
االنباط-عمان

 

 ا�ستقبل ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف 

ق�سر احل�سينية، ام�س االثنني، رئي�س جمل�س 

وال��وف��د  ال��ع��راق��ي حم��م��د احللبو�سي  ال��ن��واب 

امل��راف��ق، ال��ذي �سم روؤ���س��اء واأع�����س��اء ع��دد من 

جلان املجل�س.

ال��ذي ح�سره  اللقاء  واأك��د جالته، خ��ال 

�سمو االأم��ر احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل 

ال��ع��اق��ات االأخ���وي���ة الرا�سخة  ال��ع��ه��د، م��ت��ان��ة 

ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  جتمع  ال��ت��ي 

واحلر�س على تو�سيع اآفاق التعاون الثنائي يف 

املجاالت كافة. ولفت جالة امللك اإىل مركزية 

العراق يف املنطقة، م�سددا على اأن جناح العراق 

هو جناح للجميع يف االإقليم، ونحن يف خندق 

واحد.

التفا�صيل �ص »2«

 مندوبًا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل 
تخريج الفوج 32 من الجناح العسكري بمؤتة

االنباط- م�ؤتة

الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  عن  مندوباً 

�سمو  رع��ى  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

االأم������ر احل�����س��ني ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ويل 

ال��ع��ه��د، ال��ي��وم االث��ن��ني، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��ف��وج 

موؤتة  جامعة  تاميذ  من  والثاثني  الثاين 

اجلناح الع�سكريام�س

يرافقه  ال��ع��ه��د،  ويل  �سمو  و���س��ول  ول���دى 

رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، كان يف 

ا�ستقبال �سموه رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة 

اللواء الركن يو�سف اأحمد احلنيطي.

را�سد  االأم��ر  �سمو  اال�ستقبال  ك��ان يف  كما 

ب���ن احل�������س���ن، وم���دي���ر االأم������ن ال���ع���ام ال���ل���واء 

ال���رك���ن ح�����س��ني احل����وامت����ة، ورئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 

رئي�س  ونائب  عوجان،  عرفات  الدكتور  موؤتة 

كليتي  واآم����را  الع�سكرية،  ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة 

ال���ع���ل���وم ال��ع�����س��ك��ري��ة وال�����س��رط��ي��ة يف اجل��ن��اح 

الع�سكري.

تفقد  ث��م  امللكي،  بال�سام  االح��ت��ف��ال  وب���داأ 

���س��م��و ويل ال��ع��ه��د ط��اب��ور اخل��ري��ج��ني، ال��ذي 

ا�ستعر�س من اأمام املن�سة بنظام امل�سر.

وهناأ رئي�س جامعة موؤتة اخلريجني، قائًا 

»هنيئاً لكم اأيها االأبناء قدا�سة الق�سم، و�سموخ 

ال���ت���اج، وط���ه���ارة ال���واج���ب، و����س���رف اجل��ن��دي��ة 

ع��ن �سكره لكل من  ال�����س��اح«، م��ع��رب��اً  واأخ����وة 

انتظروا  ال��ذي��ن  ول��اأه��ايل  بتدريبهم،  اأ�سهم 

هذا اليوم.

االأردنية  امل�سلحة  القوات  مفتي  األقى  كما 

كلمة هناأ فيها الوطن وقيادته بتخريج كوكبة 

ج���دي���دة م���ن ���س��ب��اط اجل���ن���اح ال��ع�����س��ك��ري يف 

جامعة موؤتة.

التفا�صيل �ص »2«

 الثالثاء   15  ذو القعدة   1443 هـ  - املوافق  14  حزيران   2022 م - العدد  6075 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شابعة ع�شرة

 خالل استقباله رئيس مجلس النواب العراقي

الملك: نجاح العراق هو نجاح 
للجميع في اإلقليم

الدغمي: أهمية اإلسراع في تنفيذ مشاريع التعاون 
الثالثي )مصر والعراق واألردن(

رمي النفايات وتلويث األماكن العامة.. ثقافة عامة 
أم حاالت فردية ؟؟؟

االنباط- عمان

قال رئي�س جمل�س النواب املحامي عبدالكرمي 

الدغمي اإن املباحثات الثنائية مع نظره العراقي 

الثنائية  ال��ع��اق��ات  ت��ن��اول��ت  احللبو�سي  حم��م��د 

ودور املوؤ�س�ستني الربملانيتني يف فتح اآفاق جديدة 

للتعاون، والق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

وو�����س����ف ال���دغ���م���ي خ�����ال م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي 

املباحثات  االثنني  ام�س  احللبو�سي  مع  م�سرتك 

بني الطرفني ب� »الناجحة واملثمرة«.

واأك����د ال��دغ��م��ي واحل��ل��ب��و���س��ي خ���ال امل��وؤمت��ر 

م�ساريع  تنفيذ  يف  االإ����س���راع  اأه��م��ي��ة  ال�����س��ح��ف��ي 

التعاون الثاثي )م�سر والعراق واالأردن(، �سعياً 

البلدان  اال�سرتاتيجي بني  التكامل  نحو حتقيق 

التعاون  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة  ال�سقيقة،  الثاثة 

الثنائي بني البلدين ال�سقيقني، وتطابق املواقف 

جت���اه ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، واأه��م��ي��ة العمل 

يف  ال��ربمل��اين  التحرك  جهود  وتن�سيق  امل�سرتك، 

املحافل االإقليمية والدولية.

و���س��دد احل��ل��ب��و���س��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ح��ل م�ساكل 

معيقات  واإزال���ة  خارجي،  تدخل  اأي  دون  املنطقة 

حتقيق التعاون الثنائي والثاثي مع م�سر ومبا 

اىل  م�سرا  ل�سعوبنا،  امل�سرتكة  امل�سالح  ي��خ��دم 

اأهمية امل�سي قدماً يف تنفيذ ما مت التوافق عليه 

يف جماالت التعاون التجاري وال�سناعي والربط 

الكهربائي.

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط-فرح م��صى

ال��ط��رق��ات يف حمافظة  ال��ع��دي��د م���ن  ت�����س��ه��د 

وخملفات  ال�سلبة  النفايات  ال��ق��اء  ظ��اه��رة  ارب��د 

ال�سيارات  حل��رك��ة  معيقة  ا�سبحت  حتى  ال��ب��ن��اء 

منظر  وذات  وال���زواح���ف  ل��ل��ق��وار���س  وم�ستوطن 

غر ح�ساري  

ويعزو عدد من املواطنني ا�سباب ذلك اىل عدم 

معرفتهم، اين املكان املنا�سب لرمي تلك النفايات 

امل��ن��ت�����س��رة يف احل�����واري  وخ��ا���س��ة ان احل����اوي����ات 

ال��ن��وع من  وال��ط��رق��ات غ��ر خم�س�سة ملثل ه��ذا 

النفايات مطالبني البلدية بتوفر اماكن لرمي 

هذه النفايات. 

الدكتور  ارب��د  بلدية  رئي�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 

مدينة  اىل  لن�سل  ان��ه  الكوفحي  نبيل  املهند�س 

املواطن مع موظفي  ان يتعاون  نظيفة البد من 

على  ن��راه��ن  نحن  واح���دة،  ي��دا  ويكونوا  البلدية 

وعي املواطن ليكون يد عون للبلدية  التي ت�سعى 

بكل ما متلك من طاقات خلدمة املواطن. 

فان  ال�سلبة  للنفايات  بالن�سبة  ام��ا  وا���س��اف، 

مدار  وعلى  يومي  ب�سكل  بجمعها  تقوم  البلدية 

ال�����س��اع��ة،  ومم����ا ال���س��ك ف��ي��ه ���س��راح��ة �سعوبة 

معنا  امل��واط��ن  ت��ع��اون  دون  مبتغانا  اىل  الو�سول 

فهو اي�سا م�سوؤول عن نظافة مدينته وهنا اق�سد 

يف  نفايته  و�سع  على  حري�س  امل��واط��ن  يكون  ان 

االماكن.

التفا�صيل �ص »3«

 توقعات برفع أسعار 
األلبان ٪20

كلفة الزواج من أسباب العزوف 
وتزايد ملحوظ بحاالت الطالق

أورنج األردن تدعم خمس شركات 
VivaTech رياديةلحضور مؤتمر

االنباط-وكاالت

ت��ت��ك��ب��د خ�سائر  ال�����س��ك��ع��ة: م�����س��ان��ع االأل���ب���ان 

فادحة يف ظل ارتفاع اأ�سعار احلليب واملحروقات

فواز  االأردن  اإدارة �سناعة  قال ع�سو جمل�س 

اأ�سعار االألبان  اأن ت�سهد  اإنه من املتوقع  ال�سكعة، 

يف االأردن ارتفاعا بنحو 20 يف املئة

واأ�ساف ال�سكعة ل�«روؤيا«، االثنني، اأن م�سانع 

االألبان تتكبد خ�سائر فادحة نتيجة ارتفاع اأ�سعار 

امل��ح��روق��ات،  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  اإىل ج��ان��ب  احلليب، 

اأن  مبينا  االإن���ت���اج،  ك��ل��ف  ع��ل��ى  �سلبا  ان��ع��ك�����س  م��ا 

هذا االأم��ر مت مناق�سته يف وقت �سابق مع وزارة 

ال�سناعة والتجارة والتموين

يف   10 بن�سبة  احلليب  اأ�سعار  ارتفاع  اأن  وب��ني 

توجه  يعني  م��ا  امل�سانع  اأع��ب��اء  م��ن  �سيزيد  املئة 

لتعوي�س  االأل���ب���ان،  اأ���س��ع��ار  رف���ع  اإىل  اأ���س��ح��اب��ه��ا 

اخل�سائر.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

ط���ال���ب ال���دك���ت���ور راأف������ت ح��م��دون��ة م��دي��ر 

مركز االأ�سرى للدرا�سات املنظمات احلقوقية 

ال��دول��ي��ة  ال�سغط  وجم��م��وع��ات  واالإن�����س��ان��ي��ة 

االإ�سرائيلية  االأم��ن  اأجهزة  وحما�سبة  بتعقب 

يف اأعقاب ا�ست�سهاد عدد من االأ�سرى املحررين 

اآخ��ره��م  وك���ان  القنا�سة  ا�ستهدفتهم  ال��ذي��ن 

ا���س��ت�����س��ه��اد االأ����س���ر امل��ح��رر واجل���ري���ح �سميح 

 ،2022/6/11 ال�سبت  اأم�����س  م��ن  اأّول  عمارنة 

اإ�سابته بر�سا�س قنا�سة االحتال يف  ب�سبب 

يعبد االأول من حزيران )يونيو( احلايل

اأن دول�����ة االح���ت���ال  واأ�����س����اف ح���م���دون���ة 

قامت بع�سرات االإعدامات املبا�سرة يف الفرتة 

امل��ح��رري��ن ك��ان منهم االأ���س��ر  االأخ����رة بحق 

ع�سر  اخل��ام�����س  يف  ال���زب���ي���دي  داوود  امل���ح���رر 

غفران  امل��ح��ررة  االأ���س��ر  وا�ست�سهاد  مايو  من 

ورا�سنة يف االأول من يونيو، وا�ست�سهاد االأ�سر 

خميم  م��ن  ع��ام��اً   28 حمي�سن  اليمن  امل��ح��رر 

الدهي�سة يف بيت حلم يف الثاين من يونيو من 

نف�س العام 2022

واأك��د د. حمدونة اأن �سيا�سة االإع��دام بحق 

االأ����س���رى يف ال�����س��ج��ون واالأ����س���رى امل��ح��رري��ن 

الفل�سطينيني وبحجج اال�ستباه زادت وترتها 

احل��ك��وم��ة  م��ن  بتغطية  االأخ�����رة  ال��ف��رتة  يف 

ال�ساباك  ال��ّع��ام  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وج��ه��از االأم����ن 

واجلي�س االإ�سرائيلّي

التفا�صيل �ص »9«

االنباط – مرمي القا�صم 

ه��ن��اك حفات  ت��ك��ون  ب��داي��ة اي زواج    يف 

ل��ل��ع��رو���س وتكلفة  ي��دف��ع  وجت��ه��ي��زات وم��ه��ر 

م��ال��ي��ة ق���د ت��ك��ون اك���رب م���ن ط��اق��ة ال��ع��ري�����س 

امل��ادي��ة، وق��د ي�سطر الخ��ذ قر�س من البنك 

المتام امور الزواج .

او  �سنة  املفاجاأة تاتي بعد مدة قد تكون    

ال��ط��اق، على  البع�س  يقرر  اذ  اك��ر  او  اق��ل 

الرغم من انه يف بع�س االحيان يكون ال�سباب 

ب�����س��ي��ط��ة ق��اب��ل��ة ل��ل��ح��ل  ل��ك��ن��ه��ا ادت حل���دوث 

الطاق.

التكلفة  وم��ا حجم  ال��ط��اق  ا���س��ب��اب  فما   

التي ترتبت على الرجل ليوؤ�س�س حياة زوجية 

انتهت بالطاق ؟

الق�ساة  دائ��رة قا�سي  اح�ساءات    اظهرت 

اخرا.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط – عمان 

االأردن   Orange ت���������������س�������ارك 

وب�����رن�����اجم�����ه�����ا امل�������وّج�������ه ل����ت���������س����ري����ع من���و 

م��و���س��م��ه  يف   »BIG»الريادية االأع����م����ال 

ال���ت���ا����س���ع يف امل����وؤمت����ر ال���ع���امل���ي امل��ت��خ�����س�����س 

 Viva« وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ال������ري������ادة  يف 

2022ال������ذي  ل��ل��ع��ام   »Technology
خال  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  يف  يعقد 

اأكرب  ُيعد  الفرتة من15-18 حزيران، حيث 

امل���وؤمت���رات االأوروب���ي���ة ل��ل�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة 

رائدة  �سنوية  دولية  وفعالية  والتكنولوجيا 

.2016 منذ اإطاقه يف العام 

وب���ح�������س���ب ب����ي����ان ����س���ح���ف���ي ������س�����ادر ع��ن 

م�ساركة  دعمت  االأردن  اأورجن  فاإن  ال�سركة، 

�سمارت غرين. �سركة جوردي اليت،  كّلمن 

التفا�صيل �ص »6«

 آخرهم الشهيد سميح عمارنة.. 
االحتالل أعدم أربعة أسرى محررين 

خالل الشهر األخير

االأنباط- وكاالت 

كانت بيت �سفافا املقد�سية حمطة للقوات 

يف  الباد  عن  دفاعا  قدمت  التي  ال�سودانية 

درم���ان«  »اأم  ا���س��م  عليها  ط��ل��ق 
ُ
اأ حتى  النكبة، 

البلدة  اب���ن  ي��ق��ول  م��ذك��رات��ه  ويف  فل�سطني. 

خرجت  كيف  اأب���دا  اأن�����س��ى  »ل��ن  عثمان  ح�سن 

اجل��م��اه��ر م��رّح��ب��ة ب���ه���وؤالء اجل���ن���ود، ُتهلل 

حترير  اأن  متخيلة  وت��ه��ت��ف  وت��زغ��رد  وت��ك��رّب 

القد�س اآٍت ال حمالة..«

جم���م���وع���ة م����ن امل���ن���ا����س���ل���ني يف ���س��ف��وف 

يف   1948 ع��ام  ح��رب  خ��ال  العربية  اجليو�س 

املحتلة-  القد�س  بر�س(  )اأ�سو�سيتد  القد�س 

1948 ونكبة فل�سطني،  ان��دالع حرب عام  قبل 

ال�سودانية يف حي  ال��ع��ائ��ات  م��ن  ع��دد  ع��ا���س 

االأفارقة بالبلدة القدمية بالقد�س، وان�سجمت 

باملدينة  املجتمعي  الن�سيج  مع  العائات  هذه 

وعمل اأبناوؤها يف عدة قطاعات

اإىل  و�سلت   ،1948 م���ار����س/اآذار  �سهر  ويف 

جمموعة  القد�س،  جنوبي  �سفافا  بيت  بلدة 

يف  ت�سم  وك��ان��ت  امل��ت��ط��وع��ني،  املنا�سلني  م��ن 

�سفوفها �سودانيني قادمني من حي االأفارقة 

جتنيدهم  ب��ع��د  االأق�����س��ى  للم�سجد  امل���ج���اور 

قام  التي  املقد�س«  »اجل��ه��اد  ق��وات  يف �سفوف 

بتنظيمها.

التفا�صيل �ص »10«

 »أم درمان« فلسطين.. بلدة مقدسية عاش فيها 
سودانيون وسطروا قصص صمود تاريخية



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 شركس يؤكد الحرص على التوازن بين متطلبات 
االستقرار النقدي وتوفير قنوات التمويل الميسر

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
مطر والقطيفان والصولحيين

 مؤسسة ولي العهد تعلن اختتام 
أعمال فوج مبادرة حقق السادس عشر

االنباط- مادبا

اأك���د حم��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل���رك���زي، ال��دك��ت��ور 

عادل ال�سرك�س، اأن ال�سيا�سة النقدية للبنك 

التوازن بني متطلبات حتقيق  حتر�س على 

وتوفري  رئي�س،  كهدف  النقدي  اال�ستقرار 

ق���ن���وات مت���وي���ل ل��ل��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

ب�سروط مي�سرة لدعم النمو االقت�سادي.

اإطالق  وراء  الهدف  اأن هذا كان  واأ�ساف 

 2 للتمويل بقيمة  املركزي  البنك  برناجمي 

املركزي  ا�ستمرار  اإىل  م�سرياً  دي��ن��ار،  مليار 

ب���دع���م ال�������س���رك���ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة 

اإىل خطوط متويل  الو�سول  ومتكينها من 

م��ت��ن��وع��ة ب��ك��ل��ف م��الئ��م��ة اإىل ح���ني ت��اأم��ني 

ال�سركات  وخ�سو�ساً  اجلائحة،  من  التعايف 

اأن�سطتها  ا�ستمرارية  على  قدرة  لديها  التي 

وا�ستعادة اأرباحها.

ن����دوة نظمتها  ال�����س��رك�����س، خ���الل  واأك�����د 

مذكرة  توقيع  مبنا�سبة  الزيتونة،  جامعة 

االقت�ساد  اأن  واجلامعة،  البنك  بني  تفاهم 

الوطني بداأ يف مرحلة التعايف من تداعيات 

باالأداء االإيجابي  جائحة كورونا، م�ست�سهداً 

للعديد من املوؤ�سرات االقت�سادية الكلية، ال 

واخلارجي،  النقدي  القطاع  موؤ�سرات  �سيما 

وه�����و م����ا م���ك���ن االق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي م��ن 

العام  خ��الل  باملئة   2.2 ن�سبته  منو  ت�سجيل 

بهذا  ال�سابقة  التوقعات  م��ت��ج��اوزاً  املا�سي، 

اخل�سو�س.

واأ�سار ال�سرك�س، يف الندوة التي ح�سرها 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د امل��ج��ايل 

االأردن  اأن  ال���ق���رم،  ال��دك��ت��ور ط���ارق  ون��ائ��ب��ه 

العاملي  االقت�ساد  ي�سهده  عّما  مبناأى  لي�س 

م���ن ت����ط����ورات، خ��ا���س��ة يف ظ���ل ال���ت���وت���رات 

احلرب  عن  الناجمة  العاملية  اجليو�سيا�سية 

الرو�سية االأوكرانية، وما رافقها من ت�ساعد 

وبلوغها  ال��ع��امل��ي��ة،  الت�سخمية  ال�����س��غ��وط 

التدريجي  التعايف  بفعل  مرتفعة  م�ستويات 

للطلب العاملي يف اأعقاب جائحة كوفيد-19، 

ا�ستمرار االختالالت يف  رافق ذلك من  وما 

�سال�سل التوريد، وعودة حاالت االإغ��الق يف 

اتخذتها  ال��ت��ي  احلمائية  وال��ق��ي��ود  ال�سني، 

االأم��ن  على  املحافظة  لغايات  ال��دول  بع�س 

الغذائي لديها.

تخفي�س  يف  اأ����س���ه���م  ذل����ك  اأن  واأ�����س����اف 

 3.6 ال��ع��امل��ي ليبلغ  ت��وق��ع��ات من��و االق��ت�����س��اد 

باملئة   6.1 م��ع  مقارنة   ،2022 ع��ام  يف  باملئة 

خالل عام 2021.

وت��وق��ع ال�����س��رك�����س رغ���م ه���ذه ال��ت��ط��ورات 

العاملية، “ارتفاع معدل النمو االقت�سادي يف 

االأردن اإىل 2.4 باملئة يف عام 2022، مدفوعاً 

املوؤ�سرات  العديد من  اأداء  با�ستمرار حت�سن 

اململكة من  اإذ منت مقبو�سات  االقت�سادية، 

252.7 باملئة خالل  الدخل ال�سياحي بن�سبة 

 ،2022 ع����ام  م���ن  االأوىل  االأرب����ع����ة  ال�����س��ه��ور 

بن�سبة  ال��ع��ام��ل��ني من����واً  و���س��ج��ل��ت ح�����واالت 

االأوىل من  االأربعة  ال�سهور  1.5باملئة خالل 

ال��ع��ام احل����ايل، اإىل ج��ان��ب من��و ال�����س��ادرات 

ال��رب��ع  خ���الل  ب��امل��ئ��ة   43.1 بن�سبة  ال��وط��ن��ي��ة 

االأول من عام 2022«.

اململكة  يف  الت�سخم  معدل  اأن  اإىل  واأ�سار 

املوجة  رغ��م  ي��زال �سمن ح��دود معقولة  ما 

الت�سخمية العاملية، اإذ مل يتجاوز 2.6 باملئة 

خالل ال�سهور االأربعة االأوىل من عام 2022، 

الت�سخم م�ستوى  ي�سجل معدل  اأن  متوقعاً 

ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ب��امل��ئ��ة يف   3.8 ي������رتاوح ح����ول 

احلايل.

واأك�����د امل��ح��اف��ظ ال���ت���زام ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

للدينار  الثابت  ال�سرف  �سعر  بنظام  ال��ت��ام 

عند  االأم����ريك����ي  ال������دوالر  م��ق��اب��ل  االأردين 

م�������س���ت���واه احل�������ايل، وي����ع����زز ذل�����ك ام���ت���الك 

االحتياطيات  م��ن  م��رت��ف��ع  لر�سيد  ال��ب��ن��ك 

االأجنبية ويقارب 18.0 مليار دوالر، م�سريا 

ن�سبياً،  وم��رت��ف��ع  م��ري��ح  م�����س��ت��وى  اأن����ه  اإىل 

كفاية  مقايي�س  جلميع  وفقاً  كافياً  ويعترب 

االحتياطيات االأجنبية، ويكفي لتغطية نحو 

9.5 �سهراً من م�ستوردات اململكة من ال�سلع 

واخلدمات، اأي ما يزيد عن 3 اأ�سعاف املعيار 

الدويل املتعارف عليه البالغ 3 اأ�سهر.

اإىل وج����ود ج��ه��از م�����س��ريف منيع  ول��ف��ت 

مرتفعة،  م��ال��ي��ة  م��ت��ان��ة  مب��وؤ���س��رات  يتمتع 

املثلى  واالإدارة  ال�سدمات  حتمل  من  مكنته 

للمخاطر، حيث ا�ستطاعت البنوك املحافظة 

ع���ل���ى ����س���الم���ة وم���ت���ان���ة اأو����س���اع���ه���ا امل��ال��ي��ة 

واالإدارة  ال�����س��دم��ات  ع��ل��ى حت��م��ل  وق��درت��ه��ا 

مب�ستويات  متتعها  نتيجة  للمخاطر  املثلى 

مريحة  وم�ستويات  امل��ال  راأ���س  من  مرتفعة 

من ال�سيولة والربحية.

وا���س��ت��ع��ر���س ال�����س��رك�����س اأج����ن����دة ال��ب��ن��ك 

حتمل  التي  املقبلة،  املرحلة  خ��الل  املركزي 

النابعة  االأول��وي��ات  يف طياتها جمموعة من 

اال�سرتاتيجية  واأه���داف���ه  ال��ب��ن��ك  روؤى  م��ن 

تدخالته  على  االإب��ق��اء  منها  امل���دى،  طويلة 

التي تبناها خالل اجلائحة اإىل حني تاأمني 

ا�ستكمال  يف  واالإ���س��راع  االقت�سادي،  التعايف 

ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة امل��ال��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، وت��ط��وي��ر 

الرقمية  املخاطر  الإدارة  منا�سبة  منهجية 

ل��ل��ب��ن��وك، ك��م��ا ت��ت�����س��م��ن ه����ذه االأول����وي����ات 

اال�ستمرار يف تعزيز ال�سمول املايل وتقلي�س 

التمويل  نحو  والتوجه  اجلندرية،  الفجوة 

االأخ�������س���ر، ف�����س��اًل ع���ن رف���ع ك���ف���اءة اأن��ظ��م��ة 

الدفع والتقا�س والت�سويات.

االنباط-عمان 

ن��ق��ل رئ��ي�����س ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي 

امللك  تعازي جاللة  العي�سوي  يو�سف ح�سن 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين اإىل ع�����س��رية م��ط��ر ب��وف��اة 

واإىل  مطر،  ج��ودت  اإي��ه��اب  املهند�س  العقيد 

ع�����س��رية ال��ق��ط��ي��ف��ان ب���وف���اة ي��و���س��ف م�سلح 

بوفاة  ال�سوحليني  واإىل ع�سرية  القطيفان، 

يو�سف ح�سني ال�سوحليني.

هاتفية  ات�����س��االت  يف  العي�سوي،  واأع����رب 

م��ع اأ���س��ر امل��رح��وم��ني، ع��ن ت��ع��ازي وم��وا���س��اة 

جاللة امللك، �سائال اهلل اأن يتغمدهم بوا�سع 

رحمته.

االنباط- عمان

 اأعلنت موؤ�س�سة ويل العهد ام�س االثنني، 

ال�ساد�س ع�سر من  الفوج  اأعمال  عن اختتام 

اأفواج مبادرة حقق، مبادرتها املندرجة حتت 

حمور القيادة.

“ اإن��ه  �سحفي  ب��ي��ان  يف  املوؤ�س�سة  وق��ال��ت 

 4500 ان�سم  الفوج،  اأعمال هذا  اختتام  ومع 

جانب  اإىل  ال��رباع��م،  ملرحلة  وطالبة  طالب 

1800 طالب وطالبة ملرحلة الفر�سان، ومن 

حمافظات اململكة كافة«.

حقق  م����ب����ادرة  “ اأن  امل��وؤ���س�����س��ة  وب���ّي���ن���ت 

ال�سف  طلبة  ال��ع��ام  ه���ذا  خ���الل  ا�ستهدفت 

الثامن من الذكور واالإن��اث يف 273 مدر�سة 

اإىل مديرية  باالإ�سافة  42 مديرّية،  ل�  تتبع 

حمافظات  جميع  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  ال��ث��ق��اف��ة 

اململكة«.

ال�ساد�س  ال��ف��وج  “ اأع�ساء  اأن  واأو���س��ح��ت 

ودورات  تدريبية  ور���س  يف  ع�سر” انخرطوا 

مكثفة وجاهياً يف جماالت الذكاء العاطفي، 

اإىل  باالإ�سافة  الّتطوعي،  والعمل  والقيادة 

تطوعية  واأع���م���ال  م��ي��دان��ي��ة  زي����ارات  تنفيذ 

امل��ع��ارف  التعلم وزي����ادة  ب��ه��دف  وخم��ي��م��ات، 

واملهارات وال�سلوكيات عند الرباعم.

اإح���دى م��ب��ادرات  اأن م��ب��ادرة حقق  ي��ذك��ر 

موؤ�س�سة ويل العهد، يتم تنفيذها بال�سراكة 

م��ع وزارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، وت��ع��م��ل على 

تعزيز روح االنتماء والوالء وامللكية الفردية 

�سباب  ت�سليح  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�����ّس��ب��اب،  ع��ن��د 

و���س��اب��ات ال��وط��ن م��ن ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة 13 

عاما فما فوق، ب�املهارات القيادية واحلياتية 

املوروثة  الرتبوية  القيم  منظومة  وتعزيز 

ليكونوا مواطنني فاعلني منتمني لوطنهم.

 خالل استقباله رئيس مجلس النواب العراقي

الحلبوسي يثمن دعم األردن للعراق

الملك: نجاح العراق هو نجاح للجميع في اإلقليم

 مندوبًا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج 
الفوج 32 من الجناح العسكري بمؤتة

الدغمي: أهمية اإلسراع في تنفيذ مشاريع 
التعاون الثالثي )مصر والعراق واألردن(

 خالل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي

االنباط- عمان

الثاين يف ق�سر احل�سينية،  امللك عبداهلل  ا�ستقبل جاللة   

ام�������س االث����ن����ني، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����ن����واب ال���ع���راق���ي حممد 

عدد  واأع�ساء  روؤ���س��اء  �سم  ال��ذي  امل��راف��ق،  والوفد  احللبو�سي 

من جلان املجل�س.

ال���ذي ح�سره �سمو االأم��ري  ال��ل��ق��اء  واأك���د ج��الل��ت��ه، خ��الل 

احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل ال��ع��ه��د، م��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات 

االأخوية الرا�سخة التي جتمع البلدين وال�سعبني ال�سقيقني، 

واحلر�س على تو�سيع اآفاق التعاون الثنائي يف املجاالت كافة.

ولفت جاللة امللك اإىل مركزية العراق يف املنطقة، م�سددا 

اأن جناح العراق هو جناح للجميع يف االإقليم، ونحن يف  على 

خندق واحد.

للعراق  الكامل  االأردن  دع��م  على  التاأكيد  جاللته  وج��دد 

القائم  بالتعاون  م�سيدا  ال�سقيق،  �سعبه  طموحات  تلبية  يف 

ال�سراكة بني  لتعزيز  والعراقي  االأردين  النواب  بني جمل�سي 

البلدين.

من جهته، اأعرب احللبو�سي والوفد النيابي عن تقديرهم 

ج��ان��ب  اإىل  ال���وق���وف  امل��ل��ك يف  ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة  االأردن  ل����دور 

ال���ع���راق، م��ع��رب��ني ع��ن تطلعهم ل��دع��م امل��م��ل��ك��ة ل��ب��الده��م يف 

املحافل الدولية.

واأكدوا احلر�س على توطيد التعاون مع االأردن، انطالقا 

مل�ستقبل  البلدين  ب��ني  اال�سرتاتيجية  العالقات  اأهمية  م��ن 

العراق، الفتني اإىل �سرورة دعم امل�ساريع الثنائية مع اململكة 

وتنفيذها.

واآخ���ر  امل�����س��رتك،  االه��ت��م��ام  ذات  الق�سايا  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 

اإىل ج��ه��ود احل���رب على  اإ���س��اف��ة  اإقليميا ودول��ي��ا،  ال��ت��ط��ورات 

االإرهاب والتطرف.

وح�سر اللقاء رئي�س جمل�س النواب عبدالكرمي الدغمي، 

ومدير  ح�سان،  جعفر  الدكتور  امللك،  جاللة  مكتب  ومدير 

املخابرات العامة اللواء اأحمد ح�سني.

االنباط- م�ؤتة

مندوباً عن جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

�سمو  رعى  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد 

االأم����ري احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ويل 

الفوج  تخريج  حفل  االثنني،  اليوم  العهد، 

الثاين والثالثني من تالميذ جامعة موؤتة 

اجلناح الع�سكريام�س

يرافقه  العهد،  ويل  �سمو  و�سول  ول��دى 

اخل�ساونة،  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س 

ا�ستقبال �سموه رئي�س هيئة االأركان  كان يف 

امل�����س��رتك��ة ال����ل����واء ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح��م��د 

احلنيطي.

كما كان يف اال�ستقبال �سمو االأمري را�سد 

ب���ن احل�����س��ن، وم���دي���ر االأم�����ن ال���ع���ام ال��ل��واء 

جامعة  ورئ��ي�����س  احل��وامت��ة،  ح�سني  ال��رك��ن 

موؤتة الدكتور عرفات عوجان، ونائب رئي�س 

كليتي  واآم��را  الع�سكرية،  لل�سوؤون  اجلامعة 

ال��ع��ل��وم ال��ع�����س��ك��ري��ة وال�����س��رط��ي��ة يف اجل��ن��اح 

الع�سكري.

تفقد  امللكي، ثم  بال�سالم  وبداأ االحتفال 

ال��ذي  اخلريجني،  ط��اب��ور  العهد  ويل  �سمو 

ا�ستعر�س من اأمام املن�سة بنظام امل�سري.

وه��ن��اأ رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة م��وؤت��ة اخل��ري��ج��ني، 

ق��دا���س��ة  االأب���ن���اء  اأي���ه���ا  ل��ك��م  “هنيئاً  ق���ائ���اًل 

ال��ق�����س��م، و���س��م��وخ ال��ت��اج، وط��ه��ارة ال��واج��ب، 

معرباً  ال�سالح”،  واأخ���وة  اجلندية  و���س��رف 

ع����ن ����س���ك���ره ل���ك���ل م����ن اأ����س���ه���م ب��ت��دري��ب��ه��م، 

ولالأهايل الذين انتظروا هذا اليوم.

ك���م���ا األ����ق����ى م���ف���ت���ي ال�����ق�����وات امل�����س��ل��ح��ة 

وق��ي��ادت��ه  ال��وط��ن  فيها  ه��ن��اأ  كلمة  االأردن���ي���ة 

اجلناح  �سباط  من  جديدة  كوكبة  بتخريج 

ال��ع�����س��ك��ري يف ج��ام��ع��ة م����وؤت����ة، م�����س��ت��ذك��راً 

ت�����س��ح��ي��ات وب���ط���والت اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي يف 

الغايل  وبذلهم  والبطولة،  ال�سرف  ميادين 

وحمايته،  الوطن  رفعة  �سبيل  يف  والنفي�س 

والدفاع عن ق�سايا االأمة العربية.

القائد  مندوب جاللة  تف�سل  ذلك،  بعد 

اجلوائز  بتوزيع  العهد،  ويل  �سمو  االأع��ل��ى، 

ال��ت��ق��دي��ري��ة ع��ل��ى اأوائ�������ل اخل���ري���ج���ني من 

خمتلف تخ�س�سات كليتي العلوم الع�سكرية 

وال�سرطية.

ع�سكريون  م�سوؤولون  االحتفال  وح�سر 

الع�سكريني  امللحقني  من  وع��دد  ومدنيون، 

يف اململكة.

32 عدداً من ال�سباط من  وي�سم الفوج 

الدول العربية ال�سقيقة.

االنباط- عمان

ق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����ن����واب امل��ح��ام��ي 

الثنائية  املباحثات  اإن  الدغمي  عبدالكرمي 

م���ع ن���ظ���ريه ال���ع���راق���ي حم��م��د احل��ل��ب��و���س��ي 

املوؤ�س�ستني  ودور  الثنائية  العالقات  تناولت 

للتعاون،  جديدة  اآف��اق  فتح  يف  الربملانيتني 

والق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

�سحفي  موؤمتر  خ��الل  الدغمي  وو�سف 

م�����س��رتك م���ع احل��ل��ب��و���س��ي ام�������س االث��ن��ني 

“الناجحة  ب����  ال���ط���رف���ني  ب���ني  امل���ب���اح���ث���ات 

واملثمرة«.

واأكد الدغمي واحللبو�سي خالل املوؤمتر 

اأهمية االإ�سراع يف تنفيذ م�ساريع  ال�سحفي 

التعاون الثالثي )م�سر والعراق واالأردن(، 

اال�سرتاتيجي  التكامل  حتقيق  نحو  �سعياً 

باالإ�سافة  ال�سقيقة،  الثالثة  البلدان  ب��ني 

البلدين  ب��ني  الثنائي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل 

الق�سية  جتاه  املواقف  وتطابق  ال�سقيقني، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، واأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل امل�����س��رتك، 

وتن�سيق جهود التحرك الربملاين يف املحافل 

االإقليمية والدولية.

و�سدد احللبو�سي على اأهمية حل م�ساكل 

واإزال�����ة  خ���ارج���ي،  ت��دخ��ل  اأي  دون  امل��ن��ط��ق��ة 

والثالثي  الثنائي  التعاون  حتقيق  معيقات 

امل�����س��ال��ح امل�سرتكة  م��ع م�����س��ر ومب���ا ي��خ��دم 

قدماً  امل�سي  اأهمية  اىل  م�سريا  ل�سعوبنا، 

ال��ت��واف��ق عليه يف جم��االت  م��ا مت  تنفيذ  يف 

ال���ت���ع���اون ال���ت���ج���اري وال�����س��ن��اع��ي وال���رب���ط 

نفط  اأنبوب  تنفيذ  واالإ�سراع يف  الكهربائي، 

التن�سيق  ع��ن  ف�����س��اًل  ال��ع��ق��ب��ة،   - ال��ب�����س��رة 

امل�سرتك ملواجهة اأزمة الغذاء العاملية.

ال�سدرية  الكتلة  اأع�ساء  ا�ستقالة  وحول 

وفر�س  العراقي،  ال��ربمل��ان  من  نائباً(   73(

اأو�سح  املقبلة،  العراقية  احلكومة  ت�سكيل 

العراقية  ال�سيا�سية  القوى  اأن  احللبو�سي 

�ستعمل خالل املرحلة املقبلة وفق تفاهمات 

ج���دي���دة، م���وؤك���دا اأن االن�������س���داد احل����ايل يف 

العملية ال�سيا�سية يف طريقه اىل الزوال.

العراقي،  النواب  رئي�س جمل�س  اأكد  كما 

بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  على  حر�سه 

�سيما  امل��ج��االت  وال��ع��راق يف خمتلف  االأردن 

دور  مثمنا  االإره����اب،  ومكافحة  ال��ربمل��ان��ي��ة 

مكافحة  يف  ال��ع��راق  جلهود  ال��داع��م  االأردن 

االإرهاب.

وكان احللبو�سي و�سل عمان م�ساء اأم�س 

االأحد يف زيارة ر�سمية على راأ�س وفد نيابي 

العراقية،  ال�سيا�سية  الكتل  روؤ���س��اء  ي�سم 

حيث كان الدغمي يف مقدمة م�ستقبليه مع 

اأع�ساء املكتب الدائم.

الثالثاء   14/ 6 / 2022
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    14 / 6 / 2022 

االنباط - فرح مو�سى 

ت�سهد العديد من الطرقات يف حمافظة اربد 

البناء  وخملفات  ال�سلبة  النفايات  القاء  ظاهرة 

حتى ا�سبحت معيقة حلركة ال�سيارات وم�ستوطن 

للقوار�ض والزواحف وذات منظر غري ح�ساري  

ويعزو عدد من املواطنني ا�سباب ذلك اىل عدم 

معرفتهم، اين املكان املنا�سب لرمي تلك النفايات 

وخ��ا���س��ة ان احل����اوي����ات امل��ن��ت�����س��رة يف احل�����واري 

وال��ط��رق��ات غ��ري خم�س�سة ملثل ه��ذا ال��ن��وع من 

النفايات مطالبني البلدية بتوفري اماكن لرمي 

هذه النفايات. 

الدكتور  ارب���د  بلدية  رئي�ض  ق��ال  جانبه،  م��ن 

مدينة  اىل  لن�سل  ان��ه  الكوفحي  نبيل  املهند�ض 

نظيفة البد من ان يتعاون املواطن مع موظفي 

ن��راه��ن على  ي��دا واح���دة، نحن  البلدية ويكونوا 

وعي املواطن ليكون يد عون للبلدية  التي ت�سعى 

بكل ما متلك من طاقات خلدمة املواطن. 

فان  ال�سلبة  للنفايات  بالن�سبة  ام��ا  وا���س��اف، 

مدار  وعلى  يومي  ب�سكل  بجمعها  تقوم  البلدية 

ال�����س��اع��ة،  ومم����ا ال���س��ك ف��ي��ه ���س��راح��ة �سعوبة 

معنا  امل��واط��ن  ت��ع��اون  دون  مبتغانا  اىل  الو�سول 

فهو اي�سا م�سوؤول عن نظافة مدينته وهنا اق�سد 

يف  نفايته  و�سع  على  حري�ض  امل��واط��ن  يكون  ان 

االماكن التي خ�س�سها البلدية وان يلقي النفايات 

داخل احلاوية وان يتعاون معنا بااللتزام باالوقات 

التي حددتها البلدية وان يقوم ويل االمر بار�ساد 

اطفاله ب�سرورة عدم القاء النفايات يف ال�سوارع . 

وا����س���اف ال��ك��وف��ح��ي ان ال��ب��ل��دي��ة ت��ع��م��ل على  

جمع النفايات من ال�ساعة الثامنة م�ساءا وحتى 

العا�سرة �سباحا وعلى مدار اال�سبوع، ويف احلقيقة 

ال ن�ستطيع جمع النفايات على م��دار ال�ساعة يف 

منطقة  ان  الكوفحي  وت��اب��ع  ال�سكنية،  االح��ي��اء 

الو�سط التجاري حتتاج جلمع النفايات اكرث من 

واحلركة  االكتظاظ  نتيجة  الواحد  باليوم  م��رة 

الن�سطة لل�سوق  وهذا طبعا يوؤثر على اخلدمات 

العبء على  املواطن يخفف  تعاون  وان  االخ��رى 

البلدية وي�ساعدنا للو�سول ملدينة نظيفة ويعمل 

على تقليل اخلدمات . 

وب�����ني، ن��ح��ن ن��ع��م��ل ب���ني ك���ل ف����رتة واخ����رى 

على  ونعمل  للمواطن  توعية  بحمالت  بالقيام 

توزيع اكيا�ض ال�سحاب ال�سيارات الجل ان اليقوم 

املواطن برمي النفايات بال�سوارع. 

و�سدد الكوفحي  على �سرورة اللجوء لقانون 

بنظافة  ي�ستهرت  م��واط��ن  اي  ت��الح��ق  حت��ري��ات 

امل��دي��ن��ة وي���ق���وم ب��ال��ق��اء ال��ن��ف��اي��ات م���ن �سبابيك 

ال�سيارات وان مينع املواطنني من رمي نفاياتهم 

يف الطرق وال�ساحات العامة وامام بيوت املواطنني 

وال�ساحات اخلا�سة، النه يرد للبلدية العديد من 

ال�سكاوى املتعلقة بهذا املو�سوع، والبد من معاقبة 

مرتكبي هذه ال�سلوكيات التي ت�سبب الكثري من 

امل�ساكل واال���س��رار على املدينة ب�سكل ع��ام والبد 

من التعاون مع اجلهات االمنية للحد من هذه 

ال��ظ��اه��رة ف��الب��د ان ي��ك��ون امل���واط���ن غ��ي��ور على 

مدينته . 

و�سوف نعلن قريبا عن حمالت نظافة ي�سارك 

فيها املجتمع املحلي وطلبة املدار�ض واجلامعات 

ليتحمل ك��ل م��واط��ن م�����س��وؤول��ي��ات��ه جت���اه وطنه 

ولرنفع م�ستوى النظافة يف مدينتنا العزيزة 

وتابع الكوفحي نحن نقوم يوميا بجمع ٩٠٠ 

ط��ن م��ن ال��ن��ف��اي��ات وي��ت��م ار���س��ال��ه��ا ملكب االك��ي��در 

وت�سل اىل ١٠٠٠ طن يف اوقات املنا�سبات واالعياد 

كاب�ستني  با�سالح  وه��ذا جهد كبري ونحن قمنا 

وب�سدد ا�سالح اخرى لنزيد من عدد الكاب�سات يف 

البلدية ونحن يف خدمة املواطن 

بدورها، قالت النا�سطة ال�سبابية اأمل غوامنة 

اربد” ح���اول جاهدا  ع  “ميل  م��ب��ادرة  ف��ري��ق  اأن 

بالدول  اأ���س��وة  العامة  النظافة  ثقافة  ين�سر  اأن 

ال��ت��ي ن�����س��رث ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة واأث���م���رت ب��ال�����س��ورة 

م��ن خالل  وذل���ك  ل��ب��الده��م،  وال�سحية  امل�سرقة 

احلملة التطوعية التي اإنبثقت عن املبادرة باإ�سم 

“اأ�سدقاء الطبيعة”.    
وتو�سح الغوامنة اأن احلملة �ساهمت اإىل حد 

ما بن�سر هذه الثقافة بني ال�سباب يف اإربد وال�سياح 

لها بالتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين، اإال اأن 

جهودنا  على  طغت  والتلويث  التخريب  ثقافة 

ومل تتحرك اجلهات احلكومية للتعاون يف هذه 

احلملة الوطنية مما جلعنا نت�سائل عن جدية 

االإجراءات احلكومية وال�سرطة البيئية يف اإربد. 

بينما ق���ال ال��ب��اح��ث االك���ادمي���ي واخل��ب��ري يف 

التنمية  جمعية  رئي�ض  الطبيعية   الببئة  علوم 

ل��الن�����س��ان وال��ب��ي��ئ��ة االردن����ي����ة ال���دك���ت���ور اح��م��د 

باأهمية  منها  امي��ان��ا  اجلمعية  ان  ال�����س��ري��دة،  

نفذت   الطبيعة  و���س��ون  البيئة  على  املحافظة 

حمالت نظافة عامة مب�ساركة اع�ساء اجلمعية 

وعدد من املتطوعني اجلامعيني من ابناء لواء 

الكورة حيث مت جمع ح��وايل )2٠٠( كليو غرام 

تنفيذ  مت  كما  ال�سلبة،  املتنزهني  خملفات  من 

حملة توعية  

ب���ني م���دي���ر م��دي��ري��ة ب��ي��ئ��ة حم��اف��ظ��ة ارب���د 

ال��ق��ان��ون يعاقب  ال��ع��ك��ور، ان  امل��ه��ن��د���ض ف����وزي 

 5٠٠ 5٠ دينار وال تزيد عن  بغرامة ال تقل عن 

دينار، كل �سخ�ض يطرح املخلفات اأو املياه القذرة 

اأو النفايات ال�سائلة واالآالت اخلربة واالأخ�ساب اأو 

خملفات تقليم االأ�سجار اأو االأع�ساب اأو االأتربة 

وعلى  ال�سوارع  يف  البناء  خملفات  اأو  الطمم  اأو 

االأر�سفة اأو اأي مكان اآخر، ب�سورة تلحق ال�سرر 

وم�ساعفة  باالآخرين،  واالأذى  العامة  بال�سحة 

الغرامة حال تكرار املخالفة 

وا�ساف يعاقب بغرامة ال تقل عن 5٠ دينار وال 

تزيد عن 5٠٠ دينار، كل �سخ�ض يطرح اأية نفايات 

اأو اأي اأ�سياء اأخرى يف غري االأماكن املخ�س�سة لها 

او جماري ال�سيول اأو قرب ال�سدود وم�سادر املياه 

واالآب��ار االرتوازية اأو املناطق ال�سياحية االأثرية 

واملباين العامة والدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية 

واملن�ساآت الريا�سية واملوانئ واملطارات اأو املراكز 

ال��ت��ج��اري��ة، وم�����س��اع��ف��ة ال���غ���رام���ة ح����ال ت��ك��رار 

املخالفة. 

عقوبة  اإىل  نبهت   ال�����وزارة  ان   على  وا���س��ار 

احلب�ض مدة ال تقل عن اأ�سبوع وال تزيد عن �سهر 

اأو غ��رام��ة ال تقل ع��ن ١٠٠ دي��ن��ار وال تزيد عن 

١٠٠٠ دينار اأو بكلتا العقوبتني، على كل �سخ�ض 

يطرح اأية نفايات اأو اأية اأ�سياء اأخرى يف املحميات 

الطبيعية واملتنزهات الوطنية

االنباط- عمان

���س��م�����ض  ب��������زوغ   ١٩23 ل����ع����ام  ي�������س���ج���ل 

وتن�سد  ت��ع��دو  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  ال��ك�����س��ف��ي��ة، 

املجد والعزمية يف قلوب ال�سباب، فحطت 

رحالها يف مدر�سة جتهيز ال�سلط وانت�سب 

ت�سلموا  مم��ن  ع��دد  فيها  الك�سافة  لفرقة 

الحقا  وتبعتها  ااالردن  يف  املنا�سب  اأعلى 

احل����رك����ة االر������س�����ادي�����ة يف م���در����س���ة زي���ن 

فخار  ر�سالة  معها  حاملة  بعمان،  ال�سرف 

والعطاء  ال��ب��ذل  طياتها  يف  حتمل  وخ��ل��ود 

واالخال�ض هلل والوطن وامللك.

ع��ام، وبالتزامن مع   وبعد ح��وايل مئة 

افتتح  ال��دول��ة،  مبئوية  اململكة  احتفاالت 

يوثق  �سور  معر�ض  احلايل  ال�سهر  بداية 

ل��ت��اري��خ احل���رك���ة ال��ك�����س��ف��ي��ة واالإر����س���ادي���ة 

االردين، الذي يحاكي تاريخ املئوية االوىل 

للدولة وي�ستمل على ١٠٠٠ �سورة ووثيقة 

ت��اري��خ��ي��ة وم��ع��رو���س��ات خم��ت��ل��ف��ة حت��اك��ي 

ت���اري���خ احل���رك���ة ال��ك�����س��ف��ي��ة واالإر����س���ادي���ة 

عن  وتعرب  وطنية  معاٍن  وحتمل  االردنية 

الها�سميني من عهد جاللة  اهتمام  مدى 

االول  ع��ب��داهلل  امللك  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 

اىل عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين.

 وي���ج�������س���د امل���ع���ر����ض ت���اري���خ���ا ح��اف��ال 

حكومات  روؤ���س��اء  م��ن  وطنية  ل�سخ�سيات 

اردن��ي��ة  وع���ائ���الت  دول����ة  ورج�����ال  ووزراء 

وم���ن���اط���ق وم������دن وم����واق����ع وم��وؤ���س�����س��ات 

اخلطط  لو�سع  االآن  جار  والعمل  اردنية، 

ليكون هذا املعر�ض متحفا وطنيا متجددا 

مع مرور االجيال و�ساهدا با�ستمرار على 

ما تقوم به احلركة الك�سفية االردنية.

واأك�������د ام�����ني ع�����ام ج��م��ع��ي��ة ال��ك�����س��اف��ة 

وامل���ر����س���دات االردن���ي���ة م����ازن احل���م���ود، ان 

توجيهات �سمو االمرية ب�سمة بنت طالل، 

ع���ل���ى ان اجل��م��ع��ي��ة ل����ن ت���ق���ف ع���ن���د ه���ذا 

احل���د م��ن امل��ع��رو���س��ات ال��ق��ي��م��ة امل��وج��ودة 

ب���ل ���س��ي��ت��ط��ور وي��ف��ت��ح م�����س��اح��ات ج��دي��دة، 

�سوت و�سورة وعر�ض افالم وثائقية عن 

احلركة الك�سفية لتوثيق احداث تاريخية 

ل��ل��ع��ر���ض مل  ق��اب��ل��ة  م�����واد  اي  او  ق���ادم���ة 

فرتة  خ��الل  عليها  احل�سول  م��ن  نتمكن 

للمعر�ض. التح�سري 

وع��������ن ت������اري������خ احل������رك������ة ال���ك�������س���ف���ي���ة 

واالر�������س������ادي������ة، ق������ال ن����ائ����ب ام������ني ع����ام 

خالد  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  اجلمعية، 

اب��وزي��د، لوكالة االن��ب��اء االردن��ي��ة )ب��رتا(، 

ع��ام  االأردن  دخ��ل��ت  الك�سفية  احل��رك��ة  ان 

 ١٩55 ع����ام  ر���س��م��ي��ا  ب��ه��ا  واع������رتف   ١٩23

للحركة  العاملية  املنظمة  يف  ر�سمي  كع�سو 

الك�سفية.

وا�����س����اف، واك���ب���ت احل���رك���ة ال��ك�����س��ف��ي��ة 

الدولة  ن�ساأة  االردنية مراحل  واالإر�سادية 

االردن������ي������ة، ف�������س���ه���دت اع������الن ا���س��ت��ق��الل 

فكانت  ملوكها،  جميع  وعا�سرت  اململكة، 

الوطنية  للق�سايا  دائما  ومنحازة  قريبة 

وواك���ب���ت حم���ط���ات ت���ط���ور وب���ن���اء ال���دول���ة 

االردنية.

الك�سفية  احل���رك���ة  ان  زي����د،  اب���و  وب���ني 

واالر���س��ادي��ة ي��ن��ط��وي حت��ت ل��وائ��ه��ا ال��ي��وم 

75 ال���ف ك�����س��اف وم���ر����س���دة واك����رث م���ن 5 

االف ق��ائ��د وق���ائ���دة، ول��دي��ه��ا ج��ي�����ض من 

�سرف  لهم  ك��ان  مم��ن  وال���رواد  املتطوعني 

االنت�ساب للحركة .

وع��ن اب���رز االجن����ازات واخل��دم��ات قال 

مئة  وع��رب  الك�سفية  احلركة  ان  زي��د،  اب��و 

عام ا�ستطاعات ان ت�سبح ع�سوا فاعال يف 

اجلمعية  ويف  العاملية،  الك�سفية  املنظمة 

ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ر���س��دات، واالق��ل��ي��م ال��ع��رب��ي 

العربية. الك�سفية  واملنظمة  للمر�سدات، 

ل���ل���ح���رك���ة ه��و  اب������رز اجن������از  وق������ال ان 

ك�سفية  �سلطة  اع��ل��ى  اردين  ���س��اب  ت��روؤ���ض 

يف ال��ع��امل وه��و ال�����س��اب اح��م��د ال��ه��ن��داوي، 

كاأول امني عام للمنظمة الك�سفية العاملية 

اجلن�سية  حيث  من  لها  العام  وال�سكرتري 

ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��م��ر، ف�����س��ال ع��ن ان االردن 

ال��ي��وم ه��و م��ق��ر ل��الحت��اد ال��ك�����س��ف��ي ل��دول 

دول عربية   8 ي�سم  العربي، حيث  امل�سرق 

وجمعية الك�سافة واملر�سدات االردنية هي 

االمني العام لالحتاد.

م��ا قدمه ك�سافو  ان  زي��د،  اب��و  واأ���س��اف 

�سل�سلة  اىل  يحتاج  ع��ام،  مئة  عرب  االردن 

على  ال�سوء  ت�سليط  ميكن  لكن  حلقات، 

االن�سانية  اخل��دم��ات  م��ن  مهمة  حمطات 

الك�سفية  احلركة  قدمتها  التي  والوطنية 

واالر�سادية االردنية.

التاريخ  اأن  اىل  اخل�سو�ض  بهذا  واأ�سار 

�ساهد على ما قام به الك�سافون عام ١٩48 

حيث كان قرار القيادات الك�سفية يف ذلك 

وفاعلة  حا�سرة  الك�سافة  تكون  ان  الوقت 

لالجئني  االن�سانية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف 

وتقدمي امل�ساعدات واالإ�سراف على مراكز 

االيواء، ويف اعقاب العدوان الثالثي على 

احلركة  دور  يقت�سر  مل   ١٩56 ع��ام  م�سر 

ال��ك�����س��ف��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��اح��ة االردن���ي���ة حيث 

���س��ارك��ت ف��رق��ة ك�����س��ف��ي��ة يف اع�����ادة اإع��م��ار 

قيادة  �سكلت   ١٩67 حرب  ةبعد  بور�سعيد، 

ال��ك�����س��اف��ة ف���رق ط����وارئ يف ج��م��ي��ع ان��ح��اء 

ال��دف��اع  م��راك��ز  يف  وال��ت��ح��ق��وا  بعد  اململكة 

امل�����دين، واإب�����ان ح���رب اخل��ل��ي��ج ع���ام ١٩٩٠ 

تقدمي  يف  دور  وامل��ر���س��دات  للك�سافة  ك��ان 

اأو  ال��ع��ائ��دي��ن  للمغتبني  ���س��واء  اخل��دم��ات 

الالجئني.

النظم االيديولوجي بني  وعن م�سروع 

االإيديولوجي  النظم  م�سروع  ان  زيد،  ابو 

ه��و م�����س��روع ع��امل��ي ل��ك��ن��ه ي��ن��ف��ذ يف االردن 

كاأول جمعية ك�سفية يف املنطقة العربية.

وعن جتارب القادة يف احلركة الك�سفية 

االردن��ي��ة، ق��ال ف��وؤاد حمزة وه��و اح��د رواد 

بالعمل  جت��رب��ت��ي  “يف  الك�سفية  احل��رك��ة 

ان  وج���دت  ع��ام��ا،   5٠ م��دى  على  الك�سفي 

اآف��اق  تو�سيع  يف  وا���س��ع  دور  احل��رك��ة  لهذه 

ال���ف���رد وال����ق����درة ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م وت��ذل��ي��ل 

ال�����س��ع��اب وال��ت��ح��م��ل وح�����س��ن ال��ت�����س��رف يف 

تتحقق  ال  م��ت��ع��ة  اىل  ا����س���اف���ة  امل����واق����ف، 

اال مب��م��ار���س��ة ه���ذه احل���رك���ة وال��ع��ي�����ض يف 

ال  والتي  واالإر���س��ادي��ة  الك�سفية  املخيمات 

او  تعليمي  ن��ظ��ام  اأي  يحتويها  ان  مي��ك��ن 

تربوي او حركة �سبابية اخرى”.

الك�سفية  احل��رك��ة  ان  ح��م��زة،  وا���س��اف 

واالإر�سادية تتميز بقدرة هائلة على تربية 

ال��ف��ت��ي��ة واإع����داده����م ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل وت��غ��ي��ري 

املواطنة  وتنمية  ايجابيا  ال�سلوك  امناط 

ال  وق���درات  مب��ه��ارات  والتمتع  ال�ساحلة 

توفرها لهم اأي حركة �سبابية اخرى.

ع��ل��م��ي��ا يف  ث���ب���ت  ذل����ك  ان  اىل  وا�����س����ار 

درج����ة  ل��ن��ي��ل  ق���دم���ه���ا  االوىل  درا����س���ت���ني 

امل���اج�������س���ت���ري م����ن اجل����ام����ع����ة االردن�����ي�����ة، 

يرحمها  ن��وار  ابو  عبلة  للقائدة  والثانية 

ال��دك��ت��وراة م��ن جامعة  ل��ن��ي��ل درج���ة  اهلل 

الدرا�ستان  بينت  حيث  املفتوحة،  القد�ض 

ذكرناه  مبا  يتمعون  احلركة  منت�سبي  ان 

اق��ران��ه��م مم��ن مل  �سابقا وي��ت��م��ي��زون ع��ن 

ينت�سبوا لهذه احلركة.

ال��ق��ائ��د ج���رب ع��ري��ق��ات ع�سو  وي���ق���ول 

جمعية  يف  ال�����س��اب��ق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

الك�سفية  اإن احلركة  واملر�سدات،  الك�سافة 

هي روؤية لبناء البيئة االآمنة للمجموعات 

وامل�ستدامة  الواعدة  واالإر�سادية  الك�سفية 

م��ن��ه��ج��ا وط���ري���ق���ة، ك����ي مت��ت��ل��ك م���ه���ارة 

خمزونها  خالل  من  الع�سر  مع  التعامل 

من الك�سافة واملر�سدات مبختلف املراحل 

متطلبات  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى  ال���ق���ادري���ن 

احلياة بكفاءة، وي�سجلون كل يوم منوذجا 

يف االبداع واالبتكار.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ام�����ني ع�����ام ج��م��ع��ي��ة 

ال��ك�����س��اف��ة وامل���ر����س���دات االردن���ي���ة ال�����س��اب��ق 

اىل  “انت�سبت  ا���س��ك��ن��در،  ���س��م��ي��ح  ال��ق��ائ��د 

احلركة الك�سفية يف العام ١٩56 وما زلت، 

جلمعية  ك��ق��ائ��د  امل��رات��ب  جميع  وت��ق��ل��دت 

ال��ك�����س��اف��ة وامل���ر����س���دات، م���ن ق��ائ��د ف��رق��ة 

العربية،  الك�سفية  اللجنة  رئي�ض  وحتى 

وع�سوا يف العديد من اللجان”.

وا������س�����اف ا����س���ك���ن���در رئ���ي�������ض ال��ل��ج��ن��ة 

على  ح�سلت  ال�سابق،  العربية  الك�سفية 

ال���ع���دي���د م����ن االأو�����س����م����ة ع���ل���ى اخ���ت���الف 

عدد  ت�ساعف  النتيجة  وك��ان��ت  ا�سكالها، 

و�سل  حيث  الك�سفية  للحركة  املنت�سبني 

عددهم 75 الفا، وهو موؤ�سر هام ملا تقدمه 

برامج  م��ن  ملنت�سبيها  الك�سفية  احل��رك��ة 

تتنا�سب مع احيتاجتهم وقدراتهم.

الك�سفي  العمل  ج��وه��ر  ان  اىل  واأ���س��ار 

ه��و االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ن��ف�����ض، م��و���س��ح��ا ان 

م�سرف  االردنية  الك�سفية  احلركة  تاريخ 

ال��ع��امل��ي واجل��م��ي��ع ي�سهد  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

ل��ل��م�����س��ت��وى ال��رف��ي��ع ل��ل��ق��ادة وال���ق���ائ���دات 

يف  �سيما  االردنيني،  واملر�سدات  والك�سافة 

احلركة  اأن  موؤكدا  اخلارجية،  امل�ساركات 

االردنية مل تكن جمرد مهارات  الك�سفية 

يف  ك��ب��ريا  دورا  لعبت  ب��ل  مت��ار���ض  ك�سفية 

املجتمع.

تعر�ست  “عندما  ا���س��ك��ن��در  وا���س��ت��ذك��ر 

ال����ب����ل����د يف ع�����م�����ان يف  م���ن���ط���ق���ة و������س�����ط 

خ��م�����س��ي��ن��ي��ات و���س��ت��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل��ا���س��ي 

الك�سافة  ب���ادرت  حيث  االم��ط��ار،  ل�سيول 

الفتا   ، النا�ض”  وم�ساعدة  امل��م��رات  لفتح 

الك�سافة  ملجتمع  الكبري  التقدير  اأن  اىل 

مل ي����اأت م���ن ف����راغ ب���ل ل���ل���دور االن�����س��اين 

الك�سفية  احلركة  بها  تقوم  الذي  والقيم 

يف املجتمع.

 رئيس هيئة األركان يستقبل 
قائد سالح الجو العراقي

االنباط- عمان

االأركان  هيئة  رئي�ض  ا�ستقبل   

يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء  امل�سرتكة 

اأح����م����د احل���ن���ي���ط���ي، يف م��ك��ت��ب��ه 

االثنني،  ام�ض  العامة  بالقيادة 

ق����ائ����د �����س����الح اجل������و ال���ع���راق���ي 

ال��ف��ري��ق ال��ط��ي��ار ���س��ه��اب ج��اه��د 

علي والوفد املرافق.

وب�������ح�������ث ال���������ل���������واء ال�����رك�����ن 

بح�سور  ال�سيف،  مع  احلنيطي 

امل��ل��ح��ق ال��ع�����س��ك��ري ال��ع��راق��ي يف 

ك��ب��ار �سباط  ع��م��ان وع����دد م���ن 

ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة – 

التعاون  اأوج��ه  العربي،  اجلي�ض 

امل�سرتك،  الع�سكري  والتن�سيق 

التعاون  ع��الق��ات  تعزيز  و�سبل 

ال��ث��ن��ائ��ي مب���ا ي���خ���دم م�����س��ل��ح��ة 

ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة يف ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سقيقني.

 المعرض الكشفي الدائم..  تاريخ عريق وحاضر متجدد

االنباط- عمان

 اأك�����د رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال���ن���واب امل��ح��ام��ي 

بقيادة  االأردن  وقوف  الدغمي  الكرمي  عبد 

ال���ث���اين اإىل ج���وار  امل���ل���ك ع���ب���داهلل  ج���الل���ة 

التي  والعقبات  التحديات  ملواجهة  ال��ع��راق 

يواجهها.

ام�ض  املجل�ض  ع��ن  ���س��ادر  ب��ي��ان  وبح�سب 

رئي�ض  لقائه  خ��الل  الدغمي  ق��ال  االث��ن��ني، 

العراقي حممد احللبو�سي،  النواب  جمل�ض 

وال����وف����د ال����ربمل����اين ال�����ذي ي�����س��م مم��ث��ل��ني 

اإن  ك��اف��ة،  ال��ع��راق��ي��ة  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  ع��ن 

املنطقة اليوم حتتاج اإىل اإيجاد حلول ذاتية 

�سيما  االإقليم،  منها  يعاين  التي  للم�ساكل 

واالإره���اب  والبيئة  االقت�سادية  التحديات 

والتطرف.

العراقي  الوفد  زي��ارة  اأن  الدغمي  واأك��د 

ت����اأت����ي يف ����س���ي���اق ����س���ي���اغ���ة روؤي�������ة ج���دي���دة 

ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، يف ظ����ل ال���ت���ح���والت ال���دول���ي���ة 

احلرب  اآثار  مواجهة  خ�سو�سا  واالإقليمية، 

االأمن  على  وانعكا�سها  االأوكرانية  الرو�سية 

الغذائي والطاقة واأ�سعار ال�سلع اإ�سافة اإىل 

تداعيات جائحة كورونا.

اأك�����د ال��دغ��م��ي  ويف امل���ل���ف االق���ت�������س���ادي، 

ع��ل��ى ال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����س��ادي ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

م���ن خ����الل ت��ن��ف��ي��ذ امل��ن��ط��ق��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

العقبة-  النفط  اأنبوب  وم�سروع  امل�سرتكة، 

امل�سرتك  الربي  النقل  اإىل  اإ�سافًة  الب�سرة، 

الكهربائي  وال��رب��ط  امل��وح��دة  التذكرة  ع��رب 

امل�سرتك وم�ساريع املقاوالت واالإن�ساءات.

االأردين  ال����ت����ع����اون  خم����رج����ات  وح�������ول 

العراقي امل�سري، �سدد الدغمي على التزام 

اآلية  اإط���ار  يف  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  بتعزيز  االأردن 

ال��ت��ع��اون ال��ث��الث��ي وف���ق ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة 

تن�سيق  اإىل  داع��ي��ا  ال���ث���اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

اخلطوات امل�ستقبلية حيال امل�ساريع املُقدمة 

يف  خ�سو�ساً  الثالثي،  التعاون  اآلية  �سمن 

جعلت  ال��ت��ي  االقت�سادية  التحديات  ���س��وء 

اإحلاحاً  اأك��رث  ���س��رورة  املمنهج  التعاون  من 

امل�سرتكة. امل�سالح  خلدمة 

م���ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن احل��ل��ب��و���س��ي م��واق��ف 

عززتها  ال��ت��ي  ب���الده  جت��اه  امل�سرفة  االأردن 

اجل����ه����ود االأردن�����ي�����ة ب���ق���ي���ادة ج���الل���ة امل��ل��ك 

االإقليمية  ل��ق��اءات��ه  خ��الل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

والدولية.

وج��������دد احل���ل���ب���و����س���ي ح����ر�����ض ال����ع����راق 

تعزيز  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  اأط��ي��اف��ه  مبختلف 

ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأوا����س���ر 

االأ�سعدة  م��ن  وال��ع��دي��د  امل��ج��االت  مبختلف 

وحتديدا الربملانية منها.

وفيما يتعلق مبخرجات التعاون االأردين 

العراقي الثنائي والتعاون االأردين العراقي 

امل�����س��ري ال��ث��الث��ي اأك���د اأن جم��ل�����ض ال��ن��واب 

ال��ع��راق��ي ي��دع��م ت��ل��ك ال��ت��واف��ق��ات ال��ت��ي من 

�ساأنها تعزيز الواقع االقت�سادي امل�سرتك.

من جهتهم، اأكد ممثلو القوى ال�سيا�سية 

يف ال��ربمل��ان ال��ع��راق��ي امل�����س��ارك��ون يف ال��وف��د 

االأردن  اإىل  ي��ن��ظ��ر  ال����ع����راق  اأن  ال�����س��ي��ف، 

مثمنني  العراق،  اإىل  االأق��رب  البلد  بو�سفه 

ال��ع��راق  ج���وار  اإىل  ال��وق��وف  يف  االأردن  دور 

ا�ستقبال  خالل  من  املا�سية  ال�سنوات  طيلة 

االإره��اب،  مكافحة  جهود  ودع��م  الالجئني، 

وت��ع��زي��ز اأم���ن ال���ع���راق وا���س��ت��ق��راره ووح���دة 

اأرا�سيه.

م��ن  م���زي���د  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه��م  اك�������دوا  ك���م���ا 

امل���ل���ف  يف  خ���ا����س���ة  االأردن  م�����ع  ال����ت����ع����اون 

االق���ت�������س���ادي واال���س��ت��ث��م��ار وج���ه���ود اإع�����ادة 

امللك  جاللة  مبواقف  واعتزازهم  االعمار، 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين، وال��ت��ي ك��ان��ت ع��ل��ى ال���دوام 

والعراق  االأم��ة  مل�سالح  انحيازه  عن  تعبريا 

التحديد. على 

اأن  اإىل  تطلعه  ع��ن  ال��وف��د  اأع�ساء  وع��رب 

العالقات  تعزيز  يف  دورا  الربملانيون  يلعب 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، وذل���ك م��ن خ��الل 

يف  املمثلة  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  على  االنفتاح 

ال���ربمل���ان ال���ع���راق���ي ب��و���س��ف��ه ط��رف��ا ف��اع��ال 

العراقي،  ال�سيا�سي  النظام  بنية  واأ�سيال يف 

ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ت���ط���ل���ع���ه���م  ع�����ن  ع�������ربوا  ك���م���ا 

يف  التفاهم  وم��ذك��رات  الثنائية،  االتفاقات 

ب��ال��ن��ف��ع على  ي��ع��ود  امل��ج��االت ومب���ا  خمتلف 

ال�سقيقني. البلدين 

لرئي�ض  االأول  ال��ن��ائ��ب  ال��ل��ق��اء،  وح�����س��ر 

ال�����س��ف��دي وال��ن��ائ��ب  اأح��م��د  ال��ن��واب  جمل�ض 

وم�ساعدا  الزيادين  هيثم  املهند�ض  الثاين 

ال�سوحة،  ورا���س��د  ال��ب��داوي،  غ��ازي  الرئي�ض 

اخل��ارج��ي��ة خلدون  ال�����س��وؤون  ورئ��ي�����ض جلنة 

ح��ي��ن��ا، وم���ق���رر جل��ن��ة االأخ�������وة ال��ربمل��ان��ي��ة 

االأردنية العراقية حممد بني يا�سني.

 رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع نظيره العراقي

 وزير األوقاف يشارك بندوة 
علمية في جدة

االنباط- عمان

���س��ارك وزي���ر االأوق����اف وال�����س��وؤون 

الدكتور  االإ���س��الم��ي��ة  وامل��ق��د���س��ات 

حممد اخل��الي��ل��ة ام�����ض االث��ن��ني، 

ال����ط����ي����ور  ت��������دوي��������خ  ن������������دوة  يف 

واحل��ي��وان��ات ق��ب��ل ذب��ح��ه��ا واأث���ره 

على �سرعية الذبح الذي ينظمها 

الدويل  االإ�سالمي  الفقه  جممع 

يف مدينة جدة.

وق������دم ال�����وزي�����ر اخل���الي���ل���ة يف 

ال����ن����دوة ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا امل��ج��م��ع 

بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء 

والدواء يف ال�سعودية بحثا علميا 

ال�سرعية”وحكم  “الذكاة  بعنوان 

امل�ستخدمة.  احل��دي��ث��ة  ال��و���س��ائ��ل 

واأ�سار اخلاليلة اإىل اأن اهلل تعاىل 

ال��ط��ي��ب��ات وح����رم علينا  ل��ن��ا  اأب����اح 

ما  االأح��ك��ام  من  و�سرع  اخلبائث، 

الدنيا  يف  النا�ض  م�سالح  يحقق 

واالآخرة، و�سخر لنا ما يف االأر�ض 

واإح�����س��ان��ا،  وراأف����ة  رح��م��ة  جميعا، 

ع����ل����ى ج��م��ي��ع  ت�����ع�����اىل  ك����ت����ب����ه  و 

املخلوقات.

 الكوفحي:  نراهن على وعي المواطن وضرورة اللجوء لقانون يالحق من يستهتر بنظافة المدينة

رمي النفايات وتلويث األماكن العامة.. ثقافة عامة أم حاالت فردية ؟؟؟
غوانمة: الجهات الحكومية لم تتعاون والسؤال عن مدى جدية اإلجراءات الحكومية والشرطة البيئية
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خالل عدة �شنو�ت نو�جه يف �لأردن عدة �أعد�ء تتج�شد يف جمموعة من �لأ�شباح �لتي نلم�س �آثارهم 

ول منلك �لو�شيلة ملحا�شرتهم و�لق�شاء عليهم، فمنذ مدة و�شبح �لظروف �لقت�شادية ي�شاركنا ليلنا 

ونهارنا ورغيف خبزنا وتنكة �لكاز، وكان �شبح �لكورونا �لطارئ قد �شوه حياتنا �ليومية �لجتماعية 

ر�أ�شه على و�شادتنا قبلنا، وهناك �شبح �خلوف من  و�لتتردد بات ي�شع  و�لقت�شادية، و�شبح �خلوف 

�لقادم و�نعد�م �لثقة بامل�شتقبل، كل هذه �لأ�شباح ما ز�لت ت�شيطر على حياتنا ومعي�شتنا كاأنها جمل�س 

�أق�شمت ميينها لكي تكدر �شفو حياتنا وتدخلنا يف هذه  �أمتتام من  م�شغر حلكومة طارئة ل نعرف 

ملو�جهتهم  �لكافية  �لو�شائل  �ل�شرعية  حكومتنا  متلك  ول  �ملتالحقة  و�ملجتمعية  �لنف�شية  �لأزمتتات 

لأنها ت�شري وحيدة وبعيدة عنا لأنها تتعامل معنا كو�شية علينا ول�شنا ك�شركاء �إل عندما تريد منا 

�ملزيد من �لتحمل عند غالء �ل�شعار.

لقد بتنا يف عمان نحتاج حلكومة من �لطباء �لنف�شيني و�ملعاجلني �لروحيني حتى نتغلب على 

�أفر�د �لأ�شر و�ملجتمع  هذه �لأ�شباح وعلى هذه �لطاقة �ل�شلبية �لتي باتت �ل�شفة �ملتفق عليها بني 

باأ�شره.

و�ل�شوؤ�ل هنا على ماذ� نخاف؟

�لتي نذهب  �أعمالنا  �إىل  �أن ل جند و�شيلة نقل تقلنا  �أو  ناأكل رغيف �خلبز؟  �أل  فهل نخاف من 

�أليها لأنها و�جب ولي�شت مكانا لالنتاجية، �أم �شنخاف �أل جند حزمة �نرنت لنتابع �لهر�ء �ملتد�ول 

�أ�شبحنا ننتظر كل �شيء من  �لتو��شل �لجتماعي و�لتتذي ل نعرف من يبثه وملتتاذ�؟ ملاذ�  يف مو�قع 

�حلكومة �لتي بدورها تتنظر �أغلب �لأ�شياء منا كمو�طنني؟

�أو  هيا نرجع �إىل تاريخ بالدنا حتى نتعلم باأن هذه �ليام كغريها �شتم�شي ورمبا �شتكتب فقرة 

ولكنها عا�شت  ب�شعوبات عديدة  �أن متر  �لتاريخ  تعودت منذ فجر  �لتاريخ، فعمان  فقرتني يف كتب 

7000 �شنة و�شتعي�س �أي�شا ولن ت�شكو مثلنا، ل �أجد مربر� للخوف �إن كنا موؤمنني باهلل، فاهلل �شيكون 

د�ئما معنا، ول معنى للخوف �إن كنا نحب بالدنا، فالت�شحية �ملطلوبة �ليوم لي�شت باملوت يف �شبيلها 

�أنف�شنا عندما يزيد �ل�شغط  بل بال�شر�ر على �حلياة يف �شبيلها، وكذلك �شيتبخر �خلوف يف غور 

وترتفع درجتتات �حلتتر�رة ول �أظن �أن هناك �شغطا فوق هذ� ولن ترتفع درجتتات �حلتتر�رة �أكرث مما 

و�شلت.

و�ملحبة  بالعمل  �شن�شيده  �لتتذي  �لتتفتترح  �شيو�ن  ختتطتتو�ت  بعد  وعلى  �حلتتزن  طريق  �آختتر  يف  نحن 

�إل �لعمل �حلقيقي و�لعمل �ملنتج،  و�شنطرد بهما �خلوف و�لقلق و�حلزن، هذه �ملفرد�ت ل يخيفها 

فاحلياة تعطي فقط ملن يعطيها ونحن منذ فرة طويلة ل نعطي حياتنا �إل �لكالم �لفارغ �لذي يرتد 

�إزد�د فر�غا و�زد�د ثقال و�أ�شبح كاجلاثوم فوق �شدورنا، لنجرب �أن نعمل ب�شدق ولي�س  علينا وقد 

كو�جب و�أن نوؤمن يف بالدنا من كل قلوبنا ولي�س �إميان �ل�شعار�ت و�لديباجات �ل�شعبية و�لر�شمية.

�لعمل و�لبتتد�ع و�لإ�شر�ر على �حلياة هم �شبيلنا ل �لتذمر و�ل�شكوى و�خلتتوف و�حلتتزن، دعونا 

�شمري  ونحن  م�شترة  �إل  مو�جهتنا  على  تقوى  ول  جبانة  �خلفية  �لأ�شباح  فهذه  �لأ�شباح  نحارب 

�لوجود �لذي �شرب من ماء ر�أ�س �لعني وتيمم من تر�ب عني غز�ل.

عمان و�أهلها و�لأردن باأ�شره �شيبقى حا�شر� يف تاريخ هذ� �لعامل ولن ينال منه �لأعد�ء من ظهر 

منهم ومن �أ�شتر.

الصالحي سعيد 

 عمان ضد األشباح
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 بتتحتتث �ملتتتديتتتر �لتتتتتنتتفتتيتتذي ملتتهتترجتتان جتتر�تتس 

للثقافة و�لفنون، مازن قعو�ر، ووزيرة �ل�شوؤون 

�لتتّثتتقتتافتتيتتة �لتتتتتونتت�تتشتتيتتة، �لتتّدكتتتتتورة حتتيتتاة قطاط 

�لقرمازي، �أوجه �لتعاون بني �جلانبني.

لتتبتتيتتان �تتشتتحتتفتتي �تتتشتتتادر عتتتن وز�رة  ووفتتتقتتتا 

�لتتثتتقتتافتتة �متت�تتس �لثتتتنتتتني، قتتالتتت �لتتتقتتترمتتتازي يف 

عتتتمتتتان، بح�شور  �لأحتتتتد يف  �أمتتت�تتتس  لتتقتتاء جتتترى 

�ل�شهيلي،  ختتالتتد  �لأردن  يف  �لتون�شي  �ل�شفري 

للثقافة  عا�شمة  �إربتتتد  �حتفالية  هام�س  على 

�إن تون�س من �لدول �لعربية   ،2022 �لعربية 

ور�فعة  للتنمية  قاطرة  �ملهرجانات  تعترب  �لتي 

وتطوير  �لثقافية  لل�شياحة  �لفر�س  لتوفري 

�ملختلفة. �لثقافية  �ل�شناعات 

بتتاملتتهتترجتتانتتات،  متتعتتنتتيتتة  تتتونتت�تتس  �أن  و�أكتتتتتتتدت 

�ملهمة ميكن  �ملتتهتترجتتانتتات  �لتتعتتديتتد متتن  وهتتنتتاك 

متتهتترجتتان جر�س  متتع  �تتشتتر�كتتة حقيقة  تتتقتتدم  �أن 

قرطاج  مهرجان  ر�أ�شها  على  و�لفنون،  للثقافة 

�لتتتتذي يتتعتتتتترب �تتشتتبتتيتتهتتا مبتتهتترجتتان جتتتر�تتتس، مما 

ي�شهم بتبادل �خلرب�ت بني �لطرفني.

�أختتري�  عقد  متتوؤمتتتر  تو�شيات  �إىل  و�أ�تتشتتارت 

�ملهرجانات  متتديتتري  متتن  �حلتت�تتشتتور  فيه  ناق�س 

�أن تكون هناك من�شة  �أهمية  يف �لعامل �لعربي 

تتتنتتظتتم هتتتتذه �ملتتتهتتترجتتتانتتتات، وتتت�تتشتتهتتم يف تتترتتتيتتب 

�أفكار  وتقدمي  �لت�شارب،  عن  بعيد�  �أجند�تها 

تتتبتتادل �خلتتتترب�ت وف�شح  جتتديتتدة و�لإ�تتشتتهتتام يف 

�ملتتجتتال لتتلتتحتتو�ر �لتتبتتنتتاء متتن ختتالل هتتذه �ملن�شة 

بني جميع �ملهرجانات، مبينة �أنه ميكن �إطالق 

وتتتونتت�تتس  �لأردن  بتتني  بتتالتتتتت�تتشتتارك  �ملتتنتت�تتشتتة  هتتتذه 

لتكون من�شة عربية.

متتتتن جتتتهتتتتتتته، �أعتتتتتتترب قتتتتعتتتتو�ر عتتتتن ��تتشتتتتتعتتد�د 

متتتهتتترجتتتان جتتتر�تتتس لتتلتت�تتشتتر�كتتة متتتع �ملتتهتترجتتانتتات 

متت  �لتي  �ملن�شة  فكرة  �أن  متتوؤكتتد�  �لتون�شية، 

�ملهرجانات  موؤمتر  ح�شوره  ختتالل  مناق�شتها 

قتتتاطتتترة لتتلتتتتتنتتمتتيتتة، �تتشتتتتتكتتون فتتر�تتشتتة حتتقتتيتتقتتيتتة 

للنهو�س بفكرة �ملهرجان عربيا.

وحتدث قعو�ر عن �أبرز مالمح �لربناجمني 

جر�س،  ملهرجان   36 �لت للدورة  و�لثقايف  �لفني 

ويحمل  بامتياز  عائليا  �شيكون  �أنتته  �إىل  لفتا 

تتتنتتوعتتا ثتتقتتافتتيتتا و��تتشتتعتتا، د�عتتيتتا �ملتتثتتقتتف و�لتتفتتنتتان 

جر�س  مهرجان  يف  �شريكا  يكون  لأن  �لتون�شي 

�لتتتتتتذي يتتعتتتتترب متتتتن �أكتتتتتترب و�أهتتتتتتتم �ملتتتهتتترجتتتانتتتات 

�لعربية.

 مدير مهرجان جرش ووزيرة الشؤون الثقافية التونسية 
يبحثان التعاون
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 �نتتتطتتتلتتتقتتتت �جلتتتتتتتتولت �ملتتتيتتتد�نتتتيتتتة خلتتلتتيتتة 

على  �ملتت�تتشتتددة  �لتتيتتومتتيتتة  و�ملتتر�قتتبتتة  �لتفتي�س 

�ملحافظات  و�لتتدو�ئتتيتتة يف  �لتتغتتذ�ئتتيتتة  �ملتتنتت�تتشتتاآت 

�ملكتظة بال�شكان و�لبوؤر �ل�شاخنة.

و�لتتتدو�ء،  للغذ�ء  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  وقتتالتتت 

�لتفتي�س  خلية  �إن  �لثتتنتتني،  �م�س  بيانها،  يف 

عام  مدير  برئا�شة  �مليد�نية  �أعمالها  با�شرت 

�أوعتتز  حيث  مهيد�ت،  نتتز�ر  �لدكتور  �ملوؤ�ش�شة 

بت�شكيلها خالل �جتماع للجنة �لتخطيط يف 

�ملوؤ�ش�شة.

ر�فقه  �إن �نطالقة �خللية  وقال مهيد�ت، 

ت�شكيل غرفة عمليات خا�شة برئا�شته، هدفها 

�لعمليات  ومتابعة  وتنظيم  �ملبا�شر  �لإ�شر�ف 

بها،  �ملرتبطة  �لرقابية  و�لإجتتر�ء�ت  �مليد�نية 

�لدعم  وتتتقتتدمي  بان�شيابية  �شريها  و�تتشتتمتتان 

و�لإ�شناد �لالزم �إن ��شتدعت �حلاجة.

�لإجتتتر�ء�ت  باتخاذ  �خللية  مفت�شي  ووجتته 

�مل�شددة ب�شكل حازم و�شارم مبوجب مقت�شيات 

�لقانون، وعدم �لتهاون مع �ملخالفني لغايات 

يكفل  ومبتتا  �لآمتتنتتة  �لأغتتذيتتة  �ن�شياب  �شمان 

حماية �شحة و�شالمة �ملو�طنني.

و�أ�شاف مهيد�ت �أن �خللية تاأتي ��شتمر�ر� 

جلهود �ملوؤ�ش�شة �لرقابية وحمالتها �لرقابية 

عمليات  تكثيف  على  تتتركتتز  و�لتتتتتي  �لتتتدوريتتتة، 

�لرقابة و�لتتّبع يف خمتلف حمافظات �ململكة، 

وتكثيف �جلهود �ملتعلقة بالتعامل مع �شكاوى 

�ملو�طنني ومتابعتها.

و�أ�شار �لبيان �إىل �أن �خللية با�شرت �إجر�ء 

�ملن�شاآت  جلميع  �شاملة  متتيتتد�نتتيتتة  متت�تتشتتوحتتات 

ب�شكل  �ملتتحتتافتتظتتات  و�لتتتدو�ئتتتيتتتة يف  �لتتغتتذ�ئتتيتتة 

بال�شروط  �ملن�شاآت  �لتز�م  من  للتاأكد  يومي؛ 

�ل�شحية وتطبيق �أنظمة �حلفاظ على �شحة 

�لغذ�ء خالل جميع مر�حل  و�شالمة وجتتودة 

تتتتد�ولتتته، ومتتر�قتتبتتة وتتتتتتّبتتع ممتتار�تتشتتات عر�س 

و�شليم  ب�شكل �شحي  �لغذ�ئية  �ملو�د  وتخزين 

من حيث عدم عر�شها خارج �ملن�شاآت �لغذ�ئية 

و�شحب  و�لتتغتتبتتار،  �ل�شم�س  لأ�شعة  وتعر�شها 

عتتيتتنتتات يتتومتتيتتة متتو�تتّشتتعتتة متتن �ملتتتتو�د �لتتغتتذ�ئتتيتتة 

�ملتتتتتتتد�ولتتتة و�لتتتوجتتتبتتتات ومتتدختتالتتتهتتا لتتغتتايتتات 

فح�شها يف خمترب�ت �ملوؤ�ش�شة.

مالحظات  ت�شتقبل  �ملوؤ�ش�شة  �أن  و�أو�تتشتتح 

و��شتف�شار�ت و�شكاوى �ملو�طنني على مد�ر �لت 

�ل�شكاوى �ملجاين  �شاعة من خالل خط   24
 info @ 117114، و�لربيد �لإلكروين
على  �آب  �لو�ت�س  تطبيق  وعتترب   ،jfda.jo

�لرقم )0795632000(.
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�لعلمي،  و�لتتبتتحتتث  �لتتعتتايل  �لتعليم  وز�رة  دعتتتت 

�لتتر�غتتبتتني  وذويتتهتتم  �لطلبة  جميع  �لثتتنتتني،  �متت�تتس 

مكاتب  مر�جعة  �إىل  �جلامعية  وثائقهم  بت�شديق 

و�ملتتوزعتتة  لتتلتتوز�رة،  �لتابعة  �لثقافيني  �مل�شت�شارين 

�جلتتامتتعتتات  وبتتعتت�تتس  �لر�شمية  �جلتتامتتعتتات  جميع  يف 

�خلا�شة.

وقتتتال �لتتنتتاطتتق �لإعتتتالمتتتي بتتا�تتشتتم �لتتتتتوز�رة مهند 

�لطلبة  على  للت�شهيل  تتتاأتتتي  �لتتدعتتوة  �إن  �خلطيب، 

وجتتتنتتيتتبتتهتتم عتتنتتاء �لتتتتتوجتته �إىل متتركتتز �لتتتتتتتوز�رة يف 

عنهم  يتتختتفتتف  متتا  وثتتائتتقتتهتتم،  لت�شديق  �لتتعتتا�تتشتتمتتة، 

�لوقت و�جلهد و�ملال.

�أنتتته  �إىل  بتتتيتتتان �تتشتتحتتفتتي،  �لتتتتتتتوز�رة يف  و�أ�تتتتشتتتتارت 

مكاتب  متتر�جتتعتتة  �ل�شمال  �إقتتلتتيتتم  يف  للطلبة  ميكن 

�ملتت�تتشتتتتت�تتشتتاريتتن �لتتثتتقتتافتتيتتني يف جتتامتتعتتات: �لتتريمتتوك، 

و�لعلوم و�لتكنولوجيا، و�آل �لبيت، وجر�س �لأهلية، 

وكلية عجلون �جلامعية.

مر�جعة  �لو�شط  �إقليم  يف  للطلبة  ميكن  بينما 

مكاتب �مل�شت�شارين �لثقافيني يف جامعات: �لأردنية، 

/�ل�شلط،  �لتطبيقية/�ملركز  �لبلقاء  و�لها�شمية، 

�لأملانية �لأردنية، و�لعلوم �لتطبيقية، و�لبر�.

�إقليم �جلنوب فيمكنهم مر�جعة  �أما �لطلبة يف 

موؤتة،  جامعات:  يف  �لثقافيني  �مل�شت�شارين  مكاتب 

و�لطفيلة �لتقنية، و�حل�شني بن طالل، و�لأردنية/

فرع �لعقبة.

االنباط- اإربد

م�ّشاد،  �إ�شالم  �لدكتور  �لريموك  جامعة  رئي�س  قتترر   

تاأجيل �قتطاع �لأق�شاط �ل�شهرية �مل�شتحقة ل�شهر حزير�ن 

للعاملني يف  �لدختتتار  قتترو�تتس  متتن  للم�شتفيدين  �حلتتتايل، 

�جلامعة من �أع�شاء �لهيئتني �لأكادميية و�لإد�رية.

وقتتتتتال متت�تتشتتاد يف تتت�تتشتتريتتح �تتشتتحتتفتتي �متتت�تتتس �لثتتتنتتتني ، 

�إن �لتتتقتتتر�ر يتتاأتتتي حتتر�تتشتتاً متتن جتتامتتعتتة �لتتتريمتتتوك و�شمن 

و�لتتقتتر�ر�ت  �لإجتتتر�ء�ت  �تخاذ  يف  �لجتماعية  م�شوؤوليتها 

�ملالية عن كو�درها  �لتي من �شاأنها �لتخفيف من �لأعباء 

�لب�شرية.

 انطالق جوالت التفتيش 
المكّثفة على المنشآت الغذائية 

والدوائية في المحافظات

 التعليم العالي تدعو الطلبة لمراجعة 
مكاتب المستشارين بالجامعات 

لتصديق وثائقهم

اليرموك تؤجل اقتطاع األقساط 
الشهرية لصندوق االدخار لشهر حزيران

 توقعات برفع أسعار األلبان ٪20

 المستقلة لالنتخاب مسؤولة عن تحديد مواعيد الترشح 
واالقتراع النتخاب غرف الصناعة

 رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يكرم فريق طلبة الجامعة 
المشاركين في مسابقة السومو روبوت

االنباط-وكاالت

خ�شائر  تتكبد  �لألتتبتتان  م�شانع  �ل�شكعة: 

فتتتتتادحتتتتتة يف ظتتتتتل �رتتتتتتفتتتتتاع �أ�تتتتشتتتتعتتتتار �حلتتلتتيتتب 

و�ملحروقات

�لأردن  �شناعة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  قتتال 

فو�ز �ل�شكعة، �إنه من �ملتوقع �أن ت�شهد �أ�شعار 

�لألبان يف �لأردن �رتفاعا بنحو 20 يف �ملئة

و�أ�تتتشتتتاف �لتت�تتشتتكتتعتتة لتتتتت«روؤيتتتتا«، �لثتتتنتتتني، �أن 

نتيجة  فادحة  خ�شائر  تتكبد  �لألبان  م�شانع 

�رتتتتفتتتاع �أ�تتشتتعتتار �حلتتلتتيتتب، �إىل جتتانتتب �رتتتفتتاع 

كلف  على  �شلبا  �نعك�س  ما  �ملحروقات،  �أ�شعار 

مناق�شته  مت  �لأمتتتتر  هتتتذ�  �أن  مبينا  �لإنتتتتتتتاج، 

و�لتجارة  �ل�شناعة  وز�رة  مع  �شابق  وقتتت  يف 

و�لتموين

 10 �أ�شعار �حلليب بن�شبة  �رتفاع  �أن  وبني 

يعني  متتا  �مل�شانع  �أعتتبتتاء  متتن  �شيزيد  �ملتتئتتة  يف 

تتتوجتته �أ�تتشتتحتتابتتهتتا �إىل رفتتتع �أ�تتشتتعتتار �لألتتتبتتتان، 

م�شري�  بهم،  تلحق  �لتي  �خل�شائر  لتعوي�س 

رفع  على  يعملو�  مل  �مل�شانع  �أ�شحاب  �أن  �إىل 

�أ�تتشتتعتتار �لألتتتبتتتان يف وقتتتت �تتشتتابتتق، رغتتتم �رتتتفتتاع 

قتتر�تتشتتا،   48 �إىل   40 متتتن  �حلتتلتتيتتب  �أ�تتتشتتتعتتتار 

مر�عاة لأو�شاع �لأردنيني �لقت�شادية

لأ�شعار �حلليب،  �لأخري  �لرتفاع  �أن  و�أكد 

�مل�شانع،  �أ�تتشتتحتتاب  معاناة  وطتتتاأة  متتن  �شيزيد 

يف  �لألبان  �أ�شعار  رفع  �إىل  توجههم  يعني  ما 

�لرو�شية  �لأزمتتة  �أن  مو�شحا  �ملحلية،  �ل�شوق 

�شلبي ملحوظ  دور  لها  �أي�شا كان  �لأوكر�نية 

على �لأردن و�لقطاعات �لقت�شادية

ارتفاع اأ�سعار احلليب يف الأردن

ليث  �لأبتتقتتار  �ئتالف  جمعية  رئي�س  وقتتال 

�ل�شبب  هو  �لأعتتالف  �أ�شعار  �رتفاع  �إن  �حلاج، 

�أن  �إىل  لفتتتتتا  �حلتتلتتيتتب،  �أ�تتشتتعتتار  �رتتتتفتتتاع  ور�ء 

مربي �لأبقار ل يتلقون �أي دعم حكومي

�شهريا  يخ�شر  �لقطاع  �أن  �حلتتاج  و�أ�تتشتتاف 

�لأ�شعار،  فروقات  ب�شبب  دينار  مليوين  نحو 

 47 ب�شعر  �حلليب  بيع  يتم  �أنتته  �إىل  م�شري� 

53 قر�شا قر�شا فيما تبلغ كلفته نحو 

االنباط- عّمان

�أكد �لناطق �لإعالمي با�شم �لهيئة �مل�شتقلة 

�لهيئة  �أن  �لتترو��تتشتتدة  ختتري  حممد  لالنتخاب 

حتديد  يف  �حل�شرية  �ل�شالحية  �شاحبة  هي 

�ل�شناعة  غتتترف  لنتتتتتختتابتتات  �لقتتتتر�ع  متتوعتتد 

�ملزمع �إجر�وؤها قبل نهاية �لعام �حلايل.

�لتترزنتتامتتة  متتو�عتتيتتد  تنفيذ  �أن  عتتلتتى  و�تتشتتدد 

�لهيئة  �شالحيات  من  كذلك  هي  �لنتخابية 

�ل�شناعة،  غتترف  نتتظتتام  متتن  �ملتتتادة )8/�أ(  وفتتق 

�لتتتتتجتتارة،  غتتتترف  نتتظتتام  متتتن  )10/�أ(  و�ملتتتتتتادة 

�أي  باتخاذ  �ملطلق  �حلتتق  �لهيئة  مينح  و�لتتتذي 

�إجر�ء�ت ناظمة للعملية �لنتخابية.

�شحفية  ت�شريحات  يف  �لتترو��تتشتتدة  و�أو�تتشتتح 

�أن قر�ر حل جمال�س غرف �ل�شناعة و�لتجارة، 

�أو �إعتتتتالن �إجتتتتر�ء �نتتتتتختتابتتات �لتتغتترف، هتتي من 

�ل�شناعة  بتتتوز�رة  ممثلة  �حلكومة  �شالحيات 

�لهيئة  لكن  �ل�شارية،  �لأنظمة  وفق  و�لتجارة، 

�لقر�ع  موعد  حتديد  يف  �لقر�ر  �شاحب  هي 

و�لتتتتر�تتتتشتتتتح وطتتتبتتتيتتتعتتتة �لتتتتتتتعتتتلتتتيتتتمتتتات �لتتتتو�جتتتتب 

�شالمة  يتتكتتفتتل  مبتتا  بعملها  لتتلتتقتتيتتام  �إ�تتتشتتتد�رهتتتا 

�لعملية �لنتخابية من �جلو�نب كافة.

كو�درها  خالل  من  جاهزة  �لهيئة  �أن  و�أكتتد 

�ملتتتدربتتتة، نتيجة  �ملتتوؤهتتلتتة، و�ملتت�تتشتتانتتدة  �لتتذ�تتتيتتة 

تتتتر�كتتتم �خلتتتتتترب�ت عتتترب �ملتتتو��تتتشتتتم �لنتتتتتختتابتتيتتة 

�لتت�تتشتتابتتقتتة، لتتلتتقتتيتتام بتتتتاإجتتتتر�ء �نتتتتتختتابتتات غتترف 

�لتت�تتشتتنتتاعتتة بتتعتتد �لتتتتتتتاأكتتتد متتتن تتتوفتتر �لتت�تتشتتروط 

و�لعد�لة  و�ل�شفافية  �لنز�هة  ملعايري  �ل�شامنة 

و�حلياد، م�شتفيدة من تو�شيات جلان �نتخاب 

�لعام  جرت  �لتي  �ل�شابقة  لالنتخابات  �لغرف 

�أر�شيف �لهيئة، خ�شو�شا  و�ملوثقة يف   ،2018
تتتتو�تتتشتتتيتتتة حتتتتتديتتتتد متتتتوعتتتتد �عتتتتتتتتتمتتتتاد �لتت�تتشتتجتتل 

للغرف  �لناخبني  �شجالت  وتنقيح  �لنتخابي، 

�ل�شناعية و�لتجارية، �شمن مدد عادلة.

االنباط-عمان

�لتطبيقية  �لتتبتتلتتقتتاء  جتتامتتعتتة  رئتتيتت�تتس  �لتتتتتقتتى 

يف  �لعجلوين   فخري  �حمد  �لتتدكتتتتتور  �لأ�تتشتتتتتاذ 

 IEEE متتكتتتتتبتته �تتشتتبتتاح �لتتتيتتتوم  بتتفتتريتتق طتتلتتبتتة

)�لتتتتفتتتترع �لتتتطتتتالبتتتي ملتتهتتنتتد�تتشتتي �للتتتكتتترونتتتيتتتات 

�لتكنولوجية  �لهند�شة  كلية  و�لتتكتتهتتربتتاء(متتن 

وكلية �لذكاء �ل�شطناعي �لفائزين يف م�شابقة 

�ل�شومو روبوت �لتي �أقيمت يف جامعة �حل�شني 

�لتتتتتقتتنتتيتتة بتتحتت�تتشتتور متت�تتشتتريف �لتتفتتريتتق �لتتدكتتتتتور 

�ل�شطناعي  �لذكاء  كلية  عميد  �لدبا�س  حمزة 

  IEEE �لقي�شي م�شرف فريق  �ر�س  و�لدكتور 

يف كلية �لهند�شة �لتكنولوجية.

ويف بتتد�يتتة �لتتلتتقتتاء رحتتتب �لأ�تتشتتتتتاذ �لتتدكتتتتتور 

�مل�شاركني  �جلتتامتتعتتة  بطلبة  �لتتعتتجتتلتتوين  �حتتمتتد 

يف �ملتت�تتشتتابتتقتتة متتبتتاركتتا لتتهتتم ومتتعتترب� عتتن �عتتتتتز�ه 

وفخره  بامل�شتوى �ملتميز �لذي و�شل �إليه طلبة 

جامعة �لبلقاء �لتطبيقية يف تخ�ش�شات �لذكاء 

�ل�شطناعي و�لتخ�ش�شات �لهند�شية خا�شة يف  

�للكرونيات و�لكهرباء.

كما لفت رئي�س �جلامعة �إىل �أهمية  م�شاركة 

بامل�شابقات  �لتطبيقية  �لبلقاء  جامعة  طلبة 

متقدمة  م�شتويات  حتقيق  �أن  م�شري�  �لدولية 

�جلامعة  �شمعة  متتن  يتتزيتتد  �ملتت�تتشتتاركتتات  هتتتذه  يف 

وخريجيها حمليا و�إقليميا ودوليا  حاثا  �لطلبة 

�إىل �ملزيد من �مل�شاركات و�إقامة �مل�شابقات بينهم 

للك�شف عن �لطلبة �ملوهوبني، لتحقيق �ملر�تب 

�ملتقدمة يف جميع �مل�شابقات �لعاملية.

�أن  �أكد �لأ�شتاذ �لدكتور �لعجلوين على  كما 

�جلامعة لن تاألو جهد يف تقدمي كل �شبل �لدعم 

لطلبتها  لتمكينهم من �مل�شاركة يف �أي م�شابقة 

�لتتبتتلتتقتتاء  يتت�تتشتتبتتو يف جتتامتتعتتة  نتت�تتشتتاط هتتتتتادف  �أو 

جميع  ويف  متقدمة  م�شتويات  �إىل  �لتطبيقية  

�ملحافل �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية.

�ل�شطناعي  �لذكاء  كلية  عميد  قدم  بتتدوره 

ممثلة  �جلامعة  �إد�رة  �إىل  �لكلية  با�شم  �ل�شكر 

برئي�شها �لأ�شتاذ �لدكتور �حمد �لعجلوين  على 

دعمه ومتابعته لطلبة فريق �جلامعة �مل�شاركني 

يف �مل�شابقة �لتي ت�شاهم يف �إظهار مدى بر�عتهم 

و�إظهار  �ملتطورة  بالتكنولوجيا  و�هتماماتهم 

�إبد�عاتهم و�بتكار�تهم  �ملتميزة.

�أ�شاد  �لفريق  م�شرق  �لقي�شي  �أو�تتس  �لدكتور 

IEEE �لذي  بفرع جامعة �لبلقاء �لتطبيقية 

�تتشتتنتتو�ت متالحقة  لتتعتتدة  حقق �جنتتتتاز�ت دولتتيتتة 

حتتيتتث كتتتان �لتتفتتريتتق �أفتت�تتشتتل فتتترع طتتالبتتي على 

متت�تتشتتتتتوى �أوروبتتتتتتتا و�لتتت�تتتشتتترق �لأو�تتتتشتتتتط و�تتشتتمتتال 

�أفتتريتتقتتيتتا، و�تتشتتكتتر رئتتيتت�تتس �جلتتامتتعتتة عتتلتتى �لتتدعتتم 

�ملتتتتادي �لتتتذي وفتترتتته �جلتتامتتعتتة لتتدعتتم م�شاركة 

وتذليل  و�لدولية  �ملحلية  �مل�شابقات  يف  �لطلبة 

�ل�شعوبات �لتي و�جهت �لفريق يف كافة مر�حل 

�مل�شابقة.

ويف ختام �للقاء كرم رئي�س �جلامعة �لطلبة 

وجائزة  �لإبتتتتد�ع  بجائزة  �لفائزين  و�مل�شرفني 

�شمن  للروبوت  ت�شميم  كاأف�شل  �لثالث  �ملركز 

�لتقنية  �حل�شني  نظمتها جامعة  �لتي  �مل�شابقة 

و�ملد�ر�س  �جلامعات  من  فريق   95 ومب�شاركة 

و�ملعاهد �لأردنية.
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 األمير فيصل يرعى حفل توزيع الجوائز على الفائزين بسباقات السيارات لعامي 2020 و2021

)٤٣٩٦( حالة طالق من أصل )٧٥٣٦٠( حالة زواج في ٢٠٢١ 

كلفة الزواج من أسباب العزوف وتزايد ملحوظ بحاالت الطالق

 رئيس االقتصادي واالجتماعي يشارك بندوة 
الحوار االجتماعي لدعم استقرار أسواق العمل

 بحضور األميرة دانا فراس... اختتام مشروع الجرد 
المجتمعي للتراث الثقافي غير المادي في إربد

 اتفاقية لتأهيل وتطوير شبكات مياه الشوبك

االنباط- عمان

 رعى �سمو الأمري في�سل بن احل�سني، رئي�س 

هيئة املديرين للأردنية لريا�سة ال�سيارات، حفل 

توزيع اجلوائز على الأبطال الفائزين يف �سباقات 

ال��ذي  و2021،   2020 ل��ع��ام��ي  ال�����س��ي��ارات  ري��ا���س��ة 

اأم�س الأحد،  اأقامته الأردنية لريا�سة ال�سيارات، 

يف متحف ال�سيارات امللكي.

“الأردنية” لريا�سة  ع��ن  ���س��ادر  ب��ي��ان  ووف���ق 

ال�����س��ي��ارات، ام�����س الث��ن��ني، ج���اءت اجل��وائ��ز على 

النحو التايل.

ال�سيارات  لريا�سة  الأردن  ببطولة  الفائزون 

عام 2020*

املركز  للمت�سابقني  للراليات  الأردن  بطولة 

�سادي  ال��ث��اين:  امل��رك��ز   ، الأ���س��م��ر  يو�سف  الأول: 

�سعبان، املركز الثالث: اإيهاب ال�سرفاء.

*بطولة الأردن للراليات للملحي

ال��ث��اين:  امل��رك��ز  الأول: عطا احل��م��ود،  امل��رك��ز 

نبيل كيال ، املركز الثالث: يو�سف جمع

*جمموعة ا NR4 للمت�سابقني املركز الأول: 

�سادي �سعبان.

الأول:  امل��رك��ز  للملحني   NR4 *جمموعة 

عطا احلمود.

الأول:  امل���رك���ز  للمت�سابقني   S *امل��ج��م��وع��ة 

يو�سف الأ�سمر.

نبيل  الأول:  املركز  للملحني   S *املجموعة 

كيال.

الأول:  امل��رك��ز  للمت�سابقني   T *امل��ج��م��وع��ة 

احل�سن اخلطيب.

*جمموعة T للملحني املركز الأول: فرا�س 

املو�سى.

الأول:  امل��رك��ز  للمت�سابقني   A *امل��ج��م��وع��ة 

عا�سم عارف.

*املجموعة A للملحني املركز الأول: اأحمد 

جانخوت.

 -2020 ال�����س��رع��ة  ل�����س��ب��اق��ات  الأردن  *ب��ط��ول��ة 

املركز  ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع  وبطولة  ال��ع��ام  الرتتيب 

الأول: غيث الوريكات.

املركز الثاين: يزن قطان.

املركز الثالث: �ساكر جويحان.

�سامل  الأول:  امل��رك��ز  اخللفي  ال��دف��ع  *بطولة 

طعيمه.

املركز الثاين: جاد نبا�س.

املركز الثالث: عامر املو�سى.

اجمد  الأول:  الأمامياملركز  الدفع  *بطولة 

احلوراين.

املركز الثاين: اأحمد جانخوت.

املركز الثالث: م�سطفى جمعة.

ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع  ل�����س��ب��اق��ات  الأردن  *ب��ط��ول��ة 

للمت�سابقني املركز الأول: هيثم العبادي.

املركز الثاين: معن النهار.

املركز الثالث: و�سيم خليلية.

ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع  ل�����س��ب��اق��ات  الأردن  *ب��ط��ول��ة 

للملحيناملركز الأول: عاهد ال�سلحات.

املركز الثاين: جواد املو�سى.

املركز الثالث: ب�سري مطر.

للمت�سابقني*املركز  ب��رو  ال�سيمي  *جمموعة 

الأول: يحيى �سوبر.

املركز الثاين: م�سطفى العتوم.

املركز الثالث: فرا�س املو�سى.

امل��رك��ز  ل��ل��م��لح��ني  ب���رو  ال�سيمي  *جم��م��وع��ة 

الأول: اإبراهيم حمزوق.

املركز الثاين: اآ�س العتوم.

املركز الثالث: ح�سام العجوري.

الأول:  املركز  للمت�سابقني  ال��رو  *جمموعة 

هيثم العبادي.

املركز الثاين: معن النهار.

املركز الثالث: وليد املهريات.

الأول:  للملحني*املركز  ال���رو  *جمموعة 

عاهد ال�سلحات.

املركز الثاين: جواد املو�سى.

املركز الثالث: ب�سري مطر.

*بطولة الفرقاملركز الأول: فريق العبادي 1.

امل��رك��ز  ال��دري��ف��ت  ل�����س��ب��اق��ات  *ب��ط��ول��ة لأردن 

الأول: حممد الفقهاء.

املركز الثاين: فار�س �سرار.

املركز الثالث: اأحمد اجلبايل.

*بطولة الأردن ل�سباقات الكارتينج لل�سينيور 

ماك�س املركز الأول: اأمري النجار.

املركز الثاين: ه�سام النجار.

املركز الثالث: مهند اأبو دبرة.

*بطولة الأردن ل�سباقات الكارتينج للجونيور 

ماك�س املركز الأول: في�سل نا�سخو.

املركز الثاين: عبد اهلل الد�سوقي.

املركز الثالث: حمزة الفايز.

للما�سرت  الكارتينج  ل�سباقات  الأردن  *بطولة 

املركز الأول: علء حب�س.

امل��رك��ز  ال��رق��م��ي��ة  ل��لأل��ع��اب  الأردن  *ب��ط��ول��ة 

الأول: مناف حجاوي.

املركز الثاين: عبد اهلل الب�سطامي.

املركز الثالث: معاذ ال�سي�ساين.

* الفائزون يف بطولة الأردن لريا�سة ال�سيارات 

للمت�سابقني  للراليات  الأردن  2021*بطولة  عام 

املركز الأول: �سادي �سعبان.

املركز الثاين : اإيهاب ال�سرفاء.

املركز الثالث: عا�سم عارف.

املركز  للملحني  للراليات  الأردن  *بطولة 

الأول: عماد جمعة.

املركز الثاين: م�سطفى جمعة.

املركز الثالث: اأحمد جانخوت.

*جمموعة NR4 للمت�سابقني املركز الأول: 

�سادي �سعبان.

الأول:  امل��رك��ز  للملحني   NR4 *جمموعة 

عماد جمعة.

الأول:  امل��رك��ز  للمت�سابقني   M2 *جمموعة 

طارق الطاهر.

الأول:  امل��رك��ز  ل��ل��م��لح��ني   M2 *جم��م��وع��ة 

�سامر عي�سى.

الأول:  امل��رك��ز  للمت�سابقني   T *امل��ج��م��وع��ة 

احل�سن اخلطيب.

 ASN للملحني*املجموعة   T *جمموعة 

للمت�سابقني املركز الأول: عا�سم عارف.

الأول:  املركز  للملحني   ASN *املجموعة 

اأحمد جانخوت.

 -2021 ال�����س��رع��ة  ل�����س��ب��اق��ات  الأردن  *ب��ط��ول��ة 

املركز  ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع  وبطولة  ال��ع��ام  الرتتيب 

الأول: �ساكر جويحان.

املركز الثاين: يزن قطان.

املركز الثالث: غيث الوريكات.

�سامل  الأول:  امل��رك��ز  اخللفي  ال��دف��ع  *بطولة 

طعيمه.

املركز الثاين: عامر املو�سى.

املركز الثالث:قي�س تفاحة.

الأول: اجمد  املركز  الأمامي  الدفع  *بطولة 

احلوراين.

املركز الثاين: م�سطفى جمعة.

املركز الثالث: اأحمد جانخوت.

الكل�سيكية  ال�����س��ي��ارات  جم��م��وع��ة  *ب��ط��ول��ة 

امل��رك��ز الأول: حم��م��د ���س��واحل��ة امل��رك��ز ال��ث��اين: 

ح�سام احل�سايكة.

املركز الثالث: اأمين ال�ساعي.

ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع  ل�����س��ب��اق��ات  الأردن  *ب��ط��ول��ة 

للمت�سابقني املركز الأول: اأحمد ال�سليحات.

املركز الثاين: و�سام خليلية.

املركز الثالث )مكرر(: فرا�س املو�سى، وهيثم العبادي.

ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع  ل�����س��ب��اق��ات  الأردن  *ب��ط��ول��ة 

للملحني املركز الأول:علي الغامن.

املركز الثاين: جورج �سابات.

املركز الثالث )مكرر(: ح�سام العجوري وعاهد 

ال�سلحات.

املركز  للمت�سابقني  ب��رو  ال�سيمي  *جمموعة 

الأول: حممد اأبو عواد.

املركز الثاين: هيثم العبادي.

املركز الثالث: جهاد �سبيطة.

امل��رك��ز  ل��ل��م��لح��ني  ب���رو  ال�سيمي  *جم��م��وع��ة 

الأول: حممد الزعبي.

املركز الثاين: عاهد ال�سلحات.

املركز الثالث: اأمني اأبو عبيد.

الأول:  املركز  للمت�سابقني  ال��رو  *جمموعة 

اأحمد ال�سليحات.

املركز الثاين: و�سام خليلية.

ومعن  املو�سى  فرا�س  )م��ك��رر(:  الثالث  املركز 

النهار.

الأول:  امل��رك��ز  للملحني  ال���رو  *جم��م��وع��ة 

علي الغامن.

املركز الثاين: ح�سام العجوري.

املركز الثالث: جواد املو�سى.

ال��ف��ر���س��ان /  امل��رك��ز الأول:  ال��ف��رق  *ب��ط��ول��ة 

مو�سى املحاميد.

بطولة لأردن ل�سباقات الدريفت املركز الأول: 

اأن�س احللو.

املركز الثاين: حممد الفقهاء.

املركز الثالث: موؤيد يو�سف.

*بطولة الأردن ل�سباقات الكارتينج لل�سينيور 

ماك�س املركز الأول: اأمري النجار.

املركز الثاين: مهند اأبو دبرة.

املركز الثالث: حممد م�ساد.

*بطولة الأردن ل�سباقات الكارتينج للجونيور 

ماك�س املركز الأول: حمزة الفايز.

املركز الثاين: في�سل نا�سخو.

املركز الثاين: �سند احلموي.

ال���ك���ارت���ي���ن���ج  ل�������س���ب���اق���ات  الأردن  *ب����ط����ول����ة 

للما�سرتاملركز الأول: علء حب�س.

امل��رك��ز  ال��رق��م��ي��ة  ل��لأل��ع��اب  الأردن  *ب��ط��ول��ة 

الأول: غيث اأبو طاعة.

املركز الثاينِ:عز الب�سطامي.

املركز الثالث: اأجمد م�سمار.

االنباط – مرمي القا�سم 

ومهر  وجتهيزات  حفلت  هناك  تكون  زواج  اي  ب��داي��ة  يف    

يدفع للعرو�س وتكلفة مالية قد تكون اكر من طاقة العري�س 

املادية، وقد ي�سطر لخذ قر�س من البنك لمتام امور الزواج 

.

  املفاجاأة تاتي بعد مدة قد تكون �سنة او اقل او اكرث اذ يقرر 

يكون  الحيان  بع�س  انه يف  الرغم من  الطلق، على  البع�س 

ل�سباب ب�سيطة قابلة للحل  لكنها ادت حلدوث الطلق.

على  ترتبت  التي  التكلفة  حجم  وم��ا  ال��ط��لق  ا�سباب  فما   

الرجل ليوؤ�س�س حياة زوجية انتهت بالطلق ؟

اخ���ريا ان عدد  الق�ساة  دائ���رة قا�سي  اح�����س��اءات  اظ��ه��رت    

 75360 اأ�سل  4396 حالة من  بلغت   2021 ع��ام  الطلق  ح��الت 

حالة زواج متت يف ال�سنة نف�سها .

ا�سحاب  نقيب  ق��ال  ال���زواج،  حفلت  بتكلفة  يتعلق  وفيما   

�سالت الفراح ماأمون املنا�سري، ان معدلها  يف الوقت احلايل 

نحو 700 دينار ، وذلك نظرا لقلة المكانات املادية مما ادى اىل 

عزوف ال�سباب عن الزواج ، مبينا ان اغلب القطاعات �سنة 2021 

كانت مغلقة ب�سبب جائحة كورونا .

 واأ�ساف، ان حالت  الزواج يف عام 2021 بلغت 20 الف حالة، 

فيما بلغت عام 2019 ، نحو 79 الف حالة . 

ا���س��ت��خ��دام ���س��الت الف���راح  ان��ه يتم  املنا�سري اىل  واأ���س��ار    

ملنا�سبات اخرى غري ال��زواج ، مثل حفلت التخرج ، وحفلت 

الوداع ، وبيوت الجر .  

  وبني نقيب ا�سحاب املطاعم واحللويات عمرالعواد بدوره، 

ال���غ���داء يف الف���راح  ان م��ت��و���س��ط كلفة احل��ل��وي��ات وم��ن��ا���س��ب��ات 

حديثا  املتزوجني  ان  مبينا   ، ال��واح��د  للعر�س  دينار   500 تبلغ 

ي�����س��دم��ون ب��واق��ع احل��ي��اة ال��زوج��ي��ة م��ن ح��ي��ث اخ��ت��لف��ه��ا عن 

حياتهم عند اهلهم من ناحية امل�سوؤوؤليات ، فيجدون انف�سهم 

ان  او بالطلق، مو�سحا  اما بتقبل الم��ر  الواقع  حتت الم��ر 

اغلبهم يتجهون للطلق . 

  وم���ن ح���الت ال��ط��لق ال��ت��ي وق��ع��ت ع���ام 2021، ك���ان اح��د 

ا�سبابها ان�سغال الزوج بالعاب البث املبا�سر ، حيث بينت )�س.ع( 

التوا�سل  لعبة على مواقع  انها تعرفت اىل زوجها من خلل 

مدة  بعد   ، زواجهما  ومت   ، املبا�سر  البث  فئة  م��ن  الجتماعي 

من الزواج بقي الزوج متعلقا باللعبة واهمالها واهمال البيت 

ا�سطرها  مم��ا   ، وح��ده��ا  عاتقها  على  امل�����س��وؤول��ي��ات  فا�سبحت 

لطلب الطلق .

  فيما اكدت )م.ر( ان البيت له حرمة وا�سرار ، مو�سحة انها 

تفاجاأت من زوجها عندما علمت انه يخر ا�سدقاءه بالمور 

التي حت�سل بينهما داخل املنزل المر الذي ا�سطرها لطلب 

الطلق . 

  وا�سار )ح.ق( اىل انه بعد زواج دام 27 عاما ، وبعد ان كر 

زوجته  طلبت   ، م��ادي  دخ��ل  ولديهم  �سبانا  وا�سبحوا  الولد 

بانها  و�سعرت  الدخل  يف  اولده���ا  على  اعتمدت  لنها   ، اخللع 

لي�ست بحاجة له.

  وبينت )����س.ع( ان��ه ل توجد ا���س��رار ب��ني ال���زوج وال��زوج��ة، 

موؤكدة انها تتعامل مع زوجها ب�سفافية و�سدق ، وعندما طلبت 

منه الرقم ال�سري اخلا�س بجهازه املحمول رف�س ان يعطيها 

اياه مما ادى لطلبها الطلق.

  واعتقدت )���س.ن( ان الرتباط ب�سريك حياتها هو بداية 

والب  ال�سند  اعترته  ان��ه��ا  بكلماتها  ع��رت  حيث   ، ال�سعادة 

واحلبيب ، اىل ان �سدمت بواقع انه تزوجها بدافع املال ، مبينة 

انه ا�ستغل زواجه منها لياخذ قرو�س على ا�سمها ، وبعد مدة 

تهرب من الدفع مما اوقعها يف م�ساكل ل ذنب لها فيها ، ويف 

النهاية طلبت الطلق منه .

  وق���ال )ب.�����س( ان���ه ب��ع��د ان ���س��اع��د زوج��ت��ه ل��ت��اخ��ذ �سهادة 

املاج�ستري وقام بدفع كلفة الدرا�سة كافة ، وا�سرتى لها �سيارة 

له  بحاجة  تعد  مل  لنها  الطلق  وطلبت  له  تنكرت   ، با�سمها 

يف حياتها . 

  وبالن�سبة لتح�سريات الزفاف قال )م.د( ان الزواج له كلفة 

ومنها املهر وجتهيزات العرو�س من ملب�س وذهب ، جتهيزات 

منزل الزوجية ، واحلفلت مثل اخلطبة وحفلة الوداع و حفلة 

الزواج ، وما يتبع الزواج من اقامة الغداء للقرباء ، موؤكدا  ان 

الرجل اذا اراد ان يقبل على ال��زواج يجب ان يكون معه ما ل 

يقل عن 20 الف دينار ،ليقوم بالمور على اكمل وجه .

  وب���ني )������س.ل( ان ك��ل��ف��ة زواج����ه م��ن م��ه��ر وت��اث��ي��ث بيت 

احلياة  ان  ، م�سيفا  دي��ن��ار  ال��ف   18 بلغت  وح��ف��لت  ال��زوج��ي��ة 

الزوجية �سراكة بني الرجل واملراة ، وا�سا�سها املودة والرحمة ، 

م�سيفا انه ي�ستبعد فكرة الطلق مهما بلغت امل�ساكل .

  فيما ق��ال��ت زوج��ت��ه )�����س.ق( ان وال��ده��ا �ساعد زوج��ه��ا يف 

دينار  الف   4 يقارب  ما  دف��ع  ، حيث  الزوجية  بيت  حت�سريات 

احلياة  ا���س��ا���س  ه��و  التفاهم  ان  م��وؤك��دة   ، كهربائية  جت��ه��ي��زات 

، وانها مثل زوجها ت�ستبعد فكرة الطلق منه ، وان  الزوجية 

هناك حل لكل م�سكلة .

 وي��ذك��ر ان ن�سبة ح���الت ال��ط��لق ح�سب اح�����س��اءات دائ��رة 

لعام  ال���زواج  ح���الت  جم��م��وع  م��ن   %5.8 بلغت  الق�ساة  قا�سي 

. 2021

االنباط- عمان

ق�������ال رئ����ي���������س امل���ج���ل�������س الق����ت���������س����ادي 

اأهمية كبرية  املجل�س يويل  اإن  والجتماعي 

للحوار الجتماعي كاأ�سا�س للعمل اجلماعي 

وتقارب وجهات النظر بني الأطراف كافة.

واأ�����س����اف اأن امل���رك���ز ي��رك��ز ع��ل��ى ال��ف��ئ��ات 

امل���راأة  ويعطي  الإع���اق���ة،  ذوي  م��ن  املهّم�سة 

ويويل  حقوقها  حيث  من  الكامل  الهتمام 

ق�����س��اي��ا ال��ع��م��ل غ��ري ال��ر���س��م��ي وال��لج��ئ��ني 

اأه��م��ي��ة ق�����س��وى م��ن خ���لل و���س��ع اخلطط 

ال��ك��ف��ي��ل��ة ب���ح���ل امل�������س���اك���ل ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��م 

واإدماجهم يف �سوق العمل.

جاء ذلك خلل م�ساركة الدكتور �ستيوي، 

املقامة من  القومية  بالندوة  الثنني،  ام�س 

قبل منظمة العمل العربية يف القاهرة حول 

دور احل����وار الج��ت��م��اع��ي يف دع���م ا���س��ت��ق��رار 

يف  املجل�س  دور  عن  للحديث  العمل،  اأ�سواق 

بني  الج��ت��م��اع��ي  احل���وار  وتر�سيخ  ماأ�س�سة 

ل��ب��ن��اء ع��لق��ات م�ستقرة  ج��م��ي��ع الأط�����راف 

وثابتة يف ظل التغيريات ايل ت�سهدها اأ�سواق 

العمل.

اليوم،  املجل�س،  عن  �سدر  بيان  وبح�سب 

الجتماعي  احل��وار  اأهمية  اىل  �ستيوي  ن��وه 

التعاون بني  اأ�سا�سية لتطوير  اآلية  باعتباره 

جميع الأطراف من اأ�سحاب العمل والعمال 

موؤ�س�سات  من  ال�سركاء  وجميع  واحلكومة 

جمتمع مدين ونقابات.

يكت�سب  الج��ت��م��اع��ي  احل�����وار  اأن  واأك�����د 

اأهمية بالغة يف �سوء التحولت القت�سادية 

العاملية ويف �سوء الأزم��ات كجائحه كورونا، 

العامة  ال�سيا�سات  جت��وي��د  يف  ي�ساهم  واأن���ه 

اخلا�سة بالعمل والت�سغيل ويخفف من عدم 

امل�ستدامة  والتنمية  الجتماعية  امل�����س��اواة 

العامة  باملوؤ�س�سات  الثقة  تعزيز  يف  وي�ساهم 

اأو احلكومية.

امل��ج��ل�����س  اأن غ���اي���ة  ����س���ت���ي���وي  اأك������د  ك���م���ا 

العمل على  الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي ه��ي 

خمتلف الق�سايا القت�سادية والجتماعية، 

وذلك انطلقا من دوره ال�ست�ساري وروؤيته 

املتمثلة يف ت�سكيل اإطار وطني للحوار وبناء 

من  الجتماعيني  ال�سركاء  بني  التوافقات 

والهيئات  العمل  واأ���س��ح��اب  العمال  ممثلي 

واملخت�سني  واخل�����راء  واخل��ا���س��ة  ال��ع��ام��ة 

مب��ن��اق�����س��ة ال��ت�����س��ري��ع��ات وال�����س��ي��ا���س��ات ذات 

الأول���وي���ة وم��راج��ع��ت��ه��ا م��ن خ���لل اإ���س��دار 

الناجتة  العمل  واأوراق  والدرا�سات  التقارير 

عن احلوار والبحث والدرا�سة املعمقة.

االنباط- اإربد

بح�سور �سمو الأم��رية دان��ا فرا�س، رئي�سة 

للمحافظة  الوطنية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

على البرتا، و�سفري اليون�سكو للنوايا احل�سنة 

الأردن  يف  اليون�سكو  وممثلة  الثقايف،  للرتاث 

م���ني ج��ي��ون��غ ك���ي���م، اخ��ت��ت��م، ال���ي���وم الث���ن���ني، 

م�سروع “اجلرد املجتمعي للرتاث الثقايف غري 

املادي” يف ارب��د، وال��ذي تنفذه منظمة الأمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة “اليون�سكو” 

للمحافظة  الوطنية  اجلمعية  مع  بال�سراكة 

على البرتا ووزارة الثقافة.

واأل��ق��ت �سمو الأم����رية دان���ا ف��را���س، خلل 

اإربد  الأردن لختيار  فيها  هناأت  كلمة  احلفل 

العا�سمة العربية للثقافة للعام 2022.

عام  ب�سكل  ال���رتاث  اأهمية  �سموها  واأك���دت 

اإىل  ب�سكل خ��ا���س، م�سرية  ال��ث��ق��ايف  وال����رتاث 

اأه��م��ي��ة ال������رتاث يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ه��وي��ة 

الوطنية.

و�سكرت �سمو الأم��رية دانا فرا�س، منظمة 

اليون�سكو الراعي الدويل لقطاع الثقافة على 

اهتمامها ورعايتها للرتاث والثقافة يف الأردن، 

ومديرية الرتاث يف وزارة الثقافة على رعايتها 

ودعمها للموا�سيع الثقافية الرتاثية، مثمنة 

امل�����س��روع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  جميع  ج��ه��ود  �سموها 

لإجناح فعالياته.

ب�����دوره اأك����د ال��دك��ت��ور ه���اين ه��ي��اج��ن��ة من 

كلية الآثار بجامعة الريموك، يف كلمة األقاها 

النجار،  هيفاء  الثقافة  وزي���رة  ع��ن  بالنيابة 

اأه��م��ي��ة ���س��ون ال���رتاث ال��ث��ق��ايف غ��ري امل���ادي يف 

امل��ِل��ح��ة يف  اأح���د الأول���وي���ات  اأ���س��ب��ح  اإذ  الأردن، 

�سوء ت�ساوؤل الرتاث الثقايف القيم يف الع�سر 

احلديث.

واأ�سار اإىل اأن الأردن ي�سعى اإىل تبني �سيا�سة 

عامة تهدف اإىل اإبراز دور الرتاث الثقايف غري 

امل��ادي داخ��ل املجتمع مبا ين�سجم مع التنمية 

ا�سرتاتيجي  تخطيط  خ��لل  م��ن  امل�ستدامة 

ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ح��ك��ي��م، 

ال�سيا�سية  بالتنمية  ح��ي��وي  ب�سكل  مرتبطة 

والقت�سادية والجتماعية.

بتمهيد  ب��داأ  الأردن  اأن  اإىل  هياجنة  وب��ني 

الطريق خلل ال�سنوات الع�سر املا�سية لو�سع 

اأن  �ساأنها  من  وت�سريعات  ا�سرتاتيجية  خطة 

ت�سهم يف ���س��ون ال����رتاث ال��ث��ق��ايف غ��ري امل���ادي 

بالتعاون مع اليون�سكو، م�سريا اإىل اأنه �سيكون 

على  الأه������داف  م��ن حتقيق  و���س��ع ميكنه  يف 

امل�ستويني الوطني والدويل.

الأردن  يف  اليون�سكو  ممثلة  قالت  ب��دوره��ا 

اأبرمت  الدولية  املنظمة  اإن  مني جيونغ كيم، 

ات��ف��اق��ي��ة م��ع وزارة ال��ث��ق��اف��ة ل�����س��ون ال���رتاث 

الثقايف غري املادي. واأ�سارت اإىل اأنه مت اختيار 

�ساد�سة  كدولة  حتديدا،  اإرب��د  ومدينة  الأردن 

م���ن ���س��م��ن ت�����س��ع دول م�����س��ارك��ة يف امل�����س��روع، 

لإج��راء ح�سر للرتاث غري امل��ادي يف املناطق 

والتنمية  وال�سلم  التوعية  ون�سر  احل�سرية 

امل�����س��ت��دام��ة ف��ي��ه��ا. ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل، كرمت 

العاملني والقائمني على دعم  �سموها جميع 

امل�سروع كما وزعت ال�سهادات التقديرية على 

ب��داأ بور�سة  امل�سروع  اأن  اإىل  م�ستحقيها. ي�سار 

تدريبية ل� 20 مواطنا من اأبناء حمافظه اإربد، 

اليون�سكو  لدى  معتمدين  مي�سرين  باإ�سراف 

هما الدكتور هاين هياجنة، و�سوزان اأوجي.

وركزت الور�سة على حتديد وتوثيق وجرد 

الرتاث الثقايف والرتاث احلي املرتبط بتوليد 

الدخل وامل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة

االنباط- عمان

 وقعت وزارة املياه وال��ري، ام�س الثنني، 

املقاولت  �سركات  اإح��دى  مع  تعاون  اتفاقية 

املحلية لتخفي�س الفاقد املائي يف حمافظة 

معان / ال�سوبك.

الوكالة  متولها  التي  التفاقية  وت��ه��دف 

نحو  وقيمتها  الدولية،  للتنمية  الأمريكية 

وتطوير  ت��اأه��ي��ل  اإىل   ، دي��ن��ار  مليون   2,159

والفرعية  الرئي�سية  املياه  �سبكات  وحت�سني 

يف ال�سوبك.

وق��ال وزي��ر املياه وال��ري املهند�س حممد 

امل�ساريع  من  ع��ددا  تنفذ  ال���وزارة  اإن  النجار 

يف خم���ت���ل���ف م���ن���اط���ق امل���م���ل���ك���ة، ل��ت��ح�����س��ني 

عن  معربا  الفاقد،  وخف�س  امل��ائ��ي  التزويد 

الوكالة  تقدمه  ال��ذي  الكبري  للدعم  �سكره 

الأم����ريك����ي����ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال����دول����ي����ة مل��واج��ه��ة 

يف  خا�سة  اململكة  تعانيها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

قطاع املياه.

ب������دوره، اأو����س���ح اأم����ني ع���ام ���س��ل��ط��ة امل��ي��اه 

تركز  ال����وزارة  اأن  البطاينة،  ب�سار  املهند�س 

املياه  �سبكات  جهودها على حتديث وتطوير 

الفاقد  خلف�س  امل��م��ل��ك��ة،  م��ن��اط��ق  جميع  يف 

امل���ائ���ي وت��ط��وي��ر وحت�����س��ني وت��ن��ف��ي��ذ �سبكات 

اخل��دم��ات  م�ستوى  وحت�سني  ج��دي��دة،  م��ي��اه 

الفاقد  ن�سبة  وخف�س  للمواطنني،  املقدمة 

وتوفري نف�س الكميات للمواطنني لأغرا�س 

ال�سرب، مبينا اأن امل�سروع يف منطقة ال�سوبك 

مرت  األ��ف  ب�سعة  جديد  خ��زان  بناء  يت�سمن 

مكعب واإعادة تاأهيل حمطة �سخ جنل وبناء 

م�ستودع جديد.

�سبكات  هيكلة  اإع����ادة  �سيتم  ان��ه  وا���س��اف 

خطوط  وتنفيذ  املنزلية  وال��و���س��لت  امل��ي��اه 

التزويد  لتح�سني  ون��اق��ل��ة  رئي�سية  ج��دي��دة 

تركيب  وك��ذل��ك  ال�سوبك،  منطقة  يف  امل��ائ��ي 

وح�������دات حت���ك���م، وع������زل م���ن���اط���ق ال���ت���وزي���ع 

الرئي�سية والفرعية �سمن امل�سروع، وخف�س 

الفاقد املائي.

امل�����س��روع  اأن  ال��ب��ط��اي��ن��ة  امل��ه��ن��د���س  واأك�����د 

الذي �سي�ستمر العمل به 540 يوما، �سي�سهم 

�سواء  بال�سبكات  امل��ي��اه  يف  ال��ف��اق��د  تقليل  يف 

اأنظمة  وحتديث  الإداري،  اأو  الفني  الفاقد 

رفع  وبالتايل  املنظومات  ه��ذه  على  املراقبة 

يف  الفاقد  ومعاجلة  املائي،  التزويد  فعالية 

م�سادر املياه والرقابة، وحماية م�سادر املياه 

وحتقيق �سرعة ال�ستجابة.

* طلبت الطالق لرفضه تزويدها برمز »المحمول« 
الخاص به

* تزوجته عن طريق العاب البث المباشر وطلقته 
الدمانه عليها

* زوجي يخبر أصدقائه بامورنا الخاصة فطلقته
* طلبت الخلع بعد ٢٧ عاما العتمادها على أوالدها

* تزوجها طمعا بمالها وتهرب من دفع األقساط فخلعته
*ساعدها على نيل الماجستير واشترى لها سيارة ٠٠ 

تنكرت وطلبت الطالق

الثالثاء   14/ 6 / 2022

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ش 89/ 2022 ) االك�سجني ال�سائل (.

على الراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 500 ( دينار اردين غري م�سرتدة.

اخلمي�ش  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ش  تودع 

املوافق 2022/7/7 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 3 % ( من العر�ش وال تقبل على 

االطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الثالثاء    14   /  6   / 2022  

المنعقد في باريس خالل 15-18 حزيران

أورنج األردن تدعم خمس شركات ريادية
VivaTech لحضور مؤتمر

االنباط – عمان 

ت�سارك Orange االأردن وبرناجمها املوّجه 

لت�سريع منو االأعمال الريادية«BIG« يف مو�سمه 

الريادة  يف  املتخ�س�ص  العاملي  امل��وؤمت��ر  يف  التا�سع 

 »Viva Technology« وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الفرن�سية  العا�سمة  يف  يعقد  للعام 2022الذي 

ح���زي���ران،  من15-18  ال���ف���رتة  خ����ال  ب��اري�����ص 

لل�سركات  االأوروب���ي���ة  امل���وؤمت���رات  اأك���ر  ُي��ع��د  حيث 

�سنوية  دول��ي��ة  وف��ع��ال��ي��ة  والتكنولوجيا  النا�سئة 

رائدة منذ اإطاقه يف العام 2016.

وبح�سب بيان �سحفي �سادر عن ال�سركة، فاإن 

اأورجن االأردن دعمت م�ساركة كّلمن �سركة جوردي 

الي���ت، ���س��م��ارت غ��ري��ن للحلول ال��زراع��ي��ة، ك��ادر، 

احل��ايل  للمو�سم  املن�سمة  وكليلة،  �ستارفي�ص، 

خمتلف  خ��ال��ه  م���ن  ت���وّف���ر  ال����ذي   »BIG»من

اأ�سكال الدعم التقني والفني واالإعامي وفر�ص 

منو  فر�ص  تعزيز  اأج��ل  م��ن  وامل�����س��ورة  الت�سبيك 

وتو�سع هذه ال�سركات النا�سئة، حيث حظيت كّل 

اأمام  واأفكارها  م�ساريعها  لعر�ص  مب�ساحة  منها 

روؤو�ص  واأ�سحاب  التنفيذيني  وامل��دراء  الرياديني 

املتوقع  ال��ق��رار  و���س��ن��اع  وامل�ستثمرين  االأم�����وال 

وفر�سة  الهام،  ال�سنوي  احل��دث  ه��ذا  ح�سورهم 

اال�ستفادة من خرات الروؤ�ساء التنفيذيني الأهم 

ال�سركات التكنولوجية على م�ستوى العامل.

امل�����س��ارك��ة  ه���ذه  اأن  االأردن  اأورجن  واأ����س���اف���ت 

ال�سركات  ه��ذه  اأ���س��ح��اب  اأم���ام  ال��ط��ري��ق  �ستمهد 

النا�سئة الإيجاد م�ستثمرين حمتملني ومتنحهم 

امل�����س��ارك��ني، ك��م��ا �ستوّفر  ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ب��اح��ث م��ع 

ال�سركاتا�ستعرا�ص  ل��ه��ذه  ال��ف��ر���س��ة  ال�����س��رك��ة 

خ��دم��ات��ه��ا وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا ���س��م��ن ج��ن��اح جمموعة

�سيقام خال املوؤمتر  الذي  العاملية،   Orange
ومعر�سه الرئي�سي، حيث �ستتمكن هذه ال�سركات 

من ح�سور جل�سات ون�ساطات املوؤمتر الذي يعد 

من اأكر التجمعات لل�سركات النا�سئة.

اأح��د  العاملية  اأورجن  جمموعة  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 

املقرر  من  كما  املوؤمتر،  لهذا  الرئي�سيني  الرعاة 

التي  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��رك��ات  ال��ع��ام  ه���ذا  تلتقي  اأن 

14 حزيران،  22 دولة يف  تدعمها املجموعة يف 

اأي قبل املوؤمتر، يف مكاتب اأورجن بباري�ص لتبادل 

اخلرات واحلديث عن �سبل التقّدم.

���س��م��ن  االأردن  اأورجن  ج�����ه�����ود  وت�������اأت�������ي 

التي  االجتماعية  للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيتها 

ت���رّك���ز يف اأح�����د حم���اوره���ا ع��ل��ى دع����م م��ن��ظ��وم��ة 

الريادة، حيث توا�سل تنفيذ برناجمها الريادي 

ال��ري��ادة  بقطاع  ل��ارت��ق��اء  �سركائها  م��ع  والعمل 

االقت�سادي  النمو  على  اإي��ج��اب��ي  اأث���ر  م��ن  ل��ه  مل��ا 

واملجتمعي، وال �سيما ال�سركات التي تعتمد على 

مبتكرة  وخ��دم��ات  حلول  اإي��ج��اد  يف  التكنولوجيا 

رقمي  كمزّود  اأورجن  دور  من  انطاقاً  وجُمدية، 

رائد وم�سوؤول.

جلسة حوارية بين منّصة زين ومسّرعة األعمال العالمية تيكستارز

افتتاح الجناح األردني بمعرض »الفانسي فوود« في نيويورك

االنباط – عمان 

��ة زي����ن ل����اإب����داع )زي��ن��ك(  اأق���ام���ت م��ن�����سّ

ج��ل�����س��ة ح�����واري�����ة م����ع م�������س���ّرع���ة االأع����م����ال 

لل�سركة  بيان  وبح�سب   ، »تيك�ستارز«  العاملية 

اأم���������ص االث�����ن�����ني، اأق���ي���م���ت اجل���ل�������س���ة، ال��ت��ي 

االأع��م��ال  ري����ادة  جم���ال  يف  امل�ست�سار  اأداره�����ا 

الرئي�سي  ��ة  امل��ن�����سّ ف���رع  ق��ن��ادي��ل��و، يف  ن�����س��ال 

مب�ساركة  لاأعمال،  احل�سني  امللك  مبجمع 

ال��ع��امل��ي��ة  االأع���م���ال  مل�����س��ّرع��ة  االإداري  امل���دي���ر 

ت���رياث���راي، وع���دد من  »ت��ي��ك�����س��ت��ارز«، فيجي 

التي  االأردن��ي��ة  النا�سئة  ال�سركات  موؤ�س�سي 

امل�ستوى املحلي  حققت جناحات مميزة على 

واالإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي، وب��ح�����س��ور وا���س��ع من 

امل�ساريع  واأ�سحاب  النا�سئة  ال�سركات  ممثلي 

املجال  ه��ذا  يف  املهتمني  وال�سباب  ال��ري��ادي��ة 

وجمموعة من ممثلي احلا�سنات وم�سّرعات 

االأعمال االأردنية.

وجاء تنظيم من�سة زين لاإبداع للجل�سة 

ب��ه��دف ال��ب��ح��ث ع��ن ���س��رك��ات ن��ا���س��ئ��ة اأردن��ي��ة 

مميزة وم�ساعدتها على الو�سول اإىل اأ�سواق 

و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  جديدة 

بطرق  احل�سور  تعريف  مت  حيث  اإف��ري��ق��ي��ا، 

احل�سول على ا�ستثمارات وت�سويق �سركاتهم 

التي  ال��ف��ر���ص  وا���س��ت��غ��ال  االأم��ث��ل  بال�سكل 

متكنهم من النمو والتطور، وطرق احل�سول 

على ���س��راك��ات ج��دي��دة وزي���ادة وت��اأم��ني راأ���ص 

املال من خال م�ساركة املعرفة واخلرات.

االنباط – عمان  

زاه���ر  اال���س��ت��ث��م��ار  ع����ام وزارة  اأم�����ني  اف��ت��ت��ح 

معر�ص  يف  امل�سارك  االأردين  اجلناح  القطارنة، 

الفان�سي ف��وود، ال��ذي ب��داأ اأول اأم�ص االأح��د ، يف 

مدينة نيويورك، وي�ستمر ثاثة اأيام.

تنظمه  ال����ذي  االأردين  ب��اجل��ن��اح  وي�����س��ارك 

جمعية امل�سدرين االأردنيني بالتعاون مع وزارة 

يف  تعمل  حملية  �سناعية  ���س��رك��ات  اال���س��ت��ث��م��ار 

جمال الت�سنيع الغذائي.

اأكد  االث��ن��ني،  اليوم  للجمعية،  بيان  وح�سب 

ال�سركات  دع��م  على  ال����وزارة  حر�ص  القطارنة 

االأردن�����ي�����ة ل��ل��م�����س��ارك��ة ب���امل���ع���ار����ص اخل��ارج��ي��ة 

ت�سديرية  اأ����س���واق  وف��ت��ح  ملنتجاتها  ل��ل��رتوي��ج 

جديدة اأمامها.

االأردين،  اجلناح  تنظيم  اإن  القطارنة  وق��ال 

نيويورك،  مدينة  يف  ف���وود  الفان�سي  مبعر�ص 

ياأتي بال�سراكة مع جمعية امل�سدرين االأردنيني، 

حيث يعد من اأهم املعار�ص العاملية املتخ�س�سة 

يف جمال �سناعة وجتارة املواد الغذائية.

فر�سة  ت�سكل  ب��امل��ع��ر���ص  امل�����س��ارك��ة  اأن  واأك����د 

منتجاتها،  لت�سويق  االأردن��ي��ة  لل�سركات  مهمة 

واالط��اع  التجارية  ال�سفقات  لعقد  وال�سعي 

على اآخر التطورات يف جمال الت�سنيع الغذائي، 

الف��ت��ا اإىل اأن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت��ع��د م��ن اأه��م 

ال�����س��رك��اء ال��ت��ج��اري��ني ل�����اأردن واأه����م االأ����س���واق 

ظل  يف  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��ن��ت��ج��ات  اأم����ام  الت�سديرية 

وجود اتفاقية جتارة حرة موقعة بني البلدين، 

تتيح تبادل ال�سلع دون اأية عوائق جمركية.

واأ�ساف اأن الوزارة تلعب دوراً رئي�سياً يف دعم 

العاملية  االأ���س��واق  اإىل  واإي�ساله  االأردين،  املنتج 

الن�ساطات  امل��ع��ار���ص ودع����م  اإق���ام���ة  م��ن خ���ال 

جزء  بتحمل  وامل�ساهمة  اخلارجية،  الرتويجية 

م��ن ال��ت��ك��ال��ي��ف امل��ال��ي��ة امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى م�ساركة 

ال�سركات ال�سناعية يف تلك املعار�ص.

واأكد القطارنة حر�ص وزارة اال�ستثمار على 

زيادة حجم ال�سادرات الوطنية، وت�سهيل العمل 

االأردن���ي���ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال�����س��رك��ات  ت�سبيك  ع��ل��ى 

بنظرائهم من خمتلف دول العامل.

م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د رئ��ي�����ص اجل��م��ع��ي��ة اأح��م��د 

اأم��ام  كبرية  ت�سديرية  فر�سة  توفر  اخل�سري 

االأمريكية  ال�سوق  ل��دخ��ول  االأردن��ي��ة  املنتجات 

العالية  جودتها  على  م�ستندة  فيها،  واملناف�سة 

التي ت�ساهي العاملية.

احلرة  التجارة  اتفاقية  اإن  اخل�سري  وق��ال 

ت�سكل  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  االأردن  ب��ني  امل��وق��ع��ة 

املنتجات  تدفق  ل��زي��ادة  وفر�سة  مهمة  اأر���س��ي��ة 

االأردنية لهذا ال�سوق املهم الذي يعد من اأقوى 

االأ�����س����واق، م��ن ح��ي��ث ال��ق��وة ال�����س��رائ��ي��ة وق���درة 

�سناعات وطنية على تلبية احتياجاته.

واأ�ساف اأن تنظيم امل�ساركة االأردنية مبعر�ص 

الفان�سي فوود تعد ال�ساد�سة ع�سر، وتاأتي �سمن 

خ��ط��ط وج���ه���ود اجل��م��ع��ي��ة ل��ت��م��ك��ني ال�����س��ن��اع��ة 

اأ���س��واق  ت��روي��ج منتجاتها وف��ت��ح  ال��وط��ن��ي��ة م��ن 

ت�سديرية جديدة اأمامها.

ال��ف��ان�����س��ي  م���ع���ر����ص  اإن  اخل�������س���ري  وق������ال 

االأغ��ذي��ة  اأك���ر ح��دث متخ�س�ص يف  يعد  ف���وود 

وي�ستقطب  ال�سمالية،  اأم��ريك��ا  يف  وامل�����س��روب��ات 

ال��ع��امل،  دول  م��ن خمتلف  وزائ���ري���ن  ع��ار���س��ني 

االأردن��ي��ة  ال�سركات  اأم���ام  مهمة  فر�سة  وي�سكل 

ل��اط��اع على اأح���دث ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي ط��راأت 

على هذه ال�سناعة وتبادل اخلرات مع الوفود 

امل�ساركة وال�سعي اإىل عقد ال�سفقات التجارية.

بني  احلرة  التجارة  اتفاقية  اخل�سري  واعتر 

اأجن��ح  م��ن  االأم��ريك��ي��ة  املتحدة  وال��والي��ات  االأردن 

االتفاقيات التي مت توقيعها، واأ�سهمت ب�سكل كبري 

يف زيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين.

امل��ت��ح�����دة  ال����والي����ات  م���ع  االأردن  وي���رت���ب���ط 

االأم��ريك��ي��ة ب��ات��ف��اق��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة احل����رة، وقعت 

ال�سداقة  اأوا���س��ر  تعزيز  ب��ه��دف   ،2000 ع��ام 

والتعاون االقت�سادي والتجاري واال�ستثماري.

الواليات  اإىل  الوطنية  ال�سادرات  وارتفعت 

 2021 املتحدة االأمريكية خال العام املا�سي 

بن�سبة 30 باملئة لت�سل اإىل 1.58 مليار دينار 

مقابل 1.22 مليار دينار لنف�ص الفرتة من عام 

.2020
االأردن����ي����ة  ال�����س��ن��اع��ة  اأن  واأك������د اخل�������س���ري 

كبريا  ت��ط��ورا  �سهدت  منها  الغذائية  خ�سو�سا 

خ����ال ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة م���ن ح��ي��ث اجل����ودة 

من  اأك��ر  اإىل  و�سولها  بدليل  املناف�ص  وال�سعر 

�سوقا حول العامل.  142
ال�سناعية  ال�����س��ادرات  اأن  اخل�����س��ري  واأو���س��ح 

للمملكة  االقت�سادي  للنمو  تعد مفتاحا  االأردنية 

االإن��ت��اج وت��وف��ري مزيد م��ن فر�ص العمل  وزي���ادة 

ل���اأردن���ي���ني وت���ع���زي���ز اح��ت��ي��اط��ي��ات امل��م��ل��ك��ة من 

العمات االأجنبية وا�ستقطاب ا�ستثمارات جديدة.

و�����س����دد ع���ل���ى �����س����رورة اال����س���ت���م���رار ب��دع��م 

امل�������س���ارك���ات االأردن�����ي�����ة ب���امل���ع���ار����ص اخل���ارج���ي���ة 

الأهميتها يف اإتاحة الفر�ص لل�سركات ال�سناعية 

عر�ص وت�سويق منتجاتها وفتح اآفاق ت�سديرية 

جديدة اأمامها.

الحكومة ارتفاع أسعار المشتقات 
النفطية عالميا

استيتية: استمرار تأجيل أقساط 
مقترضي صندوق التنمية والتشغيل 

لشهري حزيران وتموز

الحنيفات يلتقي 
نقابة تجار المواد الغذائية 

تأجيل اقساط صندوق االئتمان 
العسكري لشهر حزيران

شتيوي يشارك بندوة حول الحوار 
االجتماعي في دعم استقرار أسواق العمل

االنباط- عمان 

اإن  املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزارة  قالت 

�سعر البنزين اأوكتان 90 بلغ 1267.2 دوالر 

ايار  �سهر  يف  �سعره  معدل  مع  مقارنة  للطن 

ارتفاع  وبن�سبة  1193.9دوالر  بلغ  وال���ذي 

بلغت %6.1، كما �سجل �سعر البنزين اأوكتان 

1321.1دوالر للطن مقابل  بلغ  95 �سعراً 
امل�سجل يف �سهر ايار وبن�سبة  1249.7دوالر 
الديزل  �سعر  وارت��ف��ع   ،5.7% بلغت  ارت��ف��اع 

من 1098.9دوالر للطن اىل 1282دوالر 

وبن�سبة ارتفاع بلغت 16.7%.

1192دوالر للطن  ارتفع �سعر الكاز من 

بلغت  ارت��ف��اع  وبن�سبة  1345.4دوالر  اىل 

من  الوقود  زي��ت  �سعر  وانخف�ص   ،12.9%
دوالر   597.5 اىل  للطن  625.5دوالر 

للطن وبن�سبة انخفا�ص بلغت 4.5%.

ب��امل��ق��اب��ل ان��خ��ف�����ص �سعر ال��غ��از ال��ب��رتويل 

امل�سال يف �سهر حزيران اإىل 750 دوالر للطن 

مقارنة مع �سعره امل�سجل يف �سهر ايار املا�سي 

857.5 دوالر وبن�سبة انخفا�ص  بلغ  وال��ذي 

بلغت 12.5% .

االأول  ال��ث��ل��ث  ب��رن��ت يف  �سعر خ���ام  و���س��ج��ل 

126.4دوالر  بلغ  �سعراً  احل��ايل  ال�سهر  من 

يف  امل�سجل  112.7دوالر  م��ق��اب��ل  للرميل 

�سهر ايار املا�سي.

االنباط – عمان 

اإدارة  رئ��ي�����ص جمل�ص  ال��ع��م��ل،  اأع��ل��ن وزي���ر 

ا�ستيتية،  نايف  والت�سغيل  التنمية  �سندوق 

ع���ن ا���س��ت��م��رار ال�����س��ن��دوق ب��ت��اأج��ي��ل اأق�����س��اط 

املقرت�سني ل�سهري حزيران ومتوز.

اإدارة  جم��ل�����ص  اأن  اإىل  ا���س��ت��ي��ت��ي��ة  واأ�����س����ار 

ال�سندوق اتخذ قراراً �سابقا م�سمونه تاأجيل 

ني�سان  وه��ي  اأ�سهر   4 ل���  املقرت�سني  اأق�ساط 

واأيار وحزيران ومتوز.

اأق�����س��اط  ت��اأج��ي��ل  ق���رار  اأن  ا�ستيتية  واأك����د 

امل��ق��رت���س��ني ج���اء م���راع���اة ل��ظ��روف��ه��م املالية 

ول�سمان دميومة م�ساريعهم التي تاأثرت من 

احلالية  وال��ظ��روف  ك��ورون��ا  جائحة  تداعيات 

االأ�سحى  عيد  حلول  ق��رب  م��ع  تتزامن  التي 

املبارك.

ب����دوره، اأك���د م��دي��ر ع��ام ���س��ن��دوق التنمية 

والت�سغيل من�سور وريكات، اأن قرار اال�ستمرار 

حتى  ال�سندوق  مقرت�سي  اأق�����س��اط  بتاأجيل 

اأي  عليه  يرتتب  لن   31/7/2022 تاريخ 

غرامات اأو فوائد مالية على املقرت�سني.

واأ�سار وريكات اإىل اأن ال�سندوق يعمل على 

لتمكني  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  دع��م 

ال�سباب من احل�سول على م�سدر دخل يوؤمن 

ل��ه��م ح��ي��اة ك��رمي��ة ل��ه��م ول��ع��ائ��ات��ه��م، الف��ت��ا 

ال�سندوق  م��ن  املمولة  امل�ساريع  ه��ذه  اأن  اإىل 

الأبناء  خ�سو�سا  لل�سباب،  عمل  فر�ص  توفر 

املحافظات.

االنباط – عمان 

ال��ت��ق��ى وزي���ر ال���زراع���ة امل��ه��ن��د���ص خالد 

اأم�ص االثنني  يف مكتبه رئي�ص  احلنيفات 

غ��رف��ة جت����ارة ع��م��ان ون��ق��ي��ب جت���ار امل���واد 

من  وع���دد  توفيق  احل���اج  خليل  الغذائية 

ع��دد  مناق�سة  ح��ي��ث مت  ال��ن��ق��اب��ة  اع�����س��اء 

م���ن امل��وا���س��ي��ع ال��ت��ي ت��خ�����ص ت��وف��ر امل���واد 

الغذائية من حلوم ودواج��ن واغذية ومت 

ب��ح��ث ب��ع�����ص امل��وا���س��ي��ع ال��ت��ي ت�����س��اع��د يف 

املنا�سبة  واجل��ودة  بال�سعر  املنتجات  توفر 

للم�ستهلك .

واأ�سار احلنيفات اىل متابعة االإجراءات 

على  والعمل  االأغذية  باأ�سترياد  اخلا�سة 

اإزال����ة اي ع��وائ��ق خ��ا���س��ة ل��اأغ��ذي��ة التي 

توفر  اىل  و�سوال  املحلي  املنتج  تزاحم  ال 

املطلوبة  ب��اجل��ودة  للم�ستهلك  امل��ن��ت��ج��ات 

التي تع�سف  ال��غ��ذاء  اأزم��ة  خا�سة يف ظل 

على  العمل  و���س��رورة  واملنطقة  ب��ال��ع��امل 

توفر خمزون غذائي منا�سب .

ومن جانبه ثمن احلاج توفيق  والتجار 

اجلهود املبذولة من قبل الوزارة والتعاون 

ال��ع��وائ��ق ام���ام التجار  ال��ك��ب��ري يف ت��ذل��ي��ل 

واالجراءات التي ا�ستهدفت عدد كبري من 

خال  م��ن  امل�����س��ت��وردة  الغذائية  املنتجات 

وق��ف ال��ع��وائ��ق واالج����راءات واالزدواج��ي��ة 

ال��رق��اب��ي��ة وه���ذا ي��دع��م امل��خ��زون الغذائي 

وي�ساهم يف توفر املنتج للم�ستهلك واأ�سار 

اىل تعاون ال��وزارة من خ��ال  الت�ساركية 

ع�����ر  ال���ل���ج���ان ال���ت�������س���اوري���ة امل�����س��رتك��ة 

مراجعات  �سمن  ال����وزارة  م��ع  والتن�سيق 

دائمة تخدم القطاع الزراعي والتجار  .

االنباط- عمان 

اأعلن �سندوق االإئتمان الع�سكري عن تاأجيل 

االأق�ساط امل�ستحقة لدى ال�سندوق عن �سهر 6 

حزيران 2022.

رئي�ص  م��ن  مبا�سرة  بتوجيهات  ذل��ك  وج���اء 

االإداري��ة  الهيئة  رئي�ص  امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة 

لل�سندوق اللواء الركن يو�سف اأحمد احلنيطي، 

لرفاق  املعي�سية  واملتطلبات  االأع��ب��اء  لتخفيف 

ال�ساح مبنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك.

االنباط – عمان 

قال رئي�ص املجل�ص االقت�سادي واالجتماعي 

ل���ل���ح���وار  ك����ب����رية  اأه���م���ي���ة  ي�����ويل  امل���ج���ل�������ص  اإن 

وتقارب  اجلماعي  للعمل  كاأ�سا�ص  االجتماعي 

وجهات النظر بني االأطراف كافة.

واأ�ساف اأن املركز يركز على الفئات املهّم�سة 

م���ن ذوي االإع����اق����ة، وي��ع��ط��ي امل������راأة االه��ت��م��ام 

الكامل من حيث حقوقها ويويل ق�سايا العمل 

من  ق�سوى  اأهمية  وال��اج��ئ��ني  الر�سمي  غ��ري 

خال و�سع اخلطط الكفيلة بحل امل�ساكل التي 

تواجههم واإدماجهم يف �سوق العمل.

�ستيوي،  الدكتور  م�ساركة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

امل��ق��ام��ة من  ب��ال��ن��دوة القومية  اأم�����ص االث��ن��ني، 

حول  القاهرة  يف  العربية  العمل  منظمة  قبل 

ا���س��ت��ق��رار  دع�����م  االج���ت���م���اع���ي يف  احل�������وار  دور 

اأ����س���واق ال��ع��م��ل، ل��ل��ح��دي��ث ع��ن دور امل��ج��ل�����ص يف 

ماأ�س�سة وتر�سيخ احلوار االجتماعي بني جميع 

االأطراف لبناء عاقات م�ستقرة وثابتة يف ظل 

التغيريات ايل ت�سهدها اأ�سواق العمل.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ���س��در ع��ن امل��ج��ل�����ص، ال��ي��وم، 

ن���وه ���س��ت��ي��وي اىل اأه��م��ي��ة احل�����وار االج��ت��م��اع��ي 

بني  ال��ت��ع��اون  لتطوير  اأ�سا�سية  اآل��ي��ة  باعتباره 

والعمال  العمل  اأ�سحاب  م��ن  االأط���راف  جميع 

واحل��ك��وم��ة وج��م��ي��ع ال�����س��رك��اء م���ن م��وؤ���س�����س��ات 

جمتمع مدين ونقابات.

االنباط – عمان 

قطاع  يف  امل�ستثمرين  جمعية  ان��ت��ق��دت 

االإ�سكان االأردين ما ا�سمته »البريوقراطية« 

وال���ت���اأخ���ري يف اجن����از م��ع��ام��ات ال��ت��دق��ي��ق 

واحل�سول على املوافقات لل�سري مبعامات 

ت��راخ��ي�����ص امل�����س��اري��ع ال�����س��ك��ن��ي��ة يف ك���ل من 

عمان  وام��ان��ه  االأردن��ي��ني  املهند�سني  نقابة 

الكرى .

وق����ال����ت اجل��م��ع��ي��ة يف ب���ي���ان ل���ه���ا اأم�������ص 

االل���ك���رتوين  ال��ت��ت��ب��ع  دع�����وى  اإن  االث����ن����ني، 

»دهاليز  يف  للتدقيق  املُ��ق��دم��ة  للمعامات 

التنمية  يف  و���س��رك��ائ��ن��ا  اح��ب��ائ��ن��ا  ودك���اك���ني« 

االأردنيني  املهند�سني  نقابة  يف  واال�ستثمار 

يتم  الهند�سية  املكاتب  هيئة  الفني  وذراعها 

اىل  التدقيق  م��راح��ل  امل��ع��ام��ات يف  ت��اأخ��ري 

اج���ل غ��ري م�����س��م��ى، م��و���س��ح��ة اأن االن��ت��ق��ال 

ق�سم  تدقيق  اىل  العمارة  ق�سم  تدقيق  من 

ع�سرة  ع��ن  يقل  ال  م��ا  اىل  حتتاج  االن�سائي 

الق�سم  اىل  لانتقال  اك��ر  او  ومثلها  اأي���ام 

الذي يليه، وعن مراحل التكليف حدث وال 

حرج .

وت��اب��ع��ت، اأم���ا م��ع��ام��ات ا����س���رتداد قيمة 

املقيم حتتاج اىل ما ال يقل  املهند�ص  تاأمني 

علماً  الإجنازها،  �سهور  خم�سة  او  اأربعة  عن 

املهند�ص  ب��ت��اأم��ني  املتعلقة  امل��ب��ال��غ  ه���ذه  ان 

متار�ص  الهند�سي  ال��دع��م  بقيمة  او  املقيم 

قانون  دون  بتاأمينها  املطالب  امل��ال��ك  بحق 

او نظام او تعليمات ناظمة لهذه املطالبات.

اأن  اىل  ب��ي��ان��ه��ا،  يف  اجل��م��ع��ي��ة  وا�����س����ارت 

���س��اح��ب اجل��ال��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ي��ج��وب ب��ق��اع 

وطننا  يف  اال�ستثمار  مزايا  عار�ساً  االأر����ص 

احلبيب، مطالبة بالرفق بهذه امل�ساعي من 

لا�ستثمار  ناظمة  حُمفزة  ت�سريعات  خال 

الزمنية  امل��دد  تقليل  اأول��وي��ات��ه��ا  راأ����ص  على 

امل���ع���ام���ات مب���ا يخف�ص  ال���ازم���ة الإجن�����از 

كلفة راأ�ص املال اىل احلد االأدنى .

قطاع  يف  امل�ستثمرين  جمعية  و���س��ددت 

االإ�سكان على اأن التاأخري غري مرر باإجناز 

م��ع��ام��ات ال��رتاخ��ي�����ص يف ده��ال��ي��ز اأم��ان��ة 

االأ���س��غ��ال  اإذن  م��ع��ام��ات  ، وخ��ا���س��ة  ع��م��ان 

اأمانة  به  علقت  ما  ن�ستذكر  وهنا  واالف��راز، 

ع���م���ان ق��ب��ل اك����ر م���ن ع���ام���ني ع��ن��د ال��ب��دء 

ب��ال��ت��ح��ول االل���ك���رتوين »ب��دن��ا ن��خ��ل�����ص من 

ونوفر  ال�سفراء  والورقة  البي�ساء  الورقة 

ال���زم���ن م���ا اأم���ك���ن« ف����اإذ ب��ن��ا ال���ي���وم ن��ق��ول : 

»���س��ق��ا اهلل اأي���ام ال��ورق��ة ال��ب��ي�����س��اء وال��ورق��ة 

ال�سفراء« .

االأج��واء  هذه  »نعي�ص  اجلمعية،  وختمت 

م����ع اأم����ان����ة ع���م���ان ال����ك����رى، ت���ط���ل ع��ل��ي��ن��ا 

بتاأخري  االأردن��ي��ني  املهند�سني  نقابة  ال��ي��وم 

االأحيان  من  كثري  ويف  التدقيق،  معامات 

ي��ا  وغ���ي���ب   .. م��ع��ط��ل  ال���ن���ظ���ام  ان  ال�����س��ب��ب 

مراجع حتى ي�ستغل النظام«.

مستثمرو اإلسكان ينتقدون تأخير المعامالت وموافقات نقابة المهندسين واألمانة
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االنباط – وكاالت 

ان���خ���ف�������س���ت ق���ي���م���ة �����س����وق ال���ع���م���ات 

�لرقمية �إىل 925.7 مليار دولر لأول مرة 

و�سجلت   2021 �لأول  يناير/كانون  منذ 

بيتكوين 23615 دولًر�، يف �أدنى م�ستويات 

�أك���ر ع��م��ل��ة م�����س��ف��رة يف  �جل��ل�����س��ة، لتفقد 

�أدن��ى  �إىل  14%، وت�سل  �أك��ر م��ن  �ل��ع��امل، 

دولًر�.  ع��ن��د  ���س��ه��ًر�   18 يف  ل��ه��ا  م�����س��ت��وى 

50% منذ مطلع �ل�سنة. منخف�سة 

�ل���ي���وم   %18 ن���ح���و  �إي�����ري�����وم  وف����ق����دت 

ك��ت��اب��ة  وق�����ت  دولر�ت   1196 م�����س��ّج��ل��ة 

�لتقرير.

�لقت�ساد �لرقمي حتت �لختبار

تر�جعت �أ�سو�ق �لأ�سهم �لعاملية عندما 

�أظ���ه���رت �ل��ب��ي��ان��ات �رت���ف���اع �ل��ت�����س��خ��م يف 

�لوليات �ملتحدة �إىل �أعلى م�ستوى له يف 

40 عاًما، ما ز�د �ملخاوف من حدوث ركود، 

يف  �خلطرة  �لأ�سول  �مل�ستثمرون  وجتنب 

مو�جهة عمليات بيع �لأ�سو�ق �لعاملية.

وب��ل��غ��ت �ل��ق��ي��م��ة �ل�����س��وق��ي��ة ل��ل��ع��م��ات 

 2.8 �مل�������س���ف���رة ذروت����ه����ا ع���ن���دم���ا ���س��ج��ل��ت 

تريليون دولر يف نوفمر/ت�سرين �لثاين 

2021، وم��ن��ذ ذل���ك �حل���ن ت��ر�ج��ع��ت  ع���ام 

�ل��ق��ي��م��ة �ل�����س��وق��ي��ة ب���اأك���ر م���ن ت��ري��ل��ي��ون 

دولر يف �ل�سهرين �ملا�سين، و�سط تخلي 

�ملخاطر  ذ�ت  �لأ����س���ول  ع��ن  �مل�ستثمرين 

�ل��ع��ال��ي��ة يف م��و�ج��ه��ة �ل��ت�����س��خ��م �مل��رت��ف��ع 

�ملركزية  �ل��ب��ن��وك  رف��ع  �أن  م��ن  و�مل��خ��اوف 

مل���ع���دلت �ل���ف���ائ���دة ���س��ي��ع��وق �ل��ن��م��و وف��ًق��ا 

لرويرتز.

 terraUSD ع��م��ل��ة  �ن���ه���ي���ار  �أدى 

�مل�����س��ت��ق��رة يف ���س��ه��ر م���اي���و/ �أي�����ار وع��م��ل��ة 

�سناعة  خم��اوف  ت��ز�ي��د  �إىل   LUNA
�ل���ع���م���ات �مل�������س���ف���رة، و�أ������س�����ار �مل���ح���ل���ل يف 

�أن  �إىل  �أ���س��ل��م،  ن��ع��ي��م   ،AvaTrade
�ل���ع���اق���ة ب���ن �أ�����س����و�ق �لأ����س���ه���م وع��م��ل��ة 

“م�ستمرة يف �كت�ساب �لقوة”. �لبيتكوين 

و�لتحويل �لإقر��ض 

 Celsius Network ج���م���دت 

�لأمريكية عمليات �ل�سحب ب�سبب ظروف 

على  ع��ام��ة  �أح���دث  يف  �لقا�سية،  �ل�����س��وق 

�ل�سغط على �لقطاع من �أ�سو�ق �لعمات 

�إنها  �ل�سركة  وق��ال��ت  �مل��ت��د�ع��ي��ة،  �مل�سفرة 

جمدت عمليات �ل�سحب و�لتحويات بن 

�ملالية  �خل��دم��ات  من  وغريها  �حل�سابات 

و�لعمليات  �ل�����س��ي��ول��ة  “لتثبيت  �مل�����س��ف��رة 

ب��ي��ن��م��ا ن��ت��خ��ذ خ����ط����و�ت ل���ل���ح���ف���اظ ع��ل��ى 

وحمايتها”. �لأ�سول 

علقت من�سة تد�ول �لعمات �لرقمية 

بيتكوين  �سحب  عمليات   Binance

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  �ل��رئ��ي�����ض  وق����ال  “موؤقًتا” 
“معاملة  ب�سبب  كانت  �إنها  ت�ساو،  ت�سانغ 

متوقفة ت�سببت يف تر�كم �لعمل”.

�خل���ا����س���ة   CEL ع���م���ل���ة  ت����ر�ج����ع����ت 

باملن�سة باأكر من 50% حيث يتم تد�ولها 

 8 �سجلت  و�ل��ت��ي  �أم��ريك��ًي��ا،  �سنًتا   18 دون 

 2021 ع��ام  يونيو/حزير�ن   3 يف  دولر�ت 

 ،CEL عملة  �سهدتها  قمة  �أع��ل��ى  وه��ي 

 %95 بن�سبة جتاوزت  وتو��سل �لنخفا�ض 

�ل�سنة. مقارنة مبطلع 

ت�������س���ل���ط �خل�����ط�����وة �ل�����ت�����ي �ت���خ���ذت���ه���ا 

Celsius �ل�سوء على ��ستد�مة �سركات 
فرتة  بعد  �مل�سفرة  بالعمات  �لإق��ر����ض 

مدعوًما  ك��ان  �ل���ذي  �ل�سريع،  �لنمو  م��ن 

مب����ع����دلت ف����ائ����دة م��ن��خ��ف�����س��ة و�زده�������ار 

�مل�سفرة. للعمات 

�مل��ن��اف�����س��ة يف   Nexo ���س��رك��ة  وق���ال���ت 

ت���غ���ري���دة �إن����ه����ا ع���ر����س���ت م�������س���اع���دة غ��ري 

رف�سها،  مت  ولكن   ،Celsius ل� حم��ددة 

��ا ل�����س��ر�ء  وق��ال��ت �إن��ه��ا ك��ان��ت ت��ق��دم ع��ر���سً

�أ�سول.

حتليلية نظرة 

ق����ال �خ��ت�����س��ا���س��ي �ل��ع��م��ات �مل�����س��ف��رة 

�ستيفان  �دف���ي���زرز،  ك��اب��ي��ت��ال  غ��ال��ي��وت  يف 

جميع  ت�سمية  �ل�سهل  من  �أن  �ساكر،  �ب��ى 

ُي��ف��رق  ل  ع��ن��دم��ا  “م�سفرة”،  ال��ع��م��ات 

و�لعمات  �لبيتكوين  بن  �لأف��ر�د  �أغلب 

�لأخرى. �مل�سفرة 

و�أو������س�����ح �ب�����ى ����س���اك���ر ل���ف���ورب�������ض، �أن 

�لأغلبية �لعظمى للعمات �مل�سفرة عبارة 

بيتكوين  و�أن  �حتيال”  “عمليات  ع���ن 

���س��ت��خ��ت��ف��ي  “بينما  ج���دي���د  م���ن  ���س��ت��ع��ود 

عمات �لإحتيال من �لوجود”.

���س��اك��ر �إىل وج�����ود ع��اق��ة  �ب����ى  �أ�����س����ار 

وب��ور���س��ات  �ل��ف��ائ��دة  م��ع��دلت  ب��ن  �سلبية 

بن  �إيجابية  عاقة  يوجد  بينما  �لأ�سهم 

�مل�سفرة  و�ل��ع��م��ات  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �لأ���س��ه��م 

�لأ�سول  عن  �مل�ستثمرين  “�بتعاد  ب�سبب 

�ملخاطر”. عالية 

وب��غ�����ض �ل��ن��ظ��ر ع��ن �ل��ب��ي��ت��ك��وي��ن، ف��اإن 

�ل���ع���م���ات �مل�������س���ف���رة ب�����س��ك��ل ع�����ام ت��ع��ت��ر 

تكنولوجيا  “لأنها  ب��امل��خ��اط��ر  حم��ف��وف��ة 

جانب  �جلميع” �إىل  يفهمها  ول  جديدة 

وجود �لعديد من علميات �لحتيال.

“�مل�ستقرة”،  ل��ل��ع��م��ات  بالن�سبة  �أم���ا 

ي����رى �ب����ى ���س��اك��ر �أن���ه���ا ك���ان���ت ج����زء م��ن 

�مل�سريف  �ل��ن��ظ��ام  حت��اك��ى  “لأنها  �مل�سكلة 

�مل���رك���زي، ول ع��اق��ة ل��ه��ا ب��ال��ب��ي��ت��ك��وي��ن، 

على  تعتمد  �لأ���س��ا���ض  يف  �لبيتكوين  لأن 

�لامركزية مما يثبت �أن �لبلوكت�سن ما 

هو �إل مفهوم ت�سويقي”.

االنباط- وكاالت 

ك�����س��ف م�����س��در �أب����ح����اث م�����س��ت��ق��ل، ع��ن 

 100 بعد  رو�سيا،  حققتها  �لتي  �ل��ع��ائ��د�ت 

يف  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  عمليتها  �إط����اق  م��ن  ي���وم 

�أوكر�نيا، و�لتي بلغت �أرقاما مرتفعة رغم 

عليها. �ملفرو�سة  �لعقوبات 

100 ي���وم  وح���ق���ق���ت رو����س���ي���ا خ�����ال �ل���������

�أوكر�نيا، عائد�ت قدرها  �لأوىل من حرب 

93 م��ل��ي��ار ي�����ورو م���ن �����س����ادر�ت �ل��ط��اق��ة 

�لأحفورية، ل �سيما من �لحتاد �لأوروبي، 

ب��ح�����س��ب ت��ق��ري��ر �أ�����س����دره م���رك���ز �أب���ح���اث 

خا�سة  ب�����س��ورة  م�سري�  �لث��ن��ن،  م�ستقل 

�إىل فرن�سا.

و����س���در ت��ق��ري��ر م���رك���ز �ل��ب��ح��وث ح��ول 

�ل����ذي يتخذ  �ل��ن��ظ��ي��ف  �ل��ط��اق��ة و�ل����ه����و�ء 

�أوكر�نيا  حت�ض  وق��ت  يف  فنلند�،  يف  مقر� 

ط��اق��ة من  و�رد�ت  وق���ف  ع��ل��ى  �ل��غ��رب��ي��ن 

رو���س��ي��ا حل���رم���ان �ل��ك��رم��ل��ن م���ن م�����س��در 

متويل حلربه عليها.

و�أق���ر �لحت���اد �لأوروب���ي م��وؤخ��ر� حظر� 

تدريجيا على و�رد�ته من �لنفط �لرو�سي، 

�حلظر  ي�سمل  ول  �ل�ستثناء�ت،  بع�ض  مع 

�لذي يعول عليه  �لغاز  �لوقت �حلا�سر  يف 

�لتكتل.

و����س���ك���ل �لحت��������اد �لأوروب������������ي ب��ح�����س��ب 

�لطاقة  ����س���ادر�ت  ب��امل��ئ��ة م��ن   61 �ل��ت��ق��ري��ر 

 57 �لأح��ف��وري��ة �ل��رو���س��ي��ة، �أي م��ا ي��ق��ارب 

�ملئة �لأوىل من  �لأي��ام  ي��ورو، خال  مليار 

�ل��ه��ج��وم �ل��رو���س��ي ع��ل��ى �أوك��ر�ن��ي��ا ب��ن 24 

فر�ير و3 يونيو.

وكانت �لدول �مل�ستوردة �لكرى �ل�سن 

مليار(   12.1( و�أملانيا  ي��ورو(  مليار   12.6(

و�إيطاليا )7.6 مليار(.

ل��رو���س��ي��ا هو  �لأول  �ل��ع��ائ��د�ت  وم�����س��در 

�لغاز  يليه  يورو(  مليار   46( �خلام  �لنفط 

�لأن��اب��ي��ب )24  ع��ر خطوط  ي�سدر  �ل��ذي 

و�لغاز  �لنفطية  �مل�ستقات  ثم  يورو(  مليار 

�لطبيعي �مل�سال و�أخري� �لفحم.

رو���س��ي��ا مل  ع��ائ��د�ت  �أن  �لأرق����ام  وتظهر 

يف  تر�جعت  �ل�سادر�ت  �أن  لو  حتى  تنقطع 

مايو، وبالرغم من �أن رو�سيا م�سطرة �إىل 

�لأ�سو�ق  يف  خمف�سة  باأ�سعار  �إنتاجها  بيع 

�ل���دول���ي���ة، �إذ �أن���ه���ا ����س��ت��ف��ادت م���ن �رت��ف��اع 

�أ�سعار �لطاقة يف �لعامل.

و�إن ك��ان��ت ب��ع�����ض �ل����دول م��ث��ل ب��ول��ن��د� 

ج��ه��ود�  ت���ب���ذل  �ل��ب��ل��ط��ي��ق  ودول  وف��ن��ل��ن��د� 

�أخ��رى  ف��اإن دول  و�رد�ت��ه��ا،  كبرية خلف�ض 

�ل�����س��ن  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  م�����س��رتي��ات��ه��ا  ز�دت 

و�لهند وكذلك فرن�سا، بح�سب �ملركز.

لوري  �مل�����رك�����ز  ل������دى  �مل����ح����ل����ل  وق��������ال 

�لحت���اد  يبحث  ح��ن  “يف  �إن���ه  ميليفريتا 

رو�سيا،  على  �لعقوبات  ت�سديد  �لأوروب����ي 

�أك����ر  ل��ت�����س��ب��ح  و�رد�ت�����ه�����ا  ف��رن�����س��ا  ز�دت 

م�ستورد للغاز �لطبيعي �مل�سال �لرو�سي يف 

�لعامل”.

تتم  �ل�سر�ء  �أن عمليات  و�أو�سح �خلبري 

�مل��دى،  بعيدة  ع��ق��ود  �إط���ار  يف  ولي�ض  ن��ق��د� 

�ل��ت��زود  ع��م��د�  ق���ررت  ف��رن�����س��ا  �أن  م��ا يعني 

بالطاقة �لرو�سية رغم حرب �أوكر�نيا.

البيتكون دون 24 ألف دوالر بخسائر فاقت 50% منذ مطلع 2022

100 يوم على الحرب.. أرباح »ضخمة« لروسيا رغم العقوبات

الثالثاء   14 /6/ 2022 

ارتفاع عوائد السندات األميركية 
ألعلى مستوى في 11 عاما

االنباط – وكاالت 

�رت�����ف�����ع ع�����ائ�����د �����س����ن����د�ت �خل�����ز�ن�����ة 

10 ����س���ن���و�ت، �ل��ي��وم  �لأم���ريك���ي���ة لأج����ل 

�لث����ن����ن، ل��ي��و����س��ل م��ك��ا���س��ب��ه �ل��ق��وي��ة 

م�سجا  �لتو�يل،  على  �لر�بعة  للجل�سة 

�رتفاع  11 عاما، بفعل  �أعلى م�ستوى يف 

بيانات �لت�سخم يف �لوليات �ملتحدة.

ج����ورن����ال،  ����س���رتي���ت  وول  وب��ح�����س��ب 

�لأمريكية  �خلز�نة  �سند�ت  عائد  �رتفع 

باملئة،   2.7 بن�سبة  �سنو�ت”   10 “فئة 
على  �لر�بعة  للجل�سة  مكا�سبه  ليو�سع 

باملئة   3.261 م�ستوى  م�سجا  �لتو�يل، 

كاأعلى عائد منذ �أيار 2011.

االنباط – وكاالت 

���س��ه��د �ل�����س��وق �ل��ق��ط��ري م��ن��ذ ع���دة �أي����ام، 

�أ���س��ع��ار  ي��ك��ون غ��ري م�سبوق يف  �رت��ف��اع��ا رمب��ا 

�خل�����س��ار �ل��ف��اك��ه��ة ب��ك��اف��ة �أ���س��ن��اف��ه��ا ���س��و�ء 

�أو �مل�ستوردة. �ملنتجة حمليا 

وقالت و�سائل �إعام حملية �أم�ض �لثنن 

ن���ق���ا ع����ن م����ز�رع����ن وو����س���ط���اء يف �أ�����س����و�ق 

�رتفاع  �إن  قولهم  قطر،  يف  �ملركزية  �خل�سار 

يقت�سر  ول  قطر  يف  �سيء  كل  ط��ال  �لأ�سعار 

و�إن  فح�سب،  و�لفاكهة  �خل�سار  على  �لأم��ر 

ك���ان �أث����ر �لرت���ف���اع ي��ظ��ه��ر ب�����س��ك��ل ج��ل��ي على 

�أ�سعار �خل�سار و�لفاكهة �أكر من غريها.

�إىل ظروف  �لأ�سعار  �رتفاع  هوؤلء  و�أرج��ع 

�لق��ت�����س��اد �ل��ع��امل��ي وت���اأث���ره ب��ت��د�ع��ي��ات ح��رب 

�لنقل  ب��ق��ط��اع  يتعلق  م��ا  وخ��ا���س��ة  �أوك��ر�ن��ي��ا، 

وغري  كبري  ب�سكل  تكاليفه  و�رتفاع  و�ل�سحن 

م�����س��ب��وق، وه���و �ل����ذي ت���اأث���ر ب��ارت��ف��اع �أ���س��ع��ار 

�لطاقة.

�خل�سار  �نتاج  قطاع  يف  �لعاملون  ويقول 

يعود  �لأ�سعار  �رت��ف��اع  �إن  قطر،  يف  و�لفاكهة 

�لإنتاج  مو�سم  �نتهاء  ق��رب  �إىل  منه  ج��زء  يف 

�مل��ح��ل��ي م���ن �خل�������س���ر�و�ت م���ع دخ����ول ف�سل 

�لذي  �لأمر  �حلر�رة،  درجة  و�رتفاع  �ل�سيف 

�ملحلي  �لإن��ت��اج  كميات  �نخفا�ض  �إىل  ي���وؤدي 

�ملطروحة يف �لأ�سو�ق.

ويو�جه �ل�سوق �لقطري �رتفاعا يف �أ�سعار 

�ل�ستهاكية  و�ملنتجات  �ل�سلع  م��ن  �لعديد 

وخ��ا���س��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، و�م���ت���دت �ل�����س��ك��وى من 

�رتفاع �لأ�سعار يف �لآونة �لأخرية �إىل و�سائل 

�لعديد  يعر�ض  حيث  �لجتماعي،  �لتو��سل 

�ل��و���س��ائ��ل وب�سكل  �مل���وؤث���ري���ن ع��ل��ى ه���ذه  م���ن 

يومي، ل�سكاوى م�ستهلكن من موجة �رتفاع 

�ل�سوق  يف  �سيء  كل  تطال  تكاد  �لتي  �لأ�سعار 

�لقطري. �ملحلي 

�لأ����س���ع���ار  �إن  �ل���ق���ط���ري���ن  �أح������د  وي����ق����ول 

طبيعية،  غ��ري  �ملحلي  �ل�سوق  يف  ن��ر�ه��ا  �لتي 

�خلا�سة  و�مل��د�ر���ض  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل���و�د  وت�سمل 

م�سيفا:  �لتذ�كر،  �أ�سعار  وحتى  و�لإي��ج��ار�ت 

�أ�سبحت �لأعلى يف  �أن �لأ�سعار يف قطر  يبدو 

�لعامل.

�أ�سبح �سبه ظاهرة  “�إن �لغاء  �آخر  وقال 

�سلعة  �سلع  �رت��ف��ع  �إذ�  �ل��ق��ط��ري،  �ل�����س��وق  يف 

معينة فاإنها تبقى مرتفعة ول تعود ل�سعرها 

�لطبيعي حتت �أي ظرف، هذ� غري معقول”.

مرتفعة  �لدخول  معدلت  �أن  �آخ��ر  وي��رى 

لكن  �لعامل،  يف  �لأعلى  تكون  ورمب��ا  قطر  يف 

من  �مل�ستهلكن  مت��ن��ع  ل  �أ���س��ب��ح��ت  ل��اأ���س��ف 

�ل�����س��ك��وى م��ن �رت���ف���اع �لأ����س���ع���ار، �ل���ذي ط��ال 

معظم �لقطاعات يف �لآونة �لأخرية.

ووف��ق��ا لأح���دث ب��ي��ان��ات ���س��ادرة ع��ن جهاز 

�سجل  فقد  �لقطري،  و�لإح�ساء  �لتخطيط 

معدل �لت�سخم �رتفاعا كبري� يف نهاية �سهر 

ني�سان �ملا�سي، بلغت ن�سبته 4.6 باملئة بعد �أن 

101 نقطة مقارنة مع �لفرتة �ملماثلة  جتاوز 

من عام 2021.

زي��ادة  �إىل  �لت�سخم  معدل  �رت��ف��اع  وي��ع��ود 

�أ�سعار 8 جمموعات �أبرزها جمموعة �لرتفيه 

وجمموعة  ب��امل��ائ��ة،   35.25 بن�سبة  و�لثقافة 

�ل�سلع و�خلدمات �لأخرى بن�سبة 5.49 باملئة، 

و�ل��غ��از  و�ل��ك��ه��رب��اء  و�مل���اء  �ل�سكن  وجم��م��وع��ة 

باملئة،   3.75 بن�سبة  �لأخ���رى  �ل��وق��ود  و�أن���و�ع 

 3.59 بن�سبة  و�مل�سروبات  �ل��غ��ذ�ء  وجمموعة 

بن�سبة  و�لأح��ذي��ة  �ملاب�ض  وجمموعة  باملئة، 

ب��امل��ئ��ة، وجم��م��وع��ة �لأث����اث و�لأج���ه���زة   2.44

ب���امل���ئ���ة، وجم��م��وع��ة   1.40 ب��ن�����س��ب��ة  �مل��ن��زل��ي��ة 

�لنقل  باملئة، وجمموعة   0.42 بن�سبة  �لتعليم 

0.15 باملئة. بن�سبة 

�لقطري  �مل�ستهلك  �أ�سعار  موؤ�سر  وي�سم 

)�ل��ت�����س��خ��م(، �ل����ذي ي��ق��ي�����ض �ل��ت�����س��خ��م، 12 

�ل�ستهاكية  �ل�سلع  م��ن  رئي�سية  جمموعة 

737 �سلعة وخدمة. تندرج �سمنها 

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضار والفاكهة في قطر

اليابان: تزايد معدالت إفالس 
شركات بقطاع الكهرباء

االنباط – وكاالت 

ز�دت حالت �إفا�ض �سركات �لتجزئة 

�ل��ي��اب��ان��ي��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع �ل��ك��ه��رب��اء 

�ل��ع��امل��ي��ة و�رت��ف��اع  �ل��ط��اق��ة  �أزم���ة  ب�سبب 

�لوقود. �أ�سعار 

و�أو������س�����ح�����ت �أرق����������ام ن�������س���ره���ا ب��ن��ك 

وك��ال��ة  ب��ح�����س��ب  للبيانات”،  “تيكوكو 

15 باملئة من  بلومرج لاأنباء، �أن نحو 

للطاقة يف  �سركة جتزئة   700 �أكر من 

تعليق  وق��ررت  �إفا�سها،  �أعلنت  �ليابان 

�لعقود �أو �لن�سحاب من قطاع �لتجزئة 

�عتبار� من 8 حزير�ن �حلايل.

�ملت�سررة،  �ل�سركات  �أن  �إىل  و�أ�سارت 

تز�يدت  �سركات،   104 بلغ عددها  و�لتي 

�إىل ثاثة �أ�سعاف عن �سهر �آذ�ر �ملا�سي 

قناة السويس تمدد خصومات 
ممنوحة لناقالت الغاز المسال

االنباط – وكاالت

�مل�سرية  �ل�سوي�ض  قناة  هيئة  قالت 

يف م��ن�����س��ور ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا �لإل���ك���رتوين 

�أم�ض �لثنن، �إنها قررت متديد �لعمل 

ب��خ�����س��وم��ات مم���ن���وح���ة ل���ن���اق���ات غ���از 

.2022 �لبرتول �مل�سال حتى نهاية 

و���س��ت��ح�����س��ل ن���اق���ات غ����از �ل���ب���رتول 

�لأم��ريك��ي  �خلليج  ب��ن  �لعاملة  �مل�سال 

و�ملو�نئ �لو�قعة غرب جزر �لهند وجزر 

�ملالديف حتى ميناء كوت�سي على خ�سم 

لقناة  �لعادية  �لر�سوم  من   %20 بن�سبة 

�ل�سوي�ض.

�لعاملة  �ل��ن��اق��ات  �ستح�سل  بينما 

ب�����ن �خل����ل����ي����ج �لأم�������ريك�������ي و�مل�����و�ن�����ئ 

كوت�سي  م��ي��ن��اء  �إىل  �مل���وؤدي���ة  �ل�����س��رق��ي��ة 

 ،%55 قدره  خ�سم  على  �سنغافورة  حتى 

و���س��ت��ح�����س��ل �ل���ن���اق���ات �ل��ع��ام��ل��ة وم��ن 

���س��م��ن��ه��ا م���و�ن���ئ ���س��ن��غ��اف��ورة وم��و�ن��ئ��ه��ا 

.%75 �ل�سرقية على خ�سم 

تراجع األسهم في آسيا واوروبا 
متأثرة بارتفاع التضخم األميركي

االنباط – وكاالت 

للجل�سة  �لأوروب���ي���ة  �لأ���س��ه��م  ت��ر�ج��ع��ت 

�خل��ام�����س��ة ع��ل��ى �ل��ت��و�يل، وك��ذل��ك �لأ���س��ه��م 

�لآ���س��ي��وي��ة ب��ع��د ت��ل��ق��ي �أ����س���و�ق �ل��ت��ع��ام��ات 

“وول  يف  �سخمة  بيع  عمليات  عن  �إ���س��ار�ت 

�رت��ف��اع  ع��ن  بيانات  �إث��ر  �جلمعة  �سرتيت” 

م���وؤ����س���ر �ل��ت�����س��خ��م و�أ�����س����ع����ار �مل�����س��ت��ه��ل��ك��ن 

�أيار �ملا�سي،  8.6 باملئة يف  �لأمريكي بن�سبة 

وهي �أكر زيادة له منذ عام 1981.

 ”600 “�ستوك�ض  موؤ�سر  �نخف�ض  فقد 

�أدنى م�ستوى  1.1 باملئة، م�سجا  �لأوروبي 

ل���ه يف ���س��ه��ر و�ح������د، وف����ق وك���ال���ة �لأن���ب���اء 

�لأملانية )د.ب.�أ(.

باأكر  �لآ�سيوية  �لأ�سهم  تر�جعت  كما 

)نيكي(  موؤ�سر  ت��ر�ج��ع  حيث  باملئة،   2 م��ن 

 26987.44 باملئة ليغلق عند   3.01 �لياباين 

منذ  ي�سجلها  تر�جع  ن�سبة  �أكر  يف  نقطة، 

27 كانون �لثاين �ملا�سي، يف حن �نخف�ست 

 2.8 بن�سبة  �ل��ي��ورو  منطقة  ب��ن��وك  �أ���س��ه��م 

ب��امل��ئ��ة و���س��ط خ��ي��ب��ة �أم����ل م���ن ع����دم ك�سف 

�لبنك �ملركزي �لأوروبي عن �أي �أد�ة لدعم 

�لأ�سبوع  �جتماعه  يف  �خلارجية  �ل�سند�ت 

�ملا�سي.



االعالين
08

إعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واألبنية للواء قصبة املفرق 
رقم ) 74 ( تاريخ 2022/6/6

املفرق  قد  للواء ق�صبة  والأبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  اإن  للعموم  يعلن 

قرار  على  الطللاع  وبعد   2022/6/6 بتاريخ   )74( رقللم  بقرارها  قللررت 

( تاريخ   57  ( الكربى رقم  املفرق  لبلدية  للتنظيم والبنية  املحلية  اللجنة 

2022/5/29 واملت�صمن :-

م   )  12  ( �صعة  �صارع  الغاء  يتم  بحيث  تنظيمية  تعديات  على  املوافقة 

واملقتطع من القطعة رقم )2 ( من حو�ض ) 13 ( املقام – �صمن منطقة املفرق 

- وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه الغايه.

اعاه   القرار  على  املوافقة  املفرق  ق�صبة  للواء  اللوائية  اللجنة  وقللررت 

وايداع اعانه  لاعرتا�ض ملدة �صهر باجلريدة الر�صمية و�صحيفتني حمليتني 

ويجوز لذوي العاقة الطاع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم 

يوجب  ما  كان  اذا  اعرتا�صاتهم  وتقدمي  الكربى  املفرق  بلدية  يف  والبنية 

العرتا�ض خال املدة القانونية لاعرتا�ض .

د. هاني الشوره 
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
للواء قصبة املفرق

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة)200082311(

1997  يعلن  22 ل�صنة  28/اأ من قانون ال�صركات رقم  ا�صتنادا لحكام املادة 

مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة : باأن ال�صيد /ال�صادة

عي�صى نايف عي�صى قطي�ض

ال�صريك/ال�صركاء يف �صركة عي�صى قطي�ض  وموفق جابر وامل�صجلة يف �صجل 

�صركات ت�صامن حتت الرقم ) 69317(  

بتاريخ 2004/1/7

قد تقدم بطلب لن�صحابه من ال�صركة بتاريخ 2022/6/12

يت�صمن  امل�صجل  بالربيد  ا�صعارا  ال�صركة  يف  �صريكه/�صركائه  باباغ  وقام   

رغبته بالن�صحاب بالرادة املنفردة من ال�صركة بتاريخ 2022/6/12

وا�صتنادا لحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�صر هذا العان يف ال�صحف اليومية

مراقب عام ال�صركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

ايات نايف احمد الجرادات
قصي خالد احمد القعقاع

نظرا لتغيبكم عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�صرة ايام متتالية لدى �صركة 

و مراكز  ال�صناد  امل�صانده خلدمات 

الت�صال بدون �صبب م�صروع او عذر 

تنذركم  ال�صركة  فللان  لللذا  ر�صمي 

بالعودة اىل عملكم فورا و ال �صيتم 

انهاء خدماتكم لديها �صندا لحكام 

املادة 28/هل من قانون العمل رقم 8 

ل�صنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقللم)22(  ال�صركات  قانون  من   )13( املللادة  لأحكام  ا�صتنادا 

وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�صنة 

اخلللوري   و�صمريه  فللرح  جللورج  �صركة  بللان  والتجارة  ال�صناعة 

وامل�صجلة يف �صجل �صركات ت�صامن حتت الرقم )67591( بتاريخ 

2003/7/15  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�صم ال�صركة من �صركة : جورج فرح و�صمريه اخلوري

اإىل �صركة : �صمريه حنا اخلوري و�صركاها

على  ال�صركات  مراقبة  بللدائللرة  الت�صال  يرجى  لا�صتف�صار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�صركات

د . وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�صتنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�صماء التجارية رقم)9( ل�صنة 2006 ، يعلن م�صجل 

ال�صماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين باأن ال�صم التجاري

) موؤ�ص�صة �صقر الردن للوكالت التجاريه ( وامل�صجل لدينا يف �صجل ال�صماء التجارية بالرقم 

با�صم ) �صركة  لي�صبح  الن�صور و�صريكه ( جرى عليه نقل ملكية  با�صم ) �صركة زيد   )79247(

ن�صر هذا  تاريخ  الغري من  امللكية حجة على  نقل  ( وتعترب عملية  للوكالت ذ.م.م  �صقر الردن 

العان . 

م�صجل ال�صماء التجارية / اإكرام ال�صكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�صتنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�صماء التجارية رقم)9( ل�صنة 2006 ، يعلن م�صجل 

ال�صماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين باأن ال�صم التجاري

) �صوق ار�ض الجا�ض ( وامل�صجل لدينا يف �صجل ال�صماء التجارية بالرقم )246725( با�صم 

) موفق حممد امني احمد الردايده( جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�صم ) حمزه ثائر حممد 

امني ردايده( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا العان . 

م�صجل ال�صماء التجارية / اإكرام ال�صكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�صركات  قللانللون  مللن   )1/40( امللللادة  لأحللكللام  ا�صتنادا 

عام  مللراقللب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�صنة  رقللللم)22( 

ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة

عن ا�صتكمال اجراءات ت�صفية �صركة امين فرج و�صريكه  

الرقم  حتت  ب�صيطة   تو�صية  �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة 

ن�صر  تاريخ  من  اعتبارا   2009/1/21 بتاريخ   )  14350(

هذا العان

لا�صتف�صار يرجى الت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�صركات

د. وائل علي العرموطي

الثاثاء   14/ 6 / 2022

رقم العدد   6075

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�صتنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�صركات رقم)22( ل�صنة 

1997 وتعدياته ، يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة 

ا�صامة حممد ظعاويط و�صريكه وامل�صجلة  والتجارة بان �صركة 

بتاريخ   )122532( الللرقللم  حتللت  ت�صامن  �صركات  �صجل  يف 

2022/3/7  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�صم ال�صركة من �صركة : ا�صامة حممد ظعاويط و�صريكه

اإىل �صركة : ا�صامة حممد ظعاويط و�صركاه

على  ال�صركات  مراقبة  بللدائللرة  الت�صال  يرجى  لا�صتف�صار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�صركات

د . وائل علي العرموطي

غرفة تجارة املفرق

دعوة اجتماع الهيئة العامه

السادة أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة املفرق

رقم  املوؤقت  الردنلليللة  التجارة  غرفة  قانون  من  9/اأ  املللادة  باأحكام  عمًا 

الهيئة  اأع�صاء  بدعوة  املفرق  جتللارة  غرفة  تت�صرف   2003 ل�صنة   )70(

اأكللر  اأو  ديللنللار  اآلف  خم�صة  وقلللدره  وبللراأ�للصللمللال  لديها  امل�صجلني  العامة 

2022 حل�صور اجتماع الهيئة العامة  وامل�صددين ل�صرتاكاتهم ال�صنوية لعام 

املوافق  الثنني  يوم  ظهراأ  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  عقده  تقرر  والذي  العادي 

2022/6/20 وذلك ملناق�صة المور التالية :-

1- مناق�صة التقرير الداري لعام 2021.

2-اقرار احل�صابات اخلتامية وامليزانية العمومية لعام 2021 .

3- تعيني مدقق ح�صابات قانوين لغاية تدقيق ح�صاباتها لعام 2022.

نرجو من كافة ال�صادة اأع�صاء الهيئة العامة التكرم بح�صور الجتماع .

رئيس غرفة تجارة املفرق
خريو ارشيد املشاقبة

اعالن طرح عطاء شراء وتوريد سياره بك اب
دبل كابني 4x4 اوتامتيك عدد )2 (

للمرة الثانية يف بلدية حوشا الجديدة

تعلن بلدية حو�صا اجلديدة / حمافظة املفرق / لواء البادية ال�صمالية الغربية عن طرح عطاء 

وزارة  من قبل  املعدة  املوا�صفات  4*4 عدد  )2(  ح�صب  كابني  دبل  اب  �صيارة بك  وتوريد  �صراء 

الإدارية املحلية.

البلدية )منطقة  العطاء مراجعة  الراغبة بال�صرتاك يف  املخت�صة واملرخ�صة  ال�صركات  فعلى 

املفعول ل�صتام  �صارية  الر�صمي م�صطحبني معهم رخ�صة مهن  الدوام  �صاعات  احلمراء ( خال 

ن�صخ العطاء وفق ال�صروط التالية:.

1 .  كفالة دخول العطاء :كفالة بنكية اأو �صيك م�صدق بقيمة) 1500 ( دينار.

2 .  ثمن ن�صخة العطاء ) 50 ( دينار اردين غري م�صرتدة.

3. اجور العان على من ير�صو عليه العطاء مهما تكرر.

4. اخر موعد ل�صراء ن�صخ العطاء هو نهاية دوام يوم الربعاء املوافق2022/6/22 .

املوافق  اخلمي�ض  يوم  من  ع�صر  الثانية   ال�صاعة  هو  وفتحها  العرو�ض  ليللداع  موعد  اخر    .5

. 2022/6/23

6. البلدية غري ملزمة باأقل ال�صعار ويحق للبلدية الغاء العطاء دون ابداء ال�صباب ودون ان 

يرتتب عليها

اي تبعات مالية اأو قانونية ولن ينظر يف اي عطاء يت�صمن �صروط اأو حتفظات خمالفة ل�صروط 

العطاء.

محمد موسى نزال الخالدي
رئيس بلدية حوشا الجديدة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200154179(

ل�صنة   22 ال�صركات رقم  28/اأ من قانون  املادة  ا�صتنادا لحكام 

1997  يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة : 

باأن ال�صيد /ال�صادة عي�صى نايف عي�صى قطي�ض

ال�صريك/ال�صركاء يف �صركة معاويه وعي�صى قطي�ض وامل�صجلة يف 

�صجل �صركات ت�صامن حتت الرقم ) 113801(  

بتاريخ 2016/5/11

قد تقدم بطلب لن�صحابه من ال�صركة بتاريخ 2022/6/12

 وقام باباغ �صريكه/�صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل 

يت�صمن رغبته بالن�صحاب بالرادة املنفردة من ال�صركة بتاريخ 

2022/6/12

وا�صتنادا لحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�صر هذا العان يف ال�صحف اليومية

عام ال�صركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�صتنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�صركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�صنة 

ال�صناعة والتجارة

باأن �صركة م�صار اجلولت لتطبيقات الهواتف الذكيه وت�صغيلها  

ذ.م.م م�صجلة لدينا يف �صجل ال�صركات ذات امل�صوؤولية املحدودة/ 

حتت الرقم )56604( بتاريخ )2020/2/10( 

املحدودة  امل�صوؤولية  ذات  ال�صركات  �صجل  من  �صطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/6/8(

مراقب عام ال�صركات

د. وائل علي العرموطي

مذكرة دعوة
السادة الشركاء يف شركة املقص الفضي 
للعناية بالرجل والحالق ذ.م.م املحرتمني

الف�صي  املق�ض  ل�صركة  العادي  غري  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�صور  دعوتكم  ي�صرين 

للعناية بالرجل واحلاقة حمدودة امل�صوؤولية وامل�صجلة يف �صجل ال�صركات يف وزارة 

الربعاء  يوم  �صباح  من   11:00 ال�صاعة  متام  يف  عقده  واملقرر  والتجارة  ال�صناعة 

 – عمان  العا�صمة  يف  الكائن  لل�صركة  القانوين  الوكيل  مقر  يف   2022/6/29 املوافق 

– مبنى  – املبنى املا�صق لوزارة الطاقة والروة املعدنية  – �صارع زهران  ال�صويفية 

بي ان �صبورت ) 273 ( – الطابق الر�صي – مكتب اآلفريد لعمال القانون واملحاماة 

– هاتف رقم )5817072–06( او )0799894989(– بريد الكرتوين :
 info@alfredlawfirm.com  لبحث المور التالية :

اقالة مدير عام ال�صركة احلايل .

تعيني مدير عام جديد لل�صركة .

تعيني مدة ملجل�ض ادارة ال�صركة .

تعديل املفو�صني بالتوقيع عن ال�صركة .

زيادة راأ�صمال ال�صركة من ) 1000 ( دينار اردين اىل ) 10.000 ( دينار اردين .

حتديد اآلية �صداد الزيادة يف راأ�صمال ال�صركة .

تعيني مدة لل�صركة .

لذا وجب ح�صوركم الجتماع املذكور او توكيل او تفوي�ض احد ال�صركاء او ال�صخا�ض 

باحل�صور نيابة عنكم ح�صب القانون وال�صول .

شركة يو تي اي تي أر اتش بي - االردن
 شركة اجنبية عاملة 

قائمة املركز املالي كما يف 31 كانون االول 2021 ) بالدينار األردني (

قائمة املركز املالي كما يف 31 كانون األول 2021

قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2021

قائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2021

تقرير مدقق الحسابات املستقل



الدويل
90 الثالثاء   14/ 6 / 2022 

االنباط-وكاالت

ط��ال��ب �ل��دك��ت��ور ر�أف����ت ح��م��دون��ة مدير 

م����رك����ز الأ������س�����رى ل����ل����درا�����س����ات امل��ن��ظ��م��ات 

احلقوقية والإن�سانية وجمموعات ال�سغط 

الأم��ن  اأج��ه��زة  وحما�سبة  بتعقب  ال��دول��ي��ة 

من  ع��دد  ا�ست�سهاد  اأع��ق��اب  يف  الإ�سرائيلية 

الأ�����س����رى امل���ح���رري���ن ال���ذي���ن ا���س��ت��ه��دف��ت��ه��م 

الأ���س��ر  ا�ست�سهاد  اآخ��ره��م  وك���ان  القنا�سة 

من  اأّول  ع��م��ارن��ة  �سميح  واجل��ري��ح  امل��ح��رر 

اإ�سابته  ب�سبب   ،2022/6/11 ال�سبت  اأم�س 

الأول  يعبد  يف  الحتالل  قنا�سة  بر�سا�س 

من حزيران )يونيو( احلايل

اأن دول����ة الح��ت��الل  واأ����س���اف ح��م��دون��ة 

ق��ام��ت ب��ع�����س��رات الإع����دام����ات امل��ب��ا���س��رة يف 

منهم  كان  املحررين  بحق  الأخ��رة  الفرتة 

اخلام�س  يف  الزبيدي  داوود  املحرر  الأ�سر 

املحررة  الأ�سر  وا�ست�سهاد  مايو  من  ع�سر 

ي��ون��ي��و،  م����ن  الأول  يف  ورا����س���ن���ة  غ����ف����ران 

حمي�سن  اليمن  املحرر  الأ�سر  وا�ست�سهاد 

حلم  بيت  يف  الدهي�سة  خميم  من  عاماً   28

يف الثاين من يونيو من نف�س العام 2022

���س��ي��ا���س��ة الإع����دام  اأن  واأك����د د. ح��م��دون��ة 

ب���ح���ق الأ������س�����رى يف ال�������س���ج���ون والأ�����س����رى 

ال�ستباه  وبحجج  الفل�سطينيني  املحررين 

بتغطية  الأخ��رة  الفرتة  يف  وترتها  زادت 

الأم��ن  وج��ه��از  الإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ة  م��ن 

الإ�سرائيلّي ال�ساباك واجلي�س  الّعام 

عالوة على ذلك، بنّي اأّن دولة الحتالل 

الأ���س��رى  بحق  الع��دام��ات  بع�سرات  ق��ام��ت 

يف ال�����س��ج��ون وامل���ح���رري���ن ك��م��ا ح����دث م��ع 

عاماً(   52( ماريا  اأب��و  ف��الح  املحرر  الأ�سر 

بثالث  باخلليل  اأم��ر  بيت  ببلدة  منزله  يف 

واإ���س��اب��ة  ا���س��ت�����س��ه��اده،  اإىل  اأدت  ر���س��ا���س��ات 

ب���ر����س���ا����س���ة يف  ع����ام����اً(  اب���ن���ه حم���م���د )21 

ال�سهيد  والأ���س��ر   ،2015/7/23 يف  ال��ق��دم 

م��ع��ت��ز ح��ج��ازى 32 ع��اًم��ا ب��ر���س��ا���س ق��وات 

يف  منزله  اقتحام  بعد  اخلا�سة  الح��ت��الل 

من  الثالثني  يف  �سلوان  ببلدة  الثوري  حي 

ن�سرين اأّول )اأكتوبر( من العام 2014،  بعد 

اأث��ن��اء  ر�سا�ساتها  م��ن  ال��ن��ران  انطلقت  اأن 

تاأكد  وبعد  منزله،  �سطح  على  حما�سرته 

القوات باإ�سابته وعدم قدرته على احلركة 

اقتحمت املنزل و�سطح البناية واألقت عليه 

وتركته   ، املياه  لت�سخني  ال�سم�سية  الأل��واح 

ينزف دون تقدمي العالج الالزم له

ن��اف��ع جميل  ال�����س��اب  اإع����دام  اإىل  واأ����س���ار، 

بدٍم   2013/12/19 يف   عاًما(   21( ال�سعدي 

بارد بعد اعتقاله مع ابن عمه وهما ينزفان 

دًم����ا ج����راء اإ���س��اب��ت��ه��م��ا ب��ر���س��ا���س ال��ق��وات 

اخل��ا���س��ة يف ج��ن��ني، واإع����دام ال�����س��اب �سالح 

الحتالل  ق��وات  بنران  عاماً(   24( يا�سني 

 2013/9/17 يف مدينة قلقيلية، وقامت يف  

الطوبا�سي  �سعيد  ح�سام  اإ���س��الم  باعتقال 

بظروف  ا�ست�سهاده  مت  ث��م   ، ح��ي��اً  ع��ام��ا   22

اقتحام وحدات  اإ�سابته جراء  بعد  غام�سة 

اأب��واب��ه  وتفجر  منزله  اإ�سرائيلية  خا�سة 

مبخيم جنني �سمال ال�سفة الغربية

ارتكب  الح��ت��الل  اأن  حمدونة،  د.  وذك��ر 

ق��ل��ن��دي��ا حينما  اإع������دام يف خم��ي��م  ج���رمي���ة 

ق���ام���ت ال����ق����وات اخل���ا����س���ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 

على  ر�سا�سات   3 ب��اإط��الق  امل��دين  بلبا�سها 

راأ�س و�سدر يون�س جحجوح ب�سكل مبا�سر، 

املنطقة  ذات  على  ر�سا�سات   4 اأطلقت  كما 

على  ر�سا�سات   3 واأطلقت  العبد،  لل�سهيد 

�سدر وراأ�س جهاد اأ�سالن يف 2013/8/26

ال���ق���وات  اأّن  اإىل  ح���م���دون���ة  د.  واأ�����س����ار 

اخل��ا���س��ة واجل��ي�����س ك����ررا م�����راًرا وت���ك���راًرا 

اإعدامات م�سابهة اأثناء العتقال وفى داخل 

كما  احلالية(،  احلكومة  قبل  )ما  ال�سجون 

ويف  وال�سمودي،  وال�سوا  الأ�سقر  مع  حدث 

 300 ح��اف��ل��ة  م��ن��ف��ذي  م��ع   1984 ني�سان   12

ب��ن��ي��ة م��ب��ادل��ة اأ����س���رى وق���د ق��ام��ت ال��ق��وات 

ع��اًم��ا(،  ق��ب��الن )18  بقتل ج��م��ال  اخل��ا���س��ة 

 18( بركة  اأب��و  وحممد  عب�سان،  قرية  م��ن 

عاًما(، من بني �سهيلة، ومّت اعتقال الثنني 

بدٍم  اإعدامهما  اأحياء ومن ثم مت  الآخرين 

عاما(،   18( جامع  اأب��و  �سبحي  وهما  ب��ارد، 

اأب���و ج��ام��ع )18  �سهيلة وجم���دي  ب��ن��ي  م��ن 

عاما(، من بني �سهيلة

االنباط-وكاالت

ع��ون،  ال��ل��ب��ن��اين مي�سال  ال��رئ��ي�����س  ���س��دد 

الإثنني، على رف�س بالده للتهديدات  يوم 

التوتر  ت�ساعد  خلفية  على  الإ�سرائيلية، 

ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ب�������س���اأن ت���ر����س���ي���م احل�����دود 

البحرية

ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��ائ��ه وف����داً ب��رمل��ان��ي��اً 

ل��ب��ن��ان��ًي��ا يف م��ق��ّر ال��رئ��ا���س��ة ���س��رق ب���روت 

بح�سب بياٍن للمكتب الإعالمي للرئا�سة

الأركان  هيئة  رئي�س  اأعلن  الأح��د،  ويوم 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي اأف��ي��ف ك���وخ���ايف، ع��ن حت��دي��د 

التي تنوي بالده تدمرها  الأهداف  اآلف 

خالل احلرب املقبلة يف لبنان

الإ�سرائيلي  “العدو  اأن  اإىل  عون  ولفت 

ي��ت�����س��ّرف خ���الف���اً ل��ل��ق��وان��ني وال����ق����رارات 

الدويل  املجتمع  �سكوت  م�ستغاًل  الدولية، 

عن انتهاكاته لقرارات جمل�س الأمن”

واأك���د اأن���ه م��ن غ��ر ال���وارد ال��ت��ن��ازل عن 

ال��غ��ازي��ة  ث��روت��ه  ا�ستثمار  يف  ل��ب��ن��ان  ح��ق��وق 

والنفطية

ولفت عون اإىل اأن املحادثات التي �ستتم 

هوك�ستني  اآم��و���س  الأمريكي  الو�سيط  مع 

���س��ت��ت��ن��اول م��وق��ف ل��ب��ن��ان امل��ت��م�����س��ك ب��ع��ودة 

اإ�سرائيل املفاو�سات غر املبا�سرة مع 

وك���ان���ت امل��ف��او���س��ات غ���ر امل��ب��ا���س��رة قد 

ت��وق��ف��ت اإث�����ر رف�������س اإ����س���رائ���ي���ل الق�����رتاح 

خ���ط���اً   29 اخل�������ط  ب����اع����ت����ب����ار  ال����ل����ب����ن����اين 

للخط  اللبناين  اجلانب  ورف�س  تفاو�سياً، 

هوف” الإ�سرائيلي رقم 1 و”خط 

اأن حت��ق��ق  اأم���ل���ه يف  ع���ن  ع����ون  واأع�������رب 

امل������ح������ادث������ات م������ع ه���وك�������س���ت���ني حت����ري����ك����اً 

التي  ال�سغوط  عن  متحدثاً  للمفاو�سات، 

ثروته  ا�ستثمار  م��ن  ملنعه  لبنان  يواجهها 

والغازية النفطية 

اإىل  ه��وك�����س��ت��ني  ي�����س��ل  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 

ب����روت ع�����س��ر الإث���ن���ني يف زي�����ارة ر���س��م��ي��ة 

الأول  اليوم  خالل  يجري  يومني،  ت�ستمر 

معلن  غ��ر  وخ��ا���س��ة  تقنية  ل��ق��اءات  م��ن��ه��ا 

اجلمعة  ي��ل��ت��ق��ي  اأن  ع��ل��ى  ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا،  ع��ن 

اللبنانيني امل�سوؤولني 

متنازع  منطقة  واإ���س��رائ��ي��ل  لبنان  وب��ني 

ب��ح�����س��ب  م����رب����ع،  ك���ل���م   860 ت���ب���ل���غ  ع��ل��ي��ه��ا 

اخل�����رائ�����ط امل�����ودع�����ة م�����ن ج����ان����ب ل��ب��ن��ان 

هذه  وتعّد  املتحدة،  الأمم  لدى  واإ�سرائيل 

املنطقة غنية بالنفط والغاز. -

 األجهزة األمنية التركية 
اعتقلت نشطاء بالتعاون 

مع تل أبيب
االنباط-وكاالت

اإ���س��رائ��ي��ل��ي كبر  اأك�����د م�����س��در 

ال��رتك��ي��ة   الأم��ن��ي��ة  “الأجهزة  اأن 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، اع��ت��ق��ل��ت ع���ددا من 

الإيراين،  الثوري  احلر�س  ن�سطاء 

م����ت����ورط����ني يف حم����اول����ة  ك�����ان�����وا 

اخ��ت��ط��اف ���س��ي��اح اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني يف 

املن�سرم« ال�سهر  تركيا 

“و�ينت”  م�������وق�������ع  وك��������������ان 

“املخابرات  ب��اأن  اأف��اد  ال��ع��ري، قد 

ال�سرائيلية يف حالة تاأهب ق�سوى 

لح��ب��اط ال��ع��م��ل��ي��ات امل��خ��ط��ط لها 

امني  م�����س��وؤول  وق���ال  تركيا”،  يف 

���س��وء  “على  ان���ه  ل��ل��م��وق��ع  م��ط��ل��ع 

����س���ورة ال��و���س��ع ال���س��ت��خ��ب��ارات��ي، 

ل  اأن  لالإ�سرائيليني  الف�سل  من 

يزوروا تركيا هذه الفرتة«

الأم��ن  ك��ان جمل�س  وم��ن جهته 

ن�سر  ق���د  الإ����س���رائ���ي���ل���ي،  ال��ق��وم��ي 

ق��ب��ل اأ���س��ب��وع ون�����س��ف حت��ذي��را من 

حتذير  ب�سبب  ت��رك��ي��ا  اإىل  ال�سفر 

م��ل��م��و���س وح��ق��ي��ق��ي م���ن ه��ج��م��ات 

ا�سرائيليني  �سد  ايرانية  انتقامية 

ب��ع��د اغ��ت��ي��ال امل�����س��وؤول يف احل��ر���س 

ال����ث����وري، ح�����س��ن ���س��ي��اد خ���ودائ���ي 

امل��و���س��اد  اإىل ج��ه��از  ن�����س��ب  وال�����ذي 

ال�سرائيلي

ا�ستخباراتية،  تقرير  وبح�سب 

ف��������اإن ن����ي����ة اإي�����������ران ب���ا����س���ت���ه���داف 

“موجودة  اخل��ارج  يف  اإ�سرائيليني 

الأم�����ر  اأن  غ����ر  عامني”،  م���ن���ذ 

ايران  “تنوي  اإذ  املرة  يختلف هذه 

ا�ستهداف �سياح اإ�سرائيليني ولي�س 

فقط اأهداف ر�سمية«

اإلسرائيلية تعتقل ثالثة  الشرطة   
معلومات  تسريب  بتهمة  أشخاص 

الخطورة شديدة  أمنية 

االنباط-وكاالت

اإ�سرائيلية،  اإع��الم  و�سائل  اأف��ادت 

ال�������س���رط���ة  اأن  الإث�������ن�������ني،  ام�����������س 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة وج���ي�������س الح���ت���الل 

وقوات )ال�ساباك(، اختتموا حتقيًقا 

معلومات  ت�سريب  ب�����س��اأن  م�سرتًكا 

�سرية ون�سرها عر النرتنت

وق�����ال�����ت ����س���ح���ي���ف���ة )ي����دي����ع����وت 

“ق�سم  اإن  الإ�سرائيلية،  اأح��رن��وت( 

العامة  النيابة  مكتب  يف  ال�ساير 

ق�������ّدم لئ����ح����ة ات����ه����ام ����س���د ج��ن��دي 

احتياط خدم يف �سعبة ال�ستخبارات 

ح��ي��ازة  بتهمة  “اأمان”  الع�سكرية 

�سرية  م��ع��ل��وم��ات  وت�����س��ري��ب  وج��م��ع 

للغاية”

تقدمي لئحة  “مت  اأنه  واأ�سافت، 

تلقى  م�ستوطن  �سد  اأخ���رى  ات��ه��ام 

ال�سرية  املعلومات  الدع���اء  بح�سب 

وق�����ام مب�����س��ارك��ت��ه��ا م���ع اأ���س��دق��ائ��ه 

ون�سرها عر النرتنت”

“هناك  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 

ويتم  الع��ت��ق��ال  ره��ن  اآخ���ر  ا  �سخ�سً

من  الق�سية  يف  معه  التحقيق  الآن 

وبح�سب  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  ال��ن��ي��اب��ة  ق��ب��ل 

املعلومات  هذه  ت�سريب  فاإن  النيابة 

ي��ت�����س��ب��ب ب���اأ����س���رار اأم���ن���ي���ة ���س��دي��دة 

اخلطورة”
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االنباط-وكاالت

عليه  �سيكون  ملا  اجلزائر  يف  الرتقب  ي�ستمر 

م�سمون مبادرة مل ال�سمل التي اأطلقها الرئي�س 

عبد املجيد تبون، يف وقت اأبدت معظم الت�سكيالت 

ال�سيا�سية موافقتها املبدئية على حوار �سامل

ومنذ الإعالن عن املبادرة مبقالة مفاجئة يف 

وكالة الأنباء الر�سمية يف 03 مايو/اأيار املا�سي، 

مل تقدم الرئا�سة اجلزائرية تفا�سيل كثرة عن 

م�سمونها

واك��ت��ف��ى ت��ب��ون، يف ل��ق��ائ��ه م��ع اجل��ال��ي��ة اأث��ن��اء 

زيارته اإىل تركيا، بو�سف امل�سروع ب� ال�سروري ، 

وقال اإنه يهدف لتكوين جبهة داخلية متما�سكة 

كما نقلت وكالة الأنباء اجلزائرية الر�سمية

واأعلن الرئي�س اجلزائري باملنا�سبة عن انعقاد 

املقبلة يعقب  الأ�سابيع  �سامل لالأحزاب يف  لقاء 

اللقاءات الفردية التي يجريها مع قادة الأحزاب

ودون ���س��ي��اق وا����س���ح، ن�����س��رت وك��ال��ة الأن��ب��اء 

 3( التعبر  حل��ري��ة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  يف  الر�سمية 

مايو من كل عام(، مقالة قالت فيها اإن الرئي�س 

املتطلعون  ان��ت��خ��ب��ه اجل���زائ���ري���ون  ال����ذي  ت��ب��ون 

حللول جزائر جديدة، ميد يده للجميع ب�سفته 

رئي�سا جامعا لل�سمل، اإل من جتاوزوا اخلطوط 

احلمراء

الذين مل  اأول��ئ��ك  يعرف  اأن  يجب  واأ�سافت: 

ينخرطوا يف امل�سعى اأو الذين ي�سعرون بالتهمي�س 

اأن اجل��زائ��ر اجل��دي��دة تفتح ل��ه��م ذراع��ي��ه��ا من 

اأجل �سفحة جديدة. وكلمة اإق�ساء ل وجود لها 

كل  ي�سّخر  ال��ذي  اجلمهورية  رئي�س  قامو�س  يف 

حكمته للّم �سمل الأ�سخا�س والأط��راف التي مل 

تكن تتفق يف املا�سي

بعدها ب� 6 اأيام، وحتديدا يف 09 مايو املا�سي، 

�سرع الرئي�س يف ا�ستقبال قادة اأحزاب من خمتلف 

الجتاهات وم�سوؤويل موؤ�س�سات غر حزبية

واإىل غ��اي��ة ال�����س��اب��ع م���ن ي��ون��ي��و/ ح��زي��ران 

اجلاري، ا�ستقبل تبون 12 �سخ�سية، 9 منهم قادة 

اأح��زاب �سيا�سية، ووزير �سابق )م�ستقل �سيا�سيا( 

ع��ب��د ال��ع��زي��ز رح���اب���ي، والأم�����ني ال��ع��ام ل��الحت��اد 

العام للعمال اجلزائريني )اأكر تنظيم نقابي يف 

البالد( �سليم لعباط�سة، ورئي�س املر�سد الوطني 

ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل�����دين )ح���ك���وم���ي( ع��ب��د ال��رح��م��ان 

حمزاوي

وذك�����رت م�����س��ادر ل��الأن��ا���س��ول اأن ال��ل��ق��اءات 

�ستتوا�سل مع بقية الأحزاب النا�سطة يف ال�ساحة 

خالل الأيام القادمة

لقاءات الرئي�س التي جرت كلها مبقر رئا�سة 

ك���ان���ت تخ�س  اإن  م���ا  ي��ت�����س��ح  اجل���م���ه���وري���ة، مل 

تفا�سيل مبادرة مل ال�سمل

وخلت ت�سريحات كل من مت ا�ستقبالهم من 

با�ستثناء رئي�سة  امل�سروع،  احلديث عن تفا�سيل 

ح���زب جت��م��ع اأم���ل اجل��زائ��ر )م�����والة( ، فاطمة 

الزهراء زرواطي

�سفحة  نقلته  ت�سريح  يف  زرواط�����ي  وق��ال��ت 

الرئا�سة على في�سبوك: حتدثنا عن مبادرة مل 

تعزيز  اإىل  ال��ي��وم  بحاجة  اجل��زائ��ر  واأن  ال�سمل 

اجلبهة الداخلية

ب��ي��ن��م��ا ان�����س��ب��ت ت�����س��ري��ح��ات ال��ب��ق��ي��ة، على 

م��وا���س��ي��ع ع���ام���ة مت���ت م��ن��اق�����س��ت��ه��ا م���ع رئ��ي�����س 

اجلمهورية، خا�سة التنمية القت�سادية و�سرورة 

الدفع بال�ستثمار املنتج

مل  للدولة  الر�سمية  املوؤ�س�سات  اأن  ول��وح��ظ 

تعتمد حلد الآن م�سطلح مل ال�سمل ، حيث مل 

يرد يف اأي من البيانات اأو الت�سريحات الرئا�سية 

اأو احلكومية وتعتمد عبارة اليد املمدودة للرئي�س

اأرزق���ي  ال�سيا�سي  النا�سط  ق��ال  ال�سياق،  ويف 

فراد، لالأنا�سول: ل وجود مل�سطلح مل ال�سمل يف 

قامو�س الدميقراطية، اإمن��ا يوجد ح��وار وطني 

حقيقي من اأجل جتاوز الحتقان

ب���اأن اإجن����از احل����وار احلقيقي يتطلب  واأف����اد 

اأن تبدي  ال�����س��روط منها  م��ن  ت��وف��ر جمموعة 

ال�سلطة ح�سن نيتها بجملة من الإجراءات، منها 

مثال اإطالق �سراح معتقلي الراأي )اعتقلوا اأثناء 

م�سرات احلراك ال�سعبي(

واأ����س���اف ب����اأن م��ن اأ���س�����س جن���اح احل����وار فتح 

املجال الإعالمي اأمام الراأي الآخر وفتح الن�ساط 

لالأحزاب ال�سيا�سية املعار�سة

اأم��ا اجلي�س اجل��زائ��ري، فقد عر عن دعمه 

اأ�سماه مبادرة اليد امل��م��دودة ، وف��ق ما ورد يف  ملا 

كلمة لقائده الفريق ال�سعيد �سنقريحة، باملنطقة 

الع�سكرية الثانية )غرب( يف 22 مايو

وقال �سنقريحة: تندرج مبادرة اليد املمدودة 

عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأخ��را  عنها  اأعلن  التي 

امل��ج��ي��د ت��ب��ون ���س��م��ن مت��ت��ني ال��ل��ح��م��ة الوطنية 

وتقوية اجلبهة الداخلية، وهي مبادرة تنم بحق 

عن الإرادة ال�سيا�سية ال�سادقة لل�سلطات العليا 

القوى  وا�ستجماع  ال�سمل  مل  اأج���ل  م��ن  للبالد 

الوطنية ل �سميا يف الظروف الدولية الراهنة

وت��اب��ع: اأ���س��د على اأي���دي ك��اف��ة اأب��ن��اء الوطن 

لالنخراط بقوة يف هذه املبادرة ال�سادقة.. وهي 

م�ستلهمة من قيم اأمتنا العريقة ومبادئ ثورتنا 

اخلالدة )الثورة �سد ال�ستعمار الفرن�سي 1954 

)1962

املوؤ�س�سة  ح���ال  ل�سان  اجلي�س  جملة  وق��ال��ت 

اأن  يونيو  ل�سهر  افتتاحية عددها  الع�سكرية، يف 

مبادرة اليد املمدودة تهدف اإىل مل �سمل كل فئات 

ال�سعب اجلزائري دون تفرقة ومتييز

اأن  يف  تكمن  امل�سروع  اأهمية  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

ال�سفوف  ور���س  للوطن  العليا  امل�سلحة  تغليب 

من �ساأنه متكني اجلزائر من الت�سدي لالأعداء 

واحلاقدين دون ت�سميتهم

من جانبها اأعلنت معظم الأحزاب ال�سيا�سية 

املعار�سة، موافقتها املبدئية على مبادرة الرئي�س، 

من منطلق دعوتها الدائمة اإىل حوار �سامل بني 

ال�سلطة واملعار�سة

وح���ت���ى ح�����زب ال��ت��ج��م��ع م���ن اأج������ل ال��ث��ق��اف��ة 

والدميقراطية )علماين متطرف(، الذي قاطع 

الأخ����رة مل يعلن عن  امل��واع��ي��د النتخابية  ك��ل 

رف�س املبادرة

وق����ال رئ��ي�����س��ه ال�����س��اب��ق حم�سن ب��ل��ع��ب��ا���س، يف 

موؤمتر جتديد قيادة احل��زب قبل اأي��ام: اإن عقد 

ح��وار وطني �سامل كان ول ي��زال �سرطا اأ�سا�سيا 

لتجاوز حالة انعدام الثقة بني القوى ال�سيا�سية 

والج���ت���م���اع���ي���ة وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ع��ج��ز ال��ط��ب��ق��ة 

ال�سيا�سية �سلطة ومعار�سة

ودعا بلعبا�س الطرفني )ال�سلطة واملعار�سة( 

اإىل املبادرة بتنازلت والو�سول اإىل ت�سوية وحل 

خالفتهما خدمة مل�سلحة الوطن

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال رئ��ي�����س ك��ت��ل��ة ح����زب ح��رك��ة 

باملجل�س  اإ�سالمي(  )اأك��ر ح��زب  ال�سلم  جمتمع 

ل��ل��رمل��ان(  ال��وط��ن��ي )ال��غ��رف��ة الأوىل  ال�����س��ع��ب��ي 

اإنهم يدعمون كل مبادرة جتمع  اأحمد �سادوق، 

اجل���زائ���ري���ني ح����ول روؤي�����ة ���س��دي��دة يف اأب��ع��اده��ا 

القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية

وقال �سادوق لالأنا�سول: �سمعنا مثل غرنا 

مببادرة تتحدث عن عنوان جميل دون م�سمون، 

ول اأحد من اجلزائريني يكون �سد هذا العنوان

واأملح اإىل اأنهم ينتظرون �سرح تفا�سيل املبادرة 

واأهدافها واأطرافها واأبعادها واآلياتها

واأ�ساف: نحن دائما من دعاة احلوار والتوافق 

وال�سطفاف  الداخلي  الحتقان  يف ظل  خا�سة 

الدويل وال�سغط اخلارجي على البالد

وا�ستطرد باأن جناح املبادرة مرتبط بتكري�س 

ال�����س��ف��اف��ي��ة واحل���ري���ة يف ك���ل ���س��يء والل��ت��ف��اف 

حول اأولويات املرحلة بعيدا عن عقلية الهيمنة 

وال�سيطرة التي عودتنا عليها ال�سلطة

اأ���س��اع��ت الكثر من  اأن اجل��زائ��ر  اإىل  واأ���س��ار 

الفر�س لتحقيق الإجماع منذ ال�ستقالل وهذه 

اأن ل ت�سيع حتى يطمئن  اأخ���رى يجب  فر�سة 

اجلزائريون

 مبادرة لم الشمل بالجزائر.. تواُفق بانتظار المضمون

 تقرير: »إسرائيل« خرقت 
األجواء اللبنانية 22 ألف مرة 

خالل 15 عاما

االنباط-وكاالت

ذك������������ر ت������ق������ري������ر ن�����������س�����ر ع����ل����ى 

 ،»airpressure.info»موقع

اأن ال��ط��ران احل��رب��ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

من  اأك���ر  اللبنانية  الأج����واء  خ��رق 

22 األف مرة منذ عام 2007

ن�سرته  ال���ذي  التقرير  وبح�سب 

و���س��ائ��ل اإع���الم غ��رب��ي��ة، ف��اإن��ه خالل 

ال����ط����ائ����رات  اق���ت���ح���م���ت  ع����ام����ا،   15

اجلوي  املجال  الإ�سرائيلية  املقاتلة 

مرة،  اآلف  ثمانية  من  اأكر  للبنان 

والطائرات بدون طيار - 13 األفا

واأ�����س����اف ال���ت���ق���ري���ر، ب��ح�����س��ب ما 

اأن  اليوم”  “رو�سيا  ق��ن��اة  ن�����س��رت��ه 

���س��الح اجل���و )الإ���س��رائ��ي��ل��ي( خ��رق 

ونظم  اللبنانية  الأج����واء  ب��ان��ت��ظ��ام 

رح����الت ا���س��ت��ط��الع��ي��ة ف���وق ج��ن��وب 

ل���ب���ن���ان وم��ن��ط��ق��ة ال���ب���ق���اع وو����س���ط 

البالد

الطائرات  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 

وجه  على  )الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة(،  املقاتلة 

اخل�������س���و����س، ت�����س��ت��خ��دم الأج�������واء 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ل���������س����رب الأرا�������س������ي 

ال�������س���وري���ة. م����ن ج���ه���ت���ه���ا؛ وج��ه��ت 

مذكرات  م��رارا  اللبنانية  ال�سلطات 

تطالب  املتحدة  الأمم  اإىل  احتجاج 

ف��ي��ه��ا ب��ال�����س��غ��ط ع��ل��ى )ت����ل اأب���ي���ب( 

وال����دع����وة لح������رتام ����س���ي���ادة ل��ب��ن��ان 

والم���ت���ث���ال ل���ق���رار جم��ل�����س الأم����ن 

الدويل رقم 1701 لعام 2006 املتخذ 

بعد اآخر �سراع لبناين اإ�سرائيلي



الدويل
01 الثالثاء   14/ 6 / 2022 

االنباط-وكاالت

�أن  �أكدت �سحفية و��سنطن بو�ست �لأمريكية، 

جنديا تابعا جلي�ش االحتالل اال�سرائيلي هو من 

اأبو  �سريين  ال�سحفية  الزميلة  وقتل  النار  اأطلق 

عاقلة، االأمر الذي ينفي ادعاء االحتالل باأن مقتل 

اأبو عاقلة كان حادثاً غري مق�سود

مو�سع  حتقيق  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال�سحفية  وف��ن��دت 

اأجرته ون�سرت نتائجه اأم�ش االأح��د، على موقعها 

فيه  وراجعت  اال�سرائيلية،  ال��رواي��ة  االإل��ك��روين، 

اأك��ر من 50 مقطع فيديو للواقعة والعديد من 

مواقع  على  ن�سرها  مت  التي  وال�����س��ور  املن�سورات 

اأج��رت عمليتي فح�ش  التوا�سل االجتماعي، كما 

حّي ملوقع احلادث واملنطقة املحيطة به، باالإ�سافة 

اإىل تكليف خبري �سوتي خم�سرم لتحليل اأ�سوات 

الطلقات النارية

االح��ت��الل  جي�ش  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 

اال���س��رائ��ي��ل��ي مل ي��ث��ب��ت ب��ال��دل��ي��ل ال��ق��اط��ع وج���ود 

�سرين،  فيها  ت��واج��دت  التي  املنطقة  م�سلحني يف 

املتوفرة  وال�سوتية  املرئية  االأدل���ة  اأن  اإىل  منوهًة 

ت��دح�����ش م���زاع���م ج��ي�����ش االح���ت���الل اال���س��رائ��ي��ل��ي 

بوقوع تبادل الإط��الق النار قبل دقائق من مقتل 

اأب���و ع��اق��ل��ة، ويف ال��وق��ت نف�سه ت��دع��م تلك االأدل���ة 

�سهادات �سهود العيان الذين حتدثوا مع “و��سنطن 

بو�ست”، واأكدوا عدم وجود قتال يف ذلك الوقت

التحليالت  على  ب��ن��اء  اأن���ه  ال�سحيفة  واأك����دت 

ال�سوتية التي اأجراها �ستيفني بيك، خبري حتليل 

التحقيقات  مكتب  ب��ه  ا���س��ت��ع��ان  ال����ذي  االأ����س���وات 

فاإن  �سنوات،   10 الأك��ر من  االأمريكي  الفيدرالية 

اإط����الق ال��ن��ار ال����ذي اأردى اأب����و ع��اق��ل��ة ���س��در عن 

متاما  ُت��ط��اب��ق  م�سافة  م��ن  ف��ق��ط  واح����د  �سخ�ش 

امل�سافة التي كانت بني ال�سحفيني ونقطة متركز 

القوات االإ�سرائيلية

ب��ن��اء على فح�ش حي  اأن���ه  ال�سحيفة  وذك����رت 

اأج��رت��ه  و���س��ام��ل مل��وق��ع احل����ادث يف منطقة جنني 

اأب��و عاقلة وال�سحفيني االآخرين  ال�سحيفة، ف��اإن 

كانوا على م��راأى وا�سح من موقع متركز القوات 

م��را،   182 نحو  م�سافة  تف�سلهما  االإ�سرائيلية، 

وك���ان ه��ن��اك ع��ل��ى االأق����ل ج��ن��دي واح���د ي�ستخدم 

عد�سة مكربة، ح�سب بيان جلي�ش االحتالل

واأظهر فيديو مت ت�سويره على تطبيق “تيك 

اأب��و عاقلة،  توك” قبل 7 دق��ائ��ق فقط م��ن مقتل 

النار ما يثبت  اإط��الق  االأج���واء هادئة متاما قبل 

عدم وجود ا�ستباكات نارية قد تكون اأدت عن طريق 

اخلطاأ يف مقتل ال�سحفية الفل�سطينية

ال�سحفي  ق��ال��ه  م��ا  اإىل  ال�سحيفة  واأ�����س����ارت 

اأب��و  �سريين  زم��ي��ل  ال�����س��م��ودي،  علي  الفل�سطيني 

اأث��ن��اء ت��واج��ده  عاقلة ال���ذي اأ���س��ي��ب بطلق ن���اري 

معها يف واقعة مقتلها، قائاًل اإن ال�سحفيني كانوا 

ي��رت��دون خ����وذات و���س��رات واق��ي��ة م��ن الر�سا�ش 

ب��االإجن��ل��ي��زي��ة  “�سحافة”  ك��ل��م��ة  عليها  م��ك��ت��وب 

باأحرف بي�ساء كبرية، موؤكدا اأنه قبل اإطالق النار 

عليهم كانوا يقفون يف مكان وا�سح وعلى مقربة 

من نقطة متركز القوات االإ�سرائيلية حتى يت�سنى 

للجنود التعرف عليهم كاأفراد من ال�سحافة

وق�������ال ال�������س���م���ودي يف ت�������س���ري���ح���ات خ��ا���س��ة 

عدم  م��ن  مت��ام��ا  “تاأكدنا  بو�ست”:  ل�”و��سنطن 

وج��ود فل�سطينيني م�سلحني، وع��دم وج��ود تبادل 

الإط����الق ال��ن��ار اأو ا���س��ت��ب��اك��ات م��ع االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، 

وانطلق ال�سحفيون بعدها يف ال�سارع جتاه القوات 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة.. ك��ان��ت االأج�����واء ه��ادئ��ة مت��ام��ا وال 

ي��وج��د اإط����الق ن����ار.. لكن ف��ج��اأة مت اإط����الق واب��ل 

اأنها جاءت من عربات اجلي�ش  من الر�سا�ش بدا 

الر�سا�سات  تلك  اإح��دى  واأ�سابت  االإ�سرائيلي”، 

اأب���و عاقلة وال��ت��ي ت�سببت يف  ال�����س��م��ودي واأخ����رى 

م�سرعها يف النهاية

وردا على ا�ستنتاجات واأدلة �سحيفة “و��سنطن 

يف  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  جي�ش  ذك��ر  بو�ست”، 

االأرك���ان  هيئة  رئي�ش  ل�سان  على  مكتوب  خ��ط��اب 

اأفيف كوخايف، اأنه “�سي�ستمر يف التحقيق بالواقعة 

ب�سكل م�سوؤول من اأجل الو�سول اإىل حقيقة هذا 

“الر�سا�سة  اأن  املوؤ�سف« واأ�ساف كوخايف  احل��ادث 

ج���زء ه���ام ال�ستنتاج م�����س��در اإط����الق ال��ن��ار ال��ذي 

للو�سول  ه���ام  اأن��ه��ا م�سدر  كما  ع��اق��ل��ة،  اأب���و  قتل 

الفل�سطينيني  اأدل��ة، لكن  ا�ستنتاج مبني على  اإىل 

االإ�سرائيلي  اجلي�ش  طلبات  رف�ش  يف  ي�ستمرون 

للر�سا�سة  م�سرك  �سرعي  طب  فح�ش  ب��اإج��راء 

يف وجود ممثلني من الواليات املتحدة االأمريكية«

االأرك���ان  هيئة  رئي�ش  اأن  ال�سحيفة،  واأ���س��اف��ت 

اأنه مع ا�ستمرار التحقيق ملعرفة  اأكد  االإ�سرائيلي 

ما اإذا كانت الر�سا�سة التي قتلت اأبو عاقلة �سدرت 

عن اأحد اأفراد جي�ش االحتالل اأو م�سلح فل�سطيني، 

فاإن “اأمرا واح��دا ميكن التاأكيد عليه، وهو اأن ال 

النار  اأطلق  االإ�سرائيلي  اجلي�ش  يف  جندي  يوجد 

ب�سكل متعمد على �سحفي.. لقد حققنا يف ذلك 

وهذا هو ا�ستنتاجنا الوحيد«

وبح�سب ال�سحفية مل ت�ستجب قوات االحتالل 

االأمريكية  ال�سحيفة  االإ�سرائيلية على طلب من 

اأو مقاطع فيديو مت  اأي �سور  اأو م�ساركة  باإظهار 

االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  جي�ش  قبل  من  ت�سويرها 

على  املُثبتة  الكامريات  من  كانت  �سواء  للواقعة، 

اجلنود اأو كامريات الطائرات املُ�سرية

االنباط-وكاالت

ك��ان��ت ب��ي��ت ���س��ف��اف��ا امل��ق��د���س��ي��ة حمطة 

عن  دفاعا  قدمت  التي  ال�سودانية  للقوات 

ا�سم  عليها  ط��ل��ق 
ُ
اأ حتى  النكبة،  يف  البالد 

م��ذك��رات��ه  ويف  ف��ل�����س��ط��ني.  درمان”  “اأم 
يقول ابن البلدة ح�سن عثمان “لن اأن�سى 

اأب������دا ك��ي��ف خ���رج���ت اجل���م���اه���ري م��رّح��ب��ة 

ب���ه���وؤالء اجل���ن���ود، ُت��ه��ل��ل وت���ك���رّب وت��زغ��رد 

ال  اآٍت  القد�ش  حترير  اأن  متخيلة  وتهتف 

حمالة..”

جم��م��وع��ة م���ن امل��ن��ا���س��ل��ني يف ���س��ف��وف 

 1948 ع��ام  ح��رب  خ��الل  العربية  اجليو�ش 

يف ال��ق��د���ش )اأ���س��و���س��ي��ت��د ب���ر����ش( ال��ق��د���ش 

 1948 امل��ح��ت��ل��ة- ق��ب��ل ان�����دالع ح����رب ع����ام 

العائالت  من  عدد  عا�ش  فل�سطني،  ونكبة 

ال�������س���ودان���ي���ة يف ح���ي االأف�����ارق�����ة ب��ال��ب��ل��دة 

ال���ق���دمي���ة ب���ال���ق���د����ش، وان�������س���ج���م���ت ه���ذه 

باملدينة  املجتمعي  الن�سيج  م��ع  العائالت 

وعمل اأبناوؤها يف عدة قطاعات

و�سلت   ،1948 م����ار�����ش/اآذار  ���س��ه��ر  ويف 

اإىل ب��ل��دة ب��ي��ت ���س��ف��اف��ا ج��ن��وب��ي ال��ق��د���ش، 

جمموعة من املنا�سلني املتطوعني، وكانت 

من  قادمني  �سودانيني  �سفوفها  يف  ت�سم 

االأق�سى  للم�سجد  امل��ج��اور  االأف��ارق��ة  ح��ي 

“اجلهاد  ق��وات  �سفوف  يف  جتنيدهم  بعد 

واالإ���س��راف  بتنظيمها  ق��ام  التي  املقد�ش” 

عليها ال�سهيد عبد القادر احل�سيني، قائد 

الق�سطل معركة 

م���ذك���رات  يف  امل���ع���ل���وم���ات  ه�����ذه  وردت 

عثمان،  اإب��راه��ي��م  ح�سن  �سفافا  بيت  اب��ن 

ذكريات  والثلج:  “اجلبل  عنوان  وحملت 

فل�سطني  يف  وال�سباب  وال�سبا  الطفولة 

”1959-1940 التاريخية 

وب���االإ����س���اف���ة ل���ه���وؤالء مت���رك���زت ق��ي��ادة 

اجل��ن��ود امل�����س��ري��ني يف م��دي��ن��ة ب��ي��ت حل��م، 

وراف��ق��ت��ه��ا ب��ع�����ش ال����وح����دات ال�����س��ودان��ي��ة 

وال�سعودية واليمنية والليبية، وغالبيتهم 

من املتطوعني للدفاع عن فل�سطني، ومن 

القوات اخلفيفة

وال ين�سى اأهايل بيت �سفافا اأن بلدتهم 

ال�سودانية،  للقوات  حمطة  اآن���ذاك  كانت 

درمان”  “اأم  ا����س���م  ع��ل��ي��ه��ا  ط����ل����ق 
ُ
اأ ح��ت��ى 

فل�سطني

يف م���ذك���رات���ه ي���ق���ول ح�����س��ن اإب���راه���ي���م 

اأب�����دا ك��ي��ف خ��رج��ت  اأن�������س���ى  “لن  ع��ث��م��ان 

ُتهلل  اجل��ن��ود،  ب��ه��وؤالء  مرّحبة  اجلماهري 

اأن حترير  وتكرّب وتزغرد وتهتف متخيلة 

ال�سباب  ه��وؤالء  الأن  حمالة  ال  اآٍت  القد�ش 

كانت  امل�سكلة  لكن  فل�سطني،  الإن��ق��اذ  اأت��وا 

اأك����ر ت��ع��ق��ي��دا مم���ا ك���ان���وا ي��ت�����س��ورون��ه يف 

ه���ذه ال��ب��ق��ع��ة ال��ط��اه��رة وم��ه��د ال��دي��ان��ات 

ال�سماوية”

باأمانتهم ُعرفوا 

ت��دور يف حميط  امل��ع��ارك  ك��ان��ت  وبينما 

روتيني  ب�سكل  احلياة  �سارت  �سفافا،  بيت 

واإىل  عملهم،  االأه����ايل  وم��ار���ش  طبيعي، 

�سودانيون  عمل  املقاتلني،  اجلنود  جانب 

ح��را���س��ا يف ع���دة اأم��اك��ن ب��ال��ب��ل��دة وُع��رف��وا 

باأمانتهم

الع�سلي  “معمل  من بني هوؤالء حار�ش 

ك��ان  وال������ذي  والبوظة”،  ال��ث��ل��ج  الإن���ت���اج 

يفر�ش اأن يبداأ يف االإنتاج عام 1948 لكن 

اندالع احلرب والتهجري حال دون خروج 

هذا امل�سروع اإىل حيز الوجود

ي�����س��ف ع��ث��م��ان يف ك��ت��اب��ه ج����والت ه��ذا 

امل�سنع  ب��ن��اي��ة  ال�����س��وداين ح���ول  احل���ار����ش 

من  ق�سطا  ياأخذ  اأن  قبل  طويلة  ل�ساعات 

الراحة يف كوخه ال�سغري الواقع بالناحية 

الي�سرى من مدخل امل�سنع

باأمانته  اآخ��ر  ���س��وداين  ح��ار���ش  وا�ستهر 

خالل عمله يف حافالت بيت �سفافا )رقم 

اإىل  اليومية  رحالتها  انتهاء  فبعد   ،)44

القدمية  البلدة  اأب��واب  )اأح��د  اخلليل  باب 

يف القد�ش(، كان هذا احلار�ش يقوم م�ساًء 

ب��غ�����س��ل احل����اف����الت اجل����دي����دة م����ن غ��ب��ار 

بيت  تربط  كانت  التي  الرابية  الطريق 

بالقد�ش �سفافا 

تفانوا يف الدفاع عن القد�ش

اهلل  ج��اد  حممد  املقد�سي  املعّمر  ي��روي 

�سفافا،  بيت  ج��ارة  ب��اه��ر،  �سور  بلدة  م��ن 

“اجلهاد  ����س���ف���وف  يف  ان����خ����رط  وال�������ذي 

“الفوج  الرابعة  ال�سرية  �سمن  املقد�ش” 

مع  ذكرياته  اأول،  م��الزم  برتبة  الثالث” 

الع�سرات  اإن  ويقول  ال�سودانية.  الوحدات 

للقتال  بالفعل  توجهوا  ال�سودانيني  م��ن 

فقط  منهم   7 واإن  �سفافا،  بيت  ب��ل��دة  يف 

ق���دم���وا ل��ل��ق��ت��ال يف ب��ل��دة ���س��ور ب��اه��ر مع 

امل�سري اجلي�ش 

ق�سر  يف  مرة  اأول  بهم  “التقيُت  وتابع 

ج��ا���س��ر ال���ذي ك���ان م��ق��را ل��ق��ي��ادة اجلي�ش 

�سور  اإىل  ع���دُت  ث��م  حل���م،  ببيت  امل�����س��ري 

البلدة  م��دخ��ل  ع��ن��د  وا�ستقبلناهم  ب��اه��ر 

ومب���ج���رد دخ��ول��ه��م اأن�����س��د ال�����س��ودان��ي��ون 

احنا عبيدك ال  يا موالنا..  )جل جاللك 

اأر�ش  تن�سانا(، وتفانى هوؤالء بالدفاع عن 

ال��ق��د���ش وم��ن��ه��م م���ن رف�����ش ال���ع���ودة اإىل 

بان�سحاب  االأوام����ر  ���س��دور  بعد  ال�����س��ودان 

العربية” اجليو�ش 

وه���ذا م��ا اأك��دت��ه اأي�����س��ا اب��ن��ة ب��ل��دة بيت 

���س��ف��اف��ا م����اج����دة ���س��ب��ح��ي ال���ت���ي ج��م��ع��ت 

ع��ائ��ل��ت��ه��ا ���س��داق��ة م��ع اأح���د ال�����س��ودان��ي��ني، 

ال���وح���دات  امل��ت��ط��وع��ني يف  اأح�����د  ت�����ردد  اإذ 

ل�سنوات  ال��ع��ائ��ل��ة  م��ن��زل  ع��ل��ى  ال�����س��ودان��ي��ة 

اأث��ن��اء  ال��ب��ل��دة  م��غ��ادرة  رف�سه  بعد  طويلة 

البقاء  وق��رر  العربية،  اجليو�ش  ان�سحاب 

ملاجدة  وفقا  حتررها”  “حتى  القد�ش  يف 

التي رّجحت اأن يكون ا�سم “اأم درمان” قد 

ال�سودانيني  معظم  الأن  البلدة  على  اأطلق 

الذين و�سلوا للدفاع عنها جاوؤوا من هذه 

بالتحديد املدينة 

�سودانيا  اأن  املقد�سية  ال�سيدة  وت��ذك��ر 

ُيدعى “حمايل” تردد على منزل عائلتها 

�سبعينيات  ح��ت��ى  وال��دي��ه��ا  م��ع  ل��ل��ج��ل��و���ش 

“اجلالبية  م���رت���دي���ا  امل����ا�����س����ي،  ال����ق����رن 

وك��ان��ت  ب��ا���س��ت��م��رار،  والعّمة” ال�����س��ودان��ي��ة 

والدتها تنادي على بناتها الإعداد الطعام 

مبجرد  حمايل”  ل�”الطّيب  ال��ق��ه��وة  اأو 

روؤيته يقرب من املنزل

ال تدري ماجدة �سبحي ماذا حّل بهذا 

كبار  بع�ش  من  �سمعت  اإذ  الحقا،  الرجل 

مبقد�سية  تزوج  اأنه  �سفافا  بيت  يف  ال�سن 

وع���ا����ش ب��ال��ب��ل��دة ح��ت��ى مم���ات���ه وُدف������ن يف 

مقربتها

 »سُينهي إمكانية إقامة دولة 
فلسطينية لألبد«.. مخطط استيطاني 

ضخم على مساحة مليون دونم في الضفة

االنباط-وكاالت

ك�������س���ف���ت ����س���ح���ي���ف���ة ع�����ربي�����ة، ي����وم 

االثنني، عن خمطط الإقامة “حديقة 

يف  ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ات  ت���اب���ع���ة  وطنية” 

ت�سل  م�ساحة  ع��ل��ى  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة 

والبحر  القد�ش  اإىل مليون دومن بني 

امليت

هيوم”  “ي�سرائيل  �سحيفة  وذكرت 

“�سفا”،  وكالة  ترجمة  وفق  العربية، 

التابع  وال�سامرة”  “يهودا  جتمع  اأن 

ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ني يف ال�����س��ف��ة ي��خ��ط��ط 

ل��ت��غ��ي��ري وج����ه امل��ن��ط��ق��ة وخ���ا����س���ة من 

ال�سيا�سية الناحية 

اخل�����ط�����ة  اأن  اإىل  واأ�������������س������������ارت 

اال�ستيطانية- حال اإقرارها- “�ستنهي 

الفل�سطينية  ال��دول��ة  اإق��ام��ة  اإمكانية 

اإىل االأب��د، عرب خلق فا�سل هائل بني 

و�سط و�سمال ال�سفة الغربية«

ي��ب��داأ من  امل�����س��روع  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

منطقة م�ستوطنة “كوخاف ه�ساخر” 

جتمع  ���س��رق  وي�����س��ل  اهلل  رام  ���س��رق��ي 

م��ن��اط��ق  وح��ت��ى  عت�سيون”  “غو�ش 
امل�ساحة  ن�سف  و�سي�سمل  امليت،  البحر 

بني القد�ش والبحر امليت

االنعكا�سات  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ل��م�����س��روع غ���ري وا���س��ح��ة 

حتى االآن، اإذ تعترب املنطقة امل�ستهدفة 

ال�سفة،  املاأهولة يف  الوحيدة غري  هي 

وتف�سل بني �سمالها وو�سطها

وت�������س���م���ل اخل����ط����ة اإق�����ام�����ة م���راك���ز 

وم���ط���اع���م  امل����ن����ط����ق����ة،  ����س���ي���اح���ي���ة يف 

البحر  �سمال  فنادق  و�سبكة  متحركة 

امليت ومركز معلومات م�سرك

اأن امل��خ��ط��ط ما  وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن 

ا�سراتيجًيا  ُيعترب  اأن��ه  اإال  اأول��ًي��ا،  زال 

يف حمتواه ال�سيا�سي

وي���ع���م���ل ال���ت���ج���م���ع اال����س���ت���ي���ط���اين 

ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ���س��رك��اء ل��دع��م امل�����س��روع 

ودفع حكومة االحتالل لتبنيه

مستوطنات  بمسئول  لإلطاحة  مهلة   
لبينيت دعمه  بسبب  الضفة 

االنباط-وكاالت

املجال�ش  اأع�ساء  من  الع�سرات  هدد 

ال�سفة  يف  االإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  يف 

ال���غ���رب���ي���ة ب���االن�������س���ح���اب م����ن جم��ل�����ش 

“دافيد  ب����ق����ي  ط����امل����ا  امل�������س���ت���وط���ن���ات 

احلياين” م�سئواًل عن  امل�ستوطنات

وب����رر امل�����س��ت��وط��ن��ون اخل���ط���وة ال��ت��ي 

“احلياين”  ب��دع��م  باملتطرفة  و�سفت 

بذلك  خمالفاً  بينيت  نفتايل   حلكومة 

ال��داع��م��ني  امل�����س��ت��وط��ن��ني  اأغ��ل��ب��ي��ة  راأي 

حكومته لرحيل 

ووق���������ع ال����ع���������س����رات م������ن اأع���������س����اء 

عري�سة  ع��ل��ى  اال�ستيطانية  امل��ج��ال�����ش 

امل�ستوطنات  جم��ال�����ش  روؤ����س���اء  ت��ط��ال��ب 

امل�ستوطنات  جمل�ش  م��ن   باالن�سحاب 

على  “احلياين”  بقي  طاملا  ال�سفة  يف 

املجل�ش راأ�ش 

ل���ل���ن���داءات  ���س��ري��ع��ة  ا���س��ت��ج��اب��ة  ويف 

“كريات  م�����س��ت��وط��ن��ة  جم��ل�����ش  ط���ال���ب 

اأربع” يف اخلليل  با�ستقالة “احلياين” 

جمال�ش  �سمن  املجل�ش  ل��ب��ق��اء  ���س��رط��ا 

اإىل ان  ال��ق��ط��ري��ة، الف��ت��ا  امل�����س��ت��وط��ن��ات 

بحاجة  ال�����س��ف��ة  م�����س��ت��وط��ن��ات  جم��ل�����ش 

ميينية  حكومة  ت��ويل  يدعم  زعيم  اىل 

مقاليد احلكم

ب��ي��ن��م��ا ي��ق��ف خ��ل��ف امل����ب����ادرة ح��رك��ة 

ح��زب  ع��ل��ى  امل�����س��ح��وب��ة  “متحدين” 
الليكود الذي يتزعمه بنيامني نتنياهو 

اأ���س��د  م���ن  “احلياين”  ي��ع��ت��رب   ح��ي��ث 

خ�����س��وم ن��ت��ن��ي��اه��و وذل�����ك ب��ال��ن��ظ��ر اىل 

معار�سته ل�سفقة القرن التي اعتربها 

ت�����س��ف��ي��ة ل��ل��م�����س��روع اال����س���ت���ي���ط���اين يف 

ال�سفة

 تحقيق دولي: جيش االحتالل من قتل شيرين أبو عاقلة

 »أم درمان« فلسطين.. بلدة مقدسية عاش فيها سودانيون وسطروا قصص صمود تاريخية

االنباط-وكاالت

امل��رك��زي��ة يف  املحكمة االح��ت��الل  اأ���س��درت 

بال�سجن  حكماً  االإثنني،  ام�ش  حيفا،  مدينة 

4 �سنوات على ال�ساب فوؤاد ع�سكري من عكا، 

مدن  يف  ال��ك��رام��ة  هبة  اأح���داث  خلفية  على 

الداخل املحتل يف اأيار )مايو( 2021

48، ف��ر���س��ت حمكمة  ووف���ق م��وق��ع ع��رب 

فوؤاد  على  �سهراً،   49 ملدة  احلب�ش  االحتالل 

خلفية  على  عدة  بتهم  عاماً(،   34( ع�سكري 

اأحداث الهبة ال�سعبية يف اأيار 2021

من  املعتقلني  عدد  بلغ  باأنه  املوقع  واأف��اد 

وهم،  معتقاًل،   26 االحتالل  �سجون  يف  عكا 

اإبراهيم جمايل، رازي عودة، ندمي اأنطقلي، 

خ���ل���ي���ل خ���ا����س���ك���ي���ة، ق�������س���ي ع���ب���ا����ش، ق��ا���س��م 

جم�����دوب، ج����واد ���س��ط��ي��ل��ي، حم��م��د ع��ث��م��ان، 

م�����س��ط��ف��ى م�����س��ري، اأح���م���د ع���ك���اوي، ف����وؤاد 

اأحمد  ما�سي،  زك��ري��ا  علي،  هيثم  ع�سكري، 

حلواين،  حممد  حبيب،  اأب��و  حبيب  ما�سي، 

حتحوت،  �ساهر  اأ�سود،  حممد  ما�سي،  ف��وؤاد 

حلواين  بالل  �سموخ،  اأحمد  حجوج،  حممد 

وكامل طوالبة

م��ن عكا  ال�سبان  م��ن  ع��دد  يتابع  يف ح��ني 

املنزيل،  احلب�ش  رهن  وهم  املحاكمة  ملفات 

اأده��م  ح�سني،  ك��رمي  �سليمان،  خ��ال��د  بينهم 

معتز  ط��ن��ط��وري،  با�سل  عيد،  ح�سن  ب�سري، 

ع��ل��ي، خ��ال��د اأن�����س��اري، ف��اي��ز ���س��امل واأح��م��د 

�سعدي

واأع��ل��ن��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

ات��ه��ام �سد  397 الئحة  تقدمي  ع��ن  م��وؤخ��راً، 

العرب،  من  العظمى  غالبيتهم  متهما،   616

وُرب���ُع���ُه���م ق���ا����س���رون، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة اأح����داث 

على  احتجاجاً  ج��اءت  وال��ت��ي  ال��ك��رام��ة،  هبة 

ال����ع����دوان االإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى غ����زة، وال����ذي 

�سبقه اعتداءات قوات االأمن االإ�سرائيلية يف 

القد�ش خالل �سهر رم�سان من العام ذاته

وب��ح�����س��ب ت��ق��ري��ر ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، ف���اإن 

العرب  ن�سبة  تبلغ  وال��ذي��ن   616 ال���� املّتهمني 

ني�سان/  منذ  اعُتِقلوا  ق��د   ،%89 بينهم  م��ن 

اأن��ه  2021 ول��غ��اي��ة ال��ي��وم، الف��ت��ة اإىل  اأب��ري��ل 

خ���الل ال��ف��رة امل���ذك���ورة، مّت ت��ق��دمي ل��وائ��ح 

متهًما   239 ���س��ّد  اأح����داث   108 ب�����س��اأن  ات��ه��ام 

دواف��ع  اأو  اإره��اب��ّي  لعمل  م�سددة  ظ��روف  يف 

عن�سرية، 85% منهم )عرب( و 15% يهود

مفوضية  على خلفية هبة أيار.. االحتالل يحكم بالسجن 4 سنوات على فلسطيني من عكا رئاسة  عن  تتخلى  باشليه  ميشيل 
حقوق اإلنسان في األمم المتحدة

االنباط-وكاالت

 

اأع��ل��ن��ت امل��ف��و���س��ة ال�����س��ام��ي��ة حل��ق��وق 

اأن��ه��ا  ال��ي��وم  ب��ا���س��ل��ي��ه  مي�سيل  االإن�����س��ان 

راأ���ش  على  ثانية  والي��ة  اإىل  تتقدم  ل��ن 

املفو�سية التابعة لالأمم املتحدة

ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ف���ران�������ش ب���ر����ش ع��ن 

للت�سيلي  �سابقة  رئي�سة  وه��ي  با�سليه 

اأم����ام جمل�ش ح��ق��وق االإن�����س��ان:  ق��ول��ه��ا 

�ستكون  �سامية  كمفو�سة  والي��ت��ه��ا  اإن 

االأخ�����رية م�����س��رية يف ال���وق���ت ذات����ه اإىل 

ا�ستمرارها بال�سعي اإىل احلوار

وخ���اط���ب���ت امل��ج��ل�����ش ق���ائ���ل���ة: ك��ون��وا 

االآخ�����ر  اإىل  ل���ال����س���ت���م���اع  م�����س��ت��ع��دي��ن 

والعمل  املتبادلة  النظر  وجهات  لفهم 

اأر�سية م�سركة بحما�سة الإيجاد 

اإال  قرارها  �سبب  با�سليه  تو�سح  ومل 

اأنها تعر�ست  اأن املراقبني ي�سريون اإىل 

�سديدة  النتقادات  االأخ��رية  االأ�سهر  يف 

وخا�سة من الواليات املتحدة

تنتقد  با�سليه  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 

يف ال���ع���دي���د م���ن ال���ت���ق���اري���ر ان��ت��ه��اك��ات 

االإن�سان  حلقوق  االإ�سرائيلي  االحتالل 

وك���ان���ت ح�����ذرت يف اأح�����د ت��ق��اري��ره��ا يف 

امل��ا���س��ي من  ال��ع��ام  م��ن  االأخ���ري  ال�سهر 

اأن ح��ال��ة ح��ق��وق االإن�����س��ان يف االأرا���س��ي 

اإىل  امل���ح���ت���ل���ة و����س���ل���ت  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

انتهاكات  ج��راء  م��ن  كارثية  م�ستويات 

وم�ستوطنيه  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح���ت���الل 

الفل�سطينيني بحق  املتوا�سلة 
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من المدرجات ..الفيصلي يحتاج لدعمكم 
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 بقلم: ح�سني ابو ع�ساف رئي�س حترير 

وعمر  �سابقا  الريا�سي  الفي�سلي  جريدة 

التحرير  اأع�ساء  اأح��د  العجارمة  املرعي 

ال�سحف  ���س��ي��خ��ة  ت��اأ���س��ي�����س  واك����ب  األ�����ذي 

الريا�سيه

الفرح  بيت  اال  ي��وم��اً  الفي�سلي  يكن  مل   

ال��ت��ي  ال��ب��ي��ت  اال  ي���وم���اً  ي��ك��ن  وال�������س���ع���ادة مل 

جت��ت��م��ع حت���ت ل������واءه ك���اف���ه اجل���م���اه���ر ... 

ال��ف��ي�����س��ل��ي ال�����ذي راف�����ق م�������س���رة ت��اأ���س��ي�����س 

ال���دول���ة ال��ف��ت��ي��ة وت�����س��رف ب��ح��م��ل اول ك��اأ���س 

ب��ط��ول��ة م���ن ي���د م��وؤ���س�����س��ه��ا امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

�سيد  ه���ذا  ل��ي��وم��ن��ا  ال��ف��ي�����س��ل��ي  وب��ق��ي  االول 

األ���ذي ال يقبل ب���اأي ح��ال  االأن��دي��ة واع��رق��ه��ا 

���س��اح��ات��ه��ا وغ��ي��اب��ه  ي��ك��ون م��ت��واج��د يف  اأن ال 

امل��ف��اج��اأة ب��ل ال��ك��ارث��ة ل��ك��رة ال��ق��دم اإالردن��ي��ه 

ع��ل��ى  اال  جن��ت��م��ع  ومل  ن���ف���رق  مل  ن��ع��م   ...

ا�سبح ملن هب ودب  الثمالة حتى  ع�سقه حد 

البث  تقنيه  االإع��الم من خالل  ب��دور  القيام 

كالنار  وانت�سرت  جمموعات  ع��ر  الن�سر  اأو 

خ�سبه  ت��رب��ه  اأ���س��ب��ح��ت  يقيني   .. باله�سيم 

واأل��ذي ح�سل من  امل��دوي  لتاريخه  لال�ساءه 

٨٢ بطولة متزعما بذلك الفرق  خالله على 

االردنيه بكل جدارة .. نعم مل يكن الفي�سلي 

ابناءه  كافة  �سقفه  بيتا يجمع حتت  اال  يوماً 

متا�سك  بكل  واالرواح  باملهج  يفتدوه  الذين 

الفي�سلي  كان  نعم  مت�سخ�سن  غر  وبع�سق 

بيت املهابه التي لطاملا لهثت و�سائل االإعالم 

ل��ل��و���س��ول مل��ع��ل��وم��ه وك��ان��ت ال��و���س��ائ��ل تعنون 

ولالأ�سف  لكنها  ال�سحفي  بال�سبق  اخ��ب��اره 

ا�سبحت  اأي  م���ارك���ت  ال�����س��وب��ر  يف  ا���س��ب��ح��ت 

اخ����ب����اره ت�����س��ت��خ��دم ل���الأ����س���اءه ل���ط���رف دون 

بالدرجة  منها  الهدف  �سخ�سية  ملاآرب  طرف 

ال�����س��رح  ل���ه���ذا  امل���رجم���ة  اال�����س����اءه  االوىل 

ال�سامخ ك�سموخ �ساخمات ال�سوامخ وتاريخه 

األ��ذي عانق دوي��ه بالعز ح��دود اوطن  امل��دوي 

اأرج������وا م���ن اجل��م��ي��ع ال��ت��م��ا���س��ك  ... ل���ذل���ك 

وال���را����س خ��ل��ف ال��ف��ي�����س��ل��ي وج��م��ح ال���زالت 

ال�سخ�سنه الأجل عميد وزعيم  واالبتعاد عن 

م�سرته  ت�سوب  ال  حتى  منازع  ب��دون  الكره 

ابن  اأي  تاريخ  ي�سجل يف  ال  وحتى  �سائبه  اأي 

النزعات  �سعلة  بانه هو من اطلق  اأبناءه  من 

الو�سية  حماة  يا  انتم  اأي��ن  ال�سموخ  بيت  يف 

ان�����س��ي��ت��م و���س��ي��ة امل����رح����وم ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان 

ديروا  ق��ال،،  عندما  كلماته  اآخ��ر  يف  العدوان 

بالكو عالفي�سلي ومل يقول دمروا الفي�سلي 

علينا حمل هذه الو�سية بكل امانة .

النصر يحتفظ بصدارة الدوري النسوي 

االنباط – عمان 

ال�سابعة،  اجل��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات  اخ��ت��ت��م��ت  

الأندية  ت18  الن�سوي  ال��دوري  بطولة  من 

النخبة والدرجات ملو�سم 2022. وحل�ساب 

اأندية النخبة، تغلب عمان FC على الراية 

االأه��ل��ي  ع��ل��ى  ال��ن�����س��ر  ف���از  ف��ي��م��ا   ،11-0
ترتيب  �سدارة  على  الن�سر  وحافظ   .2-0
 ،FC 10 الفرق ب16 نقطة ويليه عمان 

الراية  بقاء  6، مع  االأهلي   ،8 االأرثوذك�سي 

اأندية  مناف�سات  و�سمن  نقاط  دون  اأخ��را 

عجلون  على  اال�ستقالل  ت��ف��وق  ال��درج��ات، 

18- البراء  على  االحت��اد  وف��از   ،26-0

�سدارة  واالحت���اد  اال�ستقالل  وت�سارك   .0
ن��ق��ط��ة،  ال����درج����ات ب16  اأن����دي����ة  ت���رت���ي���ب 

اأخ��را  وال���زرق���اء   ،3 ال��ب��راء   ،6 ع��ج��ل��ون 

ت��ق��ام  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات،  وح�������س���ب  ن����ق����اط.  دون 

م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة اأن���دي���ة ال��ن��خ��ب��ة ب��ن��ظ��ام 

واإيابا،  ذهابا  مرحلتني  من  املجزاأ  ال��دوري 

وي��ت��وج ال��ف��ري��ق ���س��اح��ب اأع��ل��ى ر���س��ي��د من 

– النخبة  النا�سئات  ل��دوري  بطال  النقاط 

ي��ه��ب��ط  ف��ي��م��ا   ،2022 ل��ل��م��و���س��م   18 ت 

يف  النخبة  دوري  يف  االأخ��ر  املركز  �ساحب 

جتمعه  الفا�سلة  امل��ب��اراة  يف  خ�سارته  ح��ال 

مع و�سيف دوري الدرجات، لي�سعد االخر 

بدال عنه.

منتخب الشباب ينهي معسكره في لبنان 
االنباط – عمان 

مع�سكره  ت٢0،  ال��وط��ن��ي  املنتخب  اختتم 

ال��ت��دري��ب��ي يف ل��ب��ن��ان، وال�����ذي ب����داأ االث��ن��ني 

1٢ ح���زي���ران، يف اإط���ار  امل��ا���س��ي ح��ت��ى االأح����د 

ال���ت���ح�������س���رات ل��ال���س��ت��ح��ق��اق��ات ال���ق���ادم���ة. 

وخ��ا���س امل��ن��ت��خ��ب خ���الل امل��ع�����س��ك��ر م��ب��ارات��ني 

ودي��ت��ني اأم���ام ن��ظ��ره ال��ل��ب��ن��اين، ح��ي��ث تغلب 

قائمة  و�سمت  و٢-1.   0-3 االأر����س  اأ�سحاب 

٢3 العبا: �سيف الن�سرات، حممود  املنتخب 

املحارمة، عبد الرحمن حممد، علي حجبي، 

ب���ك���ر ك���ل���ب���ون���ة، ه���ا����س���م امل��ب��ي�����س��ني، ���س��ل��ط��ان 

ال�����س��ي��اب، ع��ا���س��م اأب����و ال���ت���ني، ���س��ي��ف ال��دي��ن 

اأحمد  العزايزة،  دروي�س، يو�سف ح�سان، علي 

اأمي�����ن، ���س��ه��ي��ب ال��ق��ا���س��ي، اأده�����م ال��رف��اع��ي، 

نوفل،  اإبراهيم  دي��ة،  عالء  املن�سوري،  ق�سي 

حممد رائد، عمر الع�ساد، حممد اأبو هزمي، 

زكريا وليد، يو�سف ال�سبيحي، زيد االأ�سفر. 

بطولة  يف  للم�ساركة  ت��اأه��ب��اً  املع�سكر  وج���اء 

اإىل  بال�سعودية،  املقبل  ال�سهر  ال��ع��رب  ك��اأ���س 

يذكر  االآ���س��ي��وي��ة.  الت�سفيات  خ��و���س  ج��ان��ب 

اأوقعت املنتخب  اأن قرعة الت�سفيات القارية، 

اإىل جانب  ال��راب��ع��ة،  امل��ج��م��وع��ة  ال��وط��ن��ي يف 

وجزر  تركمان�ستان،  �سوريا،  تايبيه،  ال�سني 

�سمال ماريانا، حيث تقام مناف�ساتها باالأردن 

خالل الفرة من 10 حتى 1٨ اأيلول القادم.

 النابلسي تطلع على خدمات 
مجمع األمير رعد 

االنباط – عمان  

ال���ك���رى/  ع���م���ان  اأم����ان����ة  ع�����س��و  زارت 

م��ن��ط��ق��ة ال���ع���ب���ديل ق���م���ر ال��ن��اب��ل�����س��ي م��ق��ر 

املا�سي  االإثنني  االأردنية  الباراملبية  اللجنة 

واأج�������رت ل����ق����اءات م���ع اأم�����ني ع����ام ال��ل��ج��ن��ة 

االآن�سة مها الرغوثي. وقدمت الرغوثي 

����س���رح���ا م��ف�����س��ال ح�����ول اخل�����دم�����ات ال��ت��ي 

تقدمها اللجنة الباراملبية لالأ�سخا�س ذوي 

االأبطال  حققها  التي  واالإجن���ازات  االإعاقة 

امل�ستويات  خمتلف  على  االإع��اق��ة  ذوي  م��ن 

اأبطالنا  بها  تو�سح  التي  امليداليات  واأبرزها 

ذه��ب��ي��ات   4(  ٢0٢0 ط��وك��ي��و  ب��ارامل��ب��ي��ك  يف 

وب�����رون�����زي�����ة(. وا����س���ط���ح���ب���ت ال���رغ���وث���ي 

���س��ي��ف��ت��ه��ا ال��ن��اب��ل�����س��ي ب���ج���ول���ة يف جم��م��ع 

االأم�����ر رع����د ب���ن زي����د ال��ري��ا���س��ي اط��ل��ع��ت 

خ��الل��ه��ا ع��ل��ى م���راف���ق امل��ج��م��ع واالن�����س��ط��ة 

من  يحت�سنها.  التي  الريا�سية  وال��رام��ج 

ج��ان��ب��ه��ا اأع���رب���ت ال��ن��اب��ل�����س��ي ع���ن ���س��ع��ادت��ه��ا 

ب��ال��زي��ارة واع���ت���زازه���ا ب��ال�����س��رح ال��ري��ا���س��ي 

اإجن�����ازات ريا�سية  ال��ك��ب��ر وم���ا حت��ق��ق م��ن 

واأب������دت ا���س��ت��ع��داده��ا ل��ل��م��ت��اب��ع��ة م���ع اأم��ان��ة 

االإخت�سا�س  لذوي  واالإيعاز  الكرى  عمان 

باالأمانة للقيام باأعمال ال�سيانة واخلدمات 

املطلوبة ملرافق ومن�ساآت املجمع.

المومني الى دورة العاب فروسية الشباب 

االنباط – عمان

  

تغادر فار�سة منتخبنا الوطني لل�سباب ليان اأجمد 

املومني  يوم االأربعاء اإىل هولندا، ا�ستعدادا للم�ساركة 

والتي  لل�سباب،  الفرو�سية  األعاب  دورة  مناف�سات  يف 

تقام يف مدينة اأخن االأملانية من الثامن والع�سرين 

الثالث من �سهر  من �سهر ح��زي��ران احل��ايل وحتى 

مت���وز امل��ق��ب��ل. وف���ق م��ا ذك���رت االأم����ني ال��ع��ام الحت��اد 

الفرو�سية امللكي نور الرفاعي حيث حتتل الفار�سة 

امل���وم���ن���ي امل���رك���ز ال���ث���اين يف  ت�����س��ف��ي��ات امل��ج��م��وع��ة 

ال�سابعة،حيث اأنهت دول املجموعة ال�سابعة، مناف�سات 

التي  ال��دول  اآخ��ر  كازاخ�ستان وقطر  وكانت  التاأهل 

اأج��رت الت�سفيات، لكن مل يحقق فر�سانهم اي رقم 

ال�سباب  اأوملبياد  اإىل  التاأهل  ل���الأردن  و�سبق  موؤهل. 

الوطني  املنتخب  ف��ار���س��ة  ب��وا���س��ط��ة  2018؛  ع���ام 

�سارة العرموطي، وذلك يف الن�سخة الثالثة من دورة 

االألعاب االأوملبية لل�سباب؛ والتي اأقيمت يف العا�سمة 

من  البطولة  وتت�سكل  اآير�س.  بوين�س  االأرجنتينية 

 10 ويتاأهل  ال��ع��امل؛  دول  لكافة  جمموعات   10
فر�سان عن املجموعة ال�سابعة؛ يف ترتيب املجموعة 

عبداهلل  عبدالرحمن  االأول  املركز  يف  ياأتي  االأوىل 

م��ن اأوزب��ك�����س��ت��ان ب����دون اأخ���ط���اء وب��زم��ن 50: 48 

اأخطاء  ب���دون  )االأردن(  املومني  ليان  ال��ث��اين:  ث؛ 

وبزمن 50: 50 ث؛ الثالث: الفار�سة جودي نظام 

م��ن ���س��وري��ا وعليها خ��ط��اأ واح���د وب��زم��ن 82: 53 

بدون  اي��ران  من  مارتن  حممد  ث؛الرابع:الفار�س 

الفار�س  اخل��ام�����س:  55 ث؛   :20 وب��زم��ن  اأخ��ط��اء 

خ��ال��د ح��م��ادي م��ن االإم�����ارات وعليه اأرب��ع��ة اأخ��ط��اء 

وبزمن 33: 58 ث.وح�سلت الفار�سية املومني على 

املركز الثاين يف اأوملبياد ال�سباب يف بطولة التحدي 

و�سجلت  االأردن؛  �سم يف   135 ارتفاع  لل�سباب على 

االآ�سيوية. ال��ق��ارة  م�ستوى  على  زم��ن  اأف�سل   ث��اين 

امل��ج��م��وع��ات  اأك����ر  االأردن م���ن  وت��ع��ت��ر جم��م��وع��ة 

ه��ي:  8 دول  م��ن  ف��ر���س��ان  مل�����س��ارك��ة  ن��ظ��را  تناف�سا؛ 

االأردن، �سوريا؛ اأوزبك�ستان، اإيران؛ االمارات؛ فيما مل 

ت�سارك دول قطر؛ ال�سعودية وكازاخ�ستان. وتتواجد 

امل��وم��ن��ي مل���دة اأ���س��ب��وع يف ه��ول��ن��دا الإج�����راء مع�سكر 

تدريبي، حتت اإ�سراف املدرب الهولندي تيم مولدير، 

للمدرب  م�ساعد  املومني  حممد  الفار�س  و�سقيقها 

،كما �ست�سارك يف بطولة  “ويلد ت�سالينج” يف بلغاريا 

، وذل��ك لتواجدها يف املركز الثاين عن  �سهر مت��وز 

القارة االآ�سيوية.

النشامى بمواجهة الكويت نحو التأهل إلى النهائيات االسيوية 
احت��اد  موفد   - ح�سيبا  حممد   - الكويت 

االإعالم الريا�سي

 ����س���ي���ن���اري���وه���ات م���ت���ع���ددة ���س��ت��ك��ون حم��ي��ط��ة 

اإىل  امل��ب��ا���س��رة  ال��ت��اأه��ل  بطاقة  حل�سم  بالن�سامى، 

عند  يواجه  عندما   ،2023 االآ�سيوية  النهائيات 

جابر  ملعب  على  م�ساء  وال��رب��ع  ال�سابعة  ال�ساعة 

االأحمد، نظره الكويتي يف ختام مباريات املجموعة 

الكويت.  االآ�سيوية، واملقامة يف  االأوىل للت�سفيات 

يلعب املنتخب الوطني بفر�ستي الفوز اأو التعادل 

للتاأهل كمت�سدر للمجموعة، دون النظر لنتيجة 

املنتخب  تعقب مواجهة  والتي  ونيبال  اأندوني�سيا 

�ستتعقد  التاأهل  �سيناريوهات  امللعب.  نف�س  على 

للمنتخب يف حال خ�سارة الن�سامى وفوز اأندوني�سيا، 

ففي حال اخل�سارة ي�سبح املنتخب اأقرب للخروج، 

براجعه للمركز الثالث، مع توقع بفوز اأندوني�سيا 

على نيبال، اأما يف حال تعر اأندوني�سيا بالتعادل 

عند  �ستبقى  املنتخب  ح��ظ��وظ  ف���اإن  اخل�����س��ارة،  اأو 

اخل�سارة. ويتاأهل اإىل النهائيات اأول كل جمموعة، 

الثاين  امل��رك��ز  على  حت�سل  منتخبات   5 واأف�����س��ل 

يت�سدر  الوطني  املنتخب  ال�ستة.  املجموعات  يف 

ثانيا  واندوني�سيا  ن��ق��اط،   6 ب���  االأوىل  املجموعة 

اخرا  ونيبال  نقاط   3 ثالثا  والكويت  نقاط   3
دون نقاط.  ي��درك املنتخب الوطني، اأن مواجهة 

املجموعة،  ه��ذه  يف  االأ�سعب  ه��ي  �ستكون  الكويت 

كونه يواجه �ساحب االأر�س واجلمهور، باال�سافة 

واح��د وهو  املباراة بخيار  �ستدخل  الكويت  اأن  اإىل 

الفوز فقط من اأجل التاأهل للنهائيات، لذلك فاإن 

بالت�سجيل  ملبادرة  يحتاج  للن�سامى  التاأهل  ح�سم 

قبل اأ�سحاب االأر���س، وال�سيناريو االأف�سل بهدف 

و�سكل  بطريقة  ال��ي��وم  �سيلعب  الن�سامى،  مبكر. 

الكويت، باحثا  خمتلف ومبا يتنا�سب مع طريقة 

عن ت�سكيلة متوازنة يف اخلطوط الثالثة، ولي�س 

كانت  كما  الهجومي،  ال�سغط  على  تعتمد  خطة 

اأمام نيبال واأندوني�سيا، و�سيعمد اجلهاز الفني يف 

لقاء اليوم اإىل متكني اخلط الدفاعي با�سناد ادوار 

توؤمن  الروابدة،  ونور  لبهاء عبدالرحمن  دفاعية 

ولن  الكويتية.  الهجمات  م��ن  اخللفية  امل��ن��اط��ق 

عن  خمتلفة  للمنتخب  املتقدمة  اخلطوط  تكون 

يزن  على  حمد  �سيعول  حيث  ال�سابقة،  املواجهات 

النعيمات ومو�سى التعمري يف الهجوم للبحث عن 

هدف مبكر يربك ح�سابات املناف�س، اأما االأطراف 

و���س��ن��اع��ة االأل���ع���اب ���س��ت��ك��ون ح���ائ���رة ب���ني حممود 

ال��رواب��دة يف  ا�سناد من  مر�سي واأحمد �سمر مع 

حالة الهجوم. اخلط الدفاعي وحرا�سة املرمى لن 

تخرج ت�سكيلته عن حممد الدمري واح�سان حداد 

ويزن العرب وعبداهلل ديارا، وخلفهم يزيد اأبوليلى 

يف املرمى. وينظر املنتخب الكويتي ملواجهة اليوم 

مبنظور “حياة اأو موت”، فالفوز وحده يكفل له 

ف��اإن االحتاد  لذلك  النهائيات،  اإىل  العبور  بطاقة 

ال��ك��وي��ت��ي وك�����ادر امل��ن��ت��خ��ب ي��ح�����س��دون اجل��م��اه��ر 

وا�ستعاد  الن�سامى.  مبواجهة  ا�سايف  عامل  لتكون 

نيبال  مواجهة  خ��الل  الهجومية،  قوته  الكويت 

ل�سالح  ت�سب  نقطة  وه��ي  رباعية،  �سجل  ان  بعد 

املنتخب  عك�س  الت�سجيل،  على  ال��ق��ادرة  ال��ك��وي��ت 

ال��وط��ن��ي ال����ذي ع��ان��ى م���ن ���س��وء ال��ط��ال��ع ب��ان��ه��اء 

نا�سر  يو�سف  على  “االأزرق”  وي��ع��ول  الهجمات. 

وفهد حمود يف ترجمة هجماتهم مبواجهة الليلة، 

ام��ك��ان��ي��ة م�����س��ارك��ة املهاجم  ب��ع��د  ت��ت��ح��دد  فيما مل 

ا�سافة  �سيكون  ال���ذي  اخل��ال��دي،  �سبيب  الكويتي 

جيدة الأ�سحاب االر�س يف حال جاهزيته للقاء. و 

تدريبات  الوطني،  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأغلق 

بتغطية  مكتفيا  االإع����الم،  و�سائل  اأم���ام  الن�سامى 

15 دقيقة يوم اأم�س “املدة القانونية” لالإعالم، 
والذي اأقيم على ملعب الن�سر. وكان املنتخب قد 

تدرب يوم اأم�س االأول “االأحد”، على نف�س امللعب، 

الفني عن  اأي�سا، بحثا من اجلهاز  باأبواب مغلقة 

الركيز ملواجهة الكويت. و�سهدت  جاهزية جميع 

ظهر  فيما  اأب��وع��م��ارة،  منذر  با�ستثناء  الالعببني 

خطاب،  وط��ارق  تامة،  بجاهزية  التعمري  مو�سى 

وتدربا رفقة بقية الالعبني. �سكوك حول جاهزية 

اليومني  يف  الوطني،  املنتخب  تدريبات  اأبوعمارة 

املا�سيني، مل تعطي موؤ�سرات حول جاهزية منذر 

وكانت  الع�سلة،  يف  با�ستطالة  امل�ساب  اأب��وع��م��ارة 

م��ع��ظ��م ت��دري��ب��ات��ه ب�سكل م��ن��ف��رد، ف��ي��م��ا ا���س��رك 

ب��اأج��زاء ب�سيطة م��ن ال��ت��دري��ب��ات اجل��م��اع��ي��ة، مما 

يجعل م�ساركته يف لقاء الكويت اأمرا �سعبا. حمد: 

هدفنا الفوز والتاأهل بالعالمة الكاملة التاأهل يف 

هدف  هو  الكاملة،  وبالعالمة  املجموعة  ���س��دارة 

املدير  حمد  ع��دن��ان  عنه  حت��دث  ال���ذي  الن�سامى 

ال��ف��ن��ي للمنتخب، ق��ب��ل ل��ق��اء ال��ي��وم. وق���ال حمد 

ال��ف��وز، رغم  اأج��ل  اللقاء من  املنتخب �سيدخل  اأن 

اإىل  اأو الفوز، م�سرا  التعادل  اأن��ه يلعب بفر�ستي 

املنتخبني،  على  للغاية  �سعبة  �ستكون  امل��ب��اراة  اأن 

وم��واج��ه��ة �ساحب االأر�����س واجل��م��ه��ور ل��ن تكون 

امل��واج��ه��ات. وع��ر حمد عن ثقته الكبرة  كباقي 

والتاأهل  الفوز  حتقيق  على  وقدرتهم  بالالعبني 

الت�سيكي  ب��دوره طالب  االآ�سيوية.   النهائيات  اإىل 

الفيكا مدرب الكويت، جميع اجلماهر الكويتية 

مب�ساندة منتخبهم اأمام االأردن، معترا احل�سور 

اجلماهري احلافز الرئي�سي لالعبني، وال�سالح 

االأردن  ع��ل��ى  االن��ت�����س��ار  اأج����ل حت��ق��ي��ق  م��ن  االأول 

مباراتهم  الفيكا  وو�سف  التاأهل.  بطاقة  وخطف 

اأمام االأردن باحلا�سمة والفا�سلة، وال خيار اأمامهم 

�سوى الفوز من اأجل التاأهل للنهائيات االآ�سيوية. 

وج����ه جم��م��وع��ة م���ن الع���ب���ي ال��ن�����س��ام��ى، ر���س��ائ��ل 

االإجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  ع��ر  بثت  م�سورة 

وجهو الدعوة من خاللها الأبناء اجلالية االأردنية 

يف الكويت، ل�سرورة موؤازرة املنتخب يف لقاء اليوم 

واحل�سور اإىل ملعب جابر االأحمد. وقام الالعبان 

هذه  بت�سوير  ليلى  اأب���و  وي��زي��د  التعمري  مو�سى 

ويف  االأردن���ي���ة.  اجلالية  ع��ر  وبثها  الفيديوهات، 

امل��ت��واج��دة  االأردن���ي���ة  اجل��ال��ي��ة  تعمل  ال�سياق،  ذات 

على ح�سد اجلماهر االأردنية للح�سور اليوم، من 

خالل التوا�سل مع كافة اأبناء اجلالية وتاأمينهم 

ح�سورهم اإىل امللعب.  �سيخو�س املنتخب الوطني 

�سيكون  فيما  الكامل،  االأبي�س  بالزي  اليوم،  لقاء 

املنتخب الكويتي بزيه املعتاد وهو االأزرق، يذكر اأن 

املنتخب خا�س مبارياته ال�سابقة باللون االأبي�س 

بح�سب ما مت االتفاق عليه يف االجتماع الفني .

االنباط – عمان 

ال�����س��اط��ئ��ي��ة  ال���ي���د  ل���ك���رة  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني  ال���وط���ن���ي  امل��ن��ت��خ��ب   ي�ستهل 

 ال���ث���الث���اء، م�������س���واره يف ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ب��ل��ق��اء ن���ظ���ره االإ����س���ب���اين.

وتقام البطولة يف مدينة هراكليون اليونانية التي ت�ست�سيف بطولة 

وُي�سارك  احل���ايل.   19 حتى  ت�ستمر  وال��ت��ي  الثانية  بن�سختها  ال��ع��امل 

املنتخب  القرعة  اأوقعت  حيث  منتخباً،   16 املقبلة  العامل  بطولة  يف 

واليونان  اإ�سبانيا  منتخبات،  جانب  اإىل  الثالثة  املجموعة  يف  الوطني 

والت�سيك.وكان املنتخب الوطني لكرة اليد ال�ساطئية قد حقق تاأهاًل 

تاريخياً لبطولة العامل، بعد اأن حل يف املركز الثاين بالبطولة االآ�سيوية 

والتي جرت يف اإيران خالل �سهر اآذار املا�سي.وحقق املنتخب الوطني يف 

تلك البطولة ثالثة انت�سارات على منتخبات قطر واأفغان�ستان والهند 

مقابل خ�سارتني اأمام اإيران وباك�ستان.

منتخب الناشئين لليد الشاطئية يواجه نظيره االسباني 

منتخبنا لسلة الناشئات يبدأ معسكر تركيا 

االنباط – عمان 

عن  ال�����س��ل��ة  ل��ك��رة  االأردين  االحت����اد  ك�سف 

���س��ع��ار ب��ط��ول��ة ك��اأ���س اآ���س��ي��ا ل��ن��ا���س��ئ��ات ���س��ن 16 

اآ�سيا  ك��اأ���س  بطولة  االأردن  وي�ست�سيف  ع��ام��ا. 

اعتباراً من يوم ٢4 يونيو/ حزيران اجلاري يف 

�سالة االأمر حمزة مبدينة ال�سباب. واأو�سح 

ميثل  ال��ب��ط��ول��ة  ���س��ع��ار  اأن  االأردين  االحت�����اد 

الف�سيف�ساء  يت�سمن  حيث  االأردن��ي��ة  ال�سبغة 

ومدينة البرا، وال�سقر االأردين. ومت تق�سيم 

االأول  م�ستويني،  اإىل  البطولة  يف  امل�ساركني 

ك��وري��ا،  ال��ي��اب��ان،  ا���س��رال��ي��ا،  منتخبات  ي�سم 

ال��ه��ن��د ون���ي���وزي���الن���دا، وال����ث����اين م��ن��ت��خ��ب��ات: 

االأردن، اندوني�سيا، �سوريا، لبنان، كازخ�ستان، 

اي������ران، ���س��ام��وا وال��ف��ل��ب��ني. وت���وج���ه منتخب 

االأردن للنا�سئات اإىل اإ�سطنبول بهدف خو�س 

للبطولة. ا���س��ت��ع��داداً  ي��اأت��ي  ت��دري��ب��ي   مع�سكر 

وي�سم اجلهاز الفني للمنتخب، املدربة �سر�سا 

ن��غ��وي وامل�����س��اع��دي��ن: ي��و���س��ف الفق�س وع��ن��ود 

راي���ة مرقة  “طبيبة”،  اإي����اد  ف���رح  ���س��روج��ي��ه، 

الالعبات:  اإىل  باال�سافة  اإداري����ة«.  “مديرة 
نيكول خ��وري، ي�سرا العزام، هند جمعة، زينة 

ق��راع��ني، ن��دي��ن ح����داد، ���س��ارة اأب���و �سما، �سارة 

ب�سرى  �ساحلية،  تيا  حب�س،  كاترينا  اجل��رب��ا، 

ال��ه��ب��اه��ب��ة، رن����ا ال����ع����دوان و���س��ي��ل��ي��ن��ا ف��رح��ات، 

اأب��و عيد ومايا �سمان. داد���س��ون، جوليا   فيونا 
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أبناء األردنيين في الغربة.. 
من يحفز انتماءهم لبلدهم؟

القول الفصل

بالد  يف  ذويهم  مع  يعي�شون  ممن  الأردنيني  الأطفال  اأحد  �شاألت  قد  كنت 

كان  اإن  اأو  يعني،  وم���اذا  ال���ش��ت��ق��الل،  عيد  ع��ن  �شيئا  ي��ع��رف  ك��ان  اإن  ال��غ��رب��ة 

يعرف الكثري عن بلده وحمافظاته، اأو اإن كان على دراية ببع�ض اأمور دينه؟ 

اأن  يوؤ�شر  اىل  الأمور، ما  لي�ض على اطالع على كثري من  اأنه  كانت  املفاجاأة 

دولتهم. يكونون عن  اأبعد ما  الغربة  الأردنيني يف  اأبناءنا 

اأبنائهم عن لغتهم العربية،  قد يتحمل الأهايل امل�شوؤولية الأوىل عن بعد 

اأن  لالأهل  بد  ل  اإذ  هويتهم،  عن  و  القومية،  منا�شباتهم  وعن  دينهم،  وعن 

ي��وازن��وا ب��ني الن��ت��م��اء للبلد الأ���ش��ل��ي، واحل��ي��اة يف ع��امل خم��ت��ل��ف، وث��ق��اف��ة 

يف  العملية  حياتهم  يف  من�شغلني  الأه��ايل  معظم  اأن  بيد  لثقافتنا،  مغايرة 

خارجية  ببيئة  لختالطهم  نظرا  الثمن،  يدفعون  الأط��ف��ال  فيما  الغربة، 

وتقاليدها. عاداتها  منها  يكت�شبون 

اأبنائه  ي��رى جهل  وه��و  كبري  ب��اأمل  ي�شعر  اأن��ه  اأك��د يل  ال��ط��ف��ل،  ه��ذا  وال��د 

الذي  املجتمع  حمبو�شي  �شيبقون  تعليمهم  حاولنا  مهما  اإنه  قائال  ببلدهم، 

اأخرى. اإىل عوامل م�شاعدة  الذي يحتاج  الأمر  يعي�شون يف كنفه، 

خطر ببايل دور ال�شفارات الأردنية يف اخلارج، اأو املجتمع الأردين املغرتب 

اإذ ل بد من تنظيم ن�شاطات وبرامج �شيفية متنوعة ت�شمن دميومة  نف�شه، 

ارتباط هوؤلء ببلدهم، فمثال ملاذا ل يكون هناك احتفالت �شخمة مبنا�شبة 

الأردنيني  املغرتبني  كل  اإليها  ويدعى  لها،  النتماء  تغذي  الدولة،  احتفالت 

يف كل مدينة  من كل دولة، اإذ اإنها فر�شة لتكوين جمتمع اأردين يف اخلارج.

اللغة العربية، حيث ل يتحدثون  اإىل جانب ذلك، يعاين الأبناء �شعفا يف 

ميار�شونها  لأنهم  فيها  يعي�شون  التي  البلد  لغة  اأو  الجنليزية  اللغة  �شوى 

يف امل��در���ش��ة والأ���ش��واق، وم��ع اجل���ريان، وه��ذا ي��رب��ك الأه���ايل مم��ن ي�شعرون 

والأق���ارب،  الأ���ش��دق��اء  مع  واللتقاء  اململكة،  زيارتهم  ل��دى  الأم��ر  بخطورة 

يكونون عن جمتمعاتهم. ما  اأبعد  اأبناءهم  اأن  يدركون  حيث 

اآخر، فاإن البعد الديني غاية يف الأهمية، حيث ي�شتقي هوؤلء  على �شعيد 

يعي�شون  التي  البيئة  م��ن  ي��ت��اأث��رون  فيما  ذوي��ه��م،  م��ن  الدينية  معلوماتهم 

من  بد  ل  لذا  اإرهابيا،  متطرفا،  دينا  الإ�شالمي،  الدين  يعدون  ممن  فيها 

م�شادرها  من  ال�شمحة  دينهم  تعاليم  املغرتبني  الأبناء  ارتواء  ت�شمن  اآلية 

املجتمع  يف  معتقداتهم  وعن  اأنف�شهم  عن  الدفاع  من  يتمكنوا  حتى  املعتدلة، 

الذي يرتب�ض بهم وي�شمهم بو�شم اتباع دين الإرهاب والقتل والعنف. وهذا 

ال�شفارات يف اخلارج. دور  بتفعيل  �شوى  يتاأتى  ل 

حقيقتني: عن  يك�شف  اخلارج،  يف  املغرتبني  اأبنائنا  مع  احلوار  باملح�شلة، 

لذكر  داع��ي  ول  الأردن،  يف  نظرائهم  عن  معرفيا  يتميزون  اإنهم  الأوىل   

بحاجة  اأنهم  يف  تكمن  والأخ��رى  اجلميع،  لدى  معروفة  كونها  ذلك  اأ�شباب 

بهم  الخ��ت��الط  ع��ر  وب��ل��ده��م،  جمتمعهم  يف  لإدم��اج��ه��م  ط��رائ��ق  اإىل  اأك���ر 

النتماء  لتعزيز  تاريخها  وع��ن  عنها  مبعلومات  وتزويدهم.  واحت�شانهم، 

لديهم. بها 

الجغبير حسين 

anwar.aak@gmail.com

في االقتصاد السياسي والمجتمع 

إدارة الّدين العام؟ اإلقتراض وسياسة الحل 
األسهل ، كيف وصلنا إلى ما نحن فيه؟ 

د.انور عادل الخفش

تابعت باإهتمام الباحث احلري�ض برواية �شفقة الإقرتا�ض �شندات )اليوروبوند ( الر�شمية ، مببلغ 650 

مليون يورو ، ومبعّدل فائدة مقطوعة 7.75% ملدة خم�ض �شنوات ون�شف ، والتي مت الرتويج لها من قبل اأهم 

مديروا اإ�شدار ال�شندات املالية يف العامل ، امللفت للنظر اأنه مت ال�شماح ل�شحيفة اأن تتابع املفاو�شات ال�شرّية 

بل ت�شارك بالإطالع على اآليه اإ�شدار ال�شندات ، واأنه مت مقارنة موؤ�شرات الإقت�شاد الأردين بالإقت�شاد 

امل�شري ، وكانت الأف�شيلة لدى الأ�شواق املالية لطرح ال�شندات من قبل الأردن وف�شلت م�شر ، حني ي�شري 

امل�شوؤول الأردين اإىل موؤ�شرات الإقت�شاد امل�شري ومل يتطرق اإىل موؤ�شرات الإقت�شاد الأردين ؟ هذه مقاربة 

غري موفقة ول متر مرور الكرام على اخلراء املاليني والإقت�شاديني، واأكتفي بالإ�شارة لهذا الأمر ، واأترك 

تقييم الت�شنيف والقدرة الئتمانية وحجم اإجمايل الناجت املحلي وتنّوع الن�شاط وم�شادر الدخل امل�شري 

والأردين ملن وقع يف هذا اخلطاأ املهني املتعلق يف تقييم الوزن النوعي لإقت�شادات الدول . ن�شرة الإ�شدار 

غري معلنة على املوقع الر�شمي ل��وزارة املالية والبنك املركزي ، الأه��م باأن ي�شّرح معايل وزير املالية اأن 

اأن اأدقق يف هذه الإ�شرتاتيجية  �شعر الفائدة تتوافق مع ا�شرتاتيجية اإدارة الّدين العام ، حاولت جاهداً 

ومل اأعرث عليها يف مركز املعلومات والتقارير املعلنة من قبل وزارة املالية ، وكان اآخر تقرير من�شور عن 

اإدارة الّدين العام ،  عن الربع الأخري لعام 2021 ، األ يحق اأن ن�شاأل معايل الوزير هل ن�شبة الفائدة على 

القرو�ض الداخلية وكذلك ال�شندات املحلية بالدينار  بنف�ض الن�شبة ؟وهل تتوافق مع ا�شرتاتيجية الّدين 

امل�شار لها . كما اأنه مبقاربة مو�شوعية لرنامج موازنة التمويل احلكومية لعام 2022 ، ن�شتخل�ض من 

م�شادر التمويل وا�شتخداماتها ، املعاجلة بالإقرتا�ض من جديد قّدرت الإ�شتخدامات مببلغ 7،569مليار 

دينار لت�شديد القرو�ض واإطفاء ال�شندات املحلية واخلارجية من �شمنها ت�شديد عجز املوازنة املقّدر 1،756 

مليار دينار ومت حتديد م�شادر الت�شديد من خالل القرتا�ض فقط ،  وامللفت اأن حجم الإقرتا�ض الداخلي 

4،668 مليار دينار ، الذي ي�شّكل مايقارب 62% من اإجمايل م�شادر التمويل الواردة باملوازنة لعام 2022. 

والإ�شرتاتيجيات  واقعية حول اخلطط  اإجابات  اىل  ، حتتاج  زمانها  ، جاء  امل�شارحة  تقت�شي  اأ�شئلة 

احلكومية ، اآنية عاجلة  ويف امل�شتقبل القريب ملدة 5 �شنوات ، ومبزيد من ال�شفافية والإف�شاح التام حول 

ملف اإدارة الّدين العام. هل فعاًل هناك ا�شرتاتيجية اإدارة الّدين العام؟ اأم تكري�ض نهج )القرو�ض املتنا�شلة( 

�شيا�شة احلل الأ�شهل  .

هل هناك خطط اأخرى ن�شتطيع من خاللها �شّد العجز فى املوازنة العامة؟وما املطلوب لتطويرها 

بال�شكل ال��ذى ي��دّر دخ��اًل على خزينة ال��دول��ة؟ هل يجب ت�شكيل جلنة من الأج��ه��زة الرقابية والرقابة 

الإدارية ووزارة املالية لدرا�شة هذا امل�شروع لو�شع بع�ض احلقائق ن�شتطيع من خاللها و�شع ا�شرتاتيجية 

لالإ�شتفادة منها فى �شّد عجز املوازنة العامة.

غني عن الذكر ، يواجه الأردن �شغوطاً كبرية يف ميزان املدفوعات منذ عام 2011 ب�شبب الإ�شطرابات 

الإقليمية وحالة الإنتظار احلكومية وا�شتع�شاء احللول وعدم مواجهة الوقائع الإقت�شادية الإجتماعية ، 

كما  تكّثفت هذه ال�شغوط يف وقت مبّكر من هذا العام ، رافقها حالة ا�شتثنائية مابعد تبعات جائحة كورونا 

، ارتفاع الأ�شعار الأ�شا�شية عاملياً بن�شب تقّدر من 30% والجتاه العام يف ت�شاعد. تكّثفت هذه ال�شغوط يف 

وقت مبّكر من هذا العام ، مما تطلب زيادة ال��واردات من الوقود باأ�شعار مرتفعة جداً لتوليد الكهرباء. 

ونتيجة لذلك ، ارتفعت فاتورة ا�شترياد الطاقة ب�شكل كبري ، مما اأدى اإىل ارتفاع الّدين العام يف ال�شنوات 

القادمة. ل يزال الأردن اأي�شاً ُعر�شة للتطورات يف املنطقة ، مبا يف ذلك احلاجة احلالّية لتوفري ال�شكن 

وامل�شاعدة الطبية لالجئني من �شوريا.

وا�شتجابة لذلك ، املطلوب اأن تطّور احلكومة والبنك املركزي الأردين ا�شرتاتيجية �شاملة للتعامل مع 

احتياجات ميزان املدفوعات الأردين. ترتكز ا�شرتاتيجيتنا بقوة على �شيا�شات الإقت�شاد الكلي وال�شيا�شات 

الهيكلية التي تقلل من مواطن ال�شعف ، على اأن يّتبع �شانع ال�شيا�شات، تدابري و �شيا�شات اقت�شادية �شليمة 

ويتغلب على التحديات التي يواجهها يف الوقت احل��ايل. نتوقع اأن يعزز هذا الرتتيب ثقة امل�شتثمرين 

وال��دول��رة.  اجلنوين  الأ�شعار  ارتفاع  �شغوط  ويوقف   ، ال�شدمات  مواجهة  يف  الإقت�شاد  مرونة  ويعزز   ،

ال�شيا�شات يجب اأن تكون كافية لتحقيق اأهداف برنامج اقت�شادي متجان�ض وال�شمول املايل ، و الإ�شتعداد 

لإتخاذ اأي اإجراءات احرتازية  ا�شتثنائية اأخرى منا�شبة لهذا الغر�ض.

االنباط – وكاالت 

قد يكون �شوؤال: »ما هو لونك املف�شل؟« من اأول الأ�شئلة التي 

يتعلم الأطفال الإجابة عنها اأو ت�شتخدم حتى عند التعرف على 

�شديق جديد.

اختيارات  لون مف�شل يطغى على  �شخ�ض منا  لكل  وبالفعل 

مالب�شه واأ�شيائه اخلا�شة وحتى اأثاث منزله.

ب�شكل  الب�شر  بحب  ي�شتاأثر  واح��داً  لوناً  هناك  اأن  يبدو  لكن 

التفا�شيل  اإل��ي��ك��م  الأزرق.  ال��ل��ون  اإن���ه  ال���رج���ال،  وخ��ا���ش��ة  ك��ب��ري 

والتف�شريات املحتملة وفقاً لالأبحاث وعلم �شيكولوجية الألوان.

درا�شة غطت اأربع قارات تو�شلت اإىل اأن العامل يتفق على حب 

اللون الأزرق

 تو�شلت �شل�شلة من ال�شتطالعات التي غطت 10 دول عر 

عام  الأم��ري��ك��ي��ة   YouGov موؤ�ش�شة  بها  ق��ام��ت  ق���ارات  اأرب���ع 

2015، اإىل اأن اللون الأزرق هو اللون املف�شل يف العامل، وفقاً ملوقع 

.Independent شحيفة�

اأُج����ري����ت ا���ش��ت��ط��الع��ات ال������راأي يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة واأمل��ان��ي��ا 

كونغ  وهونغ  وال�شني  واأ�شرتاليا  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات 

وماليزيا و�شنغافورة وتايالند واإندوني�شيا، ويف كل منها، ت�شدر 

اللون الأزرق القائمة باأعلى الن�شب.

على �شبيل املثال اأجمعت ن�شبة 33% من الريطانيني الذين 

اأعلى  وه��و  املف�شل،  لونهم  ه��و  الأزرق  اأن  ال���ش��ت��ط��الع  �شملهم 

م�شتوى من بني جميع البلدان املدرجة. حتى يف اإندوني�شيا، التي 

23%، بقي اللون الأزرق  اأقل ن�شبة من حمبي اللون،  حازت على 

هو رقم 1 بن�شبة كبرية مقارنة بني ن�شب حمبي باقي الألوان.

مع  لالهتمام،  م��ث��رية  الأزرق  ل��ل��ون  ال�شاملة  ال�شعبية  تعد 

الأخذ يف العتبار اأن بع�ض البلدان املدرجة يف القائمة ترى األواناً 

خمتلفة على اأنها حمظوظة اأو ميمونة.

الأخ�شر  مثل  الأل���وان  تعتر  ال�شني،  يف  امل��ث��ال،  �شبيل  على 

والأ����ش���ود جميعها مهمة، حيث  والأب��ي�����ض  والأ���ش��ف��ر  والأح��م��ر 

والأر���ض  والنار  للخ�شب  التقليدية  اخلم�شة  بالعنا�شر  ترتبط 

واملعدن واملاء.

اللون  اإن  امل�شاركني يف ال�شني  اأك��رث من ربع  ذل��ك، قال  ومع 

املف�شل لديهم هو الأزرق، اأكرث من اأي لون اآخر.

والأك���رث  ال��رج��ال  ع��ن��د  خ��ا���ض  ب�شكل  مف�شل  الأزرق  ال��ل��ون 

�شيوعاً وجاذبية

مرييالند  بجامعة  الجتماع  ع��امل  وج��د  ذل��ك،  على  ع��الوة 

قدمها  التي  الإج��اب��ات  بني   %78 بن�شبة  ارتباطاً  كوهني  فيليب 

ا�شتطالع  املف�شل بعد  �شوؤالهم عن لونهم  الرجال والن�شاء عند 

�شمل اآراء 2000 �شخ�ض عام 2012. 

الأزرق، مع  ال��ل��ون  ه��و  الأف�����ش��ل لكال اجلن�شني  ك��ان اخل��ي��ار 

اللون الأخ�شر يف املرتبة الثانية ب�شكل عام. ولكن كان هناك فارق 

اآخر وهو اأن ن�شبة الرجال الذين يف�شلون اللون الأزرق و�شلت 

اإىل 42% بينما كانت ن�شبة الن�شاء %29.

اإىل ذوق  اأي�����ش��اً  الأزرق  ل��ل��ون  ه���ذه اجل��اذب��ي��ة  ت��ت�����ش��رب  ك��م��ا 

ب�شكل  الأمريكيني يف�شلون  اأن  ا�شتطالع  الأ�شخا�ض، فقد وجد 

كبري روؤية لوحات املناظر اخلارجية بن�شبة 88%، والتي تعر عن 

اأ�شياء مثل البحريات والأنهار واملحيطات بن�شبة )49%( والغابات 

بن�شبة )19%(، اأي الكثري من ظالل الأزرق والأخ�شر.

من  اأ�شخا�ض  اآراء  ا�شتطلعت   2003 ع��ام  م�شهورة  درا�شة  ويف 

22 دولة، وجد الباحث الأمريكي جو هالوك اأن اللون الأزرق هو 

اللون الأكرث �شيوعاً ب�شكل عام.

عالوة على ذلك، مل يتم اختيار اللون الأزرق مطلقاً على اأنه 

اللون الأقل تف�شياًل من قبل الأ�شخا�ض يف درا�شة هالوك، مما 

ي�شري اإىل اأنه حتى لو اعتر النا�ض الألوان الأخرى اأكرث جاذبية 

من اللون الأزرق، فاإنهم مل يجدوا اللون الأزرق غري جذاب.

لكن ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه، ملاذا غزا اللون الأزرق العامل؟

هناك الكثري من التف�شريات وراء كيفية تفاعلنا مع الألوان 

الأل���وان  اأن  فكرة  م��ن  ينبع  جوهرها  لكن  لبع�شها،  وتف�شيلنا 

اأو  اأن يكون فطرياً  حتمل معنى بالن�شبة لنا، وهذا املعنى ميكن 

مكت�شباً.

نت�شرف  الأل����وان  ه��ذه  جتعلنا  اأن  ميكن  احل��ال��ت��ني،  كلتا  يف 

مما  فيها،  نتواجد  التي  ال�شياقات  على  اع��ت��م��اداً  معينة  بطرق 

يوؤدي اإىل تف�شيل بع�ض الأ�شياء، وامليل اإىل القيام باأ�شياء معينة 

اأو التفاعل بطرق معينة وفقاً لالألوان التي نراها.

وق���د ي��ك��ون امل��ك��ان الأك����ر ال����ذي مي��ت��ل��ئ ب��ال��ل��ون الأزرق هو 

الإنرتنت، اإذ اإن اأكرث املواقع الإلكرتونية �شهرة يف العامل تعتمده 

مثل في�شبوك وتويرت ووردبري�ض وحتى جوجل واأمازون.

امل��واق��ع  ه��ذه  يف  الأزرق  ال��ل��ون  ل�شتخدام  ال�شبب  ي��ع��ود  وق��د 

التوا�شل  الأزرق ميثل  ف��اإن  الأل��وان  ل�شيكولوجية  وفقاً  اأن��ه  اإىل 

ال��ع��دي��د من  ل��ذل��ك ت�شتخدمه  ال��وا���ش��ح وامل��ن��ط��ق وامل��وث��وق��ي��ة؛ 

ال�شركات يف الدعاية والت�شويق.

اأف�شل  اأح��د  اأن��ه  الأزرق على  اللون  ذل��ك، يظهر  ع��الوة على 

ظالل الألوان مبيعاً للت�شميم الداخلي والهند�شة املعمارية.

ووفقاً لنتائج درا�شة هالوك التي ذكرناها �شابقاً، فاإن ال�شبب 

لأي  رخي�شاً  يبدو  ل  اأن��ه  بخا�شية  يتميز  الأزرق  ال��ل��ون  اأن  ه��و 

�شخ�ض تقريباً.

كما اأن للون الأزرق تاأثرياً �شحياً وطبياً؛ فقد اقرتحت درا�شة 

الأل��وان  اأن   ،Sciencedaily موقع  �شاركها   2018 عام  متت 

الزرقاء الفاحتة متيل اإىل خف�ض �شغط الدم عند التعر�ض لها 

حول  بالهدوء  �شعورنا  اأي�شاً  ذلك  يف�شر  وقد  عالجية.  كو�شيلة 

املمر�شات والأطباء الذين يرتدون اللون الأزرق الفاحت.

وقد يكون هذا اأي�شاً �شبب طالء العيادات وامل�شت�شفيات اأحياناً 

للجدران باللون الأزرق الفاحت.

اللون األزرق هو المفّضل لدى البشر 
جميعًا! والسبب سيكولوجي

      

االنباط – وكاالت 

العو�شي  حممد  الفتى  بان�شحاب  ت�شيد  لفتات 

)ال�شحافة  للتطبيع  رف�شا  ال��ب��ط��ولت  اإح���دى  م��ن 

ال��ك��وي��ت��ي��ة( ال���ك���وي���ت-  مل ي��ع��د ان�����ش��ح��اب اأي لع��ب 

اأو م��ف��ك��ر ك��وي��ت��ي م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��وج��ود 

باتت  اأن  بعد  مفاجئا  خ��را  اإ�شرائيليني  مناف�شني 

التي  الفعاليات  كافة  مع  التعامل  يف  دائمة  �شيا�شة 

ت�شهد م�شاركة كويتية

ال�شعب  اأبناء  ففي اختبارات عدة جنحت �شالبة 

التطبيع  املا�شية يف مواجهة  الفرتة  الكويتي خالل 

م���ع الح���ت���الل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، ت���اأك���ي���دا ع��ل��ى امل��وق��ف 

مناه�شة  ع��ل��ى  ل��ل��ب��الد  ال��ث��اب��ت  وال��ر���ش��م��ي  ال�شعبي 

التطبيع حتى ح�شول ال�شعب الفل�شطيني على كامل 

القد�ض  وعا�شمتها  امل�شتقلة  دولته  باإقامة  حقوقه 

على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967

التي  »م��ب��ادرون لأج���ل فل�شطني«،  م��ب��ادرة  وت��ع��د 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  الكويتية  امل��ح��ام��ني  جمعية  اأطلقتها 

لتكرمي  امل���دين،  املجتمع  موؤ�ش�شات  م��ن  كبري  ع��دد 

ال��ك��وي��ت��ي��ني امل��ن��اه�����ش��ني ل��ل��ت��ط��ب��ي��ع م���ع الح���ت���الل 

الإ����ش���رائ���ي���ل���ي، خ���ري دل���ي���ل ع��ل��ى ت��ل��ك ال�����ش��الب��ة يف 

مواجهة موجات التطبيع باملنطقة

وو�شف الأديب والكاتب الكويتي نا�شر الدو�شري 

حتفز  باعتبارها  بالرائعة  املقاطعني  تكرمي  مبادرة 

ال��ك��وي��ت��ي م��ن رف�ض  ال�شعبي  امل��وق��ف  ث��ب��ات  وت��وؤك��د 

ال��ت��ط��ب��ي��ع. واأع����ل����ن اإىل ج���ان���ب ع����دد م���ن زم��الئ��ه 

مقاطعتهم ل� »مهرجان طريان الإمارات لالآداب« يف 

املا�شي اعرتا�شا على م�شاركة كاتب  فراير/�شباط 

اإ�شرائيلي يف اأن�شطة املهرجان

موقف وا�ضح

الدو�شري، يف ت�شريحات خا�شة للجزيرة  و�شدد 

الح��ت��الل  م��ع  والتعامل  التطبيع  رف�شه  على  ن��ت، 

الإ�شرائيلي، واأنه ل يعرتف به، كما اأنه »�شد انتهاك 

امل��ق��د���ش��ات وت��ه��ج��ري ال��ن��ا���ض وا���ش��ت��ع��م��ار اأرا���ش��ي��ه��م 

الثناء  وج��د  اأن��ه  اإىل  م�شريا  الريئة«  الأرواح  وقتل 

والت�شجيع وكل عبارات الفخر من عائلته واأ�شدقائه 

وزمالئه املوؤلفني من كافة اأقطار الأمة العربية

اأم����ا ال��ب��ط��ل ال��ك��وي��ت��ي يف ل��ع��ب��ة ال�����ش��ط��رجن ب��در 

الهاجري، الذي اأعلن ان�شحابه يف مايو/اأيار املا�شي 

لل�شطرجن  ال��دول��ي��ة  �شنواي  بطولة  مناف�شات  م��ن 

اأحد  مواجهة  يف  القرعة  اأوقعته  بعدما  اإ�شبانيا،  يف 

لع��ب��ي الح���ت���الل الإ����ش���رائ���ي���ل���ي، ف��ع��ر ع���ن ف��خ��ره 

امل��ب��ادرة  اأن  على  م�شددا  البطولة،  م��ن  بالن�شحاب 

للكثريين  حمفزة  تعد  املقاطعني  بتكرمي  اجلديدة 

داخل وخارج الكويت

وق���ال ال��ه��اج��ري، يف ت�����ش��ري��ح ل��ل��ج��زي��رة ن���ت، اإن 

املدين،  املجتمع  موؤ�ش�شات  اإليه  دعت  ال��ذي  التكرمي 

ال��ك��ث��ري، ف��ه��ي م���ب���ادرة طيبة م��ن اجل��ه��ات  ل��ه  يعني 

مواجهة  من  بان�شحابي  »واأفخر  للتطبيع،  املعار�شة 

الالعب الإ�شرائيلي وعدم العرتاف به وبكيانه«

الفل�شطينية  ال��ق�����ش��ي��ة  م��ن��ا���ش��رة  اأن  واأ�����ش����اف 

ومقد�شاته،  دينه  على  غيور  م�شلم  ك��ل  على  واج��ب 

اأُمة ولي�شت دولة، داعيا جميع الالعبني  هي ق�شية 

املباريات  جميع  م��ن  لالإن�شحاب  وامل�شلمني  ال��ع��رب 

الريا�شية اإذا ما اأوقعتهم القرعة يف مواجهة لعبني 

اإ�شرائيليني

اأي م�شابقة مهما كانت  اأنه لن يرتدد يف  واأو�شح 

من تكرار هذا الن�شحاب جمددا، وعدم مواجهة اأي 

املقد�شات  تدن�ض  التي  الح��ت��الل  دول��ة  م��ن  �شخ�ض 

الإ�شالمية

مناه�ضة التطبيع

اأما املن�شق الإعالمي ل� »مبادرون لأجل فل�شطني«، 

يو�شف الكندري، فاأكد اأن املبادرة تهدف اإىل الحتفاء 

الذين  الأبطال  الكويتيني  مواقف  وتثبيت  وتكرمي 

اأع��ل��ن��وا ترفعهم ع��ن م��واج��ه��ة لع��ب��ي الح��ت��الل يف 

املباريات اأو املهرجانات الأدبية اأو املعار�ض، ويرتكون 

املحافل التي ي�شرتك فيها لعبو الحتالل

اأن  ن��ت،  للجزيرة  ت�شريح  ال��ك��ن��دري، يف  واأ���ش��اف 

الأبطال  بتكرمي  تقوم  ال�شعبية  اجلهات  من  الكثري 

عمل  مت  ل��ذل��ك  ف���ردي،  ب�شكل  لكن  م�شتمرة  ب�شفة 

هذه املبادرة حتى تكون جماعية ين�شوي حتتها اأكر 

عدد ممكن من هذه املوؤ�ش�شات ليح�شل املكرمون على 

موقفهم  ب�شبب  املنا�شب  والتكرمي  الكبرية  احلفاوة 

الذي يو�شل �شوت ال�شعب الفل�شطيني يف املنا�شبات 

املختلفة

واأ�شار اإىل اأن تد�شني هذه املبادرة جاء تزامنا مع 

 ،1967 الدفاعية يف يونيو/حزيران  ذكرى احلرب 

باملقاطعة  ق���ام  م��ن  ن�شيب  م��ن  ال��ت��ك��رمي  و���ش��ي��ك��ون 

امل��ب��ادرة  اأن  ال��ع��ام ح��ت��ى الآن، م��و���ش��ح��ا  خ���الل ه���ذا 

له موقف  ك��ان  كل من  تكرمي  يتم  اأن  على  حري�شة 

م�شرف فرديا وجماعيا

 12 �شي�شمل  ال���ع���ام  ه���ذا  ال��ت��ك��رمي  اأن  واأ����ش���اف 

كويتيا وكويتية يف خمتلف جمالت و�شور مناه�شة 

بامتياز،  �شعبية  املبادرة  هذه  اأن  اإىل  لفتا  التطبيع، 

فهي من موؤ�ش�شات املجتمع املدين »لكننا نعمل حتت 

مظلة املوؤ�ش�شات والوزارات احلكومية، ف�شال عن اأن 

وجمل�ض  ال�شيا�شية  القيادة  من  ابتداء  البلد  توجه 

الأمة ورجال الدولة �شد التطبيع ب�شكل كامل«

واأك������د امل��ن�����ش��ق الإع����الم����ي ل���� »م�����ب�����ادرون لأج���ل 

لها  ي��ك��ون  اأن  امل����ب����ادرة  م���ن  ال���ه���دف  اأن  ف��ل�����ش��ط��ني« 

واأخرى  ر�شالة بني فرتة  تكون هناك  واأن  ا�شتدامة، 

الكويت  اأن  امل�شتويات  اأعلى  تعلن ب�شكل وا�شح وعلى 

واأن  التطبيع،  و���ش��د  الفل�شطينية  للق�شية  داع��م��ة 

اأبناء الكويت لن ين�شوا ق�شية الأمة وهي على راأ�ض 

اأولوياتهم ولن ي�شتبدلوها ببع�ض الفوز اأو امليداليات 

يف املحافل املتنوعة، بل ينحازون لق�شيتهم املركزية

الئحة املكرمني

وكويتية،  كويتيا   12 املكرمني  لئحة  و�شت�شمل 

وعلي  ال�شمري  ومنى  الدو�شري  نا�شر  الأدب��اء  وهم 

ل�  مقاطعتهم  اأعلنوا  ال��ذي��ن  ال��زم��ام،  واأح��م��د  جعفر 

»م��ه��رج��ان ط���ريان الإم������ارات ل�����الآداب« يف ف��راي��ر/

���ش��ب��اط امل���ا����ش���ي، اع���رتا����ش���ا ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة ك��ات��ب 

املهند�شة  األغت  كما  املهرجان.  اأن�شطة  يف  اإ�شرائيلي 

دبي  »اإك�����ش��ب��و  معر�ض  يف  م�شاركتها  ال�شهاب  ج��ن��ان 

مع اإ�شرائيل للتطبيع  رف�شا   »2020
ولع����ب ال��ت��ن�����ض حم��م��د ال��ع��و���ش��ي )14 ع��ام��ا( 

خالل  اإ�شرائيلي،  مناف�ض  اأم���ام  اللعب  رف�ض  ال��ذي 

يف   14 ���ش��ن  ال��دول��ي��ة للمحرتفني حت��ت  ال��ب��ط��ول��ة 

دب�����ي، ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون ال���ث���اين امل���ا����ش���ي. وال��ري��ا���ش��ي 

الكويتي عبد الرزاق البغلي، الذي ان�شحب من �شباق 

اأبوظبي  بطولة  يف  مائية(  )ريا�شة  »امل��وت��و���ش��ريف« 

الدولية، يف مار�ض/اآذار املا�شي، رف�شا ملواجهة لعب 

اإ�شرائيلي

الذي  الف�شلي،  للمبارزة حممد  املنتخب  ولعب 

ان�شحب من بطولة العامل للمبارزة يف »دبي« اأبريل/

ن��ي�����ش��ان امل��ا���ش��ي رف�����ش��ا مل��واج��ه��ة لع���ب اإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 

ان�شحب من  ال��ذي  الن�شار  ال��الع��ب ح�شني  وك��ذل��ك 

بطولة العامل للمبارزة يف دبي

مبادرون ألجل فلسطين.. 
تكريم كويتي لرافضي التطبيع 
في الفعاليات الرياضية واألدبية


