
 الفايز يلتقي في باريس 
وزير االتصاالت والتحول الرقمي 

الفرنسي

االنباط- عمان

في�صل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  ق��ال   

االأردن  يف  الرقمي  االقت�صاد  اإن  الفايز، 

ي�صكل  باعتباره  متزايدا  اهتماما  ي�صهد 

اق��ت�����ص��اد امل�����ص��ت��ق��ب��ل، واأ����ص���ب���ح ي��ن��اف�����س 

االق��ت�����ص��اد ال��ت��ق��ل��ي��دي، وي��ح��ق��ق ع��ائ��دات 

مادية ت�صهم يف االقت�صاد الكلي للدول.

العا�صمة  يف  لقائه  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

ال��ف��رن�����ص��ي��ة ب��اري�����س، وزي����ر االت�����ص��االت 

والتحول الرقمي الفرن�صي جيان باروت، 

اإط����ار زي����ارة ر�صمية  ام�����س اجل��م��ع��ة، يف 

ي��ج��ري��ه��ا ل��ف��رن�����ص��ا ب���دع���وة م���ن رئ��ي�����س 

جمل�س ال�صيوخ الفرن�صي.

وح�������ص���ر ال����ل����ق����اء، م�������ص���اع���دا رئ��ي�����س 

وعلياء  الرحيمي  مفلح  االأعيان  جمل�س 

االأردنية  ال�صداقة  ورئي�س جلنة  ب��وران، 

ال��ف��رن�����ص��ي��ة يف االأع����ي����ان ع��ي�����ص��ى م����راد، 

وحم���م���د ال�����ص��واب��ك��ه، وج������ورج ح���زب���ون، 

اإ�صافة اإىل ال�صفري االأردين لدى فرن�صا 

اأن التحول  مكرم القي�صي. وبني الفايز، 

يف  ���ص��رورة  يعد  الرقمي  االقت�صاد  نحو 

الوقت الراهن، يف ظل احلاجة اإىل تنويع 

م��ن�����ص��ات اال���ص��ت��ث��م��ار وال���ت���ج���ارة، بهدف 

والرتكيز  والتناف�صية،  االإنتاجية  تعزيز 

واال�صتفادة  االقت�صادية  القطاعات  على 

م����ن ال���ت���ط���ور ال��ت��ق��ن��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 

املت�صارع على امل�صتوى العاملي.

ال��ت��ن��ب��ه،  ب����داأ  االأردن  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

ل��ل��ت��ح��والت ال���ت���ي ي�����ص��ه��ده��ا االق��ت�����ص��اد 

ال��ع��امل��ي، ال��ذي ب��داأ التخلي ع��ن االآل��ي��ات 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، واالن����خ����راط ت��دري��ج��ي��ا يف 

االقت�صاد الرقمي، اإذ �صهد االأردن موؤخرا 

وعلى  ال��ق��ط��اع،  بهذا  ملحوظا  اهتماما 

�صوء ذلك مت ا�صتحداث وزارة لاقت�صاد 

يجري  ا�صرتاتيجيات  وو���ص��ع  ال��رق��م��ي، 

العمل على تنفيذها، بهدف الو�صول اإىل 

اإلكرتونية«. “حكومة 
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االنباط-وكاالت

يقرتب  ال��ت��ي  االأوق������ات،  ه���ذه  يف  تت�صاعد 

يف  الربملانية  االنتخابات  انعقاد  موعد  فيها 

دولة االحتال، احلرب اال�صتيطانية ال�صر�صة 

اجلماعات  ت�صتغل  حيث  القد�س،  مدينة  �صد 

اال���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة ح���اج���ة االأح�������زاب 

من  املزيد  بفر�س  اأ�صواتها،  اإىل  االإ�صرائيلية 

يف  عليها،  للم�صادقة  اال�صتيطانية  خططها 

اإطار اخلطط الرامية لتهويد املدينة بالكامل

العا�صفة و�صمن اخلطط  القد�س يف عني 

اال�صتيطانية اجلديدة تعتزم بلدية االحتال 

اإق���ام���ة ج�����ص��ر ج��دي��د يف ب���اب امل��غ��ارب��ة امل����وؤدي 

املخ�ص�س  اخل�صبي  اجل�صر  واإزال���ة  لاأق�صى، 

الق���ت���ح���ام���ات امل�����ص��ت��وط��ن��ني، ب���االإ����ص���اف���ة اإىل 

خمطط جديد وخطري لتو�صيع باب املغاربة، 

الأجل متكني دخول امل�صتوطنني باأعداد اأكرب

التفا�صيل �ص »3«

 االستيطان ينهش القدس ويقطع أوصال الضفة والمستوطنون 
يصعدون الهجمات بسبب انتخابات »الكنيست«

 وفد من األعيان يلتقي في باريس مساعد 
أمين عام الخارجية الفرنسية

 النجار تطلع على مشروع مكتبة منزلية
 أسسه مواطن بمأدبا

االنباط- ماأدبا

 اط��ل��ع��ت وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة ه��ي��ف��اء ال��ن��ج��ار 

�صباح ام�س، على مبادرة مواطن قام تاأ�صي�س 

م��ك��ت��ب��ة ع���ام���ة يف م���ن���زل ق�����دمي ورث������ه ع��ن 

“زمكان”  اإ�صم  والده يف ماأدبا واأطلق عليها 

ال��رتاث  تعك�س  ال��ت��ي  الكتب  اآالف  وحت��ت��وي 

االأردين وت�صتقبل زوارها جمانا.

وج��ال��ت ال��ن��ج��ار يف م��راف��ق امل��ك��ت��ب��ة التي 

حت��ت��وي ���ص��ت��ى اأن������واع ال��ك��ت��ب ال��ت��ي جمعها 

���ص��اح��ب امل����ب����ادرة امل����واط����ن رائ�����د ال���ط���وال 

ل��ل��ت�����ص��ج��ي��ع ع��ل��ى ال����ق����راءة واإث�������راء امل��ع��رف��ة 

والثقافة لدى ال�صباب.

اإن  �صحفية،  بت�صريحات  النجار  وقالت 

ه���ذه امل���ب���ادرة حت��ك��ي ق�����ص��ة م���واط���ن اأردين 

الكتاب وعمل على م�صروعه اخلا�س  يع�صق 

امكانياته  رغم  عامة  ملكتبة  منزله  بتحويل 

واالبتكار  باالبداع  ويتميز  املتوا�صعة  املادية 

وبطابعه ال�صياحي كون املنزل قدمي.

واأ�صافت، اأن وزارة الثقافة �صت�صاعد هذه 

الكتب  بت�صنيف  االإب��داع��ي  الثقايف  امل�صروع 

اإلكرتونية  مكتبة  اإىل  حتويله  يف  واالإ�صهام 

م��اأدب��ا،  يف  ال�صياحة  خ��ارط��ة  على  وو�صعها 

م�صرية اإىل اأن هذه املبادرات 
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االنباط- عّمان

االأردن��ي��ة  ال�صداقة  جلنة  رئي�س  التقى   

عي�صى  العني  االأعيان  جمل�س  يف  الفرن�صية 

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع���ام  اأم���ني  م�صاعد  م����راد، 

ال��ف��رن�����ص��ي��ة ك���ارول���ني ف������رياري، يف ب��اري�����س 

من  اأع�������ص���اء  ي�����ص��م  اأردين  وف����د  ب��ح�����ص��ور 

ر�صمية  بزيارة  يقوم  ال��ذي  االأعيان،  جمل�س 

اإىل فرن�صا.

وج�������رى خ�����ال ال���ل���ق���اء ب���ح���ث خم��ت��ل��ف 

وخا�صة  وفرن�صا  االأردن  بني  التعاون  اأوج��ه 

�صبل  اإىل  اإ�صافة  واالقت�صادية،  ال�صيا�صية 

االأو���ص��اع  واأث��ر  الربملانية،  العاقات  تعزيز 

وال����دور  االأردن  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��راه��ن��ة 

االإن�صاين جتاه الاجئني ال�صوريني، واأهمية 

االأم��ن واال�صتقرار  امل�صرتك الإح��ال  العمل 

يف امل��ن��ط��ق��ة. وع��ر���س ال��ع��ني م����راد ال��روؤي��ة 

الد�صتورية  والتعديات  امللكية  االإقت�صادية 

االأخرية واأثرها على تنمية احلياة ال�صيا�صة 

ال��ف��ر���س  اإىل ع���ر����س  اإ����ص���اف���ة  واحل���زب���ي���ة، 

والت�صهيات االإقت�صادية واال�صتثمارية.
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 المستقلة لإلنتخاب تنشر على موقعها 
اإللكتروني جداول الناخبين النهائية لغرف الصناعة

 فلسطين النيابية تدين اقتحام اعضاء 
الكنيست مقبرة باب الرحمة

 الزرقاء: انطالق فعالية رياضية بعنوان 
صحتك بتهمنا..امشي معنا

 األزمة تتعقد ٠٠ أمريكا: طلب إيران بإغالق التحقيقات 
النووية غير منطقي وطهران تحملها مسؤولية الفشل

 سيناتور أمريكي: بايدن سبب لنا إحراجا 
دبلوماسيا و ال يعي ما يدور حوله

االنباط- عمان

 دانت جلنة فل�صطني النيابية، اقتحام 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  الكني�صت  اأع�����ص��اء  م��ن  ع���دد 

االأق�����ص��ى  للم�صجد  ي��ه��ود  وم�����ص��ت��وط��ن��ني 

امل���ب���ارك، حت��ت ح��م��اي��ة ���ص��رط��ة االح��ت��ال 

االإ�صرائيلية.

ب��ي��ان �صحفي  ال��ل��ج��ن��ة، يف  وا���ص��ت��ن��ك��رت 

اأ�صدرته ام�س اجلمعة، على ل�صان رئي�صها 

النائب حممد الظهراوي ، اإقدام عدد من 

على  اليوم،  �صباح  “الكني�صت”،  اأع�صاء 

الرحمة  ب��اب  مقربة  داخ��ل  بالبوق  النفخ 

تعترب  خطوة  يف  “االأق�صى”،  ل  املحاذية 

ا�صتفزازا وانتهاكا خطريا حلرمة امل�صجد 

املبارك واأكنافه. واأ�صارت اإىل اأن حماوالت 

الكيان ال�صهيوين لتغيري .
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االنباط- عمان

 ن�صرت الهيئة امل�صتقلة لاإنتخاب على 

الناخبني  ج���داول  االإل���ك���رتوين،  موقعها 

غرف  اإدارة  جمال�س  الإنتخابات  النهائية 

ال��ق��ط��اع��ات  ومم���ث���ل���ي   2022 ال�����ص��ن��اع��ة 

ال�صناعية وفقا لنظام غرف ال�صناعة.

امل��ن�����ص��ورة، بح�صب  وت�����ص��م��ل اجل�����داول 

النهائي  الناخبني  ج���دول  للهيئة،  ب��ي��ان 

امل�صددة  )املوؤ�ص�صات  عمان  �صناعة  لغرفة 

ل��ل��ر���ص��وم(، وج�����دول ال��ن��اخ��ب��ني ال��ن��ه��ائ��ي 

ل��غ��رف��ة ���ص��ن��اع��ة ع��م��ان )امل��وؤ���ص�����ص��ات غري 

امل�������ص���ددة ل���ل���ر����ص���وم(، وج�����دول ال��ن��اخ��ب��ني 

النهائي لغرفة �صناعة الزرقاء )املوؤ�ص�صات 

امل�������ص���ددة ل���ل���ر����ص���وم(، وج�����دول ال��ن��اخ��ب��ني 

النهائي لغرفة �صناعة الزرقاء ،
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االنباط- الزرقاء

 ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ة ري��ا���ص��ي��ة ب��ع��ن��وان 

والتي   ،“ معنا  بتهمنا..ام�صي  “�صحتك 
الها�صمية،  يف  الثقايف  زه��ا  مركز  نظمها 

مب�صاركة خمتلف اأطياف املجتمع املحلي.

رئي�س  رعاها  التي  الفعالية  وت�صمنت 

عبدالرحيم  اجل��دي��دة  الها�صمية  بلدية 

ال��ق��اب ال��ع��م��و���س، وان��ط��ل��ق��ت م��ن اأم���ام 

م��رك��ز اأم����ن ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ب���اجت���اه حديقة 

ال�����ص��ه��ي��د م���ع���اذ ال��ك�����ص��ا���ص��ب��ة، حم��ا���ص��رة 

واأثرها  امل�صي  ريا�صة  اأهمية  عن  توعوية 

االإيجابي على �صحة االإن�صان.

الها�صمية  بلدية  دع��م  العمو�س  واأك���د 

ل��ل��م��ب��ادرات اخل��اق��ة ال��ت��ي ت��ل��ب��ي طموح 

واحتياجات املواطنني بكافة �صرائحهم،
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االنباط-وكاالت

جيم  اجل��م��ه��وري،  الكونغر�س  ع�صو  ق���ال 

ج��وردان، اإن الرئي�س االأمريكي جو بايدن قاد 

اإىل و�صمة عار يف ال�صيا�صة اخلارجية  الباد 

وامل�صاكل االقت�صادية وكتب جوردان على تويرت 

قيا�صًيا،  ت�صخًما  ت�صهد  بايدن  جو  اأمريكا   :

للهجرة غري  قيا�صيا  ورقما  للجرائم،  وتف�س 

اأن��ه يف عهد بايدن  ال�صرعية واعترب ج���وردان 

اخلارجية،  لل�صيا�صة  اإه��ان��ات  اأمريكا  �صهدت 

وغ�س النظر عن مدفوعات الدرا�صة لطاب 

طبقة النخبة، وت�صّيب يف وزارة العدل، 
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االنباط-وكاالت

 قالت اإي��ران يوم اخلمي�س اإنها ال ترى اأي 

ج���دوى م��ن اإن��ق��اذ ات��ف��اق 2015 ال��ن��ووي دون 

���ص��م��ان��ات ب��ع��دم ان�����ص��ح��اب ال���والي���ات املتحدة 

اأخ��رى واإغ���اق املفت�صني الدوليني  منه م��رة 

حتقيقات ب�صاأن برنامج طهران الذريويف اإ�صارة 

اإىل ف�صل املحاوالت يف اجلمعية العامة لاأمم 

املتحدة حلل االأزم���ة، ق��ال الرئي�س االإي���راين 

االتفاق  اإحياء  فائدة  هي  ما  رئي�صي  اإبراهيم 

دون �صمان ب��اأن ال��والي��ات املتحدة لن تنتهكه 

م���رة اأخ����رى؟ وب��ع��د اج��ت��م��اع م��ع رئي�صي يوم 

الثاثاء يف نيويورك، قال الرئي�س الفرن�صي 

اإميانويل ماكرون الكرة اأ�صبحت االآن،
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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية وينفخون بالبوق قرب األقصى

االحتالل يلعب بالنار ويومين 
على طوفان االقتحامات

االنباط-وكاالت

امل�صتوطنني،  م��ن  جم��م��وع��ات  اق��ت��ح��م��ت 

وع��ددا  الرحمة  ب��اب  مقربة  اجلمعة،  اليوم 

طقو�صا  واأدوا  االأق�صى،  امل�صجد  اأب���واب  من 

تلمودية ا�صتفزازية بينها النفخ بالبوق

ع�����ص��و  اأن  م��ق��د���ص��ي��ة  م�������ص���ادر  واأف���������ادت 

اقتحم   ، رومت��ان  �صمحا  املتطرف  الكني�صت 

للم�صجد  امل���ح���اذي���ة  ال��رح��م��ة  ب����اب  م���ق���ربة 

بالبوق  بالنفخ  وق��ام  ال��ي��وم  �صباح  االأق�صى 

�صمن الطقو�س التلمودية اال�صتفزازية

التفا�صيل �ص »3«



املحلي
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 الفايز يلتقي في باريس وزير االتصاالت والتحول الرقمي الفرنسي

 وفد من األعيان يلتقي في باريس مساعد أمين عام الخارجية الفرنسية

 فلسطين النيابية تدين اقتحام اعضاء الكنيست مقبرة باب الرحمة

 النجار تطلع على مشروع مكتبة منزلية أسسه مواطن بمأدبا

 الخارجية تعزي بضحايا غرق مركب
 أبحر من لبنان

 المستقلة لإلنتخاب تنشر على موقعها 
اإللكتروني جداول الناخبين النهائية لغرف الصناعة

 حظر النَّشر في جريمة قتل وقعت في جرش

 الزرقاء: انطالق فعالية رياضية 
بعنوان صحتك بتهمنا..امشي معنا

 يوم طبي مجاني في نادي المستقبل 
لإلعاقة

االنباط- عمان

و���ش���ؤون  وزارة اخل��ارج��ي��ة  اأع��رب��ت   

املغرتبني عن خال�ص تعازيها ب�شحايا 

ميناء مدينة  م��ن  اأب��ح��ر  م��رك��ب  غ��رق 

امل��ن��ي��ة ال��ل��ب��ن��اين ال���ذي ت��ع��ر���ض للغرق 

يوم  م�ساء  ال�سورية،  ال�سواحل  قبالة 

اأم�����ض، مم��ا اأ���س��ف��ر ع��ن وق���وع ع�����س��رات 

الوفيات والإ�سابات واملفقودين.

تعازيها  �سادق  الوزارة عن  واأعربت 

الأليم،  امل�ساب  بهذا  ال�سحايا  ل��ذوي 

للم�سابني  العاجل  بال�سفاء  ومتنياتها 

والعثور على املفقودين �ساملني.

االنباط- عمان

للإنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  ن�سرت   

ع���ل���ى م��وق��ع��ه��ا الإل�����ك�����روين، ج����داول 

جمال�ض  لإنتخابات  النهائية  الناخبني 

وممثلي   2022 ال�����س��ن��اع��ة  غ���رف  اإدارة 

القطاعات ال�سناعية وفقا لنظام غرف 

ال�شناعة.

بح�سب  املن�سورة،  اجل���داول  وت�سمل 

النهائي  الناخبني  جدول  للهيئة،  بيان 

ل���غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة ع���م���ان )امل���وؤ����س�������س���ات 

الناخبني  وج���دول  ل��ل��ر���س��وم(،  امل�����س��ددة 

ال����ن����ه����ائ����ي ل����غ����رف����ة �����س����ن����اع����ة ع���م���ان 

)امل��وؤ���س�����س��ات غ���ر امل�����س��ددة ل��ل��ر���س��وم(، 

وج������دول ال���ن���اخ���ب���ني ال���ن���ه���ائ���ي ل��غ��رف��ة 

���س��ن��اع��ة ال���زرق���اء )امل��وؤ���س�����س��ات امل�����س��ددة 

النهائي  الناخبني  وج���دول  ل��ل��ر���س��وم(، 

الزرقاء )املوؤ�س�سات غر  لغرفة �سناعة 

الناخبني  وج���دول  ل��ل��ر���س��وم(،  امل�����س��ددة 

النهائي لغرفة �سناعة اإربد )املوؤ�س�سات 

الناخبني  وج���دول  ل��ل��ر���س��وم(،  امل�����س��ددة 

النهائي لغرفة �سناعة اإربد )املوؤ�س�سات 

غر امل�سددة للر�سوم(.

وك�������ان جم���ل�������ض م���ف���و����س���ي ال��ه��ي��ئ��ة 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل���لإن���ت���خ���اب، ق���د ح����دد ي���وم 

الأول  ت�������س���ري���ن   29 امل����واف����ق  ال�������س���ب���ت 

لإن��ت��خ��اب��ات  ل���لق���راع  م���وع���دا   ،2022

وممثلي  ال�سناعة  غرف  اإدارة  جمال�ض 

ال�سناعية. القطاعات 

ان االنباط- عَمّ

39 من  ت��ق��رر وع��م��ل ب��اأح��ك��ام امل����ادة 

الن�سر  حظر  والن�سر  املطبوعات  قانون 

بواقعة  تتعلق  معلومات  اأو  اأم���ور  ب���اأي 

اط�����لق ال���ن���ار م���ن ق��ب��ل ���س��خ�����ض ع��ل��ى 

عائلته يف مدينة جر�ض.

و���س��م��ل ق���رار احل��ظ��ر ع���دم ن�����س��ر اأي 

جمريات  اأو  باملو�سوع  تتعلق  معلومات 

يف  البحث  اأو  واملبدئي  الأويل  التحقيق 

العقوبةاملرتبة  اأو  القانوين  التكييف 

اأي  ن�سر  اإع����ادة  اأو  ت���داول  وم��ن��ع  عليها 

اأو فيديوهات تتعلق بالق�سية. �سور 

النباط- الزرقاء

 ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ة ري��ا���س��ي��ة ب��ع��ن��وان 

“�سحتك بتهمنا..ام�سي معنا “، والتي 
الها�سمية،  الثقايف يف  زها  نظمها مركز 

مب�������س���ارك���ة خم��ت��ل��ف اأط����ي����اف امل��ج��ت��م��ع 

املحلي.

وت�سمنت الفعالية التي رعاها رئي�ض 

عبدالرحيم  اجلديدة  الها�سمية  بلدية 

اأم��ام  م��ن  وانطلقت  ال��ع��م��و���ض،  ال��ق��لب 

حديقة  ب��اجت��اه  الها�سمية  اأم���ن  م��رك��ز 

ال�����س��ه��ي��د م��ع��اذ ال��ك�����س��ا���س��ب��ة، حم��ا���س��رة 

توعوية عن اأهمية ريا�سة امل�سي واأثرها 

الإيجابي على �سحة الإن�سان.

الها�سمية  بلدية  دعم  العمو�ض  واأكد 

طموح  تلبي  التي  اخل��لق��ة  للمبادرات 

واحتياجات املواطنني بكافة �سرائحهم، 

م���ث���ل ه���ذه  اإق����ام����ة  اأه���م���ي���ة  اإىل  لف���ت���ا 

بتطوير  تعنى  التي  الريا�سية  املبادرات 

العمل والهتمام ب�سحة اأفراد املجتمع.

واأ�سار اإىل اأن هذه املبادرات ت�سهم يف 

من  املجتمع  حياة  يف  اإيجابي  اأث��ر  ت��رك 

خ���لل ط���رح اأف��ك��ار ج��دي��دة وم��درو���س��ة 

متقدم،  ب�سكل  امل��واط��ن��ني  ح��ي��اة  تنظم 

حيث اأن ال�سراكة والتعاون بني البلدية

وت�سهم  مثمرة  ال��ث��ق��ايف  زه��ا  وم��رك��ز 

ب��اي��ج��اد ب��ي��ئ��ة اآم��ن��ة ل��لأط��ف��ال وداع��م��ة 

ب�سقل  ي�سهم  مما  واملبدعني  للمواهب 

مواهب رواد املركز

االنباط- عمان

 ي��ق��ي��م ن������ادي امل�����س��ت��ق��ب��ل ل���لإع���اق���ة 

�سحة  مديرية  م��ع  بالتعاون  احلركية 

يوما طبيا جمانيا  ال�سبت،  اليوم  عمان 

يف مقر النادي يف جبل احل�سني .

وي�����س��ت��م��ل ال���ي���وم ال��ط��ب��ي وف���ق ب��ي��ان 

����س���ادر ع���ن ال����ن����ادي، ع��ل��ى ت��خ�����س�����س��ات 

الطب العام وطب الأ�سرة

وط������ب ال���ب���اط���ن���ي وط������ب الأ�����س����ن����ان 

�سعوبة  وتخ�س�ض  الن�سائيه  واجللدية 

الطبيعي. النطق والعلج 

الطبي  ال��ي��وم  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ���س��ار 

منطقه  ���س��ك��ان  ال���ن���ادي  اع�����س��اء  ي�سمل 

جبل احل�سني وخميم احل�سني واملناطق 

املحيطة.

االنباط- عمان

ق���ال رئ��ي�����ض جم��ل�����ض الأع���ي���ان في�سل   

الأردن  يف  ال��رق��م��ي  القت�ساد  اإن  ال��ف��اي��ز، 

ي�سكل  باعتباره  متزايدا  اهتماما  ي�سهد 

اق���ت�������س���اد امل�������س���ت���ق���ب���ل، واأ�����س����ب����ح ي��ن��اف�����ض 

الق��ت�����س��اد ال��ت��ق��ل��ي��دي، وي��ح��ق��ق ع��ائ��دات 

مادية ت�سهم يف القت�ساد الكلي للدول.

ج���اء ذل���ك خ���لل ل��ق��ائ��ه يف ال��ع��ا���س��م��ة 

ال��ف��رن�����س��ي��ة ب���اري�������ض، وزي�����ر الت�������س���الت 

باروت،  جيان  الفرن�سي  الرقمي  والتحول 

ام�������ض اجل��م��ع��ة، يف اإط�����ار زي�����ارة ر���س��م��ي��ة 

يجريها لفرن�سا بدعوة من رئي�ض جمل�ض 

الفرن�سي. ال�سيوخ 

وح�������س���ر ال����ل����ق����اء، م�������س���اع���دا رئ��ي�����ض 

وعلياء  الرحيمي  مفلح  الأع��ي��ان  جمل�ض 

الأردن��ي��ة  ال�سداقة  جلنة  ورئي�ض  ب���وران، 

ال��ف��رن�����س��ي��ة يف الأع�����ي�����ان ع��ي�����س��ى م�����راد، 

وحم���م���د ال�������س���واب���ك���ه، وج�������ورج ح���زب���ون، 

فرن�سا  لدى  الأردين  ال�سفر  اإىل  اإ�سافة 

القي�سي. مكرم 

وبني الفايز، اأن التحول نحو القت�ساد 

الرقمي يعد �سرورة يف الوقت الراهن، يف 

ظل احلاجة اإىل تنويع من�سات ال�ستثمار 

وال����ت����ج����ارة، ب���ه���دف ت���ع���زي���ز الإن���ت���اج���ي���ة 

القطاعات  ع��ل��ى  وال��رك��ي��ز  والتناف�سية، 

الق��ت�����س��ادي��ة وال����س���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��ط��ور 

ال��ت��ق��ن��ي وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي امل���ت�������س���ارع ع��ل��ى 

العاملي. امل�ستوى 

ال��ت��ن��ب��ه،  ب�����داأ  الأردن  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

ل���ل���ت���ح���ولت ال���ت���ي ي�����س��ه��ده��ا الق���ت�������س���اد 

ال��ع��امل��ي، ال���ذي ب���داأ ال��ت��خ��ل��ي ع��ن الآل��ي��ات 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، والن�����خ�����راط ت���دري���ج���ي���ا يف 

القت�ساد الرقمي، اإذ �سهد الأردن موؤخرا 

اه��ت��م��ام��ا م��ل��ح��وظ��ا ب��ه��ذا ال��ق��ط��اع، وعلى 

وزارة للقت�ساد  ا�ستحداث  ذلك مت  �سوء 

ال��رق��م��ي، وو���س��ع ا���س��رات��ي��ج��ي��ات ي��ج��ري 

اإىل  الو�سول  بهدف  تنفيذها،  العمل على 

اإلكرونية«. “حكومة 
اأط����ل����ق  الأردن  اأن  ال����ف����اي����ز،  وذك��������ر 

الرقمي للخدمات  التحول  “ا�سراتيجية 
للفر�ض  منه  ادراك���ا  وذل���ك  احلكومية”، 

تكنولوجيا  قطاع  يوفرها  اأن  ميكن  التي 

من  للحد  الرقمي،  والقت�ساد  املعلومات 

معدلت البطالة عرب توفر فر�ض عمل، 

نظرا للتغرات املت�سارعة التي تطراأ على 

الهائلة  املعلوماتية  الثورة  الأ�سواق ب�سبب 

العامل. التي يعي�سها 

ال��دول  م��ن  ي��ع��د  الأردن  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

يف  الأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سباقة 

القطاع  يف  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  تبني 

الق���ت�������س���ادي مب��خ��ت��ل��ف جم���الت���ه وع��ل��ى 

راأ�سها جمالت الريادة والبتكار والإبداع، 

ول��دي��ه ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات وال��ربام��ج 

ومتكني  ال��رق��م��ي  الق��ت�����س��اد  دور  لتعزيز 

والو�سول  النمو  م��ن  النا�سئة  ال�سركات 

اإىل الأ�سواق العاملية.

واأ�ساف الفايز “اأننا ندرك باأن تطوير 

هذه  يف  اأول��وي��ة  يعد  الرقمي  القت�سادي 

امل���رح���ل���ة، ل���ه���ذا ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور 

�سركات القطاع اخلا�ض، من خلل تعزيز 

العاملية،  الأ�سواق  املناف�سة يف  قدرتها على 

القت�ساد  لتطوير  البتكار  فر�ض  ودع��م 

الرقمي«.

با�ستمرار  ي�سعى  الأردن  اأن  اإىل  ون��وه 

بهدف  العاملية،  ال�سركات  مع  التعاون  اإىل 

ت��ع��زي��ز امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ع��زز ب��ي��ئ��ة ري���ادة 

الأعمال والبتكار وتعمل على زيادة النمو 

القت�سادي وايجاد فر�ض العمل.

م��ن  “انطلقا  اإن�������ه  ال����ف����اي����ز  وق�������ال 

املتينة بني  وال��ع��لق��ات  ال��ق��وي��ة  ال�����س��راك��ة 

الأردن وفرن�سا، فاإننا نوؤكد اأهمية التعاون 

امل�������س���رك ب����ني ب��ل��دي��ن��ا ال�������س���دي���ق���ني، يف 

وم�ساعدة  احلديثة  التكنولوجيا  جمالت 

احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات  ت��و���س��ي��ع  يف  الأردن 

الرقمية«.

م��ع  ال��ع��م��ل  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  “اأننا  وب����ني 

ال�����س��رك��ات ال��ف��رن�����س��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���ض 

ال�سركات  اأج���ل دع��م من��و  ال��ف��رن�����س��ي، م��ن 

وتعزيز  عملها،  ن��ط��اق  وتو�سيع  الأردن��ي��ة 

العاملية،  الأ���س��واق  اإىل  للو�سول  قدراتها 

الب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  ن�سر  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ب���ني ال�����س��ب��اب، وال���س��ت��ث��م��ار يف الب��ت��ك��ار 

الرقمي«. والقت�ساد 

جامعة  اإن�ساء  اإىل  جم��ددا  الفايز  ودع��ا 

فرن�سية اأردنية يف الأردن، ملا لها اأهمية يف 

البلدين،  ب��ني  الثقافية  العلقات  تعزيز 

يف  ل����لأردن  الفرن�سية  امل�����س��اع��دات  مثمنا 

ن��اأم��ل  “اإننا  وق����ال  ال��ق��ط��اع��ات،  خم��ت��ل��ف 

ال��ذي  وامل��ن��ح  امل�ساعدات  برنامج  بتجديد 

كل  ويتم جتديده  للأردن  فرن�سا  تقدمها 

ثلث �سنوات«.

من جانبه، اأ�ساد الوزير الفرن�سي ببيئة 

قيام  على  ت�ساعد  التي  الأردنية،  الأعمال 

القطاعات  خمتلف  يف  ناجحة  ا�ستثمارات 

احل���ي���وي���ة، وم��ن��ه��ا ق���ط���اع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

احلديثة والتوجه نحو القت�ساد الرقمي 

ب��اع��ت��ب��اره ب���داأ يحتل م��رت��ب��ة م��ت��ق��دم��ة يف 

التجارة الدولية ويحقق عائدات كبرة.

على  الفرن�سية  احلكومة  حر�ض  واأك��د 

زيادة تعاونها مع الأردن، وو�سع خرباتها 

وامكانياتها اأمام اجلانب الأردين للإفادة 

م����ن ال���ت���ج���رب���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة يف جم����الت 

ال��ن��ه��و���ض ب��الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي واإم��ك��ان��ي��ة 

و�سوله اإىل الأ�سواق العاملية.

“بلده  اأن  اإىل  الفرن�سي  الوزير  ولفت 

املجالت  خمتلف  يف  الأردن  بدعم  معنية 

الأردين  لل�سباب  تدريبية  برامج  وتقدمي 

يخلق  الذي  الرقمي،  القت�ساد  جمال  يف 

فر�ض عمل كبرة للمتعطلني عن العمل، 

اإ���س��اف��ة اإىل ت��ق��دمي اخل���ربات ل����لأردن يف 

اأف�سل  با�ستخدام  الأع��لف  زراع��ة  جم��ال 

الزراعية«. التكنولوجيا  واأحدث 

وج������رى خ�����لل ال���ل���ق���اء ح������وار م��و���س��ع 

الفرن�سي  الأردين  ال��ت��ع��اون  اآل��ي��ات  ح���ول 

يف جم�����الت الق��ت�����س��اد وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 

ح��ي��ث حت����دث الأع����ي����ان ح����ول ال��ت��ح��دي��ات 

ج��راء  الأردن  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة 

جائحة  خلفته  وما  به،  املحيطة  الأو�ساع 

رتبتها  التي  والآثار  تداعيات،  كورونا من 

الأم��ن  على  الأوك��ران��ي��ة  الرو�سية  احل��رب 

الغذائي العاملي واأمن الطاقة.

ف��ر���س��ت  ال��ت��ح��دي��ت  ت��ل��ك  اأن  واأك�������دوا، 

واق��ع��ا ج��دي��دا ع��رب ال��ن��ظ��ر ب��ط��رق اأخ��رى 

للنهو�ض  تقليدية،  غ��ر  م��ن��اف��ذ  لإي��ج��اد 

ب��الق��ت�����س��ادي ال��وط��ن��ي وم��ن��ه��ا الق��ت�����س��اد 

م��ن  الأردن  ل��ت��م��ك��ني  وذل������ك  ال����رق����م����ي، 

داع��ني  القت�سادية،  التحديات  مواجهة 

ال�����س��رك��ات ال��ف��رن�����س��ي��ة اإىل ال���س��ت��ث��م��ار يف 

الأردن والإ�ستفادة من البيئة ال�ستثمارية 

ي��ق��دم��ه��ا الأردن  ال��ت��ي  والأم���ن���ة وامل���ي���زات 

للم�ستثمرين.

االنباط- عّمان

الأردن��ي��ة  ال�����س��داق��ة  جلنة  رئي�ض  التقى   

عي�سى  العني  الأع��ي��ان  جمل�ض  يف  الفرن�سية 

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع���ام  اأم���ني  م�ساعد  م����راد، 

ال��ف��رن�����س��ي��ة ك���ارول���ني ف������راري، يف ب��اري�����ض 

بح�سور وفد اأردين ي�سم اأع�ساء من جمل�ض 

الأع����ي����ان، ال����ذي ي��ق��وم ب���زي���ارة ر���س��م��ي��ة اإىل 

فرن�سا.

وج�������رى خ������لل ال���ل���ق���اء ب���ح���ث خم��ت��ل��ف 

وخا�سة  وفرن�سا  الأردن  بني  التعاون  اأوج��ه 

�سبل  اإىل  اإ���س��اف��ة  والق��ت�����س��ادي��ة،  ال�سيا�سية 

الأو���س��اع  واأث���ر  الربملانية،  العلقات  تعزيز 

وال����دور  الأردن  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��راه��ن��ة 

الإن�ساين جتاه اللجئني ال�سوريني، واأهمية 

وال�ستقرار  الأم��ن  لإح��لل  امل�سرك  العمل 

يف املنطقة.

الإقت�سادية  ال��روؤي��ة  م��راد  العني  وعر�ض 

امل��ل��ك��ي��ة وال��ت��ع��دي��لت ال��د���س��ت��وري��ة الأخ����رة 

واأث�����ره�����ا ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة احل����ي����اة ال�����س��ي��ا���س��ة 

ال��ف��ر���ض  اإىل ع���ر����ض  اإ����س���اف���ة  واحل���زب���ي���ة، 

والت�سهيلت الإقت�سادية وال�ستثمارية التي 

يقدمها قانون البيئة ال�ستثمارية اجلديد .

���س��راك��ات  ب���ن���اء  اإىل  الأردن  ���س��ع��ى  واأك�����د 

فرن�سا،  م��ع  امل��ج��الت  مبختلف  اإق��ت�����س��ادي��ة 

اإىل الإت��ف��اق��ي��ات الإق��ت�����س��ادي��ة التي  م�����س��را 

اإط���ار  يف  وال���ع���راق  م�سر  م��ع  الأردن  وق��ع��ه��ا 

التعاون الإقت�سادي لتحقيق الأمن الغذائي 

وجت�������اوز ت���داع���ي���ان ك����ورون����ا وال�������س���راع���ات 

الإقليمية .

ب��ع��م��ق  الأردين  ال����وف����د  اأ������س�����اد  ب���������دوره، 

وفرن�سا،  الأردن  ب��ني  التاريخية  ال��ع��لق��ات 

م���وؤك���دي���ن ع��ل��ى اأن���ه���ا ع���لق���ات ق��ائ��م��ة على 

الإح�������رام امل���ت���ب���ادل، ومب����ا ي���خ���دم م�����س��ال��ح 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

يف  ال�ستثمارية  الفر�ض  ال��وف��د  وع��ر���ض 

تقدم  ال��ت��ي  وال��ت�����س��ه��ي��لت  وامل���ي���زات  الأردن 

الآمنه  البيئة  على  موؤكدين  للم�ستثمرين، 

وامل�ستقرة لأي ا�ستثمار يف الأردن.

عن  الفرن�سية،  امل�سوؤولة  ع��ربت  ب��دوره��ا. 

اعتزازها بامل�ستوى الرفيع الذي و�سلت اليه 

خمتلف  يف  الأردن���ي���ة  الفرن�سية  ال��ع��لق��ات 

يقوم  الذي  الكبر  بالدور  م�سيدة  املجالت، 

ال�سوريني،  ال��لج��ئ��ني  خ��دم��ة  يف  الأردن  ب��ه 

ولوقوف الأردن بقيادة جللة امللك عبداهلل 

الثاين اإىل جانب املجتمع الدويل يف حماربة 

الإرهاب.

واأكدت،اأن فرن�سا معنية بتعزيز علقاتها 

التحديات  ل��ت��ج��اوز  وم�ساعدته  الأردن  م��ع 

الإقت�سادية.

االنباط- عمان

اقتحام  النيابية،  فل�سطني  جلنة  دان��ت   

ع����دد م���ن اأع�������س���اء ال��ك��ن��ي�����س��ت الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

وم�����س��ت��وط��ن��ني ي���ه���ود ل��ل��م�����س��ج��د الأق�����س��ى 

امل����ب����ارك، حت���ت ح��م��اي��ة ���س��رط��ة الح���ت���لل 

الإ�سرائيلية.

�سحفي  ب���ي���ان  يف  ال��ل��ج��ن��ة،  وا���س��ت��ن��ك��رت 

رئي�سها  ل�سان  على  اجلمعة،  ام�ض  اأ�سدرته 

ع��دد من  اإق��دام   ، الظهراوي  النائب حممد 

على  ال��ي��وم،  ���س��ب��اح  “الكني�ست”،  اأع�����ش��اء 

ال��ن��ف��خ ب��ال��ب��وق داخ���ل م��ق��ربة ب���اب الرحمة 

تعترب  خ��ط��وة  يف  “الأق�سى”،  ل  امل��ح��اذي��ة 

امل�سجد  حلرمة  خطرا  وانتهاكا  ا�ستفزازا 

املبارك واأكنافه.

ال���ك���ي���ان  حم��������اولت  اأن  اإىل  واأ�������س������ارت 

ال�����س��ه��ي��وين ل��ت��غ��ي��ر ال����واق����ع ال��ت��اري��خ��ي 

وال���ق���ان���وين ال��ق��ائ��م يف ال��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة و 

اإىل  وم�����س��ره��ا  م��رف��و���س��ة  “الأق�سى”، 
الف�سل.

واأكدت اللجنة اأهمية الو�ساية الها�سمية 

يف  وامل�سيحية  الإ���س��لم��ي��ة  امل��ق��د���س��ات  ع��ل��ى 

القد�ض ال�سريف، م�سرة اإىل مواقف جللة 

امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ال��ث��اب��ت��ة وال��را���س��خ��ة 

جتاه الق�سية الفل�سطينية.

الربملانات  النيابية”،  “فل�سطني  ودع��ت 

�سرورة  اإىل  والدولية  والإقليمية  العربية 

ال��ت��ي من  ات��خ��اذ ك��ل الإج�����راءات ال�ساغطة 

امل�سروعة،  غر  املمار�سات  تلك  وقف  �ساأنها 

والتي ترف�سها الأعراف واملواثيق الدولية.

اإىل  الفل�سطينية  ال��ف�����س��ائ��ل  دع���ت،  ك��م��ا 

وح��ل  الفل�سطيني  ال�����س��ف  وح����دة  ����س���رورة 

اخل�����لف�����ات ب���ي���ن���ه���م مل����واج����ه����ة الح����ت����لل 

وخم���ط���ط���ات���ه و����س���ل���وك���ه الإج�����رام�����ي ب��ح��ق 

الفل�سطيني  وال�سعب  وامل��ق��د���س��ات  ال��ق��د���ض 

الأعزل.

االنباط- ماأدبا

 اط��ل��ع��ت وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة ه��ي��ف��اء النجار 

���س��ب��اح ام�������ض، ع��ل��ى م����ب����ادرة م���واط���ن ق��ام 

ورثه  ق��دمي  منزل  يف  عامة  مكتبة  تاأ�سي�ض 

ع���ن وال�����ده يف م���اأدب���ا واأط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا اإ���س��م 

اآلف الكتب التي تعك�ض  “زمكان” وحتتوي 
الراث الأردين وت�ستقبل زوارها جمانا.

التي  املكتبة  م��راف��ق  ال��ن��ج��ار يف  وج��ال��ت 

حت��ت��وي ���س��ت��ى اأن������واع ال��ك��ت��ب ال��ت��ي جمعها 

���س��اح��ب امل����ب����ادرة امل����واط����ن رائ�����د ال���ط���وال 

امل��ع��رف��ة  واإث�������راء  ال����ق����راءة  ع��ل��ى  للت�سجيع 

والثقافة لدى ال�سباب.

�سحفية،  ب��ت�����س��ري��ح��ات  ال��ن��ج��ار  وق���ال���ت 

اأردين  ق�سة مواطن  املبادرة حتكي  اإن هذه 

يع�سق الكتاب وعمل على م�سروعه اخلا�ض 

امكانياته  رغم  عامة  ملكتبة  منزله  بتحويل 

بالبداع والبتكار  املتوا�سعة ويتميز  املادية 

وبطابعه ال�سياحي كون املنزل قدمي.

واأ�سافت، اأن وزارة الثقافة �ست�ساعد هذه 

الكتب  بت�سنيف  الإب��داع��ي  الثقايف  امل�سروع 

اإلكرونية  مكتبة  اإىل  حتويله  يف  والإ�سهام 

م��اأدب��ا،  يف  ال�سياحة  خ��ارط��ة  على  وو�سعها 

دعم  تتطلب  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرة 

وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  م��ن  اجل��ه��ات  خم��ت��ل��ف 

والبلدية واملجتمع املحلي للحفاظ عليه.

بدوره، قال �ساحب املبادرة رائد الطوال، 

ع�سر  قبل  ك��ان��ت  املكتبة  تاأ�سي�ض  ف��ك��رة  اإن 

�سنوات، حيث بداأ بجمع الكتب يف هذا البيت 

املكتبة  لتجهيز  املتاحة  الأدوات  وا�ستخدم 

التي حتتوي اأكرث من 20 األف كتاب متنوعة 

ال�����راث الأردين  ت��ع��ك�����ض  ال��ت��ي  امل�����س��ام��ني 

خلل مئة �سنة ما�سية.

ذاتية ومتوا�سعة عمل  اأنه بجهود  وبني، 

معلما  لي�سبح  وتاأهيله  امل��ك��ان  جتهيز  على 

الكتاب  ع��ل��ى  يعتمد  اأردن���ي���ا  ت��راث��ي��ا  ثقافيا 

كم�سدر للمعلومة والثقافة واحلفاظ على 

وال��ن��ادرة  الثمينة  الكتب  م��ن  ق��دمي��ة  ن�سخ 

وت��ق��دمي��ه��ا ل���ل���زوار جم��ان��ا ل��ل��ق��راءة و���س��ط 

اأج������واء ت��راث��ي��ة ت��ق��ل��ي��دي��ة ت��ع��ك�����ض ال����راث 

الأردين الأ�سيل.

“زمكان”  م��ك��ت��ب��ة  يف  ال���ل���ق���اء  وح�������س���ر 

م�����س��اع��د حم��اف��ظ م���اأدب���ا اأك�����رم اخل���وال���دة، 

وم���دي���ر ث��ق��اف��ة م���اأدب���ا حم��م��د ال���رواح���ن���ة، 

والنائب جمدي اليعقوب، اإ�سافة اإىل نخبة 

من املثقفني واأبناء املجتمع املحلي .

ال�سبت   24 / 9 / 2022
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االنباط-وكاالت

امل�ستوطنني،  م��ن  جم��م��وع��ات  اق��ت��ح��م��ت 

وع��ددا  الرحمة  ب��اب  مقربة  اجلمعة،  ال��ي��وم 

طقو�سا  واأدوا  الأق�����س��ى،  امل�سجد  اأب���واب  م��ن 

تلمودية ا�ستفزازية بينها النفخ بالبوق

ع�����س��و  اأن  م��ق��د���س��ي��ة  م�������س���ادر  واأف���������ادت 

اقتحم   ، رومت��ان  �سمحا  املتطرف  الكني�ست 

للم�سجد  امل���ح���اذي���ة  ال���رح���م���ة  ب����اب  م���ق���ربة 

بالبوق  بالنفخ  وق���ام  ال��ي��وم  �سباح  الأق�����س��ى 

�سمن الطقو�س التلمودية ال�ستفزازية

امل�����س��ت��وط��ن��ن  م����ن  جم���م���وع���ة  اأدى  ك���م���ا 

عند  البوق  نفخ  بينها  من  رق�سات وطقو�ساً 

ب���اب ال��غ��وامن��ة، واأم����ام ب���اب امل��ل��ك الفي�سل. 

ي���اأت���ي ذل���ك ق��ب��ي��ل ث��اث��ة اأي�����ام م���ن ط��وف��ان 

الأق�����س��ى  للم�سجد  ال��ي��ه��ودي��ة  الق��ت��ح��ام��ات 

والتي ي�ستعد امل�ستوطنون لتنفيذها بدءاً من 

يوم الأحد املقبل، وفق وكالة �سهاب

وت��ت��وا���س��ل ال���دع���وات ل�����س��د ال���رح���ال اإىل 

امل�����س��ج��د الأق�������س���ى والع���ت���ك���اف يف رح��اب��ه 

امل�ستوطنن  اق��ت��ح��ام��ات  وج���ه  يف  وال���رب���اط 

حتى انتهاء اأعياد الحتال

رئي�س  نائب  اخلطيب  كمال  ال�سيخ  واأك��د 

احل��رك��ة الإ���س��ام��ي��ة يف ال��داخ��ل امل��ح��ت��ل، اأن 

نفخ البوق يف امل�سجد الأق�سى املبارك وغريه 

التوراتية،  الدينية  والطقو�س  ال�سعائر  من 

حريق  ون��ار  جمر  على  نفخ  احلقيقة  يف  ه��و 

ه��ذه  ب��ف��ع��ل  امل��ن��ط��ق��ة  ك��ل  �سي�ستعل يف  ك��ب��ري 

املمار�سات العن�سرية واحلمقاء

وحذر من اأن الأمر و�سل اإىل حد اأن تعلن 

اإحدى جمعيات بناء الهيكل املزعوم وامل�سماة 

�سفريات  تنظيم  اإىل  باأيدينا  الهيكل  جبل 

جم��ان��ي��ة م���ن اأق�����س��ى ال�����س��م��ال اإىل اأق�����س��ى 

اجل���ن���وب، ل��ل��م�����س��ارك��ة يف اق��ت��ح��ام وت��دن��ي�����س 

�ساحاته واأداء طقو�س و�سعائر النفخ يف البوق 

يف �ساحات امل�سجد

ع�سو كني�ست الحتال”�سمحا رومتان” 

ينفخ بالبوق يف مقربة باب الرحمة املحاذية 

للم�سجد الأق�سى املبارك �سباح اليوم

ك���م���ا دع�����ا ال����ق����ي����ادي يف ح����رك����ة ح��م��ا���س 

ع��ل��ي ال��ع��ام��ودي ل���ردع حم����اولت الح��ت��ال 

ك�����س��ر اخل���ط���وط احل���م���راء ب��الأق�����س��ى، عرب 

املخططات  اأك���رب  اأح���د  لتنفيذ  خم��ط��ط��ات��ه 

لقتحامه خال الأيام القادمة

ن���ق���رب م���ن تنفيذ  ال����ع����ام����ودي:  وق�����ال 

لقتحام  الإ�سرائيلية  املخططات  اأك��رب  اأح��د 

امل�سجد الأق�سى املبارك وهو جزء من معركة 

الحتال على القد�س ، موؤكدا اأن الحتال 

اليهودية  الأع��ي��اد  حم��ط��ات  ع��رب  �سيوا�سل 

ا�ستكمال خمططاته بالأق�سى

امل��ب��ع��دة عن  املقد�سية  امل��راب��ط��ة  واأ����س���ارت 

على  تعقيبا  ع��م��رو،  زي��ن��ة  الأق�����س��ى  امل�سجد 

اعتقالها واإبعادها اليوم ملدة اأ�سبوع، اإن هدف 

تفريغ  هو  الإبعاد  و�سيا�سة  العتقالت  هذه 

ومرابطيه،  الن�سطاء  م��ن  الأق�سى  امل�سجد 

حيث �سن الحتال يف الأيام القليلة املا�سية 

ح��م��ل��ة اع��ت��ق��الت وا���س��ت��دع��اءات يف ال��ق��د���س 

لقتحامات  مقاوم  عمل  اأي  ملنع  حماولة  يف 

امل�ستوطنن لاأق�سى

ال�سفة  اأه��ل��ن��ا يف  ودع����ت ح��رك��ة ح��م��ا���س 

ال���غ���رب���ي���ة وال����ق����د�����س امل���ح���ت���ل���ة وال�����داخ�����ل 

الفل�سطيني املحتل اإىل �سد الرحال والنفري 

وال���رب���اط يف امل�����س��ج��د الأق�����س��ى، دف��اع��ا عن 

والتدني�س  التهويد  خمططات  �سد  املدينة 

وخا�سة يف فرة الأعياد املزعومة

ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رة  ت�سهد  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

ان�����ط�����اق م����وج����ة ع����ات����ي����ة م�����ن ال�����ع�����دوان 

ال���س��ت��ي��ط��اين ع��ل��ى امل�����س��ج��د الأق�������س���ى من 

اق���ت���ح���ام���ات ون����ف����خ يف ال�����ب�����وق، وال���رق�������س 

وا�ستباحة امل�سجد �سعيا لتهويده ب�سكل كامل 

وفر�س واقع جديد فيه

ووف�������ق خم���ط���ط���ات الح������ت������ال، ت�����س��ع��ى 

جماعات الهيكل خال 26 و27 من �سبتمرب 

 ، العربية  ال�سنة  راأ����س  ي�سمى  ب�ما  اجل���اري، 

اإىل نفخ البوق عدة مرات يف امل�سجد الأق�سى 

امل��ب��ارك. ويف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق 5 اأكتوبر 

ال��غ��ف��ران  ع��ي��د  ي�سمى  م��ا  ���س��ي�����س��ادف   2022

ال���ع���ربي، وي�����س��م��ل حم���اك���اة ط��ق��و���س ق��رب��ان 

الغفران يف الأق�سى، وهو ما مت بالفعل دون 

اأدوات يف العام املا�سي

يوم  ب�  ي�سمى  فيما  امل�ستوطنون  ويحر�س 

ال��ب��وق وال��رق�����س يف  ال��غ��ف��ران على النفخ يف 

يف  التنكزية  امل��در���س��ة  يف  املغت�سب  كني�سهم 

املغرب  اأذان  بعد  لاأق�سى  ال��غ��رب��ي  ال����رواق 

م��ب��ا���س��رة، ول���ك���ون ه���ذا ال��ع��ي��د ي���وم تعطيل 

الأك��رب  القتحام  ف��اإن  احل��ي��اة،  ملرافق  �سامل 

احتفاًل به �سياأتي اخلمي�س 6 اأكتوبر 2022. 

وحتى   10-10 الث��ن��ن  م��ن  الأي���ام  و�ست�سهد 

الثنن 17-10-2022 ما ي�سمى عيد الُعُر�س 

التوراتي، ويحر�س امل�ستوطنون خاله على 

اإىل الأق�سى، وهي  النباتية  القرابن  اإدخال 

وثمار  النخيل  و�سعف  ال�سف�ساف  اأغ�سان 

احلم�سيات وغريها

االنباط-وكاالت

ال��ت��ي يقرب  الأوق����ات،  ه��ذه  تت�ساعد يف 

الربملانية  الن��ت��خ��اب��ات  ان��ع��ق��اد  م��وع��د  فيها 

ال�ستيطانية  احل����رب  الح���ت���ال،  دول����ة  يف 

ت�ستغل  حيث  القد�س،  مدينة  �سد  ال�سر�سة 

اجل��م��اع��ات ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة حاجة 

بفر�س  اأ�سواتها،  اإىل  الإ�سرائيلية  الأح��زاب 

للم�سادقة  ال�ستيطانية  املزيد من خططها 

لتهويد  ال��رام��ي��ة  اخل��ط��ط  اإط����ار  يف  عليها، 

املدينة بالكامل

القد�س يف عن العا�سفة

اجلديدة  ال�ستيطانية  اخلطط  و�سمن 

تعتزم بلدية الحتال اإقامة ج�سر جديد يف 

املوؤدي لاأق�سى، واإزال��ة اجل�سر  باب املغاربة 

امل�ستوطنن،  اخل�سبي املخ�س�س لقتحامات 

اإىل خم���ط���ط ج���دي���د وخ��ط��ري  ب���الإ����س���اف���ة 

دخ��ول  لأج���ل متكن  امل��غ��ارب��ة،  ب��اب  لتو�سيع 

امل�ستوطنن باأعداد اأكرب من �ساحة الرباق

ب��دء �سلطات الحتال  ذل��ك مع  وت��راف��ق 

تنفيذ خمططات لإقامة م�سروع ا�ستيطاين 

ج���دي���د حت���ت م�����س��م��ى ح��دي��ق��ة ال����غ����زلن يف 

بعد  املدينة،  �سمال  زئيف  ب�سغات  م�ستوطنة 

اأقل من اأ�سبوع على تقدمي املخطط، والذي 

ياأتي على م�ساحة 700 دومن بن بلدتي بيت 

املحتلة،  القد�س  �سرقي  �سمال  حنينا وحزما 

�سلطة  ت�سمى  ما  �ست�سارك  املخطط  وح�سب 

التي   ، الوطنية  احلديقة  بناء  يف  الطبيعة 

�ست�سم قطيعا من الغزلن واأنواع فريدة من 

النباتات واحليوانات

ويف ه����ذا ال�������س���ي���اق، ق����رر وزي�����ر ال��ق��د���س 

تخ�سي�س  الكن،  زئيف  الحتال  بحكومة 

م�������س���اري���ع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ����س���ي���ك���ل،  م���ل���ي���ون   2.5

البلدة  يف  ال��رئ��ي�����س  ال�����س��ارع  يف  ا�ستيطانية 

القدمية من القد�س املحتلة، بحجة احلفاظ 

نتيجة  وت�سققات  ت�سدعات  بعد ظهور  عليه 

ال��ت��ي جتريها جمعية  والأن���ف���اق  احل��ف��ري��ات 

األعاد ال�ستيطانية اأ�سفل تلك املنطقة

تطهري عرقي يف ال�سفة

ن�سيب  ال�سفة  مناطق  من  للعديد  وكان 

لنهب  ال��رام��ي��ة  ال�ستيطانية  ال��ه��ج��م��ات  يف 

امل����زي����د م����ن الأرا������س�����ي وت���ه���ج���ري ���س��ك��ان��ه��ا، 

ح��ي��ث ه��دم��ت ق��ب��ل اأي����ام ���س��ل��ط��ات الح��ت��ال 

عرب  جتمع  يف  م�ساكن  ثاثة  الإ�سرائيلي، 

كما  اأريحا،  غرب  جنوب  البدوي،  الر�سايدة 

�سياجا  الإ�سرائيلي،  الح��ت��ال  ق��وات  دم��رت 

التعاونية،  العو�سج  قرية  قرب  مياه  و�سبكة 

وا���س��ت��ول��ت عليهما،  اأري���ح���ا،  م��دي��ن��ة  ���س��م��ال 

�سامية  ع��ن  جتمع  يف  م�سكنن  هدمت  كما 

البدوي، �سرق مدينة رام اهلل، وا�ستولت على 

لبلدة  التابعة  املراجم  خربة  يف  متنقل  بيت 

م�سكنا  هدمت  كذلك  نابل�س،  جنوب  دوم���ا، 

يف منطقة الركيز، قرب قرية توانة مب�سافر 

ي��ط��ا، ج��ن��وب اخل��ل��ي��ل، اأق���ام���ه ���س��اح��ب��ة من 

التطهري  �سيا�سة  �سمن  وال��ط��وب،  ال�سفيح 

العرقي

وم���ع ب���دء ال��ت��ح�����س��ري مل��و���س��م ج��ن��ي ث��م��ار 

الزيتون املقرر اأن تبداأ نهاية ال�سهر اجلاري، 

اأق��دم م�ستوطنون، يقطنون  وكعادة كل عام، 

زيتون  ثمار  �سرقة  على  يت�سهار  م�ستوطنة 

من اأرا�سي بلدة بورين، جنوب نابل�س

ال�ستيطان  مكافحة  هيئة  ح���ذرت  وق���د 

ت�ساعد  م��ن  الفل�سطينية  لل�سلطة  التابعة 

ع��م��ل��ي��ات الع�����ت�����داءات وال�������س���رق���ة وال��ن��ه��ب 

م���ن ق��ب��ل امل�����س��ت��وط��ن��ن م���ع اق�����راب مو�سم 

املحاذية  املناطق  يف  خا�سة  الزيتون،  قطف 

للم�ستوطنات

االنباط-وكاالت

 ت��ت��ج��ه الأو������س�����اع ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف دول����ة 

الح���ت���ال، م��ع اق����راب اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات 

ات�����س��اح  ب��ع��د  خ��ا���س��ة   ، الكني�ست  ال��ربمل��ان��ي��ة 

اأن  املتناف�سة،  وال��ت��ك��ت��ات  الأح����زاب  خ��ارط��ة 

اإىل مزيد من عدم ال�ستقرار، حيث  الأم��ور 

رج��ح��ت درا���س��ة ب��ق��اء ح��ال��ة ع���دم ال���س��ت��ق��رار 

واأن   ،2030 العام  حتى  اإ�سرائيل  يف  ال�سيا�سي 

تبقى دولة الحتال يف النطاق ال�سلبي

ج��اء ذل��ك يف ورق��ة بحثية اأ�سدرها مركز 

ال��زي��ت��ون��ة ل��ل��درا���س��ات وال���س��ت�����س��ارات، در�ست 

م�ستقبل ال�ستقرار ال�سيا�سي يف اإ�سرائيل �سنة 

2030، اأعدها الدكتور وليد عبد احلي، خبري 

الدرا�سات امل�ستقبلية

ودّلت املعطيات الكمية للموؤ�سرات املركزية 

وال��ف��رع��ي��ة ل��ا���س��ت��ق��رار ال�����س��ي��ا���س��ي ع��ل��ى اأن 

طبقاً   ، ال�سلبي  النطاق  يف  �ستبقى  اإ�سرائيل 

لنموذج قيا�س ال�ستقرار ال�سيا�سي

ويعني ذلك اأن اإ�سرائيل �ستبقى حتى �سنة 

2030 دولة غري م�ستقرة نظراً لواقعها املحلي 

اأوًل، والإقليمي ثانياً، والدويل اأخرياً

وت�ستعد دولة الحتال، يف بداية نوفمرب 

ال����ق����ادم، لإج�������راء ان��ت��خ��اب��ات ب��رمل��ان��ي��ة، هي 

املا�سية،  ال��ث��اث  ال�سنوات  خ��ال  اخلام�سة 

ب�سبب عدم ا�ستقرار الئتافات احلكومية

ال��راأي  ا�ستطاعات  ت�سري  اللحظة  وحتى 

النتخابات،  على  املتناف�سن  الفريقن  اأن 

لن  والي�سار،  الو�سط  والثاين  اليميني  الأول 

يتمكنا من احل�سول على الن�سبة الازمة من 

اأع�ساء الكني�ست لت�سكيل الئتاف احلكومي 

اجلديد بعد تلك النتخابات

وم���ن امل��ح��ت��م��ل اأن ي��خ��رج اأي�����س��اً ائ��ت��اف 

حكومي �سعيف عن تلك النتخابات، كما كان 

اأجريت  التي  ال��راب��ع��ة  النتخابات  يف  احل��ال 

الئتاف  وك��ان  املا�سي،  العام  من  مار�س  يف 

احل��ك��وم��ي، ال���ذي مل ي��دم ���س��وى ع���ام، مكوناً 

من 8 اأحزاب، ومل يكن يحمل اأي جتان�س بن 

كما  ال�سابقة،  الئتافات  غ��رار  اأح��زاب��ه على 

مل يتمكن هذا الئتاف من ال�سمود �سوى 

لعام واحد

ع���دم  م�����س��ت��وى  اأن  اإىل  ال���ب���ح���ث  واأ������س�����ار 

-2022 ال��ف��رة  خ��ال  �سيتقل�س  ال�ستقرار 

2030، لكنه �سيبقى يف نطاق امل�ساحة ال�سلبية 

و���س��م��ن جم��م��وع��ة ال������دول غ���ري امل�����س��ت��ق��رة، 

 -0.3( ب��ن  ال�ستقرار  ع��دم  معدل  و�سيبقى 

املراتب  اإ�سرائيل يف  �سُيبقي  ما  و0.4-(، وهو 

بني 107 و111 على اأ�سا�س قيا�س 192 دولة

التي  ال��ف��رات  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  وخل�ست 

عرفت تزايداً يف عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي يف 

اإ�سرائيل هي الفرات التي تلت ال�سنوات التي 

ت�ساعدت فيها املواجهة بن املقاومة وال�سعب 

الفل�سطيني من ناحية، والقوات الإ�سرائيلية 

وامل�ستوطنن من ناحية ثانية

وق��د ظهر ه��ذا الأم���ر يف م��راح��ل م��ا بعد 

م��ع قطاع  ال��ك��ربى  وامل��واج��ه��ات  النتفا�سات 

غزة، واملواجهات حول الأماكن الدينية ب�سكل 

خا�س

وبناء على ما �سبق، راأى الباحث اأن تعميق 

ظاهرة عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي يف اإ�سرائيل، 

مرتبط بن�ساطات املقاومة وتوقف املفاو�سات 

عن  ناهيك  اإ�سرائيل،  مع  الأمني  والتن�سيق 

�سرورة البحث يف كيفية تاأجيج التباينات بن 

)الأ�سكنازمي،  اليهودية  الفرعية  الثقافات 

وال�����س��ف��اردمي، وال��رو���س، وال��ي��ه��ود الأف��ارق��ة( 

وال�ستفادة  بل  والعلمانين،  املتدينن  وبن 

ال��ي��ه��ودي��ة م��ث��ل حركة  ال��ت��ي��ارات  م��ن بع�س 

ناطوري كارتا اأو تيار املوؤرخن اجلدد

م��وج��ات  اأن  البحثية  ال��ورق��ة  ذك���رت  ك��م��ا 

اإ�سرائيل تقود  الر�سمي مع  العربي  التطبيع 

ا�ستمرار  احتمالت  لتعزيز  مواتية  بيئة  اإىل 

بل  اإ�سرائيل،  يف  ال�ستقرار  م�ستوى  حت�سن 

وانتقاله من امل�ستوى ال�سلبي الآن اإىل بداية 

امل�ستوى الإيجابي لحقاً

بثاثة  ذل��ك  العلمية  ال��ورق��ة  وق��د رهنت 

املقاومة  ق��وى  ا�سراتيجية  اأول��ه��ا:  ع��وام��ل، 

لتعميق عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي يف اإ�سرائيل، 

دول���ة  م���ع  الأم���ن���ي  التن�سيق  اإل���غ���اء  واأه��م��ه��ا 

الحتال وحّل اأجهزته، حيث تدل الدرا�سات 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��اق��ة ال��وط��ي��دة بن 

م�ستوى ال�ستقرار يف اإ�سرائيل وبن م�ستوى 

التن�سيق الأمني

وذك������رت اأن ال���ع���ام���ل ال���ث���اين ه���و ت��ف��اق��م 

اإ���س��رائ��ي��ل،  ي��ه��ود  ب��ن  املجتمعية  ال��ت��ب��اي��ن��ات 

انعكا�س  ه��و  والأخ����ري،  الثالث  العامل  فيما 

التطورات الإقليمية والدولية على مقومات 

ال�ستقرار ال�سيا�سي يف اإ�سرائيل

اأي���ام، عملية  اأن��ه انتهت، قبل  جدير ذك��ره 

فتح باب تقدمي القوائم احلزبية لنتخابات 

حزبية،  قائمة   40 ق��دم��ت  حيث   ، الكني�ست 

ن�سبة  اج��ت��ي��ازه��ا  ي��ت��وق��ع  ل  ق��ائ��م��ة   27 منها 

احل�سم

ا�ستطاع ج��رى قبل  اأظ��ه��رت نتائج  وق��د 

اأي�����ام ل���ل���راأي ال���ع���ام الإ���س��رائ��ي��ل��ي ح���ول تلك 

بقيادة  ال��ي��م��ن  مع�سكر  ت��ع��ادل  الن��ت��خ��اب��ات 

بنيامن نتنياهو مع املع�سكر املناوئ له بقيادة 

رئي�س احلكومة احلايل يائري لبيد

الإ�سرائيلية،  م��ع��اري��ف  �سحيفة  وذك����رت 

التي ن�سرت نتائج ال�ستطاع، اجلديد، اأن كل 

الأوىل  للمرة  57 مقعدا  �ستح�سل على  كتلة 

يف ا�ستطاعات ال��راأي، والقائمة امل�سركة 6 

مقاعد، قبل ان�سحاب التجمع من القائمة

ووفقا لا�ستطاع، يح�سل حزب الليكود 

على 31 مقعدا، مقابل 25 مقعدا ل� ي�س عتيد 

املع�سكر  و  مقعدا،   11 الدينية  ال�سهيونية  و 

مقعدا،   12 غانت�س  بيني  برئا�سة  الر�سمي 

و  م��ق��اع��د،   5 و مريت�س  م��ق��اع��د،   5 العمل  و 

7 مقاعد،  هتوراة  يهدوت  و  8 مقاعد،  �سا�س 

و امل�سركة ، قبل ان�سحاب التجمع، 6 مقاعد، 

و اإ�سرائيل بيتنا بقيادة اأفيجدور ليربمان 6 

مقاعد، و املوحدة 4 مقاعد

ويف دلل��ة على وج��ود �سباب �سيا�سي قبل 

تلك الن��ت��خ��اب��ات، ج��رى الإع����ان ع��ن ف�ّس 

بزعامة  اليهودي  البيت  ح��زب  بن  ال�سراكة 

ايليت �ساكيت، ووزير الت�سالت يوعاز هندل، 

حتت ا�سم الروح ال�سهيونية

وق���د ت���راف���ق ذل���ك م���ع ال��ت��ح��اق ع���دد من 

لتخاذ  املت�سددة  الدينية  الأح����زاب  اأع�����س��اء 

قرارات بعدم امل�ساركة يف النتخابات القادمة، 

على غرار ما قام به نفتايل بينيت الذي كان 

ي�سغل من�سب رئي�س احلكومة

االحتالل يلعب بالنار ويومين على طوفان 
االقتحامات

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية وينفخون بالبوق قرب األقصى

 االستيطان ينهش القدس ويقطع أوصال الضفة والمستوطنون 
يصعدون الهجمات بسبب انتخابات »الكنيست«

 »الزيتونة للدراسات«: إسرائيل بدون استقرار سياسي حتى العام 
2030.. والسبب المقاومة وتأجيج التباينات بين الثقافات اليهودية

 سيناتور أمريكي: بايدن سبب لنا إحراجا 
دبلوماسيا و ال يعي ما يدور حوله

 األزمة تتعقد 00 أمريكا: طلب إيران 
بإغالق التحقيقات النووية غير منطقي 

وطهران تحملها مسؤولية الفشل

 جنوب إفريقيا تكشف عن مسّيرة 
ضاربة تنافس »بيرقدار« التركية

 »يونيسيف«: أطفال السودان 
يواجهون عاصفة من األزمات

االنباط-وكاالت

جيم  اجلمهوري،  الكونغر�س  ع�سو  قال 

بايدن  الأمريكي جو  الرئي�س  اإن  ج���وردان، 

ال�سيا�سة  يف  ع���ار  و���س��م��ة  اإىل  ال���ب���اد  ق���اد 

اخلارجية وامل�ساكل القت�سادية

وك��ت��ب ج������وردان ع��ل��ى ت��وي��ر : اأم��ري��ك��ا 

وتف�س  قيا�سًيا،  ت�سخًما  ت�سهد  ب��اي��دن  ج��و 

ل��ل��ج��رائ��م، ورق���م���ا ق��ي��ا���س��ي��ا ل��ل��ه��ج��رة غري 

ال�سرعية

واعترب جوردان اأنه يف عهد بايدن �سهدت 

اخلارجية، وغ�س  لل�سيا�سة  اإهانات  اأمريكا 

النظر عن مدفوعات الدرا�سة لطاب طبقة 

واأزم��ة يف  العدل،  النخبة، وت�سّيب يف وزارة 

�سل�سلة التوريد

واج���ه���ت ال���ب���اد م��ل��ي��وين اأج��ن��ب��ي غري 

���س��رع��ي ع��ل��ى احل����دود اجل��ن��وب��ي��ة يف ال�سنة 

�سكان  ع���دد  م���ن  اأك����ر  ه���ذا   ،2022 امل��ال��ي��ة 

ولي��ة  يف  وك��ول��وم��ب��و���س  وتك�سا�س  اأو���س��ن 

اأوهايو جمتمعن

كما و�سف جوردان بايدن باأنه ل يعي مبا 

يجري حوله

االنباط-وكاالت

 قالت اإيران يوم اخلمي�س اإنها ل ترى اأي 

دون  النووي   2015 اتفاق  اإنقاذ  ج��دوى من 

املتحدة  ال��ولي��ات  ان�سحاب  بعدم  �سمانات 

منه مرة اأخرى واإغاق املفت�سن الدولين 

حتقيقات ب�ساأن برنامج طهران الذري

ويف اإ�سارة اإىل ف�سل املحاولت يف اجلمعية 

ال��ع��ام��ة ل���اأمم امل��ت��ح��دة حل��ل الأزم�����ة، قال 

ال��رئ��ي�����س الإي�������راين اإب���راه���ي���م رئ��ي�����س��ي ما 

ه��ي ف��ائ��دة اإح��ي��اء الت��ف��اق دون �سمان ب��اأن 

الوليات املتحدة لن تنتهكه مرة اأخرى؟

وبعد اجتماع مع رئي�سي يوم الثاثاء يف 

نيويورك، قال الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 

ماكرون الكرة اأ�سبحت الآن يف ملعب اإيران 

فيما يتعلق التو�سل اإىل اتفاق نووي معها

لكن رئي�سي األقى يف موؤمتر �سحفي بثه 

الأوروبية  الأط��راف  باللوم على  التلفزيون 

يف التفاق والوليات املتحدة يف عدم اإحيائه

واأ�ساف كيف يت�سنى اأن يكون لدينا اتفاق 

دائم اإذا مل ُتغلق هذه التحقيقات؟ ميكن اأن 

يكون لدينا اتفاق جيد اإذا اأوفى الأمريكيون 

والأوروبيون بالتزاماتهم

�سمانات،  ع��ن  البحث  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 

اأن ت�سقط  ت��ري��د اجل��م��ه��وري��ة الإ���س��ام��ي��ة 

التابعة  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 

منذ  امل�ستمرة  حتقيقاتها  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم 

عليها يف  ُع��ر  يورانيوم  اآث��ار  ب�ساأن  �سنوات 

ثاثة مواقع غري معلنة يف اإيران

ورف�س م�سوؤول كبري يف وزارة اخلارجية 

لل�سحفين  ت�����س��ري��ح��ات  يف  الأم���ري���ك���ي���ة 

مم��ار���س��ة ���س��غ��وط ع��ل��ى ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة 

للطاقة الذرية لإغاق هذه التحقيقات ما 

مل تقدم اإيران اإجابات مر�سية

طريق  اإىل  و�سلنا  باخت�سار،  واأ����س���اف 

اإي�����ران واع��ت��ق��د اأن  م�����س��دود ب�سبب م��وق��ف 

يتعلق  فيما  ب��امل��رة  منطقي  غ��ري  موقفها 

الوكالة  مبا يطلبونه بخ�سو�س حتقيقات 

الدولية للطاقة الذرية ب�ساأن اآثار اليورانيوم 

التي ل تف�سري لوجودها

وتابع يطلبون منا ومن الدول الأوروبية 

ال�����س��غ��ط ع��ل��ى ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة 

ال����ذري����ة وم���دي���ره���ا ال����ع����ام لإغ�������اق ه���ذه 

التحقيقات،وهو اأمر لن نفعله. نحن نحرم 

ا�ستقال الوكالة الدولية ونزاهتها

وقيد التفاق ن�ساط تخ�سيب اليورانيوم 

الإي���راين ليجعل من ال�سعب على طهران 

تطوير الأ�سلحة النووية، وذلك مقابل رفع 

العقوبات الدولية

ولكن الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد 

ت��رام��ب ان�����س��ح��ب م��ن الت���ف���اق ع���ام 2018، 

من  للحد  يكفي  م��ا  تفعل  مل  اإن��ه��ا  ق��ائ��ا 

اأن�سطة اإيران النووية وبرناجمها لل�سواريخ 

وع���اود  الإق��ل��ي��م��ي،  وت��اأث��ريه��ا  البالي�ستية 

فر�س العقوبات التي �سلت اقت�ساد اإيران

التفاق  ط��ه��ران  انتهك  ذل��ك،  على  وردا 

اإع��ادة بناء خمزونات اليورانيوم  من خال 

املخ�سب وزيادة درجة نقائه وتركيب اأجهزة 

طرد مركزي متطورة لت�سريع الإنتاج

وبعد حمادثات غري مبا�سرة على مدى 

اإي���ران وال��ولي��ات  اق��رب��ت  �سهور يف فيينا، 

امل��ت��ح��دة يف م��ار���س اآذار ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو من 

اإحياء التفاق، لكن املفاو�سات انهارت ب�سبب 

عقبات مثل مطالبة اإيران الوليات املتحدة 

ب��ت��ق��دمي ���س��م��ان��ات ب���ع���دم الن�����س��ح��اب من 

التفاق جمددا و�سمانات من وكالة الطاقة 

الذرية

ب���اي���دن م��ث��ل ه��ذه  ي��ق��دم  اأن  ول مي��ك��ن 

ال�سمانات لأن التفاق تفاهم �سيا�سي ولي�س 

معاهدة ملزمة قانونا

وقال رئي�س وكالة الطاقة الذرية رافائيل 

جرو�سي يوم الأربعاء اإنه ياأمل يف التحدث 

التحقيق،  ب�ساأن  الإيرانين  امل�سوؤولن  اإىل 

لكنه اأ�سر على اأنه لن ُيغلق بب�ساطة

اإنهم لن  الغربيون  الدبلوما�سيون  وقال 

يراجعوا عن هذه الق�سية، واإن على اإيران 

اتخاذ القرار ال�سحيح

االنباط-وكاالت

من   Milkor Ltd ���س��رك��ة  ك�����س��ف��ت 

 Africa - 2022 جنوب اإفريقيا يف معر�س

عن   Aerospace & Defense
ال�ستطاعية   380  Milkor م�����س��رية 

ال�ساربة التي �ستناف�س، ح�سب م�سمميها، 

“بريقدار” الركية
وقال ناطق با�سم ال�سركة يف حديث اأدىل 

لأول  الرو�سية:”  “نوفو�ستي”  لوكالة  به 

امل�سرّية. و�سبق  املعر�س ه��ذه  م��رة نقّدم يف 

معر�س  يف  لها  جم�سم  ع��ن  ك�سفنا  اأن  لنا 

IDEX-2021 يف اأبو ظبي
هي   380 Milkor اإن  ال��ق��ول  ومي��ك��ن 

م�����س��رّية م��ت��و���س��ط��ة الرت���ف���اع ال��ت��ي تتميز 

بفرة طويلة للبقاء يف اجل��و. ومبقدورها 

ا����س���ت���ط���اع الأه����������داف و����س���رب���ه���ا. ون��ح��ن 

مل ن���ط���ّور ه���ذه امل�����س��رّية ل���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 

خارج  ولبيعها  بل  فح�سب،  اإفريقيا  جنوب 

و”  “بريقدار”  منا�سفاتها  وم��ن  ال��ب��اد. 

ال���درون���ات من  اآنكا” ال��رك��ي��ت��ان وك��ذل��ك 

 General Atomics �سركة  ت�سنيع 

الأمريكية

الإفريقية  امل�سرّية  عمل  م��دى  اأن  يذكر 

اجلنوبية 2000 كيلومر، ارتفاع حتليقها ما 

يزيد عن 9000 مر، ال�سرعة الق�سوى 250 

كلم/�ساعة، فرة البقاء يف اجلو 35 �ساعة، 

الوزن 1300 كيلوغرام، احلمولة املفيدة 210 

 380  Milkor ت��زوي��د  ومت  كيلوغرامات 

التوجيه  نظام  اأر�س” ذات  “جو  ب�سواريخ 

 Milkor اأن  اإىل  الناطق  واأ�سار  الليزري 

ل��اخ��ت��ب��ارات.  ختامية  مب��رح��ل��ة  مت��ر   380

ومن ممّيزات امل�سرّية مكّوناتها التي �سنعت 

اأعربت �سركة  اإفريقيا. وقد  كلها يف جنوب 

لتدريب  ا�ستعدادها  عن   Milkor Ltd
الأفراد امل�سّغلن يف البلدان التي تريد �سراء 

امل�سرّية

االنباط-وكاالت

منظمة  ممثلة  اأوب��راي��ن  مانديب  قالت 

يف  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  التابعة  “يوني�سيف” 
يواجهون  ال�����س��ودان  اأط��ف��ال  اإن  ال�����س��ودان، 

م�سرية  والأزم���ات،  التحديات  من  عا�سفة 

اإىل اأن طفا من بن كل ثاثة يف ال�سودان 

بحاجة اإىل م�ساعدة اإن�سانية وهو ما يعني 

اأن ما يقرب من 8 ماين طفل يف حاجة 

ل��ل��م�����س��اع��دة، ب���زي���ادة 2.7 م��ل��ي��ون ع��ن ع��ام 

2020

واأرج���ع���ت اأوب���راي���ن - يف ت��ق��ري��ر وزع��ت��ه 

امل��ن��ظ��م��ة ام�����س /اجل��م��ع��ة/ - الأزم�����ة اإىل 

اإىل  اأدى  الغذائي مبا  الأم��ن  انعدام  تزايد 

اإىل  اإ�سافة  امل�ستمر،  التغذية  �سوء  تفاقم 

اأزمات املياه وال�سحة والتعليم لاأطفال يف 

جميع اأنحاء ال�سودان

ث��اث��ة  اإىل  ي�����س��ل  م���ا  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

����س���ن اخل���ام�������س���ة يف  م���اي���ن ط���ف���ل دون 

احلاد  التغذية  �سوء  من  يعانون  ال�سودان 

من بينهم حوايل 650 األفا يعانون من �سوء 

يقرب  ما  وي��واج��ه  الوخيم  احل��اد  التغذية 

من ن�سفهم خطر املوت دون عاج

التح�سن  م��ع��دلت  اأن  التقرير  وذك���ر 

الروتينية يف ال�سودان اآخذة يف النخفا�س، 

منوها باأنه بن عامي 2019 و2021 ت�ساعف 

ع���دد الأط���ف���ال ال���ذي���ن مل ي��ت��ل��ق��وا ج��رع��ة 

واأن  للحياة،  املنقذة  اللقاحات  من  واح��دة 

ما يقرب من 40 % من ال�سكان ل يح�سلون 

الأ�سا�سية، كما  ال�سرب  اإم��دادات مياه  على 

على  ي��ح�����س��ل��ون  ل  ال�����س��ك��ان  م���ن   %70 اأن 

مرافق ال�سرف ال�سحي الأ�سا�سية

�سبعة  ح���واىل  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 

ال�سودان  امل��در���س��ة يف  خ���ارج  م��اي��ن طفل 

العا�سرة  الأط��ف��ال يف �سن  ونحو 70 % من 

غ���ري ق����ادري����ن ع��ل��ى ق������راءة وف���ه���م جملة 

ال�������س���ودان  اأط����ف����ال  اأن  م����وؤك����دا  ب�����س��ي��ط��ة، 

التعليم  م��ن  متن  اأ���س��ا���س  اإىل  يحتاجون 

بحياتهم  ال�سلة  وثيق  يكون  ال��ذي  اجليد 

العمل  ل�سوق  الازمة  باملهارات  ويزودهم 

يف القرن احلادي والع�سرين

ال�سبت   24 / 9 / 2022
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الفيصلي يفوز على شباب االردن وديا 

عمان يواصل صدارته لفرق الدرجة االولى للسيدات 

فريج يحصد لقب بطولة االردن لسباقات الكارتينغ 

االمير فيصل يصطحب باخ بزيارة مركز االعداد 

االنباط – عمان 

بنتيجة  الأردن  �شباب  على  فوزا معنويا  الفي�شلي،  حقق 

الفريقني، اخلمي�س، على مالعب  لقاء ودي جمع  2-0، يف 

ال���دوري  املقبلة م��ن  ال���ش��ت��ع��داد للمرحلة  اإط���ار  غ��م��دان يف 

ويو�شف  ع��ط��ار  جم��دي  الفي�شلي،  ه��ديف  �شجل  الأردين.  

اأبو جلبو�س. ووفقا للمركز الإعالمي للفي�شلي، فقد دفع 

�شمت  الأول  ال�شوط  يف  بت�شكيلة  ع��اب��د  اأب���و  ج��م��ال  امل���درب 

حم��م��د ال��ع��م��وا���ش��ي، ح�����ش��ام اأب���و ال��ذه��ب، م�شطفى ن��اظ��م، 

ال�����ري، ع��ب��ي��دة ال�����ش��م��ارن��ة، ق�شي  ���ش��امل ال��ع��ج��ال��ني، ورد 

جمدي  الروا�شدة،  يو�شف  جلبو�س،  اأب��و  يو�شف  املن�شوري، 

العطار وحممد العك�س. ويف ال�شوط الثاين، مت الدفع بعبد 

عارف  ح�شني  الرفاعي،  اأده��م  ال�شناينة،  اأم��ني  عو�س،  اهلل 

وعمر مرار. وخا�س الفي�شلي، املباراة الودية بدون لعبيه 

الأردن،  ت��دري��ب��ات منتخب  ان��خ��رط��وا يف  ال��ذي��ن  ال��دول��ي��ني 

ويت�شدر الفي�شلي، جدول ترتيب دوري املحرتفني الأردين، 

بال�شراكة مع الوحدات، ولكل منهما 40 نقطة، فيما ي�شتقر 

�شباب الأردن خام�شا بر�شيد 22 نقطة.

االنباط – عمان 

ال�شابعة  اجل���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات  اخ��ت��ت��م��ت 

من دوري الدرجة الأوىل لل�شيدات ملو�شم 

م��دي��ن��ة  يف  ال��ب��ول��و  م���الع���ب  ع��ل��ى   ،2022

ب��دران على  �شفا  لل�شباب. وتفوق  احل�شني 

على  ال��ب��رتاء  وتغلب   ،0-1 ب�شرى  �شباب 

العروبة 2-1، وفاز عمان FC على عجلون 

8-0. ومع اختتام مناف�شات اجلولة، حافظ 

ب  الفرق  ترتيب  �شدارة  على   FC عمان 

�شباب   ،13 ب�����دران  ���ش��ف��ا  ي��ل��ي��ه  ن��ق��ط��ة،   18

ال��راي��ة   ،7 ال���ب���رتاء   ،9 ب�����ش��رى وال���ع���روب���ة 

ب���دون ن��ق��اط. وُتلعب  اأخ����راً  6، وع��ج��ل��ون 

مرحلتني  م��ن  ال����دوري  بنظام  املناف�شات 

)ذه���اب���ا واإي����اب����ا(، وي��ت��وج ب��ال��ل��ق��ب �شاحب 

املركز الأول يف الرتتيب، وي�شعد للدوري 

يهبط  فيما   ،2023 للمحرتفات  الأردين 

اآخر فريق على �شلم الرتتيب اإىل م�شاف 

اأندية الدرجة الثانية للمو�شم املقبل.

االنباط – عمان 

الأردن  للكارتنيغ  بطولة  بلقب  فريج  الرحمن  عبد  املت�شابق  فاز 

ل��ف��ئ��ة )ف��ئ��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ور(، ب��ع��د ان��ت��ه��اء م��ن��اف�����ش��ات اجل��ول��ة اخلام�شة 

والأخرة اجلمعة يف حلبة جوردن �شبيد �شنرت التي فاز بها املت�شابق 

مهند اأبودبرة.

 و�شمت بطولة الأردن ل�شباقات الكارتينغ لعام 2022 ، 5 �شباقات 

فريج يف  الرحمن  عبد  املت�شابق  األأردن،  وفاز  زين  �شركة  بدعم من 

بطولة  يف  الأردن  نا�شخو  في�شل  امل�شتابق  و�شيمثل  منها،  �شباقات   4

بني  اخلام�شة  اجلولة  املناف�شة يف  بريق  الرتغال. وتوهج  العامل يف 

فئة  يف  ال�شائقون  وت��األ��ق  التتويج،  من�شة  اإىل  للو�شول  املت�شابقني 

التتويج. من�شة  لعتالء  قوية  مناف�شة  و�شط  ماك�س   – ال�شينيور 

وا�شتدت املناف�شة يف جولتي )بري فاينل( و )الفاينل( بني املت�شابقني، 

ودارت مناف�شة قوية يف جولة )بري فاينل( و�شمت )15( جولة،  بني 

فار�س حو�س ومهند اأبو دبرة وفي�شل نا�شخو وعون النا�شر وعبد اهلل 

اأبو دبرة جولة )الفاينل(  اجلبوري وجمال �شواحلي وت�شدر مهند 

و�شمت )20( معلنا فوزه يف ال�شباق، ودارت مناف�شة قوية بينه وبني 

عون النا�شر وجمال �شواحلي  وفي�شل نا�شخو وعبد اهلل اجلبوري. 

النتائج الفنية لل�شباق – فئة ال�شينيور- ماك�س  املركز الأول: مهند 

اأبو دبرة .

�شواحلي.   جمال  الثالث:  املركز    . النا�شر  ع��ون  الثاين:  املركز   

املركز اخلام�س: عبد اهلل اجلبوري.  نا�شخو.   الرابع: في�شل  املركز 

املركز    2022 الكارتينغ  ل�شباقات  الأردن  لبطولة  النهائي  الرتتيب 

187 نقطة.   �شباقات( بر�شيد   4 )ف��از يف  الرحمن فريج  الأول: عبد 

املركز الثاين: مهند ابو دبرة بر�شيد 146 نقطة.  املركز الثالث: عون 

بر�شيد  نا�شخو  الرابع: في�شل  املركز  119 نقطة.    بر�شيد  النا�شر 

112 نقطة . املركز اخلام�س: فار�س حو�س بر�شيد 89 نقطة.

االنباط – عمان 

توما�س  ال��دك��ت��ور  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س  زار 

التابع للجنة الأوملبية الأردنية،  باخ مركز الإع��داد الأوملبي 

ال��زي��ارة �شمو الأم���ر في�شل ب��ن احل�شني،  وراف��ق��ه يف ه��ذه 

توما�س  الدكتور  واطلع  الأردن��ي��ة.  الأوملبية  اللجنة  رئي�س 

باخ على املرافق التي يحتويها مركز الإعداد الأوملبي والذي 

خ��دم��ات  ب��ت��ق��دمي��ه  الأردن  ن��وع��ه يف  م��ن  الأول  ه��و  ي��ع��ت��ر 

متعددة للريا�شيني اأ�شحاب الأداء العايل يف ريا�شاٍت اأوملبية 

اللجنة الأوملبية الدولية جانب  اأوملبية. وتابع رئي�س  وغر 

للم�شاركة  ت�شتعد  والتي  الوطنية  املنتخبات  تدريبات  من 

الدكتور  واأ���ش��اد  خمتلفة.  ريا�شية  وم�شابقات  ب��ط��ولت  يف 

التي  ب��اخل��دم��ات  ُم�شيداً  الأومل��ب��ي  الإع����داد  مب��رك��ز  “باخ” 
ُيقدمها املركز للريا�شيني الأردنيني وموؤكداً اأن هذا املركز 

ُي�شكل طفرة كبرة يف الريا�شة الأردنية. وقال الدكتور باخ 

خ��الل ت��واج��ده يف مركز الإع���داد الأومل��ب��ي :” ُن��ق��در جهود 

اللجنة الأوملبية الأردنية واخلطوة الكبرة التي قامت بها 

الكاملة  الرعاية  لتقدمي  وذلك  اأوملبي  اإع��داد  مركز  بان�شاء 

للريا�شيني من كال اجلن�شني وبحثاً من الأردن عن التفوق 

يف خمتلف البطولت واملحافل الريا�شية الكرى«. واأكمل 

ال��دك��ت��ور ب��اخ ق��ائ��اًل :” حت��دث��ت م��ع ع��دد م��ن الريا�شيني 

الأردنيني املتواجدين يف هذا املركز، وهم �ُشعداء جداً لوجود 

مركز اأوملبي ُيقدم اخلدمات املقدمة لهم حالياً واأعتقد اأنهم 

�شيبذلون جهوداً كبراً من اأجل اإثبات قدراتهم من خالل 

الأم��ر  �شمو  عر  جانبه  من  لبلدهم«.  الإجن���ازات  حتقيق 

عن  الأردن��ي��ة،  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  احل�شني،  بن  في�شل 

ب��اخ اإىل  ب��زي��ارة الدكتور  اع��ت��زاز اللجنة الأومل��ب��ي��ة الأردن��ي��ة 

اللجنة  الأومل��ب��ي. وق��ال �شموه:” ُي�شرفنا يف  الإع��داد  مركز 

الإع��داد  مركز  يف  باخ  الدكتور  با�شتقبال  الأردنية  الأوملبية 

اأج���ل تقدمي  ال���ذي مت ت�شييده م��ن  امل��رك��ز  الأومل���ب���ي، ه���ذا 

حتقيق  على  وم�شاندتهم  للريا�شيني  املختلفة  اخل��دم��ات 

الوطنية  الإ�شرتاتيجية  �شمن  ياأتي  وه��و  ل��الأردن  الإجن��از 

كان  الأومل��ب��ي  الإع���داد  اأن مركز  الأردن��ي��ة«. يذكر  للريا�شة 

مثالية  تدريبية  بيئة  ت��وف��ر  ب��ه��دف   2018 ع��ام  افتتح  ق��د 

ع��اٍل  م�شتوى  ذات  م��ع��اي��ر  �شمن  الأردن���ي���ني  للريا�شيني 

ويت�شمن �شالة ريا�شية متعددة ال�شتخدمات وناٍد �شحي 

واعداد بدين وعيادة طبية وخدمات العا�شة ومنامات تت�شع 

لنحو 100 �شرير.

الهاشمية في صدارة دوري 
الدرجة االولى 

أنطالق بطولة عياد الدولية 
 لفروسية القفز 

أصدار جدول المرحلة الذهبية لدوري المحترفات 

اعالن قائمة الحكام الدوليين لكرة القدم 

االنباط – عمان 

اع���ت���ل���ى ف���ري���ق ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ����ش���دارة 

م��ع  الأوىل،  ال����درج����ة  دوري  ت���رت���ي���ب 

البطولة.  ال�شاد�س من  الأ�شبوع  اختتام 

وت��غ��ل��ب ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��رب��ي 0-3، 

وف�����از ال����رم����وك ع��ل��ى ال���ك���رم���ل 1-2، 

فيما   ،2-3 ال���ط���رة  ع��ل��ى   FC وع���م���ان 

اأه��داف.  بدون  وكفر�شوم  البقعة  تعادل 

مواجهة   2-2 الإيجابي  التعادل  وح�شم 

ال�شرحان واحتاد الرمثا، فيما فاز بلعما 

على العالية 1-0، والأهلي على اجلليل 

2-0. ويت�شدر الها�شمية ترتيب الفرق 

الرمثا  احت���اد  يليه  نقطة،   15 بر�شيد 

14، الأهلي 13، ال�شرحان 11، الرموك 

 FC وع���م���ان  ال��ع��ال��ي��ة   ،8 اجل��ل��ي��ل   ،9

والكرمل  كفر�شوم   ،7 والبقعة  والطرة 

وبلعما 5، والعربي 4.

االنباط – عمان 

القدم،  لكرة  الأردين  الحت��اد  اأ�شدر 

الذهبية من  امل��رح��ل��ة  م��ب��اري��ات  ج���دول 

ملو�شم  ل��ل��م��ح��رتف��ات  الأردين  ال�����دوري 

الأول  28 ت�شرين  2022، وال��ذي ينطلق 

امل���ق���ب���ل. وت�����ش��ه��د م���واج���ه���ات اجل���ول���ة 

امل��رح��ل��ة  م��ن  والأوىل  ع�����ش��رة  احل���ادي���ة 

الذهبية، لقاء الحتاد مع الأرثوذك�شي 

عند ال�شابعة م�شاء على مالعب البولو، 

والن�شر مع ال�شتقالل يف اليوم التايل 

على ذات املعلب.  يذكر اأن نظام البطولة 

يقام بنظام الدوري من 3 مراحل ذهاب 

يفوز  ذه��ب��ي��ة، بحيث  وم��رح��ل��ة  واإي�����اب، 

امل��رك��ز  ال��ف��ري��ق احل��ا���ش��ل ع��ل��ى  باللقب 

الأول يف ترتيب الفرق النهائي. 

االنباط – عمان 

القدم،  لكرة  الأردين  الحت���اد  اأع��ل��ن 

 ،2023 للعام  ال��دول��ي��ني  احل��ك��ام  قائمة 

والتي �شمت 8 لل�شاحة، 10 م�شاعدين، 

لل�شالت.  واثنني    »VAR»�ل وحكما 

اجتماع جلنة احلكام  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

ال������ذي ع���ق���د ظ���ه���ر اخل��م��ي�����س يف م��ق��ر 

الحتاد برئا�شة ع�شو الهيئة التنفيذية 

احلكام  جلنة  واع��ت��م��دت  عمي�س.  ل���وؤي 

في�شل،  اأح��م��د  لل�شاحة:   8 الحت���اد  يف 

حم��م��د ع��رف��ة، اأده����م خم��ادم��ة، حممد 

م��ف��ي��د، ���ش��دام ع���م���ارة، اأح��م��د ي��ع��ق��وب، 

م��راد. و�شمت  اإ���ش��راء مبي�شني وحنني 

قائمة احلكام امل�شاعدين: اأحمد مون�س، 

اأحمد  ع��ب��ي��دات، حممد اخل��ل��ف،  اأمي���ن 

عجاج،  عمرو  عبيد،  اأب��و  حمزة  �شمارة، 

�شابرين  خمي�س،  قي�س  �شعادة،  حمزة 

اعتمدت  كما  العبادي.  اإ�شالم  العبادي، 

الفيديو  لتقنية  خمادمة  اأده��م  اللجنة 

ط��وق،  اأب��و  وحممد   ،»VAR»امل�شاعد

وحممد اخليل لل�شالت.

االنباط – عمان 

ان���ط���ل���ق���ت ب���رع���اي���ة ����ش���م���و الأم�������رة 

ع���ال���ي���ة ب���ن���ت احل�������ش���ني رئ��ي�����ش��ة احت����اد 

ال���ف���رو����ش���ي���ة،ب���ط���ول���ة ع����ي����اد ال���دول���ي���ة 

واملوؤهلة  احل��واج��ز  عن  القفز  لفرو�شية 

امللكي  الحت����اد  ينظمها  لل�شارقة،التي 

ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة ون��������ادي اجل��������واد ال��ع��رب��ي 

ع��ل��ى امل���ي���دان ال��رئ��ي�����ش��ي ل���ن���ادي اجل���واد 

البطولة،وبدعم  تنظيم  العربي،وياأتي 

من �شركات ،�شركة جينوم للبذور ،�شركة 

ع���ي���اد ل��ل�����ش��رام��ي��ك ،����ش���رك���ة ال��ت��ج��زئ��ة 

للحلويات  احللوجني  ،�شركة  الردن��ي��ة 

،بيكا�شو،البنك الوطني لتمويل امل�شاريع 

ال�����ش��غ��رة ،ج���اك ان���د ج��ون��ز. مب�شاركة 

وفل�شطني  وال��ي��اب��ان  وه��ي م�شر  دول   7

بالإ�شافة  وه��ول��ن��دا  وال���ع���راق،  و���ش��وري��ا 

ل����الأردن ،وت��ت��وا���ش��ل ال��ي��وم ال�شبت بقية 

تتويج  على  وتناوب   . البطولة  فعاليات 

اللجنة  رئي�س  قري�شه  احمد  الفر�شان 

امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة وك���ب���ار ال��داع��م��ني 

ل��ل��ب��ط��ول��ة ،ومت���ك���ن ال���ف���ار����س ال�����ش��وري 

،والفار�س  الكبار  فئات  بلقب  الفوز  من 

من  ق��ري�����ش��ه  ال���رح���م���ن  ع���ب���د  الردين 

التاأهل  لقاءات  من  الأول  باملركز  الفوز 

وال���ع���راق���ي ه���م���ام حم��م��د ،ويف ال��ف��ئ��ات 

اأبو  وعمرو  القهوجي  احمد  فاز  املحلية 

لبة .

النتائج الفنية.

الأول:  120-125������ش�����م؛  ارت���ف���اع  ف��ئ��ة 

رام������ي ���ش��اه��ني م����ن )����ش���وري���ا ( ب��زم��ن 

اب��و ح��م��ور من  ال��ث��اين: علي  35:28ث؛ 

)الردن(،ال��ث��ال��ث:حم��م��د اب��و حمور من 

)الأردن(،ال��راب��ع: زين الدين زبيبي من 

)����ش���وري���ا(،اخل���ام�������س:ه���دى ك��ي��ايل من 

)الردن(.

ف��ئ��ة ارت���ف���اع 115 ���ش��م؛ الأول:رام�������ي 

35:28ث،  بزمن   ) )���ش��وري��ا  م��ن  �شاهني 

ال�����ث�����اين: ع���ب���د امل���ج���ي���د ح�����ج�����ازي م��ن 

�شالح  ب�شام  ال��ث��ال��ث:الردين  )الأردن(، 

م��ن )الأردن(،ال����راب����ع:ع����دي اب���و �شباب 

من )الردن(،اخل��ام�����س : ع��ون التل من 

)الردن( .

الأول:  �����ش����م؛   100 ارت������ف������اع  ف����ئ����ة 

اأح����م����د ق���ه���وج���ي م����ن )الردن(ب������زم������ن 

امل��غ��رب��ي من  ع�����ش��ام  ال���ث���اين:  52:13ث، 

من  ال��دح��ل��ة  يا�شمني  )م�شر(، الثالث 

)الردن،ال�����راب�����ع:ح�����������ش�����ام ه���ده���د م��ن 

)الردن،اخل���ام�������س:����ش���ي���ن���ا ه���اك���وزم���ن 

)الردن.

فئة CSICH-B �شم؛ الأول: همام 

ب��زم��ن 42:07ث،  م���ن)ال���ع���راق(  حم��م��د 

ال����ث����اين: ع��ل��ي اخل�����ش��ر م���������ن)الردن(، 

ال��ث��ال��ث:حم��م��د ح�����رارة م��������ن)الأردن(، 

الرابع:ادم احللو من)الردن(.

عبد  الأول:  �شم؛   CSICJ-B فئة 

ال��رح��م��ن ق��ري�����ش��ه م���������ن)الردن ب��زم��ن 

احل����وراين  اهلل  ال��ث��اين:ع��ب��د  72:86ث، 

الفتياين  ال��ث��ال��ث:ح��م��زة  م������ن)الردن(، 

من)الردن(.

الأول:ع����م����رو  ���ش��م؛   80 ارتفاع   ف��ئ��ة 

ع����ال����ي����ة،  راي  ال��������ث��������اين:  ل�����ب�����ة،  اب���������و 

ال��ث��ال��ث: ا���ش��ام��ة رع���د ، ال���راب���ع: امي��ان 

اجل���راح،  اخلام�س:خليل  الداغ�شتاين، 

ال�����ش��اد���س:ك��ات��ري��ن��ا ���ش��ال،ال�����ش��اب��ع:ع��م��ر 

اخل�شر،الثامن:لني عمر،التا�شع:حمزة 

البروتي،العا�شر:لرا البدير .

ال�سبت   24 / 9 / 2022
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تعّرضت للتعذيب والقتل ثّم أصدرت إنجلترا 
قانونًا جديدًا باسمها.. الطفلة »سارة باين«

االنباط-وكاالت

مل يكن اأخو �سارة باين االأكرب “يل” يتوقع اأن اللحظة التي �سمح 

فيها الأخته ال�سغرية، البالغة من العمر 8 �سنوات، بالذهاب اإىل املنزل 

وحيدة دون مراقبة، �ستكون املرة االأخرية التي يراها فيها.

لكن للأ�سف هذا ما ح�سل بالفعل، فقد كانت الطفلة �سارة تلعب 

مع اإخوتها االأربعة، يف حقل ذرة قريب من منزل جدها، لكنها قررت 

حياة  م�سار  غّيّيريرّ  قّيّيّيراراً  فكان  اإليها،  امللل  ت�سلل  بعدما  اللعب  اإنّيّيهّيّياء 

عائلتها، بعد تعر�سها للقتل واالعتداء من طرف اأحد اجلريان.

وجعل اإجنلرتا تقرر اإ�سدار قانون يحمل ا�سمها، من اأجل حماية 

االأطفال من االعتداء مبختلف اأنواعه.

رحلة اإىل منزل اجلد تتحول اإىل ماأ�ساة 

يف �سيف �سنة 2000، وبالتحديد يف 1 يونيو/حزيران، توجهت 

اإىل منزل اجلّيّيد من  اأطّيّيفّيّيال،  واأربّيّيّيع  واأم  اأب  املكونة من  باين،  عائلة 

االأب املوجود بالقرب من البحر يف كينغ�ستون غور�س، غرب مقاطعة 

�سا�سك�س يف اإجنلرتا.

بعد و�سول العائلة اإىل املنزل خرج االأطفال االأربعة رفقة والدتهم، 

التي حتمل ا�سم �سارة كذلك، اإىل �ساطئ البحر من اأجل اللعب هناك 

قليًل، ويف تلك االأثناء طلبت اجلدة من ابنها وزوجته مرافقتها اإىل 

منزل اإحدى اجلارات، التي انتقلت حديثاً اإىل املنطقة، الإلقاء التحية.

بعد تردد وافقت االأم �سارة، وطلبت من طفلها االأكرب “يل” البالغ 

من العمر 13 �سنة االهتمام باإخوته اإىل حني عودتهم، وهذا ما كان 

بالفعل، فقد حر�س االأخ االأكرب على مراقبة اإخوته واللعب معهم يف 

الوقت نف�سه، اإىل اأن طلب اأخوه “لوك” التوجه اإىل حقل الذرة خلف 

منزل اجلد من اأجل لعب الغمي�سة هناك، الأن االختباء هناك �سيكون 

�سهًل.

وافق “يل” على طلب اأخيه، وتوجه رفقة بقية اإخوته اإىل احلقل 

لكن مل  �سارة وجرحت،  اللعب وقعت  اأثناء  لكن  املنزل،  القريب من 

يهتم الأمرها اأحد، ف�سعرت بامللل وقررت العودة اإىل املنزل، لكنها مل 

تقم باأي خطوة دون احل�سول على اإذن من “يل”، هذا االأخري الذي 

وافق فقط من اأجل اإمتام اللعب دون اإزعاج منها.

وبعد اأن خطت عدة خطوات يف اجتاه املنزل، تذكر يل اأنه يتحمل 

م�سوؤولية �سلمة اأخته، فقرر اللحاق بها، واإي�سالها اإىل املنزل بنف�سه، 

فكان يراقبها من بعيد وهو متوجه نحوها، ومبجرد اأن �سلكت الطريق 

املتجه نحو اليمني، اختفت �سارة عن نظره فرك�س م�سرعاً للحاق بها، 

لكنها مل تكن هناك.

تغيري  يف  ال�سبب  �سيكون  ما  “يل” �سيئاً  �ساهد  اللحظة  تلك  يف 

اأحداث ق�سية اختفاء اأخته الغام�س والغريب.

البحث الأيام دون نتيجة 

تابع االأخ االأكّيّيرب طريقه يف اجتّيّياه املنزل على اأمّيّيل روؤيّيّية اأخته يف 

الطريق، اأو داخل املنزل، لكنها للأ�سف مل تكن موجودة يف اأي مكان، 

تذكر “يل” اأن اإخوته يف احلقل وحيدين فاأعادهما اإىل املنزل، واأخرب 

عائلته بخرب اختفاء �سارة فور عودتهم.

�سارة قد  اأن  اأمّيّيل  البحث، كلهم  العائلة بدورها يف عملية  �سرعت 

�ساعت يف االأرجاء، واأن اإيجادها لن ي�ستغرق �سوى ب�سع �ساعات، لكن 

االأمر كان خمتلفاً، وكل جهودهم يف البحث كانت دون فائدة.

قررت العائلة االت�سال بال�سرطة، واإعلمها بحالة االختفاء، من 

اأجل التدخل وتكثيف البحث عن �سارة، لكن عملية البحث ا�ستغرقت 

�ساعات طويلة، كانت بدايتها من املنزل، و�سواًل اإىل املكان الذي اختفت 

فيه، لكن االأمر مل يتغري ومل يتم العثور عليها، ال حية وال ميتة.

“يل” معلومة غريت  وخّيّيلل عملية البحث والتحقيقات، تذكر 

م�سار البحث ب�سكل كامل، وقال اإنه عند حلاقه باأخته يف حقل الذرة، 

�ساهد رجًل كبرياً يف ال�سن مبلمح خميفة، و�سعر طويل به القليل 

من ال�سيب، يركب �ساحنة بي�ساء، وقد اأمعن فيه النظر لعدة ثواٍن، ثم 

رحل م�سرعاً خارج احلقل.

من  االأ�سخا�س  على  بحثها  ال�سرطة  ركّيّيزت  املعلومة  هّيّيذه  وبعد 

االغت�ساب،  اأو  القتل،  اأو  االختطاف،  جرائم  يف  �سواء  ال�سوابق،  ذوي 

اأن تكون لديهم �ساحنة  يف املنطقة التي اختفت فيها �سارة، �سريطة 

بي�ساء.

ومت بالفعل التحقيق مع عدد كبري من ذوي ال�سوابق العدلية، من 

بينهم رجل اأربعيني يعي�س بالقرب من منزل االأجداد، كان قد حوكم 

�سابقاً يف ق�سية اغت�ساب طفلة بعمر 8 �سنوات، وبعد 48 �ساعة من 

اأنّيّيه ال  التحقيق معه مت االإفّيّيّيراج عنه ب�سبب نق�س االأدلّيّيّية، خ�سو�ساً 

ميلك �ساحنة بي�ساء.

العثور على �سارة جثة متحللة 

بعد عدة اأيام، وانت�سار خرب اختفاء �سارة، ركزت و�سائل االإعلم على 

الق�سية، التي اأ�سبحت ق�سية راأي عام، فاأ�سبح بحث ال�سرطة مكثفاً 

ب�سكل اأكرب، معتمدين طرق بحث اأخرى، كالبحث يف االأنهار، واعتماد 

اإ�سافة خلروج املواطنني  طائرات الهليكوبرت مل�سح املنطقة باأكملها، 

باأنف�سهم وتنظيم حملت بحث خا�سة.

وخّيّيّيلل تلك الّيّيفّيّيرتة، كانت ت�سل عّيّيدة اتّيّي�ّيّيسّيّياالت مّيّين جمهولني 

للعائلة من اأجل اإخبارهم اأنهم قد راأوا �سارة، لكن كل تلك االت�ساالت 

كانت كاذبة.

وبعد مرور 16 يوماً من البحث، تو�سل والد �سارة بات�سال حا�سم 

من مزارع يعي�س يف املنطقة نف�سها التي ح�سل فيها حادث االختفاء، 

قال اإنه كان يعمل يف حقله كما هو احلال دائماً، ويف تلك االأثناء عرث 

على حفرة بها طفلة �سغرية عارية بالكامل ومدفونة بداخلها، وعند 

ح�سور ال�سرطة وانت�سال اجلثة، تبني اأنها بالفعل �سارة.

كانت جثة �سارة متحللة، وجمردة من ملب�سها بالكامل، وعليها 

كدمات غطت جّيّيزءاً كبرياً من ج�سمها، وبعد عملية الت�سريح تبني 

اأنها تعر�ست للعنف والتعذيب بطريقة وح�سية، قبل اأن يتم قتلها عن 

طريق اخلنق، وب�سبب درجة التحلل التي كانت عليها اجلثة مل يتم 

التاأكد مما اإذا كانت قد تعر�ست للغت�ساب اأم ال.

يف اليوم الثالث بعد العثور على جثة �سارة باين، ويف الوقت الذي 

كانت ال تزال فيه ال�سرطة تبحث عن امل�ستبه فيه يف الق�سية، تو�سلت 

بات�سال من �سيدة قالت اإنها وجدت حذاًء لطفلة �سغرية، ت�سك اأنه 

عائد ل�سارة.

االأم تعرفت على حذاء ابنتها، فقامت ال�سرطة بتحليله، ليجدوا 

اأن عليه األيافاً من ملب�س الرجل االأربعيني نف�سه الذي مت التحقيق 

معه �سابقاً، ا�سمه روي واينت، وكان حمبو�ساً من قبل يف تهمة اغت�ساب 

قا�سر.

هذه العناصر الغذائية الُمصنعة 
تهدد بخطر الوفاة المبكرة

االنباط-وكاالت

من  طويلة  بقائمة  ي�سيب  اأن  ميكن  املعاجلة”  “فائقة  وامل�سروبات  االأطعمة  تناول 

الدموية  واالأوعية  القلب  واأمرا�س  وال�سمنة  التغذية  �سوء  بداية من  ال�سحية  االأ�سرار 

وو�سواًل اإىل اخلرف

مثل  خمتلفة  �سناعية  مكونات  من  تركيبات  عن  عبارة  املعاجلة  فائقة  االأطعمة  اإن 

امل�ستحلبات واملكثفات والنكهات اال�سطناعية، يتم دجمها يف املنتجات الغذائية من خلل 

�سل�سلة من عمليات الت�سنيع. ويندرج حتت ت�سنيف االأطعمة “فائقة املعاجلة” كل من 

االبتكارات، مثل ما  اأحدث  االإفطار، مثلها مثل  والعديد من حبوب  ال�سكرية  امل�سروبات 

الكيميائية  واملّيّيواد  الربوتني  عّيّيزالت  عّيّيادًة من  ي�سنع  والّيّيذي  “النباتي”،  الربغر  ي�سمى 

.The Conversation االأخرى جلعل املنتجات م�ست�ساغة، وفقا ملا ن�سره موقع

تدمري البنية الطبيعية

املعاجلة، �سواء  اإنتاج االأطعمة فائقة  امل�ستخدمة يف  املكثفة  ال�سناعية  العمليات  تدمر 

من  العديد  مّيّين  وجتّيّيّيرده  الّيّيغّيّيذاء  ملكونات  الطبيعية  البنية  م�سروبات،  اأو  اأطعمة  كانت 

العنا�سر الغذائية املفيدة مثل االألياف والفيتامينات واملعادن واملواد الكيميائية النباتية. 

االإ�سابة  زيّيّيادة خطر  بينها  املختلفة، من  ال�سحية  احلّيّياالت  بعدد من  ترتبط  لّيّيذا، فهي 

بال�سمنة واالأمرا�س املزمنة املختلفة مثل اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية واخلرف.

�سرطان قولون ووفيات مبكرة

“فائقة املعاجلة” رمبّيّيا ال  تّيّينّيّياول االأطّيّيعّيّيمّيّية  اأن خماطر  اأظّيّيهّيّيرت درا�ّيّيسّيّيتّيّيان جّيّيديّيّيدتّيّيان 

تقت�سر على �سوء التغذية واأمرا�س القلب واخلرف.

تو�سلت الدرا�سة االأوىل، التي فح�ست بيانات �سحية الأكرث من 20 األف م�سارك بالغ 

اإيطايل، اأن من قاموا بتناول كميات اأكرب من االأطعمة فائقة املعاجلة تزايد لديهم خطر 

متزايد للوفاة املبكرة. فيما اكت�سفت الدرا�سة الثانية، التي �سملت اأكرث من 50000 من 

الذكور يف الواليات املتحدة، اأن اال�ستهلك العايل للأطعمة فائقة املعاجلة يرتبط بزيادة 

خطر االإ�سابة ب�سرطان القولون.

من الفيتامينات رمبا تكون مبثابة خطوة جانبية مل�ساكل اأكرث جوهرية ت�سببها هذه 

االأطعمة.

التهابات مزمنة وتلف اأن�سجة

ك�سفت الدرا�سة االإيطالية اأن علمات االلتهاب، مثل ارتفاع عدد خليا الدم البي�ساء، 

اأن ي�ساب بع�س  التي تناولت االأطعمة االأكرث معاجلة. ميكن  اأعلى يف املجموعات  كانت 

تلف  يف  يت�سبب  اأن  ميكن  والّيّيّيذي  اجل�سم،  اأنّيّيحّيّياء  جميع  يف  مزمن  بالتهاب  االأ�سخا�س 

واأمرا�س  ال�سرطان  مثل   - املزمنة  االأمّيّيرا�ّيّيس  من  العديد  يف  ي�ساهم  اأنّيّيه  كما  االأن�سجة، 

اإحّيّيداث  االأمّيّيعّيّياء عن طريق  االلتهاب يف  زيّيّيادة  اإىل  باالإ�سافة  الدموية،  واالأوعّيّييّيّية  القلب 

تغيريات يف ميكروبيوم االأمعاء.

حمى الوجبات ال�سريعة

افرت�س بع�س الباحثني اأن االأطعمة فائقة املعاجلة تزيد االلتهاب الأن اجل�سم يتعرف 

اال�ستجابة  ت�ساعد  فّيّياإن  لذلك  الغازية،  البكترييا  مثل  غريبة  مكونات  اأنها  على  عليها 

يف  االلتهاب  زيّيّيادة  اإىل  تّيّيوؤدي  ال�سريعة”،  الوجبات  “حمى  عليها  ُيطلق  والتي  التهابية، 

جميع اأنحاء اجل�سم.

 غني بمضادات األكسدة ويسيطر على مرض السكري.. 
فوائد نبات العرعر واستخداماته الصحية المتوارثة منذ عقود

االنباط-وكاالت

منذ قرون يف الع�سور الو�سطى، كان االأطباء ي�ستخدمون 

ال�سحية  العلج، لفوائده  وا�سع يف  العرعر على نطاق  نبات 

اإثبات خ�سائ�سه املدرة للبول وامل�سهلة  املتعددة. وحديثاً، مت 

علماء  اختربها  اأن  �سبق  التي  واملن�سطة  للمعدة،  فة  وامللِطرّ

ال�سيدلة يف القرنني الّي18 والّي19.

وبّيّي�ّيّيسّيّيكّيّيل خّيّيا�ّيّيس ُيّيّيعّيّيتّيّيرب تّيّيّيوت ونّيّيّيبّيّيّيات الّيّيعّيّيرعّيّير، بّيّيّيل �ّيّيسّيّيك، 

اأحّيّيّيد اأقّيّيّيّيوى الّيّيعّيّيوامّيّيل املّيّيّيّيدرة لّيّيلّيّيبّيّيول املّيّيعّيّيروفّيّية حّيّيتّيّيى االآن. اإذ 

وعلج  الوذمة  انت�سار  حالة  يف  م�ستخل�ساته  ا�ستخدام  يتم 

احل�سوات ال�سفراوية والكلوية، وكذلك التهاب املثانة.

ومّيّيع ذلّيّيّيك، مّيّين الّيّي�ّيّيسّيّيروري تّيّيوخّيّيي احلّيّيّيذر عند ا�ستخدام 

هذا النبات خل�سائ�سه ال�سحية، فالتاأثري املدر للبول لنبات 

العرعر قوي جداً وميكن اأن ي�سبب تهيج الكلى، لذلك يجب 

جتنب اال�ستخدام طويل املدى للنبات.

ما هو نبات العرعر؟ وما خ�سائ�سه ال�سحية؟

 Juniperus عّيّيلّيّيمّيّيي  بّيّي�ّيّيسّيّيكّيّيل  ُيّيّي�ّيّيسّيّيمّيّيى  الّيّيّيعّيّيّيرعّيّيّير  نّيّيّيبّيّيّيات 

يف  تنمو  اخل�سرة  دائمة  �سجرية  وهّيّيي   ،communis
اأجزاء كثرية من العامل، مبا يف ذلك اأمريكا ال�سمالية ودول 

اأوروبا واآ�سيا.

ينتج النبات ثمار معروفة با�سم توت العرعر. وعلى الرغم 

من اختلف األوان التوت للنبتة، اإال اأن معظمها عادة ما يكون 

اأزرق داكن. وغالباً ما تو�سف رائحة تلك الثمار باأنها خ�سبية 

اأو حارة.

ال�سنوبر،  نكهة  ت�سبه  الذعّيّية  بنكهة  العرعر  ثمار  تتمتع 

وهّيّيّيّيي عّيّيّيّيادة مّيّيّيا ُتّيّي�ّيّيسّيّيتّيّيخّيّيدم بّيّيكّيّيمّيّييّيّيات �ّيّيسّيّيغّيّيرية لّيّيّيّيدى الّيّي�ّيّيسّيّيعّيّيوب 

التقليدية القدمية كعامل توابل اأو معزز للنكهة.

الطهي  الأغّيّيرا�ّيّيس  ال�سغرية  الثمار  هّيّيذه  ا�ستخدام  مت  اإذ 

االأبحاث  وت�سري  القدمية،  الع�سور  منذ  الطبية  واالأغرا�س 

احلالية اإىل اأنها قد تقدم فوائد �سحية خمتلفة.

فوائد نبات العرعر ال�سحية

وتوت  اأع�ساب  عن  الغذائية  املعلومات  اأن  من  الرغم  على 

فّيّياإنّيّيه من  اإىل حّيّيد كبري حتى االآن،  الّيّيعّيّيرعّيّير حمّيّيّيدودة  نّيّيبّيّيات 

من  وجمموعة  معينة  فيتامينات  توفر  النبتة  اأن  املّيّيعّيّيروف 

املركبات النباتية.

كبرية غذائية  قيمة   1-

اأنّيّيواع التوت االأخّيّيّيرى، فّيّياإن تّيّيوت العرعر ُيعد  مثل معظم 

%10 من  الثمار  �سي، حيث توفر  لفيتامني  م�سدراً جيداً 

القيمة اليومية املو�سى بها من هذه املغذيات القابلة للذوبان 

بتناول 28 غراماً فقط منها.

كذلك فاإن فيتامني ج �سروري ل�سحة املناعة وتعزيز اإنتاج 

الكوالجني يف اجللد وحت�سني وظيفة االأوعية الدموية. كما 

للأك�سدة، حيث يحمي اخلليا من  كم�ساد قوي  يعمل  اأنّيّيه 

اجلّيّيذور  ت�سمى  م�ستقرة  غّيّيري  جزيئات  ت�سببه  الّيّيذي  التلف 

احلرة.

العرعر  نبات  املوجودة يف  الطيارة  الزيوت  كذلك حتتوي 

ثبت  التي   ،monoterpenes با�سم  تعرف  مّيّيواد  على 

اأنها توفر خ�سائ�س م�سادة لللتهابات، وم�سادة لل�سرطان، 

وم�سادة للأك�سدة، وم�سادة للبكترييا.

واالأك�سدة لللتهابات  م�سادة  خ�سائ�س   2-

تعترب االأطعمة الغنية مب�سادات االأك�سدة مهمة لل�سحة، 

الّيّيذي قد  املزمن  التلف  ت�ساعد يف حماية اخلليا من  الأنها 

يوؤدي اإىل املر�س.

وهنا تاأتي خ�سائ�س نبات العرعر الغني بالزيوت االأ�سا�سية 

والفلفونويد التي تعمل كم�سادات اأك�سدة قوية وقد ت�ساعد 

يف تقليل االلتهاب.

العطري  الّيّيزيّيّيت  اأن  العلمية  الّيّيدرا�ّيّيسّيّيات  اإحّيّيّيدى  اكت�سفت 

زيّيّيادة  طريق  عّيّين  اخلّيّيلّيّيوي  ال�سرر  مّيّين  يقلل  العرعر  لنبات 

ن�ساط اإنزميات حمددة يف اجل�سم تعمل على حماية االإن�سان 

من اأ�سرار اجلذور احلرة التي بدورها ت�سبب االأمرا�س.

كّيّيمّيّيا اأظّيّيّيهّيّيّيرت الّيّيدرا�ّيّيسّيّية اأن زيّيّيّيت تّيّيّيوت الّيّيعّيّيرعّيّير االأ�ّيّيسّيّيا�ّيّيسّيّيي 

الب�سرية،  اجللد  خليا  يف  االلّيّيتّيّيهّيّياب  مّيّين  كبري  ب�سكل  يقلل 

قوية وم�سادة  اأك�سدة  تعمل كم�سادات  التي  ب�سبب مركباته 

لللتهابات.

لعلج مر�س ال�سكر العرعر  نبات  خ�سائ�س   3-

مت ا�ستخدام توت نبات العرعر يف الطب التقليدي لعلج 

مر�س ال�سكري منذ قرون، وتوؤكد الدرا�سات احلديثة اأنه قد 

يكون له خ�سائ�س م�سادة ملر�س ال�سكر.

جّيّيّيريّيّيّيت على 
ُ
اأ درا�ّيّيسّيّية علمية  املّيّيثّيّيال، الحّيّيظّيّيت  �سبيل  عّيّيلّيّيى 

الفئران امل�سابة بداء ال�سكري اأن تناول مكملت توت العرعر 

قلل ب�سكل كبري من ن�سبة ال�سكر يف الدم وزيادة الكولي�سرتول 

احلميد )اجليد( الواقي للقلب.

مر�س  تعالج  التي  التاأثريات  هّيّيذه  اأن  الباحثون  ويعتقد 

ال�سكري تّيّيرجّيّيع اإىل الّيّيرتكّيّييّيّيز الّيّيعّيّيايل ملّيّي�ّيّيسّيّيادات االأكّيّي�ّيّيسّيّيدة يف 

التوت.

القلب �سحة  تعزيز   4-

قد يعزز توت نبات العرعر �سحة القلب عن طريق حت�سني 

م�ستويات الكولي�سرتول احلميد، وتقليل م�ستويات الدهون 

الثلثية املرتفعة، وكذلك يكافح الكولي�سرتول ال�سار الكلي 

يف اجل�سم.

امل�سابة  الّيّيفّيّيئّيّيران  عّيّيلّيّيى  جّيّيّيريّيّيّيت 
ُ
اأ علمية  درا�ّيّيّيسّيّيّية  اأظّيّيّيهّيّيّيرت 

من  قلل  العرعر  تّيّيوت  مب�ستخل�س  العلج  اأن  ال�سكري  بّيّيداء 

بن�سبة  الثلثية  والّيّيدهّيّيون  الكلي  الكولي�سرتول  م�ستويات 

على التوايل. و37%   57%
الّيّيرغّيّيم مّيّين عّيّيدم وجّيّيّيود درا�ّيّيسّيّيات على الب�سر بعد،  وعّيّيلّيّيى 

الّيّيتّيّيوت هّيّيو و�سيلة ممّيّيتّيّيازة لتقليل  تّيّينّيّياول  اأن  تظهر االأبّيّيحّيّياث 

عوامل خطر االإ�سابة باأمرا�س القلب.

اآثار جانبية لنبات العرعر

املّيّيكّيّيمّيّيلت  وحّيّيّيبّيّيّيوب  الّيّيزيّيّيتّيّيي  الّيّيعّيّيرعّيّير  م�ستخل�س  يّيّيعّيّيتّيّيرب 

الغذائية وتوت العرعر املجفف هي مكونات اآمنة عند تناولها 

بكميات معتدلة.

وب�سكل عام، ُيعترب العرعر اآمناً لل�ستخدام بالن�سبة ملعظم 

البالغني عند تناوله عن طريق الفم على املدى الق�سري، اأو 

و�سعه  عند  اأو  عطري،  كزيت  منا�سب  ب�سكل  ا�ستن�ساقه  عند 

 RXList مّيّيوقّيّيع  بح�سب  �ّيّيسّيّيغّيّيرية،  مناطق  يف  اجلّيّيلّيّيد  على 

للأع�ساب الطبيعية.

اجللد  على  العرعر  ا�ستخدام  ي�سبب  اأن  ذلّيّيك ميكن  ومّيّيع 

بّيّيعّيّي�ّيّيس االآثّيّيّيّيّيّيّيار اجلّيّيانّيّيبّيّييّيّية مبّيّيّيا يف ذلّيّيّيّيك الّيّيتّيّيهّيّييّيّيج واحلّيّيّيرقّيّيّيان 

واالحّيّيّيمّيّيّيرار والّيّيّيتّيّيّيورم. لّيّيذلّيّيك يّيّيجّيّيب جتّيّينّيّيب ا�ّيّيسّيّيتّيّيخّيّيدامّيّيه على 

اجلروح اجللدية واحلبوب.

كما ال ُين�سح بتناول م�ستخل�سات نبات العرعر عن طريق 

ي�سبب  اأن  ميكن  الأنّيّيه  عالية؛  بجرعة  اأو  طويلة  لفرتة  الفم 

م�ساكل يف الكلى ونوبات �سرع واآثار جانبية اأخرى.

ال�سبت    24 /  9  / 2022

 فيديو لروسي يستفز األوروبيين بالغاز! يبقيه مشتعاًل 
على مدار الساعة ويغيظهم بدرجة حرارة مطبخه

االنباط-وكاالت

اإغّيّياظّيّية االأوروبّيّييّيّيني من خّيّيلل بث مبا�سر  قّيّيرر مواطن رو�سي مّيّيواٍل للرئي�س فلدميري بوتني، 

على مدار ال�ساعة من مطبخ منزله، حيث اأ�سعل غاز الطهي بكامل طاقته، وذلك يف وقت يعاين فيه 

االأوروبيون من اأزمة طاقة جنم عنها ارتفاع كبري يف االأ�سعار. 

بث الرجل هذا الفيديو على موقع Twitch ومل يك�سف عن ا�سمه، وكتب على البث املبا�سر عبارة 

من ترك الغاز م�ستعًل، فاإن فاتورة اال�ستهلك �ستكون  الرغم  على  اأنه  وادعى  حبي”،  مع  “رو�سيا 
1.44 دوالر يف ال�سهر، بح�سب قوله. 

كذلك ي�سع الرجل خلل البث املبا�سر جهازاً لقيا�س حّيّيرارة املطبخ الّيّيذي ال ينطفئ فيه الغاز، 

وُتظهر اإحدى اللقطات اأن درجة احلرارة و�سلت اإىل 40.9.

اأي�ساً ي�سع �ساعة رقمية تظهر يف البث املبا�سر؛ حتى يوؤكد للجمهور اأن ما يقوم به لي�س خدعة، واأن 

الغاز يعمل بالفعل على مدار ال�ساعة. 

موقع Vice االأمريكي قال اإن احل�ساب مت اإن�ساوؤه يوم 11 �سبتمرب/اأيلول 2022، وبداأ البث 

اآالف  وتابعه  والغاز ال ينطفئ،  �ساعة   77 ملدة  البث  وا�ستمر هذا   2022 �سبتمرب/اأيلول   17 يوم 

االأ�سخا�س، كما كتبت ح�سابات تعليقات موؤيدة لرو�سيا. 

عند البحث عن هذا احل�ساب يف موقع Twitch ال�ساعة 17.00 بتوقيت غرينت�س، يوم االأربعاء 

21 �سبتمرب/اأيلول 2022، مل يكن احل�ساب موجوداً، وت�سري ر�سالة اإىل اأنه مت اإيقافه ب�سبب خمالفته 
.Twitch ملعايري موقع

غري اأن ح�ساباً جديداً بداأ يظهر على املوقع، ويبث مبا�سرًة الغاز املفتوح من املطبخ نف�سه على ما 

يبدو.  ياأتي هذا فيما تت�ساعد حدة اأزمة الطاقة يف اأوروبا مع تراجع اإمدادات الغاز الرو�سي اإىل دول 

اأدت اإىل تدهور كبري يف  اأوكرانيا، والتي  القارة الباردة، وذلك ب�سبب احلرب التي ت�سنها مو�سكو يف 

العلقات بني الغرب ورو�سيا. 

كانت رو�سيا قد علقت تدفقات الغاز الطبيعي الأوروبا اإىل اأجل غري م�سمى، بعد اأن وافقت جمموعة 

اأق�سى ل�سعر النفط اخلّيّيام الرو�سي، يف ظل  الّيّيدول ال�سبع، بداية �سبتمرب/اأيلول 2022، على حد 

حرب اقت�سادية بني الغرب ومو�سكو بالتوازي مع ال�سراع الع�سكري يف اأوكرانيا، وفقاً ل�سحيفة “وول 

�سرتيت جورنال«.  رغم اأن عدة دول اأوروبية اأعلنت اأنها متكنت من ملء احتياطاتها من الغاز بن�سب 

جتاوزت %80، ما يكفيها لتغطية احتياجاتها يف ف�سل ال�ستاء الأكرث من �سهرين، فاإن ذلك مل يكن 

كافياً لطماأنة مواطنيها، ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الكهرباء وغاز التدفئة.

اأ�سعار الغاز الطبيعي يف ال�سوق العاملية ت�ساعفت وو�سلت اإىل 3500 دوالر لكل األف مرت مكعب، 

ر رو�سيا من اأن اأ�سعار الغاز من املمكن اأن تقفز اإىل 5 اآالف دوالر  يف اأغ�سط�س/اآب 2022، بينما حتذرّ

لكل األف مرت مكعب.

يف العادة تزود رو�سيا اأوروبا بنحو %40 من احتياجاتها من الغاز، معظمها عرب خطوط اأنابيب، 

وبلغت االإمدادات يف العام املا�سي، نحو 155 مليار مرت مكعب.


