
االنباط- عمان

ا���س��ت��ق��ب��ل ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

يف ع��م��ان، ام�����س ال��ث��اث��اء، رئ��ي�����س ال����وزراء 

الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو.

امللك على �سرورة احرتام  و�سدد جالة 

ال��و���س��ع ال��ت��اري��خ��ي وال���ق���ان���وين ال��ق��ائ��م يف 

القد�سي  احل��رم  امل��ب��ارك/  الأق�سى  امل�سجد 

ال�سريف وعدم امل�سا�س به.

بالتهدئة  اللتزام  �سرورة  جالته  واأكد 

اأفق  اأم��ام  املجال  لفتح  العنف  اأعمال  ووق��ف 

�سيا�سي لعملية ال�سام، م�سددا على �سرورة 

وقف اأية اإجراءات من �ساأنها تقوي�س فر�س 

ال�سام.

موقف  على  التاأكيد  امللك  جالة  واأع��اد 

بحل  الل���ت���زام  اإىل  ال��داع��ي  ال��ث��اب��ت  الأردن 

ال����دول����ت����ني، ال������ذي ي�����س��م��ن ق���ي���ام ال���دول���ة 

الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

القد�س  وعا�سمتها   1967 عام  حزيران  من 

جانب  اإىل  و�سام  باأمن  لتعي�س  ال�سرقية، 

اإ�سرائيل.

التفا�صيل �ص »2«

خالل لقائه نتنياهو بعمان

الملك: ضرورة احترام
 الوضع التاريخي والقانوني القائم 

في المسجد األقصى 
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التصنيفات العالمية بين الرفض والقبول

القريوتي: دراسة اقتصاد اي دولة قبل االستثمار فيها

عايش ينصح المستثمرين بتوخي الحذر قبل 
االستثمار بمصر وتركيا

االنباط – �صذى حتامله

  ت�����س��ه��د الأو������س�����اط اجل���ام���ع���ي���ة يف ه���ذه 

العاملية  الت�سنيفات  كبرية حول  الأي��ام �سجة 

العاملية  اجلامعات  بع�س  اأن  حتى  للجامعات، 

رف�ست  طرح ا�سمها يف الت�سنيفات اجلامعية 

يعتمد  التي  واملعايري  الأ�س�س  على  معرت�سة 

عليها الت�سنيف.

العاملية  الت�سنيفات  اأن  اآخ���رون  وي��رى       

وا�ستقطابها  الطلبة  ج��ذب  يف  كبري  دور  لها 

ل��ل��ج��ام��ع��ات وت��ع��ك�����س ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل، 

واحلكم على اأداء اجلامعات و�سمعتها. 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  قال 

ق��رار  اإن   ، الطوي�سي  ع��ادل  الدكتور  ال�سابق  

العاملية  الت�سنيفات  م��ن  اجلامعات  ان�سحاب 

بقائها  اهمية  وم��دى  نف�سها  للجامعات  يعود 

ق���ررت  ب��ع�����س اجل���ام���ع���ات  اأن  ، م��ب��ي��ن��ا  ف��ي��ه��ا 

للجامعات  العاملية  الت�سنيفات  من  ان�سحابها 

اأن  اكت�سفت  لأنها  وييل وبريكلي   ، ك� هارفارد 

هذه ال�سركات تبني هذه الت�سنيفات بناء على 

العملية  حت�سني  هدفها  ولي�س  جتارية  اأ�س�س 

البحثية والتدري�سية يف اجلامعات . 

اأنه ليوجد يف الردن جامعة واحدة  واأكد 

م�����س��ن��ف��ة  ب��ح��ث��ي��ة وج��م��ي��ع��ه��ا ت��ع��د ت��دري�����س��ي��ة 

تخ�س�سات  يف  الطلبة  تخريج  على  وتعتمد 

حمددة ، م�سيفا اأن 90 % من اجلامعات قائمة 

عندما  وبالتايل  العلمي  البحثي  النتاج  على 

دخول  ف��ان  بحثية  م�سنفة  جامعات  يوجد  ل 

اجل��ام��ع��ات ب��ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة ام���ر غري 

منطقي . 

ودع������ا  ال��ط��وي�����س��ي اإىل ات���ب���اع اجل��ام��ع��ات 

ق��درة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  للت�سنيفات 

العمل  فر�س  على  احل�سول  على  اخلريجني 

، ولي�س على الت�سنيفات القائمة على البحث 

ال��ع��ل��م��ي ، داع��ي��ا اجل��ام��ع��ات الردن���ي���ة لإع���ادة 

التفكري يف الت�سنيفات العاملية للجامعات . 

والتعليم  الرتبية  وزي���ر  ب��ني  ناحيته  م��ن   

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

جتارية  اأ�س�ساً  تعتمد  الت�سنيف  مواقع  بع�س 

 ، ومتطلبات  ر���س��وم  م��ن  اجلامعة  تدفعه  وم��ا 

من�سفة  علمية  املوؤ�س�سات  ه��ذه  ف��اأن  وبالتايل 

ينطبق  ل  ذل��ك  اأن  اإل  ومو�سوعية  بحيادية 

على اجلميع .

التفا�صيل �ص »4«

 االأنباط - يارا بادو�صي

  ق����ال امل��ح��ل��ل الق��ت�����س��ادي ح�����س��ام ع��اي�����س 

اإن الأو�����س����اع الق��ت�����س��ادي��ة يف م�����س��ر وت��رك��ي��ا 

�سرف  �سعر  انخفا�س  اىل  لف��ت��ا  م�سطربة، 

ال��ع��م��ل��ة يف ال���دول���ت���ني ، وارت����ف����اع امل��دي��ون��ي��ة 

الداخلية اأو اخلارجية  وتوايل ارتفاع معدلت 

الت�سخم فيها ب�سكل كبري جدا .

فيها  القت�سادي  النمو  م��ع��دلت  وو���س��ف   

حقيقية  غ��ري  " اأي  معلبة  تكون  " تكاد  باأنها 

اإىل  م�سريا  فيها،  ال��زي��ادة  جهة  م��ن  ومبطنة 

يقارب  ما  امل��راح��ل  من  و�سلت يف مرحلة  اأنها 

وه��ذا  20% يف م�سر  تركيا، وجت���اوزت  80% يف 

اإمكانية تقدير �سعر ال�سرف الذي  يعني عدم 

ميكن اأن ت�سل اليه عملتا البلدين مقابل جتاه 

العمات الجنبية .

ال�ستثمار  يكون  اأن  يفرت�س  اأن��ه  واأ���س��اف 

خا�سة  مب��ع��اي��ري  م��دف��وع��ا  اأو  م��وؤج��ا  فيهما 

للغاية بالن�سبة للم�ستثمر، وغري ذلك �سيجعل 

املخاطر  امل�ستثمر  جتنب  اىل  ت��ذه��ب  الأم����ور 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب������اأداء اق��ت�����س��ادي م���ن ال���وا����س���ح اأن���ه 

يرتاجع بقوة.

وذكر عاي�س اأن هذه الأو�ساع يعرب عنها من 

ردود  اأو  اأو م�سكات  ا���س��راب��ات  ح��دوث  خ��ال 

ف��ع��ل م��ن ال��ن��ا���س رمب���ا ت��وؤث��ر يف ال���س��ت��ث��م��ارات 

على  بالقدرة  متعلقة  خماطر  تولد  ورمب��ا    ،

الأو���س��اع  ه��ذه  ظ��ل  يف  للم�ستقبل  التخطيط 

يف   " بال�سبابية   " و�سفها  التي  القت�سادية 

كلتا الدولتني .

التفا�صيل �ص »6«

االنباط – مرمي القا�صم 

ا�سباب   elite النخبة-  ملتقى  ناق�س     

وبني   ، منه  للحد  واحل��ل��ول  اجلامعي  العنف 

ال��ط��ل��ب��ة للعنف  ا����س���ب���اب جل����وء  امل���ت���ح���دث���ون 

الطالب  م�ساركة  و�سبب   ، خافاتهم  ملعاجلة 

بدل  العنيف  اجلمعي  ال�سلوك  يف  اجلامعي 

من مقاطعته واإيقافه ، موؤكدين دور اجلامعة 

الطابي  العنف  موجات  ايقاف  يف  واملجتمع 

التي حتدث يف اجلامعات من اآن لآخر. 

وقال الدكتور زيدان كفايف ان حل م�سكلة 

ال��ع��ن��ف اجل��ام��ع��ي ت���ب���داأ م���ن ال��ب��ي��ت ، وع��ل��ى 

الهايل ان يعلموا ابناءهم التحاب والعاقات 

النظر  اع���ادة  اىل  داع��ي��ا  ال��ن��ا���س  ب��ني  الطيبة 

القائمة  العاقة  اذ   ، اجلامعات  يف  بالقبول 

داخل  اىل  تنتقل معهم  بلدة معينة  اأه��ل  بني 

اجلامعة ، ومن ال�سرورة ان يكون %30 من 

املوجود  املحافظة  خ��ارج  م��ن  اجلامعة  طلبة 

فيها اجلامعة . 

وا���س��ار ال��دك��ت��ور جنيب اب��و ك��رك��ي اىل ان 

ال��ت��وا���س��ل امل��ب��ا���س��ر وال��ف��ع��ال م��ع ك��ل اط���راف 

والعاملني  الطلبة  اجلامعي  املجتمع  معادلة 

واملجتمع املحلي ت�ساهم يف خلق بيئة جامعية 

على  جمموعة  ا�س�س  ان��ه  مو�سحا   ، �سحية 

ب���وك ع��ن��دم��ا ك���ان رئ��ي�����س��ا للجامعة  ال��ف��ي�����س 

الردنية ، هدفها ال�سا�سي تبادل الفكار وحل 

املجموعة  ه��ذه  اع�ساء  ع��دد  و�سل   ، امل�ساكل 

حملي  واملجتمع  الطلبة  م��ن   25000 اىل 

، عملت على خلق ثقة بني الط��راف وتفاهم 

ال���غ���ى ال��ع��ن��ف اجل��ام��ع��ي ا���س��اف��ة لج�����راءات 

حم�����س��وب��ة وخم���ط���ط ل��ه��ا ون���اج���ح���ة وح���دت 

اجل�������س���م ال���ط���اب���ي ل���ا����س���ت���ف���ادة م����ن وق��ت��ه 

الفائ�س ايجابيا .

وقال في�سل تايه اإن تر�سيخ الوعي القبلي 

والع�سبوي املا�سوي يف نفو�س ال�سباب ، ي�سد 

ط��ري��ق ال��دمي��وق��راط��ي��ة وي��ق�����س��م امل��ج��ت��م��ع ، 

منفتحاً  تعددياً  العقل  يجعل  ل  انه  مو�سحا 

ومت�ساحماً واإمنا ا�ستئثارياً منقاداً وماأزوماً .

العنفية  ال�سلوكات  مثل هذه  اأن  وا�سافا    

وال�ستغالية للمعنى احلقيقي للع�سائرية ل 

تبدو م�سجعة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط  - وكاالت 

�سعي  جليًّا  ظهر  املا�سية  ال�سنوات  خ��ال 

من  مزيد  اإىل  املتطرفة  وحكومته  الحتال 

�ساأنها تغيري  التي من  الإج���راءات واجل��رائ��م 

الواقع الدميغرايف والديني يف املدينة املقد�سة

وي�سعى الحتال ب�سكل حثيث ومتوا�سل 

هويته  وتغيري  الأق�����س��ى  امل�سجد  تهويد  اإىل 

ه هيكًا  ِب��ع��دِّ الإ���س��ام��ي��ة اإىل ه��وي��ة ي��ه��ودي��ة 

مقد�ساً يف نظرهم

ووف���ق خم��ت�����س��ني، ف���اإن امل�����س��ج��د الأق�����س��ى 

�سر�سة  هجمة   2023 ع���ام  خ���ال  �سي�سهد 

تهدف اإىل اإزالة امل�سجد الأق�سى من الوجود 

مكانه،  الهيكل  واإح���ال  الكاملة،  مب�ساحته 

وه���ذه ال���روؤي���ة الإح��ال��ي��ة ه��ي حم��ل اإج��م��اع 

اليمني ال�سهيوين

ال��ب��اح��ث وامل��خ��ت�����س ب�����س��وؤون ال��ق��د���س زي��اد 

ابحي�س، اأكد اأن اخلطر على امل�سجد الأق�سى 

خ��ال ع��ام 2023 هو الإح��ال واإزال��ت��ه من 

يف  يهودي  كمقد�س  الهيكل  وتاأ�سي�س  الوجود 

مكانه وعلى كامل م�ساحته

ووف������ق اب���ح���ي�������س، ف������اإن الح����ت����ال ت��ب��ن��ى 

اإىل هدفه ثاثة م�سارات مرحلية،  للو�سول 

امل�سار الأول متثل بالتق�سيم الزماين والثاين 

يجري  الذي  الثالث  وامل�سار  املكاين  التق�سيم 

العمل عليه بالتاأ�سي�س املعنوي للهيكل باإقامة 

الطقو�س التوراتية كاملة يف امل�سجد الأق�سى 

املبارك

ل�"املركز  ح���دي���ث���ه  يف  ق�����ائ�����ًا  واأردف 

ال��ي��وم  امل���ت���وق���ع  لاإعام":"  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

امل�����س��ارات  ال��ت��ق��دم على  اأن ي��ح��اول الح��ت��ال 

الثاثة، مبعنى اأن يحاول اأن يو�سع م�ساحات 

اأوق�������ات الق���ت���ح���ام ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ق�����س��ي��م 

وال�سبت  اجلمعة  اأي���ام  ي��دخ��ل  واأن  ال��زم��اين، 

مل  وه��ذا  لاقتحامات  املخ�س�سة  الأي��ام  اإىل 

يح�سل حاليًّا"

ي��ت��ق��دم الح���ت���ال ع��ل��ى جبهة  اأن  وت��وق��ع 

التق�سيم املكاين باأن يعيد و�سع نقاط حمددة 

حتت جمهر ال�ستهداف مثل ال�سطر ال�سرقي 

ل�����س��اح��ة امل�����س��ج��د الأق�����س��ى امل���ب���ارك واجل��ه��ة 

اجلنوبية الغربية.

التفا�صيل �ص »9«

النخبة تناقش 
مشكلة العنف الجامعي 

 2023.. سنة فارقة في تاريخ 
المسجد األقصى والعدوان عليه

الزيادات: 419% نسبة ارتفاع العقوبات البديلة العام الماضي

الصفدي: النظام النيابي وتصميم السياسات الوطنية هو عنوان
 دستوري أصيل 

االنباط – وكاالت 

ع��ني ���س��ل��وان ال��ت��اري��خ��ي��ة م��ن اأ���س��ه��ر عيون 

عمرها  يعود  واأقدمها،  املحتلة  القد�س  مدينة 

الكنعانيون  حفر  ح��ني  ع��ام،  اآلف  خم�سة  اإىل 

قناة حتت الأر�س بطول 533 مرًتا، واكت�سبت 

املَورد الطبيعي  اأهّميتها، من كونها  ا من  بع�سً

املائّي الوحيد يف املدينة املحتلة

�سلوان  مل تكن العني م�سدًرا لأه��ايل بلدة 

ال��ق��دمي��ة، ولكل  ال��ب��ل��دة  ل�سكان  واإمّن����ا  ف��ق��ط، 

ال���ق���رى امل����ج����اورة ال���ذي���ن ج�����اءوا م���ن ال��ط��ور 

والعي�سوّية وال�سواحرة و�سور باهر واأبو دي�س 

الأع��م��ال  يف  مائها  م��ن  لا�ستفادة  والعيزرّية 

املنزلية وري املزروعات

"العني الفوقا"  ويبداأ م�سارها من منطقة 

ُتف�سي  درج����ات  ل��وج��ود  الدرج"  اأم  "عني  اأو 

مرتفعة  منطقة  يف  موجودة  وه��ي  العني،  اإىل 

املياه يف  تن�ساب  ث��ّم  وم��ن  �سلوان،  �سمال  قليًا 

على  لتمتّد  الأر���س  اأ�سفل  �سّيق  �سخرّي  نفٍق 

طول 533 مرًتا حّتى ت�سل اإىل بركة �سلوان 

الأثرية.

التفا�صيل �ص »9«

 »عين سلوان«.. وقف إسالمي أغلقه االحتالل وحوله
 لـ »مسارات تلمودية«

االأنباط - روؤى الزعبي

عدد  اأن  ال��زي��ادات،  اأحمد  العدل  وزي��ر  �سرح 

ح����الت امل�����س��اع��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة خ���ال ع���ام 2022 

ب��ل��غ��ت 1580 ح���ال���ة ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ع����دد امل������زادات 

اأن  هناك عدة  اإىل  ، م�سرياً  اللكرتونية6172  

الأكرث   البديلة،  املجتمعية  العقوبات  من  اأن��واع 

هي اخلدمات املجتمعية، وهناك عقوبات الرقابة 

املجتمعية التي تعنى بالتاأهيل وال�سلوك.

قبل  من  تقدر  اخلدمة  عقوبات  اأن  واأ���س��اف 

املحكوم  اجل��اين  تخ�س�س  يف  وترتبط  القا�سي 

اأن النوع الثالث حظر ارتياد الأماكن  ، مو�سحاً 

عن طريق ا�ستخدام ال�سوار الإلكرتوين ، وبلغت 

ن�سبة ارتفاع العقوبات البديلة العام املا�سي اىل  

 302 �سهد  ال���ذي   2021 ع��ام  م��ع  م��ق��ارن��ة   ،%419

عقوبة.

اأن عدد الحكام ال�سادرة بالعقوبات  واأ�ساف 

لنظام ميزان  وفقاً   ع���ام2022  خ��ال  املجتمعية 

بالعقوبات املجتمعية  4166، فيما بلغت الحكام 

اإىل مديرية  العقوبة  تنفيذ  ال��واردة من قا�سي 

العقوبات املجتمعية 1567.

املجتمعية  بالعقوبات  الحكام  ع��دد  اأن  وب��ني 

املنفذة ب�سكل نهائي.

التفا�صيل �ص »4«

االأنباط- دينا حمادين 

  قال رئي�س جمل�س النواب اأحمد ال�سفدي، 

اأن  اأراد  ال���ث���اين  ع���ب���داهلل  امل���ل���ك  ج���ال���ة  "اإن 

وطني  مب�سروع  للدولة  الثانية  املئوية  ن��دخ��ل 

امل�����س��ارات  وال��ت��ط��وي��ر يف  التحديث  ع��ن��وان��ه  ك��ان 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والق���ت�������س���ادي���ة والإداري����������ة ه��دف��اً 

ال��ق��رار،  ب�سناعة  اجلميع  اإ���س��راك  يف  ومق�سداً 

وعرب �سواعد �سبابنا التي تقدم مناذج نفخر بها 

امل��راأة الأردن��ي��ة التي حققت جناحات  اإىل جانب 

م��ل��ح��وظ��ة، الأم������ر ال�����ذي ي�����س��ت��وج��ب ال��ت��م��ك��ني 

والدعم، وهي الغاية التي اأرادها جالته ون�سري 

نحوها بثبات يف خمتلف موؤ�س�سات الدولة". جاء 

ذلك خال حما�سرة له ام�س الثاثاء، بعنوان 

النيابي. "النظام 
التفا�صيل �ص »2«

الضمور: أهمية التشاركية مع السلطة التشريعية لبيان دور الجامعة 
واحتياجاتها والتحديات

االنباط -يو�صف امل�صاقبة 

ات��ف��ق اأع���ي���ان ون����واب حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق على 

������س�����رورة ت���ق���دمي ال����دع����م امل���ط���ل���وب مل��واج��ه��ة 

وذلك  البيت  اآل  جامعة  تواجه  التي  التحديات 

من خال التوا�سل مع احلكومة لتنفيذ املمكن 

من الطلبات والحتياجات والتي باأم�س احلاجة 

لها اجلامعة.

ج����اءت ت���اأك���ي���دات الع���ي���ان وال����ن����واب خ��ال 

الأ���س��ت��اذ  ال��ب��ي��ت  اآل  رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة  لقائهم م��ع 

ال��دك��ت��ور ه���اين ال�����س��م��ور وب��ح�����س��ور حم��اف��ظ 

ال�ستاذ  الرئي�س؛  ونواب  النجادا  �سلمان  املفرق 

الدكتور  وال�ستاذ  احلراح�سة  حممد  الدكتور 

العطني  عمر  الدكتور  والأ�ستاذ  املحا�سنة  ب�سام 

اللقاء  بداية  ويف  اجلامعة.  يف  الكليات  وعمداء 

الدكتور  الأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  رحب 

وباحل�سور  وال��ن��واب  ب��الأع��ي��ان  ال�سمور  ه��اين 

من  ع��دد  مناق�سة  يف  اجلامعة  م��ع  وبال�سراكة 

الق�سايا الهامة.

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

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 »فلسطين النيابية« تؤكد أهمية الوصاية 
الهاشمية على الُمقدسات في القدس

الخارجية تعزي بضحايا حادثة تحطم 
مروحية عسكرية في الجزائر

 التوثيق الملكي يعرض وثيقة 
بمناسبة اليوم العالمي للتعليم

 األوقاف توقع اتفاقية مع شركة 
افيلو الذكية

االنباط- عمان

 اأكد رئي�س جلنة فل�سطني النيابية فايز 

على  الها�سمية  الو�ساية  اأهمية  ب�سبو�س، 

القد�س  يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات 

الو�سع  احل��ف��اظ على  و���س��رورة  ال�����س��ري��ف، 

التاريخي والقانوين فيها.

وق������ال ب�����س��ب��و���س خ�����الل ل���ق���اء ال��ل��ج��ن��ة 

ام�����س ال��ث��الث��اء م��دي��ر ع���ام دائ����رة ال�����س��وؤون 

جلان  وروؤ���س��اء  خ��رف��ان  رف��ي��ق  الفل�سطينية 

ان  الفل�سطينية،  املخيمات  خدمات  حت�سني 

اللجنة اأطلقت حملة دولية لدعم الو�ساية 

القت  القد�س  يف  املقد�سات  على  الها�سمية 

للتوعية  ور���س��ات  عقد  و�سيتم  وا�سًعا،  �سًدا 

جلان  روؤ���س��اء  اأن  مبينا  ال�سيا�سي،  ببعدها 

اأ�سا�سيني يف دعم الو�ساية  املخيمات �سركاء 

الها�سمية.

واأ����س���ار اىل اع����ت����داءات ق����وات االح��ت��الل 

وق����ط����ع����ان امل�������س���ت���وط���ن���ني ع����ل����ى ال�������س���ع���ب 

احلكومة  م��ن  ب��دع��م  االأع����زل  الفل�سطيني 

ال��وج��ود  ال��ت��ي ت�سعى الإن���ه���اء  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

م�سريا  الفل�سطيني،  ال���داخ���ل  يف  ال��ع��رب��ي 

مبنحنى  متر  الفل�سطينية  الق�سية  اأن  اإىل 

خطري منذ بداية ت�سكيل احلكومة اليمينية 

الكيان  تاريخ  االأكرث تطرًفا يف  االإ�سرائيلية 

االإ�سرائيلي.

االردن  م���واق���ف  اىل  ب�����س��ب��و���س  واأ�����س����ار 

الثابتة وال�سلبة جتاه الق�سية الفل�سطينية 

رغ��م  االأوىل  امل��رك��زي��ة  الق�سية  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

ت��ع��ر���س��ه ل�����س��غ��وط��ات ك���ب���رية ل��ت��غ��ي��ري ه��ذا 

املوقف.

اخلدمات  بتعزيز  تعنى  اللجنة  اأن  واأك��د 

ال�سعوبات  املخيمات وتذليل  املقدمة الأبناء 

ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م، الف��ت��ا يف ال��وق��ت ذات���ه اىل 

املكارم امللكية ال�سامية الأبناء املخيمات.

ب��دوره��م، اأك���د ال��ن��واب؛ ام��غ��ري الهمالن 

اأهمية  املراعية  وتوفيق  العجارمة  وفرا�س 

الو�ساية الها�سمية على املقد�سات.

وقالوا، اإن هناك �سغوطات تواجه االأردن 

جراء مواقف جاللة امللك الثابتة وال�سلبة 

جتاه الق�سية الفل�سطينية، م�سريين اإىل اأن 

ال�سعب االأردين يقف خلف القيادة الها�سمية 

يف مواقفه الثابتة وال�سلبة.

اإن ج��الل��ة  ق�����ال خ�����رف�����ان،  م����ن ج���ه���ت���ه 

كبرًيا  اهتماما  ي��ويل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 

بالق�سية الفل�سطينية يف املحافل االإقليمية 

الق�سية  ب��اع��ت��ب��اره��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  وال���دول���ي���ة 

املركزية واالأوىل بالن�سبة لالأردن.

واأ�ساف، اإن ال�سعب الفل�سطيني يتعر�س 

االحتالل  بداية  منذ  االأ�سر�س  هي  لهجمة 

اأن ه���ن���اك م��دي��ري��ة  االإ����س���رائ���ي���ل���ي، م��ب��ي��ن��ا 

يف دائ������رة ال�������س���وؤون ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ر���س��د 

لها  يتعر�س  التي  االإ�سرائيلية  االنتهاكات 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون خ��ا���س��ة يف ظ���ل احل��ك��وم��ة 

االإ�سرائيلية احلالية.

من ناحيتهم، �سدد روؤ�ساء جلان املخيمات 

ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال���و����س���اي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى 

املقد�سات يف القد�س، م�سريين اىل اأن جاللة 

ووا�سعا  كبريا  اهتماما  الق�سية  يويل  امللك 

يف خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ل االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة 

واملحلية.

واأك��������دوا وق�����وف اأب����ن����اء امل��خ��ي��م��ات خلف 

يواجه  االأردن  اأن  خا�سة  الها�سمية،  القيادة 

�سغوطا جراء مواقفه الثابتة جتاه الق�سية 

االإع���الم  دور  اىل  م�سريين  الفل�سطينية، 

الو�ساية  اأهمية  على  ال�سوء  “ت�سليط  يف 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات، ب��اع��ت��ب��ار ه��ذه 

الو�ساية �سمام اأمان للق�سية الفل�سطينية«.

االنباط- عمان

و�����س����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  اأع�����رب�����ت   

املغرتبني عن اأحر التعازي و�سادق املوا�ساة 

حل��ك��وم��ة و���س��ع��ب اجل��م��ه��وري��ة اجل��زائ��ري��ة 

ب�سحايا  ال�سقيقة،  ال�سعبية  الدميقراطية 

ح���ادث���ة حت��ط��م م��روح��ي��ة ع�����س��ك��ري��ة خ��الل 

مهمة تدريبية، م�ساء االثنني.

واأك�������دت ال��������وزارة ت��ع��اط��ف امل��م��ل��ك��ة م��ع 

اجل���م���ه���وري���ة اجل����زائ����ري����ة ب���ه���ذا احل�����ادث 

االأليم، معربة عن تعازيها الأ�سر ال�سحايا، 

للم�سابني. العاجل  بال�سفاء  والتمنيات 

االنباط- عمان

 ع���ر����س م���رك���ز ال��ت��وث��ي��ق امل��ل��ك��ي اأم�����س 

العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  وث��ي��ق��ة  ال��ث��الث��اء، 

من  ال�ساد�سة  ال�سفحة  تت�سمن  للتعليم، 

106 م���ن ج���ري���دة ال�����س��رق ال��ع��رب��ي  ال���ع���دد 

ال�سادرة يف االأول من حزيران عام 1925م.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ل��ل��م��رك��ز اأم�����س، ت��ن��اول��ت 

يف  ل��ل��م��دار���س  ن��ظ��ام  اأول  ���س��دور  ال�سفحة 

ت��ع��ّي��ن��ت  وال�����ذي  االأردن،  ���س��رق��ي  ح��ك��وم��ة 

مب���وج���ب���ه واج�����ب�����ات و����س���الح���ي���ات م��دي��ر 

امل��در���س��ة، ون��ظ��ام االم��ت��ح��ان��ات، وواج��ب��ات 

امل����در�����س����ني، و������س�����روط ق����ب����ول ال��ت��الم��ي��ذ 

وانتقالهم، والعقوبات التي تفر�س عليهم، 

املدر�سة  يف  )املراقبني(  ال�سباط  ومهمات 

املفت�سني. ووظائف 

االنباط- عمان

 وقع وزير االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

االإ����س���الم���ي���ة ال���دك���ت���ور حم��م��د اخل��الي��ل��ة، 

للنظام  افيلو  �سركة  يف  التنفيذي  والرئي�س 

ال��ذك��ي ب��ه��اء ال��دي��ن زن���ون، ام�����س ال��ث��الث��اء، 

ات��ف��اق��ي��ة اف��ي��ل��و ال����ذك����ي، ب���ه���دف ال��ت��ح��ول 

الرقمي يف الوزارة.

وقال اخلاليلة اإن الوزارة االأوقاف تواكب 

التكنولوجيا،  ب��ق��ط��اع  املتعلقة  ال��ت��ط��ورات 

االتفاقية  ت��ه��دف  ال��ذك��ي��ة، حيث  واالأن��ظ��م��ة 

ال���ت���ط���وي���ر ع���ل���ى ع��م��ل��ه��ا ورب������ط ذل���ك  اإىل 

مبديرية املوارد الب�سرية يف الوزارة، وت�سعى 

الوزارة دائما نحو التميز والتحول الرقمي 

بكل اأعمالها وبجميع الدوائر املختلفة التي 

تتبع لها مبا فيها �سندوق الزكاة، و�سندوق 

احلج، ودائ��رة احلج والعمرة، ودائ��رة تنمية 

اأموال االأوقاف.

االأوق�����اف  وزارة  ر���س��ال��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

واملوعظة  باحلكمة  ت��ع��اىل  هلل  ال��دع��وة  ه��ي 

احل�سنة، وتنطلق ال��وزارة من ر�سالة الدين 

واالإب��داع  التميز  على  التي حتث  االإ�سالمي 

وحتقيق االإجناز.

�سيتم  االتفاقية  هذه  جتربة  اأن  واأ�ساف 

ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا م�����س��ت��ق��ب��ال يف ج��م��ي��ع م��دي��ري��ات 

التابعة  العامة  والدوائر  باململكة،  االأوق��اف 

لها.

بدوره، اأ�ساد زنون، بجهود وزارة االأوقاف 

يف ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي واالأن���ظ���م���ة ال��ذك��ي��ة، 

متقدمة  باالأمتتة  ال���وزارة  خطوات  وا�سفا 

ومتطورة.

اأمني عام وزارة  وح�سر توقيع االتفاقية 

ورئي�س  العقيل،  عبداهلل  الدكتور  االأوق���اف 

جامعة موؤتة الدكتور عرفات عوجان، وعدد 

من امل�سوؤولني يف الوزارة و�سركة افيلو.

الملك: ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني 
القائم في المسجد األقصى 

خالل لقائه نتنياهو بعمان

ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السالم
اهميه االلتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السالم

الصفدي: النظام النيابي وتصميم السياسات الوطنية هو عنوان دستوري أصيل 

الضمور: أهمية التشاركية مع السلطة التشريعية لبيان دور الجامعة واحتياجاتها والتحديات

 لجنة العمل في األعيان تلتقي الوزير الشمالي

خالل لقائه أعيان ونواب لبحث سبل دعم الجامعة ومشاريعها

خالل القائه محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية

االنباط- عمان

ا���س��ت��ق��ب��ل ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

يف ع��م��ان، ام�����س ال��ث��الث��اء، رئ��ي�����س ال���وزراء 

نتنياهو. بنيامني  االإ�سرائيلي 

و�سدد جاللة امللك على �سرورة احرتام 

ال��و���س��ع ال��ت��اري��خ��ي وال��ق��ان��وين ال��ق��ائ��م يف 

القد�سي  احل��رم  املبارك/  االأق�سى  امل�سجد 

ال�سريف وعدم امل�سا�س به.

بالتهدئة  االلتزام  واأكد جاللته �سرورة 

ووق����ف اأع���م���ال ال��ع��ن��ف ل��ف��ت��ح امل���ج���ال اأم���ام 

على  م�سددا  ال�سالم،  لعملية  �سيا�سي  اأف��ق 

����س���رورة وق����ف اأي����ة اإج�������راءات م���ن ���س��اأن��ه��ا 

تقوي�س فر�س ال�سالم.

موقف  على  التاأكيد  امللك  جاللة  واأع��اد 

بحل  االل��ت��زام  اإىل  ال��داع��ي  ال��ث��اب��ت  االأردن 

ال���دول���ت���ني، ال�����ذي ي�����س��م��ن ق���ي���ام ال���دول���ة 

الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

القد�س  وعا�سمتها   1967 عام  حزيران  من 

جانب  اإىل  و�سالم  باأمن  لتعي�س  ال�سرقية، 

اإ�سرائيل.

كما مت بحث العالقات الثنائية و�سرورة 

امل�ساريع  من  الفل�سطيني  اجلانب  ا�ستفادة 

واالإقليمية. االقت�سادية 

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال�����وزراء 

اأمين  املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجية  ووزي��ر 

ال�����س��ف��دي، وم���دي���ر م��ك��ت��ب ج��الل��ة امل��ل��ك، 

املخابرات  وم��دي��ر  ح�سان،  جعفر  ال��دك��ت��ور 

ال���ع���ام���ة ال����ل����واء اأح���م���د ح�����س��ن��ي، وال���وف���د 

املرافق. االإ�سرائيلي 

االنباط- عمان

 ق�����ال رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����ن�����واب اأح���م���د 

“اإن جاللة امللك عبداهلل الثاين  ال�سفدي، 

اأراد اأن ندخل املئوية الثانية للدولة مب�سروع 

يف  والتطوير  التحديث  عنوانه  كان  وطني 

واالإداري��ة  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�سارات 

ب�سناعة  اإ�سراك اجلميع  يف  ومق�سداً  هدفاً 

تقدم  ال��ت��ي  �سبابنا  ���س��واع��د  وع���ر  ال���ق���رار، 

االأردنية  امل��راأة  جانب  اإىل  بها  نفخر  من��اذج 

التي حققت جناحات ملحوظة، االأمر الذي 

الغاية  وه���ي  وال���دع���م،  التمكني  ي�ستوجب 

التي اأرادها جاللته ون�سري نحوها بثبات يف 

خمتلف موؤ�س�سات الدولة«.

ج����اء ذل����ك خ����الل حم���ا����س���رة ل����ه ام�����س 

الثالثاء، بعنوان “النظام النيابي وت�سميم 

ب���دورة  ل��ل��دار���س��ني  الوطنية”  ال�����س��ي��ا���س��ات 

الوطني  الدفاع  20 يف كلية  الوطني  الدفاع 

امللكية االأردنية، بح�سور اآمر الكلية العميد 

ال��رك��ن ع���زام ال��رواح��ن��ة، ورئ��ي�����س واأع�����س��اء 

هيئة التوجيه يف الكلية.

هو  ال��ن��واب  اأن جمل�س  ال�����س��ف��دي  وب���ني 

ج��واره  يف  االأم��ة،  جمل�س  يف  رئي�سية  غرفٌة 

املجل�سني  راأ������س  وع��ل��ى  االأع����ي����ان،  جم��ل�����س 

جاللة امللك عبداهلل الثاين، وتن�سب مهمة 

امل��ج��ل�����س يف اإع�����داد وت�����س��م��ي��م ال��ت�����س��ري��ع��ات 

وهو  ال��دول��ة،  ال�سمويل يف  ل��الأداء  الناظمة 

وق��رارات��ه��ا  اأداء احل��ك��وم��ات  ع��ل��ى  امل���راق���ب 

امل��ج��ال، وميلك �سلطة  واإج��راءات��ه��ا يف ه��ذا 

اأي  اأو  منها  ونزعها  للحكومات،  الثقة  منح 

من وزرائها، وهو م�سارك اأ�سا�سي اإىل جانب 

جمل�س االأعيان، يف مناق�سة واإقرار اأو رف�س 

يف  راأي  و�ساحب  للدولة،  العامة  امل��وازن��ات 

داخلياً  للدولة،  العامة  ال�سيا�سات  جممل 

وخارجياً.

وت�سميم  ال��ن��ي��اب��ي  ال��ن��ظ��ام  اأن  واأو����س���ح 

ال�����س��ي��ا���س��ات ال��وط��ن��ي��ة ه��و ع��ن��وان د���س��ت��وري 

اأ�سيل، نعرُف اأهميته من املكانة التي منحه 

العنوان  ه��ذا  �سكل  فطاملا  ال��د���س��ت��ور  اإي��اه��ا 

ال��ذي  ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام  ث��واب��ت  م��ن  ث��اب��ت��اً 

حمايتنا  يف  االأ�سيل  الركن  جميعاً  نعتره 

ا�ستلهم  اأبنائنا فهو النظام الذي  وم�ستقبل 

كل قيم الدميقراطية واالنفتاح.

الت�سريعية  ال�سلطة  اأن  ال�سفدي  واأك��د 

ال�سعبي  التمثيل  م���راآة  ال���دوام،  على  كانت 

االأ�سكال  اأ���س��دق  ع��ر  النيابية  املجال�س  يف 

االق��رتاع  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  خ��الل  وم��ن 

وال��ت�����س��وي��ت الخ��ت��ي��ار امل��ج��ال�����س م��ن��ذ نهاية 

النظام  ل��ي��ك��ون  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  ع�سرينيات 

ال  �سعبه  م��ع  ومت�سامناً  مكماًل  ال�سيا�سي 

ُمعطاًل لتطلعاته وطموحاته.

تفتح  االأردين  ال�����س��ع��ب  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

وهو  ال�سيا�سية،  امل�ساركة  على  مبكراً  وعيُه 

التعامل  يف  ف��ط��ري��اً  ح�����س��اً  من��ل��ك  جعلنا  م��ا 

ن�ست  حيث  امل�سوؤولة،  العامة  احلريات  مع 

االأوىل  الفقرة  ويف  الد�ستور  م��ن   24 امل���ادة 

م��ن��ه��ا، ب����اأن االأم����ة ه���ي م�����س��در ال�����س��ل��ط��ات، 

امل�سوؤوليات  على  موزعة  لدينا  وال�سلطات 

ف�سلطاُتنا  مر�سودة،  ودقة  متوازن،  بف�سل 

ال���د����س���ت���وري���ة، ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

وال���ق�������س���ائ���ي���ة، ه����ي ن�������اجُت ح���ك���م���ة ال��ع��م��ل 

بالد�ستور روحاً ون�ساً.

االأردين وم��ا ط���راأ عليه  ال��د���س��ت��ور  وع��ن 

من تعديالت خالل العقود املا�سية، و�سواًل 

جمل�س  اأق��ره��ا  ال��ت��ي  االأخ����رية  للتعديالت 

كان  “لقد  ال�سفدي  ق��ال  احل���ايل،  ال��ن��واب 

�سمو  يف  غ��اي��ًة  و�سيبقى،  زال  وم��ا  الد�ستور 

ال��ف��ك��رة وُب��ع��د ال��ن��ظ��ر ون��زاه��ة ال����راأي، فهو 

وي�ست�سرف  احلا�سر  يحاكي  جامع  د�ستور 

بحكمة  الطارئة  احلاالت  ويعالج  امل�ستقبل، 

ُم�����س��رع��ني خ����راء اأج�����ادوا يف ف��ه��م ال��ن�����س، 

الدوام  الد�ستور على  ليظل  ودقة �سياغته، 

م�سيفا  كاملني”،  وال��ت��زام  اح��رتام  مو�سع 

اأن فل�سفة الد�ستور االأردين ن�ست يف فاحتة 

ال���ب���ن���ود ب�����اأن ن���ظ���ام احل���ك���م )ن���ي���اب���ي ملكي 

وراثي( االأمر الذي طبقُه النظام ال�سيا�سي 

روحاً وفعاًل، ال قواًل وتنظرياً.

ن��ق��ا���س مو�سع  دار  امل��ح��ا���س��رة  ن��ه��اي��ة  ويف 

ال��ن��واب على  اأج����اب خ��الل��ه رئ��ي�����س جمل�س 

اأ�سئلة وا�ستف�سارات الدار�سني.

االنباط- يو�شف امل�شاقبة

املفرق على  ون���واب حمافظة  اأع��ي��ان  اتفق 

����س���رورة ت���ق���دمي ال���دع���م امل��ط��ل��وب مل��واج��ه��ة 

التحديات التي تواجه جامعة اآل البيت وذلك 

م��ن خ���الل ال��ت��وا���س��ل م��ع احل��ك��وم��ة لتنفيذ 

امل��م��ك��ن م��ن ال��ط��ل��ب��ات واالح��ت��ي��اج��ات وال��ت��ي 

باأم�س احلاجة لها اجلامعة.

ج���اءت ت��اأك��ي��دات االع��ي��ان وال��ن��واب خالل 

االأ�ستاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  مع  لقائهم 

حمافظ  وبح�سور  ال�سمور  ه��اين  الدكتور 

املفرق �سلمان النجادا ونواب الرئي�س؛ اال�ستاذ 

الدكتور حممد احلراح�سة واال�ستاذ الدكتور 

ب�سام املحا�سنة واالأ�ستاذ الدكتور عمر العطني 

وعمداء الكليات يف اجلامعة. 

ال��ل��ق��اء رح����ب رئ��ي�����س جامعة  ب���داي���ة  ويف 

ال�سمور  ه��اين  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  البيت  اآل 

وبال�سراكة  وب��احل�����س��ور  وال���ن���واب  ب��االأع��ي��ان 

الق�سايا  م��ن  ع��دد  مناق�سة  يف  اجلامعة  م��ع 

امل����ايل للجامعة وغ��ريه��ا  وال��و���س��ع  ال��ه��ام��ة 

لها،  بحاجة  والتي  واخل��دم��ات  امل�ساريع  من 

�ساكراً ح�سورهم هذا اللقاء والذي يوؤكد على 

حر�سهم ال�سديد يف متابعة ودعم اجلامعة. 

وتزامنا  اأن��ه  اإىل  ال�سمور  الدكتور  واأ���س��ار 

ك��ان ال بد  تاأ�سي�سها  مع م��رور ٣0 عاماً على 

من تكثيف اجلهود من اأبناء حمافظة املفرق 

ل��ل��وق��وف اإىل ج��ان��ب اجل��ام��ع��ة وال��ت�����س��دي 

للم�ساكل التي تعاين منها منذ �سنوات وحتتاج 

االآن اإىل حلول ملوا�سلة م�سرية العمل والبناء 

واالإجناز.

يعد  اللقاء  اأن  ال�سمور  الدكتور  واو���س��ح 

هو  م��ا  وحتقيق  العمل  �سوية  ل��رف��ع  فر�سة 

املقدمة،  يف  اجلامعة  لتكون  واأف�سل  جديد 

منوهاً وجود عدد من الكليات واملراكز وفتح 

ال�����س��وق  حل��اج��ة  تلبية  ج���دي���دة  تخ�س�سات 

املحلي.

اأن اجل��ام��ع��ة  ال�����س��م��ور  ال���دك���ت���ور  وب����ني 

ال�����س��راك��ات وعقد  م��ن  ع���دد  ف��ت��ح  ا�ستطاعت 

البحثية  املوؤ�س�سات  من  ع��دد  مع  االتفاقيات 

جلذب  ج��اءت  وال��دول��ي��ة  والعربية  والعلمية 

املزيد من الطلبة الوافدين وخدمة التنمية 

اإىل  م�سرياً  املحيطة،  املجتمعات  يف  املحلية 

�سعي اجلامعة باإقامة عدد من امل�ساريع ومنها 

اإن�ساء كلية الطب ومبا يحقق ر�سالتها نحو 

التطوير والتحديث يف الرامج العلمية التي 

تقدمها.

امل��ايل  الو�سع  ال�سمور  ال��دك��ت��ور  وع��ر���س 

ال�سعب ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن��ه اجل��ام��ع��ة وال���ذي 

يتطلب املزيد من الدعم لتتمكن من القيام 

بدورها على اأكمل وجه.

اأع����ي����ان ون������واب حم��اف��ظ��ة امل���ف���رق اأك�����دوا 

ب��دوره��م على ال����دور الكبري ال���ذي ت��ق��وم به 

ابنائنا الطلبة، منوهني  اجلامعة يف تخريج 

ان اجلامعة جاءت لتكون منراً علمياً وتنموياً 

يخدم اأبناء الوطن مما يتوجب دعم حكومي 

يف  م�����س��واره��ا  موا�سلة  لت�ستطيع  للجامعة 

املحلي  املجتمع  وخ��دم��ة  اجل��ام��ع��ي  التعليم 

وذلك من خالل العمل على اإي�سال املطالب 

ت�ساركية  وف��ق  حلها  على  والعمل  االأ�سا�سية 

تخدم امل�سلحة العامة.

وح�سر اللقاء العني نايف القا�سي، والعني 

طالل املا�سي، والنائب يزن ال�سديفات رئي�س 

النواب، والنائب  االإداري���ة يف جمل�س  اللجنة 

ا�سماعيل  ن��واف اخل��وال��دة، والنائب الدكتور 

املفرق  حمافظة  جمل�س  ورئ��ي�����س  امل�ساقبة، 

امل��ح��ام��ي ���س��ال��ح اخل�����س��م��ان، وع�����س��و جمل�س 

اأم���ن���اء اجل��ام��ع��ة ع����ارف اجل����راي����دة، وع�سو 

جمل�س اجلامعة �ستيوي العظامات.

االنباط- عّمان

 ال����ت����ق����ت جل����ن����ة ال����ع����م����ل وال���ت���ن���م���ي���ة 

برئا�سة  االأع��ي��ان،  جمل�س  يف  االجتماعية 

الثالثاء،  ام�س  م��راد،  حيدر  عي�سى  العني 

وزير  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر 

وزارة  عام  واأم��ني  ال�سمايل،  يو�سف  العمل 

العمل فاروق احلديدي.

وقال العني مراد اإن اللقاء جاء ملناق�سة 

البطالة  م��ن  احل��د  يف  العمل  وزارة  خطة 

وت��ن��ظ��ي��م ���س��وق ال��ع��م��ل، واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الوطني  وال��رن��ام��ج  للت�سغيل،  ال��وط��ن��ي��ة 

ل���ل���ت�������س���غ���ي���ل، وخ����ط����ة احل������د م�����ن ع��م��ال��ة 

املهنية  الرامج  تطوير  وخطة  االأط��ف��ال، 

�سوق  متطلبات  مع  تتنا�سب  مبا  والتقنية 

االنخراط  على  ال�سباب  وت�سجيع  العمل، 

به.

واأكد �سرورة متابعة وزارة العمل تنفيذ 

والتعليمات  واالأن��ظ��م��ة  ال��ق��ان��ون  ن�سو�س 

اخلا�سة بت�سغيل االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، 

حتقيق  يف  ال��وزارة  دور  اأهمية  اإىل  م�سريا 

اخل���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل����روؤي����ة ال��ت��ح��دي��ث 

االق��ت�����س��ادي وال��ت��ع��دي��الت امل��ق��رتح��ة على 

قانوين العمل وال�سمان.

روؤي��ة  اإن  ال�سمايل  ال��وزي��ر  ق��ال  ب���دوره، 

جانب  على  تركز  االق��ت�����س��ادي،  التحديث 

ل��ت��ع��ي��ني مليون  وال��ب��ط��ال��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات 

ترجمة  وذل���ك  ���س��ن��وات،   10 خ���الل  اأردين 

خلارطة الطريق التي ر�سمها جاللة امللك 

عبداهلل الثاين.

الوطني  الت�سغيل  برنامج  اأن  واأو���س��ح 

ه����و م���ظ���ل���ة ت��ك��ام��ل��ي��ة ل���ت���وح���ي���د اجل���ه���ود 

والت�سغيل  ب��ال��ت��دري��ب  امل��ع��ن��ي��ة  وال���رام���ج 

ك��اف��ة، وي��ه��دف اإىل ال��رب��ط ب��ني خمرجات 

ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب واح���ت���ي���اج���ات ���س��وق 

وبناء  االأردن��ي��ني  وت�سغيل  ومتكني  العمل 

قدراتهم.

وت���دري���ب  اأن مت��ك��ني  ال�����س��م��ايل  واأك������د 

اأولويات  وتاأهيل ال�سباب ل�سوق العمل من 

احل��ك��وم��ة، ب��ه��دف ت��وف��ري ف��ر���س ال��ع��م��ل، 

خمتلف  يف  البطالة  م�ستوى  م��ن  واحل���د 

ال��ت��ي رف��ع��ت جائحة  امل��م��ل��ك��ة،  حم��اف��ظ��ات 

كورونا من معدالتها.

 4 اأنه مت تخ�سي�س ما ن�سبة  اإىل  واأ�سار 

باملئة من �سواغر القطاع العام لالأ�سخا�س 

العمل، مبينا  ذوي االإعاقة، بح�سب قانون 

االأط��ف��ال  عمل  مكافحة  ا�سرتاتيجية  اأن 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارات  فيها  ت�����س��رتك 

وال��ت��ن��م��ي��ة االج���ت���م���اع���ي���ة واجل����ه����ات ذات 

ال�سلة مبكافحة عمل االأطفال للحد منه.

تعديالت  اأب����رز  اإىل  ال�����س��م��ايل  وت��ط��رق 

الن�سو�س  راأ�سها  وعلى  ال�سمان،  ق��ان��ون 

ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��وؤم��ن ع��ل��ي��ه��م من 

الع�سكريني، و�سن التقاعد لهم، اإىل جانب 

من�ساآت  على  ال�سمان  ا�سرتاكات  تخفي�س 

امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى توظيف  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س 

ال�����س��ب��اب امل��ت��ع��ط��ل��ني ع���ن ال��ع��م��ل وال��ذي��ن 

يدخلون �سوق العمل الأول مرة.

ا�ستحقاق  ���س��روط  ت��ع��دي��ل  اإىل  ول��ف��ت 

ت�سهيل هذه  باجتاه  االأم��وم��ة  اإج��ازة  ب��دل 

وكذلك  العاملة،  امل��راأة  ل�سالح  ال�سروط 

االجتماعية  احل��م��اي��ة  م��ن  امل��زي��د  حتقيق 

اأو االأرم����ل����ة م���ن خ��الل  ل��الب��ن��ة امل��ط��ل��ق��ة 

منحها ح�سة من راتب والدها املتوفى.

من جهتهم، اأكد اأع�ساء اللجنة، اأهمية 

العمالة  لت�سغيل  منا�سبة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد 

االأردن�����ي�����ة، وت��خ��ف��ي�����س ن�����س��ب ال��ب��ط��ال��ة، 

واإع������ادة ت��ف��ع��ي��ل م���راك���ز ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي 

ب��ال�����س��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، واإع���داد 

الالزمة  والتوجهية  التدريبية  ال��رام��ج 

ل��رف��د ���س��وق ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي��ة ب��ال��ع��م��ال��ة 

املوؤهلة. االأردنية 

االربعاء    25/ 1 / 2023
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االنباط- العقبة

للتنمية  الأم���رك���ي���ة  ال���وك���ال���ة  اأط��ل��ق��ت   

ال����دول����ي����ة، ب���ال���ت���ع���اون م����ع ���س��ل��ط��ة ال��ع��ق��ب��ة 

الق���ت�������س���ادي���ة اخل���ا����س���ة، وب���ال�������س���راك���ة مع 

الأعمال  منو  م�سروع  العقبة،  جت��ارة  غرفة 

لتمكينها  ال��ن��ا���س��ئ��ة  الردن����ي����ة  ل��ل�����س��رك��ات 

وحت�سني اإنتاجيتها .

وياأتي امل�سروع الذي ت�سمن عدة م�ساريع 

اطلقتها الوكالة اأهمها التمكني القت�سادي 

وال����ق����ي����ادي ل����ل����م����راأة، وم�������س���روع ال����س���اح 

القت�سادي، وم�سروع منو الأعمال، وتطوير 

منطقة  يف  للطيور  العقبة  مر�سد  وتو�سعة 

يف  بنجاح  تنفيذه  مت  برنامج  �سمن  العقبة 

العا�سمة عمان.

القت�سادية  العقبة  �سلطة  رئي�س  واأك���د 

ت�سريح  يف  الفايز  حميدي  ن��اي��ف  اخلا�سة 

اليوم لوكالة النباء الردنية )برتا( اأهمية 

دع���م ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة م��ن خ���ال دفعها 

منتجها  ك��ف��اءة  وحت�سني  ق��درات��ه��ا  لتطوير 

حيث تعترب الع�سب الأ�سا�س يف القت�سادات 

املحلية.

و����س���دد ع��ل��ى دع���م ���س��ل��ط��ة ال��ع��ق��ب��ة لتلك 

ال�����س��رك��ات وب��ي��ئ��ة الأع����م����ال ب��امل�����س��ارك��ة مع 

تعترب  ال��ت��ي  للتنمية  الأم��رك��ي��ة  ال��وك��ال��ة 

رافعة لدعم املجتمعات املحلية، خ�سو�سا يف 

حمافظة العقبة وبقية حمافظات اململكة.

ول��ف��ت اىل اأه��م��ي��ة ���س��م��ان و���س��ول اأك��رب 

ال�سغرة  ال�سركات  يف  امل�ساركني  م��ن  ع��دد 

وامل��ت��و���س��ط��ة اىل م��رات��ب م��ت��ق��دم��ة وت��ن��وي��ع 

خال  م��ن  العاملية  اىل  وال��و���س��ول  منتجها 

املجتمعات  وخدمة  املبدعة  الأفكار  ا�ستثمار 

املحلية.

وب���ني ان م�����س��روع من���و الأع���م���ال ي��ه��دف 

ال�سغرة  الأردن���ي���ة  ال�����س��رك��ات  مت��ك��ني  اىل 

انتاجيتها  لتح�سني  والنا�سئة  واملتو�سطة 

ورفع قدراتها التناف�سية، وا�ستحداث فر�س 

�سمن  البتكار  وتعزيز  لاأردنيني  توظيف 

جم��م��وع��ة م���ن ال��ق��ط��اع��ات وامل�����س��اه��م��ة يف 

التنمية القت�سادية لدفع عجلة النمو.

واأ����س���ار اىل ان امل�����س��روع ي��رك��ز ع��ل��ى دع��م 

والنا�سئة  واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�����س��رك��ات 

م���ن خ����ال امل�������س���اع���دات ال��ف��ن��ّي��ة وت�����س��ه��ي��ل 

الرتكيز  مع  التمويل  م�سادر  اإىل  الو�سول 

ذوي  والأ�سخا�س  وال�سباب  امل��راأة  دم��ج  على 

�سمن  وم��ن��ه��ج��ي  م��وؤ���س�����س��ي  ب�سكل  الإع���اق���ة 

اأهداف امل�سروع ومبادراته، وحتديد الق�سايا 

ال�سغرة  ال�سركات  تواجه  التي  والتحديات 

واملتو�سطة.

و���س��ي��ق��دم امل�����س��روع ال��دع��م ال��ف��ن��ي ال���ازم 

ال�سغرة واملتو�سطة  ال�سركات  لبناء قدرات 

املطلوب،  التمويل  على  ح�سولها  وتي�سر 

وم��اأ���س�����س��ة احل������وار ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخل����ا�����س، واإت����اح����ة ال��ف��ر���س��ة ل��ل�����س��رك��ات 

ايراداتها  ل��زي��ادة  للنمو  فر�سة  لديها  التي 

اأ���س��واق جديدة،  و���س��ادرات��ه��ا وال��و���س��ول اىل 

اإ���س��اف��ة اىل حت�����س��ني ك��ف��اءت��ه��ا ورف����ع ج��ودة 

متطلبات  مع  لتتواءم  وخدماتها  منتجاتها 

الأ�سواق الت�سديرية.

االنباط- جر�ش

 ت��ف��ق��د وزي�����ر ال����زراع����ة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د 

احلنيفات، ام�س الثاثاء، خال جولة له يف 

حمافظة جر�س حممية غابات دبني واطلع 

املحمية  تنمية  يف  اخلا�سة  الإج���راءات  على 

وا�ستفادة املجتمع املحلي من الغابات.

واأك����د ال��وزي��ر احل��ن��ي��ف��ات خ���ال ال��زي��ارة 

ال��ت��ي راف��ق��ه ب��ه��ا ال��ن��ائ��ب م��اج��د ال��روا���س��دة 

ال��وزارة املهند�س  ومدير مديرية احلراج يف 

خالد املنا�سر ومدير زراعة جر�س الدكتور 

املنطقة  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  ف��اي��ز اخل����وال����دة، 

�سياحيا، مبينا اأن هناك خطة لإقامة متنزه 

بيئي �سيتم اإدارته �سياحيا من قبل املحمية.

البلديات  مع  التعاون  اأهمية  اإىل  واأ���س��ار 

���س��م��ن خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ط��وي��ر ل���دور 

امل��ح��ل��ي وج���وار  ال��غ��اب��ات وا���س��ت��ف��ادة املجتمع 

تخدم  التي  ال�سراكات  اإىل  اإ�سافة  الغابات، 

الغابات وا�ستدامتها وتطويرها.

اأهمية الدور الذي  اأي�سا  وبني احلنيفات 

يف  التنزه  اآليات  تنظيم  يف  البلدية  به  تقوم 

املوقع واملحافظة على النظام البيئي والتنوع 

احليوي وا�ستدامة التنمية للغابات.

وت���اب���ع، اأن ح��م��اي��ة ال��ت��ن��وع احل���ي���وي يف 

ت�ساركية  جهودا  تتطلب  واملحميات  الغابات 

وموؤ�س�سات  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  ب��ني  م��ا 

امل��ج��ت��م��ع امل����دين لإب�����راز اأه��م��ي��ة امل��ح��م��ي��ة يف 

اإحداث التنمية مبختلف املجالت.

 سلطة العقبة والوكالة األميركية 
تطلقان مشروع نمّو األعمال

 وزير الزراعة يتفقد محمية غابات 
دبين في جرش

 الردايدة يعدد إنجازات وزارة البيئة في 2022

رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال السفارة األميركية

رشيد: اهمية ان يكون لإلعالم قوة وسلطة
خالل استقباله الوفد االعالمي االردني

االأنباط - ر�ؤى الزعبي

اإنه  ال��رداي��دة،  معاوية  البيئة  وزي��ر  ق��ال 

مت اإجن���از ج��زء م��ن امل�����س��اري��ع واخل��ط��ط يف 

�ستتم  الآخ���ر  واجل���زء   ،٢٠٢٢ املا�سي  ال��ع��ام 

٢٠٢٣، واأت���ى ذل��ك خ��ال  يف ال��ع��ام احل���ايل 

ملناق�سة  ال��ن��ي��اب��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع 

وزارة  م��وازن��ة  ملناق�سة   ،٢٢٠٣ ع��ام  م��وازن��ة 

البيئة .  وبني اأهم الجنازات؛ اإ�سدار ١٨٠٠ 

موافقة ملعامات بيئية ، اإ�سافة اإىل ٣ اآلف 

خ�سراء،  كنفايات  اتافهم  مت  مكعب  مرت 

من  للتخل�س  اململكة  يف  م��واق��ع  وث��م��ان��ي��ة 

ال���ن���ف���اي���ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة والإل���ك���رتون���ي���ة ، 

الوزارة على ترخي�س موقع جلمع  وعملت 

اآلف   ٥ مع  التعامل  ومت  العادمة،  الزيوت 

بيان جمركي .

وتابع الردايدة اأنه مت اإجراء ١١٨٠ زيارة 

ميدانية من قبل الوزارة والتعامل مع ١٥٦ 

ميدانية  زي���ارة   ٣٤٣٣ اإىل  اإ���س��اف��ة  ���س��ك��وى، 

املحافظات  يف  ال����وزارة  م��دي��ري��ات  اج��رت��ه��ا 

١٧١٠ �سكاوى. والتعامل مع 

واأو�����س����ح اأن����ه ي���وج���د ل����دى ال�������وزارة ٢٦ 

ملراقبة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سبكة  �سمن  حم��ط��ة، 

لزيادتها،  خطة  على  العمل  ويتم  ال��ه��واء، 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع  ر����س���م خ���ط���ط  اإىل  اإ����س���اف���ة 

راأ�سها نق�س  املناخي وعلى  التغر  حتديات 

املياه يف الأردن.

ال����وزارة عملت  اأن  اإىل  ال��رداي��دة  واأ���س��ار 

٤٢ ج���ه���از ت��ت��ب��ع ل��ل��م��رك��ب��ات  ع��ل��ى ت��رك��ي��ب 

النفايات الطبية اخلطرة،  املخ�س�سة لنقل 

اآلف مرت مكعب من   ٣ ال��وزارة  وا�ستقبلت 

النفايات الطبية اخلطرة يف مكب �سواقة. 

البيئة  ل���وزارة  العام  الأم��ني  ق��ال  ب��دوره 

نقل  عطاء  ط��رح  مت  اإن��ه  خ�سا�سنة،  حممد 

امل�����س��ل��خ م��ن ع��م��ان اإىل م��ن��ط��ق��ة ال��غ��ب��اوي، 

اإ�سافة اإىل توفر اأجهزة ا�ستبدال النفايات 

منظمات  ب��ني  ك��ت��ع��اون  ت��اأت��ي  البا�ستيكية 

دول���ي���ة وال���ق���ط���اع اخل����ا�����س، وت��ع��م��ل ع��ل��ى 

بنقاط  البا�ستيكية  ال��ن��ف��اي��ات  ا���س��ت��ب��دال 

�سرائية،  عمليات  يف  منها  ال���س��ت��ف��ادة  يتم 

للمحافظة  امل���واط���ن���ني  ت�����س��ج��ي��ع  وه��دف��ه��ا 

ونتوقع  اأجهزة،  �ست  اإذ و�سلت  البيئة،  على 

احلايل  العام  خ��ال  اآخ��ر  جهاز   ١١ و�سول 

، و���س��وف ي��ت��م ت��وزي��ع الأج���ه���زة م��ن خ��ال 

القطاع اخلا�س.

االنباط- عمان

 ب��ح��ث رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب اأح��م��د 

بدار  مكتبه  يف  ا�ستقباله  خال  ال�سفدي، 

ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  املجل�س 

ال�سفارة الأمركية يف عّمان روهيت نيبال، 

اآفاق التعاون امل�سرتك بني البلدين.

وق����ال ال�����س��ف��دي خ���ال ال��ل��ق��اء، ال���ذي 

جمل�س  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال��ن��ائ��ب  ح�����س��ره 

وم�ساعد  اخلايلة  اأحمد  الدكتور  النواب 

دخل  الأردن  اإن  امل�ساعيد،  ذي��اب  الرئي�س 

امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��دول��ة ب����اإرادة ق��وي��ة من 

جالة امللك عبداهلل الثاين للم�سي قدماً 

مب�سرة البناء الوطني، فجاءت توجيهات 

لتحديث  ملكية  جل��ن��ة  بت�سكيل  ج��ال��ت��ه 

امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ت��ب��ع��ه��ا ت��وج��ي��ه��ات 

القت�سادي  امل�سارين  يف  �سامل  بتحديث 

الكرمي  �سعبنا  تطلعات  لتحقيق  والإداري 

العزيز. ووطننا 

اأق�����ر  ال������ن������واب  جم���ل�������س  اأن  واأو�������س������ح 

ت��ع��دي��ات ع��ل��ى ال��د���س��ت��ور وع��ل��ى ق��ان��وين 

التعديات  والن��ت��خ��اب، وج��اءت  الأح���زاب 

ل��ت�����س��ب يف جم��م��ل��ه��ا ن��ح��و ت��و���س��ي��ع ق��اع��دة 

وكان  القرار،  �سناعة  ال�سعبية يف  امل�ساركة 

هذه  يف  الأك��رب  الن�سيب  وال�سباب  للمراأة 

ال��ت��ع��دي��ات، ح��ي��ث م��ه��د جم��ل�����س ال��ن��واب 

ال��ط��ري��ق ل��ه��م م��ن اأج���ل ���س��م��ان م�����س��ارك��ة 

ومت��ث��ي��ل اأو����س���ع ل��ه��م يف ال���ربمل���ان، ع���اوة 

ع��ل��ى ف���ك���رة ت��خ�����س��ي�����س م��ق��اع��د ل��ل��ق��وائ��م 

اأراده���ا  ال��ت��ي  للفكرة  ن�سل  حتى  احلزبية 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب����اأن ي��ك��ون 

ل��دي��ن��ا ب��رمل��ان��ات ح��زب��ي��ة ب��راجم��ي��ة، ولكي 

ن�سل اأي�ساً ملا وجه اإليه جالته باأن تكون 

غ��اي��ة ال��ت��ح��دي��ث مت��ك��ني ال�����س��ب��اب وامل����راأة 

واإي���ج���اد ق���ي���ادات ج��دي��دة ت��ب��ع��ث احل��ي��وي��ة 

احل�سور  لها  ويكون  الدولة  موؤ�س�سات  يف 

حكومات  ويف  ال��ن��واب  جمل�س  يف  ال��ف��اع��ل 

امل�ستقبل.

وح�����ول ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، اأك���د 

بعملية  ق��دم��اً  ال��دف��ع  اأه��م��ي��ة  ال�����س��ف��دي، 

تنعم  لن  املنطقة  اأن  اإىل  م�سراً  ال�سام، 

بالأمن وال�ستقرار دون حل عادل و�سامل 

فل�سطينية  دول��ة  قيام  اإع��ان  اإىل  يف�سي 

ك���ام���ل���ة ال�������س���ي���ادة ع���ل���ى ت���راب���ه���ا ال��وط��ن��ي 

وا����س���ت���ع���ادة احل���ق���وق امل�������س���روع���ة ل��ل�����س��ع��ب 

الفل�سطيني.

ي��ق��ف  الأردين  ال�����س��ع��ب  اأن  واأ������س�����اف 

�سفا واح����دا خ��ل��ف ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الإ�سامية  املقد�سات  على  الو�سي  الثاين 

اأن حق  م���وؤك���داً  ال���ق���د����س،  وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف 

امل�سلمني وامل�سيحيني فيها اأبدي وتاريخي، 

كل  والفل�سطينيون  الأردن��ي��ون  يقبل  ول��ن 

حماولت تهويد املدينة املقد�سة.

ملا  الكبر  التقدير  عن  ال�سفدي  وعرب 

من  الأم��رك��ي��ة  املتحدة  ال��ولي��ات  تقدمه 

امل��ج��الت،  ل����اأردن يف خمتلف  م�����س��اع��دات 

امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات  الأردن  اأن  م����وؤك����داً 

ت��رب��ط��ه��م��ا ع���اق���ات را����س���خ���ة، وب����ني ك��ا 

راأ�سها ملف  �سراكات مهمة وعلى  البلدين 

احلرب على الإرهاب.

ال�سفارة  باأعمال  القائم  اأكد  من جهته، 

الأم����رك����ي����ة ح���ر����س ب�����اده ع���ل���ى ت��ع��زي��ز 

التعاون والتن�سيق مع الأردن، م�سدداً على 

ال��راأي  وت�ساركهما  البلدين  عاقة  متانة 

واملواقف حيال العديد من الق�سايا.

وع����ر�����س جل��م��ل��ة م����ن اآف�������اق ال���ت���ع���اون 

اأن ب���اده  امل��ق��ب��ل��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، م���وؤك���داً 

يف  الأردين  ال������دور  اإىل  ب���اأه���م���ي���ة  ت��ن��ظ��ر 

جلالة  امل�ستمر  ال�سعي  وت��ق��در  املنطقة، 

الزده���ار  ال��ث��اين يف حتقيق  ع��ب��داهلل  امللك 

الدوليني. وال�سام 

ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  الت���ف���اق���ي���ات  اأن  واأك������د 

ال���ب���ل���دي���ن م����ن ����س���اأن���ه���ا حت��ق��ي��ق م�����س��ال��ح 

ب����اده على  اإىل ح��ر���س  م��ت��ب��ادل��ة، لف���ت���اً 

الأردن  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال��ع��م��ل  م��وا���س��ل��ة 

التحديات القت�سادية. للتغلب على 

 االنباط-بغداد

العراقية  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ا�ستقبل 

الدكتور عبداللطيف جمال ر�سيد ام�س يف 

ق�سر بغداد وفدا اإعاميا اأردنيا �سم مدير 

ع���ام وك��ال��ة الن��ب��اء الردن���ي���ة ب���رتا وم��دي��ر 

ابراهيم  عام موؤ�س�سة الذاعة والتلفزيون  

جلنة  ورئي�س  مبي�سني   ف��روز  ال��ب��واري��د 

العرب عبد  احلريات يف احتاد ال�سحفيني 

�سحيفة  حترير  ورئي�س  زغيات  ال��وه��اب 

ال����راي ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال�����س��ق��ران ورئي�س 

حت���ري���ر ���س��ح��ي��ف��ة ال���د����س���ت���ور  م�����س��ط��ف��ى 

ري������الت  ورئ��ي�����س حت���ري���ر ���س��ح��ي��ف��ة ال��غ��د 

ع����ام �سحيفة  وم���دي���ر  ال���ط���راون���ة  م���ك���رم 

جمل�س  وع�سو  اجلغبر   ح�سني  الن��ب��اط 

�سنيد   اجم��د  الردن��ي��ني  ال�سحفيني  نقابة 

ل��ن��ق��اب��ة  ال�سحفيني  وال��ن��اط��ق الع��ام��ي 

الردنية  الن��ب��اء  وكالة  مندوب  الردن��ي��ني 

برتا ال�سحفي علي فريحات . 

اللقاء  خ��ال  اجلمهورية  رئي�س  واأك���د 

العراق  بني  الأخ��وي��ة  العاقات  عمق  على 

والأوا����س���ر  الها�سمية،  الأردن���ي���ة  وامل��م��ل��ك��ة 

ال�سعبني  تربط  التي  الطيبة  الجتماعية 

واحلقب  ال�����س��ن��وات  م��دى  على  ال�سقيقني 

الزمنية املا�سية.

احلر  الإع����ام  اأن  اإىل  الرئي�س  واأ���س��ار  

ج������زء م���ه���م يف امل���ج���ت���م���ع���ات ف���ه���و ي��ح��دد 

ال�����س��ل��ب��ي��ات والي��ج��اب��ي��ات ل��ل��ح��ك��وم��ة لكن 

بع�س و�سائل الإعام ل تبذل جهدا يف نقل 

ال�سورة احلقيقية عن العراق.

ت��ك��ون  اأن  اأري�������د  “�سخ�سيا  واأ������س�����اف 

ل���اإع���ام ق����وة و���س��ل��ط��ة ك��ون��ه ي�����س��اه��م يف 

ح��م��اي��ة ال��د���س��ت��ور وال���ق���وان���ني م���ن خ��ال 

ت�����س��ج��ي��ع الإي���ج���اب���ي���ات ون���ق���د ال�����س��ل��ب��ي��ات 

بطريقة بناءة ولي�ست هدامة.

�سابقا  عانوا  اأن” العراقيني  اإىل  واأ�سار 

من احلروب وهذا اأثر على جممل حياتهم 

النظام  اإزال���ة  بعد  الإره���اب  اىل  بالإ�سافة 

الدكتاتوري وحلد الآن ل زالت بع�س اآثاره 

باقية، ومنها وجود ما يقارب مليون نازح، 

كل  دم��رت  داع�س  ع�سابات  اأن  اإىل  اإ�سافة 

�سيء يف املدن التي �سيطروا عليها، واليوم 

يعي�س النازحون اأو�ساعا �سعبة.

ودعا الإعاميني اإىل اأخذ دورهم املهني 

ال�ساحة  على  امل�ستجدات  م��ع  التعامل  يف 

ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة ون��ب��ذ م��ب��داأ ا�ستخدام 

الإع��������ام لإذك��������اء امل�������س���اك���ل وا���س��ت��ع��را���س 

حلول  ت��ق��دمي  يف  امل�ساهمة  دون  الأزم�����ات 

فجوة   اي���ة  ت�سييق  ع��ل��ى  تعمل  جمتمعية 

اأن عاقاتنا  م���وؤك���دا   م���وج���ودة  ت��ك��ون  ق��د 

والعاملية  والإقليمية  العربية  ال���دول  م��ع 

والروؤ�ساء  القادة  “جميع  اأن  و  جدا  جيدة 

ال���ذي���ن ال��ت��ق��ي��ن��اه��م ي���ع���ربون ع���ن دع��م��ه��م 

دورا  ي��ل��ع��ب  اأن  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م  ل��ل��ع��راق 

ال�سام  اأ���س�����س  لرت�سيخ  املنطقة  يف  اأك���رب 

وال�ستقرار«.

غني  بلد  ال��ع��راق  اأن  الرئي�س  واأ���س��اف 

ُينظر  ولكن  الب�سرية  والطاقات  مب���وارده 

اليه يف اخلارج كمنطقة حرب، واإعامنا مل 

ي�سحح هذا التوجه م�سرا اىل انكم  ترون 

اأن بغداد اآمنة وم�ستقرة كبقية املحافظات 

واحلكومة جادة يف اتخاذ الإجراءات لتقليل 

امل��دن  اأم��ن  ملف  بتحويل  املجتمع  ع�سكرة 

اىل ال�سرطة املحلية بدل من اجلي�س«.

وح����م����ل رئ���ي�������س اجل����م����ه����وري����ة ال���وف���د 

اهلل  عبد  امللك  جلالة  حتياته  الإع��ام��ي 

ال�سقيق  الأردين  لل�سعب  وامنياته  الثاين 

ال��ت��ط��ور  م���ن  امل���زي���د  الردين  والإع��������ام 

والتقدم.

واكد  ال�سفر الردين يف العراق منت�سر 

تربط  ال��ت��ي  ال��ع��اق��ات  اهمية  ع��ن  العقله 

التعاون  لفتح  القيادتني  بف�سل  البلدين 

و  والقت�سادية   ال�سيا�سية  املجالت  يف كل 

والتاأكيد على متانة  امل�ستويات   اأعلى  على 

ال���ع���اق���ات الردن�����ي�����ة ال���ع���راق���ي���ة خل��دم��ة 

امل�سالح امل�سرتكة.

وحتدث رئي�س احتاد ال�سحفيني العرب 

نقيب ال�سحفيني العراقيني موؤيد الامي 

و�سرورة  الأردنية  العراقية  العاقات  عن 

تعزيزها،.

و عرب اأع�ساء الوفد خال اللقاء الذي 

ال�سحفيني  نقابة  جمل�س  ع�سو  ح�سرته 

ال���ع���راق���ي���ني ع���اي���دي���ن دان�����ا ع���ن ���س��ك��ره��م 

ال��ل��ق��اء،  م��وؤك��دي��ن  لفخامته ع��ل��ى ف��ر���س��ة 

ال��ع��راق��ي��ة الأردن���ي���ة حتظى  ال��ع��اق��ات  اأن 

اهلل  عبد  امللك  جالة  م��ن  ودع��م  باهتمام 

ال���ث���اين م��وؤك��دي��ن اإىل ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك 

يف جم����ال م��ك��اف��ح��ة الإره�������اب وال��ن��واح��ي 

التي  ال�سناعية  املدينة  �سيما  القت�سادية 

تعترب من امل�ساريع املهمة

العراق  اىل  الأردين  الوفد  زي��ارة  وتاأتي 

العراقيني  ال�سحفيني  نقيب  م��ن  ب��دع��وة 

موؤيد  ال��ع��رب  لل�سحفيني  الحت���اد  رئي�س 

الامي
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الزيادات: 419% نسبة ارتفاع العقوبات البديلة العام الماضي

 الطويسي: ال يوجد باألردن جامعة مصنفة بحثية

التصنيفات العالمية بين الرفض والقبول
بدران: اللجوء للتصنيفات العالمية ال يكون على حساب األبحاث المتعلقة بالمشكالت الوطنية

 الخاليلة يفتتح الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في سحاب

الأنباط - ر�ؤى الزعبي

اأن عدد ح��االت امل�ساعدة  ال��زي��ادات،  اأحمد  �سرح وزي��ر العدل 

عدد  بلغت  فيما  حالة   1580 بلغت   2022 ع��ام  خ��ال  القانونية 

املزادات االلكرتونية6172  ، م�سرياً اإىل اأن  هناك عدة اأنواع من 

االأك��ر  هي اخلدمات املجتمعية،  البديلة،  العقوبات املجتمعية 

وه���ن���اك ع��ق��وب��ات ال���رق���اب���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��ال��ت��اأه��ي��ل 

وال�سلوك.

واأ�ساف اأن عقوبات اخلدمة تقدر من قبل القا�سي وترتبط 

حظر  الثالث  النوع  اأن  مو�سحاً   ، املحكوم  اجل��اين  تخ�س�ص  يف 

ارتياد االأماكن عن طريق ا�ستخدام ال�سوار االإلكرتوين ، وبلغت 

ن�سبة ارتفاع العقوبات البديلة العام املا�سي اىل  419%، مقارنة 

مع عام 2021 الذي �شهد 302 عقوبة.

ب��ال��ع��ق��وب��ات املجتمعية  ال�����س��ادرة  ع���دد االح��ك��ام  اأن  واأ����س���اف 

بلغت االحكام  4166، فيما  ع��ام2022 وفقاً  لنظام ميزان  خال 

اإىل  العقوبة  تنفيذ  قا�سي  م��ن  ال����واردة  املجتمعية  بالعقوبات 

مديرية العقوبات املجتمعية 1567.

ب�سكل  املنفذة  املجتمعية  بالعقوبات  االح��ك��ام  ع��دد  اأن  وب��ن 

م�سرياً   ، عقوبة   574 املجتمعية  العقوبات  مديرية  لدى  نهائي 

ا�ستملت  حيث  بعد  ع��ن  املحاكمات  م�سروع  يف  التو�سع  اأن  اإىل 

املرحلة الرابعة �سراء وتركيب 25 جهاز حماكمة عن بعد، فيما 

الكربى  اجل��ن��اي��ات  وحمكمة  ال��ب��داي��ة  حم��اك��م  جميع  اأ�سبحت 

وحمكمة ا�ستئناف عمان حتتوي على قاعات حماكمة عن بعد.

ولفت النظر اإىل اأن جميع مراكز االإ�ساح والتاأهيل والبالغ 

فيما  بعد،  عن  حماكمة  بقاعات  جتهيزيها  مركزمت   17 عددها 

بلغت عدد جل�سات املحاكمة عن بعد يف مراكز االإ�ساح والتاأهيل  

109 اآالف و 151 جل�سة.

بدورها قالت اأمن عام وزارة العدل خلود العبادي ، اإن عدد 

جل�سات املحاكمات عن بعد، منذ مطلع العام احلايل 2023، قد  

بلغ 8151 جل�سة.

م�سروع  النيابية  امل��ال��ي��ة  اللجنة  مناق�سة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

قانون املوازنة العامة للدولة ل�سنة 2023.

النباط – �شذى حتامله

  ت�سهد االأو����س���اط اجل��ام��ع��ي��ة يف ه���ذه االأي���ام 

�سجة كبرية حول الت�سنيفات العاملية للجامعات، 

طرح  رف�ست   العاملية  اجلامعات  بع�ص  اأن  حتى 

على  معرت�سة  اجلامعية  الت�سنيفات  يف  ا�سمها 

االأ�س�ص واملعايري التي يعتمد عليها الت�سنيف.

     وي��رى اآخ��رون اأن الت�سنيفات العاملية لها 

دور كبري يف جذب الطلبة وا�ستقطابها للجامعات 

اأداء  على  واحلكم  العايل،  التعليم  جودة  وتعك�ص 

اجلامعات و�سمعتها. 

العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  ق���ال 

ال�����س��اب��ق  ال��دك��ت��ور ع����ادل ال��ط��وي�����س��ي ، اإن ق��رار 

ان�سحاب اجلامعات من الت�سنيفات العاملية يعود 

 ، فيها  بقائها  اهمية  وم���دى  نف�سها  للجامعات 

من  ان�سحابها  ق��ررت  اجلامعات  بع�ص  اأن  مبينا 

الت�سنيفات العاملية للجامعات ك� هارفارد ، وييل 

تبني  ال�سركات  هذه  اأن  اكت�سفت  الأنها  وبريكلي 

ولي�ص  جتارية  اأ�س�ص  على  بناء  الت�سنيفات  ه��ذه 

والتدري�سية يف  البحثية  العملية  هدفها حت�سن 

اجلامعات . 

واح��دة  االردن جامعة  اأن���ه الي��وج��د يف  واأك���د 

م�سنفة  بحثية وجميعها تعد تدري�سية وتعتمد 

ع��ل��ى ت��خ��ري��ج ال��ط��ل��ب��ة يف ت��خ�����س�����س��ات حم����ددة ، 

على  قائمة  اجل��ام��ع��ات  % م��ن   90 اأن  م�سيفا 

االنتاج البحثي العلمي وبالتايل عندما ال يوجد 

اجلامعات  دخ���ول  ف��ان  بحثية  م�سنفة  جامعات 

بالت�سنيفات العاملية امر غري منطقي . 

ات����ب����اع اجل���ام���ع���ات  اإىل  ال���ط���وي�������س���ي  ودع��������ا  

ل��ل��ت�����س��ن��ي��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ى ق���درة 

اخل��ري��ج��ن ع��ل��ى احل�����س��ول ع��ل��ى ف��ر���ص العمل 

البحث  على  القائمة  الت�سنيفات  على  ولي�ص   ،

العلمي ، داعيا اجلامعات االردنية الإعادة التفكري 

يف الت�سنيفات العاملية للجامعات . 

 م���ن ن��اح��ي��ت��ه ب���ن وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

ال�سابق الدكتور ابراهيم بدران ، اأن هناك بع�ص 

مواقع الت�سنيف تعتمد اأ�س�ساً جتارية وما تدفعه 

اجلامعة من ر�سوم ومتطلبات ، وبالتايل فاأن هذه 

املوؤ�س�سات علمية من�سفة بحيادية ومو�سوعية اإال 

اأن ذلك ال ينطبق على اجلميع .

  وب���ن اأن����ه م���ن ال�������س���روري اأن ت���راع���ي كل 

اخلا�ص  الت�سنيف  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  جامعة 

ب��ه��ا ، ف��ه��ن��اك م��وؤ���س�����س��ات ت�����س��ن��ي��ف ح��ك��وم��ي��ة 

من  التاكد  من  الب��د  وبالتايل  جتارية  واخ��رى 

النوع واجلهة التي يراد ت�سنيف اجلامعة على 

اأ�سا�سها . 

وا�ساف اأنه يجب اأن ال يكون هناك مبالغة من 

العاملية  الت�سنيفات  وراء  للجري  اجلامعات  قبل 

ع��ل��ى ح�����س��اب م�����س��اه��م��ة اجل��ام��ع��ات يف االأب���ح���اث 

دور  اأن  مبينا   ، الوطنية  بامل�سكات  العاقة  ذات 

اجلامعة لي�ص جمرد التقييم فقط وامنا العمل 

فيما  وال��ت��ج��ري��ب��ي  التطبيقي  ال��ب��ح��ث  جم���ال  يف 

يخ�ص البلد من م�سكات �سواء كانت اقت�سادية 

اأو اجتماعية وغريها.

وت���اب���ع ب�����دران اأن ب��ع�����ص  اجل���ام���ع���ات ق���ررت 

الرئي�ص  املعيار  واأ�سبح   الوطنية  امل�ساهمة  ترك 

يكون  اأن  اإىل  داعيا  العاملية،  الت�سنيفات  هو  لها 

هناك م�ساهمة فعلية حقيقية ي�سعر بها املواطن 

والدولة. 

ال��دويل مهم الن��ه يجذب  الت�سنيف  اأن  واأك��د 

على  االأردن���ي���ة،  للجامعات  اخل����ارج  م��ن  الطلبة 

بها  ومعرتف  وا�سحة  الت�سنيف  جهة  تكون  اأن 

وقدرتها  واملو�سوعية  ال��ن��زاه��ة  حيث  م��ن  دول��ي��ا 

العلمية و�سمعتها، اإ�سافة اإىل  اأن يكون االهتمام 

بالت�سنيف الدويل متوازنا مع ما يتطلبه االأمر 

من جهد وطني خا�ص. 

عن  يختلف  جمتمع  ك��ل  اأن  ب����دران  واأو����س���ح 

تراعي  اأن  امل��ف��رو���ص  لذلك  االأخ���رى  املجتمعات 

م�سيفا  ف��ي��ه،  ت��وج��د  ال���ذي  املجتمع  ج��ام��ع��ة  اأي 

ت��ك��ون  حمركا من  اأن  اأن��ه يجب على اجلامعات 

حمركات التقدم والنهو�ص ال اأن تكون معلقة يف 

اأهداف املجتمعات املتقدمة. 

واكد اأن الدول املتقدمة تقدمت دون اأن تكون 

واإمن��ا  للجامعات،  دويل  ت�سنيف  على  معتمدة 

بن  حقيقي  ت�سبيك  ه��ن��اك  ك���ان  الأن����ه  ت��ق��دم��ت 

اجلامعة والقطاعات االقت�سادية واالجتماعية.

النباط- عمان

واملقد�سات  وال�����س��وؤون  االأوق���اف  وزي��ر  افتتح   

الزكاة  �سندوق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  االإ�سامية 

ال���دك���ت���ور حم��م��د اخل���اي���ل���ة ام�������ص ال���ث���اث���اء، 

فعاليات املُلتقى اخلريي واليوم الطبي املجاين 

الذي نظمته الوزارة وال�سندوق يف لواء �سحاب.

وق���ال اخل��اي��ل��ة خ��ال االف��ت��ت��اح ال���ذي اأقيم 

النائبن  بح�سور  �سحاب،  مت�سرفية  مبنى  يف 

حم��م��د ي��ح��ي��ى امل���ح���ارم���ة وع����ب����داهلل م���ن���ور اأب���و 

الدكتور عبد  ال��زك��اة  ع��ام �سندوق  زي��د، وم��دي��ر 

ال�سمريات، اإّن املُلتقيات اخلريية واالأيام الطبية 

وزي��ارات  ن�ساطات  �سل�سلة  �سمن  تاأتي  املجانية، 

م��ي��دان��ي��ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ن، 

تنفيذاً للتوجيهات امللكية؛ يف النزول اإىل امليدان.

لدعم  ي�سعى  ال��زك��اة  ���س��ن��دوق  اإّن  واأ����س���اف، 

التاأهيلية  امل�ساريع  خ��ال  م��ن  الفقرية  االأ���س��ر 

اإىل  املحتاجة  ال��ع��ائ��ات  تنقل  ال��ت��ي  االإن��ت��اج��ي��ة 

ح��ال��ة ال��ك��ف��اي��ة واالع��ت��م��اد ع��ل��ى ال����ذات، اإ���س��اف��ة 

ل��ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات ال��ط��ارئ��ة ل��اأ���س��ر الفقرية 

واالأيتام وطلبة العلم.

واأو�سح اأّن ال�سندوق يخ�س�ص موازنة �سنوية 

ملتابعة ق�سايا »الغارمات« وملوا�سلة احلملة التي 

ال�سداد  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  اأطلقها 

. عن اآالف الغارمات واإعادتهنَّ لبيوتهنَّ

ق�سيمة   400 ت��وزي��ع  ع��ن  واأع��ل��ن اخلايلة، 

�سرائية على االأ�سر الفقرية واملُحتاجة، و 300 

50 يتيماً  ل���  ط��رد غ��ذائ��ي، وم�����س��اع��دات نقدية 

100 دينار لكل يتيم وم�ساعدات نقدية  بواقع 

لـــ 50 ط��ال��ب ع��ل��م ف��ق��ريا ب��واق��ع 100 دي��ن��ار 

غذائي  ط��رد   200 لتقدمي  اإ�سافة  منهم،  لكل 

مقدمة من املح�سن حممد اأبو �سوفة.

ولفت اإىل وجود 350 اأ�سرة تتقا�سى رواتب 

���س��ه��ري��ة م��ن ���س��ن��دوق ال���زك���اة يف ل����واء ���س��ح��اب، 

كفاالت  يتقا�سون  يتيًما   190 لوجود  اإ�سافًة 

اإنتاجية ممولة ب�سكل كامل  6 م�ساريع  اأيتام، و 

من ال�سندوق.

والتعا�سد  ال��ت��ع��اون  اإىل  اخل��اي��ل��ة،  واأ����س���ار 

وال��ت��ك��اف��ل ب��ن اب��ن��اء املجتمع االإ���س��ام��ي ال��ذي 

ال�سامية،  االإ�سامي  الدين  تعاليم  عليه  حثت 

م���ن خ����ال ال�����س��دق��ات وال����زك����اة، م�����س��ت��ع��ر���س��اً 

اأهميتها وقيمتها ال�سرعية واالإن�سانية.

وح�سر حفل االفتتاح، وزير الرتبية والتعليم 

لواء  ال�سعودي ومت�سرف  الدكتور فايز  االأ�سبق 

اأوق��اف  مديرية  ومدير  الها�سم،  اإ�سامة  �سحاب 

عّمان الثالثة الدكتور عبدال�سام دويرج ومدير 

ب��اهلل  املعت�سم  ال��دك��ت��ور  ���س��ح��اب  اأوق����اف  مكتب 

احلنيطي وعدد من وجهاء اللواء

40

النباط- عمان

اأعلن وزير االأوق��اف وال�سوؤون واملقد�سات   

ام�ص  اخلايلة،  حممد  الدكتور  االإ�سامية، 

الثاثاء، عن بدء الت�سجيل االأويل للراغبن 

يف اأداء فري�سة احلج ملو�سم احلج 1444 ه�/ 

قطاع  واأبناء  االأردنين  للمواطنن  2023م 
غزة املقيمن يف اململكة.

احلج  ب��واب��ة  خ��ال  م��ن  الت�سجيل  و�سيتم 

 )https://hajj.gov.jo( االإلكرتونية 

ال�ساعة  ولغاية  االأرب��ع��اء،  غد  ي��وم  �سباح  من 

10 من م�ساء يوم الثاثاء 7 �سباط املقبل.
ودعا اخلايلة الراغبن بالت�سجيل، ممن 

 200 مبلغ  دف��ع  اإىل  ال�سروط،  بهم  حتققت 

وهي  فقط،  ال�سن  يف  الكبري  للم�سجل  دينار 

م�سرتدة بعد انتهاء الت�سجيل يف وقت حتدده 

دائ���رة احل��ج وال��ع��م��رة، وي��ت��م اإع��ف��اء مرافقي 

امل�سجل الكبري يف ال�سن من الدفع.

اأن ال��دف��ع متاح م��ن خ��ال اإي  واأ���س��ار اإىل 

فواتريكم، اأو عرب مراجعة اأحد فروع البنك 

االإ�سامي االأردين.

واأ�������س������اف، اأن������ه ي�������س���رتط ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل يف 

م��و���س��م احل���ج ه���ذا ال���ع���ام اأن ي��ك��ون م��وال��ي��د 

ل��ل��م�����س��ج��ل/  دون  ف��م��ا   31/12/1960
اأداء  له  ي�سبق  ومل  ال�سن،  يف  الكبري  امل�سجلة 

فريو�ص  لقاح  جرعتي  وتلقى  احل��ج،  فري�سة 

كورونا من اللقاحات املعتمدة.

�سندوق  ل���دى  ب��امل��دخ��ري��ن  يتعلق  وف��ي��م��ا 

اأن���ه ي��ح��ق للمدخرين  احل���ج، ب��ن اخل��اي��ل��ة 

دي���ن���ار يف  اآالف   3 م��ب��ل��غ  ا���س��ت��ك��م��ل��وا  ال���ذي���ن 

ر�سيدهم قبل تاريخ االأول من اأيلول 2017 

لل�سندوق  االإلكرتوين  املوقع  عرب  الت�سجيل 

.)https://hajjfund.gov.jo(

حمرم  با�سطحاب  ترغب  التي  امل���راأة  اأم��ا 

اأن  ت�سجيلها  ي��ق��ب��ل  ح��ت��ى  ف��ي�����س��رتط  م��ع��ه��ا، 

تكون ا�ستكملت مبلغ 6 اآالف دينار قبل االأول 

اأن  حيث  وللمحرم،  لها   ،2017 اأي��ل��ول  م��ن 

اأي  بدفع  مطالبن  غري  ال�سندوق  مدخري 

ح�سولهم  وي�����س��رتط  الت�سجيل  ع��ن��د  م��ب��ال��غ 

ع���ل���ى ج���رع���ت���ي ل���ق���اح ف����ريو�����ص ك����ورون����ا م��ن 

اللقاحات املعتمدة.

واأ����س���اف اخل��اي��ل��ة اأن م��و���س��م احل���ج ه��ذا 

كما  اال�ستيعابية  طاقته  بكامل  �سيكون  العام 

�سبق قبل جائحة كورونا.

النباط- الكرك

ن��ظ��م��ت م��وؤ���س�����س��ة »رن�����ن« ل��ت��ن��م��ي��ة م��ه��ارة 

ور�سة  اأم�����ص،  م�ساء  االأط��ف��ال  ل��دى  اال�ستماع 

مبحافظة  الثقايف  احل�سن  مركز  يف  تدريبية 

ال���ك���رك ب���ع���ن���وان »ح���ق���وق االأ����س���خ���ا����ص ذوي 

�سيدة   20 االإعاقة و�سبل تفعيلها«، مب�ساركة 

من اأمهات االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة.

التي  »اأبني«  حملة  �سمن  الور�سة  وج��اءت 

واأهاليهم  االإعاقة  ذوي  من  اأ�سخا�ص  اأطلقها 

ب��ه��دف   ،2020 ع����ام  ح��ق��وق��ي��ون  ون�����س��ط��اء 

االأ���س��خ��ا���ص  ح��ق��وق  ق��ان��ون  بتفعيل  امل��ط��ال��ب��ة 

تاأمن  على  تن�ص  التي  وم��واده  االإعاقة  ذوي 

اخل���دم���ات ال��ع��اج��ي��ة وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة 

لهوؤالء االأ�سخا�ص ب�سكل جماين يف االأردن.

بركات  روان  التطوعية  النا�سطة  وق��ال��ت 

ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت امل��وؤ���س�����س��ة اإن احل��م��ل��ة حت���اول 

اأم��ام  واالإب���داع  التميز  من  فريد  طريق  ر�سم 

االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة واأمهاتهم الإدماجهم 

باملجتمع يف خمتلف حمافظات اململكة.

خ��دم��ة  وف������رت  امل���وؤ����س�������س���ة  اأن  واأ�����س����اف����ت 

مكتبة   400 ن��ح��و  افتتحت  ال��ت��ي  ل��اأط��ف��ال 

ق�س�سا  ت�سمنت  ع���دة،  م���دار����ص  يف  ���س��وت��ي��ة 

من  اأكر  اإليها  ا�ستمع  العرب،  املوؤلفن  الأهم 

وطالبة. طالب  األف   50

وب��ي��ن��ت اأن ح��م��ل��ة »اأب���ن���ي« ت��ع��ت��رب ك��ح��راك 

حقوق  من   24 امل��ادة  لتفعيل  اجتمع  م�ستقل 

ت��رك��ز على  ال��ت��ي  االإع���اق���ة  االأ���س��خ��ا���ص ذوي 

التاأهيلية  ل��ل��خ��دم��ات  ال�سحة  وزارة  تفعيل 

ب�����س��ك��ل جم���اين،  ل��اأ���س��خ��ا���ص ذوي االإع���اق���ة 

والبدء باملطالبة بهذا احلق وتفعيله باملراكز 

ال�ساملة. ال�سحية 

واأو�����س����ح����ت اأن�����ه ج����رى ت���وق���ي���ع ات��ف��اق��ي��ة 

االأع��ل��ى  وامل��ج��ل�����ص  ال�سحة  وزارة  م��ع  ت��ف��اه��م 

وتفعيل  امل����ادة،  ه��ذه  لتفعيل  االإع��اق��ة  ل���ذوي 

اخل��دم��ات،  ه��ذه  لتقدمي  �ساما  13مركزا 
على  فقط  تقت�سر  ال  احلملة  اأن  اإىل  م�سرية 

االإعاقة،  ذوي  واإمنا جميع حقوق  هذا احلق، 

املحافظات  يف  التوعوي  دورها  اإىل  باالإ�سافة 

وال��رتك��ي��ز  االإع���اق���ة،  ذوي  ب��ح��ق��وق  للتعريف 

على احلقوق ال�سحية ورفع قدراتهم.

باإيجاد  اأن موؤ�س�سة »رنن« تعنى  اإىل  ي�سار 

م��ن��ظ��وم��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت���رك���ز ب�����س��ك��ٍل 

ل��دى  اأ���س��ا���س��ي ع��ل��ى تنمية م��ه��ارة اال���س��ت��م��اع 

االأط����ف����ال يف ظ���ل ه��ي��م��ن��ة و���س��ائ��ل االت�����س��ال 

التوا�سل  م��ه��ارات  ت�سعف  ق��د  ال��ت��ي  امل��رئ��ي��ة 

ل���دي���ه���م، ك��م��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ال��ف��ن��ون 

ال�����س��م��ع��ي��ة وال��ب�����س��ري��ة واالأدائ����ي����ة يف امل��ن��اه��ج 

التدري�سية وتطوير قدرات الطفل والعاملن 

معه على حد �سواء.

 وزير األوقاف يعلن بدء التسجيل 
األولي للراغبين بالحج

 ورشة تدريبية في الكرك للتعريف 
بحقوق ذوي اإلعاقة

البلقاء النباط- 

 اأكد نائب رئي�ص الوزراء ووزير االإدارة املحلية 

دعم  على  حري�سة  ال����وزارة  اأن  كري�سان،  توفيق 

مناطق  خمتلف  يف  املحلية  والتنمية  اال�ستثمار 

امللك  جالة  وتطلعات  ل��روؤى  ترجمة  البلديات، 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين ب�����س��رورة ت�����س��ه��ي��ل االإج������راءات 

الإقامة امل�ساريع اال�ستثمارية يف اململكة.

وب���ن ك��ري�����س��ان اأن����ه ي��ت��اب��ع ج��م��ي��ع م��ع��ام��ات 

ي��ج��ري تقدميها  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

ل����ل����وزارة وجم��ل�����ص ال��ت��ن��ظ��ي��م االأع����ل����ى، وح�����س��ب 

االأ����س���ول ووف����ق ال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ن��اف��ذة، ل�سمان 

ان�سياب االإجراءات املتعلقة بامل�ساريع اال�ستثمارية 

والتنموية ب�سكل مريح.

الثاثاء،  اأم�ص  بها،  واأ�ساف خال جولة قام 

الو�سطى  واالأغ��وار  الكربى  ال�سلط  بلديات  على 

و����س���ومي���ة، ب��رف��ق��ة حم���اف���ظ ال��ب��ل��ق��اء ال��دك��ت��ور 

ف��را���ص اأب��و ق��اع��ود، واأم���ن ع��ام ال����وزارة املهند�ص 

امل��دن  تنمية  بنك  ع��ام  وم��دي��ر  م��ه��ي��دات،  ح�سن 

اأ�سامة العزام، ورئي�ص جمل�ص حمافظة  والقرى 

ال��ب��ل��ق��اء اإب��راه��ي��م ال��ع��وام��ل��ة، اأن رئ��ي�����ص ال����وزراء 

اأه��م��ي��ة ت�سهيل  اإىل  ب��ا���س��ت��م��رار  ي��وج��ه احل��ك��وم��ة 

اال�ستثمارية  امل�ساريع  اإقامة  معامات  وت�سريع 

توفري  يف  احلكومة  جلهود  تر�سيخاً  والتنموية، 

ب��ي��ئ��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���ص 

وامل�ستثمرين.

قطاع  ب��اأن  البلدية  املجال�ص  كري�سان  وطماأن 

العمل البلدي واالإدارة املحلية يف حت�سن ويتعافى 

تدريجياً بعد جائحة كورونا، م�سرياً اإىل اأن العام 

احلايل �سي�سهد تقدماً يف العمل البلدي اخلدمي 

والتنموي، ما �سيمّكن البلديات من تو�سيع دورها 

زي���ادة ح�سة  واأن���ه �سيجري  امل��ج��ال��ن،  يف ه��ذي��ن 

توا�سل  حتى  امل��ح��روق��ات،  ع��وائ��د  م��ن  البلديات 

جهودها الوطنية يف هذا املجال.

اإىل  وعرّب عن اعتزازه بعمال الوطن، م�سريا 

جمل�ص  ق���رار  ترجمة  على  حري�سة  ال����وزارة  اأن 

الوطن،  اأبناء  الفئة من  بهذه  باالهتمام  ال��وزراء 

امليدان  يف  العاملن  العمال  تثبيت  على  والعمل 

ب��ه��دف حت�سن  وذل����ك  تعيينهم،  م��ن  ���س��ن��ة  ب��ع��د 

يقوموا  الأن��ه��م  معي�ستهم،  وم�����س��ت��وى  روات��ب��ه��م 

بواجب مهم يف العمل البلدي.

على  عملت  ال�����وزارة  اأن  اإىل  ك��ري�����س��ان  واأ����س���ار 

املا�سي  العام  عامل وطن   1500 تثبيت حوايل 

يعملون يف امليدان، مو�سحا باأنه طلب اأي�ساً اإر�سال 

جلان تفتي�ص على البلديات للمتابعة والتاأكد من 

عملهم يف امليدان ب�سكل واقعي، اإ�سافة اإىل اأهمية 

ا���س��ت��م��راري��ة م��ن يجري  ت��وف��ري ���س��م��ان��ات تكفل 

ا�ستخدامه كعامل وطن يف امليدان.

التي  اململكة  ب��ل��دي��ات  ع��ل��ى  ج��والت��ه  اإن  وق���ال 

منذ  بلدية   100 اأ���س��ل  م��ن  بلدية   86 بلغت 

اإىل االطاع على واقع  املا�سي، تهدف  اأيار  �سهر 

التي  التحديات  على  وال��ت��ع��رف  ال��ب��ل��دي،  العمل 

اإيجاد حلول يف  على  والعمل  البلديات،  تواجهها 

اإىل  اإ�سافة  منها،  تعاين  التي  للم�ساكل  امل��ي��دان 

توجيه املديريات املخت�سة بالوزارة ملتابعة ق�سايا 

البلديات.

كما اأ�سار خال جوالته على البلديات الثاث، 

اإىل اأن التنمية املحلية يف خمتلف مناطق اململكة 

موازناتها  يف  لت�سع  البلديات  حتفيز  اإىل  تهدف 

العام املقبل م�ساريع تنموية بال�سراكة مع القطاع 

ال��ظ��روف  تهيئة  ي�����س��اع��د يف  ذل���ك  الأن  اخل���ا����ص، 

لتوفري فر�ص عمل لل�سباب املراأة.

ج���والت���ه على  اأن  ت���اأك���ي���ده  ك��ري�����س��ان  وج�����دد 

امللك  ج��ال��ة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ن  تنطلق  ال��ب��ل��دي��ات 

عبداهلل الثاين للحكومة بالعمل امليداين؛ بهدف 

ال��ت��ع��رف ع���ن ُق����رب ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات ال��ب��ل��دي��ات 

وامل���واط���ن���ن وال���ع���م���ل م���ا اأم���ك���ن ع��ل��ى م��ع��اجل��ة 

على  البلديات  تواجه  التي  والتحديات  الق�سايا 

واإداري����ا  فنيا  ف��ري��ق��اً  اأن  مو�سحاً  ال��واق��ع،  اأر����ص 

اأب��و  ن�����س��ال  ال��دك��ت��ور  ال��ق��ان��وين  امل�ست�سار  ي�سم 

ُعرابي العدوان، ومدير مكتبه حممد احلنيطي، 

ال�سمن،  اأب���و  اأ���س��رف  امل��ه��ن��د���ص  التنظيم  وم��دي��ر 

ومديرة  امل��ل��ك��اوي،  حممد  االإع��ام��ي  وامل�ست�سار 

املهند�سة �سناء  البلقاء  البلدية ملحافظة  ال�سوؤون 

امل�سرتكة  ال��ع��ل��وان، ورئ��ي�����ص جم��ل�����ص اخل���دم���ات 

�ُسكل  ع�سفور،  عماد  املهند�ص  البلقاء  ملحافظة 

ملتابعة الق�سايا التي يجري طرحها يف اجلوالت.

والقطاع  البلديات  بن  ال�سراكة  اأن  واأ���س��اف 

اخلا�ص ت�سهم يف توفري بيئة عمل حملية مريحة 

وتعمل على  البلديات،  واآمنة يف خمتلف مناطق 

ف��ت��ح ف��ر���ص ع��م��ل ل��ل��م��واط��ن��ن خ��ا���س��ة قطاعي 

م�ستداٍم  دخ��ل  توفري  اإىل جانب  وامل���راأة،  ال�سباب 

تو�سيع  م��ن  تتمكن  ح��ت��ى  ل��ل��ب��ل��دي��ات،  وم�ستمر 

اخلدمات التي تقدمها للمواطنن.

ول���ف���ت ك���ري�������س���ان، خ����ال ج��ول��ت��ه امل��ي��دان��ي��ة 

البلدية  املجال�ص  واأع�����س��اء  روؤ���س��اء  ول��ق��اءات��ه م��ع 

ال��و���س��ط��ى وال�سلط  ���س��ومي��ة وال�����س��ون��ة  ل��ب��ل��دي��ات 

البلدية  املجال�ص  تعمل  اأن  اأهمية  اإىل  ال��ك��ربى، 

الإع��داد  احلالية  املرحلة  ا�ستثمار  على  اململكة  يف 

لو�سع اخلطط  احلايل  للعام  البلديات  موازنات 

بحث  على  الرتكيز  مع  لها،  التنموية  والربامج 

جم���االت اإق��ام��ة م�����س��اري��ع م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص، 

البلديات،  بن  م�سرتكة  م�ساريع  اإقامة  وكذلك 

مع  اأي�ساً  وبال�سراكة  املتجاورة  البلديات  خا�سة 

القطاع اخلا�ص.

اأب��دى  وخ���ال ح���واره م��ع املجال�ص ال��ب��ل��دي��ة، 

ال�����وزارة لت�سهيل  ا���س��ت��ع��داد وج��اه��زي��ة  ك��ري�����س��ان 

وت�سريع معامات املجال�ص البلدية التي تنعك�ص 

والتنمية  ل��ل��م��واط��ن��ن  امل��ق��دم��ة  ع��ل��ى اخل���دم���ات 

بروح  العمل  اإىل  البلدية  املجال�ص  داعياً  املحلية، 

الفريق الواحد.

ب��ت��ط��وي��ر  وق�����ال، اإن ال�������وزارة م��ه��ت��م��ة ك���ث���رياً 

االإدارة  ق��ط��اع  يف  للعاملن  املوؤ�س�سية  ال��ق��درات 

املحلية  االإدارة  معهد  اأن  اإىل  م�����س��رياً  امل��ح��ل��ي��ة، 

�سي�سهم يف  ل���ل���وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��ت��اأ���س��ي�����ص(  )حت���ت 

العاملن يف  وخ��ربات  املوؤ�س�سية  القدرات  تطوير 

البلديات والوزارة.

اأع�ساء  بع�ص  طلب  على  بناء  ال���وزارة  ووج��ه 

التدريب  تقدمي  يف  اال�ستمرار  البلدية  املجال�ص 

الازم لهم وملوظفي البلديات.

واأو�سح كري�سان، خال لقائه روؤ�ساء واأع�ساء 

امل�ساكل  معظم  اأن  واملواطنن،  البلدية  املجال�ص 

والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، ومن 

�سيانة  اإىل  واحل��اج��ة  املرتفعة  املديونية  اأب��رزه��ا 

وارتفاع  االآليات،  �سيانة  تكلفة  وارتفاع  ال�سوارع 

فاتورة الطاقة، اإىل جانب بع�ص ق�سايا التنظيم 

واال�ستماكات غري ال�سرورية، ما رفع مديونية 

البلديات اإىل حوايل 350 مليون دينار، يف حن 

اأن ل��ل��ب��ل��دي��ات دي���ون���ا ع��ل��ى امل��واط��ن��ن واجل��ه��ات 

 320 املختلفة مل يجر حت�سيلها تقدر بحوايل 

مليون دينار.

اأن ال��وزارة حري�سة على دعم وم�ساعدة  واأكد 

ال���ب���ل���دي���ات وف����ق االإم���ك���ان���ي���ات امل���ت���اح���ة وح�����س��ب 

ب��ل��دي��ة خ��ا���س��ة فيما يتعّلق  ل��ك��ل  امل��ل��ح��ة  احل��اج��ة 

من  اأي�����س��اً  ومتكينها  ال�����س��وارع،  و�سيانة  بتعبيد 

النظافة  تقدمي اخلدمات ويف مقدمتها خدمات 

وال�سيانة يف خمتلف مناطقها بطريقة مقبولة.

ون���وه ب���اأن ال����وزارة ت��در���ص وت��ت��اب��ع احتياجات 

واجلوالت  والنواب  االأعيان  خال  من  البلديات 

عرب  وك��ذل��ك  واالأل���وي���ة،  املحافظات  يف  امليدانية 

ن�سرها  التي يجري  االأمينة  االإعامية  التقارير 

االإع��ام، والعمل على تقدمي  يف خمتلف و�سائل 

هذه  ملعاجلة  للبلديات  املمكنة  وامل�ساعدة  الدعم 

االح��ت��ي��اج��ات و���س��م��ن االإم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة، حتى 

ت����وؤدي ه���ذه امل��ج��ال�����ص ال��ب��ل��دي��ة دوره����ا امل��ط��ل��وب 

خلدمة املواطنن.

و�سدد كري�سان على �سرورة اأن تقوم املجال�ص 

البلدية بتقدمي اخلدمات للمواطنن يف خمتلف 

م��ن��اط��ق ال��ب��ل��دي��ة ب��ع��دال��ة وح�����س��ب االح��ت��ي��اج��ات 

واالأول������وي������ات، ع��ل��ى اأن ت�����س��م��ل ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق 

تكون هذه اخلدمات  اأن  البلدية، واحلر�ص على 

ممثلة للمناطق كافة.

ال��ب��ل��دي��ات،  م��وظ��ف��ي  مبكت�سبات  ي��ت��ع��ّل��ق  وف��ي��م��ا 

طماأن كري�سان موظفي البلديات باأن نظام �سندوق 

االدخار ونظام مكافاأة نهاية اخلدمة هما يف املراحل 

النهائية، و�سيكون لهما دوراً مهماً يف حت�سن حياة 

موظف البلدية بعد اإحالته على التقاعد.

روؤ���س��اء  م��ن  اجل��ول��ة  خ��ال  كري�سان  وا�ستمع 

ب���ل���دي���ات: ال�����س��ل��ط ال����ك����ربى امل���ه���ن���د����ص حم��م��د 

وال�سونة  اجل��ع��ارات،  عي�سى  و�سومية  احل��ي��اري، 

ال��و���س��ط��ى اأح���م���د ال����ع����دوان، واأع�������س���اء امل��ج��ال�����ص 

الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  وامل��واط��ن��ن،  البلدية 

التي وعد بدرا�ستها  واالحتياجات واالقرتاحات، 

يف  واملخت�سن  امل�����س��وؤول��ن  قبل  م��ن  ومعاجلتها 

ال�����وزارة ح�سب االإم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 

خماطبة ال��وزارات واجلهات االأخرى يف امل�ساريع 

والق�سايا املرتبطة بها، وخا�سة املتعلقة بتداخل 

ال�ساحيات يف مناطق بلديات االأغوار.

و���س��ارك يف بع�ص حم��ط��ات اجل��ول��ة، ال��ن��واب 

وطال  احلمود،  احلليم  وعبد  احل��ي��اري،  ن�سال 

الن�سور، وفادي العدوان، ومت�سرف لواء ال�سونة 

الو�سطى علي احلي�سة.

كريشان يؤكد حرص وزارة اإلدارة المحلية على دعم االستثمار والتنمية
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الأربعاء   25 / 1 / 2023 

االنباط – مريم القاسم 

ا�سباب العنف   elite -ناق�ش ملتقى النخبة   

املتحدثون  وبيين   ، اجلامعي واحلييلييول للحد منه 

خالفاتهم  ملعاجلة  للعنف  الطلبة  جلييوء  ا�سباب 

ال�سلوك  يف  اجلامعي  الطالب  م�ساركة  و�سبب   ،

 ، واإيييقييافييه  مقاطعته  ميين  بيييدال  العنيف  اجلمعي 

موؤكدين دور اجلامعة واملجتمع يف ايقاف موجات 

العنف الطالبي التي حتدث يف اجلامعات من اآن 

الآخر. 

وقييييال الييدكييتييور زيييييدان كييفييايف ان حييل م�سكلة 

االهييايل  ، وعلى  البيت  تبداأ من  العنف اجلامعي 

ان يعلموا ابناءهم التحاب والعالقات الطيبة بن 

النا�ش داعيا اىل اعادة النظر بالقبول يف اجلامعات 

اأهييل بلدة معينة تنتقل  ، اذ العالقة القائمة بن 

معهم اىل داخل اجلامعة ، ومن ال�سرورة ان يكون 

30% من طلبة اجلامعة من خارج املحافظة املوجود 

فيها اجلامعة . 

وا�سار الدكتور جنيب ابو كركي اىل ان التوا�سل 

املجتمع  معادلة  اطيييراف  كل  مع  والفعال  املبا�سر 

اجلييامييعييي الييطييلييبيية والييعييامييليين واملييجييتييمييع املحلي 

ت�ساهم يف خلق بيئة جامعية �سحية ، مو�سحا انه 

ا�س�ش جمموعة على الفي�ش بوك عندما كان رئي�سا 

للجامعة االردنية ، هدفها اال�سا�سي تبادل االفكار 

وحييل امل�ساكل ، و�سل عييدد اع�ساء هييذه املجموعة 

عملت   ، حملي  واملجتمع  الطلبة  من   25000 اىل 

على خلق ثقة بن االطييراف وتفاهم الغى العنف 

اجلامعي ا�سافة الجراءات حم�سوبة وخمطط لها 

وناجحة وحدت اجل�سم الطالبي لال�ستفادة من 

وقته الفائ�ش ايجابيا .

القبلي  الييوعييي  تر�سيخ  اإن  تييايييه  في�سل  وقيييال 

والع�سبوي املا�سوي يف نفو�ش ال�سباب ، ي�سد طريق 

انييه ال  ، مو�سحا  املجتمع  ويق�سم  الدميوقراطية 

واإمنييا  ومت�ساحماً  منفتحاً  تعددياً  العقل  يجعل 

ا�ستئثارياً منقاداً وماأزوماً .

العنفية  اليي�ييسييلييوكييات  هيييذه  مييثييل  اأن    وا�ييسييافييا 

واال�ستغاللية للمعنى احلقيقي للع�سائرية ال تبدو 

م�سجعة للتعاطي املتطور مع املتطلبات احلديثة 

�سدامها  عيين  ف�ساًل   ، والييدييين  واملجتمع  للدولة 

الوطنية  الهوية  �سيغة  مقت�سيات  مييع  البديهي 

التي ال تفريق فيها على اأ�سا�ش ع�سائري ، اإ�سافة 

واحلريات  االإن�سان  حقوق  لقيم  ا�ستحقارها  اإىل 

وال�سلم االأهلي. 

اأن �سمان احلييدود  ابييو حويله  ابييراهيييييم  وذكييير 

رادع مينع  قانون  وجييود  والتعبري مع  واحلييريييات 

االعتداء والتطاول ويحا�سب عليه واحلوار الهادف 

 ، الظاهرة  هييذه  التخفيف من  دور يف  له   ، البناء 

م�سيفا ان النقا�ش االإيجابي املنطقي ي�ساعد ب�سكل 

كبري على تخفيف التوتر. 

واقرتح املهند�ش حممد املجايل ان يكون الف�سل 

االأول يف الدرا�سة اجلامعية خم�س�ش للتعرف اىل 

على  الطلبة  وتعرف  اجلامعة  ون�ساطات  مرافق 

بع�سهم بع�سا واال�سرتاك يف ن�ساطات اجتماعية ، 

بحيث يلتقي فيها طالب الطب مع طالب االأدب 

على �سبيل املثال ، وان تكون املحا�سرات مقت�سرة 

على اإعادة توجيه �سلوك الطلبة اجلدد مبا يتواءم 

مع احلياة اجلامعية ، حيث يرى ان هذا �سيحد من 

م�ساكل العناق اجلماعي م ن 90 ي 95 %  .

ميين خالل  خييطيياب  اآل  الييدكييتييور حممد  وراى 

وجييوده يف جامعة وتعامله على مييدار �سنوات مع 

هذه الظاهرة ، اننا �سنبقى ندور يف حلقة مفرغة 

ان مل يتم اتخاذ قرار جريء من اأعلى امل�ستويات 

يف الييدوليية ، من خييالل وقييف اأي تدخل جمتمعي 

اجلامعية  االدارات  وحماية  اجلامعات  ق�سايا  يف 

ل�سلوك  اليييرادعييية  التقوميية  لييلييقييرارات  املييتييخييذة 

للطلبة  واالر�يييسييياد  الييوعييي  ا�ستمرار  مييع   ، الطلبة 

واالنتماء  اجلامعي  الطالب  مفهوم  ادراك  على 

احلقيقي للوطن وهويته الثقافية اجلامعة. 

وبينت الدكتورة فاطمة عطيات اأن من ا�سباب 

انييتيي�ييسييار الييعيينييف اجلييامييعييي وجتييييييذره هييوالييعييائييليية 

النووية املكونة من االأب واالأم واأوالدهما ، والعائلة 

االأم  وعائلة  وامتداداتها  االأب  عائلة  وهي  املمتدة 

واميييتيييداداتيييهيييا ، مييو�ييسييحيية ان هيييييوؤالء حيي�ييسييب علم 

التي تقوم بعملية  االجييتييميياع اجلييميياعييات االأولييييية 

اأخييطيير  تييعييد ميين  ، والييتييي  االإجييتييميياعييييية  التن�سئة 

الييعييمييليييييات اليييتيييي يييجييب عييلييى املييجييتييمييع ان يييوجييه 

االهتمام واالنتباه لها ، الأنها امليكانزمات او االآليات 

املعتمدة يف زرع وتنمية ورعاية وتاأهيل الفرد ليكون 

لييدوره يف احلياة واملجتمع  واعياً مدركاً  اما فييرداً 

واما فرداً متطفاًل على احلياة وعلى املجتمع. 

واو�سح حممود ملكاوي اننا نختلف ونت�ساجر 

يف االنيييتيييخيييابيييات اليينيييييابييييية والييبييلييدييية واليييينييييوادي 

الريا�سية والطالبية ، ولعلَّ الرابط امل�سرتك لكل 

اجلهوي  الفكر  هو  وامل�ساجرات  االختالفات  هذه 

مقرتحا   ، ال�سيِّق  والع�سائري  الَقَبلي  االقليمي 

اإلغاء  حلوال للحّد من العنف يف جامعاتنا ومنها 

مكُون  طلبة  جمل�ش  وت�سكيل  الطلبة   انتخابات 

ميين اوائيييل االأقيي�ييسييام ، وزييييادة قييدرة وكييفيياءة االأميين 

اجلييامييعييي بييالييتييعيياون مييع اجلي�ش واالأميييين الييعييام ، 

والعمل على اإ�سراك الطلبة يف اعداد اأبحاث علمية 

 ، وتنفيذ م�ساريع ذات فائدة على املجتمع املحلي 

وتخ�سي�ش جزء من عالمة امل�ساق لهذه االأبحاث 

وامل�ساريع .  

وبييين زهييييدي جييابيينييك ان مييين اأ�ييسييبيياب العنف 

اجلامعي غياب الوعي والتوعية الثقافية، واالأول 

م�سوؤولية  من  االخييرى  فيما   الطالب  م�سوؤولية 

اجلامعة ، والع�سبية القبلية والفزعة ، مو�سحا ان 

التعليمات ال�سلوكية اجلامعية غري جادة وحازمة 

كما يجب.

 واكييييد �يييسيييرورة وجييييود نييظييام عييالمييات �سلوك 

ت�سبط االأداء املجتمعي يف اجلامعة باأ�سكاله كافة 

من خالل االلتزام بالتعليمات وبنظافة اجلامعة 

وااللتزام بح�سن اخللق فعاًل وقواًل. 

اأن العنف  الييدكييتييور م�سطفى عيييريوط  وييييرى 

يف  ويييوؤثيير   ، الييعييايل  التعليم  اإىل  ي�سيء  اجلامعي 

اي  اإدارات  وحتتاج   ، اخليييارج  من  طلبة  ا�ستقطاب 

اإىل  تقييم مو�سوعي مهني  موؤ�س�سة تعليم عييال 

املنجزة  الكفاءات  اختيار  ويحتاج   ، اأ�سهر  �ستة  كل 

املوؤثر  املجتمعي  والتفاعل  التطوير  على  الييقييادرة 

والتوجيه والتوعية والقدرة القيادية على ال�سبط 

وال�سيطرة عليه .

اإعييادة  اإىل  العنف اجلامعي يحتاج  ان   واو�سح 

اليينييظيير يف اخلييطييط و طييريييقيية الييتييدرييي�ييش وايييجيياد 

ميدانية  متابعة  واىل  للطلبة  دائييمييه  نيي�ييسيياطييات 

العمل  ولي�ش   ، املواجهة  القدرة على  اإىل  ويحتاج 

اأن  بوجهن من قبل من ميار�سون ذلييك، م�سيفاً 

كل من ميار�ش العنف اجلامعي يجب ب�سرعة ودقة 

تطبيق القانون عليه بعدالة وبحزم اإداري.

االنباط-عامن 

الييلييواء  الييعييام  االأمييين  مييدييير  بح�سور 

عيييبيييييييداهلل املييعييايييطيية ورئييييييي�يييش جمييليي�ييش 

اليييعيييربييييييية  الييييبييييوتييييا�ييييش  �يييسيييركييية  اإدارة 

اأبيييو هييديييب مت ام�ش  املييهيينييد�ييش �ييسييحييادة 

االأغوار  ترخي�ش  ق�سم  افتتاح  الثالثاء 

اجلنوبية.

وياأتي افتتاح الق�سم الذي مت متويله 

بييالييكييامييل مييين قييبييل اليي�ييسييركيية وبييكييلييفيية 

لتقدمي  اأردين،  دييينييار  املليون  جتيياوزت 

وا�سعة  ل�سريحة  الييرتخييييي�ييش  خييدمييات 

االأغييييوار اجلنوبية  ميينيياطييق  �ييسييكييان  ميين 

والييتيي�ييسييهيييييل عييليييييهييم وتييييوفييييري وقييتييهييم 

ق�سم  على  ال�سغط  وتخفيف  وجهدهم 

الكرك.

افتتاح  اأّن  الييعييام  واأّكيييد مييدييير االميين 

لييلييتييعيياون بن  كييمييثييال  جييياء  الق�سم  هيييذا 

ميييدييييريييية االمييييييين الييييعييييام والييي�يييسيييركيييات 

الييوطيينييييية لييالإ�ييسييهييام يف تييقييدمي اأفيي�ييسييل 

جتاه  واالجتماعية  االأمنية  اخلييدمييات 

املواطنن يف املجتمعات املحلية.

العام  االأميين  مديرية  اأن  اإىل  واأ�ييسييار 

مييا�ييسييييية لييتييحييقييييية اأهيييدافيييهيييا وتييو�ييسيييييع 

املواطنن  احتياجات  لتلبية  خدماتها 

والت�سهيل عليهم، الفتاً اإىل اأن املديرية 

املبذولة  الوطنية  اجلييهييود  كييافيية  تييقييدر 

بييي�يييسيييراكييية تيي�ييسييهييم يف خيييدمييية املييجييتييمييع 

واملواطنن.

ميييين جيييانيييبيييه، اأعييييييرب امليييهييينيييد�يييش اأبييييو 

هييييديييييب عييييين فيييخييير واعييييييتييييييزاز �ييسييركيية 

الييبييوتييا�ييش الييعييربييييية مبييديييرييية االأميييين 

الييتييابييعيية  والييييوحييييدات  واالإدارات  اليييعيييام 

ليييهيييا، مليييا تييقييدمييه مييين خيييدميييات وطيينييييية 

االأردين،  امليييجيييتيييميييع  خلييييدميييية  جيييليييييييلييية 

ترخي�ش  ق�سم  متييويييل  اأن  اإىل  ميي�ييسييرياً 

االأغيييييوار اجليينييوبييييية ميين قييبييل اليي�ييسييركيية 

م�سوؤوليتها  ال�سرتاتيجية  تنفيذاً  ياأتي 

املييجييتييمييعييييية اليييتيييي تيييدعيييم مييين خيياللييهييا 

اإىل  اإ�سافة  املجتمع،  قطاعات  خمتلف 

التي  املجتمعات  لتمكن  الدائم  �سعيها 

اف�سل  وامل�ساهمة يف تقدمي  تعمل فيها 

اخلدمات لهم .

وبييييّن املييهيينييد�ييش اأبييييو هييديييب، اأهييمييييية 

افتتاح ق�سم ترخي�ش االأغوار اجلنوبية 

للمجتمع  �سيقدمها  الييتييي  واخلييدمييات 

م�ستمرة  اليي�ييسييركيية  اأّن  ميييوؤكيييداً  املييحييلييي، 

بييتيينييفيييييد �ييسيييييا�ييسييتييهييا جتييييياه حميييييطييهييا 

وتييلييميي�ييش احييتييييياجيياتييهييم واليييعيييميييل عييلييى 

تليبتها بال�سراكة مع املعنين كافة .

التنفيذي  الرئي�ش  االفتتاح  وح�سر   

ل�سركة البوتا�ش العربية الدكتور معن 

اليينيي�ييسييور وميي�ييسيياعييد مييدييير االمييين الييعييام 

لل�سري العميد رامي الدبا�ش وعدد من 

كبار �سباط االمن العام.

با�سر  اجلديد  الق�سم  اأّن  اإىل  وي�سار 

اإذ  البدء بتقدمي خدماته للمراجعن ، 

املواطنن  من  وا�سعة  �سريحة  �سيخدم 

االغييييوار اجلنوبية  ميينيياطييق  �ييسييكييان  ميين 

وقرى غرب الكرك  واملناطق املجاورة، 

االأغوار  طريق  م�ستخدمي  اإىل  اإ�سافة 

العقبة واآليات �سركات البوتا�ش .

 المنظمة األردنية لمكافحة المنشطات 
تعلن قائمة المحظورات لعام 2023

االنباط- عامن

ملكافحة  االأردنييييييييية  امليينييظييميية  اأعييليينييت 

للعام  املحظورات  قائمة  عن  املن�سطات، 

بها  االلييتييزام  بيي�ييسييرورة  مطالبة   ،2023

خا�سة من قبل الريا�سين.

وطييالييبييت امليينييظييميية بييعييدم تيينيياول اأييية 

اأدوييييييية حييتييى ليييو كيييانيييت مييو�ييسييوفيية من 

قييائييميية  الييطييبيييييب، دون مييراجييعيية  قييبييل 

املييحييظييورات واطييييالع الييطييبيييييب املييعييالييج 

عليها.

�سهدت  االأردنييييية،  القدم  كييرة  وكانت 

ثبوت تناول اأحد الالعبن للمن�سطات، 

خالل مناف�سات دوري املحرتفن لكرة 

القدم، حيث ظهر ذلك خالل الفح�ش 

االعيييتيييييييادي لييالعييبيين، واليييييذي يييجييري 

للك�سف  اخلييارج  يف  خمترب  اإىل  اإر�ساله 

ما  وهو  ملن�سطات،  الالعبن  تناول  عن 

اأكده احتاد الكرة.

عقد  على  واملنظمة،  االحتاد  وي�سعى 

للتاأكيد  عمل،  وور�سات  تثقيفية  ندوات 

عييلييى �يييسيييرورة جتيينييب بييعيي�ييش الييعييقييارات 

يف  املحظورة  املن�سطات  من  تعترب  التي 

الريا�سة. عامل 

 خالل افتتاح قسم ترخيص األغوار الجنوبية بالتعاون مع شركة البوتاس العربية

المعايطة: القسم جاء لتقديم أفضل الخدمات األمنية واالجتماعية للمواطنين  

االنباط-بغداد

ام�ش  االأردين،  االإعييالمييي  الييوفييد  بحث   

الييييثييييالثيييياء، خيييييالل ليييقيييائيييه رئييييييي�يييش جمييليي�ييش 

الييقيي�ييسيياء االأعيييليييى الييعييراقييي الييدكييتييور فييائييق 

الثقافة  االإعييالم يف ن�سر  زيييدان، تعزيز دور 

القانونية.

املوؤ�س�سات  ميين  عييدد  مييدراء  الييوفييد  و�سم 

االإعالمية وروؤ�ساء حترير ال�سحف املحلية 

االأردنييييين  ال�سحفين  نييقييابيية  يف  واأعيي�ييسيياء 

زييييارة  �ييسييميين  اليييعيييرب،  ال�سحفين  واحتيييياد 

ر�سمية يقوم بها حاليا للعراق.

واأكيييييد زييييييدان خيييالل ا�ييسييتييقييبييالييه الييوفييد، 

بح�سور نقيب ال�سحفين العراقين موؤيد 

الذي يقع على عاتق  الدور  اأهمية  الالمي، 

العالقات  تعزيز  يف  االإعييالمييييية  املوؤ�س�سات 

الَنّظر  ووجهات  اخلييربات  وتبادل  املتبادلة، 

املييتييعييلييقيية بييالييعييمييل الييقيي�ييسييائييي واالإعيييالميييي 

ومبداأ �سيادة القانون وا�ستقالل الق�ساء.

ك�سلطة  االإعيييالم  دور  اأهمية  اإىل  واأ�ييسييار 

الراأي  اأمام  كما هي  ن�سر احلقائق  رابعة يف 

الذي  بالق�ساء  املواطن  ثقة  وتعزيز  العام، 

يييقييف عييلييى ميي�ييسييافيية واحييييييدة مييين اجلييميييييع، 

ويييحييكييم بييا�ييسييم اليي�ييسييعييب ويييطييبييق الييقييانييون 

والت�سريعات. الد�ستور  بح�سب 

بييدورهييم، اأكيييد عييدد ميين اأعيي�ييسيياء الييوفييد، 

اأهيييمييييييية تييييبييييادل اخلييييييييربات بيييين الييبييلييدييين 

ال�سقيقن يف املجاالت القانونية والق�سائية 

واالإعالمية، ويف اإطار التعاون امل�سرتك بن 

العالقات  بعمق  م�سيدين  والعراق،  االأردن 

التي تربط البلدين يف خمتلف املجاالت.

و�سائل  ممثلي  ميين  عييدد  الييلييقيياء  وح�سر 

االإعالم العراقية واملعنين.

العراق  اىل  االأردين  الوفد  زيييارة  وتيياأتييي 

العراقين  ال�سحفين  نقيب  ميين  بييدعييوة 

مييوؤيييد  الييعييرب  لل�سحفين  االحتيييياد  رئييييي�ييش 

الالمي

 الوفد اإلعالمي األردني يلتقي رئيس مجلس 
القضاء األعلى العراقي

لتطوير  اتفاقية  المياه:   
الزارة ماعين واستدامة محطة 

االنباط- عامن

مع  واليييييري  املييييييياه  وزارة  وّقيييعيييت 

املحلية  امليييقييياوالت  �ييسييركييات  اإحييييدى 

لتطوير  اتييفيياقييييية  الييثييالثيياء،  اميي�ييش 

وحتيييي�ييييسيييين حمييييطيييية مييييييييياه الييييييييزارة 

مييييياعييييين، بيييتيييميييوييييل مييييين اليييوكيييالييية 

الدولية. للتنمية  االمريكية 

خزان  بناء  االتفاقية،  وتت�سمن 

بييي�يييسيييعييية األييييييييف ميييييرت ميييكيييعيييب وخيييط 

حتييويييلييي بييديييل ليي�ييسييمييان ا�ييسييتييداميية 

الييتييزويييد املييائييي بييهييذه املييحييطيية اإىل 

وكفاءة  اأداء  لرفع  التزويد  مناطق 

املييائييييية، وحت�سن  املييييوارد  ا�ييسييتييخييدام 

التزويد  ملنظومة  التحتية  البنية 

دوالر،  مييليييييون   1،8 بييقيييييميية  امليييائيييي، 

الوكالة  ميين  منحة  منها  باملئة   80

االمريكية.

املهند�ش  والري  املياه  وزير  وقال 

حمييمييد اليينييجييار، اإن حمييطيية اليييزارة 

الرئي�سية  االأنظمة  من  واحدة  تعد 

ليييتيييوفيييري اإميييييييييدادات املييييييياه لييتييزويييد 

الييعييا�ييسييميية عييمييان بييطيياقيية 100 األييف 

مييليييييون   38 اأي  يييوميييييا  مييكييعييب  ميييرت 

النقية  املياه  من  �سنويا  مكعب  مرت 

نظام  اأن  مبينا  لل�سرب،  ال�ساحلة 

املحطة يعمل من خالل 25 م�سخة 

يف خم�ش حمطات �سخ رئي�سية.

تعمل  املييييياه  وزارة  اإن  واأ�يييسييياف، 

بييالييتييعيياون مييع الييوكيياليية االمييريكييييية 

ا�ييسييتييبييدال  عييلييى  الييدولييييية،  للتنمية 

وتوفري  حاليا،  املييوجييودة  امل�سخات 

املحطة  نظام  يف  اإ�سافية  ا�ستدامة 

اإ�سافية  م�سخة  تركيب  خالل  من 

يف كل املحطات الرئي�سية.

املحطة  عمل  نتيجة  اأنييه  واأو�ييسييح 

ميينييذ �ييسيينييوات طييويييليية وعيييليييى ميييدار 

التاآكل  ال�ساعة، نتج عن ذلك بع�ش 

املياه احلييايل،  داخييل خييزان معاجلة 

اجلييديييد  اخلييييزان  بيينيياء  �سيتم  حيييييث 

واخلييييط الييبييديييل ليي�ييسييمييان دميييوميية 

تيي�ييسييغيييييل هييييذه املييحييطيية الييرئييييي�ييسييييية 

خالل مدة ال تزيد على 6 �سهور .

الييييييزارة  حميييطييية  اأن  اإىل  يييي�يييسيييار 

املييحييطييات الهامة  تييعييد ميين  ميياعيين، 

الييييتييييي ييييتيييم فيييييييهيييا ميييعييياجلييية املييييييياه 

بييالييطييريييقيية الييتييقييليييييدييية مييين خييالل 

الرت�سيب والفلرتة الإنتاج مياه ذات 

للموا�سفة  مييطييابييقيية  عييالييييية  جيييودة 

االأردنييييييية ملييييياه اليي�ييسييرب وتييتييزود من 

 – – اليييييزارة  ييينييابيييييع وادي ميياعيين 

املوجب.

عطيات : العائلة النووية والممتدة من اسباب انتشار هذه الظاهرة

النخبة تناقش مشكلة العنف الجامعي 

 جلسة في الكرك للتعريف 
بجائزة الحسين للعمل التطوعي

االنباط- الكرك

 نييييظييييم ميييييركيييييز �يييييسيييييابيييييات فيييقيييوع 

النموذجي يف حمافظة الكرك ام�ش 

بجائزة  تعريفية  جل�سة  الييثييالثيياء، 

للعمل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سن 

الدوائر  بح�سور مديري  التطوعي 

ال�سبابية. والفرق  واجلمعيات 

وحتييييييدث ميييديييير �يييسيييبييياب اليييكيييرك 

اليييدكيييتيييور ييييعيييقيييوب حيييجيييازيييين، عيين 

اأهيييمييييييية روؤيييييييية ور�ييييسيييياليييية اجليييائيييزة 

واأهييدافييهييا والييفييئييات امليي�ييسيياركيية فيها 

الت�سجيل بها. واآلية 

وعيير�ييسييت �ييسييفييرية الييتييطييوع بييلييواء 

لدور  املعاقبة  براءة  املتطوعة  فقوع 

ال�سباب واأثره االإيجابي يف املجتمع، 

جيييياءت  اجلييييائييييزة  اأن  اإىل  مييي�يييسيييرية 

عملهم  لييتييوثيييييق  لييليي�ييسييبيياب  حميييفيييزا 

تتبنى  جهات  بوجود  �سحيح  ب�سكل 

التطوعي. عملهم 

االإعييالم  ق�سم  رئي�سة  واأو�ييسييحييت 

الكرك  �سباب  مبديرية  واالتيي�ييسييال 

اأن  املييييعيييياقييييبيييية  ثييييييييروت  اليييييدكيييييتيييييورة 

حتى  م�ستمرة  التعريفية  الور�سات 

برنامج  �سمن  �ييسييبيياط  �سهر  نييهيياييية 

األوية املحافظة. �سيغطي جميع 

حوارية حول آليات الحد من هدر 
األدوية في القطاع الصحي

االنباط- عامن

 نييظييم ميير�ييسييد احلييميياييية االجييتييميياعييييية، 

القانونية  للم�ساعدة  التابع جلمعية متكن 

الييثييالثيياء، جل�سة  وحييقييوق االإنيي�ييسييان، اميي�ييش 

حييييييوارييييييية مييييييع جمييييمييييوعيييية ميييييين اخليييييييرباء 

ال�سحي،  ال�ساأن  يف  املخت�سن  وال�سحفين 

حول اآليات احلد من هدر االأدوية يف القطاع 

“تعزيز  ميي�ييسييروع  �ييسييميين  اليييعيييام،  اليي�ييسييحييي 

كفاءة التغطية ال�سحية يف االأردن«.

وقييييال خييييرباء يف الييرعيياييية اليي�ييسييحييييية اإن 

اأخطر  من  يعترب  االأ�سا�سي  الييدواء  انقطاع 

اأن تييوؤثيير عييلييى حياة  الييظييواهيير الييتييي ميييكيين 

تييوفييري  وان  االأحيييييييييان،  بييعيي�ييش  امليييريييي�يييش يف 

اإمنيييا يجب  الييوحيييييد،  الييهييدف  الييييدواء لي�ش 

اإىل  اإ�سافة  الفعالة،  االأدويييية  توفري  اأي�سا 

االأ�سا�سية  بيياالأدوييية  قائمة  حتديد  �ييسييرورة 

دائييم،  ب�سكل  مييتييوفييرة  تييكييون  اأن  يجب  الييتييي 

بعدالة  م�ستحقيها  اإىل  و�سولها  و�ييسييمييان 

و�سولهم  تعرقل  اأن  ميكن  اإجيييراءات  ودون 

للحد  ال�سحية  ال�سيا�سيات  وتفعيل  اإليها 

من الهدر الدوائي وحتديد اأ�سبابه وحتليل 

اأ�سباب النق�ش اأو الهدر.

وحييييول ميي�ييسيياأليية الييتييتييبييع اليييدوائيييي، اأ�ييسييار 

االنييتييهيياء ميين تطبيق  قييرب  اإىل  امليي�ييسيياركييون 

بالتعاون  خا�سة،  ل�سركة  تييابييع  تتبع  نييظييام 

يحدد  والييدواء،  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  مع 

اإىل االأردن حتى  حركة الدواء منذ و�سوله 

املوؤ�س�سات  ميكن  ما  لييه،  املري�ش  ا�ستهالك 

احليييكيييومييييييية وامليييجيييتيييميييع املييييييدين واليييقيييطييياع 

اخلا�ش العام يف املجال ال�سحي من حتديد 

اأو نق�ش  الهدر  االأوليات واحلد من م�ساألة 

االأدوية.

اليييييييوم نحو  يييتييوجييه  اليييعيييامل  اأن  وبييييينييوا 

حتيييدييييد الييقيييييميية امليي�ييسييافيية مييين وجييييه نظر 

يعاين  الييتييي  امل�ساكل  حتليل  عييرب  املييرييي�ييش، 

اإجراء الدرا�سات، وبالتايل  منها عن طريق 

االأكيير  امل�سائل  لييعييالج  االأولييوليييييات  حتييديييد 

احتياجاً للو�سول بالنهاية اإىل نظام �سحي 

قوي وفعال يقدم اخلدمات بعدالة وكرامة 

للجميع.

يعد  الييييدوائييييي  الييقييطيياع  اأن  واأو�يييسيييحيييوا 

ميين الييقييطيياعييات االأكيييير اأهييمييييية اقييتيي�ييسييادييياً 

يف  الييدوائييي  ال�سوق  حجم  واأن  واجتماعياً، 

االأردن يبلغ حوايل 700 مليون دينار، تتوزع 

اآلية  وتبلغ  واخلا�ش،  العام  القطاعن  بن 

حوايل  منها  احلكومي  القطاع  يف  ال�سرف 

300 مييليييييون ديييينيييار، واليييبييياقيييي ييي�ييسييرف يف 

القطاع اخلا�ش.

واأو�ييييسييييى املييي�يييسييياركيييون بييي�يييسيييرورة كييتييابيية 

الييو�ييسييفيية الييطييبييييية بيياال�ييسييم الييعييلييمييي فييقييط، 

ولي�ش باال�سم التجاري يف اإجراء مهم يحد 

ميين مييو�ييسييوع تييوجييه امليير�ييسييى �ييسييوب اأدويييية 

حمددة تتوفر لها بدائل يف حال انقطاعها.

البيانات  توفري  اأهمية  امل�ساركون  واأكييد 

واالأرقييييام والييدرا�ييسييات واالإحيي�ييسيياءات، اإذ اأن 

اآخييير ميي�ييسييح وطيينييي �ييسييحييي مت اإجيييييراوؤه كييان 

حتييديييث  ييييتيييم  مل  حيييين  يف   ،2010 عيييييام  يف 

اأخييييرى مييا يعيق  الييبيييييانييات ميييرة  اأو تييطييوييير 

االأرقام  والت�سارب يف  اأ�سباب اخللل  حتديد 

الر�سمية،  واالأرقيييام  الدولية  املنظمات  بن 

الييبييريوقييراطييييية  م�سكلة  عييالج  اإىل  اإ�ييسييافيية 

التي تعيق تطوير وحل امل�ساكل التي يعاين 

منها القطاع ال�سحي ب�سكل عام.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الأربعاء    25 /   1   /  2023  

القريوتي: دراسة اقتصاد اي دولة قبل االستثمار فيها
عايش ينصح المستثمرين بتوخي الحذر قبل االستثمار

 بمصر وتركيا
 الأنباط - يارا بادو�سي

  ق���ال امل��ح��ل��ل االق��ت�����س��ادي ح�����س��ام عاي�ش 

اإن االأو����س���اع االق��ت�����س��ادي��ة يف م�����س��ر وت��رك��ي��ا 

�سرف  �سعر  انخفا�ش  اىل  الفتا  م�سطربة، 

ال��ع��م��ل��ة يف ال���دول���ت���ن ، وارت����ف����اع امل��دي��ون��ي��ة 

الداخلية اأو اخلارجية  وتوايل ارتفاع معدالت 

الت�سخم فيها ب�سكل كبري جدا .

فيها  االقت�سادي  النمو  معدالت  وو�سف   

حقيقية  غ��ري  اأي   « معلبة  تكون  تكاد   « باأنها 

اإىل  م�سريا  فيها،  ال��زي��ادة  جهة  من  ومبطنة 

يقارب  ما  املراحل  اأنها و�سلت يف مرحلة من 

م�سر  يف   20% وجتاوزت  تركيا،  يف   80%
وهذا يعني عدم اإمكانية تقدير �سعر ال�سرف 

البلدين  عملتا  ال��ي��ه  ت�����س��ل  اأن  مي��ك��ن  ال����ذي 

مقابل جتاه العمالت االجنبية .

اال�ستثمار  يكون  اأن  يفرت�ش  اأن��ه  واأ���س��اف 

خا�سة  مب��ع��اي��ري  م��دف��وع��ا  اأو  م��وؤج��ال  فيهما 

ل��ل��غ��اي��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ر، وغ����ري ذل��ك 

امل�ستثمر  جتنب  اىل  ت��ذه��ب  االأم���ور  �سيجعل 

الوا�سح  ب��اأداء اقت�سادي من  املتعلقة  املخاطر 

اأنه يرتاجع بقوة.

وذكر عاي�ش اأن هذه االأو�ساع يعرب عنها من 

خالل حدوث ا�سرابات اأو م�سكالت اأو ردود فعل 

،  ورمبا  اال�ستثمارات  توؤثر يف  النا�ش رمبا  من 

التخطيط  على  بالقدرة  متعلقة  خماطر  تولد 

االقت�سادية  االأو���س��اع  ه��ذه  ظ��ل  يف  للم�ستقبل 

التي و�سفها » بال�سبابية » يف كلتا الدولتن .

وبن اأن هناك فرقا بن االقت�ساد الرتكي 

واالق��ت�����س��اد امل�����س��ري ح��ي��ث مي��ت��از االق��ت�����س��اد 

الرتكي بان قواعده اأكرث متانة، وحجمه يبلغ  

امل�����س��ري م��ن حيث  �سعفي ح��ج��م االق��ت�����س��اد 

ح��ج��م ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي امل���ايل ، وب��ال��ت��ايل رمب��ا 

تكون املخاطر اأقل منها يف االقت�ساد امل�سري 

املخاطر  ف���اإن  ال��ع��ام  التقييم  يف  ذل���ك  وم���ع   ،

يف  امل�سكلة  اأن  خا�سة   ، وه��ن��اك  هنا  م��وج��ودة 

اقت�ساد البلدين تكمن على وجه التحديد يف 

توفر العمالت االأجنبية .

ت��اأت��ي من  العمالت  ه��ذه  ان  وق���ال عاي�ش   

ال�����س��ادرات  ه���و  االأول  اأ���س��ا���س��ي��ن  م�����س��دري��ن 

واالخ���ر ه��و اال���س��ت��ث��م��ارات، م�سريا اىل وج��ود 

عجز وا�سح  يف امليزانن التجارين: الرتكي 

اأق�����ل من  ال�������س���ادرات  اأن  امل�����س��ري مب��ع��ن��ى  و 

بالعمالت  اإنفاق  اىل  ي��وؤدي  وه��ذا  امل�ستوردات 

االأج��ن��ب��ي��ة ع��ل��ى امل�������س���ت���وردات ي���ف���وق ال��ع��ائ��د 

م��ن��ه��ا م���ن ال�������س���ادرات ، ف��ي��م��ا اال���س��ت��ث��م��ارات 

يف  ح�سورها  من  وقللت  وانخف�ست  تراجعت 

العمالت  وج��ود  من  قلل  وه��ذا  االقت�سادين 

االجنبية فيهما .

وم���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ه��ن��اك دور ه���ام ت��ق��وم 

ال����دول مع  ال�سيا�سة م��ن خ���الل ع��الق��ات  ب��ه 

ال��ط��رف��ن وامل���واق���ف ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��ن ال���دول 

ردود  تغري  فبالتايل  متغرية،  امل��واق��ف  وه��ذه 

االوروب��ي��ة  املجموعة  فمواقف   ، معها  الفعل 

وعالقتها  اخلليج  ودول  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات 

االقت�ساد  يف  اأث��رت  وم�سر  تركيا  من  كل  مع 

العربية  اململكة  اودع��ت  حيث   ، مبا�سر  ب�سكل 

5 مليارات دوالر لدعم  يقارب  ال�سعودية  ما 

ال��ل��رية ال��رتك��ي��ة ، واودع�����ت دول اخل��ل��ي��ج ما 

يقارب 28 مليار دوالر من الودائع وال�سندات 

لدعم اجلنيه امل�سري .

اأ�سبحت  ال�سيا�سية  ال��ع��وام��ل  اأن  وت��اب��ع    

ت��ت��ح��ك��م ب��اال���س��ت��ث��م��ارات اأك����رث م���ن ال��ع��وام��ل 

اأن امل�ستثمر االردين يف  االقت�سادية، ما يعني 

ال��دول رمبا يدفع ثمنا غري مق�سود يف  هذه 

ا�ستثماره يف هذه الدول خا�سة يف هذه االوقات 

تركيا  يف  الكبري  ال�����س��وق  حجم  يغطي  وق��د   ،

بالنظر  لكن  ه��ذه  التداعيات  على  م�سر  ويف 

ومقارنتها  االردن��ي��ة  اال�ستثمارات  حجم  اىل 

باالقت�سادين  امل��وؤث��رة  اال���س��ت��ث��م��ارات  بحجم 

مبا�سرة  تتاأثر  فاإنها  وبالتايل   ، �سغرية  تعد 

ب��امل�����س��ك��الت امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي او 

ا�ستمرار ارتفاع ا�سعار الفوائد يف هذه الدول .

اأ�سلوب  اتبعت  وت��رك��ي��ا  م�سر  اأن  واأ���س��اف 

اأغلب  ك��ان��ت  وق��ت  يف  ال��ف��ائ��دة  �سعر  تخفي�ش 

ال�����دول ت��ق��وم ب��رف��ع ���س��ع��ره��ا الأ���س��ب��اب تتعلق 

موؤ�سر  وهذا  باالقت�ساد  منها  اأكرث  بال�سيا�سة 

�سلبي يتوجب على امل�ستثمر توخي احلذر واأن 

يكون يقظا ويقراأ ما بن ال�سطور االقت�سادية 

عندما يقرر اال�ستثمار يف هذه الدول، ولذلك 

للم�ستثمرين  اال�ستثمارية  الفر�سة  تكون  قد 

اأك��رث بكثري  اآمنة يف ه��ذه الظروف  االأردن  يف 

من اال�ستثمار يف م�سر وتركيا ، بغ�ش النظر 

امل�ستثمرين  ت��واج��ه  ق��د  اأخ���رى  ع��ن م�سكالت 

وتغري  ال�سريبية  ب��االأع��ب��اء  تتعلق  ب�����االأردن 

االنظمة والقوانن.

من ناحيته بن خبري اال�ستثمار واالأعمال 

املنطقة   الكثري من دول  اأن  القريوتي  حممد 

ت�سمل  للم�ستثمرين  حم��ف��زة  ب��رام��ج  ت��ط��رح 

ام���ت���ي���ازات وحم����ف����زات وخ����دم����ات واع����ف����اءات 

ا�ستثمارات  ا�ستقطاب  منها  ال��ه��دف  وي��ك��ون 

اجنبية وا�ستغالل البيئة اال�ستثمارية املحفزة 

وذلك   ، اال�ستثمارات  هذه  ال�ستقطاب  لديهم 

عدد  مثل  لديها  ع��دة  مقومات  على  اع��ت��م��ادا 

ال��دويل  االنفتاح   ، ال�سرائية  القوة   ، ال�سكان 

، تعدد امل��وارد ، منو اقت�سادي �سريع ، انظمة 

تبادالت   ، جغرايف  موقع   ، �سل�سة  وت�سريعات 

جت��اري��ة دول��ي��ة �سهلة ، وان��ف��ت��اح ع��ل��ى ا���س��واق 

عاملية اخرى وغريها من املقومات.

ول���ف���ت اىل اأن�����ه ي��ت��وج��ه ب��ع�����ش امل��ه��ت��م��ن 

اك��ت�����س��اب ه��ذه  ب��اال���س��ت��ث��م��ار يف اخل������ارج اىل 

ال  امل�ستثمرين  م��ن  ال��ع��دي��د  ول��ك��ن  امل��ق��وم��ات 

ي��ق��وم��وا ب��ال��درا���س��ات امل��ع��م��ق��ة الق��ت�����س��اد ه��ذه 

وق��وة  اقت�سادها  وتركيبة  امل�ستهدفة  ال���دول 

 ، اال�ستثمار  بلد  يف  ال��ت��داول  وعملة  عملتها 

و ك��ّل��ف ال��ت��م��وي��ل ، وال�����س��واب��ط ع��ل��ى حت��رك 

هذه  عملة  ارتباط  وم��دى   ، االجنبية  العملة 

البلد بالدوالر او العمالت العاملية من عدمه 

ال��دول من تعومي عملتها من  ه��ذه  ، وحرية 

يف  لال�ستثمارات  القطاعي  والتوزيع   ، عدمه 

هذه الدول ، واأخريا ا�ستقرار الت�سريعات من 

عدمه وبالذات النقدية واملالية منها.

واأ����س���اف اأن ه���ذا م��ا ن���راه ال��ي��وم يف بع�ش 

ال������دول امل����ج����اورة ال���ت���ي ت��وج��ه��ت ل��ه��ا بع�ش 

اال�ستثمارات االردنية للح�سول على امتيازات 

اكرث مل تراع يف بع�ش منها احليثيات ال�سابقة 

اقت�ساد  بتحرك  �سلبا  تتاأثر  االن  وا�سبحت 

التي  وال�سوابط  والقيود  ال��دول  هذه  وعملة 

تفر�ش منهم بن مدة واخرى لتقنن حركة 

التي  القيود  وب��ال��ذات  واموالهم  امل�ستثمرين 

التي  االجنبية  العملة  على  تفر�ش  ان  ميكن 

تتاأثر  امواله وبذلك  امل�ستثمر يف  ي�ستخدمها 

قيمة امواله وا�ستثماراته �سلبا باأ�سعار �سرف 

العملة والقيود على حتركات امواله.

وق��ال هناك م�ستثمرون على درج��ة عالية 

م���ن ال���ذك���اء وم��ع��رف��ة ا���س��ت��غ��الل ال��ف��ر���ش ، 

من  خوفا  للعملة  حتوط  اتفاقيات  فيعقدون 

طريقة  اىل  ا�سافة   ، تعوميها  او  انخفا�سها 

ت���وزي���ع ت�����س��ك��ن اال���س��ت��ث��م��ار اخل���ا����ش ب��ه��م يف 

على  امل�ستثمرون  وه��وؤالء   ، امل�ستهدفة  الدولة 

درجة عالية من الذكاء ال�ستغالل الفر�ش.

دول��ة  اي  اال�ستثمار يف  درا���س��ة  و���س��دد على 

اخرى بدقة وحرفية وذكاء واالهم بعد النظر 

م��وؤث��رات  اي  م�ستثمر  اي  يفوت  ان  يجب  وال 

ا�ستثماراته  �سلبا على قيمة  تنعك�ش  ان  ميكن 

 ، �سيا�سية   ، نقدية  م��ال��ي��ة،  ���س��واء  وع��وائ��ده��ا 

ثقافية   ، �سرائية  ق��وة   ، جغرافية   ، ت�سريعية 

وغريها من العوامل املوؤثرة.

وم����ن اجل���دي���ر ذك�����ره اأن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

ك�سفت  االأردن  يف  احل��رة  واملناطق  لال�ستثمار 

من  ال�24  املرتبة  يف  ياأتي  االأردن  اأن  �سابقا، 

حيث الدول امل�ستثمرة يف م�سر اإذ يبلغ حجم 

اال�ستثمارات االأردنية نحو 600 مليون دوالر 

موزعة على نحو 2.032 �سركة.

يف  االأردن��ي��ة  اال�ستثمارات  �سعيد  على  اأم��ا 

االقت�ساد  وزارة  بيانات  اإىل  وا�ستناداً  تركيا، 

���س��رك��ة ممولة   542 ف����اإن ه��ن��اك   ، ال��رتك��ي��ة 

عملها  جم����االت  ت��ت��وزع   ، اأردين  م���ال  ب���راأ����ش 

م���ا ب���ن اال����س���ت���رياد وال��ت�����س��دي��ر، وامل���ق���اوالت 

واالإن���������������س�������اءات، وال������ع������ق������ارات، وال�������س���ي���اح���ة 

واملوا�سالت، وال�سناعات ال�سغرية، واالألب�سة 

واالأق���م�������س���ة، وامل���ط���اع���م وال���ف���ن���ادق، وم���راك���ز 

امل��واد  وجت���ارة  والتعليب،  والتغليف  التعليم، 

النفطية.

اجتماع وزاري نيابي لبحث نظام تنظيم البيئة االستثمارية
الأنباط-عمان

ب���ح���ث ن����ائ����ب رئ���ي�������ش ال������������وزراء ل���ل�������س���وؤون 

االق��ت�����س��ادي��ة وزي����ر ال���دول���ة ل��ت��ح��دي��ث ال��ق��ط��اع 

خلود  اال�ستثمار  ووزي��رة  ال�سريدة،  نا�سر  العام 

القانونية  ل��ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  ووزي����رة  ال�����س��ق��اف، 

ن��ان�����س��ي من����روق����ة، م���ع رئ��ي�����ش واأع�������س���اء جلنة 

االق��ت�����س��اد واال���س��ت��ث��م��ار ال��ن��ي��اب��ي��ة، ن��ظ��ام تنظيم 

البيئة اال�ستثمارية ال�سادر مبقت�سى الفقرة )اأ( 

اال�ستثمارية  البيئة  قانون  من  من املادة )51( 

رقم )21( ل�سنة 2022.

رئا�سة  اجتماع يف  خ��الل  ال�����س��ري��دة،  واأو���س��ح 

اأن املناق�سات مع اللجنة  اأم�ش الثالثاء،  ال��وزراء 

ب��احل��وار اجل��ّدي  ال��ت��زام احلكومة  اإط��ار  تاأتي يف 

م��ع جم��ل�����ش ال���ن���واب ح���ول ال��ن��ظ��ام ق��ب��ل اإق����راره 

التخفيف  ي�����س��م��ن  ال��������وزراء، مب���ا  م���ن جم��ل�����ش 

م����ن ال���ب���ريوق���راط���ي���ة، وت�������س���ري���ع االإج����������راءات 

ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن، وب����ال����ت����ايل حت�������س���ن ال��ب��ي��ئ��ة 

اال�ستثمارية يف االأردن.

وق����ال اإن ال��ن��ظ��ام ي��ت�����س��م��ن ج��م��ي��ع االأح���ك���ام 

وال����ب����ن����ود امل���ط���ل���وب���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ق����ان����ون ال��ب��ي��ئ��ة 

اال�ستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ هذا ال�سهر، 

م�سرياً اإىل نية احلكومة توفري دليل للم�ستثمر 

اأج��زاء مف�سلة،  والنظام، يت�سمن  القانون  حول 

مبا ي�سهل على امل�ستثمرين فهم القانون.

وزارة  هيكلة  اإع����ادة  اإىل  ال�����س��ري��دة  اأ���س��ار  كما 

اال���س��ت��ث��م��ار اإداري��������اً وف���ن���ي���اً، وت���زوي���ده���ا ب��ك��وادر 

وكفاءات �ستتلقى برامج تدريبية متخ�س�سة، يف 

اإطار الربنامج التنفيذي خلارطة طريق حتديث 

الوحيدة  املرجعية  ال��وزارة  لتكون  العام،  القطاع 

للم�ستثمرين.

املرحلة  اإط���الق  اإىل  ال�سقاف  لفتت  ب��دوره��ا، 

ال�����س��ام��ل��ة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  اخل���دم���ة  م���ن  االأوىل 

االأ�سبوع  االأن�سطة االقت�سادية خالل  لرتخي�ش 

امل���ق���ب���ل، ح��ي��ث ���س��ي��ت��م��ك��ن امل�����س��ت��ث��م��ر م���ن خ��الل 

م��ن�����س��ة اإل���ك���رتون���ي���ة، م���ن ال��ت��ق��دمي ل��ل��ح�����س��ول 

ع��ل��ى ال���رتاخ���ي�������ش ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا م�����س��روع��ه 

التعامل  يف  ال�سفافية  ي�سمن  مبا  اال�ستثماري، 

مع الطلبات، وتوفري الوقت واجلهد.

واأك�����ّدت ال�����س��ق��اف اأن ال��ع��م��ل ج���ار ع��ل��ى اإع���داد 

االأردن(  يف  )ا�ستثمر  متكاملة  ا�ستثمارية  من�سة 

الدولية يف  املمار�سات  اأف�سل  وفق   Invest.Jo
هذا املجال، للتعريف بالبيئة اال�ستثمارية واملزايا 

اال�ستثمارية  الفر�ش  واإب��راز  للمملكة  التناف�سية 

التوا�سل  ولت�سهيل  كافة،  القطاعات  يف  الواعدة 

مع امل�ستثمرين حملّياً وعاملّياً.

يهدف  النظام  م�سروع  اأن  اإىل  منروقة  واأ�سارت 

ل��ت��وح��ي��د ال��ت�����س��ري��ع��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ب��ي��ئ��ة االأع���م���ال 

ن��ظ��ام واح���د؛  واال���س��ت��ث��م��ار واخ��ت��زال��ه��ا جميعها يف 

امل�ستثمرين  ����س���وؤون  وم��ت��اب��ع��ة  اخل���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 

ب�������س���ف���اف���ي���ة، وت����وف����ري احل���م���اي���ة ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 

يتوافق  مب��ا  ب��ع��دال��ة،  ومعاملتهم  وا�ستثماراتهم، 

ومبداأ �سيادة القانون واملعايري واملمار�سات الدولية.

حول  مالحظاتها  النيابية  اللجنة  وناق�ست 

للت�سهيل  ال�سبل  واأف�سل  وفقراته،  النظام  مواد 

ع��ل��ى امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ال��ق��ائ��م��ن واجل�����دد، م��وؤك��دة 

اأم��ام  اآل��ي��ات االع��رتا���ش املتاحة  ���س��رورة تو�سيح 

امل�ستثمرين عند تطبيق النظام، واأهمّية ال�سراكة 

النمّو  عجلة  لدفع  اخلا�ش  القطاع  مع  الفاعلة 

االقت�سادي.

واأك�������د ال����ن����واب �����س����رورة اأمت����ت����ة اخل���دم���ات 

اال���س��ت��ث��م��اري��ة وت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ع��ام��ل ال��ب�����س��ري مع 

ا�ستعادة  ب��ه��دف  عملهم،  وت�سهيل  امل�ستثمرين 

الثقة يف جناعة اال�ستثمار يف اململكة، و�سفافيته.

الأنباط-عمان 

امل��ع��دن��ي��ة مع  وال������رثوة  ال��ط��اق��ة  وق��ع��ت وزارة 

الطبيعية  وامل���وارد  الزيتي  لل�سخر  املجرة  �سركة 

الزيتي  ال�سخر  ال�ستغالل  تفاهم  مذكرة  االثنن 

يف م��ن��ط��ق��ة ال��ل��ج��ون ع��ل��ى اأر������ش م�����س��اح��ت��ه��ا 15 

كيلومرتا مربعا. 

امل��ذك��رة وزي��ر الطاقة وال���رثوة املعدنية  ووق��ع 

���س��ال��ح اخل��راب�����س��ة وامل���دي���ر ال��ع��ام ل�����س��رك��ة امل��ج��رة 

لل�سخر الزيتي واملوارد الطبيعية عماد الفاخوري 

ال�������وزارة بهجت  »امل�������س���اري���ع« يف  ب��ح�����س��ور م���دي���ر 

الزيتي  ال�سخر  م�ساريع  ق�سم  ورئي�سة  ال��ع��دوان 

التنفيذي  الرئي�ش  ال�سركة  وع��ن  �سعادة،  ه��ن��ادي 

لل�سركة لوؤي عمي�ش وهيئة املديرين �سمري عيا�ش 

وحممد الزعبي. 

واأّكد الوزير اخلراب�سة يف ت�سريح عقب التوقيع 

اأهمية املذكرة يف اإطار توجه الوزارة للرتكيز على 

الرثوات املعدنية الأهمية القطاع يف حتقيق قيمة 

يف  م�ساهمته  وتعزيز  الوطني  لالقت�ساد  م�سافة 

الناجت املحلي االإجمايل والتو�سع يف فر�ش العمل 

خا�سة يف مناطق اال�ستك�ساف والتعدين. 

واأّك����د اخل��راب�����س��ة اأه��م��ي��ة ب���دء ال�����س��رك��ة العمل 

م�ستقبل  عليها  يبنى  بنتائج  للخروج  وقت  باأقرب 

برنامج  تنفيذ  على  ين�ش  ال��ذي  بامل�سروع  العمل 

ال�سركة  بنهايته  ت��ق��دم  ع��ام��ان  م��دت��ه  ا�ستك�سايف 

درا�سة اجلدوى االقت�سادية مل�سروع تقطري النفط 

من ال�سخر الزيتي. 

وقال اإن قطاع التعدين يف اململكة ي�سهد نقلة نوعية 

العام  املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  وزارة  وقعت  اأن  بعد 

على  الرتكيز  خاللها  مت  تفاهم  م��ذك��رات   7 املا�سي 

التحويلية يف م�سعى لو�سع االأردن »وبقوة  ال�سناعات 

على خارطة التعدين االإقليمية وحتى العاملية«. 

امل�سعى  هذا  ي�ستجيب  اخلراب�سة  الوزير  ووفق 

روؤي��ة  ال��ذي عرفته  للقطاع  ال��زخ��م  اإع���ادة  جلهود 

التحديث االقت�سادي باأنه ذو قيمة �سناعية عالية 

ويجري العمل على م�ساعفة م�ساهمته يف الناجت 

التي  املوؤملة  النتائج  على  بناء  االإج��م��ايل  املحلي 

مذكرات  خ��الل  م��ن  االآن  حتى  اإليها  التو�سل  مت 

التفاهم املوقعة. 

واأّكد اخلراب�سة اأهمية القطاع يف رفد االقت�ساد 

العمل  والتو�سع يف فر�ش  بقيمة م�سافة  الوطني 

مبا ي�سهم يف جهود حتقيق التنمية امل�ستدامة. 

�ستبداأ  ال�سركة  اإن  الفاخوري  ق��ال  جانبه  من 

ب��اإج��راء درا���س��ات اجل��دوى االقت�سادية من خالل 

اأر�ش  على  اللجون  منطقة  يف  اال�ستك�ساف  اأعمال 

م�ساحتها 15 كيلومرتا مربعا ال�ستغالل ال�سخر 

الزيتي بوا�سطة تكنولوجيا التقطري بالتعاون مع 

�سركة اإنيفيت العاملية موؤكدا اأهمية امل�سروع يف فتح 

واخت�سا�سين  لفنين  العمل  ف��ر���ش  م��ن  م��زي��د 

اأردنين. 

واأ����س���اف، ب��ن��اء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج درا����س���ات اجل���دوى 

خالل  من  باالإنتاج  م�ساركة  اتفاقية  توقيع  �سيتم 

ال��ذي  بالدعم  م�سيدا  الزيتي  ال�سخر  ا�ستغالل 

لل�سركة  املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  وزارة  قدمته 

وت�����س��ه��ي��ل م��ه��ام��ه��ا ح��ت��ى ال���و����س���ول اإىل م��ذك��رة 

التفاهم.

توقيع مذكرة تفاهم الستغالل الصخر الزيتي في منطقة اللجون

إطالق الموقع االلكتروني
 الخاص بالشركة العامة االردنية 

للصوامع والتموين

الطاقة والمعادن تمنح
 موافقات تجاوزت 2000 عداد شحن 

مركبات كهربائية

هيئة النقل: نعمل على تجديد ترخيص 
شركات التطبيقات الذكية

 الأنباط-عمان 

اأط���ل���ق���ت ال�������س���رك���ة ال���ع���ام���ة االأردن�����ي�����ة 

االإل��ك��رتوين  موقعها  والتموين  لل�سوامع 

ب��ح��ل��ت��ه   )www.josilos.com(

للتحول  ال�����س��رك��ة  �سعي  اإط����ار  يف  اجل��دي��دة 

الرقمي ورقمنة جميع عملياتها.

عماد  املهند�ش  ال�سركة  ع��ام  مدير  وق��ال 

الطراونة، يف بيان اأم�ش الثالثاء، اإن املوقع 

يوفر لزواره �سهولة الت�سفح والو�سول اإىل 

املعلومة من خالل خطوات �سل�سة وب�سيطة 

ت�سمن الفعالية وتلبية تطلعات عمالئنا يف 

القطاع الغذائي.

ك���م���ا ي����وف����ر جم���م���وع���ة م����ن اخل����دم����ات 

التي ت�سهل الو�سول  االإلكرتونية اجلديدة 

ت�سجيل  منها،  العمالء  على  املعلومة  اإىل 

ال��ع��م��الء وامل���وردي���ن، م��ع��ل��وم��ات ال��ع��ط��اءات 

وطلبات ال�سراء، حجز الثالجات والهناجر 

من خالل االطالع على جمموعة الثالجات 

وال��ه��ن��اج��ر امل��ت��اح��ة ل��ل��ت��اأج��ري وم�����س��اح��ات��ه��ا 

وطاقتها اال�ستيعابية.

ال�������س���رك���ة  اأن  ال������ط������راون������ة،  واأو��������س�������ح 

ال��وط��ن��ي  امل����خ����زون  واإدارة  ب��ح��ف��ظ  ت��ع��ن��ى 

اال�سرتاتيجي من احلبوب والغذاء يف جميع 

وزارة  �سيا�سة  م��ع  بالتناغم  اململكة  اأن��ح��اء 

وخططها  وال��ت��م��وي��ن  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

ال��ت��م��وي��ن��ي��ة يف ا����س���ت���رياد م����ادت����ي ال��ق��م��ح 

وال�سعري.

يف  تنت�سر  ال�سركة  جممعات  اأن  واأ���س��اف 

اأقاليم اململكة وتتنوع اأن�سطتها بن �سوامع 

ت��خ��زي��ن وم��ط��ح��ن��ة وم�������س���ت���ودع���ات م���ربدة 

وجافة اإ�سافة اإىل تفريغ بواخر احلبوب يف 

البواخر  تفريغ  على  وتعمل  العقبة،  ميناء 

امل��ح��م��ل��ة ب���احل���ب���وب )ال���ق���م���ح وال�����س��ع��ري(، 

العائدة حمولتها الرئي�سية لوزارة ال�سناعة 

وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن، ب��ا���س��ت��خ��دام اأج��ه��زة 

تفريغ حديثة.

ك��م��ا ت���ق���وم ب��ت��خ��زي��ن احل���ب���وب )ال��ق��م��ح 

على  املحافظة  مع  ال�سوامع،  يف  وال�سعري( 

�سالمتها و�سالحيتها لال�ستهالك الب�سري 

واحل�����ي�����واين، وت��ع��م��ل اأي�������س���ا ع��ل��ى ت��اأج��ري 

للقطاعن  واجل���اف���ة  امل�����ربدة  امل�����س��ت��ودع��ات 

العام واخلا�ش وت�سويل ال�سعري واإنتاج وبيع 

جميع اأنواع الطحن.

الأنباط-عمان

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

زياد  املهند�ش  وامل��ع��ادن  الطاقة  قطاع  تنظيم 

منحت  الهيئة  اإن  الثالثاء،  اأم�ش  ال�سعايدة، 

���س��ح��ن  ع������داد   2000 جت�������اوزت  م���واف���ق���ات 

54 رخ�سة  مركبات كهربائية ويتوفر حاليا 

حمطات �سحن منها 41 عامة و13 خا�سة.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اف���ت���ت���اح ور�����س����ة ع��م��ل 

التي  الكهربائية(  املركبات  �سحن  )حمطات 

الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  نظمتها 

مب�ساركة الوزارات واملوؤ�س�سات الوطنية املعنية 

بقطاع �سحن املركبات الكهربائية.

الور�سة،  خ��الل  كلمته  يف  ال�سعايدة  وق��ال 

االإن�����س��اء  اإن ه��ن��اك ع��دة حم��ط��ات �سحن قيد 

يف ان��ت��ظ��ار ا���س��ت��ك��م��ال اإج�������راءات ال��رتخ��ي�����ش 

تعليمات  اأ����س���درت  ال��ه��ي��ئ��ة  واأن  وال��ت�����س��غ��ي��ل، 

لرتخي�ش اأن�سطة �سحن املركبات الكهربائية، 

حمطات  وع��م��والت  تعرفة  بتحديد  وق��ام��ت 

ال�����س��ح��ن ال��ق��ائ��م��ة ح��ال��ي��اً، م���وؤك���دا ا���س��ت��م��رار 

الهيئة يف تطوير الت�سريعات والتعليمات التي 

ا�ستخدام  نحو  التحول  عملية  وت�ساند  تدعم 

املركبات الكهربائية.

اأع���داد  ب��ن  ل��ل��م��واءم��ة  الهيئة  �سعي  واأك���د 

املركبات الكهربائية وحمطات ال�سحن بحيث 

الكهربائية  امل��رك��ب��ات  ���س��ح��ن  خ��دم��ة  ت�سبح 

مبينا  اململكة،  حمافظات  جميع  يف  متوفرة 

اأن ال��ه��ي��ئ��ة األ���زم���ت ج��م��ي��ع حم��ط��ات ال��وق��ود 

اجل����دي����دة ب��ت��وف��ري خ���دم���ة ���س��ح��ن امل��رك��ب��ات 

على  للح�سول  اأ�سا�سي  كمتطلب  الكهربائية 

ترخي�ش.

كما اأكد حر�ش هيئة تنظيم قطاع الطاقة 

يف  امل�ستجدات  جميع  م��واك��ب��ة  على  وامل��ع��ادن 

القطاعات التي تنظمها، الفتا اإىل اأن الفرتة 

االأخ������رية ���س��ه��دت ت���زاي���دا م��ل��ح��وظ��ا الأع����داد 

تقوم  اأن  ي�ستدعي  م��ا  الكهربائية،  امل��رك��ب��ات 

بالتح�سري  االأردن  داخ����ل  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات 

هذا  يحتاجه  م��ا  جميع  ت��ق��دمي  م��ن  للتمكن 

ال��ت��ح��ول ن��ح��و اق��ت��ن��اء وا���س��ت��خ��دام امل��رك��ب��ات 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ن خ���دم���ات وحم���ط���ات �سحن 

املواطنن  لتمكن  املركبات  لهذه  وموا�سفات 

من ا�ستخدامها ب�سكل اآمن داخل اململكة.

الهيئة تعمل على  اأن  اإىل  ال�سعايدة  واأ�سار 

اأن يلم�ش املواطن خالل الفرتة القريبة، عدداً 

الواقع  اأر����ش  على  احلقيقية  التحوالت  م��ن 

فيما يخ�ش التحوالت التقنية احلديثة ومبا 

ي�سهم يف حتقيق اال�ستدامة وتخفي�ش تكلفة 

زالت  التي ال  االأردين  االقت�ساد  الطاقة على 

العام  القطاعن  يواجه  رئي�سيا  ت�سكل حتديا 

واخلا�ش.

ت����درك وب�����س��ك��ل كبري  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  وت���اب���ع، 

وزارات  جميع  مع  وامل�ساركة  التعاون  اأهمية 

ت�سريعية  بيئة  ل�سياغة  ال��دول��ة  وموؤ�س�سات 

امل��م��ار���س��ات  واأح����دث  اأف�����س��ل  وف���ق  وتنظيمية 

ال��وزارات  فاإن جميع  الوقت  ذات  العاملية، ويف 

وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة ت����درك اأه��م��ي��ة دور 

ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ش ال������ذي ي��ع��ت��رب ال�����س��ري��ك 

االقت�سادية  بالقطاعات  للنهو�ش  االأ�سا�سي 

ن���ظ���راً مل���ا ي��ق��دم��ه م���ن ا���س��ت��ث��م��ارات وخ��دم��ة 

لالقت�ساد.

ت��ن��درج حتت  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة  باأهمية  ون���وه 

حم���ور ت��ع��زي��ز ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، واأه��م��ي��ة 

جمموعة  �سياغة  يف  الور�سة  ه��ذه  خمرجات 

على  �ستعمل  ال��ت��ي  التنظيمية  ال��وث��ائ��ق  م��ن 

النهو�ش بهذا الن�ساط التجاري.

واأع������رب امل��ه��ن��د���ش ال�����س��ع��اي��دة ع���ن �سكره 

على  ال��دول��ي��ة  للتنمية  االأم��ريك��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة 

االأردن  اإط��الق برنامج دعم قطاع الطاقة يف 

ملدة خم�ش �سنوات والذي يهدف اإىل ت�سجيع 

تعزيز  على  تعمل  التي  واالأن�سطة  الفعاليات 

ال����ق����درات امل��ال��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ل��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة 

فر�ش  عن  والبحث  املوؤ�س�سي  االأداء  وتطوير 

وا�ستثمارات جديدة م�سيدا بجهود  ل�سراكات 

العاملن على امل�سروع على جهودهم يف تنفيذ 

هذا الربنامج.

وت���اأت���ي ال��ور���س��ة ���س��م��ن ب��رن��ام��ج ال��وك��ال��ة 

قطاع  ل��دع��م  ال��دول��ي��ة  للتنمية  االأم��ريك��ي��ة 

الطاقة يف االأردن الذي تنفذه �سركة ديلويت 

ويركز على عدة حماور اأبرزها التنظيمي.

�سحن  حمطات  مو�سوع  ال��ور���س��ة  وتعالج 

بيئة  ت��وف��ري  واأه��م��ي��ة  الكهربائية  ال�����س��ي��ارات 

يف  امل�ستجدات  لتغطية  وت�سريعية  تنظيمية 

القطاع  ودع��م توجه  ال�سحن  جمال حمطات 

اخل���ا����ش ن��ح��و اال���س��ت��ث��م��ار يف ه����ذا ال��ن�����س��اط 

االق���ت�������س���ادي اجل���دي���د مب���ا ي���خ���دم ال��ت��ن��م��ي��ة 

امل�ستدامة يف اململكة.

الأنباط-عمان

ت��ع��م��ل ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��ل ال����ربي على 

ال�سري يف اإجراءات جتديد ترخي�ش ال�سركات 

واملرخ�سة  الذكية  التطبيقات  على  العاملة 

العام املا�سي.

اأن  واأكدت الهيئة، يف بيان اليوم الثالثاء، 

الت�سريعات  مع  متوافقة  �ستكون  االإج���راءات 

النافذة لديها وب�سكل مبا�سر و�سريع ي�سمن 

جت��دي��د ت�����س��اري��ح م��ق��دم��ي اخل��دم��ة املنتهية 

وخ����الل ف���رتة ال ت��ت��ج��اوز ال��ع�����س��رة اأي�����ام من 

تاريخه.
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 السالم: النتائج المالية تعكس نجاح استراتيجية 
البنك في التوسع محليًا وإقليميًا 

 اتوصية لمجلس اإلدارة بتوزيع )17%( من رأس 
المال

ن االنباط- عماّ

 ���ض��ل��م ب���ن���ك الإ�����ض����ك����ان و����ض���م���ن اأج������واء 

لبنك  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ب��ن��ى  يف  اح��ت��ف��ال��ي��ة 

ال��ك��رى  اجل��ائ��زة  ال�ضمي�ضاين   / الإ���ض��ك��ان 

 20 ب�  واملتمثلة  التوفري  ح�ضابات  ل�ضحوبات 

كيلو   2 راب��ح��ن   10 م��وزع��ة على  ذه��ب  كيلو 

“وفر  حملة  �ضمن  وذل��ك  منهم،  لكل  ذهب 

وارب����ح ذهب” ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ال��ب��ن��ك خ��ال 

العام 2022. 

ا�ضتكمل  ق��د  الإ���ض��ك��ان  بنك  ي��ك��ون  وب��ه��ذا 

اأك����ر ح��م��ل��ة ج��وائ��ز حل�����ض��اب��ات ال��ت��وف��ري يف 

على  وال��ق��ائ��م��ة  الأردين  امل�����ض��ريف  ال�����ض��وق 

من  بالكامل  ال��ذه��ب  م��ن  العينية  اجل��وائ��ز 

قيم  وجمموع  الرابحن  عدد  جمموع  حيث 

 2.5 ع��ل��ى  ت��زي��د  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  اجل���وائ���ز، 

اآلف   3 لقرابة  قدمها  والتي  دينار،  مليون 

رابح، موزعة على 20 لرية ذهب يومياً ل� 20 

رابحن   10 ل���  ال��ذه��ب  م��ن  كيلو  و10  راب���ح، 

ب�ضحب اأجراه خال �ضهر اأيلول.

وي���ج�������ض���د ب���ن���ك الإ�����ض����ك����ان ع����ر ج���وائ���ز 

ح�������ض���اب ال���ت���وف���ري ال������ذي ي��ع��ي��د ت�����ض��م��ي��م��ه 

�ضنوياً،  ج��وائ��زه  وتطوير  م��زاي��اه  بتحديث 

ا���ض��رات��ي��ج��ي��ت��ه اخل��ا���ض��ة ب������اإدارة ع��اق��ات��ه 

م����ع م���دخ���ري���ه، وال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ال��ت��ن��وي��ع 

تقدير ثقتهم  امل�ضتمر، م�ضتهدفاً  والتجديد 

ب��ه وولئ��ه��م ل��ه ب��ق��ول ���ض��ك��راً ع��ل��ى طريقته 

اأث��ره��ا  ي�ضتمر  منفعة  معها  مينحهم  ال��ت��ي 

يحفزهم  ما  القادمة،  اأيامهم  يف  الإيجابي 

وغ���ريه���م ع��ل��ى ال��ت��خ��ط��ي��ط امل����ايل ال�����ض��ل��ي��م 

يعزز  كما  امل��ج��زي،  ال��واع��ي  الإن��ف��اق  واإدارة 

التناف�ضية  باملزايا  قاعدتهم  وينمي  ر�ضاهم 

املقدمة لها.

ي��ق��دم  الإ�����ض����ك����ان  ب���ن���ك  اأن  اإىل  وي�������ض���ار 

واحل���ل���ول  الأدوات  م���ن  ال��ع��دي��د  ل��ع��م��ائ��ه 

جانب  اإىل  ت�ضمل  ال��ت��ي  ال��ك��ف��وؤة،  الدخ��اري��ة 

ح�����ض��اب ال���ت���وف���ري، ح�����ض��اب ال���ودي���ع���ة لأج���ل 

ب��ع��وائ��د م��ال��ي��ة جم��زي��ة، وح�����ض��اب ال��ودي��ع��ة 

لأج����ل ب���ج���وائ���ز، وح�����ض��اب ال��ت��اج��ر ب��ع��وائ��د 

 Easy Tawfeer وخ��دم��ة  م��ن��اف�����ض��ة، 

ح�ضابات  تغذية  اإمكانية  تتيح  التي  املجانية 

اإج��راوؤه��ا  يتم  �ضراء  عملية  كل  مع  التوفري 

ب��ا���ض��ت��خ��دام ب���ط���اق���ات ال���دف���ع امل��ب��ا���ض��ر من 

البنك.

من  املزيد  �ضم  الإ�ضكان  بنك  و�ضيوا�ضل 

�ضجلها  ال��ت��ي  الطويلة  لقائمته  ال��راب��ح��ن 

للتوفري،  ح�ضابه  م��ع  ال�����ض��ن��وات  ع��ر  منهم 

�ضيتم  ال��ت��ي   2023 ج��وائ��ز  حملة  م��ع  وذل���ك 

الإع������ان ع���ن ت��ف��ا���ض��ي��ل ج���وائ���زه���ا امل��م��ي��زة 

الر�ضمي  اإط��اق��ه��ا  ل���دى  اجل��دي��د  ب�ضكلها 

اأكر  ع��دد  بانتظار  �ضتكون  والتي  املرتقب، 

من املدخرين الذين لن يكون عليهم �ضوى 

فتح ح�ضاب توفري اأو اأكرث وتغذيته للدخول 

ال�ضحوبات. يف 

االنباط-عمن

اأداء  حتقيق  ع��ن  بنك  كابيتال  اأع��ل��ن 

املا�ضي متثل  العام  مايل قوي مع نهاية 

بت�ضجيله �ضايف اأرباح و�ضلت اإىل  حوايل 

91 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، م��ق��اب��ل ���ض��ايف اأرب����اح 

ب��ل��غ��ت 61 م��ل��ي��ون دي��ن��ار يف ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

حن  يف   ،%49 ن�����ض��ب��ت��ه  وب���ارت���ف���اع   2021

من  ال��دخ��ل  �ضايف  يف  النمو  ن�ضبة  بلغت 

كافة  ا�ضتبعاد  بعد  العتيادية  الع��م��ال 

وم���ن �ضمنها  امل��ت��ك��ررة  غ���ري  ال��ع��م��ل��ي��ات 

العمليات  على  ال���ض��ت��ح��واذ  عملية  ن��اجت 

امل�����ض��رف��ي��ة ل��ب��ن��ك ���ض��و���ض��ي��ت��ه ج����رال – 

جمل�س  ق���رر  ع��ل��ي��ه،  وب��ن��اء   %55 الأردن 

العامة  للهيئة  ال��ت��و���ض��ي��ة  ال��ب��ن��ك  اإدارة 

راأ���س  م��ن   %)17( بن�ضبة  اأرب����اح  ب��ت��وزي��ع 

املال.

وق�����د ح���ق���ق ك���اب���ي���ت���ال ب���ن���ك من������واً يف 

العام  نهاية  م��ع  اأدائ���ه  م��وؤ���ض��رات  جميع 

���ض��ايف  ارت���ف���ع���ت  ح���ي���ث   ،2022 امل���ا����ض���ي 

نهاية  بنك مع  كابيتال  اأ�ضول جمموعة 

 7 قرابة  لتبلغ   %61 بن�ضبة    2022 العام 

دينار  مليار    4.3 مقابل  دينار،  مليارات 

يف نهاية العام 2021، مدعومة با�ضتكمال 

ال�ضتحواذ على بنك �ضو�ضيته جرال – 

من  دينار  مليار   1.6 ي�ضكل  ومبا  الأردن 

ارتفعت  فيما  امل��ج��م��وع��ة،  اأ���ض��ول  ���ض��ايف 

���ض��ايف حم��ف��ظ��ة ال��ت�����ض��ه��ي��ات امل��م��ن��وح��ة 

لت�ضل  املا�ضي  العام  نهاية  مع  للعماء 

مليار    2.1 مقابل  دينار،  مليار   3.3 اإىل 

وب��ن�����ض��ب��ة   2021 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف  دي���ن���ار 

منو%54.

ك��م��ا ���ض��ج��ل��ت ودائ�����ع ال��ع��م��اء اأي�����ض��اً 

 4.9 اإىل  لت�ضل   %75.4 بن�ضبة  ارت��ف��اع��اً 

  2.8 مقابل   2022 ال��ع��ام  يف  دي��ن��ار  مليار 

ارتفع  فيما   ،2021 العام  يف  دينار  مليار 

جم��م��وع ح��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة يف ال��ع��ام 2022 

 ،2021 العام  بنهاية  مقارنة   %67 بن�ضبة 

باأن  علماً  دينار،  مليون   654 اإىل  لي�ضل 

ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج الأول���ي���ة خ��ا���ض��ع��ة لأح��ك��ام 

الأردين  امل�����رك�����زي  ال���ب���ن���ك  وم����واف����ق����ة 

النهائية.

قال   ، النتائج  ه��ذه  على  تعليقه  ويف 

كابيتال  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

العام  “�ضّكل  ال�ضامل:  خليل  با�ضم  بنك، 

2022، ا�ضتمراراً لاإجنازات التي حققتها 

جمموعة كابيتال بنك، والتي عززت من 

مكانتنا امل�ضرفية حملياً واإقليمياً، حيث 

الراأ�ضمالية  قاعدتنا  تدعيم  على  عملنا 

اإىل  الأ�ضول.” م�ضرياً  اإج��م��ايل  وزي���ادة 

اأهم الجنازات التي حتققت يف العام  اأن 

بتقدمي  املجموعة  مبا�ضرة  ه��ي  املا�ضي 

ال�ضوق  يف  وامل��ال��ي��ة  امل�ضرفية  خدماتها 

اأقوى  �ضمن  اليوم  يعد  ال��ذي  ال�ضعودي 

هذه  اأن  مبيناً  ال��ع��امل،  يف  الق��ت�����ض��ادات 

اخلطوة �ضت�ضهم يف زيادة حجم املبادلت 

ال���ت���ج���اري���ة ب����ن ال�������ض���ع���ودي���ة وال����ع����راق 

وت���رية  ب����زي����ادة  ���ض��ي��دف��ع  مم���ا  والأردن 

الن�ضاط التجاري بن هذه الدول.

ال�ضامل  بح�ضب   – املجموعة  وعملت 

على رفع راأ�ضمالها عن طريق دخول   –
ال�ضعودي  العامة  ال�ضتثمارات  �ضندوق 

ال�ضناديق  اأك���ر  م��ن  ي��ع��د واح����داً  ال���ذي 

ك��م�����ض��ت��ث��م��ر  ال������ع������امل،  يف  ال���������ض����ي����ادي����ة 

ن�ضبته  ومب��ا  املجموعة  يف  ا�ضراتيجي 

م��ل��ي��ون   131.2 ي���ع���ادل  م���ا  اأي   %23.97

دي���ن���ار، وت�����ض��م��ي��ت��ه ل��ع�����ض��وي��ن ج��دي��دي��ن 

بالإ�ضافة  الإدارة،  جمل�س  يف  لتمثيله 

بقيمة  الأول  ال�ضق  �ضندات  اإ���ض��دار  اإىل 

نا�ضداك  واإدراج��ه��ا يف  دولر  مليون   100

الراأ�ضمالية  القاعدة  من  عزز  مما  دبي، 

للمجموعة.

التنفيذي  الرئي�س  اأك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

اأن  ال��غ��ول،  داود  بنك،  كابيتال  ملجموعة 

العام  نهاية  مع  املتحققة  املالية  النتائج 

امل��ج��م��وع��ة  ب��ف�����ض��ل جن����اح  ج�����اءت   2022

للتو�ضع  الطموحة  خططها  تطبيق  يف 

وال�����ن�����م�����و، ح����ي����ث من�����ا ������ض�����ايف ال����دخ����ل 

بنف�س  م��ق��ارن��ًة   %42 بن�ضبة  الت�ضغيلي 

ي��ق��ارب  اإي م��ا  ال��ع��ام 2021،  ال��ف��رة م��ن 

اإيجاباً  انعك�س  مما  دي��ن��ار،  مليون   30.4

لي�ضل  امللكية  ح��ق��وق  على  ال��ع��ائ��د  على 

البنك  اأع���م���ال  م���ن  وذل����ك   ،%16.4 اىل 

العتيادية.    

وب���ن ال���غ���ول، اأن جم��م��وع��ة ك��اب��ي��ت��ال 

عملية  من  املا�ضي  العام  يف  انتهت  بنك 

�ضو�ضيته  لبنك  امل�ضرفية  الأعمال  دمج 

�ضركة  اأع��م��ال  وان��ت��ق��ال  -الأردن  ج��رال 

ل��ل��ت��اأج��ري  -الأردن  ج�����رال  ���ض��و���ض��ي��ت��ه 

ب��ن��ك حت��ت م�ضمى  ل��ك��اب��ي��ت��ال  ال��ت��م��وي��ل��ي 

بالإ�ضافة  التمويلي،  للتاأجري  كابيتال 

اىل �ضم �ضركة �ضو�ضيته جرال - الأردن 

���ض��رك��ة ك��اب��ي��ت��ال  اإىل  امل��ال��ي��ة  ل��ل��و���ض��اط��ة 

ل��ا���ض��ت��ث��م��ارات – ال�����ذراع ال���ض��ت��ث��م��اري 

ملجموعة كابيتال بنك.

للم�ضرف  امل��ال��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 

ال��ع��راق��ي حتقيق من��واً يف �ضايف  الأه��ل��ي 

مقارنة   %31 بن�ضبة  الت�ضغيلي،  ال��دخ��ل 

اإج����م����ايل  زادت  ف���ي���م���ا   ،2021 ب���ال���ع���ام 

اإىل  لت�ضل   %34 بن�ضبة  امل�ضرف  اأ���ض��ول 

وح�ضل  اأردين.  دينار  مليار   1.2 ح��وايل 

الأوىل  للمرة  العراقي  الأهلي  امل�ضرف 

ق��ب��ل وك��ال��ة  ائ��ت��م��اين م��ن  ع��ل��ى ت�ضنيف 

حيث  امل�ضتثمرين،  خلدمات  “موديز” 
اأع��ل��ن��ت ال��وك��ال��ة ع���ن ت�����ض��ن��ي��ف ال���ودائ���ع 

ط���وي���ل���ة وق�������ض���رية الأج�������ل ل��ل��م�����ض��رف 

 .B3 بالعملة املحلية  لأول مرة عند

اأم�������ا ب���ال���ن�������ض���ب���ة  ل�������ض���رك���ة ك���اب���ي���ت���ال 

ل���ا����ض���ت���ث���م���ارات، ف���ق���د ب��ل��غ��ت اأرب���اح���ه���ا 

نحو   2022 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  ال�����ض��اف��ي��ة  يف 

5 م���اي���ن دي���ن���ار، وب��ن�����ض��ب��ة من���و 32 % 

بزيادة  مدعومة  ال�ضابق،  بالعام  مقارنة 

ال��ت��ي و�ضلت  امل����دارة  يف ح��ج��م الأ����ض���ول 

بن�ضبة  ام��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون   608 اإىل 

ح�����ض��اب��ات  ع�����دد  يف  وزي��������ادة   ،%42 من����و 

مبقدار  بالعمات  وال��ت��داول  الو�ضاطة 

ح�ضة  ارتفعت  كما  جديد.  ح�ضاب   1700

ال�����ض��رك��ة م���ن ح��ج��م ت��ع��ام��ات ب��ور���ض��ة 

عمان لتتجاوز 7% من حجم التداول.

و���ض��ت��وا���ض��ل جم��م��وع��ة ك��اب��ي��ت��ال بنك 

تنفيذ  ع��ل��ى   2023 ال��ع��ام  خ���ال  ال��ع��م��ل 

خ��ط��ط��ه��ا ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة  يف 

ت��ط��وي��ر م�����ض��ت��وى اخل���دم���ات وامل��ن��ت��ج��ات 

اأ�ضاليب  اأحدث  مع  لتتما�ضى  والعمليات 

يف  ح�ضتها  وزي��ادة  عاملياً  امل�ضريف  العمل 

�ضت�ضتمر  كما  بها.  تعمل  التي  الأ���ض��واق 

ال��ت��ح��ول  ت��ع��زي��ز ري���ادت���ه���ا يف ج���ان���ب  يف 

املجموعة،  اأ�ضعدة  كافة  على  والرقمنة 

م���ن خ���ال ت��ق��دمي اأح����دث ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

�ضمن  والرقمية،  الإلكرونية  واحللول 

بها  املعمول  امل�ضرفية  املمار�ضات  اأف�ضل 

والتي تخدم قطاعي الأفراد وال�ضركات، 

ومن �ضمنها التو�ضع يف اأعمال وخدمات 

اأطلقته  ال��ذي   Blink الرقمي  البنك 

املجموعة يف بداية العام 2022. 

النتائج  ه���ذه  اأن  اإىل  الإ����ض���ارة  جت���در 

املركزي  البنك  ملوافقة  وخا�ضعة  اأول��ي��ة 

النهائية.  الأردين 

20 كيلو ذهب لـ 10 رابحين في سحوبات جوائز حسابات توفير بنك اإلسكان للعام 2022

بزيادة نسبتها 49% عن العام الماضي

كابيتال بنك يحقق نموًا متميزًا مع نهاية العام 2022 
أرباحه الصافية وصلت إلى 91 مليون دينار وإجمالي أصوله إلى 7 مليارات دينار 

الأربعاء   1/25/ 2023 

الطاقة  اأزم��ة  بداية  خ��ال  اأوروب���ا  اإىل  النفط  من  الأمريكية  ال���واردات  كانت 

اأوروبا خال  دعم  الأمريكي احليوي يف  الدور  دليًا على  املن�ضرم  العام  العاملية 

هذه الأو�ضاع املقلقة للغاية.

اأوروب��ا نف�ضها يف  الرو�ضية، وجدت  اإم��دادات الطاقة   ومع تطبيق احلظر على 

ماأزق لأنها كانت تعتمد على الطاقة الرخي�ضة والوفرية من اجلانب الرو�ضي.

ولكن تزامًنا مع تنفيذ العقوبات على النفط الرو�ضي وقطع رو�ضيا لإمدادات 

ارتفعت  حيث  ال��و���ض��ع،  ذل��ك  م��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�ضتفادت  اأوروب����ا،  اإىل  ال��غ��از 

�ضادراتها النفطية ب�ضكل كبري، مما �ضاعد �ضادرات النفط اخلام الأمريكية على 

الطلب  تلبية  من  ومتكنت    .2022 العام  يف  جديد  قيا�ضي  م�ضتوى  اإىل  الو�ضول 

مدى  على  حدثت  التي  ال�ضخري  النفط  ث��ورة  ب�ضبب  كبري  ح��د  اإىل  اخل��ارج��ي 

ومع  الأ�ضعار.  يف  بالتحكم  لها  �ضمحت  والتي  املا�ضية  ع�ضرة  اخلم�س  ال�ضنوات 

املتحدة  الوليات  ا�ضتطاعت  الطاقة،  اإمداد  �ضا�ضل  وتاأثر  الهائل  العاملي  الطلب 

تهدئة اأ�ضواق النفط اخلام املتقلبة وحتييد تاأثري حرب بوتن اإىل حد ما.

املتحدة  الوليات  يف  ال�ضخري  النفط  اإنتاج  يف  ال�ضخمة  ال�ضتثمارات  اأن�ضاأت 

منحها  حيث  العاملية  الطاقة  تقلبات  �ضد  مناعة  املا�ضية  ال�ضنوات  م��دى  على 

ال�ضخري  النفط  وفرة  اأن  كما  احلرية،  من  كبرًيا  ق��دًرا  ال�ضخري  النفط  اإنتاج 

حمت الأمريكين من اأ�ضعار الطاقة الباهظة مما �ضمح لهم باحلفاظ على ميزة 

فاإن  املحللن،  من  للعديد  وفًقا  ذل��ك،  ومع  الأخ��رى.  بالبلدان  مقارنة  تناف�ضية 

ونق�س  ال�ضخري  النفط  تكاليف  ارتفاع  ب�ضبب  نهايته  من  يقرب  الو�ضع  هذا 

تنتج  التي  احلالية  الآبار  وكذلك  اأقل  نفًطا  تنتج  التي  والآب��ار اجلديدة  العمالة 

جديدة  اآب��ار  حفر  �ضرورة  يعني  مما  الوقت،  م��رور  مع  طبيعي  ب�ضكل  اأق��ل  نفًطا 

با�ضتمرار.

���ض��ه��دت �ضناعة ال��ن��ف��ط ال�����ض��خ��ري يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ال��ع��دي��د م��ن ح��الت 

املعدات  وتعطل  ال��ع��م��ال،  م��ن  الآلف  ع�ضرات  ط��رد  ال��وب��اء، ومت  اأث��ن��اء  الإف��ا���س 

باهظة الثمن، مع احتياج من�ضات احلفر اإىل �ضيانة، وحتى اإغاق العديد منها. 

هذه  يف  ال�ضتثمار  جعل  مم��ا  كبري  ب�ضكل  والأج���ور  احلفر  تكاليف  ارتفعت  كما 

الذي  البديل  هو  ال�ضخري  النفط  كان  ما،  مرحلة  يف  اإ�ضكالية.  ميثل  ال�ضناعة 

يناف�س اأوبك، مع �ضيطرة الوليات املتحدة على اأ�ضعار النفط لبع�س الوقت.

حاليا، ت�ضتفيد دول اأوبك من زيادة الطلب على النفط عاملًيا ول تتوافر بدائل 

له. كما �ضتفقد الوليات املتحدة �ضيطرتها على اأ�ضعار النفط ويبدو اأن ما كان يف 

يوم من الأيام مورًداً �ضخًماً للنفط قد يقرب من النفاذ. يف ذروة ازدهار النفط 

اإىل  اأدى  مما  النفط،  من  الكثري  املتحدة  الوليات  يف  منتجوه  اأ�ضدر  ال�ضخري 

يف  امل�ضتثمرين  كبار  خ�ضارة  اإىل  اأدى  ما  وهو  الرميل،  تكلفة  يف  كبري  انخفا�س 

النفط اخلام الأمريكي  اإنتاج  املا�ضية. حتى  الع�ضر  ال�ضنوات  ال�ضناعة على مدى 

التقليدي مل ي�ضل اإىل امل�ضتوى الذي كان عليه يف ال�ضابق.

مما  وارد،  اأمر  النفط  �ضناعة  يف  ال�ضابق  العاملي  النظام  اإىل  العودة  اأن  ويبدو 

يعني اإعادة الطاقة النفطية اإىل اأيدي دول اأوبك. بالإ�ضافة اإىل ذلك، ونظًرا لأن 

غري  فمن  العامل،  اقت�ضادات  عر  رئي�ضًيا  مو�ضوًعا  الآن  اأ�ضبحت  الكربون  اإزالة 

امل�ضتثمرون يف م�ضاريع النفط ال�ضخري باهظة الثمن وكثيفة  اأن يدخل  املرجح 

يف  جهودهم  و�ضع  يف�ضلون  بل  ثمارها،  لتوؤتي  �ضنوات  ت�ضتغرق  والتي  الكربون 

تلك التي مت اإن�ضاوؤها بالفعل. مع خروج النفط ال�ضخري الأمريكي ورو�ضيا من 

التحتية  البنية  متتلك  التي  اأوبك  دول  هو  املتبقي  الوحيد  اخليار  فاإن  ال�ضورة، 

العاملي. والحتياطيات الازمة لتلبية الطلب 

ال�ضوق،  ق��وى  اأي���دي  يف  تركها  م��ن  ب���دًل  الأ���ض��ع��ار  على  لل�ضيطرة  حم��اول��ة  يف 

ال�����ض��وق، وطالبت  النفط اخل���ام يف  م��ن  ال��رام��ي��ل  م��اي��ن  ب��اي��دن  اإدارة  اأط��ل��ق��ت 

اململكة العربية ال�ضعودية مبزيد من الإمدادات وخففت العقوبات املفرو�ضة على 

الفنزويلي. النفط  قطاع 

تكمن امل�ضكلة هنا يف اأنه بدًل من تقليل العتماد العاملي على الوقود الأحفوري، 

فقد يوؤدي ذلك اإىل زيادة هذا العتماد، مما ل يتما�ضى مع جهود اإزالة الكربون 

حول العامل واحلاجة اإىل احلد من انبعاثاتنا لإنقاذ العامل من اآثار تغري املناخ.

طالل أبوغزاله

 نهاية صناعة النفط الصخري 
في الواليات المتحدة

ن االنباط- عماّ

املجتمعية  م�����ض��وؤول��ي��ت��ه��ا  اإط�����ار  يف 

ال�ضباب  لفئة  توليه  ال��ذي  والهتمام 

ومتكينهم لدخول �ضوق العمل وزيادة 

ُف��ر���ض��ه��م ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف 

الأك�����رث ط��ل��ب��اً؛ اأط��ل��ق��ت ���ض��رك��ة زي��ن 

وب���ال���ت���ع���اون م���ع م��وؤ���ض�����ض��ة ال��ت��دري��ب 

امل���ه���ن���ي، ال�������دورة امل���ج���ان���ي���ة ال��ث��ام��ن��ة 

الأل��ي��اف  تكنولوجيا  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب 

زين  م��رك��ز  يف  )ال��ف��اي��ر(،  ال�ضوئية 

ال��ك��وري  الأردين  امل��ع��ه��د  يف  ال��ك��ائ��ن 

الزرقاء. مبحافظة  للتكنولوجيا 

وت����ه����دف ����ض���رك���ة زي�����ن م����ن خ���ال 

ع��ل��ى  ال�����ت�����دري�����ب  دورات  اإط�����������اق 

اإىل  دوري،  ب�ضكل  الفاير  تكنولوجيا 

ت��ط��وي��ر م��ه��ارات ال�����ض��ب��اب وق��درات��ه��م 

ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اأح���دث احل��ل��ول 

والب���ت���ك���ارات امل�����ض��ت��خ��دم��ة يف ق��ط��اع 

ليكونوا  والت�����ض��الت؛  التكنولوجيا 

ق������ادري������ن ع����ل����ى م����واك����ب����ة ال���ت���ط���ور 

ومبا  الرقمي،  والتحّول  التكنولوجي 

“الق�ضاء  الأول  الهدف  مع  يتما�ضى 

ال���ث���ام���ن  وال�����ه�����دف  الفقر”  ع���ل���ى 

القت�ضاد”  ومن���و  ال��ائ��ق  “العمل 
“عقد  ع�������ض���ر  ال���������ض����اب����ع  وال������ه������دف 

من  الأهداف”،  لتحقيق  ال�����ض��راك��ات 

اأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة املُ�������ض���ت���دام���ة ال��ت��ي 

ت��ت��ب��ن��اه��ا ال�����ض��رك��ة يف ك��اف��ة ب��راجم��ه��ا 

ومبادراتها مبجال اإدارة ال�ضتدامة.

وت�����ض��ت��م��ل ال�������دورات ع��ل��ى ت��دري��ب 

���ض��اع��ة   150 ب���واق���ع  ون���ظ���ري  ع��م��ل��ي 

املُ��ت��دّرب��ون  خالها  يكت�ضب  تدريبية 

امل����ع����ل����وم����ات ال����ن����ظ����ري����ة وال���ع���م���ل���ي���ة 

للعمل  لتاأهيلهم  املطلوبة  والأدائ��ي��ة 

ق���ط���اع الت���������ض����الت وال�������ض���رك���ات  يف 

ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال ���ض��ب��ك��ات الأل��ي��اف 

املتدربون  ي�ضتعر�س  حيث  ال�ضوئية، 

ل�ضبكات  ال��ت��م��دي��دات  م���راح���ل  ك��اف��ة 

الألياف ال�ضوئية )الفاير( بدءاً من 

اإىل منزل  وو����ض���وًل  الأج���ه���زة  م��رك��ز 

ت��دري��ب��ه��م  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل�����ض��ِرك، 

على تتبع الأعطال ومعاجلة اأي قطع 

اأو خلل قد يحدث يف �ضبكة الفاير.

بت�ضبيك  ت��ق��وم  زي��ن  اأن  اإىل  ُي�����ض��ار 

ال�ضركات  مع  ال���دورات  ه��ذه  خريجي 

ال��ع��ام��ل��ة يف جم����ال ت��ق��ن��ي��ة الأل���ي���اف 

ال�����ض��وئ��ي��ة، مل�����ض��اع��دت��ه��م ع��ل��ى دخ���ول 

���ض��وق ال��ع��م��ل واحل�����ض��ول ع��ل��ى فر�س 

وظ��ي��ف��ي��ة م��ب��ا���ض��رة ب��ع��د ت��خ��رج��ه��م، 

ال��ت��دري��ب  دورات  ع��ق��د  اإىل  اإ����ض���اف���ة 

املجانية على �ضيانة الأجهزة اخللوية 

يف م��راك��ز زي���ن ال�����ض��ت��ة املُ��ن��ت�����ض��رة  يف 

كافة حمافظات اململكة.

 زين والتدريب المهني ُتطلقان الدورة التدريبية المجانية الثامنة على تكنولوجيا الفايبر

 المدن الصناعية توقع اتفاقيتي تنفيذ وإشراف 
هندسي للمرحلة األولى من » الزرقاء الصناعية«

االنباط-عمن

امل��دن ال�ضناعية الردنية      وقعت �ضركة 

الهند�ضي  والإ�ضراف  التنفيذ  اتفاقيتي  اليوم 

ال��زرق��اء  م��ن مدينة  الأوىل  امل��رح��ل��ة  مل�����ض��روع 

حمليتن  م���ق���اولت  �ضركتي  م��ع  ال�ضناعية 

من  دومن���ا  تطوير 1116  على  ت�ضتمل  وال��ت��ي 

للمدينة  الكلية  امل�����ض��اح��ة  دومن   4700 اأ���ض��ل 

وال���ت���ي  �ضيتم ت��ط��وي��ره��ا ع��ل��ى ع���دة م��راح��ل، 

ا�ضافة اىل اإقامة مباين �ضناعية على مب�ضاحة 

22 األف مر مربع، بكلفة اجمالية ت�ضل اىل 

21 مليون دينار اردين.

    ووقع التفاقيات املدير العام ل�ضركة املدن 

ال�ضيد عمر جويعد وعن  الردنية  ال�ضناعية 

ال�ضيد  التنفيذ  عطاء  عليها  امل��ح��ال  ال�ضركة 

منذر اللوزي وعن ال�ضركة املحال عليها عطاء 

ال�ضراف الهند�ضي املهند�س مروان ال�ضفدي.

    ودع��ا مدير ع��ام �ضركة امل��دن ال�ضناعية 

توقيع  خ���ال  جويعد  عمر  ال�ضيد  الردن���ي���ة 

الت��ف��اق��ي��ات اىل ���ض��رورة الل���ت���زام ب��اجل��دول 

ت�ضل  وال��ت��ي  امل�ضروع  لتنفيذ  امل��ح��دد  الزمني 

لعامن ون�ضف، موؤكدا اأن ال�ضركة ومن خال 

لعمليات  داع��م��ة  ���ض��ت��ك��ون  الهند�ضية  ف��رق��ه��ا 

التنفيذ والإ���ض��راف يف موقع امل�ضروع، م�ضيدا 

ال�ضركات  بها  تتمتع  ال��ت��ي  املتميزة  ب��اخل��رة 

املرحلة  لتنفيذ  العطاءات  عليها  احيلت  التي 

الأوىل من م�ضروع مدينة الزرقاء ال�ضناعية 

والتي تقدم اف�ضل المثلة على قطاع املقاولت 

حمليا  طيبة  ب�ضمعة  يتمتع  ال����ذي  الردين 

ودوليا.

     واأو���ض��ح ال�ضيد جويعد اإن �ضركة املدن 

ال�ضناعية الردنية تعّول الكثري على م�ضروع 

مدينة الزرقاء ال�ضناعية حيث يعتر احد اهم 

ال�ضركة ال�ضراتيجية وياأتي �ضمن  م�ضاريع 

 ،2025  –  2020 ل��اأع��وام  التنفيذية  خطتها 

اول��وي��ات عمل احلكومة  ياأتي �ضمن  اأن��ه  كما 

اإح��داث  اإىل  الرامي   ،)2023-2021( لاأعوام 

وتوفري  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  التنمية 

الأردين،  لل�ضباب  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  م��ن  امل��زي��د 

الأردنية  ال�ضناعية  املدن  اإىل جعل  بالإ�ضافة 

البيئة الأمثل لا�ضتثمار ال�ضناعي من خال 

م��ا ت��وف��ره م��ن م��زاي��ا ا���ض��ت��ث��م��اري��ة وخ��دم��ات 

ال�ضناعية،  ال�ضتثمارات  ت�ضهل عمل  م�ضاندة 

مبينا اأن املرحلة الأوىل �ضت�ضمل كافة الأعمال 

الإن�ضائية للمدينة واإقامة مباين �ضناعية على 

م�ضاحة 22 األ��ف مر مربع، كما ت�ضتمل على 

ال�ضناعية،  القطع  وت�ضوية  احلفريات  اأعمال 

بالإ�ضافة اإىل �ضبكات البنية التحتية من مياه 

وكهرباء وات�����ض��الت واإن����ارة ال�����ض��وارع واإط��ف��اء 

احلريق، ف�ضا عن الأبنية الإداري��ة للمدينة 

ال��ت��ي ت�����ض��م ب���ن ج��ن��ب��ات��ه��ا م��ب��اين اخل��دم��ات 

وخزانات املياه.

      وتوقع ال�ضيد جويعد اأن ت�ضهد مدينة 

ا�ضتقطاب  جاهزيتها  حال  ال�ضناعية  الزرقاء 

العديد من ال�ضتثمارات ال�ضناعية يف العديد 

الغذائية  كال�ضناعات  الإنتاجية  املجات  من 

والهند�ضية  والتغليف  والتعبئة  والكيماوية 

وغ��ريه��ا.     من جانبهم، اأك��د ممثلو �ضركات 

املرحلة  اع��م��ال  تقدمي  اهمية  على  امل��ق��اولت 

بجودة  ال�ضناعية  الزرقاء  مدينة  من  الوىل 

ع���ال���ي���ه ���ض��م��ن ال����وق����ت ال���زم���ن���ي احل������دد يف 

التفاقيات ومبا يتما�ضى مع اف�ضل املوا�ضفات 

العاملية يف هذا املجال، معرين عن اعتزازهم 

الردنية  ال�ضناعية  امل��دن  جانب  اىل  بالعمل 

واجن���از ه��ذا امل�����ض��روع ال��وط��ن��ي ال��ه��ام خلدمة 

ال���ض��ت��ث��م��ارات ال�����ض��ن��اع��ي��ة.      وت��ق��ع مدينة 

الزرقاء ال�ضناعية على بعد 30 كم اإىل ال�ضرق 

من مدينة الزرقاء باجتاه الأزرق وعلى بعد 15 

كم عن املنطقة احلرة يف الزرقاء، حيث  تتميز 

الطرق  من  القريب  الإ�ضراتيجي  مبوقعها 

الدولية املوؤدية اىل العراق و�ضوريا وال�ضعودية، 

م����ا ي��ج��ع��ل��ه��ا حم����ط اه���ت���م���ام ون��ق��ط��ة ج��ذب 

امل�ضاريع  حتفيز  اىل  اإ���ض��اف��ة  للم�ضتثمرين، 

�ضمن  للعمل  باملنطقة  ال��ق��ائ��م��ة  ال�ضناعية 

حدودها وال�ضتفادة من املزايا واحلوافز التي 

ال�ضناعية  امل��دن  غ��رار  داخلها على  �ضتوفرها 

الأخ��رى التي تديرها �ضركة امل��دن ال�ضناعية 

الردن���ي���ة وامل��ن��ت�����ض��رة يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات 

العاملة  الأي�����دي  اإىل وف���رة  اإ���ض��اف��ة  امل��م��ل��ك��ة، 

وقربها من مناطق ال�ضكن واخلدمات.



االعالين
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دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة 
غري العادي الثاني )املؤجل( 

لشركة التقنية العامة لصناعة االجهزة املنزلية ذ.م.م 

بتاريخ  واملنعقد  ال��ع��ادي  غ��ر  العامة  الهيئة  اجتماع  حم�ضر  اىل  اإ���ض��ارة 

 )2023/1/12( بتاريخ  قبلنا  من  ال�ضادرة  الدعوة  مبوجب   2023/1/24

ونظرًا لعدم توافر الن�ضاب القانوين يف ذلك االجتماع ، فقد قررت دعوتكم 

حل�ضور االجتماع يوم االثنني املوافق 2023/1/30 ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحًا 

، يف عمان – فندق الريجن�ضي الكائن يف ال�ضمي�ضاين  – دوار الداخلية ، وذلك 

لبحث املوا�ضيع التالية 

– اقالة مدير عام ال�ضركة . 
– انتخاب مدير عام جديد لل�ضركة .

– حتديد مفو�ض بالتوقيع عن ال�ضركة .
* يرجى ح�ضور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اعاله .

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

د.وائل علي العرموطي 

مراقب عام الشركات 

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف / وسام  

خالد خلف السوالقة 
يف  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

تزيد  ملدة  العقبة   الكو�ضتا  فندق 

عن 20 يوم متفرقات  فاإننا  ننذرك 

خالل  والعودة  االنتظام  ب�ضرورة  

�ضتعترب  واال  تاريخه  من  من  ي��وم 

فاقد لوظيفتك �ضند الحكام املادة 

28 لقانون االحكام االردين.

املنذر
شركة مرياج االردن 
الدارة وتشغيل الفنادق 

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

 22  ( رقم  ال�ضركات  قانون  من   )  215  ( املادة  الأحكام  ا�ضتنادًا 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�ضنة   (

والتجارة باأن �ضركة فايز وفوزي مو�ضى حرت   وامل�ضجلة يف �ضجل 

�ضركات ت�ضامن حتت الرقم ) 102507 ( بتاريخ 2011/9/21 

قد تقدمت بطلب لتحويل �ضفتها من �ضركة ت�ضامن اىل �ضركة 

تو�ضية ب�ضيطة .

يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغر مراجعة 

دائرة مراقبة ال�ضركات  يف وزارة ال�ضناعه و التجارة

على  ال�ضركات  مراقبة  بدائرة  االت�ضال  يرجى  لال�ضتف�ضار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�ضركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ضتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�ضركات رقم )22( 

ل�ضنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �ضركة   االوىل لنقل الب�ضائع على الطرق  ذ.م.م  

وامل�ضجلة لدى دائره مراقبة ال�ضركات حتت الرقم  ) 21934 ( 

بتاريخ ) 2010/6/3(

كانت  �ضواء  ال�ضركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �ضرورة 

م�ضتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �ضهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�ضهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�ضم م�ضفي ال�ضركة : ماهر عبد القادر احمد ال�ضوري 

عنوان امل�ضفي : عمان – منطقة الكر�ضي  ( 

خلوي ) 0777388813(

م�ضفي ال�ضركة

اعالن توظيف صادر عن بلدية منشية بني حسن

عن  املدنية  اخلدمة  ديوان  و  املحلية  االدارة  وزارة  مع  بالتن�ضيق  ح�ضن  بني  من�ضية  بلدية  تعلن 

حاجتها لتعبئة وظيفة ماأمور م�ضتودع ال�ضاغرة لديها بالفئة الثانية . وتاليًا تفا�ضيل الوظيفة  

و�ضروط ا�ضغالها :

الوثائق اال�ضا�ضية التي ي�ضرتط ان تكون موجودة يف طلب التوظيف

�ضورة عن وجهي البطاقة ال�ضخ�ضية ال�ضادرة عن دائرة االأحوال املدنية واجلوازات على ان تكون �ضارية املفعول. 

�ضورة م�ضدقة عن �ضهادة التح�ضيل العلمي ) دبلوم �ضامل( 

1-اداره لوازم وم�ضتودعات 

2-تزويد ودعم لوج�ضتي 

 �ضورة  عن دفرت العائلة �ضاري املفعول

�ضورة عن دفرت خدمة العلم موؤجل /معفي )للذكور(

الوثائق اال�ضافية والتي متنح املتقدم يف حال وجودها نقاط تناف�ضية وهي :

تنمية  هيئة  من  م�ضدقة  الطلب   �ضاحب  فيها  �ضارك  التي  وجدت(  )اإن  التدريبية  الدورات  عن  م�ضدقة   1.�ضورة 

وتطوير املهارات املهنية والتقنية اأو اجلهات املخولة بالت�ضديق

2.�ضورة عن �ضهادات اخلربة العملية ذات العالقة بالوظيفة م�ضدقة  من  قبل وزارة العمل للخربات املحلية ومرفق 

بها ك�ضف بيانات املوؤمن عليه من املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان االجتماعي مبينا فيه ان  اخلربة م�ضجلة يف قيود املوؤ�ض�ضة 

العامة لل�ضمان االجتماعي وبخ�ضو�ض �ضهادات اخلربة من خارج البالد ت�ضدق من وزارة اخلارجية االأردنية. 

فعلى الراغبني بالتقدم الإ�ضغال الوظائف املبينة باأعاله وممن تتوفر لديهم متطلبات �ضروط ا�ضغالها التقدم بطلب 

اخلمي�ض  يوم  �ضباح  من  ابتداءا  الر�ضمي  الدوام  �ضاعات  خالل  البلدية  مبنى  يف  املوظفني  �ضوؤون  ق�ضم  يف  التوظيف 

كافة  التوظيف  بطلب  يرفق  اأن  على   2023/2/2 املوافق  اخلمي�ض  يوم  دوام  نهاية  ولغاية   2023/1/26 املوافق 

الوثائق املطلوبة.

رئيس بلدية منشية بني حسن 
 املهندس موفق احمد الشديفات

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري  (

ا�ضتنادا الحكام املادة )82/مكرر(من قانون ال�ضركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�ضنة 

العادية  غر  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة 

لدينا  امل�ضجلة  اخلا�ضة  للمدار�ض  الدولية  التميز  لل�ضركة 

ك�ضركة  م.خ.م حتت الرقم )845( بتاريخ )2011/8/15( قد 

قررت باجتماعها غر العادي املنعقد بتاريخ )2022/10/15 ( 

واملكتتب به  به  امل�ضرح  ال�ضركة  راأ�ضمال  املوافقة على تخفي�ض 

واملدفوع من )3،285،333( دينار اردين لي�ضبح )3،277،353( 

دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  االعرتا�ض  ال�ضركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�ضر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�ضركة  راأ�ضمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�ضركات 

د.وائل علي العرموطي

اعـالن
 )79( رقم  واالبنية  والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )25( املادة  احكام  مبقت�ضى  للعموم  يعلن 

ل�ضنة 1966 اإن جمل�ض التنظيم االعلى قد قرر بقرارة رقم )2/1803(2022/11/30 املوافقة 

على خمطط تغير �ضفة ا�ضتعمال القطعة رقم )356( من �ضكن )اأ( اىل جتاري حملي وفق اأحكام 

ال�ضكن املجاور �ضريطة عدم فتح اأبواب جتارية على ال�ضارع اخللفي وفر�ض عوائد تنظيم مبقدار 

اأرا�ضي ايدون يف بلدية  امللتقي من  ثالثون دينار لكل مرت مربع حمول �ضمن احلو�ض رقم )3( 

اإربد الكربى / لواء ق�ضبة اربد

وذلك ح�ضب املخطط املعد لهذه الغاية واإعالنه لالعرتا�ض ملده �ضهر اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا 

االإعالن يف

اجلريدة الر�ضمية

اللجنة  مكاتب  يف  املذكور  املخطط  على  املبينة  التعديالت  على  االطالع  العالقة  لذوي  يجوز 

اإىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  الكربى  اإربد  بلدية  ومكاتب  اربد  ق�ضبة  لواء  يف  للتنظيم  اللوائية 

اللجنة املحلية يف بلدية اربد الكربى خالل مدة �ضهر

من تاريخ ن�ضره يف اجلريدة الر�ضمية

نائب رئيس الوزراء ووزير اإلدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم األعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ضتنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�ضركات رقم)22( ل�ضنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة 

والتجارة بان �ضركة  عرفات ادكيدك ورائد احلوراين وامل�ضجلة 

بتاريخ   )101176( ال��رق��م  حت��ت  ت�ضامن   �ضركات  �ضجل  يف 

2011/4/11  تقدمت بطلب الإجراءات التغيرات التالية :

تعديل ا�ضم ال�ضركة من �ضركة : عرفات ادكيدك ورائد احلوراين

اإىل �ضركة : رائد احلوراين و�ضريكه 

على  ال�ضركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�ضال  يرجى  لال�ضتف�ضار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�ضركات

د . وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ضتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�ضماء التجارية رقم)9( ل�ضنة 2006 ، يعلن م�ضجل 

اال�ضماء التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين باأن اال�ضم التجاري

التجارية  اال�ضماء  �ضجل  يف  لدينا  وامل�ضجل   ) املنزليه   ل��الدوات  الذهبي  ال�ضريط  موؤ�ض�ضة    )

با�ضم  لي�ضبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) بدر  ابو  ح�ضن  �ضليم  احمد   ( با�ضم   )263633( بالرقم 

) عمر عي�ضى حممود �ضباح    ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغر من تاريخ ن�ضر هذا 

االعالن . 

م�ضجل اال�ضماء التجارية

اإكرام ح�ضن ال�ضكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ضتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�ضماء التجارية رقم)9( ل�ضنة 2006 ، يعلن م�ضجل 

اال�ضماء التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين باأن اال�ضم التجاري

)  خممر موز االق�ضى  ( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )157912( با�ضم 

) “حممد رائد” جميل �ضعيد جابر   ( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم ) جميل �ضعيد عبد 

الرحمن جابر   ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغر من تاريخ ن�ضر هذا االعالن . 

م�ضجل اال�ضماء التجارية

اإكرام ح�ضن ال�ضكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ضتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�ضماء التجارية رقم)9( ل�ضنة 2006 ، يعلن م�ضجل 

اال�ضماء التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين باأن اال�ضم التجاري

  ) مناقي�ض �ضم�ضم وزعرت( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )250133( با�ضم 

)زاهر فتح اهلل �ضالح ابو حليه ( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )راأفت هالل علي ال�ضلفيتي (

  وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغر من تاريخ ن�ضر هذا االعالن . 

م�ضجل اال�ضماء التجارية

اإكرام ح�ضن  ال�ضكر

جمعية مجلس عشائر جبل الخليل 
الهيئة  بدعوة  اخلليل  جبل  ع�ضائر  جمل�ض  جلمعية  االداري��ة  الهيئة  واع�ضاء   رئي�ض  يت�ضرف 

العامة لالجتماع وذلك يوم اخلمي�ض املوافق 2023/2/9 ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاء يف مقر جمعية 

الع�ضكرية  اال�ضتهالكية  املوؤ�ض�ضة  قرب  ياجوز-  �ضارع   - الر�ضيفة  يف  الكائن  اخلرية  ترقوميا 

)االجتماع االول (

 2023/2/24 املوافق  اجلمعة  يوم  الثاين(  )االجتماع  يكون  الن�ضاب  اكتمال  عدم  حال  ويف 

ال�ضاعة ال�ضابعة  م�ضاء يف نف�ض املكان 

جدول االعمال :-

1- امل�ضادقة على التقرير املايل لعام 2022

2- امل�ضادقة على التقرير االداري لعام 2022

3- انتخاب مدقق ح�ضابات لعام 2023

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،،

رئيس الجمعية: / مجاهد صربي طنينة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ضتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�ضماء التجارية رقم)9( ل�ضنة 2006 ، يعلن م�ضجل 

اال�ضماء التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين باأن اال�ضم التجاري

) حمطة قباء للمياه ال�ضحيه  ( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )230154( 

با�ضم ) رمي عي�ضى احمد ار�ضيد  ( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم ) زيد ابراهيم علي جاد 

احلق  ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغر من تاريخ ن�ضر هذا االعالن . 

م�ضجل اال�ضماء التجارية

اإكرام ح�ضن ال�ضكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ضتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�ضماء التجارية رقم)9( ل�ضنة 2006 ، يعلن م�ضجل 

اال�ضماء التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين باأن اال�ضم التجاري

)االترجه للكهرباء ( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )216290( با�ضم

 ) كرم جواد عبد الروؤوف ال�ضكعه  ( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم ) مهند ها�ضم راجح ابو 

علي   ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغر من تاريخ ن�ضر هذا االعالن . 

م�ضجل اال�ضماء التجارية

اإكرام ح�ضن ال�ضكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�ضركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ضتنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة

ب����اأن ���ض��رك��ة اخل��ط��ار ل��ت��وزي��ع ال�����ض��ج��ائ��ر االردن��ي��ه 

ذات  ال�����ض��رك��ات  ���ض��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�ضجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )63995( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�ضوؤولية 

 )2022/7/17(

امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

املحدودة بتاريخ )2023/1/19(

مراقب عام ال�ضركات

د. وائل علي العرموطي

االربعاء   25/ 1 / 2023

رقم العدد   6296

 065200700

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�ضلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ض 28/ 2022 / 8/ 36  )العالجات (

على الراغبني باال�ضرتاك يف هذا العطاء مراجعة �ضعبة امل�ضرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ضاعات الدوام الر�ضمي م�ضطحبني معهم رخ�ضة مهن �ضارية املفعول للح�ضول 

على ن�ضخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 200 ( دينار اردين غر م�ضرتدة.

تودع العرو�ض يف �ضندوق العطاءات يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من ظهر يوم االحد املوافق 

2023/2/5 وترفق بكفالة بنكية غر م�ضروطة بقيمة ) 3 % ( من العر�ض وال تقبل على االطالق 

اي مناق�ضة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

)اجور االعالن يف ال�ضحف املحلية على من ير�ضو عليه العطاء مهما تكرر(

لالطالع على التفا�ضيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�ضلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

 ) STERNAL SAW COMPLETE UNIT(رقم �ض 500/ 2021 / 59  ) �ضراء اجهزة

ملركز امللكة  علياء المرا�ض وجراحة القلب ( 

على الراغبني باال�ضرتاك يف هذا العطاء مراجعة �ضعبة امل�ضرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ضاعات الدوام الر�ضمي م�ضطحبني معهم رخ�ضة مهن �ضارية املفعول للح�ضول 

على ن�ضخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 75 ( دينار اردين غر م�ضرتدة.

تودع العرو�ض يف �ضندوق العطاءات يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من ظهر يوم االحد املوافق 

على  تقبل  وال  العر�ض  من   )  %  3  ( بقيمة  م�ضروطة  غر  بنكية  بكفالة  وترفق   2023/2/12

االطالق اي مناق�ضة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

)اجور االعالن يف ال�ضحف املحلية على من ير�ضو عليه العطاء مهما تكرر(

لالطالع على التفا�ضيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�ضلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ض 500/ 2022 / 97 ) �ضراء اجهزة )  PATIENT MONITOR ( عدد )3( ملركز 

االمر ح�ضني عبداهلل الثاين المرا�ض وجراحة الكلى وزراعة االع�ضاء  

على الراغبني باال�ضرتاك يف هذا العطاء مراجعة �ضعبة امل�ضرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ضاعات الدوام الر�ضمي م�ضطحبني معهم رخ�ضة مهن �ضارية املفعول للح�ضول 

على ن�ضخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 25 ( دينار اردين غر م�ضرتدة.

تودع العرو�ض يف �ضندوق العطاءات يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من ظهر يوم االحد املوافق 

على  تقبل  وال  العر�ض  من   )  %  3  ( بقيمة  م�ضروطة  غر  بنكية  بكفالة  وترفق   2023/2/12

االطالق اي مناق�ضة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

)اجور االعالن يف ال�ضحف املحلية على من ير�ضو عليه العطاء مهما تكرر(
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االنباط-وكاالت

وحكومته  االحتالل  �سعي  جليًّا  ظهر  املا�سية  ال�سنوات  خالل 

�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  واجل��رائ��م  االإج�����راءات  م��ن  م��زي��د  اإىل  املتطرفة 

تغيري الواقع الدميغرايف والديني يف املدينة املقد�سة

امل�سجد  تهويد  اإىل  ومتوا�سل  حثيث  ب�سكل  االحتالل  وي�سعى 

ه هيكاًل  ِبعدِّ اإىل هوية يهودية  االإ�سالمية  االأق�سى وتغيري هويته 

مقد�ساً يف نظرهم

امل�����س��ج��د االأق�����س��ى �سي�سهد خ���الل ع��ام  ووف���ق خم��ت�����س��ن، ف���اإن 

2023 هجمة �سر�سة تهدف اإىل اإزالة امل�سجد االأق�سى من الوجود 

مب�ساحته الكاملة، واإحالل الهيكل مكانه، وهذه الروؤية االإحاللية 

هي حمل اإجماع اليمن ال�سهيوين

الباحث واملخت�ص ب�سوؤون القد�ص زياد ابحي�ص، اأكد اأن اخلطر 

واإزال��ت��ه من  االإح��الل  2023 هو  ع��ام  خ��الل  االأق�سى  امل�سجد  على 

كامل  وعلى  مكانه  يف  يهودي  كمقد�ص  الهيكل  وتاأ�سي�ص  الوجود 

م�ساحته

ووف����ق اب��ح��ي�����ص، ف����اإن االح���ت���الل ت��ب��ن��ى ل��ل��و���س��ول اإىل ه��دف��ه 

الزماين  بالتق�سيم  متثل  االأول  امل�سار  مرحلية،  م�سارات  ثالثة 

عليه  العمل  يجري  الذي  الثالث  وامل�سار  املكاين  التق�سيم  والثاين 

يف  كاملة  التوراتية  الطقو�ص  باإقامة  للهيكل  املعنوي  بالتاأ�سي�ص 

املبارك امل�سجد االأق�سى 

لالإعالم”:”  الفل�سطيني  ل�”املركز  حديثه  يف  ق��ائ��اًل  واأردف 

الثالثة،  امل�سارات  على  التقدم  االحتالل  يحاول  اأن  اليوم  املتوقع 

يتعلق  فيما  االقتحام  اأوقات  م�ساحات  يو�سع  اأن  يحاول  اأن  مبعنى 

االأي��ام  اإىل  وال�سبت  اجلمعة  اأي��ام  يدخل  واأن  ال��زم��اين،  بالتق�سيم 

املخ�س�سة لالقتحامات وهذا مل يح�سل حاليًّا«

وتوقع اأن يتقدم االحتالل على جبهة التق�سيم املكاين باأن يعيد 

و�سع نقاط حمددة حتت جمهر اال�ستهداف مثل ال�سطر ال�سرقي 

ودرج  الغربية  اجلنوبية  واجلهة  املبارك  االأق�سى  امل�سجد  ل�ساحة 

مع  للمقتحمن،  بتخ�سي�سها  ال�سخرة  لقبة  الغربية  البائكة 

منع امل�سلمن من التواجد فيها، م�سيفاً” هذا لي�ص ما يطمح له 

االحتالل ولكنه بوابة للتدرج«

التق�سيم  يف  ي�سعى  االحتالل  اأنَّ  اإىل  ابحي�ص  الباحث  وي�سري 

االأ�سباط  باب  مثل  لال�ستخدام  جديدة  اأب��واب  اإدخ��ال  اإىل  املكاين 

ال�سهاينة  املقتحمن  ح�سور  م�ساحة  �سيو�سع  ما  القطانن  وباب 

يف امل�سجد االأق�سى

وفق حديثه-،  االأهم  وهو  الثالث  العنوان  اإىل  ابحي�ص  وانتقل 

واملتمثل يف تطبيق التوراتية يف امل�سجد االأق�سى املبارك، الفتاً اإىل 

اأن االأمور �ستذهب نحو ذلك يف خطن، اخلط االأول هو اأن كل ما 

يتم خارج امل�سجد االأق�سى من طقو�ص توراتية يف كل كن�ص العامل 

يجري نقله اإىل داخل االأق�سى ليتم فيه

تزعم  التي  الطقو�ص  اإحياء  يجري  باأنه  الثاين  اخلط  ويتمثل 

االنبطاح  فكرة  مثل  فقط  الهيكل  يف  خمت�سة  كانت  اأنها  ال��ت��وراة 

الكهنة  طبقة  اإحياء  اأو  امللحمي”،  “ال�سجود  الوجه  على  الكامل 

واأداء الطقو�ص اأو تقدمي القرابن النباتية واحليوانية

ابحي�ص:  2023، قال  املتوقع خالل عام  وفيما يتعلق باجلدول 

هي  االأوىل  االع��ت��ب��ار،  يف  و�سعها  يجب  منا�سبات  �ستة  ه��ن��اك  اإن 

لكنه  االحتالل  لدى  هام�سي  عيد  “البورين” وهو  امل�ساخر  عيد 

ما  وغالباً   2023 مار�ص   7 بتاريخ  �سعبان  15 من  ليلة  مع  يتقاطع 

يذهب االحتالل يف هذا التاريخ اإىل االأزياء التنكرية واالحتفاالت 

اأبواب امل�سجد االأق�سى والرق�سات الليلية على 

اأم����ا امل��ن��ا���س��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة وه���ي االأخ���ط���ر خ���الل ال�����س��ن��ة -ح�����س��ب 

العربي”  الف�سح  “عيد  بن  ما  عيد  بتقاطع  فتتمثل  ابحي�ص- 

والثاين  ال�ساد�ص  بن  ما  و�سياأتي  رم�سان  من  الثالث  واالأ�سبوع 

7 اأيام، الهدف االأ�سا�سي منه  2023 وي�ستمر  ع�سر من �سهر ني�سان 

ممار�سة الطقو�ص كاملة داخل امل�سجد االأق�سى وتكري�ص االقتحام 

على  ي�سمو  اليهودي  ال��دي��ن  ب��اأن  العتبارهم  رم�سان  �سهر  اأث��ن��اء 

الدين االإ�سالمي؛ حيث �ستتم حماوالت اإدخال القربان احليواين 

اإىل داخل امل�سجد االأق�سى

ويكمل ابحي�ص باأن املنا�سبة الثالثة تتمثل يف الذكرى العربية 

ب�  بالعربية  ي�سمى  م��ا  اأو  ال��ق��د���ص  م��ن  ال�سرقي  اجل���زء  الح��ت��الل 

 19 بتاريخ  يوم جمعة  ال�سنة يف  هذه  و�سياأتي  القد�ص” ،  “توحيد 
و�سعها  على  االقتحام  �سروط  ا�ستمرت  اإذا  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  مايو، 

مايو   18 يوم  التعوي�سي  باالقتحام  ي�سمى  ملا  ف�سيلجاأون  احل��ايل 

ع�سر  الثامن  �سي�سهد  حيث  يومن،  على  به  االحتفال  يجعل  ما 

ع�سر  والتا�سع  عليه  والعدوان  االأق�سى  امل�سجد  اقتحام  مايو  من 

الذهن  اإىل  يعيد  ما  االأع��الم  م�سرية  و�سي�سهد  يوم جمعة  �سيكون 

2021، واأي�ساً  النقطة التي انطلقت منها معركة �سيف القد�ص يف 

والتي  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ج��رت  ال��ت��ي  العلم  معركة  ال��ذه��ن  اإىل  يعيد 

القد�ص �سهدتها مدينة 

واملنا�سبة الرابعة وفق الباحث يف �سوؤون القد�ص، هي ما ي�سمى 

العدوان  مع  املا�سي  العام  ترافقت  والتي  الهيكل  خ��راب  بذكرى 

على قطاع غزة لت�سهيلها، و�سيحل يف هذه ال�سنة بتاريخ 27 يوليو 

اإىل  خاللها  من  االحتالل  و�سي�سعى  تا�سوعاء،  يوم  مع  ويتقاطع 

للمقتحمن قيا�سي  رقم  ت�سجيل 

اأما املو�سم اخلام�ص فهو مو�سم االأعياد الطويل، والذي يتكون 

يف  وياأتي  العربية  ال�سنة  براأ�ص  ي�سمى  ما  اأولها  اأعياد،  ثالثة  من 

�سبتمرب،   25 يف  وي��اأت��ي  ال��ع��ربي  ال��غ��ف��ران  وع��ي��د  �سبتمرب،   17-16

وعيد العر�ص العربي من 30 �سبتمرب اإىل 7 اأكتوبر

ال�سنة  فراأ�ص  اأولويته،  له  االأعياد  هذه  من  عيد  “كل  وي�سيف 

اأولوية نفخ البوق يف االأق�سى، وعيد الغفران العربي  العربية له 

تقدمي  فيتم  العر�ص  عيد  اأم��ا  البوق،  ونفخ  القربان  حماكاة  يتم 

قرابن نباتية يف االأق�سى وال�سجود امللحمي وت�سجيل اأعلى اأعداد 

املقتحمن« من 

“احلانوكاه  االأن������وار  ب��ع��ي��د  ف��ت��ت��م��ث��ل  ال�����س��اد���س��ة  امل��ن��ا���س��ب��ة  اأم����ا 

2023، ويجري الرتكيز  7-15 دي�سمرب  العربي” و�سياأتي من يوم 

الطقو�ص  وعلى  وحميطه  االأق�سى  يف  ال�سمعدان  اإ�سعال  على  فيه 

داخ��ل  ال��ت��ورات��ي��ة  الطقو�ص  واأداء  االأق�����س��ى  امل�سجد  ح��ول  الليلية 

االأق�سى

امل�سجد  تاريخ  يف  فارقة  ال�سنة  هذه  تكون  اأن  ابحي�ص  ويتوقع 

االأق�سى ويف تاريخ العدوان عليه وحماولة تغيري هويته وتهويده

تراكمت  اأن���ه  ابحي�ص  ال��ب��اح��ث  اأورد  امل��واج��ه��ة،  كيفية  وح���ول 

 2022 ع��ام  ويف  مكونات  اأربعة  من  تتكون  ردع  معادالت  بالتجربة 

امل��ك��ون االأول هي  اأن  اإىل  ل��ه��ا م��ك��ون خ��ام�����ص ج��دي��د، الف��ت��اً  دخ���ل 

عام  ويف   2015 ع��ام  ح�سرت  وال��ت��ي  ال��ف��ردي  ال��داف��ع  ذات  العملية 

2017 و 2021، اأما الثاين فيتمثل باالعت�سام اجلماهريي احلا�سد 

والذي ح�سر يف هبات 2014 و 2017 و2021

اخل��ارج��ي  ال��ت��ف��اع��ل  يف  فيتمثل  للمواجهة  ال��ث��ال��ث  امل��ك��ون  اأم���ا 

 2021 2017 كان وا�سحاً و  2015 قلياًل ويف  والذي ح�سر يف هبات 

ب�سكل اأكرث و�سوحاً من خالل تاأثريه على ال�سهاينة على امل�ستوى 

االإقليمي والدويل

اخلط  على  املنظمة  املقاومة  دخول  يف  يتمثل  الرابع  والعنوان 

من قطاع غزة يف الوقت الذي تختاره هي وجتده منا�سباً وهو ما 

2022 فقد �سهد مكوناً خام�ساً وهو  اأما عام   ،2021 �سهدناه يف عام 

املقاومة املنظمة من بوؤر حمددة تفلت من قب�سة التن�سيق االأمني 

جنن،  وخميم  نابل�ص  مدينة  يف  القدمية  البلدة  مثل  ال�سفة  يف 

العمليات والتي ت�سبح عمليًّا م�سدراً لال�ست�سهادين ومنفذي 

ال��ت��ي ميكن  ال��ع��ن��ا���س��ر  ه��ي  ال��ع��ن��ا���س��ر جمتمعة  ه���ذه  اأن  واأك����د 

امل�سجد  ع��ن  ع��ربه��ا  وال��دف��اع  م��ن خاللها  امل��واج��ه��ة  اإىل  ال��ذه��اب 

املجال  يفتح  ال��ذي  العنا�سر  اأول  اإن  ت��ق��ول  والتجربة  االأق�����س��ى، 

عن  للدفاع  النا�ص  بخروج  العفوي  ال�سعبي  االنفجار  هو  للجميع 

 2019 و   2017 و   2014 يف  ح�سل  كما  ال�سوارع  يف  االأق�سى  امل�سجد 

و2021، وهو ما يحاول االحتالل كبحه باأدوات تعمل عليها مراكز 

الدرا�سات ال�سهيونية وتعد نف�سها جنحت عام 2022 يف امل�سي على 

حافة الهاوية دون ال�سقوط فيها وتعول على تكرارها يف عام 2023

النقب  يف  العرب  القادة  مع  اجتماعه  يعد  “االحتالل  وتابع: 

كيفية  يف  التفكري  م��ن  ب��د  ال  ول��ه��ذا  ل��ذل��ك،  املهمة  العنا�سر  اأح��د 

توؤدي  باأن  لها  ي�سمح  ال  الذي  بال�سكل  العنا�سر  هذه  من  التحرر 

ال�سعبية  واملواجهة  الفل�سطيني  الغ�سب  كبح  يف  املزعومة  مهمتها 

التي تفتح االأبواب نحو قلب املوازين«

واأ�ساف: “العدوان ال�سهيوين على امل�سجد االأق�سى ميكن رده 

وحتويله اإىل هزمية، وهذا ما �سهدناه عدة مرات، ويجب اأن ننظر 

اإىل التهديد باعتباره تهديداً وفر�سة يف الوقت نف�سه«

م��ن ج��ان��ب��ه، ي���رى م��دي��ر م��رك��ز ال��ق��د���ص ل��ل��ح��ق��وق ال��ق��ان��ون��ي��ة 

ت��ه��دد امل�سجد  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  اأن  واالج��ت��م��اع��ي��ة، زي���اد احل��م��وري، 

االأق�سى موجودة على مدار العام

الفل�سطيني  ل�”املركز  خ��ا���ص  ت�����س��ري��ح  يف  احل��م��وري  وي�����س��ري 

كبري  ب�����س��ك��ل  ت��رك��ي��ز  ه��و  االأي�����ام  ه���ذه  ي��ح�����س��ل  م��ا  اأن  لالإعالم”، 

الفتاً  االأق�����س��ى،  امل�سجد  على  الكاملة  ال�سيادة  لفر�ص  وحم��اول��ة 

اأن االعتداء االأخري على ال�سفري االأردين مبثابة  اأنهم يعدون  اإىل 

ر�سالة قوية باأن االحتالل هو �ساحب املكان واأن لهم حق الت�سرف 

فيه وال �سيادة الأحد عليه غريه، وبالتايل هذه اخلطوة اإلغاء لكل 

االتفاقيات ال�سابقة مع االأردن

ي�ستعمل  ب���ات  االح���ت���الل  اأن  ال���وا����س���ح  م���ن  “اليوم  وي���ق���ول: 

اإدخال  فر�ص  حيث  جديدة،  وقائع  لفر�ص  االإ�سرائيلية  القوانن 

ال��ق��رب��ان ل��الأق�����س��ى م��ن خ���الل امل��ح��ك��م��ة، واأي�����س��اً اأخ���ذ ق����رارا من 

املحكمة باأن �ساحات احلرم كلها هي �ساحات عامة ولي�ست �ساحات 

ال�سمعدان،  اإدخال  املحكمة  خالل  من  يريدون  اأنهم  كما  مقد�سة، 

الذين  امل�ستوطنن  لعدد  وا�سحة  زي��ادة  هناك  نف�سه  الوقت  ويف 

يدخلون االأق�سى يوميًّا«

املقتحمن  امل�����س��ت��وط��ن��ن  اأع����داد  ت����زداد  اأن  احل���م���وري  وي��ت��وق��ع 

لالأق�سى عن العام املا�سي الذي بلغ حوايل 50 األف مقتحم خالل 

من  الدخول  يحاولون  اأنهم  مو�سحاً  قليل،  غري  رق��م  وه��و  العام 

كل االأبواب واعتبار االقتحام عادي، مطالبن بق�سايا كثرية منها 

عمل كني�ص داخلي لل�سالة فيه

امل�����س��روع  اأن ك��ل ه��ذه امل��م��ار���س��ات ه��ي خ��ط��وات الإن�����س��اء  واأردف 

ال�سخرة،  وقبة  االأق�سى  وه��دم  الهيكل  اإق��ام��ة  يف  املتمثل  الكبري 

اأن كل ال�سيناريوهات متوقعة هذا العام، ويتجه الو�سع  اإىل  الفتاً 

اإىل حال اأكرث خطراً عما هو عليه يف الوقت الراهن على االأق�سى 

واملقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية على حد �سواء

االنباط-وكاالت

هدمت جرافات االحتالل االإ�سرائيلي، �سباح 

ال��ث��الث��اء، خ��ي��ام اأه���ايل ق��ري��ة العراقيب امل��ه��ددة 

بالداخل  النقب  والتهجري يف منطقة  باالقتالع 

املحتل، للمرة ال�212 على التوايل

امل��رة االأوىل التي تهدم فيها ال�سلطات  وه��ذه 

م�ساكن اأهايل العراقيب، منذ مطلع العام 2023، 

بعد اأن هدمتها 15 مرة يف العام املا�سي 2022، و14 

مرة يف العام قبل املا�سي 2021 وهدمت ال�سلطات 

دي�سمرب   25 ي��وم   ،211 للمرة  العراقيب  م�ساكن 

املا�سي وتقتحم قوات االحتالل قرية العراقيب 

يف ال��ن��ق��ب ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر وت���ه���دم م�����س��اك��ن��ه��ا، 

االأه��ايل  اأن  اإال  �سكانها،  لتهجري  �سمن خمطط 

ال�سامدين فيها يعيدون بنائها يف كل مرة

وال���ع���راق���ي���ب واح��������دة م����ن اأك�������رث 45 ق��ري��ة 

“اإ�سرائيل” اقتالعها  تريد  بالنقب،  فل�سطينية 

بتجميعهم  ي��ق�����س��ي  اق���ت���الع���ي،  خم��ط��ط  ع���رب 

وم�����س��ادرة  ال�سالم”،  “�سقيب  واح����دة  ق��ري��ة  يف 

اأرا�سيهم ل�سالح اال�ستيطان

وت�سكن قرية العراقيب م�سلوبة االعرتاف 22 

عائلة يبلغ عددهم ح��وايل 800 ن�سمة، يعتا�سون 

من تربية املوا�سي والزراعة ال�سحراوية

يذكر اأن القرية هدمت اأول مرة يوم 27 يوليو 

2010
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االنباط-وكاالت

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأك������دت 

عمليات  ي�سعد  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح���ت���الل  اأن 

ه����دم م���ن���ازل وم���ن�������س���اآت ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن يف 

ال�سم  خمططات  لتنفيذ  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة 

اال�ستعمارية، م�ستغاًل �سمت املجتمع الدويل 

على انتهاكاته املتوا�سلة للقانون الدويل

ال��ي��وم نقلته  ب��ي��ان  واأدان�����ت اخل��ارج��ي��ة يف 

وك����ال����ة وف������ا ت�������س���ري���ح���ات رئ���ي�������ص ح��ك��وم��ة 

التي  االأخ����رية،  نتنياهو  بنيامن  االح��ت��الل 

م��ب��ن��ى   30 ه�����دم  االح����ت����الل  اأن  ف��ي��ه��ا  اأك������د 

واأن  اجل����اري،  ال��ع��ام  مطلع  م��ن��ذ  فل�سطينياً 

اأنها  مبينة  وتزداد،  �ستتوا�سل  الهدم  عمليات 

على  املفتوحة  االحتالل  �سياق حرب  تاأتي يف 

الفل�سطيني الوجود 

واأ�سارت اخلارجية اإىل اأن حماولة ت�سفية 

ال����وج����ود ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف ال���ق���د����ص وب���اق���ي 

ت��ق��ت�����س��ر على  ال��غ��رب��ي��ة ال  ال�����س��ف��ة  م��ن��اط��ق 

تطهري  عمليات  ت�سمل  ب��ل  ال��ه��دم،  عمليات 

ع���رق���ي وا����س���ع���ة ال���ن���ط���اق ك��م��ا ه���و احل�����ال يف 

منطقة م�سافر يطا باخلليل واخلان االأحمر 

االحتالل  ي�ستويل  حيث  واالأغ��وار،  بالقد�ص 

ويقيم  الفل�سطينين،  ويهجر  االأرا�سي  على 

بامل�ستوطنات  ويربطها  اال�ستيطانية  ال��ب��وؤر 

املحتلة  الفل�سطينية  االأرا���س��ي  على  املقامة 

وج��رمي��ة �سد  ح���رب  1948، يف ج��رمي��ة  ع���ام 

نهائياً  ال��ب��اب  اإغ���الق  اإىل  ت��ه��دف  االإن�����س��ان��ي��ة 

اأمام اأي فر�سة لتج�سيد الدولة الفل�سطينية 

على االأر�ص بعا�سمتها القد�ص

االنباط-وكاالت

اأع�����رب ال��رئ��ي�����ص االإ���س��رائ��ي��ل��ي ي��ت�����س��ح��اق 

اإمكانية  م��ن  قلقه  ع��ن  ال��ث��الث��اء،  ه��رت�����س��وغ، 

داخ���ل���ي قد  ����س���راع  اإ����س���رائ���ي���ل يف  ت���دخ���ل  اأن 

ال�سيا�سية  اخلالفات  ب�سبب  االأو���س��اع  يفجر 

واالنق�سام يف اأو�ساط خمتلف فئات املجتمع

ودع�����ا ه��رت�����س��وغ يف ت�����س��ري��ح��ات اأورده������ا 

اجتهاد  �سرورة  اإىل  العربي،  نت  واي  موقع 

اأجل  ال�سيا�سية من  االأحزاب واجلهات  جميع 

التو�سل التفاقيات وا�سعة تنهي اخلالفات

االإ�سرائيلي  املجتمع  اأالح��ظ  اإنني  وق��ال: 

املع�سكرات  اأرى   .. وال�سيا�سي  العام  والنظام 

ملواجهة  اجلبهة  ط��ول  على  وج��اه��زة  م��ه��ي��اأة 

�سفا  ع��ل��ى  ن��ح��ن  اأن��ن��ا  م��ن  ق��ل��ق  اأن���ا   .. �ساملة 

�سراع داخلي قد يلتهمنا، وفق راية .

عامها  اإ�سرائيل  تبلغ  اأن  يجب  واأ���س��اف: 

انق�ساًما  واأق���ل  احت����اًدا  اأك���رث  وه��ي  الثمانن 

ب��ال خ��وف  ع��ن��دم��ا نتعامل م��ع اخل��الف��ات   ..

بن  اخل��الف  اإدارة  كيفية  معرفة  اإىل  نحتاج 

ال�سلطات احلكومية .. نحن ال ننجح حتى يف 

اجلدال، ولذلك امل�سوؤولية امللقاة على عاتقنا 

واأن  االآخ��ر  لرغبات  اال�ستماع  وهي  وا�سحة، 

يكون �سوت اجلميع م�سموًعا

االنباط-وكاالت

دع�����ا م���ر����س���ح ال���ك���ون���غ���ر����ص ال�������س���اب���ق ع��ن 

االأمريكية  االإدارة  كالي�ستو  ت�ساك  فلوريدا 

اإىل اإر�سال فواتري لرئي�ص النظام االأوكراين، 

واإر�سال  باالأ�سلحة  تزويده  بداًل من موا�سلة 

دبابات جديدة اإليه

ال�سيناتور  على  رداً  ج��اء  كالي�ستو  حديث 

دع���ا يف  ال���ذي  غ��راه��ام  ليند�سي  اجل��م��ه��وري 

اإىل تزويد كييف  اإدارة جو بايدن  وقت �سابق 

ع�سكرية مبركبات 

وك��ت��ب ك��ال��ي�����س��ت��و يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وي��رت 

امل��ت��ح��دة للتو على  ال��والي��ات  : ح��ث غ��راه��ام 

بعد  زيلين�سكي  فالدميري  اإىل  دبابات  اإر�سال 

الذي  الوحيد  وال�سيء  اأوكرانيا،  اإىل  رحلته 

نحتاج اإر�ساله اإليه هو الفاتورة

وت���ط���ال���ب اأوك����ران����ي����ا ال����غ����رب م���ن���ذ ع���دة 

للعمليات  مدرعة  مبركبات  بتزويدها  اأ�سهر 

اأو  ع�����س��ر  ت���وري���د  اأن  م��ع��ت��ربة  ال��ه��ج��وم��ي��ة، 

ل���ن يحل  دب���اب���ة  اأو ح��ت��ى خ��م�����س��ن  ع�����س��ري��ن 

امل�سكلة، الأن اجلي�ص الرو�سي لديه األف منها

ال��غ��رب��ي��ة م���وؤخ���راً دعمها  ال����دول  وك��ث��ف��ت 

ت�سعيدية  خ��ط��وة  يف  الأوك���ران���ي���ا  ال��ع�����س��ك��ري 

ل�سان  على  رو�سيا  حذرت  فيما  فيها،  لالأزمة 

اأي  اأن  من  �سريغي الفروف  وزير خارجيتها 

�ست�سبح  لكييف  اأ�سلحة  على  حتتوي  �سحنة 

هدفاً م�سروعا للقوات الرو�سية

واأك�����د رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال���دوم���ا ال��رو���س��ي 

ال��غ��رب  ت��زوي��د  اأن  ف��ول��ودي��ن  فيات�سي�سالف 

كارثة  اإىل  �سيوؤدي  هجومية،  باأ�سلحة  كييف 

ب��ا���س��ت��خ��دام  ع��امل��ي��ة وردود م��ن ق��ب��ل م��و���س��ك��و 

اأقوى اأ�سلحة 

االنباط-وكاالت

اأكد جتمع قبائل البادية يف قطاع غزة، اأن 

للمرة  املحتل  النقب  العراقيب يف  قرية  هدم 

212 توالًيا، منذ هدمها اأول مرة يف عام 2010 

مل��زي��د م��ن التم�سك  ���س��وى  اأه��ل��ه��ا  ي��دف��ع  ل��ن 

باأر�سهم وبقائهم، واأن االحتالل اإىل زوال

التجمع  با�سم  االإع��الم��ي  املتحدث  وق��ال 

ال��ي��وم  ب��ي��ان �سحفي  اأب���و غ��ي��ا���ص يف  حم��م��ود 

الثالثاء: “اإن هدم االحتالل قرية العراقيب 

اإفال�ص االحتالل  212 ال يعك�ص �سوى  للمرة 

وعجزه اأمام �سمود اأهلها ومت�سكهم باأر�سهم 

وحقوقهم«

اأه��ايل  م��ع  ت�سامنية  حملة  الأو���س��ع  ودع���ا 

اأمام  االأر�ص معهم  على  والتواجد  العراقيب 

اآل���ي���ات ال��ه��دم وال��ت��ج��ري��ف، م���وؤك���ًدا ���س��رورة 

ال���ت���وح���د يف م���واج���ه���ة ح���ك���وم���ة االح���ت���الل 

واحلجر  االإن�����س��ان  ت�ستهدف  ال��ت��ي  الفا�سية، 

وال�سجر

القرية  اأهايل  اإ�سرار  اأنَّ  غيا�ص  اأبو  واأكد 

هو  ه���دم،  عملية  ك��ل  بعد  بنائها  اإع���ادة  على 

العراقيب  اأه��ل  “اأن  لالحتالل،  ر�سالة  اأك��رب 

والنقب والداخل ال ميكن بحال من االأحوال 

اأن يتنازلوا عن حقوقهم ال�سرعية يف العي�ص 

بكرامة فوق اأر�سهم«

االنباط-وكاالت

ع��ن ���س��ل��وان ال��ت��اري��خ��ي��ة م��ن اأ���س��ه��ر عيون 

عمرها  يعود  واأقدمها،  املحتلة  القد�ص  مدينة 

الكنعانيون  حفر  ح��ن  ع���ام،  اآالف  خم�سة  اإىل 

533 م��رًتا، واكت�سبت  قناة حتت االأر���ص بطول 

الطبيعي  املَ��ورد  اأهّميتها، من كونها  ا من  بع�سً

املائّي الوحيد يف املدينة املحتلة

�سلوان  بلدة  الأه��ايل  العن م�سدًرا  تكن  مل 

ف��ق��ط، واإّن�����ا ل�����س��ك��ان ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة، ولكل 

ال���ق���رى امل����ج����اورة ال���ذي���ن ج������اءوا م���ن ال��ط��ور 

دي�ص  واأبو  باهر  وال�سواحرة و�سور  والعي�سوّية 

االأع��م��ال  يف  مائها  م��ن  لال�ستفادة  وال��ع��ي��زرّي��ة 

املنزلية وري املزروعات

ويبداأ م�سارها من منطقة “العن الفوقا” 

اأم الدرج” لوجود درجات ُتف�سي اإىل  “عن  اأو 

العن، وهي موجودة يف منطقة مرتفعة قلياًل 

نفٍق  امل��ي��اه يف  تن�ساب  ث��ّم  وم��ن  ���س��ل��وان،  �سمال 

لتمتّد على طول  االأر���ص  اأ�سفل  �سخرّي �سّيق 

533 مرًتا حّتى ت�سل اإىل بركة �سلوان االأثرية 

املجاورة جلامع العن

اإ���س��الم��ّي،  اأن��ه��ا وق���ٌف  اأهميتها  وم��ا زاد م��ن 

فقراء  على  ع��ّف��ان  ب��ن  عثمان  اخلليفة  اأوق��ف��ه 

امل���دي���ن���ة، وم�����ن ب���ع���ده اأوق�������ف ����س���الح ال���دي���ن 

العن،  فيها  وم��ق��ّدرات��ه��ا، مب��ا  القرية  االأي��وب��ي 

باب  عند  ال�سالحية”  “املدر�سة  م�سالح  على 

االأ�سباط �سمال البلدة القدمية

عن  ت�سلم  مل  ما�سية،  �سنوات  م��دار  وعلى 

االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  اع���ت���داءات  م��ن  ���س��ل��وان 

على  ا�ستولت  ال��ت��ي  اال�ستيطانية،  وجمعياته 

االأنفاق حتتها، وعملت على  حميطها وحفرت 

تغيري معاملها التاريخية واحل�سارية، واأ�سافت 

اإليها نقو�سات تلمودية خمتلفة

وقف اإ�سالمي

دياب  اأب��و  القد�ص فخري  �سوؤون  الباحث يف 

ي��ق��ول اإن ع���ن ���س��ل��وان ت�����س��ك��ل اإرًث�����ا ح�����س��ارًي��ا 

وت���اري���خ���ًي���ا م��ه��ًم��ا ل��ل��م��ق��د���س��ي��ن، وه����ي وق��ف 

يف  االإ�سالمية  االأوق���اف  لدائرة  تعود  اإ�سالمي 

ال��ق��د���ص، ع��م��ل��ت ���س��ل��ط��ات االح���ت���الل وجمعية 

ب�سكل  ا�ستهدافها  على  اال�ستيطانية  “اإلعاد” 
مربمج ومتوا�سل

ويو�سح اأبو دياب، يف حديث لوكالة “�سفا”، 

ال�سنوات  خ��الل  تنبهت  االح��ت��الل  �سلطات  اأن 

واالأث���ري  ال��دي��ن��ي  االإرث  ه��ذا  لقيمة  امل��ا���س��ي��ة، 

معاملها،  وت��زوي��ر  ال��ع��ن  بتهويد  وب����داأت  امل��ه��م، 

وحم���اول���ة ا���س��ت��غ��الل��ه��ا يف ال���رتوي���ج ل���رواي���ات 

ت��ل��م��ودي��ة م�سللة ت��ت��ح��دث ع��ن ت��اري��خ م��زع��وم 

لليهود

وي�سيف اأن �سلطات االحتالل ا�ستولت على 

ال�سواكل  م��الي��ن  ع�����س��رات  وخ�س�ست  ال��ع��ن، 

توراتية  داخلها متاحف  اأقامت  كما  لتهويدها، 

و�سا�سات عر�ص الأفالم وثائقية، مع وجود اأدالء 

“ح�سارة  وج���ود  اإث��ب��ات  مل��ح��اول��ة  اإ�سرائيلين، 

يهودية” يف املكان

ال��ك��ث��ري  “اإلعاد” ع��ل��ى  ج��م��ع��ّي��ة  وُت�����س��ي��ط��ر 

م��ن امل��راف��ق وامل��ع��امل االأث���ري���ة وال��ت��اري��خ��ي��ة يف 

بعن  املحيطة  االأرا�سي  فيها  �سلوان، مبا  بلدة 

العبث  ع��ل��ى  م��ت��وا���س��ل  ب�سكل  وت��ع��م��ل  ���س��ل��وان، 

اإىل مزارات  بالتاريخ وال��رتاث، وحتويل العن 

توراتية للم�ستوطنن

واجلمعية  االح��ت��الل  �سلطات  ت��ت��وق��ف  وال 

االآثار”  “�سلطة  م��ع  بالتعاون  اال�ستيطانية، 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ن ح��ف��ر االأن���ف���اق اأ���س��ف��ل العن 

اإذ  القدمية،  والبلدة  االأق�سى  امل�سجد  باجتاه 

احلجاج” ال��ذي  “طريق  ي�سمى  م��ا  نفق  ي��ب��داأ 

اإىل  و���س��واًل  العن  م��ن  �سابًقا،  افتتاحه  ج��رى 

امل�سجد املبارك

ويبن الباحث املقد�سي اأن كل االأنفاق التي 

يتم حفرها اأ�سفل بلدة �سلوان تبداأ من جممع 

الأ�سفل  و�سواًل  القدمية،  البلدة  باجتاه  العن 

االأق�سى

تزوير وتهويد

م�ستمرة  االإ�سرائيلية  احلفريات  زال��ت  وما 

داخل االأنفاق من اأجل تو�سعتها، ورمبا الإدخال 

مزيد من الزوار وال�سياح االأجانب اإليها، بهدف 

غ�����س��ل اأدم��غ��ت��ه��م، اأو الإدخ�����ال م���ع���دات واآل���ي���ات 

داخلها، وفق اأبو دياب

على  “اإلعاد”  جمعية  ا���س��ت��ول��ت  اأن  و���س��ب��ق 

“اأر�ص بركة احلمراء” يف حميط عن �سلوان، 
وو�سع  وحفر  وجتريف  حفر  باأعمال  و�سرعت 

بوابات، وبناء �سال�سل حجرية يف املكان

اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل  وي�����س��ري 

ا�ستبدلت االأعمدة احلديدية على مدخل عن 

�سلوان، باأقفال واأبواب اإلكرتونية، ال�ستخدامها 

اإىل  ال��ع��ن  م��ن  وال�����س��ي��اح  للم�ستوطنن  كممر 

داخل االأنفاق، رغم اأنها وقف اإ�سالمي، وهناك 

يافطات قدمية يف املنطقة ُتدلل على ذلك

اأن االح��ت��الل يعمل على  اأب���و دي���اب  وي��وؤك��د 

اإقامة ما ي�سمى “بركة �سلوان” وبناء “مطاهر 

“الهيكل”  لبناء  متقدمة  كخطوة  الهيكل”، 

املزعوم مكان امل�سجد االأق�سى

االأوق���اف  دائ���رة  االح��ت��الل  �سلطات  ومنعت 

وامل��ق��د���س��ي��ن م���ن ال���دخ���ول اإىل م��ن��ط��ق��ة عن 

���س��ل��وان، ل��الط��الع ع��ل��ى اأع���م���ال ال��ت��ه��وي��د وم��ا 

ي���ج���ري ف��ي��ه��ا م����ن ط��م�����ص وت����زوي����ر ل��ل��ت��اري��خ 

واحل����ق����ائ����ق، و���س��م��ح��ت ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ن ف��ق��ط 

باقتحامها والعبث فيها

ويو�سح اأن كل موؤ�س�سات االحتالل الر�سمية 

تدعم اجلمعية اال�ستيطانية يف ال�سيطرة على 

االأرا�سي املقد�سية واالآثار واالأماكن التاريخية 

معاملها،  طم�ص  اأج��ل  م��ن  �سلوان،  يف  والدينية 

لتحاكي تاريخ واأ�ساطري مزورة، وتر�سخ روايات 

يهودية م�سللة

االحتالل  اأن  على  املقد�سي  الباحث  وي�سدد 

يف  ويبقيه  االأق�����س��ى،  امل�سجد  بذلك  ي�ستهدف 

“عن العا�سفة”، بغية تغيري الواقع التاريخي 
والديني فيه

 »عين سلوان«.. وقف إسالمي أغلقه االحتالل وحوله لـ»مسارات تلمودية«

االربعاء   25/ 1 / 2023



الدويل
01 الأربعاء   25/ 1 / 2023 

االنباط-وكاالت

ال�ضفة  امل��ق��اوم��ة يف  ع��م��ل��ي��ات  ت�����ض��اع��دت 

والع�ضرين  الأرب��ع  ال�ضاعات  خ��ال  املحتلة 

امل��ا���ض��ي��ة ب�����ض��ك��ل ك��ب��ر، و���ض��ج��ل��ت 27 ع��م��ًا 

نار وت�ضدي  اإطاق  تنوعت ما بني  مقاوماً 

امل�ضتوطنني ومواجهات متفرقة لعتداءات 

ووث�����ق م���رك���ز امل���ع���ل���وم���ات ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 

ج��ي�����ش  م����ن  ج����ن����دي  اإ�����ض����اب����ة  “معطي” 
بال�ضفة،  املقاومة  عمليات  خال  الحتال 

ن���ار،  اإط�����اق  8 ع��م��ل��ي��ات  اإىل وج����ود  لف���ت���اً 

للم�ضتوطنني،  اع���ت���داءات  لأرب����ع  وت�����ض��دي 

اإل���ق���اء  ت��خ��ل��ل��ه��ا  ن��ق��ط��ة   15 وم���واج���ه���ات يف 

حجارة

الحتال  ق��وات  مع  مواجهات  واندلعت 

اهلل،  ب��رام  املغر  وقرية  اجل��ل��زون  يف خميم 

لع��ت��داءات  وت�ضدي  ح��ج��ارة  اإل��ق��اء  تخللها 

امل�ضتوطنني

ون���ف���ذ م���ق���اوم���ون ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ون ث��اث 

ا�ضتهدفت  ج��ن��ني،  يف  ن���ار  اإط����اق  ع��م��ل��ي��ات 

ق�����وات الح����ت����ال امل���ت���م���رك���زة ع���ن���د ح��اج��ز 

اجللمة، ويف جنني، وقرب م�ضتوطنة �ضاكيد

ووق���ع���ت ا���ض��ت��ب��اك��ات م�����ض��ل��ح��ة ب���ني ق���وات 

الح��ت��ال وامل��ق��اوم��ني يف الأم��اك��ن الثاثة 

)جنني وحاجز اجللمة وم�ضتوطنة �ضاكيد(

و�ضهدت جنني اأي�ضاً مواجهات عنيفة مع 

وبلدة  خميمها  يف  تركزت  الحتال،  ق��وات 

رم���ان���ة، وت��خ��ل��ل��ه��ا ر���ض��ق جل��ن��ود الح��ت��ال 

باحلجارة

بر�ضا�ش  ج��ن��دي  اأ���ض��ي��ب  ط��ول��ك��رم،  ويف 

�ضم�ش،  ن��ور  مبخيم  فل�ضطينيني  مقاومني 

ت��زام��ن��اً م���ع ان�����دلع م��واج��ه��ات ع��ن��ي��ف��ة مع 

قوات الحتال تخللها اإلقاء حجارة

و���ض��ه��دت ن��اب��ل�����ش اأرب����ع ع��م��ل��ي��ات اإط���اق 

ن�����ار، ا���ض��ت��ه��دف��ت ج���ن���ود الح����ت����ال خ��ال 

وجبل  ح��وارة،  حاجز  وعند  املدينة،  اقتحام 

جرزمي، ومع�ضكر حوارة، اإ�ضافة اإىل اندلع 

مواجهات عند منطقة �ضامل

وت���������ض����دى ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ون لع�����ت�����داءات 

“يت�ضهار”  م�ضتوطنة  ق���رب  امل�ضتوطنني 

ب��ن��اب��ل�����ش، وق����ام����وا ب��ر���ض��ق��ه��م ب���احل���ج���ارة، 

حلم،  بيت  يف  ع��دة  مواجهات  اندلعت  فيما 

ت���رك���زت يف ب��ل��دة ح��و���ض��ان وخم��ي��م ع��اي��دة، 

تخللها  ت���ق���وع،  وب���ل���دة  ال��ده��ي�����ض��ة  وخم���ي���م 

ور�ضقهم  امل�ضتوطنني  لع���ت���داءات  ت�����ض��دي 

باحلجارة

اخلليل  اإىل  امل��ق��اوم��ة  عمليات  وام��ت��دت 

“غو�ش  م�������ض���ت���وط���ن���ة  ق�������رب  وحت�������دي�������داً 

اإىل جانب الت�ضدي لعتداءات  عت�ضيون”، 

امل�ضتوطنني يف املدينة

االنباط-وكاالت

 

 �ضلطات الحتال نفذت وتنفذ عددا من 

لتكري�ش  القد�ش  يف  احلديد  �ضكة  م�ضاريع 

���ض��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى امل��دي��ن��ة امل��ح��ت��ل��ة )غ��ي��ت��ي( 

اأع���ل���ن���ت م���دي���ري���ة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ب���ن���اء يف 

القد�ش اأنها بداأت بالتخطيط لإقامة مرتو 

اأنفاق يف املدينة املحتلة بهدف ربطها مبدن 

اإ�ضرائيلية عدة وبلدات 

وق�����د ح���ظ���ي امل�������ض���روع مب���ب���ارك���ة وزي�����رة 

امل����وا�����ض����ات ووزي������ر امل���ال���ي���ة. وي����اأت����ي ه���ذا 

امل�����ض��روع اجل��دي��د ���ض��م��ن روؤي����ة اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 

الفل�ضطيني  حميطها  ع��ن  ال��ق��د���ش  ل�ضلخ 

الطوق  مب�ضتوطنات  ربطها  مقابل  مت��ام��ا، 

يف  الكربى  املدن  اإىل  بالإ�ضافة  حولها،  من 

ومنطقة  اأبيب،  تل  مدينة  واأهمها  اإ�ضرائيل 

غو�ش دان

وك��ان��ت اإ���ض��رائ��ي��ل ق��د ان��ت��ه��ت اأخ����را من 

اإق���ام���ة خ���ط ج��دي��د ل�����ض��ك��ة احل���دي���د ي��رب��ط 

املرحلة  م��ن  انتهت  كما  اأب��ي��ب،  بتل  القد�ش 

�ضطري  ربط  لإقامة قطار كهربائي  الأوىل 

ال��ق��د���ش ال��غ��رب��ي وال��ق�����ض��م ال�����ض��رق��ي املحتل 

منذ عام 1967

“ميدل  م��وق��ع  وك���ان  مالية  خم�ض�ضات 

 )Middle East Eye( اآي«  اإي�����ض��ت 

ال��ربي��ط��اين ذك���ر يف ف��رباي��ر/���ض��ب��اط 2022 

م��اي��ني   6.8 خ�ض�ضت  ال��ق��د���ش  ب��ل��دي��ة  اأن 

دولر لتطوير القطار اخلفيف الذي يربط 

اأخ��رى  م�ضتوطنة  وه��ي  رام���وت،  م�ضتوطنة 

بالقرب من مدينة بيت حلم جنوب ال�ضفة 

املحتلة الغربية 

كما خ�ض�ضت بلدية القد�ش ما يقرب من 

29.1 مليون دولر لتطوير القطار اخلفيف 

داخل املناطق احل�ضرية يف القد�ش، و�ضتقوم 

احلديد  �ضكك  خط  مبد  الحتال  �ضلطات 

وامل��ب��اين  ال��ع��ربي��ة  اجل��ام��ع��ة  ل��رب��ط م�ضاكن 

الفل�ضطينية  العي�ضوية  قرية  من  القريبة 

مبنطقة جفعات رام يف القد�ش الغربية

وح�������ذر م���������ض����وؤول����ون ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ون يف 

ال�ضنوات املا�ضية من اأن الهدف من خمطط 

املحتلة هو  ال��ق��د���ش  اأن��ف��اق يف  اإق��ام��ة م��رتو 

من  اليهود  امل�ضتوطنني  من  عدد  اأك��رب  نقل 

القد�ش الغربية اإىل حميط احلرم القد�ضي 

ال�ضريف

 »أونروا« تناشد لجمع 1.6 مليار دوالر 
لتقديم خدماتها خالل 2023

االنباط-وكاالت

الاجئني  وت�ضغيل  غوث  وكالة  اأطلقت   

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني اأون��������روا، ال���ث���اث���اء، ن���داء 

اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار   1.6 ع��ل��ى  للح�ضول 

ل����دع����م ب���راجم���ه���ا يف م���ن���اط���ق ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 

اخلم�ش خال 2023

وق���ال امل��ف��و���ش ال��ع��ام ل��ل��وك��ال��ة الأمم��ي��ة 

ب�����ي�����ان: الأم��������وال  ف���ي���ل���ي���ب لزاري������ن������ي، يف 

من  ���ض��روري��ة  دولر،  م��ل��ي��ار   1.6 ال��ب��ال��غ��ة 

اأج����ل ال���ض��ت��ج��اب��ة ل��اح��ت��ي��اج��ات امل��ت��زاي��دة 

يعمها  م��ن��ط��ق��ة  يف  ف��ل�����ض��ط��ني  لج���ئ���ي  ب���ني 

ال�ضطراب

واأ�����ض����اف: يف ك���اف���ة م��ن��اط��ق ال��ع��م��ل��ي��ات 

اأون��روا ممار�ضة دور ل غنى عنه يف  توا�ضل 

وتعمل  فل�ضطني،  لجئي  من  املايني  حياة 

للمحافظة على تقدمي اخلدمات الأ�ضا�ضية 

يف �ضياق مايل و�ضيا�ضي �ضعب للغاية

يواجهون  فل�ضطني  لج��ئ��ي  اأن  واأو���ض��ح 

ب�ضكل  وي��ع��ت��م��دون  م�ضبوقة  غ��ر  حت��دي��ات 

على  للح�ضول  ال��غ��وث  وك��ال��ة  على  متزايد 

اخل���دم���ات الأ���ض��ا���ض��ي��ة ويف ب��ع�����ش الأح��ي��ان 

ملجرد البقاء على قيد احلياة

وبنينّ اأن معظم لجئي فل�ضطني يعي�ضون 

حاليا حتت خط الفقر، فيما يعتمد الكثر 

التي تقدمها  الإن�ضانية  املعونات  منهم على 

اأونروا؛ وت�ضمل امل�ضاعدات النقدية والغذاء

األ���ف م��وظ��ف ل��دى اأون���روا  وذك���ر اأن 30 

ي��ع��م��ل��ون ع���ل���ى ت���ق���دمي خ����دم����ات ال�����ض��ح��ة 

وال�����ض��رف ال�����ض��ح��ي وال��ت��ع��ل��ي��م واخل��دم��ات 

الغذائية  املعونات  ذلك  يف  مبا  الجتماعية 

والنقدية

م  اأون�������روا ت��ق��دنّ اإن  ك��م��ا ق����ال لزاري����ن����ي، 

خ���دم���ات���ه���ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة لأك�����ر م���ن ن�����ض��ف 

عن  ي��زي��د  م��ا  ع��رب  املنطقة  يف  طفل  مليون 

700 مدر�ضة

املا�ضي  العام  واجهت  وكالته  اإن  واأردف 

املُ�ضاعفة،  التحديات  بفعل  هائلة  �ضغوطا 

العاملية  والأزم��ات  التمويل  نق�ش  فيها  مبا 

يف  والت�ضوي�ضات  املايل  والت�ضخم  املت�ضاربة 

اجليو�ضيا�ضية  والتغرات  التوريد،  �ضل�ضلة 

والرت�����ف�����اع ال���ه���ائ���ل يف م�����ض��ت��وي��ات ال��ف��ق��ر 

والبطالة بني لجئي فل�ضطني

وط��ال��ب لزاري��ن��ي ب��ن��م��وذج مت��وي��ل اأك��ر 

ا���ض��ت��دام��ة ي��ك��ون مب��وج��ب��ه ل��وك��ال��ة اأون����روا 

م�ضدر متويل منتظم وطويل الأمد وميكن 

التنبوؤ به

وخ���ت���م ق���ائ���ا: ب�����دون ذل�����ك، ل���ن ن��ك��ون 

ق���ادري���ن ع��ل��ى الل���ت���زام ب��ال��واج��ب��ات وه��ك��ذا 

���ض��ت��ك��ون ح���ي���اة لج���ئ���ي ف��ل�����ض��ط��ني يف ح��ال��ة 

ح���رج���ة ل��ل��غ��اي��ة و���ض��ي��ك��ون ل���ه���ذا اأث�����ر على 

مايني الأ�ضخا�ش يف املنطقة وخارجها

وم����ن����ذ �����ض����ن����وات ت����ع����اين اأون�������������روا م��ن 

اأزم�����ات م��ال��ي��ة ك��ب��رة ان��ع��ك�����ض��ت ت��راج��ًع��ا يف 

ت��ق��دمي اخل���دم���ات لاجئني  ق��درت��ه��ا ع��ل��ى 

لفل�ضطينيني ا

من  ب��ق��رار  اأون���روا  تاأ�ض�ضت   ،1949 وع��ام 

مل�ضاعدة  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 

وح���م���اي���ة ال���اج���ئ���ني ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني يف 

و�ضوريا  ب��الأردن  اخلم�ش  عملياتها  مناطق 

ولبنان وال�ضفة الغربية وقطاع غزة، حلني 

التو�ضل اإىل حل عادل لق�ضيتهم

 شهداء األقصى تستهدف قوات 
االحتالل في جنين

النباط-وكالت

اأع��ل��ن��ت ك��ت��ائ��ب ���ض��ه��داء الأق�����ض��ى ال����ذراع 

ل��ق��وات  ا�ضتهدافها  ف��ت��ح  حل��رك��ة  الع�ضكرية 

الحتال يف جنني

اإن���ه : متكن  وق��ال��ت يف ب��ي��ان ���ض��در عنها 

جم���اه���دون���ا م����ن ا����ض���ت���ه���داف ف���رق���ة م�����ض��اة 

اإ�ضرائيلية قرب جدار الف�ضل العن�ضري ببلدة 

عانني غرب جنني بوابل كثيف من الر�ضا�ش

و�ضهدت الأيام الأوىل من 2023 وعام 2022 

الحتال  ق��وات  انتهاكات  يف  ارتفاعاً  املا�ضي 

والقد�ش  الغربية  ال�ضفة  يف  املواطنني  بحق 

وقطاع غ��زة، ل�ضيما مدينتي نابل�ش وجنني 

ع�ضكرية  حملة  م��ن  لأك���ر  تعر�ضتا  ال��ل��ت��ان 

خال اأيام ال�ضنة

وظ��ه��ر يف م���دن ال�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة خ��ال 

خمتلفة  ع�ضكرية  ت�ضكيات   2022 ���ض��ه��ور 

ق��وات الحتال، وكان  املواجهة مع  ت�ضدرت 

م��ن اأب���رزه���ا جم��م��وع��ة ع��ري��ن الأ����ض���ود التي 

نابل�ش مقراً  القدمية يف  البلدة  اتخذت من 

لها وكتيبة باطة ونابل�ش وجنني وغرها

املت�ضاعدة  الح��ت��ال  ان��ت��ه��اك��ات  وتعترب 

���ض��ك��ًا م���ن اأ����ض���ك���ال ال��ت��ع��دي ال���وا����ض���ح على 

القانون الدويل وتعترب خرقاً لكل التفاقات 

الفل�ضطيني  بال�ضراع  تتعلق  التي  ال��دول��ي��ة 

الإ�ضرائيلي

اأن دان���ت دوًل وم��وؤ���ض�����ض��ات دول��ي��ة  و���ض��ب��ق 

م��ت��ع��ددة ان��ت��ه��اك��ات الح���ت���ال، ك��م��ا ���ض��درت 

دون  ا�ضتمرارها  م��ن  حت��ذر  متعددة  تقارير 

التي  الح���ت���ال  ق���وات  م��ن  ا�ضتجابة  وج���ود 

توا�ضل التغول على الدم الفل�ضطيني

ومراراً وتكراراً طالبت ال�ضلطة والف�ضائل 

اأجل  من  بالتدخل  العامل  دول  الفل�ضطينية 

جلم اعتداءات الحتال بحق الفل�ضطينيني 

ب���ه���ذا اخل�����ض��و���ش على  ف��ع��ل��ي  دون حت����رك 

الأر�ش حتى الآن

 8 عمليات إطالق نار من أصل 27 عماًل مقاومًا بالضفة خالل 24 ساعة

في خطوة تسلخ القدس عن محيطها الفلسطيني.. 
االحتالل ُيعجل بخطة مترو األنفاق

االنباط-وكاالت

 اأمل�����ح وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الأم���ري���ك���ي 

وكالة  اأن  اإىل  بومبيو،  م��اي��ك  ال�ضابق 

امل���خ���اب���رات امل���رك���زي���ة، ���ض��اع��دت ع��م��اء 

املو�ضاد على الفرار من اإيران يف فرباير 

اأر�ضيف  �ضرقة  يف  جنحوا  اأن  بعد   2018

اإيران النووي

 Never اجل������دي������د  ك����ت����اب����ه  ويف 

بومبيو  اأ���ض��ار   ،Give An Inch
اإىل واحدة من عدة تفاعات مع مدير 

امل��و���ض��اد اآن�����ذاك ي��و���ض��ي ك��وه��ني، ول��ك��ن 

اأنه  مبينا  الدقيق،  التاريخ  اإعطاء  دون 

“اأثناء نزويل من الطائرة بعد عودتي 
تلقيت  اأوروبية،  عا�ضمة  اإىل  زيارة  من 

داخلها  اإىل  فعدت  كوهني  م��ن  ات�ضال 

ل��ت��ل��ق��ي الت�������ض���ال، ف��ال��ط��ائ��رة جم��ه��زة 

مب���ع���دات ات�������ض���الت م��ن��ا���ض��ب��ة لإج�����راء 

حمادثة �ضرية مع زعيم اإ�ضرائيلي«

الآخ��ر  الطرف  على  ال�ضوت  وا�ضفا 

ب���  ك���وه���ني(  ����ض���وت  )اأي  ال���ه���ات���ف  م���ن 

“الهادئ واجلاد”، ثم قال يل: “مايك 

كان لدينا فريق اأكمل للتو مهمة بالغة 

الأهمية، والآن اأواجه بع�ش ال�ضعوبات 

ه���ل ميكنني  م��ن��ه��م.  ب��ع�����ش  اإخ�����راج  يف 

احل�ضول على م�ضاعدتك؟«

ب��ي،  ي��و���ض��ي  ات�����ض��ل  “كلما  واأ����ض���اف: 

ك��ن��ت اأت��ل��ق��ى الت�����ض��ال وه���و ك���ان يفعل 

عليه  اأط����رح  مل  م��ع��ي..  نف�ضه  ال�����ض��يء 

املخاطر.  عن  النظر  وبغ�ش  اأ�ضئلة،  اأي 

فريقه،  م��ع  وتوا�ضلنا  العمل  يف  ب��داأن��ا 

ع��ادوا  ال��ت��ال��ي��ني،  ال��ي��وم��ني  ويف غ�ضون 

العامل مطلقا  يعلم  اأن  بلدهم دون  اإىل 

ال�ضرية  العمليات  اأه��م  م��ن  واح���دة  اأن 

اكتملت  قد  الإطاق  اأجريت على  التي 

الآن«

“جروزاليم  ����ض���ح���ي���ف���ة  وق�����ال�����ت 

الرغم  “على  اإنه  بو�ضت” الإ�ضرائيلية 

العملية  ا�ضم  يذكر  مل  بومبيو  اأن  من 

اأو الفرتة الزمنية، اإل اأن و�ضفها باأنها 

التي  ال�ضرية  العمليات  اأهم  واحدة من 

اإىل  الإط���اق، ي�ضر  اإج��راوؤه��ا على  مت 

عام  الإي��راين  النووي  الأر�ضيف  عملية 

»2018

بعد سرقتهم األرشيف النووي.. بومبيو يفضح تفاصيل 
مساعدة قدمتها واشنطن لعناصر الموساد في إيران

التعليم في األراضي   منظمة حقوقية: 
إسرائيلية النتهاكات  يتعرض  الفلسطينية 

االنباط-وكاالت

اأن  فل�ضطينية  حقوقية  منظمة  اأك����دت   

الفل�ضطينية  الأرا���ض��ي  التعليم يف  احل��ق يف 

يتعر�ش لنتهاكات من �ضلطات الحتال.

الإن�ضان، يف  امليزان حلقوق  واأ���ض��ار مركز 

بيان �ضحفي ام�ش الثاثاء، مبنا�ضبة اليوم 

ك��ان��ون  ي�����ض��ادف 24  ال���ذي  ال����دويل للتعليم 

�ضلطات  تق�ضيم  اإىل  ع����ام،  ك���ل  م���ن  ال���ث���اين 

وتعاملها  جغرافياً  للفل�ضطينيني  الحتال 

ال���ق���ان���وين امل��خ��ت��ل��ف م��ع��ه��م ح�����ض��ب منطقة 

ال�ضكن، واأن التحديات واملعوقات التي مت�ش 

احلق بالتعليم تختلف ح�ضب منطقة �ضكنهم، 

ففي مدينة القد�ش ت�ضهد املدار�ش اإجراءات 

عقابية ب�ضبب رف�ش تدري�ش منهاج الحتال 

مدن  بقية  يف  الطلبة  وي��ع��اين  الإ�ضرائيلي. 

ال�ضفة من احلواجز الإ�ضرائيلية التي حتول 

دون و�ضولهم اإىل مقاعد الدرا�ضة، وتتعر�ش 

لعمليات  واجل���ام���ع���ات  وال��ك��ل��ي��ات  امل����دار�����ش 

كما  يومي،  �ضبه  ب�ضكل  والتخريب  املداهمة 

يتعر�ش الطلبة لاعتقال والقتل والعتداء 

داخل وخارج املوؤ�ض�ضات التعليمية.

اأن ق��وات الحتال قتلت منذ  واأ�ضار اإىل 

عام 2008 حتى اليوم 1383 من الفل�ضطينيني 

قطاع  يف  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  يف  امللتحقني 

اأ���ض��راراً كلية وجزئية يف  غ��زة، فيما اأحلقت 

571 مرفقا تعليميا، من بينها 538 مدر�ضة، 

من   143 نف�ضها  ال���ف���رتة  خ����ال  واع��ت��ق��ل��ت 

الطلبة امللتحقني بالتعليم.

ق��ط��اع غزة  التعليم يف  اأن خ��دم��ات  واأك���د 

ا�ضتمرار  نتيجة  ومعوقات،  �ضعوبات  تواجه 

امل�ضتمر  ال�ضتعماري  الإ�ضرائيلي  احل�ضار 

للعام ال�16 على التوايل، واأثرت ب�ضكل مبا�ضر 

على �ضر العملية التعليمية، ل�ضيما حرمان 

ال��ط��ل��ب��ة ال���راغ���ب���ني ب��ا���ض��ت��ك��م��ال درا���ض��ات��ه��م 

العليا يف معاهد وجامعات خارج قطاع غزة، 

الأكادمييني  الباحثني  احل�ضار  ح��رم  حيث 

م���ن امل�����ض��ارك��ة يف امل����وؤمت����رات ال��ع��ل��م��ي��ة، كما 

والعتقال  لاحتجاز  الطلبة  اإخ�����ض��اع  يتم 

واحلواجز  املعابر  اجتيازهم  اأثناء  والإه��ان��ة 

الإ�ضرائيلية، يف حني خلقت القيود املفرو�ضة 

ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��ط��اق��ة اأزم����ة انقطاع 

اأم��ام  حت��دي��اً  �ضكلت  التي  الكهربائي،  التيار 

املنا�ضب؛  بال�ضكل  التعليمية  اخلدمات  �ضر 

وف��اق��م��ت م��ن �ضعوبة ال��درا���ض��ة وامل���ذاك���رة، 

وع���رق���ل���ة ت�����ض��غ��ي��ل الأج����ه����زة يف امل��خ��ت��ربات 

العلمية الازمة للتدريب والتعليم.

اأي�ضا  اأزم��ة التعليم ت�ضاعفت  اأن  واأو�ضح 

امل���دار����ش؛ م��ا دفع  اأع����داد  النق�ش يف  نتيجة 

باجلهات امل�ضرفة على التعليم لعتماد نظام 

الفرتتني، وزيادة الكثافة ال�ضفية، وا�ضتغال 

اأفنية املدار�ش الوا�ضعة.

ال��ق��ط��اع��ات  ا���ض��ت��ه��داف  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 

الق��ت�����ض��ادي��ة ت�����ض��ب��ب يف ت���ده���ور الأو����ض���اع 

املعي�ضية، وارتفاع يف معدلت البطالة خا�ضة 

يف ���ض��ف��وف اخل���ري���ج���ني، وزي�������ادة م��ع��دلت 

الفقر والتي طالت بتاأثراتها قدرة الطلبة 

ت�ضديد  على  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  يف 

الأق�ضاط املالية للف�ضول الدرا�ضية، وحتمل 

���ض��راء  كتكلفة  الأخ�����رى،  ال��درا���ض��ة  تكاليف 

ببع�ش  ودف��ع��ت  وغ��ره��ا،  اجلامعية  الكتب 

اإع��ط��اء  اإىل  اأو  ال��درا���ض��ة  ت��اأج��ي��ل  اإىل  الأ���ض��ر 

الأ�ضر الأولوية للذكور يف ا�ضتكمال درا�ضتهم 

الإن���اث يف ظ��ل عدم  اجلامعية، على ح�ضاب 

ق��درة الأ�ضر على حتمل كلفة تعليم الإن��اث 

والذكور.

وط��ال��ب م��رك��ز امل���ي���زان املجتمع ال���دويل 

لوقف  الإ�ضرائيلي  الحتال  بال�ضغط على 

املرافق  على  املتكررة  واع��ت��داءات��ه  ممار�ضاته 

القانونية  بالتزاماته  وال��وف��اء  التعليمية، 

والأخاقية، واإنهاء احل�ضار املفرو�ش كونه 

يعرقل اجلهود املبذولة نحو حتقيق التنمية، 

التنمية  اأه��داف  الرابع من  الهدف  وخا�ضة 

امل�ضتدامة، والذي يوؤكد �ضمان التعليم اجليد 

فر�ش  وتعزيز  للجميع  وال�ضامل  واملن�ضف 

التعلم مدى احلياة.

كما طالب هيئات الأمم املتحدة واملوؤ�ض�ضات 

املانحة الدولية بتعزيز التعاون مع مقدمي 

املبذولة  اجلهود  ودع��م  التعليمية  اخلدمات 

حم��ل��ي��اً ل��ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م، داع��ي��ا 

الأطراف كافة اإىل اإزالة املعوقات التي تعرقل 

اإعمال احلق يف التعليم املنا�ضب.

النباط-وكالت

ح���ذر ت��ق��ري��ر ا���ض��ت��خ��ب��اري اإ���ض��رائ��ي��ل��ي ���ض��در 

ح��دي��ث��اً، م��ن خ��ط��ورة الأو����ض���اع الأم��ن��ي��ة داخ��ل 

الأرا�ضي املحتلة خال العام احل��ايل، مع وجود 

فر�ضة مرتفعة لتدحرج الأو�ضاع امليدانية فيها

وجاء يف التقرير الذي اأ�ضدره مركز درا�ضات 

وكالة  الإ�ضرائيلي، وفق ترجمة  القومي  الأم��ن 

اأن هنالك �ضيناريوهات من املمكن اأن  “�ضفا”، 
تتطور خال العام احلايل وعلى راأ�ضها ا�ضتداد 

اإىل  وو�ضولها  املحتلة  ال�ضفة  يف  املقاومة  حالة 

م�ضتوى النتفا�ضة امل�ضلحة

كما بنينَّ التقرير اأن مامح املرحلة احلالية 

والتنظيمات  الأح�����زاب  دور  ت��راج��ع  اإىل  ت�ضر 

الفل�ضطينية يف ال�ضفة ون�ضوء جيل جديد دون 

انتماء تنظيمي وا�ضح

اأما على �ضعيد حركة حما�ش فرى التقرير 

اأنها توا�ضل مراكمة قوتها الع�ضكرية بالإ�ضافة 

حيث  غ���زة،  قطاع  يف  ال�ضيا�ضية  الإجن����ازات  اإىل 

ال�ضبان  م��ن  الكثر  اإدخ����ال  يف  احل��رك��ة  جنحت 

ال�ضبان  وخا�ضة  مظلتها  حت��ت  امل��وؤط��ري��ن  غ��ر 

وزع���زع���ة  “اإ�ضرائيل”  ل��ت��ح��دي  امل��ت��ح��م�����ض��ني 

ال�ضتقرار يف ال�ضفة، على حد قول التقرير

“�ضفا”  ترجمة  ح�ضب  التقرير  ي���رى  كما 

يكون  اأن  املتوقعة  ال�ضيناريوهات  اأن��ه من �ضمن 

هناك تدخل دويل حال نهاية فرتة ولية رئي�ش 

على  ال�ضلطة  واإج��ب��ار  عبا�ش  حم��م��ود  ال�ضلطة 

اإج��راء انتخابات ت�ضريعية ورئا�ضية مبا يف ذلك 

ال�ضماح بالت�ضويت يف القد�ش املحتلة

هنالك  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  م��ع��دو  يعتقد  ح���ني  يف 

ارت���ب���اط���اً وث��ي��ق��اً ب���ني ازدي������اد ت��ط��رف احل��ك��وم��ة 

الإ�ضرائيلية وفر�ش جناح امل�ضاحلة الفل�ضطينية 

اإج���راء  على  ي��واف��ق  ق��د  “عبا�ش  واأن  الداخلية، 

النتخابات يف ظل تراجع قوة ال�ضلطة يف ال�ضارع 

وحتدياً للحكومة الإ�ضرائيلية اجلديدة«

الأو���ض��اع يف  لتطور  التقرير خيارين  ور���ض��م 

منهما  الأول  عبا�ش،  الرئي�ش  تلي  التي  الفرتة 

اإيجابي وهو انتقال �ضل�ش ومنظم ملقاليد ال�ضلطة 

لوريث متفق عليها، بينما يتمثل اخليار الثاين 

يف تدحرج ال�ضفة اإىل حالة من ال�ضراع املتوا�ضل 

تفكك  اإىل  ت�ضل  ق��د  وال��ت��ي  عبا�ش  على خافة 

ال�ضلطة برمتها

ف��ي��م��ا ن�����ض��ر امل����رك����ز ت���و����ض���ي���ات���ه ل��ل��ح��ك��وم��ة 

ومنها  ال�ضرتاتيجي  امل�ضتوى  على  الإ�ضرائيلية 

اإىل  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  ع���ودة  خ��ي��ار  تا�ضي 

قطاع غزة، حيث بات من امل�ضتحيل حتقق هكذا 

خيار مع و�ضع عبا�ش �ضروطاً لذلك ومنها نزع 

�ضاح اجلناح الع�ضكري التابع حلما�ش وهو غر 

اإ�ضرائيلي  ع�ضكري  تدخل  دون  للتحقيق  قابل 

مبا�ضر

وين�ضح معدو التقرير احلكومة الإ�ضرائيلية 

اجلديدة بعدم الذهاب نحو القطيعة مع ال�ضلطة 

منعاً  وذل��ك  الأم��ن��ي،  التن�ضيق  اإنعا�ش  وا�ضتمرار 

لندلع انتفا�ضة جديدة، والمتناع عن خطوات 

ع��ق��اب ج��م��اع��ي ���ض��ع��ي��اً ل��ع��دم اإدخ�����ال امل��زي��د من 

الفل�ضطينيني يف دائرة املواجهة

العقاب  �ضيا�ضة  اأن  التقرير  معدو  ي��رى  كما 

اجلماعي �ضد الفل�ضطينيني يف ال�ضفة �ضت�ضاهم 

ذلك  ال�ضلطة مب��ا يف  اآخ���ر يف مكانة  ت��راج��ع  يف 

التعاون على  الفل�ضطيني يف  الأم��ن  دور  تراجع 

“مكافحة الإرهاب«
اإ�ضاحات  ب��اإح��داث  التقرير  معدو  ويو�ضي 

الأردن  با�ضرتاك  الفل�ضطينية  الأم��ن  اأجهزة  يف 

واملن�ضق الأمريكي اخلا�ش لل�ضوؤون الأمنية

اأن��ه ويف حال �ضاد  اأي�ضاً  التو�ضيات  ومن بني 

الهدوء الأمني ال�ضفة، فيتوجب على احلكومة 

الإ�ضرائيلية القيام ببوادر ح�ضن نية ومن بينها 

ومنح  ال�ضفة  �ضمال  ملناطق  القتحامات  وق��ف 

ال�����ض��ل��ط��ة ال�����ض��ي��ط��رة الأم��ن��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ه��ن��اك، 

للعمل بحزم �ضد  ال�ضلطة  �ضتدفع  وه��ي خطوة 

اجلماعات امل�ضلحة

اأم�����ا ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د ح���رك���ة ح��م��ا���ش ف��ي��و���ض��ي 

ال��ت��ق��ري��ر ب��ا���ض��ت��م��رار ت��ف��اه��م��ات ال��ت��ه��دئ��ة ومنح 

حوافز اقت�ضادية ومدنية لقطاع غزة، وذلك اإىل 

جانب احل��زم الأمني، ومن بني احلوافز ال�ضر 

املياه  بالغاز وحتلية  القطاع  لتزويد  يف م�ضاريع 

وا�ضتمرار  ت�ضغيلية  م��راك��ز  لإق��ام��ة  ب��الإ���ض��اف��ة 

ال�ضماح باإدخال العمال من القطاع للكيان مقابل 

يف  العمليات  تنفيذ  عن  حما�ش  وامتناع  الهدوء 

ال�ضفة والقد�ش، ح�ضب تقديره

القطاع  يف  امل��دن��ي��ة  الت�ضهيات  ت�ضمل  ك��م��ا 

ح�����ض��ب ت��و���ض��ي��ات ال��ت��ق��ري��ر، اإق���ام���ة م��ي��ن��اء على 

بت�ضغيل م�ضري مع مراقبة  احل��دود مع م�ضر 

وفح�ش دويل، وتعزيز مكانة م�ضر بكل ما يتعلق 

طريق  ع��ن  القطرية  املنحة  واإدخ�����ال  بالقطاع 

م�ضر وباإ�ضرافها

 تقرير استخباري إسرائيلي يحذر من خطورة األوضاع األمنية بالضفة
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المدرب الحمود يقود طائرة الوحدات 

مبادرة االخوة.. بين الفيصلي والوحدات

االعالن عن قائمة المنشطات المحظورة للرياضيين 

النصر يفاوض نجم الريال 

االنباط - عامن 

ق�������ررت ال���ه���ي���ئ���ة الإداري������������ة ل���ن���ادي 

امل��درب  تعيني  على  املوافقة  ال��وح��دات، 

ال��وط��ن��ي رائ���د احل��م��ود، ل��ق��ي��ادة فريق 

احلايل.  املو�سم  خالل  الطائرة،  الكرة 

ول���ع���ب احل����م����ود يف ب����داي����ة م�����س��رت��ه 

ل���ف���ري���ق ال�����وح�����دات وب���ع���ده���ا اع���ت���زل 

اللعبة. واقتحم احلمود عامل التدريب 

وتوىل قيادة فريق الوحدات حيث توج 

نادي  حملية.وك�سف  األقاب  بعدة  معه 

ال���وح���دات ع��ر م��وق��ع��ه ال��ر���س��م��ي عن 

ل��ق��ي��ادة  ج���اء  احل��م��ود  م��ع  اأن التعاقد 

املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ��الل  الأول،  ال��ف��ري��ق 

وال���ت���ي ���س��ت�����س��ه��د امل�����س��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة 

اأن��دي��ة غ���رب اآ���س��ي��ا امل��زم��ع اإق��ام��ت��ه��ا يف 

الأردن.وي��ع��ت��ر ف��ري��ق ال��وح��دات اأح��د 

اأق��ط��اب ك��رة ال��ط��ائ��رة الأردن��ي��ة، وق��دم 

كثر من جنوم اللعبة ممن �ساهموا يف 

دعم �سفوف املنتخبات الوطنية.

االنباط - عامن 

الي�����ام  ت�����س��ه��د  ان  امل���ن���ت���ظ���ر  م����ن   

ع�ساء  ح��ف��ل  اق��ام��ة  ال��ق��ادم��ة  القليلة 

العيان  جمل�س  رئب�س  برعاية  كبر 

ال�������س���ي���د ف���ي�������س���ل ال����ف����اي����ز وي���ج���م���ع 

وحت��ت  وال���وح���دات  الفي�سلي  ادارت����ي 

���س��ع��ار م���ب���ادرة الخ�����وة ب��ه��دف زي���ادة 

ر���س��ي��د ال��ع��الق��ة ال���ودي���ة ال��ت��ي تغلف 

ت�سببت  ام��ور  اي��ة  وازال���ة  م�سرتهما 

ف��ي��ه��ا امل��ن��اف�����س��ات ال��ك��روي��ة وم���ا ينتج 

التي  امل��ب��ادرة  م�����س��اح��ن��ات..  م��ن  عنها 

اط���ل���ق���ه���ا ال�������س���ي���د حم���م���د ال��ع�����س��اف 

والعالمية اية ابو عتيله تاتي تزامنا 

م���ع اح��ت��ف��الت ال���وط���ن ب��ع��ي��د م��ي��الد 

جاللة امللك ت�ستمل على كلمة معايل 

امل��ه��ن��د���س ن�����س��ال احل��دي��د وال��دك��ت��ور 

ال��دع��وة  توجيه  ومت  احل��وام��دة  ب�سار 

املعنيني  من  وعدد  ال�سخ�سيات  لكبار 

ورجال العالم حل�سور الحتفال 

الرياض - وكاالت 

ف��ت��ح ن����ادي ال��ن�����س��ر ال�����س��ع��ودي خط 

م��ف��او���س��ات م��ع ال��ن��ج��م ال��ك��روات��ي لوكا 

م��ودري��ت�����س لع��ب و���س��ط ري���ال م��دري��د. 

اإدارة  اإن  ���س��ح��ف��ي��ة  م�������س���ادر  وق����ال����ت 

ال���ن�������س���ر ت�������س���اب���ق ال����زم����ن يف حم���اول���ة 

فرتة  خالل  بالن�سمام  الالعب  لإقناع 

الن��ت��ق��الت ال�����س��ت��وي��ة اجل���اري���ة. ووف��ق 

الن�سر قدمت  اإدارة  فاإن  نف�سها  امل�سادر 

ع��ر���س��ا ب��ن��ح��و 40 م��ل��ي��ون ي���ورو ك��رات��ب 

ل�سنتني  ع��ق��د مي��ت��د  ل��الع��ب يف  ���س��ن��وي 

اإق��ن��اع  ال��ع��امل��ي  اإدارة  ون�����س��ف. وحت����اول 

الالعب يف ظل وجود النجم الرتغايل 

بلوكا  تربطه  الذي  رونالدو  كري�ستيانو 

كانا  اأن  منذ  وثيقة  ع��الق��ة  م��ودري��ت�����س 

اأقنعت  م��دري��د. ويف ح��ال  ري���ال  م��ع��ا يف 

الن�سر الالعب فاإنها �ستفتح خط  اإدارة 

املفاو�سات مع اإدارة ريال مدريد ل�سراء 

اأ�سطورة  عقد  م��ن  املتبقية  اأ�سهر   6 ال 

ق��د  ال��ن�����س��ر  اإدارة  وك����ان����ت  ك����روات����ي����ا. 

املا�سي  ال�سيف  يف  مودريت�س  فاو�ست 

لكن  للفريق  موافقة لالن�سمام  واأبدى 

�سيف  يف  ال��ري��ال  م��ع  ع��ق��ده  نهاية  بعد 

الريا�سي  امل��دي��ر  اأق��ن��ع��ه  اأن  بعد   ،2023

يف ن������ادي ال���ن�������س���ر ال����ك����روات����ي ج�����وران 

فوت�سفيت�س. ووفق امل�سادر فاإنه يف حال 

عدم اإمتام ال�سفقة يف املركاتو ال�ستوي 

لل�سيف  �ستوؤجل  ال�سفقة  فاإن  اجلاري، 

الفرن�سي  الن�سر  مدرب  وطالب  املقبل. 

لعب  اإح�سار  ب�سرورة  جار�سيا  رودي 

ال�ستوية  النتقالت  فرتة  خالل  و�سط 

اجلارية، ليكون بديال لالعب الأوزبكي 

جالل الدين م�ساريبوف.

تذاكر اولمبياد 
باريس تتزين بصورة 

جوليانا 

العرموطي تفوز بلقب كأس رئيس الدولة للقفز 

أزارينكا تواصل االنتصارات في استراليا 

االرثوذكسي يواصل مشوار صدارة سلة الممتاز 

االنباط - عامن 

الوطني  املنتخب  بطلة  ���س��ورة  زي��ن��ت 

ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو ج��ول��ي��ان��ا ال�����س��ادق، ت��ذك��رة 

ح�سور مناف�سات التايكواندو خالل دورة 

باري�س  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب 

ال���ع���ام امل���ق���ب���ل. وك�����س��ف ال���ق���ائ���م���ون ع��ل��ى 

مناف�سات  ح�سور  ت��ذاك��ر  ع��ن  الأومل��ب��ي��اد، 

�سورة  التذكرة  حملت  حيث  التايكواندو، 

على  الأوىل  امل�سنفة  ال�����س��ادق  ج��ول��ي��ان��ا 

احت���اد  وع����ر  ك���غ���م.   67 وزن  يف  ال���ع���امل 

ال�سادق  بظهور  فخره  ع��ن  التايكواندو 

ع��ل��ى ت��ذاك��ر الأومل��ب��ي��اد، م��ع��ت��را ب���اأن ه��ذا 

التي  الإجن����ازات  ل�سل�سلة  ا�ستكمال  يعد 

حت��ق��ق��ه��ا ال���ت���اي���ك���وان���دو الأردن�����ي�����ة ع��ل��ى 

خم��ت��ل��ف ال�����س��ع��د. واأك������د امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

يف  الع�ساف،  فار�س  الوطنية  للمنتخبات 

للظهور  جوليانا  اختيار  اأن  برتا  ت�سريح 

ريا�سية  ت��ظ��اه��رة  مناف�سات  ت��ذاك��ر  على 

ع���امل���ي���ة ب���ح���ج���م الأومل����ب����ي����اد ي���ع���د ف��خ��را 

ه��ذا  اأن  اإىل  الأردن����ي����ة، لف��ت��ا  ل��ل��ري��ا���س��ة 

نتاج تفوق  ف��راغ، بل  ي��اأت من  الظهور مل 

الالعبة يف املناف�سات الأخرة، وت�سدرها 

ل��ل��ت�����س��ن��ي��ف ال��������دويل. وج������دد ال��ع�����س��اف 

تاأكيده على ال�سعي لتاأهيل اأكر عدد من 

الالعبني الأردنيني اإىل اأوملبياد باري�س.

االنباط - عامن 

ب�������ارك اإحت��������اد ال���ف���رو����س���ي���ة امل��ل��ك��ي 

ح�سني  ���س��ارة  ال��ف��ار���س��ة  اإجن���از  الأردين 

ال���ع���رم���وط���ي ب��ح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى امل��رك��ز 

ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة   امل��ن��اف�����س��ة  و����س���دارة  الأول 

ببطولة   ،Mini Grand Prix
ك���اأ����س ���س��اح��ب ���س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة 

ل��ق��ف��ز احل��واج��ز ال��ت��ي اأق��ي��م��ت مب��ي��دان 

م��ن��ت��ج��ع ال��ف��ر���س��ان ال�����دويل ب��اأب��وظ��ب��ي 

ب��رع��اي��ة ل��وجن��ني. وك��ان��ت ال��ع��رم��وط��ي 

ع��ل��ى ���س��ه��وة اجل����واد )ج���الي���رت( حلت 

فيها  ���س��ارك  م�سابقة  يف  الأول  باملركز 

اأنحاء  خمتلف  م��ن  وفار�سة  ف��ار���س   89

ال��ع��امل ب��زم��ن 32:83ث ،وك���ان ت��اأه��ل 9 

امل��رك��ز  Jump off،لتنال  ف��ر���س��ان 

والعرموطي كانت   . ب���ج���دارة  الأول 

يف  مناف�سات  يف   الأول  امل��رك��ز  يف  ف��ازت 

الن�سخة ال�11 لدوري الإمارات لوجنني 

على  املو�سم  وي�ستمل  احل��واج��ز.  لقفز 

دول��ي��ة لقفز احل��واج��ز من  ب��ط��ول��ة   15

جميع الفئات، منها 2 من فئة »اخلم�س 

جنوم«، وهما الأرفع ت�سنيفاً يف املو�سم، 

بطولة كاأ�س رئي�س الدولة وكاأ�س الأمم 

وال�����س��ب��اق  ال��ف��رو���س��ي��ة  احت���اد  وينظمها 

على ميدان منتجع الفر�سان الريا�سي 

يف اأبوظبي خالل يناير 2023، وبطولة 

ك���اأ����س ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ال���دول���ي���ة على 

ال�سارقة  املغطاة مبركز  ال�سالة  ميدان 

ل��ل��ف��رو���س��ي��ة يف ���س��ب��اط امل��ق��ب��ل. وك��ان��ت 

امل��رك��ز  الفار�سة العرموطي حققت 

 ( جوادها  على  الكبار  فئة  على  الثاين 

اأم���ر منطقة  ج��الي��رت( ب��ط��ول��ة ك��اأ���س 

ومدربها  والدها  مع  ،وتقيم  الريا�س  

يف دبي و�سبق للعرموطي ان تاأهلت اىل 

ال�سباب.  اوملبياد 

سيدين - وكاالت 

فيكتوريا  البيالرو�سية  اأطاحت 

عاملًيا  الثالثة  بامل�سنفة  اأزاري��ن��ك��ا، 

الأم����ري����ك����ي����ة ج��ي�����س��ي��ك��ا ب���ي���ج���ول، 

م��ن رب��ع ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة اأ���س��رتال��ي��ا 

امل���ف���ت���وح���ة ال����ث����الث����اء. وح�����س��م��ت 

اأزاري�������ن�������ك�������ا، امل�������ب�������اراة ب�������س���ه���ول���ة 

 4-6 ب��واق��ع  رد  دون  مب��ج��م��وع��ت��ني 

���س��اع��ة  غ�������س���ون  يف  وذل�����ك  و1-6، 

اأزاري��ن��ك��ا،  ت�سدد  ومل  دق��ي��ق��ة.  و37 

و�سعت  ولكنها  �ساحقة،  اإر���س��الت 

وفازت   ،%60 بن�سبة  الأول  اإر�سالها 

مقابل   %68 بن�سبة  عليه  بالنقاط 

ال��ن��ق��اط ع��ل��ى الإر����س���ال  52% م���ن 

ك��رة   17 و�سددت اأزارينكا  ال��ث��اين 

مبا�سًرا،  خطاأ   20 وارتكبت  قا�سية 

مرات   5 الأمريكية  اإر�سال  وك�سرت 

ف���ر����س���ة حت�����س��ل��ت   13 اأ�����س����ل  م����ن 

ال�����س��ب��ك��ة 20  اإىل  ع��ل��ي��ه��ا، و���س��ع��دت 

نقطة،   14 خ��الل��ه��ا  ح�����س��دت  م���رة 

وف�����ازت ب�����س��ك��ل ع����ام ب���� 74 ن��ق��ط��ة. 

اأزاري����ن����ك����ا يف ت�����س��ري��ح��ات  وق���ال���ت 

ب��اأر���س امل��ل��ع��ب ع��ق��ب ال��ل��ق��اء “من 

دائًما  اأريدها  فاأنا  هزميتها  امل��وؤمل 

وت��اب��ع��ت  ب�����س��ك��ل ج���ي���د«.  ت��ب��ل��ي  اأن 

ع��ل��ي  ي��ت��وج��ب  اأن�����ه  اأع���ل���م  “كنت 
تلعب  لدي، فهي  ما  اأف�سل  تقدمي 

م�ستويات  وت��ق��دم  مم��ي��زة  ب�����س��ورة 

الأوىل  النقطة  منذ  ثابتة، حاولت 

بفر�س  �سعيدة  الفر�س،  ا�ستغالل 

التواجد  املذهل  من  لعبي،  اأ�سلوب 

يف ن�����س��ف ن��ه��ائ��ي اآخ����ر ب��اجل��ران��د 

�سالم«.

االنباط - عامن 

�سيطرته  الأرث��وذك�����س��ي  فريق  وا���س��ل 

ل��ك��رة  الأردين  ال�������دوري  �����س����دارة  ع��ل��ى 

ال�������س���ل���ة، ب���ع���دم���ا جن����ح يف حت��ق��ي��ق ف���وز 

م�ستحق على الأهلي بفارق “10” نقاط 

حمزة  الأم����ر  ���س��ال��ة  ع��ل��ى   ”87-97“
اجلولة  �سمن  لل�سباب  احل�سني  مبدينة 

ال��ت��ا���س��ع��ة. ورف�����ع ف���ري���ق الأرث���وذك�������س���ي 

نا�سع  ب�سجل  نقطة   ”18“ اإىل  ر�سيده 

حيث مل يتعر�س لأي خ�سارة، فيما بقى 

ن��ق��ط��ة.   ”17“ ب��ر���س��ي��د  ث��ان��ي��ا  الأه���ل���ي 

وح�������س���ل لع������ب ف����ري����ق الأه�����ل�����ي زي���ن 

ال���ن���ج���داوي ع��ل��ى ج���ائ���زة اأف�����س��ل لع��ب 

ج��رت على  ثانية  امل��ب��اراة. ويف مباراة  يف 

ال��ري��ا���س��ي  ���س��ج��ل ف��ري��ق  ال�����س��ال��ة،  ذات 

-94“ بنتيجة  كفريوبا  على  كبرا  فوزا 

ر���س��ي��ده  ال��ري��ا���س��ي  ف��ري��ق  ورف����ع   .»60

نقطة   »11“ مقابل  نقطة   ”14“ اإىل 

الريا�سي  لكفريوبا. وح�سل جنم فريق 

لعب  اأف�سل  ج��ائ��زة  على  كنعان  م��ال��ك 

ال��ث��ال��ث��ة، حقق  امل���ب���اراة  امل���ب���اراة. ويف  يف 

اجلبيهة  على  بالفوز  مفاجاأة  الأ�سرفية 

بنتيجة “77-74” يف لقاء جمعهما على 

الأ�سرفية  ف��ري��ق  ورف���ع  احل�����س��ن.  �سالة 

م��ق��اب��ل  ن����ق����اط،   ”10“ اإىل  ر����س���ي���ده 

وح�سل  اجلبيهة.  لفريق  نقطة   ”12“
مايكل  كيفني  اجلبيهة  فريق  حم��رتف 

على جائزة اأف�سل لعب يف املباراة.

االنباط - عامن 

املحظورات  قائمة  ع��ن  املن�سطات،  ملكافحة  الأردن��ي��ة  املنظمة  اأعلنت 

الريا�سيني.  للعام 2023، مطالبة ب�سرورة اللتزام بها خا�سة من قبل 

من  مو�سوفة  ك��ان��ت  ل��و  حتى  اأدوي���ة  اأي��ة  ت��ن��اول  ب��ع��دم  املنظمة  وطالبت 

املعالج  الطبيب  واط��الع  املحظورات  قائمة  مراجعة  دون  الطبيب،  قبل 

الالعبني  اأح��د  تناول  ثبوت  �سهدت  الأردن��ي��ة،  القدم  كرة  وكانت  عليها. 

ال���ق���دم، حيث  ل��ك��رة  امل��ح��رتف��ني  ل��ل��م��ن�����س��ط��ات، خ���الل م��ن��اف�����س��ات دوري 

اإر�ساله  يجري  وال��ذي  لالعبني،  العتيادي  الفح�س  خ��الل  ذل��ك  ظهر 

ما  وه��و  ملن�سطات،  الالعبني  تناول  عن  للك�سف  اخل��ارج  يف  خمتر  اإىل 

تثقيفية  ندوات  عقد  على  واملنظمة،  الحتاد  وي�سعى  الكرة.  احتاد  اأكده 

تعتر  التي  العقارات  بع�س  جتنب  �سرورة  على  للتاأكيد  عمل،  وور�سات 

من املن�سطات املحظورة يف عامل الريا�سة.
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االنباط-وكاالت

تواجه اليابان خلال يف النمو ال�سكاين، حذر منه 

رئي�س الوزراء فوميو كي�سيدا يف خطابه الذي األقاه 

بافتتاح الدورة الربملانية لهذا العام، الإثنني.

امل��وال��ي��د  م��ع��دل  ان��خ��ف��ا���س  اأن  كي�سيدا  واع��ت��رب 

و�سيخوخة ال�سكان يف البالد "ي�سكالن خطرا ملحا 

من  اخل��ل��ل  ه��ذا  مبعاجلة  متعهدا  املجتمع"،  على 

خالل اإن�ساء وكالة حكومية جديدة.

على �سعيد  وق��ت  اأي  اإ�ساعة  "ل ميكننا  وق��ال: 

ال�سيا�سات اخلا�سة بالأطفال ودعم تن�سئتهم. يجب 

اأن نن�سئ جمتمعا اقت�ساديا لالأطفال اأول واأن نغري 

معدل املواليد".

اأق��ل من  اإىل  انخف�س  املواليد  ع��دد  اأن  واأو���س��ح 

تقف  "اليابان  م�سيفا:  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  األ���ف   800

على حافة ما اإذا كان باإمكاننا ال�ستمرار يف العمل 

املتعلقة  ال�سيا�سات  على  النتباه  تركيز  كمجتمع. 

اأن  الأط���ف���ال ق�سية ل مي��ك��ن  وت��رب��ي��ة  ب��الأط��ف��ال 

تنتظر ول ميكن تاأجيلها".

وت��ع��ه��د رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة بتعزيز ال��دع��م امل��ايل 

للعائالت التي لديها اأطفال، مبا يف ذلك املزيد من 

املنح الدرا�سية، وقال اإنه �سي�سع خطة بحلول يونيو 

املقبل.

اليابان.. البلد املليء بكل

 ما ميكنه اأبهارك

وقال الزعيم املحافظ اإن �سيا�ساته، مبا يف ذلك 

اإط����الق وك��ال��ة الأط���ف���ال وال��ع��ائ��الت اجل���دي���دة يف 

"ا�ستدامة"  و�سمان  الآب���اء  لدعم  �سممت  اأب��ري��ل، 

القت�ساد.

اأن  امل��ط��اف  نهاية  يف  اأراد  اأن���ه  كي�سيدا  واأ���س��اف 

املتعلقة  ال��ربام��ج  على  اإنفاقها  احلكومة  ت�ساعف 

بالأطفال، وقال: "يجب اأن نبني اقت�سادا اجتماعيا 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ط��ف��ل اأول ل��ع��ك�����س م��ع��دل امل��وال��ي��د 

املنخف�س".

اليابان  �سكان  ع��دد  يتناق�س  ع��ام��ا،   14 منذ   •
الذي يزيد على 125 مليون ن�سمة، ومن املتوقع اأن 

ينخف�س اإىل 86.7 مليون بحلول عام 2060.

من  ال��ع��دي��د  يف  امل��وال��ي��د  م���ع���دلت  تنخف�س   •
البلدان املتقدمة ب�سكل عام، لكن يف اليابان امل�سكلة 

اأع���ل���ى ن�����س��ب��ة يف ال���ع���امل من  ح�����ادة لأن ب��ه��ا ث����اين 

الأ�سخا�س الذين تزيد اأعمارهم على 65 عاما، بعد 

دولة موناكو ال�سغرية، وفقا لبيانات البنك الدويل.

اآثار  له  و�سيخوختهم  ال�سكان  عدد  انخفا�س   •
�سارة كبرية على القت�ساد والأمن القومي.

اأك���رب اقت�ساد يف ال��ع��امل، لكن  ال��ي��اب��ان ث��ال��ث   •
ت��ك��ال��ي��ف امل��ع��ي�����س��ة م��رت��ف��ع��ة وال����زي����ادات يف الأج����ور 

بطيئة.

لت�سجيع  امل��ب��ذول��ة  للجهود  ك���ان  الآن،  ح��ت��ى   •
تاأثري  الأط��ف��ال  م��ن  امل��زي��د  اإجن���اب  اليابانيني على 

اإعانات للحمل وال��ولدة ورعاية  حمدود، رغم دفع 

الأطفال.

الإعانات احلكومية  اإن  يقول بع�س اخل��رباء   •
لديهم  ال��ذي��ن  الآب���اء  ا�ستهداف  اإىل  ت��زال متيل  ل 

اأطفال بالفعل، بدل من اإزالة ال�سعوبات التي تثني 

ال�سباب عن تكوين اأ�سر.

 دولة عظمى تعاني »الشيخوخة«.. عدد السكان يتناقص منذ 14 عاما

االنباط-وكاالت

تفا�سيل  ع��ن  ج��دي��د  اأ���س��ع��ة  م�سح  ك�سف 

���س��ب��ي م���راه���ق مت حت��ن��ي��ط��ه ق��ب��ل ح���وايل 

عام.  2300
�سحر  بقيادة  العلماء  من  فريق  وخل�س 

يف  الطب  بكلية  الأ�سعة  ق�سم  اأ�ستاذة  �سليم، 

جامعة القاهرة، اإىل اأن ال�سبي واأ�سرته من 

لأن  عالية  اجتماعية  مكانة  وذوي  الأثرياء 

ج�سده كان مزينا ب� 49 متيمة ثمينة.

اأطلق الفريق على املومياء لقب "ال�سبي 

عام  يف  م��رة  لأول  اكت�سافه  ومت  الذهبي"، 

م�سر. جنوب  يف  مبقربة   1916
اجل�سد  على  املوجودة  التمائم  وت�سمنت 

اأ�سفل  عالق  قلب  �سكل  على  ذهبية  اأج�ساما 

حلقه ول�سانا ذهبيا داخل فمه.

وا���س��ت��خ��دم��ت ���س��ل��ي��م وف��ري��ق��ه��ا الأ���س��ع��ة 

املومياوات  بفح�س  لهم  لل�سماح  املقطعية 

من الداخل دون فك غالفها.

وقدرت الدرا�سة اأن ال�سبي كان يبلغ من 

على  بناًء  عاما،   15 اأو   14 ح��وايل  العمر 

ال��ع��ظ��م��ي وغ���ي���اب �سر�س  درج����ة الل��ت��ح��ام 

العقل يف فمه.

وُو�سعت املومياء داخل تابوتني، اأحدهما 

اآخ��ر  وت��اب��وت  ي��ون��اين،  نق�س  عليه  خ��ارج��ي 

الفتى  ي��رت��دي  ك���ان  بينما  داخ��ل��ي،  خ�سبي 

�سدرية  كرتونية  وعلبة  مذّهب،  راأ�س  قناع 

ت��غ��ط��ي اجل����زء الأم���ام���ي م��ن اجل����ذع، متت 

الدماغ  ا�ستئ�سال  مت  بينما  الأح�ساء،  اإزال��ة 

عرب �سق الأنف، ومتثل هذه املومياء �سورة 

ح��ي��ة مل���ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه امل��ع��ت��ق��دات امل�����س��ري��ة 

ح���ول امل���وت وال��ع��امل الآخ���ر خ���الل الع�سر 

البطلمي.

املوت،  اأنه عند  امل�سريني  واعتقد قدماء 

اأخ��رى  حياة  يف  اخل��ل��ود  اإىل  اجل�سد  ي�سعى 

مم��اث��ل��ة ل��ه��ذا ال���ع���امل. ل��ك��ن ال���دخ���ول اإىل 

لقد  يكن م�سموناً.  الآخرة مل  احلياة  هذه 

عرب  باملخاطر  حمفوفة  رحلة  اأوًل  تطلب 

يف  للح�ساب  امل��ث��ول  يليها  ال�سفلي،  ال��ع��امل 

الأق��ارب  بذل  ال�سبب،  لهذا  اإلهية.  حمكمة 

وامل���ح���ّن���ط���ون ك���ل م���ا يف و���س��ع��ه��م ل�����س��م��ان 

و�سول اأحبائهم اإىل وجهة �سعيدة.

دللت ورمزيات

من  تعك�سه  وم���ا  امل��وم��ي��اء  اأ����س���رار  وع���ن 

"�سكاي  ملوقع  �سليم بحديث  تقول  رمزيات، 

نيوز عربية":

ط���ول���ه  ل�������س���ب���ي،  ت����ع����ود  امل����وم����ي����اء  اإّن 

ان��دم��اج  درج���ة  وتك�سف  128�سنتيمرتاً، 
ال�سبي  عمر  اأّن  العقل  �سر�س  مع  العظام 

وك��ان��ت  ع���ام���اً،   15 اإىل   14 ب���ني  ي�����رتاوح 

اأ�سنانه يف حالة جيدة، حيث مل يظهر دليل 

الأ�سنان  فقدان  اأو  ت�سو�س  اإىل وجود  ي�سري 

ك���ان �سحيح  اأن����ه  ك��م��ا  ال��ل��ث��ة،  اأم���را����س  اأو 

اجل�سم، ول توجد دللت على الإ�سابة باأي 

اأمرا�س اأو �سوء تغذية.

ث��م��ة ج��ان��ب اآخ���ر ت�����س��ري اإل��ي��ه ال��دك��ت��ورة 

م�سر  يف  الأطفال  اأهمية  وهو  �سليم،  �سحر 

التحنيط  طريقة  تعك�سه  وال��ذي  القدمية، 

ت�ساهي  قد  والتي  التكلفة،  وباهظة  املتقنة 

املومياوات امللكية يف طريقة التحنيط.

اأت��اح��ت م��وم��ي��اء ال��ف��ت��ى ال��ذه��ب��ي فر�سة 

مت�سها  مل  مومياء  لفح�س  للعلماء  ذهبية 

يف  تتكرر  ل  فر�سة  وه��ي  املحّنط،  يد  �سوى 

لعبث  تتعر�س  ق��د  ال��ت��ي  امل��وم��ي��اوات  اأغ��ل��ب 

بطريقة  التمائم  و�سعت  حيث  الل�سو�س، 

متقنة للغاية، ولها دللت ومعاين متباينة.

ذه��ب��ي��اً  ل�����س��ان��اً  امل��ث��ال، و���س��ع  ع��ل��ى �سبيل 

داخل الفم ل�سمان قدرة الفتى على الكالم 

يف الآخرة، كما �ساعدت متيمة عقدة اإيزي�س 

على حماية اجل�سد املحنَّط من التحلل.

بزاوية قائمة، تهدف  كما ُوجدت متيمة 

ال�سقر  ع���رّب  بينما  ال���ت���وازن،  حت��ق��ي��ق  اإىل 

املزدوج واأعمدة النعام عن ازدواجية احلياة 

اأّم����ا اجل��ع��ران الذهبي  ال��روح��ي��ة وامل���ادي���ة، 

امل���و����س���وع داخ�����ل ال��ت��ج��وي��ف ال�������س���دري يف 

اإ�سكات  منه  الغر�س  فكان  القلب،  مو�سع 

ي�سهد على  ح��ت��ى ل  احل�����س��اب،  ي���وم  ال��ق��ل��ب 

٣0 من  ال��ف�����س��ل  ذك���ر يف  م��ا  بح�سب  امل��ي��ت، 

كتاب املوتى.

ق�����ام ال���ب���اح���ث���ون ب���ط���ب���اع���ة ن�����س��خ��ة م��ن 

ه����ذا اجل����ع����ران ب��ت��ق��ن��ي��ة ث��الث��ي��ة الأب����ع����اد، 

للكتابة  قريبة  نقو�س  بع�س  عليه  وظ��ه��ر 

الهريوغليفية، لكنها غري وا�سحة.

املو�سوع  ال�سرخ�س  نبات  اإكليل  عن  اأّم��ا 

فيقول  للمومياء،  اخل��ارج��ي  ال�سطح  ح��ول 

ك���ان���وا  امل�������س���ري���ني  ق����دم����اء  اإن  ال���ب���اح���ث���ون 

اأن  واعتقدوا  وال��زه��ور  بالنباتات  مفتونني 

لديهم تاأثريات مقد�سة ورمزية.

املومياء،  نتائج فح�س  اأهمية  اأوجه  اأحد 

املومياء  توؤهل  دقيقة  معلومات  تقدمي  هو 

ل��ل��ع��ر���س اأم�������ام اجل���م���ه���ور، ب���ع���دم���ا ظ��ل��ت 

امل�سري  املتحف  باأقبية  تابوتها  جمهولة يف 

لأكرث من 100 عام، لكن الآن �سيتم و�سع 

�سور الأ�سعة املقطعية اإىل جوار املومياء يف 

العر�س. قاعة 

»مومياء الفتى الذهبي«.. إماطة اللثام عن اكتشاف فرعوني ُمذهل

 

 األردن يسلم اليونسكو ملف إدراج أم الجمال إلى قائمة التراث
نيوز االنباط-�سكاي 

ي��ق��رتب ح�����س��ن ال��رح��ي��ب��ة رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة اأم 

اجل���م���ال الأردن����ي����ة ال��واق��ع��ة يف اأق�����س��ى ���س��م��ال 

الأردنية  العا�سمة  من  كم   86 بعد  على  الأردن 

عمان، من حتقيق هدف اإدراج موقع اأم اجلمال 

الأثري اإىل قائمة الرتاث العاملي.

�سكاي  ملوقع  حديثه  خالل  الرحيبة  واأو�سح 

امللف  هذا  على  عملوا  وفريقه  اأن��ه  عربية  نيوز 

اأو ملل على الرغم من  منذ 8 �سنوات دون كلل 

املعيقات التي كانت تواجههم.

اأم اجل���م���ال الأث������ري ���س��اب��ع  وي��ع��ت��رب م���وق���ع 

���س��ت��دخ��ل اإىل ق��ائ��م��ة  ال���ت���ي  امل���واق���ع الأردن����ي����ة 

الرتاث العاملي يف حال قبول ملفها، الأمر الذي 

الأردين  القت�ساد  رف��د  على  ب���دوره  �سينعك�س 

والقطاع ال�سياحي يف الأردن ب�سكل عام.

اأم  م��وق��ع  اإدراج  م��ل��ف  اأن  ال��رح��ي��ب��ة  واأو����س���ح 

اإىل  ر�سميا  ت�سليمه  �سيتم  القائمة  اإىل  اجلمال 

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

املقبل عرب ال�سفري  اخلمي�س  “اليون�سكو” يوم 
حني  يف  باري�س،  يف  مبقرها  فرن�سا  يف  الأردين 

يف  �سي�سدر  امللف  رف�س  اأو  قبول  على  ال��رد  اأن 

م��وع��د ي��ق��ّدر اأن ي��ك��ون يف م��ط��ل��ع ���س��ه��ر م��ار���س 

املقبل، معربا عن تفاوؤله بقبول امللف.

وعزا تفاوؤله اإىل عدة اأ�سباب اأهمها اأن املوقع 

ي��ت��م��ت��ع ب��ال��ع��دي��د م��ن ن��ق��اط ال��ق��وة مب��ا يتعلق 

بالقيمة الن�سبية يف حني اأن املنظمة ت�سرتط اأن 

تكون هنالك نقطة قوة واحدة للقيمة الن�سبية 

لإدراج اأي موقع على القائمة.

ي�سمل  املوقع  اأن  النقاط،  اأبرز هذه  اأن  وبنّي 

150 مبنى  وت�����س��م��ل  م��ت��ك��ام��ل��ة  ن��ب��ط��ي��ة  م��دي��ن��ة 

النظام  اإىل  اإ���س��اف��ة  حم�سنة،  ب��اأ���س��وار  حم��اط��ة 

امل��ع��م��اري وال��ه��ن��د���س��ي امل��م��ت��زج ب���ني احل�����س��ارة 

الأ�سقف  بنظام  املتمثل  وال��روم��ان��ي��ة  النبطية 

احلجرية من البازلت ونظام الأقوا�س، ما �سكل 

نظام مقاومة الزلزل.

وذكر اأن الفن املعماري املوجود يف املوقع كان 

ن��ظ��ام ري  امل��وق��ع  ي��وج��د يف  ج��دا حيث  متقدما 

كيلومرتا   42 م�سافة  من  املاء  ي�سحب  اإعجازي 

عرب قنوات لكل مبنى من املباين ال� 150.

اإدارة املوقع الذي �سيدرج �سي�سمل 540 دومنا 

من داخل املوقع الأثري. ح�سن الرحيبة رئي�س 

بلدية اأم اجلمال

اأن  اإىل  ح���دي���ث���ه،  خ�����الل  ال���رح���ي���ب���ة  ول���ف���ت 

�سنوات   8 قبل  امل�سروع  ب��داأت يف  عندما  البلدية 

دائرة  اأن  اأهمها  ال�سعوبات  من  العديد  واجهت 

اأو  املوقع  عن  درا���س��ات  متتلك  ل  العامة  الآث���ار 

املوقع  ملف  كتابة  ي�ستطيعون  اأردن��ي��ني  خ��رباء 

لإدراجه على القائمة.

م��ذك��رة  ح��ي��ن��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ة يف  "وقعت  وت���اب���ع، 

ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة ك��ال��ف��ن الأم��ريك��ي��ة لإر���س��ال 

الن�سبية  القيمة  لتحديد  وباحثني  اآث��ار  خرباء 

ونقاط القوة للموقع للم�ساهمة يف كتابة امللف 

ممثال  ال��رح��ي��ب��ة  وق���ام  ف�سول"،   6 م��ن  امل��ك��ون 

الذي  املجهود  ب�سكرهم على  املنطقة  اأهايل  عن 

بذلوه دون اأي مقابل.

مكثف  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  ال��ب��ل��دي��ة  ت��ع��ت��زم  ك��م��ا 

وذل��ك  “اليون�سكو”،  اإىل  امل��ق��دم  امللف  لتعزيز 

الذين  الأع�ساء  الدول  �سفراء  دعوة  من خالل 

�سي�سوتون على ملف اإدراج املوقع على القائمة، 

واإط��الع��ه��م ع��ل��ى اأه��م��ي��ت��ه امل��وق��ع وا���س��ت��ع��را���س 

الن�سبية التي يتمتع بها  نقاط القوة يف القيمة 

للموقع  الرتوجية  احلمالت  جانب  اإىل  املوقع، 

عرب خمتلف الو�سائل ويف جميع اأنحاء العامل.

ا�ستثمارية فر�سة 

بالإ�ستثمار  الراغبني  جميع  الرحيبة  ودع��ا 

الفر�س  وا�ستطالع  املنطقة  لزيارة  املنطقة  يف 

اأنها  واأك���د  املنطقة،  يف  امل��وج��ودة  ال�ستثمارية 

ت��ع��د ف��ر���س��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة مل��ح��دودي��ة اخل��دم��ات 

بيوت  اأو  الفنادق  من  بداأ  املنطقة  يف  ال�سياحية 

الإق��ام��ة و���س��ول اإىل ب��اق��ي اخل��دم��ات الأخ���رى 

ال�سياحية. املواقع  التي حتتاجها 

بزيارة  ق��ام��وا  زائ��ر  اآلف   10 اأن  اإىل  واأ���س��ار، 

موؤكدا  املا�سي،  العام  خالل  اجلمال  اأم  منطقة 

كبريا  اإق��ب��ال  و�ست�سهد  �سيت�ساعف  ال��رق��م  اأن 

ومن�����وا غ���ري م�����س��ب��وق يف ح����ال اإدراج�����ه�����ا ع��ل��ى 

القائمة.

تاريخ عريق

اإح�����دى م��دن  اأم اجل���م���ال  وت��ع��ت��رب م��ن��ط��ق��ة 

ال��دي��ك��اب��ول�����س ال��ع�����س��رة وك���ان���ت ت���ع���رف ب��ا���س��م 

)ك���ان���ث���ا(، وه����ي م��دي��ن��ة روم���ان���ي���ة اأث���ري���ة تقع 

وتتميز  الأردنية،  ال�سورية  بالقرب من احلدود 

باأروع البوابات احلجرية وتعرف با�سم »الواحة 

ال�����س��وداء« وذل���ك مل��ا ب��ه��ا م��ن اأع����داد ك��ب��رية من 

ال�سوداء. الأحجار الربكانية 

الع�سر  اإىل  اجلمال"  "اأم  ت���اري���خ  وي���رج���ع 

ال��ن��ب��ط��ي ال����روم����اين ال��ب��ي��زن��ط��ي. وق����د ب��ن��ي��ت 

يف اإح������دى م�����س��ت��وط��ن��ات ال��ن��ب��ط��ي��ني ال��ق��دمي��ة 

م��ن ال��ط��وب ال��ب��ازل��ت��ي الأ���س��ود امل��دع��م بقوالب 

ال��ق��رن  يف  وازده������رت  ال��ب��ازل��ت  م���ن  م�ستطيلة 

الأول ق��ب��ل امل���ي���الد، ع��ل��ى ط���رف اأح����د الأودي����ة 

اجلنوب  باجتاه  ال���دروز  جبل  من  تنحدر  التي 

الغربي.

والأمويني،  العبا�سيني  بحكم  املدينة  ومرت 

وم������ن ث����م خ�����س��ع��ت ل���الن���ت���داب���ني ال��ف��رن�����س��ي 

والربيطاين.

اأبناء املدينة حافظوا عليها

ملحافظتهم  امل��دي��ن��ة  اأب���ن���اء  ���س��ك��ر  ال��رح��ي��ب��ة 

اأن  واأك��د  ب��ه،  امل�سا�س  الأث��ري وع��دم  املوقع  على 

الأهايل التي كانت ت�سكنه حافظوا عليها حلني 

اخل�����روج م��ن��ه��ا، واأ����س���ار اأن ال��ع��م��ران احل��دي��ث 

املوقع  داخ��ل  بناء  اأي  يوجد  ول  املنطقة  يطوق 

الأثري.

االنباط-وكاالت

الهرمونات  حقن  على  الإقبال  ي��زداد 

امل���ح���ف���زة ل���ل���ن�������س���اط ال���ري���ا����س���ي وال���ت���ي 

ت�����س��اع��د ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة وت��ك��ب��ري ال��ع�����س��الت 

الأطباء  حتذير  و�سط  الريا�سيني،  بني 

للحياة،  تهديدها  م��ن  ال�سحة  وخ���رباء 

دون  من  ا�ستخدامها  انت�سار  بعد  خا�سة 

طبية. م�سورة 

اأن ه���ذه ال��ه��رم��ون��ات  وي���رى الأط���ب���اء 

ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة ال���ع�������س���الت ب�����س��ك��ل 

���س��ري��ع م��ن خ���الل زي����ادة ن�����س��ب��ة ه��رم��ون 

مما  كبري  ب�سكل  الذكري  الت�ستي�سرتون 

الغذائي وعلى  التمثيل  يوؤثر على عملية 

كبري. ب�سكل  الع�سالت  منو  زيادة 

ال��ت��ح��ذي��ر اأي�����س��ا ���س��م��ل ح��ق��ن ال��زي��ت 

اخل������ط������رية، ال�����ت�����ي ي����ل����ج����اأ ل����ه����ا ب��ع�����س 

ب�سكل  ع�سالتهم  لتكبري  ال��ري��ا���س��ي��ني، 

. املناف�سة  قبل  فوري 

بع�س احلالت  ي��وؤدي يف  اأم��ر قد  وهو 

لإ����س���اب���ة  اأو  ال���ق���ل���ب  ع�������س���ل���ة  ل���ت���وق���ف 

ي���وؤدي  مم��ا  ب��ال��ت��ل��ف  الع�سلية  الأن�����س��ج��ة 

لحقا. اليد  لبرت 

وف��ك��رة ت��ك��ب��ري ال��ع�����س��الت واحل�����س��ول 

ع��ل��ى ج�����س��م ري��ا���س��ي، ب����داأت م��ن��ذ ظ��ه��ور 

الت�سعينات،  بفرتة  الج�سام  كمال  لعبي 

وه���م وف���ق خ����رباء ف��ر���س��وا ف��ك��رة ت��ف��وق 

حجم الع�سالت على اجلماليات الأخرى 

ال��ت��ي ع����ادة م���ا ت���ربز اجل�����س��م ال��ري��ا���س��ي 

الطبيعي. والوزن  الر�ساقة  واأهمها 

ول����ل����ح����دي����ث ع������ن امل������و�������س������وع، ق����ال 

ا���س��ت�����س��اري ال�����س��ك��ري وال���غ���دد ال�����س��م��اء 

حديث  يف  �سغري،  الدين  ع��الء  الدكتور 

عربية": نيوز  "�سكاي  ل�

ه��رم��ون ال��ن��م��و وال��ت�����س��ت��ي�����س��رتون هي 

هذا  يف  امل�ستخدمة  الهرمونات  اأكرث  من 

ال�سياق.

يف الإم����ارات ل مي��ك��ن احل�����س��ول على 

طبية. ا�ست�سارة  دون  الهرمونات  هذه 

ال���ه���رم���ون���ات  ت���ل���ك  ت������وؤدي  اأن  مي���ك���ن 

ع�سلة  على  لتاأثرياتها  بالإ�سافة  للعقم، 

الع�سبي. واجلهاز  القلب 

ه���ن���اك ب���دائ���ل اأخ������رى ل����زي����ادة ح��ج��م 

الع�سلة، مثل م�سل احلليب وهو متوفر 

وبودرة. �سكل حبوب  على 

5 م��ل��غ م��ن��ه  ال��ك��ري��ات��ني مم��ك��ن اأخ����ذ 

ي��وم��ي��ا ول���ف���رتة حم�����دودة، وه���و ي�����س��اع��د 

الع�سلي. التدريب  متاعب  تخفيف  على 

االنباط-وكاالت

ع��ن��دم��ا ي�����س��ادف ال��ن��ا���س ف��ي��ال داخ��ل 

ح��دي��ق��ة ح��ي��وان��ات، ف��اإن��ه��م ل ي�����س��اب��ون 

بالده�سة يف الغالب، لأنهم يعتقدون اأن 

موجودا  زال  ما  ال�سخم  احل��ي��وان  ه��ذا 

بيئية  ب��ي��ان��ات  ل��ك��ن  ال���ع���امل،  يف  ب��ك��رثة 

ال��ف��ي��ل��ة  اأن  اإىل  وت��ن��ب��ه  ال��ع��ك�����س،  ت��ظ��ه��ر 

النقرا�س". "خطر  عن  مبناأى  لي�ست 

نيوز"  "�سكاي  ����س���ب���ك���ة  وب���ح�������س���ب 

ال���ربي���ط���ان���ي���ة، ف�����اإن ان���ق���را����س ال��ف��ي��ل��ة 

م���درج���ة ���س��م��ن احل���ي���وان���ات امل��ع��ر���س��ة 

ل���الن���ق���را����س، ق���د ي���زي���د م���ن ت��داع��ي��ات 

الح����ت����ب����ا�����س احل�����������راري ع����ل����ى ك���وك���ب 

الأر�س.

اأك���رب  ان��ق��را���س  اأن  وي����رى اخل�����رباء 

الأر�س  �سطح  فوق  يعي�س  ثديي  حيوان 

���س��ي��وؤث��ر ب�����س��دة ع��ل��ى ث���اين اأك����رب غ��اب��ة 

العامل. مطرية يف 

اأع����داد  ت��راج��ع  اإىل  وت�����س��ري الأرق�����ام 

الكونغو  حو�س  يف  كبري  ب�سكل  الفيلة 

اأرا���س��ي ع��دد م��ن دول  ال��ذي ميتد على 

اإفريقيا. وغرب  و�سط 

احلياة  حماية  جمعية  اأرق��ام  وتظهر 

انخف�ست  ال��ف��ي��ل��ة  اأع����داد  اأن  ال��ب��ح��ري��ة 

 40 اإىل  ف��رتاج��ع��ت  امل��ئ��ة،  يف   60 بن�سبة 

املنطقة. األف فقط يف هذه 

احليوان  لهذا  اجلائر  ال�سيد  ويعد 

وتهريبه  ع��اج��ه  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ب��ه��دف 

اإىل اخلارج، من بني اأبرز اأ�سباب تراجع 

الفيلة. اأعداد 

اإن��ه يف ح��ال اختفت  وي��ق��ول اخل��رباء 

الفيلة ب�سكل نهائي، فاإن الغابة املطرية 

ل��ل��ك��ون��غ��و، وه��ي ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د الأم����ازون 

 9 اإىل  ي�����س��ل  ���س��ت��ف��ق��د م��ا  ال���ربازي���ل،  يف 

يف امل��ئ��ة م���ن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ام��ت�����س��ا���س 

املوجود يف اجلو. الكربون 

وي����رى ���س��ت��ي��ف��ن ب��ل��ي��ك، وه����و اأ���س��ت��اذ 

"�سانت  بجامعة  احلياة  علم  يف  م�ساعد 

الأمريكية،  مي�سوري  ولي��ة  يف  لوي�س" 

اأن������ه يف ح�����ال ان���ق���ر����س���ت ال���ف���ي���ل���ة م��ن 

ال���غ���اب���ات، ف�����اإن ذل����ك ���س��ي�����س��ك��ل ���س��رب��ة 

املناخ. تغري  مكافحة  جلهود  موجعة 

املخاوف  هذه  الفيلة  انقرا�س  ويثري 

تتغذى على  الكربون، كما  لأنها متت�س 

منخف�سة،  كربونية  كثافة  ذات  اأ�سجار 

الغذائية  الناحية  فائدة من  اأكرث  لأنها 

اإليها. بالن�سبة 

 تحذيرات من حقن
 الرياضيين للهرمونات والزيوت 

في عضالتهم

 لم يبق منها الكثير.. تحذير صادم 
بشأن أعداد الفيلة في العالم


