اجل��اف 

ل��ل��ع��ن��اي��ة ب��ال�����س��ع��ر م��ن��ذ ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة 

األ��ي��اف  وت��غ��ذي��ة  ل���دوره يف ترطيب  ن��ظ��راً 

لل�سعر  م��غ��ذٍى  ق��ن��اع  لتح�سري  ال�����س��ع��ر. 

البي�س مع  ُين�سح بخلط �سفار حّبة من 

وال��ق��ل��ي��ل من  ال��ع�����س��ل  م��ن  ك��ب��رية  ملعقة 

زي���ت ال��زي��ت��ون، ُي��ط��ّب��ق ه���ذا ال��ق��ن��اع على 

الراأ�س  اأ�سبوعياً وُيرتك على  ال�سعر مرة 

ب��امل��اء  ج��ي��داً  �سطفه  ق��ب��ل  دق��ائ��ق   10 مل��دة 

الذي  بال�سامبو  ال�سعر  غ�سل  ثم  البارد 

عادًة. ت�ستعملونه 

5- زيت الكانابيديول:

ب��ف��ع��ال��ي��ة يف حل  ي��ت��م��ت��ع ه���ذا ال���زي���ت 

م�����س��ك��ل��ة ج���ف���اف ال�������س���ع���ر ن����ظ����راً ل��غ��ن��اه 

ب���احل���وام�������س الأم���ي���ن���ّي���ة، واحل���وام�������س 

ال��ده��ن��ّي��ة، وُم�������س���ادات الأك�������س���دة. وه��ي 

على  للحفاظ  اأ�سا�سّية  عنا�سر  جميعها 

لتح�سري  العام.  اأي��ام  طوال  �سحي  �سعر 

ال���زي���ت، يكفي  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ه���ذا  ق��ن��اع 

ال��ك��م��ي��ة  م����ع  م���ن���ه  م��ل��ل��ي��ل��رت   40 خ���ل���ط 

اجلوجوبا  وزي��ت  اللوز،  زي��ت  من  نف�سها 

60 غ��رام��اً من  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأ���س��ا���س��ي 

كامل  على  اخلليط  ه��ذا  ُيطّبق  الع�سل. 

ال�������س���ع���ر م����ع ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى الأط�������راف 

تدليك  اإج���راء  م��ع  ي��رتاف��ق  ب��اأن  وُين�سح 

ل����ف����روة ال������راأ�������س. ُي������رتك ه�����ذا ال���ق���ن���اع 

20 و30  ب���ني  ت�����رتاوح  مل���دة  ال�����س��ع��ر  ع��ل��ى 

ال�سعر  وغ�سل  جيداً  �سطفه  قبل  دقيقة 

بال�سامبو.

5 أقنعة طبيعية مثالية لتغذية 
الشعر في فصل الشتاء


