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الملك يوجه مؤسسات الدولة إلى التعاون والتنسيق
لضمان تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام

الملك :الهدف النهائي من تحديث
القطاع العام تحسين الخدمات
المقدمة للمواطنين

الخصاونة :خارطة التحديث هدفها الوصول
لقطاع عام فعال وال استغناء عن أي موظف
االنباط – عمان
قال رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة
،رئي�س جلنة حتديث القطاع العام ،اإن اللجنة
ت�صرفت ال�ي��وم وب�ع��د اإجن ��از مهامها بت�صليم
خم��رج��ات ع�م�ل�ه��ا امل�ت�م�ث�ل��ة ب �خ��ارط��ة ط��ري��ق
حتديث القطاع ال�ع��ام اإىل جاللة امللك عبد
اهلل الثاين.
واأكد رئي�س الوزراء خالل موؤمتر �صحفي
ع �ق��ده ال �ي��وم الأح� ��د يف دار رئ��ا� �ص��ة ال� ��وزراء
بح�صور ع��دد م��ن ال ��وزراء واأع���ص��اء اللجنة،
اأننا نطمح من خالل خارطة طريق حتديث

القطاع العام يف الو�صول اإىل قطاع عام مم ّكن
وف� ّع��ال ،يعمل ك��وح��دة واح��دة لتنمية الأردن
وحتقيق الرفاه للمواطنني.
كما اأك��د اأن خارطة حتديث القطاع العام
ت���ص�ك��ل راف� �ع ��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة مل �� �ص��اري ال�ت�ح��دي��ث
ال�صِ يا�صي والق�ت���ص��ادي ،م�صيفا اأن تطوير
القطاع العام ياأتي يف اإطار منظومة التحديث
التي اأطلقها جاللة امللك عبد اهلل الثاين ،مع
دخ��ول الأردن مئويته الثانية وال�ت��ي ت�صمل
ال �ت �ح��دي��ث ال���ص�ي��ا��ص��ي ال� ��ذي اأجن ��زن ��ا ال���ص��ق
الت�صريعي منها ،وم��ا زال لدينا م�صرية من
العمل للت�صبيك م��ع ال�صباب ومتكني امل��راأة،

ف���ص��ال ع��ن ال�ت��وج�ي��ه امل�ل�ك��ي ال ��ذي ن�ت��ج عنه
ال ��روؤي ��ة الق�ت���ص��ادي��ة لع�صر � �ص �ن��وات ،وال�ت��ي
ت�صتهدف ت��وظ�ي��ف ن�ح��و م�ل�ي��ون اأردين على
م��دى ع�صر ��ص�ن��وات وحت�ق�ي��ق من��و اقت�صادي
يقارب ال�  5باملئة.
وت��اب��ع اأن العن�صر ال�ث��ال��ث م��ن منظومة
التحديث تولته احلكومة حني �صكلت جلنة
لتحديث القطاع العام التي عملت على مدى
ال���ص�ه��ور ال�صبعة امل��ا��ص�ي��ة ،واأجن ��زت مهامها
و�صلمت خمرجات عملها يف الوقت املحدد.
التفا�صيل �ص «»2

الحكومة تقر آل َّية صرف دعم المحروقات ..
 16مليونا لألسر و 5للنقل العام

االنباط – عمان

2
العيسوي يحاضر في إربد عن المبادرات الملكية
االنباط – اربد
قال رئي�س الديوان امللكي الها�صمي يو�صف
ح�صن العي�صوي ،رئي�س جلنة متابعة تنفيذ
م� �ب ��ادرات ج��الل��ة امل �ل��ك ،اإن ر� �ص��ال��ة امل �ب ��ادرات
امللكية ت�صتهدف النهو�س بالواقع الجتماعي
والقت�صادي والثقايف وال�صحي والتعليمي يف

املجتمعات امل�صتهدفة ،ل �صيما اأن املواطن هو
هدف التنمية وغايتها.
واأ�صاف يف حما�صرة األقاها م�صاء اأول اأم�س
ال���ص�ب��ت ،مب���ص��اف��ة اآل ال �ت��ل ،ب�ح���ص��ور وج�ه��اء
وممثلني عن املجتمع املحلي ،اأن املبادرات امللكية
تاأتي ترجمة حقيقية ل��روؤى جاللة امللك عبد
اهلل الثاين ،وتنفذ يف اإطار خارطة طريق ت�صتند

اإىل التن�صيق والتعاون مع اجلهات احلكومية،
واإقامة �صراكات مع خمتلف املوؤ�ص�صات.
وب ��ني ،اأن ج��الل��ة امل �ل��ك ،ي���ص��ع يف مقدمة
اأول��وي��ات��ه ،حت�صني م���ص�ت��وى ح�ي��اة امل��واط�ن��ني،
من خالل ت�صريع عملية التحديث والتطوير
والتنمية.
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رفع أسعار بنزين اوكتان  90والكاز والديزل  35فلسا
واوكتان  60 95فلسا لشهر آب
7

الجغبير :التشاور مع ّ
المؤسسات والجهات
كافة
ّ
الصناعي لتوحيد الموقف تجاه
ذات العالقة بالعمل
ّ
قانون االستثمار
االنباط – عمان
بحث رئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة غرفتي
�صناعة الأردنّ وع ّمان بح�صور اأع�صاء الغرف
ال �� �ص �ن��اع � ّي��ة ،يف م�ب�ن��ى غ��رف��ة � �ص �ن��اع��ة ع � ّم��ان
اأم ����س الأح � ��د ،م �� �ص��روع ق��ان��ون تنظيم البيئة

ال�صتثمار ّية ،بح�صور وزي��ر ال�صتثمار خريي
ع �م��رو ،رئ �ي ����س جل �ن��ة الق �ت �� �ص��اد وال��ص�ت�ث�م��ار
النياب ّية الدكتور خريابو�صعيليك ،وع��دد من
اأع�صاء جلنة القت�صاد النياب ّية ال�صتثمار.
وق��ال رئي�س غرفتي �صناعة الأردنّ وع ّمان
املهند�س فتحي اجلغبري ،اأنّ هذا الجتماع ياأتي

�صمن �صيا�صة جمل�س اإدارة الغرفة يف الت�صاور
م��ع ك��ا ّف��ة امل �وؤ�� ّ�ص �� �ص��ات واجل �ه��ات ذات ال�ع��الق��ة
بالعمل ال���ص�ن��اع� ّ�ي ،ولتوحيد امل��وق��ف القطاع
ال�صناعي جتاه هذا القانون.
ّ
التفا�صيل �ص «»7

بعد  66عامًا على المذبحة ..وثائق تكشف
كيف خططت إسرائيل لكفر قاسم تحت غطاء
«العدوان الثالثي» لتهجير فلسطينيي المثلث
االنباط-وكاالت
يتوا�صل الك�صف عن وثائق تاريخية اإ�صرائيلية
ت� �وؤك ��د اأن م��ذب �ح��ة ك �ف��ر ق��ا� �ص��م ،ال �ت ��ي وق �ع ��ت يف
 ،29.10.1956كانت ج��زءاً من خطة تهجري
فل�صطينيني بقوا داخ��ل قراهم رغ��م نكبة ،1948
وكانت ترمي اإىل طردهم اإىل الأردن .هذا ما ُتد ّلل
عليه م�صتندات اأر�صيفية خا�صة باملحكمة ال�صورية
الإ�صرائيلية للنظر بق�صية مذبحة يف كفر قا�صم،
ويك�صف عنها جي�س الحتالل اليوم
الوثائق توؤكد ما حاولت املوؤ�ص�صة الإ�صرائيلية

نفيه منذ عقود :املذبحة جزء من خطة خلند لطرد
م��ا اأم �ك��ن م��ن فل�صطينيي ال��داخ��ل خل ��ارج ال�ب��الد،
خا�صة اإىل الأردن .ي�صار اإىل اأن اإ�صرائيل ارتكبت
م��ذب�ح��ة ب�ح��ق اأه ��ايل ق��ري��ة ك�ف��ر ق��ا��ص��م يف منطقة
املثلث تزامناً مع العدوان الثالثي على م�صر ،وحتت
غطاء دخانها ،وفيها قتلت  49من اأهايل كفر قا�صم
�صيوخاً ون�صا ًء واأطفا ًل ،واأ�صابت ع�صرات منهم اأثناء
عودتهم من قطيف الزيتون يف كرومهم ،بحجة اأنهم
انتهكوا اأمراً ع�صكرياً مبنع التجول مل ي�صمعوا به.
ولحقا زعمت اإ�صرائيل اأن املجزرة متت دون تعليمات
عليا ،واأنها فعل اأقدمت عليه قوات يف امليدان

غ��داة الك�صف عن املذبحة من قبل بع�س نواب
احلزب ال�صيوعي الإ�صرائيلي وحزب مبام ال�صهيوين
ال �ي �� �ص ��اري ،اأق ��ام ��ت اإ� �ص ��رائ �ي ��ل حم �ك �م��ة مل �ق��ا� �ص��اة
املتورطني ،و�صرعان ما ّ
تبني اأنها حمكمة �صورية
كانت تهدف لمت�صا�س الغ�صب وتزوير احلقائق.
وا�صتناداً للم�صتندات التاريخية التي يك�صف عنها
الآن ،بعد قرار للمحكمة الع�صكرية العليا (ا�صتجابة
لطلب جهات اإ�صرائيلية بحثية) يت�صح اأن��ه خالل
امل��داولت الق�صائية (التي بقيت �صرية  60عاماً)
ذكرت عدة مرات.
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اأق َّر جمل�س الوزراء يف جل�صته التي عقدها
اأم�س الأح��د ،برئا�صة رئي�س ال��وزراء الدكتور
ب�صر اخل���ص��اون��ة ،اآل � َّي��ة ��ص��رف وت��وزي��ع دع��م
املخ�ص�س ملنتفعي �صندوق املعونة
املحروقاتَّ ،
الوطن َّية ،وطلبة اجلامعات غ��ري املقتدرين،
وقطاع النَّقل العام ،والبالغة قيمته  30مليون
دي�ن��ار .ومبوجب الآل� َّي��ة� ،صيجري تخ�صي�س
نحو 16مليون دينار لدعم الأُ��ص��ر امل�صتفيدة
من �صندوق املعونة الوطن َّية ،والبالغ عددها
قرابة  216األ��ف اأُ�صرة ،ونحو  4ماليني دينار
ل��دع��م ال� َّ�ط�ل�ب��ة اجل��ام�ع�ي��ني غ��ري امل�ق�ت��دري��ن،

والبالغ عددهم قرابة  74األف طالب وطالبة،
و 5ماليني دينار لدعم ت�صغيل خطوط قطاع
النَّقل العام.
وي�اأت��ي تخ�صي�س ال� َّدع��م للح ِّد م��ن ت�اأث��رُّ
ه��ذه ال�ف�ئ��ات بانعكا�س ارت �ف��اع اأ��ص�ع��ار ال ِّنفط
عامل َّياً على اأ�صعار امل�صتقَّات النفط َّية حمل َّياً.
وق � � � َّرر امل �ج �ل ����س � �ص ��رف ال � � َّدع� ��م ل�ل�ف�ئ��ات
امل�صتحقَّة ملدَّة �ص َّتة �صهور عن الفرة من بداية
�صهر ُّ
متوز اجلاري وحتى نهاية العام ،على اأن
ً
ال�صرف اعتبارا من مطلع �صهر اآب.
يبداأ َّ
وع�ل��ى �صعيد اآخ��ر ،واف��ق جمل�س ال��وزراء
على الأ�صباب املوجبة مل�صروع “نظام ت�صكيل
جل ��ان ال ��� َّ�ص��الم��ة وال �� �ص� َّ�ح��ة امل�ه�ن� َّي��ة وتعيني

امل�صرفني يف املو َّؤ�ص�صات ل�صنة 2022م” ،بهدف
توفري احلماية لل ُع َّمال من الأمرا�س املهن َّية،
وحت�صني الإنتاج َّية يف املو َّؤ�ص�صات ،وال َّتقليل من
اإ�صابات العمل والآثار النَّاجمة عنها.
وي�ن��� ُّ�س ال� ِّن�ظ��ام على ت��وف��ري خمت�صِّ ني يف
جم��ال ال��� َّ�ص��الم��ة وال���ص� َّ�ح��ة امل�ه�ن� َّي��ة ي�ت��و ُّل��ون
الإ�� �ص ��راف ع�ل��ى و� �ص��ع ال��� ِّ�ص�ي��ا��ص��ات وامل�ع��اي��ري
واخل� � �ط � ��ط ،واإع� � � � � ��داد ال � �ق� ��واع� ��د وال� � ُّن� �ظ ��م
وال َّتعليمات الفن َّية ال�ت��ي ينبغي اأن ُت� َّت�ب��ع يف
ه��ذا امل�ج��ال ،ومراقبة تنفيذها وفقاً لأح��دث
املمار�صات واملنهج َّيات العامل َّية.
التفا�صيل �ص «»2

 252مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي
للنصف األول من العام  2022وبنسبة نمو %38
االنباط-عمان
ح �ق �ق��ت جم �م��وع��ة ال �ب �ن��ك ال �ع��رب��ي ن�ت��ائ��ج
ايجابية خالل الن�صف الول من العام ،2022
ح�ي��ث ب�ل�غ��ت الرب� ��اح ال���ص��اف�ي��ة ب�ع��د ال�صريبة
 252مليون دولر اأمريكي مقارنة ب 182.4
م �ل �ي��ون دولر اأم��ري �ك��ي ك �م��ا يف  30ح��زي��ران
 2021حم�ق�ق��ة من ��وا بن�صبة  ،38%كما
حافظت املجموعة على مركز مايل قوي وبلغت

حقوق امللكية  10.2مليار دولر امريكي.
وق��د اظ�ه��رت الت�صهيالت الئتمانية منوا
بن�سبة  6%بنهاية الن�صف الول م��ن العام
 2022لت�صل اىل  35.7مليار دولر اأمريكي
باملقارنة م��ع  33.8مليار دولر اأمريكي يف
ال �ف��رة نف�صها م��ن ال �ع��ام ال���ص��اب��ق ،ويتما�صى
ه��ذا النمو م��ع ا�صراتيجية البنك احل�صيفة
يف التو�صع بطرح منتجات وخ��دم��ات ملجموعة
وا��ص�ع��ة م��ن ال�ع�م��الء م��ع امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى تنوع

ج� �غ ��رايف وق �ط ��اع ��ي ،يف ح ��ني ارت �ف �ع��ت ودائ� ��ع
العمالء لت�صل اىل  47.1مليار دولر امريكي
كما يف  30ح��زي��ران  2022مقارنة م��ع 46
م �ل �ي��ار دولر ام��ري �ك��ي ب�ن�ه��اي��ة  30ح��زي��ران
 2021وب�ن���ص�ب��ة من��و ب�ل�غ��ت  ،2%ويعك�س
ا�صتمرار ارتفاع الودائع يف معظم املناطق التي
يتواجد فيها البنك قدرته التناف�صية من خالل
الركيز على قاعدة .
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االثنني

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى االأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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جاللته يوجه مؤسسات الدولة إلى التعاون والتنسيق لضمان
تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام

الملك :الهدف النهائي من تحديث القطاع العام
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

* الملك :ضرورة قيام الحكومة بشرح أهداف
الخارطة للمواطنين ليكونوا شركاء في التنفيذ
* رئيس الوزراء :مكونات خارطة تحديث القطاع
العام تركز على خدمة المواطن
* رئيس الوزراء :خارطة التحديث تشمل سبعة مكونات
كأولوية قصوى للتنفيذ منها الرقمنة والحوكمة
االنباط – عمان

اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين ،اأم�س االأحد ،اأن الغاية والهدف
ال�ن�ه��ائ��ي م��ن حت��دي��ث ال �ق �ط��اع ال �ع��ام حت���س��ني اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة
للمواطنني ورفع كفاءة االإدارة العامة.

وخالل ا�ستماع جاللة امللك اإىل اإيجاز من جلنة حتديث القطاع
العام برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة بعد اأن اأجنزت
مهامها ،وج��ه جاللته موؤ�س�سات ال��دول��ة اإىل ال�ت�ع��اون والتن�سيق
ل�سمان تنفيذ خ��ارط��ة حت��دي��ث ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ،ال�ت��ي تت�سمن يف

مرحلتها االأوىل برنامج عمل تنفيذيا لالأعوام .2025 -2022
و�سدد جاللته ،خالل اللقاء الذي عقد يف ق�سر احل�سينية ،على
اأهمية االلتزام بتنفيذ هذه االإ�سالحات وحتديد النتائج املرجوة
منها دون االلتفات اإىل امل�سككني بجدية التحديث ،الفتا اإىل �سرورة
اأن تقوم احلكومة ب�سرح اأهداف اخلارطة للمواطنني ليكونوا �سركاء
يف التنفيذ.
واأ�سار جاللة امللك اإىل اأن حتديث القطاع العام من اأهم امل�سارات
التي ينتظرها االأردنيون ،موؤكدا اأن جناحه �سروري لنجاح م�سارات
التحديث االأخرى ،بخا�سة االقت�سادي منها.
وق��ال رئي�س ال��وزراء ،اإن خارطة الطريق ح��ددت �سبعة مكونات
كاأولوية ق�سوى للتح�سني والتحديث ،ت�سمل اخلدمات احلكومية،
واالإج� � ��راءات وال��رق�م�ن��ة ،وال�ه�ي�ك��ل التنظيمي واحل��وك �م��ة ،ور��س��م
ال�سيا�سات و�سنع القرار ،وامل��وارد الب�سرية ،والت�سريعات ،والثقافة
املوؤ�س�سية ،اإذ �ست�سكل هذه املكونات اإطارا لتحديث القطاع العام.
واأ�ساف اخل�ساونة ،اإن هذه املكونات تركز يف جوهرها على خدمة
امل��واط��ن واملتعاملني مع القطاع ال�ع��ام ،مبا ين�سجم مع خمرجات
روؤية التحديث االقت�سادي ومنظومة التحديث ال�سيا�سي اللتني مت
اإطالقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.
واأك� ��د رئ�ي����س ال � ��وزراء اأن امل��رح�ل��ة االأوىل م��ن ب��رن��ام��ج العمل
التنفيذي خلارطة الطريق �سينتهي يف عام  ،2025اإذ �سيتم تقييم
اأث��ر الربنامج يف نهاية العام االأخ��ري ،لي�سار اإىل ت�سميم املرحلة
الثانية منه.
وعر�س اأع�ساء جلنة حتديث القطاع العام اأبرز حماور اخلارطة،
التي تت�سمن  206مبادرات ،منها  30مبادرة تتعلق بخدمات حكومية
حم��وره��ا امل ��واط ��ن ،و 9م �ب ��ادرات ت �ه��دف اإىل ت��ر��س�ي��ق االإج � ��راءات
احلكومية واأمتتتها.
واأ�ساروا اإىل اأن اخلارطة تت�سمن  31مبادرة يف الهيكل احلكومي
لتعزيز مرونته وكفاءته مبا يف ذلك دمج بع�س الوزارات واملوؤ�س�سات،
و 23مبادرة �سمن بند احلوكمة الر�سيدة وال�سفافية ،ف�سال عن 42
مبادرة خلطط ا�ست�سرافية مرتابطة وعابرة للحكومات ت�ستخدم
الرقمنة وتقييم االأثر لدعم عملية �سنع القرار.
وبينوا اأن هناك  35مبادرة مرتبطة بتمكني الكفاءات من قيادات
ومواهب ق��ادرة على االرتقاء ب��االأداء يف القطاع العام ،و 22مبادرة
تتعلق بالت�سريعات الداعمة للتغيري االإيجابي ،و 14مبادرة لتنمية
ثقافة موؤ�س�سية حمفزة خلدمة املواطن ،وتعزيز البيئة الداعمة
للتحول واالبتكار.

العيسوي ينقل تعازي الملك
إلى عتمة والعدوان
االنباط – عمان

نقل رئي�س ال��دي��وان امللكي الها�سمي يو�سف
ح�سن ال�ع�ي���س��وي ت �ع��ازي ج��الل��ة امل �ل��ك ع�ب��داهلل
الثاين اإىل ع�سرية عتمة بوفاة ال�سحفي عاطف
حم �م��د ع �ت �م��ة ،واإىل ع �� �س��رية ال � �ع� ��دوان ب��وف��اة

رو�ستيكيا �سالم اأبو ع�ساف ،اأرملة املرحوم عالن
العدوان.
واأع � ��رب ال�ع�ي���س��وي ،يف ات �� �س��ال ه��ات �ف��ي ،مع
اأ�سرتي املرحومني ،عن تعازي وموا�ساة جاللة
امللك� ،سائال اهلل اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته.

الحكومة تقر آل َّية صرف دعم المحروقات
 16 ..مليونا لألسر و 5للنقل العام
االنباط – عمان

اأق � َّر جمل�س ال ��وزراء يف جل�سته التي عقدها
اأم�س االأحد ،برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر
اخل�ساونة ،اآل َّية �سرف وتوزيع دعم املحروقات،
املخ�س�س ملنتفعي ��س�ن��دوق امل�ع��ون��ة ال��وط�ن� َّي��ة،
َّ
وطلبة اجلامعات غري املقتدرين ،وقطاع ال َّنقل
العام ،والبالغة قيمته  30مليون دينار.
ومب��وج��ب االآل � َّي��ة� ،سيجري تخ�سي�س نحو
16م �ل �ي��ون دي �ن��ار ل��دع��م االأُ�� �س ��ر امل���س�ت�ف�ي��دة من
�سندوق املعونة الوطن َّية ،والبالغ عددها قرابة
 216األ ��ف اأُ� �س��رة ،ون�ح��و  4م��الي��ني دي �ن��ار لدعم
ال� َّ�ط�ل�ب��ة اجل��ام�ع�ي��ني غ��ري امل �ق �ت��دري��ن ،وال�ب��ال��غ
عددهم قرابة  74األف طالب وطالبة ،و 5ماليني
دينار لدعم ت�سغيل خطوط قطاع ال َّنقل العام.
وياأتي تخ�سي�س الدَّعم للح ِّد من ت أا ُّثر هذه
الفئات بانعكا�س ارتفاع اأ�سعار ال ِّنفط عامل َّياً على
اأ�سعار امل�ستقَّات النفط َّية حمل َّياً.
وق َّرر املجل�س �سرف الدَّعم للفئات امل�ستحقَّة
ملدَّة �س َّتة �سهور عن الفرتة من بداية �سهر ُّ
متوز
ال�سرف
اجلاري وحتى نهاية العام ،على اأن يبداأ َّ

اعتباراً من مطلع �سهر اآب.
وعلى �سعيد آاخ��ر ،وافق جمل�س ال��وزراء على
االأ��س�ب��اب امل��وج�ب��ة مل���س��روع “نظام ت�سكيل جلان
وال�سحة املهن َّية وتعيني امل�سرفني يف
ال�سالمة
َّ
َّ
املو َّؤ�س�سات ل�سنة 2022م” ،بهدف توفري احلماية
لل ُع َّمال من االأمرا�س املهن َّية ،وحت�سني االإنتاج َّية
يف املو َّؤ�س�سات ،وال َّتقليل من اإ�سابات العمل واالآثار
ال َّناجمة عنها.
خمت�سني يف جمال
وين�س ال ِّنظام على توفري
ِّ
ُّ
وال�سحة املهن َّية يتو ُّلون االإ�سراف على
ال�سالمة
َّ
َّ
و��س��ع ال��� ِّ�س�ي��ا��س��ات وامل�ع��اي��ري واخل �ط��ط ،واإع ��داد
القواعد وال ُّنظم وال َّتعليمات الفن َّية التي ينبغي
اأن ُت َّتبع يف ه��ذا املجال ،ومراقبة تنفيذها وفقاً
الأحدث املمار�سات واملنهج َّيات العامل َّية.
كما وافق جمل�س الوزراء على االأ�سباب املوجبة
مل�سروع “نظام م�ع�دِّل لنظام ال َّتنظيم االإداري
لهيئة تنمية وتطوير امل�ه��ارات املهن َّية وال ِّتقنية
ل�سنة 2022م” ،واالأ�سباب املوجبة مل�سروع “نظام
م �ك��اف �اأة ن�ه��اي��ة اخل��دم��ة مل� َّ
�وظ�ف��ي دائ� ��رة قا�سي
الق�ساة واملحاكم ال�سرع َّية العاملني يف القد�س».

وزير الداخلية يجري تشكيالت إدارية جديدة
االنباط – عمان

ق ��رر وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة م ��ازن ال �ف��راي��ه اإج ��راء
ت�سكيالت يف الوزارة العتبارات اإدارية ،بدءا اليوم
االث�ن��ني ،ت�سمل تعيني املحافظ حممد مبارك
الرفايعة م��دي��را ملديرية ال���س�وؤون القانونية /
مركز الوزارة ونقل مدير مديرية حقوق االإن�سان
امل �ح��اف��ظ غ �� �س��ان ع �ل��ي ال �ك��اي��د م��دي��را مل��دي��ري��ة
ال�سالمة العامة واملرورية و�سوؤون البيئة  /مركز

الوزارة .كما قرر تعيني املحافظ اإ�سماعيل حممد
ال�سرايرة مديرا ملديرية حقوق االإن�سان  /مركز
الوزارة ونقل مت�سرف لواء اجلامعة  /حمافظة
العا�سمة ح�م��دان فهد ال�سرحان نائبا ملحافظ
اإربد ومت�سرفا للواء ق�سبة اإربد ونقل مت�سرف
ل��واء ماركا  /حمافظة العا�سمة عا�سم مو�سى
ال�ن�ه��ار نائبا ملحافظ ال��زرق��اء ومت�سرفا للواء
ق�سبة الزرقاء.

الخصاونة :خارطة التحديث هدفها الوصول لقطاع عام فعال وال استغناء عن أي موظف
االنباط – عمان

ق��ال رئي�س ال� ��وزراء ال��دك�ت��ور ب�سر اخل�ساونة
،رئ�ي����س جلنة حت��دي��ث ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ،اإن اللجنة
ت�سرفت اليوم وبعد اإجناز مهامها بت�سليم خمرجات
عملها املتمثلة بخارطة طريق حتديث القطاع العام
اإىل جاللة امللك عبد اهلل الثاين.
واأكد رئي�س الوزراء خالل موؤمتر �سحفي عقده
ال�ي��وم ا أالح��د يف دار رئا�سة ال ��وزراء بح�سور عدد
من الوزراء واأع�ساء اللجنة ،اأننا نطمح من خالل
خارطة طريق حتديث القطاع العام يف الو�سول
اإىل قطاع عام مم ّكن وف ّعال ،يعمل كوحدة واحدة
لتنمية االأردن وحتقيق الرفاه للمواطنني.
ك�م��ا اأك� ��د اأن خ��ارط��ة حت��دي��ث ال �ق �ط��اع ال�ع��ام
ت�سكل رافعة حقيقية مل�ساري التحديث ال�سِ يا�سي
واالقت�سادي ،م�سيفا اأن تطوير القطاع العام ياأتي
يف اإط��ار منظومة التحديث التي اأطلقها جاللة
امللك عبد اهلل ال�ث��اين ،م��ع دخ��ول االأردن مئويته
الثانية وال�ت��ي ت�سمل التحديث ال�سيا�سي ال��ذي
اأجنزنا ال�سق الت�سريعي منها ،وما زال لدينا م�سرية
م��ن العمل للت�سبيك م��ع ال�سباب ومتكني امل��راأة،
ف�سال عن التوجيه امللكي ال��ذي نتج عنه الروؤية
االقت�سادية لع�سر �سنوات ،والتي ت�ستهدف توظيف
نحو مليون اأردين على مدى ع�سر �سنوات وحتقيق
منو اقت�سادي يقارب ال�  5باملئة.
وتابع اأن العن�سر الثالث من منظومة التحديث
تولته احلكومة حني �سكلت جلنة لتحديث القطاع
العام التي عملت على مدى ال�سهور ال�سبعة املا�سية،
واأجنزت مهامها و�سلمت خمرجات عملها يف الوقت
امل�ح��دد ب�ت��اري��خ  22ح��زي��ران امل��ا��س��ي ،حيث قامت
احلكومة بعدها با�ستكمال االإطار املوؤ�س�سي الالزم
الإنفاذ خارطة الطريق .
واأ� �س��ار اخل���س��اون��ة اإىل اأن ��ه وب �خ��الف اللجنة
امللكية للتحديث ال�سيا�سي ،وال�ف��رق االقت�سادية
التي اأف�ست اإىل ال��ر ؤوي��ة االقت�سادية ،ف �اإن جلنة
حتديث القطاع العام ت�سكلت بقرار من احلكومة
و�سمت نخبة من اخلرباء والقيادات يف القطاعني
العام واخلا�س.
ول �ف��ت اإىل اأن ال�ل�ج�ن��ة ع�م�ل��ت ع�ل��ى  3حم��اور
اأ��س��ا��س�ي��ة �سملت اخل��دم��ات احل�ك��وم�ي��ة واالإط� ��ار
املوؤ�س�سي واملحور الت�سريعي ،وا�ستعانت بالكثري من
اخلرباء اإىل اأن و�سلت اإىل تقدمي خارطة الطريق
لتطوير القطاع العام التي تتواءم زمنيا ومو�سوعيا
مع روؤي��ة حتديث املنظومة ال�سيا�سية وزمنيا مع
روؤية التحديث االقت�سادي.
و أا� �س��ار رئي�س ال ��وزراء اإىل اأن منطلقات عمل
اللجنة ج��اءت نتيجة لرتاجع اأداء القطاع العام،
وال ��رتاج ��ع يف اخل��دم��ات ويف ال�ث�ق��اف��ة املوؤ�س�سية
واالإج� � � ��راءات ال��الزم��ة ل�ت�ك��ري����س م �ب��ادئ ال �ث��واب
وال �ع �ق��اب وت �ع��زي��ز دور ال �ق �ط��اع ال �ع��ام يف خ��دم��ة
امل��واط��ن .ول�ف��ت اإىل اأن ه��ذه االع�ت�ب��ارات تتطلب
برامج تنفيذية ملدة ع�سر �سنوات توخت اللجنة على
البدء بها على  3مراحل االأوىل خالل الفرتة من
 2022حتى  ،2025يليها برنامج على مدى � 3سنوات،
وبرنامج اآخر �سوال اإىل ال�سنوات الع�سر.
و أا��س��ار اخل�ساونة اإىل اأن��ه ويف اإط��ار الربنامج
التنفيذي االأول من  2022اإىل  ،2025ف�اإن اللجنة
ح� ��ددت ن �ح��و  206م���س�ت�ه��دف��ات ت�ت���س�م��ن بع�س
االإ��س��الح��ات املوؤ�س�سية ،ودم��ج بع�س املوؤ�س�سات،

وال� � ��وزارات خ��الل ال �ف��رتة م��ن  2022ح�ت��ى 2024
والتدرج بهذه العملية.
واأكد رئي�س الوزراء ،اأن خارطة حتديث القطاع
ال�ع��ام لها  7م�ك� ّون��ات اأ��س��ا��س� َّي��ة ك�اأول��وي��ة ق�سوى،
ه��ي اخل��دم��ات احلكومية ،واالإج � ��راءات ،والهيكل
التنظيمي واحلوكمة ،ور�سم ال�سيا�سة و�سنع القرار
واملوارد الب�سرية ،والت�سريعات ،والثقافة املوؤ�س�سية.
و�سدد على اأن خارطة حتديث القطاع العام ،لن
مت�س حقوق َّ
املوظفني ،ولن ت�وؤدي لال�ستغناء عن
ّ
خدمات الكوادر الب�سرية التي تعمل بها عدا عن
التقاعدات الطبيعية التي حتدث يف القطاع العام
املتعلقة ب�سنوات اخلدمة وال�سن القانوين.
ول �ف��ت رئ�ي����س ال � ��وزراء اإىل اأن جل�ن��ة حتديث
القطاع ال�ع��ام ،در��س��ت واق��ع املوؤ�س�سات احلكومية
التي تقع حتت مظ ّلة نظام اخلدمة املدنية ،والبالغ
ع��دده��ا  97م�وؤ��س���س��ة ،با�ستثناء ال �ق��وات امل�س ّلحة
واالأجهزة االأمنية والبلديات.
واأكد اأن االإ�سالح االإداري ي�ستهدف اإعادة االألق
للقطاع ال �ع��ام االأردين ،ال ��ذي اأ��س�ه��م يف م�سرية
التنمية ،و��س��در ال�ك�ف��اءات ال�ت��ي اأ�سهمت يف بناء
وتاأ�سي�س اأنظمة القطاع العام يف العديد من الدول
ال�سقيقة وق��ال “ ال ن�ستطيع اأن ندفن روؤو�سنا يف
ال��رم��ال ،ونقول ب �اإن اأو��س��اع القطاع العام �سحية
ومثالية» .و أاك��د اأن هذا احلال يتطلب الكثري من
العمل واملتابعة امل�ستمرة وقاعدة �سمانات وبرامج
تنفيذية التي ت�سرع احلكومة ف��ورا بالعمل عليها
االأمر الذي يتطلب اأن تكون مهمة االإ�سراف عليها
مرحليا للجنة وزاري��ة ورمبا ن�سل اإىل مرحلة اأن
يكون وزيرا م�سرفا على هذا املو�سوع.
وقال رئي�س الوزراء “نحن يف احلكومة ما�سون
باإجناز اخلطط التنفيذية لو�سع خارطة الطريق
مو�سع التنفيذ،ف�سال عن تطوير موؤ�سرات لالأداء
التي ج��رى العمل عليها بالتعاون م��ع موؤ�س�سات
الدولة ومنها مركز امللك عبد اهلل الثاين للتميز
ودي � ��وان اخل��دم��ة امل��دن �ي��ة ال� ��ذي ��س�ي�ت�غ��ري ا�سمه
و�سيتعزز ويتحدث دوره على مدى ال�سنوات الثالث
اأواالأربع املقبلة يف �سياق هذه الروؤية االإ�سالحية “
وق ��ال وزي ��ر ال��دول��ة ل���س�وؤون االإع� ��الم الناطق
ال��ر� �س �م��ي ب��ا� �س��م احل �ك��وم��ة ف�ي���س��ل ال �� �س �ب��ول اإن
جلنة حتديث القطاع العام اأنتجت و�سفة عابرة
للحكومات مل��دة ع�سر �سنوات ،بالتزامن مع روؤي��ة
التحديث االقت�سادي وحتديث املنظومة ال�سيا�سية.
ولفت ال�سبول اإىل اأن منظومة التحديث التي
ج��رت خ��الل ال�ع��ام احل��ايل ه��ي االأو� �س��ع يف تاريخ
الدولة “ ،ورمب��ا تكون هذه اأول مرة تراجع فيها
القطاعات الثالثة ال�سيا�سي واالقت�سادي والقطاع
ال �ع��ام ب�سكل متكامل” .واأ�� �س ��ار اإىل اأن اللجنة
التي اأع� �دَّت امل�خ��رج��ات حكومية ُ
و�س ِّكلت برئا�سة
رئي�س ال ��وزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة يف تاريخ
 ،23/12/2021واأجنزت مهمتها خالل �ستة اأ�سهر،
مبيناً اأن اللجنة ع�ق��دت اأك ��ر م��ن  100اجتماع
َّ
واطلعت وراجعت على اآالف الوثائق ،اإ�سافة اإىل
م�ق��اب�ل��ة خ ��رباء حم�ل�ي��ني واأج ��ان ��ب ودرا�� �س ��ة ح��ال
املوؤ�س�سات قبل اأن تعلن عن هذه الو�سفة.
وق��ال ال�سبول اإن هناك ت��ر ُّه� ً
ال اأ�ساب القطاع
العام خالل الفرتة املا�سية“ ،لكن علينا اأن نعرتف
باأن لدينا موؤ�س�سات يف الدولة االأردنية تعترب مناذج
يف املنطقة ولها جتارب ناجحة”.

واأ� �س��ار وزي ��ر ال��دول��ة ل���س�وؤون رئ��ا��س��ة ال ��وزراء
الدكتور اإبراهيم اجل��ازي اإىل اأن الهدف االأ�سا�س
من حمور الت�سريع املوجود �سمن حماور خارطة
طريق حتديث القطاع ال�ع��ام ه��و اإج ��راء مراجعة
�ساملة لكافة الت�سريعات املوجودة يف القطاع العام.
وبني اأن الهدف االأ�سا�س من مراجعة الت�سريعات
هو ايجاد البيئة الداعمة للنهو�س بالقطاع العام.
ول�ف��ت اجل ��ازي اإىل اأن ه�ن��اك حت��دي��ات كبرية
وقائمة يف القطاع ال�ع��ام ك�سعف م��واءم��ة بع�س
الت�سريعات القائمة مع التحديات احلالية ،اإ�سافة
اإىل ال��روؤي��ة اال�ست�سرافية امل�ستقبلية للمخاطر
التي حتيط بهذا القطاع ،و�سعف االمتثال لبع�س
الت�سريعات ،ووجود ت�سريعات قد يكتنفها اللب�س.
وقال اإن مواجهة هذه التحديات يتطلب وجود
ت�سريعات داع �م��ة للتغيري االإي �ج��اب��ي ت�ست�سرف
امل�ستقبل وتوظف التكنولوجيا ،وت�سمن االمتثال
التلقائي للمعايري الف�سلى ومواجهة املخاطر.
كما اأ�سار اجلازي اإىل اأن اللجنة خل�ست لوجود
 22مبادرة للنظر يف القوانني واملنظومة احلالية
التي ُتعنى يف بع�س الهيئات ،م�ستعر�ساً املبادرات
يف ال �ع��ام احل ��ايل ك��وج��ود ق��ان��ون ��س�م��ويل ج��اذب
لال�ستثمار وحمفز لبيئة االأعمال ،وتعديل نظام
اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة ،الف�ت�اً اإىل وج��ود ق��ان��ون تنظيم
البيئة اال�ستثمارية مع قانوين املناف�سة وال�سركات
يف عهدة جمل�س النواب خالل الدورة اال�ستثنائية
احلالية .وبني اأن مبادرات عام  2023تت�سمن وجود
قانون ع�سري لوزارة التخطيط والتعاون الدويل
يعزز التخطيط اال�سرتاتيجي ،وت�سريعات معا�سرة
لتمكني القطاعات اخلدمية كال�سحة والتعليم
وامل�ي��اه والطاقة ،اإىل جانب نظام متكامل الإدارة
القيادات احلكومية.
و أا��س��اف اأن ع��ام  2024ت�سمن م�ب��ادرات كنظام
مبتكر للممار�سات اجل�ي��دة وقيا�س االأث��ر بهدف
جت��وي��د ر��س��م ال�سيا�سات وات �خ��اذ ال �ق��رار ،اإ�سافة
اإىل منظومة متكاملة من الت�سريعات التي تعزز
احل �ك��وم��ات واالم �ت �ث��ال وال�ف���س��ل م��ا ب��ني ال ��دور
التنظيميوالتنفيذي.
وع ��ر� ��س اجل � ��ازي م � �ب ��ادرات ع ��ام  2025ال�ت��ي
ا�ستملت على اآل�ي��ة متكن احلكومة م��ن الو�سول
اإىل ت���س��ري�ع��ات م��واك �ب��ة ل �ل �ت �غ��ريات وال �ت �ح��دي��ات
امل�ستقبلية ،وت�سريعات مبنية على نهج التغيري
االإيجابي ،اإ�سافة اإىل اأنظمة تكنولوجية لتعزيز
اإدارة الت�سريعات.
وقال وزير التخطيط والتعاون ال��دويل نا�سر
ال�سريدة ،اإن الهيكل التنظيمي احلكومي يت�سمن
 31م �ب��ادرة وت��و� �س �ي��ة ،ت �ه��دف اإىل ت�ع��زي��ز ك�ف��اءة
وفعالية القطاع ال�ع��ام مب��ا يخدم امل��واط��ن وبيئة
االأعمال واال�ستثمار يف اململكة.
واأ�ساف ال�سريدة اإن من اأهم التو�سيات املرتبطة
مب�ك��ون الهيكل احل�ك��وم��ي ،اإن���س��اء وزارة الرتبية
وت�ن�م�ي��ة امل � ��وارد ال�ب���س��ري��ة م��ن خ ��الل دم ��ج وزارة
الرتبية والتعليم مع وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي  ،اإ�سافة اإىل دمج موؤ�س�سة التدريب املهني
يف الوزارة اجلديدة لت�سبح هذه الوزارة هي املظلة
لتنمية املوارد الب�سرية من حيث التعليم االأكادميي
واملهني والتقني ،والتعليم العايل ،موؤكدا اأنه يجب
العمل لتكون خمرجات تلك املنظومة من�سجمة
م ��ع م�ت�ط�ل�ب��ات � �س��وق ال �ع �م��ل .وع ��ن ال�ت�ع��دي��الت

الهيكلية على القطاع العمل لعامني ،2024-2022
أا��س��ار ال�سريدة اإىل اأن��ه �سيتم اإل�غ��اء وزارة العمل
ونقل مهامها واأدوارها اإىل الوزارات املعنية (وزارة
الداخلية،وال�سناعة والتجارة والتموين ،والرتبية
وتنمية امل ��وارد الب�سرية) ،مو�سحا اأن��ه �سيجري
نقل مهام تنظيم �سوق العمل وبرنامج الت�سغيل
الوطني اإىل وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين،
كما �سيجري اإلغاء موؤ�س�سة التدريب املهني ونقل
مهامها ل��وزارة الرتبية وتنمية امل��وارد الب�سرية،
إا��س��اف��ة اإىل ن�ق��ل م�ه��ام تنظيم ال�ع�م��ال��ة ال��واف��دة
(ت�ساريح وتفتي�س وخمالفات) اإىل وزارة الداخلية،
و ن �ق��ل رئ��ا� �س��ة جم�ل����س اإدارة � �س �ن��دوق التنمية
والت�سغيل وموؤ�س�سة ال�سمان االجتماعي اإىل وزارة
ال�سناعة والتجارة والتموين.
وحول التعديالت الهيكلية على قطاع اخلدمات
االجتماعية ،بني ال�سريدة اأنه �سيجري دمج وزارة
ال�سباب م��ع وزارة الثقافة لت�سبح وزارة واح��دة
مب�سمى وزارة الثقافة وال�سباب وذل��ك خالل عام
.2023-2022
وب �� �س �اأن ال �ق �ط��اع ال���س�ح��ي ،ق ��ال ال���س��ري��دة اإن
هنالك درا� �س��ة لتحويل املجل�س ال�سحي العايل
اإىل هيئة رقابية وتنظيمية للقطاع ال�سحي العام
واخل��ا���س بهدف تنظيم قطاع ال�سحة ومراقبة
ج ��ودة ت�ق��دمي اخل��دم��ات ال�سحية  ،اإ� �س��اف��ة اإىل
تقييم من ��وذج م�ست�سفى االأم ��ري ح�م��زة واإج ��راء
التح�سينات الالزمة على ه��ذا النموذج وتطبيقه
على امل�ست�سفيات ك��اف��ة اإن اأم �ك��ن ،ب��ا إال��س��اف��ة اإىل
تطوير نظام الإدارة امل�ست�سفيات يف ال��وزارة وذلك
خالل عامي  ،2024-2022كما �سيجري نقل مهام
دور الرعاية لالأ�سخا�س ذوي ا إالع��اق��ة ال�سديدة
وك�ب��ار ال�سن م��ن وزارة التنمية االجتماعية اإىل
وزارة ال�سحة .اأما التعديالت الهيكلية على قطاع
خدمات البنية التحتية ،فقال ال�سريدة ،اإنه �سيجري
اإن�ساء وزارة خدمات البنية التحتية من خالل دمج
وزارة النقل ووزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان ،كما
�سيجري نقل ارت �ب��اط الهيئة البحرية االأردن �ي��ة
اإىل �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة،
اإ�سافة اإىل نقل ارتباط املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان
والتطوير احل�سري من وزارة االأ�سغال اإىل وزارة
االإدارة املحلية وذل ��ك خ��الل ع��ام .2023-2022
واأ�سار ال�سريدة اإىل اأنه �سيتم ت�سكيل جلنة وزارية
ل �الإ� �س��راف ع�ل��ى متابعة تنفيذ خ��ارط��ة الطريق
وال��ربن��ام��ج ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ت�ح��دي��ث ال�ق�ط��اع ال �ع��ام،
واإن�ساء وحدة اإدارة تنفيذ برنامج حتديث القطاع
العام والتحول الرقمي ،م�سيفا اإىل اأن��ه �سيكون
هنالك حتول جذري يف دور ديوان اخلدمة املدنية
لي�سبح م���س�وؤوال ع��ن عملية التطوير يف االإدارة
العامة ب�سكل �سمويل (التطوير املوؤ�س�سي ،امل��وارد
الب�سرية ،خدمات املواطنني) حتت م�سمى هيئة
اخلدمة واالإدارة العامة ،اإ�سافة اإىل تكليف وحدة
متابعة االأداء واالإجن��از يف رئا�سة ال��وزراء مبتابعة
اأداء تنفيذ برنامج حتديث القطاع العام ،باالإ�سافة
اإىل متابعة اأداء واإجناز روؤية التحديث االقت�سادي
وتنفيذ اخل��دم��ات احلكومية .وح��ول التعديالت
الهيكلية على قطاع تنظيم االأن�سطة االقت�سادية،
قال ال�سريدة ،اإنه جرى اتخاذ عدد من االإجراءات
والرتتيبات املوؤ�س�سية بهدف تطوير بيئة االأعمال،
وتعزيز التكامل بني خمتلف املوؤ�س�سات ،وحتفيز

اال�ستثمارات املحلية االجنبية ،وتعزيز ال�سراكة مع
القطاع اخلا�س من خالل اعتماد مراقبة ال�سركات
ك�م��رج�ع�ي��ة م��وح��دة لت�سجيل ج�م�ي��ع االأن���س�ط��ة
االق�ت���س��ادي��ة ،ومت�ك��ني وزارة اال�ستثمار وتطوير
اإمكاناتها الفنية واالإداري� ��ة ،وتعزيز ق��درة وح��دة
ال�سراكة بني القطاعني العام واخل��ا���س يف وزارة
اال�ستثمار ،م�سيفا اأنه �سيجري اإعادة هيكلة املوؤ�س�سة
التعاونية وتطوير دورها ،اإ�سافة اإىل اإعادة هيكلة
املوؤ�س�سة االأردن �ي��ة لتطوير امل�ساريع االقت�سادية
لت�سبح املظلة املنظمة لقطاع املن�ساآت املتو�سطة
وال�سغرية وال��ري��ادة .وح��ول التوا�سل احلكومي
ودعم القرار ،بني ال�سريدة اأنه �سيتم اإن�ساء وزارة
التوا�سل احلكومي لتعمل كمظلة اإداري ��ة لر�سم
ال�سيا�سة االإعالمية للحكومة ومواكبة التغريات
والتطورات يف اأدوات االت�سال احلديثة وقنواتها،
ونقل ارتباط كل من وكالة االأنباء االأردنية (برتا)،
وموؤ�س�سة االإذاع��ة والتلفزيون اإىل وزارة التوا�سل
احلكومي ،واإعادة هيكلتهما مبا ميكن احلكومة من
التوا�سل الفعال مع املواطنني واأ�سحاب العالقة.
وذكر ال�سريدة اأنه �سيجري إاع��ادة هيكلة دائرة
االإح�ساءات العامة لت�سبح مركزا اإح�سائيا وطنيا
تفاعليا جلمع ال�ب�ي��ان��ات ودع ��م ر��س��م ال�سيا�سات،
وو�سع ال�سيناريوهات و�سنع القرارات وا�ست�سراف
امل�ستقبل ،ويكون مبثابة مظلة �سمولية ال�ستدامة
توفري جميع اأنواع املعلومات والبيانات واملوؤ�سرات
القطاعية بالوقت املنا�سب.
ولفت اإىل اأن��ه �سيجري ت�سكيل جمموعات من
الوزارات واملوؤ�س�سات حتت اإ�سراف اأربعة فرق وزارية،
هي النمو واالزده��ار االقت�سادي ،ونوعية احلياة،
وتنمية املوارد الب�سرية والتوظيف ،واملرافق والبنية
التحتية ،م�سيفا اأنه �سيجري اإن�ساء وحدة مرجعية
لر�سم ال�سيا�سات الوطنية وا�ست�سراف امل�ستقبل
واإدارة املعرفة يف وزارة التخطيط والتعاون الدويل
بالتن�سيق والت�سارك مع خمتلف اجلهات املعنية.
وق��ال وزي��ر االقت�ساد الرقمي وال��ري��ادة اأحمد
الهناندة ،اإن حمور اخلدمات احلكومية من املحاور
املهمة واالأ�سا�سية وذات االأولوية الأنها مت�س احلياة
اليومية لالأفراد واملوؤ�س�سات .واأ�سار اإىل اأن ركائز
اخلدمات احلكومية االأ�سا�سية ،ت�سمل :االأ�سخا�س،
والتكنولوجيا ،واالإج� ��راءات ،اإذ ت�سم ا إالج ��راءات
البيئة الت�سريعية املنا�سبة للخدمات ،منها خدمات
حكومية تركز ب�سكل اأ�سا�سي على اهتمامات املواطن
واحتياجاته اليومية.
وب ��ني اأن اخل��دم��ات ال��رق�م�ي��ة ق��د حت��ل مكان
الكثري من العمليات اخلا�سة باخلدمات املكانية،
لكن هناك خدمات مكانية البد من اأن تقدم ب�سكل
مبا�سر كال�سحة والتعليم والنقل ،موؤكدا اأهمية
تطوير اآلية تقدميها.
واأ�� �س ��اف اأن اخل��دم��ات امل�ك��ان�ي��ة االأخ � ��رى مع
ال��رق�م�ن��ة � �س��وف ت�ك�م��الن بع�سهما ب�ع���س��ا ،حيث
ي�ساعد التحول الرقمي على تقدمي اخلدمة �سواء
ب�سكل رقمي متكامل اأو من خ��الل مراكز خدمة
�ساملة تقدم اخل��دم��ات م��ن خ��الل ن��اف��ذة موحدة
مببداأ احلكومة الواحدة.
واأك��د اأن اخل��دم��ات املكانية واملرقمنة �ست�سهل
و�سول املواطن للمعلومات وللوثائق ،اإ�سافة اإىل
جمموعة م�ساريع ومبادرات وبرامج اأخرى �ستنفذ
ب��ني ع��ام��ي  2022و  2025للو�سول اإىل خدمات

حكومية متكاملة مرتابطة ،متتاز ب�سهولة الو�سول
اإل�ي�ه��ا ،و��س��رع��ة اإجن��ازه��ا برقمنة �ساملة جلميع
اخلدمات التي ميكن تقدميها من خالل القنوات
الرقمية.واأ�سار اإىل حمور ا إالج��راءات والرقمنة اإذ
اختريت جمموعة من املوؤ�س�سات احلكومية لتاأخذ
االأول��وي��ة يف عمليات التحول الرقمي ،وم��ن جهة
عمليات تطوير اخل��دم��ات املكانية والتقليدية،
اختريت املوؤ�س�سات بناء على معايري خمتلفة منها:
عدد احلركات ،واأهميتها للمواطن ،ودرجة تعقيد
اخلدمة ،قيمتها االقت�سادية ،اأو ارتباط اخلدمات
بها.
و أاك��د الهناندة دور امل��واط��ن الكبري يف املرحلة
امل�ق�ب�ل��ة يف ت�ط��وي��ر اخل ��دم ��ات ،واأه �م �ي��ة التغذية
الراجعة منه ،م�سريا اإىل اأن ال ��وزارة ت�سعى اإىل
توفري اخل��دم��ات الرقمية للمواطن باأ�سرع وقت
مم�ك��ن .وب��ني اأن��ه م��ن املتوقع االن�ت�ه��اء م��ن خطة
رقمنة اأغ�ل��ب اخل��دم��ات على من�سة واح ��دة ،هي
م�ن���س��ة اخل ��دم ��ات احل�ك��وم�ي��ة ال��رق�م�ي��ة لتوفري
اخلدمة للمواطن من خالل قنوات غري تقليدية
بالتعاون مع القطاع اخلا�س .
بدورها ،قالت ع�سو جلنة حتديث القطاع العام
ن�سرين ب��رك��ات ،اإن ال�ت�اأك��د م��ن التطبيق الفعال
للخطط واال�سرتاتيجيات وا�ستمرارية تنفيذها،
ك��ان ال�ت�ح��دي ا أالك ��رب اأم ��ام ال�ق�ط��اع ال �ع��ام خ��الل
ال�سنوات ال�سابقة.
واأ�سافت بركات ،التي ت�سغل من�سب مدير عام
منتدى اال�سرتاتيجيات االأردين �سيتم العمل وفق
إاط��ار �سمويل للتخطيط ،من خ��الل اإن�ساء وحدة
لر�سم ال�سيا�سات الوطنية يف وزارة التخطيط
وال �ت �ع��اون ال� ��دويل ،لتعمل م��ع ال��وح��دات املعنية
بالتخطيط اال�سرتاتيجي يف خمتلف موؤ�س�سات
القطاع العام ،على و�سع خطط تاأخذ بعني االعتبار
التوجهات العاملية وت�سع ال�سيناريوهات امل�ستقبلية
وتعمل بت�ساركية مع القطاع اخلا�س وت�ستند اأ�سا�ساً
يف عملها على نهج تقييم االأث��ر القبلي والبعدي
لل�سيا�سات والقرارات لتتاأكد من اأثرها االإيجابي
على املواطن .واأ�سارت اإىل اأن وحدة متابعة االأداء
واالإجن��از يف رئا�سة ال��وزراء� ،ستعمل مع الوحدات
املعنية يف خمتلف املوؤ�س�سات وفق نظام اأداء موحد،
ي��رب��ط م �وؤ� �س��رات االأداء ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال��وط�ن��ي
واملوؤ�س�سي ،الفتة اإىل اأن اللجنة ارت �اأت ب�سرورة
و�سع اآلية خمت�سة لر�سد اأداء االأردن يف التقارير
الدولية ملا له من اأهمية ،ت�سمن تزويد اجلهات
املعنية باملعلومات ال�سحيحة والدقيقة.
وا�ستعر�ست بركات  3من املكونات التي و�سعتها
اللجنة لتحديث القطاع العام ،هي :احلوكمة الر�سيدة،
ور�سم ال�سيا�سات و�سنع القرار ،واملوارد الب�سرية.
وق��ال��ت اإن ��ه “من اأج ��ل ��س�م��ان ال�ع�م��ل ال�ك��فء
والفعال ملوؤ�س�سات القطاع ال�ع��ام؛ و�سعت اللجنة
عدداً من املبادرات ،تهدف اإىل �سمان امتثال جميع
املوؤ�س�سات الأ�س�س احلاكمية الر�سيدة التي ت�ستند
اإىل ال�سفافية وامل�سائلة” م�سرية اإىل اأن العمل
�سيبداأ خ��الل ال �ع��ام احل ��ايل على تطوير من��وذج
حوكمة للهيئات التنظيمية ،يعزز م��ن ت�ساركية
ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��س ،و��س�ي�ط� ّب��ق ب��داي��ة ع�ل��ى ق�ط��اع
الطاقة يف عام  ،2024ومن ثم على جميع الهيئات
التنظيمية يف خمتلف القطاعات حتى نهاية عام
.2025

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى االأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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جمعية الجيل االخضر تهدف لزيادة الوعي البيئي الشبابي
االنباط – سايل الصبيحات

تهدف جمعية اجليل االخ�سر البيئية
ال �ت��ي ت�اأ��س���س��ت يف ع ��ام  2014اىل زي ��ادة
ال��وع��ي ال�ب�ي�ئ��ي وخ �ل��ق ج�ي��ل م��ن ال���س�ب��اب
ميتلك القيادة البيئية.
ك�م��ا ت �ه��دف اىل ال��رتك �ي��ز ع�ل��ى ق�سايا
التغري املناخي التي تعد من اكرث املوا�سيع
اهمية حاليا واكرثها جدال وزيادة معرفة
ال�سباب بالنواحي البيئية املناخية .
وقال رئي�س جمل�س ادارة جمعية اجليل
االخ �� �س��ر ال��دك �ت��ور ��س�ي��اء ال��رو� �س��ان ل “
االنباط” ان اجلمعية ت�سعى لزيادة الوعي
والقدرات لدى ال�سباب بالنواحي البيئية
ومتكينهم منها واتاحة فر�س عمل لهمب
عن طريق م�ساركتهم بامل�ساريع التدريبية
 ،مبينا ان االردن يعد من املجتمعات الفتية
ل��ذل��ك مت ت���س�ل�ي��ط ال �� �س��وء ع�ل��ى ال���س�ب��اب
موا�سيع البيئة والتغريات املناخية والتنه
الثارها امل�ستقبلية.
وب��ن الرو�سان ان��ه يتم جتهيز ال�سباب
ل� �ي� �ك ��ون ��و ا�� �س� �ح ��اب ال� � �ق � ��رار و� �س��ان �ع �ي��ه
ومراقبن على ا�سحاب القرار يف النواحي

البيئية ال�ت��ي الجت اه�ت�م��ام��ا منا�سبا من
اجلهات املعنية يف االردن .
وذك � � ��ر ان اجل �م �ع �ي��ة ت ��ر�� �س ��ل � �س �ن��وي��ا
مراقبن ملوؤمتر االط��راف للتغري املناخي
م �ن��ذ ت �اأ� �س �ي ����س اجل �م �ع �ي��ة ل �غ��اي��ة ال� �ي ��وم ،
مو�سحا ان اجلمعية لديها اوراق �سيا�سية
و ورق� ��ة م��وق��ف ب�ي�ن��ت ف�ي�ه��ا وج �ه��ة نظر
ال���س�ب��اب مب�ج��ال ال�ط��اق��ة ودرا� �س �ت��ه بعدة
افرع .
وزاد ان اجلمعية تنظم �سنويا م�سرية
امل�ن��اخ ال�ت��ي تنطلق م��ن ع�م��ان اىل العقبة
وت�ستمر ا�سبوعا ينظم امل�ساركون فعاليات
لزيادة الوعي يف املجتعات املحلية .
وت �ن �ظ��م م �� �س��اب �ق��ة ال �ت �ع �ب��ري ال�ب�ي�ئ��ي
الوطنية ال�سنوية على م�ستوى اجلامعات
ملحاولة ا�ستغالل ا�ستخدام الطالب الذين
مي �ت �ل �ك��ون م �ه��ارة احل��دي��ث ام� ��ام ال�ع��ام��ة
وت��وظ �ي �ف �ه��م ل�ل�ح��دي��ث ب ��االم ��ور ال�ب�ي�ئ�ي��ة
ويعد م�سروع تثقيفي وتدريبي ملعرفتهم
ب��امل�ج��ال بيئية واط ��الق م�سابقة املعرفة
عن طريق املناخ  ،وان�ساء املتحف البيئي
الع��ادة التدوير و�سينما لعر�س م�ساهدة
حالة االر�س قبل وبعد.

العيسوي يحاضر في إربد عن المبادرات الملكية
االنباط – اربد

ق ��ال رئ�ي����س ال ��دي ��وان امل�ل�ك��ي ال�ه��ا��س�م��ي
ي��و� �س��ف ح �� �س��ن ال �ع �ي �� �س��وي ،رئ �ي ����س جل�ن��ة
متابعة تنفيذ م �ب��ادرات ج��الل��ة امل�ل��ك ،اإن
ر�سالة املبادرات امللكية ت�ستهدف النهو�س
بالواقع االجتماعي واالقت�سادي والثقايف
وال� ��� �س� �ح ��ي وال �ت �ع �ل �ي �م��ي يف امل �ج �ت �م �ع��ات
امل�ستهدفة ،ال �سيما اأن امل��واط��ن هو هدف
التنمية وغايتها.
واأ��س��اف يف حما�سرة األقاها م�ساء اأول
اأم����س ال�سبت ،مب�سافة اآل ال�ت��ل ،بح�سور
وج �ه��اء ومم�ث�ل��ن ع��ن املجتمع امل�ح�ل��ي ،اأن
امل� �ب ��ادرات امل�ل�ك�ي��ة ت �اأت��ي ت��رج �م��ة حقيقية
لروؤى جاللة امللك عبد اهلل الثاين ،وتنفذ
يف اإطار خارطة طريق ت�ستند اإىل التن�سيق
وال�ت�ع��اون م��ع اجل�ه��ات احلكومية ،واإق��ام��ة
�سراكات مع خمتلف املوؤ�س�سات.
وبن ،اأن جاللة امللك ،ي�سع يف مقدمة
اأولوياته ،حت�سن م�ستوى حياة املواطنن،
م� ��ن خ � ��الل ت �� �س��ري��ع ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ح��دي��ث
وال�ت�ط��وي��ر وال�ت�ن�م�ي��ة ،ليلم�س اجل�م�ي��ع يف
خم �ت �ل��ف م �ن��اط��ق امل �م �ل �ك��ة ث �م��ار االإجن � ��از،
ومبا ي�سهم يف �سمان م�ساركتهم ،يف اإجناح
عملية التنمية واإدامتها.
واأ� �س��ار اإىل اأن تنفيذ امل �ب��ادرات امللكية
و� �س �م��ان حتقيقها الأه��داف �ه��ا االإن���س��ان�ي��ة،
يعتمد على م�سار تعاوين ت�ساركي ي�سمل
القطاعات كافة ،ومبني على اإيجاد اأر�سية
وروؤية م�سرتكة.
واك ��د ال �ع �ي �� �س��وي ،اأن امل� �ب ��ادرات امل�ل�ك�ي��ة
ت �اأخ��ذ ب�ع��ن االع �ت �ب��ار ال�ت�ب��اي��ن يف امل �ي��زات
واالح�ت�ي��اج��ات ب��ن امل�ن��اط��ق ،وال�سعي نحو

االنباط  -جرش

ت�ف�ق��د االأم � ��ن ال �ع��ام ل�ل��رع��اي��ة
ال �� �س �ح �ي��ة االأول� � �ي � ��ة واالأوب� � �ئ � ��ة،
ال��دك �ت��ور رائ ��د ال���س�ب��ول ،م�ن��دوب��ا
عن وزير ال�سحة الدكتور فرا�س
ال� � �ه � ��واري ،امل �� �س��اب��ن يف ح��ادث��ة
االع � � �ت� � ��داء مب �� �س �ت �� �س �ف��ى ج��ر���س
احل �ك��وم��ي وال� �ت ��ي ق� ��ام ب �ه��ا اأح ��د
املراجعن.
وقال ال�سبول اإن مراجعا طعن
 6اأ�سخا�س من بينهم ثالثة من
ال� �ك ��وادر ال���س�ح�ي��ة ،ورج� ��ل اأم ��ن،

ومراجع ،وموظف �سركة خدمات،
مبينا اأن االعتداء مل يكن نتيجة
اح �ت �ك��اك اأو خ��الف��ات م��ع اأي من
الكوادر الطبية.
واأ�سار ال�سبول اإىل اأن احلاالت
قيد العالج وحتت املتابعة الطبية،
حيث اأن  3اإ�سابات حالتهم ب�سيطة
والبقية متو�سطة با�ستثناء حالة
حتتاج اإىل تدخل جراحي لوجود
ن ��زف دم� ��وي يف ال �� �س��در ،وج��رى
حت��وي�ل�ه��ا اإىل م�ست�سفى االأم ��ري
را� �س��د ،ب�ع��د ال �ق �ي��ام ب��االإ��س�ع��اف��ات
االأولية.

التربية تطلق منصة إلكترونية
إلصدار كتاب تسهيل مهمة

متكن الفئات امل�ستهدفة مبن فيهم الن�ساء
واالأطفال وال�سباب وذوو االإعاقة ،لتعزيز
دورهم يف املجتمع.
وق ��ال اإن ��ه ب�ت��وج�ي�ه��ات ملكية م�ب��ا��س��رة،
ي �ج��ري ال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ت��و��س��ع يف منظومة
امل� �ب ��ادرات امل�ل�ك�ي��ة ،ل�ت���س�م��ل أاك ��ر �سريحة
مم �ك �ن��ة م� ��ن امل� ��واط � �ن� ��ن يف امل �ج �ت �م �ع��ات
امل�ستهدفة.
ول � �ف ��ت اإىل االه � �ت � �م� ��ام ال � � ��ذي ي��ول �ي��ه
جاللة امللك بال�سباب ،وب���س��رورة دعمهم
وتزويدهم باأدوات املعرفة ومهارات التميز
وت��ر��س�ي��خ ث�ق��اف��ة وط�ن�ي��ة ل��دي�ه��م حتفزهم
ع �ل��ى حت �م��ل امل �� �س �وؤول �ي��ة ،واالن � �خ� ��راط يف
عملية التنمية.
واأو�سح اأن املبادرة امللكية باإن�ساء الفروع

االإنتاجية ت�ستهدف توفري فر�س العمل
لل�سباب ،خا�سة فئة االإناث يف املناطق التي
ترتفع فيها م�ع��دالت البطالة ،م��ن خالل
اإقامة ف��روع اإنتاجية للم�سانع وال�سركات
ال �ك��رى ،ب�ع��د اخل���س��وع ل��رام��ج تدريبية
تاأهيلية للعمل يف هذه امل�سانع.
وع��ر���س ال�ع�ي���س��وي خ ��الل امل �ح��ا� �س��رة،
ع�م�ل�ي��ة م�اأ��س���س��ة امل� �ب ��ادرات امل�ل�ك�ي��ة واآل �ي��ة
تنفيذها ،اإذ �سكلت يف ال�ع��ام  ،2006جلنة
م �ت��اب �ع��ة ت �ن �ف �ي��ذ م � �ب� ��ادرات ج��الل��ة امل �ل��ك،
اأعقبها اإن�ساء اإدارة متابعة تنفيذ املبادرات
امللكية يف ال��دي��وان امللكي الها�سمي ،تعنى
باالإ�سراف على املتابعة والتنفيذ والتن�سيق
م��ع ج�م�ي��ع امل �وؤ� �س �� �س��ات احل�ك��وم�ي��ة املعنية
وموؤ�س�سات املجتمع املدين ال�سريكة.

واأ�ساف اأن عملية تنفيذ املبادرة امللكية
متر يف خم�س مراحل :حتديد االحتياجات
واالأولويات (مبا يراعي مطالب االأهايل)،
وال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط ل � �ل� ��رام� ��ج وامل � �� � �س ��روع ��ات
ال�ت�ن�م��وي��ة ،وب �ن��اء ال �� �س��راك��ات م��ع اجل�ه��ات
احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع امل��دين ،ثم
مرحلة متابعة التنفيذ على اأر�س الواقع،
ت�ل�ي�ه��ا ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ق�ي�ي��م واإج� � ��راء ال�ت��دخ��ل
املنا�سب.
وعقب املحا�سرة ،مت عر�س عدة مناذج
من امل�ب��ادرات امللكية التي يجري تنفيذها
يف جميع مناطق اململكة ،من حيث طبيعة
واأه � ��داف ك��ل م �ب��ادرة واجل �ه��ات ال�سريكة
يف التنفيذ ،وال�ف�ئ��ات ال�ت��ي ت�ستهدفها كل
مبادرة يف املجتمعات املحلية.

 9وفيات و 5417إصابة بفيروس كورونا خالل أسبوع
االنباط – عامن

اأع�ل�ن��ت وزارة ال���س�ح��ة ،اأم ����س االأح � ��د ،عن
ت�سجيل  9وفيات ،و 5417اإ�سابة بفريو�س خالل
االأ�سبوع الوبائي رقم  30لعام  ،2022واملمتد بن
الفرتة من  23اإىل  29متوز ،وبارتفاع حوايل 14
باملئة لالإ�سابات.
وب �ي �ن��ت ال � � � � ��وزارة ،يف م �ل �خ ����س ال �ت �ق��ري��ر
االأ�سبوعي ،اأن عدد فحو�سات (بي �سي اآر) التي
مت اإجراوؤها خالل االأ�سبوع رقم  30بلغت 36256
فح�سا مقارنة مع  40380فح�سا خالل االأ�سبوع
ال�سابق ،وبن�سبة انخفا�س ح��وايل  10باملئة،
حيث بلغت ن�سبة الفحو�سات االإيجابية 14.8
باملئة ،مقارنة مع  11.8باملئة خ��الل االأ�سبوع
الوبائي ال�سابق .وبلغ عدد احلاالت التي تتلقى

األمين العام للرعاية الصحية األولية يطمئن
على مصابي االعتداء بمستشفى جرش

العالج حالياً يف امل�ست�سفيات  56حالة مقارنة مع
 52خالل االأ�سبوع ال�سابق رقم .29
واأ�سار التقرير اإىل اأن عدد احلاالت الن�سطة
بلغت  4539حالة ،مقارنة مع  3896حالة خالل
االأ�سبوع ال�سابق ،وبارتفاع حوايل  17باملئة.

وح��ول ملف التطعيم ،اأو�سحت ال��وزارة اأن
عدد اجلرعات التي مت اإعطاوؤها خالل االأ�سبوع
رق��م  30بلغت للجرعة االأوىل  ،1862مقارنة
مع  2041لالأ�سبوع ال�سابق ،وللجرعة الثانية
1668مقارنة مع  ،1826وللجرعة الثالثة1291

م�ق��ارن��ة م��ع  ،1514حيث بلغ امل�ج�م��وع ،4811
م �ق��ارن��ة م��ع  5381خ ��الل االأ� �س �ب��وع ال���س��اب��ق،
وبن�سبة انخفا�س حواىل  11باملئة عن االأ�سبوع
ال�سابق.
ولفت اإىل اأن املجموع الكلى للجرعة االأوىل
و�سل اإىل  ،4810561وبن�سبة حوايل  75.2باملئة،
م��ن ال�ف�ئ��ة امل�ستهدفة ��18س�ن��ة ف�م��ا ف ��وق ،ويف
اجلرعة الثانية  4548793وبن�سبة  71باملئة من
الفئة امل�ستهدفة ،اأم��ا املجموع الكلي للجرعة
الثالثة  671544جرعة.
وعن التطعيم يف الفئة العمرية � 17-12سنة،
بلغت للجرعة االأوىل  237946وبن�سبة  25باملئة،
وللجرعة ثانية  202912وبن�سبة  20باملئة ،اأما
التطعيم يف الفئة العمرية � 11- 5سنة بلغت
للجرعة االأوىل  302وللجرعة الثانية .223

االنباط – عامن

اأطلقت وزارة الرتبية والتعليم
م�ن���س��ة اإل �ك��رتون �ي��ة الإ� �س��دار ك�ت��اب
“ت�سهيل مهمة” اإل� �ك ��رتون� �ي ��ا،
خلدمة الباحثن وطلبة الدرا�سات
العليا يف اجلامعات االأردنية.
وقالت ال��وزارة يف بيان �سحفي،
اأم�س االأحد ،اإن هذه املن�سة تهدف
اىل تب�سيط االإج� ��راءات واخت�سار
الوقت على الباحثن والدار�سن،
م �� �س��رية اىل اأن� ��ه م��ع اإط � ��الق ه��ذه
املن�سة مل تعد حاجة ملراجعة مركز

الوزارة للح�سول على هذا الكتاب،
وذل� ��ك ب �ع��د االن �ت �ه��اء م��ن امل��رح�ل��ة
التجريبية للمن�سة.
ودع� � � � ��ت ال� � � � � � � ��وزارة ال� �ب ��اح� �ث ��ن
ال��راغ �ب��ن ب��احل �� �س��ول ع �ل��ى ك�ت��اب
ت�سهيل مهمة الدخول على الرابط:
https:apps.moe.gov.
Platform/ /jo/app1
 ،Default.aspxولال�ستف�سار
ع � � � ��ر ال � � � ��ري � � � ��د االإل � � � � �ك� � � � ��رتوين
@e r p l a t f o r m 2 0 2 1
 gmail.comاأو التوا�سل على
الرقم 5607331 :فرعي

الخارجية تعزي بضحايا السيول
في اإلمارات
االنباط – عامن

اأعربت وزارة اخلارجية و�سوؤون
امل �غ��رتب��ن ع ��ن خ��ال ����س ت �ع��ازي �ه��ا
و�سادق موا�ساتها لدولة االإمارات
العربية املتحدة ال�سقيقة ب�سحايا
ال� ��� �س� �ي ��ول ال � �ت� ��ي اج � �ت� ��اح� ��ت ع ��دة
م�ن��اط��ق ن�ت�ي�ج��ة االأح � ��وال اجل��وي��ة

غ��ري االع �ت �ي��ادي��ة خ ��الل ال�ي��وم��ن
امل��ا��س�ي��ن ،واأ��س�ف��رت ع��ن ع��دد من
الوفيات ،وخلفت اأ�سرارا مادية.
واأك� ��دت ال � ��وزارة يف ب �ي��ان ال�ي��وم
االأح � � � � ��د ،ت� ��� �س ��ام ��ن امل� �م� �ل� �ك ��ة م��ع
دول ��ة االإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة
ال�سقيقة ،معربة عن تعازيها الأ�سر
ال�سحايا.

عمرو :مشروع قانون تنظيم البيئة االستثمارية هدفه جذب المزيد من االستثمارات
االنباط – عامن

قال وزي��ر اال�ستثمار خريي عمرو ،اإن
م�سروع قانون تنظيم البيئة اال�ستثمارية،
ي�سعى اإىل تطوير وتعزيز بيئة اال�ستثمار
يف اململكة ،وحتفيز اال�ستثمارات املحلية
واالأجنبية على حد �سواء.
واأ� �س��اف خ��الل ل�ق��اء يف غ��رف��ة �سناعة
ع �م��ان م��ع جل�ن��ة االق �ت �� �س��اد واال��س�ت�ث�م��ار
النيابية ،اإن اإع��داد ال�ق��ان��ون ي�اأت��ي �سمن
جم�م��وع��ة م��ن االإ� �س��الح��ات الت�سريعية
واالإج� ��رائ � �ي� ��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ف��ذه��ا احل �ك��وم��ة
ب�ه��دف ت�ع��زي��ز بيئة االأع �م��ال ،م��ن خ��الل
رقمنة وتب�سيط االإجراءات املرتبطة بها،
وتخفي�س تكاليف االإنتاج واالأعمال ،مبا
ي�سهم يف حتفيز النمو االقت�سادي وتوليد
فر�س العمل.
واأك��د عمرو اأن جناح القانون يكمن يف

تطبيق م ��واده بنحو �سحيح ع�ل��ى اأر���س
ال��واق��ع ،م���س��رياً اإىل اأن احل�ك��وم��ة اأخ��ذت
ب� �ج ��زء ك� �ب ��ري م� ��ن م ��الح� �ظ ��ات ال �ق �ط��اع
ال�سناعي على م�سودة م�سروع القانون
االأول � �ي � ��ة� � ،س �م��ن � �س �ي��ا� �س �ت �ه��ا يف ت�ط�ب�ي��ق
الت�ساركية بن القطاعن العام واخلا�س.
وب�ح���س��ب ب�ي��ان ل�غ��رف��ة ��س�ن��اع��ة ع�م��ان،
اأم����س االأح ��د ،اأك��د رئي�س اللجنة النائب
خري اأبو �سعيليك ،حر�س جمل�س النواب
ع�ل��ى ال�ت���س��اور م��ع اجل �ه��ات ذات العالقة
ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق مب �� �س��اري��ع ال �ق��وان��ن حتت
الدرا�سة ،م�سرياً اإىل اأن اللجنة �ستدر�س
ح��زم��ة م��ن ال�ق��وان��ن االق�ت���س��ادي��ة خالل
ال� �ف ��رتة امل �ق �ب �ل��ة ،م �ن �ه��ا م �� �س��روع ق��ان��ون
تنظيم البيئة اال�ستثمارية.
ول �ف��ت اإىل اأن احل �ك��وم��ة اأخ� ��ذت ب� � 70
ب��امل �ئ��ة م��ن م��الح �ظ��ات ال �ق �ط��اع اخل��ا���س
على م�سروع القانون ،م�وؤك��داً اأن اللجنة

�ستدر�س ما تبقى.
ودعا الراغبن باالطالع على م�سروع
القانون واإبداء املالحظات حوله.
واأك ��د رئ�ي����س غ��رف�ت��ي ��س�ن��اع��ة االأردن
وع� �م ��ان امل �ه �ن��د���س ف �ت �ح��ي اجل �غ �ب��ري ،اأن
ال �ل �ق ��اء ج� ��رى � �س �م��ن � �س �ي��ا� �س��ة جم�ل����س
اإدارة ال �غ��رف��ة يف ال �ت �� �س��اور م ��ع ج�م�ي��ع
املوؤ�س�سات واجلهات ذات العالقة بالعمل
ال �� �س �ن��اع��ي ،ول �ت��وح �ي��د م��وق��ف ال �ق �ط��اع
اخلا�س مب�سروع القانون ،م�سريا اإىل اأن
االأخ��ري ل��دي��ه م��الح�ظ��ات ح��ول امل���س��روع،
ال ب��د م��ن م�ع��اجل�ت�ه��ا ل���س�م��ان حتقيقه
االأه � ��داف امل��رج��وة يف ا��س�ت�ق�ط��اب امل��زي��د
م��ن اال��س�ت�ث�م��ارات ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج�ي��ة
واحلفاظ على القائمة.
وعر�س مدير عام غرفة �سناعة عمان
الدكتور نائل احل�سامي الأهم مالحظات
القطاع ال�سناعي على م�سروع القانون،

وم ��ن اأب ��رزه ��ا� � ،س��رورة ال�ن����س ��س��راح��ة
�سمن مواد القانون على حوافز واإعفاءات
وا��س�ح��ة وم�ف���س�ل��ة ع�ل��ى غ ��رار ال�ت�ج��ارب
ال��دول�ي��ة يف ه��ذا امل�ج��ال ،مب��ا ي�سهل على
امل���س�ت�ث�م��ر اإع� ��داد اجل� ��دوى االق�ت���س��ادي��ة
مل�سروعه ،وربط اأي اإجراء حكومي حمدد
مبوجب القانون باإطار زمني الإجنازه.
وبن �سرورة اأن ال تقل املدد املمنوحة
لالإعفاءات وامل��زاي��ا واحل��واف��ز ال��واردة يف
ال�ق��ان��ون ع��ن  20ع��ام��ا ،لي�سعر امل�ستثمر
ب �ج��دوى ا��س�ت�ث�م��اره واخ �ت �ي��اره ل � �الأردن،
وت��وح�ي��د م��رج�ع�ي��ات اال��س�ت�ث�م��ار قانونيا
واإداري� � � ��ا ،واإق� � ��رار م �ب��داأ م �ن��ح م��واف �ق��ات
م �� �س �ب �ق��ة م� ��ن اجل � �ه� ��ات امل ��رج� �ع� �ي ��ة ذات
العالقة ،وف��ق خ��ارط��ة ا�ستثمارية معدة
م �� �س �ب �ق��ا ،وح� �م ��اي ��ة احل � �ق ��وق امل�ك�ت���س�ب��ة
للم�ساريع اال�ستثمارية القائمة مبوجب
القوانن النافذة.

املحلي
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اقتصاد النواب توصي بإنشاء مدينة صناعية في الزرقاء

االنباط -عمان
ق ��ال رئ �ي ����ض جل �ن��ة الق �ت �� �ص��اد وال��ص�ت�ث�م��ار
ال �ن �ي��اب �ي��ة خ ��ري اأب� � ��و � �ص �ع �ي �ل �ي��ك ،اإن ال�ل�ج�ن��ة
اط�ل�ق��ت �صل�صلة م��ن احل� ��وارات ال��وط�ن�ي��ة فيما
يتعلق مبناق�صة م�صروع ق��ان��ون تنظيم البيئة
ال�صتثمارية ل�صنة .2022
واأ�صاف خالل تروؤ�صه اجتماعا للجنة اأم�ض
الأح��د ،جرى خالله مناق�صة م�صروع القانون،
بح�صور وزي��ر ال�صتثمار خ��ريي عمرو ،وامني
عام الوزارة زاهر القطارنة ،وروؤ�صاء غرف جتارة
الأردن وال��زرق��اء ومعان وع��دد من املعنيني ،اإن
اللجنة �صرتفع تو�صية ملجل�ض الوزراء تت�صمن
اإن�صاء مدينة �صناعية يف حمافظة الزرقاء نظرا

لتوفر خمتلف القطاعات الإنتاجية وال�صناعية
فيها.
وا�صار اأبو �صعيليك اىل ان اللجنة �صتناق�ض
م�صروع القانون ومب��ا يخدم امل�صلحة العامة،
م�صددا على ان القانون �صيكون مرتبطا بتوفري
ف��ر���ض ع�م��ل وت���ص�ج�ي��ع ال��ص�ت�ث�م��ار يف اململكة،
داعيا احل�صور اىل تزويد اللجنة بالقرتاحات
وامل��الح�ظ��ات مكتوبة بغية مناق�صتها عند بدء
اللجنة مبناق�صة م�صروع القانون ،ف�صال عن
ت�صمية ممثل لهم يف نقا�صات اللجنة.
ب��دوره��م ،ق��ال ال �ن��واب :ه��اي��ل عيا�ض وامي��ن
امل ��دان ��ات وع �م��ر ال �ن��رب وع �م��ر ال ��زي ��ود وخ��ال��د
ال �ب �� �ص �ت �ن �ج��ي و� �ص �ل �ي �م��ان اب� ��و ي �ح �ي��ى وع��ائ �� �ص��ة
احل�صنات وزي�ن��ب ال�ب��دول وحم�م��د ال�صطناوي

وحممد ج��رادات ودينا الب�صري وي��زن �صديفات
وتي�صري كري�صان واآم ��ال ال���ص�ق��ران ،ان جتربة
اململكة قدمية فيما يتعلق بال�صتثمار ،موؤكدين
اأهمية ج��ذب ال�صتثمار ل �الأردن لتوفري فر�ض
العمل لالأردنيني وتقليل ن�صب البطالة.
وا� �ص��اروا اىل ان ت�ع��دد ال�ق��وان��ني والن�ظ�م��ة
والتعليمات يت�صبب برتاجع ال�صتثمار ،موؤكدين
اأهمية ا�صتقرار البيئة الت�صريعية للقوانني.
ودع � ��وا اىل مت�ث�ي��ل ق �ط��اع امل���ص�ت�ث�م��ري��ن يف
ال�ب�ل��دي��ات لت�صهيل مهامهم ف�صال ع��ن و�صع
اأ�ص�ض وا�صحة و�صفافة للجنة منح احلوافز.
م��ن جهته ،ق��ال ع�م��رو ان م���ص��روع القانون
جاء لتعزيز التناف�صية بني خمتلف القطاعات
وب�صكل عادل ،م�صيفا اأن م�صروع القانون يعترب

نقطة ب��داي��ة لتح�صني البيئة ال�صتثمارية يف
اململكة.
واأ��ص��اف ،ان التطبيق واملمار�صة هي احلكم
ع �ل��ى ق� ��وة ال �ق ��ان ��ون اأو � �ص �ع �ف��ه ،م��و� �ص �ح��ا اأن
اخلريطة ال�صتثمارية للمملكة �صتكون جاهزة
يف اأيلول املُقبل يف وقت تعمل الوزارة على ت�صهيل
مهمات امل�صتثمرين.
م ��ن ن��اح �ي �ت �ه��م ،ق� ��دم احل �� �ص��ور ج �م �ل��ة من
امل��الح �ظ��ات وال��ص�ت�ف���ص��ارات املتعلقة مب�صروع
القانون وحت�صينه ومبا يلبي طموحات غرفهم
وطموحات القطاع اخلا�ض.
واأ�صاروا اىل ان مو�صوع احلوافز غري وا�صح
يف امل �� �ص��روع ،داع ��ني اإىل تفعيل ال���ص��راك��ة بني
القطاعني العام واخلا�ض.
وط��ال �ب��وا ب� �اإدخ ��ال ت �ع��دي��الت ع�ل��ى م���ص��روع
القانون من �صاأنها حت�صني البيئة ال�صتثمارية
وزي��ادة فر�ض معدلت النمو الإج�م��ايل واإع��ادة
الإعفاءات ال�صريبية.
اىل ذل� ��ك ،ق ��ال اأب� ��و ��ص�ع�ي�ل�ي��ك ،ان اللجنة
ا�صتمعت اىل م��الح�ظ��ات واق��رتاح��ات قدمتها
�صلطة اقليم ال�ب��رتا التنموي ال�صياحي ،حول
م�صروع قانون تنظيم البيئة ال�صتثمارية.
واأ� �ص��ار ،خ��الل الجتماع اإىل اأهمية القطاع
ال�صياحي يف رفد خزينة الدولة وتوفري فر�ض
عمل لالأردنيني .من جهته ،قال رئي�ض جمل�ض
مفو�صي �صلطة اقليم البرتا �صليمان الفرجات،
ان هناك تعدداللمرجعيات داخل القليم ،موؤكدًا
اأهمية توحيدها.
واأ� �ص��ار اإىل اأن ��ه مت ت�ق��دمي م�ق��رتح��ات ح��ول
م �� �ص��روع ال �ق��ان��ون ومب ��ا ي �خ��دم وي �ل �ب��ي ط�م��وح
الإقليم.

التحديث اإلداري خطوة
في اإلتجاه الصحيح،،،
د .رافع شفيق البطاينة
اعلنت احلكومة اليوم تو�صيات وخمرجات اللجنة احلكومية لتحديث الإدارة العامة
اأم��ام جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل ،وق��د ت�صمنت روؤى وخطط للتحديث
والتطوير الإداري ت�صمل دمج واإلغاء وزارات ،وهيئات وموؤ�ص�صات عامة م�صتقلة� ،صمن
مدد زمنية حمددة تبداأ من العام احلال  ٢٠٢٢وتنتهي خالل عامني بعد هذا العام اأي
يف ع��ام ،٢٠٢٤وتعترب ه��ذه اخلطة اإذا نفذت على اأر���ض الواقع واأ�صبحت حقيقة دون
حتديات اأو معوقات اأو تاأخري يف تنفيذها وفق اجلدول الزمني املر�صوم لها يعترب جناح
كبري للحكومة احلالية وي�صجل لها هذا الإجناز والنجاح غري امل�صبوق ،وباعتقادي اأن
هذه املخرجات والتو�صيات لتحديث الإدارة �صوف تنفذ بدقة ح�صب ما ر�صم لها لأنها
حتظى باهتمام ورعاية ومتابعة جاللة امللك ،ولذلك لن ي�صتطيع اأي كان اأن يقف يف
طريق اإف�صالها اأو اإعاقتها ،بوركت جهود اللجنة احلكومية على هذا الإجناز اجلريء
وال�صريع ،ون�صاأل اهلل التوفيق ملا فيه ال�صالح العام للوطن ،وحتى ي�صتكمل النجاح
الإداري بتحديث الإدارة العامة ل بد من الإ�صراع يف و�صع وتعديل وتغيري الت�صريعات
الناظمة لها ،وتعيني ق�ي��ادات اداري��ة ج��دي��دة ك�ف�وؤة ومتخ�ص�صة بعيدا ع��ن تدخالت
الوا�صطة واملح�صوبية لتتمكن من تنفيذ هذه املخرجات بكل كفاءة واقتدار ويتحقق
النجاح والطموح الإداري احلديث املطلوب واملن�صود ،حمى اهلل الأردن وقيادته احلكيمة
و�صعبه الويف من كل مكروه.

وزيرة الثقافة تشيد بالمشاركة
المحلية في مهرجان جرش الـ36

اتفاقية لتخصيص مبنى رياض أطفال في مدرسة البوتاس

االنباط -عمان
وقع وزي��ر الرتبية والتعليم الدكتور وجيه عوي�ض،
ورئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة البوتا�ض العربية املهند�ض
� �ص �ح��ادة اأب � ��و ه ��دي ��ب ،اأم �� ��ض الأح � � ��د ،ات �ف��اق �ي��ة ت �ع��اون
لتخ�صي�ض مبنى يتبع ملدر�صة البوتا�ض الثانوية كرو�صة
اأطفال حكومية.
واأك ��د ال��دك�ت��ور ع��وي����ض خ��الل ت��وق�ي��ع الت�ف��اق�ي��ة يف
م�ب�ن��ى ال� � ��وزارة ،ب�ح���ص��ور الأم �ي �ن��ني ال �ع��ام��ني ل �ل��وزارة

لل�صوؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة ،وال�صوؤون
الإداري � � ��ة وامل��ال �ي��ة ال��دك �ت��ورة جن ��وى ق �ب �ي��الت ،اأه�م�ي��ة
العالقة الت�صاركية التي جتمع الوزارة والقطاع اخلا�ض
وامل�وؤ��ص���ص��ات ال��وط�ن�ي��ة مل��ا ل�ه��ذه ال�ع��الق��ة م��ن اأه�م�ي��ة يف
تنمية ودع��م القطاع احلكومي وب�صكل خا�ض الرتبوي
والتعليمي.
وثمن م�صاهمات �صركة البوتا�ض الكبرية وما تتحمله
من م�صوؤوليات اجتماعية لدعم املجتمع املحلي ،متطلعا
اإىل توثيق ال�صراكة القائمة ،وتقدمي املزيد من الدعم

م�صتقبال للموؤ�ص�صات التعليمية.
من جانبه ،اأثنى املهند�ض اأبو هديب ،على دور الوزارة
يف توفري الكوادر الب�صرية املوؤهلة واملدربة ل�صوق العمل،
موؤكدا حر�ض ال�صركة على تقدمي الدعم امل�صتمر للوزارة
لتمكينها من القيام بدورها الريادي يف هذا املجال.
واأ��ص��ار اإىل اأن ال�صركة ت�صعى بالتعاون م��ع ال��وزارة
ملاأ�ص�صة ال�صراكة القائمة بينهما مبا ي�صمن ا�صتمرارية
وا�صتدامة تعاونهما.
وب��ني اأن ال�صركة تنفذ ب��رام��ج ع��دي��دة بالتعاون مع

ال ��وزارة ،ول�صيما يف اأم��اك��ن وج��وده��ا مبناطق اجلنوب،
لفتا اإىل اأن التفاقية تثبت جدوى العمل امل�صرتك بني
القطاعني العام واخلا�ض لالإيفاء باملتطلبات املطلوبة
منهما يف مناطق اململكة كافة.
وت�صمنت التفاقية تخ�صي�ض مبنى ريا�ض اأطفال
يتبع ملبنى مدر�صة البوتا�ض الثانوية كرو�صة اأطفال
ح�ك��وم�ي��ة ،وا� �ص �ت �ح��داث ��ص�ع�ب��ة ري��ا���ض اأط �ف��ال KG1
يف مبنى ال��رو� �ص��ة ،واإخ���ص��اع�ه��ا لإدارة وزارة الرتبية
واإ�صرافها كرو�صة اأطفال حكومية؛ نظرا لتوجه الوزارة
نحو التو�صع يف مرحلة ريا�ض الأطفال �صمن خطتها.
وت �ه ��دف الت �ف��اق �ي��ة اإىل ت�ل�ب�ي��ة احل ��اج ��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة
ل�صتحداث ريا�ض اأطفال يف مدينة البوتا�ض ال�صكنية
يف غ��ور ال���ص��ايف لأط �ف��ال واأب �ن��اء م��وظ�ف��ي ال���ص��رك��ة من
القاطنني يف املدينة واأبناء املعلمني واملعلمات يف مدار�ض
البوتا�ض.
ومبوجب التفاقية تتحمل ال�صركة تكاليف جتهيز
مبنى ال��رو��ص��ة ب�ك��ام��ل ال�ت�ج�ه�ي��زات ال��الزم��ة والأث ��اث
ال�صفي وجتهيز �صاحة اللعب اخلارجية ،ودفع تكاليف
ف��وات��ري ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه ،ب��الإ��ص��اف��ة اإىل اأج ��ور معلمة
اأو اأك��ر متخ�ص�صة يف �صعبة ري��ا���ض الأط �ف��ال بح�صب
احل��اج��ة ،واأي��ة نفقات اأو م�صاريف اأخ��رى توافق عليها
ال�صركة.
يذكر اأن ال�صركة قامت كذلك برتكيب اأنظمة تكييف
بقيمة  50األف دينار ملدار�ض البوتا�ض.

الشرق األوسط ينظم ندوة عن المشروع الوطني الفلسطيني
االنباط – عمان
ن��اق ����ض امل �� �ص��ارك��ون يف ن� ��دوة ن�ظ�م�ه��ا م��رك��ز
درا�صات ال�صرق الأو�صط بعمان اأول اأم�ض ال�صبت،
حتت بعنوان “نحو م�صروع وطني فل�صطيني:
متطلبات واآليات التجديد والتعزيز” ،حتولت
وحم�ط��ات الق�صية الفل�صطينية وانعكا�صاتها
على امل�صروع الوطني الفل�صطيني خالل العقد
الأخري.
كما ناق�ض الباحثون الذين ميثلون الأردن
وفل�صطني ولبنان ،انعكا�صات البيئة ال�صيا�صية
ال�ع��رب�ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ع�ل��ى امل���ص��روع،
والأه��داف والعنا�صر والديناميكيات ومقومات
الإجناز لتحقيق م�صروع وطني فل�صطيني.
وق��ال مدير املركز بيان العمري ،اإن الندوة
تعقد يف وق��ت ت�صهد فيه الق�صية الفل�صطينية
حت ��ولت م�ت�ع��ددة وم��رتاك �م��ة ،يف ظ��ل ا�صتمرار
النق�صام الفل�صطيني الداخلي ،وف�صل حماولت
ال �ت �ف��او���ض وال� ��� �ص ��الم وال �ت �� �ص��وي��ة ال���ص�ي��ا��ص�ي��ة
والتفاقات واملعاهدات يف اإجناز م�صالح ال�صعب

الفل�صطيني.
وتناولت اجلل�صة الأوىل التي تراأ�صها نائب
رئي�ض ال��وزراء الأ�صبق ج��واد العناين“ ،امل�صروع
ال��وط �ن��ي ال �ف �ل �� �ص �ط �ي �ن��ي -امل �ف �ه��وم وامل �م��ار� �ص��ة
والأزمة” ،ح�ي��ث ا��ص�ت�ع��ر��ص��ت ال ��ورق ��ة الأوىل
التي قدمها الباحث الفل�صطيني اأمي��ن يو�صف،
مفهوم امل�صروع الوطني الفل�صطيني وحمددات
بنائه ،ومدلولته اقت�صاديا و�صيا�صيا واجتماعيا
وثقافيا وتنمويا.
وع��ر���ض ال�ب��اح��ث الفل�صطيني خم�ي�م��ر اأب��و
� �ص �ع��دة ،ل �ت �ط��ورات م �ف �ه��وم امل �� �ص��روع ال��وط �ن��ي
الفل�صطيني ب��ني ال�ث��اب��ت وامل �ت �غ��ري ،ا�صتعر�ض
فيها حم��اولت النخب والقيادات الفل�صطينية
بلورة م�صروع وطني فل�صطيني جامع منذ عام
 ،1948فيما تناول الباحث الفل�صطيني ماجد
ك�ي��ايل ،الأزم��ة الوطنية الفل�صطينية الناجمة
عن امل�صكالت الذاتية ،وامل�صكالت التي ن�صاأت مع
احلركة الوطنية الفل�صطينية منذ تاأ�صي�صها.
وناق�صت اجلل�صة الثانية التي تراأ�صها املدير
ال�ع��ام ال�صابق مل��رك��ز ال��درا� �ص��ات ال�صرتاتيجية

يف ال�ق��وات امل�صلحة الأردن �ي��ة حممود اردي�صات،
ان�ع�ك��ا��ص��ات ال�ب�ي�ئ��ة ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة على
امل� ��� �ص ��روع ال��وط �ن��ي ال �ف �ل �� �ص �ط �ي �ن��ي ،ا��ص�ت�ع��ر���ض
خاللها امل��دي��ر ال�ع��ام ملركز الزيتونة للدرا�صات
وال�صت�صارات حم�صن �صالح ،حتولت وحمطات
الق�صية الفل�صطينية وانعكا�صاتها على امل�صروع
الوطني الفل�صطيني “ ”2011-2022واآفاق
واجت��اه��ات امل�صتقبل ،فيما عر�ض اأ�صتاذ العلوم
ال�صيا�صية يف جامعة بريزيت الفل�صطينية �صالح
عبد اجلواد ،لنعكا�صات البيئة ال�صيا�صية العربية
والإقليمية على امل�صروع الوطني الفل�صطيني.
وا��ص�ت�ع��ر��ص��ت اجل�ل���ص��ة ال�ث��ال�ث��ة ال�ت��ي اأداره ��ا
الدبلوما�صي ال�صابق مو�صى ب��ري��زات ،اأه��داف
امل�صروع الوطني الفل�صطيني واأدواره والتحديات
التي يواجهها.
و� �ص��رح ال �ب��اح��ث الفل�صطيني رائ ��د ن�ع��ريات
اأه ��داف امل���ص��روع ال��وط�ن��ي الفل�صطيني امل�اأم��ول
املتمثلة ب�اإع��ادة العتبار للق�صية الفل�صطينية
ب�صفتها ق�صية حت��رر وط �ن��ي ،وب �ل��ورة الهوية
الوطنية القائمة على وح��دة الأر���ض والإن�صان،

ومتثيل املوؤ�ص�صات الفل�صطينية ملختلف �صرائح
امل �ج �ت �م��ع ،ف �ي �م��ا اأ�� �ص ��ار ال �ب��اح��ث ال�ف�ل���ص�ط�ي�ن��ي
مهند م�صطفى اإىل وج��ود برامج �صيا�صية بني
فل�صطينيي ال�” ،”48وفل�صطينيي ال�صفة
وغ��زة ،وفل�صطينيي ال�صتات رغ��م ا�صرتاكهم يف
امل�صروع الوطني.
واأو� � �ص� ��ح ال �ب��اح��ث ال�ف�ل���ص�ط�ي�ن��ي اإي� � ��اد اأب ��و
زنيط ،التحديات املاثلة اأم��ام امل�صروع الوطني
الفل�صطيني ل��وج��ود الح �ت��الل الإ� �ص��رائ �ي �ل��ي،
وال� �ت� ��� �ص ��رذم ال� ��داخ � �ل� ��ي ،وغ � �ي� ��اب الأول � ��وي � ��ات
ع ��ن امل �ج �ت �م��ع ال �ف �ل �� �ص �ط �ي �ن��ي م �ن��ذ الح� �ت ��الل
ال��ربي �ط��اين ،وع ��دم الت �ف��اق الفل�صطيني على
تبني ا�صرتاتيجيات حمددة يف مواجهة امل�صروع
ال�صتيطاين الإ�صرائيلي.
وت�ن��اول��ت اجلل�صة الأخ� ��رية م��الم��ح م�صودة
امل�صروع الوطني الفل�صطيني من اأج��ل تقدميه
اإىل �صناع ال�ق��رار يف ال�صاأن الفل�صطيني بهدف
امل�صاهمة يف الدفع نحو حتقيق الأهداف املتمثلة
بالتحرير واإنهاء الحتالل وحتقيق العودة وبناء
الدولة.

لقاء لمناقشة موازنة مجلس محافظة الزرقاء والتركيز
على المشاريع التنموية والشبابية
االنباط – الزرقاء
نظم جمل�ض حمافظة الزرقاء م�صاء اأول اأم�ض
ال�صبت ،يف نادي غرفة جتارة الزرقاء لقاء ت�صاوريا
ملناق�صة اقرار موازنة املحافظة واحلديث عن خطة
املحافظة ال�صرتاتيجية والرتكيز على امل�صاريع
التنموية وال�صبابية.
واأك��د رئي�ض جمل�ض املحافظة الدكتور ماجد
اخل���ص��ري ،اأه�م�ي��ة اإح ��الل العمالة الأردن �ي��ة بدل

من ال��واف��دة واإي�ح��اد فر�ض عمل لل�صباب ومتويل
امل�صاريع ال�صغرية املنتجة ال�ت��ي تن�صف الفقراء
ودع��م موؤ�ص�صات ه��ذا ال��وط��ن وم�ع��اجل��ة بع�ض ما
تعاين من م�صاكل مثل دائرة الأرا�صي التي حتتاج
اىل رفدها بكوادر مدربة.
وبني اخل�صر ،اأهمية اللتفات اإىل مدينة امللك
عبد اهلل ب��ن عبد العزيز “مدينة ال�صرق” ،التي
حت�ت��اج اإىل الكثري م��ن اخل��دم��ات وتفتقر لوجود
بلدية تقدم اخلدمات لالأهايل يف هذه املدينة التي

م�صى على اإن�صائها ع�صرين عاما وما زالت بانتظار
تاأ�صي�ض بلدية وحت�صني اخلدمات فيها ،م�صريا اإىل
اأهمية متثيل جمل�ض املحافظة يف جمل�ض اأمناء
اجلامعة الها�صمية و��ص��رورة دع��م بلدية ال��زرق��اء
التي ت�صكو من مديونية تقارب ال� 70مليون دينار
.
واأ� �ص��اف ،اأن جمل�ض املحافظة يحر�ض للعمل
ب�ت���ص��ارك�ي��ة م��ع ن ��واب ال��زرق��اء وروؤ� �ص ��اء ال�ب�ل��دي��ات
وروؤ�صاء الغرف التجارية وال�صناعة �صمن اأج��واء

من ال�صفافية الكاملة والنفتاح على كافة الآراء
و�صرف املخ�ص�صات بعدالة ودون حتيز لأي جهة اأو
طرف على ح�صاب طرف اآخر .
من جانبهم ،اكد نواب الزرقاء وروؤ�صاء البلديات
وروؤ��ص��اء غ��رف التجارة وال�صناعة� ،صرورة تركيز
جمل�ض املحافظة على دعم اإن�صاء امل�صاريع التنموية
امل�صتدامة التي تخت�ض بالقطاع ال�صبابي وامل�صاريع
التي تهتم بتاأهيل ال�صباب وتدريبهم لرفع كفاءتهم
و�صرورة التخطيط امل�صتقبلي لهذه امل�صاريع .

االنباط – جر�ش
اأ� �ص��ادت وزي ��رة الثقافة ،هيفاء النجار،
ب��امل �� �ص��ارك��ة امل �ح �ل �ي��ة يف م �ه��رج��ان ج��ر���ض
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون ب��دورت��ه  36يف ��ص��ارع
الأع �م ��دة مل�ج�م��وع��ة م��ن ج�م�ع�ي��ات احل��رف
اليدوية.
ووف� � �ق � ��ا ل� �ب� �ي ��ان � �ص �ح �ف��ي ع � ��ن اإدارة
امل� �ه ��رج ��ان ،اأم� �� ��ض الأح� � ��د ،ق��ال��ت ال �ن �ج��ار
خ��الل جولتها اأم����ض ال�صبت ،يف ع��دد من
م��راف��ق امل��دي�ن��ة الأث ��ري ��ة ،ي��راف�ق�ه��ا امل��دي��ر
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�م�ه��رج��ان م� ��ازن ق� �ع ��وار ،اإن
امل�ه��رج��ان وف��ر  286ط��اول��ة للم�صاركات
ال�ل��وات��ي ينت�صنب لغالبية اجل�م�ع�ي��ات من
املجتمع املحلي ،وملجموعة منت�صبي مركز
الرعاية والتاأهيل ،التابع ملديرية التنمية
الج �ت �م��اع �ي��ة مل �ح��اف �ظ��ة ج ��ر� ��ض ،وت �ع �ن��ى

بالأ�صخا�ض ذوي الحتياجات اخلا�صة.
واأب � � ��دت ال �ن �ج��ار اإع �ج��اب �ه��ا ب��امل�ن�ت�ج��ات
احلرفية واليدوية وامل�صغولت والأطعمة
ال���ص�ع�ب�ي��ة امل �ع��رو� �ص��ة يف � �ص��ارع الأع� �م ��دة،
م �وؤك��دة اأن مثل ه��ذه احل ��رف متثل ج��زءا
من ال�صناعات الثقافية التي تعزز هويتنا
وتوفر دخال لالأ�صرة ،وترفد عجلة الإنتاج.
ول�ف�ت��ت اإىل � �ص��رورة م���ص��ان��دة وت�ق��دمي
ال��دع��م ل�ل�م�وؤ��ص���ص��ات والأف� � ��راد م��ن خ��الل
التدريب والإ�صهام يف الت�صويق.
وعن فعاليات املهرجان وبراجمه ،اأ�صادت
ال�ن�ج��ار ب��ال�ت�ج��رب��ة ،م�ن��وه��ة ب� �اأن امل�ه��رج��ان
راكم �صمعة طيبة عربيا وعامليا.
وو�صفت النجار امل�صاركات م��ن الن�صاء
يف معار�ض �صارع الأعمدة باأنهن “منتجات
وبطالت ينتجن اأعمال ميكن ت�صويقها يف
كل العامل” ،معربة عن اعتزازها بهن.

احتفال بتخريج متدربي مشروع العمل
الالئق في زراعة أزهار القطف
االنباط  -عني البا�شا
احتفل م�صروع “العمل الالئق يف قطاع
زراعة الأزهار يف الأردن” ،اأم�ض الأحد يف بيت
ال��ورد بلواء عني البا�صا ،بتخريج دفعة من
املتدربني مب�صاركة وزيري الزراعة املهند�ض
خالد احلنيفات ،والعمل نايف ا�صتيتية.
واأك� ��د احل�ن�ي�ف��ات ،م���ص��ي وزارة ال��زراع��ة
يف تنفيذ حم��اور اخل�ط��ة الوطنية للزراعة
امل�صتدامة التي ت�صتهدف ت��دري��ب �صباب يف
ق �ط��اع��ات حت �ت��اج اإىل ع �م��ال��ة حم�ل�ي��ة وم��ن
�صمنها ق�ط��اع اأزه� ��ار ال�ق�ط��ف ال ��ذي ي�صكل
قيمة م�صافة تنعك�ض على تنمية املجتمعات
وزيادة �صادرات اململكة.
واأث �ن��ى ع�ل��ى � �ص��راك��ات ه��ذه ال��ربام��ج مع
اجل�م�ع�ي��ات وال �ن �ق��اب��ات وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة
لتطوير مهارات ال�صباب يف القطاع الزراعي
و�صول اإىل ت�صغيلهم.
وق ��ال وزي ��ر ال�ع�م��ل ن��اي��ف ا��ص�ت�ي�ت�ي��ة ،من
ج �ه �ت��ه ،اإن وزارة ال �ع �م��ل م�ن�ف�ت�ح��ة �صمن
ا� �ص��رتات �ي �ج �ي��ات �ه��ا ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل �وؤ� �ص �� �ص��ات
والقطاعات الفنية لت�صهيل اإج��راءات تاأهيل
ال�صباب بقطاع الزراعة والقطاعات املختلفة،
م�صيفا اأنها تتطلع من خالل هذه الت�صاركية
اإىل اأن ي�ك��ون ه�ن��اك ف��ر���ض عمل يف القطاع
ال ��زراع ��ي م��ع ت��وف��ري ب�ي�ئ��ة م�ن��ا��ص�ب��ة جل��ذب
ال�صباب لهذا القطاع.
واأك� ��د رئ�ي����ض ال�ل�ج�ن��ة ال ��زراع ��ة النيابية
حم�م��د ال�ع��الق�م��ة ،ب� ��دوره ،اأن ال��زراع��ة من
القطاعات املهمة لتحقيق الأم��ن الغذائي،
داع�ي��ا اإىل ال�ت��وج��ه مل�صاريع ري��ادي��ة ك��زراع��ة
ال��زه��ور لتحقيق م ��ردود اقت�صادي وتوفري
فر�ض عمل لل�صباب.
واأ�صار اإىل اللجنة تتعاون وتتابع با�صتمرار
مع الدوائر املعنية بالقطاع الزراعي لإزال��ة
التحديات والعقبات التي تواجه املزارعني،
وتوفري عمل م�صتدامة.

وق��ال اأم��ني ع��ام وزارة ال��زراع��ة املهند�ض
حم�م��د احل �ي��اري ،خ��الل احل �ف��ل ،اإن اأزه ��ار
القطف من القطاعات عالية القيمة ،والتي
تعمل على اإ�صافة جوهرية للقيمة امل�صافة
ل�ل�ق�ط��اع ال ��زراع ��ي ،واأك� ��د اأن ال �� �ص��راك��ة بني
ال��وزارة والقطاع اخلا�ض تلعب دورا اأ�صا�صيا
يف ت��وف��ري ب�ي�ئ��ة م�ن��ا��ص�ب��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق اأه� ��داف
ال ��زراع ��ة ال� �ص��رتات �ي �ج �ي��ة وب �ن ��اء م�ن�ظ��وم��ة
عملية لتدريب املتعطلني عن العمل لتلبية
احتياجات القطاع بالعمالة الأردنية.
ف�ي�م��ا ع ��ربت ال �ق��ائ��م ب �اأع �م��ال ال �� �ص �ف��ارة
الأ� �ص��رتال �ي��ة اأم��ان��دا م��اك��روق��ر ،ع��ن �صعادة
ال�صفارة ب��دع��م ه��ذه امل�صاريع بالتعاون مع
منظمة العمل الدولية للم�صاهمة يف تدريب
وت�صغيل اأردنيني و�صوريني لتح�صني ظروف
حياتهم وحياة الأ�صخا�ض من ذوي الإعاقة،
مقدمة ال�صكر لالأردن ل�صتقباله الالجئني.
وقال رئي�ض جمعية “اأزهار القطف” مازن
الغالييني ،اإنها �صعت ملواجهة جميع املعيقات
التي تواجه املزارعني يف هذا القطاع.
واأ��ص��ار اإىل اأن امل�صروع نقطة بداية حلل
م�صكلة قلة العمالة املحلية املدربة يف قطاع
اأزه� � ��ار ال �ق �ط��ف وع��زوف �ه��ا ع ��ن ال �ع �م��ل ب��ه،
م �وؤك��دا اأن اجلمعية ت�صعى اإىل رف��ع ك�ف��اءة
املتدربني احلالني وتزويدهم مبهارات اأكر
تخ�ص�صية.
وب�ي�ن��ت م��دي��رة م���ص��روع “العمل ال��الئ��ق
بقطاع زراع��ة الأزهار” يف الأردن الدكتورة
مي�صون الرمياوي ،اأن امل�صروع خرج 1056
م�ت��درب��ا وم�ت��درب��ا �صكلت ال�ن���ص��اء  81باملئة
منهم ،والأ�صخا�ض من ذوي الإعاقة  4باملئة.
واأ�صارت اإىل اأن امل�صروع يهدف اإىل حت�صني
ظروف عمل الأردنيني والالجئني ال�صوريني،
وم�صاعدة املنتجني الزراعيني للدخول اإىل
اأ�� �ص ��واق اإق�ل�ي�م�ي��ة ودول �ي��ة ج��دي��دة ،وت�ع��زي��ز
الل �ت��زام مب�ع��اي��ري ال�ع�م��ل ال��الئ��ق الوطنية
والدولية باملزارع �صمن هذا القطاع.

املحلي
االثنني
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مندوبا عن الملك ..وزير األوقاف يرعى االحتفال
الديني بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية

االنباط -عمان

مندوبا عن جاللة امللك عبد اهلل الثاين،
رع��ى وزي��ر االأوق� ��اف وال �� �ش �وؤون واملقد�شات
االإ�شالمية الدكتور حممد اخلاليلة اأم�ص
االأح � ��د ،االح �ت �ف��ال ال��دي �ن��ي ال� ��ذي اأق��ام �ت��ه
ال� ��وزارة مبنا�شبة ذك ��رى ال�ه�ج��رة النبوية
ال�شريفة.
وق � ��ال اخل��الي �ل��ة خ� ��الل االح� �ت� �ف ��ال ،يف
ك��ل ع��ام نحتفل ب��ذك��رى ال�ه�ج��رة النبوية
ال�شريفة ،برعاية ملكية �شامية ،نعر من
خاللها ع��ن حمبتنا لنبينا ال�ك��رمي حممد
�شلى اهلل عليه و�شلم ،وملا جاء به من هدي
قومي ودين حكيم وقراآن يهدي اإىل �شراط
م�شتقيم.
واأ�� �ش ��اف“ ،هاجر ال�ن�ب��ي عليه ال�شالة
وال�شالم ،من مكة املكرمة ،الوطن الذي ن�شاأ
وعا�ص وت��رع��رع فيه ،ون��زل ال�ق��راآن الكرمي
فيه ،اإىل بيئة اآمنة تقبل هذا الدين ليوؤتي
ثماره يف بناء اأمة.
واأ��ش��ار اىل ق�شة جهاد يف حتمل االأذى،
وث �ب��ات ع �ل��ى ح��ق رغ ��م ظ �ل��م ذوي ال�ق��رب��ى
وع�ب��ادة را�شخة ر��ش��وخ اجل�ب��ال مل يزلزلها
االأذى ،وك ��ل ه ��ذا وال �ن �ب��ي ع�ل�ي��ه ال���ش��الة
وال�شالم ما�ص يف طريق احل��ق ال تلني له
قناة ،وال تفر له همة ،وي�شتمد العون من
اهلل تعاىل.
واك��د الوزير اأن امل�شطفى عليه ال�شالة
وال�شالم خطب اأول خطبة جمعة يف االإ�شالم
وهو مهاجر ،حيث اأمر باالإكثار من ذكر اهلل
تعاىل وطاعته ،واالأمر بال�شالح واالإح�شان،
حيث اأن امل�ت�اأم��ل يف ه��ذه اخلطبة يجد اأن
النبي عليه ال�شالة وال�شالم مل ي�شتم اأحدا
حتى ولو كان من االأع��داء ،ومل يدع عليهم
باأ�شد ما ميلك من عبارات الدعاء ،بل كان
ال ينظر خلفه ويرى اأن تلك مرحلة م�شت

واإن كان من دعاء فلم يزد على “اللهم اأهد
قومي فاإنهم ال يعلمون”.
وب��ني اخلاليلة ،اأن النبي عليه ال�شالة
وال�شالم ب��داأ يف بناء املجتمع اجلديد بناء
معنويا روح�ي��ا وم��ادي��ا ،حيث متثل البناء
ال ��روح ��ي يف ب �ن��اء امل �� �ش �ج��د وامل � �وؤاخ� ��اة بني
امل���ش�ل�م��ني ج�م�ي�ع��ا ،ع�ل��ى اخ �ت��الف األ��وان �ه��م
واأج�ن��ا��ش�ه��م وحت��دي��د ال �ع��الق��ة ب�ي�ن�ه��م من
خالل وثيقة املدينة.
ومتثل البناء امل��ادي باالهتمام مبقومات
ال�ب�ن��اء احل �� �ش��اري وال�ع�ل�م��ي واالق�ت���ش��ادي
والتجاري ،فاأن�ش أا �شوقا للم�شلمني يف املدينة
واأر�� �ش ��ل ال�ب�ع�ث��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ل�ت�ع�ل��م �شناعة
ال�شالح ،ولغات االأمم املختلفة ،م�شرا اإىل
اأن النبي عليه ال�شالم هاجر لبناء جمتمع
ج��دي��د يف ظ��ل ف�ج��وة ح���ش��اري��ة ه��ائ�ل��ة بني
العرب وغرهم يف �شتى جماالت احلياة.
ودعا اخلاليلة اإىل الوقوف مليا والنظر
وال �ت��دب��ر واإع �م ��ال ال �ع �ق��ول مب �ع��اين هجرة

ج��دي��دة نلحق ك�اأم��ة اإ�شالمية م��ن خاللها
ب��رك��ب احل �� �ش��ارة االإن���ش��ان�ي��ة ال�ت��ي �شبقتنا
قرونا طويلة ،وهذا ال يكون اإال بالتخطيط
الدقيق واإع�م��ال فكر عميق واأخ��ذ االأ�شباب
مع التوكل على اهلل عز وجل.
واأك��د وزي��ر االأوق ��اف ،اأن الهجرة علمتنا
اأن احل�ي��اة ال ت��دار بالعواطف الدينية وال
ب��االأم��اين واالأح ��الم وال بانتظار املعجزات،
واإمنا بالتخطيط والقواعد املتزنة واالأ�ش�ص
الثابتة التي ينه�ص عليها املجتمع القوي.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،اأ� �ش ��ارت اأ� �ش �ت��اذة ال�شريعة
االإ��ش��الم�ي��ة ال��دك �ت��ورة م�ن��ال ع�ب��د اللطيف
البابلي ،اإىل اأهمية الهجرة النبوية واأثرها
يف ب �ن��اء االأم� ��ة وت��ر��ش�ي��خ ق��واع��ده��ا ،بهدف
تر�شيخ العقيدة وتبليغ الر�شالة ،بالرغم من
حمبته ملكة املكرمة.
واأ��ش��اف��ت ،اإن الهجرة النبوية ال�شريفة
ك ��ان ��ت ن �ق �ط��ة حت � ��ول يف ت ��اري ��خ االإ� � �ش ��الم
وامل���ش�ل�م��ني ،وج ��اءت لت�شكل ب�ع��دا ف��ارق��ا يف

ح �ي��اة االأم� ��ة ،ح�ي��ث �شكلت احل �ي��اة واالأم ��ل
وامل�شتقبل والن�شر وال �ع��زة ،وك��ان��ت بداية
ل�ب�ن��اء ال ��دول ��ة ،وت �ع��زي��ز ال�ق�ي��م واالأخ� ��الق
االإ�شالمية يف املجتمع ،ما يتطلب منا اليوم
اأن نلتزم مب�شامني الهجرة.
وب�ي�ن��ت ال�ب��اب�ل��ي ،اأن ال �ق �ي��ادة الها�شمية
عملت على ن�شر تعاليم الدين على اأ�شول
احلق ،وتعزيز الهجرة النبوية ال�شريفة يف
جمتمعنا وال�شر على نهج امل�شطفى عليه
ال�شالة وال�شالم ،حيث كانت وزارة االأوقاف
تعمل على ترجمة توجيهات جاللة امللك
ع�ب��داهلل ال�ث��اين يف ت�اأه�ي��ل وت��دري��ب االأئ�م��ة
وال��وع��اظ وال��واع �ظ��ات ،ومب��ا ينعك�ص على
الر�شالة الدعوية للوزارة ،وتبني الو�شطية
واالعتدال يف اخلطاب الديني مبا يتما�شى
م ��ع ال � �ق� ��راآن ال � �ك� ��رمي ،وال �� �ش �ن��ة ال �ن �ب��وي��ة
ال�شريفة.
وتخلل احلفل عر�ص فيلم وثائقي ق�شر
ع��ن ال �ه �ج��رة ال �ن �ب��وي��ة وال �ع��ر وال ��درو� ��ص
امل�شتفادة منها ،وبناء الدولة ال��ذي انطلق
من امل�شجد بعد و�شول النبي عليه ال�شالة
وال�شالم للمدينة املنورة ،كما تخلل ق�شيدة
�شعرية لل�شاعر ال��دك�ت��ور حممد عبد اهلل
اخل��وال��دة ،وو�شلة اإن�شادية قدمتها فرقة
االإن�شاد الديني التابعة لوزارة االأوقاف.
وح �� �ش��ر االح �ت �ف��ال ��ش�م��اح��ة م�ف�ت��ي ع��ام
امل�م�ل�ك��ة ال���ش�ي��خ ع�ب��د ال �ك��رمي اخل���ش��اون��ة،
و�شماحة قا�شي الق�شاة ال�شيخ عبد احلافظ
الربطة ،واإم��ام احل�شرة الها�شمية ف�شيلة
الدكتور اأحمد اخلاليلة ،ووزراء �شابقون،
واأم�ن��اء وم��دراء ع��ام��ون ،و�شباط ،و�شباط
�شف من القوات امل�شلحة االأردنية ،واالأجهزة
االأم � �ن � �ي ��ة ،وم� �ف� �ت ��ون وق� ��� �ش ��اة � �ش��رع �ي��ون،
وم�شوؤولون يف وزارة االأوقاف ،واأئمة وعلماء
ووعاظ وواعظات.

عمل األعيان تطلع على أبرز مشاريع مؤسسة نهر األردن
االنباط – عمان

اطلعت جلنة العمل والتنمية االجتماعية
يف جمل�ص االأع �ي��ان ،برئا�شة ال�ع��ني عي�شى
م � ��راد ،خ ��الل زي��ارت �ه��ا اإىل م�وؤ��ش���ش��ة نهر
االأردن ،اأم ����ص االأح� ��د ،ع�ل��ى اأب ��رز م�شاريع
املوؤ�ش�شة وبراجمها املختلفة.
وقال العني مراد اإن اللجنة حتر�ص من
خ��الل زياراتها امليدانية ملختلف املوؤ�ش�شات
الوطنية ،على االإط��الع على اأب��رز امل�شاريع
املنتجة والناجحة ،والتي كان لها اأثر مبا�شر
يف حت�شني االأو��ش��اع االقت�شادية للعاملني
فيها.
واأ�شار ،خالل الزيارة ،اإىل اأهمية ت�شليط
ال�شوء على خمتلف م�شاريع موؤ�ش�شة نهر
منوذجا يف جمال التنمية
االأردن ،التي تع ُد
ً
والتدريب والت�شغيل ،باالإ�شافة اإىل اأهمية
دع��م وحتفيز اأن�شطة املوؤ�ش�شة وبراجمها،
كم�شروع “منتجات بني حميدة” ،وال��ذي
يعتر ق�شة جناح ُت�شجل للموؤ�ش�شة.
واأو�� �ش ��ح م� ��راد اأه �م �ي��ة ا��ش�ت�ث�م��ار م��رك��ز
املوؤ�ش�شة ومكانتها يف الت�شبيك مع خمتلف
�شركات القطاع اخلا�ص واجلمعيات واملراكز
امل�ح�ل�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ن��ى ب��امل���ش�غ��والت ال�ي��دوي��ة

واحل ��رف� �ي ��ة ،الإي � �ج� ��اد ب �ي �ئ��ة حم �ف ��زة اأم� ��ام
العاملني يف هذا املجال ت�شل اإىل الرويج
ملنتجاتهم داخل اململكة وخارجها.
واأك ��د اأه�م�ي��ة ت��وف��ر م�شاحة يف خمتلف
م�شاريع املوؤ�ش�شة وبراجمها لذوي االإعاقات
اخلا�شة ،لتزويدهم باملعارف واملهارات ،التي
م��ن �شاأنها اأن ت�شهم يف دجمهم باملجتمع،
مبي ًنا اأهمية تكثيف احل�م��الت االإعالمية
اخلا�شة باملوؤ�ش�شة ،م��ن اأج��ل اإظ�ه��ار حجم
اجلهود التي تبذلها على م�شتوى الوطن.

واأبدى العني مراد ا�شتعداد جلنة العمل
وال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ل �ت �ق��دمي خمتلف
اأ��ش�ك��ال ال�ت�ع��اون للموؤ�ش�شة ،ال�ت��ي و�شفها
ب�”املتميزة” ،وذل��ك من خ��الل العمل على
اإي �ج��اد بيئة ت�شريعية م��ن �شاأنها اأن تذلل
العقبات وحتد من التحديات ،التي تواجه
املوؤ�ش�شة وامل�شتفيدين من خدماتها.
ب��دروه��ا ،قدمت املدير العام للموؤ�ش�شة،
انعام الري�شيً ،
عر�شا حول خطط وبرامج
امل�وؤ��ش���ش��ة وم���ش��اري�ع�ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة ،واأب��رزه��ا

متكني املجتمعات ،واالأن���ش�ط��ة التدريبية،
وم�شاريع ال��ري��ادة االجتماعية ،وامل�شاركة
االقت�شادية يف توفر فر�ص العمل والكوادر
املدربة.
واأ� �ش ��ارت اإىل اأن امل�وؤ��ش���ش��ة تعمل �شمن
اأ�ش�ص ومعاير تعتمد املمار�شات الف�شلى
بالتعاون م��ع ال�شركاء املحليني والهيئات
املحلية امل�شتفيدة لدفع عجلة التنمية.
وحتدثت الري�شي عن بع�ص التحديات
الراهنة ،التي تواجه املوؤ�ش�شة ،وعلى راأ�شها
ب�ع����ص ال �ق��وان��ني وال �ت �� �ش��ري �ع��ات ال�ن��اظ�م��ة
لقطاع عملها ،اإىل جانب �شعوبة الرخي�ص
والت�شجيل للم�شاريع ال�ن��ا��ش�ئ��ة ،وتنظيم
االأع �م��ال غ��ر املنظمة ،وحم��دودي��ة فر�ص
العمل امل�شتحدثة يف القطاعات االقت�شادية.
و”نهر االأردن” ه ��ي م �وؤ� �ش �� �ش��ة غ��ر
ربحية اأ�ش�شتها جاللة امللكة رانيا العبداهلل
ع��ام  ،1995تعمل يف ال�ع��دي��د م��ن امل�ج��االت
ال �ت �ن �م��وي��ة ،وت� �ه ��دف اإىل مت �ك��ني امل�ج�ت�م��ع
االأردين باأكمله ،وال �شيما امل ��راأة والطفل،
وتعكف على تدريب وبناء القدرات الب�شرية
حمليا واإقليميا م��ن خ��الل ت�ق��دمي برامج
تدريبية وا�شت�شارية متكاملة.

الغرايبة  :تطوير التدريب المهني يتطلب التشاركية واستحداث تخصصات عصرية
االنباط – عمان

اأكد مدير عام موؤ�ش�شة التدريب املهني
املهند�ص اأح�م��د ال�غ��راي�ب��ة ،اأه�م�ي��ة حتقيق
ال �ت �� �ش��ارك �ي��ة احل �ق �ي �ق �ي��ة وامل �ت �ك��ام �ل��ة م��ع
القطاعات التنموية كافة ال �شيما القطاع
اخلا�ص لغاية اإح��داث نه�شة يف الرامج
ال�ت��دري�ب�ي��ة ال �ت��ي ت�ط��رح�ه��ا امل�وؤ��ش���ش��ة مبا
يواكب التطورات الع�شرية.
وق ��ال ال�غ��راي�ب��ة خ��الل جل�شة ح��واري��ة
نظمتها امل�وؤ��ش���ش��ة،اأم����ص االأح ��د ،يف قاعة
مركز تدريب مهني حكما ملناق�شة تطوير
واق��ع ال�ت��دري��ب املهني ،اإن املوؤ�ش�شة تعمل
على مراجعة خمتلف الرامج التدريبية
ب�ه��دف تطويرها وا��ش�ت�ح��داث تخ�ش�شات
ع�شرية ج��دي��دة تتوافق م��ع االحتياجات
املطلوبة يف �شوق العمل.
وبني اأن احلاجة باتت ملحة لرفد �شوق
العمل االأردين واالإقليمي باالأيدي املدربة
املوؤهلة مبا يتوافق مع ال�ث��ورة ال�شناعية
ال��راب�ع��ة وتطبيقات ال��ذك��اء اال�شطناعي
وم� �ه ��ارات امل���ش�ت�ق�ب��ل ،واإن ��رن ��ت االأ� �ش �ي��اء،
وعلوم برجمة الروبوتات واإدارة البيانات،

اإىل جانب فتح م�شارات التعليم خلريجي
ال�ت��دري��ب املهني لتمكينهم م��ن االلتحاق
يف ب��رام��ج ال �ب �ك��ال��وري��و���ص يف اجل��ام �ع��ات،
وفق ت�شريعات واأنظمة خا�شة بذلك بناء
على اخل��رة العملية التي يح�شل عليها
اخلريج .
واأ� �ش��ار ال�غ��راي�ب��ة اإىل اأه�م�ي��ة ال�ل�ق��اءات
احل��واري��ة ال�ت��ي تنظمها املوؤ�ش�شة ت�اأك�ي��داً
ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م��ا ج ��اء يف روؤي � ��ة ال�ت�ح��دي��ث
االق�ت���ش��ادي والتوجيهات امللكية جلاللة
امللك عبد اهلل الثاين ومبتابعة �شمو االأمر
ح�شني ،ويل العهد ،من خالل التوا�شل مع
البلديات وجمال�ص املحافظات واجلامعات
وخم�ت�ل��ف اجل �ه��ات ذات ال �ع��الق��ة لتعزيز
ال��دور التكاملي الت�شاركي وتنفيذ برامج
م�شركة ،وف�ق�اً الح�ت�ي��اج��ات ��ش��وق العمل
املحلي واالإقليمي والدويل.
ول� �ف ��ت ال� �غ ��راي� �ب ��ة ،اإىل اأن � ��ه ��ش�ي�ج��ري
ب��ال���ش��راك��ة م��ع جميع االأط� ��راف امل�شاركة
ب��اجل�ل���ش��ة احل ��واري ��ة ت���ش�ك�ي��ل ف��ري��ق عمل
ال��ش�ت�ح��داث اأك��ادمي�ي��ة مهنية متخ�ش�شة
يف اإربد تتوافق مع متطلبات �شوق العمل،

والتوعية ب�شرورة تغير ال�شورة النمطية
حول التدريب املهني لرفع ن�شبة امللتحقني
ال�شباب يف هذا القطاع اإىل  60باملئة� ،شمن
خطة تنفيذية وا�شحة املعامل.
واأكد رئي�ص بلدية اإربد الكرى الدكتور
ن �ب �ي��ل ال �ك��وف �ح��ي ،م ��ن ج��ان �ب��ه ،ا� �ش �ت �ع��داد
ال �ب �ل��دي��ة ل �ل �ت �ع��اون ال �ك��ام��ل م��ع م�وؤ��ش���ش��ة
ال� �ت ��دري ��ب امل �ه �ن��ي م ��ن خ� ��الل ا� �ش �ت �غ��الل
ب �ن �ي��ة ال �ب �ل��دي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة الإت ��اح ��ة ف��ر���ص
التدريب النوعي لل�شباب الذكور واالإناث،
م� ��� �ش ��راً اإىل اإم �ك ��ان �ي ��ة اإت� ��اح� ��ة م �� �ش��اغ��ل
ال�ب�ل��دي��ة يف جم ��االت امل��رك �ب��ات واحل� ��دادة
ال�شتيعاب م�ت��درب��ني ،اإىل جانب ا�شتعداد
ال�ب�ل��دي��ة ل�ل�ت�ع��اون يف امل �ج��االت ال�ت��وع��وي��ة
واالإع��الم �ي��ة امل�خ�ت���ش��ة ب��ال�ت��دري��ب املهني
من خالل من�شاتها على و�شائل التوا�شل
االجتماعي.
وق� ��ال رئ �ي ����ص جم �ل ����ص حم��اف �ظ��ة ارب ��د
خ �ل ��دون ب �ن��ي ه� ��اين ،ب� � ��دوره ،اإن جمل�ص
املحافظة يعي اأهمية التدريب املهني ودوره
يف احلد من الفقر والبطالة بني �شفوف
ال�شباب ،الفتاً اإىل اأنه جرى خالل الدورة

املا�شية للمجل�ص تخ�شي�ص مبلغ زاد على
ث��الث��ة م��الي��ني دي�ن��ار لغاية اإع ��ادة تاأهيل
مباين التدريب املهني يف خمتلف مناطق
واألوية اإربد ،موؤكداً ا�شتعداد املجل�ص لبناء
�شراكة فاعلة الإجناح التوجهات امل�شتقبلية
يف تطوير برامج التدريب بح�شب اإمكاناته
املتاحة.
وع��ر���ص مدير مديرية اإقليم ال�شمال
ب��امل �وؤ� �ش �� �ش��ة ال��دك �ت��ور ي��و� �ش��ف ال �� �ش��ري��دة ،
ب� � ��دوره ،الأب � ��رز ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه
التدريب املهني يف حمافظات ال�شمال التي
ب�ل��غ ع��دد امللتحقني ب��ال�ت��دري��ب فيها نحو
 2150متدرباً ومتدربة ،واأهمها بعد مواقع
معاهد التدريب عن مراكز املدن ،والطاقة
اال��ش�ت�ي�ع��اب�ي��ة ل �ه��ا ،وحت��دي��ث ال�ت�ج�ه�ي��زات
ملواكبة التغرات يف �شوق العمل .
وك��ان مدير معهد تدريب مهني حكما
املهند�ص عبد الرحمن الزعارير ،ا�شتعر�ص
ن�شاأة املعهد عام  1982الذي ي�شم حالياً 23
ال و 38تخ�ش�شاً قابلة للزيادة ،الفتاً
م�شغ ً
اإىل تخريج املعهد منذ تاأ�شي�شه الأكرث من
 44األف متدرب.

ندوة في جامعة جدارا عن الشاعر عرار
االنباط -عمان

ن�ظ��م ق���ش��م ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة واآداب� �ه ��ا يف
ج��ام�ع��ة ج ��دارا م���ش��اء اأول اأم����ص ال�شبت ،
�شمن االحتفاالت باإربد العا�شمة العربية
ل�ل�ث�ق��اف��ة ل�ع��ام  ،2022ن ��دوة ث�ق��اف�ي��ة ح��ول

�شاعر االأردن عرار.
واأ��ش��اد رئي�ص اجلامعة الدكتور حممد
طالب عبيدات خالل الندوة بدور منظمة
اإلي�شكو املنظمة العربية للربية والثقافة
وال�ع�ل��وم يف اإب ��راز م�ع��امل وط�ن�ن��ا اجلميل،
وم �ن �ه��ا ال �� �ش��اع��ر ال �ك �ب��ر ع � ��رار ال �ع��رب��ي

والقومي ،م�شرا اإىل اأن اجلامعة ب�شدد
اإط� ��الق ا� �ش��م ع ��رار ع�ل��ى اإح� ��دى ق��اع��ات�ه��ا
لتكون ب�شمته اجلغرافية يف رحاب جامعة
جدارا.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ق��ال��ت رئ�ي���ش��ة ق���ش��م اللغة
العربية واآدابها الدكتورة رائدة املرا�شدة،

اإن عرار هو ال�شاعر العربي الذي ظهر يف
زمن االإب��داع يف اأ�شمى �شوره ،وك��ان قادرا
على التعبر عن اآراء النا�ص وطموحاتهم،
وت�ع�م�ي��ق احل ����ص ال �ن �ق��دي ل ��دى ال���ش�ع��ب،
وت��وع �ي��ة االأم � ��ة وحت��ذي��ره��ا م ��ن اخل�ط��ر
ال�شهيوين.

وزارة الصحة تنفي وجود اي نية للسماح
بممارسة اعمال الطب الشرعي في
مستشفيات القطاع الخاص.
االنباط -عمان

ن �ف��ت وزارة ال���ص�ح��ة وج� ��ود اي ن �ي��ة او
توجه بال�شماح مل�شت�شفيات القطاع اخلا�ص
مبمار�شة اأعمال الطب ال�شرعي.
واك��دت يف بيان لها اأم�ص االح��د ان مهام
ال �ط��ب ال �� �ش��رع��ي ��ش�ت�ب�ق��ى م �ن��اط��ة ب� ��وزارة
ال�شحة ولن يتم تفوي�ص اي من هذه املهام
للقطاع اخلا�ص.
و� �ش��ددت ال � ��وزارة ع�ل��ى � �ش��رورة ا�شتقاء

امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �� �ش �ح �ي �ح��ة م� ��ن م �� �ش��ادره��ا
ال��ر��ش�م�ي��ةيف ال � ��وزارة وع ��دم ت �اأوي��ل م��ا ج��اء
يف مرا�شالتها وخماطباتها الر�شمية مبا
يحرف م�شمونها.
وا� �ش��ارت اىل ع��دم �شحة م��ا مت ت��داول��ه
على بع�ص و�شائل االعالم وو�شائل التوا�شل
االج �ت �م��اع��ي ع ��ن ن �ي��ة ال� � � ��وزارة ب��ال���ش�م��اح
للم�شت�شفيات اخل��ا� �ش��ة ب �اإ� �ش��دار ت�ق��اري��ر
الطب ال�شرعي الق�شائية.

مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية
البادية والجامعة األردنية
االنباط – عمان

ب��رع��اي��ة �شمو ا أالم ��رة ب�شمة بنت علي/
رئ�ي����ص جمل�ص اأم �ن��اء ال���ش�ن��دوق الها�شمي
لتنمية البادية االأردنية ،وقع ال�شندوق ،اأم�ص
االأح ��د ،م��ذك��رة تفاهم ،م��ع كلية ال��زراع��ة يف
اجلامعة االأردنية ،وذلك لدعم اأطر التعاون
امل �� �ش��رك ب�ي�ن�ه�م��ا ،وت �ط��وي��ر اآل �ي��ات البحث
العلمي والقطاع الزراعي يف اململكة وخا�شة
البادية االأردنية.
ووق��ع املذكرة عن ال�شندوق مديره العام
جمال الفايز ،وعن اجلامعة االأردنية رئي�شها
ال��دك�ت��ور ن��ذي��ر ع�ب�ي��دات ،بح�شور ع��دد من
املعنيني من كال اجلانبني.
وق��ال الفايز اإن امل��ذك��رة ،ت�شعى اإىل رفع
م�شتوى العمل وجودته يف امل�شاريع الزراعية
التي ميتلكها ال�شندوق يف خمتلف مناطق
البادية االأردن�ي��ة ،وتبادل اخل��رات ،وتطوير
اآليات البحث العلمي اخلا�ص بقطاع الزراعة،
و�شوال اإىل رفع كفاءة وم�شتوى قدرات املوارد
الب�شرية املوجودة بهذه امل�شاريع ،من خالل
ال��دورات والرامج املتخ�ش�شة التي تنظمها
اجلامعة االأردنية.
واأ��ش��ار اإىل اأن امل��ذك��رة �شت�شهم ،يف تعزيز
اأوا��ش��ر التعاون والتن�شيق بني اجلانبني يف
املجاالت البحثية والتدريبية املتعلقة بالبادية
االأردنية ،من خالل تبادل اخلرات والزيارات
بني الباحثني ،واإعداد الدرا�شات واملقرحات
مل�شاريع م�شركة خا�شة بالبادية االأردنية يف
املجاالت البحثية والتدريبية ذات العالقة.
وتت�شمن املذكرة ،بح�شب الفايز  ،البحث
يف اإم �ك��ان �ي��ة ت �ب��ادل امل� � ��وارد ل�ت�ح�ق�ي��ق امل �ه��ام
الوطنية لهما ،وتعزيز مبداأ الت�شاركية بني
املوؤ�ش�شات الوطنية وفق االأنظمة والتعليمات
امل �ع �م��ول ب �ه��ا ،وال �� �ش �م��اح ب� �اإج ��راء االأب �ح��اث
والدرا�شات يف املواقع املتاحة �شمن االمكانات
املتوفرة ،وتقدمي اخلدمات الفنية واملخرية
واللوج�شتية املتوفرة لدى اجلانبني ،ا�شتنادا
اإىل مبداأ الت�شاركية يف خدمة القطاع الزراعي
والبادية االأردنية� ،شواء اأكان ذلك با�شتخدام

املخترات وامل��راف��ق اأو امل�شاركة يف ال��دورات
العلمية واال�شت�شارات الفنية وغرها.
واأو�شح الفايز اأن املذكرة تت�شمن كذلك،
ال�ب�ح��ث يف اإم�ك��ان�ي��ة ت �ب��ادل امل� ��وارد ال��وراث�ي��ة
احل�ي��وان�ي��ة وال�ن�ب��ات�ي��ة واالح �ي��ائ �ي��ة وت��وف��ر
املعلومات الفنية والزراعية والعلمية  ،وعقد
ور� ��ص ع�م��ل م�شركة يف امل �ج��االت اخلا�شة
ب��ال�ب��ادي��ة االأردن� �ي ��ة ،اإ� �ش��اف��ة اإىل ال�ب�ح��ث يف
اإم�ك��ان�ي��ة ال�ت�ع��اون يف تطوير حمطة املوقر
الزراعية التابعة لل�شندوق.
واأكد الدكتور عبيدات ،من جهته ،حر�ص
اجلامعة على دعم جميع اجلهود التي تخدم
املجتمع من النواحي االأكادميية اأو البحثية اأو
الفنية ،م�شيدا بالوقت نف�شه بدور ال�شندوق
يف دعم البادية االأردن�ي��ة من خالل امل�شاريع
االإن�ت��اج�ي��ة ال�ت��ي ينفذها يف جميع مناطق
البادية االأردنية.
واأ��ش��ار اإىل اأن اجلامعة ،وتنفيذا للروؤى
امللكية ال�شامية ،ت�شعى اإىل التعاون والت�شبيك
مع املوؤ�ش�شات املعنية باالأمن الغذائي الذي
ي�ع�ت��ر حت��دي��ا ي�ج��ب م��واج�ه�ت��ه ،م��ن خ��الل
االعتماد على الذات ودعم امل�شاريع الزراعية
وخا�شة يف ظل الظروف التي ي�شهدها العامل.
واأو� �ش��ح اأن اجل��ام �ع��ة ،وم��ن خ��الل كلية
الزراعة� ،شتعمل على ترجمة مذكرة التفاهم
اإىل واقع ملمو�ص ،لتحقيق التنمية امل�شتدامة
يف مناطق البادية وامل�شاعدة يف رفد االقت�شاد
الوطني ب��االأدوات العلمية والبحثية الإقامة
م�شاريع متطورة.
وعلى هام�ص حفل التوقيع ،عر�ص الفايز
ل��روؤي��ة ال�شندوق ور�شالته واأه��داف��ه ،واأب��رز
امل�شاريع التابعة له ،ودوره يف حتقيق التنمية
امل�شتدامة يف جميع البادية االأردنية ،وخا�شة
دع��م اجلمعيات االإن�ت��اج�ي��ة ،واإي �ج��اد فر�ص
العمل من خالل اإن�شاء م�شاريع تنموية الأبناء
ال�ب��ادي��ة ،وتطوير اأدوات االإن �ت��اج التقليدية
وا� �ش �ت �ب��دال �ه��ا ب� �اأخ ��رى ح��دي �ث��ة وم �ت �ط��ورة،
والت�شبيك مع املوؤ�ش�شات الوطنية واالإقليمية
والدولية املعنية بدعم امل�شاريع التي تدخل
�شمن اإطار عمل ال�شندوق ور�شالته.

ورشة إقليمية لتطوير المناهج التدريبية لرفع
قدرات الباحثين عن العمل ضمن مشروع كلستر
االنباط – عمان

ن�ظ��م م��رك��ز ت�ط��وي��ر االأع� �م ��ال ب��ال�ت�ع��اون
مع املركز الوطني للبحوث الزراعية ور�شة
العمل االإقليمية مل�شروع كل�شر،املمول من
االإحتاد االأوروبي ،بهدف تعزيز امل�شلحة بني
االأ��ش�خ��ا���ص املعنيني واال��ش�ت�م��اع اىل اآرائ�ه��م
حول حمتويات املناهج التدريبية امل�شتخدمة
يف امل�شروع والهادفة اىل رفع قدرات الباحثني
عن العمل وذلك مب�شاركة ممثلني اإقليميني
وحمليني م��ن ال�ق�ط��اع ال�شناعي والقطاع
ال �ع��ام واخل��ا���ص وامل�ج�ت�م��ع امل ��دين و��ش��رك��اء
امل�شروع حمليا واإقليميا وعامليا.
وا�شتكملت ال��ور��ش��ة بت�شكيل جمموعات
حوارية ملناق�شة النتائج وتقدمي التو�شيات
لتطوير املناهج التدريبية للم�شروع والتي
�شت�شهم يف رفع قدرات ال�شباب الباحثني عن
العمل والغر منت�شبني حاليا الأي برنامج
تعليمي اأو تدريبي
وق��ال د .ن��زار ح��داد مدير املركز الوطني
للبحوث ال��زراع �ي��ة “ :تعنى ور� �ش��ة العمل
اخل��ا� �ش��ة مب �� �ش��روع كل�شر ب� �اإع ��داد ب��رام��ج
وم �ن��اه��ج ت ��دري ��ب م�ه�ن��ي ل �ل �ت��دري��ب امل�ه�ن��ي
الزراعي ونحن �شعداء باختيار املركز الوطني
للبحوث الزراعية و �شريكنا اال�شراتيجي
مركز تطوير االأعمال الذي �شمم منهجية
م �ه��ارات وم �ه ��ارات م�ي��د م��ن االأردن ليكون
حا�شنة لتاأهيل لهذه الرامج».
ك �م��ا اأ�� �ش ��ار غ��ال��ب ح �ج��ازي امل��دي��ر ال �ع��ام
ملركز تطوير االأعمال اإىل أاه��داف الور�شة يف
مراجعة املناهج التدريبية �شمن قطاعات
اقت�شادية خمتلفة منها القطاع االقت�شادي
االأخ�شر واالقت�شاد الدائري واالأزرق والذي
ي�شكل حاجة كبرة باالأخ�ص بعد اإطالق روؤية
التحديث االقت�شادي والتي رك��زت باإحدى
حم��اوره��ا على تنمية االق�ت���ش��اد االأخ���ش��ر،
وك��ذل��ك ت��وج�ي��ه ال���ش�ب��اب ل�ت�ل��ك ال�ق�ط��اع��ات
وعمل م�شح ميداين ملعرفة ما هي املهارات
املطلوبة �شمن تلك القطاعات باال�شتعانة
باملادة التدريبية اخلا�شة برنامج تدريبات

مهارات ميد وال��ذي يهدف مل�شاعدة ال�شباب
على االنتقال الناجح من مرحلة الدرا�شة اإىل
العمل.
فيما قالت ال�شيدة كرينا ملكنيان ،من�شقة
امل�شروع يف املعهد االأوروب ��ي للبحر االأبي�ص
امل�ت��و��ش��ط « : IEMed ،م �� �ش��روع كل�شر
هو م�شروع من �شمن  16م�شروعًا ر�شملة
امل�شممة للبناء على نتائج م�شاريع �شابقة،
وهو االأول ل�رنامج ENI CBC Med
حيث اأن��ه ي�شتند اإىل نتائج م�شاريع اأخ��رى
جارية اأو �شابقة مل�شاريع خمتلفة تهدف اإىل
حت�شني ال�ت�ع��اون ب��ني ب��الد البحر االأبي�ص
املتو�شط ،و�شمن هذا ال�شياق تعتمد املناهج
التدريبية املوجه لل�شباب وخ�شو�شا الن�شاء
وال�ت��ي يتم تطويرها يف اإط ��ار امل���ش��روع على
املناهج الفنية مل�شروعي هيليو�ص و ري�شميل
 ،باالإ�شافة اإىل برنامج مهارات ميد ،وبالتايل
ف�اإن م�شروع كل�شر �شيطور من نتائج هذه
امل�شاريع وذلك من خالل حتديد ممار�شاتها
الفعالة ،مع �شمان ترويجها ون�شرها».
يذكر ان م�شروع كل�شر مم��ول م��ن قبل
برنامج  ENI CBC Medوهو برنامج
تابع لالحتاد االأوروب��ي و من�شق امل�شروع هو
املعهد االأوروب � ��ي للبحر االأب�ي����ص املتو�شط
( )IEMedوي� �ت ��م ت �ن �ف �ي��ذه م ��ن خ��الل
جمموعة من ال�شركاء من اإيطاليا وقر�ص
وفرن�شا واالأردن وفل�شطني وتون�ص.
وي �ه��دف م���ش��روع كل�شر اإىل خ�ل��ق بيئة
داع �م��ة خل�ط��ط ت��وظ�ي��ف ال���ش�ب��اب ب��االأخ����ص
الن�شاء من خالل تزويد ال�شباب ممن لي�شوا
يف التعليم او التوظيف او ال�ت��دري��ب ( ،وال
�شيما الن�شاء ،الذين تراوح اأعمارهم بني 18
و 30عامًا مبهارات التوظيف يف اأربعة قطاعات
اق�ت���ش��ادي��ة م���ش�ت��دام��ة (االق �ت �� �ش��اد االأزرق،
واالقت�شاد ال��دائ��ري ،واالقت�شاد االأخ�شر،
والزراعة امل�شتدامة) وتعزيز ال�شراكات طويلة
االأمد بني موؤ�ش�شات التعليم والتدريب التقني
واملهني والقطاع اخلا�ص ،ورفع م�شتوى وعي
ال�شلطات العامة و�شانعي ال�شيا�شات.

املحلي
االثنني
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افتتاح أعمال مؤتمر الرعاية الصحية
األولية والرفاه الصحي

االنباط – الرمثا

م� �ن ��دوب ��ة ع� ��ن � �س �م��و الأم � � � ��رة م�ن��ى
احل �� �س ��ن ،رع� ��ت م �� �س �ت �� �س��ارت �ه��ا ل�ل���س�ح��ة
وتنمية املجتمع الدكتورة رويدا املعايطة،
ان�ط��اق فعاليات اأع�م��ال امل�وؤمت��ر العلمي
ب �ع �ن��وان “ ال ��رع ��اي ��ة ال �� �س �ح �ي��ة الأول� �ي ��ة
وال� ��رف� ��اه ال�سحي” ،روؤي� � ��ة ال �ت �ح��دي��ث
القت�سادي  ،2033وال��ذي نظمته جامعة
العلوم والتكنولوجيا.
وناق�ش املوؤمتر الذي �سارك فيه خرباء
يف جم� ��ال ال ��رع ��اي ��ة ال �� �س �ح �ي��ة الأول� �ي ��ة
وال� ��رف� ��اه ال �� �س �ح��ي ،م��وا� �س �ي��ع م�ت�ع�ل�ق��ة
ب��ال �ت �ح��ول ل �ل��رع��اي��ة ال���س�ح�ي��ة الأول� �ي ��ة،
وال �ت �اأم��ن ال �� �س �ح��ي ال �� �س��ام��ل ،وحت���س��ن
جودة اخلدمات ال�سحية.
وق ��ال رئ�ي����ش اجل��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور خالد
ال �� �س ��امل اإن م ��ا ت �� �س �م �ن �ت��ه ال� ��روؤي� ��ة م��ن
خم��رج��ات ك��ان��ت نتيجة مناق�سات لور�ش
العمل القت�سادية الوطنية التي عقدت
يف ال ��دي ��وان امل �ل �ك��ي ال�ه��ا��س�م��ي ب �ن��ا ًء على
توجيهات من جالة امللك عبداهلل الثاين،
خا�سة التاأكيد على متت�ع الأردن بقطاع
رعاية �سحية مرموق لديه �سجل اإجن�ازات
ح��اف��ل ف�ي جم��ال ال��رع��اي��ة ال�سحية على
م�ستوى املنطقة ،ويرجع ذل��ك اإىل توفر
الإم �ك��ان��ات ال���س�ح�ي��ة وامل� �ه ��ارات الطبية
املتخ�س�سة وامل�ست�سفيات احلديثة املميزة.
واأ� �س ��اف اأن دور اجل��ام �ع��ة ل يقت�سر
ف �ق ��ط ع �ل ��ى ت� ��دري� ��ب وت� �اأه� �ي ��ل ال � �ك� ��وادر
ال���س�ح�ي��ة وال �ب��اح �ث��ن يف جم ��ال ال�سحة

وامل��ر���ش ول ن�ن�ظ��ر اإىل امل �ج��ال ال�سحي
كمجال يعمل ب��ه خريجو اجلامعة فقط
بل يف حمور النظام ال�سحي والقدرة على
تطوير مناهج واأ�ساليب التدريب لتحقيق
التحول نحو الرعاية ال�سحية الأولية.
ب ��دوره ��ا ،ق��ال��ت رئ�ي���س��ة امل �وؤمت��ر ن��ائ��ب
رئي�ش اجلامعة الدكتورة �سهاد اجلندي
اإن املوؤمتر ياأتي متا�س ًيا مع ا�سرتاتيجية
اجلامعة وخططها املنبثقة من التوجهات
الوطنية ،حيث ت�سمنت اإح��دى مبادرات
ال���س�ح��ة يف روؤي ��ة ال�ت�ح��دي��ث الق�ت���س��ادي
اع�ت�م��اد وتطبيق منهجية �سحة الأ��س��رة
كنموذج للرعاية ال�سحية الأولية ،والتي
ه ��ي ن �ه��ج ل �ل �� �س �ح��ة وال� ��رف� ��اه ب �ج��وان �ب �ه��ا
البدنية والنف�سية والجتماعية ال�ساملة.
واأ� �س��اف��ت اأن اجل��ام �ع��ة ت�ع�ك��ف ح��ال�ي��ا
على اإن�ساء ع�ي��ادات ال��رف��اه ال�سحي ب��دءا
بعيادتي وقف التدخن والتغذية ،بهدف
ت�ع��زي��ز امل �م��ار� �س��ات ال���س�ح�ي��ة ل ��دى طلبة
اجل��ام �ع��ة واإك �� �س��اب �ه��م امل� �ه ��ارات وامل �ع��ارف
املنبثقة ع��ن ف�سلى املمار�سات ال�سحية،
لت�سبح جزءًا من �سلوكهم وعاداتهم التي
�سرتافقهم يف قادم الأيام.
وت�سمن املوؤمتر ،ور�ش عمل متخ�س�سة
وحما�سرات علمية عن الرعاية ال�سحية،
وتعزيز ال�سحة وال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ش
م ��ع ع ��ر� ��ش من� � ��اذج ال ��رع ��اي ��ة ال �� �س �ح �ي��ة
املتكاملة.
وع � �ل� ��ى ه ��ام� �� ��ش امل � � �وؤمت� � ��ر ،مت ت��وق �ي��ع
اتفاقية تعاون ثاثية بن جامعتي العلوم
والتكنولوجيا ،وه��درزف�ي�ل��د الربيطانية،

و��س�ب�ك��ة ال���س�ح��ة ال �ع��ام��ة ل���س��رق امل�ت��و��س��ط
(ام �ف �ن ��ت) ،ت �ه��دف اإىل ت �ط��وي��ر م���س��اري��ع
ب �ح �ث �ي��ة ت �ع��اون �ي��ة يف جم� � ��الت امل �م��ار� �س��ة
ال�سريرية وعلم الأوبئة وال�سحة العامة،
وت�ن�ف�ي��ذ امل �� �س��اري��ع الأك��ادمي �ي��ة وال�ب�ح�ث�ي��ة
والتعاون يف بناء القدرات وبرامج التدريب
التي تركز على مقاومة م�سادات امليكروبات
والأمرا�ش املعدية ،ومد ج�سور التعاون يف
جمالت التعليم والبحث العلمي.
وح�سر املوؤمتر ،اأمن عام وزارة ال�سحة
ال��دك�ت��ور رائ��د ال�سبول واأم��ن ع��ام وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ،الدكتور
ماأمون الدبعي ،واأمن عام املجل�ش الطبي
الأردين الدكتور حممد العبدالت واأمن
ع��ام املجل�ش التمري�ش الأردين الدكتور
ه ��اين ال �ن��واف �ل��ة ،ورئ �ي ����ش ه�ي�ئ��ة اع�ت�م��اد
موؤ�س�سات التعليم العايل و�سمان جودتها
الدكتور ظافر ال�سرايرة ،ومدير املركز
الوطني للغدد ال�سم وال��وراث��ة الدكتور
ك ��ام ��ل ال� �ع� �ج� �ل ��وين ،ورئ� �ي� �� ��ش اجل��ام �ع��ة
الأردن�ي��ة الدكتور نذير عبيدات ،ورئي�ش
جامعة ال��رم��وك الدكتور اإ��س��ام م�ساد،
ورئ �ي �� ��ش جم �ل ����ش اأم � �ن� ��اء ج��ام �ع��ة م �وؤت��ة
الدكتور يو�سف الق�سو�ش ،ورئي�ش جلنة
ال�سحة والبيئة وال�سكان الدكتور يا�سن
احل�سبان ،ووزير ال�سحة الأ�سبق الدكتور
حم�م��ود ال���س�ي��اب ،وم��دي��ر ع��ام اخل��دم��ات
ال�ط�ب�ي��ة امل�ل�ك�ي��ة الأ� �س �ب��ق ال��دك �ت��ور معن
احلبا�سنة ،وم��ن منظمة ال�سحة العاملية
الدكتور عو�ش مطرية ،والدكتورة جميلة
الراعبي.

أكاديمية كواليس إلعالم األطفال وفرقة عمو
خميس توقعان اتفاقية تعاون

االنباط – عمان

وق� �ع ��ت اأك ��ادمي� �ي ��ة ك��وال �ي ����ش لإع� ��ام
الأط � � � � �ف� � � � ��ال ،وف � � ��رق � � ��ة ع � �م� ��و خ �م �ي ����ش
ال� �س �ت �ع��را� �س �ي��ة يف ف �ل �� �س �ط��ن ،ات �ف��اق �ي��ة
ت�ع��اون لإن �ت��اج ب��رام��ج ت��وع��وي��ة وتثقيفية
ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،ع ��رب م �ن �� �س��ات ال �ت��وا� �س��ل
الج� �ت� �م ��اع ��ي ،ل� �ت ��دري ��ب الأط � �ف� ��ال ع�ل��ى
امل �� �س��ارك��ة يف اإع � � ��داد وت� �ق ��دمي ال ��ربام ��ج
امل �ت �خ �� �س �� �س��ة وال� �ت ��ي حت �م��ل يف ط�ي��ات�ه��ا
املعلومات والرتفيه.
وق ��ال ��ت الأك� ��ادمي � �ي� ��ة ،يف ب �ي ��ان اأم ����ش
الأح��د ،اإن التفاقية تاأتي متهيدا لعودة
ال��ربام��ج التعليمية للغة العربية والتي
اأ��س�ب��ح ال��وط��ن ال�ع��رب��ي يفتقد ل�ه��ا منذ

ع�سرات ال�سنن.
واأ�� � � �س � � ��ار رئ � �ي � �� ��ش جم� �ل� �� ��ش ال� ��وح� ��دة
الإعامية العربية هيثم يو�سف ،اإىل اأن
الأكادميية تعد اأول موؤ�س�سة متخ�س�سة
ل�ت��دري��ب الأط �ف��ال ع�ل��ى الإع ��ام ،م�وؤك��دا
اأه �م �ي��ة ه ��ذا ال �ت �ع��اون يف ال��وق��ت احل��ايل
و�� �س ��رورة اإع � ��ادة ت�ع�ل�ي��م ال �ل �غ��ة ال�ع��رب�ي��ة
ون���س��ر امل�ع�ل��وم��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ،ب�ع��د تف�سي
فرو�ش اجلهل بن الأجيال ،وما خلفته
التكنولوجيا.
واأ� � � �س � ��اف ي ��و�� �س ��ف “اأننا ل �� �س �ن��ا ��س��د
التكنولوجيا اإذا مت ا�ستخدامها ب�سكل �سليم
واإي�ج��اب��ي لتثقيف الأط �ف��ال ،ولكننا ن�سعى
يف اأكادميية كوالي�ش لإعام الأطفال اإعادة
ال�ب��و��س�ل��ة مل�ك��ان�ه��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي ل�ل�ط�ف��ول��ة يف

مكانها وزمانها التي يجب اأن تكون عليه”.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اأع � � ��رب ال� �ف� �ن ��ان حم �م��ود
خ �م �ي ����ش وامل � �ع� ��روف يف ف�ل���س�ط��ن ب��ا��س��م
“عمو خمي�ش” عن �سعادته بهذا التعاون
ال �ن��وع��ي ،واأن امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ��س�ت�ك��ون
باإنتاج برامج ذات ر�سالة عربية تعليمية
تثقيفية ،م�سيفا “اأن م��ا ن��راه ال�ي��وم ما
هو اإىل ا�ستعمار لثقافتنا وعملية جتهيل
مم�ن�ه�ج��ة ل �اأج �ي ��ال ال �ق ��ادم ��ة وال �ط �ف��ل
ال�ع��رب��ي ب��ال�ت�ح��دي��د ،اإذ ن ��درك مت��ام��ا اأن
هذا العمل لي�ش بال�سهل ولكن �سنحاول
ج��اه��دي��ن ت �ق ��دمي � �س��يء ن��وع ��ي وم�ف�ي��د
لاأطفال العرب ،وعلى ا�ستعداد لتقدمي
مادة توعوية للوزارات واملنظمات واملراكز
الثقافية واملدار�ش”.
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 52.6مليون دينار أرباح البنك اإلسالمي األردني قبل
الضريبة للنصف األول من عام 2022
االنباط – عمان
ح ل ّقللق اللب لنللك اال� لسللامللي االردين خللال
الن�سف االأول مللن عللام  2022اأربللاح لاً قبل
ال�سريبة بلغت حللوايل  52.6مليون دينار
ملقللابللل ح للوايل  49.7مللليللون دي لنللار للن�سف
االأول من عام  2021وبن�سبة منو بلغت 5.8
 %وبعد ال�سريبة بلغت االرباح حوايل 33
مللليللون ديلنللارملقللابللل حل للوايل  31.1مليون
دينار وبن�سبة منو بلغت  ، 6.2%وبلغ اجمايل
ايرادات البنك للن�سف االأول من عام 2022
حوايل 129.8مللليللون دي لنللار ملقللابللل حللوايل
 122.5مليون دينار للن�سف االأول من عام
 2021بن�سبة منو بلغت .% 5.9
وقللال رئي�س جمل�س اإدارة البنك االإ�سامي
االأردين االأ� لس لتللاذ مو�سى �لسلحللادة اأن جمل�س
االإدارة � لس للادق ع للللى ال لب ليللانللات املللال ليللة للغللايللة
 30/6/2022م لع لتللراً ان اللنلتللائللج اللتللي
حققها البنك االإ�لسللامللي االأردين يف الن�سف
االول مللن ال لعللام احل للايل تعك�س ق للدرة البنك
على موا�سلة النمو بف�سل من اهلل وتوفيقه ثم
متانة مركزه املللايل وجللودة اأ�سوله وال�سيا�سة
التي ينتهجها يف �سوء مرحلة ما بعد جائحة
كورنا واال�سطرابات ال�سيا�سية واالقت�سادية يف
املنطقة والعامل وانعكا�ساتها على بيئة االأعمال .
م�سيداً ب لاأداء االدارة التنفيذية والعاملني
يف البنك و تطلعات جمل�س االدارة لتحقيق
اأف�سل النتائج والتي تعود بالنفع على اجلميع
وت لع للززم للن ث لقللة ور�ل لس للى م لت لعللام للللي ال لب لنللك ،
ليح�سد البنك العديد من اجلوائز كاأف�سل
موؤ�س�سة مالية ا�سامية واف�سل بنك ا�سامي
يف االأردن لعام  2022من عدة جهات عاملية
(جلوبال فاينن�س وبانكر ...الخ).
وحول البيانات املالية خال الن�سف االأول
من العام احلللايل اأعللرب الرئي�س التنفيذي /
املدير العام للبنك االإ�سامي االأردين الدكتور
ح�سني �سعيد عللن اعلتللزازه بالنتائج املتحققة
حتى  30/6/2022والتي اأظهرت ارتفاعاً
يف معظم اأرقامها لتوؤكد على �سامة تطبيق
ا�لسللرتاتليلجليللة اللبلنللك ال لهللادفللة اىل مللواجلهللة
خمتلف التحديات وحتقيق اإجنازات ت�ساعدية

مبلخلتللللف املل لوؤ�ل لس للرات ف لقللد بلللغللت مللوجللودات
البنك مبا فيها (ح�سابات اال�ستثمار املخ�س�س
وح ل� لسللابللات الللوكللالللة بللاال�لسلتلثلمللار (امل لحللافللظ
اال�ستثمارية)) حتى 30/6/2022حللوايل
 6.009مليار دينار مقابل حوايل 5.953
مليار دينار كما يف  ،31/12/2021وو�سلت
ودائللع العماء مبا فيها (ح�سابات اال�ستثمار
امللخل�لسل�للس وح ل� لسللابللات الللوكللالللة بللاال�لسلتلثلمللار
(املحافظ اال�ستثمارية)) اىل حوايل 5.362
م لل ليللار دي لنللار م لقللابللل حوايل 5.283مللليللار
دينار يف نهاية عام  ،2021بن�سبة منو بلغت
 1.5%وبلغت الت�سهيات واال�ستثمارات مبا
فيها (ح�سابات اال�ستثمار املخ�س�س وح�سابات
الوكالة باال�ستثمار (املحافظ اال�ستثمارية))
خال الن�سف االأول من العام احلايل حوايل

 4.884مليار دينار مقابل حوايل 4.741
مليار دينار يف نهاية عللام  2021بن�سبة منو
بلغت .3.0%
وقل ل للال ال للدكل لت للور ح ل� لسللني � لس لع ليللد ان هللذه
ال لن لتللائللج امللتلحلقلقللة انلعلكل�لسللت ع للللى م لوؤ� لسللرات
االداء الرئي�سية للبنك حيث بلغ العائد على
حلقللوق امللكية  13.2%ون�سبة كفاية راأ�للس
املللال  ،22.9%ون�سبة الللديللون غري العاملة
 % 2.8ون�سبة تغطية الديون غري العاملة
.108.1%
واأ� لسللاف الللدكلتللور ح�سني �سعيد ان البنك
م�ستمر يف تطبيق ا�سرتاتيجيته الهادفة اإىل
حتقيق منو يف كافة املجاالت ومواجهة خمتلف
التحديات وجتنب املخاطر وتنويع ن�ساطات
وا�ل لسل لتل لثل لم للارات ومتل للويل للات ال لب لنللك وت لقللدمي

اح للدث اخلللدمللات وامللنلتلجللات املل�لسللرفليللة وفللق
اأحلكللام وملبللادئ ال�سريعة االإ�لسللامليللة وتعزيز
التحول الرقمي با�ستمراراية تنفيذ احلمات
التحفيزية والت�سجيعية ملتعاملي م�سرفنا
ع للللى تل�لسللديللد فللواتللريهللم م للن خ للال ق لنللوات
البنك االلكرتونية ا�سامي موبايل وا�سامي
انرتنت وذلك بتخ�سي�س  800جائزة نقدية
حلتللى الن�سف االول مللن ال لعللام احل للايل  ،كما
يت�سدر اللبلنللك املللركللز االأول ب لاأكللر عللدد من
اأج لهللزة الل�لسللراف االآيل بللني اللبلنللوك العاملة
على م�ستوى اململكة بل  307جهاز �سراف اآيل
منها  75جهازاً تقدم خدمة االإيللداع النقدي
اىل جللانللب اخلللدمللات االأخ للرى مللع اال�ستمرار
بللزيللادة عللددهللا حتى نهاية اللعللام احلللايل ،اىل
جللانللب اللتللو�لسللع اجل لغللرايف يف الل�لسللوق امل�سريف
االأردين حيث مت خال الن�سف االأول من العام
احلايل افتتاح مكتب م�سريف يف جامعة العلوم
االإ�سامية العاملية لي�سبح للبنك  110فروع
ومكاتب منت�سرة يف جميع انحاء اململكة.
وتعزيزاً لللدور البنك يف حتمله مل�سوؤولياته
االجتماعية واالقلتل�لسللاديللة يل�لسللارك البنك يف
خمتلف املبادرات التي ت�ساهم يف حتريك عجلة
التنمية وانعكا�سها االيجابي على االقت�ساد
الللوطلنللي واملجتمع املحلي فقد ان�سم البنك
خال الن�سف االول من العام احلايل ملن�سة “
بُنى” للمدفوعات العربية التابعة للموؤ�س�سة
االقليمية ملقا�سة وت�سوية املدفوعات العربية
اململوكة ل�سندوق النقد العربي ،ليكون اول
بنك ا�سامي اردين ين�سم للمن�سة ويطلق
خدمة املقا�سة والت�سوية بالعمات العربية
وال لع لمللات الللدول ليللة بلعللد ان ا�لسلتللوفللى البنك
جلمليللع ملعللايللري و� لسللروط امل ل� لسللاركللة باملن�سة
ويف مقدمتها امللعللايللري واالج ل للراءات اخلا�سة
بجوانب االمتثال  ،كما وقللع اتفاقية التعاون
امل�سرتك لرنامج دعم تركيب انظمة اخلايا
ال�سم�سية وانظمة ال�سخانات ال�سم�سية للقطاع
امل لنللزيل املللرح للللة ال لثللان ليللة مللع وزارة اللطللاقللة
والللروة املعدنية � /سندوق ت�سجيع الطاقة
املتجددة وتر�سيد الطاقة ،وذلللك للم�ساهمة
يف تخفي�س فاتورة الكهرباء ال�سهرية للقطاع
املنزيل .

الصناعي يناقش أبرز المالحظات على قانون تنظيم البيئة االستثمار ّية
القطاع
ّ

الجغبير :التشاور مع ّ
المؤسسات والجهات ذات العالقة
كافة
ّ
الصناعي لتوحيد الموقف تجاه قانون االستثمار
بالعمل
ّ

الوزير عمرو :قانون البيئة االستثمار ّية يسعى لتطوير وتعزيز بيئة االستثمار في المملكة

النائب ابوصعيليك ّ
يؤكد حرص مجلس الن ّواب على التشاور
مع الجهات ذات العالقة فيما يتع ّلق بمشاريع القوانين
االنباط – عمان
بلحللث رئليل�للس واأع ل� لسللاء جمللل�للس اإدارة غرفتي
�لسلنللاعللة االأرد ّن وع ل ّمللان بلحل�لسللور اأع ل� لسللاء اللغللرف
الل�لسلنللاعل ّيللة ،يف مبنى غللرفللة �لسلنللاعللة ع ل ّمللان اأمل�للس
االأحللد ،م�سروع قانون تنظيم البيئة اال�ستثماريّة،
بلحل�لسللور وزي للر اال�لسلتلثلمللار خ للريي ع لمللرو ،رئي�س
جللنللة االق لت ل� لسللاد واال� لس لت لث لمللار اللنليللابل ّيللة الللدكلتللور
خريابو�سعيليك ،وعدد من اأع�ساء جلنة االقت�ساد
النيابيّة اال�ستثمار.
وق للال رئليل�للس غللرفلتللي �لسلنللاعللة االأرد ّن وع ل ّمللان
املهند�س فتحي اجلغبري ،اأ ّن هللذا االجلتلمللاع ياأتي

�سمن �سيا�سة جمل�س اإدارة اللغللرفللة يف اللتل�لسللاور
مع كا ّفة املوؤ�سّ �سات واجلهات ذات العاقة بالعمل
ال�سناعي جتاه
ال�سناعي ،ولتوحيد املوقف القطاع
ّ
ّ
هذا القانون.
ال�سناعي مللا زالللت لديه
ون لوّه اإىل اأ ّن القطاع
ّ
بع�س املاحظات على م�سروع تنظيم قانون البيئة
اال�ستثماريّة ،موؤ ّكدة على �سرورة معاجلتها ل�سمان
حتقيق االأه للداف املللرجلوّة منه يف جللذب املللزيللد من
اال�ستثمارات الداخليّة واخلارجيّة واحلفاظ على
امل�ستثمرين احلاليّني.
واأ ّكل للد الللوزيللر علمللرو اأ ّن قللانللون تنظيم البيئة
اال� لس لت لث لمللار ّيللة يل�لسلعللى اإىل ت لطللويللر وت لعللزيللز بيئة

اال�ستثمار يف اململكة ،وحتفيز اال�ستثمارات املح ّليّة
واالأجنبيّة على ح ّد �سواء.
واأ�لسللاف اأ ّن القانون ياأتي �سمن جمموعة من
االإ�ساحات الت�سريعيّة واالإجللرائل ّيللة ا ّلتي تن ّفذها
احللكللومللة بلهللدف تعزيز بيئة االأع لمللال ،مللن خال
رقمنة وتب�سيط االإجراءات املرتبطة بها ،وتخفي�س
كلف االإنتاج واالأعمال ،ومبا ي�سهم يف حتفيز النم ّو
االقت�ساديّ وخلق فر�س العمل.
ولفت اإىل اأ ّن احلكومة اأخللذت بق�سم كبري من
ال�سناعي على م�سوّدة م�سروع
ماحظات القطاع
ّ
القانون االأ ّولل ّيللة ،وذك �سمن �سيا�سة احلكومة يف
واخلا�س،
تطبيق الت�ساركيّة بني القطاعني العا ّم
ّ

م�سدّداً على اأ ّن جناح القانون يكمن يف تطبيق موادّه
ب�سكل �سحيح على اأر�س الواقع.
وب ل للدوره ،اأ ّكل للد ال لنللائللب الللدك لتللور ابو�سعيليك،
حر�س جمل�س النوّاب على الت�ساور مع اجلهات ذات
العاقة فيما يتع ّلق مب�ساريع القوانني ا ّلتي يت ّم
درا�ستهاّ ،
مو�سحاً اأ ّن جلنة االقت�ساد واال�ستثمار
النيابيّة �ستدر�س حزمة من القوانني االقت�ساديّة
خ للال ال لفللرتة ال لقللادمللة ،وم لن لهللا م ل� لسللروع قللانللون
تنظيم البيئة اال�ستثماريّة ،حيث اأخللذت احلكومة
اخلا�س على
بحوايل  70%من ماحظات القطاع
ّ
القانون.
ولفت اإىل اأ ّن م�سروع القانون �سيت ّم ن�سره على
املوقع االإللكللرتو ّ
ين ملجل�س اللنلوّاب ،حيث ميكن ملن
يرغب اإر�لسللال ماحظاته عليه مللن خللال املوقع،
ليت ّم درا�ستها من قبل اللجنة.
اإىل ذلك ،عر�س مدير عا ّم غرفة �سناعة عمّان
الللدكلتللور نللائللل احل�سامي اأه ل ّم مللاحلظللات القطاع
الل�لسلنللاعل ّلي عللللى مل�لسللروع اللقللانللون وا ّل لتللي كللان من
اأبرزها ت�سمني حوافز واإعفاءات وا�سحة ومف�سّ لة
على غللرار التجارب الدوليّة يف هذا املجال لي�سهّل
على امل�ستثمر اإعداد اجلدوى االقت�ساديّة مل�سروعه،
وكللذلللك ربللط اأيّ اإج للراء حلكللومل ّلي حم لدّد مبوجب
زمني الإجنازه.
القانون باإطار ّ
واأ ّك ل للد عللللى � لس للرورة اأن ت لكللون املل للدد امللملنللوحللة
لاإعفاءات واملزايا واحلوافز الواردة يف هذا القانون
ال تلقل ّل عللن  20عللام لاً لي�سعر امل�ستثمر بلجللدوى
ا�لسلتلثلمللاره واخ لت ليللاره ل ل لاأرد ّن وتللوحليللد مرجعيّات
اال�لسلتلثلمللار قللانللون ل ّي لاً واإدار ّي ل ل ل لاً ،واإق ل للرار م لبللداأ منح
موافقات م�سبقة من اجلهات املرجعيّة ذات العاقة
وفللق خللارطللة ا�لسلتلثلمللار ّيللة م لع لدّة مل�لسلبلقلاً ،وحماية
احلقوق املكت�سبة للم�ساريع اال�ستثماريّة القائمة
مبوجب القوانني النافذة.

جيبا والسفارة اإلسبانية تنظمان ليلة أردنية إسبانية
االنباط – عمان
نظمت جمعية االأعمال االأردنية االأوروبية
(جليلبللا) بللاللتلعللاون مللع الل�لسلفللارة االإ�لسلبللانليللة يف
عمان وطللاقللم امللحقية التجارية يف ال�سفارة
لليللللة اإ� لس لبللان ليللة – اأردنل لي للة ،بلحل�لسللور اأع ل� لسللاء
اجل لم لع ليللة ال للذي للن ل لهللم تل لع للاون م ل� لسللرتك مع

مملكة اإ�سبانيا كممثلني ملختلف القطاعات
االقت�سادية.
واأعللرب رئي�س اجلمعية علي مللراد يف بيان
اأم�س االأحد ،عن تقديره جلهود كادر ال�سفارة
االإ�سبانية يف عمان لتحقيق اأعللللى م�ستويات
اللتلعللاون الثنائي بللني البلدين ال�سديقني يف
خمتلف املجاالت ذات االهتمام امل�سرتك.

وقل ل للال ،اإن اجل لم لع ليللة �لسلتلنلظللم ع ل للددا مللن
املبادرات �سمن خطتها امل�ستقبلية ،الهادفة اإىل
توفري مزيد من الوعي لدى جمتمع االأعمال
االأردين لارتقاء باأعمالهم وتعزيز العاقات
االقت�سادية بني االأردن واإ�سبانيا.
من جانبه ،اأ�ساد ال�سفري االإ�سباين يف عمان،
ميجويل دي لوكا�س ،مبتانة العاقات الثنائية

ال لقللائ لمللة ب للني ال لب للللديللن يف جلمليللع امل لج للاالت،
ال لتللي تل�لسلتلنللد اإىل جل للذور تللاري لخ ليللة ،م لوؤكللدا
حللر�للس ب للاده عللللى تلطللويللرهللا وال لب لنللاء عليها
مبا ي�سب يف م�سلحة اجلانبني .وقللدم طاقم
امللحقية التجارية يف ال�سفارة عر�سا للفر�س
اال� لس لت لث لمللاريللة وجم ل للاالت ال لت لعللاون وال لت لبللادل
التجاري بني اجلانبني.

رفع أسعار بنزين اوكتان  90والكاز
والديزل  35فلسا واوكتان 95
 60فلسا لشهر آب

االنباط – عمان
قللررت جلنة ت�سعري امل�ستقات البرتولية
يف وزارة اللطللاقللة والل للروة امللعللدنليللة ،الليللوم
االأحد ،رفع اأ�سعار مادة البنزين (اأوكتان )90
والديزل والكاز مبقدار  35فل�سا ،ورفع �سعر
مادة البنزين (اأوكتان  )95مبقدار  60فل�سا
ل�سهر اآب املقبل.
جاء ذلك خال اجتماع اللجنة ال�سهري
الذي عقد اأم�س لتحديد اأ�سعار بيع امل�ستقات
اللنلفلطليللة حمللليللا للللفللرتة مللن ( 1-31اآب
امل لق لبللل) ،ح ليللت ج للرى ا� لس لت لعللرا�للس االأ� لس لعللار
اللعللاملليللة للنفط اخل للام واملل�لسلتلقللات النفطية
خال �سهر متوز ومقارنتها مبثياتها ل�سهر

حزيران املا�سي.
ومبللوجللب ال لقللرار ،فلاإنلله ي�سبح �سعر بيع
البنزين اأوكتان  90يف �سهر اآب  990فل�سا
لللللرت ب للد ًال مللن  955فل�سا ل للللرت ،وي�سبح
�سعر البنزين (اأوك لتللان  1300 )95فل�س
للرت بللدال مللن  1240فل�سا لللللرت ،وي�سبح
�سعر الللديللزل و الكاز  755فل�سا للرت بد ًال
م للن  720فللل�لسللا ل للللرت ،م للع االإب ل لقل للاء على
�لسلعللر اأ� لس لطللوانللة ال لغللاز علنللد �لسلعللر  7دنللانللري
لاأ�سطوانة.
واأك للدت اللجنة اأن االأ�لسلعللار املحلية ملللواد
البنزين ( )90والديزل والكاز ما زالت عند
م�ستويات اأقللل مللن كلفتها الفعلية بح�سب
االأ�سعار يف االأ�سواق العاملية.

بوليفارد العبدلي يستضيف جانبا
من فعاليات مهرجان جرش
االنباط – عمان
ي�ست�سيف بوليفارد العبديل جانبا من
فعاليات مهرجان جر�س للثقافةوالفنون،
� لس لمللن �ل لس للراك للة وق ل لع للت ه ل للذا ال ل لعل للام بللني
جمموعة اللعلبللديل لا�ستثمار والتطوير
واإدارة املهرجان.
واأعل ل للل ل لن ل للت جم ل لمل للوعل للة ال ل لع ل لب ل للديل عللن
ا�ست�سافتها لفعاليتني متنوعتني اأحداهما

اأمل�لسليللة �لسلعللريللة غ للداً ال لثللاثللاء ،واالأخ للرى
حفلة غنائية للفنانة مكادي نحا�س  5اآب.
واأك ل ل للدت اأه لم لي للة ال ل� لس للراك للة احللقليلقليللة
وال لفللاع للللة م للع م لهللرجللان جللر�للس يف اإط للار
تعزيز مكانة االأردن على ال�ساحة الثقافية
وال لف لن ليللة ،ح ليللث مي لثللل امل له للرج للان ر� لسللالللة
ثقافية وطنية ،ت�سعى جمموعة العبديل
اإىل تللر�لسليلخلهللا مللن خ للال ه للذه املل�لسللاركللة
والتعاون البناء.

ممثلو قطاع الكهربائيات
واإللكترونيات يبحثون إجراءات
اإلعفاءات الجمركية
االنباط – عمان
بل لح للث ممل لث للل ق ل لطل للاع الل لكل له للرب للائل لي للات
واالإل لكللرتون ليللات يف غللرفللة جت للارة االأردن
حللامت الزعبي ونقيب جتللار الكهربائيات
ريل ل للا�ل ل للس الل لقل ليل ل�ل لس للي وعل ل ل ل للدد مل ل للن جتل للار
ال لك لهللربللائ ليللات م للن خم لت للللف حمللاف لظللات
اململكة ،االإجراءات والفحو�سات اخلا�سة
بالب�سائع التي تتطلب اإعفاءات جمركية.
واأو�ل لس للح ب ليللان للللغللرفللة اأم ل�للس االأح للد،
اأن االجل لتل لم للاع ال ل للذي ع لقللد يف م لوؤ� لس ل� لسللة
املللوا� لس لفللات وامل لقللاي لي ل�للس ،بلحللث اإجل للراءات
احل ل� لسللول ع للللى اإعل لف للاءات مللن امللوؤ�لسل�لسللة،

لاأجهزة والوحدات املو ّفرة للطاقة.
وب ل لحل للث امل ل لج ل لت ل لم ل لع للون ،آالل ل لي ل للة قل لب للول
الفحو�سات وتقاريرها ،خا�سة التي مل
يطراأ عليها تغيري اإال يف ا�سرتاط وجود
خمتر حملي معتمد ،وفقاً ملا هو معمول
به يف االأنظمة العاملية ،يف حال عدم �سحة
التقارير املرفقة اأو عدم �ساحية مدتها.
واتل لف للق امل لج لت لم لعللون ،ع للللى اأن تلخلطللر
املل لوؤ�ل لسل ل�ل لس للة الل لتل لج للار مل للن خ ل للال غللرفللة
جتللارة االأردن ،ب لاأي قللوانللني اأو أانلظلمللة اأو
تلعللليلمللات ق لبللل تلطلبليلقلهللا ،ان لطللاق لاً من
م لبللداأ اللتل�لسللاركليللة بللني اللقلطللاعللني اللعللام
واخلا�س.

الضمان تدعو جمهورها
إلى تحميل وتحديث تطبيقها
على الهواتف الذكية

االنباط – عمان
دع ل ل للت املل لوؤ�ل لسل ل�ل لس للة ال ل لعل للامل للة ل لل ل� لس لمللان
االجتماعي امللو ّؤمللن عليهم وجمهورها اإىل
حتميل وحتللديللث تطبيقها عللللى اللهللواتللف
الذكية حتت م�سمى “ال�سمان االجتماعي
االأردين” الللذي يو ّفر جمموعة كبرية من
اخلدمات االإلكرتونية التي تقدمها.
واأفللادت املوؤ�س�سة يف بيان �سحفي �سادر
عن مركزها االإعامي باأن حتديث تطبيقها
عللللى ال لهللاتللف الللذكللي ي لاأتللي �لسلمللن �سل�سلة
حتديثات تنفذها من اأجللل اإ�سافة خدمات

اإلكرتونية جديدة ،وحت�سني وتطوير كامل
اخلللدمللات امللتللو ّفللرة على التطبيق لت�سهيل
ا�ستخدامها وتلبية احتياجات جمهورها.
واأو�سحت املوؤ�س�سة اأن حتديث التطبيق
اأو حتميله يلكللون مللن خللال الللدخللول على
ملتلجللر اللتلطلبليلقللات ( )app storeاأو
( )google storeواخ لت ليللار تطبيق
“ال�سمان االجتماعي االأردين” وال�سغط
على خيار التحميل اأو التحديث.
واأكل ل للدت امل لوؤ� لس ل� لسللة اأن كللافللة اخلللدمللات
االإلكرتونية اخلا�سة باالأفراد متوفرة على
تطبيقها.

االثنني

االعالين

رقم العدد 6119
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأح��ك��ام امل��ادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�شنة  1997وتعدياته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف
وزارة ال�شناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة احللول
املميزه خلدمات الو�شاطة التجارية وامل�شجلة لدينا يف �شجل
ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت الرقم ( )36439بتاريخ
 2014/4/10قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ
 2022/6/20املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية
وتعيني ال�شيد ان�س حممد النفار م�شفيا لل�شركة ،وان عنوان
امل�شفي هو :
عمان – تاع العلي – خلف �شوق ال�شلطان – �شارع ابو مو�شى
اال�شعري – هاتف 0797350650
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�شتنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�شنة  1997وتعدياته
اأرج���و م��ن دائ��ن��ي �شركة احل��ل��ول املميزه خل��دم��ات الو�شاطة
التجارية ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت
الرقم (  ) 36439بتاريخ ( )2014/4/10
�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جت��اه ال�شركة �شواء كانت
م�شتحقة الدفع ام ال  /وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني
داخل اململكة  ،وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�شم م�شفي ال�شركة  :ان�س حممد النفار
عنوان امل�شفي  :عمان – تاع العلي – خلف �شوق ال�شلطان –
�شارع ابو مو�شى اال�شعري
خلوي ( )0797350650
م�شفي ال�شركة

ا�شتنادا الأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�شنة  1997وتعدياته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�شناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة املحتوى الرقمي
للت�شويق االلكرتوين وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات
م�شوؤولية حمدودة حتت الرقم ( )48455بتاريخ 2017/7/31
قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2022/5/29
املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني املحامي
�شخر يا�شني بني يا�شني م�شفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�شفي هو :
عمان – ال�شمي�شاين – �شارع الثقافة – جممع النا�شر – الطابق
الثاين – هاتف 065699960 - 0795163893

إعالن صادر عن مصفي شركة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�شنة  1997وتعدياته
اأرج��و من دائني �شركة املحتوى الرقمي للت�شويق االلكرتوين
ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم
(  ) 48455بتاريخ ( )2017/7/31
�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جت��اه ال�شركة �شواء كانت
م�شتحقة الدفع ام ال  /وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني
داخل اململكة  ،وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�شم م�شفي ال�شركة  :املحامي �شخر يا�شني بني يا�شني
عنوان امل�شفي  :عمان – ال�شمي�شاين – �شارع الثقافة – جممع
النا�شر – الطابق الثاين
خلوي (  – ) 0795163893هاتف ( ) 06/5699960
م�شفي ال�شركة

ا�شتناد ًا الأحكام املادة ( /264اأ ) من قانون ال�شركات رقم
(  ) 22ل�شنة  1997وتعدياته ،يعلن مراقب عام ال�شركات
يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة املا�شية
لل�شقق واالجنحة الفندقية وامل�شجله لدينا يف �شجل ال�شركات
ذات م�شوؤولية حم���دودة حت��ت ال��رق��م (  ) 26843بتاريخ
 2011/11/28قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ
 2022/7/25العدول عن ت�شفية ال�شركة .
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�شتنادا الأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�شركات رقم()22
ل�شنة  1997وتعدياته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�شناعة والتجارة
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة فوؤاد واحمد عوي�شه
وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم ( ) 96473بتاريخ
 2009/11/18اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعان
لا�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�شتنادا الأح��ك��ام امل��ادة ( )215 ( ، )13من قانون ال�شركات
رق���م( )22ل�شنة  1997يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة
ال�شناعة والتجارة باأن �شركة ماهر خليل عبد الر�شول احلروب
و�شركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم
( )47973بتاريخ  1997/11/2قد تقدمت بطلب لتحويل
�شفتها من �شركة ت�شامن اىل �شركة تو�شية ب�شيطة وتغري ا�شم
ال�شركة اىل ثائر خليل عبد الر�شول و�شركاه .
يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة
دائرة مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�شناعه و التجارة
• لا�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على
الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

دعوة اجتماع هيئة عامه غري عادي
شركة « شينار » لالسترياد والتصدير
السادة الشركاء ،،

تقرر دعوتكم حل�شور اجتماع هيئة عامه غري عادي لل�شركة
وذلك يف مقر ال�شركة الكائن يف عمان – �شارع املدينة املنورة
وذلك يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا �شباح يوم . 2022/8/8
وذلك ملناق�شة واقرار االمور التالية :
 .1ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية .
 .2تعيني م�شفي وحتديد اتعابه .
املدير العام
راضي احمد قاسم عبود

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم
واالبنية للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية
الغربية رقم (  ) 78تاريخ 2022/1/10
يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية امل�شرتكة للتنظيم واالبنية للوائي ق�شبة املفرق والبادية
ال�شمالية الغربية قد قررت بقرارها رقم (  ) 78بتاريخ  2022/1/10وبعد االطاع على قرار
اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية لبلدية اخلالدية رقم ( )79تاريخ  2021/12/14واملت�شمن :
املوافقة على تخفي�س �شعة ال�شارع التنظيمي من ( ) 12م اىل ( ) 10م املار بني القطع ذوات
االرق��ام (  ) 709 ، 759 ، 809بحيث يكون التخفي�س من جهة القطعة رقم (  ) 809وذلك
لتخفي�س ال�شرر عن البناء الواقع ب�شعة ال�شارع �شمن القطعة رقم (  ) 809وجميعها من احلو�س
(  ) 5البلد من ارا�شي بلدة اخلالدية وذلك ح�شب املخطط املعد لهذه الغاية .
وقررت اللجنة اللوائية امل�شرتكة للوائي ق�شبة املفرق والبادية ال�شمالية الغربية املوافقة
على القرار اعاه وايداع اعانه لاعرتا�س ملدة �شهر باجلريدة الر�شمية و�شحيفتني حمليتني
ويجوز لذوي العاقة االطاع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية يف بلدية
اخلالدية  ،وتقدمي اعرتا�شاتهم اذا كان ما يوجب االعرتا�س خال املدة القانونية لاعرتا�س .
سلمان النجادا
رئيس اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم واالبنية
للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية الغربية

الرقم الوطني للمنشأة ()200156444

ا�شتنادا الأحكام املادة (/277اأ) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�شنة  1997وتعدياته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�شناعة والتجارة
ب�اأن �شركة �شم�س ال�شمال التجارية ذ.م.م م�شجلة لدينا يف
�شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة /حتت الرقم ()16552
بتاريخ ()2008/6/8
قد تقرر �شطبها من �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة
بتاريخ ()2022/7/28
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�شتنادا الأحكام امل��ادة ( )37من قانون ال�شركات رق��م( )22ل�شنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن
�شركة م��راد حممد مو�شى البديرات و�شركاه وامل�شجلة يف �شجل
�شركات ت�شامن
حتت الرقم ( )114745بتاريخ  2016/9/21قد تقدمت بطلب
لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/28
وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة مراد حممد مو�شى البديرات م�شفيا
لل�شركة  .علما باأن عنوان امل�شفي  :الكرك _ فقوع
لا�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء

اعـــــــــــالن

تعلن القيادة العامة للقوات امل�شلحة االردنية  /مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء
رقم ت م /اللجانه � ( 775 /شراء طابعات ليزرية و�شكرنات لوحدات اخلدمات الطبيه امللكيه ).
على الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات
الطبية امللكية خال �شاعات الدوام الر�شمي م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول للح�شول
على ن�شخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ (  ) 50دينار اردنية غري م�شرتدة.
تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحدة من ظهرا يوم اخلمي�س
املوافق  2022/8/11وترفق بكفالة بنكية غري م�شروطة بقيمة (  ) % 3من العر�س وال تقبل على
االطاق اي مناق�شة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لاغاق .
لاطاع على التفا�شيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات
الطبية امللكية www.jrms.mil.jo

يعلن للعموم مبقت�شى احكام املادة (  ) 25من قانون تنظيم
املدن والقرى واالبنية رقم (  ) 79ل�شنة  1966ان جمل�س
التنظيم االع��ل��ى ق��د ق��رر ب��ق��راره رق��م (  )869تاريخ
 2022/6/19املوافقة على خمطط الغاء واحداث �شوارع
�شمن احلو�س رقم (  ) 5البلد من ارا�شي اخلالدية .
وذلك يف بلدية اخلالدية  /لواء الباديه ال�شمالية الغربية
وح�شب املخطط التعديلي املعد لهذه الغايه وو�شعه مو�شع
تنفيذ .
نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى
انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم (  ) 2022/38الخاص
بعقد برنامج تدريبي يف مجال تقييم مخاطر
انظمة املياه داخل املنشات السياحية
تدعو �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة ال�شركات واملوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة الراغبة يف
اال�شرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�شم اللوازم واال�شغال يف ال�شلطة م�شطحبني معهم رخ�شة
مهن �شارية املفعول وال�شجل التجاري وتفوي�س خطي ي�شمح حلامله با�شتام وثائق العطاء اعاه
وفق ًا ملا يلي :
رقم وا�شم العطاء  :العطاء لوازم رقم (  ) 2022/ 38اخلا�س بعقد برنامج تدريبي يف جمال
تقييم خماطر انظمة املياه داخل املن�شاأت ال�شياحية ح�شب ال�شروط واملتطلبات الفنية الواردة
يف وثائق العطاء .
ثمن ن�شخة العطاء  ) 25 ( :خم�شة وع�شرون دينار غري م�شرتدة .
كفالة الدخول  :كفالة بنكية او �شيك م�شدق بقيمة (  ) 350ثاثمائة وخم�شون دينار من
ال�شركة او املوؤ�ش�شة ح�شب ال�شجل التجاري ل�شالح ال�شلطة ويجب ان يكون با�شم املناق�س املتقدم
للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .
طريقة تقدمي العرو�س  :على مقدم العر�س تقدمي ن�شخة عدد (  ) 2من العر�س الفني واملايل
ن�شخة ا�شلية عدد (  ) 1و�شورة عدد (  ) 1وتو�شع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج
رقم وا�شم العطاء وا�شم ال�شركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�س الظرفني معا يف حزمة
واحدة وكفالة املناق�شة يف مغلف ثالث و�شرورة تعبئة ملحق عر�س املناق�شة وختم جميع وثائق
العطاء.
تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات الكائن يف ق�شم اللوازم واال�شغال يف مبنى ال�شلطة مبوعد
اق�شاه ال�شاعة الثانية ع�شرة من بعد ظهر يوم االثنني املوافق . 2022/7/18
لاطاع على وثائق العطاء زيارة موقعنا االلكرتوين . www.aqabazone.com
لا�شتف�شار املرا�شلة على الربيد االلكرتوين . tender@aseza.jo
م .نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني
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دانا مسعود ناجي صالح
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ربى ربحي اسعد أبو عبيد
لطفيه محمد فهد الحايك
سميه كامل إبراهيم إبراهيم
انوار حسن محمد خشان
عائشه زكريا فهد جبري
شرياز ياسني فريج فرج
رقيه محمد خليل الخاليله
والء حمدان فرحان الخريشه
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مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية
ا�شتنادا الأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�شماء التجارية رقم( )9ل�شنة  ، 2006يعلن م�شجل
اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري
( موج العداد االطعمه واخلدمات التجارية ) وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم
( )118313با�شم ( بال فوؤاد حممد ح�شن الدويك ) جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم
( عمر فوؤاد حممد ح�شن الدويك ) وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر
هذا االعان .
م�شجل اال�شماء التجارية
اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية
ا�شتنادا الأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�شماء التجارية رقم( )9ل�شنة  ، 2006يعلن م�شجل
اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري
(خمترب امل�شتقبل الطبي) وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم ( ) 107959با�شم
( لينا يو�شف جربه كورو ) جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ( �شركة فهد فوؤاد الربقاوي
وحممد با�شم الزغول ) وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعان .
م�شجل اال�شماء التجارية
اإكرام ال�شكر

دعوة عطاء رقم ( ش أ ) 2022/ 17 /
عطاء عقد صيانة املولدات الكهربائية لعدد
من املباني التابعة لوزارة العدل
ترغب وزارة العدل بطرح عطاء « عقد �شيانة املولدات الكهربائية لعدد من املباين التابعة لوزارة
العدل “ فعلى اال�شركات املتخ�ش�شة ح�شب رخ�شة املهن وال�شجل التجاري الراغبني يف �شراء ن�شخة
من وثائق ال�شراء مراجعة وزارة العدل ( امني �شر جلنة ال�شراء الرئي�شية ) للح�شول على وثائق
ال�شراء مقابل مبلغ (  ) 25دينار غري م�شرتدة ولغاية ال�شاعة الواحدة بعد الظهر يوميا اعتبارا
من يوم االثنني  2022/8/1علما بان اخر موعد للح�شول على ن�شخ العطاء يوم اخلمي�س املوافق
. 2022/8/25
اخر موعد اليداع العرو�س وتقدمي العر�س املايل مغلق يف �شندوق العطاءات ال�شاعة احلادية
ع�شر والن�شف �شباحا يوم اخلمي�س املوافق . 2022/9/1
تفتح العرو�س يف يوم اخلمي�س املوافق  2022/9/1ال�شاعة الثانية ع�شر.
اجور االعان على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر .
وزير العدل
اعالن
بمقضى املادة (  / 21ج ) من قانون تطوير وادي االردن
رقم ( )19لسنة  1988وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�شة ع�شر يوما من تاريخه جدول لتقدير قيمة الوحدة ال�شكنية رقم () 225
حو�س (  ) 2املاحلة من ارا�شي غور املزرعة وامل�شتملكة مبوجب قرار جمل�س ادارة �شلطة وادي
االردن رقم (  ) 219تاريخ  1980/11/9وموافقة الرئا�شة بالكتاب رقم ( ) 1776 / 13 / 59 / 6
تاريخ . 1981/2/11
قد علق ي��وم اخلمي�س املوافق  2022/7/28على لوحة دائ��رة االرا���ش��ي وامل�شاحة  /االغ��وار
اجلنوبية باعتباره حما بارزا و�شلمت ن�شخة اخرى منه اىل رئي�س بلدية االغوار اجلنوبية الطاع
اجلميع ذوي احلقوق عليه .
ويحق لل�شلطة ولكل مت�شرف او �شاحب حق ان يعرت�س على قرار اللجنة خال خم�شة ع�شر يوما
من تاريخ انتهاء مدة االعان عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�شتئنافية وبعد ان يودع املعرت�س
مبلغ (خم�شة ع�شر) دينارا كاأمانة لاعرتا�س على التقدير عم ًا باأحكام امل��ادة ( /21و ) من
القانون املذكور.
رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

حيث انك متغيبني عن عملكم يف �شركة امللبو�شات الناعمه ل�شناعة االألب�شة اجلاهزة/الظليل وملدة تزيد عن
 20يوم من بداية هذا العام ( دون اجازة قانونية او عذر م�شروع ) لذا توجب على ال�شركة اباغكم بعدم
التغيب الحق ًا ويف حال عدم االلتزام بالدوام خال مدة اأق�شاها  3ايام �شتقوم ال�شركة ا�شفة باال�شتغناء عن
خدماتكم و�شتعتربكم فاقدين لعملكم وجميع حقوقكم العمالية عم ًا باأحكام املادة /28ه� من قانون العمل
االردين رقم ( )8ل�شنة  1996وتعدياته مع احتفاظ ال�شركة بكامل حقوقها جتاهكم

انذار بالعودة اىل العمل

شركة امللبوسات الناعمه
لصناعة األلبسة الجاهزة

اىل املوظف
محمود احمد سالمه ابو خوصه

اعـــالن
على مالك القطعة رقم  3794حو�س  2الوننات من
ارا���ش��ي ماركا نعلمكم ان��ه ب�شدد متديد خط �شرف
�شحي من القطعة املذكورة اعاه لاعرتا�س االت�شال
على الرقم التايل 0795411304

065200700

تعلم باأنك تغيبت عن عملك لدى
�شركة ال���زي ل�شناعة االلب�شة
اجلاهزة منذ تاريخ 2022/7/19
ولغاية تاريح  2022/7/31دون
�شبب م�شروع ودون ابداء اي عذر
مقبول وعليه فاننا ننذرك ب�شرورة
العودة اىل عملك وذل��ك خ��ال 3
اي��ام من تاريخ ن�شر ه��ذا االع��ان
وبخاف ذلك �شيتم تطبيق املادة
/28ه� من قانون العمل بحقك .

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف
أوس محمد عبداهلل املومني

نظرا لتغيبك عن العمل ملدة تزيد
عن ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة
امل�شانده خلدمات اال�شناد و مراكز
االت�����ش��ال ب��دون �شبب م�شروع او
عذر ر�شمي لذا فان ال�شركة تنذرك
بالعودة اىل عملك فورا و اال �شيتم
انهاء خدماتك لديها �شندا الحكام
املادة /28ه� من قانون العمل رقم
 8ل�شنة 1996
الشركة املساندة

شركة الزي لصناعة

لخدمات االسناد

االلبسة الجاهزة

ومراكز االتصال

الدويل
االثنني

09

2022 / 8 /1

شهادات جديدة وفظيعة عن مجزرة (الطنطورة) يرويها أبطالها من العصابات الصهيون ّية:
جمعنا ك ّل الرجال وأمرناهم بالجلوس على األرض بالحظيرة وقتلناهم بمدف ٍع ّرش ٍاش
االنباط – وكاالت

الفل�سطيني ،وهيالعربي
يف نكبة ال�سعب
ّ
ّ
اأفـظــع جرمية ار ُتـ ِكـ َبــت على مـ ّر الـتــاريــخ ،نف ّذت
الع�سابات ال�سهيونيّة على خمتلف اأ�سكالها
واأنواعها املجازر بح ّق الفل�سطينيني ،من الأطفال
العربي اجليّد
والن�ساء والــرجــال واملُ�سنني ،لأ ّن
ّ
العربي امليّت  ،كما يعتقد ال�سواد الأعظم من
هو
ّ
ال�سهاينة حتى يومنا هذا
مــاك ـي ـنــة الإع ـ ـ ــالم ال ـ� ـس ـه ـيــون ـ ّيــة ،املــدعــومــة
مــن الـغــرب امل ُـنــا ِفــق وال ــدجّ ــال ،اأوج ــدت �ـســرد ّيـ ًة
كــاذبـ ًة ُ
وخمتلقة عمّا جــرى يف فل�سطني خالل
ً
النكبة ،متجاهلة عن �سبق الإ�ـســرار والرت�سّ د
اجلرائم الفظيعة التي ّ
مت تنفيذها بعناي ٍة فائق ٍة
وبتخطيط م�سبقٍ �ـسـ ّد الفل�سطينيني ال ـ ُع ـ ّزل،
ٍ
بتواطوؤٍ من الغرب وبع�س العرب ،وما زالت هذه
املاكينة الدعائيّة تعمل حتى اليوم دون كللٍ اأ ْو مللٍ
لرت�سيخ الرواية ال�سهيونيّة ،التي ُتــزوّر الأمور
وتعمل على اإع ــادة كتابة تــاريــخ فل�سطني ،التي
اعتربوها مبثابة اأر�س بال �سعب ،ل�سعب بال اأر�س
�ساهدت مقاطع من الفيلم( ،طنطورة) ،الذي
جمع �سهادات ال�سهاينة الذين �ساركوا يف املذبحة.
الفيلم وهو باللغة العربيّة� ،سادِم بك ّل ما حتمِل
هذه الكلمة من معانٍ  ،واأكرث ما ا�ستف ّزين كاإن�سانٍ ،
وكفل�سطيني كانت �سهادة يو�سف ديامانط،
كعربي
ٍّ
ٍّ
لي�س فقط لأ ّنه ك�سف عمّا فعلوا لأبناء �سعبي يف
النكبة املنكودة عام  ،1948ا ّإمنــا ما اأثــار حفيظتي
اأكرث اأ ّن الرجل املُ�سّ ن كان يتك ّلم باأريح ّيةٍ ،وكاأ ّنه
يتحدّث عن اأم ٍر عاديٍّ  ،ولي�س عن قتلٍ واغت�سابٍ
لأنا�س ُع ّزل ،ذنبهم الوحيد اأ ّنهم فل�سطينيني
وتعاظم ال�سعور بالغ�سب والعبثيّة واحلنق
عـنــدمــا راأي ـ ـ ُـت الــرجــل الـ�ـسـهـيــو ّ
ين وه ــو يتك ّلم
وي ـ� ـس ـحــك ،ن ـعــم يـ�ـسـحــك ،ول يـبـتـ�ــسِ ــم فـقــط.
الــرجــل ،الــذي �ـســارف على الت�سعني ،يــروي ما
فعلوه يف مذبحة (الطنطورة) بهدو ٍء و�سكينةٍ،
ُ
كنت على اأمــلٍ بـا ْأن يعتذر ،عمّا ارتكبه هو وباقي
اجلنود ،وهذا اأ�سعف الإميان ،ولك ّنه اآثر القول اإ ّن
احلديث عن املجزرة ما زال منوعًا
وفيما يلي �سهادة ديامانط ،ترجمتها حرفيًا،
مــن العربيّة للعربيّة ،كما رواهــا يف الفيلم :يف
الطنطورة كانت حال ًة من العبث لدى املقاتلني،
وهــذا كــان أامـ ـ ًرا فظيعًا ،الطنطورة كانت قري ًة

غن ّي ًة وبيوتها جميلة ج ـدًا .واأيـ�ًــســا الن�ساء ّ
كن
تلب�سن ب�سور ٍة جميل ٍة وج ّذابة ،حقيق ًة اإ ّنها كانت
قري ًة رائعة .وقــام اأحــد اأفــراد الوحدة باغت�ساب
طفل ٍة يف الــ 16من عمرها ،اأ ْو اأ ّقــل ..اأنــت فاهمٌ..
لقد كان اأم ًرا قبيحً ا وب�سعًا جدًا
وتــابــع :كــان معنا مقات ًال ،والــذي تــو ّيف ،كان
رجـ ًال �سخم اجل�سم ،اإ ّنــه قــام باأخذ ال�س ّكان اإىل
احلظائر وهناك قام بقتلهم ،نعم داخل احلظائر،
وحــولـهــم الأ� ـســالك الـ�ـســائـكــة امل ُ ـ ــدورّة واجل ــدار
احلــديــديّ  ،و ُقمنا بجمع ك ّل الرجال ،واأمرناهم
باجللو�س على الأر�س يف احلظرية ،وعندها جاء
اأحد املقاتلني وبحوزته مدفع ّ
ر�سا�س وبداأ بقتلهم
رمـ ًيــا بــالــر�ـســا�ــس ،وعـنــدمــا انتهت الــذخــرية يف
امل�سط ،قام بتغيري امل�سط واإدخال الر�سا�س م ّر ًة
اأخرى
وم�سى ديامانط يف اعرتافاته  :مــاذا تعتقد
ا ْأن يكون ذلك؟ ُ
نحن مل نكن كذلك ،الرجل الذي
ا�ستثنائي ..حقيقة
ري عاديٍّ ،
اأحتدّث عنه ،كان غ ٌ
ٌّ
ري عاديٍّ ولي�س طبيعيًا ،وبعد
اأ ّن ما فعله ،كان غ ُ
ّ
بالت�سرت
تنفيذ عملية القتل يف احلظرية قاموا
على ما جرى ،وكاأ ّن �سي ًئا مل ي ُكن
ولكن الأمــور مل تتو ّقف عند هــذا احل ـ ّد من
اجلــرائــم الفظيعة� .ساهد العيان ،الــذي �سارك
يف املجزرة تابع قائ ًال :عــد ٌد من املقاتلني قاموا
با�ستخدام قاذف اللهب ،ورك�سوا باجتاه الرجال

املحتجزين يف احلظائر و أاحــرقــوهــم ،اإ ّن العمل
الذي قاموا به كان مُريعًا و�سنيعًا جدًا ووح�سيًا
ا ً
أي�سا ،وعن هذه الأمور لن اأتك ّلم اأكرث لأ ّنه حتى
ً
اليوم ما زال الأمــر منوعًا ،واأي�سا اإذا حتدّثت
عمّا جرى ف�سيوؤدّي ذلك اإىل ف�سيح ٍة كاملةٍ ،ولذا
فاأنا ل اأريد التحدّث عن هذا الأمر اأكرث ..ولكن
مــا العمل؟ مــا حتدثت عنه مــن قتلٍ واغت�سابٍ
جرى وحدث يف (الطنطورة) من قبل املقاتلني
 ،على ح ّد قوله
ويف ال ـ� ـس ـي ــاق ع ـي ـن ــه ،وم ـ ــع بـ ــدايـ ــة عــر�ــس
الوثائقي الــذي و�سفته دولــة الحتالل
فيلمه
ّ
الإ�ـســرائـيـلـ ّـي بــالـ�ـســادم ،قــال األ ــون �سفارت�س اإ ّن
اإ�سرائيل ل ميكنها امل�سي قدمًا كدول ٍة يهود ّي ٍة
دمي ـقــراط ـ ّي ـةٍ ،ا ّإل اإذا كــانــت �ـســادقـ ًة بـ�ـسـاأن قتل
القرويني العرب ،على ح ّد تعبريه
وتابع يف حديثه ملجلة (تاميز اأوف اإزرائيل)
إا ّنــه مقتنع ب ـ أا ّن اجلـنــود الإ�سرائيليني قتلوا يف
مذبحة (الطنطورة) ما بني  250-200ذك ًرا من
�سكان الـطـنـطــورة يف اأع ـقــاب معركة ال�سيطرة
على القرية املزدهرة والإ�سرتاتيجيّة على �ساحل
البحر الأبي�س املتو�سط جنوب حيفا
ومـ�ـســى قــائـ ًـال :ه ـنــاك رواي ـ ــات خمتلفة يف
الـ�ـسـهــادات حــول مــا حــدث ،لكن عندما ت�ستمع
اإىل جميعها ،يكون الأمــر مروعًا وحت�سل على
�سورة ملا حدث هناكُ .قتل النا�س بطرق خمتلفة

ويف اأماكن خمتلفة يف القرية .ا�ستغرق الأمر ما
ْ
أ�سبوعني لدفنهم .هناك �سهادات حول
يقارب ا
ُ
جثث يف املوقع مل تدفن ملدة ثمانية اإىل ع�سرة
اأيام  ،قال �سفارت�س
ط ــروح ــات �ـسـفــارتـ�ــس ،املــدعــومــة يف الفيلم
بوثائق التي ّ
مت احل�سول عليها من اأر�سيف جي�س
الحتالل واخلرائط اجلويّة التاريخيّة التي متّ
حتليلها من قبل اخلرباء ،مبا يف ذلك يف اجلي�س
الذين قال �سفارتز اإ ّنهم يرغبون يف عدم الك�سف
عن هويتهم ،يف حني اأفادت وكالة (فران�س بر�س)
إ�سرائيلي رف�س التعليق على الفيلم
اأ ّن اجلي�س ال
ّ
اأ ْو ادعاءات املجزرة
ووف ًقا ل�سفارت�س ،اآن الأوان لت�سليط ال�سوء
على التاريخ ال�سعب املتع ّلق بتاأ�سي�س اإ�سرائيل
وك�سر الأ�ساطري التاأ�سي�سية للبالد ،مهما كانت
موؤمل ًة ،مُ�سي ًفا اأ ّنــه عندما يتع ّلق الأمــر بالنكبة،
فـاإ ّن الغالبية العظمى من الإ�سرائيليني إا ّمــا ل
تعرف ،اأ ْو ل تريد التحدث عنها .اإنهم ل يريدون
التعامل معها  ،طب ًقا لأقواله
حتى لو َ
قمت بنقل اأ ْو تطهري النا�س عرقيًا
من الأر�ــس وهي ا ً
أي�سا جرمية حرب والتي كان
يجب الـقـيــام بها ل تــذهــب وتقتل الـنــا�ــس بعد
املعركة
ويف معر�س ردّه على �سوؤالٍ حول �سعوره عند
ال�ـسـتـمــاع اإىل هـ ـوؤلء الــرجــال امل�سنني ،الذين
ن ّفذوا املجزرة ،قــال :ل اأحكم عليهم ،لقد كانت
حربًا ،لكن حتى لو َ
قمت بنقل اأ ْو تطهري النا�س
عرقيًا مــن الأر� ــس ،وهــي اأيـ�ًــســا جرمية حــرب،
والـتــي كــان يجب الـقـيــام بـهــا ،ل تــذهــب وتقتل
يجب ا ْأن تفعل ذلــك ،اإ ّنه
النا�س بعد املعركة ،ل ِ
اأمـ ٌر مـوؤ ٌ
مل ا ْأن اأكت�سف هذه احلقيقة عن دولتنا
وكــذبـهــا ،اأنــا غا�سب مــن حقيقة اأ ّنــه ّ
مت الكذب
علينا ك�سعب ملــدة  74عــا ًمــا ،وهــذا الأم ــر يدمر
حياتنا يف هذا البلد .نحن ندمر م�ستقبلنا من
خــالل عــدم الع ــرتاف بــدورنــا يف احلــرب  ،قال
إ�سرائيلي
املخرج ال
ّ
واأ ّك ــد املـخــرج يف اخلـتــام أا ّن كــارهــي اإ�سرائيل
�سي�ستمرون يف كرهها ّ
بغ�س النظر ،ل اأ�ستطيع
ال�سيطرة على ما يحدث لهذا الفيلم ،ميكنني
فقط اإن�ساء قطعة �سينمائية ،ول ميكننا ا ْأن نكون
منار ًة اإذا اأخفينا هياكلنا العظميّة يف اخلزانة،
النكبة هي هيكلنا العظمي يف اخلزانة  ،على ح ّد
و�سفه

رغم خطورة حالته الصحية ..االحتالل يؤجل النظر في استئناف األسير المضرب عواودة
االنباط – وكاالت

اأف ــادت موؤ�س�سة مهجة الـقــد�ــس ،اأمـ�ــس
الأحـ ــد  ،اأن حمـكـمــة عــوفــر ال�ـسـتـئـنــافـيــة
قررت تاأجيل اإ�سدار قرارها يف ال�ستئناف
املقدم على قــرار تثبيت العتقال الإداري
بـحــق الأ� ـســري املـ�ـســرب عــن الـطـعــام خليل
حممد خليل عواودة
وقالت املوؤ�س�سة يف بيان مقت�سب �سادر
عـنـهــا اأن الح ـتــالل اأج ــل ال ـبــت يف ق�سية
عواودة ملوعد مل يتم حتديده بعد
ويــوا� ـســل الأ� ـســري الـفـلـ�ـسـطـيـنــي خليل
عـ ــواودة ( 40عــا ًمــا) مــن �ـسـكــان بـلــدة اإذنــا
ق�ساء اخلليل ،اإ�سرابه املفتوح عن الطعام،
لليوم الـ ،140وحتذيرات من ا�ست�سهاده
وح ـ ــذرت دلل ع ـ ــواودة زوجـ ــة الأ� ـســري
خـلـيــل عـ ــواودة ( 40عــا ًمــا) مــن ا�ست�سهاد

زوجها ،بعد  140يو ًما من اإ�سرابه ،نتيجة
ا�ستمرار اإ�ـســرابــه ورف�سه الـعــالج وتلقي

امل ــدعـ ـم ــات ،م ـط ـل ـقــة ن ـ ــدا ًء بـ ـاإنـ ـق ــاذه قـبــل
ا�ست�سهاده

واأو�ـسـحــت عــواودة ،اأن زوجـهــا نقل يوم
الأربـ ـع ــاء املــا� ـســي ،بـ�ـسـكــل مـ�ـسـتـعـجــل من
�ـسـجــن الــرم ـلــة ،اإىل مـ�ـسـتـ�ـسـفــى (اآ� ـس ــاف
هــروف ـيــه) ،بـعــد تــدهــور حــالـتــه ال�سحية،
ح ـيــث ك ــان ب ـحــالــة �ـسـحـيــة � ـس ـع ـبــة ،ومــع
ذلك اأعادته اإدارة �سجون العدو اإىل �سجن
الرملة ،حيث ت�ساومه �سلطات العدو على
فك اإ�سرابه وتلقي املدعمات والعالج من
اأجل اإبقائه بامل�ست�سفى ،لكن خليل يرف�س
ذلك قبل حتقيق مطالبه ،مبقابل اإهمال
الحتالل ملطالبه”
وكان املعتقل عواودة ا�ستاأنف اإ�سرابه يف
 ،2022/7/2بعدما علقه ملــدة اأ�سبوع ،بعد
 111يو ًما من الإ�سراب ،ا�ستنادًا اإىل وعود
بالإفراج عنه ،اإل اأنّ الحتالل نكث بوعده،
واأ�سدر بحقّه اأمر اعتقال اإداريّ جديد ملدة
اأربعة اأ�سهر

سبع سنوات على جريمة حرق عائلة «دوابشة» ..إسرائيل التي تفلت دائمًا من العقاب
النباط – وكالت
حــذرت وزارة اخلارجية الفل�سطينية دولة
الح ـتــالل الإ�ـســرائـيـلــي مــن ا�ـسـتـمــرار جرائم
الإعــدامــات الوح�سية املرتكبة �سد املواطنني،
وذلك يف الذكرى ال�سابعة جلرمية حرق عائلة
دواب�سة على أايــدي جمموعة من امل�ستوطنني
املـتـطــرفــني� ،ـسـمــال الـ�ـسـفــة الـغــربـيــة ،والـتــي
مت ـ ّك ـنــت م ــن الإف ـ ـ ــالت م ــن ال ـع ـقــاب ،ب�سبب
�سيا�سات الحتالل العن�سرية
وقالت اخلارجية ،يف بيان لها ،مع ت�ساعد
الهجمات الإ�سرائيلية اإن احلكومة الإ�سرائيلية
تـتـحـمــل امل ـ� ـس ـوؤول ـيــة الـكــامـلــة وامل ـبــا� ـســرة عن
الإعدامات التي تنفذ �سد املواطنني
واأن ـ ـ ــذرت اخلــارج ـيــة مــن مـغـبــة ا�ـسـتـمــرار
التعامل مع �سحاياها كـ اأرقام يف الإح�سائيات
تخفي حجم املاأ�ساة والأمل الذي تتكبده الأ�سر
الفل�سطينية جراء فقدان اأربابها واأبنائها
وانتقدت طريقة التعامل الــدويل مع هذا
املـلــف ،وقــالــت اإن تخلي املجتمع ال ــدويل عن
م�سوؤولياته اإزاء انتهاكات وجرائم الحتالل
ومـ�ـسـتــوطـنـيــه والك ـت ـفــاء بـبـعـ�ــس املـطــالـبــات
اأو �سيغ التعبري عــن الـقـلــق ،اأو ال�ـسـتـيــاء اأو
الإدان ـ ـ ــات الـ�ـسـكـلـيــة ،ي�سجع دول ــة الح ـتــالل
واأجهزتها املختلفة على التمادي يف جرائمها،
ويف مقدمتها جرائم ال�ستيطان والقتل وهدم
امل ـنــازل والتطهري الـعــرقــي ،ومــار�ـســة اأب�سع
اأ�ـسـكــال العن�سرية البغي�سة �سد املواطنني
الفل�سطينيني
واأ�ـســارت اخلارجية اإىل مــرور �سبع �سنوات
عـلــى جــرميــة اإحـ ــراق عــائـلــة دوابـ�ـســة عـلــى يد
ميلي�سيات وع�سابات امل�ستوطنني الإرهابية،

وقــالــت اإن تلك اجلــرميــة الـتــي راح �سحيتها
كل اأفــراد عائلة دواب�سة عدا طفل واحد كانت
جرمية هزت ال�سمائر احلية واحلرة يف العامل،
دون اأن حترك دولة الحتالل �ساكناً
واأكدت اأن عنا�سر هذه املجموعة الإرهابية
التي نفذت اجلرمية ل تــزال طليقة ومتار�س
اع ـتــداءات ـهــا وعن�سريتها واإرهــاب ـهــا باأ�سكال
خمتلفة �سد املــواطــن الفل�سطيني ،وبغطاء
اإ�سرائيلي ر�سمي �سواء من الناحية ال�سيا�سية اأو
الأمنية اأو القانونية اأو املالية
وجــاء يف بيان اخلارجية �سبع �سنوات ومل
تتوقف جرائم احلرق والقتل بحق املواطنني
الفل�سطينيني التي طالت الإنـ�ـســان وال�سجر
والأر�س واملن�ساآت واملنازل واملقد�سات ،يف �سيا�سة
اإ�سرائيلية ر�سمية تقوم على التنكر حلقوق
ال�سعب الفل�سطيني ،واإنـكــار وجــود الحتالل
و�سرعنة جميع اأ�سكال النتهاكات واجلرائم
بـحـقــه ،وقــائـمــة جم ــازر الح ـتــالل وجــرائـمــه
ت ـطــول ول حتـ�ـســى م ـنــذ اجل ــرائ ــم الـكـبــرية
والب�سعة التي ارتكبتها الع�سابات ال�سهيونية
منذ بداية القرن املا�سي يف فل�سطني املحتلة
واأ�ـســافــت :ومــا زالــت م�ستمرة (اجلــرائــم)
لي�س فـقــط مــن حـيــث اأن ـهــا انـعـكــا�ــس لعقلية
ا�ستعمارية عن�سرية دموية وفا�سية ،واإمنا من
حيث التغطية على اجلناة والقتلة وحمايتهم
وتوفري اأبواب الهروب لهم
ولفتت اخلارجية اإىل غياب أايــة حتقيقات
ا�سرائيلية جدية يف اجلرائم �سد الفل�سطيني،
واإن وج ــدت فـهــي لـ ـ امـتـ�ـســا�ــس ردود الفعل
الدولية وبطريقة هزلية بائ�سة غــري جدية
تقوم على التالعب مب�سرح اجلرمية واإخفاء

الأدلة والعتقالت ال�سكلية لبع�س املجرمني
حتى يتم الإفراج عنهم بال�سرعة الالزمة
واأ�ـســارت اإىل اأن هذا الأمــر تكرر مع جميع
ح ــالت الإع ــدام ــات املـيــدانـيــة اأبــرزهــا جرمية
اإعدام ال�سهيدة �سريين اأبو عاقلة ،التي ورغم
هــذا الهتمام الــدويل بق�سيتها ،اإل اأن دولــة
الح ـتــالل ل ت ــزال تـ ــراوغ ومتــاطــل وت�سلل
اجلهات كافة ،بهدف الو�سول اإىل ذات النتيجة،
وهــي دفــن الق�سية وت�سجيلها �سد جمهول،
والهروب من حتمل اأي م�سوؤولية عن قتلها
واأعــادت اخلارجية التذكري باإعدام ال�سهيد
اأجمــد اأبــو عليا ،وامل�سن قــواريــق ،والإعــدامــات
م�ستمرة ،ليبلغ عدد �سهداء الإعدامات امليدانية
والقتل منذ بداية العام ما يفوق � 80سهيداً
ي�سار اإىل اأنه يف يوم  31يوليو من العام 2015
اأقدمت جمموعة من امل�ستوطنني املتطرفني
الذين يعملون يف خاليا تطلق على نف�سها ا�سم
تدفيع الثمن  ،بحرق عائلة دواب�سة ،من خالل
اإلقاء زجاجات حارقة على منزل العائلة يف بلدة
دوما �سمال ال�سفة الغربية ،م�ستغلة الليل ونوم
�سكان البلدة والعائلة ،ووقتها اأدت اجلرمية
اإىل مقتل اأفراد العائلة وهم الأب والأم وطفل
ر�سيع بعمر � 18سهرا ،فيما جنا الطفل اأحمد
بعد اأن اأ�سيب بحروق بالغة
ويف ال�سياق ،قالت ع�سو اللجنة املركزية
حلــركــة فتح دلل �سالمة :اإن جميع جرائم
الح ـتــالل الإ�ـســرائـيـلــي ،وال ـتــي كــانــت اآخــرهــا
ا�ست�سهاد الفتى اأجمد اأبو عليا من املغري برام
اهلل ،موثقة ويف متابعة م�ستمرة على �سعيد
الأمم املتحدة وحمكمة اجلنايات الدولية
وق ــال ــت :ال ـع ــامل وم ـن ـظــوم ـتــه الـقــانــونـيــة

والدولية مل يحرك �ساك ًنا اأمــام هــذه امللفات،
ال ـتــي تـنـتـظــر ال ـب ــدء بــالـتـحـقـيــق ب ـهــا ،ولـكــن
منظومة الـعــامل التي تتوافق مــع الحـتــالل،
فيما ت�سارع يف حــل بع�س الق�سايا اجلانبية
وتتغا�سى عن الق�سية الفل�سطينية الأ�سا�سية
واأ�ـســارت اإىل اأن جرائم الحتالل تعرب
عن ب�ساعة منظومته ال�سهيونية الهادفة
اإىل تكري�س وجــودهــم الــال�ـســرعــي على
اأر�س فل�سطني
اإىل ذلـ ــك ف ـقــد اأك ـ ــد مـ ـ�ـ ـسـ ـوؤول ملف
ال�ـسـتـيـطــان يف �ـسـمــال الـ�ـسـفــة الغربية
غ�سان دغل�س اأن اإ�سرائيل مل ترتدع نهائيا،
رغــم جرائمها ،فيما العامل بقي �سامتا
ومــا زال �سامتا ،رغــم ب�سمات الحتالل
الإ�سرائيلي وع�سابات امل�ستوطنني ،التي
قامت باإحراق العائلة مب�ساركة اأكرث من
 15م�ستوطنا
واأ� ـســار اإىل اأن تفا�سيل املـحــرقــة تعد
تفا�سيل مرعبة جدا ،وقال اإن امل�ستوطنني
املتطرفني مل يكتفوا بــرمــي الزجاجات
احل ــارق ــة م ــن ال ـنــافــذة وان ـ� ـســرفــوا ،بل
رموها وانتظروا يف اخلارج و�سكبوا عليهم
البنزين مرة اأخرى وقاموا باإحراق العائلة
واأك ــد اأن حتقيقات الح ـتــالل تذهب
هباء ،لكن دغل�س اأ�سار اإىل بقاء ال�ساهد
احلي الطفل اأحمد ،الذي قال اإنه �سيكون
�سفري يف كــل املحافل الــدولـيــة ل�سرح ما
جرى عن كثب لإحراق عائلته
واأ�ساف م�سوؤول ملف ال�ستيطان �سمال
ال�سفة املحرقة ك�سفت الوجه احلقيقي
عن امل�ستوطنني

تايوان! ..
األكاديمي مروان سوداح
«لن يَجل�س اجلي�س ال�سيني �ساكناً اإذا زارت رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي ،نان�سي بيلو�سي،
تايوان” .هذا ما ح ّذر منه موؤخراً ب�سدة “تان كه يف” املتحدث با�سم وزارة الدفاع الوطني ال�سينية،
الذي اأو�سح اأن “ال�سني تطالب الوليات املتحدة بالوفاء بوعدها اخلا�س باأنها لن تدعم ما يُ�سمّى
ِبـ”ا�ستقالل تايوان” ،م�سيفاً اأن اجلي�س ال�سيني �سيتخذ اإجراءات قوية لإحباط اأي تدخل خارجي
اأو اأي خمطط انف�سايل ،كما �سيكون حازماً يف حماية ال�سيادة الوطنية لل�سني ووحــدة و�سالمة
اأرا�سيها” ،م�سرياً اإىل اأن اجلانب ال�سيني اأعلن اأكرث من مرة للوليات املتحدة معار�سته ال�سديدة
لزيارة بيلو�سي املحتملة اإىل تايوان ،ولأنه “اإذا زارت رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي بيلو�سي تايوان،
فاإن هذا �سينتهك ب�سدة مبداأ �سني واحدة واأحكام البيانات امل�سرتكة الثالثة بني ال�سني والوليات
املتحدة ،و�سي�سر ب�سدة ب�سيادة ال�سني ووحدة و�سالمة اأرا�سيها ،كما �سيوؤثر على الأ�سا�س ال�سيا�سي
للعالقات ال�سينية -الأمريكي ..و�سوف يت�سبب ذلك ب�سكل حتمي يف الإ�سرار بالعالقات بني البلدين
وجي�سيهما ،ما يُف�سي اإىل موا�سلة ت�سعيد التوترات عرب جانبي م�سيق تايوان ،ح�سبما ذكر املتحدث
ال�سيني.
يف ت�سريح اآخــر ،نـوّه متحدث با�سم الــرب الرئي�سي ال�سيني ،اإن توافق عــام ( 1992بــني ال�سني
واأمريكا) لي�س لعبة كلمات ،واأنه ل يزال ميثل اأف�سل اأر�سية م�سرتكة لتح�سني وتنمية العالقات عرب
“م�سيق تايوان” ،بينما وخالل موؤمتر �سحفي دوري ،اأو�سح ما �سياو قوانغ ،املتحدث با�سم مكتب
�سوؤون تايوان التابع ملجل�س الدولة ال�سيني ،اأن توافق عام  1992الذي تو�سلت اإليه هيئتان مفو�ستان
من جانبي امل�سيق ،يُج�سِّ د احلقيقة التاريخية والأ�سا�س الأ�سمى لنتماء كل من اجلانبني اإىل �سني
واحدة.
هذه الت�سريحات اأرجعت املهتمني ومتابعي و�سائل الإعالم اإىل الوراء ع�سرات ال�سنني ،لقراءة وفهم
التطورات والتوافقات ال�سيا�سية التي تو�ست اإليها ال�سني واأمريكا والتي ترف�سها اليوم وا�سنطن،
“تغريت الأجيال” ،وظهرت
معتقدة اأن مليارات النا�س يف اأركان املعمورة مل يعودوا يعرفون بها ،بعدما ّ
جمهرة جديدة من الإعالميني ِمَّن ل يعرفون التطورت ال�سيا�سية بني بكني ووا�سنطن ،وظهور
�سبيبة عاملية بعيدة عن ال�سيا�سة ودهاليزها كما يدّعون يف بلد “العم �سام».
�سخ�سياً اأذكر ،اأنه وعلى هام�س التاريخ املطوي ،منذ حكم الرئي�س “ريت�سارد نك�سون” ( 9يناير
 22 - 1913اأبريل )1994؛ والذي هو رئي�س الوليات املتحدة ال�سابع والثالثون 1974–1969؛ ونائب
الرئي�س الأمريكي ال�ساد�س والثالثون � ،))1961–953سهدنا روابط وتفاهمات بني اأمريكا وال�سني،
وها هي ال�سخ�سيات ال�سيا�سية الأمريكية ت�سطبها اليوم ،برغم اأنها تعبري عن اإجماع تو�سّ لت اإليه
جمعية العالقات عــرب م�سيق تــايــوان الكائن مقرها يف الــرب الرئي�سي (ال�سني الأم) ،وموؤ�س�سة
التبادلت عرب امل�سيق التي مقرها تايوان ،وهنا نقراأ اأن كال من اجلانبني يقر �سفهياً باأن “جانبي
م�سيق تايوان ينتميان اإىل �سني واحدة” ،وي�سعى “لإعادة توحيد جانبي م�سيق تايوان” ،تاأكيداً
ل�سني واحدة غري منق�سمة وغري م�ستتة ،بل موحَّ دة ومت�سامنة ل�سد اأزر ال�سعب ال�سيني الواحد،
وتعزيز التبادلت بني املوؤ�س�سات ال�سيا�سية ال�سعبية يف ال�سني وتايوان والتي منها الأحزاب وما �سابهها.
يرى عدد غري قليل من املتخ�س�سني الأمني بق�سايا ال�سني وتايوان ،اأن ابتعاد �سلطات تايوان
احلالية عن توافق عام  ،1992اإمنــا هو ناجت عن �سغوطات خارجية واأمريكية بالتحديد ،تطالبها
برف�س ما مت التوافق عليه برغم قانونيته وعدم قانونية م�ساعي التخل�س منه ،والغريب يف هذا
الأمر ،اأن �سلطات تايبيه تغ�س النظر لالآن عن اأن وا�سنطن قد ت�ستخدم تايوان ،على الأغلب ،يف لعبتها
احلربية كما اأمر وا�سنطن حيال اأوكرانيا ،فقد تقوم اأمريكا بالت�سحية بتايوان يف اأي مواجهة لها
مع ال�سني ،وبالطبع �ستوؤيد ذلك عوا�سم غرب اأوروبية عديدة ،ما �سيوؤدي اإىل اإغراق تايوان يف كارثة
تاريخية ،ويخيم البوؤ�س والفاقة والدمار على �سعب تايوان الذي هو جزء من �سعب ال�سني الكبري.
التعويل الآن اإمنــا يرتكز على اأ�سحاب العقول ال�سلمية وذات التفكري املو�سوعي والواقعي يف
تايوان ،لأجل وقف فتح جبهة حرب جديدة يف اآ�سيا ،ومنع تدفق الإرهابيني اإىل �سرقها على منت ج�سر
اأمريغربي ،وكلنا ناأمل اأن يَعي �سعب تايوان ما يحاك عليه وراء املحيط ،ما �سيُف�سي بالعامل اإىل طريق
م�سدود حلل اأزمة جديدة لي�ست يف �سالح اأ�سحاء العقول.

االتحاد األوروبي يدعو للتحقيق في جريمة
اعدام الشهيد «أمجد أبو عليا»

االنباط – وكاالت

دعــا الحتــاد الأوروبـ ــي ،اأمـ�ــس الأح ــد ،اإىل
� ـســرورة اجـ ــراء حتـقـيــق �ـســريــع و� ـس ـفــاف ،يف
جرمية اعدام ال�سهيد اأجمد اأبو عليا
ودان الحتاد الأوروبي خالل بيانٍ �سحفي،
ازدي ــاد أاعـمــال عنف امل�ستوطنني ،والـتــي كان
اآخــرهــا جرمية قتل ال�سهيد اأجمــد اأبــو عليا
( 15عاما) ،يف قرية املغري� ،سمال �سرق رام اهلل
بال�سفة الغربية املحتلة
وكانت وزارة ال�سحة الفل�سطينية ،اأعلنت
اجلمعة املا�سية ،عن ا�ست�سهاد الفتى اأبو عليا
متاأثرا باإ�سابته بر�سا�س الحتالل يف منطقة

ال�سدر
ُيــذكــر اأن مــواج ـهــات عـنـيـفــة ،انــدلـعــت يف
القرية بني ال�سبان وقوات الحتالل و ُقطعان
امل�ستوطنني ،عقب قمع م�سرية �سلمية نظمتها
القوى الوطنية والإ�سالمية وفعاليات القرية،
وهيئة مقاومة اجلــدار وال�ستيطان ،رف�سا
لعتداءات امل�ستوطنني على اأهايل القرية
جت ـ ــدر الإ�ـ ـ ـس ـ ــارة اإىل اأن املـ�ـسـتــوطـنــني
يُهاجمون قرية املغري ب�سكل متوا�سل ،خا�سة
منطقتي عــني �سامية ومــرج الــذهــب ،حتت
حماية ق ــوات الح ـتــالل ،بـهــدف ال�ستيالء
عـلــى املــزيــد مــن اأرا� ـس ـي ـهــا لـ�ـســالــح التو�سع
ال�ستيطاين

«اإلدارة المدنية» في جيش االحتالل تمارس
«االبتزاز» :تسهيل التصاريح مقابل معلومات
االنباط – وكاالت

ك�سفت م�سادر اإ�سرائيلية ،عن حماولت
ابـتــزاز تـقــوم بها “الإدارة املدنية” التابعة
جلي�س الحـتــالل يف ال�سفة ،لفل�سطينيني
م ـقــابــل تـ�ـسـهـيــل حـ�ـســولـهــم ع ـلــى تـ�ـســاريــح
للدخول اإىل الأرا�سي املحتلة عام 1948
ونـقـلــت عــن جـنــود م�سرحني مــن جي�س
الح ـت ــالل خــدمــوا يف “الإدارة املدنية”،
زع ـم ـهــم اأن “املعلومات ال ـتــي تـطـلــب من
الفل�سطينيني لي�ست اأمنية اأو �سرية بل عامة
تتعلق بالو�سع بال�سفة املحتلة”
وادع ــى اجل ـنــود يف حــديــث مــع جمموعة
ت�سمى “ك�سر ال�سمت” ،اأن الـفـئــات التي
تـتـعــر�ــس لــالب ـتــزاز مـقــابــل احل ـ� ـســول على

ت�ساريح تــدور حــول “رجال اأع ـمــال وجتــار
معروفني وم�سوؤولني حمليني يف البلديات،
و�سباط يف الأجهزة الأمنية الفل�سطينية”
وقال اجلنود اإن قادة الوحدة التي عملوا
فيها يعتربون اأنهم يقيمون “عالقات ودية”
مع هذه الفئات ،ح�سب و�سفهم ،ويرون اأنها
مـفـيــدة يف حــالــة ح ــدوث �ـسـيـنــاريــوهــات غري
متوقعة مثل “اإلغاء التن�سيق الأمني اأو انهيار
ال�سلطة اأو وفاة الرئي�س حممود عبا�س”
ون ـق ـلــت “هاآرت�س” ع ــن م ـ� ـس ـوؤولــني يف
ال ـ� ـس ـوؤون املــدن ـيــة الـفـلـ�ـسـطـيـنـيــة اتـهــامـهــم
لالحتالل بتعمد تاأخري إا�ـســدار الت�ساريح
اأو الإجابة عليها ،بهدف دفع الفل�سطينيني
اإىل الــذهــاب مبا�سرة اإىل “الإدارة املدنية”
وتقدمي معلومات

الدويل
الأثنني
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عشائر عراقية توقع على وثيقة «عهد تحرير فلسطين»
طلقاء في سجون االحتالل

االنباط – وكاالت

وقعت  20ع�سرية عراقية وثيقة البقاء
على “عهد حترير فل�سطني ودعم حقوق
ال�سعب الفل�سطيني” ،خلل زيارتهم ملقر
ال�سفارة الفل�سطينية يف العراق
وب �ح �� �س��ب م� ��ا ن �ق �ل��ت و�� �س ��ائ ��ل اإع � ��لم
فل�سطينية ،قالت الع�سائر يف الوثيقة:
“نحن ��س�ي��وخ ع�سائر ال �ع��راق العظيم،
نق�سم ب��اهلل ج�ل��ت ق��درت��ه ،ونق�سم ب��وردة
حناء دم��اء ال�سهداء ،اأن نبقى على عهد
ووعد فل�سطني �سرة العرب وغرة الكون،
اأقرب نقطة بني ال�سماء واالأر�ص”
وخلل لقائهم مع ال�سفري الفل�سطيني
لدى بغداد ،اأكد �سيوخ الع�سائر من خلل
الوثيقة اأن الع�سائر “�ستبقى على عهد
فل�سطني وحتافظ على حقها وحقيقتها
وت �ع �م��ل ع �ل��ى حت��ري��ره��ا وخ��ل� �س �ه��ا من
االحتلل”
جتدر االإ�سارة اإىل اأنه يف مايو املا�سي،
اأق� ��ر ال ��ربمل ��ان ال �ع��راق��ي م �� �س��روع ق��ان��ون

سعيد الصالحي

ي�ج��رم التطبيع م��ع اإ� �س��رائ �ي��ل ،وي�ه��دف،
وف ��ق م��ادت��ه االأوىل ،اإىل “منع اإق��ام��ة

العلقات الدبلوما�سية اأو ال�سيا�سية اأو
ال�ع���س�ك��ري��ة اأو االق�ت���س��ادي��ة اأو الثقافية

اأو اأي��ة علقات من �سكل اآخ��ر مع الكيان
ال�سهيوين املحتل”

طالب بالصفح مرارا ..البابا :ما حصل في مدارس السكان األصليين بكندا إبادة جماعية

االنباط -وكاالت

و�� �س ��ف ال �ب��اب��ا ف��ران �� �س �ي �� �س �ك��و م �اأ� �س��اة
امل��دار���ص الداخلية لل�سكان االأ�سليني يف
كندا باأنها ترقى اإىل “اإبادة جماعية”،
وذل � ��ك يف خ� �ت ��ام رح� �ل ��ة اإىل ه� ��ذا ال �ب �ل��د
ا�ستمرت  6اأيام

وخ� ��لل “رحلة التوبة” ه ��ذه ال�ت��ي
ق ��ادت ال�ب��اب��ا م��ن غ��رب ك�ن��دا اإىل كيبيك
و�سوال اإىل املنطقة القطبية ال�سمالية يف
البلد ،طلب البابا ال�سفح مرات عدة من
�سكان ال�ب��لد االأ�سليني ع��ن ه��ذا النظام
ال ��ذي ق�سى ف�ي��ه م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  6اآالف
ط�ف��ل ب��ني ن�ه��اي��ة ال �ق��رن اخل��ام ����ص ع�سر

وت�سعينيات القرن املا�سي
وق��ال ال�ب��اب��ا خ��لل م�وؤمت��ر �سحايف يف
ال �ط��ائ��رة ال �ت��ي ت�ق�ل��ه اإىل روم ��ا “قدمت
اع� �ت ��ذارات ��ي وط �ل �ب��ت ال �� �س �ف��ح ع ��ن ه��ذه
العملية التي هي اإبادة جماعية”
واأ�ساف البابا “خطف اأطفال وتغيري
الثقافة وتغيري العقلية وتغيري التقاليد

وتغيري ال�ع��رق وتغيري ثقافة برمتها”،
يف إا��س��ارة اإىل امل��دار���ص الداخلية الأطفال
ال�سكان االأ�سليني
واأ� � �س� ��اف “نعم اإب � � ��ادة ج �م��اع �ي��ة ه��و
م�سطلح ت�ق�ن��ي ،مل اأ��س�ت�خ��دم��ه الأن ��ه مل
يخطر ببايل ،لكني و�سفت ما يرقى اإىل
م�ستوى االإبادة اجلماعية ،وهذا �سحيح”
واأدخل  150األف طفل اإىل هذه املدار�ص
بالقوة ،وتع ّر�ص الكثري منهم النتهاكات
ج���س��دي��ة وج�ن���س�ي��ة ،وق���س��ى ك�ث��ري منهم
ب �ع��دم��ا وق� �ع ��وا � �س �ح��اي��ا اأم ��را� ��ص و� �س��وء
تغذية واإهمال
ويف امل �ح �ط��ة االأخ � � ��رية يف اإي �ك��ال��وي��ت
ع��ا� �س �م��ة ن��ون��اف��وت يف ال �ق �ط��ب ال���س�م��ال
ال�ك�ن��دي ،ا�س ُتقبل ال�ب��اب��ا ال�ب��ال��غ  85عاما
باأنا�سيد و�سط املنازل امللونة
وت �ط��رق ال �ب��اب��ا ف��ران���س�ي���س�ك��و يف ه��ذه
امل��دي �ن��ة -ال� �ب ��ال ��غ ع� ��دد � �س �ك��ان �ه��ا ن �ح��و 7
اآالف ن�سمة ومي�ك��ن ال��و��س��ول اإل�ي�ه��ا جوا
ف �ق��ط -جم ��ددا اإىل “املعاناة الكبرية”
ال�ت��ي قا�ساها االأ��س�خ��ا���ص ال��ذي��ن و�سعوا
بالقوة يف مدار�ص داخلية ،من اأجل “قتل
الهندي يف قلب الطفل”
وطالب بع�ص م�ستقبليه ب�اإع��ادة قطع
ف�ن�ي��ة ل�ل���س�ك��ان االأ� �س �ل �ي��ني حم �ف��وظ��ة يف
م �ت��اح��ف ال �ف��ات �ي �ك��ان م �ن��ذ ع� �ق ��ود ،وف �ت��ح
حمفوظات املدار�ص الداخلية
وكذلك طالبوا البابا باإلغاء مرا�سيم
بابوية ��س��ادرة يف ال�ق��رن اخلام�ص ع�سر،
ت�سمح للقوى االأوروبية با�ستعمار اأرا�سي
ال�سعوب غري امل�سيحية

قراأت قبل عدة اأيام جمموعة من املقاالت النقدية للأ�ستاذ �سليم النجار جميعها
تتعلق ب��رواي��ات وجمموعات ق�س�سية ملعتقلني فل�سطينني واأ��س��رى دون ح��روب يف
�سجون االإحتلل ال�سهيوين ،ومعظم اأ�سحاب الروايات والق�س�ص قد م�سى على
اعتقالهم �سنوات و�سنوات ،وبع�سهم قد حكم عليه ب�سجن ملدة قد تلحق ورثته بعد
املوت ،حتى اأنني اأظن اأن بع�ص اأولئك ال�سجناء قد ن�سي �سكل كل �سيء يف اخلارج مبا
يف ذلك �سكله ،وكل ما تبقى لهم ذكريات واآثار وحفريات ما كانوا قد عرفوه واألفوه
حتى �سن االعتقال ،كنت األتهم املقال ثم أاج��ري الأبحث عن ن�سخة من ال��رواي��ة يف
املكتبة اأو يف موقع االل�ك��رتوين ما لعلني اأ�سرتيها اأو اأحملها جمانا �ساربا عر�ص
احلائط بحقوق امللكية والتوزيع والن�سر.
عن اأي حقوق ملكية نتحدث و�ساحب الرواية وكاتبها يق�سي العمر �سجينا يف
ملكيته ،ويقبع خلف ق�سبان عدو �سلب ملكيته وحريته وي�سعى لقتل كل �سيء يف هذا
ال�سعب وحتديدا يف هذا ال�سجني ،وعن اأي ن�سر واأي توزيع وهذا املوؤلف ال�سجني ال
يجروؤ اأن يخرب زميله يف ال�سجن باأنه قد غادر ال�سجن بالقلم والورقة ،هذا املوؤلف
الذي ال ي�ستطيع اأن يهدي ن�سخة من عمله بخط يده الأي اإن�سان ،هذا ال�سجني الذي
اإن خ��رج يوما من �سجنه �سيتوجه للمقابر قبل الذهاب لبيته ،ليزور قرب والديه
وي�ق��ر أا الفاحتة لهم ولكل من م��ات وه��و يف االنتظار ،واالنتظار �سجن بل ق�سبان
وبل �سجان بزي ر�سمي� ،سجن جنل�ص خلف ق�سبانه التي ر�سمانها باأيدينا ون�سميها
االأمل .
هذا ال�سجني ال��ذي يقراأ الفاحتة لكل من راح��وا وكله يقني وثقة ب�اأن روايته اأو
ق�س�سه الق�سرية �ست�سلهم من باب الفاحتة وال�سور الق�سرية ،فالكلم الطيب ال
يحتاج تاأ�سريات للقفز من فوق اأ�سوار ال�سجن اأو حتى للعبور اإىل احلياة االأخرى.
لقد �سخر الناقد نقده لن�سرة هوؤالء املعذبني واللقاء ال�سوء على معاناتهم دون
جماملتهم على ح�ساب النقد واالأدب ،ه�وؤالء ا أال��س��رى الذين ال يعرف اأح��د منا ما
يقا�سوه من ظلم وكبت وخنق وراء تلك االأ�سوار العالية واجل��دران القارية الباردة
ل�ي��ل و��س�ت��اء وملتهبة احل ��رارة يف ال�سيف وال�ن�ه��ار�� ،س�ج��ون ب��ات��ت ك��ال���س�ح��راء بل
واحات وبل اأمل� ،سجون خلقت للغتيال البطيء واملوت التدريجي للروح والقلب
واالأع�ساء يف م��درج املحتل ،ولكن املعتقلني هناك يت�سبثون بحقهم يف احلياة كما
ت�سبثوا باميانهم املطلق بعدالة ق�سيتهم فطعنوا جنديا اأو فجروا ج�سرا اأو األقوا
زهرة على قرب �سهيد ،اإن كان هذا املحتل قد حد من حرية اأج�سادهم وراء ق�سبان
�سجنه -الذي �سيزول مهما املطال طال وطول -فاإن اأرواحهم حتلق كل يوم يف �سماء
فل�سطني لتكتب لنا روايات وف�سوال م�سرحية تعلمنا اأن احلرية لي�ست حرية اجل�سد
والكلم بقدر ما هي حرية الفكر واالإميان.
لقد اأطلق معتقلونا واأ�سرانا اأقلم الر�سا�ص عندما خبا اأزيز الر�سا�ص ،واأطلقوا
العنان الأق��لم احل��رب ،عندما توقف احلديث عن احل��رب ،فما زال��وا ينا�سلون حتى
ال يتوقف القلب باأوراقهم واأقلمهم ولن يتمكن املحتل اأن يك�سر لهم قلم حرب اأو
يفطع قلم ر�سا�ص.
اإن كنا ال ن�ستطيع اأن نقدم �سيئا لهوؤالء االأ�سرى واملعتقلني يف �سجون االحتلل
فدعونا ن�سغي الأ�سواتهم ونقرتب من فكرهم واأوجاعهم ،دعونا نردد ا�سم كل واحد
منهم ،حتى نقول لكل واح��د ولذويه اأي�سا اإ�سربوا و�سابروا فاأنتم الطلقاء ،اأنتم
الطلقاء.
كل التحية للأدباء معتز الهيموين ،وليد الهوديل ،نواف العامر� ،سائد �سلمة،
اأ�سامة االأ�سقر ،ولكل من كتب يف �سجون االحتلل اأي كلمة على الورق اأو على جدار
ال�سجن اأو حتى يف الهواء ،نعم يا اأ�سدقائي اأنتم بكلماتكم دوما الطلقاء.

عقيدة بحرية روسية جديدة:
واشنطن التهديد األكبر

برلماني إيراني :المفاوضات النووية قد تستأنف في فيينا
االنباط – وكاالت

ك���س��ف ي�ع�ق��وب ر�� �س ��ازاده ،ع�سو
جل �ن��ة االأم� ��ن ال �ق��وم��ي وال���س�ي��ا��س��ة
اخل��ارج �ي��ة يف ال ��ربمل ��ان االإي � ��راين،
عن احتمال عقد جولة جديدة من
املفاو�سات النووية ب��االأي��ام املقبلة
يف فيينا
واأو�سح يعقوب ر�سازاده قائل:
“عقد اأع�ساء جلنة االأمن القومي
خ ��لل االأي � ��ام امل��ا��س�ي��ة اج�ت�م��اع��ات
مع كبري املفاو�سني االإيرانيني يف
مباحثات فيينا ،علي باقري كني،
وخ � ��لل امل �ن��اق �� �س��ات اأط �ل �ع �ن��ا ع�ل��ى
اح �ت �م��ال ع �ق��د ج��ول��ة ج��دي��دة من
املفاو�سات يف االأي��ام املقبلة ،وذلك

بالنظر جلهود االأطراف االأوروبية
للتو�سل اإىل نتيجة يف مفاو�سات

خطة العمل ال�ساملة امل�سرتكة»
واأ�ساف ر�سازاده“ :هذه اجلولة

م��ن امل�ف��او��س��ات �ستتم ب��دع��م وع��زم
جاد من اجلانبني..وبينما ا�ستمرت
امل �ف��او� �س��ات دون نتيجة م�ن��ذ ع��دة
�سنوات نتمنى التو�سل اإىل اتفاق
ج� �ي ��د ب� ��ني ال� �ط ��رف ��ني م� ��ن خ ��لل
ت ��وج� �ه ��ات ج� ��دي� ��دة ،م ��ع االل� �ت ��زام
ب ��ال ��دق ��ة ال� ��لزم� ��ة ل �ل �ت��و� �س��ل اإىل
نتيجة مقبولة لل�سعب والربملان»
ويف م � ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق مب� ��وق� ��ع ع �ق��د
اجل��ول��ة ال �ق��ادم��ة م��ن امل�ف��او��س��ات،
ق��ال ر�� �س ��ازاده“ :من امل�ح�ت�م��ل اأن
ت �ع �ق��د يف ف �ي �ي �ن��ا..ن �ح��ن اق��رتح �ن��ا
اإج� ��راء امل �ف��او� �س��ات يف اي� ��ران ،لكن
يف ال �ن �ه��اي��ة�� ،س�ي�ت��م حت��دي��د امل �ك��ان
ال��دق�ي��ق ل�ل�م�ف��او��س��ات وف��ق تفاهم
االأطراف»

لو جورنال دو ديمانش :نحو مئة نائب فرنسي ينددون بسياسة حرب اردوغان على األكراد
االنباط – وكاالت

ا�ستنكر نحو مئة ب��رمل��اين فرن�سي
�سيا�سة احلرب التي ينتهجها الرئي�ص
ال��رتك��ي رج ��ب ط �ي��ب اأردوغ � � ��ان �سد
االأكراد يف �سمال �سوريا ،يف مقال نُ�سر
ال�سبت
وق��ال املوقعون على املقال املن�سور
ع�ل��ى م��وق��ع �سحيفة ل��و ج��ورن��ال دو
دميان�ص  ،بينما ت�ساعف رو�سيا بقيادة
ف��لدمي��ري ب��وت��ني ج��رائ��م احل ��رب يف
اأوكرانيا ،يخطط رجب طيب اأردوغان
يف ظل االنفعال العاملي ،ل�سن هجوم
دا ٍم اآخر على االأكراد يف �سمال �سوريا
وراأى ال� �ن ��واب واأع� ��� �س ��اء جم�ل����ص
ال�سيوخ م��ن ال�سيوعيني ،وم��ن حزب
ال فران�ص ان�سوميز (ي�سار راديكايل)،
وم � ��ن اال� � �س� ��رتاك � �ي� ��ني ،وال �ب �ي �ئ �ي��ني،
وم� ��ن اجل �م �ه��وري��ني (مي� � ��ني) ،وم��ن

ح ��زب ال��رئ �ي ����ص اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون،
اأنّ الرئي�ص ال��رتك��ي ي�ستغل مكانته

امل� �ح ��وري ��ة ب��ال �ن �� �س �ب��ة حل �ل��ف � �س �م��ال
االأط� �ل� ��� �س ��ي يف �� �س� �ي ��اق ال � �� � �س� ��راع يف

اأوك ��ران� �ي ��ا ،ل�ل�ح���س��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة
احللف االأطل�سي على تكثيف هجماته
يف �سمال �سوريا
واأ�سافوا اأنّ على الدول الغربية اأال
تدير نظرها  ،داعني الدول االأع�ساء
يف االحت � � ��اد االأوروب� � � � ��ي اإىل � �س �م��ان
حماية الن�سطاء واجلمعيات الكردية
املوجودة يف االأرا�سي االأوروبية
كما دع��وا فرن�سا اإىل ح��ث جمل�ص
االأم� ��ن ال� ��دويل ع�ل��ى ف��ر���ص منطقة
حظر طريان يف �سمال �سوريا ،وو�سع
اأك � ��راد � �س��وري��ا حت��ت ح �م��اي��ة دول �ي��ة ،
وط��ال�ب��وا ب �اأن تتمكن االإدارة الذاتية
يف �سمال و�سرق �سوريا من اال�ستفادة
من اعرتاف دويل
وه��دد اأردوغ ��ان م��را ًرا ب�سن هجوم
ع���س�ك��ري � �س��د امل���س�ل�ح��ني االأك � ��راد يف
�سمال ��س��وري��ا ،ب�ه��دف اإن���س��اء منطقة
اآمنة  ،بعد عملية نُفذت يف 2019

االنباط – وكاالت

بعد توقيعه على مر�سومني حول
اإق � ��رار ال �ع �ق �ي��دة ال �ب �ح��ري��ة ال��رو��س�ي��ة
وميثاق االأ�سطول الع�سكري الرو�سي،
توعد الرئي�ص فلدميري بوتني اليوم
(االأح � � ��د) ب��ال �ت �� �س��دي ل �ك��ل م ��ا ي�ه��دد
اأم��ن ب ��لده ،م �وؤك��داً اأن ب��لده متتلك
�سواريخ بحرية ال مثيل لها يف العامل
وقواته البحرية على كفاءة عالية
وقال بوتني مبنا�سبة يوم االأ�سطول
احل ��رب ��ي ال��رو� �س��ي� �«:س �ن �� �س �م��ن اأم ��ن
ح� ��دودن� ��ا ب �ث �ب��ات وب� �ك ��ل االأ�� �س ��ال� �ي ��ب،
واالأ� �س �ط��ول م�ستعد مل��واج�ه��ة ك��ل من
يهددون اأمننا ،وجاهز لكل العمليات
وامل�ه�م��ات ال�ت��ي ت��وك��ل اإل �ي��ه» ،مو�سحاً
اأن �سواريخ كروز من طراز ت�سريكون
ال �ت��ي ت �ف��وق ��س��رع�ت�ه��ا ��س��رع��ة ال���س��وت
�ستن�سم للأ�سطول البحري الرو�سي
يف غ �� �س��ون اأ� �س �ه��ر ق�ل�ي�ل��ة و��س�ت���س�ت�ن��د
مناطق ن�سرها اإىل امل�سالح الرو�سية،
وا�سفاً �سواريخ ت�سريكون التي تفوق
�سرعتها �سرعة ال�سوت باأنها فريدة
ول �ف��ت اإىل اأن ال ح � ��دود ل �ق��درات
�سواريخ ت�سريكون ،م�وؤك��داً اأن بلده
�ستوا�سل ا�ستك�ساف خمتلف التقنيات
ال�ب�ح��ري��ة ،الف �ت �اً اإىل اأن ت�سليم ه��ذه
ال�سواريخ للقوات امل�سلحة الرو�سية
��س�ي�ب��د أا يف االأ��س�ه��ر ال�ق��ادم��ة و�ستكون
ف��رق��اط��ة االأم � ��ريال ج��ور� �س �ك��وف اأول
من يخو�ص مهمة قتالية وعلى متنها
هذه االأ�سلحة الهائلة .و�سد الرئي�ص
الرو�سي على قدرة البحرية الرو�سية
على ال��رد ب�سرعة ال��ربق على كل من

ي �ق��رر ال �ت �ع��دي ع �ل��ى � �س �ي��ادة وح��ري��ة
بلدها ،كا�سفاً عقيدة بحرية جديدة
وقع عليها
ووفقاً ملا نقلته وكالة «اإنرتفاك�ص»
ف� � �اإن ال �ع �ق �ي��دة ال �ب �ح��ري��ة ال��رو� �س �ي��ة
اجل� ��دي� ��دة ت �ع �ت��رب اأن وا� �س �ن �ط��ن ه��ي
ال�ت�ه��دي��د ا أالك� ��رب ،م �� �س��ددة ع�ل��ى ال��رد
ب�سكل �سريع على كل من يهدد �سيادة
م��و��س�ك��و وت �ع��زي��ز م���س��ال��ح رو� �س �ي��ا يف
ال �ق �ط��ب ال �� �س �م��ايل وال �ب �ح��ر االأ�� �س ��ود،
والقطب ال�سمايل منطقة لها اأهمية
خ��ا� �س��ة ،ك �م��ا ت�ت���س�م��ن ن �ق��اط ��س�م��ان
لوج�ستية وف�ن�ي��ة يف ال�ب�ح��ر االأح �م��ر،
كما توؤكد على اإمكانية ا�ستخدام القوة
الع�سكرية يف املحيطات
وت �ن ����ص اأي �� �س �اً ال �ع �ق �ي��دة ال�ب�ح��ري��ة
اجل��دي��دة على تطوير مرافق االإنتاج
لبناء �سفن حاملة للطائرات حديثة
للقوات البحرية
باملقابل ،اإعلن حاكم �سيبا�ستوبول
الواقعة يف �سبه جزيرة القرم ميخائيل
رازف��وزج��اي �ي��ف اأن ه �ج��وم �اً ب�ط��ائ��رة
م �� �س��رية ا� �س �ت �ه��دف م �ق��ر االأ� �س �ط ��ول
ال��رو� �س��ي ل�ل�ب�ح��ر االأ�� �س ��ود يف م��دي�ن��ة
��س�ي�ب��ا��س�ت��وب��ول ال �ي ��وم م ��ا اأ� �س �ف��ر عن
جرح  6اأ�سخا�ص ،متهماً من و�سفهم
ب�«القوميون االأوكرانيون» اإف�ساد عيد
االأ� �س �ط��ول ال��رو��س��ي ال ��ذي حتتفل به
مو�سكو ،لكن اأوك��ران�ي��ا نفت اأن تكون
هاجمت مقر اأ��س�ط��ول البحر االأ��س��ود
الرو�سي يف القرم بطائرة م�سرية ،مما
اأدى اإىل اإ��س��اب��ة  6أا��س�خ��ا���ص ب�ج��روح
وف ��ق م��و� �س �ك��و ،وو� �س �ف��ت االت �ه��ام��ات
الرو�سية باأنها «ا�ستفزاز متعمد»
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في االقتصاد السياسي والمجتمع

الدور المسروق في ِبناء المستقبل
َ
اإلقتصادي األفضل

د.أنور الخفش
اإن مع�يري قي��ض الو�سع الإقت�س�دي للدولة  ،يجب اأن يتعدّى اإط�ر مُن�ق�سة
وحتليل امل��وازن��ة الع�مة  ،حيث اأن العوامل امل�وؤث��رة على اإقت�س�د ال��دول تتعدّى
مراحل امليزانية الع�مة  ،كم� اأن مفهوم ال��راء الإقت�س�دي للدول ل يُق��ض مب�
لديه� م��ن وف��ورات م�ل ّية  ،ب��ل يتعدى ه��ذا النط�ق لي�سمل ال��روات الطبيعية
وامل��وارد الب�سرية وامل�لية والإ�ستقرار ال�سي��سي مع�ً .اإن��ه من اخلط�أ النظر اإىل
العاقة بني مراكز تفكري الدولة واإر�س�ء ح�ج�ت الن��ض كونه� (�سعبوية) اأو من
منظور “املن�ف�سة الإ�سرتاتيجية” ملن يُط�لب ب�إراحة الن��ض يف اجل�نب امل�يل  ،هي
ال�سي�غة التي ي�ستخدمه� غ�لب�ً �س�نعي ال�سي��س�ت ،يف حني اأكرب اإقت�س�ديني ُجل
اإهتم�مهم قي��ض الأثر املعي�سي والإجتم�عي وقي��ض عدد الرابحني واخل��سرين
بعيداً عن (ال�سعبوية) بل ح�ج�ت ال�سرورة نحو الإ�ستقرار ال�سي��سي  ،يف الع�مل
اأف�سل امل�م���ر��س���ت ت�وؤك��د اإىل ��س��رورة العمل م�ع��ً ب�س�أن الق�س�ي� الرئي�سية .اإن
حم���ولت َف�سل نت�ئج ال�سي��س�ت الإقت�س�دية وبُعده� الإجتم�عي  ،هو مبث�بة
�سيء فيه حت ّد اأو ب�لإجت�ه املُع�ك�ض لأهداف القوانني الأ�س��سية يف حتقيق العدالة
الإجتم�عية والإ�ستقرار ،والأهم كونه� لن ُت�س�عد يف تعزيز بن�ء ُقدرات الإقت�س�د
الأردين  ،اخلطر الأَجل َكون الن��ض اأقل ثقة بحكوم�تهم ونواب الأمة  ،واأكر قلق�ً
على م�ستقبلهم  ،وكف�ف العي�ض اأثقلهم كثرياً واجلهد ال�سريبي على املواطن
و��س��ل ح��دود ف��وق ط���ق��ة ال�ت�ح� ُّ�م��ل .اإن امل���س�وؤول�ي��ة الوطنية تقت�سي تعزيز نهج
رع�ية م�س�لح الن��ض من خال الدور الف�عل للدولة الأردنية يف بِن�ء امل�ستقبل
الإقت�س�دي الأف�سل على طريق العي�ض الكرمي للمواطنني وهم القوة احلقيقة
للدولة.
يف ه��ذا امل�ق���م  ،ا�ستوقفني م��� َو َرد يف خط�ب جالة امللك حفظه اهلل يف قمة
الأمن النووي بوا�سنطن ع�م  ، 2010حني ا�ست�سعر مَك َمن اخلطر ( اأن مُ�ستقبل
الأردن يرتكز على الإ�ساح ال�سي��سي والإجتم�عي والإقت�س�دي وتقوية الطبقة
الو�سطى ) .غني عن الذكر ب��أن تب ّني هذه ال�سي��سة اإ�ستط�عت اأن ت�سع الأردن
على اخل�رطة الدولية مبزيد من اخلطوات الث�بتة واملدرو�سة  ،كم� ل بد اأن نقول
اأن هذه النج�ح�ت الإقت�س�دية وال�سي��سية  ،التي مت حتقيقه� بروؤية م�ستقبلية
ث�قبة  ،وبقدرة �س�ئبة  ،ب�إ�ست�سراف امل�ستقبل وبحكمة وقدرة ع�لية يف خدمة اإدارة
التنمية ال�س�ملة .كم� ج���ءت مامح الر�س�لة اجل��دي��دة ل ُتم ِّثل ت�سويراً ملرحلة
ج��دي��دة  ،لكي ت ّتجه احلكوم�ت للعمل على حت�سني العوامل الإقت�س�دية التي
من �س�أنه� اأن تزيد من اإمك�نية الإنتع��ض الإقت�س�دي  ،من منطق إاع���دة هيكلة
الإقت�س�د الوطني نحو بن�ء القدرات  ،بتنويع م�س�در الدخل وتر�سيد الإنف�ق
وو��س��ع مع�يري دقيقة للنفق�ت  ،وب��إع�ط���ء ال�ق�ط���ع اخل������ض دوره ال�ف� َّع���ل نحو
حت ّمل م�سوؤولي�ت الإ�ستعداد للم�ستقبل خ��سة يف جم�لت الت�سغيل والتوظيف
والت�سدير .
يف ظِ ��ل الإ��س�ت�ج���ب��ة ل�ه��ذه امل�ت�غ��ريات امللمو�سة � ،سيكون م��ن اخل�ط��أ الت�سليم
والإ��س�ت�م��رار بنف�ض ال�سي��س�ت ون�ه��ج الإدارة اأي���س��ً  ،ك��أم��ر واق��ع احل���ل لإدارة
الإقت�س�د وامل�لية الع�مة  ،ونكتفي مبن�ق�سة ودرا�سة ت�أثرياته� املحتملة الآنية
التغريات الإقت�س�دية خال ال�سنوات الع�سر ال�س�بقة
وامل�ستقبلية  ،كم� تع�ملن� مع ُّ
 .الدر�ض املُ�ستف�د يف مرحلة م� بعد حرب اخلليج الث�نية  ،نتيجة لذلك اأ�سبحت
دول اخلليج دو ًل م�ستورِدة لراأ�ض امل�ل  ،بينم� ك�نت دو ًل م�سدِّرة لراأ�ض امل�ل  ،اإن
املتغريات الإقليمية الق�دمة اأكر ت�أثرياً على اإقت�س�دي�ت املنطقة واأوروب�  .وبذلك
نرى �سرورة درا�سة النظ�م الإقت�س�دي الع�ملي اجلديد وت�أثريه علين� من حيث
ا�ستمرار امل�س�عدات و�سهولة الإقرتا�ض وتقدير ح�سة الأردن من ُفر�ض تد ُّفق
الإ�ستثم�رات  ،والرتكيز ب�سمولية وبدقة يف جميع جوانبه الإدراية  ،التنظيمية ،
والق�نونية  .ولع ّل الهدف من حتديد ال�سي�غة اجلديدة ل�سي��س�تن� الإقت�س�دية
وامل�لية  ،وكذلك الت�سريع�ت املحلية  ،لتكون متن�غمة مب� يحدث خ�رج حميطن�
الوطني والإقليمي  ،بهدف ت�أمني موطِ ن ق��دم لن� على اخلريطة الإ�ستثم�رية
والإق �ت �� �س���دي��ة اجل��دي��دة اجل ���ري ر� �س��م ح��دوده��� ��س�م��ن اإط ���ر اإن �ف �ت���ح واإن��دم���ج
الأ�سواق امل�لية  ،والتحرير الق�نوين والإداري  ،حيث اأن متغريات النظ�م ُت�سعِف
التع�مات التج�رية وامل�لية اجل���ري��ة يف �سورته� احل�لية لعدد كبري من دول
املنطقة من �سمنه� الأردن  .ف�إن م�حدث من تطور ُ
وخطط اإ�ستثم�رية طموحة
يف كل من ال�سعودية والإم���رات وم�سر هي على ح�س�ب م�س�همتهم الإ�ستثم�رية
يف الأردن اأو على ح�س�بن� ب�سكل اأو ب�آخر ،مم� يوؤكد مدى الت�أثري اخل�رجي على
الإدارة الإقت�س�دية وامل�سرف ّية املحلية وبرامج الت�سغيل والتوظيف .
كم� اأن��ه ل بد اأن ُن�سري اإىل دور اجله�ت واملوؤ�س�س�ت الر�سمية الف َّع�ل يف اإدارة
وت�سجيع ال�س�درات ال�سن�ع ّية وبن�ء العاق�ت الدول ّية بوزارة ال�سن�عة والتج�رة
وموؤ�س�سة ت�سجيع الإ�ستثم�ر ،وكذلك برامج متويل ال�س�درات و�سم�نه�  ،وبرامج
متويل ال�سفق�ت التج�رية بن�سبة مرتفعة ومبعدلت ف�ئدة تف�سيل ّية  ،كم� اأدعو
احلكومة بدرا�سة جدوى (ت�أ�سي�ض اللجنة الوطنية لتمويل التج�رة والإ�ستثم�ر)
اإن مل تكن موجودة حتت مُ�س ّمى اآخر  ،لإظه�ر الإهتم�م امل�ستمر بتنمية ال�س�درات
وبرن�مج �سن�ع�ت ت�ستهدف اإح��ال ال��واردات  ،تنفيذ برن�مج متك�مل لتطوير
وحت�سني اخل��دم���ت امل�س�ندة  ،ب�ه��دف ج��ذب م��زي��د م��ن الإ��س�ت�ث�م���رات على مدى
اخلم�ض �سنوات الق�دمة لي�سمل برن�مج التحديث مَرافِق ومن�س�آت الط�قة واملي�ه
و�سبكة خدم�ت متطورة جلميع املرافق التقنية .
بعد كل �سنني العط�ء والإع�م���ر ،ف�إنه من احلكمة لإدارة الإقت�س�د الوطني
اإعتم�د منهج تر�سيد وتخفي�ض الإنف�ق احلكومي عو�س�ً عن الإقرتا�ض اخل�رجي
وتعزيز ُممكن�ت الإعتم�د على املُقدّرات والإمك�ني�ت الذات ّية  .والإهتم�م ب�لإعداد
اجل ِّيد لإقت�س�د املَع ِرفة وال�سن�ع�ت الهند�سية وتعزيز ال ُقدرات بهدف ت�سدير
اخلدم�ت اأي�س�ً .يف املرحلة امل�ستقبلية وح�لي�ً مُط� َلب القط�ع اخل��ض ب�لإ�ستعداد
لتحمل امل�سوؤولية الك�ملة يف امل�س�همة العملية يف التنمية الإقت�س�دية  ،كم� املوؤمَّل
ُّ
على خطط التمنية يف ال�سنوات الق�دمة يف بن�ء الهي�كل الإقت�س�دية الإرتك�زية
التي م��ن املفرو�ض اأن ت�س�هم يف تنويع م�س�در ال��دخ��ل والتقليل م��ن الإعتم�د
الن�سبي على الإق��رتا���ض وامل���س���ع��دات  ،وال��ذي �سيجعل منه اأي�س�ً مرتكزاً على
�سعيد زي���دة حجم التج�رة اخل�رجية مم� يعك�ض اإيج�ب�ً على القدرة ال�سرائية
املمت�زة يف ال�سوق .
اإن �سي��سة تثبيت القواعد الإقت�س�دية وتنويع م�س�رد الدخل املتم ّيز ب�لطموح
امل�ستمر ب�إجت�ه بن�ء ممكن�ت الإ�ستقرار الإقت�س�دي بخطوات ث�بتة نحو النهو�ض
والإزده ���ر وال��رخ���ء  ،م��ن خ��ال اإع�ت�م���د برن�مج اإقت�س�دي حكومي ه���دف نحو
اإ�ستنه��ض جميع ال � ُق��درات والإم�ك���ن�ي���ت  ،مم��� �سيدفع ال�ق�ط���ع اخل������ض للعب
دور ف ّع�ل يف العملية التنموية ال�س�ملة واإ ّتب�ع برامج متويل جديدة للم�س�ريع
مب�س�همة القط�ع اخل��ض و ِب ُكلف منخف�سة  ،كل هذه العوامل واملوؤ�سرات �ستكون
رف��ع كف�ءة الإدارة الف ّع�لة يف ال�سيطرة على �سلبي�ت التد ُفق�ت النقدية برغم
�سعف الأ� �س��واق وال�سيطرة ال�ت��� ّم��ة على العجز يف ال�سنوات ال�ق���دم��ة على ر أا���ض
اأولوي�ت عمل اإدارة امل�لية الع�مة للدولة. .
الرئيس التنفيذي  /مرصد مؤشر المستقبل اإلقتصادي
anwar.aak@gmail.com
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حتى تحظى بليلة هانئة ..أفضل توقيت للتوقف عن
شرب الماء قبل النوم
االنباط – وكاالت

يحب بع�س النا�س و�ضع كوب من املاء بجوار
ال�سرير حت�سب�ً ل�سعورهم ب�لظم�أ اإذا ا�ستيقظوا
ل �ي � ًا ،ل�ك��ن ه��ل � �س��رب امل ���ء ق�ب��ل ال �ن��وم اأو عند
النهو�ض يف الليل اأم��ر �سحي؟ اإذ تقول بع�ض
ال�ن���س���ئ��ح ال�سحية اإن الإك �ث���ر م��ن ��س��رب امل���ء
عموم�ً وقبل النوم خ�سو�س�ً اأمر غري �سحي اأو
م�ستحب ،م� يدفعن� للت�س�وؤل عن اأف�سل وقت
للتوقف عن �سرب امل���ء قبل النوم دون الت�أثري
على جودته.
اأف�ضل وقت للتوقف
عن �ضرب املاء قبل النوم

ع��دم الرتطيب ال�ك���يف للج�سم ي�سر بجودة
ال �ن��وم ،وك��ذل��ك امل�ب���ل�غ��ة ب�ت�ن���ول امل ���ء؛ اإذ اأك��دت
ال ��دك� �ت ��ورة � �س �ي �ل �ب��ي ه ���ري� �� ��ض ،الخ �ت �� �س���� �س �ي��ة
النف�سية وطبيبة النوم ال�سلوكي اأن العاقة بني
الرتطيب والنوم متر مبنحنى توزيع طبيعي.
اإذ وجدت درا�سة اأجريت يف ع�م  2019ون�سرت
نت�ئجه� يف املكتبة الوطنية الأمريكية للطب
( )NCBIاأن الب�لغني الذين ين�مون لوقت
ق�سري (� 6س�ع�ت اأو اأق��ل) يع�نون من معدلت
ترطيب اأق��ل م��ن امل�ث���ل�ي��ة ،بينم� ت�ن���ول الكثري
من ال�سوائل قد يوؤدي اإىل الذه�ب للحم�م عدة
م ��رات ،م��� ي�ع�ن��ي ان�ق�ط���ع���ت اأك ��ر اأث �ن���ء ال�ن��وم
لي ًا.
ح���س�ن��ً ،م��� ه��ي ن�ق�ط��ة ال �ت��وازن امل�ث���ل�ي��ة؟ يف
ن�ه���ي��ة امل �ط���ف ،يختلف حت��دي��د ال��وق��ت امل�ث���يل
ل�ل�ت��وق��ف ع��ن ال �� �س��رب م��ن ��س�خ����ض لآخ� ��ر ،ل��ذا
تقرتح ه�ري�ض مت�بعة م�ستوي�ت ال�سوائل لديك
اأثن�ء النه�ر وتقييمه�.
“بع�ض الأ��س�خ������ض ل ي���س��رب��ون م��� يكفي
اأث �ن���ء ال �ن �ه���ر ،ل ��ذا ي���س�ع��رون ب���ل�ظ�م��أ ال���س��دي��د
عندم� يحل الليل ،لذا ي�سربون كوب�ً اأو كوبني
قبل النوم ،ويع�نون من الذه�ب اإىل احلم�م عدة
م��رات ل�ي� ًا .ل��ذا ،اأ�سجع اجلميع على حم�ولة
��س��رب م��� يكفي م��ن امل���ء ط��وال ال�ن�ه���ر ح�ت��ى ل
ي�سعروا ب�لظم�أ ال�سديد لي ًا”.
لكن اإذا كنت تبحث ع��ن رق��م حم��دد ،تن�سح
اخ�ت���س�����س�ي��ة امل���س���ل��ك ال�ب��ول�ي��ة ف���ن�ي�ت��� �سيم�-
ت�س�نغ ب�ت�ن���ول اآخ��ر ر�سفة م��ن امل���ء قبل  3اإىل
� � 4س���ع���ت م��ن م��وع��د ال �ن��وم ،ك�م��� اأ� �س���ر م��وق��ع
 Mind Body Greenالأمريكي.
لكن ل ينبغي اإخ��راج زج�جة امل���ء من غرفة
النوم مت�م�ً؛ اإذا كنت ت�سعر ب�لعط�ض ،ل ب�أ�ض يف
�سرب قليل من املي�ه! كم� اأن البع�ض ي�أخذون

اأدوي ��ة يف امل���س���ء اأو ي��رغ�ب��ون يف ت�ن���ول مكمات
اأثن�ء النوم ،م� يتطلب توفر امل�ء لتي�سري بلعه�.
تقول ه�ري�ض“ :ل ب�أ�ض يف ذلك ،لكن ح�ولوا األ
تزيد كمية امل�ء عن  225ملليلرت.
ك ��ذل ��ك؛ مي �ك��ن ال�� �س� �ت� �ف ���دة م ��ن امل �ك��ون���ت
ال � �ق ��وي ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ع� ��زز ال � �ن � ��وم (م � �ث� ��ل خ �ل �ي��ط
ب�ي���س�ج�ل�ي���س�ي�ن���ت امل�غ�ن�ي���س�ي��وم وال �ع �ن���ب وم ���دة
 )®PharmaGABAوالتي تفوق الت�أثري
املحتمل لل�سوائل ال��زائ��دة ،وع�ل��ى اأي ح���ل ،ل
حتت�ج اأكر من ر�سفتني لبتاع الكب�سولت ،اأي
اأقل بكثري من  225ملليلرت.
وجم� � � ��دداً ،ت ��ذك ��ر اأن ت �ك ��ون الأول � ��وي � ��ة ه��ي
احل�سول على الرتطيب الك�يف خال النه�ر.
وتذكر اأن مقدار الوقت املث�يل للتوقف عن
�سرب امل�ء يختلف من �سخ�ض لآخر ،لكن ح�ول
اأن ت�ت��وق��ف ع��ن � �س��رب امل ���ء ق�ب��ل ال �ن��وم بب�سع
�س�ع�ت .ومن املفيد اأي�س�ً اأن تبداأ يومك عندم�
ت�ستيقظ ب�سرب ك��وب كبري م��ن امل�ي���ه؛ ي�س�عد
ذلك يف التخل�ض من اآث�ر اجلف�ف الن�جتة عن
قلة النوم ،وي�س�عدك اأي�س�ً يف األ ت�سعر ب�لظم�أ
عندم� يراودك النع��ض.
ما هي االأوقات املنا�ضبة ل�ضرب املاء مع
اأن�ضطة اليوم؟

�سرب امل�ء بعد ال�ستيق�ظ من النوم مب��سرة

عندم� ت�ستيقظ يف ال�سب�ح ،ف��إن �سرب كوب
من امل���ء يعد اأم��راً �سروري�ً للغ�ية .ف�سرب امل�ء
على الريق ل ين�سط اأع�س�ء اجل�سم الداخلية
واأن �ظ �م��ة ال� ��دورة ال��دم��وي��ة ف�ح���س��ب ،ب��ل ي�ج��دد
اأي�س�ً امل�ء الذي فقده ج�سمك خال النوم.
ويعمل �سرب امل�ء �سب�ح�ً على تغذية اجل�سم
واخل��اي��� ،وي�س�عد على حت�سني حركة اجله�ز
اله�سمي وح��رق الدهون ،كم� يقي اجل�سم من
الأعرا�ض املختلفة التي ن�سعر به� خال اليوم
مثل ال�سداع والإره�ق واجلف�ف.
�ضرب املاء بعد التدريب

يعد ��س��رب امل���ء ال�ف���ت��ر بعد التم�رين مهم�ً
ج��داً للج�سم؛ ف�ه��و ي�ج��دد ال�ن���س���ط ع��ن طريق
جت��دي��د ال���س��وائ��ل ال�ت��ي خ�سره� اجل���س��م خ��ال
التمرين ،كم� ي�س�عد اجل�سم على البق�ء رطب�ً
ويعيد معدل �سرب�ت القلب اإىل طبيعته�.
كم� ي�س�عد �سرب امل�ء بعد التم�رين مب��سرة
يف تخفيف الوزن ،فغ�لبية الأ�سخ��ض ي�سعرون
ب�ج��وع ��س��دي��د ب�ع��د ال�ت�م���ري��ن ب�سبب ال���س�ع��رات
احلرارية الكثرية التي حرقوه� ،وب�لت�يل ف�إن
�سرب امل�ء يعزز ال�سعور ب�ل�سبع.
�سرب امل�ء قبل تن�ول الطع�م بن�سف �س�عة
يعد �سرب امل���ء قبل الوجب�ت فع� ًل ومفيداً
ل �ل �ج �� �س��م؛ ف �ه ��و ي �ح �� �س��ن م� ��ن � �س �ح��ة اجل �ه ���ز

ال�ه���س�م��ي ،ومي�ن�ح��ك � �س �ع��وراً ب���ل���س�ب��ع اإذا كنت
تبحث عن تخفيف وزنك.
وخ �ل �� �س��ت درا� � �س� ��ة ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ال �ك �ي �م �ي���ئ �ي��ة
الأمريكية اإىل اأ ّن اأول�ئ��ك الذين �سربوا كوبني
من امل���ء قبل الأك��ل ي�ستهلكون �سعرات حرارية
اأق��ل بن�سبة  10اإىل  %25من الذين مل ي�سربوا
املاء.
�ضرب املاء قبل اال�ضتحمام

اإذا ك�ن��ت م��ن الأ��س�خ������ض امل���س���ب��ني ب���رت�ف���ع
�سغط الدم ف�إن �سرب كوب من امل�ء الف�تر قبل
ال�ستحم�م بفرتة ق�سرية ي�س�عدك على خف�سه
ب�سكل جيد.
ف�ع�ن��دم��� ي�ت�ع��ر���ض ج���س�م��ك ل ��دفء وح ��رارة
م���ء احل �م���م ال���س���خ��ن ،ف� ��إن الأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة
وال�سعريات الدموية يف اجللد تتمدد.
وعندم� تتو�سع الأوعية الدموية وال�سعريات
الدموية يف ج�سمك ،ينتج عن ذلك انخف��ض يف
�سغط الدم.
م�ع�ل��وم��ة :ال �� �س �ع��ريات ال��دم��وي��ة ه��ي اأوع �ي��ة
دموية �سغرية ت�سكل �سبكة ممتدة حتت �سطح
اجل�ل��د ،وه��ذا الت���س���ع فيه� ب�سبب امل���ء الدافئ
ه��و ��س�ب��ب ظ�ه��ور ب���س��رت��ك ب���ل�ل��ون الأح �م��ر بعد
ال�ستحم�م.

اكتشاف قد يضع ح ً
ال لمشكلة الصلع ..دراسة حديثة تحدد
بروتينًا مسؤو ً
ال عن نمو وموت بصيالت الشعر
االنباط – وكاالت
اكت�سفت درا�سة حديثة اأ َّن بروتين�ً يُع َرف
ب���� �س��م ع���م��ل ال �ن �م��و امل �ح��ول ب�ي�ت��� (TGF-
 )betaمي�ك�ن��ه ت���س�غ�ي��ل اأو اإي �ق���ف ت�سغيل
اخلاي� اجلذعية لل�سعر؛ مم� يجعله� تنمو
اأو مت��وت ،وهو اكت�س�ف قد ي�سع ح ً
ا مل�سكلة
ال�سلع ،ح�سبم� نقلته جملة Newsweek
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ،اخل �م �ي ����ض  29ي ��ول �ي ��و/مت ��وز
.2022
ال� � ��درا� � � �س� � ��ة ال� � �ت � ��ي ُن � � ��� � ِ��س � � � َرت يف جم �ل��ة
 ،Biophysical Journalك�سفت اأ َّن
هذا الربوتني امل�سوؤول عن م�س�عدة ب�سيات
ال�سعر على خلق ح�ي���ة ج��دي��دة ،ي�ح��دد اأي�س�ً
متى متوت هذه الب�سيات.
�ضلوك اخلاليا اجلذعية
ب ��دوره ،ق���ل ال�ب���ح��ث امل���س���رك يف ال��درا��س��ة
وع� � � ���مل الأح� � � �ي � � ���ء ال� ��ري� ���� � �س� ��ي يف ج���م �ع��ة
ك���ل �ي �ف��ورن �ي��� ،ك �ي �� �س��وان ون � ��غ“ :يف اخل �ي���ل
ال�ع�ل�م��ي ،ع�ن��دم��� تلتئم اإ��س���ب���ت ال�سخ�سي�ت
ب�سرعة ،ف�إ َّن الفكرة وراء هذا هي اأ َّن اخلاي�
اجلذعية ت�سمح بذلك”.
واأ� �س���ف ال �ب���ح��ث“ :يف احل �ي���ة ال��واق�ع�ي��ة،
يقربن� بحثن� اجلديد من فهم �سلوك اخلاي�
اجل��ذع�ي��ة ،حتى نتمكن م��ن ال�سيطرة عليه�
وتعزيز التئ�م اجلروح”.
ول ت �ت �ج��دد خ ��اي ��� الأع� ��� �س ���ء ال �ب �� �س��ري��ة
الأخرى ،مثل املعدة والكبد ،اإل عند الإ�س�بة.
ل�ك��ن ب���س�ي��ات ال���س�ع��ر ت�ت�ج��دد ب�����س�ت�م��رار؛
الأم� ��ر ال ��ذي اأث �ب��ت اأه �م �ي��ة ك �ب��رية ل�ل�ب���ح�ث��ني
ال��ذي��ن ي��در� �س��ون ت ��أث��ري م��رك��ب ع���م��ل النمو
املحول بيت�.
تتحكم امل���دة الكيمي�ئية يف كيفية انق�س�م
اخلاي� اجلذعية يف ب�سيات ال�سعر وت�سكيل
خ��اي��� ج��دي��دة اأو الت�سبب يف م��وت ب�سيات
ال�سعر ب�لك�مل اأو ال�ستم�تة (م��وت اخلاي�
ا ملُرب مَج).

موت اخلاليا املُرب َمج
وق�ل ونغ “ :إا َّن ع�مل النمو املحول (بيت�)
له دوران متع�ك�س�ن .فهو ي�س�عد على تن�سيط
ب�ع����ض خ��اي��� ب���س�ي��ات ال���س�ع��ر لإن �ت���ج ح�ي���ة
ج��دي��دة ،ويف وق��ت لح ��ق ،ي���س���ع��د يف تنظيم
عملية موت اخلاي� املُربمَج”.
ح�سب ون��غ ،ف��إن اخللية اإذا اأنتجت الكثري
م��ن امل� ���دة ال�ك�ي�م�ي���ئ�ي��ة ،ف ��إن �ه��� مت ��وت ،لكنه�
حينم� تنتج الكمية امل�ن�����س�ب��ة ،ت�ت�ك��ون خاي�
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الدكتور رياض الحروب

حسين الجغبير

ج ��دي ��دة ،ك �م��� ل �ف��ت اإىل اأن� ��ه “حتى ع�ن��دم���
ت�ق�ت��ل ب�سيلة ال���س�ع��ر نف�سه� ،ف��إن�ه��� ل تقتل
خمزونه� من اخلاي� اجلذعية اأبداً”.
واأ�س�ف“ :عندم� تتلقى اخلاي� اجلذعية
الب�قية اإ�س�رة للتجدد ،ف�إنه� تنق�سم ،وت�سنع
خاي� جديدة وتتطور اإىل بُ�سيلة جديدة”.
ويف ال���س�ي���ق ،ق���ل اإن ��ه“ :من امل�ح�ت�م��ل اأن
يقدم عملن� �سيئ�ً جديداً مل�س�عدة الأ�سخ��ض
ال��ذي��ن ي �ع���ن��ون م��ن جم �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة م��ن
امل�سكات”.

قد يكون من املمكن حتفيز منو ال�سعر عن
طريق تن�سيط اخلاي� اجلذعية للب�سيات
م��ن خ��ال م��زي��د م��ن ال��درا� �س��ة ل�ل�ع��اق��ة بني
ب ��روت ��ني ع���م��ل ال �ن �م��و امل� �ح ��ول ب �ي �ت��� ومت���ي��ز
اخلاي�.
وي�ت���س�م��ن ال �ت �ئ���م اجل ��روح امل �ث���يل جت��دي��د
ب�سيات ال�سعر ،اإذ اإ َّن جلد الإن���س���ن مغطى
ب�ل�سعر ،يف ح��ني اأ َّن ال �ق��درة على التحكم يف
م�ستوي�ت ع�مل النمو امل�ح��ول بيت� ميكن اأن
توؤدي اإىل عاج ال�سلع.
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