
االنباط – �صايل ال�صبيحات

للتنمية  التهديدات  اأكببر  مببن  الت�صحر  يعد 

امل�صتدامة يف العامل وال �صيما يف البلدان النامية 

تببعببر�ببض االأر�بببض  ومببنببهببا االردن، والببتبب�ببصببحببر هببو 

النباتية  احلياة  فقدان  اإىل  يببوؤدي  مما  للتدهور 

والتنوع احليوي بها .

قبببالبببت خبببببببرة عبببلبببم املببببيبببباه والبببببببري والبببببيببئببة 

التخاذ  �ببصببرورة  هناك  ان  هندية  منى  الدكتورة 

اجراءات لتجنب عواقب الت�صحر الوخيمة على 

الب�صرية والنظم االيكولوجية للأر�ض.

  ودعببببت اىل االهبببتبببمبببام بببباالمبببر ملببنببع تببدهببور 

االر�ببببببض والبببتبببوقبببف عبببن كببونببهببا مببنببتببجببة وزيبببببادة  

امل�صاحات الطبيعية، حتى ال تزداد انبعاثات غازات 

االحتبا�ض احلراري وينخف�ض التنوع البيولوجي 

املناخية  االحبببداث  وتقع  الرية  امل�صاحات  وتقل 

والعوا�صف  والفي�صانات  اجلفاف  مثل  القا�صية 

الرملية والرتابية.

الت�صحر  يببواجببه  االردن  ان  هببنببديببة  وبببيببنببت    

واالمتداد  التحطيب  ومنها  داخلية  ا�صباب  لعدة 

العمراين على ح�صاب االرا�صي الزراعية والرعي 

اجلائر الذي يوؤدي اىل انك�صاف الرتبة وبالتايل 

الت�صارع امل�صتمر يف اجنرافها مما يزيد الت�صحر، 

كالتغر  بيئية  عوامل  ومنها  خارجية   وا�صباب 

املناخي ما يوؤدي اىل ارتفاع  درجات احلرارة التي 

توؤثر على االر�ض.
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 الملك: األردن يعمل
 مع الشركاء في دول المنطقة 

لتعزيز األمن الغذائي

 هندية : عواقب التصحر خطيرة على البشرية  2700 حاج ينطلقون برًا غدًا
والنظم االيكولوجية لالرض 

قمة أردنية - فلسطينية في عمان 

حزبيون يطالبون الحكومة بوضع رؤية شاملة 
تتكامل فيها قطاعات الدولة  

االنباط – علي عوي�ص

قوافل احلجاج  اول  االثنني  غببداً  يببوم  تنطلق 

2700 حاجا  بن�صبة   البالغ عددهم  االردنيني براً 

لبببلردن  املببقببرر  الببكببلببي للحجاج  الببعببدد  مببن   %95

والبببببببالبببغ 3622 حبباجببا وفببقببا ملببديببر دائبببببرة احلببج 

والعمرة يف وزارة االوقبباف  وال�صوؤون واملقد�صات 

اال�صلمية املهند�ض جمدي البطو�ض .

الثانية  القافلة  ان  للأنباط  حديث  يف  وقببال 

احلببجبباج  ببباقببي  و�صت�صم  االرببببعببباء  يبببوم  �صتنطلق 

االردين  اجلبببانبببببببني  ببببني  البببتبببعببباون  اىل  مبب�ببصببرا 

والببب�بببصبببعبببودي  مبببن حببيببث زيببببببادة عببببدد املببوظببفببني 

واحلبببجبببوزات  التفتي�ض  نببقبباط  عببلببى  املبب�ببصببوؤولببني 

وغرها من اجلهات لتجنب اية 

 �بببصبببغبببوط لبببتببباأخبببر دخببببببول احلببببجبببباج ومببنببع 

االزدحام على احلدود .

اإقببامببة احلببجبباج يف مكة  اأن  واأ�ببصبباف البطو�ض 

واملببديببنببة تببكببون يف فببنببادق جببيببدة املبب�ببصببتببوى تقدم 

خدمات االإعا�صة يف مكة واملدينة  للحجاج  الفتا 

االإداريببة  التجهيزات  انهت جميع  الببوزارة  ان  اىل 

ا�صدار  مببن  االنتهاء  مت  حيث  باحلجاج  املتعلقة 

جميع التاأ�صرات .

م�صمولني  االردنيني  احلجاج  جميع  ان  وبني 

بالتاأمني ال�صحي داخل اململكة العربية ال�صعودية 

لتمكينهم من احل�صول على اخلدمات العلجية 

وال�صحية  داخل امل�صت�صفيات يف الديار املقد�صة اإذا 

االت�صاالت  توفر خدمات  وكذلك  االأمببر  تطلب 

واالإنرتنت للحجاج من خلل توقيع اتفاقية مع 

ت�صهل  اإلكرتونية  واعتماد  تطبيقات  زين  �صركة 

توا�صلهم مع اهليهم وذويهم ..

�صيمكثون  احلببجبباج  ان  اىل  البببببطببو�ببض  وا�ببصببار 

ليلتني يف املدينة املنورة ثم يتوجهون بعدها اىل 

ترافقهم  احلج  �صعائر  اداء  ملوا�صلة  املكرمة  مكة 

بعثات ادارية واعلمية بهدف تقدمي ما يلزم من 

وعظ وار�صاد لهم .
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   االأنباط - عمان

 اأكدت م�صادر رفيعة امل�صتوى اأن قمة اأردنية 

العا�صمة  يف  اأيببببام   خببلل  �صتعقد  فل�صطينية 

االردنببببيببببة عببمببان ببببني جببللببة املببلببك عبببببد اهلل 

حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  ورئي�ض  الثاين 

عبا�ض .

القمة  اأن  ل"االنباط"  املبب�ببصببدر  وا�بببصببباف 

املباحثات  ظل  يف  تاأتي  الفل�صطينية  االأردنببيببة 

عدد  بني  حاليا  جتببري  التي  العربية  العربية 

الوقت  ذات  العربية، م�صرا  يف  العوا�صم  من 

االأرا�صي  الفل�صطينية والو�صع يف  الق�صية  اأن 

الببقببد�ببض  مببلببف   مببقببدمببتببهببا  ويف  الفل�صطينية 

املباحثات  راأ�ض جدول  �صتكون على  واملقد�صات 

الق�صايا  اإىل  باالإ�صافة  الفل�صطينية  االأردنية 

العربية املهمة .

امل�صتوى  عبببايل  تن�صيقا  اأن  املبب�ببصببدر  واأ�بببصبببار 

االأ�صقاء  مع  االأردنببيببة  ال�صيا�صة  اأروقبببة  ت�صهده 

العرب وخا�صة اجلانب  الفل�صطيني هذه االيام 

كما لفت اإىل اأن املباحثات �صنتطرق اإىل ما 

يجري على ال�صاحة الدولية وخا�صة يف �صوء 

الببتببطببورات يف احلببببرب الببرو�ببصببيببة االأوكببرانببيببة 

وارتبببداداتبببهبببا البب�ببصببيببا�ببصببيببة واالقببتبب�ببصبباديببة على 

املنطقة والعامل.. 

االنباط – مرمي القا�صم  

     ت�صتند روؤية جللة امللك الإحداث التنمية 

االقببتبب�ببصبباديببة املبب�ببصببتببدامببة اىل تببوفببر مببواطببن 

القوة يف املجتمع، وااللتزام بقيمه والبناء على 

فيه،  املتاحة  الفر�ض  من  واال�صتفادة  اجنازاته 

قوي  اقت�صاد  وبناء  ال�صاملة  التنمية  لتحقيق 

الب�صرية   واملببببوارد  اجلببباد  العمل  على  يعتمدان 

لتجاوز التحديات واملعوقات. 

ووفببقببا لببلببروؤيببة مت البببببدء بببباعبببداد اخلطط 

والرامج، لبناء جمتمع مدين ع�صري ت�صوده 

الببفببر�ببض،  البببعبببدالبببة، واملبببب�ببببصبببباواة، وتبببكبببافبببوؤ  روح 

بامل�صاركة  ويت�صف  االإنبب�ببصببان،  حببقببوق  واحببببرتام 

منوذجا  يكون  ان  وغاياته  البناء،  يف  واال�صهام 

متقدما وقياديا يف املنطقة.  

وقال امني عام حزب جبهة العمل اال�صلمي 

قدمنا  كببحببزب  انببنببا  الع�صايلة  مبببراد  املببهببنببد�ببض 

تنموية  امنبببا  فح�صب  اقببتبب�ببصبباديببة  لي�صت  روؤيببببة 

حمببورا   17 تت�صمن   ، القطاعات  جميع  ت�صمل 

من حماور التنمية التي و�صعتها االمم املتحدة 

للقت�صادات النا�صئة ، مو�صحا ان هذه اخلطة 

مل تقت�صر على االقت�صاد فقط بل ترتبط بها 

كل املحاور من تعليم و�صحة وغرها . 

  وا�ببصببار اىل ان اخلببطببة االقببتبب�ببصبباديببة التي 

و�ببصببعببتببهببا احلببكببومببة لببهببا اطببببار نببظببري لتوجه 

الدولة، مبينا ان هذه اخلطة ال ميكن ان تعمل 

الببدولببة  م�صكلت  يعالج  �صيا�صي  ا�ببصببلح  دون 

ومناطق ال�صغف االقت�صادي، . 

با�صلح  تبببببداأ  املببعببادلببة  ان  الع�صايلة  واكبببد 

حقيقي و�صامل حتى ن�صل اىل ا�صلح االقت�صاد 

فببالببفببكببرة   ، اخلبببطبببة  احلبببكبببومبببات  تببتبببببنببى  وان 

اال�صا�صية.
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 دعوات لترشيد االستهالك وتوفير 
دعم اقتصادي للمواطنين

 الحاج توفيق يدعو للتركيز 
على التكامل االقتصادي العربي

االنباط- عمان

 دعبببا خببببراء ببباالقببتبب�ببصبباد واالجبببتبببمببباع، اإىل 

اقببتبب�ببصببادي للمواطنني، من  دعببم  تببوفببر حببزم 

قدرتهم  يعزز  مبا  ال�صرائب،  تخفي�ض  خببلل 

ا�صتهلكية  اأمنبببباط  ظببهببور  ظببل  البب�ببصببرائببيببة يف 

بالتزامن مع  كببورونببا،  جببديببدة، خببلل جائحة 

بدء التعايف والدخول باأزمة اقت�صادية عاملية.

واأّكدوا يف ت�صريحات لوكالة االأنباء االأردنية 

املتو�صط  املديني  على  التفكر  )بببرتا( �صرورة 

والبعيد، باإيجاد حلول لكل امل�صاكل التي رفعت 

فاتورة اال�صتهلك الفردي للمواطنني، كاملياه 

والغذاء وامل�صتقات النفطية وغرها.

واأكدت االأ�صتاذة امل�صاعدة يف ق�صم االقت�صاد 

باجلامعة الها�صمية الدكتورة اآالء الب�صايرة اأن 

النمط اال�صتهلكي االأردين، م�صتورد ودخيل.
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االنباط- عمان

 دعا رئي�ض غرفة جتارة عمان، خليل احلاج 

والتعاون  التكامل  على  الرتكيز  اىل  توفيق، 

االقببتبب�ببصببادي الببعببربببي الببعببربببي بببقببيببادة القطاع 

احلكومات  قبل  من  متكينه  �صريطة  اخلا�ض، 

العربية وت�صهيل اأعماله.

التعاون  ملتقى  يف  م�صاركته  خببلل  وقبببال 

االقت�صادي الرتكي العربي ال�صابع ع�صر، الذي 

اإ�صطنبول  مبدينة  اجلمعة  اأم�ض  م�صاء  اختتم 

الرتكية “ التكامل يجب ان يكون بالبداية بني 

موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض العربي الذي يعاين 

اليوم من حالة ت�صتت.

ال�صبت،  الببيببوم  عمان  لتجارة  بيان  وح�صب 

العربي  القطاع اخلا�ض  ان  توفيق  ا�صار احلاج 

يببعببمببل مبببن دون بببو�ببصببلببة لببتببعببدد مببرجببعببيبباتببه، 

بالرغم من توفر الكثر .
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 أورنج األردن تعلن الفائزين بحملتها 
التشجيعية لالشتراك بحلول 

اإلنترنت المنزلي

االنباط-وكاالت
 

قببالببت دائببببرة �بببصبببوؤون الببلجببئببني والببلببجببان 

ال�صعبية، اإن اإ�صرار دول االأمم املتحدة االإبقاء 

وكالة  تواجهه  الببذي  التمويل  العجز يف  على 

غوث وت�صغيل اللجئني الفل�صطينيني اأونروا 

الزمان، مل يعد  كل عام منذ قرابة عقد من 

مقبواًل باأي حال من االأحوال

واأ�ببصببافببت خبببلل بببيبباٍن �ببصببحببفببي، اأن عببدم 

اال�صتمرار يف توفر التعليم الأكرث من ن�صف 

مليون الجئ، اأو ح�صول ُقرابة مليوين الجئ، 

امل�صاعدات  اأو  االأولية  ال�صحية  الرعاية  على 

الببغببذائببيببة والببنببقببديببة الببطببارئببة الأفببقببر الجئي 

بل  االأممية  الوكالة  بدخول  ُينذر  فل�صطني، 

املنطقة كلها منطقة اخلطر التي اأعلن عنها 

لببلأونببروا فيلبب الزاريببنببي، يف  العام  املفو�ض 

اأعقاب بقاء العجز يف التمويل الذي تواجهه 

اأونببببببببببروا، ببببعبببدمبببا عبببقبببدت مبببببوؤمتبببببًرا الإعبببببلن 

الترعات يف نيويورك

واأ�بببصبببارت الببقببوى الببوطببنببيببة واالإ�ببصببلمببيببة، 

اأونببروا اتبعت خلل عقد كامل خطة  اأن  اإىل 

تق�صف قا�صية ذاق مليني اللجئني مرارتها، 

كما اتخذت تدابر ومراقبة التكاليف للتكيف 

مع العجز املزمن يف موازنتها، ما انعك�ض �صلًبا 

على جودة اخلدمات املقدمة للجئني الذين 

و�صلت ن�صبة الفقر بينهم اىل %80
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االنباط- عمان

املتنّوعة،  وحملتها  الأن�صطتها  ا�صتكمااًل 

الببفببائببزيببن  اأ�ببصببمبباء  عببن  االأردن  اأورجن  اأعببلببنببت 

اأطلقتها  قد  كانت  التي  الت�صجيعية  بحملتها 

ملنح امل�صرتكني اجلدد واحلاليني بحلول اأورجن 

قّيمة،  بجوائز  الببفببوز  فر�صة  املببنببزيل  اإنببرتنببت 

وذلك بعد اأن �صهدت احلملة جناحاً كبراً يدل 

االأردين على اال�صتفادة من  ال�صوق  اإقبال  على 

و�صرعة  كببفبباءة  االأكبببرث  الرقمية  اأورجن  حببلببول 

والتي تعك�ض ثقة امل�صرتكني بخدمات ال�صركة 

والرئي�صي  االأول  املبببزّود  اأورجن  كببون  املببتببطببورة 

حللول االإنرتنت يف االأردن.
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 شؤون الالجئين: 
استمرار األزمة المالية ألونروا ُيهدد 

المنطقة بأكملها
االنباط – وكاالت 

على  القائمون  فيه  ي�صعى  البببذي  الببوقببت  يف 

يف  الببقببدميببة  البببببلببدة  “دهم�ض” واأهببببل  م�صجد 

مبنى  �صراء  على  املحتل،  بالداخل  اللد  مدينة 

مبكيدة  فوجئوا  لتو�صعته،  للم�صجد،  مل�صق 

دبببرتببهببا بببلببديببة االحبببتبببلل ملبب�ببصببادرتببه الأ�ببصببببباب 

عن�صرية

متمثلة  االحببتببلل  �صلطات  اأمتبببت  وكعادتها 

العنوان،  اقت�صادية  اإ�صرائيلية  و�صركة  بالبلدية 

اأف�صت  اخلببفبباء،  يف  �صفقة  امل�صمون،  عن�صرية 

ببيع املبنى املل�صق مل�صجد دهم�ض من البلدية 

لل�صركة املذكورة

اللد  اأهببايل  غ�صب  املريبة  ال�صفقة  واأثبببارت 

وجلنة امل�صجد، الأن االأخببرة كانت حتبباول على 

مدار �صنوات �صراء املبنى من اأ�صحابه، لتو�صعة 

امل�صجد ب�صبب �صغر م�صاحته، ولكونه يقع على 

ثلثة �صوارع، ما مينع تو�صعته

خم�صة  مببن  واحبببد  هببو  “دهم�ض”  وم�صجد 

م�صاجد تاريخية يف اللد، وهي: م�صجد العمري 

البببكبببببببر، ومبب�ببصببجببد الببببنببببور، ومبب�ببصببجببد دهببمبب�ببض، 

مقامة  وهببي  النور،  وم�صجد  بكر،  اأبببو  وم�صجد 

املدينة قبل جميء “اإ�صرائيل” الحتلل 

وقببف تنفيذها 
َ
اأ التي  ال�صفقة  وعن تفا�صيل 

البلدية  ع�صو  يببقببول  الببغببا�ببصبببببني،  الببلببد  اأهببببايل 

الببفببلبب�ببصببطببيببنببي عبببببببد الببببكببببرمي زبببببارقببببة لببوكببالببة 

. “�صفا”: 
التفا�صيل �ص »9«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الصحة تؤكد اتخاذها اجراءات 
قانونية بحق المعتدين على أطبائها

 األوقاف تدعو جميع الحجاج 
إلجراء فحص كورونا

 المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة 
البحرية الملكية تنفذان حملة تبرع بالدم

 مديريات الشباب تنفذ أنشطة متعددة 
في المحافظات

االنباط-عمان

تقدمه  ال���ذي  امل�ستمر  ال��دع��م  اإط���ار  يف 

العربي  �� اجلي�ش  االأردنية  امل�سلحة  القوات 

ل���ل���وق���وف م����ع امل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي، ن��ف��ذت 

امل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة اجل��ن��وب��ي��ة وال���ق���وة 

ال�سبت،  ام�ش  امللكية،  وال���زوارق  البحرية 

العقبة،  حمافظة  يف  ب��ال��دم  للتربع  حملة 

االأردين  امل��ن��ت��دى  م���ع ج��م��ع��ي��ة  ب��ال��ت��ع��اون 

ال�سحية ومديرية بنك  والثقافة  للرعاية 

“اإنقاذ  ���س��ع��ار  حت��ت  وذل���ك  االأردين،  ال���دم 

حياة”.

وت���ه���دف احل��م��ل��ة ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت ل��ي��وم 

املخزون  ك��اٍف من  احتياٍط  لتوفري  واح��د، 

للم�ست�سفيات  ال��دم  ل��ُوَح��ْد  اال�سرتاتيجي 

الطبية لكال القطاعني العام واخلا�ش.

االنباط- عمان

وا���س��ل��ت م���دي���ري���ات ال�����س��ب��اب وامل���راك���ز 

التعريفية  اجلل�سات  تنفيذ  ل��ه��ا،  التابعة 

وال�سحية  والثقافية  ال�سبابية  واالأن�سطة 

وجاهيا، وعرب و�سائل االت�سال احلديثة.

ام�����ش  ال�������س���ب���اب،  وزارة  ل��ب��ي��ان  ووف���ق���ا 

ال�سبابية  امل��راك��ز  مديرية  نظمت  ال�سبت، 

و�سائل  ع��رب  ال�سباب  وزارة  يف  والك�سافة 

اآلية  االت�سال املرئي، ور�سة تعريفية حول 

والبناء  للعمل  احل�سني  مع�سكرات  تنفيذ 

ال�سباب  م��ع  ع��ام��ل   102 مب�����س��ارك��ة   ،2022

ال�����س��ب��اب وامل��راك��ز  م��ن خمتلف م��دي��ري��ات 

ال�سبابية.

ونفذت مديرية �سباب حمافظة جر�ش، 

واالإداري  امل�����ايل  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ح����ول  ور����س���ة 

مع  التوا�سل  ج�سور  مد  بهدف  لالأندية، 

االأندية، بح�سور 20 م�ساركا.

وت���ه���دف ال��ور���س��ة اإىل ����س���رورة ت��رك��ي��ز 

والعمل  الفردية  االأل��ع��اب  على  امل�ساركني 

والتخطيط  امل��ال��ي��ة  اإدارت���ه���ا  تنظيم  ع��ل��ى 

ال�������س���ل���ي���م وك���ي���ف���ي���ة ����س���ي���اغ���ة االأن�������س���ط���ة 

والربامج لبلوغ اأهدافها.

ونفذ مركز �سباب اأم الر�سا�ش بالتعاون 

“ال  مع ال�سرطة املجتمعية مبادرة بعنوان 

تقتل فرحتي”، للحد من اإطالق العيارات 

اإىل احلفاظ على  املبادرة  النارية، وتهدف 

املنا�سبات  يف  املتواجدين  املواطنني  اأرواح 

واالأف��راح وعدم ن�سر الرعب واخل��وف بني 

االأط���ف���ال وال��ن�����س��اء، وم�����س��اع��دة االأج���ه���زة 

االأم���ن���ي���ة يف ���س��رع��ة ال���ت���ج���اوب ل��ل��ح��د من 

انت�سار هذه الظاهرة.

ور�سة يف  العقبة،  �سباب  كما عقد مركز 

جمال ريادة االأعمال، مب�ساركة 22 م�ساركا 

�سمن الفئة العمرية من 17 اإىل 30 عاما، 

املهارات  من  بجملة  ال�سباب  متكني  بهدف 

واملهارات  االأ�ساليب  اأحدث  على  التدريبية 

حول كيفية اإن�ساء امل�سروعات ال�سغرية.

التابع  العدنانية  ���س��اب��ات  م��رك��ز  ون��ظ��م 

ملديرية �سباب الكرك بالتعاون مع مدر�سة 

حما�سرة  املختلطة،  االأ�سا�سية  العدنانية 

ال�سليمة”  “التغذية  ب��ع��ن��وان  ت��وع��وي��ة 

مب�ساركة 15 طالبة.

واأ������س�����ارت امل���ر����س���دة ال���رتب���وي���ة ع��ال��ي��ة 

تناول  اأهمية  اإىل  الور�سة  خ��الل  املرابحة 

خ�سو�سا  بالفيتامينات،  الغنية  الوجبات 

يف م��رح��ل��ة ب��ن��اء اجل�����س��م ل���دى ال��ي��اف��ع��ني 

وال��ي��اف��ع��ات، ب��االإ���س��اف��ة اإىل اأه��م��ي��ة ق��راءة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل���وج���ودة ع��ل��ى االأغ���ذي���ة عند 

�سرائها.

االنباط-عمان

اأكدت وزارة ال�سحة اأنها ت�سري بالطرق 

واالإج���������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���الزم���ة جت��اه 

امل��ع��ت��دي��ن ع��ل��ى ك����وادره����ا ال��ط��ب��ي��ة اأث���ن���اء 

يحفظ  ومب��ا  الوظيفي،  لواجبها  تاأديتها 

ك����ام����ل ح����ق����وق ه������ذه ال������ك������وادر وي�����س��م��ن 

حمايتهم يف كافة املرافق التابعة للوزارة.

و�����س����ددت يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي اأ����س���درت���ه 

االعتداء  حادثتي  بخ�سو�ش  ال�سبت  ام�ش 

ع��ل��ى ط��ب��ي��ب��ني م��ن ك���وادره���ا ال��ع��ام��ل��ني يف 

م�����س��ت�����س��ف��ى االأم�����ري ح��م��زة وم�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

املهنية  بواجباتهما  قيامهما  اأثناء  الب�سري 

واالن�������س���ان���ي���ة داخ�����ل امل�����س��ت�����س��ف��ي��ني اأم�����ش 

على عدم  امل��ا���س��ي  االأرب��ع��اء  وي���وم  اجلمعة 

تهاونها جتاه اأي حالة اعتداء قد تتعر�ش 

لها كوادرها.

وق���ال���ت ال�������وزارة يف ال��ب��ي��ان اأن����ه وع��ل��ى 

اأّن ظ��اه��رة االع���ت���داءات على  ال��رغ��م م��ن 

ال����ك����وادر ال�����س��ح��ي��ة ت���راج���ع���ت يف ال��ف��رتة 

بالق�ساء  ملتزمة  ال���وزارة  اأّن  اإاّل  االأخ��رية 

على هذه الظاهرة ومنع حدوثها.

اأ�سفها جتاه  واأعربت الوزارة عن �سديد 

وامل��رف��و���س��ة  امل�ستهجنة  ال��ت�����س��رف��ات  ه���ذه 

اأحكام  تخالف  والتي  الطبية  الكوادر  اإزاء 

ال��ق��ان��ون وال����ع����ادات وال��ت��ق��ال��ي��د االأردن���ي���ة 

االأ���س��ي��ل��ة وت��ع��ت��رب دخ��ي��ل��ة ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع 

االأردين الذي طاملا وقف يف وجه مثل هذه 

الت�سرفات الغريبة عنه.

��ن��ت ال�����وزارة ال����دور ال��ك��ب��ري ال��ذي   وث��مَّ

توا�سل  حيث  الطبية،  ك��وادره��ا  ب��ه  ت��ق��وم 

ت��ف��اين واإخ���ال����ش حلماية  ب��ك��ل  ج��ه��وده��ا 

الرعاية  اأ�سكال  خمتلف  وتقدمي  املجتمع 

فخر  م�سدر  يجعلها  وال��ذي  له،  ال�سحية 

واعتزاز.

االنباط- عمان

وال���������س����وؤون  االأوق������������اف  وزارة  دع������ت   

وامل��ق��د���س��ات االإ���س��الم��ي��ة م��ن خ���الل دائ���رة 

احل�����ج وال����ع����م����رة، يف ب���ي���ان �����س����در، ام�����ش 

حج  ت��اأ���س��رية  على  ح�سل  م��ن  ك��ل  ال�سبت، 

فح�ش  اإج����راء   2022-1443 امل��و���س��م  ل��ه��ذا 

كورونا، مبدة اأق�ساها 72 �ساعة قبل موعد 

ال�سفر.

اأن فح�ش ك��ورون��ا يعد  ال��دائ��رة  واأك���دت 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  اأرا����س���ي  ل��دخ��ول  ���س��رط��ا 

اإىل  اإ�سافة  ال�سعودية الأداء فري�سة احلج، 

مطعوم احلمى ال�سوكية “ال�سحايا”.

احل��ج��اج  ق���واف���ل  اأوىل  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

االأردنيني �ستنطلق باجتاه الديار املقد�سة، 

يوم االثنني املقبل.

 الملك: األردن يعمل مع الشركاء في دول المنطقة 
لتعزيز األمن الغذائي

حزبيون يطالبون الحكومة بوضع رؤية شاملة تتكامل فيها قطاعات الدولة

 الحاج توفيق يدعو للتركيز على التكامل االقتصادي العربي

االنباط-عمان

  

االأردن يعمل مع  اإن  ال��ث��اين،  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  ق��ال ج��الل��ة 

الغذائي  االأم��ن  لتعزيز  املنطقة  دول  من  ال�سركاء  من  عدد 

كونه  االأردن،  يف  الفر�ش  من  العديد  اإىل  م�سريا  امل�سرتك، 

تعزيز  على  ويعمل  البديلة،  الطاقة  مل�سادر  رئي�سيا  مركزا 

موارده املائية، اإ�سافة اإىل فر�ش يف جمال الزراعة.

و�سدد جاللته، خالل مقابلة مع قناة “�سي اإن بي �سي” 

تبث كاملة مطلع ال�سهر املقبل، على اأن االزدهار االقت�سادي 

ال��ت��ق��دم  ت��ع��زي��ز اال���س��ت��ق��رار وحت��ق��ي��ق  ���س��ي��م��ك��ن االأردن م���ن 

املياه  ق�سايا  اأن  ال�سباب، م�سيفا  احتياجات  لتلبية  املطلوب 

اإليها  ونتطلع  مت�سلة،  جميعها  الغذائي  واالأم��ن  والطاقة 

كفر�ش لتخطي التحديات.

مما  الطاقة،  ي�ستورد  تاريخيا،  االأردن  اأن  امللك  واأ�ساف 

�سكل حتديا، خا�سة يف ظل قدوم الالجئني على مدار عقود، 

م�سريا اإىل اأن قدوم عدد كبري من الالجئني ال�سوريني اأدى 

اإىل تقوي�ش الفر�ش االقت�سادية للمملكة.

وتابع جاللة اأن االأردن. الذي يبلغ عدد �سكانه اأكرث من 

10 ماليني ن�سمة، ي�ست�سيف اأكرث من 3،5 مليون الجئ، “ما 

ال�سكان،  لعدد  ن�سبة  اأكرب م�ست�سيف لالجئني  ثاين  يجعله 

تقدمه لالأمام”.  التحديات �سعبت  العديد من  مما فر�ش 

رئي�سة  م�سكلة  بالتحديد  املياه  م�سكلة  اأن  جاللته،  واأ�ساف 

لالأردن كثاين اأفقر بلد يف العامل باملياه، م�سريا اإىل اأن جزءاً 

اإ�سافة  لالجئني،  االأردن  ا�ست�سافة  هو  ذلك  يف  ال�سبب  من 

اإىل اجلفاف خالل ال�سيف، وهذا م�سدر قلق اأ�سا�سي ملعظم 

االأردنيني، حيث اإن �سح املياه �سيكون حتديا كبريا.

اأن ال�سراعات االإقليمية من العوامل  واأ�سار جاللته اإىل 

اأن  االإقليم، م�سيفا  ال�سراكة بني دول  روؤية  التي قد تعطل 

الوحيد  واحل��ل  االأهمية  غاية  يف  الفل�سطينية  “الق�سية 
يكون عرب حل الدولتني، الأنه اإذا غاب احلوار بني الطرفني، 

ت��وؤث��ران  امل��ن��ط��ق��ة،  ا���س��ت��ق��رار يف  وان���ع���دام  �ستتولد خم���اوف 

بدورهما على امل�ساريع االإقليمية”.

واأ�ساف اأنه من غري املمكن حتقيق تقدم يف حل ال�سراع 

الفل�سطيني االإ�سرائيلي بدون املظلة االأمريكية، ويف الوقت 

ذاته هنالك الكثري من اجلهود املطلوبة منا يف املنطقة، ومن 

اأن ياأتي الدور االأمريكي  الفل�سطينيني واالإ�سرائيليني قبل 

ال�سروري الإحداث الفرق والعبور اإىل خط النهاية.

واأكد جاللته اإىل اأن زيارة الرئي�ش االأمريكي جو بايدن 

املرتقبة اإىل اإ�سرائيل وفل�سطني وال�سعودية �ستت�سمن بحث 

احل��وار  اإىل  االآن  اجلميع  ي�سعى  حيث  قدما،  امل�سي  كيفية 

بعد مرور عامني على جائحة كورونا وانقطاع التوا�سل.

اإن  قائال  امل�ستقبل،  يف  اإي���ران  دور  ع��ن  جاللته  وت�����س��اءل 

“العديد من دول اخلليج يف حوار مع اإيران، وعلينا حتديد 
اأين نريد اأن نكون خالل االأربع اأو خم�ش �سنوات املقبلة من 

اأجل �سعوب املنطقة”.

النا�ش  �سي�سجع  الروؤية  هذه  طرح  اأن  على  جاللته  واأكد 

اأح���د يريد  “ال  ق��ائ��ال:  ي��ري��دون��ه ح��ق��ا،  ع��م��ا  التعبري  ع��ل��ى 

النظر يف  باإمكاننا  لكن هل  ال��ن��زاع،  يريد  اأح��د  احل��رب، وال 

بحيث  باأكملها،  املنطقة  يف  بل  االأردن  يف  فقط  لي�ش  روؤيتنا 

يكون حتقيق االزدهار هو الهدف”.

وتناول امللك يف املقابلة، التي بثت القناة مقتطفات منها 

املقبل،  متوز/يوليو  �سهر  بداية  يف  كاملة  و�ستبث  اجلمعة، 

املقبل،  العقد  خ��الل  للمملكة  االقت�سادي  التحديث  روؤي��ة 

وتالزم م�سارات التحديث ال�سيا�سي واالقت�سادي واالإداري.

وحت�����دث ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ن ج���ه���ود ال���ت���ع���اون االإق��ل��ي��م��ي 

ل��ل��ت�����س��دي ل��ل��ت��ح��دي��ات ال���ن���اج���م���ة ع���ن االأزم�������ة ال��رو���س��ي��ة 

املنطقة،  ل�سعوب  االزده����ار  لتحقيق  وال��ع��م��ل  االأوك��ران��ي��ة، 

اإ�سافة اإىل دور الواليات املتحدة يف االإقليم، و�سرورة تكثيف 

التعاون  لتعزيز  اأ�سا�سي  كمتطلب  ال�سالم  حتقيق  م�ساعي 

االإقليمي

االنباط – مرمي القا�سم  

     ت�ستند روؤي����ة ج��الل��ة امل��ل��ك الإح���داث 

توفري  اىل  امل�ستدامة  االقت�سادية  التنمية 

بقيمه  واالل��ت��زام  املجتمع،  القوة يف  مواطن 

وال���ب���ن���اء ع��ل��ى اجن����ازات����ه واال����س���ت���ف���ادة من 

التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ف���ي���ه،  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ش 

على  يعتمدان  ق��وي  اقت�ساد  وبناء  ال�ساملة 

ال��ع��م��ل اجل����اد وامل������وارد ال��ب�����س��ري��ة  ل��ت��ج��اوز 

التحديات واملعوقات. 

اخلطط  باعداد  البدء  مت  للروؤية  ووفقا 

وال����ربام����ج، ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع م���دين ع�سري 

ت�����س��وده روح ال���ع���دال���ة، وامل�������س���اواة، وت��ك��اف��وؤ 

ويت�سف  االإن�سان،  واحرتام حقوق  الفر�ش، 

ان  ال��ب��ن��اء، وغ��اي��ات��ه  بامل�ساركة واال���س��ه��ام يف 

يكون منوذجا متقدما وقياديا يف املنطقة.  

وق������ال ام�����ني ع�����ام ح�����زب ج��ب��ه��ة ال��ع��م��ل 

اننا  الع�سايلة  م���راد  امل��ه��ن��د���ش  اال���س��الم��ي 

كحزب قدمنا روؤية لي�ست اقت�سادية فح�سب 

امن����ا ت��ن��م��وي��ة ت�����س��م��ل ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات ، 

تت�سمن 17 حمورا من حماور التنمية التي 

و�سعتها االمم املتحدة لالقت�سادات النا�سئة 

على  تقت�سر  مل  اخلطة  ه��ذه  ان  مو�سحا   ،

املحاور  ك��ل  بها  ترتبط  ب��ل  فقط  االقت�ساد 

من تعليم و�سحة وغريها . 

التي  ان اخلطة االقت�سادية  وا�سار اىل    

لتوجه  نظري  اط��ار  لها  احلكومة  و�سعتها 

ان  ه��ذه اخلطة ال ميكن  ان  ال��دول��ة، مبينا 

م�سكالت  يعالج  �سيا�سي  ا�سالح  دون  تعمل 

الدولة ومناطق ال�سغف االقت�سادي، . 

با�سالح  تبداأ  املعادلة  ان  الع�سايلة  واكد 

ح��ق��ي��ق��ي و���س��ام��ل ح��ت��ى ن�����س��ل اىل ا���س��الح 

 ، االق��ت�����س��اد وان تتبنى احل��ك��وم��ات اخل��ط��ة 

ف��ال��ف��ك��رة اال���س��ا���س��ي��ة ان���ه ال مي��ك��ن معاجلة 

مطالبا   ، �سيا�سي  ا���س��الح  دون  االق��ت�����س��اد 

احلكومة بو�سع روؤية �ساملة بحيث تتكامل 

قطاعات الدولة معا ، ويكون االقت�ساد جزءا 

منها ولي�ش احلل من خالل ربط االطراف 

يف  اخللل  مواطن  لتعالج  بع�سا  بع�سها  مع 

الدولة. 

الدكتور  الر�سالة  ع��ام ح��زب  ام��ني  وق��ال 

االقت�سادي  التحديث  روؤي��ة  ان  ق�سوع  ح��ازم 

ت�����س��ك��ل ج����زءا م���ن اخل��ط��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ر���س��ال��ة  اىل  ب��داي��ة  ب��ح��اج��ة  لكنها   ، ال��ك��ل��ي��ة 

وتو�سيح  ال�سيا�سات  وحت��دي��د   ، وحم����ددات 

اوىل،  كخطوة  ال��غ��اي��ات  وبو�سلة  االه����داف 

حيث   ، عمل  وبرنامج  تنفيذية  خطة  تليها 

ان���اط���ت ه���ذه امل��ه��م��ات ل����ل����وزارات امل��ع��ن��ي��ة يف 

الرقابية  واملرجعيات  والتوجيه  التخطيط 

ال��ت��ق��ي��م��ي��ة ف���ى جم��ل�����ش ال�������وزراء وب��رن��ام��ج 

امل��ت��اب��ع��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���ل���دي���وان امل��ل��ك��ي تلك 

ه��ى اجل��م��ل��ة امل��ف��ي��دة ال��ت��ى ج���اءت ب��ه��ا روؤي���ة 

التحديث االفت�سادي . 

روؤي���ة  تبنى  امل��ل��ك  ان ج��الل��ة  وا���س��ار اىل 

ان���ت���ق���ال احل���ال���ة االق��ت�����س��ادي��ة اىل م��ن��زل��ة 

االقت�ساد االنتاجي للو�سول اىل اردن اف�سل 

عمل  ا�سرتاتيجية  اىل  بحاجة  انها  مبينا   ،

تو�سح بو�سلة االجتاه واخلطة التنفيذية .  

وب����ني ان ع��م��ل��ي��ة ب���ن���اء ال�����ذات ال��وط��ن��ي��ة 

ال��ع��ام��ل،   الع����الء  ق�����ادرة  ارادة  اىل  ب��ح��اج��ة 

ليكون اعلى من الظرف املو�سوعي ال�ساغط 

ن��ه��ج العمل  ت��غ��ي��ري ف���ى  ب��ح��اج��ة اىل  وه����ذا 

يقوم  بحيث  فح�سب  ال��ربن��ام��ج  ف��ى  ،ولي�ش 

على الوازع واحلافز وال يقف عند منظومة 

ال�سابط والرادع ، ليتم التعامل مع القطاع 

اخل��ا���ش ب��ت�����س��ارك��ي��ة وم���ع ال��ت�����س��ري��ع��ات من 

منطلق جديد ياخذ من روح القانون وعلى 

ان يقف عند ن�سو�سه عند ت�سميم القوانني 

االق��ت�����س��ادي��ة اوع��ن��د ب��ن��اء ال��ربام��ج املتممة 

كاالجتماعية واخلدماتية.  

   وق����ال����ت ام�����ني ع�����ام احل������زب ال��وط��ن��ي 

الديوان  ان  بكر  ابو  منى  الدكتورة  االردين 

جمموعة  االأوىل  ل��ل��م��رة  ا���س��ت�����س��اف  امل��ل��ك��ي 

لعمل  االقت�سادي  ال�ساأن  يف  املخت�سني  من 

درا�����س����ات ب��ح��ي��ث ت���ك���ون ت��و���س��ي��ات��ه��ا ع��اب��رة 

تنفيذها  يجري  ان��ه  مو�سحة   ، للحكومات 

م��ن خ��الل ات��خ��اذ ق���رارات ج���ادة تعمل على 

منه  يعاين  ال��ذي  االإقت�سادي  ال��واق��ع  انقاذ 

الوطن منذ عدة �سنوات. 

وا�سارت اىل ان الوطن بحاجة للنظر يف 

ه��ذا امل��و���س��وع  ب��ع��ي��ًدا ع��ن التنظري و���س��واًل 

اإح���داث نقلة  �ساأنه  ال��ذي م��ن  للعمل اجل��اد 

كبرية يف احلياة االقت�سادية باالعتماد على 

مواطن القوة يف املجتمع واال�ستثمار واملوارد 

الب�سرية واالإمكانات االإقت�سادية من ثروات 

معدنية وغريها وحتقيق نقلة نوعية يف ظل 

احلالة االقت�سادية وتراجعها. 

تقدميه  ج��رى  م��ا  ان  بكر  اب��و  واو�سحت 

بعد انتهاء اأعمال الروؤية ي�سب يف اجتاهات 

عدة تهدف اىل خلق بيئة ا�ستثمارية جاذبة 

واإح�������داث ت��غ��ي��ري يف ال�������س���اأن االق��ت�����س��ادي، 

م��و���س��ح��ة ان����ه مت حت���وي���ل ال��ت��و���س��ي��ات اىل 

ت�سهيل  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  وت�����س��ري��ع��ات  ق�������رارات 

وتب�سيط االإجراءات ب�سكل الفت . 

اأدبياته  يف  دائما  يركز  احل��زب  ان  وبينت 

ع��ل��ى اع��ط��اء ال�����س��اأن االق��ت�����س��ادي االأه��م��ي��ة 

الكربى ، خا�سة من ناحية االهتمام بال�سان 

ال�����س��ن��اع��ي وت�����س��ج��ي��ع ال�����س��ن��اع��ات ودع��م��ه��ا 

وت��خ��ف��ي��ف االع���ب���اء ع��ن��ه��ا ودع����م االإ���س��ت��ث��م��ار 

التاأويل للحد  من خالل ت�سريعات ال تقبل 

ال��ب��ط��ال��ة وامل�����س��اع��دة ع��ل��ى ح��ل ال��ع��دي��د من 

امل�سكالت التي يعاين منها االأردن ، م�سيفة 

فيها  نعرب  مرحلة  اىل  للو�سول  نامل  اننا 

على  ق��ادر  االأردن  ان  م��وؤك��دة  العجز،  حاجز 

التحدي وخلق الفر�ش وحتقيق التنمية يف 

مناحي احلياة كافة

االنباط- عمان

 دعا رئي�ش غرفة جتارة عمان، خليل احلاج 

والتعاون  التكامل  على  الرتكيز  اىل  توفيق، 

القطاع  بقيادة  العربي  العربي  االقت�سادي 

اخلا�ش، �سريطة متكينه من قبل احلكومات 

العربية وت�سهيل اأعماله.

التعاون  ملتقى  يف  م�ساركته  خ��الل  وق��ال 

ع�سر،  ال�سابع  ال��ع��رب��ي  ال��رتك��ي  االق��ت�����س��ادي 

ال����ذي اخ��ت��ت��م م�����س��اء اأم�����ش اجل��م��ع��ة مبدينة 

اإ�سطنبول الرتكية “ التكامل يجب ان يكون 

ب��ال��ب��داي��ة ب���ني م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش 

العربي الذي يعاين اليوم من حالة ت�ستت.

ال�سبت،  اليوم  عمان  لتجارة  بيان  وح�سب 

ا�سار احلاج توفيق ان القطاع اخلا�ش العربي 

مرجعياته،  ل��ت��ع��دد  ب��و���س��ل��ة  دون  م��ن  يعمل 

ب���ال���رغ���م م���ن ت���وف���ر ال��ك��ث��ري م���ن ال��ق��وا���س��م 

مبختلف  اال�ستثمارية  وال��ف��ر���ش  امل�سرتكة 

الدول، “ لكنها ما زالت �سائعة”.

وب���ني ان ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش ال��ع��رب��ي ملزم 

مهنيا واخالقيا لتحقيق التكامل االقت�سادي 

ب���ني ال������دول ال��ع��رب��ي��ة وب��خ��ا���س��ة ب��ال��ظ��روف 

ال�سعبة ال��ت��ي ت��واج��ه االم���ن ال��غ��ذائ��ي ال��ذي 

يرتبط باالأ�سعار وقدرة املواطن على ال�سراء او 

الو�سول للغذاء.

لفعاليات  باململكة  لقاء خا�ش  لعقد  ودع��ا 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش ال��ع��رب��ي ل��ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 

وحتقيق التكامل مع اأهمية ان حتدد كل دولة 

خطط  �سمن  وامل��زاي��ا  اال�ستثمارية  الفر�ش 

وا���س��ح��ة ت��ع��ر���ش ع��ل��ى ط��اول��ة واح�����دة ويتم 

تبنيها من اجلميع.

واك��د ان غرفة جت��ارة عمان على ا�ستعداد 

ت���ام الح��ت�����س��ان ال��ل��ق��اء ب���اأق���رب وق���ت ممكن، 

ودع����وة م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش العربي 

للخروج بخطة تلزم احلكومات �سمن م�ساريع 

ا�ستثمارية والتخلي عن الفردية.

او  ايجاد ج�سم خا�ش  اىل �سرورة  وا�سار   

مظلة ممكن تكون جمل�ش اقت�سادي م�سرتك 

القطاع  ج��ه��ود  لتوحيد  م��ا  عربية  نقابة  او 

اخلا�ش العربي وال �سيما يف �سوء ال�سعوبات 

االق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة اىل ج��ان��ب حت��دي��ات 

ال��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة وارت���ف���اع ا���س��ع��ار الطاقة 

وال�سلع اىل جانب اخللل الذي اأ�ساب �سال�سل 

ال��ذي يراأ�ش  التزويد. واأو���س��ى احل��اج توفيق 

الغذائية  امل��واد  لتجار  العامة  النقابة  كذلك 

ب��ان�����س��اء ب��ن��ك م��ع��ل��وم��ات ع��رب��ي ي��وف��ر ق��اع��دة 

ب��ي��ان��ات ع��ن اال���س��ت��ث��م��ار يف ك��ل ب��ل��د وخ��ارط��ة 

ا�ستثمار ومزايا وكلف امل�ساريع.

وتطرق احل��اج توفيق اىل روؤي��ة التحديث 

ل��ت��ك��ون  االردن  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  االق���ت�������س���ادي 

الع�سر  ل��ل�����س��ن��وات  للمملكة  ط��ري��ق  خ���ارط���ة 

بالعمل  احل��ك��وم��ة  لقيام  ب��االإ���س��اف��ة  املقبلة، 

على اجناز قانون جديد لال�ستثمار لتجويد 

بيئة االعمال باململكة يف ظل توفر اال�ستقرار 

واالم������ان وات��ف��اق��ي��ات ل��ل��ت��ج��ارة م���ع خمتلف 

التكتالت االقت�سادية العاملية.

و���س��دد على ���س��رورة اإع���ادة اح��ي��اء اتفاقية 

التجارة احلرة الرتكية االردنية التي توقفت 

من  اململكة  م�ستوردات  ان  مبينا   ،2018 ع��ام 

مقابل  دوالر،   ٦83 بلغت   ،2017 ع���ام  ت��رك��ي��ا 

ارتفعت  فيما  ����س���ادرات،  دوالر  م��ل��ي��ون   140

امل�ستوردات خالل العام املا�سي اىل ٦91 مليون 

دوالر مقابل 98 مليون دوالر �سادرات.

اية  الغرفة اىل ان معاجلة   وا���س��ار رئي�ش 

وتركيا  االردن  ب��ني  ال��ت��ج��ارة  م��ي��زان  خلل يف 

ميكن ان يتم من خالل و�سع قوائم ا�ستثنائية 

حلماية ال�سناعات االردنية.

العامة  الهيئة  اأع�ساء  ودع��ا احل��اج توفيق 

والتجار وامل�ستثمرين اىل امل�ساركة يف امللتقيات 

وامل���ع���ار����ش ال��ع��امل��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 

ل���الط���الع ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات ال������دول امل�����س��ارك��ة 

والتوا�سل مع ال�سركات العار�سة واال�ستفادة 

من الفر�ش املتوفرة الإقامة �سراكات جتارية 

االعمال  واأ���س��ح��اب  ال�سركات  م��ع  والت�سبيك 

وفتح ا�سواق جديدة امامها.

واكد احلاج توفيق ان اال�ستثمار يف فل�سطني 

ال�سقيقة واجب قومي ووطني وديني، بهدف 

دعم �سمود اأبناء ال�سعب الفل�سطيني يف ظل 

ممار�سات �سلطات دولة االحتالل اال�سرائيلي 

وحماوالتها امل�ستمرة لل�سيطرة على االقت�ساد 

الفل�سطيني املرهون بيد االحتالل.

وجمع امللتقى الذي نظمته جمعية التعاون 

و�سركة  والعربية  الرتكية  للبلدان  امل�سرتك 

ت��راب لتنظيم املعار�ش وامل��وؤمت��رات يف مدينة 

اإ���س��ط��ن��ب��ول 1500 ���س��رك��ة ورج����ل اع��م��ال من 

خمتلف الدول العربية، اىل جانب 250 �سركة 

تركية عار�سة متخ�س�سة مبجال التكنولوجيا 

ومواد الغذاء والزراعة وجتهيزات الفنادق.

التبادل  ح��رك��ة  ل��دع��م  امللتقى  عقد  وج���اء 

التجاري الرتكي -العربي، والعربي - العربي 

وزي����ادة ال�����س��ادرات وامل�����س��ت��وردات ب��ني ال���دول 

ال��ع��رب��ي��ة وت��رك��ي��ا م���ن خ����الل ت�����س��ه��ي��ل عقد 

ال�����س��ف��ق��ات ال��ت��ج��اري��ة واق���ام���ة اال���س��ت��ث��م��ارات 

واال�ستفادة  جت��اري��ة  وك���االت  على  واحل�سول 

�ستقدمها  ال���ت���ي  واحل�������س���وم���ات  امل����زاي����ا  م���ن 

ال�سركات وهيئات اال�ستثمار الرتكية العربية.

امللتقى لقاءات  وح�سب احل��اج توفيق وف��ر 

ثنائية بني رجال االعمال وامل�ستثمرين لتعزيز 

التعاون التجاري خا�سة ق�سية االأمن الغذائي 

وع�����ددا م��ن امل��ع��ار���ش م��ن��ه��ا م��ع��ر���ش ال��غ��ذاء 

وال��زراع��ة  الغذائية  ال�سناعات  وتكنولوجيا 

وتكنولوجيا ال�سناعات الزراعية واخر لعر�ش 

واملنتجات  واملخابز  واملطاعم  الفنادق  معدات 

امل�ستهلكة العامة.

غرفة  ت��ك��رمي  امللتقى  اع��م��ال  خ���الل  ومت 

جت���ارة ع��م��ان وال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ت��ج��ار امل���واد 

املبذولة  الكبرية  جلهودهما  نظرا  الغذائية 

العالقات  وتطوير  الغذائي  االم��ن  مبجاالت 

االردنية العربية والرتكية.

االحد   26/ 6 / 2022
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االنباط-عامن

  

االأردن،  م�������س���ت���وردات  ح��ج��م  ان��خ��ف�����ض 

من  االأول  الثلث  يف  االحت��ادي��ة،  رو�سيا  من 

العام احلايل، بن�سبة 61%، مقارنة بالفرتة 

ذاتها من العام املا�سي، وفقا لتقرير دائرة 

ال�سهري. العامة  االإح�ساءات 

وب����ح���������س����ب ال�����ت�����ق�����ري�����ر، ب����ل����غ����ت ق��ي��م��ة 

الفرتة  هذه  خالل  رو�سيا،  من  امل�ستوردات 

 86.752 مع  مقارنة  دينار،  مليون   33.709

مليون دينار للعام املا�سي.

من  امل�������س���ت���وردات  ح��ج��م  زاد  امل��ق��اب��ل  يف 

 ،%62 بن�سبة  وح��ده،  ني�سان  �سهر  يف  رو�سيا 

م��ق��ارن��ة ب��ال�����س��ه��ر ذات���ه م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، 

مقابل  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   9.829 اإىل  ل��ي�����س��ل 

3.753 مليون دينار للعام املا�سي.

من  العديد  رو�سيا  من  االأردن  وي�ستورد 

امل�ستوردة  القيمة  )ح�سب  منها  املنتجات 

ح��دي��د،  ح��م�����ض،  )���س��ع��ري،   :)2020 ل��ل��ع��ام 

ن��ح��ا���ض، م�����س��ن��وع��ات ���س��ك��ري��ة، زي����ت ب���ذور 

اأه��م  ك��ان��ت  فيما  وغ��ريه��ا،  ال�سم�ض(  ع��ب��اد 

ال�����س��ادرات االأردن���ي���ة ل��رو���س��ي��ا ل��ل��ع��ام ذات��ه: 

األب�سة وتوابعها(. )اأ�سمدة، متر، 

رو����س���ي���ا  اإىل  ال����وط����ن����ي����ة  ال�������������س������ادرات 

ال�4  االأ�سهر  يف   %10 انخف�ست  االحت��ادي��ة، 

االأوىل من العام، لت�سل اإىل 640 األف دينار، 

مقارنة مع 712 األف دينار للعام املا�سي، يف 

بن�سبة  وح��ده،  ني�سان  �سهر  يف  زادت  املقابل 

مع  مقارنة  دينار،  األ��ف   194 وبلغت   ،%446

36 األف دينار للعام املا�سي.

انخف�ض  االأول،  ال��ث��ل��ث  م�ستوى  وع��ل��ى 

اأي�������س���ا ح��ج��م امل�������س���ت���وردات م���ن اأوك���ران���ي���ا 

ب��ال��ف��رتة ذات���ه���ا من  ب��ن�����س��ب��ة 42% م��ق��ارن��ة 

دينار،  26.778 مليون  املا�سي، وبلغت  العام 

ل��ع��ام  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   46.337 م���ع  م��ق��ارن��ة 

.2021

اأوكرانيا،  من  امل�ستوردات  حجم  وهبط 

ني�سان/اأبريل مقارنة  �سهر  80%، يف  بن�سبة 

اإىل  لي�سل  املا�سي،  العام  من  ذاته  بال�سهر 

 10.010 م��ع  مقارنة  دي��ن��ار،  مليون   2.032

مليون دينار

بن�سبة  زادت  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  ال�����س��ادرات 

احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  اأ���س��ه��ر   4 اأول  يف   ،%59

لت�سل اإىل 845 األف دينار، مقارنة مع 532 

األف دينار للثلث االأول من العام املا�سي.

ويف ���س��ه��ر ن��ي�����س��ان، ���س��ه��دت ال�������س���ادرات 

الوطنية اإىل اأوكرانيا هبوطا بن�سبة %100، 

األف   24 مع  مقارنة  �سفرا،  قيمتها  وبلغت 

دينار يف �سهر ني�سان من 2021.

اأوكرانيا  م��ن  االأردن��ي��ة  امل�ستوردات  اأه��م 

هي   2020 للعام  امل�ستوردة  القيمة  بح�سب 

والنباتية،  احل��ي��وان��ي��ة  ال��زي��وت  )احل��ب��وب، 

ح����ي����وان����ات ح���ي���ة م����ن ف�����س��ي��ل��ة االأب�����ق�����ار، 

ال�����س��ادرات االأردن��ي��ة  اأه���م  ال��ك��ري��ت( فيما 

التمر  امل�سدرة  القيمة  ح�سب  اأوكرانيا  اإىل 

املجفف.

 الكرك: فاعليات تطالب بتغيير نهج 
التعامل مع االطفال وإطالق إبداعاتهم

االنباط- الكرك

 طالبت فاعليات ثقافية بالكرك، ب�سرورة 

تغيري نهج التعامل مع االأطفال، وحتفيزهم 

ليكونوا فاعلني مبدعني ال متلقني.

االأردنية  االأن��ب��اء  لوكالة  وقالوا يف حديث 

)برتا(، اإن الطفل م�سروع عطاء مب�سر ونواة 

امل�ستقبل، وميتلك الكثري من الطاقات، داعني 

اإىل اأن تكون قراءاتنا النقدية الإبداعاتهم غري 

حامل  الطفل  الأن  ا�ستعالئية،  وال  حمبطة 

اأدوات��ه ومواهبه ومن حقه االإن�ساين االإ�سهام 

يف بناء جمتمعه.

املق�سود  اإن  النواي�سة  نايف  االأدي���ب  وق��ال 

التي  باملعارف  يتعلق  م��ا  ك��ل  الطفل،  بثقافة 

تنمي ذه��ن��ه وحت��ف��ز اإب��داع��ات��ه وت��خ��رج��ه من 

قيود االأوامر والتلقني اإىل رحابة اال�ستقالل 

وال��ب��ح��ث ع��ن ال����ذات ���س��واء ك���ان متلقيا من 

الكبار اأو من نظرائه من ال�سغار اأو من نتاجه 

الثقايف واإبداعاته.

وبني اأن هذه الثقافة ت�سمل حقول: االأدب 

)���س��ع��ر وق�����س��ة وم��ق��ال��ة وخ���اط���رة( وال��ف��ن��ون 

موؤكدا  وامل�سرح(،  واملو�سيقا  والغناء  )الر�سم 

�سبيل  يف  متقدمة  خ��ط��وات  خطا  االأردن  اأن 

تاأ�سي�ض  بعد  ثقافته  بناء  يف  الطفل  اإ���س��راك 

الدولية  ال�سنة  عن  واالإع���الن  الثقافة  وزارة 

للطفل نهاية �سبعينيات القرن املا�سي، فكانت 

تاأ�س�ست  اإذ  املجال  ه��ذا  يف  نوعية  نقلة  هناك 

هيئات ثقافية خا�سة باإبراز مواهب االأطفال 

م��ث��ل م��رك��ز ه��ي��ا يف ع��م��ان، وب��ع��د ذل���ك ن��ادي 

االإبداع يف الكرك، كما قامت اأق�سام الن�ساطات 

يف مديريات الرتبية بتحفيز املدار�ض الإظهار 

مواهب الطلبة من خالل امل�سابقات وت�سليط 

ال�سوء عليها.

وق��دم النواي�سة ع��دة اق��رتاح��ات للنهو�ض 

االأطفال  كالتنبه لطاقات  االأطفال  باإبداعات 

واإخ��راج��ه��ا من  ا�ستثناء  امل��ن��اط��ق دون  ك��ل  يف 

مواقدها وتوجيهها توجيها اإيجابيا، وكذلك 

اأن ت�سجع وزارة الثقافة تاأ�سي�ض نواد الإبداعات 

االأط��ف��ال على نحو جت��رب��ة ن���ادي االإب����داع يف 

الكرك.

على  الثقافة  وزارة  ت�سرتط  اأن  اإىل  ودع��ا 

الهيئات التابعة لها باأن حتدد �سمن خططها 

برامج لالأطفال الإبراز اإبداعاتهم، وكذلك اأن 

ت�سع وزارة الرتبية والتعليم هدفا توجيهيا 

ل��ن�����س��اط��ات ال��ط��ل��ب��ة يف امل����دار�����ض ب�����اأن ي��ك��ون 

املدر�سة  ولي�ض  الطالب  ه��و  االأول  امل�ستفيد 

واملعلمات، واأن تتبنى الرتبية مواهب الطلبة 

وتنميها اإىل اأبعد حد.

ح�سة  بتخ�سي�ض  الثقافة  وزارة  وط��ال��ب 

ل��ث��ق��اف��ة ال���ط���ف���ل، خ�����الل ب���راجم���ه���ا ب��امل��دن 

جامعي  م�ساق  بو�سع  واجلامعات  الثقافية، 

االأطفال  لقاء  اإىل  اإ�سافة  الطفل،  عن ثقافة 

الطلب  وكذلك  اإليهم،  واال�ستماع  املوهوبني 

بطبع  الطباعية  واجل���ه���ات  الن�سر  دور  م��ن 

ت�سجيعية، ف�سال  باأ�سعار  االأط��ف��ال  اإب��داع��ات 

ع���ن اإق���ام���ة امل���ع���ار����ض ل��ر���س��وم��ات االأط���ف���ال 

واملهرجانات لفنونهم االأدائية والغنائية.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ع�����س��و م��ن��ت��دى ال��ف��ك��ر 

اإن  امل���واج���دة  م�سطفى  وال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 

مديرية الثقافة يف الكرك تعد ركنا رئي�سا يف 

وقد  احلقول،  كل  يف  الطفل  ثقافة  احت�سان 

احل�سن  م��رك��ز  يف  ل��الأط��ف��ال  مكانا  خ�س�ست 

الثقايف يتواجد فيه االأطفال الإبراز مواهبهم 

اأي����ام تنظمها امل��دي��ري��ة، م��ن خ���الل منهج  يف 

مدرو�ض، هدفه اإبراز طاقات االأطفال وتوجيه 

مواهبهم توجيها اإيجابيا.

بدوره، تطرق ع�سو نادي االإبداع املهند�ض 

تبني  يف  ال���ن���ادي  دور  اإىل  امل��ع��اي��ط��ة  ق��ا���س��م 

مواهب االأطفال والفتيان و�سقلها وتوجيهها 

وترويجها اإعالميا وم�ساعدتها علميا كهدف 

من اأهداف النادي، الفتا اإىل اأن النادي حقق 

نتائج باهرة منذ تاأ�سي�سه حني كان يحمل ا�سم 

)ن���ادي اأط��ف��ال ال��ك��رك(، م��ن خ��الل احت�سان 

اآالف االأطفال باأن�سطة ابتكارية اإبداعية.

االنباط-غزه

القد�ض  يف  تني  الالاّ بطريرك  غبطة  زار 

من  وفد  راأ���ض  على  بيت�ساباال  بيريباتي�ستا 

امل�ست�سفى  ال�سبت،  تني، ام�ض  االأ�ساقفة الالاّ

وك��ان  غ��زة،  قطاع  يف  االأردين/71  امل��ي��داين 

الركن  العقيد  امل�ست�سفى  قائد  ا�ستقباله  يف 

الرائد  امل�ست�سفى  ومدير  ن�سر  بني  �سادق 

طواقم  من  وع��دد  الرب�سي  رام��ي  الطبيب 

امل�ست�سفى.

حديث  يف  بيت�ساباال  ال��ب��ط��ري��رك  وق���ال 

اإىل  ال���زي���ارة  ب��ه��ذه  ن��ق��وم  ال��ي��وم  “اإننا  ل���ه: 

ن��ق��ول  ل��ك��ي  االأردين  امل���ي���داين  امل�����س��ت�����س��ف��ى 

دعم  ع��ن  يتحدث  م��ن  ول��ك��ل  اأج��م��ع  للعامل 

دع��م��اً  ي��ق��دم  االأردين  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اأن  غ���زة 

القطاع  يف  اأهلنا  اإىل  كبرياً  وطبياً  اإن�سانياً 

طواقم  بها  تقوم  التي  باجلهود  م�سيداً   ،“
تقدمها  التي  الطبية  امل�ست�سفى واخلدمات 

بكل كفاءة واقتدار لالأهل يف القطاع.

م���ن ج��ه��ت��ه، ا���س��ت��ع��ر���ض ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن 

مها  قداّ التي  واخلدمات  اجلهود  ن�سر  بني 

امل�����س��ت�����س��ف��ى م���ن���ذ ب�����دء ع��م��ل��ه يف ال��ق��ط��اع 

ع���ام 2009، م��ن اأج����ل ال���وق���وف م��ع االأه���ل 

ل��ت��وج��ي��ه��ات  يف ال���ق���ط���اع وذل������ك ت���ن���ف���ي���ذاً 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، م��ع��رب��اً عن 

لغبطة  امل�ست�سفى  ط��واق��م  وت��ق��دي��ر  ���س��ك��ر 

ال���ب���ط���ري���رك وال����وف����د امل����راف����ق ع��ل��ى ه��ذه 

الزيارة.

ت����ني يف  ووج������ه غ��ب��ط��ة ب���ط���ري���رك ال����الاّ

ال��ق��د���ض ر���س��ال��ة حم��ب��ة و���س��ك��ر و���س��الم اإىل 

ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ول��ل�����س��ع��ب 

لالأ�سقاء  امل��ت��وا���س��ل  دع��م��ه��م  ع��ل��ى  االأردين 

خمتلف  يف  م��ع��ه��م  وال����وق����وف  ال���ق���ط���اع  يف 

ال�سعبة. الظروف 

امليداين  امل�ست�سفى  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

با�ستقبال  اأعماله  با�سر   71 غ��زة/  االأردين 

نهاية �سهر حزيران  املراجعني واملر�سى يف 

الواجب  لتقدمي  ا�ستمراراً  وذل��ك  احل��ايل، 

الطبي واالإن�����س��اين ال��ذي ت��ق��وم ب��ه ال��ق��وات 

�سامية. االأردنية بتوجيهات ملكية  امل�سلحة 

 بطريرك الالتين في القدس يزور المستشفى الميداني األردني في غزة

الفساد تعقدان  والنزاهة ومكافحة  المدني  الطيران   هيئتا 
بعنوان بكفي واسطة ومحسوبية ورشة توعوية 

االنباط- عامن

امل��دين  ال��ط��ريان  ���س��ارك��ت هيئة تنظيم   

ام�ض ال�سبت، يف احلملة التي اأطلقتها هيئة 

“بكفي  بعنوان  الف�ساد  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة 

ور���س��ة  خ����الل  م���ن  وحم�سوبية”  وا���س��ط��ة 

ت��وع��وي��ة ت��ع��زز م���ب���ادئ ال��ن��زاه��ة ومكافحة 

الف�ساد.

وقال رئي�ض جمل�ض مفو�سي هيئة تنظيم 

م�ساركة  اإن  م�ستو  هيثم  امل���دين  ال��ط��ريان 

ال�سفافية  قيم  جت�سيد  بهدف  تاأتي  الهيئة 

ال��دول��ة االأردن��ي��ة  واحلوكمة وجت�سيد روؤي��ة 

ب�����س��رورة م��ك��اف��ح��ة ك��ل م��ا اأ���س��ك��ال الف�ساد 

و�سبهاته.

واأو�سح اأن هيئة تنظيم الطريان عقدت 

العام 2018  منذ  مماثلة  توعوية  ور���س��ات   4

غطت 98 باملئة من موظفي الهيئة.

واأكد م�ستو اأن هذه الور�ض تاأتي يف اإطار 

فعل  رد  لي�ست  وه��ي  بحت  اإنعا�سي  ت��وع��وي 

على اأي ممار�سات الف�ساد مثلها مثل الور�ض 

جمال  يف  الهيئة  تعقدها  ال��ت��ي  االإن��ع��ا���س��ي��ة 

الطريان.

ب������دوره، ق����ال اأم����ني ع����ام ه��ي��ئ��ة ال��ن��زاه��ة 

من  اإن  الطراونة،  عا�سم  الف�ساد  ومكافحة 

اأه���م االأه�����داف اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة للهيئة هو 

الف�ساد  والوقاية من  النزاهة  تعزيز مبادئ 

م��ن خ��الل تبني م��ب��ادئ ال��ن��زاه��ة الوطنية 

التي تعتمدها ال��دول��ة االأردن��ي��ة، م��وؤك��دا اأن 

الور�سة �ستتطرق اإليها واإىل االآليات العملية 

ع��ل��ى اجل��وان��ب  واآث�����ار جت��اه��ل��ه��ا  لتطبيقها 

االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية.

التي  اجلرائم  من  الف�ساد  اأن  اإىل  ولفت 

ت��خ��رج ع���ن االإط������ار ال��ت��ق��ل��ي��دي يف اإث��ب��ات��ه��ا 

وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، وه���ي م��ا ح���دا باحلكومة 

املبالغ  وتخ�سي�ض  الهيئة،  جهود  دع��م  اإىل 

املالية الالزمة للعديد من م�ساريع التحول 

ال��رق��م��ي يف ال��ه��ي��ئ��ة ك��م�����س��روع اال���س��ت��خ��ب��ار 

الرقمي، وم�سروع نظام اإدارة الق�سايا.

تعد فر�سة  الور�سة  اأن  ال��ط��راون��ة  واأك���د 

الطريان  تنظيم  هيئة  مع  للت�سبيك  هامة 

امل��دين ال �سيما يف جم��االت تر�سيخ التعامل 

وفق مبادئ النزاهة الوطنية واإيجاد ثقافة 

النزاهة الوطنية يف خمتلف املوؤ�س�سات.

م��دي��ر مديرية  ال��ور���س��ة  وحا�سر خ��الل 

النزاهة والوقاية الدكتور عا�سم اجلدوع عن 

حمور النزاهة الوقاية، فيما حا�سر يف حمور 

االإنقاذ مدير مديرية التحقيق الدكتور بكر 

الوحدات  دور  البقور، كما حا�سر يف حمور 

امل�ستحدثة والتحديث اال�سرتاتيجي مدير 

وحدة اال�ستثمار الدكتور خالد الق�ساة.

 انخفاض مستوردات األردن من روسيا 61% ومن أوكرانيا 42% في الثلث األول من 2022

االنباط- عامن

اإىل  واالجتماع،  باالقت�ساد  خ��راء  دع��ا   

للمواطنني،  اق��ت�����س��ادي  دع���م  ح���زم  ت��وف��ري 

يعزز  ال�����س��رائ��ب، مب��ا  م��ن خ��الل تخفي�ض 

ق��درت��ه��م ال�����س��رائ��ي��ة يف ظ��ل ظ��ه��ور اأمن���اط 

كورونا،  جائحة  خالل  جديدة،  ا�ستهالكية 

باأزمة  والدخول  التعايف  بدء  مع  بالتزامن 

عاملية. اقت�سادية 

�����دوا يف ت�����س��ري��ح��ات ل��وك��ال��ة االأن��ب��اء  واأكاّ

االأردن����ي����ة )ب�����رتا( ����س���رورة ال��ت��ف��ك��ري على 

حلول  ب��اإي��ج��اد  وال��ب��ع��ي��د،  املتو�سط  امل��دي��ني 

لكل امل�ساكل التي رفعت فاتورة اال�ستهالك 

ال����ف����ردي ل���ل���م���واط���ن���ني، ك���امل���ي���اه وال����غ����ذاء 

النفطية وغريها. وامل�ستقات 

واأك�������دت االأ�����س����ت����اذة امل�������س���اع���دة يف ق�����س��م 

الدكتورة  الها�سمية  باجلامعة  االقت�ساد 

اال���س��ت��ه��الك��ي  ال��ن��م��ط  اأن  ال��ب�����س��اي��رة  اآالء 

فيه  وم��ب��ال��غ  ودخ���ي���ل،  م�����س��ت��ورد  االأردين، 

اأن االأف����راد  ب��ع�����ض االأح���ي���ان، وال���س��ي��م��ا  يف 

ي�������س���ت���ه���ل���ك���ون ب���ن���ح���و ي�����ف�����وق ط���اق���ات���ه���م 

واإمكاناتهم، الفتًة اإىل اأن االأزمات ت�ستدعي 

اال�ستهالكي وتهذيبه. ال�سلوك  �سبط 

اأمن����اط اال���س��ت��ه��الك  ت��غ��ري  “اإن  وق��ال��ت 

الكماليات  اأ�سبحت  عندما  بو�سوح  ظهر 

و�سائل  ت��ط��ور  ب��ع��د  وخ�سو�سا  اأ���س��ا���س��ي��ات، 

النا�ض  ال��ت��ن��ق��ل، واأ���س��ب��ح  االإع�����الم، وزي����ادة 

لديهم  ما  با�ستثمار  التفكري  عن  يبتعدون 

م���ن ف���وائ�������ض م���ال���ي���ة ت���زي���د م���ن م�����س��ادر 

دخلهم”.

يواجهون  امل�ستثمرين  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

���س��ع��وب��ات وحت���دي���ات م�����س��ت��م��رة، م��ن حيث 

ال�سرائب  وارت��ف��اع  واملُعامالت  االإج���راءات 

الطاقة. الت�سغيل، وال�سيما  وتكاليف 

الدول  يف  ال�سناعية  الثورة  اأن  واأ�سافت 

امل���ت���ق���دم���ة، ح�����س��ل��ت ب���دع���م غ����ري م��ب��ا���س��ر 

ال�سرائب  تخفي�ض  خالل  من  للحكومات، 

وت��ك��ال��ي��ف ال��ط��اق��ة وت�����س��ج��ي��ع ال�������س���ادرات 

�����س����رورة حم���اول���ة  اإىل  الف����ت����ًة  وغ����ريه����ا، 

تنويع  خالل  من  الت�سخم  على  ال�سيطرة 

منخف�سة  ُي��ب��ق��ي��ه��ا  مب���ا  ال���ف���ائ���دة،  اأ����س���ع���ار 

ل���غ���اي���ات اال����س���ت���ث���م���ار، ب��ي��ن��م��ا ي���ت���م رف��ع��ه��ا 

للقرو�ض ذات اال�ستخدامات اال�ستهالكية.

ال�سرائب  مراجعة  اإىل  الب�سايرة  ودعت 

املبيعات  باأنواعها مع الرتكيز على �سريبة 

من ناحية، وال�سريبة على قطاع ال�سناعة 

م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، وع��م��ل درا���س��ات مبنية 

ع���ل���ى ����س���ي���ن���اري���وه���ات خم���ت���ل���ف���ة مل���ع���دالت 

االق��ت�����س��اد،  اأداء  ع��ل��ى  واأث���ره���ا  ال�����س��ري��ب��ة 

واإيرادات احلكومة، مع مراعاة قيم العبء 

ال�سريبي. واجلهد 

واأو������س�����ت ب���������س����رورة ����س���ب���ط ال��ن��ف��ق��ات 

زي����ادة، وال��رتك��ي��ز على  اال���س��ت��ه��الك��ي��ة دون 

زي�����ادة ال��ن��ف��ق��ات ال��راأ���س��م��ال��ي��ة وخ�����س��و���س��ا 

امل�سروعات االإنتاجية التي من �ساأنها توليد 

البطالة،  حدة  من  والتخفيف  عمل  فر�ض 

واإي�����ج�����اد ����س���ن���دوق ل��ت��م��وي��ل امل�������س���روع���ات 

تكون  اأن  �سريطة  ال�سباب  لفئة  االإنتاجية 

حمكمة،  ج��دوى  بدرا�سة  مرفقة  امل�ساريع 

اأ�سا�ض  على  ولي�ض  للقبول  اأ�سا�سي  ك�سرط 

الوا�سطة”. اأو  “املعرفة 
التعليم  على  اأك��ر  الرتكيز  اإىل  ودع��ت 

وم�ستوى  ظروف  وحت�سني  والتقني  املهني 

وب��ي��ئ��ة ال���درا����س���ة ف��ي��ه��ا، واال����س���ت���ف���ادة من 

الكليات  يف  وت��وط��ي��ده��ا  االأمل��ان��ي��ة  التجربة 

وتقنية  علمية  لكليات  وحتويلها  احلالية 

داع����م����ة ل��ل��ف��ن��ي��ني يف ����س���وق ال���ع���م���ل مب���دة 

�ساملة  ���س��ن��وات  ث��الث  ع��ن  ت��دري�����ض ال تقل 

اجل���ان���ب ال��ع��م��ل��ي وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي امل��ب��ا���س��ر يف 

العمل. �سوق 

تخفي�ض  اأن  اإىل  ال��ب�����س��اي��رة  وخ��ل�����س��ت 

على  الكهرباء،  وخ�سو�سا  الطاقة  فاتورة 

ال�سحري  “املفتاح  ه��و  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع 

���س��اأن��ه  م���ن  ال�����ذي  االأردين”  ل��الق��ت�����س��اد 

ال��ت��ي يعانيها،  امل�����س��اك��ل  ال��ع��دي��د م��ن  ع��الج 

ويزيد  اال���س��ت��ث��م��ارات،  �سيعزز  ال��ذي  االأم���ر 

االإن������ت������اج وال�������������س������ادرات، وي����رف����ع ر���س��ي��د 

�����ض ال��ب��ط��ال��ة  ال��ع��م��الت االأج��ن��ب��ي��ة، وي��خ��فاّ

والفقر، ويخفف من حدة العجز يف امليزان 

التجاري.

مازن  االقت�سادي  اخلبري  اأ���س��ار  ب���دوره، 

املديني  على  التفكري  ���س��رورة  اإىل  ار�سيد، 

امل��ت��و���س��ط وال���ب���ع���ي���د، ب���اإي���ج���اد ح���ل���ول لكل 

امل�����س��اك��ل ال��ت��ي رف��ع��ت ف���ات���ورة اال���س��ت��ه��الك 

ال����ف����ردي ل���ل���م���واط���ن���ني، ك���امل���ي���اه وال����غ����ذاء 

النفطية وغريها. وامل�ستقات 

العمل  وت���رية  ت�سريع  اإىل  ار���س��ي��د  ودع���ا 

مب�����س��روع��ات حت��ل��ي��ة امل���ي���اه، واإع�����ادة ت��دوي��ر 

امل���ي���اه ل��ال���س��ت��خ��دام ال����زراع����ي، واالع��ت��ب��ار 

ب���اأزم���ة ك���ورون���ا وم���ا اأوج���دت���ه م��ن ح��اج��ات 

واأزمات جديدة، اأثرت على �سال�سل االإمداد 

واالأ�سعار. والتزويد 

د اأهمية اأن يتعلاّم كل اأردين االهتمام  واأكاّ

بالقطاع الزراعي، ويوجد حلوال با�ستخدام 

ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة مل�����س��اك��ل امل��ي��اه وال���ري 

باأحدث الو�سائل املمكنة، مبا يرفع االإنتاج.

اأكر  ي�ستورد  “االأردن  اإن  ار�سيد  وق��ال 

الطاقة  م��ن  احتياجاته  م��ن  باملئة   93 م��ن 

�ستة عقود”،  م��ن  اأك���ر  م��ن��ذ  م��ن اخل����ارج، 

داعياً اإىل منح امل�ستثمرين مزايا تف�سيلية، 

وال�سيما يف ملفي الطاقة واالأمن الغذائي.

االقت�سادية  اخلبرية  قالت  جانبها،  من 

االقت�ساد  اإن  احل��ي��اري،  م�سنات  ال��دك��ت��ورة 

االإن�سان  حاجات  بني  العالقة  يدر�ض  علم 

وم������وارده، وك��ي��ف��ي��ة حت��ق��ي��ق اأك���ر ق���در من 

االإ�����س����ب����اع ل���ه���ذه احل����اج����ات ب��اال���س��ت��خ��دام 

االأمثل للموارد املتاحة.

واأ����س���ارت اإىل اأن����ه وم��ن��ذ دخ����ول ال��ع��امل 

مفهوم  ت��غ��رياّ  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  جائحة  يف 

�سيا�سات  ال���دول  بع�ض  ات��ب��ع��ت  اإذ  ال��ع��ومل��ة، 

حما�سيلها  ت�����س��دي��ر  واأوق���ف���ت  ان��غ��الق��ي��ة، 

ت االأمن���������اط  اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة، وت������غ������رياّ

احلاجة  زاد  ما  للمجتمعات،  اال�ستهالكية 

واإع��ف��اءات  اقت�سادية  دع��م  ح��زم  توفري  اإىل 

�سريبية للقطاعات، بهدف حتفيزها.

�������دت ال���دك���ت���ورة احل����ي����اري، ����س���رورة  واأكاّ

ت��خ��ف��ي�����ض ال�������س���رائ���ب، مب���ا ي���ع���زز ال���ق���درة 

�سيا�سات  وات��ب��اع  للم�ستهلكني،  ال�����س��رائ��ي��ة 

ت�سجيع ال�سادرات، واإحالل امل�ستوردات من 

ال�سناعة املحلية ذات امليزة الن�سبية.

ن��ح��و  ال����ق����رو�����ض  ت���وج���ي���ه  اإىل  ودع�������ت 

لعجلة  امل���ح���رك���ة  االإن���ت���اج���ي���ة  امل�������س���روع���ات 

االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، وت��ن��م��ي��ة امل�����س��روع��ات 

املي�����ك�����روي�����ة وال���������س����غ����رية، وال�����رتوي�����ج 

االأرا���س��ي  وا�ست�سالح  البيئية،  لل�سياحة 

ال����زراع����ي����ة، ل��ت��خ��ف��ي�����ض ن�����س��ب ال��ب��ط��ال��ة 

وحتقيق االأمن الغذائي.

�سبق،  م��ا  “كل  اإن  احل��ي��اري  واأ���س��اف��ت 

وا�ستقطاب  التكنولوجيا  توظيف  يتطلب 

اال�����س����ت����ث����م����ارات، وا�����س����ت����ق����رار ال���ق���وان���ني 

القطاعني  ب��ني  وال�����س��راك��ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات 

البنية  يف  واال���س��ت��ث��م��ار  واخل���ا����ض،  ال��ع��ام 

�ساملة  تنمية  وحتقيق  الرقمية،  التحتية 

بيئياً واجتماعياً، ورفع تناف�سية االإنتاج”.

واحلماية  التاأمينات  خبري  دعا  بدوره، 

ال�����س��ب��ي��ح��ي، اإىل  االج���ت���م���اع���ي���ة م���و����س���ى 

����س���رورة ع���دم االع��ت��م��اد ع��ل��ى االآخ���ري���ن، 

وت���ط���وي���ر ال����ق����درات واإط�������الق ال��ط��اق��ات 

ب��اأق�����س��ى م��ا مي��ك��ن، يف خم��ت��ل��ف امل�����س��ارات 

وج��ود  ظ��ل  يف  واالق��ت�����س��ادي��ة،  ال�سيا�سية 

وثيقتني مهمتني، وثيقة اإ�سالح وحتديث 

���س��ي��ا���س��ي، واأخ�������رى حت���دي���ث اق��ت�����س��ادي، 

نات قوية للدفع باجتاه  حتتاجان اإىل ممكاّ

ت��رج��م��ت��ه��م��ا ع��ل��ى اأر�����ض ال���واق���ع و���س��م��ان 

بكل  عنهما  املنبثقة  ال��رام��ج  ا�ستمرارية 

للقيا�ض  ق��اب��ل��ة  خم���رج���ات  اإىل  ي��ق��ود  م���ا 

والتقومي. واملراجعة 

واأك�����د ال�����س��ب��ي��ح��ي ����س���رورة ال��ت��خ��لاّ�����ض 

العام،  القطاع  اأداء  يف  البريوقراطية  من 

واإبداع، من خالل  بكفاءة وحيوية  ليعمل 

نظام  وتطوير  جوهرية  تغيريات  اإج���راء 

خ���دم���ة م���دن���ي���ة ق������ادر ع���ل���ى اال���س��ت��ج��اب��ة 

للمتغريات ومتطلبات التحديث واالإبداع، 

وتر�سيق اجلهاز احلكومي.

واأ�سارت رئي�سة الفرع االأردين لالحتاد 

اإدارة  وخ���ب���رية  “للكوت�سنج”  ال������دويل 

امل�����س��روع��ات وامل���خ���اط���ر، امل��ه��ن��د���س��ة دمي��ة 

ت��ق��ع على  اإىل وج����ود م�����س��وؤول��ي��ة  ب���رك���ات، 

اأن  ي��ج��ب  اإذ  امل���واط���ن واحل���ك���وم���ة،  ع��ات��ق 

حتدد االأخرية مواردها املالية املتاأتية من 

امل��واط��ن، ال���ذي ي��دف��ع ���س��رائ��ب وج��م��ارك 

ال�سلع، والتخفيف عليه وتوفري  وي�سرتي 

�سبل الرفاهية يف معي�سته.

اأيدي  يف  ال�سيولة  زي��ادة  اأن  اإىل  ولفتت 

لالقت�ساد،  اأك���ر  دع��م��اً  تعني  امل��واط��ن��ني، 

ويجب بحث �سبل زيادة هذه ال�سيولة، من 

وتخفي�ض  اأك��ر،  ت�سهيالت  تقدمي  خالل 

اال�ستهالكية  لل�سلع  وال���س��ي��م��ا  االأ���س��ع��ار، 

االأ����س���ا����س���ي���ة، واإع��������ادة ال���ن���ظ���ر يف جم��م��ل 

املواطن  يدفعها  التي  ال�سهرية  الفواتري 

من طاقة ومياه ووقود مركبات وغريها.

ت�سجيع  اإىل  ب��رك��ات  امل��ه��ن��د���س��ة  ودع���ت 

ال�����س��ن��اع��ة وال�����زراع�����ة، وال���س��ي��م��ا زراع����ة 

ال��ق��م��ح، م���ن خ���الل ا���س��ت��ح��داث م�����س��اري��ع 

ب��دوره��ا  ��د  ���س��ت��ولاّ ل��ل��دول��ة،  ك��رى  تنموية 

اح���ت���ي���اج���ات ����س���ن���اع���ي���ة، وت���و����س���ي���ع رق��ع��ة 

ال�����زراع�����ة م����ن خ�����الل و����س���ع ت�����س��ه��ي��الت 

القطاع،  ه��ذا  يف  لال�ستثمار  وتخفي�سات 

اأكر، ت�سهم بازدهار  ما يولاّد فر�ض عمل 

االقت�ساد.
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املنزلية داخل حدود  العناية بال�ش�ؤون  اأو  املراأة مقت�شرا فقط على تربية الأبناء  مل يعد دور 

او خا�شة وقد تت�ىل  اإما لديها عمل مب�ؤ�ش�شة عامة  املراأة  الآمن، فالي�م نرى  م�شكنها ح�شنها 

تاأمني  اإ�شافة لذلك  والتعليمية  ال�شحية  �ش�ؤونهم  للمدار�س ومتابعة كامل  الأبناء  تاأمني  مهام 

كامل امل�شرتيات املنزلية والعديد من املهام التي ل بد لجنازها مغادرة املنزل.

تزال يف  ما  كانت  اإن  هنا  املجتمع ومن  اأف��راد  العديد من  تتعامل مع  اأن  لها  بد  باملح�شلة ل 

النا�س لي�ش�ا كلهم على نف�س الطيبة واخللق  اأن  العمر وحديثة اخلربة فعليها ان تعلم  مقتبل 

احل�شن التي عرفته �شمن حميط ا�شرتها منذ بداية نع�مة اظافرها، فال بد لها من املحافظة 

اأن تخطي اخلط�ة الأوىل خارج باب  اتبعتها قبل  ان  التي  الق�اعد  على اللتزام مبجم�عة من 

منزلها �شتجنب نف�شها الكثري من املتاعب او الأذى.

قد يظن البع�س ان هذه الق�اعد العامة التي �شاآتي على ذكرها وب�شئ من التف�شيل من�طة 

الن  اأن  احلقيقة  ولكن  منها  ب��اأي  تكرتث  ل  الغربية  املجتمعات  وان  ال�شرقي  مبجتمعنا  فقط 

اأ�شبح للمراأة الغربية الكثري من التحفظات حني التعامل مع جمتمعها وخا�شة باملدن الكربى 

الفراد  البع�س من  املختلفة ووج�د  الإدمان  ن�شبة اجلرمية وكرثة حالت  ارتفاع  ب�شبب  وذلك 

ا�شحاب الآفات الجتماعية اخلطرية، اآمل اأن تبقى مدينتكن بعيدة عن كل ذلك.

ح�شنا لنع�د اإىل ال�شاأن املحلي، ففي علم الإدارة ي�جد ما ي�شمى بالهيكل التنظيمي الر�شمي، 

الأدوار لكل م�ظف وال�شالت  العمل وحتديد  املهام املطل�بة لإجناز  وه� طريقة لتحديد �شري 

التنظيم تبقى العالقة  العليا وبني باقي زمالئه، فمن خالل هذا  الر�شمية بينه وبني الإدارات 

الهيكل  هذا  بجانب  اط��اره،  عن  اب��دا  تخرج  ول  للعمل  الر�شمي  بامل�شار  حمك�مة  امل�ظفني  بني 

عادة  وه�  ر�شمي،  الغري  التنظيم  الإدارة  بعلم  عليه  يطلق  اآخر  تنظيم  ين�شاأ  الر�شمي  التنظيمي 

نتيجة  او  م��ث��ال،  ال��غ��ذاء  ك��ف��رتة  ا�شرتاحتهم  اوق���ات  يف  امل�ؤ�ش�شة  م�ظفي  تفاعل  نتيجة  ي��ك���ن 

اجتماعهم خالل اي ن�شاط عام تق�م به امل�ؤ�ش�شة خارج اإطار العمل الر�شمي، فهذا التنظيم الغري 

الر�شمي ل �شلطة للم�ؤ�ش�شة عليه وله البع�س من اجل�انب اجليدة والبع�س كذلك من ال�شيئة 

اتباعها  ال�شرقية  امل��راأة  على  التي  املهمة  الق�اعد  هي  فما  العمل،  �شري  على  باأثره  يخت�س  مبا 

للحفاظ على كامل هيبتها واحرتامها �شمن هذا التنظيم الغري ر�شمي وبنف�س ال�قت احلفاظ 

على العالقة الر�شمية بينها وبني باقي زمالئها بالعمل �شمن تنظيمه الر�شمي؟

يف البداية نذكر ان الإبت�شامة ال�شباحية لي�شت منها مطل�بة وعلى النقي�س كذلك التجهم 

والعب��س اأي�شا غري مطل�ب، فلتكن كما هي على طبيعتها ولتحافظ دائما على متيزها باإتقان 

ذات  املالب�س  الغري منا�شب لهندامها فاناقتة ونظافتة �شرورية ولكن لتحذر  بالتميز  عملها ل 

الأل�ان ال�شاخبة التي ل تنا�شب بيئة العمل.

للقادمة  والدرا�شية  الثقافية  اخللفيات  مبعرفة  يرغب�ن  م�ؤ�ش�شة  ب��اأي  ال��زم��الء  اغلب  ان 

بالتعريف  هي  تبادر  ان  يف�شل  لذلك  العمل،  فريق  �شمن  من  لديهم  اأ�شبحت  والتي  اجلديدة 

ول  بامل�ؤ�ش�شة،  قب�لها  قبل  قدمتها  التي  الذاتية  ب�شريتها  ذك��ر  كما  متاما  ب��ش�ح  نف�شها  عن 

نبذة  فتقدميها  ملعرفتها،  البع�س  ورغبات  ف�ش�ل  تثري  غام�شة  احجية  �شخ�شيتها  من  جتعل 

اخلا�شة  امل�ا�شيع  من  يعترب  ل  العمل  لزمالء  الكادميية  وم�ؤهالتها  ثقافتها  عن  خمت�شرة 

التي ل يجب التطرق لها.

ل بد لها من الرتيث قبل الإجابة على اي �ش�ؤال قد يك�ن من �شمن اإجابته الإدلء بتفا�شيل 

بهل  الأول  ليك�ن  �ش�ؤال  ي�شبق  ك�ش�ؤال  ذكية  بطريقة  يطرح  ما  وع��ادة  لها،  خا�س  �شاأن  اأي  عن 

مبثابة  ه�  ال�ش�ؤال  هذا  لأن  الجابة  جتاهل  فالأف�شل  �شخ�شي؟  �ش�ؤال  اأ�شاألك  اأن  يل  ت�شمحي 

ال�شتئذان كمن يقرع الباب ويرتقب تقبل الطرف الآخر ملعرفة تفا�شيل ل دخل له بها، لذلك 

العمل  تخ�س  التي  بامل�ا�شيع  يتعلق  الهتمام  دائما  وليكن  اخلا�شة  امل�ا�شيع  ذكر  عدم  الجدر 

واإن ا�شطرت لغري ذلك ليكن عن امل�ا�شيع العامة، رمبا يك�ن احلديث عن اآخر م�شتجدات حالة 

الطق�س فكرة جيدة.

ل داعي لأن تتعب نف�شها بالتحليل او التحري لفهم اعماق اأومكامن اي زميل لها قد تك�ن 

نف�شها  وحتيط  بذلك  التفكري  عناء  نف�شها  فلرتيح  العمل  �شري  �شمن  معه  للتعامل  م�شطرة 

بهالة من ال�قار والحرتام وتتجنب دائما اي ن�ع من اخلل�ة ولتحر�س على عدم زوال اأي من 

الكلفة، فاإن من ت�شري مبحاذاة ال�شاطئ تناأى بنف�شها عن خماطر البحار او الغ��س بالعماق.

لها  ت�شمن  منزل  رب��ة  او  عاملة  كانت  �ش�اء  امل���راأة  بها  التزمت  اإن  العامة  الق�اعد  ه��ذه  اإن 

املحافظة على عفتها وكرامتها و�شت�شمن لها احلماية من اأي خماطر، اإن الإنتباه واحلر�س ف�ر 

اخلروج من املنزل )احل�شن الآمن( يجب اأن يبقى حا�شرا حتى ل� اأخذنا براأي البع�س اأن هذه 

ال�شرق  اذكر لإبنة  النادرة، واأخريا  ال�شرقية ما زالت تعترب من الحداث  املخاطر يف املجتمعات 

اجلميل الآمن مق�لة قدمية حلكيم العرب اأكثم بن �شيفي ) من �شلَك اجَلَدد اأمن الِعثار ( .

مهنا نافع

خارج حصنك اآلمن

الأحد   26 / 6 / 2022 

 أورنج األردن تعلن الفائزين بحملتها التشجيعية لالشتراك بحلول اإلنترنت المنزلي

االنباط – عيل عويس

ت��ن��ط��ل��ق ي����م غ����داً الث���ن���ني اول ق���اف��ل 

احل���ج���اج الردن����ي����ني ب�����راً ال���ب���ال���غ ع��دده��م 

الكلي  العدد  95% من  بن�شبة   2700 حاجا  

للحجاج املقرر لالردن والبالغ 3622 حاجا 

وف��ق��ا مل��دي��ر دائ���رة احل��ج وال��ع��م��رة يف وزارة 

ال�شالمية  واملقد�شات  وال�ش�ؤون  الوق��اف  

املهند�س جمدي البط��س .

وق����ال يف ح��دي��ث ل��الأن��ب��اط ان ال��ق��اف��ل��ة 

و�شت�شم  الرب���ع���اء  ي����م  �شتنطلق  ال��ث��ان��ي��ة 

ال���ت���ع���اون بني  ب��اق��ي احل���ج���اج م�����ش��ريا اىل 

وال�����ش��ع���دي  م��ن حيث  اجل��ان��ب��ني الردين 

نقاط  على  امل�ش�ؤولني  امل�ظفني  عدد  زيادة 

التفتي�س واحلج�زات وغريها من اجلهات 

اية  لتجنب 

دخ����ل احل��ج��اج ومنع  ل��ت��اأخ��ري   �شغ�ط 

الزدحام على احلدود .

اإق��ام��ة احلجاج يف  اأن  البط��س  واأ���ش��اف 

مكة واملدينة تك�ن يف فنادق جيدة امل�شت�ى 

ت��ق��دم خ��دم��ات الإع��ا���ش��ة يف م��ك��ة وامل��دي��ن��ة  

ال���زارة انهت جميع  للحجاج  لفتا اىل ان 

التجهيزات الإدارية املتعلقة باحلجاج حيث 

مت النتهاء من ا�شدار جميع التاأ�شريات .

الردن����ي����ني  ان ج���م���ي���ع احل����ج����اج  وب�����ني 

اململكة  داخل  ال�شحي  بالتاأمني  م�شم�لني 

لتمكينهم من احل�ش�ل  ال�شع�دية  العربية 

داخل  وال�شحية   العالجية  اخلدمات  على 

تطلب  اإذا  املقد�شة  ال��دي��ار  يف  امل�شت�شفيات 

ت���ف��ري خ��دم��ات الت�شالت  الأم���ر وك��ذل��ك 

والإن�����رتن�����ت ل��ل��ح��ج��اج م���ن خ����الل ت���ق��ي��ع 

تطبيقات  واعتماد   زين  �شركة  مع  اتفاقية 

اهليهم  م��ع  ت���ا���ش��ل��ه��م  ت�شهل  اإل��ك��رتون��ي��ة 

وذويهم .

احل����ج����اج  ان  اىل  ال����ب����ط����������س  وا�������ش������ار 

���ش��ي��م��ك��ث���ن ل��ي��ل��ت��ني يف امل��دي��ن��ة امل���ن����رة ثم 

مل�ا�شلة  املكرمة  مكة  اىل  بعدها  يت�جه�ن 

اداري���ة  بعثات  ترافقهم  احل��ج  �شعائر  اداء 

واعالمية بهدف تقدمي ما يلزم من وعظ 

وار�شاد لهم .

ودع���ت ال������زارة م��ن خ���الل دائ����رة احل��ج 

على  احلا�شلني  بيان �شحفي  ، يف  والعمرة 

اإج���راء  للم��شم احل���ايل  اىل  ت��اأ���ش��رية ح��ج 

�شاعة   72 اأق�����ش��اه��ا  مب��دة   ، ك���رون��ا  فح�س 

قبل م�عد ال�شفر.

�شرطا  ي��ع��د  ك����رون���ا  ف��ح�����س  اأن  واأك����دت 

ال�شع�دية  العربية  اململكة  اأرا�شي  لدخ�ل 

مطع�م  اإىل  اإ���ش��اف��ة  احل���ج  ف��ري�����ش��ة  لأداء 

)ال�شحايا(. ال�ش�كية  احلمى 

االنباط-وكاالت

ا����ش���ت���ك���م���اًل لأن�������ش���ط���ت���ه���ا وح���م���الت���ه���ا 

اأ�شماء  عن  الأردن  اأورجن  اأعلنت  املتنّ�عة، 

ال���ف���ائ���زي���ن ب��ح��م��ل��ت��ه��ا ال��ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي 

اجل��دد  امل�شرتكني  ملنح  اأطلقتها  ق��د  ك��ان��ت 

املنزيل  اإن��رتن��ت  اأورجن  بحل�ل  واحلاليني 

ف��ر���ش��ة ال��ف���ز ب��ج���ائ��ز ق��ّي��م��ة، وذل���ك بعد 

على  يدل  كبرياً  جناحاً  احلملة  �شهدت  اأن 

من  ال�شتفادة  على  الأردين  ال�ش�ق  اإقبال 

حل�ل اأورجن الرقمية الأكرث كفاءة و�شرعة 

وال���ت���ي ت��ع��ك�����س ث��ق��ة امل�����ش��رتك��ني ب��خ��دم��ات 

الأول  امل��زّود  اأورجن  ك�ن  املتط�رة  ال�شركة 

والرئي�شي حلل�ل الإنرتنت يف الأردن.

اأق���ى  مل�شرتكي  اأورجن  حملة  وت�شمنت 

وه��ي  مم���ي���زة،  ج����ائ���ز  الأردن  يف  اإن���رتن���ت 

ك��ان��ت  ال���ت���ي    2022MG ZS ����ش���ي���ارة 

ع�شرة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال���ك���ربى،  اجل���ائ���زة 

فايرب  اأورجن  مل�شرتكي   13 اأي��ف���ن  اأج��ه��زة 

كان  ما  وين  نت   4Gو ADSL واأورجن 

ال�شهرية. لال�شرتاكات 

واأع����ل����ن����ت ال�������ش���رك���ة، ب���ح�������ش����ر امل���دي���ر 

التنفيذي للت�ش�يق وخدمات الزبائن لدى 

عن  ال���داود،  نائلة  ال�شيدة  الأردن،  اأورجن 

فرعها  يف  اأق��ي��م  حفل  يف  الفائزين  اأ���ش��م��اء 

اأن مت �شحب  ال�شابع بعد  الدوار  الكائن يف 

ال�شناعة  وزارة  مندوب  بح�ش�ر  اجل���ائ��ز 

وال���ت���ج���ارة وال��ت��م���ي��ن ووف���ق���اً ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال�����ش��ي��د ع��م��ر ا�شتي�ي  ف���از  ال������زارة، ح��ي��ث 

 MG ZS باجلائزة الكربى وهي �شيارة 

2022، يف حني فاز ع�شرة م�شرتكني اآخرين 

باأجهزة اأيف�ن 13.

وخ�����الل ت�����ش��ل��ي��م اجل�����ائ����ز ل��ل��ف��ائ��زي��ن، 

ب��احل��م��الت  اأورجن  اه��ت��م��ام  ال�����داود  اأك����دت 

لهم  وت��ق��دم  امل�شرتكني  جت��ارب  تعزز  التي 

م���زاي���ا اإ���ش��اف��ي��ة مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع م��ك��ان��ة 

اأورجن ك��م��زّود رق��م��ي رائ���د وم�����ش���ؤول، اإىل 

الق�ية  و�شبكاتها  املتقدمة  حل�لها  جانب 

التي تلبي خمتلف متطلباتهم وتطلعاتهم 

القطاعات،  خمتلف  يف  التط�رات  وت�اكب 

م�����ش��رتك��ي��ه��ا  ب��ث��ق��ة  اع���ت���زازه���ا  اإىل  لف���ت���ة 

وم����ا����ش���ل���ت���ه���ا ك����اف����ة اجل�����ه������د ل��ت��خ��ط��ي 

ال�شّباقة  امل��ب��ادرات  عرب  وخا�شة  الت�قعات 

واملتميزة يف اململكة.

 السفير العماني يؤكد عمق 
العالقات بين البلدين

االنباط- عامن

الأردن،  لدى  عمان  �شلطنة  �شفري  اأكد   

ال�������ش���ي���خ ه������الل ب����ن م����ره�����ن ب����ن ����ش���امل 

امل���ع���م���ري، ع��م��ق ال���ع���الق���ات ال���ت���ي ت��رب��ط 

امل��م��ل��ك��ة وال�����ش��ل��ط��ن��ة يف خم��ت��ل��ف امل��ج��الت 

وع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�����ش��ت���ي��ات وال��ت��ط���ر ال��ذي 

ت�شهده على خمتلف ال�شعد.

اأق��ام��ه ال�شفري  ج���اء ذل���ك خ���الل ح��ف��ل 

لت�شليم  اجل��م��ع��ة،  م�شاء  اإق��ام��ت��ه،  مقر  يف 

اخلريية  وامل�ؤ�ش�شات  اجلمعيات  م��ن  ع��دد 

الأردن���ي���ة دروع����ا ت��ق��دي��ري��ة ل��ت��ع��اون��ه��ا مع 

ال�شفارة يف تنفيذ حمالت خريية وتقدمي 

للمحتاجني. املختلفة  امل�شاعدات 

عمان  �شلطنة  اأن  اإىل  ال�شفري  واأ����ش���ار 

ت�����يل اه���ت���م���ام���ا ك���ب���ريا ل��ل��ع��م��ل اخل����ريي 

وتقديره جله�د  �شكره  معربا عن  وقيمه، 

ه����ذه اجل��م��ع��ي��ات وامل����ؤ����ش�������ش���ات يف خ��دم��ة 

جمتمعاتها.

واأك����د اأن ال��ت��ك��رمي ج���اء ل��ي��ك���ن ح��اف��زا 

ل���ه���ذه اجل��م��ع��ي��ات وامل���ؤ���ش�����ش��ات اخل��ريي��ة 

لتعزيز التعاون امل�شرتك بينها وبني �شفارة 

�شلطنة عمان يف الأردن عرب اجله�د التي 

الإن�شانية  اجله�د  لدعم  ال�شلطنة  تبذلها 

واخلريية.

روؤ����ش���اء اجلمعيات  اأ���ش��اد  م��ن ج��ان��ب��ه��م، 

الُعمانية  ال�شفارة  بدور  الأردنية  اخلريية 

وت��ع��اون��ه��ا يف ت���ق���دمي الأع����م����ال اخل��ريي��ة 

والإن�شانية.

ومت على هام�س احلفل تقدمي و�شالت 

العمانية  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال��ف��ن���ن  م��ن  غ��ن��ائ��ي��ة 

يف  امل�شه�رة  الرب�بة  فن  منها  والأردن��ي��ة، 

الرق�شات  من  وجمم�عة  ظفار  حمافظة 

الأردنية. الرتاثية 

 2700 حاج ينطلقون برًا غدًا

 جمعية رجال األعمال األردنيين تبحث آفاق 
الفرص االستثمارية بين األردن وفرنسا

االنباط- عامن

 بحث رئي�س جمعية رجال الأعمال الأردنيني، 

ح��م��دي ال��ط��ب��اع، ال��ع��الق��ات الق��ت�����ش��ادي��ة واآف���اق 

الفرن�شية  ال�شفرية  م��ع  ال�شتثمارية،  الفر�س 

لدى اململكة، فرونيك ف�لند يف مقر ال�شفارة.

اأن  ال�����ش��ب��ت،  ام�����س  للجمعية،  ب��ي��ان  واأو����ش���ح 

القطاعات  يف  املت�فرة  الفر�س  بحثا  الطرفني 

القت�شادية ال�اعدة، و�شبل تنمية العالقات بني 

جمتمعي الأعمال يف كال البلدين.

واأ�شار الطباع خالل اللقاء اإىل جه�د اجلمعية 

احل��ث��ي��ث��ة يف ت���ط��ي��د ال���ع���الق���ات الق��ت�����ش��ادي��ة 

وب��اق��ي  الأردن  ب��ني  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة  وال��ت��ج��اري��ة 

دول ال���ع���امل وح��ر���ش��ه��ا ال���دائ���م ع��ل��ى ال��رتوي��ج 

ال�شتثماري، لأهم الفر�س ال�شتثمارية املتاحة، 

م�شافة  ق��ي��م��ة  ذات  مل�����ش��اري��ع  حت���ي��ل��ه��ا  ب���ه���دف 

لالقت�شاد الأردين.

واأك�����د رغ��ب��ة اجل��م��ع��ي��ة يف ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات 

املرحلة  خ��الل  وفرن�شا  الأردن  بني  القت�شادية 

ذات  القت�شادية  القطاعات  خمتلف  يف  املقبلة 

الهتمام امل�شرتك، مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة.

ال�ش�ق الأردنية تتمتع بالعديد من  اإن  وق��ال 

وامتالكها  التجاري  انفتاحها  مع  خا�شة  املزايا 

التي جتمعه مع  التجارية  التفاقيات  لعدد من 

خمتلف الدول على امل�شت�يني العربي والدويل.

واأ����ش���ار اإىل اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ادة حجم 

القاعدة  وتن�يع  البلدين  بني  التجاري  التبادل 

الت�شديرية من ال�شلع واخلدمات، مبا يعزز حجم 

التبادل التجاري، مبا يعك�س اإمكانات البلدين.

ال�شفارة  ا�شتعداد  ف���لن��د  اأك���دت  م��ن جهتها، 

ل��ل��ت��ع��اون م���ع اجل��م��ع��ي��ة، ب��ه��دف دف���ع ال��ع��الق��ات 

اأرح��ب، م�شرية  اآف��اق  الثنائية بني البلدين نح� 

اإىل رغبة رجال الأعمال وامل�شتثمرين يف فرن�شا، 

وف��ق��اً  الأردن  ال���ش��ت��ث��م��ارات يف  زي����ادة ح��ج��م  اإىل 

مل�شاريع وا�شحة على اأر�س ال�اقع، وزيادة ت�شبيك 

جمتمعي الأعمال لتحقيق �شراكات حقيقية.

 المنتدى االقتصادي يؤكد أهمية تعزيز الصادرات االردنية للسوق المكسيكية
االنباط- عامن

 اأك������د اأع���������ش����اء امل���ن���ت���دى الق���ت�������ش���ادي 

ال�������ش���ادرات  ا����ش���ت���ف���ادة  �����ش����رورة  الأردين، 

الأردنية من اتفاقيات التجارة التي تربط 

لتعزيز  ال�شمالية  اأمريكيا  دول  مع  اململكة 

املك�شيكية. بال�ش�ق  ت�اجدها 

عقدها  ح���اري��ة  جل�شة  خ��الل  و���ش��ددوا 

اململكة  لدى  املك�شيكي  ال�شفري  مع  املنتدى 

روبريت� رودريغيز هرنانديز، على �شرورة 

تن�يع قاعدة ال�شلع املتبادلة بني البلدين، 

لها  بعينها  وم����اد  ب�شائع  على  وال��رتك��ي��ز 

من  وبخا�شة  اجلانبني،  ل��دى  خ�ش��شية 

والف��شفات. الب�تا�س  مادتي 

واأ����ش���اروا خ��الل احل���اري��ة ال��ت��ي اأداره���ا 

عي�شى  العني  املنتدى  اإدارة  جمل�س  ع�ش� 

اللقاءات  تكثيف  اأهمية  اإىل  م���راد،  ح��ي��در 

ب����ني ف���ع���ال���ي���ات ال����ق����ط����اع اخل����ا�����س ل���دى 

م��ع��ار���س  اإق����ام����ة  ج���ان���ب  اإىل  ال���ط���رف���ني، 

والتعاون  التن�شيق  خ��الل  م��ن  ومنتديات 

مع غرف التجارة وال�شناعة باململكة.

واأك������دوا، ح�����ش��ب ب��ي��ان ل��ل��م��ن��ت��دى ال��ي���م 

ا�شتقطاب  على  الرتكيز  ���ش��رورة  ال�شبت، 

ال�����ش��ي��اح��ة امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة م���ن خ���الل م��ك��ات��ب 

�شياحية اأردنية بالإ�شافة اإىل تد�شني خط 

تط�ير  يف  ي�شهم  مبا  البلدين  بني  طريان 

ال�شياحي. القطاع 

ب�������������دوره، دع��������ا ال���������ش����ف����ري امل���ك�������ش���ي���ك���ي 

التجارية  العالقات  تعزيز  اإىل  هرنانديز 

ومب��ا  والأردن،  ب���الده  ب��ني  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

م�ؤكدا  امل�شرتكة،  م�شاحلهما  على  ينعك�س 

ملختلف  وب���اب��ة  م�شتقرة  دول���ة  الأردن  اأن 

اأ�ش�اق دول املنطقة.

واأو������ش�����ح خ�����الل اجل��ل�����ش��ة ال���ت���ي ت���اأت���ي 

الذي  القت�شادي  ال�شال�ن  برنامج  �شمن 

ال�شفارة  اأن  دوري،  ب�شكل  املنتدى  يعقده 

م�ؤ�ش�شات  مع  الت�ا�شل  تعزيز  على  تركز 

ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س واأ�����ش����ح����اب الأع����م����ال 

وال����ت����ب����ادل ال���ث���ق���ايف وال���ع���ل���م���ي وال���ت���ع���اون 

عدة  ت�قيع  اإىل  م�شريا  اجلامعات،  بقطاع 

اتفاقيات بهذا اخل�ش��س.

ينظر  املك�شيكي  ال�شعب  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

باملناطق  �شياحية غنية  الأردن ك�جهة  اإىل 

ال�شياحية والأثرية والدينية، م�ؤكدا �شعي 

ب����الده ل��ت��ط���ي��ر ال��ت��ع��اون م��ن اأج����ل ت��دف��ق 

وتبادل احلركة ال�شياحية بني البلدين.

ع��دي��دة  م��زاي��ا  ميتلك  الأردن  اأن  وب���ني 

م�ؤكدا  ال�شتثمار،  على  م�شجعة  وح���اف��ز 

اأن ال�شفارة تبذل ق�شارى جهدها لت�شجيع 

اأ�����ش����ح����اب الأع�����م�����ال وت���ع���زي���ز ال���ت����ا����ش���ل 

وال��ت��ق��ارب ب��ي��ن��ه��م��ا مب��ا ي�����ؤدي اإىل اإق��ام��ة 

الرتكيز  ج��ان��ب  اإىل  ا�شتثمارية،  ���ش��راك��ات 

بزيادة  ت�شهم  التي  التجارية  الفر�س  على 

التجارية. البلدين  مبادلت 

خالل لقائه وزير الخارجية السلوفاكي

االنباط-عامن

وع��م��ان  والأردن  �شناعة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����س  اأك���د 

املهند�س فتحي اجلغبري اأهمية ال�ش�ق ال�شل�فاكي 

ل��ل�����ش��ادرات الأردن��ي��ة باعتباره ال��ب���اب��ة ة ل���ش���اق 

الحتاد الأوروب��ي، والتي يجمعها بالردن اتفاقية 

جتارة حرة، وكذلك ميكن ل��الأردن اأن تك�ن ب�ابة 

للمنتجات ال�شل�فاكية اىل ا�ش�اق اخلليج العربي 

والعراق.

وا�شاف اجلغبري خالل لقائه ب�زير اخلارجية 

ال�شل�فاكي اإيفان ك�رت�ش�ك يف مبنى غرفة �شناعة 

عمان، ام�س اخلمي�س، بح�ش�ر ال�شفري ال�شل�فاكي 

وامل�شت�شارة  ف��ارغ��ا  م��اري��ك  الأردن  يف  املقيم  غ��ري 

الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ال�����ش��ف��ارة  ك��اث��ري��ن��ا زمي��ب��اج��اك���ف��ا 

خلدون  الأردن  يف  ل�شل�فاكيا  الفخري  والقن�شل 

اب���ح�����ش��ان ورئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة الع���م���ال الأردن���ي���ة 

التجاري  التبادل  الأوروب��ي��ة علي م��راد، ان حجم 

تتجاوز  مل  حيث  مت�ا�شعا  زال  م��ا  البلدين  ب��ني 

املا�شي  ال��ع��ام  �شل�فاكيا  اىل  الردن��ي��ة  ال�����ش��ادرات 

املنتجات  ت��رك��زت معظمها يف  ال��ف دولر،  ال��� 600 

من  م�شت�ردات  مقابل  يف  والكيميائية،  الدوائية 

دولر  م��ل��ي���ن   14 ح�����ايل  اىل  و���ش��ل��ت  �شل�فاكيا 

تركزت يف املركبات واللت الثقيلة.

اللقاء بحث زي��ادة ال�شتثمارات  وج��رى خالل 

امل�شرتكة بني البلدين، وخ�ش��شا ان الردن ميلك 

امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة  ���ش��ن��اع��ات متقدمة يف جم���ال 

فيما متلك �شل�فاكيا �شناعات متقدمة يف �شناعة 

يتم  ان  التفاق  الطاقة، ومت  البطاريات وتخزين 

�شل�فاكيا خالل  اىل  اردن��ي��ة  بعثة جتارية  تنظيم 

املعل�مات ح�ل  ت��ب��ادل  وك��ذل��ك  ال��ق��ادم��ة،  ال�شهر 

ال��ب��ل��دي��ن واأه����م الفعاليات  ف��ر���س ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

واملعار�س التي �شيتم تنظيمها فيهما.

وكانت غرفة �شناعة عمان قد نظمت منتدى 

اعمال اأردين �شل�فاكي، ت�شمن لقاءات عمل ثنائية 

بني ممثلني ل�شركات �شناعية وجتارية �شل�فاكية 

ونظرائهم يف الردن، وكذلك تقدمي عر�س لبرز 

جمالت ال�شتثمار يف البلدين وكذلك عر�س ح�ل 

ال�شياحة يف الأردن.

ال�شل�فاكية  العمال  بعثة  رئي�شة  اأك��دت  حيث 

ل��شيا كي�س اهمية هذا املنتدى يف تعزيز العالقات 

بني البلدين رجال الأعمال يف البلدين، م��شحة 

عدة  تعمل  ���ش��رك��ات  ي�شم  ال�شل�فاكي  ال���ف��د  ان 

املنتدى  خ���الل  �شيتم  ان���ه  اىل  م�شرية  ق��ط��اع��ات، 

�شبق تنظيمه يف  الثانية، حيث  للمرة  يقام  ال��ذي 

العام 2018، وكان ناجحا من خالل عقد �شراكات 

بني امل�شاركني فيه.

الجغبير: نتطلع الى ان تكون سلوفاكيا بوابة للصادرات األردنية الى اوروبا
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 �شوؤال يردده الكثريون.. �شوؤال ال اأبالغ بانني ا�شمعه كل يوم.. واقراأه على من�شورات 

التوا�شل االجتماعي.. و�شائل 

ا�شمعه  انني ا�شبحُت حني  َقلَّت هيبُته.. وقل �شغف البحث عن مغزاه.. حتى  �شوؤال 

او ا�شاهده يف من�شور ال اكرتث ملا بعده من كالم..

واجتماعيون  واق��ت�����ش��ادي��ون  �شيا�شيون  وخ���راء  حمللون  جميعا  ان��ن��ا  يف  م�شكلتنا 

وامنيون..

فجميعنا نديل بدلونا يف اي ق�شية..

راأيا علميا النه يف تلك احلالة  راأي علمي.. واقول  راأينا مبنيا على  ليتنا نقول  فيا 

يكون مرتابطا وملما ملعظم خيوط ومتعلقات املو�شوع اإن مل يكن جميعها..

وجند يف الكثري من االحيان ان املهم هو اثارة املتابعني.. وح�شد العدد االكر من 

وامل�شاركات.. االعجابات 

ومغزاها  ال�شجاع..  مع  اجلبان  ت�شاوى  االن  امل�شد�س..  �شنع  عندما  “كولت”  قال 

وا�شبح  تغريت..  واجلبان  ال�شجاع  بني  متيز  كانت  التي  اال�شلحة  بان  ووا�شح..  كبري 

امل�شد�س ال يهتم كثريا ب�شجاعة ال�شخ�س..

ميديا..  ال�شو�شيال  وعامل  االلكرتوين  الف�شاء  ظل  يف  احلا�شر..  وقتنا  يف  ونقول 

لقد ت�شوى املفكر املثقف مع ال�شطحي..

فالكل ميتلك امليدان واالدوات.. واملتلقي ا�شبح ولال�شف ال يتمح�س وال يدقق فيما 

ي�شله..

ال�����ش��وت.. ول��ال���ش��ف ال ميتلك  ا���ش��رع م��ن  ال���زم���ان.. ا���ش��ب��ح اخل���ر ينت�شر  يف ه���ذا 

الكثريون ال�شجاعة او اجلراأة يف االعتذار عن اآرائهم ومن�شوراتهم اخلاظئة..

حتى  وت�شاوت  االم��ور..  واختلطت  منها..  بالَغث  الف�شاء  وامتالء  االخبار  فكرثت 

اال�شداد..

�شو مال البلد؟!..

امل�شاملون والهمجيون..  البلد كاأي بلد يف العامل.. فيها الطيبون واخلبيثون.. فيها 

وفيها االذكياء واالغبياء.. وفيها االغنياء والفقراء.. وفيها االمناء والفا�شدون.. فيها 

الوطنيون والعمالء.. وفيها وفيها وفيها..

وهذا منذ ان دبت احلياة على هذه االر�س..

لقلة  بال�شدفة..  اال  عنها  ن�شمع  مل  ال�شابق  يف  حدثت  جرمية  او  م�شيبة  من  وكم 

يف  ميوت  منها  الكثري  فان  بالتواتر..  نقلها  يتم  مل  وان  االخ��ب��ار..  نقل  و�شائل  وب��طء 

مكانه..

التوا�شل.. ا�شبح اجلميع على اطالع على الكثري  انت�شار وتطور و�شائل  مع �شرعة 

او حتى جميع ما يحدث.. حتى ان بع�س النا�س يف اماكن بعيدة يح�شلون على اخلر 

قبل من هم يف جواره..

البلد لوين رايحة؟!..

لل�شحيجة-  الرديفة  هي  النعامة  -قائمة  النعامة  قائمة  يف  ت�شعوين  ان  اري��د  ال 

�شياراتنا  ن��غ��ري  ان  ���ش��وى  ينق�شنا  وال  اح��وال��ه  اف�����ش��ل  ويف  م��ع��اف��ى  ال��ب��ل��د  ب���ان  واق���ول 

بالرولزراي�س وان ن�شتبدل �شققنا ال�شكنية بفلل او بيوت م�شتقلة..

هذا لي�س بالواقع.. وامنا نحن نرزح حتت نري ووطاأة مديونية ال ترحم.. وحماطون 

ب��ج��ريان اك��ل��ت��ه��ا ودم��رت��ه��ا احل�����روب.. وع���دو غ��ا���ش��م مي��ت��ل��ك م��ن االدوات االع��الم��ي��ة 

البقائنا  �شمومه  بث  يف  جهدا  ي��األ  وال  الكثري..  ال�شيء  الع�شكرية  قبل  واالقت�شادية 

دوما يف ت�شتت تناحر وعدم ثقة..

وعندما اقراأ -واظنكم كذلك- ان جميع دول العامل مديونة للجهة نف�شها.. وعندما 

البلد  وان  الدولة..  ع�شر  مرحلة  اىل  و�شل  او  افال�شه  اعلن  الفالين  البلد  ان  ا�شمع 

الدمار  عن  باحلديث  حمللونا  ويبداأ  الو�شع..  نف�س  اىل  الو�شول  و�شك  على  االخ��ر 

هناك  بان  للكثريين..  اق��ول  كنت  �شادقا..  اك��ون  وحتى  ال��دول..  تلك  �شي�شيب  ال��ذي 

نظاما دوليا ال ي�شمح بان ت�شود الفو�شى يف العامل.. فان وجدوا من هم ميتلكون زمام 

االمر بان هناك خطرا �شيرتكه وقوع دولة يف م�شكلة االفال�س.. فلن يرتددوا للحظة 

مل�شاعدته.. فما بالنا ان كان هذا البلد يقع يف اكرث البقاع ح�شا�شية للجميع؟!..

�شو مال البلد؟!..

الذي  اهلل  بان  يقني  على  وان��ا  تعاىل..  باذنه  بخري  و�شيبقى  اهلل..  من  بخري  البلد 

تعهد بان ال يغلب ع�شر ي�شرين.. فان مع الع�شر ي�شرا..

وكل ما اطلبه ممن ي�شع هذا الت�شاوؤل ان يراعي خمافة اهلل فينا جميعا.. وان ي�شع 

حتليال علميا الي حدث يو�شمه بهذا الو�شم..

البلد لوين رايحة؟!..

كرث-  -وه��م  ال�شرفاء  البلد  ابناء  وبهمة  اهلل..  ق��در  اىل  اهلل  ق��در  من  رايحة  البلد 

�شيبقى االردن �شاخما.. رغم انف الفا�شدين.. وال بد من ان ياأتي اليوم الذي يتم فيه 

قطع يد الفا�شدين.. الن م�شيبة امل�شائب هي الف�شاد بانواعه وعلى كافة م�شتوياته..

من  ي��راه  ما  عن  واعلن  ك�شف  ال�شرفاء..  م�شاف  يف  نف�شه  يعتر  واح��د  كل  ان  فلو 

ف�شاد بكافة انواعه وهو على راأ�س عمله.. فواهلل لن يرتدد كل ال�شرفاء وحتى ا�شباههم 

فتحوا  ف�شاد..  وق��ائ��ع  ع��ن  يتحدثون  مم��ن  كثري  ان  م�شيبتنا  ولكن  م��ع��ه..  بالوقوف 

افواههم بعد ان انتهت مدة ا�شتفادتهم.. وخرجوا من تلك الدوائر دون حتقيق احلد 

االعلى من املكا�شب التي �شعوا اليها..

ابو الليث..

محمود الدباس

شو مال البلد؟!.. البلد 
وين رايحة؟!..

الأحد  26 / 6 / 2022 

 الخرابشة: الحكومة معنية باستغالل الثروات الطبيعية مع الحفاظ على البيئة

االنباط – سايل الصبيحات

ي��ع��د ال��ت�����ش��ح��ر م��ن اأك���ر ال��ت��ه��دي��دات 

للتنمية امل�شتدامة يف العامل وال �شيما يف 

البلدان النامية ومنها االردن، والت�شحر 

ي��وؤدي  مم��ا  للتدهور  االأر����س  تعر�س  ه��و 

ال��ن��ب��ات��ي��ة وال��ت��ن��وع  ف���ق���دان احل���ي���اة  اإىل 

احليوي بها .

ق����ال����ت خ����ب����رية ع����ل����م امل�����ي�����اه وال������ري 

هناك  ان  هندية  منى  الدكتورة  والبيئة 

عواقب  لتجنب  اج��راءات  �شرورة التخاذ 

والنظم  الب�شرية  الوخيمة على  الت�شحر 

لالأر�س. االيكولوجية 

  ودعت اىل االهتمام باالمر ملنع تدهور 

االر�������س وال���ت���وق���ف ع���ن ك��ون��ه��ا م��ن��ت��ج��ة 

وزيادة  امل�شاحات الطبيعية، حتى ال تزداد 

ان��ب��ع��اث��ات غ�����ازات االح��ت��ب��ا���س احل����راري 

وي��ن��خ��ف�����س ال���ت���ن���وع ال��ب��ي��ول��وج��ي وت��ق��ل 

املناخية  االحداث  وتقع  الرية  امل�شاحات 

ال��ق��ا���ش��ي��ة م��ث��ل اجل���ف���اف وال��ف��ي�����ش��ان��ات 

والرتابية. الرملية  والعوا�شف 

ي��واج��ه  االردن  ان  ه��ن��دي��ة  وب��ي��ن��ت    

ال��ت�����ش��ح��ر ل��ع��دة ا���ش��ب��اب داخ��ل��ي��ة وم��ن��ه��ا 

ال���ع���م���راين على  ال��ت��ح��ط��ي��ب واالم����ت����داد 

ح�������ش���اب االرا������ش�����ي ال����زراع����ي����ة وال���رع���ي 

الرتبة  انك�شاف  اىل  ي��وؤدي  ال��ذي  اجلائر 

اجنرافها  يف  امل�شتمر  الت�شارع  وبالتايل 

مم��ا ي��زي��د ال��ت�����ش��ح��ر، وا���ش��ب��اب خ��ارج��ي��ة  

ما  املناخي  كالتغري  بيئية  عوامل  ومنها 

ي��وؤدي اىل ارت��ف��اع  درج��ات احل���رارة التي 

توؤثر على االر�س.

الدول  من  لي�شت  اململكة  ان  وا�شافت 

بل  امل��ن��اخ��ي  للتغيري  امل�شببة  او  امل���وؤث���رة 

ان يكون  املتوقع  اذ ان من  بالتغري  تتاثر 

نتيجة  م��ل��ح��وظ��ة  ج���ف���اف  ن�����ش��ب��ة  ه���ن���اك 

الت�شحر  اىل  ي�����وؤدي   مم���ا  امل���ي���اه  ن��ق�����س 

واجل��ف��اف  الت�شحر  مكافحة  اىل  داع��ي��ة 

اتباع  باتخاذ عدد من االج��راءات، ومنها 

وا�شتخدامها،  االرا�شي  ا�شتعمال  �شيا�شة 

ال�����وع�����ي يف االع��������الم وامل���ن���اه���ج  ون�������ش���ر 

الدرا�شية باهمية املحافظة على االرا�شي 

ال��ق��وان��ني  وتفعيل  الت�شحر،  وم��ك��اف��ح��ة 

ومنع  والغابات  البيئة  حلماية  ال��الزم��ة 

ت�شع  يحوي  االردن  ان  مبينا  التحطيب 

احليوي  التنوع  حتمي  طبيعية  حمميات 

واملوائل ب�شكل فعال .

وقعت  احلكومة  ان  هندية  وقالت       

ع���ل���ى االت���ف���اق���ي���ة االي���ط���ال���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة 

عام  عليها  و�شادقت   1996 عام  الت�شحر 

1997 ومنذ ذلك الوقت دابت على العمل 

لتفعيل  والفنية  القانونية  االط��ر  �شمن 

هذه االتفاقية على ار�س الواقع وب�شبب 

�شا�شعة  م�شاحات  تعاين  االمطار  تذبذب 

م�شكلة الت�شحر وتدهور االرا�شي .

  واو�شحت ان هناك موؤ�شرات طبيعية 

ال��رم��ل��ي��ة  ال��ك��ث��ب��ان  غ���زو  م��ن��ه��ا  للت�شحر 

ل��الرا���ش��ي ال��زراع��ي��ة وت��ده��ور االرا���ش��ي 

ومتلح  االم��ط��ار  على  املعتمدة  ال��زراع��ي��ة 

النباتات  اوتدمري  الغابات  وازالة  الرتبة 

ف��ي��ه��ا وان��خ��ف��ا���س ك��م��ي��ة ون��وع��ي��ة امل��ي��اه 

امل��راع��ي  وت��ده��ور  وال�شطحية  اجل��وف��ي��ة 

الزراعية  االرا���ش��ي  خ�شوبة  وانخفا�س 

وا�شتداد ن�شاط التعرية املائية والهوائية 

وزيادة تر�شبات ال�شدود واالنهار وا�شتداد 

يف  الغبار  كمية  وزي��ادة  الرتابية  الزوابع 

اجلو.

  وبينت هندية ان هناك انواعا عديدة 

ال�شديد  الت�شحر  ومنها  الت�شحر  م��ن 

ال����ذي ي��ن��ع��ك�����س ب��ان��ت�����ش��ار ال��ن��ب��ات��ات غري 

النباتي  االنتاج  وانخفا�س  فيها  املرغوب 

امل��ع��ت��دل حيث  وال��ت�����ش��ح��ر   ،%50 ب��ح��دود 

 %25 ب��ح��دود  ال��ن��ب��ات��ي  االن��ت��اج  ينخف�س 

والت�شحر   ، والرتبة  النباتي  الغطاء  يف 

او تدمري  تلف  الطفيف ويتمثل بحدوث 

ا�شال  ت��دم��ري  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ال  او  طفيف 

ك��م��ا ه��و م��وج��ود يف ال�����ش��ح��راء ال��ك��رى 

اجلزيرة  �شبه  و�شحراء  افريقيا  �شمايل 

العربية .

م��ك��اف��ح��ة  خ����ط����وات  اىل  وا������ش�����ارت     

على  ال��ع��م��راين  ال��زح��ف  وق���ف  الت�شحر 

التي  القوانني  و�شن  الزراعية  االرا���ش��ي 

حت���م���ي االر�������س م���ن ����ش���ل���وك���ات امل�����ش��ب��ب��ة 

ال��زراع��ي��ة  امل�����ش��اري��ع  وت�شجيع  للت�شحر 

وا�����ش����ت����زراع امل���ن���اط���ق ال���ق���اح���ل���ة ب���زراع���ة 

ال�شدر  وا�شجار  بالنخيل  اجلافة  املناطق 

وال�����ش��ف�����ش��اف واي���ق���اف ق��ط��ع اال���ش��ج��ار 

واح�������راق ال���غ���اب���ات وجت���ري���ف االرا����ش���ي 

الزراعية وايقاف الرعي اجلائر.

عمليات  تنظيم  على  هندية  ورك���زت    

ال���رع���ي وت��ن��ظ��ي��م ط���رائ���ق ال��ت��ع��ام��ل مع 

ال��رتب��ة وال��ع��ن��اي��ة ب��ه��ا و ت��ن��ف��ي��ذ ح��م��الت 

ت��وع��ي��ة ل��ل�����ش��ك��ان ع��ن ال��ت�����ش��ح��ر وط��رائ��ق 

ح��م��اي��ة ال��رتب��ة وال��ت��ع��ام��ل م��ع االرا���ش��ي 

الزراعية وتوفري املوارد املائية واحلفاظ 

الرتبة  وتثبيت  دوري���ا  و�شيانتها  عليها 

وحمياتها من االجنراف بتكثيف الغطاء 

ال���ن���ب���ات���ي ب���ط���رائ���ق زراع�����ي�����ة حم��رتف��ة 

ومدرو�شة.

االنباط- عامن

املعدنية  الطاقة والرثوة  اأكد وزير   

الدكتور �شالح اخلراب�شة، اأن احلكومة 

يف  املعدنية  ال��رثوات  با�شتغالل  معنية 

اململكة مع �شمان احلفاظ  كل مناطق 

على البيئة والتنوع احليوي.

وق���ال خ���الل ج��ول��ة ت��ف��ق��دي��ة راف��ق��ه 

معاوية  الدكتور  البيئة  وزي��ر  خاللها 

الردايدة منطقة التنقيب عن النحا�س 

امل�����ش��روع  اإن  ال�����ش��ب��ت،  ام�����س  ���ش��ان��ا  يف 

اق��ت��ط��اع من  ال��ت��ن��ق��ي��ب وال  يف م��رح��ل��ة 

النتائج  ظ��ه��ور  ح��ت��ى  املحمية  اأرا���ش��ي 

التي بناء عليها �شنقرر.

اال���ش��ت��ك�����ش��اف  اأن  ال�����وزي�����ر،  واأك�������د 

والتنقيب عن النحا�س يف منطقة �شانا 

احل�شا�شة  امل��ن��ط��ق��ة  ع��ن  ب��ع��ي��دا  ���ش��ي��ت��م 

الرئي�شية،  ال��ري��ة  املحمية-  يف  بيئيا 

ا�شتطالعية،  درا�شة  خاللها  و�شتنفذ 

ومن ثم درا�شة جدوى اقت�شادية.

املوقعة  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  اإن  وق���ال، 

م�����ع ال�������ش���رك���ة االأردن�������ي�������ة امل��ت��ك��ام��ل��ة 

ل��ل��ت��ع��دي��ن وال��ت��ن��ق��ي��ب ت���وؤك���د ����ش���رورة 

و�شيتم  البيئة،  باال�شرتاطات  االلتزام 

وال�شركة  احلكومة  م��ن  جلنة  ت�شكيل 

وف��ق  ال��ع��م��ل  و���ش��م��ان  االأداء  مل��ت��اب��ع��ة 

بالتن�شيق  و�شعت  ال��ت��ي  اال���ش��رتاط��ات 

مع اجلهات املعنية ومتطلبات العمل.

�شتتم  ال��ت��ن��ق��ي��ب  ع��م��ل��ي��ات  اأن  وب���ني 

حمكمة  بيئية  ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  ���ش��م��ن 

املمار�شات  وباأف�شل  عاملية  وموا�شفات 

ال��ع��امل��ي��ة واال����ش���رتاط���ات يف امل��ح��اف��ظ��ة 

البيئة. على 

واأ�شاف اأن جولة اليوم على منطقة 

التن�شيق  على  للتاأكيد  جاءت  التنقيب 

لاللتزام  املعنية  اجلهات  خمتلف  بني 

باال�شرتاطات البيئية مع بدء ال�شركة 

والتنقيب  للتعدين  املتكاملة  االأردنية 

ال��ت��ن��ق��ي��ب وا���ش��ت��ك�����ش��اف  اأع���م���ال���ه���ا يف 

النحا�س يف منطقة �شانا.

م�����ش��روع  اأن  اخل���راب�������ش���ة  واأو������ش�����ح 

�شانا  منطقة  يف  النحا�س  ا�شتك�شاف 

ا�شتك�شاف،  ه���ي:  م��راح��ل  ب��اأرب��ع  مي��ر 

وم������ن ث�����م ت����ط����وي����ر، ي���ل���ي���ه���ا م��رح��ل��ة 

ا����ش���ت���خ���راج، واأخ��������ريا م���رح���ل���ة اإع������ادة 

التاأهيل.

ب����دوره اأك����د وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��دك��ت��ور 

التنقيب  اأع���م���ال  ال����رداي����دة،  م��ع��اوي��ة 

عمل  ب��ي��ئ��ة  وف���ق  �شتتم  واال���ش��ت��ك�����ش��اف 

حمكمة و�شمن �شروط و�شعتها وزارة 

امللكية  اجلمعية  م��ع  بالتعاون  البيئة 

الطبيعة. حلماية 

عمل  ت�شهيل  �شيتم  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 

بعد  التنقيب  باأعمال  املعنية  ال�شركة 

ال�����ش��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات التي  جت���اوز 

اأن  مبينا  املا�شية،  الفرتة  يف  واجهتها 

�شتتم  ���ش��ان��ا  يف  اال���ش��ت��ك�����ش��اف  عمليات 

تو�شيات جلنة �شانا  بكامل  االأخذ  مع 

�شابقاً. امل�شكلة 

التعدين  م�شت�شار  عر�س  جهته  من 

امل���ت���ك���ام���ل���ة  االأردن�������ي�������ة  ال���������ش����رك����ة  يف 

خم��ام��رة،  ���ش��ام��ر  والتنقيب  للتعدين 

التعدين  مناطق  على  اجل��ول��ة  خ��الل 

يف ����ش���ان���ا، اآل����ي����ات ع���م���ل ال�������ش���رك���ة يف 

التزامها  النحا�س ومدى  التنقيب عن 

امل��ت��ف��ق عليها  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ب��اال���ش��رتاط��ات 

عمليات  وم��راح��ل  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 

االإجمالية  التكلفة  اأن  مبينا  التنقيب، 

مليون   600 ح��وايل  �شت�شل  للم�شروع 

ل��درا���ش��ة  االأول��ي��ة  التكلفة  واأن  دي��ن��ار، 

اجلدوى بلغت 2 مليون دينار.

و����ش���ارك يف اجل���ول���ة: ن��ائ��ب رئ��ي�����س 

املنا�شري  جمموعة  يف  املديرين  هيئة 

عام  وم��دي��ر  �شيف،  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور 

اجل��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة 

ف���ادي ال��ن��ا���ش��ر ، وم��دي��ر امل��ح��م��ي��ات يف 

اجل��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة 

وم���دي���ر حممية   ، ال��ط��وال��ب��ة  ع��ث��م��ان 

�شانا عامر الرفوع.

وال������رثوة  ال���ط���اق���ة  وزارة  وك����ان����ت 

وقعت مطلع حزيران احلايل  املعدنية 

م��ذّك��رة ت��ف��اه��م م��دت��ه��ا 16 ���ش��ه��را، مع 

للتعدين  املتكاملة  االأردن��ي��ة  ال�شركة 

ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب وا���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ن��ح��ا���س يف 

�شانا. منطقة 

وت���ن�������س امل����ذك����رة ع���ل���ى ا���ش��ت��ك�����ش��اف 

اأر�����س تبلغ  وت��ن��ق��ي��ب ع��ن ال��ن��ح��ا���س يف 

م���رب���ع���ا،  ك���ي���ل���وم���رتا   78 م�������ش���اح���ت���ه���ا 

بيئيا  امل��ن��ط��ق��ة احل�����ش��ا���ش��ة  ع���ن  ب��ع��ي��دا 

تنفذ  الرئي�شية،  امل��ح��م��ي��ة-ال��ري��ة  يف 

ا�شتطالعية  درا���ش��ة  ال�شركة  خاللها 

ومن ثم درا�شة جدوى اقت�شادية.

وب��ح�����ش��ب ال���درا����ش���ات ف���ان ال��ن��ت��ائ��ج 

االأول�����ي�����ة ل���ت���م���و����ش���ع���ات ال���ن���ح���ا����س يف 

امل��ن��ط��ق��ة، ي�����ش��ع امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى خ��ارط��ة 

العاملية. التعدينية  اال�شتثمارات 

وق��ع��ت  ال���ط���اق���ة  وزارة  ب����ان  ي���ذك���ر 

اأخ�����ريا، ع����ددا م��ن م���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م 

ال��رثوات  ع��ن  والتنقيب  لال�شتك�شاف 

امل��ع��دن��ي��ة ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال�����ش��ن��اع��ات 

التحويلية ملا ت�شكله من قيمة م�شافة 

والتو�شع يف فر�س  الوطني  لالقت�شاد 

ال���ع���م���ل وحت�������ش���ني م�����ش��ت��وى امل��ع��ي�����ش��ة 

املحلية. للمجتمعات 

 هندية : عواقب التصحر خطيرة على البشرية والنظم االيكولوجية لالرض 

 اختتام مشروع سياسات 
الفكرية الملكية 

االنباط- عامن

وال��ت��ج��ارة  ال�����ش��ن��اع��ة  وزارة  ع��ق��دت 

وال��ت��م��وي��ن/ م��دي��ري��ة ح��م��اي��ة امل��ل��ك��ي��ة 

ال�����ش��ن��اع��ي��ة، وب���ال���ت���ع���اون م���ع امل��ن��ظ��م��ة 

)ال��وي��ب��و(  ال��ف��ك��ري��ة  للملكية  ال��ع��امل��ي��ة 

مل�شروع  اخلتامي  اللقاء  ال�شبت،  ام�س 

اجلامعات  يف  الفكرية  امللكية  �شيا�شات 

ب�شكل  االأردن���ي���ة،  البحثية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

افرتا�شي )عن بعد(.

امللكية  واأكدت مدير مديرية حماية 

اأه��م��ي��ة تطوير  ال��ف��ك��ري��ة ري���ا ال��ن�����ش��ور، 

اجلامعات  يف  الفكرية  امللكية  �شيا�شات 

وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة االأردن���ي���ة مل��ا له 

االإب���داع  ت�شجيع  اإي��ج��اب��ي على  اأث��ر  م��ن 

على  اإي��ج��اب��ي��اً  ينعك�س  ال���ذي  واالب��ت��ك��ار 

مع  ومتا�شياً  الوطني،  االقت�شاد  تنمية 

روؤي��ة  ع��ن  املنبثقة  ال��ع��ام��ة  ال�شيا�شات 

ا�شتعرا�س  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ،2025 االأردن 

ه��ذا  يف  وم��راح��ل��ه��ا  االأردن���ي���ة  للتجربة 

املهم. امل�شروع 

ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س منهجية 

ال��ع��م��ل يف امل�����ش��روع وامل���راح���ل وال��ط��رق 

املتبعة للو�شول للنتائج املرجوة بنجاح 

يف اجل���ام���ع���ات وامل���وؤ����ش�������ش���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة 

والتحديات  وال��ت��ط��وي��ر  ال��دع��م  وط���رق 

ال��ت��ي ت��واج��ه ه���ذه امل��وؤ���ش�����ش��ات يف و�شع 

���ش��ي��ا���ش��ات ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة اإ���ش��اف��ة 

للدرو�س امل�شتفادة من التجربة يف هذا 

امل�شروع.

 األردن ضيف رئيسي على المؤتمر الدولي العاشر للسياحة الدينية في البرتغال
االنباط-عامن

تن�شيط  ه��ي��ئ��ة  م���ن  اأردين  وف���د  ����ش���ارك 

ال�����ش��ي��اح��ة وه��ي��ئ��ة م��وق��ع امل��غ��ط�����س وامل��رك��ز 

املوؤمتر  يف  واالعالم  للدرا�شات  الكاثوليكي 

ال��ذي  ال��دي��ن��ّي��ة  لل�شياحة  ال��ع��ا���ش��ر  ال���دويل 

ان��ع��ق��د يف م��دي��ن��ة ف��اط��ي��م��ا يف ال��رت��غ��ال، 

ACISO يف  اأ�شيزو  بتنظيم من منظمة 

الرتغال.

وح�����ش��ر ح��ف��ل االف��ت��ت��اح يف ق��اع��ة بول�س 

ال�شاد�س قرب مزار فاطيما ال�شهري، وزيرة 

ورئي�س  ماركيز،  ريتا  الرتغالّية  ال�شياحة 

ورئي�شة  كابي�شنها�س،  كارلو�س  االأب  امل��زار 

من  وعدد  راي�س،  بورفيكاو  اأ�شيزو  منظمة 

واملطران  وال�شياحة،  البلدية  يف  امل�شوؤولني 

اأبر�شية  اأمريكو اأغيوار االأ�شقف امل�شاعد يف 

 44 م��ن  م�����ش��ارك   500 م��ن  واك���رث  ل�شبونة، 

ر�شمية، ومكاتب  �شياحية  دولة، من هيئات 

املعار�س  اىل  باال�شافة   ، وم��زودة  م�شدرة 

لكل دولة، واكرث من 1500 لقاء ثنائي على 

طاوالت اعدت خ�شي�شا ومبواعيد م�شبقة.

الدولة  االأردن  اأن مّت االع��الن عن  وبعد 

مّت تخ�شي�س جل�شة  العام،  ال�شيف يف هذا 

اأداره��ا االأب رفعت بدر، مدير  حول االأردن 

امل��رك��ز ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي ل��ل��درا���ش��ات واالإع����الم 

وق��ال  لل�شياحة،  ال��وط��ن��ي  املجل�س  وع�شو 

املوؤمتر  ه��ذا  على  �شيًفا  االأردن  اعتماد  اإّن 

ال����دويل ال��ع��ا���ش��ر ي���دّل ع��ل��ى ث��م��رة اجل��ه��ود 

وه��ي��ئ��ة  ال�����ش��ي��اح��ة  وزارة  ب��ه��ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي 

بالتعاون  املغط�س  وهيئة  ال�شياحة  تن�شيط 

اجل�شر  ت�شّكل  ال��ت��ي  املحلّية  الكنائ�س  م��ع 

وال��غ��رب،  ال�����ش��رق  م�شيحيي  ب��ني  ال��وا���ش��ل 

تقدير  ع��ل��ى  ي���دّل  االأم����ر  ه���ذا  اإّن  وك��ذل��ك 

دويل ملا يزخر به االأردن كجزء من االأر�س 

رعتها  ودينّية  تاريخّية  كنوز  من  املقّد�شة 

عبداهلل  امل��ل��ك  جل��الل��ة  الها�شمّية  ال��ق��ي��ادة 

بتقدير  يحظى  ال��ذي  احل�شني  اب��ن  الثاين 

ال��ع��رب��ّي��ة،  ل��ل��ق��ي��ادات  ع��م��ي��ًدا  ب�شفته  ع��امل��ّي 

وق����د ن����ال ج���وائ���ز دول���ّي���ة يف جم����ال ح���وار 

االأديان انعكا�ًشا للحالة االأردنّية يف احلوار 

والتاآخي بني جميع املواطنني.

وحتّدث مدير الت�شويق يف هيئة تن�شيط 

اأحمد احلمود:  ال�شياحة 

 وقال اّن هيئة تن�شيط ال�شياحة االردنية 

ت���وؤم���ن وب�����ش��دة  ب����اأن ال��رت��غ��ال واإ���ش��ب��ان��ي��ا 

االأخ��رى،  الرئي�شية  االأوروب��ي��ة  وال��وج��ه��ات 

الديني،  للحج  م�شتهدفة مهمة  اأ�شواق  هي 

لي�س فقط كاأ�شواق م�شدرة و قائمة بذاتها 

لنا  توفر  ا�شواقا  ت�شكل  النها  ا  اأي�شً ولكن 

ال�شمالية  اأم��ري��ك��ا  م��ع  للتوا�شل  الفر�شة 

الفر�شة  اإت��اح��ة  من  فنتمكن   ، والالتينية 

لل�شفر  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  للحجاج 

اإىل االأردن واإمتام رحالت احلج. 

ورك�����ز م�������ش���وؤول ال�����ش��ي��اح��ة ال��دي��ن��ي��ة يف 

اأهمية  على   ال��ط��وال  ع�شام  عامر  الهيئة 

ال��ت��ج��ارب  و  ال��ق��دا���ش��ة  ار����س  االأردن  زي����ارة 

حيث  االأردن،  ب��ه��ا  يتميز  ال��ت��ي  ال�شياحية 

ع��دة  اإىل  ال��ت��ق��دمي��ي  ال���ع���ر����س  ت���ط���رق يف 

حم����اور وم��ن��ه��ا اع����داد ال�����زوار و ال��ت��ج��ارب 

احلج  م�شار  منها  و  الروحانية  ال�شياحية 

ي��وح��ن��ا  درب  و  “ايجرييا”  امل�������ش���ي���ح���ي 

ووجه  االأردن.  يف  الكني�شة  �شفيع  املعمدان 

و  االأردن  زي����ارة  اإىل  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ال���دع���وة 

ع��ي�����س جت���رب���ة ف���ري���دة م���ن ن���وع���ه���ا، وه��ي 

التجارب  م��ن  متجان�س  خليط  ع��ن  ع��ب��ارة 

بالروح  خملوطة  الروحانية  و  ال�شياحية 

و  بكنائ�شها  �شعبها  من  االأ�شيلة  االأردن��ي��ة 

. م�شاجدها 

و �شكر القائمني على املوؤمتر على دعوة 

االردن للم�شاركة الول مرة يف هذا احلدث 

العاملي. ال�شياحي  ال�شنوي 

وق����ال ال���ط���وال ان���ن���ا ن��ت��ط��ل��ع دوم����ا ب���اأن 

و  امل��م��ي��زة  الن�شاطات  ه��ذا  مثل  يف  ن�����ش��ارك 

ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا ال���رتوي���ج ل�����الأردن ار���س 

ال��ق��دا���ش��ة ، مم���ا ���ش��ي�����ش��اع��ف  اع�����داد زوار 

اململكة، باالإ�شافة اإىل اإطالة مدى اإقامتهم 

يف بالدنا املقد�شة .

وق����دم م��دي��ر م��وق��ع امل��غ��ط�����س امل��ه��ن��د���س 

ر���ش��ت��م م��ك��ج��ي��ان اي���ج���ازا ع���ن اه����م م��واق��ع 

احلج امل�شيحي يف االردن، مركزا على موقع 

التي  الهامة  الدينية  واالأح����داث  املغط�س 

توجت  والتي  التاريخ،  عر  املوقع  يف  جرت 

امل�شيحية  وب��داي��ة  امل�����ش��ي��ح  ال�����ش��ي��د  بتعميد 

ر�شائل  اىل  وتطرق  العامل،  اىل  وانت�شارها 

ب��ني االأدي����ان  ال���وئ���ام  ال��ه��ام��ة م��ث��ل  االردن 

النا�س  ب��ني  وال�����ش��الم  املحبة  ج�شور  وب��ن��اء 

اجمعني.

امللكية  الوطني  الناقل  ممثل  ق��دم  كما 

تطلعات  عن  ايجازا  عبادي  زكريا  االردنية 

واحل��واف��ز  امل�شتقبلية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط 

التي تقدمها لل�شياح واحلجاج.

ب��ع��د  ����ش���ي���اح���ي،  دويل  م���ع���ر����س  واأق����ي����م 

ومّت  ليومني،  ا�شتمّر  الذي  املوؤمتر  جل�شات 

فيه لقاء اأع�شاء الوفد االأرديّن مع خمتلف 

امل�شاركني يف املوؤمتر من 47 دولة يف العامل، 

اأ�شحاب  اأو  ر�شمّية،  �شياحّية  فعاليات  من 

رغبتهم  عن  اأعربوا  حيث  �شياحّية،  مكاتب 

االأع��وام  االأردن يف  اإىل  بت�شيري رحالت حج 

املقبلة.

وع���ل���ى ه��ام�����س امل����وؤمت����ر، ال��ت��ق��ى ال��وف��د 

الرتغالّية  ال�شياحة  وزي���رة  م��ع  االأردين 

ري��ت��ا م��ارك��ي��ز، ون��ق��ل��وا ل��ه��ا ���ش��ك��ر وت��ق��دي��ر 

الهيئات ال�شياحية على اعتبار االردن البلد 

ال�����ش��ي��ف ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ه��ذا ال��ع��ام ، وك��ذل��ك 

ع��ق��د ل��ق��اء خ��ا���س ����ش���ارك ب���ه االأب رف��ع��ت 

وال�شيد  وم��ك��اج��ي��ان  ر�شتم  وامل��ه��ن��د���س  ب��در 

عامر الطوال مع رئي�س مزار فاطيما االب 

امل�شتقبلي بني  التعاون  ومّت بحث  كارلو�س، 

اأكر واأقوى  مزار فاطيما الذي يعتر من 

نقاط ال�شياحة الدينّية يف العامل، واملواقع 

ال�شياحية يف االردن.

وب��ال��ت��زام��ن م���ع ع��ي��د م��ي��الد ال��ق��دي�����س 

ال����ذي ع��ا���س يف االردن   ، امل��ع��م��دان  ي��وح��ن��ا 

وع���م���د ال�����ش��ي��د امل�����ش��ي��ح يف ب��ي��ت ع��ن��ي��ا عر 

ق��دم   ، م��ك��اور  ق��ل��ع��ة  وا���ش��ت�����ش��ه��د يف  االردن، 

الوفد االردين هدايا للم�شاركني يف املوؤمتر 

وام��الح  االردن،  نهر  م��ي��اه  على  ا�شتملت   ،

ال��ب��ح��ر امل��ي��ت، وب���رو����ش���ورات ح���ول امل��ن��اط��ق 

ال�����ش��ي��اح��ي��ة  وك���وف���ي���ات ، ب���اال����ش���اف���ة اىل 

حلويات اردنية .
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امل�صرية،  ال��وزراء  رئا�صة  �صفحة  ن�صرت 

اأك��د  حيث  امل��ال��ي��ة،  وزارة  ع��ن  ���ص��ادرا  بيانا 

ال���دك���ت���ور حم���م���د م��ع��ي��ط وزي������ر امل���ال���ي���ة، 

ا���ص��ت��ف��ادوا  األ���ف م��واط��ن  اأك���ر م��ن ٢٠  اأن 

م��ن امل���ب���ادرة ال��رئ��ا���ص��ي��ة لإح����ال امل��رك��ب��ات 

عاًما   ٢٠ �صنعها  على  م��ر  ال��ت��ى  امل��ت��ق��ادم��ة 

ف���اأك���ر ب�������ص���ي���ارات ج���دي���دة ت��ع��م��ل ب��ال��غ��از 

اجل��دي��دة  ���ص��ي��ارات��ه��م  وت�صلموا  الطبيعى، 

وحتملت   ،٢٠٢٢  /٢٠٢١ امل��اىل  العام  خ��ال 

جنيه  مليون   ٤٦٥ للدولة  العامة  اخلزانة 

ال�����ص��ي��ارات؛  ل��ه��ذه  قيمة احل��اف��ز الأخ�����ص��ر 

على نحو ي�صهم فى احلد من تلوث الهواء 

وت��ق��ل��ي��ل الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة ال�����ص��ارة، 

ل�صيارات »موديل  املواطنني  وتي�صري متلك 

ت�صهيات  وعرب  اقت�صادًيا،  موفرة  ال�صنة« 

كبرية. ائتمانية 

يعد  اخلا�ص  القطاع  اأن  الوزير،  اأ�صاف 

الرئا�صية  املبادرة  اإجناح  فى  اأ�صيًا  �صريًكا 

م�صتهدفاتها،  وحتقيق  امل��رك��ب��ات  لإح���ال 

ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال�����ذى ُي�����ص��اع��د ف���ى حت��ري��ك 

فر�ص  م��ن  امل��زي��د  وخلق  القت�صاد،  عجلة 

�صرم  مدينة  �صم  مت  اأن��ه  اإىل  لفًتا  العمل، 

واأ���ص��وان،  الأق�����ص��ر  حمافظتى  بعد  ال�صيخ 

اإ���ص��اف��ة اإىل حم��اف��ظ��ات ال��ق��اه��رة واجل��ي��زة 

وال��ق��ل��ي��وب��ي��ة والإ����ص���ك���ن���دري���ة وب��ور���ص��ع��ي��د 

وال�����ص��وي�����ص وال��ب��ح��ر الأح���م���ر، مب���ا ي��وؤك��د 

ح����ر�����ص ال�����دول�����ة ع���ل���ى ت���و����ص���ي���ع ق���اع���دة 

املحافظات  بع�ص  جتهيز  عرب  امل�صتفيدين 

بالبنية الأ�صا�صية وتوفري حمطات متوين 

ال�صيارات  جتميع  واأم��اك��ن  الطبيعى  الغاز 

القدمية.

ال��وزي��ر،  اأول  م�صاعد  منري  اأجم���د  ق��ال 

اإح�����ال  ����ص���ن���دوق  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص 

على  حري�صة  امل��ال��ي��ة  وزارة  اإن  امل��رك��ب��ات، 

امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن  اأم�������ام  ع���ق���ب���ات  اأى  ت���ذل���ي���ل 

م��ن امل���ب���ادرة، وزي����ادة اإن��ت��اج ال�����ص��رك��ات من 

اأنه مت  اإىل  ال�صنع، لفًتا  ال�صيارات حملية 

منها  جديدة،  �صيارة  و٢٠٠  األًفا   ٢٠ ت�صليم 

وتاك�صى«  »م��اك��ى  ���ص��ي��ارة  و٧٠٠  األ��ًف��ا،   ١٨

و١٥٠٠ ميكروبا�ص جديد.

اأ�صاف اأننا تلقينا نحو ٣٩ األف طلب على 

تخريد  ومت  للمبادرة،  الإل��ك��رون��ى  املوقع 

���ص��ي��ارة م��ت��ق��ادم��ة  األ���ًف���ا و٧٠  اأك����ر م��ن ١٩ 

فاأكر،  ع��اًم��ا  ع�صرون  �صنعها  على  م�صى 

م�صتمرة  ب�صفة  تعمل  املبادرة  اأن  مو�صًحا 

ترد  اق��راح��ات  اأو  طلبات  اأى  متابعة  على 

www.«على املوقع الإلكرونى للمبادرة

.»gogreenmasr.com
املتحدث  عو�ص،  ط��ارق  الدكتور  اأو�صح 

ال��ر���ص��م��ى ب��ا���ص��م م���ب���ادرة اإح����ال امل��رك��ب��ات 

بوزارة املالية، اأن اإدارة املبادرة تعمل ب�صفة 

الطلبات  اإج����راءات  متابعة  على  م�صتمرة 

ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا الإل���ك���رون���ى ب���الإن���رن���ت، 

النحو  على  امل��واط��ن��ني  مقرحات  وتتبنى 

قد  م��ع��وق��ات  اأى  ت��ذل��ي��ل  ف��ى  ي�صهم  ال���ذى 

من  املوقع،  على  الت�صجيل  عند  ت�صادفهم 

ال�صتفادة  وزي��ادة  الج��راءات،  تي�صري  اأجل 

غري  الئ��ت��م��ان��ي��ة  والت�صهيات  امل��زاي��ا  م��ن 

لت�صجيع  امل��ب��ادرة  تقدمها  ال��ت��ى  امل�صبوقة 

امل�صاركة،  على  املتقادمة  ال�صيارات  اأ�صحاب 

قرب  عن  تتابع  املبادرة  اإدارة  اأن  اإىل  لفًتا 

فنى  فريق  عرب  �صكاوى  من  تتلقاه  ما  كل 

ا���ص��ت��ف�����ص��ارات وي�����ص��اع��د فى  اأى  ي���رد ع��ل��ى 

املوقع. الت�صجيل على  عملية 
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نقلت وكالة الأنباء ال�صعودية عن وزير 

ال�����ص��ن��اع��ة وال�����روة امل��ع��دن��ي��ة ال�����ص��ع��ودي 

ا���ص��ت��ث��م��ارات  ���ص��ت�����ص��خ  امل��م��ل��ك��ة  اإن  ق���ول���ه 

ت�صنيع  قطاع  يف  دولر  مليار   ٣.٤ بقيمة 

اللقاحات والأدوية احليوية وذلك بهدف 

اململكة  وج��ع��ل  ال���دوائ���ي  الأم�����ن  حت��ق��ي��ق 

مركزا مهما لهذه ال�صناعة.

واأو�����ص����ح ال����وزي����ر ب���ن���در ب���ن اإب���راه���ي���م 

اخل����ري����ف، ال�����ذي ي����راأ�����ص جل��ن��ة ���ص��ن��اع��ة 

ال��ل��ق��اح��ات والأدوي������ة احل��ي��وي��ة ب��ال��ب��اد، 

مرحلتني  على  �صتنفذ  ال���ص��ت��ث��م��ارات  اأن 

اللقاحات  ت�صنيع  تقنيات  الأوىل  ت�صمل 

الأ�����ص����ا�����ص����ي����ة ل�����اأط�����ف�����ال وال�����ب�����ازم�����ا 

والأن�صولني.

م��ن  ال���ث���ان���ي���ة  امل���رح���ل���ة  اأن  واأ������ص�����اف 

تقنيات  ت��وط��ني  ت�صتهدف  ال���ص��ت��ث��م��ارات 

الأدوي�����ة امل��ن��اع��ي��ة وت��ل��ك اخل��ا���ص��ة بعاج 

ال�صرطان.

اأن ق��ط��اع الأدوي���ة  اإىل  ال��وزي��ر  واأ����ص���ار 

احل���ي���وي���ة ي�����ص��ج��ل اأ����ص���رع م���ع���دل من���و يف 

 ١٧ بن�صبة  الأدوي���ة  قطاعات  ب��ني  ال�صوق 

يف  �صت�صهم  ال�صتثمارات  اأن  باملئة م�صيفا 

تتحملها  التي  الباهظة  التكلفة  تخفي�ص 

باملئة   ١٠٠ ت�����ص��ت��ورد ح��ال��ي��ا  ال��ت��ي  ال��دول��ة 

والأدوي��ة  اللقاحات  من  احتياجاتها  من 

احليوية.

مصر تعلن تخريد 20 ألف سيارة متقادمة

السعودية تستثمر 3.4 مليار دوالر في تصنيع اللقاحات واألدوية

الأحد   26 /6/ 2022 

الصين تقر قانون مكافحة 
االحتكار
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اأق��������رت اأع����ل����ى ه���ي���ئ���ة ت�����ص��ري��ع��ي��ة يف 

ال�����ص��ني، اأخ�����ريا، ت��ع��دي��ًا ع��ل��ى ق��ان��ون 

لتعزيز  حماولة  يف  الحتكار،  مكافحة 

ب��ي��ئ��ة ع���ادل���ة و���ص��ف��اف��ة وق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ن��ب��وؤ 

الأعمال. مل�صغلي 

اعتماده  مت  ال��ذي  التعديل،  ويو�صح 

ب��ع��د ت�����ص��وي��ت يف اجل��ل�����ص��ة اخل��ت��ام��ي��ة 

للجنة  وال��ث��اث��ني  اخل��ام�����ص��ة  ل���ل���دورة 

الدائمة للمجل�ص الوطني الثالث ع�صر 

ال�����ص��ني  اأن  ال�����ص��ي��ن��ي،  ال�����ص��ع��ب  ل���ن���واب 

املتوافقة  املناف�صة  �صت�صع وتنفذ قواعد 

م��ع اق��ت�����ص��اد ال�����ص��وق ال���ص��راك��ي، كما 

وم��ف��ت��وح  م��وح��د  ن��ظ��ام  ع��م��ل  �صتح�صن 

وتناف�صي وقادر على املناف�صة ومنظم.

وب���ن���اًء ع��ل��ى امل���م���ار����ص���ات وال��ت��ج��ارب 

حت�صني  على  التعديل  يعمل  ال�صابقة، 

م��ث��ل  ال�����ص��ل��ة،  ذات  الآل����ي����ات  ت�����ص��م��ي��م 

املناف�صة  ح��م��اي��ة  م��ع  الب��ت��ك��ار  ت�صجيع 

قاعدة  على  والن�ص  ال�صوق،  يف  العادلة 

املتعلقة  الأح���ك���ام  وزي����ادة  الآم���ن  امل���اذ 

ب���ح���م���اي���ة اخل�������ص���و����ص���ي���ة وامل���ع���ل���وم���ات 

ال�صخ�صية.
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لاأ�صول  الوا�صعة  البيع  عمليات  اأّدت 

دولر”  “تريا  عملتي  وان��ه��ي��ار  الرقمية 

 )Luna( ”و”لونا )TerraUSD(

العمات  �صناعة  يف  ق��وي��ة  ت��داع��ي��ات  اإىل 

امل�صفرة.

من  امل��خ��اوف  الت�صييل  م��وج��ة  واأث����ارت 

خم���اط���ر ان��ت�����ص��ار ال���ت���ب���ع���ات، ح��ي��ث ج��ّم��د 

امل�صفرة  للعمات  الرئي�صيان  املقر�صان 

 Celsius( نتوورك”  “�صل�صيو�ص 
فاينان�ص”  و”بابل   )Network
ع��م��ل��ي��ات   )Babel Finance(

ال�������ص���ح���ب، وي����واج����ه ����ص���ن���دوق ال��ت��ح��وط 

اأروز  “ثري  امل�����ص��ف��رة  للعمات  ال��رئ��ي�����ص 

 Three Arrows( كابيتال” 

اأزع��ج��ت  ���ص��ي��ول��ة  م�����ص��اك��ل   )Capital
امل�صتثمرين.

الإجمالية  ال�صوقية  القيمة  وهبطت 

دولر  م��ل��ي��ار   ٩٥٧ اإىل  امل�����ص��ف��رة  للعمات 

تريليونات   ٣ جت���اوزت  ق��د  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د 

“كوين  لبيانات  وف��ق��اً  نوفمرب،  يف  دولر 

.)CoinGecko( ”غيكو

الآجلة  العقود  تداول  بور�صة  واأوفقت 

املادية للعمات امل�صفرة، “كوين فليك�ص” 

)CoinFlex(، كافة عمليات ال�صحب، 

القا�صية”،  ال�صوق  “بظروف  م�صت�صهدة 

ال�صكوك  و”ا�صتمرار  امل��ا���ص��ي،  الأ���ص��ب��وع 

الإعان  دون  الثالث”،  بالطرف  املتعلقة 

اإن ال��ط��رف  ع���ن ا���ص��م��ه. ق��ال��ت ال�����ص��رك��ة 

اأي  كابيتال” اأو  اأروز  “ثري  لي�ص  الآخ��ر 

�صركة اإقرا�ص اأخرى.

فليك�ص”  “كوين  ب��ور���ص��ة  وت��اأ���ص�����ص��ت 

 ،٢٠١٩ ع��ام  يف  امل�صتقات  ل��ت��داول  الأ���ص��غ��ر 

اأنها  اإىل  غيكو”  “كوين  ب��ي��ان��ات  وت�صري 

ت��دع��م م�����ص��ت��ق��ات ٣٤ زوج����اً م��ن ال��ع��م��ات 

امل�صفرة حالياً. ت�صّم قائمة امل�صتثمرين يف 

اأكر املدافعني  اأحد  البور�صة روجر فري، 

 Bitcoin(”صخباً عن “بتكوين كا�ص�

.  )Cash
 ٣٠ ت���اري���خ  فليك�ص”  “كوين  ح�����ّددت 

يرد  ومل  ال�صحوبات،  تعليق  لفرة  يونيو 

ممثل ال�صركة فوراً على طلبات التعليق.

العمات  يف  الو�صاطة  �صركة  و�صعت  و 

ح���دوداً  ديجيتال”  “فوياجري  امل�����ص��ف��رة 

من  ال��ع��م��اء  قبل  م��ن  ال�صحب  لعمليات 

و٢٠  دولر،   ١٠٠٠٠ الأ�صا�صي عند  نظامها 

معاملة، خال فرة ٢٤ �صاعة.

واأع��ل��ن��ت ال�����ص��رك��ة، ال��ت��ي ي��ق��ع م��ق��ره��ا 

ن����ي����وي����ورك وح�������ص���ل���ت ع���ل���ى ق���رو����ص  يف 

الأ����ص���ب���وع  يف  دولر  م��ل��ي��ون   ٤٨٥ ب��ق��ي��م��ة 

ري�صري�ص”  “األميدا  �صركة  من  املا�صي 

)Alameda Research( لتعزيز 

على  القيود  ع��ن  العماء،  اأ���ص��ول  حماية 

م��وق��ع��ه��ا الإل����ك����روين. ح�����ص��ل��ت ال�����ص��رك��ة 

تعر�صها  عن  اإف�صاحها  بعد  التمويل  على 

اأروز  “ثري  امل�����ص��ف��ر  ال��ت��ح��وط  ل�����ص��ن��دوق 

كابيتال”.

وك�����ص��ف��ت ال�����ص��رك��ة، ه���ذا الأ���ص��ب��وع، عن 

من  دولر  م��ل��ي��ون   ٦٦٠ ح����وايل  ان��ك�����ص��اف 

ال��ق��رو���ص ل�����ص��ن��دوق ال��ت��ح��وط امل��ت�����ص��رر، 

اإىل  اأدى  مم���ا  كابيتال”،  اأروز  “ثري 
انخفا�ص الأ�صهم بعد اإعان املحللني عن 

احتمالية وقوع املزيد من ال�صرر.

املتداولة  “فوياجري”،  اأ�صهم  وهبطت 

يف تورونتو، ٩٥% هذا العام.

وق���ال���ت م��ق��ر���ص��ة ال���ع���م���ات امل�����ص��ف��رة 

“نيك�صو” )Nexo(، التي تعترب نف�صها 
ال��ام��رك��زي  التمويل  ه���زات  م��ن  م��وؤّم��ن��ة 

غروب”  “�صيتي  ع��ّي��ن��ت  اإن��ه��ا  ال��ع��ا���ص��ف��ة، 

ل���ت���ق���دمي امل�������ص���ورة ب��خ�����ص��و���ص ع��م��ل��ي��ات 

حمتملة. ا�صتحواذ 

من�صور  املُ��ق��ر���ص��ة، يف  ال�����ص��رك��ة  وق��ال��ت 

ت�صعى  اإن��ه��ا  مبدونتها،  يونيو   ٢٢ بتاريخ 

ل��ل��ح�����ص��ول ع���ل���ى اأف�������ص���ل ال��ن�����ص��ائ��ح م��ن 

ب�صفقات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ذل���ك  يف  مب���ا  ال��ب��ن��ك، 

ال�صيولة”. “اإعادة هيكلة 
وقدمت “نيك�صو” عر�صاً غري مطلوب 

ل���ا����ص���ت���ح���واذ ع���ل���ى اأ�����ص����ول م��ن��اف�����ص��ت��ه��ا 

ع��م��ل��ي��ات  ج���ّم���دت  ال��ت��ي  “�صيل�صيو�ص” 
ال�صحب. قال متحدث با�صم “نيك�صو” يف 

ر�صالة بالربيد الإلكروين اإن العر�ص مل 

غروب”  “�صيتي  وامتنع  ثماره”،  “يوؤِت 
التعليق. عن 

أزمة السيولة تتفشى بمنصات العمالت المشفرة

30 % نموًا في الطلب على مبيعات 
الكهربائية السيارات 

االنباط – وكاالت 

�صركة  يف  التنفيذي  الرئي�ص  اأفاد 

بال  ال�صيارات،  اأتو” لتوريد  “نيو 
“الأ�صواق املحلية �صهدت  باأن  ن�صر، 

منذ ب��داي��ة ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام 

اجلاري وحتى الفرة احلالية منوا 

ال�صيارات  مبيعات  على  الإق��ب��ال  يف 

الكهربائية وذلك بن�صب تقدر بنحو 

ال�����ص��وق��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ص��رات  وف���ق���ا   %٣٠

املر�صودة”.

ت�������ص���ري���ح���ات خ���ال  واأ�������ص������ار يف 

ل��ق��اء ���ص��ح��ايف ب��دب��ي اجل��م��ع��ة ، اإىل 

على  الق���ب���ال  يف  ال��ن��م��و  “ن�صب  اأن 

ال�������ص���ي���ارات ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة ت��ت��ج��اوز 

م���ع���دلت ال��ط��ل��ب خ���ال اأع������وام ما 

اإىل  لف��ت��ا  “كورونا”،  جائحة  قبل 

على  الطلب  يف  الكبري  “النمو  اأن 

ت��ل��ك ال�����ص��ي��ارات ي��رج��ع اإىل ارت��ف��اع 

ال���وع���ي ل���دى امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني ب��اأه��م��ي��ة 

وج�����دوى ت��ل��ك ال�������ص���ي���ارات، اإ���ص��اف��ة 

ال�������ص���ي���ارات  يف  ال���ت���ن���وع  زي�������ادة  اإىل 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل��ط��روح��ة ب��الأ���ص��واق 

ال�صابقة”. بالفرات  مقارنة 

تطوير  يف  “التو�صع  اأن  واأو���ص��ح 

حيث  م��ن  بالدولة  التحتية  البنية 

ن�������ص���ر م����ن����اط����ق م����ت����ع����ددة ل�����ص��ح��ن 

العوامل  من  الكهربائية  ال�صيارات 

الطلب  من��و  دع���م  يف  �صاهمت  ال��ت��ي 

اأخريا”. على ال�صيارات الكهربائية 

اخل���ي���ارات  “تنوع  اأن  واأ�����ص����اف 

امل��ط��روح��ة ل��ل�����ص��ي��ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

اأك��رب  ب��دائ��ل �صعرية  اأت��اح  ب��الأ���ص��واق 

ب��ني  ل��ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك��ني يف الخ����ت����ي����ار 

ارت��ف��اع  متوقعا  ال�صيارات”،  اأن����واع 

خال  اأك��رب  بن�صب  الطلب  معدلت 

ال�صيارات  تلك  على  املقبلة  الفرات 

ال�صركات  من  كبري  عدد  اعتزام  مع 

اإ����ص���دارات  اإط���اق  املنتجة  ال��ع��امل��ي��ة 

ج��دي��دة ل��ل�����ص��ي��ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف 

اأ�صواق الدولة واملنطقة”.

اأ���ص��ب��ح��ت  “الأ�صواق  اإن  وق�����ال 

لل�صيارات  ط��رز  حاليا  فيها  تتوافر 

طرز  من  تقارب  باأ�صعار  الكهربائية 

�صيارات الوقود التقليدية، ولكن مع 

على  الت�صغيل  كلفة  انخفا�ص  فارق 

ال�صتخدام”،  م��ن  ال��ط��وي��ل  امل���دى 

زي�����ادة  “ا�صتمرار  اأن  اإىل  لف���ت���ا 

الكهربائية  ال�صيارات  على  الطلب 

�صيدعم من ارتفاع القيمة ال�صوقية 

لإعادة البيع لتلك ال�صيارات”.

االنباط – وكاالت 

ع���ن���دم���ا اأب�����ح�����ر ال���ي���خ���ت ال���ف���اخ���ر 

مع  ا���ص��م��ه  ارت���ب���ط  ال����ذي  “اأماديا” 
كرميوف،  �صليمان  الرو�صي  امللياردير 

دولر،  مليون   ٣٢٥ قيمته  تبلغ  وال��ذي 

اأب���ري���ل  يف  ف��ي��ج��ي  ج�����زر  اإىل  وو�����ص����ل 

امل��ا���ص��ي. اع��ت��ق��د ق��ب��ط��ان��ه اأن����ه اأخ����رياً 

متّكن من اإيجاد ماذ اآمن له.

الواقعة  اجلزيرة  الدولة  اأن  وحيث 

ت�صارك  مل  ال��ه��ادئ  املحيط  ج��ن��وب  يف 

لفر�ص  ال��ه��ادف��ة  ال��ع��امل��ي��ة  احل��م��ل��ة  يف 

ع��ق��وب��ات ع��ل��ى رو���ص��ي��ا، وال��ع��دي��د من 

فادميري  للرئي�ص  الأث���ري���اء  الأت��ب��اع 

قبل  امتناعها  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ب��وت��ني، 

اأ���ص��اب��ي��ع ق��ل��ي��ل��ة ف��ق��ط ع���ن ال��ت�����ص��وي��ت 

وحدة  لدعم  املتحدة  الأمم  ق��رار  على 

اأوكرانيا. اأرا�صي 

اأ���ص��ب��وع م��ن و�صول  وم��ع ذل���ك، بعد 

فيجي  �صلطات  احتجزت  “اأماديا”، 
احلكومة  م��ن  طلب  على  ب��ن��اًء  اليخت 

ملكيته  باأن  التي حتججت  الأمريكية، 

اإىل كرميوف اخلا�صع  الواقع  تعود يف 

ل��ع��ق��وب��ات ب�����ص��ب��ب ع���اق���ات���ه ب��ب��وت��ني. 

النهاية  امل��ت��ح��دة يف  ال��ولي��ات  ورب��ح��ت 

واحتجزت  قانونية،  اأح��ك��ام  جمموعة 

اإىل ه��ون��ول��ول��و  ب���ه  ال��ي��خ��ت واأب���ح���رت 

املا�صي. الأ�صبوع 

وُي��ظ��ه��ر ه���ذا احل����دث املُ��ك��ل��ف ن��ف��اد 

الأعمال  اأباطرة  اأم��ام  املتاحة  الأماكن 

ال���رو����ص لإر����ص���اء ق�����ص��وره��م ال��ع��ائ��م��ة، 

ب��ع��د اأرب���ع���ة اأ���ص��ه��ر م���ن غ����زو ب��اده��م 

اإذ تاحق الوليات املتحدة  لأوكرانيا. 

والفيات  ال��ف��اخ��رة  ال��ي��خ��وت  واأوروب����ا 

والأ�����ص����ول الأخ������رى ب�����ص��ب��ب ع��اق��ات 

م���اّك���ه���ا ب���ال���رئ���ي�������ص ب����وت����ني. وح��ت��ى 

ودول  املتحدة  ال��ولي��ات  �صادرت  الآن، 

الأوروب��ي وحلفاء مثل فيجي  الحت��اد 

قيمتها  ت��ت��ج��اوز  ي��خ��وت   ١٠ م��ن  اأك���ر 

٢.٢٥ مليار دولر.

و���ص��ك��ل��ت ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة وح���دة 

كابت�صر”  “كليبتو  ُت�����دع�����ى  ع���م���ل 

لتتبع   )KleptoCapture(

اأ�صول الطبقة الأوليغار�صية الرو�صية، 

مكتب  بجانب  ال��وح��دة،  اأر���ص��ل��ت  حيث 

ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات ال�����ف�����ي�����درايل وخ���دم���ة 

ال�صواحل،  وخفر  الأمريكية  املار�صال 

ملاحقة  فيجي  اإىل  فيدراليني  عماء 

“اأماديا”. يخت 

واإيطاليا  اأملانيا  �صادرت  اأوروب��ا،  ويف 

واإ����ص���ب���ان���ي���ا وح���ك���وم���ات اأخ������رى ���ص��ف��ن��اً 

ف���ائ���ق���ة ال���ف���خ���ام���ة، م����ن ب��ي��ن��ه��ا ي��خ��ت 

ف����ائ����ق ال���رف���اه���ي���ة ه����و ي���خ���ت دي���ل���ب���ار 

ب��امل��ل��ي��اردي��ر  اخل���ا����ص   )Dilbar(

ال���رو����ص���ي األ��ي�����ص��ر ع��ث��م��ان��وف، وال����ذي 

ت�صل قيمته اإىل ٧٥٠ مليون دولر.

“اأماديا”  ي��خ��ت  م�������ص���ادرة  وب���ع���د 

العام  املدعي  نائبة  ح��ّذرت  م��رة،  لأول 

الأم���ريك���ي ل��ي��زا م��ون��اك��و ك��ب��ار رج���ال 

الأعمال الرو�ص، قائلة اإن وزارة العدل 

“ت�صع ن�صب عينيها كل يخت ُي�صرى 
م�صبوهة”. باأموال 

يجب  امل�����ص��ادرة  “هذه  واأو���ص��ح��ت: 

الرو�صية  الأوليغار�صية  ك��ل  تخرب  اأن 

الختباء،  ت�صتطيع  ل  باأنها  الفا�صدة 

ول حتى يف اأناأى جزء من العامل”.

م���������ص����ادرة  م������ن  يف ظ������ل اخل����������وف 

اليخوت  مالكي  بع�ص  اأر�صل  يخوتهم، 

ع���دد  اإىل  ال���ف���خ���م���ة  ���ص��ف��ن��ه��م  ه�������وؤلء 

ُترى  ت��زال  ل  التي  الأم��اك��ن  قليل من 

ب��اأن��ه��ا ودّي����ة، م��ث��ل اإم����ارة دب���ي وت��رك��ي��ا 

لل�صفن  ي�����ص��م��ح  م���ا  امل���ال���دي���ف،  وج����زر 

اإزعاج، بح�صب  اأو التجول دون  بالر�صو 

 Spire( غلوبال”  “�صباير  �صركة 

حت��ل��ي��ل  ����ص���رك���ة  وه�����ي   ،)Global
الأق��م��ار  تكنولوجيا  ت�صتخدم  ب��ي��ان��ات 

البحري. الن�صاط  لتتبع  ال�صناعية 

وم�����ع ذل������ك، م����ن ال�����ص��ع��ب ال��ت��ن��ب��وؤ 

تواجد يخت  الدول مع  تعامل  بكيفية 

رو�صي �صخم يف مياهها، كما حدث يف 

تغرّي  اح��ت��م��ال��ي��ة  اأو  “اأماديا”،  ح��ال��ة 

بفعل  العقوبات  جت��اه  احلكومات  نهج 

�صغوط �صيا�صية اأو تغري يف الإدارة.

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى الأم��������ر، ق�����ال اإي�����ان 

رال���ب���ي، ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة 

ال�����ص����ت���������ص����ارات الأم����ن����ي����ة وال����ق����ان����ون 

كون�صيليوم”  “اأي.اأر.  ال���ب���ح���ري 

“مع   :)I.R. Consilium(

ا����ص���ت���م���رار حت�����ول ���ص��ا���ص��ل الإم�������داد 

والأم��ن  القت�صادية  املخاوف  وارتفاع 

الغذائي مل�صتوى الأزمات الوطنية، قد 

اإجراءات �صد  اإما لتخاذ  النهج  يتغري 

اأمن  م��اذ  اإت��اح��ة  اأو  الرو�صية  ال�صفن 

لها”.

من  اأوك��ران��ي��ا،  ح��رب  ا�صتمرار  وم��ع 

اأن ت��ظ��ه��ر امل���زي���د م���ن ال����دول  امل��م��ك��ن 

امل��ع��روف��ة ب��ال��دول امل��ح��اي��دة، وال��ت��ي مل 

ت��ف��ر���ص ع��ق��وب��ات ت�����ص��اع��د يف م�����ص��ادرة 

اليخوت.

وع��������ن ذل����������ك، ق�����ال�����ت اإل����ي����زاب����ي����ث 

م��ي��ن��دن��ه��ال، الأ�����ص����ت����اذة امل�������ص���اع���دة يف 

ال�صوؤون البحرية والعلوم ال�صيا�صية يف 

العتبارات  اإن  اآياند”،  رود  “جامعة 
اأهم من  تكون  ما  غالباً  اجليو�صيا�صية 

الأمر  يتعلق  عندما  البحري  القانون 

بامل�صادرة.

يتعلق  “الأمر  متابعة:  واأو���ص��ح��ت 

اأك�����ر ب��ع��اق��ة ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة اأو 

يريدون  التي  والبلد  املتحدة  اململكة 

احل�������ص���ول ع��ل��ى م�����ص��اع��دت��ه، ف��ي��م��ك��ن 

وع��ود  تقدمي  نهج  ا�صتخدام  للبلدين 

واجل��زرة  الع�صا  م��ب��داأ  على  الرغيب 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ق�����ص��اي��ا م��ع��ي��ن��ة حل��ث 

الدول على التعاون”.

األثرياء الروس يواجهون صعوبة إليجاد أماكن آمنة ليخوتهم
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ق�����ال م���������ص�����ؤول يف ����ص���ن���دوق ال��ن��ق��د 

ال���الي��ات  اإن��ه يف ح��ال��ة �صق�ط  ال���دويل 

امل���ت���ح���دة يف ح���ال���ة م����ن ال����رك�����د ف��م��ن 

مع  ن�صبيا”  “ق�صرية  تك�ن  اأن  املرجح 

وقد  البطالة،  يف  فقط  ب�صيطة  زي��ادات 

ت��ك���ن مم��اث��ل��ة ل��ل��ت��ب��اط���ؤ االأم���ريك���ي يف 

احل��ادي  القرن  من  االأول  العقد  اأوائ��ل 

والع�صرين.

وقال نيجل ت�ص�ك، نائب مدير اإدارة 

النقد  ب�����ص��ن��دوق  ال��غ��رب��ي  ال��ك��رة  ن�صف 

الدويل، اإن عمق اأي رك�د �صيعتمد على 

االقت�صاد  �صتدفع  التي  ال�صدمة  حجم 

االأمريكي بعيدا عن امل�صار الذي ت�قعه 

الرك�د  لتفادي  ال��دويل  النقد  �صندوق 

ب�صع�بة.

وق������ال ت�������ص����ك يف م�����ؤمت����ر ���ص��ح��ف��ي 

ح���ل م��راج��ع��ة ���ص��ن��دوق النقد ال��دويل 

ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ات االق��ت�����ص��ادي��ة االأم��ريك��ي��ة 

امل�ج�دة  املدخرات  من  الكثري  “هناك 

ت�صاعد  اأن  �صاأنها  من  والتي  النظام  يف 

هذه  ك��ل  اأن  وح��ي��ث   ... الطلب  دع��م  يف 

االأ�صياء �صت�صاعد يف دعم االقت�صاد، لذا 

اإذا تعر�ض ل�صدمة �صلبية، ف�ص�ف  فاإنه 

انتعا�ض  و�صيحدث  ن�صبيا  ب�صرعة  مت��ر 

�صريع ن�صبيا بعد ذلك”.

�صندوق  فيه  قل�ض  الذي  ال�قت  ويف 

االأمريكي  االقت�صاد  لنم�  ت�قعه  النقد 

 2.9 اإىل  املئة  يف   0.8 بن�صبة   2022 لعام 

ج�رجيفا  كري�صتالينا  ق��ال��ت  امل��ئ��ة،  يف 

الدويل  النقد  ل�صندوق  العامة  املديرة 

خف�ض  )يف  ال����ق���ت  مب����رور  “النجاح 
االأ�����ص����ع����ار( ���ص��ي��ك���ن م���ف���ي���دا يف ال��ن��م��� 

اإىل  لل��ص�ل  االأمل  بع�ض  لكن  العاملي، 

ي��ك���ن ثمنا من  اأن  ال��ن��ج��اح مي��ك��ن  ه��ذا 

ال�صروري دفعه”.

اخل���زان���ة  وزارة  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 

�صندوق  تقلي�ض  ع��ل��ى  ردا  االأم��ريك��ي��ة 

االقت�صاد  لنم�  ت���ق��ع��ه  ال���دويل  ال��ن��ق��د 

االأمريكي اإنها تقدر الروؤية االقت�صادية 

التي قدمها ال�صندوق.

االنباط – وكاالت 

ت��ن�����ص��ح ج��م��ع��ي��ة امل���ط���ارات االأوروب���ي���ة 

ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ال����رك����اب ب���اال����ص���ت���ع���داد ه��ذا 

ال�صيف “لل��ص�ل مبكًرا” اإىل املطارات 

وتريته  اإىل  للع�دة  بع�صها  ي�صعى  التي 

ال�����ص��اب��ق��ة ب��ع��د االأزم�������ة ال�����ص��ح��ي��ة، م��ع 

ت�����ص��ك��ل ط����اب���ري ان��ت��ظ��ار ط���ي��ل��ة الإن��ه��اء 

االإجراءات.

اأوروبا،  اآي  العام الإيه �صي  املدير  دافع 

الفرع االأوروبي يف احتاد املطارات الدويل 

ر�ص�م  زي��ادة  ع��ن  يانك�فيت�ض،  اأوليفييه 

املطارات التي تندد بها �صركات الطريان، 

وح����ذر م���ن ق����درة ال��ع��ام��ل��ن ف��ي��ه��ا على 

م�اردهم  تدنت  اأن  بعد  االأه��داف،  تلبية 

“ك�فيد-19”. املالية ب�صبب وباء 

االأوروبية  املطارات  العديد من  تعاين 

ينتظر  حيث  خطرية،  ت�صغيلية  م�صاكل 

ال���رك���اب ل�����ص��اع��ات ح��ت��ى ق��ب��ل ال�����ذروة يف 

واأغ�صط�ض، وفق ما ذكرته  �صهري ي�لي� 

وكالة فران�ض بر�ض.

وت���ب���ذل امل���ط���ارات م���ع ���ص��رك��ائ��ه��ا، كل 

امل�صكلة.  ه��ذه  مع  للتعامل  و�صعها  يف  ما 

العمل  االأ�صرع مع �ص�ق  التعايف  ويت�صبب 

امل�صكالت  م��ن  ال��ك��ث��ري  ج����داً، يف  ال�����ص��ي��ق 

يف ن��ظ��ام ال���ط���ريان ك��ك��ل، م���ن امل���ط���ارات 

وال��ع��ام��ل��ن على  ال��ط��ريان  ���ص��رك��ات  اإىل 

االأر�ض، وال�صرطة ومراقبة احلدود.

التاأكيد  “يجب  يانك�فيت�ض:  واأ�صاف 

ا اأن النظام مل ينهر. ن�اجه �صع�بة  اأي�صً

ال��ب��ل��دان  بع�ض  ويف  امل���ط���ارات،  بع�ض  يف 

اأك���ر م��ن غ��ريه��ا، ل��ك��ن ال��ن��ظ��ام ال ي��زال 

يعمل. بالن�صبة للم�صافرين، من املهم اأن 

يت�صل�ا ب�صركات الطريان م�صبًقا ملعرفة 

واال�صتعداد  املطار،  اإىل  و�ص�لهم  م�عد 

للتاأكد  املعتاد  اأبكر من  لل��ص�ل يف وقت 

م���ن اأن ل��دي��ه��م ال����ق���ت ال����الزم ل��ل��م��رور 

كان  اإذا  �صيما  وال  ب��االج��راءات(،  )القيام 

اأمتعة”. ت�صجيل  عليهم 

“اتخذت املطارات العديد من  وتابع: 

باإحداث  �صتبداأ  اأنها  واأعتقد  االإج��راءات 

تاأثريها يف منت�صف ي�لي�. �صيتم تعزيز 

هيكلة  اإع��ادة  واإج��راء  امل�ظفن،  �صف�ف 

التحتية. والبنى  للمرافق 

وا���ص��ط��راب��ات،  زح��م��ة،  ه��ن��اك  �صتك�ن 

وفرتات انتظار اأط�ل، ولكن يف الغالبية 

النا�ض  يف�ت  لن  امل��ط��ارات  من  العظمى 

يتمكن اجلميع من  اأن  وناأمل  طائراتهم 

خمطط،  ه���  كما  وجهته  اإىل  ال������ص���ل 

يانك�فيت�ض. ذكر  ح�صبما 

يف ه���ذا ال�����ص��ي��اق، ا���ص��ت��ن��ك��رت ���ص��رك��ات 

ال�����ط�����ريان، مم��ث��ل��ة ب���احت���اده���ا ال�����دويل 

املخطط  الر�ص�م  يف  ال��زي��ادات  “اإياتا”، 
ل��ه��ا يف ال��ع��دي��د م��ن امل���ط���ارات يف ال��ق��ارة 

العج�ز.

�صركات  “ترفع  يانك�فيت�ض:  واأف����اد 

االأ����ص���ع���ار، فيما  ك���ل م��ك��ان  ال���ط���ريان يف 

وال�صغ�ط  التحديات  امل��ط��ارات  ت���اج��ه 

�صركات  على  ويتعن  نف�صها.  الت�صخمية 

وق�دها،  مقابل  اأكر  تدفع  اأن  الطريان 

ال��ط��اق��ة  ت��ك��ال��ي��ف  ��ا  اأي�����صً نتحمل  ول��ك��ن��ن��ا 

م��ن   %45 مت���ث���ل  وال�����ت�����ي  وامل������ظ�����ف�����ن، 

الت�صغيل”. ميزانيات 

ارتفاع  اإىل  اأن الت�صخم ي�ؤدي  واأو�صح 

لنا  يق�ل  “الي�م  م�صيفا  امل����اد.  اأ�صعار 

ل��الأ���ص��ف  اأع��م��ال��ك��م  ت��ك��ل��ف��ة  اإن  م�������ردون 

�صرتتفع بن�صبة 50% اأو %80”.

االأم�ال  اأن  “اإياتا” تعتقد  اأن  وك�صف 

ت��ن��م��� ع��ل��ى االأ���ص��ج��ار يف امل���ط���ارات، لكن 

اأوروب����ا  اخ��ت��ارت  اإذ  ك��ذل��ك.  لي�ض  االأم����ر 

وهذا  جتارية،  كاأعمال  املطارات  ُتدار  اأن 

م�صتخدميها،  قبل  من  مت�ل  اأنها  يعني 

فيما  وال����رك����اب،  ال���ط���ريان  ���ص��رك��ات  اأي 

فيه  املطارات  كانت  ب�قت  حتلم”اياتا” 

ت�����ص��ت��خ��دم ل��دع��م ال�����ص��رك��ات ب�����ص��ك��ل غري 

مبا�صر. وقد تغريرّ ال�اقع.

مسؤول بصندوق النقد: أي ركود ستشهده أميركا سيكون قصيرا

إجراءات محتملة للمطارات بدءًا من يوليو للتعامل مع الطلب القوي في الصيف

الأحد   26 /6/ 2022 

االنباط – وكاالت 

ُنقل عن م�ص�ؤول ب�كالة الغذاء التابعة 

لالأمم املتحدة يف اأملانيا ق�له اأم�ض ال�صبت 

، اإنه يتعن على جمم�عة الدول ال�صبع 

زيادة امل�صاعدات االإن�صانية للم�صاعدة يف 

معاجلة اأزمة اجل�ع العاملية التي تفاقمت 

ب�صبب احلرب يف اأوكرانيا.

وتبداأ جمم�عة ال�صبع اجتماعاً ي�صتمر 

3 اأيام يف بافاريا باأملانيا االأحد 27 ي�ني� 

حزيران، على خلفية حتذير من االأمم 

املتحدة من اأن العامل ي�اجه “اأزمة ج�ع 

عاملية غري م�صب�قة” مع ارتفاع اأ�صعار 

ال�صلع االأ�صا�صية.

وقال مارتن فريك مدير برنامج االأغذية 

العاملي االأملاين اإن “اجل�ع ميكن اأن يزعزع 

ا�صتقرار الدول ومن ثم فه� ق�صية �صالم 

واأمن رئي�صية” م�صرياً اإىل اأن ت�صخم 

اأ�صعار امل�اد الغذائية احلايل الذي يتجاوز 

25% يف 36 دولة ميثل “قنبلة م�ق�تة”.

واأكد اأي�صا اأن من املرجح اأال يح�صل 

برنامج االأغذية العاملي على اأكر من 

ن�صف املبلغ الذي يحتاجه هذا العام وه� 

21.5 مليار دوالر ولذلك فهناك حاجة اإىل 

مزيد من امل�صاعدات.

الفاو: على مجموعة السبع المساعدة في معالجة أزمة الجوع العالمية

بنك إنجلترا يحذر.. العملة الورقية 
بيدك ستصبح »بال قيمة«

االنباط – وكاالت 

ح������ذر ب���ن���ك اإجن�����ل�����رتا امل�����رك�����زي ك��ل 

ي�صتخدم�ن  زال�����ا  ال  ال��ذي��ن  امل���اط��ن��ن 

عملة ال�20 و50 جنيه اأ�صرتليني ال�رقية، 

قيمة”  “بال  ���ص��ت��ك���ن  ع��م��ل��ت��ه��م  اأن  م���ن 

قريبا جدا.

وق������ال ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي حم������ذرا اأن 

“لن  ال��ق��دمي��ة،  الطباعة  ذات  العملتن 

تقبل” بعد 30 �صبتمرب القادم، مما يعني 

ي�م   100 مهلة  لديهم  الربيطانين  اأن 

الن�صخة  م��ن  و50   20 عملتي  ال�صتخدام 

القدمية.

اإن��ه ال ي��زال هناك  وق��ال بنك اإجنلرتا 

فئة  م���ن  اإ���ص��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ار   8.2

جنيه  مليار  و6.3  اإ�صرتلينيا  جنيها   50

اإ�صرتلينيا  جنيها   20 فئة  من  اإ�صرتليني 

قيد التداول.

وتعترب هذه العمالت النقدية ال�رقية 

ه���ي االأخ�����رية م���ن ن���ع��ه��ا يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، 

حيث بداأ البنك املركزي طباعة العمالت 

ال�����ص��ب��ي��ه  “الب�ليمر”  ع���ل���ى  ال���ن���ق���دي���ة 

اأكر متانة وله ميزات  بالبال�صتيك وه� 

نة. اأمان حم�صرّ

وق�����ال�����ت ك����ب����رية اأم����ي����ن����ة ال�������ص���ن���دوق 

“كان  ����ص���ارة ج������ن:  اإجن����ل����رتا،  ب��ن��ك  يف 

اإىل  ال����رق  م��ن  النقدية  عمالتنا  تغيري 

الب�ليمر خالل ال�صن�ات االأخرية تط�را 

مهما، الأنه يجعل تزويرها اأكر �صع�بة، 

ويعني اأنها اأكر دمي�مة”.

واأ�صافت: “لقد مت االآن اإخراج غالبية 

ال��ت��داول،  م��ن  ال���رق��ي��ة  النقدية  االأوراق 

اأيدي  ي��زال عدد كبري منها بن  ولكن ال 

التحقق  م��ن��ك  نطلب  ل��ذل��ك  امل���اط��ن��ن، 

مما اإذا كان لديك اأي منها يف املنزل”.

ع��ل��ى  ���ص��ي��ت��ع��ن  ���ص��ب��ت��م��رب،   30 وب���ع���د 

من  النقدية  االأوراق  تبديل  االأ�صخا�ض 

لبنك  ال��رئ��ي�����ص��ي  ب��امل��ق��ر  �صخ�صيا  ال�����رق 

اأو عرب  اإجنلرتا يف �صارع ثرينيدل بلندن 

الربيد.

البنك الدولي يخصص 715 مليون 
دوالر إلثيوبيا

االنباط – وكاالت 

ام�ض  اول  ال��دويل  البنك  خ�ص�ض 

اجلمعة 715 ملي�ن دوالر على �صكل 

ت�صهد  التي  الإثي�بيا  وِم��ن��ح  ق��رو���ض 

ج��ف��اف��ا غ���ري م�����ص��ب���ق و����ص���راع���ا يف 

على  اإن�صانية،  بكارثة  ت�صبرّب  �صمالها 

ما اأعلنت احلك�مة االإثي�بية.

وع��لرّ��ق ك��ث��ري م��ن ���ص��رك��اء اإث��ي���ب��ي��ا 

ان��دالع  منذ  م�صاعداتهم  ال��دول��ي��ن 

ال����ن����زاع ب���ن احل���ك����م���ة ال��ف��درال��ي��ة 

وامل��ت��م��ردي��ن يف م��ن��ط��ق��ة ت��ي��غ��راي يف 

ع��ددا  ���ص��ه��د  وال����ذي   ،2020 ن���ف��م��رب 

كبريا من االنتهاكات واأدرّى اإىل اأزمة 

خطرة. اإن�صانيرّة 

واأع��ل��ن��ت وزارة امل��ال االإث��ي���ب��ي��ة يف 

بن  مت�يل”  “اتفاق  ت���ق��ي��ع  ب��ي��ان 

اأوال  ي�صمل  ال��دويل  والبنك  اإثي�بيا 

م��ل��ي���ن   200( دوالر  م��ل��ي���ن   600“
ملي�ن  و400  ال��ت��ربع��ات  م��ن  دوالر 

برنامج  الإن�����ص��اء  ائ��ت��م��ان��ات(  �صكل  يف 

الغذائية”. النظم  �صم�د 

 115 على  ذلك  بعد  االتفاق  ين�ض 

���ص��ك��ل م��ن��ح��ة يف  م��ل��ي���ن دوالر ع��ل��ى 

اإطار برنامج “احلد من املخاطر”.

اإىل  م�����ص��ب���ق  غ����ري  ج���ف���اف  اأدى 

ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى ال��ق��ط��ع��ان يف ال��ق��رن 

االإف����ري����ق����ي، وح����رم����ان امل��ج��ت��م��ع��ات 

الرع�ية من امل�ارد، وبات يهدد اأكر 

م���ن 16 م��ل��ي���ن ���ص��خ�����ض ب��امل��ج��اع��ة، 

وفًقا لالأمم املتحدة.

االإثي�بي  ال����زراء  رئي�ض  ث  وحت��درّ

اأبيي اأحمد للمرة االأوىل يف 14 ي�ني� 

�صالم  مفاو�صات  اإج��راء  احتمال  عن 

منطقة  يف  املتمردين  م��ع  م�صتقبال 

“جلنة”  ت�صكيل  عن  كا�صفا  تيغراي 

ح�ل هذا امل��ص�ع.

مار�ض  نهاية  منذ  القتال  وت�قف 

ق��ررت��ه��ا  “اإن�صانية”  ه��دن��ة  بف�صل 

وقبلتها جبهة حترير �صعب تيغراي.

ال��صع االإن�صاين يف تيغراي،  لكنرّ 

االأ�صا�صية  اخل��دم��ات  م��ن  امل��ح��روم��ة 

م��ن ات�����ص��االت واإن���رتن���ت وم�����ص��ارف 

االإن�صانية. املنظمات  كارثي بح�صب 

واأع����������ادت احل���ك����م���ة االإث���ي����ب���ي���ة 

اإىل  ا  ب��ررّ امل�صاعدات  ب��دخ���ل  ال�صماح 

ت��ي��غ��راي ب��ع��د ت���ق��ف ا���ص��ت��م��ر ث��الث��ة 

يف  لت�صليمها  الق�افل  وع��ادت  اأ�صهر، 

االأول من اأبريل.

منذ  اأر�صلت  التي  امل�صاعدات  لكن 

احل��اج��ات  ل�”تلبية  تكفي  ال  اأب��ري��ل 

مكتب  بح�صب  للمنطقة  املتزايدة” 

التابع  االإن�����ص��ان��ي��ة  ال�����ص���ؤون  تن�صيق 

لالأمم املتحدة.

االنباط – وكاالت 

قالت اإدارة معل�مات الطاقة االأمريكية، 

اإنتاج اخلام يف  اإن الفائ�ض العاملي يف طاقة 

اأقل من ن�صف مت��صطه يف  كان  ماي�/اأيار 

املا�صي نتيجة للعق�بات  العام  ال�صهر  نف�ض 

الغربية على رو�صيا ب�صبب غزوها اأوكرانيا.

وت�صري تقديرات اإدارة معل�مات الطاقة 

انخف�ض  االإنتاجية  الطاقة  فائ�ض  اأن  اإىل 

منظمة  يف  االأع�����ص��اء  غ��ري  ال����دول  يف   %80

اأوبك اعتبارا من ماي�/ اأيار مقارنة بالعام 

ال�صابق.

م���ن منظمة  ال��ف��ائ�����ض  ت���راج���ع  يف ح���ن 

اإىل 3.0 ملي�ن برميل ي�ميا بحل�ل  اأوبك 

ي�ميا  برميل  ملي�ن   5.4 م��ن   2022 ماي� 

قبل عام، وفق رويرتز.

اأن��ه  الطاقة  معل�مات  اإدارة  ذك��رت  كما 

يف  املنتجن  ل��دى  ك��ان  اأي���ار،  ماي�/  بحل�ل 

اأوب��ك ح���ايل 280  ال��دول غري االأع�صاء يف 

األ����ف ب��رم��ي��ل ي���م��ي��ا م���ن ف��ائ�����ض ال��ط��اق��ة 

االإن���ت���اج���ي���ة، مم���ا ي�����ص��ك��ل ان��خ��ف��ا���ص��ا ح���ادا 

برميل  ملي�ن   1.4 ق��دره  بفائ�ض  مقارنة 

ي�ميا قبلها بعام.

الن�صبة  هذه  من   %60 اإن  االإدارة  وقالت 

جاءت من رو�صيا وحدها.

ومل يذكر تقرير اإدارة معل�مات الطاقة 

�صحنات  ت�صمنت  االأرق��ام  تلك  كانت  اإذا  ما 

ماي�/  يف  والهند  لل�صن  الرو�صي  النفط 

اأيار.

البلدين  االأخرية من  البيانات  واأظهرت 

ال�صع�دية  اأن رو�صيا حلت حمل  االآ�صي�ين 

كاأكرب م�رد لل�صن وباتت ثاين اأكرب م�رد 

امل�صايف  ح�صلت  حيث  م��اي���/اأي��ار  يف  للهند 

باأ�صعار خمف�صة  اإم��دادات  على  البلدين  يف 

من م��صك� على الرغم من العق�بات.

فائض الطاقة اإلنتاجية للدول غير األعضاء في أوبك يتراجع 80% بسبب روسيا

مصانع ألمانيا ترفع أسعار السكر 
المستهلكين والتصدير على 

االنباط – وكاالت 

م���رج��ن  م��ان��ه��امي��ر  �صحيفة  ق��ال��ت 

اإن  حزيران،  ي�ني�   25 ال�صبت  االأملانية 

ال�صكر  الإنتاج  االأملانية  زيت�ص�كر  �صركة 

كبري”  “ب�صكل  االأ���ص��ع��ار  زي���ادة  ت��ع��ت��زم 

ل��ت��ع���ي�����ض ارت���ف���اع ال��ت��ك��ال��ي��ف ك��م��ا اأن��ه��ا 

تباط�ؤ  بعد  الفحم  اإىل  للتح�ل  ت�صتعد 

اإم����دادات ال��غ��از م��ن رو���ص��ي��ا اإىل اأوروب���ا 

الغربية عقب احلرب االأوكرانية.

وق�������ال ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي ن��ي��ل��ز 

اإن  ال�صحيفة  م��ع  مقابلة  يف  ب�رك�صن 

اآخذة  البنجر والطاقة  زراعة  “تكاليف 
يف االرتفاع، وهذان قطاعان هامان من 

االإنتاج.

اإن  ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ب����رك�������ص���ن  وق�������ال 

ال�������ص���رك���ة ت���ع���م���ل اأي���������ص����اً ع���ل���ى زي������ادة 

امل���خ���زون���ات ال���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف امل�����ص��ان��ع 

الفحم  ا���ص��ت��خ��دام  اأي�����ص��ا  ميكنها  ال��ت��ي 

الأنه لي�ض كل م�صانع زيت�ص�كر جمهزة 

اأخرى  طاقة  م�صادر  با�صتخدام  للعمل 

اإذا مل يكن هناك املزيد من الغاز.

فائض الطاقة اإلنتاجية للخام بهذه الدول انخفض إلى 280 ألف برميل يوميا في مايو
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خبير في شؤون النفط والطاقة:التحول النهائي إلى المركبات 
الكهربائية له فوائد على الخزينة والبيئة وصحة المجتمع 

االنباط-عمان

عقل،  ها�شم  وال��ط��اق��ة  النفط  ���ش���ؤون  يف  اخلبري  دع��ا 

املركبات  اإىل  النهائي  التح�ل  نح�  للت�جه  احلك�مة 

الكهربائية

اأن  اأو�شح عقل  ال�شبت،  ام�س  اأخبار،  ويف حديثه لهال 

على  ف�ائد  من  له  ملا  الت�جه،  ه��ذا  تتخذ  ال��دول  عديد 

اخلزينة، اإ�شافة اإىل البيئة و�شحة املجتمع

يعد  الأردن  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  حديثة  درا���ش��ة  اإن  وق���ال 

ب��اق��ت��ن��اء  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  الأوىل يف  ال���دول���ة 

الكهربائية  املركبات  اأن عدد  مبينا  الكهربائية،  املركبات 

يف الأردن و�شل اإىل نح� 30 األف مركبة والعدد مر�شح 

للزيادة

 30 اأن يك�ن هنالك  اأنه من غري املعق�ل  وعرج على 

على  م���زع��ة  الكهربائية  للمركبات  فقط  �شحن  نقطة 

حم��ط��ات ال���ق���د، م�����ش��ريا اإىل م��ع��ان��اة اأ���ش��ح��اب��ه��ا ج��راء 

النتظار الط�يل لإعادة ال�شحن

املركبات  وك��الء  من  الطلب  احلك�مة  على  ب��اأن  ون���ه 

خدمة  ال�شحن  ن��ق��اط  ن�شر  وم�����ش��ت���ردي��ه��ا  الكهربائية 

ل��ع��م��الئ��ه��م، م��ب��ي��ن��ا اأن ذل���ك ي��ع��د م���ن واج��ب��ات��ه��م حتت 

م�ش�ؤولية  تخلي  ل  ال��ت��ي  البيع  بعد  م��ا  خ��دم��ة  م�شمى 

ال�كالء وامل�شت�ردين مع انتهاء عملية البيع

وذكر اأنه ويف معظم دول العامل يق�م وكالء املركبات 

داخ��ل  ال�شحن  ن��ق��اط  بن�شر  بيعها  وم��راك��ز  الكهربائية 

ع��ل��ى اخل��دم��ة دون  لت�شهيل احل�����ش���ل  امل���دن وخ��ارج��ه��ا 

انتظار ط�يل

 مسؤولة بالخارجية البريطانية
 تزور األردن اليوم

 التجديد لمجلس إدارة جمعية 
شرق عمان الصناعية

االنباط- عمان

 ت��ب��داأ وزي����رة ����ش����ؤون اآ���ش��ي��ا وال�����ش��رق 

والتنمية  اخل��ارج��ي��ة  ب�����زارة  الأو����ش���ط 

ال��ري��ط��ان��ي��ة، اأم����ان����دا م��ي��ل��ي��ن��غ،ال��ي���م 

ت��ع��ق��د خاللها  ل�����الأردن،  الأح����د ،زي�����ارة 

اجتماعات مع عدد من امل�ش�ؤولني.

وت���ط���ل���ع ال������زي�����رة م��ي��ل��ي��ن��غ ب��ح�����ش��ب 

برامج  على  الريطانية،  لل�شفارة  بيان 

امل�������ش���اع���دات الإن�������ش���ان���ي���ة وال��ت��ن��م���ي��ة 

ال���ري���ط���ان���ي���ة امل����ق����دم����ة ل����الأردن����ي����ني 

والالجئني يف اململكة.

التي  زيارتها  خالل  ال�زيرة  ت�ؤكد  و 

املتحدة  اململكة  ال��ت��زام  ي���م��ني،  ت�شتمر 

الأردن  م��ع  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ب�����ش��راك��ت��ه��ا 

والتنم�ية  ال��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة  امل��ج��الت  يف 

الأمني  التعاون  ومبجال  والقت�شادية، 

البلدين. بني 

االنباط- عمان

ج���������ددت ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة جل��م��ع��ي��ة 

ملجل�س  ال�شناعية  عمان  �شرق  م�شتثمري 

اإدارتها لدورة جديدة بالتزكية متتد حتى 

بيان  يف  اجل��م��ع��ي��ة  وق���ال���ت   .2026 ع���ام 

“حممد  ي�شم،  املجل�س  اإن  ال�شبت،  ام�س 

اأب��� حلتم  اي��اد  والدكت�ر  زكي” ال�شع�دي 

وف���رج ال��ط���ي��ل و���ش��ادي ع��ن��ب��ت��اوي وح���ازم 

الط�يل  وعنان  الفقيه  وزك��ري��ا  م�شطفى 

ووائل عابدين وفائق ال�شايغ. وا�شتعر�س 

املجل�س خالل اجتماعه ال�شن�ي اخلدمات 

العاملة  ال�شناعية  لل�شركات  قدمت  التي 

مرافق  وتط�ير  حتديث  ومنها  باملنطقة، 

اجل��م��ع��ي��ة واإجن������از ال��دل��ي��ل الإل���ك���روين 

وجت��دي��د ال��ت��ع��اق��د م��ع ال���ك��ال��ة الأمل��ان��ي��ة 

ل��ل��ت��ع��اون ال������دويل وزي�������ادة ق��ي��م��ة ال��دع��م 

وبرنامج التاأمني ال�شحي اجلماعي وزيادة 

تنظيم  خ��الل  من  ال�شناعية  الرابطات 

الذي  ال��دور  اإىل  املجل�س  ولفت  املعار�س. 

املنطقة  م�شانع  خلدمة  اجلمعية  تلعبه 

التن�شيق  خ���الل  م��ن  ال���ظ���روف  مبختلف 

والتعاون مع امل�ؤ�ش�شات الر�شمية املعنية، 

رقم العدد   6087
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مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية االمن العام / ادارة امل�شرتيات عن طرح عطاء رقم

 ) 91 / ع م /2022 ( �شراء )مق�شم طوارئ 911 احتياطي ( وكما يلي :

اخر موعد لبيع ن�شخة العطاء نهاية الدوام الر�شمي ليوم ) االثنني ( املوافق 

2022/7/25 م وطيلة ايام اال�شبوع با�شتثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�شات ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 

2022/7/26م وال تقبل بعد هذا املوعد على ان يتم تقدمي عر�ض فني مف�شل 

�شامل كافة االمور الفنية ومنف�شل  عن العر�ض املايل ولن ينظر باأي عر�ض من 

اي �شركة تخالف ذلك و�شيتم ا�شتبعادها مبا�شرة .

على من يرغب بامل�شاركة مراجعة امني �شر جلنة ال�شراء املركزية يف ) مديرية 

االمن العام )  عمي�ض ( / ادارة امل�شرتيات / امانة �شر جلنة ال�شراء املركزية 

لالمن العام ( ال�شتالم دعوة العطاء املت�شمنة ال�شروط واملوا�شفات م�شطحبًا 

معه :

�شورة عن رخ�شة املهن ) �شورة طبق اال�شل ( �شارية املفعول لهذا العام .

�شورة عن ال�شجل التجاري لل�شركة .

كتاب تفوي�ض من ال�شركة للمندوب .

ثمن ن�شخة العطاء ) 200 ( دينارًا غري م�شرتدة .

موقع مديرية االمن العام / ادارة امل�شرتيات على �شبكة االنرتنت

 ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�شرتيات / العطاءات املطروحة .

اجور االعالن على من ير�شو عليه العطاء وبغ�ض النظر عن عدد مرات الطرح .

مالحظات هامة :

لل�شركة وارفاقها  الر�شمي  العطاء باخلتم  ال�شركة االلتزام بختم دعوة  على 

بالعر�ض .

ارفاق ن�شخة الكرتونية عن العر�ض الفني واملايل ا�شافة اىل الن�شخة الورقية .

رئيس لجنة الشراء املركزية لألمن العام

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية االمن العام / ادارة امل�شرتيات عن طرح عطاء 

رقم ) 83 / ع م /2022 ( �شراء )اجهزة خوادم رئي�شية ( وكما يلي :

اخر موعد لبيع ن�شخة العطاء نهاية الدوام الر�شمي ليوم ) االثنني ( املوافق 

2022/7/25 م وطيلة ايام اال�شبوع با�شتثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�شات ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 

2022/7/26م وال تقبل بعد هذا املوعد على ان يتم تقدمي عر�ض فني مف�شل 

�شامل كافة االمور الفنية ومنف�شل  عن العر�ض املايل ولن ينظر باأي عر�ض من 

اي �شركة تخالف ذلك و�شيتم ا�شتبعادها مبا�شرة .

على من يرغب بامل�شاركة مراجعة امني �شر جلنة ال�شراء املركزية يف ) مديرية 

االمن العام )  عمي�ض ( / ادارة امل�شرتيات / امانة �شر جلنة ال�شراء املركزية 

لالمن العام ( ال�شتالم دعوة العطاء املت�شمنة ال�شروط واملوا�شفات م�شطحبًا 

معه :

�شورة عن رخ�شة املهن ) �شورة طبق اال�شل ( �شارية املفعول لهذا العام .

�شورة عن ال�شجل التجاري لل�شركة .

كتاب تفوي�ض من ال�شركة للمندوب .

ثمن ن�شخة العطاء ) 75 ( دينارًا غري م�شرتدة .

موقع مديرية االمن العام / ادارة امل�شرتيات على �شبكة االنرتنت 

) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�شرتيات / العطاءات املطروحة .

اجور االعالن على من ير�شو عليه العطاء وبغ�ض النظر عن عدد مرات الطرح .

مالحظات هامة :

لل�شركة وارفاقها  الر�شمي  العطاء باخلتم  ال�شركة االلتزام بختم دعوة  على 

بالعر�ض .

ارفاق ن�شخة الكرتونية عن العر�ض الفني واملايل ا�شافة اىل الن�شخة الورقية .

رئيس لجنة الشراء املركزية لألمن العام

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ال�شركات  264/اأ ( من قانون   ( املادة  ا�شتنادًا الأحكام 

مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�شنة   )  22  ( رق��م 

عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن الهيئة 

العامة ل�شركة جمموعة ال�شاهني لالعمال واال�شتثمار 

م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجله 

 1992/3/11 2736 ( بتاريخ  حمدودة حتت الرقم ) 

بتاريخ  املنعقد  ال��ع��ادي  غ��ري  باجتماعها  ق���ررت  ق��د 

2022/6/7 العدول عن ت�شفية ال�شركة .

مراقب عام ال�شركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200137532(

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن  �شركة جمال حممود اخلويل و�شريكه  وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن 

تقدمت  قد   2013/11/18 بتاريخ   )108361( الرقم  حتت 

بطلب لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2021/6/22 

االحيوات   را�شد  فريج  را�شد  /ال�شيدة   ال�شيد  تعيني  مت  وقد 

م�شفيا لل�شركة .

– مكتب ال�شيخ ح�شني احلاج  علما باأن عنوان امل�شفي : العقبة 

ح�شن - احلرفيه – ت: 0785628843

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200168117 (

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  والبالونه   ال�شيافله  �شركة  ب��اأن  

ت�شامن 

حتت الرقم )118404( بتاريخ 2018/6/21 قد تقدمت بطلب 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/6/23 

البالونه   احمد  تركي  حاب�ض  /ال�شيدة   ال�شيد  تعيني  مت  وقد 

م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : البلقاء – دير عال – قرب م�شجد ابو 

عبيده – ت: 0779315678

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ال�شركات  264/اأ ( من قانون   ( املادة  ا�شتنادًا الأحكام 

مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�شنة   )  22  ( رق��م 

عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن الهيئة 

وامل�شجله  للتجارة  الدولية  ال�شريف  ل�شركة  العامة 

لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت 

قررت  قد   2014/12/17 بتاريخ   )  39036  ( الرقم 

 2022/6/22 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

العدول عن ت�شفية ال�شركة .

مراقب عام ال�شركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

وامل�شجلة  الرحمن   وعبد  �شاوي�ض  اب��و  �شركة  ب��ان  والتجارة 

بتاريخ   )119927( ال��رق��م  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 

2019/8/15  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :ابو �شاوي�ض وعبد الرحمن

اإىل �شركة : عبد الرحمن و�شريكه

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

وهبه  اني�ض  �شركة  ت�شفية  اج���راءات  ا�شتكمال  عن 

و�شريكه  

وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة  حتت الرقم 

)18422 ( بتاريخ 2015/6/30 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�شى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�ض   1966 ل�شنة   )  79  ( رقم  والقرى واالبنية 

  2022/5/15 تاريخ   )  1/695  ( رقم  بقراره   قرر  قد  االعلى 

املوافقة على خمطط  احداث �شارع وتخفي�ض �شعة �شارع �شمن 

االحوا�ض ذوات االرقام ) 6 / اخلر�شان ( ) 3 / املالليح الغربي( 

من ارا�شي قرية مزرعة احل�شينيات يف بلدية اخلالدية / لواء 

البادية ال�شمالية الغربية .

وذلك ح�شب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ض ملدة 

�شهر اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن يف اجلريدة الر�شمية .

على  املبينة  التعديالت  على  االط���الع  العالقة  ل��ذوي  يجوز 

لوائي  يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  يف  املذكور  املخطط 

بلدية  ومكاتب  الغربية  ال�شمالية  والبادية  املفرق  ق�شبة 

وزارة  يف  التنظيم  دائرة  لدى  اعرتا�شاتهم  وتقدمي  اخلالدية 

اجلريدة  يف  ن�شره  تاريخ   من  �شهر  مدة  خالل  املحلية  االدارة 

الر�شمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

واميان  خليل  علي  منال  �شركة  ت�شفية  اج��راءات  ا�شتكمال  عن 

يو�شف املدلل  

 )  120164( الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2019/10/20 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200153925(

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن  �شركة الدراوي�ض و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 

حتت الرقم )113722( بتاريخ 2016/4/27  قد تقدمت بطلب 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2017/3/7 

حممود    يو�شف  �شبحي  عديل  /ال�شيدة   ال�شيد  تعيني  مت  وقد 

م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : عمان - القوي�شمه – ت: 0795946512

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

االحد   29/ 5 / 2022

رقم العدد   6059



الدويل
90 الأحد   26/ 6 / 2022 

اليومية  “الأنباط” الورقية  �صحيفة  ن�صرته  الذي  اخلرب  ال�صديد  انتباهي  لفت   

الأردنية الغراء، يف عددها ال�صادر يوم اخلمي�س، املوافق للثالث والع�صرين من يونيو/

“�صد  احتجاجية  م�صرية  �صهدت  يرفان،  الأرمينية  العا�صمة  اأن  عن   ،2022 حزيران 

املختربات البيولوجية العاملة يف اأرمينيا واملُمَولة من اجلانب الأمريكي”.

العريقة  الرو�صية  الر�صمية  “نوفو�صتي”  اأنباء  باأن وكالة  وب�صدة،  اأي�صاً   واملاُلَحظ 

اإىل ن�صر هذا اخلرب،  وال�صهرية، والنا�صرة بعدة لغات عاملية، هي التي �صارعت بدورها 

والعربية  واللبنانية،  ال�صورية،  منها  والتي  الإعالم،  و�صائل  من  كبري  لعدٍد  بالإ�صافة 

عموماً.

  

ع املُحَتجون اأمام   ووفقاً لوكالة اأنباء “نوفو�صتي”، و”الديار” اللبنانية، فقد َتمَّ

املركز الوطني ملراقبة الأمرا�س والوقاية منها، وكان بع�صهم يرتدي اأقنعة واقية من 

الغاز، يف حني اأدىل اأحد منظمي هذه الفعالية، وهو رئي�س حزب “زارتونك” الأرميني 

خمتربات  ثمانية  اليوم  اأرمينيا  يف  تعمل  اأنه  اإىل  فيها  لفت  بت�صرحات  زاهرابيان  اآرا 

بيولوجية، متولها وزارة الدفاع الأمريكية، وت�صاءل ُمر�ِصاًل حديثه اإىل ال�صلطات: ملاذا 

ولي�س  البنتاغون،  ال�صحية من جانب  الرعاية  يف  العاملة  املختربات  هذه  يتم متويل 

ٍن ع�صكري؟!”.  من ِقبل وزارة ال�صحة الأرمينية، وهل برنامج عملها يحتوي على ُمكوِّ

 وا�صتناداً اإىل الأنباء من م�صادر خمتلفة، �صمنها “جهينة نيوز”، و”نب�س البلد”، 

وتلك اللبنانية اأي�صاً، ولي�س الرو�صية فقط، فقد نقلت وكالة الأنباء ال�صورية الر�صمية 

الربنامج،  هذا  الأرميني  املجتمع  يرف�س  اأن  ب�صرورة  قوله  زوغرابيان  “�صانا” عن  
الب�صر  على  اإجراء تارب  اإطاره  يف  يتم  وقد  العامة،  ال�صحة  على  تهديداً  ُي�صكِّل  لأنه 

داً يف الوقت ذاته على اأن ت�صريعات البالد واملعاهدات الدولية  يف هذه املختربات، ُم�صدِّ

متنع تطوير واإنتاج الأ�صلحة البيولوجية.

غدت  ال��دول،  من  وغريها  اأرمينيا  اأرا���ص��ي  على  الأجنبية  البيولوجية  املختربات   

املختلفة،  والهيئات  الإع��الم  روافع  من  العديد  طرف  من  طويل  وحديث  بحث  جمال 

عن  ب��دوره��ا  نقلت  ال��ت��ي  ال�صهرية  الرو�صية  �صبوتينك”  اأن��ب��اء  “وكالة  جانبها  واإىل 

زوغرابيان،  “زارتونك” اآرا  ورئي�س حزب  الأرمينية  املحامني  لغرفة  ال�صابق  الرئي�س 

اأي�صاً عن  “نحن ل نتحدث فقط عن يريفان، ولكن  اأحد منظمي الحتجاج:  ب�صفته 

الوكالة  وتت�صاءل  وتافو�س”.،  و�صوينيك،  و���ص��رياك،  ول��وري،  غيغوركونيك،  مناطق 

قطاع  يف  املعامل  تعمل  مل��اذا  ه��و:  ال�صلطات  اإىل  ه  املوجَّ الرئي�صي  “ال�صوؤال  الرو�صية: 

وزارة  ِقبل  م��ن  ولي�س  الأم��ري��ك��ي��ة،  الع�صكرية  الإدارة  م��ن  بتمويل  ال�صحية  الرعاية 

ال�صحة.. هل برنامج عملها يحتوي على مكون ع�صكري؟”.

 يف ميدان مواز، ن�صر موقع “اأخبارك دوت نت” امل�صري، الت�صريحات املدوية لوزير 

خمتربات  باإن�صاء  �صرعت  املتحدة  الوليات  اإن  التالية:  لف��روف،  الرو�صي  اخلارجية 

جميع  يف  خدماتهم  الغربيون”  “�صركاوؤنا  م  قدَّ العامل”..  حول  ع�صكرية  بيولوجية 

اأر�صلوا  حديثاً..  امل�صتقلة  الدولة  جمالت  جميع  يف  تغلغلوا  وبالتايل  احلياة،  جمالت 

الأوقات”،  تلك  عواقب  ن�صهد  والآن،  “امل�صت�صارين”..  من  واملزيد  “امل�صت�صارين” 
اللبناين، يف11 ت�صرين الثاين 2019، ت�صريح وزير  “النه�صة نيوز”  اأورد موقع  بينما 

اخلارجية الرو�صي �صريغي لفروف، “باأن رو�صيا واأرمينيا قد اأنهيتا حمادثاٍت ثنائية 

ثالثة  اإىل  الو�صول  رو�صيا  حاولت  كما  البيولوجي،  الأم��ن  جم��ال  يف  التعاون  ب�صاأن 

“اأكدت  ذل��ك،  على  زد  املتحدة.  ال��ولي��ات  برعاية  تعمل  اأرمينيا  يف  بيولوجية  معامل 

ما  وهو  الع�صكرية،  الأبحاث  يف  ت�صارك  املختربات  اأن  الرو�صية  الإع��الم  و�صائل  بع�س 

اأرمينيا نفياً مطلقاً”! نفته 

*كاتبة رو�صية – اأردنية.

نيدوغينا  يلينا 

 احتجاجات أرمينية بمواجهة 
الحرب الجرثومية

االنباط-وكاالت

 ك�صفت م�صادر مقد�صية، �صباح ال�صبت، 

عن �صور جديدة لأعمال احلفر التهويدي 

التي تريها �صلطات الحتالل الإ�صرائيلي 

قرب �صور امل�صجد الأق�صى املبارك

املقد�صية،  “الق�صطل”  من�صة  ون�صرت 

���ص��وًرا  امل��ق��د���ص��ة،  امل��دي��ن��ة  ب�����ص��وؤون  املخت�صة 

يف  امل�صتمرة  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ف��ر  لأع��م��ال 

لل�صور  املحاذية  الأم��وي��ة  الق�صور  منطقة 

للم�صجد اجلنوبي 

ك�صفت  امل��ا���ص��ي،  ن��ي�����ص��ان  اأب���ري���ل/   2 ويف 

جديدة  وحفريات  نفق  “�صفا” عن  وكالة 

ال���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة  “اإلعاد”  ج��م��ع��ي��ة  ُت��ري��ه��ا 

ب��ع��د 130 م�����ًرا من  ت���ام���ة، ع��ل��ى  ب�����ص��ري��ة 

ال�صور اجلنوبي ال�صرقي للم�صجد الأق�صى 

املبارك

اأوق�����اف ال��ق��د���س: ح��ف��ري��ات اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

الأق�صى  امل�صجد  مبحيط  وغام�صة  مريبة 

وُت��دخ��ل ق��وات الح��ت��الل العمال والآل��ي��ات 

ملجمع  متاًما  املال�صق  النفق،  فتحة  داخ��ل 

ح��ف��ره��ا  ال����ت����ي  العذراء”  “عني  م����ي����اه 

ال��ك��ن��ع��ان��ي��ون، و����ص���وًل مل��ج��م��ع ع��ني ���ص��ل��وان 

حتت الأر�س بطول 533 مًرا

تلك  ع��ل��ى  “اإلعاد”  جمعية  وا���ص��ت��ول��ت 

ال���ع���ني م��ن��ذ ����ص���ن���وات، واأغ��ل��ق��ت��ه��ا وم��ن��ع��ت 

ال���دخ���ول اإل���ي���ه���ا، واأق����ام����ت ع��ل��ي��ه��ا م���رك���ًزا 

���ص��خ��ًم��ا حم��ك��م الإغ��������الق، حت���ت ح��را���ص��ة 

ورق���اب���ة اأم��ن��ي��ة م�������ص���ددة، ُرغ����م اأن���ه���ا وق��ف 

الإ�صالمية  الأوق��اف  لدائرة  تابع  اإ�صالمي 

يف القد�س

فخري  القد�س  �صوؤون  يف  الباحث  وق��ال 

اأبو دياب لوكالة “�صفا”، حينها: “لحظنا 

ق��ب��ل ع����دة اأي�����ام ويف ���ص��اع��ات ال��ل��ي��ل، ق��ي��ام 

واآليات  معدات  ب��اإدخ��ال  اإ�صرائيلية  طواقم 

اإىل فتحة نفق تعمل اجلمعية ال�صتيطانية 

على اإقامته يف املنطقة امل�صتهدفة والقريبة 

من الق�صور الأموية وامل�صلى املرواين”

متكنا  وال���ت���ح���ري،  “بالبحث  واأ����ص���اف 

حفريات  واأع��م��ال  جديد  نفق  اكت�صاف  من 

املنطقة،  تلك  يف  “اإلعاد”  جمعية  ُتريها 

ع��ل��ًم��ا اأن���ه���ا م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ك��ري��ة م��غ��ل��ق��ة ل 

اأن��ه��ا  رغ���م  اإل��ي��ه��ا،  ال��دخ��ول  اأح���د  ي�صتطيع 

ال���ط���ري���ق ال��رئ��ي�����س ال�����ذي ي��و���ص��ل اأه����ايل 

���ص��ل��وان ل��ب��اب ال��ع��ام��ود وامل�����ص��ج��د الأق�����ص��ى 

القدمية” والبلدة 

وبح�صب اأبو دياب، فاإن احلفريات ُترى 

حتت الأر���س بعمق 40 م��ًرا، يف حني تبلغ 

فتحة النفق من مرين اإىل 3 اأمتار

ب�����ص��ك��ل  ي���ج���ري  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 

اأمنية  رقابة  وحت��ت  الليل،  جنح  ويف  �صري 

م�صددة، بحيث يتم دخول طواقم اجلمعية 

و�صط  املنطقة  تلك  يف  للعمل  ال�صتيطانية 

ح��را���ص��ة م��ن ���ص��رط��ة الح���ت���الل، وه����ذا ما 

يثري املخاوف

وح����ذر ال��ب��اح��ث امل��ق��د���ص��ي م���ن خ��ط��ورة 

ال�صرقي  اجلنوبي  ال�صور  اأ�صفل  يجري  ما 

ل��الأق�����ص��ى، يف ظ���ل اإغ�����الق ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة، 

وحم����اول����ة الح����ت����الل حم���ا����ص���رة امل�����ص��ج��د 

املبارك

وك�������ان جم���ل�������س الأوق�����������اف وال���������ص����وؤون 

واملقد�صات الإ�صالمية يف القد�س حّذر، يوم 

والأعمال  احلفريات  من  املا�صي،  اخلمي�س 

�صلطة  تنفذها  التي  والغام�صة”  “املريبة 
“العاد”  وج��م��ع��ي��ة  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  الآث������ار 

امل�صجد  حميط  يف  فرة  منذ  ال�صتيطانية 

الأق�������ص���ى امل����ب����ارك خ��ا���ص��ة م���ن اجل��ه��ت��ني 

اجل��ن��وب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة امل��ال���ص��ق��ة ل��الأ���ص��ا���س 

اخلارجي للم�صجد الأق�صى املبارك

ب�����ي�����ان و����ص���ل  امل����ج����ل���������س، يف  واأو��������ص�������ح 

ف��رة  م��ن��ذ  ي��ر���ص��د  اأن�����ه  “�صفا”،  وك���ال���ة 

ق��ي��ام جم��م��وع��ة م���ن ال��ع��م��ال وب��ا���ص��ت��خ��دام 

بالعمل  ال��ك��ب��رية  احل��ف��ر  واآلت  اجل��راف��ات 

ب��ع��ج��ل��ة م��ري��ب��ة يف ���ص��اح��ة ح���ائ���ط ال����رباق 

املنطقة  يف  الأم��وي��ة  الق�صور  منطقة  ويف 

للم�صجد  ال�صفلية  ل��الأ���ص��ا���ص��ات  امل��ال���ص��ق��ة 

املبارك الأق�صى 

ت��ف��ّرغ الأت��رب��ة وتعمل  اأن الآل��ي��ات  وب��نّي 

اجلنوبي  لل�صور  حم��اذي��ة  ب��ج��دران  ث��ق��وًب��ا 

للم�صجد وتفرغ املمرات يف حماولة لإخفاء 

ما يقومون به من حفريات

تك�صري  املراقبون عمليات  “ر�صد  وقال: 

مهمة،  اأث��ري��ة  حلجارة  اأ�صهر  منذ  م�صتمر 

بهدف  �صغرية  حلجارة  حتويلها  يتم  حيث 

اإخ��ف��اء اأث��ره��ا واإخ��راج��ه��ا ع��ل��ى اأن��ه��ا طمم 

تابعني  حفريات  عمال  من  للزبالة،  يذهب 

ا�صتيطانية” جلمعيات 

وح�����ذر جم��ل�����س الأوق��������اف وال�������ص���وؤون 

وامل��ق��د���ص��ات الإ���ص��الم��ي��ة م��ن ال���ص��ت��م��رار 

ب���ال���ع���ب���ث وال���ت���خ���ري���ب وت���غ���ي���ري امل���ع���امل 

ال���ت���اري���خ���ي���ة وال���دي���ن���ي���ة ل���ه���ذه امل���واق���ع 

ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��وق��ف��ي��ة، م��ط��ال��ًب��ا ب��ال��وق��ف 

ال���ف���وري ل��ه��ذه احل��ف��ري��ات امل�����ص��ب��وه��ة يف 

حميط امل�صجد الأق�صى املبارك

وح��ائ��ط  “�صاحة  اأن  امل��ج��ل�����س  واأك������د 

هي  الأم��وي��ة  ال��ق�����ص��ور  ومنطقة  ال���رباق 

وق����ف اإ����ص���الم���ي ���ص��ح��ي��ح وه����ي ام���ت���داد 

ل��ل��م�����ص��ج��د لأق�������ص���ى امل����ب����ارك ك��م�����ص��ج��د 

دومن   144 ال��ك��ام��ل��ة  مب�صاحته  اإ���ص��الم��ي 

وم�صاطبه  و�صاحاته،  م�صلياته،  بجميع 

واأ�صواره والطرق املوؤدية اإليه، وهي ملك 

و�صيبقى  وح���ده���م،  للم�صلمني  خ��ال�����س 

وم���ن  الأر���������س  اهلل  ي�����رث  اأن  اإىل  ذل�����ك 

عليها”

االنباط-وكاالت

اإ�صرائيلية،  حقوقية  موؤ�ص�صة  اأف���ادت 

ب�������اأّن ب���ن���اء امل�������ص���ت���وط���ن���ات امل���ق���ام���ة ع��ل��ى 

الأرا�صي الفل�صطينية يف ال�صفة الغربية 

املحتلة، زاد خالل فرة حكومة “نفتايل 

بينيت ويائري لبيد” بن�صبة %62

يف  الآن”،  “ال�صالم  موؤ�ص�صة  وق��ال��ت 

ا�صتيطانية  وح��دات  بناء  اإّن  لها،  تقرير 

ال��غ��رب��ي��ة مب���ا فيها  ال�����ص��ف��ة  ج���دي���دة يف 

ف���رة حكومة  خ���الل   %62 ق��ف��ز  ال��ق��د���س 

التي  باحلكومة  مقارنة  لبيد”،  “بينيت 
نتنياهو بنيامني  بزعامة  �صبقتها، 

ه��دم  عمليات  وت���رية  اأّن  اإىل  واأ����ص���ارت 

ارتفعت  الفل�صطينيني  وممتلكات  منازل 

احل��ك��وم��ة  ف�����رة  خ�����الل   ،%35 مب����ق����دار 

احلالية، مقارنة باحلكومة التي �صبقتها، 

حيث بنيت 6 بوؤر ا�صتيطانية خالل فرة 

احلكومة احلالية

لبيد”  “بينيت  حكومة  اأن  واأ���ص��اف��ت 

ال�صراتيجية  اخلطط  من  ع��دًدا  ع��ززت 

بفر�صة  خا�س  ب�صكل  ت�صر  التي  الفتاكة 

الفل�صطينية،  وال���ص��ت��م��راري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

ات��ف��اق  اإىل  ال���دول���ت���ني وال��ت��و���ص��ل  وح����ل 

�صيا�صي

وك���ان رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

ووزي��ر  البديل  احلكومة  ورئي�س  بينيت، 

الإثنني  م�صاء  اأعلنا  قد  لبيد،  اخلارجية 

الكني�صت،  ح��ّل  على  موافقتهما  املا�صي، 

موؤقتة،  حلكومة  رئي�صا  الأخ��ري  وتعيني 

خ����الل ف����رة ان��ت��ق��ال��ي��ة ت��ن��ت��ه��ي ب���اإج���راء 

انتخابات مبكرة “بعد ا�صتنفاد حماولت 

ب��ي��ان  يف  ج����اء  ك��م��ا  الئتالف”،  ت��ث��ب��ي��ت 

م�صرك

الأربعاء  الإ�صرائيلية،  الكني�صت  وب��داأ 

الكني�صت،  ح��ّل  على  الت�صويت  امل��ا���ص��ي، 

�����ص����م����ن ع���م���ل���ي���ة ق������د ت�������ص���ت���غ���رق ح��ت��ى 

وي��ت��ح��دد خاللها موعد  امل��ق��ب��ل،  الإث��ن��ني 

النتخابات املبكرة، خالل 90 يوًما

وت�صري التقديرات الإ�صرائيلية اإىل اأن 

النتخابات املبكرة �صتجري يف 25 ت�صرين 

من  الأول  يف  اأو  امل��ق��ب��ل،  اأك��ت��وب��ر  الأول/ 

ت�صرين الثاين/ نوفمرب املقبل

 »السالم اآلن«: ارتفاع معدالت 
االستيطان بالضفة %62

النباط-وكالت

الآن”  “ال�صالم  م��وؤ���ص�����ص��ة  ق���ال���ت 

ب��ن��اء  اإّن  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة،  احل���ق���وق���ي���ة 

امل�����ص��ت��وط��ن��ات امل��ق��ام��ة ع��ل��ى الأرا����ص���ي 

ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ص��ف��ة  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة يف 

املحتلة، زاد خالل فرة عمل احلكومة 

ب��رئ��ا���ص��ة نفتايل  الئ��ت��الف��ي��ة احل��ال��ي��ة 

بينيت، بن�صبة %62

يف  احلقوقية”،  “املوؤ�ص�صة  واأف���ادت 

تقرير لها، اأّن بناء وحدات ا�صتيطانية 

فيها  مب��ا  الغربية  ال�صفة  يف  ج��دي��دة 

62% خالل فرة حكومة  قفز  القد�س 

باحلكومة  م��ق��ارن��ة  لبيد”،  “بينيت 
ال����ت����ي ���ص��ب��ق��ت��ه��ا، ب���زع���ام���ة ب��ن��ي��ام��ني 

نتنياهو

وبينت اأن وترية عمليات هدم منازل 

ومم��ت��ل��ك��ات ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني ارت��ف��ع��ت 

مب��ق��دار 35%، خ���الل ف���رة احل��ك��وم��ة 

احل���ال���ي���ة، م���ق���ارن���ة ب��احل��ك��وم��ة ال��ت��ي 

ا�صتيطانية  بوؤر   6 بنيت  حيث  �صبقتها، 

خالل فرتها

ف��ق��د  الآن”  “ال�صالم  ووف���������ق 

ع����ززت احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة ع�����دًدا من 

التي  الفتاكة  ال�صراتيجية  اخلطط 

التنمية  بفر�صة  خ��ا���س  ب�صكل  ت�صر 

وال���ص��ت��م��راري��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، وح��ل 

الدولتني والتو�صل اإىل اتفاق �صيا�صي

اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ت���ق���دي���رات  اأن  ي���ذك���ر   

اإىل وج���ود نحو  ت�����ص��ري  وف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، 

م�صتوطنات  يف  م�����ص��ت��وط��ن  األ����ف   650

ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، مب���ا ف��ي��ه��ا ال��ق��د���س 

املحتلة، يتوزعون على 164 م�صتوطنة، 

و124 بوؤرة ا�صتيطانية

ال�صفة  ال�����دويل  ال��ق��ان��ون  وي��ع��ت��رب 

الغربية والقد�س اأرا�صَي حمتلة، ويعد 

فيها  امل�صتوطنات  بناء  اأن�صطة  جميع 

غري قانونية

 تقرير: 57 شهيًدا و1100 
مايو  نهاية  معتقاًل حتى 

االنباط-وكاالت

وث�����ق�����ت احل����م����ل����ة الأك�����ادمي�����ي�����ة 

ال�����دول�����ي�����ة مل���ن���اه�������ص���ة الح�����ت�����الل 

)حملة  الإ�صرائيلي و”الأبرتهايد” 

و1100  �صهيًدا،   57 م�صتقلة(،  اأهلية 

 ،2022 ع�����ام  م��ط��ل��ع  م���ن���ذ  م��ع��ت��ق��اًل 

وحتى نهاية �صهر مايو/ اأيار املا�صي

تقريرها  يف  احل��م��ل��ة،  واأو���ص��ح��ت 

“عني  عنوان  حتت  ال�صنوي،  ن�صف 

اأن  الإ�صرائيلي”،  الأبرتهايد  على 

اجل��اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  “الن�صف 
����ص���ه���د ال����ع����دي����د م�����ن الن���ت���ه���اك���ات 

ل  الفل�صطينيني،  ب��ح��ق  واجل���رائ���م 

والف�صل  التمييز  مو�صوع  يف  �صيما 

العن�صري”

وت��������وزع��������ت ان�����ت�����ه�����اك�����ات ق�������وات 

الحتالل بحق الفل�صطينيني خالل 

ال��ف��رة امل���ر����ص���ودة، وف���ق ال��ت��ق��ري��ر، 

ال��ت��و���ص��ع  اأن������واع، وه����ي:  اإىل ع�����ص��رة 

ال����ص���ت���ي���ط���اين، ج����رائ����م ا���ص��ط��ه��اد 

ال�������ص���ع���ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي وال���ت���ن���ك���ر 

حلقوقه الأ�صا�صية يف �صتى املجالت، 

التهجري الق�صري، تطبيق القوانني 

“ارئيل”  جامعة  على  الإ�صرائيلية 

ال����ص���تي���ط���ان���ي���ة، ع�����دم حم��ا���ص��ب��ة 

بحق  جرائمهم  على  امل�صتوطنني 

امل�صجد  اقتحامات  الفل�صطينيني، 

والبلدات  القرى  ح�صار  الأق�صى، 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، ال����ص���ت���ي���الء ع��ل��ى 

واملن�صاآت،  البيوت  وهدم  الأرا�صي، 

ال�صحفيني العتداء على 

اأن�������ه،  اإىل  ال����ت����ق����ري����ر  واأ��������ص�������ار 

ال�����ص��ح��ة  وزارة  مل��ع��ط��ي��ات  ووف����ًق����ا 

حتى  “ا�صت�صهد  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، 

مايو  �صهر  من  والع�صرين  ال�صابع 

ال�صفة،  يف  فل�صطينًيا   57 املا�صي 

مبا فيها القد�س املحتلة”

“جي�س  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأورد 

 1100 م��ن  اأك��ر  اعتقل  الح��ت��الل 

ال�����ص��ف��ة  اأن�����ح�����اء  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ًي��ا يف 

املحتلة،  القد�س  فيها  مبا  الغربية 

واأ�������ص������درت ����ص���ل���ط���ات الح����ت����الل 

اإداري  اعتقال  اأم��ر   550 م��ن  اأك��ر 

ب��ح��ق الأ����ص���رى م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال��ع��ام 

الجاري”

 صور جديدة ل»الحفر التهويدي« بمحاذاة المسجد األقصى

 ارتفاع البناء االستيطاني بنسبة 62% خالل حكومة »بينيت لبيد«

االنباط-وكاالت

ال��ت��ون�����ص��ي��ة،  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

ال�������ص���ب���ت، اإل�����ق�����اء ال���ق���ب�������س ع���ل���ى 8 ن�����ص��اء 

اإرهابي،  تنظيم  اإىل  ان�صمامهن  يف  ي�صتبه 

الغربي  ال��ك��رم  اأح��ي��اء منطقة  ب��اأح��د  وذل��ك 

للعا�صمة ال�صمالية  بال�صاحية 

الوحدات  اأن  بيان،  ال��وزارة يف  واأو�صحت 

اخللية،  على  القب�س  م��ن  متكنت  الأمنية 

خالف  ن�صوب  مفادها  معلومات  ورود  بعد 

ب���اأح���د اأح���ي���اء ال���ك���رم ال���غ���رب���ي حت�����ّول اإىل 

ترا�صق مبواد حارقة

حتولت  الأمنية  ال��وح��دات  اأن  واأ���ص��اف��ت 

مكان  اإىل  العمومية  النيابة  ا�صت�صارة  بعد 

امراأتني  واأوقفت  منزًل  وداهمت  احلادثة. 

مت  التفتي�س  بتدقيق  ث��م  اأوىل،  مرحلة  يف 

اكت�صاف غرفة �صرية داخل املنزل كان فيها 

�صت ن�صاء ي�صتبه يف ان�صمامهن اإىل تنظيم 

اإرهابي

باإحالة  العمومية  النيابة  اأذنت  بدورها، 

ل��ل��ب��ح��ث يف  ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة  امل���ل���ف اإىل 

واملا�صة  املنظمة  واجلرمية  الإرهاب  جرائم 

العامة  ب���الإدارة  الوطني  ال��راب  ب�صالمة 

للم�صالح املخت�صة لالأمن الوطني ملوا�صلة 

الأبحاث مع جميع املوقوفات، وفق البيان

وك���ان���ت ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ون�����ص��ي��ة اأع��ل��ن��ت، 

اجلمعة، اإحباط عملية »اإرهابية« اأمام اأحد 

متهمة  احل�صا�صة،  الأمنية  الأج��ه��زة  مقار 

اأط����راف����اً داخ��ل��ي��ة وخ���ارج���ي���ة ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 

�صعّيد  قي�س  اجلمهورية  رئي�س  ل�صتهداف 

الرئا�صة وموؤ�ص�صة 

واأ�����ص����اف����ت امل���ت���ح���دث���ة ب���ا����ص���م ال��������وزارة 

ف�����ص��ي��ل��ة اخل���ل���ي���ف���ي يف م����وؤمت����ر ���ص��ح��ف��ي 

ع��ق��دت��ه يف م��ق��ره��ا ب��ال��ع��ا���ص��م��ة ت��ون�����س، اأن 

ه���ن���اك م��ع��ل��وم��ات م���ت���وات���رة ت���وؤك���د وج���ود 

قي�س  ال��رئ��ي�����س  ح��ي��اة  ت�صتهدف  ت��ه��دي��دات 

رئا�صة  موؤ�ص�صة  و�صالمة  و�صالمته  �صعّيد 

اجلمهورية.

تونس تعتقل »خلية نسائية« انضمت لتنظيم إرهابي

االنباط-وكاالت

القائمون  فيه  ي�صعى  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 

ال��ب��ل��دة  واأه�����ل  “دهم�س”  م�����ص��ج��د  ع��ل��ى 

املحتل،  بالداخل  اللد  مدينة  يف  القدمية 

ع��ل��ى ����ص���راء م��ب��ن��ى م��ال���ص��ق ل��ل��م�����ص��ج��د، 

بلدية  دبرتها  مبكيدة  فوجئوا  لتو�صعته، 

الحتالل مل�صادرته لأ�صباب عن�صرية

وك��ع��ادت��ه��ا اأمت�����ت ���ص��ل��ط��ات الح���ت���الل 

م��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��ب��ل��دي��ة و���ص��رك��ة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

امل�صمون،  عن�صرية  العنوان،  اقت�صادية 

املبنى  ب��ب��ي��ع  اأف�����ص��ت  ���ص��ف��ق��ة يف اخل���ف���اء، 

امل���ال����ص���ق مل�����ص��ج��د ده��م�����س م���ن ال��ب��ل��دي��ة 

املذكورة لل�صركة 

اأهايل  غ�صب  املريبة  ال�صفقة  واأث��ارت 

كانت  الأخ���رية  لأن  امل�صجد،  وجلنة  اللد 

حتاول على مدار �صنوات �صراء املبنى من 

�صغر  ب�صبب  امل�صجد  لتو�صعة  اأ���ص��ح��اب��ه، 

م�صاحته، ولكونه يقع على ثالثة �صوارع، 

ما مينع تو�صعته

م��ن  واح�����د  ه���و  “دهم�س”  وم�����ص��ج��د 

وهي:  اللد،  يف  تاريخية  م�صاجد  خم�صة 

النور،  وم�صجد  الكبري،  العمري  م�صجد 

وم�����ص��ج��د ده���م�������س، وم�����ص��ج��د اأب�����و ب��ك��ر، 

جميء  قبل  مقامة  وه��ي  النور،  وم�صجد 

املدينة “اإ�صرائيل” لحتالل 
وق���ف 

َ
وع���ن ت��ف��ا���ص��ي��ل ال�����ص��ف��ق��ة ال��ت��ي اأ

يقول  ال��غ��ا���ص��ب��ني،  ال��ل��د  اأه����ايل  تنفيذها 

الكرمي  عبد  الفل�صطيني  البلدية  ع�صو 

امل��ب��ن��ى  “اإن  “�صفا”:  ل��وك��ال��ة  زب���ارق���ة 

ل��ل��ب��ل��دي��ة مببلغ  ت��اب��ع��ة  ل�����ص��رك��ة  ب��ي��ع��ه  مت 

امل�صجد  جلنة  دفعته  ملا  تقريًبا  م�صاعف 

والأهايل”

���ص��ي��ق  ده���م�������س  “م�صجد  وي�������ص���ي���ف 

ن�صف  عن  يزيد  ل  ما  على  يقع  امل�صاحة، 

املال�صق  املبنى  م�صاحة  تبلغ  فيما  دومن، 

ا” متاًما له ن�صف دومن اأي�صً

الأخ�������رى  ال���ث���الث���ة  الت�����اه�����ات  ويف 

���ر امل�����ص��ج��د م���ن �����ص����وارع ر���ص��م��ي��ة  ُي���ح���ا����صَ

“اأر�صفة”، فال ميكن اأن يتم تو�صعته اإل 
من جانب املبنى املال�صق له، وفق حديث 

اإىل وج��ود م�صاحة  وال��ذي ي�صري  زب��ارق��ة، 

“ممر”،  املال�صق  واملبنى  امل�صجد  تمع 

وهو ما ميكن ا�صتغالله لتو�صعة امل�صجد

وي��ك��م��ل زب���ارق���ة، “ امل��ف��او���ص��ات ك��ان��ت 

ت��دور ح��ول بيع  ال�صنوات الأخ��رية  خ��الل 

املبنى من اأ�صحابه للجنة امل�صجد وبدعم 

من اأهل البلدة القدمية، حتى يتم تو�صعة 

املعروف باملدينة” التاريخي  امل�صجد 

وتنظيف”  ت��رم��ي��م  “اأعمال  اأن  اإل 

ال�صركة  بني  ال�صفقة  عن  ك�صفت  موؤخراً 

الك�صف  ليتم  واأ�صحابه،  للبلدية  التابعة 

مببلغ  للم�صجد  املال�صق  املبنى  بيع  عن 

ك���ان���ت جلنة  ف��ي��م��ا  ���ص��ي��ق��ل(،  م��ل��ي��ون   5(

امل�����ص��ج��د ق���د ق��دم��ت 3 م��ل��ي��ون ل�����ص��رائ��ه، 

زبارقة ي�صيف 

األ����������ف(   35( ال�������ل�������د  يف  وي������ق������ط������ن 

خمتلفة  اأحياء  ع��دة  يف  مواطنفل�صطيني 

امل���دي���ن���ة، يف ظ�����روف ح��ي��ات��ي��ة ���ص��ع��ب��ة  يف 

تتبعها  ال��ت��ي  ال��ت�����ص��ي��ي��ق  ���ص��ي��ا���ص��ة  ب�����ص��ب��ب 

على  ا  خ�صو�صً بحقهم،  الح��ت��الل  بلدية 

والبناء التخطيط  �صعيد 

وحت�����اول ال�����ص��رك��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة اإىل 

ج��ان��ب ب��ل��دي��ة الح��ت��الل ال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال 

ت���رم���ي���م، ل��ك��ن��ه��ا ق���وب���ل���ت ب���ت�������ص���دي م��ن 

املواطنني وامل�صلني يف امل�صجد

ال�صركة  اأع��م��ال  ف���اإن  زب��ارق��ة،  وح�����ص��ب 

�صهرين،  اأو  ل�صهر  توقيفها  مت  والبلدية 

باملبنى  يتعلق  فيما  حلل  التو�صل  حلني 

للم�صجد املال�صق 

امل��ب��ن��ى ل�صركة  ب��ي��ع  ب���اأن  ي��وؤك��د  اأن���ه  اإل 

معروفة  والتي  الحتالل،  لبلدية  تابعة 

ب���اأن���ه���ا م���ن ال��ي��م��ني امل���ت���ط���رف ال�����ذي له 

بالعن�صرية  يت�صم  اأعمال  وجدول  اأجندة 

�صيوؤدي  باملدينة،  الفل�صطينيني  وحمابة 

اإىل احتكاكات و�صدامات بينها وبني اأهل 

وامل�صلني البلدة 

وي�����ص��دد ع�����ص��و ال��ب��ل��دي��ة زب���ارق���ة على 

بلدية  اأم����ام  والأم���ث���ل  ال��وح��ي��د  اأن احل���ل 

امل�صجد  ل��ل��ج��ن��ة  ال�����ص��م��اح  ه���و  الح���ت���الل 

واأه������ل ال���ب���ل���دة ب�������ص���راء امل��ب��ن��ى امل��ال���ص��ق 

ل��ل��م�����ص��ج��د ل��ت��و���ص��ع��ت��ه، م��ن��ًع��ا لح��ت��ك��اك��ات 

وخ����الف����ات م�����ص��ت��ق��ب��اًل، ق���د ت��ف�����ص��ي اإل 

مواجهات
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االنباط-وكاالت

ق��ال��ت دائ���رة ���ش���ؤون ال��اج��ئ��ن وال��ل��ج��ان 

امل��ت��ح��دة  االأمم  دول  اإ����ش���رار  اإن  ال�����ش��ع��ب��ي��ة، 

االإب����ق����اء ع���ل���ى ال���ع���ج���ز يف ال���ت���م����ي���ل ال����ذي 

ت���اج��ه��ه وك���ال���ة غ����ث وت�����ش��غ��ي��ل ال��اج��ئ��ن 

ق��راب��ة  م��ن��ذ  ع��ام  ك��ل  اأون����روا  الفل�شطينين 

ب��اأي حال  يعد مقب�الاً  الزمان، مل  عقد من 

من االأح�ال

ع��دم  اأن  �شحفي،  ب��ي��اٍن  خ��ال  واأ���ش��اف��ت 

اال���ش��ت��م��رار يف ت���ف��ر ال��ت��ع��ل��ي��م الأك����ر من 

ُق���راب���ة  اأو ح�����ش���ل  ن�����ش��ف م��ل��ي���ن الج�����ئ، 

م��ل��ي���ين الج�����ئ، ع��ل��ى ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة 

والنقدية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����ش��اع��دات  اأو  االأول��ي��ة 

ال���ط���ارئ���ة الأف���ق���ر الج���ئ���ي ف��ل�����ش��ط��ن، ُي��ن��ذر 

كلها  املنطقة  ب��ل  االأمم��ي��ة  ال���ك��ال��ة  ب��دخ���ل 

املف��ض  عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي  اخل��ط��ر  منطقة 

اأعقاب  يف  الزاري��ن��ي،  فيلبب  ل��اأون��روا  العام 

ب���ق���اء ال��ع��ج��ز يف ال��ت��م���ي��ل ال�����ذي ت���اج��ه��ه 

ا الإع����ان  اأون��������روا، ب��ع��دم��ا ع���ق���دت م�����ؤمت����راً

التربعات يف ني�ي�رك

واالإ���ش��ام��ي��ة،  ال�طنية  ال��ق���ى  واأ���ش��ارت 

ك��ام��ل  ع��ق��د  خ����ال  ات��ب��ع��ت  اأون������روا  اأن  اإىل 

الاجئن  ماين  ذاق  قا�شية  تق�شف  خطة 

م���رارت���ه���ا، ك��م��ا ات���خ���ذت ت���داب���ر وم��راق��ب��ة 

ال��ت��ك��ال��ي��ف ل��ل��ت��ك��ي��ف م���ع ال��ع��ج��ز امل���زم���ن يف 

��ا ع��ل��ى ج����دة  م����ازن���ت���ه���ا، م���ا ان��ع��ك�����ض ���ش��ل��باً

و�شلت  ال��ذي��ن  لاجئن  املقدمة  اخل��دم��ات 

ن�شبة الفقر بينهم اىل %80

اأون��روا  ل�  الظهر  اإدارة  �شيا�شة  اأن  واأك��دت 

ال���ت���ي ي��ت��ب��ع��ه��ا امل���ج���ت���م���ع ال�������دويل ب�����ش��غ��ط 

ماين  معاناة  من  �شتزيد  �شهي�اأمريكي، 

م��ن��اط��ق عمليات  ع��ل��ى  امل����زع���ن  ال��اج��ئ��ن 

ال���ك��ال��ة اخل��م�����ض، ب��ال��ت��زام��ن م��ع ج��م���د يف 

الغر  ال�شيا�شي، واالأزمة االقت�شادية  االأفق 

ت�شهد  التي  املنطقة  بها  متر  التي  م�شب�قة 

���ش��راع��ات م��ت��ع��ددة، االأم���ر ال��ذي ي��ه��دد اأم��ن 

املنطقة وا�شتقرار 

و����ش���ددت جل���ان ال��اج��ئ��ن، ع��ل��ى اأن����ه مل 

يعد مقب�الاً من االأمم املتحدة رهن م�ازنة 

اأون����روا ال��ت��ي ُت��ق��دم خ��دم��ات��ه��ا الأك���ر م��ن 6 

م���اي���ن الج����ئ ه���م االأ����ش���ع���ف واالأف����ق����ر يف 

ك��ان  ف���اذا  امل��ان��ح��ة،  ال����دول  امل��ن��ط��ق��ة، الإرادة 

االأم������ن ال���ع���ام ل�����اأمم امل���ت���ح���دة اأن��ط���ن��ي��� 

ب���اال����ش���ت���ث���م���ار يف ام���ن  غ�����ت����ر�����ض م���ع���ن���ي 

م�ازنة  ادراج  عليه  ف��اإن  املنطقة،  وا�شتقرار 

اأونروا �شمن امل�ازنة العامة لاأمم املتحدة، 

ا�ش�ة مبنظمات وم�ؤ�ش�شات اغاثية اأخرى

ا  اأون��روا مل تكن ي�ماً اأن وكالة  واأو�شحت 

و�شتبقى  ك��ان��ت  ب��ل  اغ��اث��ي��ة،  منظمة  جم��رد 

و���ش��اه��د  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة،  ب��اأب��ع��اٍد  اغ��اث��ي��ة  منظمة 

دويل على نكبة اللج�ء، و�شيبقى الاجئ�ن 

حن  اىل  ببقائها  متم�شك�ن  الفل�شطيني�ن 

ال��ق��ا���ش��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ق�����رارات االأمم  ت��ط��ب��ي��ق 

هجروا  التي  وديارهم  بي�تهم  اإىل  بع�دتهم 

منها قبل اأكر من 74 عاما

ال����ت����دخ����ل  و�������ش�������ل  اأن  ع����ل����ى  و�������ش������دد 

م��ت��ق��دم��ة  م���راح���ل  اإىل  ال�����ش��ه��ي���اأم��ري��ك��ي 

وخطرة يف افا�ض وتفكيك اأونروا، �شيك�ن 

ل���ه م��ع��ن��ى اآخ����ر ول���ك���ن ب���االجت���اه امل��ع��اك�����ض، 

و���ش��ي��ج��د  االح���ت���ال االإ���ش��رائ��ي��ل��ي م��اي��ن 

ال��ع���دة،  ح���دود  على  حمت�شدين  ال��اج��ئ��ن 

ل��ي��ط��ب��ق���ا ال�����ق�����رارات االأمم����ي����ة ب��اأن��ف�����ش��ه��م 

العارية واأياديهم  وباأج�شادهم 

وخ���ت���م���ت جل�����ان ال���اج���ئ���ن يف ال���ق����ى 

ل��ي�����ش��ت  ه����ذه  اأن  واالإ����ش���ام���ي���ة،  ال���ط��ن��ي��ة 

من  عليها  مع  الأداء  املانحة  للدول  منا�شدة 

لتحذير  تكرار  بل  الأون��روا،  مالية  التزامات 

ُيعترب  ال���ك��ال��ة  يف  اال�شتثمار  اأن  غ�تر�ض 

وعلى  املنطقة،  وا�شتقرار  اأم��ن  يف  ا  ا�شتمراراً

ق��راءة  املنطقة  يف  امل�شالح  �شاحبة  ال���دول 

قبل  فح�اها  وفهم  وادراك  بتمعن  الر�شالة 

ف�ات االأوان

وُت������ع������اين اأون������������روا اأزم���������ة م���ال���ي���ة م��ن��ذ 

ِع�����دة ����ش���ن����ات، يف اأع����ق����اب ت���راج���ع ال���دع���م 

ُحكم  اإب��ان  لها،  املُقدم  واالأمريكي  االأوروب��ي 

ال��رئ��ي�����ض ال�����ش��اب��ق دون���ال���د ت��رام��ب ورف�����ض 

القرن �شفقة  الفل�شطيني�ن 

ا���ش��ت��م��رار االأزم����ة  اأن  وي����رى خم��ت�����ش���ن 

امل��ال��ي��ة الأون�����روا م��ن ���ش��اأن��ه ت��ه��دي��د ماين 

ُي��ع��ان���ن  ال��ذي��ن  الفل�شطينين  ال��اج��ئ��ن 

االأم�����ّري�����ن ن��ت��ي��ج��ة احل�������ش���ار االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

والفقر واجل�ع

االنباط-وكاالت

“اآ�شيا  يف  امل��ح��ل��ل  ب���ري���ان  ���ش��ت��ي��ف��ن  ق���ال 

تاميز” اإن تر�شانات اأ�شلحة الدول الغربية 

مما  ب�شرعة،  جت��دي��ده��ا  يتم  ول��ن  تتقل�ض 

املتحدة  ل��ل���الي��ات  خ��ط��را  ت��ه��دي��دا  ي�شكل 

كبرين.  تهديدين  اآمام  وي�شعهما  والنات� 

اإىل  امل��ت��ح��دة،  ال����الي���ات  اأن  امل����ؤل���ف  وذك����ر 

يف  امل�شاركة  على  ق���ادرون  حلفائها،  ج��ان��ب 

االأعمال  لكن  ق�شرة،  ع�شكرية  �شراعات 

العدائية املط�لة تدمر تر�شاناتهما، والتي 

ت�شتغرق وقتا ط�يا ال�شتعادتها.

احل��رب  خ��ال  ال��شع  ب��ري��ان  وا�شتذكر 

ال�اليات  على  كان  حينها  الثانية،  العاملية 

االأ�شلحة  اإم��دادات  م�شكلة  حتل  اأن  املتحدة 

ب�شكل عاجل.

ك���ث���را.  ال��������ش���ع  ت���غ���ر  االآن  ح����ن  يف 

الغربية  ال���دول  ت�شرتي  اإذ  امل���ؤل��ف،  ي��ق���ل 

االأ���ش��ل��ح��ة م���ن وق���ت الآخ�����ر، ول��ي�����ض يف كل 

امل�شانع  تعمل  ال  اأخ��رى،  ناحية  من  وق��ت. 

تك�ن  ع��ن��دم��ا  ف��ق��ط  ول��ك��ن  م�شتمر،  ب�شكل 

املتبقية يف  ال�����ش��رك��ات  ت��ظ��ل  اأوام�����ر،  ه��ن��اك 

بتعليق  اإما  و�شع اخلم�ل، ويق�م م�ردوها 

اأن�شطتهم اأو التح�ل اإىل م�شاريع اأخرى.

ولفت بريان اإىل اأن ال�اليات املتحدة، اإىل 

كبرين.  خطرين  واجهت  حلفائها،  جانب 

االأول ه��� اإط��ال��ة اأم��د االأزم���ة االأوك��ران��ي��ة: 

كافية  تر�شانة  ميلك�ن  ال  بب�شاطة  “اإنهم 
الطريقة”.  بنف�ض  اأوكرانيا  دع��م  مل�ا�شلة 

ل��ن  امل�����ش��ن��ع��ة  ال�������ش���رك���ات  اأن  حم�����ذرا م���ن 

ي��ك���ن مب���ق���دوره���ا م���اك��ب��ة ال��ط��ل��ب، وم��ن 

العمل  يجب  كبرة  منطقة  يف  القتال  اأجل 

بعدد �شغر من االأ�شلحة. و�شدد امل�ؤلف يف 

ال�قت نف�شه على اأنه حتى يتم ت�قع تغير 

ال��شع، فلن يك�ن من املمكن جتاوز العجز 

يف ال�شن�ات املقبلة.

االأعمال  خطر  فه�  الثاين  التهديد  اأما 

العدائية يف اآ�شيا، مثل ك�ريا اأو تاي�ان.

ال  ع��ب��ئ��ا  ه���ذا  “�شي�شبح  امل����ؤل���ف  وق����ال 

ي���ط���اق ت��ق��ري��ب��ا ع��ل��ى ال�����الي����ات امل��ت��ح��دة. 

ال����ق�����ات االأم���ري���ك���ي���ة يف ك����ري���ا وال���ي���اب���ان 

ت��ع��اين ب��ال��ف��ع��ل م���ن ن��ق�����ض ح���اد يف ال��ع��ت��اد 

الع�شكري”.

اأن حذرت  �شبق  اأمريكا  اأن  اإىل  اأ�شار  كما 

معينة  ب��اأن���اع  ت��اي���ان  اإم���داد  ا�شتحالة  م��ن 

االأ�شلحة من 

االحتالل يمدد االعتقال اإلداري بحق 
القيادي األسير نضال القواسمي

االنباط-وكاالت

االعتقال  االحتال  �شلطات  م��ددت   

ن�شال  االأ���ش��ر  ال��ق��ي��ادي  بحق  االإداري 

 6 مل��دة  اخلليل  م��ن  الق�ا�شمي  ع��م��ران 

اأ�شهر جديدة

وج������اء ق������رار ال���ت���م���دي���د ق���ب���ل اأي�����ام 

ف��ق��ط م��ن م���ع��د االإف����راج ع��ن االأ���ش��ر 

ا�شتمر  اإداري  اعتقال  بعد  الق�ا�شمي 

الأكر من 14 �شهرااً

الق�ا�شمة  االحتال  ق�ات  واعتقلت 

يف  منزله  مداهمة  عقب  عامااً”،   55“
-21 يف  اخلليل  و���ش��ط  ال��ن��م��رة  منطقة 

2021-4

ال��ق���ا���ش��م��ة يف حينه  اع��ت��ق��ال  وج����اء 

���ش��م��ن ح��م��ل��ة وا����ش���ع���ة ���ش��ن��ت��ه��ا ق�����ات 

ون�شطاء  قيادات  وا�شتهدفت  االحتال 

ح����رك����ة ح���م���ا����ض، ق���ب���ي���ل االن���ت���خ���اب���ات 

ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة ال��ع��ام 

ال�شلطة حمم�د  رئي�ض  واألغاها  املا�شي 

عبا�ض

���ش��ج���ن  ال���ق����ا����ش���م���ة يف  واأم���������ش����ى 

ع����ام����ااً، كما   11 ي���ق���ارب  م���ا  االح����ت����ال 

من  اأك��ر  ال�شلطة  اأج��ه��زة  ل��دى  اعتقل 

8 مرات، وه� من مبعدي مرج الزه�ر

اإداري  اأ���ش��ر   500 ق��راب��ة  وي���ا���ش��ل   

املحاكم  مقاطعة  االح��ت��ال  �شج�ن  يف 

ال��ت���ايل  على   176 للي�م  االإ�شرائيلية 

ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��اإن��ه��اء ���ش��ي��ا���ش��ة االع��ت��ق��ال 

االإداري حتت �شعار #قرارنا_ حرية

 صحيفة عبرية: دولة سورينام تتراجع 
عن فتح سفارة لها لدى االحتالل

االنباط-وكاالت

ذك������رت ���ش��ح��ي��ف��ة ي�������ش���رائ���ي���ل ه��ي���م 

تراجعت  ���ش���ري��ن��ام،  دول��ة  اأن  ال��ع��ربي��ة، 

لها  �شفارة  بناء  ع��ن  املا�شي،  اخلمي�ض 

ل���دى االح���ت���ال ل��ع��دم ت���ّف��ر االأم�����ال 

الكافية

دولة  رئي�ض  فاإن  ال�شحيفة  وبح�شب 

اجلن�بية،  اأمريكا  يف  ال�اقعة  �ش�رينام 

قال اإن باده ال متلك االأم�ال الازمة 

لبناء �شفارة لها يف اإ�شرائيل، على عك�ض 

االإعان الذي �شدر ال�شهر املا�شي

وق��������ال رئ���ي�������ض �����ش�����ري����ن����ام، ت�����ش��ان 

���ش��ان��ت���خ��ي، اأم����ام اجل��م��ع��ي��ة ال���ط��ن��ي��ة: 

ت���ج��د م��ي��زان��ي��ة الإن�����ش��اء �شفارة  اإن���ه ال 

اإ�شرائيل ل�ش�رينام يف 

وب��ي��ن��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ال��ع��ربي��ة اأن����ه يف 

ال�����ش��ه��ر امل���ا����ش���ي، اأك����د وزي����ر خ��ارج��ي��ة 

يف  �شفارة  فتح  �شت  ب��اده  اأن  �ش�رينام 

القد�ض  مدينة 

املحتمل  م��ن  اأن��ه��ا خط�ة  واأو���ش��ح��ت 

اأن تثر اجلدل بالنظر اإىل دور املدينة 

الفل�شطيني  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال�����ش��راع  يف 

اخلرب  اأث���ار  وق��د   ، ع��ق���د  منذ  امل�شتمر 

ان���ت���ق���ادات م���ن ب��ع�����ض اأع�������ش���اء ب��رمل��ان 

�ش�رينام

ال������ق�����ت احل������ايل،  اإن�������ه يف  وق�����ال�����ت 

ف��ق��ط ال����الي���ات امل��ت��ح��دة وه��ن��دورا���ض 

�شفارات  لديهم  وك��ش�ف�  وغ�اتيماال 

يف مدينة القد�ض

 شؤون الالجئين: استمرار األزمة المالية ألونروا ُيهدد المنطقة بأكملها

 صحيفة تكشف عن تهديدين كبيرين يواجهان الواليات المتحدة والناتو على خلفية الصراع في أوكرانيا

االنباط-وكاالت

ط��ف��ل��ة ن���زح���ت ب�����ش��ب��ب اجل����ف����اف ال��ت��ي 

دم�����رت امل��ح��ا���ش��ي��ل وه�����ي مت�����ش��ي ب���ج����ار 

والعط�ض يف  اجل���ع  ماتت من  ماعز  جثث 
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Getty Images
و���ش��ي��ا���ش��ي���ن  امل���ت���ح���دة  االأمم  رت  ح��������َذّ

احلادة  الزيادات  اأَنّ  من  خرية  وجمعيات 

يف اأ���ش��ع��ار ال��غ��ذاء وال���ق���د ال��دول��ي��ة، منذ 

ال��ه��ج���م ال��رو���ش��ي ع��ل��ى اأوك���ران���ي���ا، تركت 

امل���اي���ن يف اإف���ري���ق���ي���ا ي����اج���ه����ن اجل����ع 

وان��ع��دام االأم���ن ال��غ��ذائ��ي ه��ذا ال��ع��ام. وقد 

امل�شكات  تفاقم  اإىل  االأ�شعار  ارتفاع  اأدى 

فرو�ض  جائحة  عن  الناجمة  االقت�شادية 

ك����رون���ا امل�����ش��ت��ج��د؛ م���ا اأث�����ار خم����اوف من 

ت�شررااً.  االأك��ر  البلدان  يف  اال�شطرابات 

اإَنّ مناطق  ال��ع��امل��ي  ال��غ��ذاء  ب��رن��ام��ج  وق���ال 

من اإفريقيا ت�اجه “حالة ط�ارئ غذائية 

وي��رج��ع ذلك  ال��ع��ام،  غ��ر م�شب�قة” ه��ذا 

جزئيااً اإىل احلرب يف اأوكرانيا.

اإف��ري��ق��ي��ا.. وم��زارع���ن:  اجل���ع ي�شرب 

احلياة” قيد  على  البقاء  “نحاول 
 The �������ش������ح������ي������ف������ة  ور����������������ش���������������دت 

الربيطانية   Financial Times
م��ظ��اه��ر االأزم�������ة ال���غ���ذائ���ي���ة يف ع����دد م��ن 

بناء  عامل  يق�ل  حيث  االإفريقية،  ال��دول 

الفقرة  االأحياء  اأحد  اإزرا نغاال، يف  يدعى 

يحاول  اإن��ه  نروبي،  الكينية  العا�شمة  يف 

“اأحاول  وق����ال:  ن��ف��ق��ات��ه.  تغطية  ب��ال��ك��اد 

اأنه  ي�شرح  وه�  احلياة”،  قيد  على  البقاء 

البالغ  واب��ن��ه  زوج��ت��ه  اإط��ع��ام  ي�شتطيع  ال 

نغاال:  واأ���ش��اف  ���ش��ن���ات.  اأرب���ع  العمر  م��ن 

كانت  امل��ا���ش��ي��ة  القليلة  االأ���ش��ه��ر  “خال 
هناك م�جة من اجل�ع عانى منها اآخرون 

اإَنّ احل����رب يف  وت���ق����ل احل��ك���م��ة  م��ث��ل��ي. 

اأوكرانيا هي �شبب كل هذا”.

رو�شيا  على  تعتمد  اإفريقيا  دول  ن�شف 

واأوكرانيا يف ا�شتراد القمح/ رويرتز

ف����ي����م����ا ق���������ال اأح�������م�������د ������ش�����ي�����د، وزي�������ر 

 The امل����ال����ي����ة االإث�����ي������ب�����ي، ل�����ش��ح��ي��ف��ة 

“اأدى   :Financial Times
االأ�شعار  ارت��ف��اع  اإىل  اأوك��ران��ي��ا  ال�����ش��راع يف 

ال��ع��امل��ي��ة ل��ل���ق���د واالأ���ش��م��دة وك��ذل��ك زي��ت 

ال����ط����ع����ام وال�������ش���ك���ر وال����ق����م����ح ع���ل���ى وج���ه 

اخل�����ش������ض. وه���ذا ج��ل��ب ���ش��دم��ات كبرة 

للنظام”.

لاأغذية  املتحدة  االأمم  منظمة  وقالت 

 20 اإىل  ي�����ش��ل  م��ا  اإَنّ  )ال���ف���او(  وال���زراع���ة 

م��ل��ي���ن ���ش��خ�����ض يف امل��ن��ط��ق��ة امل��م��ت��دة من 

كبرة  واأج��زاء  ال�ش�مال  اإىل  كينيا  �شمال 

عام  اجل���ع يف  يعان�ن من  قد  اإثي�بيا  من 

جفاف  م���ج��ة  اأ���ش���اأ  ب�شبب  وذل���ك  2022؛ 

اأرب���ع���ة ع��ق���د، ال��ت��ي ت��ف��اق��م��ت ب�شبب  م��ن��ذ 

تداعيات احلرب يف اأوكرانيا. وي�اجه اأكر 

ال�شاحل  40 ملي�ن �شخ�ض يف منطقة  من 

وغ���رب اإف��ري��ق��ي��ا ه��ذا ال��ع��ام ان��ع��دام��ااً ح��ادااً 

ل��اأم��ن ال��غ��ذائ��ي، وف��ق��ااً ملنظمة ال��ف��او، يف 

ارتفاع من 10.8 ملي�ن �شخ�ض قبل ثاث 

�شن�ات.

الرو�شية االأوكرانية  اأثرت احلرب  كيف 

اإفريقيا؟ على 

ق��ب��ل احل����رب، ك��ان��ت رو���ش��ي��ا واأوك��ران��ي��ا 

ت����ف���ران ح�����ش��ة م���ن رق��م��ن م���ن واردات 

منطقة  يف  دول��ة   20 م��ن  اأك��ر  اإىل  القمح 

اإف��ري��ق��ي��ا ج��ن���ب ال�����ش��ح��راء، مب��ا يف ذل��ك 

مدغ�شقر والكامرون واأوغندا ونيجريا، 

على  اإريرتيا  وتعتمد  الفاو.  ملنظمة  وفقااً 

ه��ذي��ن ال��ب��ل��دي��ن يف ج��م��ي��ع واردات����ه����ا من 

القمح.

وحتى تلك البلدان التي ال تعتمد على 

ال�����اردات م��ن رو���ش��ي��ا واأوك��ران��ي��ا ت�شررت 

من ارتفاع االأ�شعار.

يت�قع �شندوق النقد الدويل اأَنّ ارتفاع 

اأ����ش���ع���ار امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ن يف اإف���ري���ق���ي���ا ج��ن���ب 

ه��ذا   %12.2 ن�����ش��ب��ة  ���ش��ي�����ش��ج��ل  ال�����ش��ح��راء 

اأعلى معدل منذ ما يقرب من  العام، وه� 

ارتفعت  اإثي�بيا  ويف  ال��زم��ن.  م��ن  عقدين 

يف   ،%42.9 بن�شبة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����اد  اأ���ش��ع��ار 

اأبريل/ني�شان عن نف�ض ال�شهر قبل عام.

اأ�شعار  ارت��ف��اع  اأَنّ  م��ن  وه��ن��اك خم���اوف 

يف  اال�شطرابات  ي�ؤجج  قد  الغذائية  امل�اد 

البلدان الفقرة، حيث ي�شكل الغذاء جزءااً 

البلدان  يف  منه  اأكرب  الي�مي  االإنفاق  من 

املتقدمة.

التي   ،2008-2007 ال��غ��ذاء  اأزم��ة  خ��ال 

اأ�شعار الطاقة واجلفاف  ارتفاع  نتجت عن 

نح�  واج��ه��ت  املحا�شيل،  اإن��ت��اج  مناطق  يف 

40 دولة ا�شطرابات اجتماعية. وكان اأكر 

من ثلث هذه البلدان يف القارة االإفريقية.

اأواخ��ر  يف  الرو�شية  احل��رب  قبل  وحتى 

ف��رباي��ر/���ش��ب��اط، ك���ان ال����ب���اء ق���د اأ���ش��اب 

قال  القارة.  يف  االقت�شادي  النم�  بالفعل 

وان���دي���ل ���ش��ي��ه��ل���ب���، ك��ب��ر االق��ت�����ش��ادي��ن 

يف غ���رف���ة االأع����م����ال ال���زراع���ي���ة يف ج��ن���ب 

بالفعل  تكافح  اإفريقيا  “كانت  اإفريقيا: 

ت�شاءلت  لقد  الغذائي.  االأم��ن  انعدام  مع 

حماية  على  االإفريقية  البلدان  هذه  قدرة 

اأ�شعار الغذاء”. �شكانها من تقلبات 

العامات  بع�ض  بالفعل  هناك  وك��ان��ت 

ع��ل��ى اال����ش���ط���راب���ات. ف��ق��د اأع��ل��ن��ت ت�����ش��اد، 

الدولة غر ال�شاحلية، حالة “الط�ارئ” 

ال�شهر.  ه��ذا  م��ن  �شابق  وق��ت  يف  الغذائية 

�شتة  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ض  ل����ِق����ي 
ُ
اأ اأوغ����ن����دا،  ويف 

ن�����ش��ط��اء ل��اح��ت��ج��اج ع��ل��ى ارت���ف���اع اأ���ش��ع��ار 

وفقااً  م��اي���/اأي��ار،  نهاية  يف  الغذائية  امل���اد 

ارت���ف���اع  واأدى  ال���دول���ي���ة.  ال��ع��ف���  مل��ن��ظ��م��ة 

اأ���ش��ع��ار امل������اد ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن��ذ م���اي����/اأي���ار 

ال�������ش����ارع يف  اح��ت��ج��اج��ات يف  ان�����دالع  اإىل 

ن��روب��ي، ع��ا���ش��م��ة ك��ي��ن��ي��ا، وجت��م��ع���ا حتت 

 LowerFoodPrices# ها�شتاغ 

Njaa-  # و  اأق��������ل(  غ�������ذاء  )اأ������ش�����ع�����ار 

اجل�ع”  “ث�رة  – اأي   Revolution
ال�ش�احيلية. باللغة 

ق���ال ل���ي�����ض م��اغ��ان��غ��ا، اأح����د ال��ن�����ش��ط��اء 

املعي�شة:  تكلفة  ح�ل  نروبي  يف  املحلين 

ال  اأن��ه��م  ه��ي  واحلقيقة  ج���ع��ى،  “النا�ض 
املرتفعة.  االأ�شعار  هذه  حتمل  ي�شتطيع�ن 

مع بداية كل ي�م جديد ترتفع االأ�شعار”.

يف م����اي�����/اأي����ار، ق���ف���زت اأ����ش���ع���ار زي����ت 

املا�شي  العام  عن   %45 من  باأكر  الطعام 

بن�شبة  الدقيق  �شعر  زاد  حن  يف  كينيا،  يف 

28%، وفقااً للبنك الدويل.

حتى الدول النفطية االإفريقية تعاين

وع�ش�  النفط  منتج  نيجريا،  وح��ت��ى 

وال�ق�د  الغذاء  اأ�شعار  اأوبك، ت�شررت من 

ال���ع���امل���ي���ة. وت�������ش���ّدر ال����دول����ة االإف���ري���ق���ي���ة 

لكنها  النفط اخلام،  �شكانية  كثافة  االأعلى 

اأنها  بجانب  ال���ق���د،  واردات  على  تعتمد 

احلب�ب.  وخا�شة  للغذاء،  كبر  م�شت�رد 

وارت��ف��ع �شعر اخل��ب��ز يف الغ������ض م��ن 300 

 700 اإىل  ال���ب��اء  قبل  دوالر(   0.72( ن��اي��را 

بح�شب  ال��ع��ام،  ه���ذا  دوالر(   1.67( ن��اي��را 

�شيب�ندو اإمييكا اأونينات�ش�، املحلل يف بنك 

 Renaissance ال��ن��ا���ش��ئ��ة  االأ����ش����اق 

.Capital
وقال اأونينات�ش�: “اإذا انتقلت فجاأة اإىل 

700 نرة للح�ش�ل على رغيف من �شرائح 

���ش��خ�����ض  اأي  ي�����ش��غ��ط ع��ل��ى  ف���ه���ذا  اخل���ب���ز 

االأدنى )ال�شهري( لاأج�ر  يتقا�شى احلد 

وه� 30 األف نايرا )71 دوالرااً(”.

يعني  ال��ق��م��ح  دق��ي��ق  ���ش��ع��ر  اأَنّ  واأ����ش���اف 

ال��ن��ا���ض  يخلطه  ال��ري��ف��ي��ة  امل��ن��اط��ق  اأن���ه يف 

م��ع ال��دق��ي��ق امل�����ش��ن���ع م��ن ال��ك�����ش��اف��ا، وه��ي 

“على  الأنهم  رخي�شة؛  جذرية  خ�شراوات 

ل�شالح  اجل�����دة  ع��ن  للتنازل”  ا���ش��ت��ع��داد 

يتناول�نها  ال��ت��ي  املنتجات  تكلفة  خف�ض 

ي�ميااً، مثل اخلبز.

اأ�شعار  ارت��ف��اع  ف����اإَنّ  كينيا  اإىل  ب��ال��ع���دة 

ينفق  نغاال  البناء  عامل  اأَنّ  يعني  ال�ق�د 

ال���ق���د.  اأ���ش��ع��ار  على  تقريبااً  رات��ب��ه  ن�شف 

اأ�شبحت  اأي�����ش��ااً،  االرت���ف���اع  ل��ه��ذا  ون��ت��ي��ج��ة 

بع�ض االأطعمة باهظة الثمن.

ت��ك��ال��ي��ف  “ال مي��ك��ن��ن��ا حت���م���ل  وق�������ال: 

االأ�شياء االأ�شا�شية مثل زيت الطهي ودقيق 

امل�شتخدم  االأخ��ر  ه��ذا  وحت��دي��دااً  الذرة”، 

عجن  وه�  املحلي،  االأوغ��ايل  طبق  ل�شنع 

“هناك  ون�������ه:  امل���ط���ب����خ.  ال������ذرة  دق���ي���ق 

ثمن  حتمل  حتى  ي�شتطيع�ن  ال  اأ�شخا�ض 

وجبة واحدة يف الي�م”.

 أزمة الغذاء العالمية بدأت تضرب إفريقيا بشدة وتحذيرات من حالة طوارئ غذائية غير مسبوقة

 مطار دمشق الدولي يستأنف رحالته 
اإلسرائيلية الغارة  بعد  الجوية 

االنباط-وكاالت

ذك����رت ���ش��ح��ي��ف��ة )ي�����ش��رائ��ي��ل ه��ي���م( 

“اأجنحة  �شركة  عن  نقااً  االإ�شرائيلية، 

دم�����ش��ق  م���ط���ار  اأن  للطران”،  ال�����ش��ام 

اأول  اجل�ية  الرحات  ا�شتاأنف  ال��دويل 

اأم�������ض اخل��م��ي�����ض، ب��ع��د ن��ح��� اأ���ش��ب���ع��ن 

ا�شتهدفته  اإ�شرائيلية  ج���ي��ة  غ��ارة  م��ن 

ا ج�شيمة فيه واأحلقت اأ�شراراً

اأرب�����ع رح���ات  اإن  ال�����ش��رك��ة:  وق���ال���ت 

اأق��ل��ع��ت م��ن م��ط��ار دم�����ش��ق ال����دويل ي���م 

و�شلطنة  الك�يت  اإىل  متجهة  اخلمي�ض، 

عمان واالإمارات والعراق

ا�شتهدفت  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  غ���ارة  وك��ان��ت 

ي���ن��ي��� اجل�����اري،   10 دم�����ش��ق يف  م���ط���ار 

ا ج�����ش��ي��م��ة يف ال��ب��ن��ي��ة  خم��ل��ف��ة اأ������ش�����راراً

ال���ت���ح���ت���ي���ة وامل�����������دارج، وج���ع���ل���ت امل�����درج 

الرئي�شي غر �شالح لا�شتخدام

اإ�شرائيل  اأن  اإىل  ال�شحيفة،  واأ�شارت 

���ش��ن��ت م���ئ���ات ال����غ����ارات ���ش��د اأه������داف يف 

ا ما  �ش�ريا على مدار �شن�ات، لكنها نادراً

تعرتف اأو تناق�ض مثل هذه العمليات

ا  كبراً ا  ت�شعيداً املطار  �شربة  و�شكلت 

زاد من  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، مم��ا  يف احل��م��ل��ة 

ح����دة ال��ت���ت��ر ب���ن اإ���ش��رائ��ي��ل م���ن جهة 

“حزب اهلل” من جهة  واإيران وحليفها 

اأخرى

اإ����ش���رائ���ي���ل  ح������ذرت  ي����ن���ي����،   13 ويف 

اأنها  من  االأ�شد،  ب�شار  ال�ش�ري  الرئي�ض 

�شُتدرج اأحد ق�ش�ره يف بنك اأهدافها، اإذا 

ا�شتمر يف ال�شماح الإيران بنقل “اأ�شلحة 

عالية اجل�دة” اإىل �ش�ريا وحزب اهلل
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منتخبنا لسلة الناشئات يخسر امام ايران 
االنباط – عامن 

ال�سلة  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  املنتخب  تعر�ض 

بنتيجة  الإي��راين،  املنتخب  اأم��ام  للخ�سارة 

٦٨-٤١ يف اليوم الفتتاحي من بطولة اآ�سيا 

الأول-  امل�ستوى   - للنا�سئات  ال�سلة  لكرة 

يف  حمزة  الأم��ر  �سالة  ت�ست�سيفها  والتي 

مدينة احل�سني لل�سباب.  هذا وت�سارك يف 

على  تق�سيمها  مت  منتخبات،   ٨  ، البطولة 

املجموعة  ت��ت��واج��د يف  ح��ي��ث  جم��م��وع��ت��ني، 

و����س���وري���ة  ال���ف���ل���ب���ني  م���ن���ت���خ���ب���ات،  الأوىل 

املجموعة  واإندوني�سيا، فيما ت�سم  و�ساموا 

ال��ث��ان��ي��ة، م��ن��ت��خ��ب��ات اإي�����ران وك��ازاخ�����س��ت��ان 

ال��دور  يف  املنتخبات  وتلعب  ه��ذا  والأردن. 

مرحلة  م��ن  امل��ج��زاأ  ال���دوري  بنظام  الأول 

واحدة، حيث يتاأهل مت�سدر كل جمموعة 

فيما  النهائي،  ن�سف  ال��دور  اإىل  مبا�سرًة 

الثاين  املركزين  �ساحبا  الفريقان  يلعب 

وال��ث��ال��ث يف امل��ج��م��وع��ت��ني ب��امل��ل��ح��ق امل��وؤه��ل 

و�سيتاأهل  ه��ذا  النهائي.  ن�سف  ال��دور  اإىل 

امل�ستوى  يف  للعب  البطولة  بلقب  الفائز 

اآ�سيا  بطولة  م��ن  املقبلة  بالن�سخة  الأول 

امل�ستوى  اأن  علماً  للنا�سئات،  ال�سلة  لكرة 

احلالية  ن�سختها  يف  البطولة  م��ن  الأول 

�سالة  يف  اأي�����س��اً  ال��ي��وم  افتتحت  ق��د  ك��ان��ت 

اليابان  منتخبات  مب�ساركة  حمزة  الأم��ر 

ون��ي��وزي��ل��ن��دا وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وال��ه��ن��د 

واأ�سرتاليا.

كيروش لن يعود لقيادة مصر 

القاهرة – وكاالت 

ا���س��ت��ق��ر الحت����اد امل�����س��ري ل��ك��رة ال��ق��دم، 

النظر  ���س��رف  على  ع���ام،  ج��م��ال  برئا�سة 

عن اإعادة املدير الفني الربتغايل، كارلو�ض 

كرو�ض، لقيادة املنتخب الوطني. وبح�سب 

م�سدر يف الحتاد، فاإن طريقة كرو�ض يف 

اأر�سله  ال��ذي  والبيان  الإدارة،  مع  التعامل 

اجلمعة لو�سائل الإعام امل�سرية، متحدثا 

غ�سب  اأث��ارا  مب�ستحقاته،  تتعلق  اأزمة  عن 

م�����س��وؤويل احت����اد ال���ك���رة. واع���ت���رب امل�����س��در 

ا���س��ت��غ��ال الإع�����ام،  ي���ح���اول  اأن ك���رو����ض 

“حازم  وت���اب���ع:  ع��ل��ى الحت������اد.  ل��ل�����س��غ��ط 

امل�سري،  اإدارة الحتاد  اإمام، ع�سو جمل�ض 

اآخ��ر، وقد اقرتب من  يتفاو�ض مع مدرب 

عنه خال  والإع����ان  م��ع��ه،  الأم���ور  ح�سم 

وك���ان احت���اد ال��ك��رة ق��د وجه  ���س��اع��ة«.   48
امل��دي��ر  ج���ال،  اإي��ه��اب  اإىل  م��وؤخ��را  ال�سكر 

وذل��ك  امل�سري.  للمنتخب  ال�سابق  الفني 

فقط،  مباريات   3 يف  الفراعنة  قاد  بعدما 

اأم����ام  وان���ه���زم  غ��ي��ن��ي��ا )1-0(  ع��ل��ى  ف��ف��از 

ك��اأ���ض  ت�سفيات  حل�����س��اب   )2-0( اإث��ي��وب��ي��ا 

كوريا  ودي��ة  يخ�سر  اأن  قبل  اإفريقيا،  اأمم 

اجلنوبية )4-1( .

جويحان بطال للرالي الوطني وفريج للكارتينغ 
االنباط – عامن  

ف���از امل��ت�����س��اب��ق ���س��اك��ر ج��وي��ح��ان وم��اح��ت��ه 

اأي����ف����و١0، بلقب  ن��ان�����س��ي امل���ج���ايل ع��ل��ى م���ن 

للراليات  الأردن  بطولة  من  الثالثة  اجلولة 

وج���اء  دق���ي���ق���ة،   52.3٤ ب���زم���ن  اجل��م��ع��ة  ي����وم 

امل���ت�������س���اب���ق ع��ي�����س��ى اأب������و ج���ام���و����ض وم���اح���ه 

ط����ارق ال��ط��اه��رع��ل��ى م��ن ���س��ي��ارة اي��ف��و 9، يف 

دق��ي��ق��ة، وج���اء   5٤.١5 ب��زم��ن  ال���ث���اين  امل���رك���ز 

�سامر عي�سى  �سعبان وماحه  املت�سابق  �سادي 

على من �سيارة ايفو 9، يف املركز الثالث بزمن 

55.23 دقيقة. وتكون الرايل من ٦ مراحل هي 

 Power( 3 الرو�سة ١ و2 و3 ويكرت ١ و2 و

للرايل  الإجمالية  امل�سافة  وبلغت   ،)Stage
خا�سة،  مراحل  كم   ٦٦.57 منها  ك��م،   299.79

واق��ي��م ال����رايل ع��ل��ى م�����س��ار ح�����س��وي، ب��رع��اي��ة 

اجلولة  ال�سبت  واقيمت  الأردن.  زي��ن  �سركة 

للكارتينغ يف حلبة  الأردن  بطولة  الثانية من 

الرحمن  عبد  وا�ستطاع  �سنرت،  �سبيد  ج��وردن 

فريج نيل لقب اجلولة ، وجاء يف املركز الثاين 

مهند اأبو دبرة ، وجاء في�سل نا�سخو يف املركز 

زين  �سركة  من  بدعم  ال�سباق  واأق��ي��م  الثالث 

من  الثالثة  للجولة  النهائية  النتائج  الأردن. 

�ساكر  الأول:  املركز  للراليات    الأردن  بطولة 

من  على  املجايل  نان�سي  وماحته  جويحان 

اأيفو  ١0، بزمن 52.3٤ دقيقة.  املركز الثاين: 

الطاهر  ط��ارق  وم��اح��ه  جامو�ض  اأب��و  عي�سى 

على من �سيارة ايفو 9، بزمن 5٤.١5 دقيقة.  

�سامر  وماحه  �سعبان  �سادي  الثالث:  املركز 

 55.23 بزمن   ،9 ايفو  �سيارة  على من  عي�سى 

وماحه  الفايز  ب��در  ال��راب��ع:  امل��رك��ز  دقيقة.  

 55.٤0 بزمن   ،١0 ايفو  عماد جمعة على من 

دق��ي��ق��ة.  امل���رك���ز اخل��ام�����ض: ي��و���س��ف الأ���س��م��ر 

�سوبارو  �سيارة  من  على  كيال  نبيل  وماحه 

امربيزا ان ١2، بزمن 57.٤٤ دقيقة.

 :)NRامل��ج��م��وع��ة ))٤ ال��ك��وؤو���ض   اأب��ط��ال 

 :  )M2(  ( امل��ج��م��وع��ة    . ج���وي���ح���ان  ���س��اك��ر 

غيث   :)  TN( املجموعة  الأ���س��م��ر.   يو�سف 

بطولة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  نتائج  القبطي. 

الأول:  امل��رك��ز  الكارتينغ    ل�سباقات  الأردن 

ع��ب��د ال��رح��م��ن ف��ري��ج.  امل��رك��ز ال��ث��اين: مهند 

نا�سخو.   في�سل  ال��ث��ال��ث:  امل��رك��ز  دب����رة.   اأب���و 

املركز الرابع: عون النا�سر.  املركز اخلام�ض: 

في�سل املعاين. املركز ال�ساد�ض: حممد م�ساد. 

الثامن:  املركز  خ�سر.   اأحمد  ال�سابع:  املركز 

عبد اهلل اجلبوري.

ليفربول يبحث عن بديل ماني 
لندن – وكاالت 

ي��ع��م��ل ل���ي���ف���رب���ول ع���ل���ى ال���ت���ع���اق���د م��ع 

ال�سيفي  امل��رك��ات��و  خ��ال  هجومي  جناح 

اجل��������اري، ل��ت��ع��وي�����ض رح���ي���ل ال�����س��ن��غ��ايل 

���س��ادي��و م���اين اإىل ب��اي��رن م��ي��ون��خ. ووف��ق��ا 

فاإن  الربيطاين،  اإيكو”  “ليفربول  ملوقع 

ال���ري���دز ي�����س��ع��ى ل��ل��ت��ع��اق��د م���ع ال��ربازي��ل��ي 

رودري���ج���و ج��وي�����ض، ج��ن��اح ري����ال م��دري��د، 

ه��ذا ال�����س��ي��ف. واأ���س��ار امل��وق��ع ال��ربي��ط��اين 

ال��اع��ب،  ع��ن  ا�ستف�سر  ليفربول  اأن  اإىل 

وقدم عر�سا غر ر�سمي بقيمة ٦0 مليون 

ال��و���س��ع. وي��ري��د ليفربول  ي���ورو لخ��ت��ب��ار 

يف  اأ�سا�سيا  ���س��ارك  رودري��ج��و  اأن  ا�ستغال 

١7 م��ب��اراة فقط م��ع ري���ال م��دري��د خال 

امل���و����س���م امل���ا����س���ي. وزع���م���ت ال���ع���دي���د م��ن 

م�ستعد  ل��ي��ف��رب��ول  اأن  م���وؤخ���را  ال��ت��ق��اري��ر 

حممد  اأي�سا  امل�سري  جنمه  عن  للتخلي 

ال�����س��ي��ف، م��ق��اب��ل ٦0 مليون  ���س��اح، ه���ذا 

مع  تعاقد  ليفربول  اأن  يذكر  اإ�سرتليني. 

نونيز،  داروي����ن  الأوروج����واي����اين  امل��ه��اج��م 

ه����ذا ال�����س��ي��ف م��ق��اب��ل 75 م��ل��ي��ون ي����ورو، 

ال�����س��ع��ر  ت��رف��ع  اإىل م��ت��غ��رات  ب��الإ���س��اف��ة 

الإجمايل لل�سفقة اإىل ١00 مليون يورو.

رونالدو يتصدر محركات البحث 

لندن – وكاالت 

كري�ستيانو  ال���ربت���غ���ايل،  ال����دويل  ي��ع��د 

رون�������ال�������دو، ال���ن���ج���م ال����ري����ا�����س����ي الأك������ر 

بيانات  اأظ��ه��رت  ح�سبما  ال��ع��امل،  يف  ن��ف��وذا 

�سحيفة »ذا  اأوردت������ه  مل���ا  ف��وف��ق��ا  ج���دي���دة. 

رون����ال����دو  ي��ت�����س��در  �سن« الربيطانية، 

حم���رك���ات ال��ب��ح��ث ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل، 

ح���ي���ث ي����ج����ري ال���ب���ح���ث ع����ن ا����س���م���ه ع��رب 

11 م��ل��ي��ون م����رة ���س��ه��ري��ا يف  الإن����رتن����ت 

 5 “الدون” ب��ح��وايل  وي��زي��د  امل��ت��و���س��ط. 

لعب  ال��ث��اين،  املركز  �ساحب  عن  مايني 

ك���رة ال��ق��دم الأم��ري��ك��ي��ة، راي����ان رام�����س��ي��ك 

قليا  يتقدم  ال���ذي  م���رة(،  مليون   6.1(

ع���ل���ى م���ه���اج���م ب���اري�������ض �����س����ان ج����رم����ان، 

م����رة(.  م��ل��ي��ون   5.8( ���س��ي��ل��ف��ا  دا  ن��ي��م��ار 

اأ���س��ط��ورة دوري ال�����س��ل��ة الأم��ري��ك��ي  وي��اأت��ي 

امل��رك��ز  يف  جيم�ض،  ل��ي��ربون  ل��ل��م��ح��رتف��ني، 

5.3 مليون حالة بحث، يف  الرابع مبعدل 

ال�سهر الواحد. وهذا بينما تراجع ليونيل 

 4.8 مبعدل  اخلام�ض،  املركز  اإىل  مي�سي 

ح���ال���ة ب��ح��ث ���س��ه��ري��ا، م��ت��ف��وق��ا ع��ل��ى جنم 

 4.3( ب��رادي  ت��وم  الأمريكية،  القدم  ك��رة 

م��ل��ي��ون م������رة(. وت���ف���وق ���س��ائ��ق ف���ورم���ول 

لوي�ض  غرميه  على  فر�ستابن،  1، ماك�ض 
ه��ام��ي��ل��ت��ون، يف امل���و����س���م امل���ا����س���ي، ع��ن��دم��ا 

العامل بطريقة  بطولة  لقب  منه  اقتن�ض 

الأف�سلية  ميتلك  الثاين  لكن  دراماتيكية، 

يف هذه الدرا�سة )3.9 مليون حالة بحث، 

3.8 مليون(. مقابل 

النصر يتوج بلقب الدوري النسوي الكروي 
االنباط – عامن 

ت����ّوج ف��ري��ق ال��ن�����س��ر ب��ط��ا ل���ل���دوري الن�سوي 

وتوجت   .2022 ملو�سم  النخبة  لأن��دي��ة  ت18 

ع�سو الهيئة التنفيذية، ورئي�سة اللجنة الن�سوية 

البطولة،  ب��ك��اأ���ض  الن�سر  ف��ري��ق  ال��ن��رب،  �ستيفاين 

لل�سباب،  احل�سني  مدينة  يف  البولو  ماعب  على 

ب��ح�����س��ور رئ��ي�����ض ال���ن���ادي ح��ام��ل ال��ل��ق��ب، يون�ض 

FC على  ن���ادي عمان  ال��ع��ب��دال��ات، فيما ح�سل 

الرتتيب،  و�سافة  باحتاله  الف�سية  امليداليات 

والأرثوذك�سي “الربونزية” با�ستقراره ثالثا ومع 

اختتام مناف�سات البطولة، تربع فريق الن�سر على 

 FC سدارة ترتيب الفرق ب22 نقطة، ثم عمان�

16، الأرثوذك�سي 14، الأهلي 6، مع بقاء الراية 
اأخرا دوم نقاط. و�سبق مرا�سم التتويج، فوز عمان 

الأهلي 0-6، وتغلب الأرثوذك�سي على  FC على 
الراية بذات النتيجة.

االنباط – عامن 

القدم، وبالتعاون مع الحتاد الدويل  يعقد الحتاد الأردين لكرة 

“فيفا” دورة متخ�س�سة للحكمات، ودورة لياقة بدنية ملدربي احلكام. 

 25-28 م��ن  ال��ف��رتة  خ��ال  للحكمات  الدولية  الفيفا  دورة  وت��ق��ام 

حزيران اجلاري، فيما تعقد دورة الفيفا الدولية للياقة البدنية من 

29 حزيران حتى 1 متوز، يف مقر الحتاد، مب�ساركة مدربي احلكام 
اإىل جانب عدد من احلكام والداريني.

اتحاد الكرة يعقد دورة متخصصة للحكمات 

نادال جاهز لبطولة ويمبلدون للتنس 

لندن – وكاالت 

رافائيل  الإ���س��ب��اين،  النجم  اختتم 

ن�����ادال، ا���س��ت��ع��دادات��ه خل��و���ض بطولة 

وميبلدون الكربى للتن�ض، بهزمية يف 

بطولة هارلينجهام ال�ستعرا�سية اأمام 

 ٦-7 األيا�سيم،  اأوجيه  فيلك�ض  الكندي 

ن���ادال،  و�سقط  و١0-3.  و٤-٦   )٨-٦(

الذي كان قد فاز على نف�ض الأرا�سي 

الع�سبية للبطولة اأمام �ستان فافرينكا، 

الأربعاء املا�سي، يف �سوط ك�سر التعادل 

ا�ستغرقت  م��ب��اراة  بعد  األيا�سيم،  اأم��ام 

اأك��ر من �ساعتني. وق��د يلتقي ن��ادال 

واأليا�سيم جمددا يف وميبلدون، ثالث 

البطولت الكربى هذا العام، يف حال 

ذلك  و�سيكون  النهائي.  لربع  ت��اأه��ا 

اأي�����س��ا يف رولن  ت���ك���رارا مل��واج��ه��ت��ه��م��ا 

 ج����ارو�����ض، ال���ت���ي ف����از ب��ل��ق��ب��ه��ا ن�����ادال.

 و�سي�ستهل نادال، امل�سنف الرابع عامليا 

و�ساحب اأكرب عدد من األقاب اجلراند 

�سام )22 لقبا(، م�سواره يف وميبلدون 

الثاثاء املقبل، مبواجهة الأرجنتيني 

مل  ال���ذي  ���س��رون��دول��و،  فران�سي�سكو 

ي�سبق اأن التقاه من قبل.



21
الأحد   26   /  6  / 2022

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم

االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

حسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  -  الـرمـز الربيـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - 0791111551  - فاك�س االعالن: 0791111551 - فرعي 305 المدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

anwar.aak@gmail.com

في االقتصاد السياسي والمجتمع 

الُحكم إستدراك والِقياَدة َقرار ، والَعدل 
أساس الِعمران اإلقتصادي

د.أنور الخفش

ِفكري  ِنقا�ش  ، مبثابة  اليوم  نقا�شنا  باأن مو�شوع   ، الَفهم  ُح�شن  ُم�شَتدركاً  اأبداأ 

بعينها  دول��ة  لأي  ��ر  ُت��وؤ���شِّ ول  ِهيجيل  َج��َدل��ّي��ة  َفل�شفة  طريق  على   ، اأيديولوجي 

َتديد  َنحو  الّتاأ�شيل  ِلحاولة  َب��ل    ، ُهناك   اأو  ُهنا  اأح��داث  اإىل  تلياًل  لي�شت  و 

 ، َم�شموِنها  مع  َي�شتِبك  اأن  ُيريد  لَن  وُيكن    ، الُ�شتقبلّية  الدولة  واإط��ار  مفهوم 

على قاِعدة ُمداولة اإ�شرتاتيجية ، ماذا َلو ؟  ِلميع الُتداِخلني احلّق ِبال�شِتدلل 

لي�ش  الإن�����ش��اين  التاريخ  اأّن  �شبنجلر  الأل���اين  الفيل�شوف  يقول  كما   ، والِقيا�ش 

واأّن  الإنِحالل  و  النمّو  ِمن  ُمتعاقبة  دورات  هو  َبل   ، م  التقدُّ اإىل  ُم�شتقيماً  خّطاً 

ال�ُشلطة  )اأ�شول  الأمم  تف�َشل  ل��اذا   ، ِكتاب  فكاَن   . باإن�شان  اأ�شَبه  ِهي  َح�شارة  ُكل 

و�شوحاً  اأك��ر   ، روبن�شون  وجيم�ش  ا�شيموجنو  دارن  تاأليف   ) والَفقر  والإزده���ار 

َكون ال�شيا�شات الَغري را�شدة ُتف�ِشل كثري من الدول من َتقيق التنمية والتطّور 

َتتلك  وعندما  اُلغرايف  موقعها  ولي�ش  الإن�شان  ُيقّيمها  التي  الوؤ�ش�شات  واأن   ،

موؤ�ش�شات اإقت�شادّية فاِعلة يف اإدارة الروة يوؤدي اإىل التطّور والّرفاه الإقت�شادي 

اإىل  الإ�شارة  عدم  لُيكننا  اأنه  كما   . ال�شيا�شي  الإ�شِتقرار  وبالتايل  والإجتماعي 

اجتاهات  وُمناق�شته  والع�شرين  احل��ادي  للقرن  الإ�شتعداد  وِكتاُبه  كيِندي  ب��ول 

ما  َبعد  واحلداثة  التغرّي  وُمتطلبات  الديدة  التحدّيات  و  القدية  التحدّيات 

ا�شتفا�ش �شابقاً يف ال�شردّية التاريخّية لُن�شوء و�شقوط القوى العظمى.  

فعندما نتحّدث عن ف�شل الُدول يف تقيق التنمية ، فال يعني �شقوط النظام 

، فهناك َفرق �شا�شع بني كال ال�شطلحني ، ف�شل الدولة يعني ف�شل اأركان الدولة 

الإ�شطرابات  بع�ش  ي�شّبب  اأن  ُيكن  ال��ذي  النظام  �شقوط  بَعك�ش   ، الرئي�شية 

والعلوم  التاريخ  بُكتب  طوياًل  البحث  وبعد   ، النهاية  يف  تبقى  ولكنها   ، بالدولة 

�شني على اأن هناك جمموعة من الأ�شباب  ال�شيا�شية ، اإجتمع الكثري من التخ�شّ

التي يكنها اأن ُتوؤدي اإىل ف�شل الدول وانهيارها.

الأوىل  الرحلة  مبثابة   ، الرحلة  هذه  وُتعد   ، الفو�شى  و�شيوع  القانون  انهيار 

اأرك��ان  على  ال�شيطرة،  احُلكم  ي�شتطيع  ل  وخاللها   ، ال��دول  �شقوط  مراحل  من 

الدولة وفر�ش هيبتها وقد يوؤدي هذا الأمر ، �شيوع الرية ، والإنفالت الأمني 

النا�ش  احتياجات  َتلبية  على   ، ق��ادرة  غري  ال��دول��ة  ُت�شبح  وحينها   ، والأخ��الق��ي 

الأ�شا�شية. 

عدم ردع الُظلم وعدم القدرة على تقيق العدالة ، فعندما ل ت�شتطيع الدولة 

 ، الغ�شب  من  ث��ورة  جَتتاح  حينها   ، الظلومني  عن  الُظلم  وردع  العدل  تقيق   ،

ا�شرتداد  ِخاللها  من  ُيكن  باآلية   ، التفكري  يف  �شخ�ش  كل  وَيبداأ  الّنا�ش،  ُنفو�ش 

 ، الُظلم  اإف�شاء  اإىل نتيجة وهي  ، لَن�شل  ، ويف هذه الرحلة  ُحقوِقه و ردع الظامل 

وانت�شار م�شاِعر ال�َشَخط ، وهذه العوامل التي توؤدي اإىل تفّكك ُموؤ�ش�شات العدل 

والأمن يف الدولة.

َعجز اأجهزة  الدولة وال�شلطة التنفيذّية وُفقدانها ُقدرة البادرة يف ال�شتجابة 

التجديد  على  القدرة  عدم  اإىل  بالإ�شافة   ، والإجتماعية  الإقت�شادية  للتحديات 

والتطور ال�شتمر ، يف َنف�ش ال�ِشياق ، َيرى الوؤِرخ الربيطاين”توينبي” اأّن الدولة 

َت�شل ، اإىل مرحلة ال�ُشقوط والإنهيار ، عندما ل ُيكنها الت�شّدي ، اأو الإ�شتجابة 

للتحّديات التي ُتواِجهها ، وُهنا ما يحدث هو ي�شمى، قتل اأو اإنتحار ذاتي  لُمِكنات 

وال�شقوط  الإنهيار  مرحلة  يف  الّدولة  تدخل  حينئٍذ  الإبداعية  وُقدراتها  الدولة 

ال��ُدول الكبرية ل  اأن  ” ، والذي راأى  ”ديورانت  الُ��وؤرخ  ، واأكد على هذه النظرّية 

التي ل  الدولة  اأن  اأ�شاف   ، الداخل  نف�شها من  َتبداأ يف تدمري  اإل عندما   ، ُتهزم 

ببقاِئها  الإحتفاظ  ُيكنها  ل   ، العامة  الُتغرّيات  مع  التكّيف  على  الُقدرة  تتلك 

لفرتة طويلة ، ويبقى م�شريها ُمهددة بال�شقوط. 

ريحة  عدم الَتوفيق يف اإختيار الأعوان ِمن ِقَبل احلاكم ، ُتعد حماولة اإنتحار �شَ

احلاكم  اأع��نُي  على  الِغ�شاَوة  عون  َي�شَ فهوؤلء   ، خلدون  اإب��ن  فها  َو�شَ كما   ، للدولة 

الأوىل  ال�ّشرارة  مِبثابة،  الأم��ر  هذا  وُيعد   ، الَعدالة  ذلك  تقيق  َج��ّراء  وَي�شُعب 

احِل�����ّش  اأّن   ، ال��روم��ي  ال��دي��ن  ق��ال ج��الل  ، كما  الأوط����ان  ُت�شاعد على ه��دم  ال��ت��ي 

الَوطني َلدى الأمم َيوت ِعند ِغياب الُقدرة على التمييز بني احلق والباطل.

ُت��وؤدي،  التي  الهاّمة  العوامل  ِم��ن   ، الَف�شاد  وِرع��اي��ة  والإق�شاء  الَقمع  ُثالِثية 

اإىل �ُشقوط الُدول ، والتي ُتوؤدي اإىل َتراُكم م�شاعر ال�ّشَخط ، وعدم الُقدرة على 

، على  الُدول  ب�ُشقوط  ُيهّدد  الذي   ، الدولة  الأ�شا�شّية يف  الأرك��ان  ال�شيطرة، على 

الرغم ِمن ت�شينها باأعتى الأجهزة الأمنية والُ�شيطرة.

على  ال�ّشلبية  الإجتماعية  واآث��اره��ا  والإق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ال��ّي��ة  الأو���ش��اع  ت���رّدي  اإّن 

الُ�شتوى الَعي�شي لالأفراد ، وارتفاع َخط الفقر من الأ�شباب الرئي�شية التي ُت�شاعد 

كَمرجعّية  والوثوِقّية  ال�شداقّية  وُف��ق��دان  الدولة  كيانات  َبقاء  َج��دوى  اإنتهاء  يف 

ل��الأم��ن الإج��ت��م��اع��ي  ، ب��ال��ت��ايل ت��زي��د ِم���ن خ��ط��ر َف�����َش��ل ال����ُدول وان��ه��ي��اره��ا ، ف��اإن 

ا�شتدراك الَخاِطر والتحدّيات واّتخاذ الَتدابري الإحرتازّية والإجراءات الَتكميلية 

فظ  حِلِ الُوؤ�ش�شية  واِبط  وال�شَ وال�شيا�شية  الإجتماعية  التواُزنات  ِحفظ  ِخالل  ِمن 

م�شالح البالد والِعباد من اأهم اأولويات جميع ُموؤ�ش�شات الدولة .

االنباط – وكاالت 

ق���د ت��ك��ون حم�����اولت ال���ه���روب ال��ن��اج��ح��ة من 

وت�شويقاً.  اإث���ارة  الأك���ر  الق�ش�ش  م��ن  ال�شجون 

وب��الإ���ش��اف��ة اإىل ا���ش��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى ال��ك��ث��ري من 

الكثري من  الق�ش�ش  األهمت هذه  الهتمام، فقد 

الأف��الم  وحتى  الوثائقية،  والفيديوهات  الكتب 

التي تدثت عنها و�شّورتها. 

ومن بني اأبرز ق�ش�ش الهروب واأكرها �شهرة 

على مر التاريخ، حادثة “هروب األكاتراز الكبري” 

فيما  هوليوود  اأو�شاط  ويف  اإعالمياً،  ُعرفت  كما 

 Escape« ال�شهري  الفيلم  األهمت  عندما  بعد 

.»from Alcatraz
�شَمّ �شجن األكاتراز، الواقع على جزيرة نائية 

و�شهد  ال��ج��رم��ني،  اأخ��ط��ر  فران�شي�شكو،  ���ش��ان  يف 

بالوت  انتهت جميعها  ه��روب  معارك وحم��اولت 

الوحيد  ال��ه��روب  با�شتثناء  الف�شل،  اأو  ال��غ��رق  اأو 

ب�شكل  اإغ��الق��ه  قبل   1962 ع��ام  يف  “الناجح” 
نهائي يف العام التايل.

مثيل،  ل��ه��ا  ي�شبق  مل  ع��ب��ق��ري��ة  وخ��ط��ة  حيلة 

ولغز ل يزال يحرِيّ مكتب التحقيقات الفيدرايل 

الأمريكي حتى اليوم، تعالوا معنا لنخربكم ق�شة 

ال��ه��روب ال��ن��اج��ح��ة ال��وح��ي��دة وال��ث��رية م��ن اأك��ر 

ال�شجون مناعة يف التاريخ.

اختفاء ثالثة �سجناء من زنزاناتهم 

دون اأي اأثر ملحوظ 

يونيو/حزيران  ع�شر من  احل��ادي  �شباح  يف 

ب��ال��ت��ف��ت��ي�����ش  ق��ي��ام��ه��م  واأث����ن����اء   ،1962 ع����ام 

الروتيني اليومي، تفاجاأ �شباط �شجن األكاتراز 

باختفاء 3 م�شاجني من زنازينهم، دون العثور 

روا من داخل  لهم على اأي اأثر، كما لو كانوا تبَخّ

ال��زن��ازي��ن، ب��ع��دم��ا ُع���ر ع��ل��ى ُدم���ى هيكلية يف 

تهم و�شعها ال�شجناء للتمويه. اأ�شَرّ

كانوا جون  فقد  الثالثة،  ال�شاجني  اأم��ا عن 

موري�ش  وف��ران��ك  كالرن�ش،  و�شقيقه  اأجن��ل��ني، 

ال���ذي���ن ك���ان���وا ي��ع��ت��ربون م���ن اأخ���ط���ر جم��رم��ي 

ال�شرقات وال�شطو ال�شلح حينها يف اأمريكا.

يعرفون  كانوا  الثالثة  ال�شجناء  اأن  وُيذكر 

بع�شهم البع�ش من فرتات �شابقة ق�شوها معاً 

يف �شجون خمتلفة.

الثالثة،  ال�شجناء  ب��ني  الآخ���ر  ال��راب��ط  اأم���ا 

ف��ه��و م��ا���ش��ي��ه��م ال���ع���روف مب���ح���اولت ال��ه��روب 

التكررة من خمتلف ال�شجون، ما دفع بال�شرطة 

اإىل ترحيلهم اإىل �شجن الزيرة النائية، الذي 

ل يكن لأحد اأن يهرب منه على حد ظنهم.

و�شع  هو  عنه،  ال�شجن  اإدراة  غفلت  ما  لكن 

م��ت��ج��اورة، مما  زن��زان��ات  ال��ث��الث��ة يف  ال�شاجني 

���ش��اع��ده��م ع��ل��ى و���ش��ع خ��ط��ة ال��ه��روب الُحكمة 

والتعاون على تنفيذها.

وور�شة  احل��ّرا���ش  ب�شرية خدعت  تبدو  ُدم��ًى 

ية ل�شنع اأدوات الهرب داخل ال�شجن عمل �شِرّ

وفقاً لوقع التحقيقات الفيدرايل الأمريكي 

الر�شمي، وبعد التحقيقات التي دامت ل�شنوات 

ح��ي��ن��ه��ا، ف��ق��د ك���ان م��وري�����ش، ال���ع���روف ب��ذك��ائ��ه 

ال��راأ���ش  للهرب،  الكثرية  ال�شابقة  وحم��اولت��ه 

الأخ��وي��ن  مب�شاعدة  للهروب  والخطط  ال��دب��ر 

اأجن��ل��ني ون��زي��ل اآخ��ر مل يوفق يف ال��ه��رب لعدم 

قدرته على اخلروج من زنزانته �شاعة الهروب، 

هو األني وي�شت.

ب��ال��ك��ث��ري  ال�����ش��رط��ة  د  زَوّ ق���د  وي�����ش��ت  وك�����ان 

الهروب  خطة  ع��ن  والتفا�شيل  العلومات  م��ن 

ع�شر  م���رور  بعد  اإل  ُتك�شف  مل  ال��ت��ي  الُحكمة 

�شاعات عليها.

يجد  ال��ه��روب، مل  اكت�شاف عملية  �شباح  يف 

يف  الثالثة  الجرمني  ال�شجن  ع��ن  ال�����ش��وؤول��ون 

اأث��ن��اء  اأن���ه  ت��ه��م، ل��ك��ن ال��ث��ري للده�شة ه��و  اأ���ش��َرّ

اأنهم لي�شوا  التفتي�ش الليلي مل يدرك احلر�ش 

كان  فقد  ف��ارغ��ة،  تكن  مل  تهم  اأ�شَرّ لأن  هناك؛ 

الو�شائد،  على  حقيقي  �شعر  لها  روؤو����ش  هناك 

وكاأنها حقيقة  بدت  واأي��ٍد  ال�شد،  ت�شبه  وكتلة 

تظهر من تت الالءات.

لكن تلك الروؤو�ش الوهمية كانت يف احلقيقة 

م�شنوعة بذكاء ودقة من الب�ش ال�شنوع من 

م�شحوق الأ�شمنت، حملي ال�شنع، الذي يحتوي 

ع��ل��ى م����واد م��ث��ل ال�����ش��اب��ون وورق ال��ت��وال��ي��ت، 

وم��ده��ون��ة ب��ط��الء ب��ل��ون ال��ل��د ال��ب�����ش��ري من 

ب�شري حقيقي  ب�شعر  ال�شجن، ومغطاة  ور�شات 

مت جتميعه عند حالقة �شعر ال�شجناء، ول�شقه 

باحرتاف على نحو خدع حرا�ش الليل.

ية على �شطح ال�شجن  اأقاموا ور�شة عمل �شِرّ

وحفروا الدران باأدوات �شنعوها باأنف�شهم

ع��ن��د اك��ت�����ش��اف ه���روب ال�����ش��ج��ن��اء، مت اإغ���الق 

ال��ت��ح��ق��ي��ق للك�شف  ال�����ش��ج��ن، وب�����داأت ع��م��ل��ي��ات 

بدت  الأوىل  للوهلة  التي  هروبهم  طريقة  عن 

وكاأنهم تبخروا من زنزاناتهم حرفياً.

وبح�شب موقع Global News، يعتقد 

ا�شتغرقت  الهروب  عملية  وتنفيذ  تخطيط  اأن 

من موري�ش والأخوين اأجنلني اأكر من عام.

حادة  واآلت  الالعق  ا�شتخدموا  اأنهم  وتبني 

اإطار  ال�شجن حلفر ثقوب حول  داخل  ُم�شَنّعة 

اأزالوا  فتحات التهوية يف موؤخرة زنازينهم، ثم 

هذه الأق�شام من جدران زنزاناتهم وت�شللوا عرب 

التي تنتهي بدعامات  ال�شيقة  التهوية  ممرات 

الياه.  موا�شري  اأعلى  اإىل  ت�شلقوا  ثم  حديدية، 

ومن هناك، انزلقوا عرب الدخنة حتى ل يراهم 

احلر�ش لياًل قبل الو�شول اإىل الاء.

وق���د وج����دت ال�����ش��رط��ة اأي�����ش��اً مم����راً ���ش��ري��اً 

���ش��م��ح ل��ه��م ب��ال��و���ش��ول اإىل ���ش��ط��ح زن��زان��ات��ه��م، 

فيها  حيث اأقاموا “ور�شة عمل �شرية” �شنعوا 

من  ال��ت��اح��ة،  العنا�شر  م��ن  بدائية”  “اأدوات 
مراقبة  خ��الل��ه  م��ن  ي��ك��ن  “منظار”  بينها 

اأث��ن��اء عملهم، وجم���ادي���ف، و���ش��رتات  احل��را���ش 

جناة.

ويعتقد اأنه بعد هروبهم، توجه ال�شجناء اإىل 

واأطلقوا  للجزيرة،  ال�شرقي  ال�شمايل  ال�شاطئ 

معاطف  م��ن  �شنعوه  ال��ذي  الطاطي  طوافهم 

العالية  احل����رب  اإىل ح��ق��ب��ة  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ال��ط��ر 

الثانية، وكان الأثر الوحيد التبقي من عملية 

الهروب التي يعتقد اأنها جنحت، فقد عر على 

الطوافة بالقرب من جزيرة اأجنيل، بالإ�شافة 

اإىل جمداف يدوي ال�شنع.

لكن هل ا�ستطاع الثالثة الو�سول للرب 

اأحياء؟ الإجابة ل تزال لغزًا

اأن���ه م��ن ال��وؤك��د جناحهم يف  على ال��رغ��م م��ن 

الهروب من ال�شجن نف�شه وو�شولهم للماء، لكن 

و�شولهم اأحياء للرب ل يزال لغزاً حمرياً. فعلى 

الأم����واج دفعت  اأن  الحتمل  اأن���ه م��ن  ال��رغ��م م��ن 

يتم  الرب، فلم  اإىل  بعد غرقهم  بالطوافة فارغة 

العثور على اأي جثة لأي من ال�شجناء.

من جهته، اأغلق مكتب التحقيقات الفيدرايل 

الأول  دي�شمرب/كانون   31 يف  ر�شمياً  الق�شية 

1979 بعد �شنوات من التحقيق وحماولة اإيجاد 
دليل على موتهم اأو حياتهم، و�شلم ال�شوؤولية اإىل 

التحقيق  توا�شل  التي  الأمريكية،  ال�شرطة  فرع 

الثالثي على  ك��ان  اإن  ه��ذا لعرفة ما  حتى يومنا 

قيد احلياة اأم ل.

اأما �شبب ا�شتمرار التحقيقات، فهو تلقي ق�شم 

ر�شالة   2013 ع��ام  يف  فران�شي�شكو  �شان  �شرطة 

م��ن �شخ�ش زع��م اأن��ه ج��ون اأجن��ل��ني، وف��ق��اً لوقع 

اأنه الوحيد الباقي على  CBS News، مدعياً 
عام  ت��ويف  �شقيقه  واأن  الثالثي،  م��ن  احل��ي��اة  قيد 

.2005 عام  يف  وموري�ش   2011
اإن���ه �شيف�شح عن  ال��ر���ش��ال��ة  اأجن��ل��ني يف  وق���ال 

مكانه اإذا ح�شل على وعد عرب التلفزيون باأنه لن 

يذهب اإىل ال�شجن لأك��ر من ع��ام، واأن��ه �شيكون 

قادراً على تلقي الرعاية الطبية ب�شبب ت�شخي�شه 

مبر�ش ال�شرطان.

اإىل مكتب  ال��ر���ش��ال��ة  ال�����ش��رط��ة  ق�����ش��م  اأر����ش���ل 

ق��رار  وات��خ��اذ  لتحليلها  ال��ف��ي��درايل  التحقيقات 

اأو  كدليل،  اعتمادها  رف�ش  الكتب  لكن  ب�شاأنها، 

التعاون مع ال�شخ�ش الزعوم الذي اأر�شلها.

صنعوا ُدمى تشبههم لخداع الحّراس.. قصة »الهروب الكبير« 
بأدوات بدائية لـ3 سجناء من سجن ألكاتراز

      

االنباط – مادبا 

الأردن��ي��ة  تلّوح  حمياها،  تفارق  ل  بابت�شامة 

رح��م��ة خ����رياهلل ل��ل��ع��امل دون ي���دي���ن، ب��ر���ش��ال��ة 

رغم  م�شتحيال،  ك��ان  ما  تقق  الإرادة  عنوانها 

الظرف ال�شعب والنادر الذي تعي�ش معه

خ���رياهلل )36 ع��ام��ا( ال��ول��ودة ب��ال ذراع���ني، 

جت��اوزت  والعرب،  بالعاين  تزخر  اإن�شانية  ق�شة 

م�شتقبلها  لتبني  اليدوي  العمل  فقدان  خ�شارة 

بقدميها، يف اإ�شرار على النجاح

مل تتوقف ال�شابة الأردنية عند العتماد على 

لكنها  اليومية،  احتياجاتها  تلبية  يف  قدميها 

جمتمعها،  يف  ف��اع��ال  عن�شرا  ت��ك��ون  اأن  ق���ررت 

خالله  من  لت�شكل  الف�شيف�شاء  فن  اإىل  فلجاأت 

وتبدع  الوهوبني.  �شوى  يتقنها  فنية ل  لوحات 

والتحف  للحرف  الف�شيف�شاء  بيت  يف  خ��رياهلل 

اليدوية )خا�ش( مبحافظة ماأدبا )و�شط( دون 

كلل ول �شكوى

ولدت رحمة مبنطقة �شفا بدران بالعا�شمة 

عمان عام 1986، وهي ال�شقيقة الثالثة لثنني 

اأ�شرتها  من الذكور وواح��دة من الإن���اث. م��ّرت 

منزل  رب��ة  فوالدتها  �شعبة،  معي�شية  ب��ظ��روف 

ب��ال�����ش��ب��اك��ة، ا�شطر  ك���ان يعمل  ال���ذي  ووال���ده���ا 

لرتك عمله نتيجة تعر�شه ل�شاكل �شحية

رح���م���ة خ�����رياهلل مل ت��ت��م��ك��ن م���ن م��وا���ش��ل��ة 

درا�شتها كما عانت من نفور النا�ش منها خا�شة 

واأنها تاأكل وت�شرب بقدميها

والدتي  مكثت  ول��دت  “عندما  رحمة  وقالت 

بحالتي”.  تعلم  اأن  ق��ب��ل  لأ���ش��ب��وع  بال�شت�شفى 

واأ�شافت “عندما ح�شر والدي اإليها من دوين 

بخري،  ابنتنا  ‘اإن  عليها  فرد  مذعورة،  ت�شاءلت 

ابنتك  اأن  وه��و  بد من قوله  اأم��ر ل  لكن هناك 

وقتها  وال��دت��ي  رد  “كان  وتابعت  يدين’”.  دون 

ذلك الوقت قالت �شاأ�شميها  ومنذ  هلل’،  ‘احلمد 
رحمة”

قالت  بوالدتها،  فخرها  على  يدل  وباأ�شلوب 

اأ���ش��ت��خ��دم  ك��ي��ف  ع��ل��م��ت��ن��ي  م���ن  “اأمي  خ�����رياهلل 

وت�شعها  الأ���ش��ي��اء  تعطيني  ك��ان��ت  فقد  ق��دم��ي، 

واأ�شافت  بعيد”.  م��ن  وتراقبني  اأ�شابعي  ب��ني 

يل  ورف��ع��ت  ذل����ك،  ع��ل��ى  ت��ع��ودت  ف�شيئا  “�شيئا 
واأحلقتني  والتدريبات،  التعليم  م�شتويات  اأمي 

بعدها  وزادت  احلركية،  لالإعاقة  خا�ش  مبركز 

قدراتي ب�شكل كبري”

“تلقيت تعليمي  وبحزن وا�شح، بّينت رحمة 

يف  ال�شاد�ش  وح��ت��ى  الأول  ال�شف  م��ن  ال��در���ش��ي 

م��در���ش��ة ل����ذوي الإع���اق���ة، ل��ك��ن مل ي��ت��م قبويل 

ال��ق��درة على  ب���اأي م��در���ش��ة، بحجة ع��دم  بعدها 

تمل م�شوؤوليتي، علما باأنني ل اأعاين من اأي 

م�شاكل �شحية”

واأ�شافت “كنا ل منلك منزل وتوجهنا لكثري 

كنا  اأن��ن��ا  اإل  ل�شاعدتنا  احلكومية  ال��ه��ات  م��ن 

نواجه بالرف�ش”. وقالت عن النزل الذي تقيم 

على  ع��ام��ا   20 قبل  “ظهرت  عائلتها  م��ع  فيه 

اإحدى القنوات الف�شائية، وتابع ق�شتي الأمري 

ال�شعودي نايف بن عبدالعزيز، وبالفعل توا�شل 

ا�شرتينا به قطعة  معنا وت��ربع لنا مببلغ مايل 

اأر�ش وبنينا عليها منزل”

ر�سالة حتّد واإ�سرار على النجاح 

يتابعها العامل

يل  ت����ربع  ال����ن����زل،  ع��ل��ى  “زيادة  واأ����ش���اف���ت 

ب��رتك��ي��ب اأط������راف ا���ش��ط��ن��اع��ي��ة، وذه���ب���ت اإىل 

الوليات التحدة وعدت اإىل الأردن بعد 3 اأ�شهر 

الأم���ري  “وعدين  وت��اب��ع��ت  الأطراف”.  بتلك 

ذلك  ومت  واحل��ج،  العمرة  اأوؤدي  ب��اأن  ال�شعودي 

اأتعبتني  احل��ج،  لنا�شك  اأدائ��ي  وخ��الل  بالفعل، 

الأطراف فا�شطررت لو�شعها بحقائب �شفري، 

ومع الأ�شف �شرقت تلك احلقائب، ومن يومها 

واأنا دون اأطراف”

�شمتت  ل��ه��ا،  الجتمع  ن��ظ��رة  ع��ن  وب�شوؤالها 

قبل  اأنفا�شها  وتباطاأت  قليال،  الأردنية  ال�شابة 

اأ�شعر  كنت  عاما،   15 “قبل  جم��ددا  تتكلم  اأن 

ينفرون  اأن��ه��م  على  ت��دل  التي  النا�ش  بنظرات 

اآك���ل واأ����ش���رب بقدمي”. ووا���ش��ل��ت  ف��اأن��ا  م��ن��ي، 

ال��ن��ا���ش  اأف���ع���ال  ردود  اأ���ش��اه��د  ك��ن��ت  “عندما 
اأرد  الداخل لكني ل  اأغلي من  ونظراتهم كنت 

عليهم، واأكتفي بالقول: لهم اهلل”

لتعلم  ب��دورة  التحقت رحمة   2018 وع��ام 

فن الف�شيف�شاء دامت 13 يوما، وكان مطلوبا 

اإجن��از لوحة واح��دة على الأق��ل  ال�شاركني  من 

خالل الفرتة التدريبية

العتماد  عند  تتوقف  مل  الأردن��ي��ة  ال�شابة 

اليومية  احتياجاتها  تلبية  يف  قدميها  ع��ل��ى 

فلجاأت اإىل فن الف�شيف�شاء لت�شكل من خالله 

لوحات فنية ل يتقنها �شوى الوهوبني

كان �شوتها هادئا وخافتا بع�ش ال�شيء وهي 

لكنه  الف�شيف�شاء،  على  التدريب  ق�شة  ت��روي 

ارتفع مع نربة فخر بدت على حمّياها حينما 

 3 ت�شميم  من  التدريب  اأثناء  “تّكنت  قالت 

لوحات ف�شيف�شائية، وقد انبهروا مبا فعلت”. 

ما  اأن  ال���دورة  على  القائمون  “اأكد  واأ���ش��اف��ت 

ق��م��ت ب��ه ل ي��ق��در ع��ل��ي��ه الأ����ش���ح���اء، ومل يكن 

تعاطفا، فقد ح�شلت على الركز الأول”

قيم 
ُ
“اأ اأ�شافت  فخرها،  تبدي  وبابت�شامة 

للم�شاركني حفل تخريج، وقد وقف يل الميع 

وه����م ي�����ش��ف��ق��ون، وق����د ك��ن��ت ف���رح���ة بذلك”. 

“اأما الآن فاأنا �شعيدة بعملي الديد،  وتابعت 

الخت�شني  اأح���د  م��ع��ي  ت��وا���ش��ل  اأ���ش��اب��ي��ع  فقبل 

مني  ط��ال��ب��ا  ال��دي��ن��ة  يف  الف�شيف�شاء  ب�شناعة 

العمل معهم يف �شناعة اللوحات الف�شيف�شائية 

الختلفة”

وتقع مدينة ماأدبا على بعد 33 كيلومرتا، 

تاريخ  ويعود  الأردنية عمان،  العا�شمة  جنوبي 

تاأ�شي�شها اإىل عهد “الوؤابّيني” يف القرن الثالث 

ع�شر قبل اليالد. وُيطلق على ماأدبا “عا�شمة 

الف�شيف�شاء” لأن اأغلب الواقع ال�شياحية فيها 

عن  ف�شال  الف�شيف�شاء،  ل��وح��ات  على  تتوي 

هذا  تعليم  يف  �ش  تتخ�شّ كثرية  م��راك��ز  وج��ود 

الفن

الشابة المولودة بال ذراعين قصة إنسانية تزخر بالمعاني والعبر تجاوزت خسارة 
فقدان العمل اليدوي لتبني مستقبلها بقدميها في إصرار على النجاح.

أردنية تتقن فن الفسيفساء باإلرادة والقدمين

االنباط – وكاالت 

من الوؤكد اأنك ذهبت يوما اإىل فرا�شك 

اأن��ك وجدت  النوم مبكرا، غري  اأج��ل  من 

التوا�شل  و�شائل  بحر  يف  ت��غ��رق  نف�شك 

ال�شعب عليى  اأ�شبح من  اإذ  الجتماعي، 

اكرنا ترك الهاتف يف غرفة اأخرى ولو 

ا�شتخدام  اأن  تعلم  فهل  قليلة،  ل�شاعات 

الهاتف قبل النوم مبا�شرة قد يوؤثر على 

�شحتك اأكر مما تظن؟

“برايت  ل��وق��ع  ت��ق��ري��ر  ي�����ش��ري  ح��ي��ث 

على  ن���ق���در  ن��ع��د  مل  اأن���ن���ا  اإىل  �شايد”  

وت�شفحه  ال��ه��ات��ف  اإغ��������راءات  م��ق��اوم��ة 

التي  النوم، ولكن، بح�شب الأبحاث  قبل 

اأجريت يكن اأن يوؤثر ذلك على ال�شحة 

العامة، وذلك على النحو التايل:

1- �سرر العينني

�شبابية  روؤي���ت���ك  اأ���ش��ب��ح��ت  ح��ال��ة  يف 

ت�شفح  يف  �شاعات  ق�شيت  اأن  بعد  ف��ج��اأة 

ف����اإن ه����ذه احل���ال���ة ل تخ�شك  ج���ه���ازك 

الذكي  الهاتف  ا�شتخدام  اإن  اإذ  وح���دك، 

اإجهاد  اإىل  ب���دوره  �شيوؤدي  جمهد  واأن���ت 

بالعيون  اأي�شا  يعرف  م��ا  وه��و  العينني، 

خف�ش  ح��اول  عينيك  وحلماية  التعبة، 

�شطوع �شا�شة الهاتف وجتنب ا�شتخدامه 

لفرتات طويلة.

2- ا�سطراب النوم

عندما تخلد اإىل النوم بعد يوم طويل 

ق���د ي��ك��ون م���ن ال���غ���ري اأح��ي��ان��ا ت�شية 

وت�شفح  الر�شائل  تفقد  يف  الوقت  بع�ش 

الأخ��ب��ار، لكن ه��ذه ال��ع��ادة -ال��ت��ي ق��د ل 

احل�شول  من  ترمك  قد  �شارة-  تبدو 

على نوم جيد ليال، اإذ اإن ال�شوء الأزرق 

ال�����ش��ادر م��ن ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ل ي��وؤث��ر 

على الروؤية فح�شب، بل يكن اأن ي�شبب 

اأو م��ا تعرف  اأي�����ش��ا ا���ش��ط��راب��ا يف ال��ن��وم 

وال�شتيقاظ،  ال��ن��وم  دورة  با�شطرابات 

م��زي��د من  ق��د يت�شبب يف  ب����دوره  وه����ذا 

ال�شاعفات ال�شحية.

3- اآلم الرقبة

ب��اآلم  الإح�شا�ش  من  تعاين  كنت  اإذا   

ف��اإن  با�شتمرار  تزعجك  وك��ان��ت  الرقبة 

ال��ن��وم �شيفاقم  ال��ه��ات��ف ق��ب��ل  ا���ش��ت��خ��دام 

راأ�شك نحو  اأكر، فعندما تني  الو�شع 

الأمام باجتاه الهاتف فاإن هذه الو�شعية 

ت�شبب مزيدا من ال�شغط على ع�شالت 

الرقبة، وهو الأمر الذي ي�شبب األا اأكر، 

اأن  ت�شتطيع  كنت ل  اإذا  احلالة  ويف هذه 

الذهاب اإىل فرا�شك دون ت�شفح هاتفك 

بجعل  مريحة  و�شعية  تتخذ  اأن  فحاول 

الهاتف يف م�شتوى عينيك لتجنب اإجهاد 

ع�شالت الرقبة

4- ي�سّرع �سيخوخة

 اجللد )الب�سرة(

ق���د تنفق  الأم�������وال  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأن   

ذات  بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات  على 

ب�شيط  اأم��ر  ياأتي  ثم  الباهظة،  الأث��م��ان 

-م��ث��ل ا���ش��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف ق��ب��ل ال��ن��وم- 

لين�شف كل جهودك، فعندما تدق فيه 

لفرتات طويلة فاإن ذلك يوؤدي اإىل ظهور 

جتعلك  رقبتك  على  وجتاعيد  خطوط 

تبدو كاأنك تقدمت يف ال�شن قبل الأوان.

إحذر هذه األعراض الخطرة عند 
استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة !


