
االنباط- ديانا البطران

ال�شباب  وخا�شة  املواطنني  كثري من  يفكر 

خارجبة  دول  اىل  الوطن  من  بالهجرة  منهم 

غنية او فيها ظروف وفر�ص اف�ضل  ليحققوا 

فيها م�ضتوى اف�ضل ويجدوا فر�ضة عمل

ومن اهم الّدوافع املُ�ضّببة للهجرة واأكرثها 

تاأثريا يف االأفراد، تدّن امل�ضتوى االقت�ضادي، 

مما َيحّد من طموحهم يف عي�ص حياٍة كرمية ؛ 

لذا َي�ضعون للِهجرة اإىل دولٍة ُتقّدم لهم عر�ضا 

اأف�ضل  وظيفيا واأج��را اعلى ي�ضمن لهم حياًة 

مّما كانوا عليه.

وق���ال امل���واط���ن ع��ل��ي ع��ث��م��ان  ل�” االن��ب��اط 

كليات  خريجي  م��ن  ا�ضدقائي  معظم  ان   “
والتخ�ض�ضات  واملحا�ضبة  والهند�ضة  ال��ط��ب 

يحقق  بلدنا  يف  عمل  اأي  ي��ج��دوا  مل  االخ���رى 

مل  اذا  نتعلم  مل��اذا   : مت�ضائال  طموحهم،  لهم 

جند عمال؟

وا���ض��ار  اح��م��د ع��دن��ان اىل اأن���ه خ��ري��ج كلية 

لذلك  توظيفه  يتم  مل  اللحظة  واىل  ال��ط��ب 

ليوؤمن  تطبيق  على  تك�ضي  �ضائق  يعمل  فهو 

م�ضروفه اليومي.
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النخبةelite- ٠٠ لماذا ال يستخرج االردن 
ثرواته وكنوزه؟

 حركة فتح وصفتها ب الخطيرة
 والعنصرية .. ُشروط وسياسة إسرائيلية غير 

مسبوقة لُدخول األجانب إلى فلسطين

االأنباط – مرمي القا�صم 

اخ���ريا   elite-النخبة م��ل��ت��ق��ى  ن��اق�����ص 

مو�ضوع كنوز االردن وثرواته التي ال تقت�ضر 

على النفط والغاز فقط، بل ت�ضمل كل املوارد 

الطبيعية واالماكن ال�ضياحية وامل�ضاريع التي 

العاملية.  ال�ضياحة  خريطة  على  االردن  ت�ضع 

و����ض���ارك يف ال��ن��ق��ا���ص ع����دد م���ن اه����ل امل��ع��رف��ة 

واالخ��ت�����ض��ا���ص ال���ذي���ن ب��ي��ن��وا اه��م��ي��ة االردن 

ال��ت��اري��خ��ي��ة واال���ض��رات��ي��ج��ي��ة وم���ا ميلكه من 

خريات قد جتعله دولة غنية. 

وق�������ال وزي�������ر ال���ط���اق���ة ال����دك����ت����ور ���ض��ال��ح 

املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزارة  ان  اخلراب�ضة 

ن���ف���ذت ب���رن���اجم���ن: ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب عن 

توقيع  مت  حيث  والطبيعة،  املعدنية  ال��رثوات 

الذهب  ع��ن  للتنقيب  تفاهم  م��ذك��رات  خم�ص 

والنحا�ص والعنا�ضر االر�ضية النادرة.   

وم�������ض���روع ال��ت��ن��ق��ي��ب ع����ن ال���ف���و����ض���ف���ات يف 

منطقة الري�ضة ، والربنامج الوطني للتنقيب 

عن البرول .

الوطنية قدمت خدمات  الكوادر  ان  وبن   

البيانات  جميع  درا���ض��ة  ب��اع��ادة  وال��غ��از  النفط 

العاملية  ال�ضركات  اح��دى  م��ن  بدعم  املتوفرة 

امل��ت��خ�����ض�����ض��ة، وب���ن���اء ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج مت ال��ب��دء 

بعمليات احلفر للتنقيب عن النفط يف منطقة 

ان���ه مت حت��دي��د ع���دة م��واق��ع  اجل��ف��ر، م�ضيفا 

�ضيتم احلفر بها تباًعا. 

الدولة  ان  الدبا�ص  حممود  املهند�ص  وقال 

مبينا  الطبيعية،  ل��ل��رثوات  خ��ري��ط��ة  متتلك 

ان��ن��ا ب��ح��اج��ة ل��درا���ض��ة اجل����دوى االق��ت�����ض��ادي��ة 

اال�ضتثمارية ال�ضحيحة والواقعية ا�ضافة اىل 

امللف، مو�ضحا  جهة ر�ضمية واحدة تدير هذا 

ال�ضياحية التي لو  ان الكنوز االثرية واملواقع 

تاأهيل  بعد  �ضحيح  ب�ضكل  لها  ال��روي��ج  يتم 

قويا  راف��دا  �ضتكون  التحتية  وبنيتها  مرافقها 

للتنمية يف االردن. 

وب����ن اب���راه���ي���م اب����و ح��وي��ل��ه ان���ن���ا يف ه��ذا 

املو�ضوع احليوي.
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االنباط-وكاالت

فتح  حل��رك��ة  ال��ث��وري  املجل�ص  ع�ضو  ق���ال   

التحرير  ملنظمة  ال�ضيا�ضية  اجل��ن��ة  وع�����ض��و 

ال�ضروط  اإن  القوا�ضمي  اأ�ضامه  الفل�ضطينية 

اجلديدة املو�ضوعة من قبل �ضلطات االحتالل 

االإ�ضرائيلية �ضمن ما ي�ضمى �ضيا�ضات جديدة، 

اأمر خطري للغاية ومتييز عن�ضري وحماولة 

يف  والفل�ضطينين  ع��ام  ب�ضكل  االأج��ان��ب  ملنع 

ال�ضتات على وجه اخل�ضو�ص بتعقيد زيارتهم 

�ضعبنا  وعزل  املحتلة،  فل�ضطن  دولة  الأرا�ضي 

اأه���داف على املدى  ال��ع��امل، وحتقيق ع��دة  عن 

الق�ضري والطويل

اليوم،  ل��ه  ت�ضريح  يف  القوا�ضمي،  واأو���ض��ح 

اأن �ضيا�ضة اإ�ضرائيل اجلديدة تطالب االأجانب 

 ٤٥ قبل  بتقدمي طلب  فل�ضطن  زي��ارة  راغبي 

اأدن���ى، وتقدمي  ال��زي��ارة كحد  يوما من موعد 

معلومات خطرية منها ح�ضر االأمالك، اأو ما 

ميكن اأن يرثه الزائر ، واأ�ضخا�ص من املتوقع 

التوا�ضل معهم، ومنع تكرار الزيارة قبل ت�ضعة 

اإ�ضافة اىل حتديد  االأوىل،  الزيارة  اأ�ضهر من 

اأعداد االأجانب املتواجدين يف ذات الوقت �ضواء 

كانوا طالبا اأو مدر�ضن جامعين

و  ال��ع��امل  ال��ق��وا���ض��م��ي جميع دول  وط��ال��ب 

املوؤ�ض�ضات الدولية واحلقوقية منها اىل رف�ص 

الف�ضل  بند  حتت  تندرج  التي  ال�ضيا�ضة  ه��ذه 

�ضعبنا  ل��ع��زل  وحم��اول��ة  والتمييز  العن�ضري 

وت�ضفية جزء من مقدراته وحقه يف التوا�ضل 

مع حميطه..
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مواطنون: اصبحنا الجئين في وطننا والتفكير بالهجرة 
احتجاج على الظروف الصعبة

ازدياد عدد المتعطشين
 للهجرة خارج البالد

 الجغبير: الوفد الصناعي األردني بحث في الجزائر 
تنمية العالقات التكاملية الصناعية العربية

خبراء : التصحر والجفاف يحدثان بوتائر متصاعدة 
بفعل عوامل بشرية وأخرى إيكولوجية

  االنباط -اجلزائر

اك���د رئ��ي�����ص غ��رف��ت��ي ���ض��ن��اع��ة االأردن وع��م��ان 

ال�ضناعي  ال��وف��د  ان  اجل��غ��ب��ري،  فتحي  املهند�ص 

ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  ال���ع���الق���ات  ت��ن��م��ي��ة  ب���ح���ث  االأردن 

�ضناعية  تكاملية  نحو  البلدين  ب��ن  ال�ضناعية 

وجت���اري���ة ع��رب��ي��ة، ال���ض��ي��م��ا وان ح��ج��م ال��ت��ب��ادل 

مر�ضي  غ���ري  واجل���زائ���ر  االأردن  ب���ن  ال��ت��ج��اري 

م��ط��ل��ق��ا، يف ح���ن ان احل���ك���وم���ات امل��ت��ع��اق��ب��ة من 

اجلانبن مل ت�ضعى لرفع حجم التبادل التجاري.

 وق����ال اجل��غ��ب��ري يف ال��ب��ي��ان ال�����ض��ح��ايف ال���ذي 

االأردن  ال���وف���د  زي������ارة  ان���ت���ه���اء  ع��ق��ب  اأ�����ض����دره 

اجلزائر  معر�ص  يف  فاعلة  م�ضاركته  ال�ضناعي 

ال������دويل، ان ح��ج��م ال���ت���ب���ادل ب���ن اجل��ان��ب��ن مل 

يتجاوز 200 مليون دوالر، م�ضددا على ان اأهمية 

رفع هذا التبادل اىل ا�ضعاف م�ضاعفة حتى ي�ضل 

التبادل اىل املليارات من الدوالرات.

بن  ال�ضناعية  التكاملية  زي����ادة  اىل  ودع���ا   

ال���ب���ل���دي���ن، وت����ق����دمي اإع�����ف�����اءات ج��م��رك��ي��ة ع��ل��ى 

جتارية  ن��واة  تاأ�ضي�ص  اأهمية  على  موؤكدا  ال�ضلع، 

التعاون  لتعزيز  البلدين  بن  م�ضركة  �ضناعية 

االقت�ضادي وزيادة حجم اال�ضتثمارات امل�ضركة.

 و�ضدد على �ضرورة تعزيز التعاون االقت�ضادي 

والعمل على و�ضع خارطة  االأردن واجلزائر  بن 

طريق لتن�ضيط التجارة البينية وحتفيز القطاع 

اخلا�ص.
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نب�ص البلد  – عمان

ي���ه���دد ال��ت�����ض��ح��ر احل���ي���اة ال��ب�����ض��ري��ة ك��م��ا مل 

وخيمة،  بعواقب  م��ن��ذًرا  قبله؛  لتهديد  تتعر�ص 

للرقعة  املت�ضارع  واالنح�ضار  العط�ص  طليعتها  يف 

اخل�ضراء، بح�ضب خرباء ومعنين.

اأح��ادي��ث��ه��م ل��وك��ال��ة االأن��ب��اء  اخل���رباء بينوا يف 

الت�ضحر واجلفاف يحدثان  اأن  االأردنية )برا(، 

واأخ��رى  ب�ضرية  عوامل  بفعل  مت�ضاعدة  بوتائر 

اإيكولوجية، ال ترحم االإن�ضان الذي يواجه �ضّحاً 

متزايداً يف و�ضائل احلياة.

ال�ضرطان  بالتو�ضع  اخلا�ضة  االأرق��ام  وُتعّري 

للجفاف والت�ضحر، كل م�ضاعي العامل ال�ضناعي 

املتقدم الإلقاء تبعات كارثة الت�ضحر على البلدان 

الت�ضحر  اأن  تظهر  اإذ  النمو،  ومتو�ضطة  النامية 

يوؤدي اإىل فقدان م�ضاحة 120 مليون دومن �ضنوًيا 

يف  منها  ي�ضتفاد  ك��ان  الدقيقة(،  يف  دومن��ا   230(

20 مليون ط��ن م��ن احل��ب��وب، ف�ضاًل عن  زراع���ة 

التاأثر املبا�ضر لنحو 7٤ يف املئة من فقراء العامل 

بتدهور االأرا�ضي عاملًيا.

وت�����ض��ري امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��الأر���ض��اد اجل��وي��ة 

ازدي���اد ع��دد ح��االت اجل��ف��اف ومدتها بن�ضبة  اإىل 

ب��ال��ع��ق��دي��ن  م��ق��ارن��ة   ،2000 ع���ام  م��ن��ذ  ب��امل��ئ��ة   29

ال�ضابقن، فيما يواجه اأكرث من 2.3 مليار ان�ضان 

بالفعل االإجهاد املائي.
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 البنك العربي »أفضل بنك في الشرق 
األوسط للعام 2٠22«

األميرة دانا فراس تلتقي وزير 
الثقافة االيطالي

األردن يشارك بالقمة العالمية للنقل 
الجوي بالدوحة اليوم 

االنباط- عمان

ح�ضد البنك العربي موؤخراً جائزة »اأف�ضل 

واملقدمة   ،»2022 لعام  االأو�ضط  ال�ضرق  بنك يف 

 Global فاينان�ص  »غلوبال  جملة  قبل  من 

Finance« العاملية ومقرها نيويورك، وذلك 
للعام ال�ضابع على التوايل.

وي��اأت��ي ح�����ض��ول ال��ب��ن��ك ع��ل��ى ه���ذه اجل��ائ��زة 

بناء على تقييم �ضامل من قبل حمرري املجلة 

جم��م��وع��ة  اآراء  اإىل  وا����ض���ت���ن���اداً  امل��ت��خ�����ض�����ض��ن 

خم��ت�����ض��ة م���ن امل�������دراء امل���ال���ي���ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن 

ونخبة  امل�ضرفين  وامل�ضت�ضارين  وامل�ضرفين 

من املحّللن على ال�ضعيد املايل واالئتمان من 

حول العامل. وا�ضتندت املجلة فى اختيارها اإىل 

املوجودات  منو  �ضملت:  املعايري  من  جمموعة 

والربحية واالنت�ضار اجلغرايف وقوة العالقات.
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االنباط-وكاالت

يف كتابه “طريق احلرير اجلديد”، يو�شح 

اأن  كيف  فرانكوبان  بير  الربيطان  امل���وؤرخ 

يف عامل اليوم ال ُتتخذ  امل�ضريية  “القرارات 
روم��ا -مثلما  اأو  اأو برلن  لندن  اأو  باري�ص  يف 

ك���ان ي��ح��دث ق��ب��ل م��ئ��ة ع����ام- واإمن�����ا يف بكن 

واإ�ضالم  ودلهي  والريا�ص  وطهران  ومو�ضكو 

اآب��اد وك��اب��ول واأن��ق��رة وغريها”. وم��ا يتحدث 

ع��ن��ه ف��ران��ك��وب��ان ه��ن��ا ع���امل م��ت��ع��دد االأق��ط��اب 

ن��رف�����ص االع����راف ب���ه، ع���امل ت��رب��ع ال�ضن 

ثقافية  ق��وة  باعتبارهما  عر�ضه  على  ورو�ضيا 

وج��ي��و���ض��رات��ي��ج��ي��ة واق��ت�����ض��ادي��ة وع�����ض��ك��ري��ة 

موازية لواقع اأحادي القطب تقوده الواليات 

املتحدة.

ي����ق����ول ال����ك����ات����ب وال����ب����اح����ث ال�����ض��ي��ا���ض��ي 

الربيطان جون وايت، اإن يف الغرب اليوم، ال 

�ضيما يف لندن ووا�ضنطن، ت�ضتعمر اله�ضترييا 

والذعر موؤ�ض�ضاتهما احلاكمة، هذه املوؤ�ض�ضات 

قادرين  ي��ع��ودوا  مل  ون�ضاء  رج���ااًل  ت�ضم  التي 

على ا�ضتيعاب عامل يتحول من حتت اأقدامهم 

لي�ضبح متعدد االأقطاب. وكان من �ضدة رف�ص 

العامل  اأن  تقبل  الأن  احلاكمة  املوؤ�ض�ضات  هذه 

القدمي يحت�ضر، وحتت�ضر معه االفرا�ضات 

التي يقوم عليها، اأن ن�ضهد االآن تفاقم العداء 

بن العاملن.
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االنباط – عمان 

رئي�ضة  ف��را���ص،  دان���ا  االأم����رية  �ضمو  ال��ت��ق��ت 

للمحافظة  الوطنية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص 

النجار،  هيفاء  الثقافة  ووزي����رة  ال��ب��را،  على 

واالأن�ضطة  الثقافة  وزي���ر  اجلمعة،  ام�����ص  اول 

يف  فران�ضي�ضكيني  داري��و  االإي��ط��ايل  وال�ضياحة 

االأورومتو�ضطية  الثقافة  وزراء  موؤمتر  اإط��ار 

الذي يعقد يف مدينة نابويل.

بح�ضب  ف��را���ص،  دان��ا  االأم���رية  �ضمو  وثمنت 

اليوم  الثقافة،  وزارة  عن  �ضادر  �ضحفي  بيان 

والتي  املوؤمتر،  االأردن يف هذا  ال�ضبت، م�ضاركة 

متثلت بالقطاعن احلكومي واملجتمع املدن، 

�ضعت  االإيطالية  الثقافة  وزارة  اأن  اإىل  م�ضرية 

خالل الفرة املا�ضية اىل العمل على ال�ضراكة 

للمنطقة  ال���ت���ع���اون  يف  االأم�������ام  اإىل  وال�������ض���ري 

االأورومتو�ضطية.
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االنباط – عمان 

ت�����ض��ت�����ض��ي��ف ال�����دوح�����ة ال����ي����وم االأح�������د، 

اج��ت��م��اع��ات ال��ن�����ض��خ��ة ال��ث��ام��ن��ة وال�����ض��ب��ع��ن 

للنقل  الدويل  لالحتاد  العمومية  للجمعية 

اجل�����وي وم����وؤمت����ر ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ن��ق��ل 

اجلوي، مب�ضاركة االأردن بوفد ميثل امللكية 

االأردنية.

وت�����ض��ت��م��ر االج���ت���م���اع���ات ل���ث���الث���ة اأي�����ام، 

�ضركة طريان   2٤0 يقارب  وي�ضارك فيها ما 

عاملية.

وق����ال����ت اخل����ط����وط اجل����وي����ة ال��ق��ط��ري��ة 

اإن االج��ت��م��اع  ت���وي���ر،  ع���رب ح�����ض��اب��ه��ا ع��ل��ى 

م�شاركا   7٥0 من  اأك��رث  �ضي�ضم  العام،  لهذا 

م��ن ق���ادة ق��ط��اع ال���ط���ريان، وح�����ض��ور اأك��رث 

اأهم  ملناق�ضة  دولية  اإع��الم  و�ضيلة   1٥0 من 

املو�ضوعات.
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 حقبة جديدة تقودها الصين 
وروسيا.. متى سيتقبل الغرب واقع 

عالم جديد متعدد األقطاب؟

االنباط – وكاالت 

“يديعوت  �����ض����ح����ي����ف����ت����ي  ك�����������ض�����ف�����ت   

تاميز”  و”نيويورك  العربية   اأحرونوت” 

االأم����ريك����ي����ة،ال����ن����ق����اب ع�����ن ب����روت����وك����والت 

االأوىل. لبنان  تتعلق بحرب  حكومية قدمية 

و ت��ب��ن ح�����ض��ب ال���ربوت���وك���والت ك���م ك��ان 

ع��م��ي��ق��اً وم���ب���ا����ض���راً ال�����دور االإ����ض���رائ���ي���ل���ي يف 

ال���الج���ئ���ن  امل�����ج�����ازر يف خم���ي���م���ي  ارت�����ك�����اب 

بريوت،  قرب  و�ضاتيال،  �ضربا  الفل�ضطينين 

اللبنان  الرئي�ص  انتخاب  فر�ص  يف  واأي�ضاً 

ال����ذي ق��ت��ل الح���ق���اً، ب�����ض��ري اجل��م��ي��ل، ب��ل��غ��ت 

ح��د ن��ق��ل اأع�����ض��اء يف ال���ربمل���ان حت��ت ت��ه��دي��د 

ال��ذي  وه��و  ي�����ض��وت��وا ل�ضاحله  ك��ي  ال�����ض��الح، 

ك���ان يف ح��ي��ن��ه زع��ي��م ح���زب ال��ك��ت��ائ��ب، ووع��د 

اإ�ضرائيل. مع  �ضالم  اتفاق  بتوقيع 

الربوتوكوالت،  هذه  يف  ورد  مما  ويت�ضح 

املخابرات،  �ضوؤون  املتخ�ض�ص يف  ن�ضرها  التي 

رونن بريغمان، الذي يعمل يف ال�ضحيفتن  

واالأم���ن���ي���ن  ال���ع�������ض���ك���ري���ن  امل�������ض���وؤول���ن  اأن 

ذلك  يف  الكتائب  حزب  وق��ادة  االإ�ضرائيلين 

تبعد  رواي��ة  تن�ضيق  على  معاً  عملوا  الوقت 

التي  املجازر،  عن  املبا�ضرة  امل�ضوؤولية  عنهم 

 16 يف  فل�ضطيني،   1300 نحو  �ضحيتها  راح 

.1982 و17 اأيلول عام 

التفا�صيل �ص »9«

 في الذكرى ال٤٠ لالجتياح ٠٠ الكشف عن دور االحتالل 
في لبنان ومجازر صبرا وشاتيال

 خويلة: التفكير بالهجرة شكل من اشكال االحتجاج على الظروف



املحلي
20   الأحد    19  / 6  / 2022

   خويلة: التفكير بالهجرة شكل من اشكال االحتجاج على الظروف

   البدر:  70% من طالبنا يسافرون الى بلدان محددة  النها غنية

   المخامرة: الرواتب متدنية وال تغطي تكلفة المعيشة  بحدها االدنى

   طالفحة: “اللي معه وما معه بده يطلع” والذين يتقدمون  للهجرة
      من 18-50 سنة

االنباط – عمان 

رئي�سة  فرا�س،  دانا  الأمييرة  �سمو  التقت 

للمحافظة  الوطنية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

النجار،  الثقافة هيفاء  ووزيرة  البرتا،  على 

اول ام�س اجلمعة، وزير الثقافة والأن�سطة 

وال�سياحة الإيطايل داريو فران�سي�سكيني يف 

اإطار موؤمتر وزراء الثقافة الأورومتو�سطية 

الذي يعقد يف مدينة نابويل.

وثيييمييينيييت �يييسيييميييو الأميييييييييرة دانييييييا فيييرا�يييس، 

بيييييييان �ييسييحييفييي �يييسيييادر عييين وزارة  بييحيي�ييسييب 

اليي�ييسييبييت، ميي�ييسيياركيية الأردن  اليييييوم  الييثييقييافيية، 

بالقطاعني  متثلت  والييتييي  املييوؤمتيير،  هييذا  يف 

احلييكييومييي واملييجييتييمييع امليييييدين، ميي�ييسييرة اإىل 

خييال  �سعت  الإيييطييالييييية  الييثييقييافيية  وزارة  اأن 

ال�سراكة  عييلييى  الييعييمييل  اىل  املييا�ييسييييية  الييفييرتة 

للمنطقة  الييتييعيياون  يف  الأمييييام  اإىل  واليي�ييسيير 

الثقافة،  الفنون مع  الأورومتو�سطية ودمج 

يف  حموريا  دورا  للثقافة  اأن  على  والتاأكيد 

ال�ستدامة. عملية 

“اإننا  اليينييجييار  اليييوزييييرة  قييالييت  بيييدورهيييا، 

من  جيييدييييدة  اآفييييياق  نييحييو  نييتييجييه  الأردن  يف 

معربة  الأورومتو�سطية”،  ال�سراكة  خال 

عييين اعيييتيييزازهيييا بييياليييروح الييتييي جتييمييع اأبيينيياء 

املتو�سطية، وعقد هذا املوؤمتر.

عقد  الييذي  نابويل  اإعييان  اإىل  وتطرقت 

حتول”،  يف  والييييعييييامل  “الثقافة  بيييعييينيييوان 

يف  التعاون  لتعزيز  �سبل  من  يت�سمنه  ومييا 

اأن الأردن  املنطقة الأورومتو�سطية، موؤكدة 

ي�سعى  الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  بقيادة 

والتعاون  العييتييدال  �سوت  اإبيييراز  اإىل  دائييمييا 

ال�سراع  قلب  يف  يعي�س  اأنييه  رغييم  واحليييوار، 

مبنطقة ال�سرق الأو�سط، واأنه �سيعمل على 

تنفيذ بنود الإعان.

ووجهت، خال اللقاء، الدعوة اإىل وزير 

اإىل  الأردن، لفتة  الإيطايل لزيارة  الثقافة 

اأن احلكومة الأردنية تقدر هذا الإعان وما 

يت�سمنه من اآليات لتعزيز عرى التعاون يف 

املنطقة الأورمتو�سطية بالرغم من تنوعه.

ميين جهته، اأعييرب الييوزييير الإيييطييايل عن 

واملثمرة،  النوعية  الأردن  مل�ساركة  تقديره 

مقدرا نهجه املعتدل، وثراء ثقافته القائمة 

على النفتاح على التنوع الإن�ساين.

يف  الييعييامل  اأن  اإىل  فران�سي�سكيني  واأ�ييسييار 

خمتلفة،  لأو�ييسيياع  تعر�س  املا�سية  الييفييرتة 

لتنفيذ  الأمييييل  جميعا  لييدييينييا  “لكن  قييائييا 

اإعان املوؤمتر الذي �سيوقع من قبل جميع 

امليي�ييسيياركييني، والييعييمييل عييلييى تييعييزيييز الييتييعيياون 

والعاقات الثنائية بني بلدينا”.

ي�سار اإىل اأن املوؤمتر الذي اختتم اأعماله 

ميي�ييسيياء اأمييي�يييس، اأقيييييييم عييلييى مييييدار يييومييني يف 

الثقافة  وزراء  مب�ساركة  الإيطالية،  نابويل 

الييبييحيير  ودول  الأوروبييييييييي  الحتيييييياد  دول  يف 

الأبييييييي�يييس املييتييو�ييسييط وعيييييدد مييين امليينييظييمييات 

الدولية. والهيئات 

املييو�ييسييوعييات  املييوؤمتيير جملة ميين  ونيياقيي�ييس 

الثقافة  تييعييزيييز جميييالت  �ييسيياأنييهييا  الييتييي ميين 

�سيا�سات  وو�سع  املنطقة،  دول  والرتاث بني 

واقت�سادها  و�سناعاتها  الثقافية  للتنمية 

الإبداعي.

االنباط- ديانا البطران

ال�سباب  املواطنني وخا�سة  يفكر كثر من 

الوطن اىل دول خارجبة  بالهجرة من  منهم 

غنية او فيها ظروف وفر�س اف�سل  ليحققوا 

فيها م�ستوى اف�سل ويجدوا فر�سة عمل

ومن اهم الّدوافع املُ�سّببة للهجرة واأكرثها 

تاأثرا يف الأفراد، تديّن امل�ستوى القت�سادي، 

مما َيحّد من طموحهم يف عي�س حياٍة كرمية ؛ 

لذا َي�سعون للِهجرة اإىل دولٍة ُتقّدم لهم عر�سا 

اأف�سل  وظيفيا واأجرا اعلى ي�سمن لهم حياًة 

مّما كانوا عليه.

وقيييال املييواطيين عييلييي عييثييمييان  لي” النييبيياط 

كليات  خريجي  من  ا�سدقائي  معظم  ان   “
والتخ�س�سات  واملحا�سبة  والهند�سة  الييطييب 

بلدنا يحقق  اأي عمل يف  يييجييدوا  الخيييرى مل 

مل  اذا  نتعلم  مليياذا   : مت�سائا  طموحهم،  لهم 

جند عما؟

اأنييه خريج كلية  وا�ييسييار  احمد عييدنييان اىل 

لذلك  توظيفه  يتم  مل  اللحظة  واىل  الطب 

ليوؤمن  تطبيق  على  تك�سي  �سائق  يعمل  فهو 

يحاول  ذاتيييه  الييوقييت  ويف  اليييييومييي،  م�سروفه 

البحث عن فر�سة للهجرة.

تخرج  بعدما  انييه  حييمييدان  �سامي  واو�ييسييح 

بيييحيييث طيييوييييا عيييين عيييميييل، ولييياأ�يييسيييف كييانييت 

العمل غر لئقة،  الرواتب متدنية وظييروف 

اأجل  من  اجنبية  �سفارات  لعدة  اأوراقيييه  فقدم 

الهجرة، لكنه مل يوفق حتى الآن، م�سددا على 

احل�سول  يف  ينجح  حتى  يييحيياول  �سيبقى  انييه 

مريحة  حييييياة  ليعي�س  للهجرة،  فر�سة  على 

غر التي يعي�سها الن«.

البطالة يف  ان م�ستوى  �سعيد  وقالت رميا 

اأي حييلييول او  يييوجييد  الييوطيين مرتفع جييدا ول 

الباد  خييارج  بالهجرة  واأطمح  للعمل،  فر�س 

اليييتيييي  ا�ييسييبييحييت لجييئيية فيييييهييا، اأعييييياين غيياء 

ال�سعار وعدم وجود وظائف .

وقال اخلبر القت�سادي وجدي املخامرة: 

ان الو�ييييسيييياع القيييتييي�يييسييياديييية اليي�ييسييعييبيية الييتييي 

كبرا  عييددا  تدفع  الردين  املييواطيين  يواجهها 

ن�سبة  بييالييهييجييرة لن  لييلييتييفييكيير  اليي�ييسييبيياب  مييين 

 )  50%  25-( بني  تييرتاوح  بينهم  البطالة 

ا�سافة اىل الرتاجع يف حجم ال�ستثمار وعدم 

بع�س  تنا�سب  ان  ميكن  التي  الوظائف  توفر 

املوؤهات.

ب�سبب ظروفه  ي�سعر  املييواطيين  ان  وا�ييسيياف 

امللجاأ  هييي  الييهييجييرة  ان  ال�سعبة  القت�سادية 

اخلربات  ناحية  من  متطلباته  جميع  لتلبية 

من  كييبييرة  ن�سبة  ان  اىل  م�سرا  واليييرواتيييب، 

الييي�يييسيييبييياب تييفييكيير بييياليييهيييجيييرة لييلييحيي�ييسييول عييلييى 

خربات ورواتب عالية لن الرواتب يف الردن 

ب�سيط  جييزء  لتحقيق  تكفي  ول  جييدا  متدنية 

ان  يييرون  وبالتايل  لهم   معي�سة  م�ستوى  من 

م�ستقبلهم خارج البلد اف�سل منه يف الوطن.

تييوجييد وظيييائيييف يف  اأنييييه ل  املييخييامييرة  وزاد 

حمييددة  اخلييا�ييس  القطاع  ووظييائييف  احلكومة 

ان  لييه  بالن�سبة  يييعيينييي  مييا  معينة  مبيييوؤهيييات 

حيث  متطلباته،  لتحقيق  احلييل  هي  الهجرة 

ميكنه ا�ستغال قدراته وخرباته.

وقال املتخ�س�س يف علم  الجتماع الدكتور 

ا�ييسييبيياب هجرة  ميين  ان  بييييدوره،  حممد خويله 

من  الهروب  الردين  ومنهم  العربي  ال�سباب 

والييفيياقيية وعييدم توفر فر�س عمل لهم  الييعييوز 

رغم انهم  يف الغلب من املوؤهلني علميا، حيث 

لل�سباب  ا�سرتاتيجية  الهجرة  هاج�س  ا�سبح 

امليينييا�ييسييبيية يف خمتلف  اليييفييير�يييس  لييلييبييحييث عييين 

ا�سقاع الدنيا.

وبني ان التفكر يف الهجرة يعد �سكا من 

يعي�سها  التي  الظروف  على  الحتجاج  ا�سكال 

ال�سباب يف م�سقط راأ�سهم وان ال�ساب مل يعد 

ال�سعبة،  الو�ييسيياع  لهذه  الر�سوخ  على  قييادرا 

ميي�ييسييرا اىل ان هييجييرة اليي�ييسييبيياب رمبيييا تييكييون 

�ييسييبيييييا لييياطييياع عييلييى اليييعيييامل والييتييعييلييم من 

جتييارب الييدول الخييرى التي قد تنفعه طيلة 

حياته.

�سبابنا  ميينييح  اىل  خييويييليية  اليييدكيييتيييور  ودعييييا 

الفر�سة لثبات وجودهم بتوفر فر�س عمل 

لهم وثنيهم عن التفكر يف الهجرة وا�ستغال 

قدراتهم وخرباتهم يف الوطن.

واو�ييسييحييت ميييدييييرة الييعيياقييات اخلييارجييييية 

ل  بييدر  مريام  البي�ساوي  املكتب  جمموعة  يف 

طابنا  من   70% من  اكرث  “النباط” ان 
الذي ي�سافرون خارج الوطن يدر�سون الطب 

والييهيينييد�ييسيية  ومييين اهيييم ا�ييسييبيياب رغييبيية الطلبة 

بالدرا�سة يف اخلارج هي لاعتماد على النف�س 

وتيييوافييير ميينييح جييزئييييية او كييامييليية يف جييامييعييات 

رغبتهم  ذليييك  مييين  والهيييييم  عيياملييي  ت�سنيفها 

لييلييعييمييل خيييال درا�ييسييتييهييم حيييييث يييتييم اليي�ييسييميياح 

�ساعة   20 مليييدة  بييالييعييمييل  الييدوليييييني  للطلبة 

ا�سبوعيا .

لييلييدرا�ييسيية  “الوىل  مييكييتييب  مييدييير  وا�يييسيييار 

اغلب  ان  الطافحة  ا�سماعيل   “ اخليييارج  يف 

اىل  البلد  ميين  للخروج  يطمحون  املييواطيينييني 

بلدان  وامركا  وغرها من  وا�سرتاليا  كندا 

الوطن  البطالة يف  ن�سب  ارتفاع  ب�سبب  العلم 

ول�سعورهم باأن اخلروج من البلد ماذ امن.

ما  وايل  معه  ايل  ملرحلة  و�سلنا  وقال:” 

العمرية  الفئات  اأن  معه بده يطلع” مو�سحا 

ترتواح  للهجرة  معامات  لديهم  تقدم  التي 

بني  50-18 �سنة

األميرة دانا فراس تلتقي وزير الثقافة االيطالي

مواطنون: اصبحنا الجئين في وطننا والتفكير بالهجرة احتجاج على الظروف الصعبة

ازدياد عدد المتعطشين للهجرة خارج البالد

  االنباط -اجلزائر

وعمان  الأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  اكييد 

ال�سناعي  الوفد  ان  املهند�س فتحي اجلغبر، 

التكاملية  الييعيياقييات  تيينييمييييية  بييحييث  الأردين 

ال�سناعية بني البلدين نحو تكاملية �سناعية 

التبادل  حجم  وان  ل�سيما  عييربييييية،  وجتييارييية 

مر�سي  غيير  واجلييزائيير  الأردن  بييني  التجاري 

من  املتعاقبة  احلييكييومييات  ان  حييني  يف  مطلقا، 

اجليييانيييبيييني مل تيي�ييسييعييى ليييرفيييع حييجييم الييتييبييادل 

التجاري.

الذي  ال�سحايف  البيان  يف  اجلغبر  وقييال   

اأ�يييسيييدره عييقييب انييتييهيياء زيييييارة الييوفييد الأردين 

ال�سناعي م�ساركته فاعلة يف معر�س اجلزائر 

اليييييييدويل، ان حييجييم اليييتيييبيييادل بيييني اجلييانييبييني 

على  ميي�ييسييددا  دولر،  مييليييييون   200 يييتييجيياوز  مل 

ا�ييسييعيياف  اليييتيييبيييادل اىل  اأهيييمييييييية رفييييع هييييذا  ان 

م�ساعفة حتى ي�سل التبادل اىل املليارات من 

الدولرات.

 ودعيييييا اىل زيييييييادة الييتييكييامييلييييية اليي�ييسيينيياعييييية 

اإعييييفيييياءات جمركية  وتيييقيييدمي  الييبييلييدييين،  بيييني 

نواة  تاأ�سي�س  اأهمية  على  موؤكدا  ال�سلع،  على 

جتارية �سناعية م�سرتكة بني البلدين لتعزيز 

التعاون القت�سادي وزيادة حجم ال�ستثمارات 

امل�سرتكة.

 و�ييييسييييدد عيييليييى �يييييسيييييرورة تيييعيييزييييز اليييتيييعييياون 

القت�سادي بني الأردن واجلزائر والعمل على 

و�سع خارطة طريق لتن�سيط التجارة البينية 

وحتييفيييييز الييقييطيياع اخليييا�يييس يف كيييا الييبييلييدييين 

لا�ستفادة من الفر�س املتاحة .

 ولييفييت اىل �يييسيييرورة دعيييم تييعييزيييز الييتييعيياون 

اأهمها:  اجلوانب  من  العديد  يف  القت�سادي، 

ال�ييسييتييفييادة ميين اخلييييربات الأردنييييييية وتوظيف 

الفر�س  ال�سناعية والطاع على  المكانيات 

ال�ستثمارية املتاحة بني البلدين.

 واكيييد املييهيينييد�ييس اجلييغييبيير، عييلييى ان الييوفييد 

جهات  كييافيية  مييع  اجييتييمييع  الأردين  اليي�ييسيينيياعييي 

بالإ�سافة  اجلييزائيير،  يف  والتجارية  ال�سناعية 

لييلييجييهييات احلييكييومييييية هييينييياك، بييحيي�ييسييور وزيييير 

جنبا  اليي�ييسييمييايل،  يييو�ييسييف  والييتييجييارة  ال�سناعة 

اىل جييينيييب مييييع اليييليييقييياء مييييع رجييييييال العيييميييال 

وامل�ستثمرين يف اجلزائر.

كافة  ال�سناعي بحث  الوفد  ان   ولفت اىل 

ال�سادرات  ان�سياب  دون  حتييول  التي  املعيقات 

للمطالبة  بالإ�سافة  اجلييزائيير،  اىل  الوطنية 

بخط طران مبا�سر بني العا�سمتني.

ال�سمايل  الوزير  بح�سور  اجلغبر  وبحث 

مع وزير التجارة وترقية ال�سادرات اجلزائري 

الييربوفييييي�ييسييور كييمييال رزيييييق ورئييييي�ييس واأعيي�ييسيياء 

وعدد  وال�سناعة  للتجارة  اجلزائرية  الغرفة 

التكاملية  اجليييزائيييريييين  الأعيييميييال  رجييييال  مييين 

لتتطلع  بييالإ�ييسييافيية  البلدين،  بييني  ال�سناعية 

لتطوير  بيياهييتييمييام  الأردين  اخلييا�ييس  الييقييطيياع 

خمتلف  يف  اجلييزائيير  مييع  القت�سادي  التعاون 

التجاري  التبادل  تن�سيط  خال  من  املجالت 

واإقامة ال�ستثمارات .

ال�سناعي  القطاع  ان  على  اجلغبر  واكييد 

تيينييافيي�ييسييييية عييالييييية يف  الردين ميييتييلييك ميييييييزات 

الييعييديييد ميين الييقييطيياعييات الإنييتيياجييييية، يف حني 

للتبادل  وعاملية  اقليمية  بوابة  تعد  اململكة  ان 

القيييتييي�يييسيييادي ميييع اليييعيييامل بيي�ييسييبييب اتييفيياقيييييات 

اكرب  مع  اململكة  وقعتها  التي  احلييرة  التجارة 

التكتات القت�سادية العاملية.

وك�سف ان الوفد ال�سناعي الأردين زار عدد 

من ال�ستثمارات الأردنية القائمة يف اجلزائر 

كال�سناعات الدوائية.

 اىل ذلك، اأقيم املعر�س بدعم من غرفتي 

ال�ييسييتييثييمييار  ووزارة  وعيييميييان  الأردن  �ييسيينيياعيية 

�سركة   23 مب�ساركة  الأردين،  الت�سدير  وبيت 

�سناعية اردنّية.

وتيييينييييوعييييت امليييي�ييييسيييياركييييات يف املييييعيييير�ييييس بييني 

والكهربائية  الإلكرتونية  ال�سناعات  قطاعات 

والأجييييييهييييييزة اليييكيييهيييرومييينيييزلييييييية والييي�يييسييينييياعيييات 

الكيميائية  وال�سناعات  واخلييدمييات  الغذائية 

امليكانيكية  واليي�ييسيينيياعييات  والييبييرتوكيييييميياويييات 

وال�سناعات التقليدية.

لييقيياءات  ال�سناعي ميين عييقييد  الييوفييد  ومتييّكيين 

ثنائية بني رجال اعمال وم�ستثمرين و�سناعيني 

والتجارة  ال�سناعة  وزييير  بح�سور  وم�سوؤولني 

اجلزائر  يف  الأردين  وال�سفر  ال�سمايل  يو�سف 

اجلغبر  املهند�س  ومب�ساركة  العمو�س،  �ساكر 

واأع�ساء من غرفتي �سناعة الأردن وعمان.

وميين جهته، اكييد مييقييرر جلنة املييعييار�ييس يف 

غييرفيية �ييسيينيياعيية عييمييان عيياهييد الييرجييبييي، على 

اأهمية امل�ساركة الأردنية يف املعر�س اجلزائري، 

اليي�ييسييوق اجلييزائييرييية ميين الأ�ييسييواق  خا�سة وان 

افريقيا،  �سمال  يف  الوطنية  لل�سادرات  املهمة 

ولقربها من الأ�سواق الأوروبية.

املعر�س  امل�ساركة يف  ان  اىل  الرجبي  ولفت 

بال�سناعة  لييلييتييعييريييف  كييبييرة  فيير�ييسيية  تيي�ييسييكييل 

لييهييا وعيير�ييس منتجاتها  واليييرتوييييج  الييوطيينييييية 

واإظهار امل�ستوى الكبر الذي و�سلته.

وبييييييييدوره، قييييال ممييثييل قيييطييياع اليي�ييسيينيياعييات 

ع�سو   ، التجميل  وم�ستح�سرات  الكيماوية 

الب�س،  اأحمد  املهند�س  الأردن،  �سناعة  غرفة 

ان املعر�س �سّكل فر�سة مهمة لعقد اجتماعات 

بهدف  جييزائييرييية،  اردنييييية  و�سناعية  جتييارييية 

بييحييث ازاليييية الييعييوائييق اأمييييام تييعييزيييز الييعيياقييات 

القييتيي�ييسييادييية بيييني الييبييلييدييين واليييتيييي تعرت�س 

ان�سياب ال�سلع بني البلدين.

 اىل ذليييييييك، اكيييييد عييي�يييسيييو غييييرفيييية �ييسيينيياعيية 

التواجد  اأهمية  على  الييدراييي�ييسيية  ح�سني  اربيييد 

فيها  ملا  معار�س،  هكذا  يف  الأردين  ال�سناعي 

التجارب  على  والطيياع  للخربات  تبادل  من 

الناجحة والليات املتبعة والرتويج لل�سناعات 

الوطنية يف اهم الأ�سواق العربية.

التجارية  املييبييادلت  حجم  اأن  اىل  وييي�ييسييار   

بييني الييبييلييدييين بييلييغ خيييال الييعييام 2021 حييوايل 

199 مليون دولر، حيث بلغت قيمة ال�سادرات 

الأردنية 99 مليونا مقابل م�ستوردات بلغت 100 

مليون، وتركزت ال�سادرات الردنية  بالدوية 

وال�سمدة واملبيدات احل�سرية والزراعية، فيما 

تركزت امل�ستوردات من اجلزائر ب�سكر الق�سب 

والغازات النفطية.

الجغبير: الوفد الصناعي األردني بحث المعيقات التي تحول دون انسياب الصادرات الوطنية الى الجزائر

 الجغبير: الوفد الصناعي األردني بحث في الجزائر تنمية العالقات التكاملية الصناعية العربية

االنباط – عمان 

عييييمييييان- نيييقيييل رئييييييي�يييس اليييييدييييييوان املييلييكييي  

الييهييا�ييسييمييي يييو�ييسييف ح�سن الييعييييي�ييسييوي تييعييازي 

اأبو  جالة امللك عبداهلل الثاين اإىل ع�سرة 

الغنم بوفاة العميد الركن املتقاعد خالد عبد 

بوفاة  الهنيدي  اآل  واإىل  الغنم،  اأبييو  املح�سن 

الفنان الأردين ه�سام الهنيدي.

هاتفيني  ات�سالني  يف  العي�سوي،  واأعيييرب 

وموا�ساة  تييعييازي  عيين  الفقيدين  اأ�سرتي  مييع 

جالة امللك، �سائا اهلل اأن يتغمدهما بوا�سع 

رحمته.

االنباط –عمان

اختارت الهيئة العامة جلمعية ال�سرافني 

الأردنيييييييييني، اأمييي�يييس اليي�ييسييبييت، بييالييتييوافييق عبد 

للدورة  للجمعية،  رئي�سا  ال�سعودي  ال�سام 

الثانية على التوايل.

الهيئة  اخييتييارت  للجمعية،  بيان  وبح�سب 

العامة عقب اجتماعها اليوم، مقبل مغايرة 

لل�سر،  اأمينا  ديرانية  وعيياء  للرئي�س،  نائبا 

وخالد الزعبي اأمينا لل�سندوق، بينما اختارت 

كا من عبد الكرمي �سناوي، وب�سر طهبوب، 

ور�سا عبدالهادي، اأع�ساء يف جمل�س الإدارة. 

االنباط – عمان 
 

انخفا�س  يييطييراأ  اأن  اهلل  مب�سيئة  ُيتوقع 

طييفيييييف اآخييييير عييلييى درجيييييات احلييييييرارة اليييييوم 

الأحد لتبقى حول ُمعدلتها ملثل هذا الوقت 

اإعتيادياً  �سيفياً  الطق�س  ويكون  الييعييام،  من 

خال �ساعات الظهرة والع�سر يف املرتفعات 

اجلبلية واملناطق الغربية، بينما يكون حاراً 

اإىل �سديد احلييرارة يف �سرق اململكة ومناطق 

الأغوار والبحر امليت ومدينة العقبة

وتكون درجات احلييرارة الُعظمى يف بداية 

الييثيياثييييينيييييات مييئييوييية يف امليييييدن الييرئييييي�ييسييييية 

ذلك  تتجاوز  وقييد  عمان  العا�سمة  مبافيها 

يف بع�س املييدن والحييييياء، بينما تكون مابني 

ُمنت�سف ونهاية الثاثينات مئوية يف الأغوار 

والبحر امليت .

العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى أبو الغنم والهنيدي

السعودي رئيسًا 
لجمعية الصرافين األردنيين

انخفاض طفيف آخر 
على درجات الحرارة اليوم لُتصبح 

حول ُمعدالتها الُمعتادة

    الجغبير: حجم التبادل التجاري بين األردن والجزائر غير مرضي مطلقا
   مشاركة أردنية فاعلة في معرض الجزائر الدولي بحضور

      23 شركة صناعية

اعالن صادر عن وزارة التنمية االجتماعية

ا�ستنادا لحكام املادة ) 11 / ب ( من النظام املحدد لحكام النظمة 

ال�سا�سية رقم ) 75 ( ل�سنة 2010، يرجى من جميع الدائنني الذين 

لهم حقوق او التزامات على جمعية اجلنة للرعاية والتاأهيل مراجعة 

التنمية  مديرية  يف  احل��ل  جلنة  رئي�س   / املنا�سري  ف���وزان  ال�سيد 

ان  على  الع��ان  تاريخ  من  �سهر  خال   ، عمان  – غرب  الجتماعية 

تكون املطالبات معززة بجميع الوثائق وامل�ستندات.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد    19 / 6 / 2022 

األنباط – مريم القاسم 

اخييريا   elite-النخبة ملتقى  ناق�ش 

الييتييي ال  كيينييوز االردن وثيييرواتيييه  مييو�ييسييوع 

تقت�سر على النفط والغاز فقط، بل ت�سمل 

ال�سياحية  واالماكن  الطبيعية  املييوارد  كل 

خريطة  على  االردن  ت�سع  التي  وامل�ساريع 

النقا�ش عدد  و�سارك يف  العاملية.  ال�سياحة 

من اهل املعرفة واالخت�سا�ش الذين بينوا 

واال�سرتاتيجية  التاريخية  االردن  اهمية 

وميييا ميييلييكييه ميين خييييريات قييد جتييعييلييه دوليية 

غنية. 

وقييييال وزييييير الييطيياقيية اليييدكيييتيييور �ييسييالييح 

واليييييروة  اليييطييياقييية  وزارة  ان  اخليييرابييي�يييسييية 

امليييعيييدنييييييية نيييفيييذت بيييرنييياجمييين: الييوطيينييي 

والطبيعة،  املعدنية  الروات  عن  للتنقيب 

ميييذكيييرات تفاهم  تييوقيييييع خييميي�ييش  حيييييث مت 

والعنا�سر  والنحا�ش  الذهب  عن  للتنقيب 

النادرة.    االر�سية 

يف  الييفييو�ييسييفييات  عيين  التنقيب  وميي�ييسييروع 

ميينييطييقيية الييرييي�ييسيية ، واليييرنييياميييج الييوطيينييي 

للتنقيب عن البرتول .

اليييوطييينييييييية قييدمييت  الييييكييييوادر  ان   وبيييين 

خيييدميييات اليينييفييط والييييغيييياز بيييياعييييادة درا�يييسييية 

احدى  من  بدعم  املتوفرة  البيانات  جميع 

على  وبناء  املتخ�س�سة،  العاملية  ال�سركات 

النتائج مت البدء بعمليات احلفر للتنقيب 

انه  م�سيفا  اجلفر،  منطقة  يف  النفط  عن 

�سيتم احلييفيير بها  مت حتييديييد عييدة مييواقييع 

تباًعا. 

وقييييييييال املييييهيييينييييد�ييييش حمييييمييييود الييييدبييييا�ييييش 

ليييليييروات  الييييدوليييية متييتييلييك خيييرييييطييية  ان 

الييطييبيييييعييييية، مييبييييينييا انيينييا بييحيياجيية لييدرا�ييسيية 

اجلييييييييدوى االقيييتييي�يييسييياديييية اال�يييسيييتيييثيييمييياريييية 

جهة  اىل  ا�ييسييافيية  والييواقييعييييية  ال�سحيحة 

ر�سمية واحدة تدير هذا امللف، مو�سحا ان 

الكنوز االثرية واملواقع ال�سياحية التي لو 

يتم الرتويج لها ب�سكل �سحيح بعد تاأهيل 

رافييدا  �ستكون  التحتية  وبنيتها  مرافقها 

قويا للتنمية يف االردن. 

وبيين ابييراهيييييم ابييو حييويييلييه انيينييا يف هييذا 

الذي  للماي�سرتو  نفتقد  احليوي  املو�سوع 

�سمن  وي�سعها  مييعييا  اخليييييوط  كييل  يجمع 

مت�سائال   ، بالنتيجة  ليخرج  واحييد  اإطيييار 

اأو  املييجييدي اال�ييسييتييمييرار يف البحث  هييل ميين 

معينة  اأطيير  �سمن  البحث  هذا  يف  االإنفاق 

البحث  عيين  التوقف  يجب  اأم  ؟  مييدرو�ييسيية 

عند انعدام توقع نتيجة مر�سية يف االأفق.

وا�سار رائد حرت اىل انه اذا وجد النفط 

ي�ستفيد  ليين  الييوطيين  فييياإن  ا�ييسييتييغيياللييه  ومت 

بها  تييدار  التي  الطريقة  �سيء يف ظل  منه 

، والدليل ان دخل احلكومة  االمور حاليا 

املختلفة  مب�سمياتها  الوقود  �سرائب  من 

اإنتاجه، وهذا  يفوق اي دخل �ستحققه من 

هو حال اغلب الدول امل�ستوردة للنفط. 

اآل خييطيياب ان  اليييدكيييتيييور حمييمييد  وقييييال 

ب�سكل  يوجد  ال�سيليكا(  الزجاجي)  الرمل 

كييبييري جيييدا يف حمييافييظيية مييعييان، وهيييو اأحييد 

اأهم الروات املهملة، حيث يوجد يف معان 

نحو ١٢ مليار طن، وتبلغ ن�سبة نقائه ٩٩٪ 

حقيقة  امل�ستغرب  وميين  الييدرا�ييسييات  ح�سب 

اهييمييال هيييذه اليييروة الييوطيينييييية دون مييرر 

علما ان تكلفة ا�ستخراجها �سئيلة مقارنة 

ان  ميكن  الييتييي  املرتفعة  املييالييييية  بييالييعييوائييد 

يييجيينيييييهييا اليييوطييين يف حيييال مت ا�ييسييتييثييمييارهييا 

االأمثل. بال�سكل 

وذكييييير املييهيينييد�ييش عيييبيييداهلل عيييبيييييييدات ان 

وبيييرتول  غييياز  ميين  ثييييروات طبيعية  لييدييينييا 

ونيييحيييا�يييش وبيييوتيييا�يييش وفييو�ييسييفييات و�ييسيييييليييييكييا 

وبرومن ويورانيوم ما يجعلنا دوله غنية 

، ولييكيين يييحييول بيننا وبيين ذلييك الييظييروف 

ال�سيا�سية التي �سممت جلعل االأردن دولة 

معتمدة على امل�ساعدات وتغرق يف ديونها. 

وبيييين اليييدكيييتيييور عيييدييييل الييي�يييسيييرميييان ان 

احليييكيييوميييات مل تييتييعييامييل مييييع هيييييذا املييلييف 

بحقيقة  املواطنن  ت�سارح  ومل  ب�سفافية، 

اخلييراء  من  قلة  قبل  من  تداوله  يتم  ما 

واملخت�سن مما ادى اىل �سعف الثقة بن 

املييواطيين واحلييكييوميية ، مييوؤكييدا �ييسييرورة ان 

تبن احلكومة احلقائق وتف�سح عن نتائج 

اال�ييسييتييكيي�ييسييافييات وعييمييليييييات الييتيينييقيييييب، ومييا 

متلكه من خطط بهذا ال�سدد. 

االردن  ان  كفايف  زيييدان  الدكتور  وقييال 

تييكييون  �ييسييرطييا ان  ، ولييييي�ييش  بيييياثيييياره  غيينييي 

ان  ولكن ميكن  العينية،  باالمور  الييروات 

تربط  تاريخية  ح�سارية  ق�س�سا  ن�سوق 

احلييرييير  طيييرييييق  مييثييل  حيييوليييه  االردن مبيييا 

تعدين  كيفية  وكييذلييك  الييبييخييور،  وطييريييق 

يف  واحليييدييييد  فييييينييان،  وادي  يف  اليينييحييا�ييش 

مييغييارة اليييييوردة بييجييبييل عييجييلييون قييبييل اآالف 

ال�سنن . 

فكرة  الييدعييجيية  ح�سن  الييدكييتييور  وطيييرح 

احلرير  طريق  خريطة  على  االردن  و�سع 

الييي�يييسييييييينيييي، وهيييييو مييي�يييسيييروع ربيييييط امليييواقيييع 

االأثيييييريييييية والييي�يييسييييييياحييييييية  يف الييييعييييامل عييلييى 

مو�سحا   ، الييدولييييية  ال�سياحية  اخلييريييطيية 

انييهييا فيير�ييسيية كييبييرية ليييالردن لييتييكييون حجر 

االأ�ييييسييييا�ييييش بيييو�يييسيييعيييه عيييليييى مييي�يييسيييار طييريييق 

ال�سرق  مبنطقة  امليييار  اليي�ييسييييياحييي  احلييرييير 

ب�سكل  ي�ساهم  مما   ، اأوروبييا  جتاه  االأو�سط 

ان  اىل  ميي�ييسييريا  �سياحتنا،  بييدعييم  اإيييجييابييي 

املوا�سالت  قدمت  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة 

والييدليييييل واالعييفيياء ميين اليير�ييسييوم للدخول 

اليي�ييسييييياحييييية طيييييوال ميي�ييسييار  اىل االأميييياكيييين 

الرحلة. 

ودعا الدكتور خالد اجلايح اىل ت�سليط 

عييلييى خييييريات االردن مييين ميييوارد  اليي�ييسييوء 

طبيعية مثل الفو�سفات، والبوتا�ش، وباقي 

والنحا�ش  وال�سيليكا،  امليت،  البحر  اأمالح 

بييالييزراعيية  ي�سمح  اليييذي  املييعييتييدل  وامليينيياخ   ،

االغييوار  يف  الزراعية  واالأرا�ييسييي   ، البعلية 

واليي�ييسييهييول الييتييي ليييو ا�ييسييتييغييلييت بييالييطييريييقيية 

�سلة  ميين  مهما  جييزءا  �ستكون  ال�سحيحة 

الغذاء العربي ، م�سيفا ان املواقع االأثرية 

الييتيياريييخييييية والييدييينييييية الييتييي متيييييز االأردن 

الب�سرية  والعقول  والطاقات   ، غييريه  عن 

والكفاءات متعددة امليادين واحلقول . 

االأردن  ان  اىل  ملكاوي  حمييمييود  وا�ييسييار 

وخا�سة  والنفط  املعدنية  بالروات  يزخر 

ال�سخري(  )النفط  الزيتي  ال�سخر  ميين 

، لييكيين غييييياب الييعييمييل املييوؤ�ييسيي�ييسييي واجلييدييية 

ميين قييبييل احلييكييومييات املييتييعيياقييبيية حيييال دون 

ا�ييسييتييخييراجييهييا واال�ييسييتييفييادة ميينييهييا، مييوؤكييدا 

�يييسيييرورة الييعييمييل عييلييى ا�ييسييتييغييالل الييييروات 

الو�سع  الإنييعييا�ييش  وا�ييسييتييخييراجييهييا  املييعييدنييييية 

االقييتيي�ييسييادي وتييعييزيييز املييييوارد املييحييلييييية ، يف 

بحيث  العامة،  املوازنة  عجز  ارتفاع  �سوء 

ت�ساهم ب�سكل كبري يف توفري فر�ش العمل 

وحتيي�ييسيين ميي�ييسييتييويييات املييعييييي�ييسيية وحتييريييك 

القطاعات.  خمتلف 

ان االردن  الر�سود  الدكتور احمد  وقال 

بييياليييعيييامل مبييخييزون  اربيييييع دول  اهييييم  احييييد 

اليي�ييسييخيير اليييزييييتيييي ، وليييديييينيييا ثييييييروات ميين 

لليورانيوم  ا�ييسييافيية   ، وال�سليكا  اليينييحييا�ييش 

 ، والعديد من الروات الطبيعية املجدية 

مو�سحا ان وجود الروات الطبيعية لي�ش 

التنمية.  لتحقيق  �سرطا 

وبييين الييدكييتييور ميي�ييسييطييفييى عييييريوط ان 

متنوعة،  االردن  يف  اليي�ييسييييياحييييية  الييييروات 

يجب  كييمييا  تييطييوييير معظمها  يييتييم  لييكيين مل 

بنى حتتية  والرتكيز عليها عر  للت�سويق 

تغيري  مع  وت�سجيعه  لال�ستثمار  ودعييوات 

تعليم  نحو  والتوجه  التعليم  يف  جمتمعي 

تييطييبيييييقييي مييهيينييي وخييا�ييسيية يف اليي�ييسييييياحيية ، 

االردن  بيييرتول  هييي  اليي�ييسييييياحيية  ان  م�سيفا 

االردن  ثيييروات  على  الرتكيز  مت  مييا  واذا   ،

املختلفة �ستحتل مراكز متقدمة يف العامل 

 .

  وقييييال مييهيينييا نييافييع ان لييدييينييا خمييزونييا 

االأردن  ي�سع  الييزيييتييي  ال�سخر  ميين  هييائييال 

الييروة  هييذه  باحتياطي  الثانية  باملرتبة 

بييعييد كييينيييدا، ورغيييييم ان و�يييسيييائيييل مييعيياجلييتييه 

ال�ستخراج النفط منه قد ال تكون �سديقة 

الو�سائل احلديثة  توفر  انه مع  اال  للبيئة 

امليي�ييسييتييمييرة عييلييى طييرائييق انتاجه  والييرقييابيية 

�ستخف�ش من هذا ال�سرر ، النقطة االأهم  

لييهييذه اليييييروة ان اجليييييدوى االقييتيي�ييسييادييية 

اأ�سعار  ارتفاع  حالة  يف  تتحقق  لها  املجزية 

اليينييفييط ليييذليييك �ييسيييييبييقييى كيييييروة مييتييقييلييبيية 

 ، فييقييط  اليينييفييط  بييانييتيياج  ارتييبييط  اذا  القيمة 

اأميييا يف حيياليية ا�ييسييتييغيياللييه كييطيياقيية لييالإنييتيياج 

قيمته  فاإن  الكهرباء  لتوليد  او  ال�سناعي 

وهذا  الثبات  من  وقريبة  جمزية  �ستكون 

ما �سي�سجع الراغبن لال�ستثمار به. 

وذكييير الييدكييتييور عيييييد ابيييو دلييبييوح ان ما 

مل�سه يف املناطق التنموية وبذل جهد ومال 

�سيا�سة حكومات  انها  املحافظات تبن  ويف 

الدولة  وبالتايل  فقرية  املحافظات  البقاء 

وميييقيييرونييية مييييع جيييهيييل بيييييييادارة االقييتيي�ييسيياد 

احلكومي املدين. 

ان  اىل  احلكومة  م�ساعن  ح�سام  ودعييا 

فوق  املييوجييودة  امليييوارد  ا�ستثمار  على  تركز 

االر�ييييش ، واوليييهيييا امليييييوارد الييبيي�ييسييرييية الييتييي 

هييي ا�ييسييا�ييش الييتيينييمييييية والييتييطييور والييتييقييدم، 

فيياال�ييسييتييثييمييار يف الييتييعييليييييم وحييييده �ييسيييييوؤدي 

احلياة  جميياالت  يف  نوعية  نقله  اىل  حتما 

االقت�سادية  االردن  قييدرات  و�سيعزز  كافة 

تييفييوق اي قييدرة للبرتول  بييدرجييات كييبييرية 

والغاز.

وا�سار ها�سم املجايل اىل ان هناك ثروة 

اال وهي ثروة  دائمة وغري مقدرة بوطننا 

وقوميتهم  واخييالقييهييم   وعقولهم  الب�سر 

مييييقييييدرة وال  ميييعيييتيييرة وال  غييييري  وليييكييينيييهيييا 

م�ستغلة باقي الروات زائلة اأو منهوبة . 

واكييييد الييدكييتييور مييوفييق الييزعييبييي وجيييود 

خامات برتاكيز جيدة يف االأردن ، مبينا ان 

ال�ستخراجها  معقولة  الت�سغيلية  تكلفتها 

مييعييوقييات  اي  يييوجييد  وال  وا�ييسييتييخييال�ييسييهييا، 

لتكلفة  حتيييتييياج  انيييهيييا  �يييسيييوى  ال�ييسييتييغيياللييهييا 

راأ�يييسيييميييالييييييية ، وهيييييذا يييحييتيياج ال�ييسييتييقييطيياب 

م�ستثمرين ، لكنهم ي�سطدمون بالقوانن 

خماطر  ت�سبب  التي  باال�ستثمار  اخلا�سة 

عن  يييرتاجييع  بييالييتييايل   ، للم�ستثمر  عالية 

باال�ستثمار. قراره 

وقيييييال اليييدكيييتيييور جنيييييب ابييييو كيييركيييي ان 

حييقيييييقيية  ليي�ييسيينييا بييحيياجيية لييطيياقيية تيياتييي من 

وميكن  نحا�ش  ملناجم  وال  الزيتي  ال�سخر 

با�سلوب  ال�سياحة  تييطييوييير  عييلييى  نييركييز  ان 

مبتكر واملحافظة على االردن من امللوثات 

الكونية ، م�سيفا ان  القرار االول واالخري 

املكا�سب  ييييوازن  اميين وطيينييي  قيييرار  هنا هييو 

الييييكييييوارث  او  امليييتييياعيييب  املييحييتييمييليية ميييقيييابيييل 

املتوقعة، م�سريا اإىل ما نراه من �سراعات 

وحروب تتعلق بالطاقة والروات . 

وبييييينييت اليييدكيييتيييورة فيياطييميية عييطيييييات ان 

االردنييييييييين ميييتييياكيييدون مييين وجيييييود مييييوارد 

احلكومات  مواقف  ان  مو�سحة   ، طبيعية 

املييتييعيياقييبيية مل متييلييك ومل تييقييدم �ييسيييييا�ييسييات 

اوبرامج او خطط حقيقية يف هذا ال�سدد 

، داعييييية مليين لييه عييالقيية بييهييذا املييو�ييسييوع ان 

�سجاعة  وبييكييل  بيياحلييقييائييق  لييليينييا�ييش  يييخييرج 

احلييقيييييقييي  اليييعيييميييل  يييييبييييداأ  وان  و�ييسييفييافييييية 

الوطني. 

وقال املهند�ش احمد العدوان ان االردن 

كالعراق  به  املحيطة  العربية  الييدول  مثل 

اذ  النفط  بها  يتوفر  وال�سعودية  و�سوريا 

ان تيي�ييسييارييي�ييش ارا�ييسييييينييا امليييجييياورة لييهييا هي 

الييتيي�ييسييارييي�ييش نييفيي�ييسييهييا، واال�يييسيييل ان يييكييون 

عندنا نفط كما عندهم ، مبينا ان جريدة 

الراي التي تقول عام ١٩٨٤ هو عام النفط 

االنباط- عامن 

العام  لييالحتيياد  االإدارييييييييية  الهيئة  رئي�ش  اأكيييد 

للجمعيات اخلريية الدكتور عاطف ع�سيبات دور 

مراكز الرعاية والتاأهيل يف تنمية املجتمع خالل 

زيارته ملركز عامل البقاعي للرعاية والتاأهيل.

واأ�ساف الع�سيبات خالل الزيارة اأم�ش ال�سبت 

اإن اخلدمات التي يقدمها يف جمال العالج باليد 

حققت اجنييازات وجناحات كبرية، بعالج حاالت 

،مبينا  وامل�ستع�سية  متعددة  اأمييرا�ييش  من  تعاين 

اأهمية دعم مثل هذه املراكز التي ت�ستخدم فيها 

طييرق فييريييدة على م�ستوى الييعييامل وهييي العالج 

باليد.

واعييرب ع�سيبات عن فخره واعتزازه لوجود 

مييثييل هييييذه امليييراكيييز الييعييالجييييية ليييعيييالج احليييياالت 

اإىل  الييلييجييوء  دون  بيياليييييد  امل�ستع�سية  امليير�ييسييييية 

اجلراحة اأو االأدوية الطبية، م�سيا انه �سيتم زيارة 

املركز مييرة اخييرى واالطيييالع على مرافق املركز 

وحر�ش  اكييير،  ب�سكل  يقدمها  التي  واخلييدمييات 

االحتيياد على و�سع خطط والرامج التي تهدف 

اإىل تطوير اخلدمات يف املركز وا�ستمرارية دعم 

واالإن�سانية  اخلييريييية  ر�سالته  لتحقيق  اأهييدافييه 

البقاعي  عييامل  مييركييز  مييدييير  واأ�ييسييار  واملجتمعية 

احليياالت  اأن  اإىل  البقاعي  خالد  حممد  الدكتور 

التي يتم عالجها حاالت م�ستع�سية وح�سلت على 

اأن ال عييالج لها، وانييه يوجد  تقارير طبية تثبت 

يعاجلها  الييتييي  احليييياالت  كييبييرية يف  ن�سب حت�سن 

التي  العلمية  النجاح  ق�س�ش  ابييرز  م�ستعر�سا   ،

حققها بنجاح عالج الطفل عبد الرحمن العجمي 

من دولة الكويت ال�سقيقة الذي كان يعاين نق�ش 

وارتخاء  رباعي  و�سلل  دماغي  و�سلل  االأك�سجن 

�سديد وعدم مقدرة على االإب�سار والنطق، نتيجة 

ا�ستئ�سال االأورام من الدماغ.

وبن الدكتور البقاعي ان املركز اأبوابه مفتوحة 

لييلييتيي�ييسييارك مييع خمتلف املييوؤ�ييسيي�ييسييات واجلييمييعيييييات 

واإقامة  اخلدمات  لتقدمي  الوطن  م�ستوى  على 

االأن�سطة والرامج املتنوعة يف الرعاية والتاأهيل 

ابييراز ق�س�ش  اإىل  ، داعيا اجلهات املعنية  الطبي 

النجاح املركز يف عييالج حيياالت من داخييل االأردن 

وخارجه، وخ�سو�سا ان املركز حقق �سمعة طيبة 

ويرتيياده املر�سييى نظرا للثقة باإمكانية اال�ستفادة 

احلقيقية ملثل هذا النوع من العالجات.

ويف نهاية اللقاء الذي ح�سره م�ست�سار وزير 

الدكتور  الييييوزارة  االإعييالمييي يف  البيئة واليينيياطييق 

االأردنييييية  البيئة  جمعية  رئي�ش  و  عبيدات  احمد 

علي فييريييحييات و روؤ�يييسييياء فيييروع االحتيييياد يف اإربيييد 

النائب ال�سابق �سالح الزعبي وعجلون ملكي بني 

عطا وعدد من روؤ�ساء واأع�ساء جمعية البيئة يف 

اخلريييية  اجلمعيات  روؤ�ييسيياء  ميين  وعيييدد  ال�سمال 

اإ�سافة  املركز،  بانوراما عن  فيديو  جرى عر�ش 

ع�سيبات  لييلييدكييتييور  تكرميية  دروع  تييقييدمي  اإىل 

وللم�ست�سار عبيدات.

النجار: لألردن دور استثنائي
 في حماية صوت االعتدال

االنباط – عامن 

اأن  اليينييجييار،  هيفاء  الثقافة  وزيييييرة  اأكييييدت 

�ييسييوت  ا�ييسييتييثيينييائيييييا يف حييميياييية  دورا  لييييييالأردن 

االعيييييتيييييدال و�ييييسييييوت الييي�يييسيييميييود اأميييييييام �ييسييائيير 

التحديث  نييهييج  يف  واال�ييسييتييمييرار  الييتييحييديييات 

والتطوير امل�ستمر.

ووفق بيان �سحفي �سادر عن الوزارة اأم�ش 

التي  االأردن  كلمة  يف  اليينييجييار  قييالييت  ال�سبت، 

األقتها م�ساء اأم�ش اجلمعة، يف اأعمال اجلل�سة 

ملنطقة  الثقافة  وزراء  مبييوؤمتيير  االفتتاحية 

االورومتو�سطية، اإن وزارة الثقافة تعمل على 

الوطنية  القيم  بحماية  يت�سل  مييا  كييل  دعييم 

االأردنييييييييييية ونيي�ييسيير ثييقييافيية الييتييفييكييري اليينييقييدي 

والريادة واالإبداع واالبتكار يف املجاالت كافة.

ك�سريك  االأردن  با�سم  كلمتها  يف  واأكييييدت 

النقدي  التفكري  اأهمية  االحتييياد،  يف  م�سارك 

حيييول الييقيي�ييسييايييا الييعيياملييييية اجلييييادة يف حميياوليية 

الفتة  وخيييالقييية،  مييبييتييكييرة  بييحييلييول  ملعاجلتها 

والتفكري  التعاون  اإىل  يحتاج  العامل  اأن  اإىل 

التكاملي والروح التعاونية.

وبييييييينيييت اأهيييمييييييية الييي�يييسييينييياعيييات الييثييقييافييييية 

واالبداعية التي تلعب دورا مهما لي�ش فقط 

اإىل  عييلييى �سعيد االأفييييييراد والييييييدول، ميي�ييسييرية 

تييعييد واجييهيية لالقت�ساد  اليي�ييسيينيياعييات  هيييذه  اأن 

االإبداعي يف ال�سعي لتحقيق م�ستويات عالية 

من التعاون بن البلدان.

اإعييادة النظر يف و�سائل  ودعييت النجار اإىل 

الييتييعيياون والييتييقييدم والييتيينييمييييية واالأخييييييذ بعن 

علينا  اأن  مو�سحة  وواقعنا،  �سعوبنا  االعتبار 

طرح االأ�سئلة النوعية التي �سوف تقودنا اإىل 

حييييياة اأفيي�ييسييل واملييحييافييظيية عييلييى اخليييري للغري 

وتقدمي مقرتحات لتح�سن احلياة.

وقالت” اإننا يف منطقتنا ومنطقة البحر 

ن�سارك  اأن  لنا  ميكن  االأردن،  ويف  املتو�سط 

بق�سة �سمود االأردين، ال �سيما بعد اجلائحة، 

ونحن نعي�ش و�سط ال�سراعات يف املنطقة، وقد 

انطلق هذا ال�سمود من رهاننا وتاأكيدنا على 

القيم الوطنية املت�سلة باحرتامنا للتنوع”.

واأ�سافت” اأننا مل نكن يف يييوم من االأيييام 

نف�سل  وال  واليي�ييسييلييوك،  الييثييقييافيية  بيين  نف�سل 

بن الثقافة والبعد العاطفي، والبعد املتعلق 

مع  تن�سجم  التي  امل�سروعة  الهوية  بالهوية، 

قييدرة املجتمعات املحلية على جتديد نف�سها، 

اإال  اليي�ييسييمييود  يييحييث  اأن  اأنيييه ال ميييكيين  وفهمنا 

عند  املرتاكمة  الذاتية  املعرفة  احرتمنا  اإذا 

املجتمعات املحلية.

يذكر اأن املوؤمتر الذي يختتم اليوم ال�سبت، 

االإيطالية،  نييابييويل  يف  يومن  على  وتوا�سل 

دول االحتاد  الثقافة يف  وزراء  يقام مب�ساركة 

االأوروبي ودول البحر االأبي�ش املتو�سط وعدد 

من املنظمات والهيئات الدولية.

ويناق�ش املوؤمتر جملة من املو�سوعات التي 

والييرتاث  الثقافة  تعزيز جميياالت  �ساأنها  من 

للتنمية  �سيا�سات  وو�ييسييع  املنطقة  دول  بيين 

الثقافية و�سناعاتها واقت�سادها االإبداعي.

عضيبات يؤكد اهمية َدور مراكز الرعايه والتأهيل في خدمة المجتمع

االنباط- عامن 

املكون  االأردين،  ال�سناعي  الييوفييد  بحث 

املعيقات  جييميييييع  �ييسيينيياعييييية،  �ييسييركيية   ٢3 ميين 

اليييي�ييييسييييادرات  انييي�يييسييييييياب  دون  حتيييييول  الييييتييييي 

يف  م�ساركته  خالل  اجلزائر،  اإىل  الوطنية 

معر�ش اجلزائر الدويل.

بيييييان لييغييرفييتييي �ييسيينيياعيية االأردن  واأو�يييسيييح 

باالإ�سافة  املعر�ش،  دعمتا  اللتان  وعييمييان، 

الت�سدير االأردين؛  لوزارة اال�ستثمار وبيت 

اأم�ش ال�سبت، اأن الوفد دعا اإىل توفري خط 

االأردنييييية  العا�سمتن  بيين  مبا�سر  طييريان 

االقت�سادي  التعاون  وتطوير  واجلزائرية، 

تن�سيط  خيييالل  ميين  امليييجييياالت،  يف خمييتييلييف 

التبادل التجاري واإقامة اال�ستثمارات.

بيييييييدوره، قييييال رئييييي�ييش غييرفييتييي �ييسيينيياعيية 

اجلغبري،  فتحي  املهند�ش  وعييمييان  االأردن 

التكاملية  العالقات  تنمية  الوفد، بحث  اإن 

تكاملية  نييحييو  الييبييلييدييين،  بييين  اليي�ييسيينيياعييييية 

حجم  واأن  �سّيما  عربية،  وجتارية  �سناعية 

واجلييزائيير  االأردن  بيين  الييتييجيياري  الييتييبييادل 

مطلقا. مر�ش  “غري 

واأكيييييييد اجليييغيييبيييري اأهيييمييييييية زييييييييادة حييجييم 

الييتييبييادل الييتييجيياري اليييذي مل يييتييجيياوز ٢00 

اإىل  باالإ�سافة   ،٢0٢١ خييالل  دوالر  مليون 

تيييقيييدمي اإعييييفيييياءات جييمييركييييية عييلييى اليي�ييسييلييع، 

م�سرتكة  �سناعية  جتييارييية  نييواة  وتاأ�سي�ش 

االقت�سادي  التعاون  لتعزيز  البلدين  بن 

وزيادة حجم اال�ستثمارات امل�سرتكة.

كييمييا �ييسييدد عييلييى �يييسيييرورة و�ييسييع خييارطيية 

وحتفيز  البينية  التجارة  لتن�سيط  طريق 

القطاع اخلا�ش يف كال البلدين لال�ستفادة 

مييين اليييفييير�يييش امليييتييياحييية، واال�يييسيييتيييفيييادة ميين 

اخلييييرات االأردنييييييية وتييوظيييييف االإمييكييانيييييات 

الييي�يييسييينييياعييييييية، واالطيييييييييالع عيييليييى اليييفييير�يييش 

البلدين. املتاحة بن  اال�ستثمارية 

اليييوفيييد، اجييتييمييع مع  اأن  وبييين اجلييغييبييري 

جييميييييع جيييهيييات اليي�ييسيينيياعييييية واليييتيييجييياريييية يف 

اجلزائر، يف القطاع اخلا�ش واحلكومي.

ثنائية  لييقيياءات  ال�سناعي  الييوفييد  وعييقييد 

و�سناعين  وم�ستثمرين  اأعمال  رجال  بن 

ومييي�يييسيييوؤولييين بيييحييي�يييسيييور وزييييييير اليي�ييسيينيياعيية 

والييييتييييجييييارة ييييو�يييسيييف الييي�يييسيييميييايل واليي�ييسييفييري 

الييعييمييو�ييش،  �يييسييياكييير  اجلييييزائيييير  يف  االأردين 

من  واأع�ساء  اجلغبري  املهند�ش  ومب�ساركة 

غرفتي �سناعة االأردن وعمان.

وتييينيييوعيييت املييي�يييسييياركيييات يف امليييعييير�يييش بيين 

قييييطيييياعييييات اليييي�ييييسيييينيييياعييييات االإلييييكييييرتونييييييييية 

والييكييهييربييائييييية واالأجييييهييييزة الييكييهييروميينييزلييييية 

واليييي�ييييسيييينيييياعييييات الييييغييييذائييييييييية واخلييييييدمييييييات 

والبرتوكيماويات  الكيميائية  وال�سناعات 

والييي�يييسييينييياعيييات امليييييكييانيييييكييييية واليي�ييسيينيياعييات 

التقليدية.

ميين جييهييتييه، اأكييييد مييقييرر جليينيية املييعييار�ييش 

يف غييرفيية �ييسيينيياعيية عييمييان عيياهييد الييرجييبييي، 

اأهيييمييييييية املييي�يييسييياركييية االأردنييييييييييية يف املييعيير�ييش 

اجلزائرية  ال�سوق  واأن  وخا�سة  اجلزائري، 

الوطنية  لييليي�ييسييادرات  املييهييميية  االأ�يييسيييواق  ميين 

االأ�ييسييواق  ميين  ولقربها  اإفييريييقيييييا،  �سمال  يف 

االأوروبية.

يف  املييي�يييسييياركييية  اأن  اإىل  اليييرجيييبيييي  وليييفيييت 

للتعريف  كييبييرية  فيير�ييسيية  تيي�ييسييكييل  املييعيير�ييش 

وعر�ش  لها  والرتويج  الوطنية  بال�سناعة 

الييذي  الكبري  امل�ستوى  واإظييهييار  منتجاتها 

و�سلته.

بييييييدوره، قييييال ممييثييل قيييطييياع اليي�ييسيينيياعييات 

الييكيييييميياوييية وميي�ييسييتييحيي�ييسييرات الييتييجييميييييل، يف 

اأحييمييد  املييهيينييد�ييش  االأردن،  �ييسيينيياعيية  غيييرفييية 

لعقد  مييهييميية  فيير�ييسيية  املييعيير�ييش  اإن  الييبيي�ييش، 

اجيييتيييمييياعيييات جتييييارييييية و�ييسيينيياعييييية اأردنييييييييية 

اأمام  العوائق  اإزاليية  بحث  بهدف  جزائرية، 

البلدين  بن  االقت�سادية  العالقات  تعزيز 

والتي تعرت�ش ان�سياب ال�سلع.

ح�سن  اإربييد  �سناعة  غرفة  ع�سو  اأكييد  و 

اليييدرايييي�يييسييية، اأهيييمييييييية اليييتيييواجيييد اليي�ييسيينيياعييي 

تييبييادل  فيييييهييا ميين  ملييا  املييعييار�ييش،  االأردين يف 

للخرات واالطالع على التجارب الناجحة 

واالآليييييييييات املييتييبييعيية والييييرتويييييج لييليي�ييسيينيياعييات 

الوطنية يف اأهم االأ�سواق العربية.

وبيييليييغ حييجييم املييييبييييادالت اليييتيييجييياريييية بيين 

البلدين خالل عام ٢0٢١ قرابة ١٩٩ مليون 

دوالر، حيث بلغت قيمة ال�سادرات االأردنية 

 ١00 بلغت  ميي�ييسييتييوردات  مييقييابييل  مييليييييونييا   ٩٩

مليون دوالر.

االأدوييية  يف  االأردنية  ال�سادرات  وتركزت 

والزراعية،  احل�سرية  واملبيدات  واالأ�سمدة 

فيما تييركييزت امليي�ييسييتييوردات ميين اجلييزائيير يف 

النفطية. �سكر الق�سب والغازات 

23 شركة أردنية تبحث معيقات انسياب الصادرات الوطنية إلى الجزائر

احباط تهريب 8387 سيجارة 
داخل مخابئ سرية إلكترونية 

االنباط- عامن  

متكنت كييوادر اجلمارك االأردنييييية العاملة 

يف مركز جمرك املنطقة احلييرة الييزرقيياء من 

ولوازمها  اإلكرتونية  �سجائر  تهريب  اإحباط 

�سبطها  مت  �سيجارة   )٨3٨7( يييتييجيياوز  بييعييدد 

داخيييل خمييابييئ �سرية )طييرمييبييات هييييواء(، ومت 

بامل�سبوطات  اأ�ييسييويل  �سبط  حم�سر  حترير 

حلن اتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة.

واأعييرب مدير عام اجلمارك لييواء جمارك 

�سكره وتقديره  الق�ساة، عن  املهند�ش جالل 

لييكييافيية اليييكيييوادر اجلييمييركيية يف جييميييييع املييراكييز 

اجلمركية؛ لوقوفهم وت�سديهم بكل حزم اأمام 

�سعفاء النفو�ش العابثن باالقت�ساد الوطني، 

ومنعهم من دخول اأي مادة م�سرة لها تاأثري 

�سلبي مبا�سر على �سحة و�سالمة املواطنن.

املييواد  ميين  االإلكرتونية  ال�سجائر  وتعتر 

التي ُيحظر ا�ستريادها، واأن مثل هذه الب�سائع 

يتم م�سادرتها لعدم اإجازتها وح�سولها على 

ال�سحة ومنظمة  وزارة  �سادرة من  موافقات 

من  امل�سبوطات  هييذه  وُتعد  العاملية،  ال�سحة 

او  بدخولها  ي�سمح  ال  والييتييي  املمنوعة  امليييواد 

تداولها ومينع التخلي�ش عليها.

النخبةelite- ٠٠ لماذا ال يستخرج االردن ثرواته وكنوزه؟

من  تخرج  الييذي  الييرجييل  هييذا  عمان  �سناعة  وغييرفيية  االأردن  �سناعة  غرفة  رئي�ش 

موؤ�س�سة اجلي�ش العربي و يعرف معنى العمل العام ومعاين �سرف اجلندية.

ال ينافق وال يجامل على م�سلحة ال�سناعة..

ال�سادق  فكان  مكان...  كل  ال�سناعين يف  هم  ويحمل  الوطن  مل�سلحة  اال  يعمل  ال 

اأمام امل�سوؤولن . حتدث بكل حرية ومنطق اأمام اأ�سحاب القرار .

ان كنت تعرفه اأو ال00 اأو كنت �سديقه اأو مل تكن.. اأو اأحببته اأو مل حتبه ... عندما 

تلجاأ اليه ... �سيقف معك وينت�سر لك .

يقود �سمفونية ال�سناعة ليكون ماي�سرتو االقت�ساد و العمل ال�سناعي .

اتفق.. فهو رجل واقعي و منطقي  الوقت  االأمور وبنف�ش  بالكثري من  اختلف معه 

ويقتنع باحلق .

ال�سناعين  من  يعلم  واجلميع  ال�سناعة  الغرفة  من  مزايا  اأو  �سيء  اي  ا�ستفد  مل 

اأخذها من غرفة �سناعة عمان  اأقبل  املعار�ش ال  االأموال املخ�س�سة لدعم  انني حتى 

اأو االأردن. اأو حتى من وزارة اال�ستثمار اأو من بيت الت�سدير الين اعترها مال عام، و 

ال يحق يل ان اخذ منها دينار واحد كوين اخذ القرار من ميزانتي اخلا�سة لل�سركة .

العنوان يف البداية هو ما جعلك تقراأ،

واإنييينيييي اأ�ييسيييييف اإىل الييديييكييتيياتييور اعيييوانيييه الييديييكييتيياتييورييين الييعييم ابيييو جميياهييد عاهد 

الرجبي والديكتاتور متيم ق�سراوي و الديكتاتور حممد اجليطان و ايهاب القادري 

االأردن  ال�سناعة  غرفة  اإدارة  جمل�ش  اأعيي�ييسيياء  ميين  والكثري  ح�سان  ابييو  والديكتاتور 

وعمان.. الديكتاتورين و الديكتاتور مدير الغرفة نائل احل�سامي و الديكتاتور مدير 

و امين  امليناوي  ال�سغري حممد  الديكتاتور  و   . ا�سحق عربيات  االردن  غرفة �سناعة 

العطار و الكثريين ...وا�سمل جميع العاملن يف غرفة �سناعة االردن وغرفة �سناعة 

عمان.

ونحبهم  نحرتمهم  جعلونا  الأنهم  هييذا   ... ديكتاتورين  عنهم  اقييول  مليياذا  تعلم  هل 

ففر�سوا حبهم و احرتامهم على كل من تعامل معهم .

الديكتاتوريات اأجمل  فاملحبة 

نضال ملوالعين

 الديكتاتور ...م فتحي 
الجغبير

العامة  المتطلبات  دورة  تخريج 
الطبية للمختبرات 

 االنباط – عامن  

وزعيييييت مييدييير عييييام مييوؤ�ييسيي�ييسيية املييوا�ييسييفييات 

بركات  عبري  املهند�سة  االأردنييييييية  واملقايي�ش 

�ييسييهييادات على كوكبة  ال�سبت،  اأميي�ييش  الييزهييري، 

مييين ميييرتيييبيييات اخلييييدمييييات الييطييبييييية املييلييكييييية/ 

العربي-  االأردنييييية -اجلي�ش  امل�سلحة  الييقييوات 

ممييين اجييييتييييازوا اليييرنييياميييج الييتييدريييبييي اليييذي 

العامة  “املتطلبات  بعنوان  املوؤ�س�سة  عقدته 

للمخترات الطبية ISO ١5١٨٩ ». واأ�سادت 

بها  تتمتع  الييتييي  الطيبة  بال�سمعة  الييزهييري، 

اخلييييدمييييات الييطييبييييية املييلييكييييية وبييكييونييهييا بيتا 

واالإقليمية  الوطنية  واالإجنيييييازات  للخرات 

والدولية التي يفخر بها االأردنيون.

اإىل التعاون القائم وامل�ستمر بن  واأ�سارت 

موؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�ش والقوات امل�سلحة 

االأردنييييييية عييلييى جميع اليي�ييسييعييد واليييييذي تتوج 

اأخييريا، بتوقيع اتفاقية تعاون بن املخترات 

اخلييرات  تييبييادل  حييول  واملوؤ�س�سة  الع�سكرية 

ذات  الفنية  الق�سايا  يف  امل�ستمر  والتن�سيق 

املوا�سفات  موؤ�س�سة  حر�ش  وبينت  العالقة. 

واملقايي�ش على اال�ستفادة من خرات العاملن 

الييقييوات امل�سلحة االأردنييييييية، ميين خييالل وجييود 

قبل  ميين  امل�سكلة  الفنية  الييلييجييان  يف  ممثلن 

اخلدمات  و�سكرت  متبادل.  ب�سكل  الطرفن 

الييطييبييييية املييلييكييييية عييلييى ثييقييتييهييم يف مييوؤ�ييسيي�ييسيية 

املوا�سفات واملقايي�ش، موؤكدة اأن املوؤ�س�سة على 

ا�ستعداد لتقدمي املزيد من الدورات التدريبية 

التي ت�سهم يف تطبيق اأف�سل املعايري الدولية 

يف خمتراتهم ومواكبة العاملن فيها الأحدث 

التطورات العاملية.
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اعلن معايل امني عمان الدكتور يو�سف ال�سواربة ا�سرتاتيجية عمان.. وهي تعرب عن نظرة 

والتنظيم  امل�ساريع  حيث  من  القادمة..  �سنوات  اخلم�س  خالل  احلبيبة  لعا�سمتنا  عمان  امانة 

باال�سافة اىل باقي املهام امللقاة على عاتق االمانة..

ولن ادخل يف تفا�سل اال�سرتاتيجية التي ال بد وانها مرت على جلان عدة.. ومتت مناق�ستها 

وعلى  احل�سبان..  يف  املماثلة  والتجارب  املرتاكمة  اخلببربات  كافة  و�سع  ومت  املعنيني..  قبل  من 

مطبوعا  در�سا  تكون  ان  ويجب  مثال..  ا�سبحت  ال�سريع” التي  “البا�س  م�سروع  جتربة  راأ�سها 

يف االذهان..

ا�سافة اىل ن�سر اال�سرتاتيجية على موقع االمانة لتكون متاحة للجميع..

ال�سكل واالطار العام لها يدعو للتفاوؤل.. وينبئ ب�سيء ايجابي الهيئة وامللمح يلوح يف االفق.. 

هنا  املناطقية  او  ال�سخ�سية  العوائق  بع�س  اىل  النظر  دون  الببعببامببة..  امل�سلحة  بتغليب  ميتاز 

وهناك..

التعاون  نحو  عنه  رجببعببة  وال  واملنتهي  القطعي  املعلن  الببتببوجببه  هببو  هبببذا..  اقبببول  جعلني  مببا 

وال�سراكة مع القطاع اخلا�س.. بال�سكل االمثل واملدرو�س ا�ستثماريا و�سياديا.. وح�سب املتعارف 

عليه من بيوت اخلربة.. ولي�س على طريقة الكول�سات والغرف املغلقة.. وبكل حيادية و�سفافية..

نتبجة  بنريانه  واكتوينا  اجلميع..  منه  �سئم  الببذي  اخل�سخ�سة  منط  عن  البعد  كل  بعيدا 

ادارة غالبية ملفاته بطرق كان لها االثر ال�سلبي وال�سيء على االردن.. ومل ن�ستفد منه بال�سكل 

االمثل..

كنت قد ن�سرت مقال يل يوم ام�س حتت عنوان “االردين ومتالزمة كب�سة الزر”.. هذا املقال 

جوا عليه.. لعله يعطي فكرة عن  اعتربه توطئة لهذا املقال.. راجيا من ا�سحاب العالقة ان ُيَعرِّ

نظرة االردين جتاه اي م�سروع يتم االعالن عنه..

تنفيذ  باحلزم يف  القطاع اخلا�س ميتاز  بان  الواقعية..  الروؤية  ا�سحاب  الكثريون من  قالها 

امل�ساريع.. الن اي تهاون �سي�سربه يف مقتله.. اال وهي العوائد املالية..

�سفافة  وا�سحة  معلنة  وبعقود  اخلا�س..  للقطاع  ال�سيادية  غري  االمببور  بع�س  ايالء  مت  فان 

عادلة جلميع االطراف.. فان النفع قادم باذن اهلل..

ان  وهببو  اال�سرتاتيجية..  امل�ساريع  يف   )BOT( ال  نظام  مع  للتعامل  التوجه  جببدا  �سرين 

امل�سروع مق�سمة  تكون عوائد  ملدة حمددة.. بحيث  امل�سروع  وت�سغيل  ببناء  القطاع اخلا�س  يقوم 

امل�سروع  يوؤول  ثم  ومن  عببادل..  مقطوع  مبلغ  مقابل  او  وال�سريك..  احلكومة  بني  معينة  بن�سب 

م�ستثمر  اي  مع  للت�سغيل  ذلببك  بعد  العقود  يببابببرام  احلببق..  �ساحبة  وهببي  للحكومة..  بالكامل 

موؤهل لدميومة امل�سروع وعدم توقفه او تنزيل م�ستوى اخلدمات املقدمة منه..

وبالعودة اىل عنوان املقال.. ولالجابة على ال�سوؤال ا�ستطيع القول..

جواب ال�سوؤال يحتاج اىل َمن يقراأ يف الفنجان.. او اأن ميد اهلل يف اعمارنا ملدة خم�س �سنوات 

لكي نرى باأم اأعيننا ونحكم..

ولكن هناك امور ميكن ان يقي�س املرء عليها.. ولتب�سيط اجلواب اقتطع من قول االعرابي.. 

هذا القول ن�ستدل باننا ال نحتاج اىل ان نعي�س كامل اخلم�س  فمن  امل�سري”..  على  يدل  “االثر 
معايل  وتعهد  االمببانببة..  و�سعتها  التي  ال�سفافية  منظومة  خببالل  مببن  وامنببا  للحكم..  �سنوات 

االمني بتطبيقها وال�سري عليها وعدم تعطيلها.. ن�ستطيع املتابعة واملراقبة وا�ست�سراف م�ستقبل 

امل�ساريع..

فقد اعلن معايل االمني وتعهد بان تبقى خطة وخارطة الطريق لتنفيذ م�ساريع امانة عمان 

معلنة ومتاحة للجميع.. ومنذ االعالن عن امل�سروع..

امل�سروع.. وكذلك ن�سبة االجناز  بحيث ي�ستطيع اي �سخ�س من معرفة كلفة ومدة ومراحل 

مقارنة مع ن�سبة كل مرحلة من امل�سروع..

وطاقمه..  االمني  معايل  على  احلكم  واملراقب  املتابع  ي�ستطيع  املعلومات..  هذه  خالل  ومن 

بانهم قول وفعل.. ام انهم -ال �سمح اهلل- ممن ُت�سمع اقوالهم وال ُترى افعالهم.. وياأخذون من 

ال�سلف ال�سيء قدوة لهم..

حجم العمل كبري.. والطموح عظيم.. واالفكار واقعية وعملية.. لن اكون جمامال للحكومة 

دوما  ولكن  بعيد..  زمن  منذ  نراها  ان  يجب  كان  اال�سرتاتيجية  هذه  بان  و�ساأقول  ولالمانة.. 

واالآخببرة..  الدنيا  يف  اخلري  فينالهم  النا�س  م�سالح  يف  مي�سوا  لكي  انا�سا  ي�سخر  اهلل  بان  نقول 

ونرجوا اهلل ان يكون معايل االمني وطاقمه منهم..

وهناك انا�س ي�سعون �سعيا لل�سوء واخلذالن من االفعال.. ليبقى ذكرهم �سيء.. وندعوا اهلل 

ان ميحقهم ويك�سفهم للجميع.. ويبعدهم عن مواقع امل�سوؤولية..

وال  به..  وعدت  فيما  �سر  فرا�س”..  “ابو  ال�سواربة  يو�سف  الدكتور  ملعايل  اقول  اخلتمام  يف 

التي  وال�سريبة  باخلواتيم..  ُتقا�س  االعببمببال  ودائببمببا  املثبطني..  كببل  اىل  عهدناك  كما  تلتفت 

يدفعها االن�سان الذي يت�سدى للعمل العام لي�ست �سهلة.. وا�سعى الن ي�سجل التاريخ بانك رجل 

قول وفعل..

ولنكن على يقني بان الدواء امل�سكن يخفف من االمل ولكنه ال ي�سفي.. ال بل قد ي�ساهم يف ان 

يتفاقم الو�سع �سوءا.. ولكن اجلراحة موؤملة.. اال انها تنهي م�سادر العلة..

محمود الدباس

استراتيجية عمان.. هل سيكون 
امين عمان قول وفعل؟!..

الأحد   19 / 6 / 2022 

أعمال صيانة واعادة تأهيل على الطريق الصحراوي

االنباط – عامن 

تبب�ببسببتبب�ببسببيببف الببببدوحببببة البببيبببوم االأحبببببد، 

وال�سبعني  الثامنة  الن�سخة  اجببتببمبباعببات 

لببلببجببمببعببيببة الببعببمببومببيببة لبببالحتببباد البببدويل 

العاملية  الببقببمببة  ومبببوؤمتبببر  اجلبببوي  للنقل 

بوفد  االأردن  مببب�ببسبباركببة  اجلببببوي،  للنقل 

ميثل امللكية االأردنية.

وتبب�ببسببتببمببر االجببتببمبباعببات لببثببالثببة اأيببببام، 

يبببقبببارب 240 �ببسببركببة  ويببب�بببسبببارك فببيببهببا مبببا 

طريان عاملية.

وقببالببت اخلببطببوط اجلببويببة الببقببطببريببة 

االجتماع  اإن  تببويببرت،  على  ح�سابها  عببرب 

لهذا العام، �سي�سم اأكرث من 750 م�ساركا 

اأكرث  وح�سور  الطريان،  قطاع  قببادة  من 

ملناق�سة  دولببيببة  اإعببببالم  و�ببسببيببلببة   150 مببن 

واالجتبباهببات  والق�سايا  املو�سوعات  اأهببم 

املتعلقة بقطاع الطريان. العاملية 

املوا�سيع  اال�ستدامة من بني  و�ستكون 

قبل  من  مناق�ستها  �ستتم  التي  الرئي�سية 

املبب�ببسبباركببني، مببع الببرتكببيببز على اخلببطببوات 

باأ�سره  الببطببريان  قببطبباع  �سيتخذها  الببتببي 

ي�سل  كربونية  انبعاثات  �سايف  لتحقيق 

اإىل �سفر بحلول عام 2050.

�ببسببيببنبباقبب�ببس  املبببوؤمتبببر  اأن  اإىل  واأ�ببببسببببارت 

قطاع  يتخذها  اأن  ميكن  التي  اخلطوات 

الببطببريان لببدعببم اجلببهببود الببعبباملببيببة للحد 

التي  البال�ستيكية  املبببواد  ا�ستعمال  مببن 

ت�ستخدم ملرة واحدة، ومعاجلة التحديات 

الببتببي يببواجببهببهببا الببقببطبباع لببلببتببعببويبب�ببس عن 

البببكبببرببببون وا�ببسببتببخببدام وقببببود الببطببائببرات 

املبببب�ببببسببببتببببدام، لببببلببببخببببروج بببببحببببلببببول بببيببئببيببة 

م�ستدامة.

التنفيذي  الببرئببيبب�ببس  قبببال  جببانبببببه،  مببن 

لبببلبببخبببطبببوط اجلببببويببببة البببقبببطبببريبببة، اأكببببرب 

الببببباكببر، اإنبببه ومبببع ارتببفبباع اأ�ببسببعببار النفط 

املرتقبة  االجببتببمبباعببات  فببباإن  والببتبب�ببسببخببم، 

الطريان  �سركات  اأمبببام  الفر�سة  �ستتيح 

املرتقبة. االقت�سادية  التحديات  لتقييم 

البببعبببامل  كبببباأ�ببببس  ببببطبببولبببة  اأن  واأ�بببببسببببباف 

يف  نوعها  مببن  االأوىل  هببي  �ستكون   2022

االأمببر  العربي،  والعامل  االأو�ببسببط  ال�سرق 

البببببذي �ببسببيببكببون مبببثببابببة فببر�ببسببة مببثببالببيببة 

لببلببمببنببطببقببة البببعبببرببببيبببة بببباأ�بببسبببرهبببا لببعببر�ببس 

جببهببودنببا واإجنببازاتببنببا اأمبببام الببعببامل خببالل 

اإظهار  عن  ف�سال  املرتقبة،  االجتماعات 

مبببببدى ا�بببسبببتبببعبببداد املببنببطببقببة ال�ببسببتبب�ببسببافببة 

الببكببربى،  العاملية  والببفببعببالببيببات  االأحببببداث 

القدم  كرة  وم�سجعي  بالزوار  والرتحيب 

من جميع اأنحاء العامل.

ا�ببسببتبب�ببسببافببة هبببذا احلبببدث  اأن  واأو�بببسبببح 

الببعبباملببي اإن دلبببت عببلببى �بببسبببيء، فببهببي تببدل 

عببلببى مبببدى ا�ببسببتببعببدادنببا لببتببقببدمي جتببربببة 

اأف�سل  واإتاحة  ومرونة،  ي�سرا  اأكرث  �سفر 

من  مل�سافرينا  ال�سل�سة  ال�سفر  خببيببارات 

جميع اأنحاء العامل.

االنباط – عامن 

ببببداأت  وزارة االأ�ببسببغببال الببعببامببة واالإ�ببسببكببان، 

بببالببتببعبباون مبببع مببديببريببة االأمببببن البببعبببام، اأمبب�ببس 

البب�ببسبببببت، حتبببويبببالت مبببروريبببة عببلببى الببطببريببق 

الببب�بببسبببحبببراوي يف املببنببطببقببة املببمببتببدة مبببن راأ�ببببس 

الببنببقببب اإىل احلببمببيببمببة، اأعبببمبببال اإعبببببادة تبباأهببيببل 

الطريق  املتبقية واالأكرث ت�سرراً من  االأجزاء 

ال�سحراوي التي مت حتديدها.

واأو�سحت الوزارة، �سابقا، اأنه �سيتم حتويل 

الببعببقبببببة من  اإىل  البببقبببادم مبببن عبببمبببان  البب�ببسببري 

ي�سار  اإىل  احلميمة  اإىل  النقب  راأ�ببس  منطقة 

ما  وح�سب  الطريق  ميني  يف  للعمل  الطريق 

هو مو�سح باملخطط املرفق.

واأ�سارت، اإىل اأنه �سيتم االإبقاء على امل�سارب 

م�سربني  بعدد  عمان  اإىل  العقبة  من  املتجهة 

يف املنطقة من احلميمة اإىل دبة حانوت، ومن 

ثبببم �ببسببيببتببم حتببويببل اجتبببباه البب�ببسببري اإىل طببريببق 

يتم  بحيث  تاأهيله  مت  اأن  بعد  القدمي  العقبة 

اخلبببببروج مبببن الببتببحببويببلببة يف مببنببطببقببة املببريببغببة 

مقابل املركز االأمني.

�ستكون  املبببروريبببة  الببتببحببويببالت  اأن  وبببيببنببت، 

ببباالجتبباهببني يف املببنببطببقببة الببواقببعببة مبببن راأ�بببس 

املحليني  ال�سكان  خلدمة  املريغة  اإىل  النقب 

راأ�س  من  املمتدة  املنطقة  اأما  املنطقة  تلك  يف 

باجتاه  �ستكون  فاإنها  حانوت؛  دبة  اإىل  النقب 

واحد فقط وهو االجتاه اإىل عمان.

واأكدت، اأن التحويالت كافة مزودة بعنا�سر 

البب�ببسببالمببة الببعببامببة واالإ�بببببسبببببارات الببتببحببذيببرات 

الالزمة، داعية املواطنني �سالكي الطريق اإىل 

االلتزام بالقيادة االآمنة واالإ�سارات االإر�سادية 

واإدارة  الببوزارة  كببوادر  وتعليمات  والتحذيرية 

الدوريات اخلارجية املوجودة يف املوقع.

م�سروع  يف  العمل  تق�سيم  مت  اأنه  اإىل  ي�سار 

عطاءين،  اإىل  الطريق  تاأهيل  اإعادة  ا�ستكمال 

املريغة مرورا  االأول للمنطقة ما بني  العطاء 

اإىل دبببببة حبببانبببوت،  الببنببقببب وو�ببببسببببوال  ببببنبببزول 

و�ببسببوال  حببانببوت  دبببة  بببني  للمنطقة  والببثببانببيببة 

انبب�ببسببيببابببيببة احلببركببة  اإىل احلببمببيببمببة؛ لبب�ببسببمببان 

املبببروريبببة عببلببى الببطببريببق وا�ببسببتببكببمببال االأعببمببال 

خلع  االأعببمببال  ت�سمل  فيما  املمكنة،  بال�سرعة 

الطبقات االإ�سفلتية القائمة وطبقات الر�سف 

طبقات  وتنفيذ  التاأ�سي�س  طبقات  اإىل  و�سوال 

الفر�سيات  �سامال طبقتي  والر�سف  التاأ�سي�س 

وثببببببالث طبببببببقبببات مببببن اخلبببلبببطبببة االإ�ببسببفببلببتببيببة 

متت  التي  الببدرا�ببسببات  ح�سب  �سم   21 ب�سماكة 

الطبقات. لهذه 

القائمة  امل�سارب  تو�سعة  االأعببمببال  وت�سمل 

العقبة  مببن  لببلببقببادم  وكتفا  مبب�ببسببارب   3 لت�سبح 

القادم  لل�سري  وكتفا  وم�سربني  عمان،  باجتاه 

مبببن عببمببان بببباجتببباه الببعببقبببببة مبببقببطببع عببر�ببسببي 

اإن�ساء  اإعببادة  م�سروع  يف  تنفيذه  مت  ملا  م�سابه 

االنببتببهبباء من  البب�ببسببحببراوي، متوقعة  الببطببريببق 

االأعببمببال على مبب�ببسببروع اإعبببادة الببتبباأهببيببل خالل 

210 اأيام من تاريخ بدء التنفيذ الأعمال اإعادة 

االإن�ساء.

حمادة: تأجيل أقساط قروض األفراد 
سينعكس على النشاط التجاري

االنباط – عامن 

الغذائية يف غرفة  املبببواد  قببطبباع  قببال ممثل 

البنوك  قببيببام  اإن  حببمببادة،  رائبببد  االأردن  جتبببارة 

بتاأجيل اأق�ساط قرو�س االأفراد ل�سهر حزيران 

احلركة  ن�ساط  على  اإيجابا  �سينعك�س  احلببايل 

التجارية مع قرب حلول عيد االأ�سحى املبارك.

واأكببببد يف بببيببان، اأمبب�ببس ال�سبت، اأهببمببيببة قببرار 

تاأجيل اأق�ساط قرو�س االأفببراد لل�سهر احلايل 

املحلية  بال�سوق  �سيولة  �سي�سهم يف �سخ  الببذي 

�سينعك�س  مببا  ديببنببار،  مليون   200 بنحو  تببقببدر 

واخلدمية  التجارية  القطاعات  تن�سيط  على 

وحتريك عجلة االقت�ساد الوطني.

مع  وبالتن�سيق  االأردن  يف  البببببنببوك  وكببانببت 

تاأجيل  على  توافقت  االأردين  املببركببزي  البنك 

حزيران  �سهر  خببالل  االأفبببراد  قرو�س  اأق�ساط 

احلايل من دون ا�ستيفاء عمولة تاأجيل الق�سط.

القدرة  �سيدعم  الببقببرار  اأن  حببمببادة  واأو�ببسببح 

البب�ببسببرائببيببة لبببدى املببواطببنببني مببن خبببالل توفري 

على  الطلب  ي�سجع  مببا  وهببو  لديهم  ال�سيولة 

�سراء ال�سلع خ�سو�سا مع ا�ستالم رواتب ال�سهر 

احلايل وقرب حلول عيد االأ�سحى املبارك.

املببواطببنببني  �سيمكن  الببقببرار  اأن  اإىل  واأ�بببسبببار 

من تاأمني احتياجاتهم من ال�سلع واخلدمات 

املتعلقة بعيد االأ�سحى، �سواء كان لذلك ل�سراء 

االأ�سحية اأو م�ستلزمات ال�سيافة.

يعول  التجاري واخلدمي  القطاع  اأن  وبني 

التجارية  احلركة  الإنعا�س  املقبلة  االأيبببام  على 

بها  مببر  التي  االأ�ببسببواق  وتعوي�س حالة �سعف 

قطاع  اأن  اإىل  م�سريا  املا�سية،  االأ�سهر  خببالل 

اإىل �سخ  اليوم  باململكة يحتاج  الغذائية  املببواد 

نببوافببذ متويلية  ال�سيولة وتببوفببري  املببزيببد مببن 

والتجار  امل�ستوردين  مل�ساعدة  مي�سرة  ب�سروط 

عببلببى اإدامبببببة عببمببلببيببات تبببزويبببد البب�ببسببوق املحلية 

بببالببببب�ببسببائببع ودعبببببم املببببخببببزون اال�ببسببرتاتببيببجببي 

الغذائي.

األردن يشارك بالقمة العالمية للنقل الجوي بالدوحة اليوم 

حوارية حول الجرائم اإللكترونية بمركز 
شابات الوسطية

االنباط – عامن 

الو�سطية غربي  لواء  �سابات  نظم مركز 

حول  حببواريببة  جل�سة  ال�سبت،  اأمبب�ببس   ، اإربببد 

جمموعة  مب�ساركة  االإلكرتونية،  اجلرائم 

من الفتيات ع�سوات املركز .

 ، احلببمببوري  �سادن  اأول  املببالزم  وحتدثت 

من �سرطة غرب اإربد، عن مفهوم اجلرائم 

الفرد  على  ال�سلبية  واآثببارهببا  االإلكرتونية، 

االأفببراد  يواجهها  التي  وامل�ساكل  واملجتمع، 

اأثناء ا�ستخدام االأجهزة االإلكرتونية.

وبينت اأن التوعية باجلرائم االإلكرتونية 

ال�ستخدامات  االآمببنببة  بالو�سائل  واملببعببرفببة 

و�ببسببائببل الببتببوا�ببسببل االجببتببمبباعببي اأ�ببسبببببحببت 

مع  �سيما  املجتمع،  الأفبببراد  ملحة  �ببسببرورة 

االت�ساالت  تكنولوجيا  يف  الهائل  التطور 

التي رافقها بث ماليني املعلومات الواجب 

متييزها.

واقعية  لق�س�س   ، احلببمببوري  وعببر�ببسببت 

حببببول اجلببببرائببببم االإلبببكبببرتونبببيبببة، وو�بببسبببائبببل 

تهديد  ق�سايا  كببانببت  �ببسببواء  منها  الببوقببايببة 

التي  الت�سريعات  واأببببرز  ابببتببزاز،  ق�سايا  اأو 

اجلرائم  وحببدة  ودور  الق�سايا  تلك  تعالج 

االإلكرتونية يف احلد منها.

12 عرضًا دوليًا في الدورة السابعة عشرة لمهرجان المسرح الحر في تموز
االنباط – عامن 

“مهرجان  يف  املببحببتببوى  اإدارة  مببديببر  قبببال 

امل�سرح احلر الدويل”، الفنان علي عليان، اإن 

املهرجان،  يف  اجلببودة  و�سبط  امل�ساهدة  جلنة 

اأنها  وجببدت  ودولياً  عربياً  عر�ساً   12 اختارت 

امل�ساركة. ت�ستحق 

م�ساهداتها  اأنببهببت  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�ببسببار 

يف  للم�ساركة  املر�سحة  امل�سرحية  للعرو�س 

�ستقام  التي  ع�سرة،  ال�سابعة  املهرجان  دورة 

23 و28 من �سهر متوز  خالل الفرتة ما بني 

املببقبببببل عببلببى مبب�ببسببارح املببركببز الببثببقببايف املببلببكببي يف 

عمان.

االأنباء  لوكالة  �سحفي   ت�سريح  يف  واأكببد 

اأن عدد طلبات امل�ساركة لهذا العام  االأردين(، 

و�سلت اإىل 123 طلبا من جميع اأنحاء العامل.

املخرجني  من  املكونة  اللجنة  اأن  واأ�ساف، 

فببببرا�ببببس زقببببطببببان وفبببببرا�بببببس املببب�بببسبببري واإيببببببباد 

عمليات  يف  كبرية  �سعوبة  وجببدت  �سطناوي، 

االنبببتبببقببباء حبب�ببسببب مببعببطببيببات اجلببببببودة الببفببنببيببة 

والببقببيببمببة الببفببعببلببيببة لببلببمببنببتببج املبب�ببسببرحببي، الببتببي 

االإنببتبباجببات  قلة  رغببم  كبببببرياً،  تببراجببعبباً  �سهدت 

املبب�ببسببرحببيببة، نببتببيببجببة لببتببداعببيببات كبببورونبببا ومببا 

بعدد  امل�سرحي  لببالإنببتبباج  انح�سار  مببن  خلفته 

حمدود يف خمتلف البلدان”.

وبني عليان اأن اإدارة املهرجان تعمل حالياً 

على فرز هذه االأعمال وفق ميزانيتها املتاحة 

ببباال�ببسببتببمببراريببة يف  لببهببا  الببتببي ت�سمح  اأمببامببهببا، 

اإقامة امل�سار الدويل يف املهرجان الذي اقت�سر 

خالل الدورتني االأخريتني على اإقامة امل�سار 

ال�سبابي املحلي فقط ب�سبب تداعيات كورونا.

وقال اإنه “يف دورة هذا العام مت اختيار �ستة 

هذه  ومتثل  فقط،  دولببيببة  م�سرحية  عببرو�ببس 

فل�سطني،  تببونبب�ببس،  هببي:  دول  اأرببببع  الببعببرو�ببس 

العرو�س  هببذه  عببن  و�سيعلن  والببكببويببت،  قطر 

و�سع  بعد  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب 

النهائية”. العرو�س  م�سودة برنامج 

للمهرجان  العليا  اللجنة  اأن  اإىل  ولببفببت 

عبببدلبببت مبب�ببسببمببى جببببائببببزة االإخبببببببببراج، لببتبب�ببسبببببح 

احلر  للم�سرح  نافع  ح�سني  املخرج  “جائزة 
وعرفانا  تكرمياً  م�سرحي”،  اإخبببراج  الأف�سل 

لببلببمببخببرج البببراحبببل بببببدوره يف اإثبببببراء احلببركببة 

االأردنية. امل�سرحية 

و�بببسبببتبببقبببام عبببلبببى هبببامببب�بببس املبببهبببرجبببان البببذي 

�ببسببيببحببظببى ببببرعبببايبببة وزيببببببرة الببثببقببافببة هببيببفبباء 

البببنبببجبببار، ور�بببسبببة تببدريبببببيببة خمببتبب�ببسببة يف فببن 

“البانتومامي”،  املببب�بببسبببرحبببي  الاإميبببببببببباء 

يديرها وي�سرف عليها املخرج الفل�سطيني 

�سالمة. �سعيد 

كبببمبببا يبببقبببيبببم املببببهببببرجببببان ببب�ببسببكببل مبببتبببواز 

م�سابقتني  البببببدويل،  املبب�ببسببار  عبببرو�بببس  مبببع 

وبلجنة  البع�س  بع�سهما  عن  منف�سلتني 

العرو�س  بع�س  بها  ت�سارك  واحدة  حتكيم 

املبب�ببسببرحببيببة البب�ببسبببببابببيببة، الببتببي مت اخببتببيببارهببا 

ا�ستكمالها  مببن  والببتبباأكببد  م�ساهدتها  بعد 

جلميع العنا�سر الفنية، و�سيتاح الأ�سحاب 

هببذه الببعببرو�ببس عقد لببقبباءات مببع عببدد من 

ال�سيوف امل�سرحيني العرب لالطالع على 

جتاربهم واال�ستفادة منها.

ملبببهبببرجبببان  البببعبببلبببيبببا  البببلبببجبببنبببة  اأن  يببببذكببببر 

اأمل  الفنانة  تراأ�سها  الببدويل  احلر  امل�سرح 

الدبا�س، وت�سم ع�سوية اللجنة، عددا من 

املرا�سدة،  حممد  عليان،  “علي  الفنانني، 

ماهر  الهيجاء،  اأبببو  مببرام  �سطناوي،  اإيبباد 

ويدير امل�سار  خما�س، معت�سم فحماوي”، 

على  الثالثة  لل�سنة  املهرجان  يف  ال�سبابي 

اأببببو �سليم ورنببباد  يبببزن  الببفببنببانببان  البببتبببوايل، 

ثلجي.

الزعبي: ثقافة البلقاء تحرص على اكتشاف المبدعين

االنباط – عامن 

البلقاء  حمافظة  ثقافة  مببديببر  اأكبببد 

حمببمببد الببزعبببببي، حببر�ببس املببديببريببة من 

خالل اأن�سطتها وفعالياتها على تطوير 

واكت�ساف  املحافظة  يف  الثقايف  الببواقببع 

الثقافية  املببجبباالت  جميع  يف  املبببببدعببني 

واالأدبية.

اليوم  افتتاحه  خببالل  الزعبي  وبببني 

الببب�بببسبببببببت، مببعببر�ببسببا لببلبب�ببسببور الببوطببنببيببة 

والبب�ببسببيبباحببيببة نببظببمببتببه جببمببعببيببة اأ�ببسببدقبباء 

بببلببديببة البب�ببسببلببط الببثببقببافببيببة واجببتببمبباعببه 

مببع الببهببيببئببات الببثببقببافببيببة يف البببببلببقبباء، اأن 

املببديببريببة تببقببيببم اأنبب�ببسببطببتببهببا وفببعببالببيبباتببهببا 

الببثببقببافببيببة وفبببق خببطببة �ببسببامببلببة اأعببدتببهببا 

حماور  ووفببق  احلببايل  العام  بداية  منذ 

وجمببببببببببباالت حمبببببببببددة بببب�بببسبببكبببل دقببببيببببق، 

�سرائح  جميع  اإىل  الو�سول  وت�ستهدف 

املجتمع.

واأكببببد اأهببمببيببة الببتبب�ببسبباركببيببة والببتببعبباون 

التي  باملحافظة  الثقافية  الهيئات  مببع 

تعترب �سريكا رئي�سيا للمديرية يف اإثراء 

املبب�ببسببهببد الببثببقببايف مبببن خببببالل االأنبب�ببسببطببة 

والببفببعببالببيببات الببتببي تببنببفببذهببا الببهببيببئببات يف 

بجهود  م�سيدا  بالبلقاء،  عملها  مناطق 

الببقببائببمببني عببلببى الببهببيببئببات الببثببقببافببيببة يف 

الثقايف. العمل  موا�سلة 

�ستعقد  املببديببريببة  اأن  الببزعبببببي  وببببني 

خبببببالل االأيبببببببببام املبببقبببببببلبببة عبببببدة لببببقبببباءات 

واجببببتببببمبببباعببببات مببببع جبببامبببعبببتبببي البببببلببقبباء 

الببتببطبببببيببقببيببة وعبببمبببان االأهبببلبببيبببة، وبببلببديببة 

الرتبية  و  ال�سباب  ومديريات:  ال�سلط، 

امل�سرتك  للتن�سيق  وال�سياحة  والتعليم 

البلقاء  يف  الثقايف  امل�سهد  ر�سم  الإعبببادة 

بببب�بببسبببورة تبببعبببرب عببببن تبببباريببببخ املببحببافببظببة 

ال�سلط. ومدينة 

مبببن جببانبببببهببم قبببدم روؤ�بببسببباء واأعبب�ببسبباء 

الهيئات الثقافية ال�سكر على هذا اللقاء 

الذي يعك�س رغبة املديرية احلقيقية يف 

الهيئات  مع  امل�سرتك  والعمل  االنفتاح 

املالحظات  بع�س  اإىل  الفتني  الثقافية، 

والعقبات التي تواجه عملهم الثقايف.
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وحزن  وف��رح  حب  من  امل�شاكل  كل  بها  كانت  احلياة،  وبني  بيننا  طويلة  معركة  بعد 

اأن احلياة كذبه لي�س لها طعم وال معنى،  اإىل  اأ�شكالها، تو�شلنا  وتعب ومعاناة من كل 

تغلبها املرارة مع اأننا نحاول اإ�شافة ال�شكر لكنه ال يجدي. 

معارك احلياة ال تتوقف وال تنتهي،  الأن املحاربني ُكرث، واملدافعني ال يعرفون طريقة 

الدفاع ال�شحيحة. ين�شحب البع�س و من تبقى منهم يحاول اال�شتمرار الأنه ال يقبل 

الأخذ  احلق  واأ�شنانه  بيديه  وحقوقه  نف�شه  عن  يدافع  اال�شت�شالم.  يقبل  وال  الهزمية 

اأخذت  اأنها مرحلة ق�شرية جداً، لكنها  اأكرث الظاملني يف احلياة، مع  من الظاملني، وما 

والقتل  للقتل،  ي�شل  وطمع  �شر  فيها،  وانغم�شوا  منهم،  �شلبتها  عقولهم،  النا�س  من 

كل  بها  يفقد  احل��ي��اة،  قيد  على  زال��ت  ما  وه��ي  ال��روح  قتل  بل  اجل�شد  قتل  فقط  لي�س 

ملرحلة  الطمع  مرحلة  تخطوا  الب�شر  اأغلب  الأن  فقط  باحلياة،  والرغبة  االأحا�شي�س 

اجل�شع فال حامد هلل وال فاعل خري الآخرته تغلبهم الغفلة. 

باأننا ل�شنا على االأر�س. ال ن�شعر باال�شتقرار  اأن ن�شل لدرجة ن�شعر بها  من املحزن 

النف�شي، وال ما علينا فعلة مع كل هذا االزدحام الفكري.

هل من ال�شحيح وجود هوؤالء يف حياتنا؟ اأم من اخلطاأ اأن يكونوا معنا! اأم اأن االأيام 

اأجربتنا عليهم ب�شبب قرابة اأو عمل،  اأو ب�شبب خفقاٍت بالقلب تعلن احلب. 

ال  الكاذب،  ال�شمري.  براحة  لي�شعر  باأحد  يبايل  ال  بات  م�شاعر  من  تبقى  ما  اأن  اأم 

مهما  فقاعة  اإال  لي�شت  فهي  تواجهها  اأن  من  اأ�شعف  تكن  وال  الكبرية  كذبتك  ت�شدق 

كربت �شتنفجر بالوقت املنا�شب اأو غري املنا�شب.

إيمان فاروق  

جانب من الحياة

الأحد  19 / 6 / 2022 

االنباط – عمان 

اأع���ل���ن���ت ���ش��رك��ة ك���ه���رب���اء اإرب�������د، ع��زم��ه��ا 

اإج�����راء ف�����ش��ل م��ربم��ج ل��ل��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

ال��ي��وم االأح����د، ع��ن م��ن��اط��ق حم���دودة ب��ل��واء 

اإربد. الو�شطية غربي 

وقالت ال�شركة يف بالغها ملت�شرفية لواء 

الو�شطية، اليوم ال�شبت، اإن الف�شل املربمج 

ال�شيانة  ل��غ��اي��ات  ي��اأت��ي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  للتيار 

وحت�����ش��ني ج�����ودة اخل���دم���ات وت��ق��ل��ي��ل ع��دد 

االنقطاعات املربجمة وغري املربجمة.

واأ�شارت اإىل اأن الف�شل الذي �شيمتد من 

اخلام�شة  ولغاية  �شباحاً  التا�شعة  ال�شاعة 

م�شاًء، �شي�شمل مناطق “كفر اأ�شد، اخلراج، 

اإ���ش��ك��ان �شما  ال���غ���ور،  اأ����ش���د - ط��ري��ق  ك��ف��ر 

و�شيدور”.

فصل مبرمج للتيار الكهربائي 
عن مناطق بلواء الوسطية اليوم

للعام السابع على التوالي

افتتاح فعاليات البازار الخامس للخضار والفواكه في إربد

االنباط – عامن 

»اأف�شل  جائزة  م��وؤخ��راً  العربي  البنك  ح�شد 

واملقدمة   ،»2022 لعام  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  بنك 

 Global فاينان�س  »غ��ل��وب��ال  جملة  قبل  م��ن 

Finance« العاملية ومقرها نيويورك، وذلك 
للعام ال�شابع على التوايل. وياأتي ح�شول البنك 

على هذه اجلائزة بناء على تقييم �شامل من قبل 

اآراء  اإىل  وا�شتناداً  املتخ�ش�شني  املجلة  حم��رري 

جمموعة خمت�شة من املدراء املاليني التنفيذيني 

ونخبة  امل�شرفيني  وامل�شت�شارين  وامل�شرفيني 

من املحّللني على ال�شعيد املايل واالئتماين من 

اإىل  اختيارها  فى  املجلة  وا�شتندت  العامل.  حول 

امل��وج��ودات  امل��ع��اي��ري �شملت: من��و  جمموعة م��ن 

العالقات  وق��وة  اجل��غ��رايف  واالنت�شار  والربحية 

واالب��ت��ك��ار يف  االأع��م��ال  وت��ط��وي��ر  اال�شرتاتيجية 

امل��ن��ت��ج��ات، ه���ذا م��ع االأخ�����ذ ب��االع��ت��ب��ار ال��ع��وام��ل 

املتعلقة بقدرة البنك على تلبية متطلبات العمالء 

نتائج  حتقيق  وم��وا���ش��ل��ة  ال�شعبة  االأ����ش���واق  يف 

امل�شتقبلية.  للنجاحات  االأ���ش�����س  وتر�شيخ  ق��وي��ة 

فاينان�س  “غلوبال  جملة  جوائز  نطاق  ويغطي 

يقارب  م��ا  العاملية   »Global Finance
ال��ع��امل ت�شمل مناطق  150 دول��ة ومنطقة ح��ول 

الكاريبي  ودول  الهادي  واملحيط  واآ�شيا  اأفريقيا 

واأمريكا الو�شطى وو�شط و�شرق اأوروب��ا واأمريكا 

ال��الت��ي��ن��ي��ة وال�����ش��رق االأو����ش���ط و���ش��م��ال اأم��ري��ك��ا 

واأوروبا الغربية.  ويف تعليقها على هذا التكرمي، 

قالت االآن�شة رندة ال�شادق، املدير العام التنفيذي 

للبنك العربي: “يعد هذا التقدير العاملي وللعام 

�شجل  اإىل  اإ���ش��اف��ة مم��ي��زة  ال��ت��وايل  على  ال�شابع 

البنك  روؤي��ة  العربي احلافل، وهو يعك�س  البنك 

التعامل  على  وقدرته  الطموحة  اال�شرتاتيجية 

ال��ت��ي تواجهها  ال��ت��ح��دي��ات  ب��ك��ف��اءة م��ع خمتلف 

املنطقة والعامل.” واأ�شافت ال�شادق: “ن�شتمر يف 

تقدمي حلول م�شرفية �شاملة ومتطورة لعمالئنا 

من خمتلف القطاعات بهدف تلبية متطلباتهم 

اال�شتثمار  خ���الل  م��ن  وذل���ك  جتربتهم  واإث�����راء 

التي  امل�شرفية  واحل��ل��ول  اخل��دم��ات  تطوير  يف 

تواكب اأحدث امل�شتجدات التي ت�شهدها ال�شناعة 

امل�����ش��رف��ي��ة حم��ل��ي��اً واإق��ل��ي��م��ي��اً وع���امل���ي���اً.«  وجت��در 

االإ���ش��ارة هنا اإىل اأن البنك العربي وال��ذي يتخذ 

من عّمان، االأردن مقراً له، تاأ�ش�س يف العام 1930 

وهو ميتلك واح��دة من اأكرب ال�شبكات امل�شرفية 

العربية العاملية، والتي ت�شم ما يزيد عن 600 فرع 

موزعة عرب خم�س قارات. ويحظى البنك بح�شور 

بارز يف االأ�شواق واملراكز املالية الرئي�شية يف العامل 

مثل لندن و�شنغافورة و�شانغهاي وجنيف وباري�س 

وفرانكفورت و�شيدين ودبي والبحرين.

االنباط – اربد 

اأفتتح مدير زراعة حمافظة اإربد عبد احلافظ 

اأبو عرابي يف مدينة احل�شن لل�شباب اأم�س ال�شبت 

والفواكه  للخ�شار  اخلام�س  “البازار  فعاليات   ،

تنظمه  وال��ذي  الريفية”،  املناطق  يف  ومنتجاتها 

اخل�شار  ومنتجي  مل�����ش��دري  االأردن���ي���ة  اجلمعية 

االأردن��ي��ة لتطوير  املوؤ�ش�شة  ب��دع��م م��ن  وال��ف��واك��ه 

امل�شاريع” جدكو”.

وق���ال اأب���و ع��راب��ي يف كلمة األ��ق��اه��ا مندوبا عن 

ال��وزارة تدعم املنتجات الريفية  اأن  وزي��ر الزراعة 

الزراعية مبختلف اأنواعها يف حمافظات ال�شمال، 

بالتغليف  وم�����رورا  التعبئة  م��رح��ل��ة  م��ن  اب���ت���داء 

واالنتهاء مبرحلة الت�شويق.

واأ�����ش����اف اأن ال�������وزارة ت��دع��م اأي�����ش��ا امل�����ش��اري��ع 

الزراعية املنتجة واملدرة للدخل وت�شاهم بعمليات 

االإق��را���س  وعمليات  ال��زراع��ي  واالإر����ش���اد  التوعية 

ل��ل��ب��دء حاليا  اإ���ش��اف��ة  امل���زارع���ني،  ب��رام��ج  ملختلف 

بتاأ�شي�س معر�س دائم للمنتجات الزراعية والذي 

�شيتم افتتاحه بداية العام املقبل، والذي �شي�شاهم 

بت�شويق املنتجات الزراعية املختلفة ملزارعي اإقليم 

ال�شمال كافة.

وق��ال نائب رئي�س اجلمعية االأردن��ي��ة مل�شدري 

ومنتجي اخل�شار والفواكه زهري جويهان اإن هذا 

امل�شروع ياأتي �شمن خطة عمل وم�شاريع اجلمعية 

االأردنية بالتعاون مع مديرية التنمية االقت�شادية 

الريفية والت�شغيل، والذي تنفذه “جدكو”، حيث 

قامت اجلمعية بتنظيم هذا البازار اليوم مب�شاركة 

الريفي  للمنتج  للرتويج  تعمل  ريفية  اأ���ش��رة   60

امل�شتهلك  وتعريف  اململكة،  حمافظات  جميع  يف 

واخلالية  منزليا  امل�شنعة  املنتجات  ه��ذه  ب��ج��ودة 

امل��زارع��ني  امل���واد احلافظة، وتعمل على رب��ط  م��ن 

ت�شويق  خ��الل  م��ن  مبا�شر  ب�شكل  امل�شتهلكني  م��ع 

ت�شويق  زي���ادة  على  والعمل  ال��زراع��ي��ة  م�شاريعهم 

منتجاتهم وتوفري فر�س عمل لل�شباب وال�شيدات 

الريفيات.

بدوره، قال مدير م�شروع التنمية االقت�شادية 

والريفية والت�شغيل حممد الن�شور اأن هذا امل�شروع 

يقدم الدعم الفني وامل��ايل للمزارعني واملنتجني، 

وهو نافذة ت�شويقية هامة جلميع االأ�شر املنتجة.

وبني الن�شور اأن امل�شروع يهدف لتحقيق الروؤية 

امللكية ال�شامية التي تتعلق باالأمن الغذائي، وذلك 

من خالل تقدمي دعم لالأ�شر املنتجة والزراعية، 

حيث قدم امل�شروع نوافذ ت�شويقية منوعة وتدريب 

تقدمي  اإىل  اإ���ش��اف��ة  املنتجة،  لالأ�شر  م��ايل  ودع���م 

عبوات التعبئة والتغليف والتي �شاعدتهم يف زيادة 

املناطق  واإيجاد فر�س عمل جديدة يف  مبيعاتهم 

الريفية .

واأ�شار الن�شور اإىل اأن امل�شروع قد بداأ عام 2015 

، حيث قدم يف املرحلة االأويل دعما ل 600 م�شروع 

فر�شة عمل يف  وف���ر 3000  كما  زراع����ي،  اإن��ت��اج��ي 

الغذائي  والت�شنيع  الزراعية  املحا�شيل  م�شاريع 

املنزيل، واملرحلة الثانية من امل�شروع �شتعمل على 

من  تنفيذها  و�شيتم  ج��دي��د،  م�����ش��روع   900 دع���م 

خالل �شركاء وداعمني للم�شروع ومنهم موؤ�ش�شة 

نهر االأردن واجلمعية االأردنية مل�شدري ومنتجي 

اخل�����ش��ار وال���ف���واك���ه وامل���رك���ز ال��وط��ن��ي للبحوث 

الزراعية وموؤ�ش�شة املوا�شفات واملقايي�س االأردنية.

ال���ب���ازار على ع��ر���س الأه���م املنتجات  واأ���ش��ت��م��ل 

ال���زراع���ي���ة م���ن األ���ب���ان واج���ب���ان وخم���ل���الت وزي���ت 

اإ�شافة  عطرية،  وم���واد  وع�شل  ومربيات  وزي��ت��ون 

اليدوية  وامل�شغوالت  املطرزات  لبع�س  عر�س  اإىل 

واالإك�������ش�������ش���وارات و���ش��ن��اع��ة ال�������ش���اب���ون ال��ب��ل��دي 

وال�شموع.

 البنك العربي أفضل بنك في الشرق األوسط للعام 2022«

تجارة األردن تنظم المنتدى العربي األول للحلي والمجوهرات
االنباط- عامن 

االأول  العربي  املنتدى  تنظم  االردن  جت��ارة 

واملجوهرات للحلي 

ومب�شاركة  االردن  جتارة  غرفة  عمان-تنظم 

والنقابة  واملجوهرات،  للذهب  العربي  االحت��اد 

العامة الأ�شحاب حمالت جتارة و�شياغة احللي 

ال��ي��وم االح���د يف ع��م��ان، فعاليات  وامل��ج��وه��رات، 

املنتدى العربي االأول للحلي واملجوهرات.

به جتار من  �شي�شارك  الذي  املنتدى  وي�شكل 

م�شر وقطر والكويت وموؤ�ش�شات ر�شمية اردنية 

معنية بقطاع الذهب واملجوهرات، من�شة مهمة 

عالقات  وبناء  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  لتعزيز 

جت���اري���ة وا���ش��ت��ث��م��اري��ة ب���ني ال������دول االع�����ش��اء 

باالحتاد.

وا�����ش����ار مم���ث���ل ق���ط���اع االل���ب�������ش���ة واالح����ذي����ة 

االردن  جت��ارة  غرفة  يف  واملجوهرات  واالقم�شة 

ا���ش��ع��د ال��ق��وا���ش��م��ي، يف ب��ي��ان ال��ي��وم ال�����ش��ب��ت، ان 

التي  الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  �شيناق�س  امل��ن��ت��دى 

وواقع  العربية،  املن�شاآ  وقواعد  ب�شهادات  تتعلق 

العاملية  امل�شتقبلية  واملعطيات  املجوهرات،  �شوق 

خريطة  ع��ل��ى  االردن  وو���ش��ع  ال��ذه��ب،  الأ���ش��ع��ار 

العرببة. املجوهرات 

امل��ن��ت��دى مي��ث��ل فر�شة  ان  ال��ق��وا���ش��م��ي  وب���ني 

املتوفرة  االقت�شادية  الفر�س  م��ن  لال�شتفادة 

يحقق  ومبا  العربي  واملجوهرات  احللي  بقطاع 

امل�����ش��ال��ح امل�����ش��رتك��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك 

ظل  يف  �شيما  وال  وامل��ج��وه��رات،  ال��ذه��ب  بقطاع 

الدولية احلالية. املعطيات االقت�شادية 

واالحت��������اد ال���ع���رب���ي ل���ل���ذه���ب وامل����ج����وه����رات 

م��ن��ظ��م��ة ع���رب���ي���ة ي��ع��م��ل حت����ت م��ظ��ل��ة جم��ل�����س 

ال���وح���دة االق��ت�����ش��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة، وي��ت��خ��ذ من 

تنمية وتطوير  اىل  ي��ه��دف  و  ل��ه،  م��ق��را  ب��ريوت 

وتدعيم وتن�شيق جماالت عمل اع�شائه وتوثيق 

التكامل  حتقيق  يف  واالإ���ش��ه��ام  بينهم  ال��رواب��ط 

االقت�شادي بني االقطار العربية.

خبراء : التصحر والجفاف يحدثان بوتائر متصاعدة بفعل عوامل بشرية وأخرى إيكولوجية
نب�س البلد  – عمان

ي���ه���دد ال��ت�����ش��ح��ر احل���ي���اة ال��ب�����ش��ري��ة ك��م��ا مل 

وخيمة،  بعواقب  منذًرا  قبله؛  لتهديد  تتعر�س 

يف طليعتها العط�س واالنح�شار املت�شارع للرقعة 

اخل�شراء، بح�شب خرباء ومعنيني.

االأن��ب��اء  لوكالة  اأحاديثهم  يف  بينوا  اخل��رباء 

االأردنية )برتا(، اأن الت�شحر واجلفاف يحدثان 

واأخرى  ب�شرية  عوامل  بفعل  مت�شاعدة  بوتائر 

اإيكولوجية، ال ترحم االإن�شان الذي يواجه �شّحاً 

متزايداً يف و�شائل احلياة.

وُتعّري االأرقام اخلا�شة بالتو�شع ال�شرطاين 

ل���ل���ج���ف���اف وال���ت�������ش���ح���ر، ك����ل م�������ش���اع���ي ال���ع���امل 

الت�شحر  كارثة  تبعات  الإلقاء  املتقدم  ال�شناعي 

على البلدان النامية ومتو�شطة النمو، اإذ تظهر 

 120 م�����ش��اح��ة  ف��ق��دان  اإىل  ي����وؤدي  ال��ت�����ش��ح��ر  اأن 

الدقيقة(،  يف  دومن��ا   230( �شنوًيا  دومن  مليون 

مليون طن من   20 زراع��ة  منها يف  ي�شتفاد  ك��ان 

يف   74 لنحو  املبا�شر  التاأثر  عن  ف�شاًل  احلبوب، 

املئة من فقراء العامل بتدهور االأرا�شي عاملًيا.

اجل��وي��ة  ل��الأر���ش��اد  ال��ع��امل��ي��ة  املنظمة  وت�����ش��ري 

بن�شبة  ومدتها  ح��االت اجلفاف  ازدي��اد عدد  اإىل 

بالعقدين  م��ق��ارن��ة   ،2000 ع���ام  م��ن��ذ  ب��امل��ئ��ة   29

2.3 مليار  اأك���رث م��ن  ي��واج��ه  ف��ي��م��ا  ال�����ش��اب��ق��ني، 

ان�����ش��ان ب��ال��ف��ع��ل االإج���ه���اد امل���ائ���ي. االأم����ني ال��ع��ام 

ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل�����الأمم امل���ت���ح���دة اأن��ط��ون��ي��و 

غ���وت���ريي�������س، ي���ق���ول يف ر����ش���ال���ت���ه ع����رب امل���وق���ع 

يف  زي���ادة  امل��ن��اط��ق  جميع  “ت�شهد  االإل��ك��رتوين: 

ت��وات��ر ح���االت اجل��ف��اف ويف ���ش��دت��ه��ا، وق���د يحل 

م��ن��ت�����ش��ف ال���ق���رن ل��ي��ج��د ث��الث��ة اأرب�����اع ال�����ش��ك��ان 

اأنف�شهم وهم يعي�شون حتت رحمة اجلفاف«.

يعانون  ال��ع��امل  �شكان  ن�شف  اأن  اإىل  وي�شري 

االأرا�شي، مع حتمل  بالفعل من عواقب تدهور 

ال��ن�����ش��اء وال��ف��ت��ي��ات ال��ع��بء االأث��ق��ل م��ن��ه��ا، داع��ي��اً 

اإىل مت��ك��ني امل����راأة ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ال��ك��ة ل��الأرا���ش��ي 

وعامال ياأتي بتغيري جذري يف جمال ا�شت�شالح 

ي�شتثمر  دوالر  ك��ل  ا�شتثمار  اأن  كما  االأرا����ش���ي، 

من  ال��ق��در  ه��ذا  �شعف   30 يولد  اأن  ميكن  فيها 

الت�شحر،  م��ك��اف��ح��ة  االأردن،  وي���ويل  ال��ف��وائ��د. 

اأولوية تربط حتقيق التنمية باالإدارة امل�شتدامة 

باليوم  همومه  العامل  ي�شارك  وه��و  ل��الأرا���ش��ي، 

الت�شحر واجلفاف. العاملي ملكافحة 

اأمني �شر اجلمعية االأردنية ملكافحة الت�شحر 

املغايرة،  حمد  اإ�شالم  املهند�س  البادية  وتنمية 

قال: يف مثل هذا اليوم 17 من حزيران، قبل 28 

املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت  عاما 

اتفاقية مكافحة الت�شحر، وهو االتفاق الدويل 

ال���وح���ي���د امل���ل���زم ق���ان���ون���اً ال�����ذي ي���رب���ط ال��ب��ي��ئ��ة 

امل�شتدامة لالأرا�شي، ويتناول  والتنمية باالإدارة 

ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د امل��ن��اط��ق ال��ق��اح��ل��ة و���ش��ب��ه 

با�شم  املعروفة  الرطبة،  �شبه  واجلافة  القاحلة 

االأرا����ش���ي اجل���اف���ة، ح��ي��ث ي��وج��د ب��ع�����س النظم 

البيئية وال�شعوب االأكرث �شعفاً.

وت��ع��م��ل االأط������راف امل��ن�����ش��وي��ة يف االت��ف��اق��ي��ة 

الظروف  حت�شني  اأج��ل  من  طرفاً   195 وعددها 

واحلفاظ  اجلافة،  االأرا�شي  يف  للنا�س  املعي�شية 

وا�شتعادتها،  وال��رتب��ة  االأرا���ش��ي  اإن��ت��اج��ي��ة  على 

والتخفيف من اآثار اجلفاف.

ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ا، ي���ع���ر����س امل����غ����اي����رة م��ع�����ش��الت 

مو�شًحا  امل�شتدامة،  التنمية  واأه��داف  الت�شحر 

تن�س   ،2030 لعام  امل�شتدامة  التنمية  خطة  اأن 

النظم  “حماية  على  ع�شر  اخلام�س  هدفها  يف 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال���ربي���ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ت�����ش��ح��ر ووق���ف 

تدهور االأرا�شي وفقدان التنوع«.

البيئة  وزارة  اأن  اإىل  املغايرة،  ي�شري  وطنيا، 

الدولية  االت��ف��اق��ي��ة  ب��ن��ود  تنفيذ  تتابع  ت���زال  ال 

توقيع  خ��الل  م��ن  الت�شحر  مبكافحة  اخلا�شة 

واإط��الق  اخل�شراء  الرقعة  وزي��ادة  االتفاقيات، 

احل����م����الت ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة 

امل�����ش��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  وال���ن���ظ���اف���ة اإىل ج���ان���ب دع����م 

االأردن���ي���ة من  البيئية  اجل��م��ع��ي��ات  م��ن  امل��ق��دم��ة 

املجاالت  خمتلف  يف  البيئة  دعم  �شندوق  خالل 

بعنا�شرها  االأردن���ي���ة  البيئة  حت�شني  �شبيل  يف 

تعاظم  ك��اف يف ظل  ذل��ك غري  اأن  ويوؤكد  كافة. 

ال��ق�����ش��اي��ا واالع����ت����داء ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وا���ش��ت��ن��زاف 

املوارد وتدين كميات االأمطار و�شعف ح�شادها، 

نتيجة  وت���ده���وره���ا  االأرا�����ش����ي  ن�����ش��ب��ة  وت���راج���ع 

وكذلك  االإن�شاين،  وال�شلوك  املناخية  الظروف 

ت���راج���ع ع���دد ال���ك���وادر امل��ع��ن��ي��ة يف اجل���ه���ات ذات 

للجنة  اجتماع  عقد  ع��دم  اإىل  اأدى  م��ا  العالقة 

بح�شب  طويلة،  �شنوات  منذ  للت�شحر  الوطنية 

ا�شتعادة  ت�شريع  اأهمية  على  وي�شدد،  امل��غ��اي��رة. 

االأرا����ش���ي امل��ت��ده��ورة م��ن خ���الل حت�����ش��ني جمع 

ال��ب��ي��ان��ات، وال��ر���ش��د ل��ت��ت��ب��ع ال��ت��ق��دم امل���ح���رز يف 

ا���ش��ت��ع��ادة االأرا����ش���ي، واإن�����ش��اء  ال��ت��زام��ات  حتقيق 

متكاملة  ا�شتثمار  لربامج  جديد  �شراكة  منوذج 

وا�شعة النطاق يف املوارد الطبيعية.

اجلفاف  مقاومة  تعزيز  من  الب��د  وي�شيف: 

م��ن خ��الل احل��د م��ن تو�شع االأرا���ش��ي اجل��اف��ة، 

املبكر،  واالإن���ذار  الوطنية  ال�شيا�شات  وحت�شني 

وال��ر���ش��د وال��ت��ق��ي��ي��م وال��ت��ع��ل��م وت���ب���ادل امل��ع��رف��ة 

وب���ن���اء ال�������ش���راك���ات وت��ن�����ش��ي��ق ال���ع���م���ل، وت��ع��ب��ئ��ة 

اإن�شاء  اإىل  وي��دع��و  اجل��ف��اف.  ملكافحة  التمويل 

ب��اجل��ف��اف  ف���ري���ق ع��م��ل ح��ك��وم��ي دويل م��ع��ن��ي 

اأدوات  ذل��ك  يف  مب��ا  املمكنة  اخل��ي��ارات  يف  للنظر 

االإقليمية،  ال�شيا�شات  واأط��ر  العاملية  ال�شيا�شة 

اجلفاف  اإدارة  اإىل  الفعل  رد  من  التحول  لدعم 

اال�شتباقية، ومعاجلة الهجرة الق�شرية والنزوح 

من  االأرا���ش��ي  وت��ده��ور  الت�شحر  عن  الناجمني 

خ����الل اإي���ج���اد ف��ر���س اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����ش��ادي��ة 

تزيد من مرونة الريف وا�شتقرار �شبل العي�س، 

مل�شاريع  ال�شتات  املوارد، مبا يف ذلك من  وتعبئة 

ا�شتعادة االأرا�شي. واأكد �شرورة تعزيز الوظائف 

وري��ادة  لل�شباب  االأر����س  على  القائمة  املنا�شبة 

م�شاركتهم  وتعزيز  ال��ربي��ة  ال�شبابية  االأع��م��ال 

و�شمان  الت�شحر،  مكافحة  اتفاقية  عملية  يف 

املزيد من التاآزر بني اتفاقيات ريو الثالث، مبا 

يف ذلك اأوجه التكامل يف تنفيذ هذه االتفاقيات 

وحتديد  الطبيعة  على  قائمة  حلول  خالل  من 

االأهداف على امل�شتوى الوطني.

واأو�شح، اأن للجمعية التي تاأ�ش�شت عام 1990، 

ب���االأردن  اأن��ه��ا ال��وح��ي��دة  اإذ  دوراً يف ه��ذا امل��ج��ال، 

وال���ع���امل ال��ع��رب��ي امل��خ��ت�����ش��ة مب���ج���ال م��ك��اف��ح��ة 

بهذه  علميا  ي��وم��اً  �شنويا  تقيم  حيث  الت�شحر 

العلمي  اليوم  �شيعقد  اأن��ه  اإىل  م�شريا  املنا�شبة، 

يف  الها�شمية  اجلامعة  مع  بالتعاون  العام  ه��ذا 

اإ���ش��دار مل�شق  اأن���ه مت  ك��م��ا  امل��ق��ب��ل،  �شهر مت��وز 

املهمة للمنا�شبة. املعاين والبيانات  يج�شد 

املعززة  امل�شاريع  بتنفيذ  اجلمعية  تقوم  كما 

ل��ل��ح��د م��ن ظ��اه��رة ال��ت�����ش��ح��ر واجل���ف���اف، منها 

اأهمية  ت��وؤك��د  امل��دار���س  ل��ط��الب  ق�ش�س  اإ���ش��دار 

وزراع���ة  عليها،  وامل��ح��اف��ظ��ة  وعنا�شرها  البيئة 

للتحريج،  ال��وط��ن��ي��ة  احل��م��ل��ة  ���ش��م��ن  االأ���ش��ج��ار 

وال��ت��وع��ي��ة ب���االأخ���ط���ار ال��ن��اج��م��ة ع���ن اجل��ف��اف 

واآث���ار  ال��غ��ذائ��ي،  ب��االأم��ن  وامل��رت��ب��ط��ة  والت�شحر 

فقدان التنوع احليوي االقت�شادية واالجتماعية 

وال�شحية على رفاهية االإن�شان، وفقا للمغايرة. 

االأرا�شي يف اجلامعة  اإدارة  اأ�شتاذ  اأو�شح  بدوره، 

الت�شحر  اأن  العكور،  فاخر  الدكتور  الها�شمية 

مرادف مل�شمى ال�شحراء لكن بينهما فرق كبري، 

اإيكولوجية متكاملة  بيئية  فال�شحراء منظومة 

وتتكامل  وج��وده��ا،  وم��ق��وم��ات  خ�شائ�شها  لها 

عنا�شرها لتكون نظام طاقة ديناميكية يتنا�شب 

مع ظروف املكان املختلفة.

اأم����ا م�����ش��ط��ل��ح ال��ت�����ش��ّح��ر ف��ي��ع��رف ع��ل��ى اأنه 

تدهور اأو تغيري �شلبي يف قدرة النظام احليوي 

على املحافظة على القدرة االإنتاجية وم�شتوى 

و�شبه  القاحلة،  املناطق  يف  االأرا���ش��ي  خ�شوبة 

القاحلة، واجلافة �شبه الرطبة، نتيجة عوامل 

واالأن�شطة  املناخية  التغرّيات  تت�شمن  متنوعة 

مبا  اأخ��رية  كمح�شلة  ي�شبب  وال��ذي  الب�شرية، 

ي�����ش��م��ى ب��ت��غ��رّي امل���ن���اخ ن��ح��َو اجل���ف���اف؛ ف��ي��ح��ول 

ما  اإىل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  مب��راح��ل��ه  املنتجة  االأرا����ش���ي 

ال�شحراوّية  االأرا���ش��ي  وخ�شائ�س  مناخ  ي�شبه 

غرُي املُنتجة اأو قليلة االإنتاج.

اجل��ف��اف،  ت��اأث��ريات  ل��زي��ادة  امل�شببات  ف��اأه��م 

ال���ذي ي��ع��رف ب��ان��ه ان��ق��ط��اع ال�����ش��ق��وط امل��ط��ري 

امل���ع���دالت  ن��ق�����ش��ان��ه��ا ع���ن  اأو  ل���ف���رتات زم��ن��ي��ة 

العمراين  ال��زح��ف  متتالية،  مل��وا���ش��م  ال�شنوية 

واالإف����������راط يف ا����ش���ت���خ���دام االأ�����ش����م����دة و����ش���وء 

اختيارها، فتتحول االأرا�شي ال�شاحلة للزراعة 

اإىل اأرا�س قاحلة مبرور الوقت، وفقا للعكور.

ت�شاعف  التي  االأ�شباب  من  اأن  على  و�شدد 

ال��زراع��ات  اأو  املُ��ف��رط��ة  ال��زراع��ة  ه��و  الت�شحر، 

اإيفاء باحتياجات  التي تفوق قدرة الرتبة على 

ال�شرورية،  الغذائية  العنا�شر  م��ن  النباتات 

والرعي  ال��غ��اب��ات،  اإزال���ة  واالإف���راط يف عمليات 

على  تعمل  التي  الب�شرية  واالأن�شطة  اجل��ائ��ر، 

تلويث امل��ي��اه وال��ه��واء وال��رتب��ة وال��ت��ي ب��دوره��ا 

ت��ت�����ش��ب��ب ب�����اإح�����داث ح�����االت ال���ت���غ���ري امل���ن���اخ���ي، 

االأم��ن  ان��ع��دام  اإىل  ي��وؤدي  ذل��ك  اأن كل  مو�شحا 

الغذائي، وعدم امل�شاواة يف الو�شول اإىل املوارد 

واآمنة. الطبيعية وا�شتغاللها بطريقة عادلة 

البيئة يف  هند�شة  اأ���ش��ت��اذ  ي��رى  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

علي  عمر  الدكتور  طالل،  بن  احل�شني  جامعة 

اخل�����ش��م��ان، اأن ال��ت�����ش��ح��ر م���ن اأه����م امل�����ش��ك��الت 

امل�����ش��اح��ة  ن�����ش��ب��ة  ت��ب��ل��غ  اإذ  االأردن،  يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

املعر�شة للت�شحر يف االأردن نحو 81 باملئة من 

بالت�شحر  امل��ه��ددة  وامل�شاحة  الكلية،  امل�شاحة 

فيها  يقل  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  خا�شة  16امل��ئ��ة،  نحو 

���ش��ق��وط االأم���ط���ار ع��ن 200 م��ل��م ���ش��ن��وي��ا، وفقا 

للخ�شمان.

وي�����ش��ي��ف اخل�����ش��م��ان، اأن����ه يف ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  دويل  ت��ق��ري��ر  اأ�����ش����ار  امل���ا����ش���ي 

التابعة  املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية 

للتغريات  بدليل علمي  اأظهرت  املتحدة  لالأمم 

ال���ت���ي ح���دث���ت ع���ل���ى م�����دى ال���ع���ق���ود اخل��م�����ش��ة 

حدة  فيه  ���ش��ت��زداد  مب�شتقبل  متنبئا  امل��ا���ش��ي��ة، 

ال���ع���امل، واأو����ش���ح  اجل���ف���اف يف ك��ث��ري م���ن دول 

ت��اأث��را  ال�����دول  اأك����رث  م���ن  االأردن  اأن  ال��ت��ق��ري��ر 

باجلفاف.

و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  دول  التقرير  ودعا 

ل��ل��ج��ف��اف  ال���دق���ي���ق���ة  امل���راق���ب���ة  اإىل  اف���ري���ق���ي���ا 

االإدارة  اإىل  املياه  على  االإ�شراف  من  واالنتقال 

النهج  يجمع  اأن  ���ش��رورة  م��وؤك��دا  اال�شتباقية، 

وع��ي  ب���ني  اجل���ف���اف  ح���ال���ة  الإدارة  امل�����ش��ت��خ��دم 

امل���واط���ن وف��ه��م مل��و���ش��وع وخم���اط���ر اجل��ف��اف، 

الزراعة  يف  املتقدمة  احلديثة  التقنيات  وتبني 

وال������ري، واخ���ت���ي���ار ن���ب���ات���ات ت��ت��ع��اي�����س م���ع قلة 

االأم���ط���ار واجل���ف���اف وارت���ف���اع درج���ة احل����رارة، 

وال���ق���ي���ام ب��احل�����ش��اد امل���ائ���ي واإن�������ش���اء ال�����ش��دود 

املياه. وجتميع 

اإىل  اخل�������ش���م���ان  ي��ل��ف��ت  ال�������ش���دد  ه�����ذا  ويف 

ال��دول��ي��ة  االت��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  االأردن  ت��وق��ي��ع  اأن 

�شكل خطوة هامة   1996 الت�شحر عام  ملكافحة 

من  واآثارها  الت�شحر  مكافحة  نحو  ومتقدمة 

التكاملي  ال��ع��امل��ي  اجل��ه��د  يف  امل�����ش��ارك��ة  خ���الل 

مل��ك��اف��ح��ة ال��ت�����ش��ح��ر ���ش��م��ن ب���ن���ود االت��ف��اق��ي��ة 

املرجوة. واأهدافها 

والتعليمات  ال��ق��ان��ون  تطبيق  اإىل  وي��دع��و 

ومنع  وال��غ��اب��ات،  البيئة  اأع���داء  على  ب�شرامة 

اأ���ش��ك��ال��ه وحم��ارب��ت��ه �شمن  ال��ت��ح��ط��ي��ب ب��ك��اف��ة 

نف�س  يف  الزراعة  حب  وغر�س  القانون،  �شيادة 

االأب����ن����اء م��ن��ذ ال��ط��ف��ول��ة، وال��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة 

الطبيعية  م��واردن��ا  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��زراع��ة 

واجلامعات  امل��دار���س  يف  توعوية  برامج  �شمن 

املجتمع  وم��وؤ���ش�����ش��ات  واالأن���دي���ة  ال��ع��ب��ادة  ودور 

املدين، اإىل جانب تطبيق التكنولوجيا والبحث 

ال��زراع��ي��ة،  املخاطر  �شندوق  واإن�����ش��اء  العلمي، 

االأردين  امل��زارع  دع��م  رائ��دة يف  باعتباره خطوة 

من املخاطر الطبيعية واالأو�شاع ال�شعبة التي 

تواجههم وتخفف من خ�شائرهم.

الريموك  جامعة  يف  اجلغرافيا  اأ���ش��ت��اذ  اأم��ا 

اأن  فيبني،  دوم���ي  بني  اأح��م��د  حممد  ال��دك��ت��ور 

ب�شبب  �شحراوية  اأرا����سٍ  على  يحتوي  االأردن 

ظ�����روف م��ن��اخ��ي��ة ب��ح��ت��ة، ك��م��ا ي���وج���د اأرا�������سٍ 

ت�����ش��ح��رت ب��ف��ع��ل ع���وام���ل االأن�����ش��ط��ة ال��ب�����ش��ري��ة 

واال����ش���ت���غ���الل غ����ري امل���ن���ظ���م ل��ل��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ي 

م�شاحتها  تزيد  التي  ال�شحراء  اإىل  واأ�شيفت 

يف  م�����وج�����ودة  وه�����ي  دومن  م����الي����ني   10 ع���ل���ى 

االأقاليم �شبه اجلافة و�شبه الرطبة.

ينتج  وما  الت�شحر  م�شكله  لتفاقم  ونتيجة 

اأ�شبحت  حيث  البيئي  التدهور  م��ن  ذل��ك  ع��ن 

�شرورة  اإىل  دوم��ي  بني  يدعو  م��وؤرق��ة،  م�شكلة 

ال���ت�������ش���دي���د ع���ن���د م���ن���ح رخ�������س حل���ف���ر االآب������ار 

اجل��وف��ي��ة يف امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة و���ش��ب��ه اجل��اف��ة، 

كون خزانات املياه اجلوفية تتعر�س اإىل ال�شخ 

املفرط والتغذية لها حمدوده جداً.

ال��زراع��ي  النمط  يف  التدخل  اأهمية  وي��وؤك��د 

داخ�����ل ه����ذه ال��ب��ي��ئ��ات ل���وق���ف ال�����زراع�����ات ذات 

عنها  واال�شتعا�شة  الكبري  امل��ائ��ي  اال�شتهالك 

ب���زراع���ة امل����واد ال��ع��ل��ف��ي��ة ذات اال���ش��ت��ه��الك امل��اء 

ال��ق��ل��ي��ل، وت��خ��ط��ي��ط ا���ش��ت��ع��م��االت االأر������س اإىل 

النباتية  امل��ح��م��ي��ات  اإن�����ش��اء  يف  ال��ت��و���ش��ع  ج��ان��ب 

وزيادة �شبكات الر�شد املناخي با�شتخدام �شور 

التوقعات  على  للح�شول  ال�شناعية  االأق��م��ار 

ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا ���ش��ب��ط ال��ت��ن��ب��وؤات ب��االأم��ط��ار 

يتم حراثة  لكي  باملزارعني  املعلومات  وتو�شيل 

وزراعة االأرا�شي املنا�شبة زمانياً ومكانياً.

ولفت اإىل اأهمية اال�شتخدام االأمثل للموارد 

املتاحة، ال�شطحية واجلوفية من خالل  املائية 

���ش��ي��ان��ة ال�����ش��دود امل��ائ��ي��ة امل���وج���ودة يف امل��ن��اط��ق 

امل��ت�����ش��ح��رة وال���ت���ي ت��ع��ود ل��ل��ع�����ش��ر ال���روم���اين، 

من  املو�شمية  االأودي���ة  �شيول  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة 

خالل اإن�شاء ال�شدود احلجرية والرتابية .

جغرافية  بيانات  قاعدة  اإن�شاء  اإىل  ويدعو 

بيئية من �شاأنها اأن ت�شرتجع وحتفظ االأنظمة 

وامل��ي��اه،  وال��ن��ب��ات  ال��رتب��ة  فيها  مب��ا  الطبيعية 

ال��ت��و���ش��ع يف زراع����ة حم�����ش��ول القمح  م��ق��رتح��ا 

التي  اخل�����ش��روات  زراع���ة  التو�شع يف  م��ن  ب��داًل 

ت�شتهلك كميات كبرية من املياه،.

ومديرة  االقت�شادية  اخل��ب��رية  ت�شري  فيما 

واالجتماعية  االقت�شادية  الدرا�شات  مديرية 

الدكتورة  الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز  يف 

واح��د  ه��و  اجل��ف��اف  اأن  اإىل  احل��ي��اري،  م�شنات 

اأكرث الكوارث الطبيعية تدمريا من حيث  من 

نطاق  على  املحا�شيل  كف�شل  واالآث��ار  اخل�شائر 

وا�شع، وحرائق الغابات واالإجهاد املائي.
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االنباط-وكاالت

بالب�ضائع  املحملة  ال�ضفن  ت�ضطف 

العا�ضمة  ميناء  قرب  ليبيا  اإىل  القادمة 

ط��راب��ل�����س ال�����دويل، ع���اج���زة ع���ن ت��ن��زي��ل 

امل�ضلحة  اال�ضتباكات  نتيجة  حموالتها 

ميلي�ضيات  ب��ن  امل��دي��ن��ة  ت�ضهدها  ال��ت��ي 

ال�ضيطرة  فر�س  على  تت�ضارع  م�ضلحة 

امليناء اال�ضرتاتيجي. على 

اال�ضتقرار يف  ع��دم  ل��زي��ادة  ه��ذا  واأدى 

اأ���ض��واق امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة واخ��ت��ف��اء بع�س 

�ضكاوى  وفق  االأ�ضواق،  من  متاما  ال�ضلع 

“�ضكاي  ملوقع  بها موظفون وجتار  اأدىل 

نيوز عربية«.

وي��ق��ول م��وظ��ف داخ���ل امل��ي��ن��اء، رف�س 

اإن  االأو���ض��اع،  خطورة  ب�ضبب  اأ�ضمه  ذك��ر 

حمدود  نطاق  يف  تاأتي  ال�ضحن  عمليات 

ج����دا، ك��م��ا اأن ن���اق���ات ال��ن��ف��ط اك��ت��ظ��ت 

نتيجة  التوريد  وقف  ب�ضبب  امليناء  قرب 

النفطية. املن�ضاآت  اإغاق 

ال��ك��ث��ر من  ب��ه  امل��ي��ن��اء  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ال�ضفن املحملة باملواد التموينية الهامة، 

وه����ذا ان��ع��ك�����س ب��ال�����ض��ل��ب ع��ل��ى االأ����ض���واق 

ب��زي��ادة اأزم���ة امل��ع��رو���س واالأ���ض��ع��ار التي 

اال�ضتراد  حركة  ا�ضطراب  مع  تفجرت 

بعد ن�ضوب احلرب الرو�ضية االأوكرانية.

ا�ضطفاف  االأمني،  اخللل  يزيد  ومما 

كبر للميلي�ضيات داخل امليناء وخارجها، 

لتحميل  تدخل  التي  ال�ضيارات  جعل  ما 

ال�ضطو  م��ن  خوفا  ج��دا  قليلة  الب�ضائع 

اأو التعر�س ل�ضربات، وفق املوظف ذاته.

“�ضكاي نيوز عربية” داخل  وجتولت 

االأو�ضاع  على  للوقوف  طرابل�س  اأ�ضواق 

بالفعل  ال�ضلع  بع�س  اأن  وت��ب��ن  ه��ن��اك، 

غ���ر م���ت���وف���رة، وامل���ت���وف���ر م��ن��ه��ا ال�����ض��ل��ع 

االأخ�������رى ت�����ض��اع��ف ث��م��ن��ه ن��ت��ي��ج��ة ���ض��ح 

الب�ضائع.

ويف هذا يقول تاجر اجلملة )حممد 

قرب منطقة  ب�ضاعته  يوزع  وهو  ع.ر(، 

زاوي����ة ال��ده��م��اين، اإن االق��ت��ت��ال ال��ذي 

حرب  ل��اأذه��ان  اأع��اد  طرابل�س  �ضهدته 

االكتظاظ  منع  ح��ن  ليبيا”،  “فجر 
املحملة  ال�ضاحنات  الكبر  الع�ضكري 

بالب�ضائع من توزيع ال�ضلع.

ا�ضتهرت  ليبيا” ا�ضم  “فجر  وحرب 

ميلي�ضيات  ق��ادت��ه��ا  ال��ت��ي  امل���ع���ارك  ب���ه 

جل��م��اع��ة  ال���ت���اب���ع���ة  ليبيا”  “فجر 
اأخ��رى  وتنظيمات  االإره��اب��ي��ة  االإخ���وان 

 ،2014 يف  الوطني  الليبي  اجلي�س  �ضد 

يف  حيوية  وم��واق��ع  امل��ط��ار  وا�ضتهدفت 

�ضقو  عقب  املواطنن  الإرهاب  طرابل�س 

هذه التنظيمات يف انتخابات الربملان.

اإذا  اأن ال��و���ض��ع  وي��ح��ذر ال��ت��اج��ر م��ن 

اأ�ضبوع، �ضتنفذ  ال�ضكل ملدة  ا�ضتمر بهذا 

اأبوابهم؛ مطالبا  ال�ضلع، ويغلق التجار 

ب�����ض��رع��ة ال��ت��دخ��ل حل���ل االأزم������ة وف��ك 

احل�ضار ال�ضلعي عن التجار.

بنف�س  داوود اجلراي،  التاجر  واأدىل 

االأ�ضحى  عيد  اأن  اإىل  منبها  ال�ضكاوى، 

�ضيوؤثر  ال�����ض��ل��ع  االأب�����واب، وغ��ي��اب  ع��ل��ى 

وحتى  التجار،  على  مثلما  االأ�ضر  على 

كان  طلبات  التجار  ي�ضتلم  مل  اللحظة 

يف  ال��ع��م��ل  تعطل  ب�ضبب  عليها  متفقا 

امليناء.

املحدود  للبيع  ليبيا  التجار يف  وجلاأ 

ل��ل��م��واط��ن��ن ل�ضد  ل��ل�����ض��ل��ع  وامل�������ض���روط 

ال���ع���ج���ز احل����ا�����ض����ل، وم����واج����ه����ة ع����ادة 

التخزين يف املنازل.

م��ن  ب���امل���ئ���ة   85 ل���ي���ب���ي���ا  وت���������ض����ت����ورد 

اأن  بعد  خا�ضة  ت�ضتهلكها،  التي  ال�ضلع 

وال�ضيا�ضية  االأم��ن��ي��ة  االأزم�����ات  ����رت  دمَّ

عام  منذ  ت�ضهدها  التي  واالقت�ضادية 

الباد،  يف  الغذائية  ال�ضناعات   2011

ليبيا  وباتت  زراعية،  م�ضاريع  لت  وعطَّ

اإال ���ض��ل��ع��ا ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى راأ���ض��ه��ا  ال ت��ن��ت��ج 

اخلبز.

مقفلة  ليبيا  يف  النفطية  واحل��ق��ول 

خ�ضائر  و�ضلت  حتى  اأيام  منذ  بالكامل 

وذلك  يوميا،  دوالر  مليون   120 ليبيا 

وجماعات  وميلي�ضيات  اأه��ايل  يد  على 

ك��اأداة  احلقول  غلق  ت�ضتخدم  م�ضلحة، 

مطالبها  لتحقيق  ال�ضلطة  على  �ضغط 

امل�ضروعة اأو غر امل�ضروعة.

االنباط-وكاالت

بايدن  جو  االأم��رك��ي  الرئي�س  اعترب 

خال موؤمتر يجمع القوى االقت�ضادية 

اأن  املناخية،  الق�ضايا  الكربى للبحث يف 

احل���رب ال��دائ��رة يف اأوك��ران��ي��ا اأث��ب��ت��ت اأن 

اأمن قومي  املتجددة هي م�ضاألة  الطاقة 

واأداة اأ�ضا�ضية ملكافحة االحرتار املناخي

افتتاح  االأم���رك���ي يف  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 

موؤمتر دعا اإليه اأهم القوى االقت�ضادية 

ال��وح�����ض��ي  ال��ه��ج��وم  “فاقم  ال���ع���امل:  يف 

وغ�����ر امل�������ربر ل���رو����ض���ي���ا ع���ل���ى ج���ارت���ه���ا 

اأوك���ران���ي���ا اأزم�����ة ط��اق��ة ع��امل��ي��ة، و���ض��ّل��ط 

طاقة  اأم��ن  حتقيق  �ضرورة  على  ال�ضوء 

موثوق وطويل االأمد«

وتابع “اخلرب ال�ضار هو اأن اأمن املناخ 

واأمن الطاقة ي�ضران جنبا اإىل جنب«

وه���ذه ه��ي امل���رة ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي يجمع 

ف���ي���ه���ا ال���رئ���ي�������س االأم������رك������ي م��ن��ت��دى 

الطاقة  ب�����ض��اأن  الرئي�ضية  االق��ت�����ض��ادات 

وامل��ن��اخ م��ن��ذ اأن ت��وىل ���ض��دة ال��رئ��ا���ض��ة يف 

بجعل  ت��ع��ّه��د  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى   2021 ال���ع���ام 

ال����والي����ات امل���ت���ح���دة رائ������دة ع��امل��ي��ا ع��ل��ى 

�ضعيد كبح االحرتار العاملي الكارثي

يواجه  توقيت  ُيعقد يف  املوؤمتر  اأن  اإال 

�ضعبية  ن��ق��م��ة  االأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  ف��ي��ه 

الطاقة  موارد  اأ�ضعار  ارتفاع  على خلفية 

الناجم ب�ضكل اأ�ضا�ضي عن الغزو الرو�ضي 

الأوكرانيا. يف الوقت نف�ضه تواجه الدول 

االأوروب�����ي�����ة ���ض��ع��وب��ات يف اإي����ج����اد ���ض��ب��ل 

والغاز  النفط  ا�ضتراد  ع��ن  لا�ضتغناء 

الرو�ضين

ل��اأمم  ال��ع��ام  يف كلمته، وّج��ه االأم���ن 

ان��ت��ق��ادات  غوتري�س  اأن��ط��ون��ي��و  امل��ت��ح��دة 

مّتهما  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  ل�����ض��رك��ات  ح����ادة 

التبغ  ���ض��رك��ات  تكتيك  با�ضتن�ضاخ  اإي��اه��ا 

للتقليل  خاطئة  ل�”�ضردية  ال��رتوي��ج  يف 

على  عاتقها  على  امللقاة  امل�ضوؤوليات  من 

املناخي« التغّر  �ضعيد 

���ض��يء ميكن  “ال  وت��اب��ع غ��وت��ري�����س: 

اإحل���اح���ا  اأو  و����ض���وح���ا  اأك������ر  ي���ك���ون  اأن 

����ع ن����ط����اق ال����وق����ود  م�����ن خم����اط����ر ت����و�����ضّ

م��ربرات  ال  اأن  على  و�ضدد  االأحفوري”، 

للوقود  اقت�ضادية  اأو  �ضيا�ضية  منطقية 

االأحفوري “حتى على املدى الق�ضر”، 

ذل���ك جند  م���ن  ال���رغ���م  “على  م�����ض��ي��ف��ا 

اأن��ف�����ض��ن��ا ع��ال��ق��ن يف ع���امل ي��ت��ح��ّك��م فيه 

م��ن��ت��ج��و ومم����ّول����و ال����وق����ود االأح����ف����وري 

الب�ضرية« مب�ضر 

مناق�ضا  جاء  غوتري�س  موقف  لكن 

بايدن  يواجهه  ال��ذي  ال�ضيا�ضي  للواقع 

املحلية  النفط  �ضركات  الإقناع  �ضعيه  يف 

املرتقبة  زي��ارت��ه  وقبيل  االإن��ت��اج،  ب��زي��ادة 

املقبل ال�ضهر  لل�ضعودية 

وحاليا يتكّلف االأمركيون ما معّدله 

 3.78( ال���ب���ن���زي���ن  ل���غ���ال���ون  دوالرات   5

ل��ي��رتات(، ب��زي��ادة دوالري���ن م��ق��ارن��ة مبا 

علما  املا�ضي،  العام  االأ�ضعار  عليه  كانت 

باأن ارتفاع اأ�ضعار الوقود يفاقم الت�ضخم 

الذي بلغ اأعلى م�ضتوى له منذ 40 عاما

رو�ضيا والهند غائبتان

االإدارة  يف  رف�����ي�����ع  م�����������ض�����وؤول  ق�������ال 

ب��ل��دا   23 ع���ن  مم��ث��ل��ن  اإن  االأم���رك���ي���ة 

�ضاركوا يف املوؤمتر الذي نّظم عرب تقنية 

ميثّلون  ه��وؤالء  اأن  اإىل  م�ضرا  الفيديو، 

غالبية القوى االقت�ضادية الكربى

امل��وؤمت��ر متحور  اأن  امل�����ض��وؤول  واأو���ض��ح 

تدابر  م��ن  اّت��خ��اذه  يعتزمون  م��ا  ح��ول 

للتخفيف من عوامل التغر املناخي

�ضبتمرب  يف  نّظمت  �ضابقة  ن�ضخة  ويف 

2021 ت��ع��ّه��د ب��اي��دن واالحت����اد االأوروب����ي 

امل��ي��ث��ان، وه��و من  ان��ب��ع��اث��ات غ��از  خف�س 

ال����غ����ازات امل�����ض��ب��ب��ة ل���اح���رتار امل��ن��اخ��ي. 

طلق هذا التعّهد ر�ضميا خال موؤمتر 
ُ
واأ

االأطراف كوب26 الذي نّظم يف غا�ضكو 

وبلغ عدد املوّقعن عليه 115 بلدا

اأكرب  نّظم اجلمعة هو  الذي  واملوؤمتر 

موؤمتر  قبل  القادة  م�ضتوى  على  جتّمع 

االأط������راف ك���وب 27 امل���ق���رر ت��ن��ظ��ي��م��ه يف 

م�ضر يف نوفمرب

ل��ك��ن يف م��وؤ���ض��ر ي�����ض��ّل��ط ال�����ض��وء على 

ال��ت��ع��ق��ي��دات ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��وق 

ملكافحة  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ج��ه��ود 

امل��ن��اخ��ي، غ��اب��ت رو�ضيا  ال��ت��غ��ر  خم��اط��ر 

الجمعة عن املوؤمتر

واقت�ضر متثيل ال�ضن يف هذا املوؤمتر 

الرئي�س  من  بدال  املناخي،  موفدها  على 

���ض��ي ج��ي��ن��ب��ي��ن��غ، وف����ق م���ا اأع���ل���ن ال��ب��ي��ت 

ت��ك��ن �ضمن  ال��ه��ن��د مل  اأن  ك��م��ا  االأب��ي�����س، 

احلا�ضرين

اال�ضتفادة من امليثان

ال��ع��امل  اأن  ويف م��ع��ر���س حت��ذي��ره م��ن 

التغر  احتواء  الأه��داف  ي�ضمح  اأال  يحب 

متناولنا”،  خ���ارج  “ت�ضبح  اأن  امل��ن��اخ��ي 

ي�ضيق  امل��ن��اورة  “هام�س  اإن  ب��اي��دن  ق��ال 

ب�ضرعة«

اأ�ضواق  وعلى الرغم من جهود تكييف 

ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي��ة م���ع ت��داع��ي��ات احل���رب 

اأن  اأوكرانيا، �ضدد بايدن على  الدائرة يف 

اإدارة املناخ على املدى الطويل واالأهداف 

االق��ت�����ض��ادي��ة ال��ف��وري��ة واال���ض��ت��غ��ن��اء عن 

ا���ض��ت��راد ال��ط��اق��ة ال��رو���ض��ي��ة اأم���ور ميكن 

بالتوازي حتقيقها 

من  للحد  العاملي  التّعهد  اإىل  واأ���ض��ار 

كميات  اإح���راق  واآل��ي��ة  امليثان  غ��از  ت�ضرب 

ال���غ���از غ���ر امل���رغ���وب ف��ي��ه��ا يف احل��ق��ول 

“تعزيز”  اإىل  ال����دول  داع��ي��ا  ال��ن��ف��ط��ي��ة، 

ا�ضتجاباتها

على  عدة  اأوروبية  اقت�ضادات  وتعتمد 

بايدن  لكن  الرو�ضية،  الطاقة  ا���ض��ت��راد 

اأ�ضار اإىل اأن و�ضع حد ملا يتم اإهداره من 

غ��از امل��ي��ث��ان ق���ادر ل��وح��ده على ح��ل هذه 

امل�ضكلة

عام  “كل  االأم��رك��ي:  الرئي�س  وق���ال 

ما  للطاقة  احل��ايل  نظامنا  من  يت�ضرب 

قطاع  احتياجات  لتبية  امليثان  من  يكفي 

الطاقة االأوروبي باأ�ضره. نحن نحرق ما 

يكفي من الغاز لتعوي�س كل ما ي�ضتورده 

االحتاد االأوروبي تقريبا من رو�ضيا«

الت�ضرب  وق���ف  خ���ال  “من  واأ����ض���اف 

واآل��ي��ة اإح����راق ه���ذا ال��غ��از ال��ف��ائ��ق ال��ق��وة 

امل�����ض��ب��ب ل��اح��ت��ب��ا���س احل������راري وح��ف��ظ 

اإل���ي���ه، نعالج  ه���ذا امل����ورد ل��ب��ل��دان حت��ت��اج 

م�ضكلتن يف اآن واحد«

 أزمة اقتصادية تضرب العاصمة الليبية.. كارثة تلوح في األفق

 بايدن: الطاقة النظيفة باتت مسألة أمن قومي

الأحد   19 /6/ 2022 

أسعار الذهب تنخفض في ظل مكاسب 
الدوالر وإجراءات البنوك المركزية الكبرى

االنباط-وكاالت

ان��خ��ف�����س ال����ذه����ب ي�����وم اجل��م��ع��ة 

م��ت��اأث��ًرا ب��ارت��ف��اع ال�����دوالر واإ����ض���ارات 

ال�����ض��ي��ا���ض��ة ال��ن��ق��دي��ة امل���ت�������ض���ددة م��ن 

ظل  يف  الرئي�ضية  امل��رك��زي��ة  ال��ب��ن��وك 

خماوف الركود التي تلوح يف االأفق

وت����راج����ع����ت ال���ع���ق���ود االأم���رك���ي���ة 

اجلمعة  ي���وم   %0.5 ل��ل��ذه��ب  االآج���ل���ة 

العقود  واأغلقت  دوالر،   1840.6 اإىل 

بن�ضبة  انخفا�س  للذهب على  االآجلة 

1.86% خال االأ�ضبوع

وتراجع الذهب الفوري 1.1% اإىل 

1836.26 دوالر لاأوقية

ارت��ف��ع م��وؤ���ض��ر ال����دوالر االأم��رك��ي 

ال�ضبائك  ي��ج��ع��ل  مم��ا  اجل��م��ع��ة،  ي���وم 

امل�����ض��ع��رة ب����ال����دوالر االأم���ري���ك���ي اأق���ل 

جاذبية

ك���م���ا ت����اأث����رت ج���اذب���ي���ة ال�����ض��ب��ائ��ك 

الت�ضديد  ب���اإج���راءات  االأ���ض��ب��وع  ه���ذا 

من  امل��رك��زي��ة  البنوك  م��ن  ال�ضارمة 

الت�ضخم،  لكبح  العامل  اأنحاء  جميع 

باأكرب  االأمركي  الفدرايل  قام  حيث 

زي�����ادة يف اأ����ض���ع���ار ال���ف���ائ���دة م��ن��ذ ع��ام 

1994

ع�����ادة م���ا ي���ك���ون ال��ت�����ض��خ��م وع���دم 

للذهب،  داعمن  االقت�ضادي  اليقن 

ل��ك��ن اأ���ض��ع��ار ال��ف��ائ��دة امل��رت��ف��ع��ة تزيد 

حليازة  البديلة  الفر�ضة  تكلفة  من 

ال�ضبائك التي ال تدر عائًدا

ويف الوقت نف�ضه، ظل الطلب على 

ال�ضن  ف���ات���ًرا يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��ذه��ب 

امل�����ض��ت��ه��ل��ك ال��رئ��ي�����ض��ي ب�����ض��ب��ب ق��ي��ود 

كورونا

االنباط-وكاالت

�ضبعة  ن��ح��و  ال��ن��ف��ط  اأ���ض��ع��ار  ه��ب��ط��ت 

اأربعة  منذ  لها  م�ضتوى  اأدنى  اإىل  باملئة 

اأ���ض��اب��ي��ع اجل��م��ع��ة ب�����ض��ب��ب خم����اوف من 

املركزية  البنوك  يوؤدي رفع  اأن  احتمال 

اإب��ط��اء  اإىل  ال��ف��ائ��دة  اأ���ض��ع��ار  الرئي�ضية 

العاملي وتقلي�س الطلب على  االقت�ضاد 

الطاقة.

اإىل  املا�ضي،  الدوالراالأ�ضبوع  وارتفع 

/كانون  دي�ضمرب  منذ  م�ضتوياته  اأعلى 

العمات  م��ن  �ضلة  مقابل   2002 االأول 

االأ���ض��ع��ار  على  اأي�����ض��ا  �ضغطا  �ضكل  مم��ا 

بالن�ضبة  ت��ك��ل��ف��ة  اأك����ر  ال��ن��ف��ط  وج��ع��ل 

عمات  ي�ضتخدمون  الذين  للم�ضرتين 

اأخرى.

العقود  هبطت  ت���داوالت  اأح���دث  ويف 

 6.7 اأو  دوالر   8.01 برنت  خل��ام  االآجلة 

ل��ل��ربم��ي��ل  دوالر   111.80 اإىل  ب��امل��ئ��ة 

تك�ضا�س  غ���رب  خ���ام  ان��خ��ف�����س  ح��ن  يف 

 7.8 اأو  دوالر   9.18 االأمركي  الو�ضيط 

باملئة اإىل 108.41 دوالر.

اأدنى  ت�ضجيل  نحو  برنت  خام  واجته 

اإغ����اق ل��ه م��ن��ذ 18 م��اي��و/ اأي����ار وخ��ام 

م�ضتوى  الأدن��ى  الو�ضيط  تك�ضا�س  غرب 

له منذ 12 مايو/ اأيار.

اأول  ت�ضجيل  اإىل  ب��رن��ت  خ��ام  واجت���ه 

م��ن��ذ خم�ضة  ل���ه  اأ���ض��ب��وع��ي  ان��خ��ف��ا���س 

االأمركي  اخل��ام  اجت��ه  حن  يف  اأ�ضابيع 

نحو اأول تراجع له منذ ثمانية اأ�ضابيع.

حم��ل��ل��ي  ك��ب��ر  م���وي���ا  اإدوارد  وق�����ال 

ال�������ض���وق يف ����ض���رك���ة اأوان��������دا ل��ل��ب��ي��ان��ات 

والتحليات اإن “اأ�ضعار اخلام تراجعت 

اإىل  رو�ضيا  وتلميح  ال��دوالر  ارتفاع  مع 

����ض���رورة زي����ادة ����ض���ادرات ال��ن��ف��ط وم��ع 

تنامي خماوف الركود العاملي«.

االآن  العاملية  املركزية  البنوك  وبداأت 

اأن  بعد  النقدية  ال�ضيا�ضة  ت�ضديد  يف 

جائحة  خ���ال  تخفيفها  اإىل  ���ض��ارع��ت 

ك���ورون���ا ل��ت��ف��ادي ح����دوث رك�����ود. وق���ام 

)البنك  الفيدرايل  االحتياطي  جمل�س 

زيادة  باأكرب  املا�ضي  االأ�ضبوع  املركزي( 

اأكر  منذ  االأمركية  الفائدة  اأ�ضعار  يف 

من ربع قرن.

 أسعار النفط تتجرع مرارة رفع الفائدة.. برنت يهبط 7 بالمئة

 »أسبوع عصيب« على األسهم 
األوروبية

االنباط-وكاالت

اليوم  االأوروب��ي��ة  االأ�ضهم  ارتفعت 

ن��ح��و خ�ضائر  ت��ت��ج��ه  ل��ك��ن��ه��ا  اجل��م��ع��ة 

اأ�ضبوعية حادة بعد اأن اأججت �ضل�ضلة 

من الزيادات يف معدالت الفائدة من 

املخاوف  الرئي�ضية  املركزية  البنوك 

من التباطوؤ االقت�ضادي احلاد.

���ض��ت��وك�����س 600  وارت����ف����ع م���وؤ����ض���ر 

ت��ع��ام��ات  يف  ب��امل��ئ��ة   0.8 االأوروب��������ي 

متقلبة، لكنه ما زال يتجه النخفا�س 

اأ�ضبوعي بواقع 4 باملئة فيما قد يكون 

االأ�ضواأ له منذ اأوائل مايو.

وت��ت��ج��ه اأ����ض���واق االأ���ض��ه��م ال��ع��امل��ي��ة 

نحو اأكرب انخفا�س اأ�ضبوعي لها منذ 

الناجم عن اجلائحة  االأ�ضواق  انهيار 

ت����اأث����رت  ح����ي����ث   ،2020 م�����ار������س  يف 

ب��امل��خ��اوف امل��ت��زاي��دة م��ن ال��رك��ود بعد 

زي���ادة م��ع��دالت ال��ف��ائ��دة يف ال��والي��ات 

اأعقبه  وال����ذي  وب��ري��ط��ان��ي��ا،  امل��ت��ح��دة 

لكبح  ���ض��وي�����ض��را  يف  م��ف��اج��ئ  حت����رك 

الت�ضخم.

وت���������ض����در ال����ب����ي����ان����ات ال���ن���ه���ائ���ي���ة 

للت�ضخم يف منطقة اليورو عن �ضهر 

مايو يف وقت الحق اليوم اجلمعة.

وتراجع موؤ�ضر �ضتوك�س 600 بنحو 

و�ضط  العام  هذا  االآن  حتى  باملئة   17

خم�����اوف ب�����ض��ب��ب ت���ده���ور ال��ت��وق��ع��ات 

ال�ضركات  اأرب���اح  وت�����ض��رر  لاقت�ضاد 

م����ن ارت�����ف�����اع االأ�����ض����ع����ار واإج����������راءات 

البنوك  قبل  من  ال�ضارمة  الت�ضديد 

املركزية.

والتكنولوجيا  والغاز  النفط  وكان 

وال����ت����ج����زئ����ة م�����ن ب�����ن ال���ق���ط���اع���ات 

االأوروب�������ي�������ة االأك��������ر ت���������ض����ررا ه���ذا 

االأ�ضبوع.

وم������ن ب�����ن االأ�����ض����ه����م ال����ف����ردي����ة، 

متاجر  اأك��رب  تي�ضكو،  �ضهم  انخف�س 

ال��ت��ج��زئ��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ب���واق���ع 0.7 

ت���رى  اإن����ه����ا  ق����ال����ت  اأن  ب���ع���د  ب���امل���ئ���ة 

م��وؤ���ض��رات م��ب��ك��رة ع��ل��ى ت��غ��ر �ضلوك 

ال��ع��م��اء ب�����ض��ب��ب ت�����ض��اع��دال�����ض��غ��وط 

الت�ضخمية.

����ض���ان���ت���ان���دي���ر  ب����ن����ك  ����ض���ه���م  وزاد 

ت��ع��ي��ن  ب���ع���د  ب���امل���ئ���ة   0.5 االإ�����ض����ب����اين 

ه��ي��ك��ت��ور ج��ري�����ض��ي رئ��ي�����ض��ا ت��ن��ف��ي��ذي��ا 

اأنطونيو  جديدا ليحل حمل خو�ضيه 

لفرتة  املن�ضب  �ضغل  ال���ذي  األ��ف��اري��ز 

طويلة.

وزاد �ضهم �ضركة جلينكور للتجارة 

 3.4 ل���ن���دن  امل����درج����ة يف  وال���ت���ع���دي���ن 

اأرباح  اأن تتجاوز  باملئة بعدما توقعت 

ال��ت�����ض��غ��ي��ل ن�����ض��ف ال�����ض��ن��وي��ة امل��ع��دل��ة 

دوالر،  مليار   3.2 ال��ت��ج��ارة  وح��دة  يف 

التوقعات  لنطاق  االأق�ضى  وهو احلد 

ال�ضنوية طويلة االأجل.

 ارتفاعات جديدة في أسعار 
الوقود تثير غضبا في المغرب

االنباط-وكاالت

���ض��ج��ل��ت حم��ط��ات ب��ي��ع ال���وق���ود يف امل��غ��رب 

ارت��ف��اع��ات ج��دي��دة يف االأ���ض��ع��ار، اأث����ارت غ�ضبا 

ال��ق��درة  حلماية  للتدخل  للحكومة  ودع����وات 

ال�ضرائية، بينما تواجه اململكة تراجعا لتوقعات 

النمو وارتفاعا يف معدل الت�ضخم.

قاربت اأ�ضعار الغازوال 16 درهما للرت )نحو 

1،6 دوالر( وحواىل 18 درهما للرت الواحد من 

و�ضائل  وو�ضفت  دوالر(.   1،8 )نحو  البنزين 

“بالقيا�ضية”  اإعام حملية هذه االرتفاعات 

و”غر امل�ضبوقة«.

 وجتددت معها املطالب ب�”التدخل العاجل 

العاملة  للطبقة  ال�ضرائية  ال��ق��درة  حلماية 

حجم  ومراعاة  واملواطنن،  املواطنات  وعموم 

وفق ر�ضالة وجهتها  املعاناة التي يكابدونها”، 

لل�ضغل،  الدميقراطية  الكونفدرالية  نقابة 

التي تعترب من بن االأكر متثيا بالربملان، 

اإىل رئي�س احلكومة عزيز اأخنو�س.

ودعت ثاث نقابات اأخرى اأقل متثيا اإىل 

اإ�ضراب يف القطاع العام االثنن، احتجاجا على 

ارتفاع االأ�ضعار.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ان���ت���ق���دت ���ض��ح��ي��ف��ة االحت����اد 

ا�ضتفادة  اخلمي�س  )م��ع��ار���ض��ة(  اال���ض��رتاك��ي 

احلكومة مما �ضّمته مداخيل جبائية، بف�ضل 

الر�ضوم املفرو�ضة على بيع الوقود.

اإن عدة  وقالت �ضحيفة “ليكونومي�ضت” 

مراقبن ياأملون اأن تخف�س احلكومة م�ضتوى 

هذه الر�ضوم، ما �ضيوؤدي اإىل خف�س االأ�ضعار.

ويواجه املغرب منذ اأ�ضهر ارتفاعا يف اأ�ضعار 

���ض��ل��ع ع����دة، اأه��م��ه��ا ال���وق���ود، ج����راء ت��داع��ي��ات 

احلرب يف اأوكرانيا. وبلغ معدل الت�ضخم 4،1 

باملئة يف نهاية اأبريل.

يرتقب اأن يرتاجع النمو االقت�ضادي هذا 

العام اإىل حواىل 1،1 باملئة فقط وفق �ضندوق 

ال��ن��ق��د ال�����دويل، ب�ضبب ت��داع��ي��ات احل����رب يف 

اأوك��ران��ي��ا وت��راج��ع ع��ائ��دات القطاع ال��زراع��ي، 

االأ�ضا�ضي يف اململكة، ب�ضبب جفاف ا�ضتثنائي.
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االنباط-وكاالت

ال�سكر  �سناعة  قطاع  يف  م�سادر  قالت 

وم�سادر حكومية، اإن الهند �ستحدد على 

ال�����س��ك��ر للعام  ل�����س��ادرات  ���س��ق��ف��ا  الأرج�����ح 

اأكتوبر/ اعتبارا من  التوايل  الثاين على 

وف����رة  ����س���م���ان  ب���ه���دف  الأول،  ت�����س��ري��ن 

الإمدادات املحلية وكبح الأ�سعار

ع��دم  طلبت  حكومية  م�����س��ادر  وق��ال��ت 

م�سموح  غ��ر  لأن��ه��ا  نظرا  اأ�سمائها  ن�سر 

ل��ه��ا ب��ال��ت��ح��دث اإىل و���س��ائ��ل الإع�����ام، اإن 

الهند، وهي اأكرب منتج لل�سكر يف العامل، 

مي��ك��ن اأن ت�����س��ع ح���دا اأق�����س��ى ل�����س��ادرات 

6 و7 مايني طن يف  ال�سكر عند ما بني 

الثلث  بنحو  اأقل  اأي   ،2023-2022 مو�سم 

من الإجمايل الذي مت حتديده للمو�سم 

احلايل

وق��د ت���وؤدي ق��ي��ود ال�����س��ادرات، يف ثاين 

اأكرب دولة م�سدرة لل�سكر يف العامل، اإىل 

القيا�سية  الأب��ي�����ض  ال�سكر  اأ���س��ع��ار  زي���ادة 

وال���ت���ي ي��ت��م ت���داول���ه���ا ب��ال��ف��ع��ل ب��ال��ق��رب 

�سنوات  خم�ض  يف  م�ستوياتها  اأع��ل��ى  م��ن 

ون�سف، ح�سب ما قال متعاملون

اأ�سعار  تدعم  التي  العوامل  بني  وم��ن 

اإنتاج  انخفا�ض  العام  هذا  العاملية  ال�سكر 

رئي�سي  منتج  وه��ي  ال��ربازي��ل،  يف  ال�سكر 

وارتفاع  ال��ع��امل،  دول��ة م�سدرة يف  واأك��رب 

م�ستوياتها  لأع��ل��ى  اخل���ام  النفط  اأ���س��ع��ار 

���س��ن��وات. وي�سجع الرت��ف��اع يف  م��ن��ذ ع��دة 

على  ال�سكر  م�سانع  اخل��ام  النفط  اأ�سعار 

لإن��ت��اج  ال�سكر  ق�سب  م��ن  امل��زي��د  حت��وي��ل 

الإيثانول ملزجه مع البنزين

ومن املنتظر اأن ينتع�ض اإنتاج ال�سكر يف 

الربازيل خال املو�سم احلايل، ولكن مع 

الهند،  م��ن  ال�����س��ادرات  على  قيود  فر�ض 

ل ي��ت��وق��ع ال���ت���ج���ار ان��خ��ف��ا���ض الأ����س���ع���ار 

ويقولون اإنها قد ترتفع بدل من ذلك

وق����ال م�����س��وؤول ح��ك��وم��ي ك��ب��ر مطلع 

بهدف  ال�سادرات  لتنظيم  حاجة  “هناك 

جتنب حدوث حالة من الذعر يف ال�سوق«

رغ���م ت��وق��ع��ات امل�����س��ادر ب�����س��اأن حتديد 

���س��ق��ف �����س����ادرات امل���و����س���م امل��ق��ب��ل ب���ني 6 

الكمية  اأن  اإل  ط��ن،  مايني  و7  مايني 

�ستتحدد بدقة قرب بداية مو�سم 2022-

2023

�ستنظر  احلكومة  اأن  امل�سادر  واأ�سافت 

حتديد  قبل  املو�سمية  الأمطار  �سلوك  يف 

احل�سة

واأ�سارت بيانات مكتب الأر�ساد اجلوية 

م��ن��اط��ق  يف  امل��و���س��م��ي��ة  الأم���ط���ار  اأن  اإىل 

زراعة ق�سب ال�سكر يف ولية ماهارا�سرتا 

الباد،  يف  منتج  اأكرب  وهي  الهند،  بغرب 

بداية  منذ  املتو�سط  60% من  بن�سبة  اأقل 

مو�سم الأمطار يف اأول يونيو/ حزيران

اأي��ار  م��اي��و/   24 يف  نيودلهي  وف��ر���س��ت 

قيودا على �سادرات ال�سكر لأول مرة منذ 

املو�سم  ل��ه��ذا  �سقف  ب��و���س��ع  ���س��ن��وات  ���س��ت 

عند 10 مايني طن

واحلكومة  ال�سناعة  تقديرات  وت�سر 

املو�سم  يف  القيا�سية  ال�����س��ادرات  اأن  اإىل 

احلايل قد توؤدي اإىل خف�ض املخزون اإىل 

ت�سرين  اأكتوبر/  اأول  يف  طن  مليون   6.5

اجل���دي���د،  امل���و����س���م  ي���ب���داأ  ع��ن��دم��ا  الأول، 

مقابل 8.2 مليون طن يف العام ال�سابق

ال�سكر  م�سانع  راب��ط��ة  رئي�ض  وط��ل��ب 

ت�سمح  اأن  ج��وجن��ون��وال،  اأديتيا  الهندية 

مايني   8 بت�سدير  للم�سانع  احلكومة 

ط���ن يف ال���ع���ام امل���ق���ب���ل، ح��ي��ث مي��ك��ن اأن 

امل�سجلة  القيا�سية  الكمية  الإنتاج  يتجاوز 

36 مليون ط��ن، بح�سب  ال��ع��ام وه��ي  ه��ذا 

ر�سالة اطلعت عليها رويرتز

كما حث اخلطاب احلكومة على اتخاذ 

للعام  الت�سدير  ح�سة  ب�ساأن  مبكر  ق��رار 

املقبل مل�ساعدة املطاحن يف ال�ستفادة من 

القوية العاملية  الأ�سعار 

وت�����ذه�����ب م���ع���ظ���م �������س������ادرات ال���ه���ن���د 

اإن��دون��ي�����س��ي��ا وب��ن��غ��اد���ض وال�����س��ودان  اإىل 

والإمارات ونيبال وال�سني

االنباط-وكاالت

اأك���د ال��رئ��ي�����ض ال��رو���س��ي ف��ادمي��ر بوتني 

اجل��م��ع��ة اأن ب����اده ت��ت��م��ت��ع ب��ال��ق��وة وامل��رون��ة 

يف م���واج���ه���ة ال���ع���امل ال���غ���رب���ي ال�����ذي ات��ه��م��ه 

ب��ال��غ��ط��ر���س��ة ال���س��ت��ع��م��اري��ة وحم���اول���ة �سحق 

باده من خال “حرب اقت�سادية خاطفة” 

العقوبات با�ستخدام �ساح 

وحت��������دث ب����وت����ني اأم����������ام م����ن����ت����دى ����س���ان 

ُيعقد  ال��ذي  ال��دويل،  القت�سادي  بطر�سربغ 

تقريًبا،  غربية  م�ساركة  اأي  ب��دون  العام  هذا 

يف  رو�سيا  �سيادة  مو�سوع  اإىل  م��رار  وت��ط��رق 

نظام عاملي جديد

كلمة  لبدء  املحدد  املوعد  من  قليل  وقبل 

اإلكرتونًيا  هجوًما  اإن  الكرملني  قال  بوتني، 

بال�سلل،  باملنتدى  اخلا�سة  الأنظمة  اأ���س��اب 

مم��ا اأرغ���م���ه ع��ل��ى ت��اأخ��ر م��وع��د ال��ب��دء مل��دة 

�ساعة

نفى الرئي�ض الرو�سي العبارات التي تقول 

اأن باده م�سوؤولة عن ارتفاع الأ�سعار العاملية 

الأ�سا�سية الغذائية  للمواد 

م��رور  ل�سمان  م�ستعدة  رو���س��ي��ا  اإن  وق���ال 

�سفن ت�سدير احلبوب الأوكرانية عرب البحر 

�ستة  اأو  خم�سة  لديها  اأوكرانيا  لكن  الأ�سود، 

بولندا  اأو  البي�ساء  رو�سيا  عرب  بديلة  ط��رق 

اأو رومانيا

ت��ط��ب��ع  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  اأن  واأ������س�����اف 

الأموال وتقتن�ض الغذاء يف الأ�سواق العاملية، 

حتقيق  يف  للم�ساعدة  م�ستعدة  رو���س��ي��ا  واأن 

واأب���دى  العاملية  ال��زراع��ة  اأ���س��واق  ال��ت��وازن يف 

ت��رح��ي��ب��ه ب���احل���وار م��ع الأمم��امل��ت��ح��دة ب�����س��اأن 

الغذائية الإمدادات 

اإم��دادات  اإن��ه من املهم زي��ادة  وق��ال بوتني 

رو�سيا  �سرت�سل  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����س��وق  يف  ال��غ��ذاء 

الطعام اإىل اأفريقيا وال�سرق الأو�سط

عندما  بالت�سفيق  ب��وت��ني  خ��ط��اب  ق��وب��ل 

“العملية  موا�سلة  على  ع��زم��ه  ت��اأك��ي��د  اأع���اد 

ال��ت��ي  اأوك����ران����ي����ا  يف  اخلا�سة”  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

القت�سادية  العقوبات  م��ن  واب��ل  يف  ت�سببت 

الغربية

ق��ال ال��رئ��ي�����ض ال��رو���س��ي يف خ��ط��اب��ه خ��ال 

مواجهة  وميكننا  قوي  �سعب  “نحن  املنتدى 

فعل  م��ث��ل��م��ا  م�����س��ك��ل��ة،  اأي  ���س��ن��ح��ل  حت���د.  اأي 

اأ���س��اف��ن��ا، وت��اري��خ ب��ادن��ا امل��م��ت��د ع��ل��ى م��دى 

األف عام يتحدث عن ذلك«. 

واأ�سار اأن الهدف الرئي�سي هو الدفاع عن 

يتحدث  التي  دونبا�ض  منطقة  يف  “�سعبنا” 
م��ع��ظ��م ���س��ك��ان��ه��ا ب��ال��ل��غ��ة ال��رو���س��ي��ة يف ���س��رق 

اأوكرانيا

امل���خ���اط���ر  ت������زاي������د  ظ������ل  “يف  واأ��������س�������اف 

وال���ت���ه���دي���دات ال���ت���ي ن���واج���ه���ه���ا، ك�����ان ق����رار 

قرارا  خا�سة  ع�سكرية  بعملية  القيام  رو�سيا 

لكنه  بالفعل،  �سعًبا  ك��ان  اإل��ي��ه..  ا���س��ط��ررن��ا 

قرار ا�سطراري و�سروري«

اأ�ساد  م�سبًقا،  م�سجل  فيديو  خطاب  ويف 

بالتعاون  بينغ  ج��ني  �سي  ال�سيني  الرئي�ض 

ال�سيني الرو�سي، و�سلط الأ�سواء على تاأكيد 

بوتني على انتهاء حقبة الهيمنة الأمركية.      

امل��ت��ح��دة تعترب  اإن ال��ولي��ات  وق���ال ب��وت��ني 

ع��ل��ى  الإل���ه���ي���ة  ال��ع��ن��اي��ة  “مبعوثة  ن��ف�����س��ه��ا 

يف  مكانها  تاأخذ  رو�سيا  اأن  موؤكًدا  الأر�ض”، 

ن��ظ��ام ع��امل��ي ج��دي��د ���س��ت��ح��دد ق��واع��ده “دول 

قوية وذات �سيادة«

 أكبر منتج للسكر عالميًا يتجه إلى تحديد سقف للصادرات.. هل تشتعل األسعار؟

 بوتين :سياسات الدول الفاشلة تسببت في أزمات لسنوات طويلة

الأحد  19 /6/ 2022 

البريطانيون يتخلوا عن وجبة طعام على األقل 
لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف!

االنباط-وكاالت

قلق  م�سدر  هي  الغذائية  املواد  اأ�سعار 

على  الربيطانيني  من  املئة  يف   76 لنحو 

بح�سب  املقبلة  ال��ث��اث��ة  ال�����س��ن��وات  م��دى 

درا�سة لوكالة معاير الغذاء

من  املئة  يف   22 ف��اأن  الوكالة  وبح�سب 

الربيطانيني تخلوا عن وجبة طعام على 

لعدم  الوجبات  حجم  من  قللوا  اأو  الأق��ل 

قدرتهم على تاأمني تكاليفها

وق����د ارت���ف���ع ع����دد م�����س��ت��خ��دم��ي ب��ن��ك 

الطعام من واحد من كل ع�سرة اأ�سخا�ض 

يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي اإىل واح��د م��ن ك��ل �ستة 

اأ�سخا�ض خال هذا العام

واأع�������رب ن�����س��ف الأ����س���خ���ا����ض ال���ذي���ن 

���س��م��ل��ت��ه��م ال���درا����س���ة ع���ن خم����اوف ك��ب��رة 

ب���������س����اأن م���ع���اي���ر ال�����غ�����ذاء م���ن���ذ خ�����روج 

ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن الحت����اد الأوروب������ي حبث 

عربوا عن القلق مما و�سفوه باملمار�سات 

ال�سيئة التي تقلل من جودة الطعام املتاح 

يف اململكة املتحدة

الربيطاين  التجزئة  احت��اد  وبح�سب 

ف���ان ال��ت�����س��خ��م يف اأ���س��ع��ار ال���غ���ذاء ارت��ف��ع 

بن�سبة 4.3 يف املئة يف مايو املا�سي مقارنة 

اأعلى  وه��و  اأب��ري��ل  �سهر  املئة يف  3.5 يف  ب��� 

م�ستوى منذ عام 2012

االنباط-وكاالت

بع�ساً  العاملي  الطران  قطاع  ا�ستعاد  اأن  ما 

من عافيته من جراء اإغاق احلدود بني الدول، 

والذي اأحدثته جائحة كورونا على مدى عامي 

اأخ���رى  م��وج��ع��ة  ���س��رب��ة  ليتلقى  و2021،   2020

ب�سبب الرتفاع القيا�سي يف اأ�سعار الوقود الناجم 

منذ  امل�ستمرة  الأوكرانية  الرو�سية  احل��رب  عن 

24 فرباير 2022.

وي����رى خ����رباء اق��ت�����س��اد وط��اق��ة اأن ���س��رك��ات 

ال���ط���ران حت����اول ج���اه���دة ا���س��ت��ي��ع��اب حت��دي��ات 

اأ���س��ع��ار ال��وق��ود وجت��ن��ب ن��ق��ل التكاليف  ارت��ف��اع 

الأ����س���ع���ار  ث���ب���ات  م��ت��وق��ع��ني  امل�������س���اف���ري���ن،  اإىل 

مع  اأ���س��ا���س��اً  املرتفعة  احل��ال��ي��ة  م�ستوياتها  عند 

الوقت  لكنهم يف  ال�سفر،  الطلب على  انخفا�ض 

�سلبياً  �سيتاأثر  الطران  قطاع  اأن  يوؤكدون  ذاته 

ارتفاع  حال  يف  ال�سغوطات  من  مزيداً  ويواجه 

اأ�سعار الطاقة اأكرث من م�ستوياتها احلالية.

ن�سال  الدكتور  القت�سادي  اخلبر  ويقول 

نيوز  �سكاي  “اقت�ساد  ملوقع  حديثه  يف  ال�سعار 

وامل��ط��ارات  ال��ط��ران  ���س��رك��ات  “تعد  عربية”: 

ال���ق���درة على  ك��ي��ان��ات �سبه اح��ت��ك��اري��ة، ول��دي��ه��ا 

مواجهة التحديات واملناف�سة يف ال�سوق، كما اأن 

التذاكر انطاقاً  اأ�سعار  القدرة على رفع  لديها 

من خ�سو�سية �سوق الطران والتي تتجلى يف 

بغ�ض  لل�سفر  الأعمال  رج��ال  �سريحة  ا�سطرار 

ه��ذه  ت�سكل  ال��ت��ذك��رة، ح��ي��ث  تكلفة  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 

ال�����س��ري��ح��ة ن��ح��و 75 يف امل��ئ��ة م��ن دخ���ل ���س��رك��ات 

�سوى  ت�سكل  ل  اأنها  من  الرغم  على  ال��ط��ران، 

امل�سافرين  اإجمايل عدد  املئة من  14 يف  اإىل   12

حول العامل«.

الدفاعي  الإنتاج  قانون  بايدن  ي�ستخدم  هل 

حلل اأزمة الوقود؟

بينما ال� 25 يف املئة الباقية من طبيعة متلقي 

ال��دك��ت��ور  ال���ط���ران، بح�سب  ���س��رك��ات  خ��دم��ات 

ال�����س��ع��ار، ف��ت��م��ث��ل ج��م��ه��ور ال�����س��ي��اح وال���ط���اب 

وبالتايل  عائاتهم،  ي���زورون  ال��ذي��ن  والأف����راد 

فاإن املرونة ال�سعرية لديهم كبرة مبعنى اأنهم 

ال��ت��ذاك��ر،  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  ح��ال  ال�سفر يف  يلغون 

ب��ع��ك�����ض امل���رون���ة ال�����س��ع��ري��ة ال�����س��ع��ي��ف��ة ل��رج��ال 

الأعمال.

وي�سيف اخلبر القت�سادي: “نعي�ض �سمن 

ظروف �سعبة ترتفع فيها اأ�سعار جميع خدمات 

والبحرية  ال��ربي��ة  النقليات  فيها  مب��ا  ال�سفر 

�سعرية  مبرتبة  الق��ت�����س��اد  و���س��ع  م��ا  وال�سحن 

اأعلى، وبالتايل فاإن النا�ض م�سطرون ل�ستخدام 

هذه اخلدمات الأمر الذي �سيوؤدي اإىل انخفا�ض 

الطلب عليها، لكن علمتنا �سركات الطران اأنها 

قادرة على ا�ستيعاب هذا الظروف وحتاول عدم 

اإىل  الت�سغيل  تكاليف  ارت��ف��اع  م�سكلة  ت�سدير 

لكن  ال�سفر،  ع��ن  عزوفهم  م��ن  خ��وف��اً  العماء، 

م�ستويات  اإىل  الوقود  اأ�سعار  ارتفاع  ا�ستمر  اإذا 

اأكرب ف�سوف ت�سطر ال�سركات اإىل رفع الأ�سعار 

وهنا �سوف تتاأثر، لت�سل اإىل مرحلة الإفا�ض، 

فالقت�سادات  الآن،  ذلك  اأ�ستبعد حدوث  لكنني 

الأوروبية والأمركية لي�ست يف حالة �سيئة ومل 

تدخل بفرتة ركود«.

املرحلة  ت�سهد  اأن  ال�����س��ع��ار  ال��دك��ت��ور  ورج���ح 

املرتفعة  الأ�سعار  الثبات على  من  نوعاً  الراهنة 

وان��خ��ف��ا���ض ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال�سفر الأم���ر  ح��ال��ي��اً 

الذي �سينعك�ض على دخل املطارات اأي�ساً ور�سوم 

الطران والعبور.

م����ن ج���ه���ت���ه، ي���و����س���ح ال����دك����ت����ور م�����س��ط��ف��ى 

ل�موقع  ال��ط��اق��ة  اأ���س��واق  يف  امل�ست�سار  ال��ب��زرك��ان 

كان  الطران  اأن قطاع  عربية”،  نيوز  “�سكاي 
من اأكرث القطاعات القت�سادية تاأثراً بكورونا، 

املئة  يف   10 بنحو  تكبدها  التي  اخل�سائر  مقدراً 

ال��ع��امل والتي  اق��ت�����س��ادات  اإج��م��ايل خ�سائر  م��ن 

جتاوزت 21 تريليون دولر من جراء اجلائحة.

ال���ي���وم م�سكات  ال���ط���ران  ق��ط��اع  وي���واج���ه 

وحتديات عديدة من بينها ارتفاع اأ�سعار الوقود 

ال��ط��ران،  ���س��رك��ات  ت�سغيل  تكاليف  زادت  ال��ت��ي 

���س��رك��ات  ن���ح���و  ت����راج����ع الن�����دف�����اع  اإىل ج���ان���ب 

الت�سخم  ارت��ف��اع  ب�سبب  وال��ط��ران  ال�سفريات 

وفقاً  الوقود،  لأ�سعار  القيا�سي  الرتفاع  نتيجة 

اأن تداعيات اجلائحة  اإىل  للبزركان، الذي لفت 

م�ستمرة نتيجة تخلي �سركات الطران عن عدد 

لتواجه  واخل��دم��ات  الطران  طواقم  من  كبر 

م�سكلة يف اإيجاد البدائل املتخ�س�سة وتدريبها.

ويتابع الدكتور البزركان يف �سرحه لتداعيات 

�سركات  “قامت  ق��ائ��ًا:  القطاع  على  اجلائحة 

ما  النفقات  لتقليل  ب��الن��دم��اج  ع��دي��دة  ط��ران 

���س��ي��وؤث��ر ع��ل��ى اخل���ط���وط وال���وج���ه���ات ال���ت���ي مت 

اإىل جانب  اإل��ي��ه��ا،  ال��رح��ات  تقليل  اأو  اإل��غ��اوؤه��ا 

تاأثرات ذلك على القطاع الفندقي وال�سياحي، 

�سركات  ت��واج��ه  تقنية  م�سكات  اأي�����س��اً  وه��ن��اك 

ال��ط��ران م��ا يت�سبب يف اإل��غ��اء م��ئ��ات ال��رح��ات 

�سركات  زادت  كما  امل�سافرين،  اإج���ازات  وتعطيل 

ال����ط����ران اأ����س���ع���ار ال���ت���ذاك���ر وه�����ذا ي���وؤث���ر على 

عقود  تعليق  ومت  اجل��وي��ة،  ال��رح��ات  م�سافري 

�سراء طائرات جديدة اأو ا�ستئجار طائرات ب�سبب 

ا�ستثمارات  على  اأث���ر  م��ا  ال�سفر  ح��رك��ة  ت��راج��ع 

واإنتاج م�سانع الطائرات«.

ب�������دوره، ي���وؤك���د اخل���ب���ر الق���ت�������س���ادي علي 

اأ�سعار وقود الطائرات 100  اأن ارتفاع  احلمودي 

يف املئة مقارنة مع العام املا�سي ب�سبب احلرب يف 

اأوكرانيا يهدد �سناعة الطران ما دفع �سركات 

الربحية  انخفا�ض  من  التحذير  اإىل  الطران 

وارتفاع اأ�سعار التذاكر.

وبالن�سبة ل�سركات الطران، يعد الوقود اأكرب 

م�سروفات ت�سغيلية فردية، حيث ميثل ما بني 

30 و 60 يف املئة من النفقات يف املتو�سط العام، 

وهذا يجعل الرتفاعات احلادة يف الأ�سعار تلحق 

ال�سرر ب�سكل كبر بالنتيجة النهائية ما يف�سر 

�سبب اختيار بع�ض �سركات النقل للتحوط من 

تكاليف الوقود م�سبقاً، بح�سب احلمودي، الذي 

منخف�ساً  ال�سفر  ت��ذاك��ر  على  ال�سغط  اع��ت��رب 

حتى الآن، حيث حتاول �سركات الطران جاهدة 

لكنه  امل�سافر،  العميل  اإىل  التكاليف  نقل  جتنب 

توقع اأن ي�سهد القطاع �سعوبات مع ثبات اأ�سعار 

التذاكر عند م�ستوياتها احلالية.

احل��م��ودي:  ي�سيف  للم�سافرين  وبالن�سبة 

“لحظ امل�سافرون الذين يتطلعون اإىل احلجز 
يف ال�سيف ارتفاعاً يف الأ�سعار، ما ي�سكل �سربة 

اأخ����رى ل��ه��م ن��ظ��راً لرت��ف��اع م��ع��دلت الت�سخم 

حني  يف  ال���دول،  من  العديد  يف  املعي�سة  وتكلفة 

�سليماً،  ي��زال  ل  ال�سيف  على  الطلب  اأن  يبدو 

اإل اأن زيادة الأ�سعار لحقاً قد تت�سبب يف تاأجيل 

الكثرين ل�سفرهم خال فرتات الذروة«.

بعد ضربة الوباء.. قطاع الطيران يتلقى صدمة أسعار الطاقة

 باركيندو: هدف أوبك+ استقرار سوق 
النفط وليس تحريك األسعار

االنباط-وكاالت

ق���ال حم��م��د ب��ارك��ي��ن��دو الأم����ني ال��ع��ام 

)اأوب��ك(  للنفط  امل�سدرة  البلدان  ملنظمة 

ال���ه���دف  اإن  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني  ب��ت�����س��ري��ح��ات 

)اأوب��ك+(  و�سركائها  اأوب��ك  بني  امل�سرتك 

ه����و ا����س���ت���ق���رار ال�������س���وق ول���ي�������ض خ��ف�����ض 

الأ�سعار اأو رفعها.

اإع���ادة  ك��ان��ت  اإذا  عما  ���س��وؤال  على  وردا 

ال�����س��وق  اإىل  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   9.7

�ست�ساعد يف  الأخ���ر  اأوب���ك+  ل��ق��رار  وف��ق��ا 

اأن  “ل ميكننا  النفط، قال  اأ�سعار  خف�ض 

منلي على ال�سوق ما يفعله” م�سرا اإىل 

العر�ض  ب��ني  ال���ت���وازن  حتقيق  مهمة  اأن 

جميع  عاتق  على  تقع  با�ستمرار  والطلب 

املنتجني.

ت���راج���ع���ت اأ����س���ع���ار ال���ن���ف���ط، م���ت���اأث���رة 

معدلت  رفع  اأعقاب  يف  الطلب  مبخاوف 

لكن عقوبات  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع  ال��ف��ائ��دة 

جديدة على اإيران حدت من الرتاجع.

وب���ت���داولت اأم�����ض ان��خ��ف�����س��ت ال��ع��ق��ود 

باملئة   0.4 اأو  �سنتا   47 برنت  الآجلة خلام 

تراجعت  ح��ني  يف  للربميل   119.34 اإىل 

ال���ع���ق���ود الآج����ل����ة خل�����ام غ�����رب ت��ك�����س��ا���ض 

اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.5 اأو  ���س��ن��ت��ا   57 ال��و���س��ي��ط 

117.02 دولر للربميل.

ف���ن���زوي���ا.. ه���ل ت�����س��ت��ط��ي��ع ت��ع��وي�����ض 

الرو�سي؟ النفط 

 ورف��ع��ت ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة يف اأن��ح��اء 

وكانت  الفائدة اخلمي�ض،  اأوروبا معدلت 

لاأ�سواق  �سادمة  الرفع  معدلت  بع�ض 

ول����وح����ت ب���ارت���ف���اع ت��ك��ال��ي��ف الإق����را�����ض 

ي�سغط  ال��ذي  املرتفع  الت�سخم  ملواجهة 

اإىل تبدد  وي����وؤدي  ال�����س��رك��ات  اأرب����اح  ع��ل��ى 

املدخرات.

الفائدة يف  رفع معدلت  وتاأتي موجة 

معدل  الأم��رك��ي  الفيدرايل  رف��ع  اأعقاب 

ال��ف��ائ��دة مب��ق��دار 75 ن��ق��ط��ة اأ���س��ا���ض ه��ذا 

الأ�سبوع يف اأعلى معدل منذ 1994.

على  ي��رك��زون  ظلوا  امل�ستثمرين  لكن 

اأع��ل��ن��ت  اأن  ب��ع��د  ان��خ��ف��ا���ض الإم���������دادات، 

جديدة  عقوبات  فر�ض  املتحدة  الوليات 

على اإيران.

وف��ر���س��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع��ق��وب��ات 

ت�سدير  يف  �ساعدت  �سينية  �سركات  على 

م��ن��ت��ج��ات ب���رتوك���ي���م���اوي���ات اإي���ران���ي���ة، يف 

خطوة قد تهدف اإىل زيادة ال�سغط على 

اإيران لإحياء اتفاق 2015 النووي

 باول: الفيدرالي األميركي »يركز 
بشدة« على خفض التضخم

االنباط-وكاالت

جروم  الأمركي  الفيدرايل  رئي�ض  كرر 

الت�سخم،  بكبح  املركزي  البنك  التزام  باول 

م��ع��ت��ربا اأن����ه اأم����ر ����س���روري ل��ل��ن��ظ��ام امل���ايل 

العاملي.

وق�����ال ب�����اول خ����ال م���وؤمت���ر ع���ن ال����دور 

ال��ع��امل��ي ل���ل���دولر ب��رع��اي��ة ال��ف��ي��درايل “اإن 

احلفاظ  يف  القوي  ب��دوره  الفيدرايل  التزام 

�سي�سهم  “الت�سخم”  الأ�سعار  ا�ستقرار  على 

يف الثقة الوا�سعة بالدولر كمخزن للقيمة. 

ول���ه���ذه ال���غ���اي���ة، ي���رك���ز ���س��ان��ع��و ال�����س��ي��ا���س��ة 

ال��ن��ق��دي��ة يف ال��ف��ي��درايل ب�����س��دة ع��ل��ى اإع����ادة 

الت�سخم اإىل هدفنا البالغ 2 %«.

بعد يومني من  الت�سريحات  وتاأتي هذه 

املفتوحة  لل�سوق  ال��ف��ي��درال��ي��ة  اللجنة  ق��رر 

رف���ع م���ع���دلت ال���ف���ائ���دة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ب��اأع��ل��ى 

نطاق  اإىل   %0.75 ب��واق��ع   1994 منذ  وت��رة 

م�ستهدف يبلغ %1.5 - %1.75.

وك������ان م���ع���دل ال��ت�����س��خ��م يف ال����ولي����ات 

امل��ت��ح��دة ق���د ارت���ف���ع يف م��اي��و ب��ن�����س��ب��ة %8.6 

م�سجا اأعلى م�ستوى منذ 1981.

و�����س����دد رئ���ي�������ض ال����ف����ي����درايل الأم����رك����ي 

جروم باول على اأهمية الدولر يف التمويل 

التي  الأدوات  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��را  ال��ع��امل��ي، 

و����س���ع���ه���ا الح���ت���ي���اط���ي ال����ف����ي����درايل خ���ال 

اأق��ر���س��ت  وال���ت���ي  “كوفيد-19”  ج��ائ��ح��ة 

العاملية  املركزية  للبنوك  الأمركية  العملة 

التي حتتاج اإىل ال�سيولة.

ك��م��ا حت���دث ع��ن ال��ت��غ��ي��رات ال��ق��ادم��ة يف 

ا�ستخدام  ذلك  يف  مبا  العاملي،  املايل  النظام 

ال��ع��م��ات ال��رق��م��ي��ة واأن���ظ���م���ة ال���دف���ع مثل 

اأن  املتوقع  ، وهي خدمة من   FedNow
تبداأ عرب الإنرتنت عام 2023.



الإعالين
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90 الأحد   19/ 6 / 2022 

االنباط-وكاالت

اأو����س���اع م��ت�����س��اع��دة ���س��ه��دت��ه��ا ال�����س��اع��ات 

الأخ����������رة، ب���ع���د اإط��������اق امل����ق����اوم����ة ب��غ��زة 

على  رداً  املحتلة  ع�سقان  جت��اه  ���س��اروخ��اً 

اغ���ت���ي���ال الح���ت���ال الإ����س���رائ���ي���ل���ي ���س��ه��داء 

الثاثة، لرد عليه جي�ش الحتال  جنني 

غزة،  قطاع  و�سط  للمقاومة  موقع  بق�سف 

فهل تذهب الأمور اإىل الت�سعيد؟

ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة اجل��ه��اد الإ���س��ام��ي 

الإ�سرائيلي  الحتال  اأن  اأكد  املدلل  اأحمد 

ف�سله  يعك�ش  الأخ��ر  الق�سف  خ��ال  وم��ن 

املحتلة،  ال�����س��ف��ة  يف  امل��ق��اوم��ة  م��واج��ه��ة  يف 

وخا�سة يف جنني

خا�ش  ت�سريح  يف  املدلل  القيادي  وق��ال 

اإن الح��ت��ال  ب�����س��ب��ك��ة م�����س��در الإخ���ب���اري���ة 

جنني  كتيبة  ���س��ه��داء  ب��اغ��ت��ي��ال  اأن���ه  يعتقد 

على حق  املقاومة، م�سدداً  �سيوقف  الثاثة 

ال�سعب الفل�سطيني الكامل يف املقاومة

ودع����ا امل���دل���ل اأه�����ايل ال�����س��ف��ة وال���داخ���ل 

املحتل اإىل اإ�سعال الأر�ش حتت اأقدام جنود 

العمليات  واإطاق  وم�ستوطنيه،  الحتال 

م�سيفاً:   املحتلة،  املدن  يف  �سده  البطولية 

ال��ع��دوان  على  متفرجة  تقف  ل��ن  امل��ق��اوم��ة 

اأبناء �سعبنا امل�ستمر على 

الإ���س��ام��ي خ�سر  ال��ق��ي��ادي يف اجل��ه��اد 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يد  ال�����س��ع��ب  اأن  اأك����د  ع���دن���ان 

واحدة وكافة ال�ساحات متكاتفة يف مواجهة 

املقاومة  رد  مثمناً  الإ�سرائيلي،  الح��ت��ال 

بغزة على اغتيال �سهداء جنني الثاثة

مل�����س��در  واأ�������س������اف ع�����دن�����ان يف ح����دي����ث 

املقاومة،  على  نعّول  ما  كثراً  الإخ��ب��اري��ة: 

انت�سار  الليلة هو  الفعل من غزة هذه  ورد 

للمقاومة يف جنني

ال��ع��ل��م  ت����رف����ع  دوم��������اً  ج���ن���ني  اأن  واأك��������د 

وت��ف��ر���ش  الح��ت��ال  وج���ه  يف  الفل�سطيني 

ع��ل��ي��ه امل���ع���رك���ة، وك��ل��م��ا ق��ت��ل واع���ت���ق���ل من 

تنك�سر من  ل  �سبانها خرجت همم جديدة 

اأفعاله

اأظلم والبادي  بالت�سعيد..  الت�سعيد 

يرى  ال��ع��ق��اد  ه��اين  د.  ال�سيا�سي  املحلل 

اإع���دام  اأم�����ش م��ن  اأم�����ش واأول  اأن م��ا ح��دث 

وق�سف  ب��ارد،  ب��دم  الثاثة  جنني  ل�سهداء 

�سمال قطاع غزة ا�سطر املقاومة للرد على 

الحتال

وب����نّي ال��ع��ق��اد مل�����س��در الإخ���ب���اري���ة اأن رد 

اأن��ه��ا  امل��ق��اوم��ة ع��ل��ى اإع����دام ال�����س��ه��داء يعني 

خال  ���س��اد  ال��ذي  ال�سمت  تك�سر  اأن  ت��ري��د 

ع����ام، ول���ت���وؤك���د اأن����ه ���س��يء م���ن امل��ا���س��ي ول 

جرائم  على  ذلك  من  اأك��ر  ال�سكوت  ميكن 

الحتال

اأن املرحلة اجلديدة خطرة،  اإىل  واأ�سار 

اليوم  �سباح  قال  الحتال  جي�ش   : متابعاً 

اإن اجلهاد الإ�سامي اأطلقت �ساروخها رداً 

يف  بالت�سعيد،  معنية  وه��ي  الغ��ت��ي��ال  على 

املقابل حما�ش غر معنية فيه

القادمة  ال�سيناريوهات  اأن  على  و���س��دد 

اإذا  خا�سة  اأكرب  مواجهة  و�ست�سهد  خطرة 

ق��ي��ادات  بت�سفية  خمططه  الح��ت��ال  نفذ 

من اجلهاد وا�ستمر يف اغتيال �سبان كتيبة 

جنني

ال���رد  ي���ح���اول  الح���ت���ال  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

تزامناً  ملعركة  الجن���رار  من  خوفاً  ب��ت��وازن 

م����ع زي�������ارة ب����اي����دن امل���رت���ق���ب���ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، 

م�����س��ي��ف��اً: الح��ت��ال غ��ر ج��اه��ز امل��واج��ه��ة 

وح��ك��وم��ت��ه م��ي��ت��ة وم���ن���ه���ارة و���س��ط دع���وات 

حللها

يف  الحتال  جي�ش  ا�ستمر  اإذا  واأ�ساف: 

غ��زة،  ال��ن��ار يف قطاع  دائ��رة  الق�سف وو���س��ع 

لت�سل  ال�سواريخ  دائرة  �ستو�سع  فاملقاومة 

مدن اأخرى غر ع�سقان

واأردف اأن قرار الحتال بت�سفية كتيبة 

ب���ل مت ات���خ���اذه قبل  ج��ن��ني ل��ي�����ش ج���دي���داً 

فهو  عاقلة،  اأبو  �سرين  ال�سحفية  اغتيال 

وتفكيك  ك��ام��ل��ة  امل��ق��اوم��ة  لت�سفية  ي�سعى 

كافة القيادات امل�سلحة يف نابل�ش وبيت حلم 

واخلليل وغرها

بالقول  حديثه  ال�سيا�سي  املحلل  وختم 

اإنه ل ميكن ال�سمت على جرائم الحتال 

حتى لو زاد عدد ت�ساريح العمل لغزة ومنح 

مزيد من التح�سينات لأهلها، واأن املواجهة 

الفل�سطيني  ال��ك��ل  ب���ني  ���س��ت��ك��ون  ال��ق��ادم��ة 

والحتال ولي�ش فقط اجلهاد الإ�سامي

االنباط-وكاالت

ال��ع��امل��ي��ة للدفاع  ال��ع��ام للحركة  امل��دي��ر  اأك���د   

ع��ن الأط��ف��ال فل�سطني، خ��ال��د ق��زم��ار اأن ق��وات 

العام  ب��داي��ة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي قتلت منذ  الح��ت��ال 

اجلاري 2022، وحتى الآن، 14 طفًا فل�سطينًيا، 

�سجونها،  يف  طفًا   170 نحو  اعتقال  وت��وا���س��ل 

م�سدًدا على اأنه مل تعد هناك حقوق حممية وفق 

التفاقات الدولية لهوؤلء الأطفال

وقال هناك ا�ستهداف وا�سح لأطفال فل�سطني 

اإ�سرائيلية قدمية، ولكن اجلديد  �سيا�سة  وه��ذه 

ب��امل��و���س��وع ه���و طبيعة ال���س��ت��ه��داف ب��الإ���س��اب��ة 

والقتل بهذه الطريقة حتى و�سل عدد ال�سهداء 

من الأطفال منذ بدابة العام 14 �سهيًدا، وكذلك 

م��اح��ق��ة الأط���ف���ال ب�سن م��ب��ك��رة، م��ا ي��ع��رب عن 

احلالة التي يواجهها ال�سعب الفل�سطيني، كما اأنه 

وا�سح وجود نوع من الت�سابق يف دولة الحتال 

من يبط�ش ويقتل بالفل�سطينيني

وت��اب��ع ق���زم���ار: يف ك��ل احل�����الت مل جن��د اأن 

وك��ان  الأط���ف���ال،  لقتل  ع�سكرًيا  م����ربًرا  ه��ن��ال��ك 

اأو  قتله  دون  الطفل  على  ال�سيطرة  ب��الإم��ك��ان 

له،  الدائمة  بالإعاقة  الت�سبب  دون  اأو  ا�سابته، 

ويجب اأن يكون اإطاق النار وفق القانون الدويل 

اآخر و�سيلة لل�سيطرة على املهاجم، خا�سة اإطاق 

النار على املناطق العلوية من اجل�سم

واأك����د ق��زم��ار اأن ا���س��ت��ه��داف الأط���ف���ال ي��اأت��ي 

ب�سكل  الفل�سطيني  ال�سعب  ا�ستهداف  �سياق  يف 

ع��ام، يف ر�سالة من الحتال لاأهايل وال�سعب 

الفل�سطيني اأن��ه مل يعد لكم ولأبنائكم اأم��ان يف 

اأن  الفل�سطينيني  يريدون من  وهم  البلد،  هذه 

يرتكوا هذه البلد كنوع من ال�سغط والتهجر 

دون اللجوء للتهجر الق�سري ب�سكل مبا�سر

وقال قزمار: اإن هذا ال�ستهداف بات وا�سًحا 

فيما يجري باخلليل القدمية والقد�ش واملناطق 

اللتفافية  وال��ط��رق  امل�ستوطنات  م��ن  القريبة 

الفل�سطيني،  املواطن  بهدق تهجر  واحل��واج��ز، 

وم��ا يجري يدلل ك��ل ي��وم اأن���ه مل يعد م��وج��وًدا 

اأي حق من حقوق الطفل الفل�سطيني، املحمية 

م�ستهدفة  باتت  وكلها  الدولية،  التفاقات  وفق 

اإن ه��ن��اك حقوق  ب��ان��ت��ه��اك��ات الح���ت���ال، ح��ي��ث 

هذه  لكن  ال���ظ���روف،  ك��ل  يف  ل��اأط��ف��ال  اأ�سا�سية 

ممنهج،  وب�سكل  ي��وم��ي  ب�سكل  تنتهك  احل��ق��وق 

اإىل ا�ستهداف احلق بالتعليم  حتى و�سل الأم��ر 

وال�سحة

وفيما يتعلق با�سهداف الأطفال بالعتقال اأو 

توا�سل  اإ�سرائيل  اإن  قزمار:  قال  ال�ستدعاءات، 

�سجونها،  ب��ني 160- 170 ط��ف��ًا يف  م��ا  اع��ت��ق��ال 

وهذا الرقم قد يزيد اأو ينق�ش، غن زادت اأعمار 

الطفال فوق 18 من اأولئك الأطفال املحكومني

واأ�سار قزمار اإىل اأن التعامل مع الأطفال منذ 

يتم  واملحاكمة،  التحقيق  حتى  العتقال  حلظة 

كاأطفال،  خل�سو�سيتهم  واح���رتام  م��راع��اة  دون 

اأك���ر �سعوبة  اأ���س��ال��ي��ب  وت��ت��م بحقهم مم��ار���س��ة 

واأكر ق�سوة من التعامل مع البالغني، حيث يتم 

ال�ستقواء عليهم ل�سغر �سنهم

ونوه قزمار اإىل اأن القانون الدويل قد ي�سمح 

ب��اع��ت��ق��ال الأط���ف���ال امل���وج���ودي���ن يف اأر������ش حتت 

الحتال، اإن كانوا خمالفني للقانون وهي حالة 

يتم  ح��ي��ث  الفل�سطينيني،  ل���دى  م��وج��ودة  غ��ر 

اللجوء لاعتقال يف اآخر املراحل، لكن اإ�سرائيل 

تلجاأ لاعتقال منذ البداية

�سحية  ه��و  الفل�سطيني  ال��ط��ف��ل  اإن  وق����ال: 

لاحتال، و�سحية عندما يتم اعتقاله وحرمانه 

من حقوقه خال العتقال، واأك��اد اأج��زم اأن كل 

طفل يتم اعتقاله يتم تعري�سه للتعذيب النف�سي 

اأو اجل�سدي

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��اح��ق��ة جم���رم���ي احل���رب 

اإن  ق��زم��ار:  ق��ال  الأط���ف���ال،  بحق  الإ�سرائيليني 

ال����دويل وا���س��ح مب��ا يتعلق مباحقة  ال��ق��ان��ون 

ارتكبت  م��ن  ك��ل  ي�سمل  القانون  واأن  املجرمني، 

بحقهم جرائم ج�سمية يف اأر�ش حتت الحتال، 

جنيف  اتفاقية  وقعت  التي  ال���دول  اأن  والأ���س��ل 

ملحاكمة  حم��اك��م��ه��ا  ت��ف��ت��ح  اأن  ع��ل��ي��ه��ا  ال���راب���ع���ة 

جمرمي احلرب الإ�سرائيليني

وت���اب���ع ق����زم����ار، ح���اول���ن���ا ا����س���ت���خ���دام الآل���ي���ة 

القانونية ملاحقة اأولئك املجرمني، لكن لاأ�سف 

فاإن الدول الأوروبية عدلت قوانينها التي تتعلق 

اأم��ام حماكمها، والآن وبعد  مبثل هذه الق�سايا 

ف�سل جمل�ش الأم��ن بهذا ال�سياق، يوجد اأمامنا 

حمكمة اجلنايات الدولية

اإىل  ال��ت��وج��ه  اأن خ��ط��وة  اإىل  ق���زم���ار  واأ����س���ار 

اجل��ن��اي��ات ال��دول��ي��ة خ��ط��وة ب��الجت��اه ال�سحيح 

اأن  وط��امل��ا  وب��ط��ي��ئ��ة،  مل�����س��اوام��ات  تخ�سع  لكنها 

ال��دول الأوروبية  دولة الحتال على يقني باأن 

اجل��رائ��م  �ستبقى  لها  احل�سانة  ت��وف��ر  واأم��رك��ا 

حمكمة  تقوم  اأن  الإ���س��رار  علينا  ل��ذا  م�ستمرة، 

الدولية بدورها بالتحقيق، لكن ذلك  اجلنايات 

الأمر بطيئ

واأك����د ق��زم��ار اأن����ه يف ح���ال ���س��ع��رت اإ���س��رائ��ي��ل 

نهاية  ذل��ك  ف�سيكون  م�سائلة،  بوجود  وجنودها 

ا���س��ت��م��رار دول���ة الح��ت��ال  لتلك اجل���رائ���م، واإن 

الفرار من امل�ساءلة حول اجلرائم، ف��اإن يف ذلك 

ر���س��ال��ة ل��ا���س��ت��م��رار ب��ج��رائ��م��ه��م، ط��امل��ا ي��وج��د 

جمتمع دويل يتغا�سى عن جرائم الحتال

 دعمًا لـ»عواودة وريان«..

االنباط-وكاالت

اأ����س���رى   5 ال�������س���ب���ت،  ي�����وم   ي���وا����س���ل 

����س���ج���ون الح����ت����ال الإ����س���رائ���ي���ل���ي،  يف 

م��ع��رك��ة الأم���ع���اء اخل���اوي���ة ب��الإ���س��راب 

متعددة  مطالب  لتحقيق  الطعام؛  عن 

واأبرزها ك�سر العتقال الإداري.

خليل  املعتقل  ه��و  امل�����س��رب��ني  واأب����رز 

ع�������واودة ال�����ذي دخ����ل اإ����س���راب���ه ي��وم��ه 

الإداري،  لع���ت���ق���ال���ه  رف�������س���ا   107 ال������ 

“اأ�ساف  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  حم��ت��ج��ز  وه����و 

هروفيه” بو�سع �سحي خطر، كما اأن 

الطعام  عن  م�سرب  ري��ان  رائ��د  املعتقل 

رف�����س��ا لعتقاله  ك��ذل��ك  ي��وم��ا   72 م��ن��ذ 

“الرملة”  �سجن  يف  وي��ق��ب��ع  الإداري، 

بو�سع �سحي خطر.

زكريا  الأ���س��ر  يوا�سل  ال�سياق،  ويف 

اإ���س��راب��ه ع��ن ال��ط��ع��ام لليوم  ال��زب��ي��دي 

للمعتقلني  اإ���س��ن��اداً  ال���ت���وايل؛  ع��ل��ى   13

ال��ع��واودة وري��ان، حيث يقبع يف زنازين 

“اأيلون- الرملة«. �سجن 

قادري  يعقوب  الأ�سر  ويوا�سل  كما 

م��ن��ذ 18 ي��وم��ا ك��ذل��ك، رف�����س��ا ل��ظ��روف 

ع��زل��ه ال�����س��ع��ب��ة وال���ق���اه���رة يف زن��ازي��ن 

وم���ط���ال���ب���ا  اأوهليكدار”،   “ ����س���ج���ن 

ب��ا���س��ت��ع��ادة ح��ق��وق��ه ال��ت��ي ���س��ل��ب��ت م��ن��ه، 

والأ������س�����ر حم���م���د ن�������وارة ����س���رع م��ن��ذ، 

الطعام  عن  باإ�سراب  جم��ددا  الأرب��ع��اء، 

منذ  املتوا�سل  عزله  ل�ستمرار  رف�سا 

11 �سهرا، يف زنازين �سجن “رميون«.

المطران حنا: نتمنى أن يزداد الوعي في عالمنا 
الفلسطينية القضية  عدالة  تجاه 

االنباط-وكاالت

امل����ط����ران ع��ط��ا اهلل ح��ن��ا  ا���س��ت��ق��ب��ل 

رئ���ي�������ش ا����س���اق���ف���ة ���س��ب�����س��ط��ي��ة ل���ل���روم 

الأرث����وذك���������ش، ام�������ش ال�����س��ب��ت، وف���دا 

ممثلي  من  ع��ددا  �سم  اأمريكيا  كن�سيا 

والذين  املتحدة  الوليات  يف  الكنائ�ش 

و�سلوا يف زيارة ا�ستطاعية ت�سامنية 

مع �سعبنا الفل�سطيني ب�سكل عام ومع 

مدينة القد�ش ب�سكل خا�ش

الأمريكي،  الوفد  ا�ستقبل حنا  وقد 

مرحًبا بزيارتهم حيث قدم لهم �سرحا 

ومكانة  واأه��م��ي��ة  ت��اري��خ  ع��ن  تف�سيليا 

قبلة  يعترب  ال��ذي  املقد�ش  امل��ك��ان  ه��ذا 

ل��ك��اف��ة امل�����س��ي��ح��ي��ني يف ال��ع��امل وامل��ك��ان 

لأنه”  وذل���ك  امل�سيحية،  يف  الأق���د����ش 

امل��رت��ب��ط��ة  امل��ق��د���س��ة  امل���واق���ع  يحت�سن 

ل  امل�سيح  حياة  من  الأخ��رة  باملراحل 

�سيما القرب املقد�ش الذي منه بزغ نور 

احلياة لكي يبدد ظلمات هذا العامل”

بوجودكم  �سعداء  “نحن  واأ���س��اف: 

تت�سع  اأن  ونتمنى  ال��ق��د���ش  م��دي��ن��ة  يف 

اأم��ري��ك��ا ويف  �سعبنا يف  اأ���س��دق��اء  رق��ع��ة 

���س��ائ��ر اأرج����اء ال��ع��امل ك��م��ا اإن��ن��ا نتمنى 

ال��ق�����س��ي��ة  جت������اه  ال����وع����ي  ي��������زداد  اأن 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ت��رب ق�����س��ي��ة 

اإىل  يتوق  ال��ذي  الفل�سطيني  ال�سعب 

اإنها  وال�����س��ام كما  ال��ع��دال��ة واحل��ري��ة 

ق�سية كافة الحرار يف عاملنا املوؤمنني 

ال��ع��دال��ة واحل��ري��ة وال��دف��اع عن  بقيم 

الإن�سان” حقوق 

�سعبنا  ت��ع��ر���ش  “لقد  ح��ن��ا:  وق���ال 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل��ل��ن��ك��ب��ات وال��ن��ك�����س��ات 

واملظامل واإ�سافة اإىل كل ذلك تعر�ش 

اإعام  فهنالك  والت�سويه  للتحري�ش 

وك��اأن��ه  القاتل  ي��ربز  عاملنا  يف  مغر�ش 

ال�����س��ح��ي��ة وامل��ق��ت��ول وك���اأن���ه الإره���اب���ي 

ي��درك  واأن  ت��درك��وا  اأن  نتمنى  ون��ح��ن 

جميع اأولئك املنادين بحقوق الإن�سان 

يف ع���امل���ن���ا ب������اأن الإره���������اب احل��ق��ي��ق��ي، 

اإمن����ا ي��ج�����س��ده الح���ت���ال ب�����س��ي��ا���س��ات��ه 

وممار�ساته”

 التصعيد بالتصعيد.. المقاومة ترد على جريمة جنين واالحتالل يتجنب مواجهة أوسع

واعتقل 170 آخرين.. االحتالل اإلسرائيلي يقتل 14 طفًلا فلسطينًيا منذ بداية 2021

االنباط-وكاالت

“يديعوت  �����س����ح����ي����ف����ت����ي  ك���������س����ف����ت   

تاميز”  و”نيويورك  اأحرونوت” العربية  

الأم����رك����ي����ة،ال����ن����ق����اب ع����ن ب����روت����وك����ولت 

ح���ك���وم���ي���ة ق���دمي���ة ت��ت��ع��ل��ق ب���ح���رب ل��ب��ن��ان 

الأوىل.

و ت��ب��ني ح�����س��ب ال���ربوت���وك���ولت ك��م ك��ان 

ع��م��ي��ق��اً وم��ب��ا���س��راً ال�����دور الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف 

ارت����ك����اب امل����ج����ازر يف خم��ي��م��ي ال��اج��ئ��ني 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ����س���ربا و����س���ات���ي���ا، ق���رب 

الرئي�ش  انتخاب  فر�ش  يف  واأي�ساً  ب��روت، 

اجلميل،  ب�سر  لحقاً،  قتل  الذي  اللبناين 

ب��ل��غ��ت ح���د ن��ق��ل اأع�����س��اء يف ال���ربمل���ان حتت 

وهو  ل�ساحله  ي�سوتوا  كي  ال�ساح،  تهديد 

الكتائب،  ح��زب  زع��ي��م  حينه  يف  ك��ان  ال���ذي 

ووعد بتوقيع اتفاق �سام مع اإ�سرائيل.

ويت�سح مما ورد يف هذه الربوتوكولت، 

�����س����وؤون  امل���ت���خ�������س�������ش يف  ن�������س���ره���ا  ال����ت����ي 

امل��خ��اب��رات، رون���ني ب��رغ��م��ان، ال���ذي يعمل 

الع�سكريني  امل�سوؤولني  اأن  ال�سحيفتني   يف 

والأم���ن���ي���ني الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني وق������ادة ح��زب 

ال��ك��ت��ائ��ب يف ذل���ك ال��وق��ت ع��م��ل��وا م��ع��اً على 

تن�سيق رواية تبعد عنهم امل�سوؤولية املبا�سرة 

 1300 نحو  �سحيتها  راح  التي  املجازر،  عن 

فل�سطيني، يف 16 و17 اأيلول عام 1982.

م�������س���م���ون  اإن  ب������رغ������م������ان  وق������������ال   

ال����ربوت����وك����ولت، ال���ت���ي وق���ع���ت ب���ني ي��دي��ه، 

للغاية من  باملطلق مع عدد كبر  يتناق�ش 

م�سابهة  ر�سمية  اج��ت��م��اع��ات  ب��روت��وك��ولت 

ُعقدت يف تلك الفرتة.

الجتماع  وقائع  الربوتوكولت  وتتناول 

الإ�سرائيليون مع عدد  الذي عقده  ال�سري 

م��ن ق����ادة ال��ك��ت��ائ��ب يف ق��ل��ب ب����روت يف 19 

اأي بعد يومني من املجزرة، و�سارك  اأيلول، 

ف��ي��ه رئ��ي�����ش جي�ش الح��ت��ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

املنطقة  وق��ائ��د  “رفول”،  اإي��ت��ان  رف��ائ��ي��ل   ،

اأم��ر  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  اجل��ي�����ش  يف  ال�سمالية 

املو�ساد  “تيفيل” يف  دروري، ورئي�ش �سعبة 

العاقات اخلارجية، مناحيم  امل�سوؤولة عن 

نيفوت، ورافقتهم حا�سية وحرا�ش كثرون.

ك��ان  “اإيتان  ف����اإن  ب��رغ��م��ان،  وب��ح�����س��ب 

الكتائب،  غا�سباً خال الجتماع مع قيادة 

ال����ذي ارت���ك���ب ع��ن��ا���س��ره امل���ج���زرة ان��ت��ق��ام��اً 

املنتخب،  لبنان  ورئي�ش  زعيمهم  لغتيال 

ب�������س���ر ج���م���ي���ل، ع���ل���ى اأي��������دي امل����خ����اب����رات 

وكان  اأي��ام.  بخم�سة  املجزرة  قبل  ال�سورية، 

ال��ع��امل ع��ا���س��ف��اً يف اأع���ق���اب م�����س��اه��د م��ئ��ات 

اإ�سرائيل امل�سوؤولية«. اجلثث وحمل 

الج��ت��م��اع  ه����ذا  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ون  واأراد 

بهدف تقلي�ش الأ�سرار.

اإي���ت���ان  ي��ه��ت��م  “مل  ب���رغ���م���ان:   وك���ت���ب 

توبيخ  يريد  يكن  ومل  الأخاقي،  باجلانب 

ق����ادة ال��ك��ت��ائ��ب ب�����س��ب��ب ارت��ك��اب��ه��م امل��ج��زرة، 

ب���ع���دم���ا م��ك��ن��ت��ه��م اإ�����س����رائ����ي����ل م����ن دخ����ول 

امل��خ��ي��م��ني، واإمن�����ا ت��ن�����س��ي��ق ال����رواي����ة ال��ت��ي 

اأمام العامل«. �سُتعر�ش 

 واأو�سح اإيتان لقادة الكتائب اأنه يخ�سى 

اإىل  املجزرة  بعد  العاملية  ال�سجة  ت��وؤدي  اأن 

ب��روت،  من  الإ�سرائيلية  القوات  ان�سحاب 

وي�����س��رح  اأح���دك���م  ي��ق��وم  اأن  “يجب  وق����ال: 

يف  �ساركتم  اإن��ك��م  وي��ق��ول  ب�سرعة،  املو�سوع 

التحرير  منظمة  مقاتلي  حم��ارب��ة  مهمة 

الفل�سطينية يف املخيمات واأن ما حدث كان 

خارج عن �سيطرتكم«.

“ن�سر  ال��ك��ت��ائ��ب  ع��ل��ى  دروري  واق�����رتح 

رواية تقول اإن ما ح�سل هو امتداد لأحداث 

ق��وات  ارتكبتها  التي  امل��ج��زرة  اأي  ال��دام��ور، 

�سورية �سد م�سيحيني يف لبنان، والتو�سيح 

هذه لي�ست �سيا�ستكم. وبالإمكان القول اإنه 

جتري  كانت  اإليها  دخلتم  التي  الأماكن  يف 

فيها معارك بني مع�سكرات داخل املخيمات 

ولي�ش مع الكتائب فقط«.

ق����ادة  اأح������د  “قال  ال���ت���ق���ري���ر،  وح�������س���ب 

ال��ك��ت��ائ��ب، خ����ال ل���ق���اء م���ع م�����س��وؤول��ني يف 

امل���و����س���اد، اإن����ه ب��ك��ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق��ت��ال يف 

�ستعالج  حبيقة  اإي��ل��ي  ق���وات  ف���اإن  ب����روت، 

للتقرير،  املو�سوع م�سبقاً”. وحبيقة، وفقاً 

املتعط�سني  القتلة  من  جمموعة  قائد  هو 

ل��ل��دم��اء ال��ذي��ن ق����ادوا ارت���ك���اب امل���ج���زرة يف 

و�ساتيا. �سربا 

“يديعوت  ن�سرته  ال��ذي  التقرير  واأ�سار 

على  ع��ام��اً   40 م���رور  ملنا�سبة  اأحرونوت”، 

كان  دروري  اأن  رغ��م  اأن��ه  اإىل  لبنان،  ح��رب 

ارتكبوا  الذين  هم  الكتائب  اأن  جيداً  يعلم 

ب��اأن  “رواية ك��اذب��ة،  امل��ج��زرة، ف��اإن��ه اق���رتح 

ق�سماً من �سحايا املجزرة على الأقل ُقتلوا 

يف حرب داخلية بني �سكان املخيمني«.

وح�سبما ورد يف الربوتوكول، رد جوزيف 

قائًا  الكتائب،  ق��ادة  اأح��د  وه��و  خليل،  اأب��و 

نتحمل  اأن  ه���و  ع��م��ل��ي��اً  ت��ري��دون��ه  “ما  اإن 

يف  م�ستحيل  وه���ذا  الأم����ر،  ه��ذا  م�سوؤولية 

معاجلة  وينبغي  احلايل.  ال�سيا�سي  الو�سع 

ذل���ك ب�����س��ورة ي��وم��ي��ة، وب�����س��ك��ل ���س��ب��اب��ي. ل 

ميكننا العرتاف باأن الكتائب ارتكبت ذلك، 

وخل�ش  بالنفي”.  ال���س��ت��م��رار  خ���ال  م��ن 

“اأو�سحنا  اإن�����ه  ب���ال���ق���ول  ال��ن��ق��ا���ش  اإي���ت���ان 

الأمر  �سيدر�سون  )الكتائب(  وهم  موقفنا 

ويقررون، لكن احلقائق معروفة«.

اليهودية  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون  ج��ه��د 

امل�سيحي ولبنان 

اأه�������داف  “بني  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  وي����ذك����ر 

اإ�سرائيل يف تلك احلرب، كان تن�سيب ب�سر 

رئي�ساً.  اجلميل 

وكتب رئي�ش “تيفيل” نيفوت يف مذكرة 

اإىل ق����ادة اجل��ي�����ش وال���س��ت��خ��ب��ارات  ب��ع��ث��ه��ا 

ال�سيا�سية  “الأن�سطة  اأن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

وج���ود  اإىل  ت�����س��ت��ن��د  ل���ب���ن���ان  يف  ال���داخ���ل���ي���ة 

وبالن�سبة  الإ�سرائيلي.  للجي�ش  متوا�سل 

ل��ع��دة  ي�����س��ت��م��ر  اأن  ل��ل��ك��ت��ائ��ب، ه����ذا مي��ك��ن 

����س���ن���وات، ط���امل���ا مل ي��ن�����س��ح��ب ال�������س���وري���ون 

والفل�سطينيون«. 

من  مركز  جمهود  ب��داأ  “لقد  واأ���س��اف: 

اأجل تطوير عاقات يف جمالت القت�ساد 

وال���ث���ق���اف���ة ب����ني ال���ظ���اه���رت���ني امل��م��ي��زت��ني، 

ولبنان. اليهودية  اإ�سرائيل 
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االنباط-وكاالت

ال�سابق  ال�سيناتور اجلمهوري  اعترب 

جو  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ش  اأن  ه���اريف  تيد 

املتحدة يف  للوليات  رئي�ش  اأ�سواأ  بايدن 

القرن احلادي والع�سرين

ن�سرته  راأي  م��ق��ال  يف  ه���اريف  ول��ف��ت 

الأم��ري��ك��ي��ة  ت��امي��ز  وا���س��ن��ط��ن  �سحيفة 

العام  ه��ذا  لديهم  اجلمهوريني  اأن  اإىل 

الدميقراطي  الرئي�ش  لهزمية  فر�سة 

بايدن الذي يعترب اأ�سواأ رئي�ش اأمريكي 

منذ عقود على حد و�سفه

اإىل  تدفعه  اأ�سباب  عدة  هاريف  وحدد 

اإدارة ب��اي��دن ب��اأن��ه��ا غ��ر ك��ف��وؤءة  و���س��ف 

وغر فعالة على الإط��اق مبا يف ذلك 

التي تواجه الوليات املتحدة  امل�سكات 

م���ن ت�����س��خ��م غ���ر م�����س��ب��وق ب��ل��غ اأع��ل��ى 

م�ستويات منذ عام 1980 واأزمة الهجرة 

اأف��غ��ان�����س��ت��ان  امل���رت���ك���ب���ة يف  والخ�����ط�����اء 

الكثر وغرها 

لهاريف فاإن الإدارة المريكية  ووفقاً 

ت��ف�����س��ل يف ج��م��ي��ع امل�����س��ائ��ل ف��ف��ي ع��ه��د 

ب�ساأن  ل��ل��ت��ف��اوؤل  �سبب  ي��وج��د  ل  ب��اي��دن 

اأو  ال�سرعية  غر  الهجرة  اأو  القت�ساد 

اجلرمية اأو ال�سحة العامة اأو ال�سيا�سة 

اأن  اإىل  اخلارجية ح�سب و�سفه م�سراً 

نحو 80 باملئة من الأمريكيني يعتقدون 

امل�����س��ار  ع��ل��ى  الآن  ت�����س��ر  ب���اده���م  اأن 

اخلطاأ بح�سب ا�ستطاعات الراأي

ومع ت�سارع ارتفاع اأ�سعار امل�ستهلكني 

معدلت  وارت��ف��اع  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

ب��دخ��ول  ت���ه���دد  اإىل درج�����ة  ال��ت�����س��خ��م 

الق��ت�����س��اد الأم���ري���ك���ي يف ح��ال��ة رك���ود 

ك���ب���رة ي��ج��د ب���اي���دن ن��ف�����س��ه يف م����اأزق 

���س��ي��ا���س��ي خ��ط��ر ق��د ي��ك��ل��ف��ه ان��ت��خ��اب��ات 

ال����ت����ج����دي����د ال����ن���������س����ف����ي امل�������ق�������ررة يف 

�سيطرة  ويعيد  املقبل  ال��ث��اين  ت�سرين 

اجل��م��ه��وري��ني ع��ل��ى جم��ل�����س��ي ال���ن���واب 

وال�سيوخ

ووف��ق��اً مل��وق��ع ب��ل��وم��ب��رغ الأم��ري��ك��ي 

ف�����اإن ال��ت��وق��ع��ات ب�������س���اأن ف���ق���دان ح��زب 

ال��دمي��ق��راط��ي��ني ال����ذي ي���ق���وده ب��اي��دن 

ت����زاي����دت  امل���ج���ل�������س���ني  ل���اأغ���ل���ب���ي���ة يف 

اإع�������ان الح��ت��ي��اط��ي  ب���ع���د  ���س��ي��م��ا  ول 

ال��ف��ي��درايل الأم��ري��ك��ي ع��ن اأك���رب زي��ادة 

يف ���س��ع��ر ال���ف���ائ���دة م��ن��ذ ن��ح��و ث��اث��ني 

ع��ام��اً ح��ي��ث ب����اءت حم����اولت ال��رئ��ي�����ش 

الأم��ري��ك��ي �سرف ال��ل��وم ع��ن اإدارت���ه يف 

الت�سخم  م��ن  واحل���د  الأ���س��ع��ار  خف�ش 

بالف�سل

)5( أسرى يواصلون إضرابهم 
عن الطعام في سجون االحتالل
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االنباط-وكاالت

 ق��������ال ع���������ض����و امل����ج����ل���������س ال�����ث�����وري 

ال�ضيا�ضية  اجل��ن��ة  وع�ضو  فتح  حل��رك��ة 

اأ�ضامه  الفل�ضطينية  التحرير  ملنظمة 

اجل���دي���دة  ال�������ض���روط  اإن  ال���ق���وا����ض���م���ي 

االحتالل  �ضلطات  قبل  من  املو�ضوعة 

�ضيا�ضات  ي�ضمى  ما  �ضمن  االإ�ضرائيلية 

ج���دي���دة، اأم����ر خ��ط��ر ل��ل��غ��اي��ة ومت��ي��ي��ز 

ع���ن�������ض���ري وحم�����اول�����ة مل���ن���ع االأج����ان����ب 

ال�ضتات  يف  والفل�ضطينيني  ع��ام  ب�ضكل 

زيارتهم  بتعقيد  اخل�ضو�س  وجه  على 

وعزل  املحتلة،  فل�ضطني  دولة  الأرا�ضي 

�ضعبنا عن العامل، وحتقيق عدة اأهداف 

على املدى الق�ضر والطويل

له  ت�ضريح  يف  ال��ق��وا���ض��م��ي،  واأو���ض��ح 

اجل��دي��دة  اإ���ض��رائ��ي��ل  �ضيا�ضة  اأن  ال��ي��وم، 

تطالب االأجانب راغبي زيارة فل�ضطني 

موعد  من  يوما   ٤٥ قبل  طلب  بتقدمي 

معلومات  وتقدمي  اأدن��ى،  كحد  ال��زي��ارة 

خ��ط��رة م��ن��ه��ا ح�����ض��ر االأم�����الك، اأو ما 

واأ���ض��خ��ا���س   ، ال���زائ���ر  ي���رث���ه  اأن  مي��ك��ن 

م���ن امل��ت��وق��ع ال��ت��وا���ض��ل م��ع��ه��م، وم��ن��ع 

ت��ك��رار ال���زي���ارة ق��ب��ل ت�����ض��ع��ة اأ���ض��ه��ر من 

حت��دي��د  اىل  اإ���ض��اف��ة  االأوىل،  ال���زي���ارة 

امل��ت��واج��دي��ن يف ذات  اأع������داد االأج����ان����ب 

مدر�ضني  اأو  طالبا  كانوا  �ضواء  الوقت 

جامعيني

وطالب القوا�ضمي جميع دول العامل 

منها  واحلقوقية  الدولية  املوؤ�ض�ضات  و 

تندرج  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضة  ه��ذه  رف�����س  اىل 

والتمييز  العن�ضري  الف�ضل  بند  حتت 

جزء  وت�ضفية  �ضعبنا  ل��ع��زل  وحم��اول��ة 

م��ن م��ق��درات��ه وح��ق��ه يف ال��ت��وا���ض��ل مع 

حميطه، والعمل الفوري لل�ضغط على 

اإ�ضرائيل الإغاءها وفورا

االنباط-وكاالت

 و�ضع اجلهاديون املرتبطون بتنظيم الدولة 

اأن  يعتقد  ك��ان  الذين  ال�ضاحل،  يف  االإ�ضالمية 

االأ�ضهر  يف  ن�ضاطهم  ن��ط��اق  تقل�س،  وج��وده��م 

عرب  ح�ضورهم  موؤكدين  املنطقة،  يف  االأخ��رة 

�ضل�ضلة غر م�ضبوقة من املجازر بحق املدنيني

وبدا تنظيم الدولة االإ�ضالمية يف ال�ضحراء 

خ�ضارة  بعد  اأ���ض��ه��ر  �ضتة  قبل  �ضعيفا  ال��ك��ربى 

ع���دد م���ن ق���ادت���ه، ب����دءا م���ن م��وؤ���ض�����ض��ه امل��غ��رب��ي 

عدنان اأبو وليد ال�ضحراوي الذي ُقتل يف اآب/

اأغ�ضط�س 2021 يف مايل ب�ضربة لربخان، القوة 

ل��ل��ج��ه��ادي��ني يف منطقة  امل��ن��اه�����ض��ة  ال��ف��رن�����ض��ي��ة 

ال�ضاحل

اجلهادية  الهجمات  ت�ضاعف  مواجهة  ويف 

واالحتجاجات املتزايدة �ضد الوجود الفرن�ضي، 

 ،2013 م��ن��ذ  ع�ضكريا  امل��ل��ت��زم��ة  ف��رن�����ض��ا  ج��ع��ل��ت 

تنظيم الدولة االإ�ضالمية يف ال�ضحراء الكربى 

اأولوية  ذا  هدفا   2020 الثاين/يناير  كانون  يف 

والقاحلة  النائية  املنطقة  يف  وحللفائها  لها 

بني  الثالثة،  احلدود  با�ضم  املعروفة  ال�ضا�ضعة 

مايل وبوركينا فا�ضو والنيجر

واأعلن الرئي�س الفرن�ضي اإميانويل ماكرون 

فقد  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اأن   2021 ���ض��ب��اط/ف��رباي��ر  يف 

وُيعتقد   . كبرة  خ�ضائر  و)يتكبد(  ال�ضيطرة 

القاعدة  راي��ة  حتت  تقاتل  التي  اجلماعات  اأن 

املناف�ضة تفوقت على تنظيم الدولة االإ�ضالمية 

بقوة ال�ضالح، على االأقل يف مايل

وق�����ال ����ض���ويل اأوم��������ارو امل�����ض��ت�����ض��ار ال�����ض��اب��ق 

ل��ل��رئ��ي�����س ال��ن��ي��ج��ري حم��م��د ي��و���ض��ف��و وال���ذي 

ي���ع���م���ل ح���ال���ي���ا يف امل���ن���ظ���م���ة غ����ر احل��ك��وم��ي��ة 

للمواطنة  احل��ك��وم��ي��ة  غ��ر  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن��ت��دى 

على  ق�ضينا  اأننا  نعتقد  كنا  بينما  اإنه  امل�ضوؤولة 

+االإرهابيني+ كانوا يعيدون تنظيم �ضفوفهم

م����ن ج���ه���ت���ه، �����ض����رح ال����ب����اح����ث ال��ف��رن�����ض��ي 

على  اأنه  بيلران  ماتيو  املنطقة  يف  املتخ�ض�س 

الرئي�ضيني  ال��ق��ادة  ع��ل��ى  ال��ق�����ض��اء  م��ن  ال��رغ��م 

املتو�ضطة  الكوادر  بقيت  اعتقالهم  اأو  للمنظمة 

تتوقف  ومل  اأماكنها  يف  االأح��ي��ان  م��ن  كثر  يف 

التجنيد ديناميكية 

قبل  م��ن  للعمليات  منهجي  ت��ن  غياب  ويف 

اإليه  اأعمال  تن�ضب  االإ�ضالمية،  الدولة  تنظيم 

يف  االأق���ل  فيها  ن�ضاطه  ك��ان  ال��ت��ي  االأم��اك��ن  يف 

منطقة  اأو  ميناكا  و�ضرق  �ضمال  مثل  املا�ضي، 

تاالتاي يف مايل

وقال ع�ضو جمل�س حملي مايل طالبا عدم 

املالية  غورما  من  اأمنية  الأ�ضباب  هويته  ك�ضف 

اأوداالن  اإىل  والنيجر  م��ايل  ب��ني  احل���دود  على 

)�ضمال بوركينا فا�ضو( اإنهم هنا ويتمددون

اأن����ه ب��ق��در م��ا ت��ك��ون  وراأى م��ات��ي��و ب��ي��ل��ران 

حم��دودة،  اجلماعة  فيها  تن�ضط  التي  االأر����س 

يرتبط  لذلك  للخطر  نف�ضها  تعر�س  ما  بقدر 

بتو�ضعها بقاوؤها 

جمازر

تنظيم  اأثر  ُر�ضد  وحده،  حزيران/يونيو  يف 

على  الكربى  ال�ضحراء  يف  االإ�ضالمية  الدولة 

اأن��دري��ام��ب��وك��اين  ع��ن  الكيلومرتات  م��ئ��ات  بعد 

معارك  يف  النيجر(  م��ع  احل���دود  على  )م���ايل، 

م�ضلحة  وجم���م���وع���ات  امل��ال��ي��ني  اجل���ن���ود  ���ض��د 

ح���زي���ران/ و12   11 ويف  ل��ل��ح��ك��وم��ة،  م���وال���ي���ة 

فا�ضو( حيث  بوركينا  �ضيتانغا )�ضمال  يونيو يف 

اأي جهة  ت��ع��ل��ن  م��دن��ي��ا يف جم���زرة مل   86 ق��ت��ل 

عنها م�ضوؤوليتها 

ح��زي��ران/ي��ون��ي��و يف  ر���ض��د يف منت�ضف  ك��م��ا 

ت��ي�����ض��ي��ت )م�����ايل( يف ا���ض��ت��ب��اك��ات م���ع ال��ق��اع��دة 

حتدثت عنها م�ضادر حملية

وق���ال ب��ي��ل��ران ن��ع��م امل��ج��م��وع��ة ق����ادرة على 

العمل على هذه اجلبهات الثالث يف وقت واحد

اال�ضرتاتيجي.  امل�ضهد  تغر   ،2021 وم��ن��ذ 

طليعة  يف  يعودوا  مل  وحلفاوؤهم  فالفرن�ضيون 

الوطني.  اجلي�س  ج��ان��ب  اإىل  م��ايل  يف  ال��ق��ت��ال 

باماكو  احلاكمون يف  الع�ضكريون  طردهم  وقد 

وا�ضتدعوا الرو�س. وي�ضتعد الفرن�ضيون ملغادرة 

تنظيم  اإع�����ادة  و  م���ايل  االأخ�����رة يف  ق��اع��دت��ه��م 

قواتهم

اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  وقال 

اأن  اإنه من املرجح  غوتري�س يف تقرير موؤخرا 

بع�س  يف  ف��راغ  اإىل  الفرن�ضي  االن�ضحاب  ي��وؤدي 

االإرهابية  اجلماعات  ت�ضتغله  اأن  ميكن  املناطق 

امل�ضلحة

جمل�س  رئا�ضة  اإىل  وجهها  ر�ضالة  يف  وح��ذر 

االأم�����ن م���ن اأن االن�����ض��ح��اب وت���ده���ور ال��و���ض��ع 

االأم���ن���ي ع��ل��ى احل����دود ال��ث��الث��ة ���ض��ي��ك��ون لهما 

تداعيات على حماية املدنيني

وي�ضر م�ضوؤول يف االأمم املتحدة طلب عدم 

يف  وق��ع��ت  اأن  ي�ضبق  مل  اأن���ه  اإىل  ه��وي��ت��ه  ك�ضف 

املتتالية  امل��ج��ازر  من  �ضل�ضلة  ال�ضاحل  منطقة 

ال�ضكل بهذا 

وق�����ال حت���ال���ف مل��ن��ظ��م��ات غ���ر ح��ك��وم��ي��ة يف 

اإن عدد  ُن�ضر اخلمي�س  اإفريقيا يف تقرير  غرب 

اإىل  ن�ضبت  ق��ت��ل��وا يف ه��ج��م��ات  ال��ذي��ن  امل��دن��ي��ني 

 2020 منذ  تقريًبا  ت�ضاعف  متطرفة  جماعات 

يف و�ضط منطقة ال�ضاحل

مل  معظمها  مذابح  وقعت  �ضايتينغا  قبل  و 

ت��ام��االت  يف  عنها  م�ضوؤوليتها  ج��ه��ة  اأي  تعلن 

اآذار/مار�س 2022(  )مايل حواىل مئة قتيل يف 

اآب/ يف  قتيال  نحو خم�ضني  )م��ايل،  وواتاغونا 

اأغ�ضط�س 2021( وتيليا )النيجر، 1٤1 قتياًل يف 

اآذار/مار�س 2021(

وتقع كل هذه البلدات على احلدود

و����ض���رح رئ��ي�����س ال��ن��ي��ج��ر حم��م��د ب������ازوم يف 

ت��خ�����ض��ع  امل��ن��ط��ق��ة  اإن  اأي����ار/م����اي����و  م��ن��ت�����ض��ف 

ل�������ض���ي���ط���رة ت��ن��ظ��ي��م ال�����دول�����ة االإ�����ض����الم����ي����ة يف 

الكربى ال�ضحراء 

وقال االأ�ضتاذ يف جامعة نيامي اأمادو باونتي 

ال�����ض��ح��راء  يف  االإ���ض��الم��ي��ة  ال���دول���ة  تنظيم  اإن 

التنظيم  ه���ذا  اأن  واأ����ض���اف   . ان��ت��ع�����س  ال��ك��ربى 

ب��ره��ن دائ���ًم���ا ع��ل��ى اأن ال��وح�����ض��ي��ة وال��ع��ن��ف يف 

موروثاته

يتهمها  ال���ت���ي  ال���ق���رى  ال��ت��ن��ظ��ي��م  وي���ع���اق���ب 

بالتعاون مع اأعدائه

اإبراهيم من جمموعة  اإبراهيم يحيى  وقال 

تعريفه  و���ّض��ع  التنظيم  اإن  ال��دول��ي��ة  االأزم����ات 

للردة لي�ضمل تقريبا اأي �ضخ�س يختلف معه

 بعد تحقيق مطالبه.. األسير يعقوب 
قادري يعّلق إضرابه عن الطعام

االنباط-وكاالت

القد�س  مهجة  موؤ�ض�ضة  اأعلنت   

املعزول  املعتقل  اأّن  ال�ضبت،  ام�س   ،

يعقوب حممود قادري عّلق اإ�ضرابه 

عن الطعام

ب���ي���ان  امل����وؤ�����ض���������ض����ة، يف  واأف������������ادت 

م��ق��ت�����ض��ب، ب�����اأّن ذل���ك ج���اء ب��ع��د اأن 

وبعد  مطالبه،  معظم  االأ�ضر  حّقق 

اإدارة  فر�ضتها  التي  العقوبات  اإلغاء 

االإب��ق��اء  اإىل  م�����ض��رًة  ب��ح��ق��ه،  �ضجن 

على منع زيارة االأهل ملدة �ضهرين

وقبل اأيام، قال االأ�ضر قادري يف 

مفتوحاً  اإ�ضراباً  يخو�س  اإّنه  ر�ضالة 

ع�����ن ال����ط����ع����ام م���ن���ذ م���ط���ل���ع ���ض��ه��ر 

ح���زي���ران/ي���ون���ي���و اجل������اري، رف�����ض��اً 

ح�ضاب  باإغالق  ال�ضجن  اإدارة  لقرار 

الكانتينا اخلا�س به بادعاء اأّن عليه 

اأّن  اإىل  م�ضراً   ، �ضيكل   7٥00 مبلغ 

ي��واج��ه  اإذ  ل��ل��غ��اي��ة،  و���ض��ع��ه ���ض��ع��ب 

اإدارة  ق��ب��ل  م���ن  ي��وم��ي��ة  ت��ف��ت��ي�����ض��ات 

ال�ضجن

وك���ان���ت م��ه��ج��ة ال��ق��د���س ط��ال��ب��ت 

امل��وؤ���ض�����ض��ات ال���دول���ي���ة واحل��ق��وق��ي��ة 

واالإن�������ض���ان���ي���ة، وخ�����ض��و���ض��اً ال��ل��ج��ن��ة 

االأحمر، وجمل�س  لل�ضليب  الدولية 

االأمم  لهيئة  التابع  االإن�ضان  حقوق 

املتحدة، بالوقوف عند م�ضوؤولياتهم 

على  للعمل  واالأخالقية  القانونية 

�ضجون  م�ضلحة  مم��ار���ض��ات  ف�����ض��ح 

االح�����ت�����الل ال�������ض���ه���ي���وين، وك�����ض��ف 

املعزولني  االأ���ض��رى  بحق  جرائمها 

اأ�ضرى نفق احلرية وحتديداً 

جنح  ق�����ادري  االأ����ض���ر  اأّن  ي���ذك���ر 

 ،2021 اأي����ل����ول/�����ض����ب����ت����م����رب   6 ،يف 

عار�ضة،  حممود  االأ���ض��رى  وبرفقة 

اأي��ه��م ك��م��اجم��ي، حم��م��د ال��ع��ار���ض��ة، 

وم��ن��ا���ض��ل ان��ف��ي��ع��ات وزك��ري��ا زب��ي��دي 

�ضجن  من  نفق  عرب  حريته  بانتزاع 

جلبوع، اإال اأّن االحتالل اأعادهم اإىل 

بعد  اأيلول/�ضبتمرب،   10 يف  ال�ضجن 

مطاردة وبحث ا�ضتمرا 13 يوماً

رغم القصف.. مرصد »الفاتح« صامد 
المستوطنين »إغاظة«  ويواصل 

االنباط-وكاالت

مبا�ضر  ب�ضكل  ا���ض��ت��ه��داف��ه  رغ���م 

ال��ت��ي  ال�����غ�����ارات االإ����ض���رائ���ي���ل���ي���ة  يف 

ا�ضتهدفت قطاع غزة �ضباح ال�ضبت، 

ال��ت��اب��ع  “الفاحت”  م��ر���ض��د  اأن  اإال 

ظل  غ��زة  ق��ط��اع  �ضمايل  للمقاومة 

واقًفا مل يتاأثر اإال باأ�ضرار جزئية

املقاومة  اأقامته  الفاحت  ومر�ضد 

اأم��ت��ار  ب�ضعة  بعد  على  اأ�ضهر  قبل 

اأمام اجلدار االأمني املحيط بقطاع 

غ���زة وق��ب��ال��ة م���ن���ازل امل�����ض��ت��وط��ن��ني 

مبا�ضرة

اإق��ام��ت��ه ظ��ّل ه��ذا املر�ضد  وم��ن��ذ 

للم�ضتوطنني  وقلق  اإزع���اج  م�ضدر 

من  م��رة،  من  اأك��ر  ا�ضتكوا  الذين 

قريبة  م�ضافة  من  حركتهم  ر�ضده 

خ�ضو�ضياتهم« و”انتهاك 

واأث��������������ار ف���������ض����ل االح�������ت�������الل يف 

ت��دم��ر امل��ر���ض��د ال��ي��وم، ���ض��ي��اًل من 

ان���ت���ق���ادات و���ض��خ��ري��ة االإع��الم��ي��ني 

االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ني وامل�����ض��ت��وط��ن��ني عرب 

االجتماعي التوا�ضل  من�ضات 

بوكر من  اأمل��وغ  ال�ضحفي  وق��ال 

ت�ضرر  رغ��م  العربية:”   13 القناة 

امل���ر����ض���د ال������ذي ه���اج���م���ه اجل��ي�����س 

وال��ذي  ال��ي��وم،  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي �ضباح 

اأزع�������ج ����ض���ك���ان م�����ض��ت��وط��ن��ة ن��ت��ي��ف 

هع�ضراه، اإال اأنه ال يزال قائًما«

ب��ي��ن��م��ا ع���ّل���ق اأح�����د امل�����ض��ت��وط��ن��ني 

قائال:” يف  امل��ر���ض��د  ق�����ض��ف  ع��ل��ى 

�ضيعيدونه كما كان يف  اليوم  نهاية 

ال�ضابق«

���ض��اخ��ًرا،  اآخ���ر  م�ضتوطن  وغ���رد 

ر�ضا�ضة  عليه  اأطلقوا  هل  “واااو، 
مطاط؟«

اجل�ضر  ع��ن  اآخر:” م���اذا  وق���ال 

واملدرج احلديد - بقي على حاله!«

وت�������ض���اءل اأح���ده���م ب��ا���ض��ت��ه��ج��ان، 

يتم  مل  مل����اذا  ال���ه���راء؟  ه���ذا  “ما 
اإنزاله؟؟«

مل�ضتوطن  ت��غ��ري��دة  يف  ج���اء  ك��م��ا 

ال��ده��ان  ���ض��اع��ة م��ن  “ن�ضف  اآخ���ر، 

و�ضيعود كما كان مرة اأخرى«

 حركة فتح وصفتها ب الخطيرة والعنصرية .. ُشروط وسياسة 
إسرائيلية غير مسبوقة لُدخول األجانب إلى فلسطين

 تنظيم »الدولة اإلسالمية« يتمدد بالساحل اإلفريقي ومجازره ال تتوقف

االنباط-وكاالت

اجلديد”،  احل���ري���ر  “طريق  ك��ت��اب��ه  يف 

فرانكوبان  بيرت  الربيطاين  امل��وؤرخ  يو�ضح 

كيف اأن “القرارات امل�ضرية يف عامل اليوم 

ال ُتتخذ يف باري�س اأو لندن اأو برلني اأو روما 

-مثلما كان يحدث قبل مئة عام- واإمنا يف 

ودلهي  وال��ري��ا���س  وط��ه��ران  ومو�ضكو  بكني 

اآباد وكابول واأنقرة وغرها”. وما  واإ�ضالم 

متعدد  ع��امل  هنا  ف��ران��ك��وب��ان  عنه  يتحدث 

االأقطاب نرف�س االعرتاف به، عامل ترتبع 

باعتبارهما  ع��ر���ض��ه  ع��ل��ى  ورو���ض��ي��ا  ال�����ض��ني 

واقت�ضادية  وجيو�ضرتاتيجية  ثقافية  ق��وة 

اأح����ادي القطب  وع�����ض��ك��ري��ة م��وازي��ة ل��واق��ع 

تقوده الواليات املتحدة.

ي����ق����ول ال���ك���ات���ب وال����ب����اح����ث ال�����ض��ي��ا���ض��ي 

الربيطاين جون وايت، اإن يف الغرب اليوم، 

ت�����ض��ت��ع��م��ر  ل���ن���دن ووا����ض���ن���ط���ن،  ���ض��ي��م��ا يف  ال 

احلاكمة،  موؤ�ض�ضاتهما  والذعر  اله�ضتريا 

مل  ون�ضاء  رجااًل  ت�ضم  التي  املوؤ�ض�ضات  هذه 

يتحول  عامل  ا�ضتيعاب  على  قادرين  يعودوا 

من حتت اأقدامهم لي�ضبح متعدد االأقطاب. 

وك�����ان م����ن ����ض���دة رف�������س ه����ذه امل��وؤ���ض�����ض��ات 

ال��ق��دمي  ال���ع���امل  اأن  ت��ق��ب��ل  الأن  احل���اك���م���ة 

التي  االفرتا�ضات  معه  وحتت�ضر  يحت�ضر، 

العداء  تفاقم  االآن  ن�ضهد  اأن  عليها،  يقوم 

اإىل ذروت���ه يف احل��رب  ال��ع��امل��ني، لي�ضل  ب��ني 

املاأ�ضاوية التي تدور رحاها يف اأوكرانيا.

وي�����ض��ي��ف واي������ت يف م���ق���ال���ة ل����ه مب��وق��ع 

 Responsible Statecraft
اأن بكني  ن���راه ج��ل��ي��اً ه��و  اأن م��ا  االأم��ري��ك��ي، 

ال��ت��ي خلعتها  ال��ع��امل  ارت����دت ع��ب��اءة زع��ي��م 

قمة  كان  ال��ذي  ترامب  اإب��ان حكم  وا�ضنطن 

الذي  بايدن  وخليفته  والتخبط،  الف�ضل  يف 

االأق��ط��اب  امل��د اجل��دي��د متعدد  ي��ح��اول كبح 

دون جدوى.

وي�ضت�ضهد وايت مبا ك�ضفه فرانكوبان يف 

“اأعلن  اأي�ضاً باأنه يف نهاية عام 201٥  كتابه 

ب��ن��ك ال��ت�����ض��دي��ر واال���ض��ت��راد ال�����ض��ي��ن��ي اأن��ه 

 1000 اأن يزيد عن  يتوقع  بداأ يف متويل ما 

اإط��ار مبادرة احلزام  ٤9 دولة يف  م�ضروع يف 

دخ��ل��ت  ����ض���ن���وات،  ���ض��ب��ع  وب��ع��د  والطريق”. 

احلزام  مبادرة  االآن  دولة  ثمانني  من  اأكر 

هذا  واأ�ضبح  بكني،  اأطلقتها  التي  والطريق 

املتبادل  للتعاون  ال��ه��ادف  الطموح  امل�ضروع 

وال�ضرق  واإفريقيا،  الو�ضطى،  اآ�ضيا  ي�ضمل 

االأو������ض�����ط، وم���ن���ط���ق���ة ال���ب���ح���ر ال���ك���اري���ب���ي، 

ال�ضرقية. واأوروبا  واأمريكا الالتينية، 

اأم���ا ع��ن ع��الق��ات م��و���ض��ك��و امل��ت��ع��م��ق��ة مع 

ب���ك���ني، ف��ف��ي م���ق���ال ن�����ض��ره يف م���اي���و/اأي���ار 

بعنوان  االأم��ري��ك��ي،  ن��ي��والي��ن��ز  معهد   2020

تكت�ضب  ال��رو���ض��ي��ة  ال�����ض��ي��ن��ي��ة  “ال�ضراكة 
زخماً”، كتب املوؤلف جيف هاون: “يف �ضوء 

رو�ضيا  اأف��ادت  املت�ضور،  االأمريكي  التهديد 

وال�ضني من م�ضلحتهما املتبادلة والعالقة 

قائديها  ب��ني  ال��ق��وة  امل��ت��زاي��دة  ال�ضخ�ضية 

احلاليني. وعزز البلدان تدريجياً تعاونهما 

االأم��ن��ي ب��ال��ت��دري��ب��ات امل��ك��ث��ف��ة ال��ت��ي حظيت 

العالقات  وتعميق  قوية  اإعالمية  بتغطية 

الع�ضكرية بني اجلي�ضني”.

ق������ارن ب����ني ه�����ذه اال����ض���ت���ف���ادة امل��ت��ب��ادل��ة 

وال����ت����ع����ددي����ة، ال���ل���ت���ني ح��ف��زت��ه��م��ا م���ب���ادرة 

منظمة  وتو�ضع  ال�ضينية،  والطريق  احلزام 

 ،2001 عام  تاأ�ضي�ضها  منذ  للتعاون  �ضنغهاي 

التي  عينها،  للتعددية  ت��رام��ب  وم��ع��ار���ض��ة 

جت�����ض��دت يف ان�����ض��ح��اب��ه م���ن خ��ط��ة ال��ع��م��ل 

 ،2018 عام  برمت 
ُ
اأ التي  امل�ضرتكة  ال�ضاملة 

ال�ضحة  منظمة  م��ن  ذل��ك  بعد  وان�ضحابه 

ال��ع��امل��ي��ة ب��ع��د ظ��ه��ور ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-19. 

لعودة  تخطط  رمب��ا  ب��اي��دن  اإدارة  اأن  ورغ��م 

اإىل منظمة ال�ضحة العاملية، فهي  وا�ضنطن 

العمل  اأي تقدم ملمو�س يف خطة  مل حتقق 

امل�ضرتكة. ال�ضاملة 

ي��ق��ول واي����ت: ع��ل��ى ال��غ��رب اأال ي��ل��وم اإال 

اإذ  ال��ن��ا���ض��ئ��ة،  ال�����ض��راع��ات  ه���ذه  ع��ل��ى  نف�ضه 

�ضعد  بوتني  فالدمير  اأن  يتذكر  اأن  عليه 

بتعزيز  م��ل��ت��زم  وه��و  ال��ك��رم��ل��ني  �ضلطة  اإىل 

�ضراكة وثيقة ومفيدة للطرفني مع الغرب، 

اإىل  رو�ضيا  ان�ضمام  اإىل حد مناق�ضة  وذهب 

حلف الناتو مع الرئي�س االأمريكي حينذاك 

ب��ي��ل ك��ل��ي��ن��ت��ون. ك���ان ه���ذا ع���ام 2000. وع��ام 

2007، اأفاق الزعيم الرو�ضي على حقيقة اأن 

مو�ضكو خ�ضرت احلرب الباردة مع وا�ضنطن 

وحلفائها، واأن الغنائم توؤول اإىل املنت�ضر.

ال��ع��ام  ل���الأم���ن يف  ويف م���وؤمت���ر م��ي��ون��ي��خ 

عواقب  من  الرو�ضي  الرئي�س  ح��ذر  نف�ضه، 

فر�س  يف  احلق  لنف�ضها  واح��دة  قوة  اإعطاء 

ال��ق��ان��ون  م��ك��ان وجت��اه��ل  ك��ل  ع��ل��ى  �ضلطتها 

املن�ضو�س عليها  الوطنية  وال�ضيادة  الدويل 

يف ميثاق االأمم املتحدة.

“اإننا ن�ضهد ازدراًء يتنامى  وقال بوتني: 

ي���وم���اً ب��ع��د اآخ�����ر مل���ب���ادئ ال���ق���ان���ون ال����دويل 

امل�ضتقلة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وامل��ع��اي��ر  االأ���ض��ا���ض��ي��ة. 

ن��ظ��ام  اإىل  اأق������رب  االأم������ر  واق�����ع  ت�����ض��ب��ح يف 

قانوين لدولة واحدة. دولة واحدة، واأخ�س 

تتجاوز  بالطبع،  املتحدة  الواليات  بحديثي 

اأرا�ضيها بكل ال�ضبل”. حدود 

وم���ا ي��ح��دث يف اأوك���ران���ي���ا ه���و ال��ن��ت��ي��ج��ة 

التحذير  ع��ن  اآذان���ه  ال��غ��رب  ل�ضم  الكارثية 

ميونيخ،  يف  الرو�ضي  الرئي�س  اأطلقه  ال��ذي 

الكاتب الربيطاين. بح�ضب 

القول  اإىل  الربيطاين  الكاتب  ويخل�س 

اإن ال��ع��امل ق��د ت��غ��ر مت��ام��اً، وال��ف��رتة التي 

ذبول  انتقالية ما بني  نعي�ضها مبثابة فرتة 

فرتة  لذلك  وهي  اجلديد.  وظهور  القدمي 

حت��م��ل خ��ط��ر ان�����دالع ح���ري���ق ع���امل���ي م���ا مل 

االإح�ضا�س  على  االأ�ضبقية  للعقالنية  يكن 

ي�ضيطر  الذي  باال�ضتثنائية  متاماً  اخلاطئ 

على ال�ضيا�ضة اخلارجية الغربية منذ انهيار 

الت�ضعينيات. اأوائل  ال�ضوفييتي  االحتاد 

وي��ب��دو اأن وف����اة ن��ظ��ام ال��ق��ط��ب االأوح����د 

الذي تقوده الهيمنة االأمريكية على العامل 

قال  حينما  باالأم�س،  ر�ضمياً  بوتني  اأعلنها 

خالل خطاب اأمام منتدى �ضان بطر�ضبورغ 

يونيو/  17 اجل��م��ع��ة  ال����دويل،  االق��ت�����ض��ادي 

يف  االأق����ط����اب  “تعدد  اإن   ،2022 ح���زي���ران 

اأن من  اإىل  اأمر ال مفر منه، م�ضراً  العامل 

خطاأً  يرتكب  وهمية  عاملية  بقيادة  يت�ضبث 

اأ�ضحابه  �ضيكلف  اخل��ط��اأ  ه��ذا  واأن  ف��ادح��اً، 

.” غالياً

واأ�ضاف بوتني: “ال �ضك لدي يف اأن هذا 

تهديداً،  لي�س  هذا  وغالياً،  كثراً  �ضيكلفهم 

لكنه �ضيحدث وفقاً لواقع احلياة”، بح�ضب 

و�ضفه.

 حقبة جديدة تقودها الصين وروسيا.. متى سيتقبل الغرب واقع عالم جديد متعدد األقطاب؟

العمل  المزارعين من   مستوطنون يمنعون 
الخليل أراضيهم غرب  في 

االنباط-وكاالت

ق��وات  بحماية  م�ضتوطنون،  منع 

ال�ضبت،  ام�س  االإ�ضرائيلي،  االحتالل 

املزارعني من الو�ضول اإىل اأرا�ضيهم، 

ترقوميا  بلدة  يف  الطيبة  منطقة  يف 

غرب اخلليل

وق��ال��ت م�����ض��ادر حم��ل��ي��ة، اإن ع��ددا 

امل��زارع��ني  ه��اج��م��وا  امل�ضتوطنني  م��ن 

الذين حاولوا الو�ضول اىل اأرا�ضيهم 

ومنعوهم  املنطقة،  يف  ومزروعاتهم 

باأعمالهم من القيام 

االح������ت������الل  ق�����������وات  اأن  ي������ذك������ر 

وامل�������ض���ت���وط���ن���ني اع�����ت�����دوا االأ����ض���ب���وع 

امل��واط��ن��ني خ��الل وقفة  امل��ا���ض��ي على 

امل��ن��ط��ق��ة ذات���ه���ا، �ضد  اح��ت��ج��اج��ي��ة يف 

م��ن  دومن   ٥00 ع���ل���ى  اال�����ض����ت����ي����الء 

اأرا�ضيهم
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منتخبنا لليد الشاطئية يفشل بالتأهل  
االنباط – عامن 

فاز املنتخب الوطني لكرة اليد ال�شاطئية 

بنتيجة  للنا�شئني  الأمريكي  املنتخب  على 

حاليا  املقامة  ال��ع��امل  بطولة  �شمن   ،  0-2

يف ال��ي��ون��ان. وت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���اراة يف اإط���ار 

ال���ل���ق���اءات ال��رت��ي��ب��ي��ة م���ن امل���رك���ز ال��ت��ا���ش��ع 

يتمكن  ومل  ب��ال��ب��ط��ول��ة.  ع�شر  ال��ث��اين  اإىل 

امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال��ي��د ال�����ش��اط��ئ��ي��ة 

م��ن ال��ت��اأه��ل اإىل ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي من 

العامل للنا�شئني واملقامة يف مدينة  بطولة 

خ�شارته  بعد  وذل��ك  اليونانية  هرياكليون 

م�شاء اجلمعة اأمام املنتخب الأملاين بنتيجة 

)2-١( يف الدور الثاين من البطولة ورغم 

غري   2١-22 بنتيجة  الأول  بال�شوط  ف��وزه 

الثاين  ال�شوط  خ�شر  الوطني  املنتخب  اأن 

املنتخبني  بعدها  ليحتكم   ١١-20 بنتيجة 

املنتخب  ح�شمها  وال��ت��ي  اجل����زاء  ل��رك��ات 

الأمل�����اين ل�����ش��احل��ه ب�����ش��ع��وب��ة ب��ن��ت��ي��ج��ة ١٣-

١2. وت��ع��ت��ر ه����ذه ه���ي اخل�������ش���ارة ال��ث��ال��ث��ة 

ال���دور  يف  ال��وط��ن��ي  املنتخب  يتلقاها  ال��ت��ي 

كل  اأم��ام  خل�شارتني  تعر�ض  اأن  بعد  الثاين 

ر�شيد  ليتجمد  والأرجنتني.  اأوكرانيا  من 

امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ع��ن��د ال��ن��ق��اط الأرب���ع���ة 

على  الأول  ال���دور  يف  ف��وزي��ن  م��ن  حققهما 

امل��رك��ز  اإ���ش��ب��ان��ي��ا وال��ي��ون��ان ليحتل  ك��ل م��ن 

الأخ����ري يف جمموعته  ق��ب��ل  وم���ا  اخل��ام�����ض 

اإىل  ال��ت��اأه��ل  فر�شة  ويفقد  ال��ث��اين  ب��ال��دور 

التاريخية  م�شاركته  يف  النهائي  ربع  الدور 

املنتظر  وم��ن  ه��ذا  ال��ع��امل.  ببطولة  الأوىل 

اأن يخو�ض املنتخب الوطني لقاءات املراكز 

الرتيبية من التا�شع وحتى ١2.

التايكواندو  منتخب 
يبدأ االستعداد 

لبطولة اسيا 
االنباط – عامن 

للتايكواندو،  ال��وط��ن��ي  املنتخب  با�شر 

التي و�شلها  تدريباته يف جمهورية كوريا 

ال�شبت، ا�شتعدادا للم�شاركة يف بطولة اآ�شيا 

�شون�شون  مدينة  يف  تنطلق  وال��ت��ي   25 ال��� 

املقبل.  اجلمعة  ي��وم  من  اعتبارا  الكورية 

للمنتخبات  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  ال��وف��د  وي�����ش��م 

حممد  وامل���درب  الع�شاف  فار�ض  الوطنية 

)وزن  حميدان  لوؤي  والاعبني:  العبادي 

يا�شني )وزن حتت  وي���ارا  ك��غ��م(،   54 حت��ت 

حتت  )وزن  الطرايرة  وحممود  كغم(،   57

م�شطفى  وزي��د  احللواين  وزي��د  كغم(   58

كغم(، وفهد عمار و�شالح   68 )وزن حتت 

وجوليانا  كغم(   80 حتت  )وزن  ال�شرباتي 

ال�����ش��ادق )وزن حت��ت 68 ك��غ��م( ورام���ا اأب��و 

اإىل  7٣ كغم(؛ بالإ�شافة  الرب )وزن فوق 

زيد. اأب��و  �شجى  و  املرايات  ل��وؤي   املعاجلني 

واأك������������د ال�����ن�����اط�����ق الإع��������ام��������ي لحت������اد 

اأن  ال���ع���ب���دال���ات  ال���ت���اي���ك���وان���دو ف��ي�����ش��ل 

امل��ن��ت��خ��ب و���ش��ل اإىل ك��وري��ا ق��ب��ل ان��ط��اق 

ال��ب��ط��ول��ة ب��اأ���ش��ب��وع، ب��ه��دف ال��ت��اأق��ل��م على 

الأج���������واء، ب��ح��ث��ا ع����ن م�������ش���ارك���ة م��ث��ال��ي��ة 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب. واأ�����ش����اف : م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ج��اه��ز 

ل��ل��م�����ش��ارك��ة، وط��م��وح��ه ي��ت��م��ث��ل يف اإح����راز 

امل����ي����دال����ي����ات ال����ت����ي اع�����ت�����ادت م��ن��ت��خ��ب��ات 

ب��ه��ا يف جميع  ال��ظ��ف��ر  ال��ت��اي��ك��وان��دو ع��ل��ى 

اخلارجية. امل�شاركات 

االهلي والزمالك في قمة الدوري المصري 
القاهرة – وكاالت 

�شي�شت�شيف  م�شجع،  اآلف   5 اأنظار  حتت 

ا���ش��ت��اد ال�����ش��ام ب��ال��ق��اه��رة، الأح�����د، ل��ل��م��رة 

الأه��ل��ي  ب���ني  امل�����ش��ري  ال��ك��ا���ش��ي��ك��و  الأوىل 

و���ش��ي��ف��ه ال���زم���ال���ك، وامل����وؤج����ل ع���ن اجل��ول��ة 

ال�20 للدوري املمتاز. و�شيدير اللقاء احلكم 

�شاحب  مونويرا،  لوي�ض  خو�شيه  الإ�شباين، 

ال�٣9 عاما. وذلك بعدما تقدم الأهلي بطلب 

ر���ش��م��ي ل���ش��ت��ق��دام ح��ك��ام اأج��ان��ب، علما ب��اأن 

الفريق  بفوز  انتهى  الذي  الأول  الدور  لقاء 

امل�����ش��ري،  احل��ك��م  اأداره  ق��د   )٣-5( الأح��م��ر 

حممد عادل. ويدخل الأهلي املباراة حمتا 

40 نقطة  الدوري، بر�شيد  الثالث يف  املركز 

اأمام  اأخ��رى  ٣ موؤجات  ١7 مباراة، وله  من 

اجل��ون��ة وامل���ق���اول���ون والإ���ش��م��اع��ي��ل��ي. وه��ذا 

ب��ي��ن��م��ا ي��ت�����ش��در ال��زم��ال��ك )ح���ام���ل ال��ل��ق��ب( 

 20 من  نقطة   44 بر�شيد  امل�شابقة،  ترتيب 

قمة  م��ب��اراة  اأول  الأه��ل��ي  ويخو�ض  م��ب��اراة. 

اإفريقي  اجلنوب  ال�شابق،  مدربه  رحيل  بعد 

للمدرب  موؤقتة  بقيادة  مو�شيماين،  بيت�شو 

على  الزمالك  يعول  بينما  قم�شان،  �شامي 

خرات مديره الفني الرتغايل، جي�شوالدو 

مبثابة  بالكا�شيكو  ال��ف��وز  وي��ب��دو  ف��ريي��را. 

تكون  لن  امل��ب��اراة  اأن  فرغم  نقاط،   6 ح�شد 

اأنها  اإل  ال��ل��ق��ب،  م�شري  حت��دي��د  يف  حا�شمة 

ال�شباق.  يف  ق��وي��ة  دف��ع��ة  بها  الفائز  �شتمنح 

ثقة  لك�شب  ب�����ش��دة  قم�شان  ���ش��ام��ي  وي�شعى 

اجل��م��اه��ري الأه���اوي���ة، خ��ا���ش��ًة ب��ع��دم��ا ق��اد 

على  ع��ري�����ض  ف���وز  لتحقيق  الأح���م���ر  امل����ارد 

اأوىل مبارياته  اإي�شرن كومباين )4-١(، يف 

ب����ال����دوري ك��م��دي��ر ف���ن���ي. وي��ف��ت��ق��د الأه���ل���ي 

خدمات املدافع حممد عبد املنعم لاإ�شابة، 

معلول  علي  جاهزية  حول  ال�شكوك  بجانب 

الآخ���ر، يتطلع  دي���اجن. على اجل��ان��ب  واأل��ي��و 

ال��زم��ال��ك م���ع م���درب���ه ف���ريي���را ل��ل��ف��وز على 

الأه����ل����ي، وح�����ش��م ال���ت���ح���دي الأ����ش���ع���ب ه��ذا 

امل��و���ش��م. وي��ع��اين ال���ن���ادي الأب��ي�����ض ظ��روف��ا 

���ش��ع��ب��ة، ع��ل��ى راأ����ش���ه���ا ان��ت��ه��اء ع���ق���ود بع�ض 

لع��ب��ي��ه ب��ن��ه��اي��ة امل���و����ش���م اجل������اري، وغ��ي��اب 

الإ�شابات، مثل طارق  ب�شبب  الآخر  البع�ض 

ك��م��ا مل يت�شح  اأب����و ج��ب��ل،  ح��ام��د وحم��م��د 

وحممد  املثلوثي  حمزة  جاهزية  م��دى  بعد 

توليفة  لإيجاد  فرييرا  وي�شعى  الغني.  عبد 

منا�شبة يف لقاء القمة، مراهنا على الثنائي 

اأح���م���د ���ش��ي��د زي����زو واإم�����ام ع��ا���ش��ور، ب��ج��ان��ب 

عبد  حممود  املخ�شرم،  الفريق  قائد  مل�شات 

�شيكابال. الرازق 

ذهبية أسيا لنجم الجمباز ابو السعود

االنباط – عامن 

احتفظ لعب املنتخب الوطني للجمباز، اأحمد 

اأب��و ال�شعود، بلقبه كبطل لآ�شيا، على جهاز ح�شان 

امليدالية  نيله، م�شاء اجلمعة،  بعد  وذل��ك  املقاب�ض، 

الذهبية، يف البطولة الآ�شيوية واملقامة يف العا�شمة 

القطرية الدوحة. وجنح “اأبو ال�شعود” يف احتال 

املقاب�ض بعد  املركز الأول يف نهائيات جهاز ح�شان 

اأن جمع )١5.266( نقطة لُيكرر اإجن��ازه يف الن�شخة 

ع��ام 20١9  اأُق��ي��م��ت يف  وال��ت��ي  البطولة  م��ن  املا�شية 

الإجن���از  وب��ه��ذا  ب��ات��ور.  اأولن  املنغولية  بالعا�شمة 

يوا�شل اأحمد اأبو ال�شعود �شل�شلة الإجنازات والنتائج 

املتميزة التي ُي�شجلها يف الآون��ة الأخ��رية مبختلف 

البطولت التي ُي�شارك فيها.

فضية للشبلي في بطولة اسيا لالثقال البارالمبية 
االنباط – عامن 

الوطني لريا�شة  املنتخب  توج لعب 

رف������ع الأث������ق������ال ال����ب����ارامل����ب����ي����ة، ج��م��ي��ل 

ال�����ش��ب��ل��ي، ���ش��ب��اح ال�����ش��ب��ت، ب��امل��ي��دال��ي��ة 

ال��ف�����ش��ي��ة، ���ش��م��ن م��ن��اف�����ش��ات وزن ف��وق 

بطولة  يف  م�شاركته  خ��ال  ك��غ��م،   ١07

وامل��ق��ام��ة يف مدينة  واأق��ي��ان��و���ش��ي��ا  اآ���ش��ي��ا 

ب���ي���ي���وجن���ت���اي���ك ال����ك����وري����ة اجل���ن���وب���ي���ة 

وحت��ظ��ى مب�����ش��ارك��ة 2٣١ لع��ب ولع��ب��ة 

“ال�شبلي” من  ومت��ك��ن  دول���ة.   ٣٣ م��ن 

رفع  اأن  بعد  الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  اإح���راز 

خلف  الثاين  املركز  يف  ليحل  كغم   240

الإي���راين اأح��م��د اأم��ني زاده وال��ذي نال 

امليدالية الذهبية بعد اأن رفع 256 كغم 

ف��ي��م��ا ج���اء ال���اع���ب الإي������راين الخ���ر، 

وُتوج  الثالث  املركز  يف  �شيادي،  مهدي 

اأن متكن  ب��ع��د  ال���رون���زي���ة  ب��امل��ي��دال��ي��ة 

م��ن رف���ع 2٣7 ك��غ��م. وت��ع��ت��ر ه���ذه هي 

امليدالية الرابعة التي يحققها املنتخب 

ال��وط��ن��ي يف ب��ط��ول��ة اآ���ش��ي��ا واأق��ي��ان��و���ش��ي��ا 

توج  قد  ق��رادة  ك��ان عمر  احلالية حيث 

وت��وج��ت  ك��غ��م   49 حت���ت  وزن  ب��ذه��ب��ي��ة 

وزن  بف�شية  احل��ج��اج  ث���روت  ال��اع��ب��ة 

حتت 86 كغم فيما اأحرز معتز اجلنيدي 

ويختتم  ك��غ��م.   97 حت��ت  وزن  ب��رون��زي��ة 

البطولة  يف  م�شاركته  الوطني  املنتخب 

ال��ي��وم الأح����د م��ن خ���ال، ع��ب��دال��ك��رمي 

واأ���ش��م��اء  ك��غ��م(   88 خ��ط��اب )وزن حت��ت 

عي�شى )وزن حتت 79 كغم(.

مدريد – وكاالت 

قال الفرن�شي عثمان دميبلي، جنم بر�شلونة، اإنه �شيبقى مع النادي 

الكتالوين، رغم اأن عقده ينتهي يف 30 يونيو/حزيران اجلاري ون�شرت 

�شحيفة »�شبورت« الكتالونية فيديو لدميبلي، �شجله اأحد امل�شجعني مع 

الاعب الفرن�شي، اأثناء التواجد ب�شيارته يف اإ�شارة مرور. و�شئل دميبلي 

الفرن�شي  الاعب  فرد  بر�شلونة؟”،  يف  �شتبقى  “هل  الفيديو:  خال 

على امل�شجع قائا: “نعم«. و�شاأله امل�شجع جمددا: “هل �شمعت اأي �شيء 

عن ت�شيل�شي؟”، لكن دميبلي ف�شل البت�شام ومل يجب. وجاء ال�شوؤال 

الأخري من امل�شجع: “اأنت ل تريد العمل مع توخيل؟”، وهنا رد لعب 

العديد  وزعمت  بر�شلونة«.  يف  بخري  “اأنا  ال�شابق:  دورمتوند  بورو�شيا 

ت�شيل�شي  اإىل  طريقه  يف  دميبلي  اأن  م��وؤخ��را،  ال�شحفية  التقارير  م��ن 

ف�شل مفاو�شات  �شان جريمان، عر �شفقة جمانية، يف ظل  باري�ض  اأو 

جتديد عقده مع بر�شلونة.

ديمبلي لن يغادر برشلونة 

السعودية امام أوزبكستان في النهائي االسيوي 

الرياض - وكاالت

اإىل  الأومل��ب��ي  ال�شعودي  املنتخب  ي�شعى 

ك�شر عناد بطولة كاأ�ض اآ�شيا حتت 2٣ �شنة، 

�شاحب  اأوزبك�شتان،  نظريه  ياقي  عندما 

النهائية  امل��ب��اراة  اليوم الأح��د يف  ال�شيافة، 

وت��اأه��ل  اخل��ام�����ش��ة.  ن�شختها  يف  للم�شابقة 

الأخ�������ش���ر ال�����ش��ع��ودي ل��ل��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

فيهما  اكتفى  ق��ب��ل،  م��ن  م��رت��ني  للبطولة 

بالو�شافة، حيث خ�شر نهائي ن�شخة 20١٣ 

العراق )١-0(، و�شد كوريا اجلنوبية  اأم��ام 

عام 2020.  التمديد،  بعد  نف�شها  بالنتيجة 

للتتويج  في�شعون  الأر�������ض،  اأ���ش��ح��اب  اأم����ا 

ب��ال��ل��ق��ب ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة، ب��ع��دم��ا ف�����ازوا به 

ال�شني  ح�شاب  على   ،20١8 ع��ام  م��رة  لأول 

 )2-١( يف م��ب��اراة ام��ت��دت للوقت الإ���ش��ايف.

وك���ان���ت ت��ل��ك امل����رة ال���وح���ي���دة، ال��ت��ي �شعد 

فيها منتخب اأوزبك�شتان لنهائي البطولة. 

وو�شل املنتخب ال�شعودي للمباراة النهائية 

يف الن�شخة احلالية، بعدما ت�شدر املجموعة 

الرابعة ب�7 نقاط اأمام منتخب اليابان، الذي 

جاء ثانًيا بفارق الأهداف. وتغلب الأخ�شر 

الفيتنامي  املنتخب  على  النهائي  رب���ع  يف 

بثنائية نظيفة، قبل ان يكرر النتيجة نف�شها 

النهائي. ن�شف  م��ب��اراة  يف  اأ�شراليا،   اأم���ام 

 وي����زي����ن امل���ن���ت���خ���ب ال�������ش���ع���ودي ����ش���ع���وده 

ل��ل��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة، ب��و���ش��ول��ه اإىل ه��ذه 

امل���رح���ل���ة م���ن امل�����ش��اب��ق��ة ب�����ش��ب��اك ن��ظ��ي��ف��ة، 

اأح���������رزت  ف���ي���م���ا  ه������دًف������ا،  وت�������ش���ج���ي���ل ١١ 

اأه��داف.   اأوزبك�شتان ١2 هدًفا، وا�شتقبلت ٣ 

يعر الفي�شلي بوابة الت�شعني عاما بعزمية الفر�شان والق الكبار وعطاء ال�شجعان 

كبري  جميل  ب��ارث  مت�شلحا  الطويل  عمره  من  جديدة  حقبة  العريق  النادي  ..يدخل 

..ومل  التي مل تغري من واقع احلال  والعقبات  ال�شعاب  العديد من  رافقتها  وذكريات 

ليكون  وجد  الفي�شلي  ..ب��ان  العريق  النادي  ع�شاق  نفو�ض  يف  الرا�شخة  القناعة  تبدل 

يف املقدمة دوما النادي البطل �شاحب م�شرية الجنازات الكروية الكبرية .. واملدافع 

وعلى  لفرقه  كان  ..التي  وال�شيوية  العربية  املحافل  كل  يف  الردنية  الكرة  �شمعة  عن 

النادي باحرف  مر الجيال �شولت وجولت فيها والقاب وبطولت خطها تاريخ هذا 

من نور ..

وعندما نتحدث عن م�شرية و�شلت اىل الت�شعني عاما ..فاننا بالتاأكيد نتحدث عن 

ل  متوا�شعة  امكانات  ظل  ..يف  الفي�شلي  النادي  م�شرية  قادوا  الذين  الوطن  رجالت 

تذكر وعندما كان مقر النادي جمرد بناء �شغري متوا�شع يف منطقة �شكنية ..ويفتقر 

لب�شط مقومات التقدم لكن ال�شرار على العطاء والتطور والبقاء كان يوجه م�شرية 

ال�شباب ويوجه م�شريتهم  الذين امنوا بان الوطن يحتاج لكيان يرعى  هوؤلء الرجال 

ار�ض  الول يف  املدماك  الفي�شلي  ان و�شع  ..فكان  املختلفة  والن�شاطات  الريا�شة  نحو 

الكرة  لواء  ويحمل  ال�شباب  يرعى  الدولة  عهد  بدايات  مع  ..و�شار  الردنية  الريا�شة 

كاول اندية الردن يف الزمن ال�شعب ..

العديدة  واللقاب  الكبرية  الكروية  بالجنازات  ا�شمه  ارتبط  الفي�شلي قد  كان  وان 

عاما  الت�شعني  ط��وال  حتقق  م��ا  ان  ال��ق��ول  الن�شاف  فمن   .. وا�شيويا  وعربيا  حمليا 

التي  الوفاء  ..لول اجلهد والخا�ض وقيم  العريق مل يكن ليتحقق  النادي  من عمر 

..الذين  الوفية  املخل�شة  جماهريه  خلفه  وم��ن  النادي  ه��ذا  ابناء  نفو�ض  يف  تر�شخت 

ومن  ك��ب��اره  اراده  كما  دوم���ا  ال��رك��ب  ال��ن��ادي يف طليعة  يبقى  ب��ان  ال��وف��اء  خ��ط��وا عهد 

اكر  و�شاحب  العدوان  م�شطفى  املرحوم  ومنهم  املحبني  بذاكرة  ا�شماوؤهم  ارتبطت 

م�شرية يف تاريخ النادي ال�شيخ �شلطان العدوان رحمه اهلل ..

ال�شعبة  الظروف  ..يف ظل  الت�شعني  الردنية عمره  الندية  �شيخ  ويبلغ  اليام  متر 

لوقفة  معه  ويحتاج  النادي  ظله  يف  ي��رزح  ال��ذي  الع�شري  امل��ايل  والو�شع  يعي�شها  التي 

�شادقة من اجلميع ..وتغليب امل�شلحة العامة على امل�شالح ال�شخ�شية ال�شيقة ..حتى 

..ل  والل��ق��اب  البطولت  �شماء  يف  جمليا  حملقا  ن�شرا  دوم��ا  ك��ان  كما  الفي�شلي  يعود 

العربي  وال��وط��ن  الردن  يف  املحبني  ق��ل��وب  يف  ك��ب��رية  مكانة  يحتل  ال��ن��ادي  وان  �شيما 

ال�شادقني  الوفياء  من  بها  يتمتع  التي  ال�شخمة  اجلماهريية  القاعدة  جانب  ..اىل 

املخل�شني ..الذين اثبتت اليام انهم خلف النادي يف ال�شدة والرخاء ..

ان تكون  الندية وعميدها ونتمنى  ..زعيم  الفي�شلي  النادي  ا�شرة  القلب تهنئ  من 

املنا�شبة تلك فر�شة جيدة امام اجلميع للوقوف خلف العريق ..بالدعم واليثار ليعود 

كما كان رائدا وملهما ومنجزا يف كل زمان ومكان ..كل عام وانتم بخري .

عوني فريج

تسعون عاما من االبداع
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في االقتصاد السياسي والمجتمع 

اإلطار المنشود  للسياسة النقدية 
وخيارات االقتصادات الناشئه

د.انور عادل 

 يف ظل االنكما�ش االقت�سادي العاملي وارتفاع ا�سعار ال�سلع اال�سا�سيه الرقام قيا�سيه,واجتاه  

معدالت الت�سخم لن�سب خارج الت�قعات , ياتي اهميه ال�س�ؤال,كيف �ستتاثر ال�سيا�سات النقديه 

واملاليه بقرار رفع الفائده �س�اء كان ذلك على امل�ستهلكني وقطاع االعمال التجاريه وال�سناعيه 

وم�ازنات الدول . االمر يتطلب تي�سري ال�سيا�سة النقدية على املدى الق�سري ت�خي االحتياط 

واحلذر , وحيث اأن اعتماد نطاق للتحريك بن�سبة لت�سل اىل 10 يف املائة يعطي جماال كبريا 

لالنـحراف ب�س�ره مت��سطه االجل , كما ي�سكك يف  التزام ال�سلطات باإتباع �سيا�سات �سليمة , 

فاإن االجتاه املالئم يت�قف على ان�سجام ال�سيا�سات االقت�سادية املحلية ووج�د ت�ازن مالئم 

مع االأهــداف التنم�يه وقابليتها لال�ستمرار  واأي�سا وج�د الت�افق والت�ازن بني ال�سيا�سة 

النقديه وال�سيا�سة املالية العامة , وت�سكل ت�قعات ال�س�ق عن�سرا مهما يف تك�ين راأي عن 

رد الفعل املحتمل على اإجــراءات ال�سيا�سة النقدية التي ال ميكن جتاهلها , ويجب اأن ت�ؤخذ 

هذه الت�قعات يف االعتبار ب�سكل منا�سب عند اتخاذ قــرارات ب�ساأن ال�سيا�سة النقدية. جتعل 

اأ�سعار ال�سرف معتمده على الت�قعات  �سرعة انتقال روؤو�ــش االأمــ�ال الدولية من م�ست�ى 

وحركه اال�س�اق  اخلارجية , وعلى ت�قعات فروق اأ�سعار الفائدة الق�سرية يف امل�ستقبل. كما اأن 

تاأثري درجة التقلب حمدودة على املدى الط�يل االأجل ب�سبب التعهد باملحافظة على االأ�سعار 

التعادلية والع�امل االقت�سادية االأ�سا�سية للقدرة التناف�سية على املدى الط�يل هذا مما مينع 

ال�سلطات بال�سماح بحدوث انـحرافات كبريه وب�سكل غري منطقي يف اأ�سعار ال�سرف الفعلية 

مقارنه باالأ�سعار التعادلية يف امل�ستقبل البعيد.

اأ�سعار الفائدة ط�يلة  اأ�سعار ال�سرف مبقارنه  تت�سح مفاهيم ال�س�ق عن اال�ستقرار  يف 

االأجل املعم�ل بها يف خمتلف البلدان, ويف حالة عدم ت�قع تغري اأ�سعار ال�سرف بني عمالت 

خمتلفة , فاإنه يجب اأن تك�ن اأ�سعار الفائدة متقاربة يف هذه البلدان. تعترب اأ�سعار الفائدة 

ق�سرية االأجل اأداة قيا�ش مفيدة لت�قعات ال�س�ق بعد ت��سيع نطاقات تقلب اأ�سعار ال�سرف. 

ال�س�ق يف  اإىل �سعف ثقة  , ي�سري  االأجــل  الفائدة ط�يلة  اأ�سعار  ن�سبي كبري يف  ارتــفــاع  واأي 

ال�سيا�سات النقدية امل�ستقبلية , كما اأن فروقات اأ�سعار الفائدة الق�سرية االأجل ومدتها املت�قعة 

تعترب من العنا�سر الرئي�سية التي حتاكي حتديد وت�قعات اأ�سعار ال�سرف.

ال�اقع اأن النطاقات اجلديدة االأو�سع لتقلبات اأ�سعار ال�سرف متكن ال�سلطة املحلية من 

ت�جيه �سيا�ستها النقدية الراهنة با�ستقالليه , على الرغم من ت�افر ع�امل اقت�ساديه �سليمة 

, فمن املرجح اأن اأي تخفي�ش معتدل يف اأ�سعار الفائدة �سريافقه تخفي�ش معتدل يف قيمة �سعر 

ال�سرف, ومن غري املت�قع حدوث ردود فعل وا�سعة النطاق يف اأ�س�اق النقد االأجنبي اإال يف 

حاله واحده , وهي اإتباع ا�سرتاتيجيه مكثفه يف تخفي�سات الفائدة ب�سكل يقلل من م�ث�قية 

وم�سداقية االأ�س�اق باجتاه ال�سيا�سة النقدية على املدى الط�يل.

اأخذها يف االعتبار عند تقييم االجتاه  هناك جمم�عه من الع�امل وامل�ؤ�سرات ال�اجبة 

املالئم لل�سيا�سة النقدية داخل االإطار املفيد , وهي الت�سخم , النم� االقت�سادي , �سعر ال�سرف 

واأ�سعار الفائدة ق�سرية االأجل , ط�يلة االأجل, من� العر�ش النقدي وانحدار منحنى العائد.

للتغريات يف  املرجح  املت��سط  العائمة   ال�سرف  اأ�سعار  ذات  البلدان  بع�ش  ت�ستخدم  كما 

اأ�سعار الفائدة الق�سرية االأجل مر�سدا ل�سروط ال�سيا�سة النقدية , اإن ا�ستخدام بع�ش البلدان 

حلريتها النقدية بتخفي�ش اأ�سعار الفائدة الق�سرية االأجل بهدف تعزيز الن�ساط االقت�سادي 

االأولــ�يــات  النقدية �سمن  ال�سيا�سة  اأهمية  رغــم  االأ�سعار  ا�ستقرار  على  املحافظة  بهدف   ,  ,

الداخلية على املدى الق�سري اإال اأن االأمر ي�ستدعي االهتمام باأثر االإجــراءات على االن�سطه 

االقت�ساديهمع الدول  االأخرى, نظرا للرتابط الق�ي بني اإقت�سادات  وا�ستقرار اأ�سعار ال�سرف 

يعزز اإمكانية التقدم نـح� التكامل االقت�سادي .

للبلدان  الداخلية  االحتياجات  بــني  الت�افق  اآلــيــة  اإيــجــاد  نح�  امل�ستقبل  خــيــارات  تتجه 

 , النقدية  ال�سيا�سات  ا�ستقرار وتالقي  اأمكانية  , بهدف حت�سني  االأوروبية كمثال  املجم�عة 

ولقد اأكدت بلدان املجم�عة االأوروبية اأخريا عزمها لبل�غ درجه كافيه من التالقي  لتحقيق 

ال�حدة االقت�سادية والنقدية , ومن اجلدير بالذكر اأنه مت حتديد معايري التالقي يف معاهدة 

ما�سرتيخت التي مت امل�سادقة عليها من جميع االأع�ساء واملتعلقة بالت�سخم واأ�سعار الفائدة 

ط�يلة االأجل وامل�ساركة يف اآلية اأ�سعار ال�سرف واملعيار االأكرث اأهمية اإىل ميثل التحدي االأعظم 

ه� التالقي يف االأو�ساع وال�سيا�سات املالية العامة.

االأجنبي  النقد  اأ�س�اق  لتاأثري  نتيجة  الــدويل  االإقليمي  التعاون  اأهمية  مما تقدم يظهر 

االحتياجات  بني  العالقة  اإن   , الــدول  بني  والنزاعات  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  باالختالالت 

ومن    , وفعاله  م�ؤثره  اخلارجية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  واملتطلبات  الداخلية  االقت�سادية 

امل�ؤكد اأن يك�ن الأ�س�اق النقد االأجنبي رد فعل على هذه التناق�سات من هذا املنطلق , فاإن 

ال�سيا�سات  لتالقي  �ــســرورة  ي�سبح  ال�سركاءاالقت�ساديني,  مــع  والثنائي  العربي  الــتــعــاون 

االقت�سادية وبذل اجله�د احلقيقية والق�ية الإر�ساء اأ�س�ش التعاون يف اإطار هذه ال�سيا�سات 

ممثله يف نهج و�سائل واإجراءات ملزمه لتطبيق �سيا�سة نقدية متقاربة.

هذا الت�جه يعترب مبثابة اأ�سا�ش البناء وال�سياج االأمني االقت�سادي لالأجيال املقبلة , نظرا 

واملالية  النقدية وامل�سرفية  وال�سيا�سية   , االأنظمة االقت�سادية  , وتقارب  ال�سيا�سي  للتقارب 

خ�س��سا, تعزز من اإمكانية التقارب يف جمال ال�حدة النقدية, التي تعترب بادرة لتعزيز بذل 

اجله�د نـح� عملية ن�ع من التكامل النقدي العربي املن�س�د.

االنباط-وكاالت

الدراجات  �سيانة  يف  ال�سفدي  اأحمد  ال�ساب  يعمل 

وي�اجه  لبنان,  جن�بي  �سيدا  مدينة  قلب  يف  اله�ائية 

ل�سيانة  زبــائــنــه  وخـــدمـــة  الــعــمــل  كـــبـــرية يف  �ــســعــ�بــة 

يغذي  الــذي  الكهربائي,  التيار  انقطاع  عند  دراجاتهم 

�ساعة   24 اأ�سل  من  فقط  �ساعتني  ملــدة  حاليا  البالد 

ي�ميا.

وملــ�اجــهــة اأزمـــــة ارتـــفـــاع �ــســعــر الـــ�قـــ�د وانــقــطــاعــه 

امل�سكلة  يحل  اأن  ال�سفدي  حــاول  املحطات,  من  املتكرر 

على طريقته اخلا�سة, وحّ�ل �سيارته التي كانت تعمل 

 6 على  باالعتماد  الكهرباء,  اإىل  البداية  يف  بالبنزين 

بطاريات عادية خم�س�سة اأ�سال للدراجات النارية.

لــكــن مــع انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي املــتــكــرر, زود 

ال�سم�سية  الطاقة  خاليا  من  بل�حة  �سيارته  ال�سفدي 

نهائي  ب�سكل  لي�ستغني  الــ�ــســيــارة,  حــجــم  تــــ�ازي  تــكــاد 

املــ�لــدات  مــن  ي�ؤمنه  كــان  الــذي  الكهربائي  التيار  عــن 

اخلا�سة, ومن كهرباء وزارة الطاقة واملياه يف لبنان.

وقال ال�سفدي )35 عاما( يف حديث مل�قع “�سكاي 

البــتــكــار  �ــســريــعــا  تــتــحــرك  اأن  “عليك  عربية”:  نــيــ�ز 

اأفكار جديدة مل�ا�سلة العمل وك�سب الرزق يف م�اجهة 

االأزمات التي تعرت�ش طريقك«.

لت�سليح  ور�سته  يف  وقته  معظم  ال�سفدي  ويق�سي 

عند  للتنقل  ال�سيارة  وي�ستعمل  اله�ائية,  الــدراجــات 

احلـــاجـــة, ويف اأوقـــــات الــعــمــل يــ��ــســل كــهــربــاء الــ�ــســيــارة 

الطاقة  على  كذلك  ال�سناعية  اأدواتــه  لتعمل  بال�ر�سة 

ال�سم�سية  الــطــاقــة  خــاليــا  مــن  امل�ستمدة  الكهربائية 

املثبتة على �سطحها.

ق�صة الطاقة النظيفة

بـــــداأت الــقــ�ــســة عــنــدمــا ا�ـــســـرتى الــ�ــســفــدي �ــســيــارة 

�سغرية م�ستعملة تعمل بالبنزين, وبعد االرتفاع الكبري 

القدمي  املحرك  نزع  اإىل  عمد  البنزين  �سفيحة  ل�سعر 

منها, وقال: “زودتها مبحرك كهربائي يتم �سحنه عرب 

لهذه  وجهزتها  املنزلية,  الكهربائية  بالطاقة  املقب�ش 

كانت  التي  ال�سغرية  البطاريات  من  مبجم�عة  الغاية 

تفي باحلاجة متاما«.

وتــ�قــف  للكهرباء  الــكــلــي  �سبه  االنــقــطــاع  مــع  لــكــن 

حمرك ال�سيارة عن العمل, كان ال بد من طريقة اأخرى 

لتط�ير ال�سيارة لت�اكب االأزمات وحتل م�سكلة التنقل 

من اأ�سا�سها.

وجلاأ ال�سفدي اإىل تركيب ل�ح خاليا �س�ئية على 

لي�سحن  ال�سم�ش  من  الطاقة  ي�ستمد  ال�سيارة,  �سطح 

نظام البطاريات الذي يدير �سيارته.

ط�يلة  مل�سافة  ال�سيارة  اأ�ستخدم  “عندما  واأ�ساف: 

من  فقط  الــطــاقــة  ت�ستهلك  امل�سرقة  ال�سم�ش  اأيـــام  يف 

�سحن  يتم  ال�قت  نف�ش  ويف  ال�سم�سية,  اخلاليا  ل�حة 

اال�سرتاك  كلفة  واأوفـــر  ال�سيارة,  يف  ال�ست  البطاريات 

بامل�لدات اخلا�سة التي كانت ت�ستنزف معظم ما اأجنيه 

من املال خالل عملي الي�مي«.

ل��سل  ال�سيانة  ور�سة  اأمــام  مكانا  “جهزت  وتابع: 

جهاز ت�ليد الكهرباء يف ال�سيارة بال�ر�سة, الأمتكن من 

مهنتي  يف  ا�ستخدمها  التي  الكهربائية  املعدات  ت�سغيل 

بت�سليح الدراجات«.

عملية على الطريق

االأمامية  بعجالتها  ال�سيارة  تندفع  الطريق  على 

بــنــظــامــني: �سريع  لــلــعــجــالت  الــقــ�ة  مــع ذراع حتــ�يــل 

التي  ال�ست  ال�سيارة مع بطارياتها  وزن  ويبلغ  وبطيء, 

تاأخذ مكانها يف الق�سم اخللفي من ال�سيارة والبطارية 

املــخــ�ــســ�ــســة لــلــ�ح الــطــاقــة الــ�ــســمــ�ــســيــة, حــــ�ايل 600 

كيل�غرام.

وعن كلفة حت�يل هذه ال�سيارة من العمل بالبنزين 

ال�سفدي:  اأو�سح  ال�سم�سية,  الطاقة  ثم  الكهرباء  اإىل 

“بلغت ح�ايل 3 اآالف دوالر, مبا يف ذلك �سعر ال�سيارة 
االأ�سا�سي«.

وختم بالق�ل: “خط�تي التالية حت�يل �سيارة اأكرب 

لل�سري بالطاقة ال�سم�سية, وقد تك�ن عائلية كبرية, الأن 

مع  مت�ا�سلة  اأنها  يبدو  ال�سعبة  االقت�سادية  االأو�ساع 

الكبري يف  الكهربائي واالرتفاع  التيار  انقطاع  ا�ستمرار 

اإىل  البنزين حاليا  �سعر �سفيحة  ال�ق�د. و�سل  اأ�سعار 

ما يقارب 700 األــف لــرية, اأي ما يــ�ازي احلد االأدنــى 

لالأج�ر يف لبنان, ون�سف راتب م�ظف يف الدولة«.

االنباط-وكاالت

حّل ف�سل ال�سيف وارتفعت درجــات احلــرارة يف 

فاقت يف  العربية,  واملنطقة  العامل  مناطق عدة يف 

بع�ش املدن الـ50 درجة مئ�ية.

وت�سكل هذه احلرارة املرتفعة خطرا على الب�سر, 

االأكــرث  الفئات  اإىل  ينتم�ن  الــذيــن  اأولــئــك  خا�سة 

�سعفا مثل االأطفال وكبار ال�سن.

اأطعمة حتجب لظى ال�صم�س

الــربيــطــانــيــة  ني�ز”  “�سكاي  �ــســبــكــة  وقـــدمـــت   

ال�سحية  الــ�ــســلــطــات  عـــن  نــقــال  نــ�ــســائــح,  �سل�سلة 

واخلــا�ــســة بــاالأر�ــســاد اجلــ�يــة لكي يبقى االإنــ�ــســان 

هــذه  ظــل  يف  للخطر  نف�سه  يــعــر�ــش  وال  منتع�سا 

االأج�اء, ومنها:

ابق رطبا: قد يبدو هذا االأمر بديهيا, لكن �سرب 

كميات كبرية من املياه اأمر يجري جتاهله غالبا.

وخارجيا,  داخليا  العمل  يتطلب  رطبا  والبقاء 

داخليا عرب �سرب كميات مياه ترتاوح  االأمــر  ويتم 

تاأمني  ميكن  وخــارجــيــا  ي�ميا,  لــرت   2  1.5- بــني 

ذلك عرب اال�ستحمام مبياه باردة.

منطقي,  غري  االأمــر  يبدو  رمبــا  الن�افذ:  غلق 

لكن اإبقاء الن�افذ مغلقة واإنزال ال�ستائر اأثناء ذروة 

احلرارة, �سيقي الغرفة اأكرث برودة.

وعــنــدمــا يــكــ�ن اجلــــ� يف اخلـــــارج اأكــــرث بــــرودة 

ميكنك فتح الن�افذ للته�ية.

ميكنك  الــيــ�م,  خـــالل  الــثــالجــة:  يف  البيجامة 

ثم  النهار,  اأثــنــاء  الثالجة  يف  البيجامة  ت�سع   اأن 

اأخــرجــهــا مــن هــنــاك قبل اخلــلــ�د اإىل الــنــ�م, فهذا 

االأمر ي�ساعدك على الن�م ب�سكل اأف�سل.

ويــفــ�ــســل ارتـــــداء املــالبــ�ــش الــفــ�ــســفــا�ــســة خــالل 

النهار, وقبعة ونظارة �سم�سية.

وي��سى باأن تك�ن املالب�ش املختارة من االأل�ان 

الفاحتة, فهذا ي�ساعدك على البقاء منتع�سا.

ج�سم  املـــراوح  ت�ساعد  اأن  ميكن  املــروحــة:  �سّغل 

االإن�سان على تنظيم حرارته الداخلية, ويف االإمكان 

تعزيز قدرة هذه املراوح عن طريق و�سع وعاء من 

مكعبات الثلج اأمام هذه االآالت, اإذ اإن ذلك �سيجعل 

اله�اء املنت�سر اأكرث برودة.

اإرم اللحاف: املالءات القطنية الرقيقة �ستمت�ش 

العرق, وهي اأكرث راحة من غطاء اللحاف.

وهذا االأمــر �سي�ساعد يف خف�ش درجة حرارتك 

اأثناء الليل, لكن اعتماد اللحاف ال يحقق ذلك.

الطابق ال�سلفي: اإذا كان منزلك مك�نا من اأكرث 

من طابق, �سيك�ن من املنا�سب اخلل�د اإىل الن�م يف 

الطابق ال�سلفي, واإنفاق وقت اأط�ل يف اأكرث اأجزاء 

املنزل برودة.

بع�ش  لــقــ�ــســاء  تــخــطــط  كــنــت  اإذا  اأوال:  خــطــط 

ذلك,  قبل  التخطيط  فعليك  املنزل,  خــارج  ال�قت 

واأي  والــغــذاء  املــاء  من  منا�سبة  كميات  ت�فري  مثل 

اأدوية الزمة.

وتق�ل هيئة ال�سحة العامة يف بريطانيا اإن اأي 

�سخ�ش معر�ش خلطر تاأثريات احلــرارة اأكرث من 

اجلــزء  يف  ال�سم�ش  اأ�ــســعــة  يتجنب  اأن  يجب  غـــريه, 

االأكرث �سخ�نة يف الي�م, ويقع عادة بني ال�ساعتني 

احلادية ع�سرة �سباحا والثالثة ع�سرا.
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االنباط-وكاالت

اكــتــ�ــســف عــلــمــاء �ــســيــنــيــ�ن عــالمــات على 

ال�سني  ا�ستخرجتها  عينات  يف  مياه  وجــ�د 

�ــســهــل لــلــحــمــم الــربكــانــيــة عــلــى �سطح  مـــن 

اأ�سلها  فهم  اإىل  اأقـــرب  جعلهم  ممــا  القمر, 

القمر  ال�ستك�ساف  مهم  �ــســ�ؤال  وهــ�  هــنــاك, 

امل�ستقبل. يف 

دوريــــــة  يف  ُنــــ�ــــســــرت  بـــحـــثـــيـــة  ورقـــــــة  ويف 

الــعــلــمــاء  قــــال  ـــبـــ�ع,  االأ�ـــس هــــذا  “نيت�سر” 

اإنـــهـــم حــلــلــ�ا بــقــايــا احلـــمـــم الــ�ــســلــبــة الــتــي 

رواد  مــن دون  �ــســيــنــيــة  بــعــثــة  ا�ــســتــخــرجــتــهــا 

“حميط  با�سم  املــعــروف  ال�سهل  مــن  ف�ساء 

ماء  وجــ�د  على  دليال  الع�ا�سف” ووجــدوا 

عــلــى �ــســكــل هــيــدروكــ�ــســيــل مــغــلــف يف مــعــدن 

االأباتيت. با�سم  بل�ري يعرف 

الهيدروك�سيل,  على  كــذلــك  الــعــثــ�ر  ومت 

الــــذي يــتــاألــف مــن ذرة هــيــدروجــني واحـــدة 

هــيــدروجــني  ذرتــــي  مــقــابــل  اأكــ�ــســجــني  وذرة 

املــــاء, يف  ُجــــزيء  اأكــ�ــســجــني واحــــدة يف  وذرة 

اإدارة الطريان والف�ساء  عينات ا�ستخرجتها 

)نا�سا( منذ عق�د. االأمريكية 

معظم  اأن  وا�سع  نطاق  على  اعتقاد  و�ساد 

نتيجة عمليات  كان  القمر  امل�ج�د على  املاء 

اجل�سيمات  انــفــجــار  عــن  نــاجــمــة  كــيــمــيــائــيــة 

القمر. �سطح  على  ال�سم�ش  امل�سح�نة من 

العلماء,  عــن  “رويرتز”  وكــالــة  ونــقــلــت 

قــ�لــهــم اإن مــ�ــســدر الــهــيــدروكــ�ــســيــل املــ�جــ�د 

جدا  املحتمل  مــن  االأبــاتــيــت  مثل  املــعــادن  يف 

اأ�سليا. اأن يك�ن 

الــهــيــدروكــ�ــســيــل  “حمت�يات  واأ�ـــســـافـــ�ا: 

يف املــــــ�اد الــغــريــبــة الـــنـــاجتـــة عـــن عــمــلــيــات 

تك�ن مهملة«. اال�سطدام رمبا 

 وت�سري ال�حدات ال�سينية وفقا للعلماء, 

املــ�جــ�د  الهيدروك�سيل  مــن  القليل  اأن  اإىل 

االإطــالق كان من  اأو ال �سيء منه على  فيها 

خارجية«. “م�سادر 
ال�سينية   5“ اإي  “ت�سانغ  مهمة  واأعــادت 

الــعــيــنــات  مـــن  غـــرامـــا   1731 االأر�ـــــش  اإىل 

الرتبة  ا�ستخراج  بعد   2020 دي�سمرب  يف 

�سابقا  زيــارتــه  تتم  مــن جــزء مل  والــ�ــســخــ�ر 

برو�سيالروم. اأوكيان��ش  �سهل  من 

ومن املت�قع اأن تر�سل ال�سني مزيدا من 

القمرية اخلالية من رواد ف�ساء يف  املهمات 

اأهدافها  اأحــد  و�ستك�ن  الــقــادمــة,  ال�سن�ات 

املياه. درا�سة 

القمر  على  املــاء  وجــ�د  يلقي  اأن  وميــكــن 

مــــزيــــدا مــــن الـــ�ـــســـ�ء عـــلـــى تـــطـــ�ر الــنــظــام 

الطريق  اإىل  ي�سري  اأن  ميكن  كما  ال�سم�سي. 

اأمــر حي�ي الأي  املــ�قــع, وهــ�  ملــ�ارد املياه يف 

للب�سر. االأمد  �سكن ط�يل 

 الصين تكتشف عالمات على وجود مياه 
على سطح القمر


