
الطفيلة االنباط- 

 ال���ت���ق���ى رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����ش��ر 

ام�س  التقنية  الطفيلة  جامعة  يف  اخل�شاونة، 

يف  ور�شميَّة  �شعبيَّة  وفعاليَّات  وجهاء  ال�شبت، 

لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك  فيلة،  الطَّ حمافظة 

ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال����ث����اين، وا���ش��ت��ك��م��ااًل 

ي������ارات احل���ك���وم���ي مل��ح��اف��ظ��ات  ل���رن���ام���ج ال������زِّ

املواطنني،  احتياجات  �س  تلمُّ بهدف  اململكة؛ 

والعمل على حت�شني الواقع املعي�شي واخلدمي 

والتَّنموي.

فيلة  زيارتنا للطَّ "اإن  ال��وزراء،  وقال رئي�س 

اأهلنا  ن��ح��و  ال��واج��ب  اأق����لُّ  ال��غ��ال��ي��ة  الها�شميَّة 

وع��زوت��ن��ا م��ن اأب��ن��اء ه���ذه امل��ح��اف��ظ��ة ال��ع��زي��زة، 

ولة  الذين اأ�شهموا يف تاأ�شي�س البنيان املتني للدَّ

االأردنيَّة خال مئويَّتها االأوىل، مع �شائر اأبناء 

وبنات  اأبناء  اأن  موؤكدا  الغايل"،  وطننا  وبنات 

امل��ح��اف��ظ��ة ل��ه��م دور م��رك��زي م��ع ���ش��ائ��ر اأب��ن��اء 

الوطن يف الولوج اإىل املئوية الثانية من عمر 

الدولة.

واأ�شاف رئي�س الوزراء "نحن �شعداء اليوم 

باأن متكنا .
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الخصاونة: ماضون قدما في برنامج 
التحديث الشامل

التقى وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية بمحافظة الطفيلة

 أيلة تنهي كافة االستعدادات الستضافة بطولة  
أيلة - كأس آسيا الدولية للترايثلون والدواثلون 2022

ابو علي : النفقات التي تدفع للحصول 
على الدخل مقبولة ضريبيا

 رئيس الوزراء يفتتح مستشفى 
الطفيلة الحكومي

 البنك العربي الراعي الرئيسي 
لمهرجان األردن للعلوم والفنون 

في متحف األطفال  

 بدران يؤكد أهمية متابعة وتنفيذ 
مضامين رؤية التحديث االقتصادي 

الطفيلةالتي اطلقها جاللة الملك  االنباط- 

ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�شر   اف��ت��ت��ح رئ��ي�����س 

الطفيلة  م�شت�شفى  ال�شبت،  ام�س  اخل�شاونة، 

وب��ك��ل��ف��ة  ����ش���ري���را،   150 ب�����ش��ع��ة  احل���ك���وم���ي 

اجمالية 45 مليون دينار.

امل�شت�شفى  اأق�����ش��ام  يف  اخل�����ش��اون��ة  وج����ال 

يرافقه وزراء ال�شحة الدكتور فرا�س الهواري 

يحيى  املهند�س  واالإ���ش��ك��ان  العامة  واالأ���ش��غ��ال 

الك�شبي والداخلية مازن الفراية.

اأن يقدم  واأك����د خ���ال االف��ت��ت��اح، ���ش��رورة 

والرعاية  الطبية  اأف�شل اخلدمات  امل�شت�شفى 

ال�شحية للمواطنني .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ق������ّدم ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي م�����وؤخ�����راً رع��اي��ت��ه 

للعلوم  االأردن  مهرجان  لفعاليات  الرئي�شية 

والفنون والذي اأقيم على مدار ثاثة اأيام يف 

متحف االأطفال حيث بلغ عدد ال��زوار الذين 

االأه��ايل  زائ��ر من   3800 املهرجان  ح�شروا 

يقيمه  ال��ذي  املهرجان  وت�شمن  واالأط��ف��ال.  

املتحف �شنوياً.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

اكد رئي�س الوزراء االأ�شبق امل�شت�شار االأعلى 

جل��ام��ع��ة ال��ب��را وجم��ل�����س ام��ن��ائ��ه��ا ال��دك��ت��ور 

عدنان بدران اأهمية متابعة وتنفيذ م�شامني 

روؤي�������ة ال���ت���ح���دي���ث االق���ت�������ش���ادي ال���ت���ي رع���ى 

اخريا  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  اطاقها 

وتت�شمن 366 مبادرة تنفذ على مدى ع�شر 

�شنوات.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - وكاالت 

���ش��خ�����ش��ا ع���ل���ى االأق��������ل يف   35 ق���ت���ل   

اأكرث من  منذ  اندلعت  التي  االحتجاجات 

مه�شا  ال�شابة  وف���اة  بعد  اإي���ران  يف  اأ���ش��ب��وع 

ال�شرطة،  حتتجزها  ك��ان��ت  بينما  اأم��ي��ن��ي 

وفق ح�شيلة جديدة اأعلنتها و�شائل اإعام 

ر�شمية

وخ����رج امل��ت��ظ��اه��رون اإىل ����ش���وارع امل��دن 

اإي����ران، مب��ا يف ذل��ك العا�شمة  ال��ك��رى يف 

متتالية  ليال  ثماين  م��دى  على  ط��ه��ران، 

منذ وفاة مه�شا اأميني البالغة 22 عاما

بقيت  بعدما  ال��ك��ردي��ة  ال�شابة  توفيت 

ث��اث��ة اأي�����ام يف غ��ي��ب��وب��ة اث���ر ت��وق��ي��ف��ه��ا يف 

غري  لبا�شها  ب�شبب  االإي��ران��ي��ة  العا�شمة 

املحت�شم

عدد  اأن  ر�شمية  اإع���ام  و�شائل  وذك���رت 

ال�شغب  اأعمال  الذين قتلوا يف  االأ�شخا�س 

االأخرية يف الباد ارتفع اإىل 35

خرجت تظاهرات يف اأنحاء اجلمهورية 

على  بع�شها  تخلل  اجل��م��ع��ة،  االإ���ش��ام��ي��ة 

و�شائل  على  ن�شرت  ت�شجيات  اأظهرت  ما 

ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي، اأع���م���ال ع��ن��ف يف 

طهران ويف مدن اأخرى من بينها تريز

م�شاهدة  ميكن  الت�شجيات  بع�س  ويف 

عنا�شر اأمن يطلقون الذخرية احلية على 

ما يبدو، باجتاه متظاهرين غري م�شلحني 

يف بريان�شهر وماهاباد واأورميا

منظمة  ن�����ش��رت��ه  م�����ش��ور  ت�����ش��ج��ي��ل  ويف 

اإي������ران ه��ي��وم��ن راي��ت�����س غ���ري احل��ك��وم��ي��ة 

ومقرها اأو�شلو.

التفا�صيل �ص »9«

رئيسي: يتعين مواجهة االحتجاجات 
بحزم ويجب التمييز بين االحتجاج 

واإلخالل بالنظام واألمن
االنباط-وكاالت

ان��ت��ق��د ث��اث��ة خ����راء م���ن االأمم امل��ت��ح��دة 

ب�شدة اقراح رئي�شة الوزراء الريطانية "ليز 

الكيان  يف  الريطانية  ال�شفارة  نقل  ترو�س" 

االإ�شرائيلي من "تل اأبيب" اإىل القد�س املحتلة

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ل��ن��ظ��ريه��ا  "ترو�س"  وق��ال��ت 

اجلمعية  اجتماعات  هام�س  على  البيد  يائري 

العامة لاأمم املتحدة يف نيويورك يوم االأربعاء 

املا�شي، اإنها تراجع موقع ال�شفارة احلايل

املحافظني،  ح���زب  ق��ي��ادة  م�شابقة  وخ���ال 

قالت ترو�س، وزيرة اخلارجية اآنذاك، ملجموعة 

نقل  اإىل  مت��ي��ل  اإن��ه��ا  اإ�شرائيل"  "اأ�شدقاء 
ال�شفارة اإىل املدينة املقد�شة

وم��ث��ل ه���ذه اخل��ط��وة م��ن ���ش��اأن��ه��ا خمالفة 

عقود.

التفا�صيل �ص »10«

 خبراء األمم المتحدة ينتقدون توّجه »تروس« لنقل 
سفارة بريطانيا للقدس

العقبة االنباط- 

اأنهت �شركة واحة اأيلة للتطوير ا�شتعداداتها 

اللوج�شتية والفنية واالإدارية ال�شت�شافة بطولة 

وال��دواث��ل��ون  للرايثلون  ال��دول��ي��ة  اآ���ش��ي��ا  ك��اأ���س 

ال��راي��ث��ل��ون  راب��ط��ة  �شتنظمها  ال��ت��ي   2022
امللكي  ال�شمو  ���ش��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت  االأردن���ي���ة، 

اللجنة  " رئ��ي�����س  احل�����ش��ني  ب��ن  في�شل  االأم����ري 

اأكتوبر  م��ن  االأول  " ال�شبت  االأردن��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة 

امل��ق��ب��ل يف ال��ع��ق��ب��ة مب�����ش��ارك��ة حم��ل��ي��ة وع��رب��ي��ة 

وعاملية وا�شعة.

و���ش��ي�����ش��ارك يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت��ق��ام للمرة 

اخل��ام�����ش��ة يف م�����ش��روع واح����ة اأي���ل���ة اأب�����رز جن��وم 

على  واحلا�شلني  للراثيلون  العامل  وحمريف 

ال��دويل للرايثلون  ت�شنيف دويل من االحت��اد 

اإىل جانب امل�شاركة العربية واملحلية من جنوم 

الرايثلون و حمبي  لريا�شة  الوطني  املنتخب 

ريا�شة الرايثلون.

اإىل  باالإ�شافة  امل�شاركة  الدول  قائمة  وت�شم 

الكويت،  العراق، م�شر، قطر،  االأردن، كل من؛ 

االإمارات العربية املتحدة، لبنان، �شوريا، ال�شني 

ب��ول��ن��دا، بلجيكا،  ال��ف��ل��ب��ني، روم��ان��ي��ا،  ت��اي��ب��ي��ه، 

هولندا.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط – عمان 

ع��ام �شريبة  م��دي��ر  اب��و علي  ال��دك��ت��ور ح�شام 

اي  الدائرة ال متلك فر�س  ان  واملبيعات  الدخل 

القانون  بتطييق  تلتزم  وامن���ا  ج��دي��دة  �شرائب 

وار���ش��اده��م  املكلفني  توعية  يف  ب��دوره��ا  وال��ق��ي��ام 

وتثقيفهم �شريبيا.

واو����ش���ح اب����و ع��ل��ي خ����ال ل��ق��ائ��ه مبجموعة 

االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  املوؤثرين  من 

 34 رق��م  القانون  م��ن   3 امل���ادة  اأن  واليوتيوبرز 

اأي  2014 تن�س على تن�س على خ�شوع  ل�سنة 

دخل يتاأتى يف اململكة الأي �شخ�س اأو يجنيه منها 

لل�شريبة بغ�س النظر عن مكان الوفاء..

الدائرة كانت حري�شة على دعوة  اأن  وا�شاف 

وتوعيتهم  تثقيفهم  ل��غ��اي��ات  وذل����ك  ال��ن�����ش��ط��اء 

به  يقومون  ال��ذي  الن�شاط  وان  خا�شة  �شريبيا 

اأ���ش��ب��ح م��ع��روف وي��ت��م ر���ش��د امل��ع��ل��وم��ات ح��ول��ه ، 

الن�شاط  بهذا  يقوم  من  تثقيف  من  بد  ال  وك��ان 

وامل�شاريف  ي�شتحقها  التي  ياالعفاءات  اخلدمي 

التي ميكنه تنزيلها.

���ش��ري��ب��ة  اي  ت��ف��ر���س  ال����دائ����رة مل  ان  وب����ني 

ج��دب��دة وامن���ا م��ن خ��ال اج���راء حتليل ور�شد 

للمعلومات.

التفا�صيل �ص »2«

 تحذيرات من إضفاء »الديانة اليهودية
 على المسجد األقصى«

 جمعيات خيرية تقيم مشاريع زراعية لتمكين 
األسر ذات الدخل المتدني 

االنباط-وكاالت

اأكد ال�شيخ عكرمة �شري خطيب امل�شجد 

االأق�شى املبارك، اأن اأخطر ما يعي�شه االأق�شى 

يف ه��ذه االأي����ام ه��و االق��ت��ح��ام��ات املكثفة التي 

ينفذها اليهود املتطرفون

وقال �شري يف ت�شريحات م�شورة، ال�شبت 

يعني  االأق�شى  باحات  البوق يف  "ا�شتخدام  اإن 

اإ�شفاء الديانة اليهودية على االأق�شى واإظهار 

�شعائر لغري امل�شلمني وهذا يعني فر�س واقع 

جديد وفر�س �شيادة تدريجية على االأق�شى"

منا�شبة  ���ش��واء  منا�شبة  ك��ل  "يف  واأ����ش���اف 

ف����اإن مدينة  ال��ي��ه��ود،  اأو وط��ن��ي��ة ع��ن��د  دي��ن��ي��ة 

قوات  وتنت�شر  ع�شكرية،  ثكنة  ت�شبح  القد�س 

االأم�����ن يف ج��م��ي��ع م���راف���ق وح������ارات ال��ق��د���س، 

الع�شكرية  احلواجز  على  للت�شديد  باالإ�شافة 

فُتعزل القد�س عن العامل"

و�شدد على اأن االإبعاد عن القد�س وامل�شجد 

االأق�����ش��ى ال��ه��دف م��ن��ه، ت��ف��ري��غ االأق�����ش��ى من 

وغري  قانونية  غ��ري  �شيا�شة  وه��ي  امل�شلمني، 

حرية  مع  وتتعار�س  ح�شارية  وغري  اإن�شانية 

العبادة يف اأداء النا�س عبادتهم"

وقال �شري "ال يوجد دولة يف العامل تتبع 

�شيا�شة اإبعاد النا�س عن اأماكن عبادتهم �شوى 

�شلطات االحتال االإ�شرائيلي"

بدوره، اعتر رئي�س "املجل�س الوطني" يف 

ال�شلطة الفل�شطينية، َروحي فّتوح، ال�شبت، اأن 

ال�شماح للم�شتوطنني باقتحام االأق�شى "لعب 

بالنار، وجر للمنطقة نحو الت�شعيد، وحتويل 

ال�شراع اإىل �شراع ديني"

وحذر فتوح، يف بيان احلكومة االإ�شرائيلية 

اأمناء  وع�شابات  للم�شتوطنني  "ال�شماح  من 

امل�شجد  اق��ت��ح��ام  م��ن  )امل��زع��وم(  الهيكل  جبل 

االأق�شى بالتزامن مع راأ�س ال�شنه العرية"

وحمل رئي�س "املجل�س الوطني" االحتال 

املحتمل"،  الت�شعيد  عن  الكاملة  "امل�شوؤولية 
"�شد  اإىل  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب  اأب���ن���اء  داع���ًي���ا 

الرحال.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط - فرح مو�صى

تعتر اجلمعيات اخلريية مبا تقدمه من 

دع��م م��ادي للفقراء واالي��ت��ام واملحتاجني من 

وامل�شاعدة  ال��ع��ون  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  االأذرع 

ل��اأ���ش��ر ال��ف��ق��رية خ��ا���ش��ة وان���ه���ا ت��ع��ت��رامل��اذ 

اآالمن للكثريين .

وي���ت�������ش���اءل ال��ب��ع�����س م���ع ت�����ردي االو����ش���اع 

الفقرهل  ح��االت  اع��داد  وارت��ف��اع  االقت�شادية 

ما زالت اجلمعيات اخلريية  قادرة على حتمل 

قميم  جمعية  رئ��ي�����س  وق����ال  ؟  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا 

تقدم  اجلمعية  اإن  ال���ع���زام،  حم��م��د  اخل��ريي��ة 

تتفاوت  ثابتة،  غري  نقدية  ومبالغ  الترعات، 

قيمتها وفق املبالغ املقدمة وعلى �شبيل املثال 

ب��ل��غ��ت م���وازن���ة اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام احل����ايل األ���ف 

اآالف  خم�شة  املا�شي  العام  بلغت  حني  ديناريف 

دينار

اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة تخ�شع  ان  وا����ش���اف 

ال�شنة  ن��ه��اي��ة  ل��ل��رق��اب��ة وت��دق��ي��ق احل�����ش��اب��ات 

امل�شروفات مثبتة وفق اال�شول  املالية،وتكون 

املحا�شبية القانونية من حما�شب قانوين يتم 

ار�شالها لوزارة التنمية االجتماعية . 

ت��ت��م  ال�����ع�����زام ان اوج�������ه االإن������ف������اق  وب������ني 

اال���ش��ارة  م��ع  وا���ش��ح��اب احل��اج��ة  للم�شتحقني 

اىل وجود التزامات مالية �شهرية ترتب على 

اجلمعيات امل�شتاأجرة وم�شاريف ت�شغيلية من 

فواتري مياه وكهرباء واإنرنت، وهاتف.  

ولفت اىل ان االإنفاق يتم بطريقة ي�شتفيد 

منها اأكر عدد ممكن من املحتاجني حيث يتم 

املحتاجني،  على  لتوزيعها  خ��ري،  ط��رود  �شراء 

ويتم اأحياناً دفع مكافاآت للموظفني الأنهم ال 

يتقا�شون رواتب ب�شكل ر�شمي. 

ت��ق��دم  اجل��م��ع��ي��ة  ان  اىل  ال����ع����زام  وا�����ش����ار 

يتم  التي  املبالغ  وف��ق  الفقري،  للطالب  دعما 

االنفاق  اوج��ه  تكون  وب��ذل��ك  عليها  احل�شول 

تتفق واأه��داف اجلمعية. واكد العزام ان  قلة 

امل������وارد امل��ال��ي��ة ت��ق��ف ع��ائ��ق��اً اأم�����ام ط��م��وح��ات 

اجلمعيات اخلريية .

التفا�صيل �ص »5«



املحلي

االنباط-عمان

ال���دك���ت���ور ح�����ض��ام اب����و ع��ل��ي م���دي���ر ع����ام ���ض��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

���ض��رائ��ب جديدة  اي  ف��ر���ض  ال��دائ��رة ال متلك  ان  وامل��ب��ي��ع��ات 

توعية  يف  ب��دوره��ا  وال��ق��ي��ام  ال��ق��ان��ون  بتطييق  ت��ل��ت��زم  وامن���ا 

وتثقيفهم �ضريبيا. وار�ضادهم  املكلفني 

امل��وؤث��ري��ن  م��ن  مبجموعة  لقائه  خ��ال  علي  اب��و  واو���ض��ح 

على مواقع التوا�ضل االجتماعي واليوتيوبرز اأن املادة 3 من 

القانون رقم 34 ل�ضنة 2014 تن�ض على تن�ض على خ�ضوع اأي 

لل�ضريبة  منها  يجنيه  اأو  �ضخ�ض  الأي  اململكة  يتاأتى يف  دخل 

بغ�ض النظر عن مكان الوفاء..

الن�ضطاء  دع��وة  على  حري�ضة  كانت  ال��دائ��رة  اأن  وا���ض��اف 

وان  خ��ا���ض��ة  ���ض��ري��ب��ي��ا  وت��وع��ي��ت��ه��م  تثقيفهم  ل��غ��اي��ات  وذل����ك 

ال��ن�����ض��اط ال����ذي ي��ق��وم��ون ب���ه اأ���ض��ب��ح م���ع���روف وي��ت��م ر���ض��د 

ي��ق��وم بهذا  ب��د م��ن تثقيف م��ن  ، وك���ان ال  امل��ع��ل��وم��ات ح��ول��ه 

وامل�ضاريف  ي�ضتحقها  ال��ت��ي  ي��االع��ف��اءات  اخل��دم��ي  الن�ضاط 

التي ميكنه تنزيلها.

وبني ان الدائرة مل تفر�ض اي �ضريبة جدبدة وامنا من 

بن�ضاطهم  املتعلقة  للمعلومات  ور�ضد  حتليل  اج��راء  خ��ال 

االع��ف��اءات مم��ا يرتب  ع��ن ح��د  ان هناك دخ��ول تزيد  اظهر 

عليهم تقدمي االقرارات ال�ضريبية 

مل�ضاعدتهم  موظفيها  من  فريقا  الدائرة  خ�ض�ضت  وق��ال 

االق���رارات  بتقدمي  وذل��ك  القانونية  او�ضاعهم  توفيق  على 

ال�ضريبة عن دخولهم املتحققة من ان�ضطتهم املختلفة ودفع 

املرتتبة عليهم. ال�ضرائب 

وجرى خال اللقاء اطاعهم على كيفية تقديردخولهم 

على  احل�ضول  لغايات  يتكبدوها  التي  امل�ضاريف  واحت�ضاب 

الدخل وتنزيلها من الدخل وكذلك مت اطاعهم على نظام 

عن  باالعان  انف�ضهم  هم  لهم  يتيح  ال��ذي  الذاتي  التقدير 

دخولهم الواقعية واحلقيقية واعانها يف اقراراتهم الذاتية 

دون اي تدخل من الدائرة .

واملبيعات خال  ال��دخ��ل  �ضريبة  دائ��رة  ع��ام  وق��ال  مدير 

الن�ضطاء الي مقا�ضد  بها  اي دور وم�ضاهمة يقوم  ان  اللقاء 

بها  مرحب  االيجابية  واملواقف  ال�ضور  ونقل  الوطن  تخدم 

ن�ضاطات  واي  وت��دع��م��ه��ا  ب��ه��ا  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  ال��دائ��رة  وت�ضجع 

ل���ل���وزارات واجل��ه��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  الن�ضطاء  وم�����ض��اه��م��ات م��ن 

احلكومية املختلفة بدون اي بدل �ضبتم قبولها من الدائرة.

امل�ضاركني  ا�ضتف�ضارات  على  اللقاء  خال  على  ابو  واجاب 

والذين ميثلون خمتلف الن�ضاطات.

ابو علي : النفقات التي تدفع للحصول على الدخل مقبولة ضريبيا
 خالل لقاء نشطاء التواصل االجتماعي

20

�ضلط عد�ضة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 برعاية ولي العهد قمة عربية 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 في عمان الشهر المقبل
االنباط- عمان

عبداهلل  ب��ن  احل�ضني  االأم���ري  �ضمو  ب��رع��اي��ة 

 29 ب����  ال���ث���اين، ويل ال��ع��ه��د، ت��ن��ط��ل��ق يف ع��م��ان 

واملوؤ�ض�ضات  للهيئات  عربية  قمة  املقبل  ال�ضهر 

ال��ر���ض��م��ي��ة االأه��ل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف دع���م امل�����ض��اري��ع 

ال�����ض��غ��رية وامل��ت��و���ض��ط��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن ال��ل��ج��ن��ة 

اآ�ضيا  ل���دول غ���رب  االق��ت�����ض��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

بالتعاون  املتحدة  ل��اأمم  والتابعة  )اال���ض��ك��وا( 

م���ع امل���وؤ����ض�������ض���ة االأردن�����ي�����ة ل��ت��ط��وي��ر امل�����ض��اري��ع 

)جيدكو(. االقت�ضادية 

وت���ه���دف ال��ق��م��ة ال���ت���ي ���ض��ت��ح��ت��وي ع��ل��ى 20 

جل�ضة رئي�ضة و10 فعاليات جانبية م�ضاندة اإىل 

م�ضاعدة امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة العربية 

والدولية،  االإقليمية  االأ�ضواق  اإىل  الو�ضول  يف 

وال���ت���ع���ام���ل م���ع م�������ض���ادر ال��ت��م��وي��ل امل��ت��ن��وع��ة، 

والدولية،  االإقليمية  ال�ضبكات  من  واال�ضتفادة 

وزيادة قدرتها على التو�ّضع.

وت��ت��ي��ح ال��ق��م��ة م���ن���راً اإق��ل��ي��م��ي��اً ي��ج��م��ع بني 

القطاعني  وال��دول��ي��ني م��ن  ال��وط��ن��ي��ني  ال��ق��ادة 

�ضيا�ضات  و���ض��ع  اإىل  ل��ل��دع��وة  واخل���ا����ض  ال��ع��ام 

وا����ض���رتات���ي���ج���ي���ات ����ض���ام���ل���ة ت����دع����م امل�������ض���اري���ع 

ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الوطن العربي.

ومن املتوقع اأن جتمع القمة ما يقارب ال� 600 

م�ضاركاً ميثلون عددا من الوزراء االقت�ضاديني 

يف الدول العربية ومدراء الهيئات االقت�ضادية 

االأع��م��ال  ورواد  اقت�ضادين  وخ���راء  الر�ضمية 

التجارية،  واالأع��م��ال  اال���ض��ت��ث��م��ارات  واأ���ض��ح��اب 

وممثلي  االقت�ضاديني  اخل��راء  اإىل  باالإ�ضافة 

املنظمات احلكومية الدولية واملجتمع املدين.

 اعالن قائمة المشاركين في سباق 
الحسين لتسلق مرتفع الرمان الدولي

 الزعبي: موسم قاس يمر على قطاع 
الكهربائيات واإللكترونيات

االنباط- عمان

ام�ض  ال�ضيارات،  لريا�ضة  االأردن��ي��ة  اأعلنت   

امل�ضاركني يف �ضباق احل�ضني  ال�ضبت، عن قائمة 

ينطلق  ال���ذي  ال���دويل  ال��رم��ان  مرتفع  لت�ضلق 

من  مت�ضابقا   21 مب�ضاركة  املقبل  اجلمعة  ي��وم 

االأردن وفل�ضطني منهم مت�ضابقة واحدة.

وي���ت���ك���ون ال�������ض���ب���اق م����ن 3 ج������والت جل��م��ي��ع 

3 اآالف م��رت،  امل�����ض��ارك��ني، وي��ب��ل��غ ط��ول م�����ض��اره 

والبداية 203 اأمتار، والنهاية 446 مرتا، وفرق 

االرتفاع 243 مرتا، وم�ضتوى التدرج 8 باملئة.

وي����ق����ام ال�������ض���ب���اق، ب��ت��ن��ظ��ي��م م����ن االأردن����ي����ة 

االأردن،  زي���ن  وب��رع��اي��ة  ال�����ض��ي��ارات،  ل��ري��ا���ض��ة 

و�ضتبث فعالياته ال�ضباق من خال قناة اململكة 

“في�ضبوك  االجتماعي  التوا�ضل  موقعي  على 

ويوتيوب«.

ووفق التعليمات التكميلية لل�ضباق �ضتجرى 

االإداري  التدقيق  عملية  امل��ق��ب��ل،  االث��ن��ني  ي��وم 

وتوزيع االأرقام على املت�ضابقني، ومن ثم اإجراء 

ال�ضباق  يف  امل�ضاركة  لل�ضيارات  الفني  الفح�ض 

وادي  ال�ضناعية يف  باملنطقة  اأبو طوق  كراج  يف 

تدريباتهم يومي  املت�ضابقون  و�ضيجري  ال�ضري، 

الثاثاء واالأربعاء املقبلني.

على  جويحان  �ضاكر   : ال�ضباق  يف  وي�ضارك 

8، ايهاب ال�ضرفا  منت �ضيارة ميت�ضوبي�ضي ايفو 

10، حم��م��د �ضبيحات  اي��ف��و  ���ض��ي��ارة  م��نت  ع��ل��ى 

على منت �ضيارة ايفو 6، امين النجار على منت 

النجار  اأم��ري  ه�ضام  ت��اي��ب،  ب��روت��و  ايفو  �ضيارة 

على  امل��ج��ايل  نان�ضي   ،7 ايفو  �ضيارة  م��نت  على 

م��نت ���ض��ي��ارة اي��ف��و 6، ع��ام��ر م��و���ض��ى ع��ل��ى منت 

�ضيارة تويوتا �ضتارليت، عا�ضم عارف على منت 

على  القي�ضي  ع��م��ار  ا����ض،  اآر  كليو  ري��ن��و  ���ض��ي��ارة 

ال��داود  ع��دي   ،46 اي��ه  دبليو  ام  ب��ي  �ضيارة  م��نت 

���ض��امل طعيمة على   ،8 اي��ف��و  ���ض��ي��ارة  م��نت  ع��ل��ى 

30، خليل املحي�ضن  منت �ضيارة بي ام دبليو ايه 

3، غيث وريكات على  ام  ام  على منت �ضيارة بي 

عودة  حمادة  تايب،  بروتو   7 ايفو  �ضيارة  منت 

)ف��ل�����ض��ط��ني( ع��ل��ى م��نت ���ض��ي��ارة اي��ف��و 10، رائ��د 

البنا  اأح��م��د   ،3 اي��ف��و  �ضيارة  م��نت  على  ده�ضان 

قطان  ي��زن  دبليو،  يف  غولف  �ضيارة  م��نت  على 

�ضيارة ميت�ضوبي�ضي كولت، م�ضطفى  على منت 

النجار  اأمري   ،8 ايفو  �ضيارة  منت  على  عطاري 

على منت �ضيارة ميت�ضوبي�ضي كولت، عي�ضى اأبو 

9، ه�ضام النجار  جامو�ض على منت �ضيارة ايفو 

على منت �ضيارة ايفو 9.

االنباط- عمان

 و������ض�����ف مم����ث����ل ق�����ط�����اع ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ات 

واالإل��ك��رتون��ي��ات يف غ��رف��ة جت���ارة االأردن ح��امت 

بداية  منذ  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  ن�ضاط  ال��زع��ب��ي، 

العام باأنه كان قا�ضيا، وغري م�ضبوق مقارنة مع 

�ضنوات قليلة ما�ضية.

“لقد  ال�ضبت،  ام�ض  بيان  يف  الزعبي،  وق��ال 

قا�ض جدا غري  ومو�ضم  القطاع �ضيف  على  مر 

جدا”،  �ضعيفة  ال�����ض��رائ��ي��ة  وال���ق���درة  م�����ض��ب��وق، 

م���ق���درا ح��ج��م ال���رتاج���ع ب���اأع���م���ال ال��ق��ط��اع مبا 

اأو  باالجهزة  يتعلق  �ضواء فيما  باملئة،   50 ن�ضبته 

التمديدات الكهربائية.

واأ����ض���اف “اأن االن��خ��ف��ا���ض احل����اد ال����ذي مت 

طال حجم املبيعات رافقة زيادة كبرية باملخزون 

وامل�����ض��ت��وردات وتكد�ضها  ال��ب�����ض��ائ��ع  ال��ك��ب��ري م��ن 

عليها  ترتب  ما  والتجار،  امل�ضتوردين  مبخازن 

تبعات مالية �ضواء من فوائد او اأجور وعمليات 

تخزين«.

واأرج����������ع ال����زع����ب����ي ت����راج����ع ن�������ض���اط ق��ط��اع 

���ض��ع��ف  اإىل  واالإل����ك����رتون����ي����ات،  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ات 

تكاليف  وارتفاع  للمواطنني،  ال�ضرائية  القدرة 

املعي�ضة، ما اأدى اإىل العزوف عن �ضراء االجهزة 

الكهربائية اإال لل�ضرورة الق�ضوى.

ال��ت��ج��ار ميلكون خم��زون��ا واف��را  اأن  واأو���ض��ح 

م��ن ال��ب�����ض��ائ��ع يف م�����ض��ت��ودع��ات��ه��م ج����راء كميات 

يف  انخفا�ض  �ضي�ضاحبه  ما  الكبرية  اال�ضترياد 

عالية  م��ال��ي��ة  ت��ب��ع��ات  عليهم  و���ض��ريت��ب  قيمتها 

ج������راء ال����ق����رو�����ض، و���ض��ي��ل��ح��ق خ�����ض��ائ��ر ك��ب��رية 

باملوردين والتجار ت�ضل لنحو 25 باملئة.

ا�ضعار الب�ضائع  اإىل انخفا�ض  واأ�ضار الزعبي 

 20 لنحو  ت�ضل  بن�ضبة  امل��ن�����ض��اأ  ب���اد  يف  وامل�����واد 

الفائدة  اأ�ضعار  وزي��ادة  الت�ضخم  وارت��ف��اع  باملئة، 

باالإ�ضافة لرتاجع اأجور ال�ضحن البحري العاملي 

اإىل  �ضيوؤدي  م�ضبوق،  غري  مل�ضتوى  و�ضوله  بعد 

اإحلاق �ضرر باملوردين.

واالإلكرتونيات  الكهربائيات  قطاع  اأن  وبني 

�ضيما  وال  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ع  مت�ضابك 

االإ���ض��ك��ان��ات واالإن�����ض��اءات، م��ا يتطلب توفري كل 

ال��دع��م ل���ه، وب��خ��ا���ض��ة ف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��ق��رو���ض 

و�ضرورة تاأجيلها لنهاية العام، ومنحه ت�ضهيات 

مالية باأ�ضعار خمف�ضة.

ودعا اإىل منح القطاع اإعفاءات من ال�ضرائب 

ت��رتاوح  التي  اجلمركية  ���ض��واء  عليه  املفرو�ضة 

اأو  االأج���ه���زة،  ن��وع��ي��ة  ب��امل��ئ��ة ح�ضب   25 15و  ب��ني 

�ضريبة املبيعات، عاوة على ت�ضديد امل�ضتحقات 

ال��ع��ائ��دة للتجار وامل��ق��اول��ني وامل��وردي��ن،  امل��ال��ي��ة 

بتوليد  ي�ضهم  مبا  اال�ضتثمار  عمليات  وتي�ضري 

فر�ض العمل.

يحَظ  مل  الكهربائيات  قطاع  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 

احلكومة  ق��ررت��ه  ال���ذي  اجلمركي  بالتخفي�ض 

االأ�ضناف،  الكثري من  على  احل��ايل  العام  بداية 

حيث �ضمل القرار تخفي�ض التعرفة على القليل 

ال�ضناعة  يف  لها  مثيل  وج���ود  ع��دم  رغ��م  منها، 

املحلية، مثل القواطع الكهربائية واملراوح.

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ات  ق���ط���اع  “اإن  ال���زع���ب���ي  وق�����ال 

التجاري  القطاع  ا�ضا�ض يف  ركن  واالإلكرتونيات 

ب��رم��ت��ه وي�����ض��ك��ل اأح����د اأذرع������ه ال��ق��وي��ة وي��ح��ت��اج 

لبذل املزيد من العمل لتذليل ال�ضعوبات التي 

تواجهه”، م�ضيدا باجلهود التي تبذلها موؤ�ض�ضة 

ان�ضياب  حركة  لت�ضهيل  واملقايي�ض  املوا�ضفات 

الب�ضائع اإىل اململكة.

واأ�����ض����اف ان جت�����ارة االج����ه����زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

بال�ضوق املحلية ت�ضهد مناف�ضة عالية بني التجار 

التجار  ع��دد  وك��رة  امل�����ض��ت��وردات  م�ضادر  لتعدد 

 3 ع��دده��م  يتجاوز  ال��ذي��ن  القطاع  يف  العاملني 

الكهربائية  االأج��ه��زة  ببيع  يعملون  تاجر  اآالف 

االآالف  ووف���روا  واملحافظات،  عمان  بالعا�ضمة 

من فر�ض العمل.

الكهربائية  االأجهزة  ا�ضعار  اأن  الزعبي  واأك��د 

بن�ضب  وانخف�ضت  ومقبولة،  معتدلة  بال�ضوق 

معقولة ترتاوح بني 10 و20 باملئة، وهناك جتار 

ال�ضيولة  لتوفري  امل���ال  راأ����ض  م��ن  ب��اأق��ل  يبيعون 

املالية والوفاء بالتزاماتهم

 الخصاونة يلتقي وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية في محافظة الطفيلة

 غرفة تجارة قطر تشارك بمنتدى التواصل االقتصادي في عمان الثالثاء المقبل

 دورة للتربية اإلعالمية والرقمية في نادي اإلبداع بالكرك 

الطفيلة االنباط- 

ال��دك��ت��ور ب�ضر اخل�����ض��اون��ة، يف جامعة  ال����وزراء  رئ��ي�����ض  ال��ت��ق��ى   

ور�ضميَّة  �ضعبيَّة  وفعاليَّات  وجهاء  ال�ضبت،  ام�ض  التقنية  الطفيلة 

��ف��ي��ل��ة، وذل���ك ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امللك  يف حم��اف��ظ��ة ال��طَّ

يارات احلكومي ملحافظات  عبداهلل الثاين، وا�ضتكمااًل لرنامج الزِّ

حت�ضني  على  والعمل  املواطنني،  احتياجات  �ض  تلمُّ بهدف  اململكة؛ 

الواقع املعي�ضي واخلدمي والتَّنموي.

الغالية  الها�ضميَّة  فيلة  للطَّ زيارتنا  “اإن  ال��وزراء،  رئي�ض  وقال 

اأبناء هذه املحافظة العزيزة،  اأقلُّ الواجب نحو اأهلنا وعزوتنا من 

خال  ��ة  االأردن��يَّ ولة  للدَّ املتني  البنيان  تاأ�ضي�ض  يف  اأ�ضهموا  الذين 

اأن  موؤكدا  الغايل”،  وطننا  وبنات  اأبناء  �ضائر  مع  االأوىل،  مئويَّتها 

يف  الوطن  اأبناء  �ضائر  مع  مركزي  دور  لهم  املحافظة  وبنات  اأبناء 

الولوج اإىل املئوية الثانية من عمر الدولة.

ب���اأن متكنا من  ال��ي��وم  ���ض��ع��داء  “نحن  ال����وزراء  واأ���ض��اف رئ��ي�����ض 

م�ضت�ضفى  بافتتاح  فيلة  الطَّ حمافظة  يف  الأهلنا  الوعد  ن�ضدق  اأن 

الطبيَّة  عاية  الرِّ م�ضتوى  ز  يعزِّ اأن  ناأمل  الذي  احلكومي  الطفيلة 

مع  العاجية  لل�ضياحة  يوؤ�ض�ض  واأن  ي،  ال�ضحِّ بالواقع  واالرت��ق��اء 

حمامات عفرا وغريها من املواقع ال�ضياحية«.

فيلة واأهلها  وقال اخل�ضاونة “كلنا فخر واعتزاز مبحافظة الطَّ

واإجنازاتهم يف م�ضرية الوطن يف خمتلف املجاالت«.

الذي  امل  ال�ضَّ التَّحديث  برنامج  يف  ُق��ُدم��اً  ما�ضون  اأننا  واأك��د 

يا�ضيَّة  ال�ضِّ الثاثة  مب�ضاراته  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  اأطلقه 

واالقت�ضاديَّة وحتديث القطاع العام.

اأن روؤية التَّحديث االقت�ضادي تهدف  اإىل  ولفت رئي�ض الوزراء 

وتوفري  باملئة،   5.5 اإىل  ت�ضل  اقت�ضادي  من��ّو  ن�ضبة  اإىل  للو�ضول 

نحو مليون فر�ضة عمل لاأردنيني خال ع�ضر �ضنوات.

ة مبنظومة التَّحديث  واأ�ضار اإىل اأننا اأجنزنا التَّ�ضريعات اخلا�ضَّ

يا�ضي التي �ضتهدف الو�ضول اإىل حكومات حزبيَّة م�ضتقبا . ال�ضِّ

ول��ة  واأك����د رئ��ي�����ض ال�����وزراء، اأن ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ق���اد م�����ض��رية ال��دَّ

ه  مهامِّ على  كر  ال�ضُّ منَّا  وي�ضتحقُّ  االأوىل،  مئويَّتها  خال  االأردنية 

التي نه�ض بها، ون�ضعى من خال خارطة طريق حتديث القطاع 

عف الذي اأ�ضابه. العام اإىل معاجلة الوهن وال�ضَّ

��ف��ني  و����ض���دد رئ��ي�����ض ال������وزراء ع��ل��ى اأن����ه ل���ن مت�����ّض ح��ق��وق امل��وظَّ

خارطة  اإط��ار  يف  ف  موظَّ اأيِّ  عن  اال�ضتغناء  يتّم  ول��ن  واأو�ضاعهم، 

طريق حتديث القطاع العام التي تهدف اىل رفع م�ضتوى اخلدمات 

التَّنمية وجذب اال�ضتثمارات. املقدمة للمواطنني وتعزيز 

فيها،  نفرط  ولن  ُجزافاً،  الوعود  ُنطِلق  “لن  اخل�ضاونة  واأك��د 

كل  امل��واط��ن��ني يف  ه��و ممكن يف خدمة  م��ا  ك��لِّ  اإىل حتقيق  ون�ضعى 

املجاالت” م�ضددا على اأن امل�ضداقيَّة هي االأ�ضا�ض يف اأداء الواجب.

حمافظة  يف  ال��ب��ط��ال��ة  ن�����ض��ب��ة  اأن  اإىل  ال������وزراء،  رئ��ي�����ض  ول��ف��ت 

و�ضن�ضعى  االأخ����رى،  امل��ح��اف��ظ��ات  بع�ض  يف  كما  مرتفعة  فيلة  الطَّ

فيلة للم�ضاهمة يف توفري  جاهدين اإىل جلب اال�ضتثمارات اإىل الطَّ

العمل. فر�ض 

وقال “هناك فقر وبطالة، ولكن هناك رجولة وكرامة وانتماء 

و���ض��ه��ام��ة وق����درة ع��ل��ى ال��ع��م��ل واالإجن������از ���ض��ن��ت��ج��اوز م���ن خالها 

التي تواجهنا«. يات  التحدِّ

واأك���د اخل�����ض��اون��ة اأن ج���زءا م��ن ال�����ض��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات التي 

اإزاء  فة  وامل�ضرِّ الثَّابتة  مواقفنا  ب�ضبب  منها  كثري  ج��اء  تواجهنا 

هي  ال��ت��ي  الفل�ضطينيَّة،  الق�ضيَّة  متها  مقدِّ ويف  ����ة،  االأمَّ ق�ضايا 

واملركزيَّة. ق�ضيَّتنا اجلوهريَّة 

الفل�ضطينني  ��اء  االأ���ض��قَّ م��ع  االأردن  وق��وف  على  التاكيد  واأع���اد 

ولتني، ومبا  ودعمهم للو�ضول اإىل حقوقهم الكاملة، وفق حل الدَّ

على  يادة،  ال�ضِّ ذات  امل�ضتقلَّة،  الفل�ضطينيَّة  ول��ة  ال��دَّ اإقامة  ي�ضمن 

1967م، وعا�ضمتها القد�ض ال�ضرقيَّة،  ابع من حزيران  خطوط الرَّ

ويف اطار حل نهائي يعالج جميع ق�ضايا الو�ضع النِّهائي.

ينه�ض  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  اأن جالة  ال���وزراء،  رئي�ض  واأك��د 

�ضات  املقدَّ الها�ضميَّة على  اأمانة وم�ضوؤولية واقتدار بالو�ضاية  بكل 

االإ�ضاميَّة وامل�ضيحيَّة يف القد�ض واحلفاظ على الو�ضع التَّاريخي 

والقانوين القائم فيها.

ولفت اإىل اأننا اأجنزنا م�ضروع قانون تنظيم البيئة اال�ضتثماريَّة 

حدِّ  اإىل  ت�ضل  العا�ضمة،  خارج  للم�ضتثمرين  حوافز  يعطي  الذي 

بهدف  ا�ضافية؛  �ضريبية  وح��واف��ز  ال��دخ��ل  ريبة  �ضَّ م��ن  االإع��ف��اء 

توفري فر�ض العمل الأبناء املحافظات واحلدِّ من البطالة.

��ة واالإ���ض��ك��ان  واأوع�����ز رئ��ي�����ض ال������وزراء، ل�����وزارة االأ���ض��غ��ال ال��ع��امَّ

 5 وتاأهيل  اإن�ضاء  اإع��ادة  خ��ال  من  امللوكي  ريق  الطَّ من  لانتهاء 

امل��ق��ب��ل، و5 كيلو م��رتات  ال��ع��ام  ��ري��ق خ��ال  ال��طَّ كيلو م���رتات م��ن 

ع��ل��ى خ��ارط��ة  فيلة  الطَّ ز م��ن و���ض��ع  ي��ع��زَّ 2024؛ ومب��ا  ع��ام  اأخ���رى 

الوطنيَّة. ياحة  ال�ضِّ

ك��م��ا وج����ه ال�������وزارة اإىل االن���ت���ه���اء ب�����ض��ك��ل ���ض��ري��ع م���ن ج��م��ي��ع 

وطريق  اجلنوبيَّة،  االأغ���وار   - عيمة  لطريق  زم��ة  ال��اَّ التَّ�ضاميم 

ب�ضريا - االأغوار اجلنوبيَّة.

لتنفيذ  واالإ�ضكان  ة  العامَّ االأ�ضغال  وزارة  ال��وزراء،  رئي�ض  وكلف 

ت�ضل  تقديريَّة  بقيمة  فيلة،  – الطَّ احل�ضا  لطريق  االإن��ارة  اأعمال 

اإىل 1.5 مليون دينار على موازنة 2023م.

اه لا�ضتثمار يف م�ضاريع  راعة لتعزيز االجتِّ الزِّ كما وجه وزارة 

اإيجاد فر�ض عمل الأبناء حمافظة  احل�ضاد املائي التي �ضت�ضهم يف 

فيلة. الطَّ

ر �ضابقاً منح حوافز  واأ�ضار اخل�ضاونة اىل اأن جمل�ض الوزراء قرَّ

ت�ضجيعيَّة للراغبني يف اال�ضتثمار يف املدينة ال�ضناعيَّة يف الطفيلة، 

لا�ضتثمارات  باملئة   75 بن�ضبة  ال��ك��ه��رب��اء  اأ���ض��ع��ار  دع��م  بينها  م��ن 

اأع��وام   3 ل��� باملئة   50 وبن�ضبة  اأع���وام،   5 الأول  طة  واملتو�ضِّ غرية  ال�ضَّ

التَّاليني. مقبلة و15باملئة للعامني 

بالفروع  فيلة  الطَّ يف  ال�ضناعَيّة  املدينة  �ضمول  ال��ق��رار  و�ضمل 

ن�ضف  دفع  خال  من  املحليَّة  للعمالة  عم  الدَّ وتقدمي  االإنتاجَيّة، 

راتب العامل االأردين، ومبلغ 25 ديناراً بدل موا�ضات، و25 ديناراً 

اال�ضتثمارات  و���ض��م��ول  االج��ت��م��اع��ي،  ��م��ان  ال�����ضَّ ا���ض��رتاك��ات يف  ب��دل 

5 �ضنوات. القائمة بالرنامج الوطني للتَّ�ضغيل ل� 

احلاويات  مناولة  ُكلفة  دعم  اأي�ضا  �ضمل  القرار  اأن  اإىل  واأ�ضار 

ناعيَّة واملطبِّقة ل�ضروط  فيلة ال�ضِّ للب�ضائع املُ�ضنَّعة يف مدينة الطَّ

5 �ضنوات. 50 باملئة وملدة  ت�ضغيل العمالة االأردنيَّة بن�ضبة 

املدينة  يف  للعمل  امل�ضتثمرين  من  جيِّدا  ع��ددا  لدينا  اأن  واأك��د 

20 مليون دينار،  ا�ضتثمار تزيد على  فيلة بقيمة  الطَّ ال�ضناعيَّة يف 

فيلة. 500 فر�ضة عمل الأبناء الطَّ ر نحو  توفِّ

ا�ضتئجار  ُكلف  وتخفي�ض  تقدير  ب��اإع��ادة  قمنا  اأن��ن��ا  اإىل  ولفت 

على  ��د  ون��وؤكِّ ��ف��ي��ل��ة،  ال��طَّ يف  ال�ضناعيَّة  امل��دي��ن��ة  يف  االأرا����ض���ي  وب��ي��ع 

يف  م�ضاهمتها  تعزيز  اأج��ل  من  العاملة  دة  املتجدِّ اقة  الطَّ �ضركات 

اأبناء املحافظة. اإطار امل�ضوؤوليَّة املجتمعية جتاه 

�ضة  ملوؤ�ضَّ دينار  األ��ف   150 بقيمة  �ضات  خم�ضَّ توفري  عن  واأع��ل��ن 

�ضة اإعمار ب�ضريا وتخ�ضي�ض  فيلة، و150 األف دينار ملوؤ�ضَّ اإعمار الطَّ

فيلة،  اإ�ضفلتيَّة لبلديَّة الطَّ اإ�ضافيَّة لتوفري خلطات  األف دينار   250

ان  اىل  الفتا  �ضابقاً،  تخ�ضي�ضها  متَّ  دينار  األ��ف   750 اإىل  لت�ضاف 

للمنتجات  دائم  معر�ض  اإقامة  على  �ضتعمل  املحليَّة  االإدارة  وزارة 

فيلة. يفيَّة للمراأة يف الطَّ الرِّ

العربية  اال�ضتثمارات  اقبال  اعادة  “ نرى  ال��وزراء  رئي�ض  وقال 

جتاه االأردن حيث بداأت هذه اال�ضتثمارات يف العقبة، ولدينا درا�ضة 

جدية من �ضندوق �ضيادي عربي الإن�ضاء م�ضروع �ضكة احلديد من 

مل�ضت�ضفى  ا�ضتثماري  م�ضروع  اإىل  اإ���ض��اف��ة  امل��ا���ض��ون��ة،  اىل  العقبة 

يف  احلكومة  جدية  م��وؤك��دا  عمان”  تخوم  على  وجامعي  تعليمي 

�ضعيها ال�ضتقطاب اال�ضتثمارات اىل الطفيلة يف املجالني ال�ضناعي 

والزراعي اإ�ضافة اإىل ال�ضياحي.

االنباط- الدوحة

 ت�����ض��ارك غ��رف��ة جت����ارة و���ض��ن��اع��ة ق��ط��ر يف 

منتدى التوا�ضل االقت�ضادي اخلليجي االأردين 

الذي تنطلق فعالياته يف عمان الثاثاء املقبل، 

حتت عنوان “اآفاق جديدة للتعاون االقت�ضادي 

واال�ضتثماري«.

يومني،  مل��دة  ي�ضتمر  ال��ذي  املنتدى  وينظم 

دول جمل�ض  االأردن واحتاد غرف  غرفة جتارة 

العامة  االأمانة  بالتعاون مع  التعاون اخلليجي 

ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.

قطر  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  وف��د  وي��رتاأ���ض 

ال�ضيخ  االإدارة،  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  امل���وؤمت���ر  اإىل 

خليفة بن جا�ضم بن حممد اآل ثاين.

وي�����ض��م وف��د ال��غ��رف��ة وف��ق��ا ل��ب��ي��ان اأ���ض��درت��ه 

عبد  ب��ن  الرحمن  عبد  م��ن  ك��ا  ال�ضبت،  ام�ض 

اجل��ل��ي��ل ال ع��ب��د ال��غ��ن��ي وال��دك��ت��ور حم��م��د بن 

و�ضالح  االإدارة،  جمل�ض  ع�ضوا  املحمد  جوهر 

ب���ن ح��م��د ال�����ض��رق��ي امل���دي���ر ال���ع���ام، وال�����ض��ي��خ��ة 

مت��ا���ض��ر ال ث����اين م���دي���ر ال���ع���اق���ات ال��دول��ي��ة 

و�����ض����وؤون ال���غ���رف، وع����دد م���ن رج����ال االع��م��ال 

القطريني.

اإىل تعزيز  ل��ل��ب��ي��ان،  وف��ق��ا  امل��ن��ت��دى  وي��ه��دف 

جم��ل�����ض  دول  ب�����ني  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ال����ع����اق����ات 

وا���ض��ت��ع��را���ض  واالأردن،  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 

القطاعات  خمتلف  يف  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���ض 

التحديات  مناق�ضة  ع��ن  ف�ضا  االق��ت�����ض��ادي��ة، 

التجاري بني دول اخلليج  التعاون  التي تواجه 

العربي واالأردن و�ضبل حلها.

ال�ضراكة  اآف��اق  املنتدى،  جل�ضات  و�ضتتناول 

املتاحة  وال��ف��ر���ض  واال�ضتثمارية  االقت�ضادية 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  ودول  االأردن  ب��ني 

�ضيتم  كما  اجلديد،  االقت�ضادي  الواقع  ظل  يف 

اال�ضتثمار  وبيئة  فر�ض  حول  العرو�ض  تقدمي 

ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وع��رو���ض  يف دول جم��ل�����ض 

تقدميية حول بيئة اال�ضتثمار يف االأردن.

حول  نقا�ضية  جل�ضة  تخ�ضي�ض  �ضيتم  كما 

اخل��ل��ي��ج��ي،  االأردين  االق���ت�������ض���ادي  ال���ت���ك���ام���ل 

وت�����ض��ل��ي��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى ع���دد م��ن امل��و���ض��وع��ات 

االق��ت�����ض��ادي��ة ذات االه��ت��م��ام امل�����ض��رتك، اإ���ض��اف��ة 

ترتقي  اأن  ���ض��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  امل�����ض��ت��ج��دات  اإىل 

االأردنية اخلليجية اىل  االقت�ضادية  بالعاقات 

املاأمول. امل�ضتوى 

و���ض��ت��ت��اح ال��ف��ر���ض��ة اي�����ض��ا، ب��ح�����ض��ب ال��ب��ي��ان، 

اخلليجيني  االع���م���ال  ل��رج��ال  امل��ن��ت��دى  خ���ال 

يف  والتباحث  ثنائية  لقاءات  لعقد  واالردن��ي��ني 

املمكنة،  التجارية  والتحالفات  ال�ضراكة  اف��اق 

اأ�ضحاب  ب��ني  ج��دي��دة  ���ض��راك��ات  فتح  واإم��ك��ان��ي��ة 

ال���ت���ع���اون فيما  االأع����م����ال، وت��و���ض��ي��ع جم�����االت 

ما  متبادلة،  ا�ضتثمارات  على  واالت��ف��اق  بينهم، 

اق��ت�����ض��ادات  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي  ان��ع��ك��ا���ض  ل��ه  �ضيكون 

معدالت  وزي���ادة  العربي  اخلليج  ودول  االأردن 

التجاري. التبادل 

االنباط- الكرك

الدورة  فعاليات  ال�ضبت،  ام�ض  افتتحت   

ال���ت���دري���ب���ي���ة ح�����ول ال���رتب���ي���ة االع���ام���ي���ة 

وال��رق��م��ي��ة يف م��ق��ر ن����ادي االب�����داع ال��ك��رك 

جمانا للفئة العمرية من 17 - 27 عاما.

وقال الرئي�ض التنفيذي للنادي املهند�ض 

ح�����ض��ام ال��ط��راون��ة ان ال�����دورة، ال��ت��ي ت��اأت��ي 

20 �ضاعة تدريبية، تهدف اىل تنمية  بواقع 

املهارت والقدرات االعامية لل�ضباب.

وا�������ض������اف ان����ه����ا ت�����اأت�����ي ����ض���م���ن خ��ط��ط 

م��ه��ارات  لتنمية  ال��ه��ادف��ة  ال��ن��ادي  وب��رام��ج 

املعرفة  حقول  مبختلف  وال�ضابات  ال�ضباب 

العمل. ب�ضوق  لتمكينهم لانخراط 

دورة  يف  ال����ت����دري����ب  اأن  اإىل  واأ�������ض������ار 

ال���رتب���ي���ة االع���ام���ي���ة ي���ه���دف اأي�������ض���ا اىل 

على  لل�ضيطرة  االأف����راد  ل��دى  ال��وع��ي  ب��ن��اء 

ت��اأث��ريات و���ض��ائ��ل االإع���ام ومت��ك��ني الفئات 

املعلومات  تقنيات  ا�ضتخدام  م��ن  املختلفة 

ال��رق��م��ي��ة وتعزيز  وال��و���ض��ائ��ل  واالت�����ض��االت 

م����ه����ارات ال���ت���ع���ام���ل م����ع و����ض���ائ���ل االإع������ام 

واملعلومات.

امل�����ض��ارك��ني  ع��ل��ى تهيئة  ت��ع��م��ل  ان��ه��ا  ك��م��ا 

االع��ام��ي��ة  ب��امل�����ض��ارك��ة  دور  ل��ه��م  ل��ي��ك��ون 

وت��ق��ي��ي��م امل���ح���ت���وى االإع����ام����ي و ان�����ض��ائ��ه 

التوا�ضل  و�ضائل  م��ع  بايجابية  والتعامل 

االجتماعي.

ق��ب��ل  م����ن  ت��ن��ف��ذ  ال��������دورة  اأن  واأو������ض�����ح 

مبجال  املخت�ضة  البياي�ضة  و�ضن  املهند�ضة 

واملواطنة  االعامية  املوا�ضيع  يف  التدريب 

ال��رق��م��ي��ة واال���ض��ت��خ��دام االي��ج��اب��ي مل��واق��ع 

االجتماعي. التوا�ضل 

االحد   25/ 9 / 2022
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الأحد    25 / 9 / 2022 

االنباط- عامن

االأع��ل��ى  امل�ست�سار  االأ���س��ب��ق  ال����وزراء  رئي�س  اك��د 

عدنان  الدكتور  امنائها  وجمل�س  البرتا  جلامعة 

ب�����دران اأه��م��ي��ة م��ت��اب��ع��ة وت��ن��ف��ي��ذ م�����س��ام��ن روؤي���ة 

التي رعى اطالقها جاللة  التحديث االقت�سادي 

امللك عبداهلل الثاين اخريا وتت�سمن 366 مبادرة 

تنفذ على مدى ع�سر �سنوات.

وقال خالل افتتاحه ام�س ال�سبت اعمال املوؤمتر 

واملياه  الطاقة  “اقت�ساديات  الثامن  االقت�سادي 

واالمن الغذائي واملوارد الطبيعية “ الذي تنظمه 

اجلمعية االردنية للبحث العلمي والريادة واالبداع 

بالتعاون مع جامعة البرتا ان اخلطة تت�سمن.

جلب ا�ستثمارات لالأردن بنحو 41 مليار دينار ، 

وتوفري مليون فر�سة عمل خالل العقد القادم و 

حتديث االقت�ساد �سمن خطة تنفيذية وخريطة 

طريق تقود اإىل احلد من البطالة والفقر، وزيادة 

دخل املواطن حلياة نوعية اأف�سل..

التي من خاللها  املحاور  للعديد من  وعر�س 

ميكن االنتقال من الريعية اىل االنتاجية وحتقيق 

اه���داف روؤي���ة التحديث االق��ت�����س��ادي يف جم��االت 

خمتلفة حيث دعا اىل  اال�ستمرار يف بناء املدار�س 

على  والق�ساء  امل�ستاأجرة  امل��دار���س  على  للق�ساء 

لتكون  املدر�سة  وحتديث  التدري�س،  يف  الفرتتن 

مناهج  م��ع  وتقنياتها،  جتهيزها  يف  ج��اذب��ة  بيئة 

درا�سية متطورة، وتدريب وتاأهيل املعلمن للتعليم 

والت�ساوؤل  النقد  يقوم على  ال��ذي  املعا�سر  املدمج 

وتنمية  امل�سكالت،  وح��ل  واال���س��ت��ن��ت��اج،  والتحليل 

مهارات التفكري من خالل تعليم اأقل وتعلم اأكرب، 

لبناء راأ�سمال ب�سري ذكي مبدع ومبتكر.

و بن ان اال�ستثمار يف انتاج الطاقة ال�سم�سية 

اال�سترياد  ملواجهة  حملياً،  الطاقة  انتاج  �سيعزز 

الكبري للطاقة بالعملة ال�سعبة التي ت�سل حالياً 

اإىل 96باملائة  من احتياجات اململكة اإ�سافة اىل 

ب��اإط��الق  امل��ن��اخ��ي  التغري  م��ع  التكيف   اهمية 

واإن�����س��اء حم��ط��ات حتلية  امل��ي��اه  م�سروعات حتلية 

مياه البحر االأحمر بثالث حمطات قدرة املحطة 

330 مليون مرتاً مكعباً مبجموع يبلغ املليار مرتاً 

مكعباً �سنوياً تقريباً، مع ناقل وطني يرتبط بناقل 

الدي�سي، وميتد �سمااًل على اأرا�سي الدولة للخط 

احلديدي احلجازي حتى احلدود ال�سورية، وبناء 

غرباً  املياه  لتوزيع  الوطني  الناقل  ح��ول  خزانات 

االأردنية،  والقرى  امل��دن  حاجات  لتغطية  و�سرقاً، 

ويتبع ذلك حترير االآب��ار اجلوفية ومياه ال�سدود 

الأغرا�س الزراعة لتحقيق االأمن الغذائي امل�ستدام، 

وميكن حتقيق ذلك، من خالل اإن�ساء �سركة مياه 

فيها  امل�ساهمة  لالأردنين  تتيح  م�ساهمة،  وطنية 

القطاعن  ب�سراكة  االقت�سادية  جدواها  الرتفاع 

العام واخلا�س.  

لتجنب  البحرين  ق��ن��اة  م�����س��روع  اهمية  واك���د 

ال��ذي  امل��ي��ت،  البحر  ن�سوب  نتيجة  بيئية  ك��ارث��ة 

ينخف�س م�ستواه ما يقارب املرت �سنوياً.  ولتنمية 

امل�سروع  و�سيوفر  الثمينة،  واأم��الح��ه  كيميائياته 

580 مليون مرتاً مكعباً من املياه العذبة،.

ودع������ا اىل االن����ط����الق ب����ال����زراع����ة ال��ع��م��ودي��ة 

وامل��ح��م��ي��ة، وزي�����ادة م�����س��ادر امل���ي���اه يف ق��ن��اة ال��غ��ور 

ال�سرقية و ا�ستغالل االأرا�سي ال�سمالية التي ت�سكل 

ام���ت���داداً جل��ن��وب �سهل ح����وران، وذل���ك م��ن خالل 

احلدودية  االأح��وا���س  يف  اجلوفية  املياه  ا�ستغالل 

من  االآالف  تتحول  وبذلك  ال�سمالية.   االأردن��ي��ة 

الدومنات البعلية حالياً اإىل مزارع مروية ت�سهم يف 

بناء االأمن الغذائي امل�ستدام.    ودعا اىل  التو�سع 

يف انتاج الفو�سفات والبوتا�س و�سال�سله الت�سنيعية 

امل�سافة االأخرى، باإن�ساء �سركات م�ساهمة جديدة 

ال�سركات  التو�سع يف  اأو  االأردن��ي��ون،  ي�ستثمر فيها 

القائمة يف مناطق جديدة.  باالإ�سافة اإىل النحا�س 

والذهب وال�سيليكا وكربونات الكال�سيوم، والبازلت، 

والزيولويت وغريها.  ومعظمها يف اجلنوب توفر 

فر�س عمل هائل��ة، وبناء الرثوة الوطنية لت�سديد 

املديونية، واالنطالق يف خارطة طريق التحديث 

االقت�سادي يف االعتماد على الذات  

وقال رئي�س اجلمعية االردنية للبحث العلمي 

وكلية  العلمي  البحث  عميد  واالب�����داع  وال���ري���ادة 

االهلية  عمان  جامعة  يف  ال��زراع��ي��ة  التكنولوجيا 

ال��دك��ت��ور ر���س��ا اخل��وال��دة ان امل��وؤمت��ر ي��ه��دف  اإىل 

حتديد مالمح املرحلة التالية لالقت�ساد االأردين، 

وما هي الطريقة التي ميكن بها ا�ستغالل املوارد 

الطبيعية التي ينعم بها االأردن يف حتقيق االأمن 

ال��غ��ذائ��ي، وذل����ك ان�����س��ج��ام��اً م��ع روؤي����ة التحديث 

من  ال��دول��ة  ت�سعى  ح��ي��ث  للمملكة،  االق��ت�����س��ادي 

خ���الل ال���روؤي���ة اإىل ت��اأ���س��ي�����س ق���اع���دة اق��ت�����س��ادي��ة 

امكانات  تعزيز  يف  واال���س��ه��ام  متينة،  واجتماعية 

وا�ستدامة م�سارات التنمية على املدى الطويل.

وا�ساف ان هذا املوؤمتر �سي�سكل حجر االأ�سا�س 

ونقطة الربط التي لطاملا احتاجها االأردن ليعزز 

ك���ف���اءة وف��اع��ل��ي��ة االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال�����ذات وحتقيق 

االقت�سادية  القاعدة  وتطوير  الوطنية،  امل�سالح 

االأردن�����ي�����ة م���ن خ�����الل ال���ع���دي���د م���ن ال��ت��وج��ه��ات 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��الق��ت�����س��اد ال���وط���ن���ي، ك��م��ا �سيكون 

ه���ذا امل���وؤمت���ر امل���رج���ع ال��ع��ل��م��ي الأ���س��ح��اب ال��ق��رار 

بالتخطيط  يتعلق  فيما  ال��ق��رارات  اأن�سب  التخاذ 

اال�سرتاتيجي وحتقيق االأمن الغذائي من خالل 

التميز يف ا�ستغالل املوارد الطبيعية االأردنية.

راأ����س م��ال ب�سري قوي  االأردن ميلك  اأن  واك��د 

ومتطور قادر على الو�سول اىل حتقيق االعتماد 

على الذات وتطوير االقت�ساد الوطني، كما اأتقدم 

امل�ساركة  ه��ذه  على  جميعا  لكم  اجل��زي��ل  بال�سكر 

اأ�سكر ب�سكٍل  اأن  اإال  باأنواعها املختلفة، وال ي�سعني 

خا�س دولة االأ�ستاذ الدكتور عدنان بدران االأفخم، 

الفّعالة دائما يف تطوير االقت�ساد  على م�ساركته 

ال���وط���ن���ي.  وب����ن رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة 

ل��ل��م��وؤمت��ر ال��دك��ت��ور ���س��ام��ر ال���رج���وب، اإن����ه يف ظل 

التحديات التي ع�سفت بالعامل نتيجة انت�سار وباء 

ك��ورون��ا واحل��رب الرو�سية االأوك��ران��ي��ة، ك��ان ال بد 

اأولوياتنا،  اإع��ادة �سياغة  اإىل  التوجه  من �سرورة 

فيما يتعلق بالطاقة حيث اأن اأ�سعار الطاقة عاملياً 

على  عبًئا  ت�سكل  واأ�سبحت  �سخم  ب�سكٍل  ارتفعت 

لها، الفتا  كذلك اىل  امل�ستوردة  ال���دول  م��وازن��ات 

اأث��رت ب�سكٍل  �سعف �سال�سل التوريد العاملية،التي 

ال��غ��ذاء،  م��ن  العاملية  ال�����س��ادرات  كبري على حجم 

لدى  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  ب�سعوبة حتقيق  ا�سهم  م��ا 

املياه  قطاعي  اىل  اإ�سافة  العامل  دول  من  الكثري 

يتناول  امل��وؤمت��ر  ان  ال��غ��ذائ��ي م�سريا اىل  واالم���ن 

ثالثة حماور رئي�سية هي: املياه، االأمن الغذائي، 

والطاقة.

واأ���س��ار رئي�س جامعة ال��ب��رتاء ال��دك��ت��ور رام��ي 

عبدالرحيم اىل ان االأردن يواجه حتديات كبرية 

يف قطاعات املياه والطاقة واالمن الغذائي م�سريا 

اىل وجود تراجع م�ستمر مب�ستوى املياه اجلوفية 

�سقوط  م��ع��دالت  ب��رتاج��ع  م�سحوب  وال�سطحية 

االمطار وزيادة اال�ستهالك والتغري املناخي داعيا 

الناقل  م�سروع  تنفيد  نحو  التوجه  ���س��رورة  اىل 

امل��ائ��ي وتقليل  للح�ساد  ال��وط��ن��ي وو���س��ع خ��ط��ط 

الفاقد يف ال�سبكات واإزالة روا�سب ال�سدود والتوجه 

وال�سخر  ال�سم�سية  كالطاقة  الطاقة  بدائل  اىل 

الزيتي .

والرتكيز  ب��دوره��ا  القيام  اىل  اجلامعات  ودع��ا 

ع��ل��ى االأول�����وي�����ات ال��وط��ن��ي��ة يف ه����ذه ال��ق��ط��اع��ات 

التي  وامل��وؤمت��رات  واالأب��ح��اث  امل�ساريع  م�ستعر�سا 

دعمتها ونفذتها جامعة البرتا يف هذا اجلانب.

وا����س���ت���م���ل امل����وؤمت����ر ال������ذي ان���ع���ق���د مب�����س��ارك��ة  

من  العديد  على  وباحثن  وخمت�سن  م�سوؤولن 

اأوراق العمل  التي من ابرزها ورق��ة بعنوان ازمة 

والتحديات  الفر�س  ال��ع��رب��ي:  ال��وط��ن  ال��غ��ذاء يف 

قدمها وزي���ر ال���زراع���ة اال���س��ب��ق ال��دك��ت��ور حممود 

ال��دوي��ري، وورق��ة بعنوان حتليل معلومات االمن 

خبري  قدمها  وال���رد  اال�ستجابة  مفتاح  الغذائي: 

االم���ن ال��غ��ذائ��ي ال��دك��ت��ور فا�سل ال��زع��ب��ي، وورق��ة 

امل��ائ��ي��ة يف االردن واف����اق  امل������وارد  ح����ول حت���دي���ات 

ل���وزارة  ال��ع��ام اال�سبق  اال���س��ت��دام��ة قدمها االم���ن 

املياه والري املهند�سة مي�سون الزعبي ،ا�سافة اىل 

ورقة حول التحدي املائي وبدائل التزويد ال�ستاذ 

هند�سة  املياه والبيئة الدكتور ماجد ابو زريق..

الكهرباء  ل�سركة  اال���س��ب��ق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���دم 

بعنوان  ورق��ة  حيا�سات  احمد  املهند�س  الوطنية 

قطاع الطاقة يف االردن –الواقع والطموحات، كما 

قدم عميد الكلية اجلامعية الوطنية للتكنولوجيا 

الطاقة  بعنوان  ورق��ة  ال�سالمية   احمد  الدكتور 

املتجددة وانظمة تخزين الطاقة والعدادات الذكية 

ال�سالمية وقدم 

االنباط- عامن

اط��ل��ق��ت امل���دار����س ال��رق��م��ي��ة االأم��ريك��ي��ة 

االردن  بلدك  اع��رف  حملة  ال�سبت،  اليوم 

19 اإىل البرتا والعقبة، مب�ساركة عدد من 

املوؤ�س�سات من القطاع العام واخلا�س.

وت�سمل احلملة، القيام باأعمال النظافة 

يف حم��م��ي��ة ال��ع��ق��ب��ة، وت��ن�����س��ي��ط ال�����س��ي��اح��ة 

واالأثري  ال�سياحي  الوعي  ون�سر  الداخلية 

بن الطلبة وذويهم.

وق����ال امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل�����س��رك��ة ال��دول��ي��ة 

حت�سن،  ج��ه��اد  ال��دك��ت��ور  التعليم  خل���رباء 

ال�سياحي  الوعي  لرفع  تهدف  احلملة  اإن 

معارفهم  واإث����راء  الطلبة  ل��دى  واالأث����ري 

وجت���ارب���ه���م مب����ا ي��ت��م��ت��ع ب����ه ب���ل���ده���م م��ن 

م���ق���وم���ات ���س��ي��اح��ي��ة واأث�����ري�����ة م��ت��ن��وع��ة، 

وت��ط��وي��ره��ا م��ن خ��الل  وامل��ح��اف��ظ��ة عليها 

ال���������س����راك����ات ال���ف���اع���ل���ة م�����ع ال���ق���ط���اع���ات 

واخلا�سة. احلكومية 

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اك����دت م���دي���رة االأن�����س��ط��ة 

هذه  ان  االأم��ريك��ي��ة،  الرقمية  امل��دار���س  يف 

على  ق���ادر  ج��ي��ل  ب��اإي��ج��اد  ت�سهم  امل���ب���ادرات 

امل�سوؤولية من خالل هذه االأن�سطة  حتمل 

وتعزز حب الوطن عند الطلبة.

 األعلى لحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة يصدر تقريره عن شهر آب

االنباط-عامن

اأظ���ه���ر ال��ت��ق��ري��ر ال�������دوري ال�����س��ه��ري 

الأب����رز اجن����ازات املجل�س االأع��ل��ى حلقوق 

اآب حجم  ل�سهر  االإعاقة  االأ�سخا�س ذوي 

الربامج وامل�ساريع املنفذة من قبل املكتب 

ال��رئ��ي�����س��ي وم��ك��ات��ب االرت����ب����اط ال��ت��اب��ع��ة 

ال��ث��الث، وطبيعة  االأق��ال��ي��م  للمجل�س يف 

ه����ذه امل�����س��اري��ع وامل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ه��ذه 

الربامج.

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ب��ا���س��رت ال��ل��ج��ان 

وت�سخي�س  لتقييم  ب��االإن��ع��ق��اد  ال��ط��ب��ي��ة 

ذوي  االأ����س���خ���ا����س  م���ن  ���س��خ�����س   )260(

االإع��اق��ة م��ن خمتلف االإع��اق��ات يف اإقليم 

الو�سط، وذلك �سمن املرحلة التح�سريية 

للبدء با�سدار البطاقة التعريفية

وان��ت��ه��ى امل��ج��ل�����س م���ن ت��ن��ف��ي��ذ زي����ارات 

املتقدمة  املوؤ�س�سات  يف  ال��ف��ج��وات  حتليل 

م�������س���روع حت�سري  ال����دخ����ول يف  ب��ط��ل��ب 

االع��ت��م��ادي��ة،  ع��ل��ى  للح�سول  امل��وؤ���س�����س��ات 

ل��� 21 موؤ�س�سة يف  ال���زي���ارات  ن��ف��ذت  حيث 

اأقاليم اململكة الثالث، حيث يعد برنامج 

االع��ت��م��ادي��ة ����س���روري ل��ك��اف��ة امل��وؤ���س�����س��ات 

كونه ُيلزمها ب�سرورة التقيد بال�سيا�سات 

واالج���������راءات ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت�سن 

املوؤ�س�سات  ي�سجع  كما  املقدمة،  اخلدمات 

على التعلم والتدرب امل�ستمر.

ويف اإطار العمل على تنفيذ بنود اخلطة 

الع�سرية للتعليم الدامج، بداأ املجل�س عقد 

جل�سات اعداد دليل الرتتيبات التي�سريية 

الداجمة،  امل��دار���س  املي�سرة يف  واالأ���س��ك��ال 

والذي يهدف اىل توفري خيارات م�ساعدة 

لالأخ�سائي او املعلم امل�ساند ت�سم تكييفات 

لكل  تي�سريية  وترتيبات  مي�سرة  واأ�سكال 

اإعاقة داخل الغرف ال�سفية يف املوؤ�س�سات 

جمموعة  مب�ساركة  ال��داجم��ة  التعليمية 

م��ن اخل���رباء مب��ا فيهم خ���رباء م��ن ذوي 

االإعاقة.

و���س��م��ن ج��ه��ود امل��ج��ل�����س ل��ت��ع��زي��ز حق 

العمل،  بيئة  االإع��اق��ة يف  ذوي  االأ�سخا�س 

واإزال�������ة امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م، وق��ع 

م��ذك��رة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  وم��ع��ه��د  املجل�س 

تفاهم بهدف البدء بتنفيذ املرحلة الثانية 

ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل )230( �سخ�س من  م��ن 

االإعاقة احلا�سلن على  االأ�سخا�س ذوي 

التخ�س�سات  م��ن  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  درج���ة 

بطلبات  وامل��ت��ق��دم��ن  وال���راك���دة  امل�سبعة 

توظيف لدى ديوان اخلدمة املدنية بحيث 

يتم تدريبهم وفق احتياجات �سوق العمل.

ا�ستقبال  مبتابعة  املجل�س  ا�ستمر  كما 

ال�����س��ك��اوي واال���س��ت��ف�����س��ارات ح��ي��ث تعامل 

مع )161( ا�ستف�سار ومت الرد عليها عرب 

خمتلف قنوات االت�سال )مواقع التوا�سل 

واملن�سة  باملجل�س،  اخلا�سة  االجتماعي 

احل��ك��وم��ي��ة ال���س��ت��ق��ب��ال ال�����س��ك��اوى، وع��رب 

الهاتف(. 

وا�ستكمل املجل�س تقدمي الدعم الفني 

موؤ�س�سة   )12( ب�  اخلا�سة  املباين  لتهيئة 

واخلا�س  العام  القطاعن  موؤ�س�سات  من 

ومنظمة  �سرعية،  حم��اك��م   )3( �سملت: 

لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة، ومعهد تدريب 

م��ه��ن��ي واح����د ووزارت�������ن وم���رك���ز �سحي 

وم��وؤ���س�����س��ات م�����س��رف��ي��ة ع����دد 2 وم��ع��ه��د 

حكومي  ومبنى  اال���س��رة  ب�سحة  العناية 

التهيئة  متطلبات  ح��ول  تقارير  واإع����داد 

التقديرية،  وكلفها  لها  الالزمة  البيئية 

امل���ب���اين وامل���راف���ق  اإط�����ار تهيئة  وذل����ك يف 

العامة لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

وب���ح�������س���ب ال���ت���ق���ري���ر وف������ر امل��ج��ل�����س 

الرتجمة بلغة االإ�سارة للم�ساركن ال�سم 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ت��دري��ب��ي��ة،  يف )6( ور�����س 

ترجمة فلمن توعوين بلغة االإ�سارة.

�سمن  املجل�س  قدم  للتقرير  وا�ستناداً 

املجتمعي  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ت��م��ك��ن  م�����س��روع 

ال�سليل،  ���س��ي��دات  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

املجتمعي  للتاأهيل  الوطنية  واجلمعية 

ون��ط��ق��ي  ط��ب��ي��ع��ي  ع����الج  خ���دم���ة   )137(

منطقتي  يف  االإع����اق����ة  ذوي  ل���الأط���ف���ال 

االأغوار اجلنوبية وال�سليل وبواقع )254( 

جل�سة. 
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االنباط- عامن

ال�����س��ب��اب حم��م��د النابل�سي،  ���س��ارك وزي���ر   

لل�سباب  االأردين  الوطني  االئ��ت��الف  اأع�ساء 

الربنامج  فعاليات   ،2250 واالأم����ن  وال�����س��الم 

ال��ت��دري��ب��ي ال����ذي نظمته م��دي��ري��ة امل���ب���ادرات 

ال�����س��ب��اب��ي��ة وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف ال�������وزارة، 

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سالم.

قال  ال�سبت،  ام�����س  ال�����وزارة  لبيان  ووف��ق��ا 

النابل�سي اإن القرار 2250 ال�سادر عن جمل�س 

امل��ت��ح��دة، ج���اء ث��م��رة جهود  االأم����ن يف االأمم 

�سمو االأمري احل�سن بن عبداهلل الثاين ويل 

العهد، خالل تروؤ�سه جل�سة جمل�س االأمن عام 

2015، وتقدمه مب�سروع قرار حول “ال�سباب 

وال�سالم واالأمن” اعتمده املجل�س باالإجماع، 

ال�سلم  يف  ال�سباب  م�ساركة  تعزيز  اإىل  يهدف 

واالأم������ن ال��دول��ي��ن وح���ث ال�����دول االأع�����س��اء 

على النظر يف ال�سبل الكفيلة لزيادة التمثيل 

ال��ق��رارات  �سنع  عمليات  يف  لل�سباب  ال�سامل 

النزاعات  ن�سوب  ملنع  امل�ستويات  جميع  على 

وحلها.

ت�سعى من  ال���وزارة  اأن  النابل�سي،  واأ���س��اف 

القرار  ترجمة  اىل  الوطني  االئتالف  خالل 

ت�سهم  وطنية،  عمل  خطة  خ��الل  م��ن   2250

االأم��ن  حتقيق  يف  ال�سباب  م�ساركة  تعزيز  يف 

وال�سالم من خالل املبادرات وامل�ساريع املنبثقة 

عن ال�سباب االأع�ساء وال�سركاء، الفتا اإىل اأن 

اال�سرتاتيجية  اإع����داد  جلنة  ي��رتاأ���س  االأردن 

العربية لل�سباب واالأمن وال�سلم .

�سارك  ال��ذي  الربنامج  فعاليات  وا�ستملت 

به 24 �سابا و�سابة، واأقيم يف بيت �سباب جر�س، 

على جل�سات تعريفية بالقرار 2250 وحماوره، 

وج��ل�����س��ات ت��دري��ب��ي��ة ع����ن ت���وا����س���ل اي��ج��اب��ي 

ومقاربات مبنية على التعاون واآليات امل�ساركة 

الفاعلة لل�سباب واليافعن و�سوال اإىل �سياغة 

خطة عمل م�سرتكة من ال�سباب االع�ساء.

 النابلسي يشارك في البرنامج التدريبي لإلئتالف الوطني للشباب والسالم واألمن

 إتفاقية تعاون لتسهيل وصول األدوية 
الصحة وزارة  لمستحقيها من مرضى 

ن االنباط- عاماّ

اتفاقية  ال�سحية  احلو�سبة  �سركة  وقعت 

تعاون مع �سركة الربيد االأردين بهدف تقدمي 

خدمة تو�سيل االأدوية ال�سهرية ملر�سى وزارة 

ال�سحة يف جميع حمافظات اململكة لت�سهيل 

و�سول االأدوي��ة مل�ستحقيها من مر�سى وزارة 

ال�سحة.

وقالت احلو�سبة ال�سحية يف بيان �سحفي 

ام�������س ال�����س��ب��ت، اإن االت��ف��اق��ي��ة وق��ع��ت��ه��ا عن 

التنفيذي  رئي�سها  ال�سحية”  “احلو�سبة 
الربيد  وع��ن  عاي�س،  اإبراهيم  عمر  املهند�س 

ال��دك��ت��ور خ��ال��د اللحام  ال��ع��ام  امل��دي��ر  االأردين 

بح�سور عدد من كبار املوظفن من اجلانبن.

للمر�سى  ���س��ي��ت��اح  االت��ف��اق��ي��ة،  ومب���وج���ب 

ال�سحية  واملن�ساآت  امل�ست�سفيات  مراجعي  من 

برنامج  والتي تطبق  ال�سحة  ل��وزارة  التابعة 

من  ال�����س��ه��ري��ة  اأدوي���ت���ه���م  ط��ل��ب  “حكيم”، 
توفرها  التي  االأدوي����ة  تو�سيل  خدمة  خ��الل 

وتطبيق  من�سة  ال�سحية” على  “احلو�سبة 
االأردين  ال��ربي��د  �سيقوم  حيث  “حكيمي”، 
وتو�سيلها  االأدوي�����ة  ا���س��ت��الم  خ��دم��ة  يتقدمي 

ب���وا����س���ط���ة ط����رود  امل��ن��ت��ف��ع��ن  امل���ر����س���ى  اإىل 

وح���اف���ظ���ات خ��ا���س��ة وب���ر����س���وم ث��اب��ت��ة جلميع 

لت�سهيل ح�سول  اإل��ك��رتون��ي��اً،  ت��دف��ع  امل��ن��اط��ق 

ملراجعة  احل��اج��ة  دون  اأدوي��ت��ه��م  على  املر�سى 

املن�ساآت ال�سحية. وت�سمل امل�ست�سفيات واملراكز 

امل��ط��ب��ق��ة خل���دم���ة ط��ل��ب تو�سيل  ال�����س��ح��ي��ة 

م�ست�سفيات  وه��ي  من�ساأة   17 حالياً  االأدوي����ة 

الب�سري، و م�ست�سفى الدكتور جميل التوتنجي، 

ومركز �سحي  ال�سامل،  ومركز �سحي عمان 

ن�سري  اأب��و  �سحي  ومركز  ال�سامل،  اللويبدة 

ال�سامل،  اجلبيهة  �سحي  وم��رك��ز  ال�����س��ام��ل، 

ال�سامل،  ال�سمايل  الها�سمي  �سحي  وم��رك��ز 

ومركز �سحي طرببور ال�سامل، ومركز �سحي 

ال�سامل، ومركز �سحي اجلوفة  ال�سري  وادي 

ال�سامل،  القوي�سمة  �سحي  ومركز  ال�سامل، 

ال�سامل،  املقابلن  ق�سري  اأم  �سحي  وم��رك��ز 

ومركز �سحي خريبة ال�سوق ال�سامل، ومركز 

�سحي �سحاب ال�سامل، ومركز �سحي �سويلح 

ال�سامل، ومركز �سحي ناعور ال�سامل، ومركز 

اإ���س��اف��ة  و�سيتم  االأويل،  ال��ع��ل��ي  ت���الع  �سحي 

من�ساآت �سحية اأخرى تباعاً.

املنتفعون  �سيتمكن  االإتفاقية،  ومب��وج��ب 

م��ن ه��ذه اخل��دم��ة م��ن تتبع عملية تو�سيل 

اأدوي���ت���ه���م ال�����س��ه��ري��ة ع��ل��ى م��ن�����س��ة وتطبيق 

“حكيمي” من خالل اأنظمة خا�سة �سيوفرها 
الربيد االأردين لتلك الغاية.

 بدران يؤكد أهمية متابعة وتنفيذ مضامين رؤية التحديث االقتصادي التي اطلقها جاللة الملك 

العقبة االنباط- 

ا�ستعداداتها  للتطوير  اأيلة  واح��ة  �سركة  اأنهت 

اللوج�ستية والفنية واالإداري���ة ال�ست�سافة بطولة 

والدواثلون 2022  الدولية للرتايثلون  اآ�سيا  كاأ�س 

التي �ستنظمها رابطة الرتايثلون االأردنية، حتت 

بن  في�سل  االأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة 

 “ االأردن���ي���ة  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  “ رئي�س  احل�سن 

ال�سبت االأول من اأكتوبر املقبل يف العقبة مب�ساركة 

حملية وعربية وعاملية وا�سعة.

و���س��ي�����س��ارك يف ال��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي ت���ق���ام ل��ل��م��رة 

اخل��ام�����س��ة يف م�������س���روع واح�����ة اأي���ل���ة اأب������رز جن��وم 

على  واحلا�سلن  للرتاثيلون  ال��ع��امل  وحم���رتيف 

ت�سنيف دويل من االحتاد الدويل للرتايثلون اإىل 

جانب امل�ساركة العربية واملحلية من جنوم املنتخب 

ال��وط��ن��ي ل��ري��ا���س��ة ال��رتاي��ث��ل��ون و حم��ب��ي ريا�سة 

الرتايثلون.

اإىل  باالإ�سافة  امل�ساركة  ال���دول  قائمة  وت�سم 

الكويت،  قطر،  م�سر،  ال��ع��راق،  م��ن؛  ك��ل  االأردن، 

ال�سن  �سوريا،  لبنان،  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 

بلجيكا،  ب���ول���ن���دا،  روم���ان���ي���ا،  ال��ف��ل��ب��ن،  ت��اي��ب��ي��ه، 

باربادو�س،  النم�سا،  تايلند،  لوك�سمبورغ،  هولندا، 

كازاخ�ستان، اليابان، �سوي�سرا، ا�سرتاليا، �سلوفاكيا، 

الربازيل، ترينداد، كرواتيا، كندا، الواليات املتحدة، 

�سنغافورة، الت�سيك، اأوكرانيا، فرن�سا، واأملانيا.

وي��ب��ل��غ جم��م��وع امل�����س��ارك��ن يف ال��ب��ط��ول��ة 230 

ي��ت��وزع��ون على  و80 الع��ب��ة(  )150 الع��ب��اً  الع��ب��اً 

الدول امل�ساركة، من بينهم 100 العب من خمتلف 

قادمن  االأردن، و130 العباً  داخل  اجلن�سيات من 

من اخلارج.

نّظمت  اأن  للتطوير  اأيلة  واح��ة  ل�سركة  و�سبق 

وا�ست�سافت بطوالت كربى للرتيثلون والدواثلون 

عام  كورونا  قبل جائحة  اآخرها  ك��ان  كبري  بنجاح 

اأيلة موقعها  بواحة  العقبة ممثلة  2019، لرت�سخ 

على قائمة اأ�سهر املدن العاملية امل�ست�سيفة للحدث 

الريا�سي الكبري اإىل جانب لندن وبوداب�ست وبكن 

و�سيكاغو ول����وزان وج��ول��دك��و���س��ت، مب��ا ي��ع��زز من 

اأب��رز  ال�ست�سافة  عاملية  كوجهة  ال��رائ��دة  مكانتها 

الفعاليات والبطوالت الريا�سية العاملية.

و�ستقام بطولة كاأ�س اآ�سيا الدولية للرتايثلون 

والدواثلون �سمن مرافق اأيلة االآمنة والتي ت�سمل 

ال�سواطيء لل�سباحة وم�سارات الدراجات الهوائية 

وريا�سة الرك�س �سمن �سوارع اأيلة التي �سيتم وقف 

امل�ساركن. وت�سم  احلركة عليها ل�سمان �سالمة 

اأيلة اأي�ساً خمتلف املرافق الريا�سية والرتفيهية 

ال�����س��ي��اح��ي��ة ل��ت�����س��ب��ح وج���ه���ة ع��امل��ي��ة ال���س��ت�����س��اف��ة 

الفعاليات الريا�سية، حيث �سينطلق 230 ريا�سي 

ال�����س��ب��اح��ة  م���ن 34 دول�����ة اإىل حت���د ث���الث���ي م���ن 

والرك�س وركوب الدرجات.

واملعتمد عاملياً من قبل االحتاد  ال�سباق  م�سار 

واحة  �ساطىء  من  �سينطلق  للرتايثلون  ال���دويل 

االأحمر  البحر  على  ال�سواطىء  اأجمل  اأح��د  اأيلة 

واأك����رثه����ا ح��ي��وي��ة مب�����س��اف��ة 1500 م����رتاً وال����ذي 

يليها ركوب  لل�سباحة  املنا�سبة  املياه  ميتاز بجودة 

ال��دراج��ات مل�سافة 40 ك��م يف ���س��وارع اأي��ل��ة املحاطة 

باأ�سجار الزينة يتنقل من خاللها الدراجون بن 

اجلولف  وملعب  اال�سطناعية  البحريات  ج�سور 

امللهم  امل�����س��روع  وم��راف��ق  اخل�����س��راء  مب�سطحاته 

وال��ذي نحت ب�سغف على �ساحل املدينة البحرية، 

مل�سافة 10  ال�سباق باجلري  املت�سابقون  ثم يختتم 

كم على اأر�س م�سروع واحة اأيلة.

وب����داأت ف��رق �سركة واح���ة اأي��ل��ة خ��الل الفرتة 

البطولة،  املا�سية عملها كخلية نحل ال�ست�سافة 

واللوج�ستية  االإداري����ة  التجهيزات  كافة  وت��وف��ري 

االآم����ن����ة م���ع ات���ب���اع ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة 

بهدف  امل�ستوى،  عالية  بتجهيزات  مل�سارال�سباق 

اإجناح البطولة التي �ستحظى مبتابعة كبرية من 

املدن  وبقية  العقبة  من  وزواره���ا  اأيلة  �سكان  قبل 

االردنية، ومن ال�سياح من كافة اأنحاء العامل ومن 

الدول امل�ساركة.

وق����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة واح����ة اأي��ل��ة 

“ ي�سعدنا  ���س��ه��ل دودي�������ن:  امل��ه��ن��د���س  ل��ل��ت��ط��وي��ر 

ا�ست�سافة بطولة كاأ�س اآ�سيا للرتايثلون يف قلب اأيلة 

للمرة اخلام�سة على التوايل وهو ما يعك�س روؤيتنا 

ملوا�سلة  وال�ساعية  الطموحة  خططنا  وام��ت��داد 

العاملية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  نخبة  ا�ستقطاب 

وزي��ادة  للعقبة،  املرموقة  للمكانة  دعماً  ال��ك��ربى، 

وخمتلف  اأي��ل��ة  ان   م��وؤك��داً  �سياحيا”.  تناف�سيتها 

الفعاليات يف العقبة يفخرون بالثقة العاملية التي 

الريا�سية  االحت����ادات  قبل  م��ن  اململكة  حت�سدها 

ال  العاملية،  البطوالت  كربى  ال�ست�سافة  الدولية 

اأك��رث من  اأيلة التي �سبق واأن ا�ست�سافت  �سيما يف 

والرتايثلون  اجل��ول��ف  يف  عاملية  ب��ط��والت  ع�سرة 

واملاراثونات والتزلج على االكروبات وغريها.

ا�ست�سافة هذه  اأن  اإىل  املهند�س دودي��ن  واأ���س��ار 

البطولة يعك�س مدى اهتمام “اأيلة” بالريا�سات 

امل�ستمر  ال�سركة  �سعي  اإىل  اإ�سافة  اأنواعها،  بكافة 

مكانة  وت��ر���س��ي��خ  ال��ع��ق��ب��ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط 

االأردن على وجه اخل�سو�س على خارطة الريا�سة 

وال�سياحة االإقليمية والعاملية، وهو دليل على قدرة 

املالئمة  االآم��ن��ة  التحتية  البنية  توفري  على  اأيلة 

لهذه االأن��واع من الريا�سات النوعية ، اإىل جانب 

ال�ستقبال  الفندقية  ال��غ��رف  توفري  على  قدرتها 

الريا�سين امل�ساركن يف هذه البطوالت وغريهم 

من ال�سياح.

االأردنية  الرتايثلون  رابطة  رئي�س  قال  ب��دوره 

لهذه  اأيلة  ا�ست�سافة  اإن  اخلياط  ط��ارق  الدكتور 

البطولة املرموقة �ساهم يف تعزيز ح�سور ريا�سة 

الرتايثلون يف االردن و يف منطقة ال�سرق االأو�سط 

قبل  م��ن  امل�ستمرين  وال��ت��ع��اون  بالدعم  م�سيداً   ،

�سركة واحة اأيلة للتطوير يف �سبيل توجيه اأنظار 

دول العامل ملدينة العقبة ولالأردن كوجهة ريا�سية 

و�سياحية مبوؤهالت عالية امل�ستوى، منوهاً اإىل اأن 

التي تتمتع بها  التنظيمية واللوج�ستية  القدرات 

امل�ساركة  الدول  قاعدة  بتو�سيع  “ اأ�سهمت  “اأيلة 
اإ�سافة اإىل اهتمام العبن  عربياً واإقليمياً ودولياً 

هذه  يف  بامل�ساركة  ال��ع��امل  م�ستوى  على  مميزين 

البطوالت، اإ�سافة اإىل اأن اأ�ست�سافة هذه البطوالت 

ت�سكل فر�سة مميزة لالعبن االأردنين الكت�ساب 

اخلربات من العبن حمرتفن.

واأكد اخلياط ان م�ساركة منتخبنا الوطني يف 

الدوؤوبة  واعتزاز باجلهود  البطولة، م�سدر فخر 

ل�سنوات عديدة يف �سبيل بناء جمتمع الرتايثلون 

يف اململكة.
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املحلي

و�سلت يف نهاية احللقة ال�سابقة اىل ما قاله الرئي�س االمريكي جو بايدن ع�سية �سفره 

اىل لل�سعودية ) ان زيارتي هذه ال تتعلق بالطاقة او النفط ، وامنا تتعلق باالمن القومي 

االإ�سرائيلي ( . قد يكون قال ذلك لتربير زيارته لل�سعودية ، بعد هجومه ال�سديد عليها 

، وعلى ويل عهدها على خلفية م�سرع ال�سحفي جمال خا�سقجي يف القن�سلية ال�سعودية 

اتهاماته  ، وموجهاً  ال�سعودية يجب ان تكون دولة منبوذة  يف ا�سطنبول ، حيث قال ان 

، وانه من امر  باأنه هو من كان يقف وراء عملية االغتيال هذه  ال�سعودي  لويل العهد 

بتنفيذها ، متعهداً بعدم و�سع يده يف يده .

ولكن هل يربر ذلك ان يقول وبكل تلك ال�سراحة باأن زيارته تتعلق باالمن القومي 

االإ�سرائيلي ؟ وان يكون ذلك ع�سية زيارته لل�سفة الغربية ،وللمملكة العربية ال�سعودية 

، و قبل انعقاد قمة جدة التي ح�سرها بايدن بنف�سه باال�سافة اىل زعماء دول اخلليج 

امريكية هدفها  ا�سرتاتيجية  �سياق  والتي عقدت يف   ، والعراق  واالردن وم�سر   ، ال�ست 

 ، انهاء احلروب يف املنطقة عن طريق الدبلوما�سية وحتقيق اال�ستقرار و ال�سالم فيها 

والتي ا�سيع انه الهدف منها ت�سكيل ناتو عربي او �سرق او�سطي ، وعلى غرار حلف �سمال 

عربية  اإ�سرائيلية  جوية  �ساروخية  منظومة  ت�سكيل  عن  قيل  وما   . الناتو   / االطل�سي 

الت�سدي  ، وذلك بحجة  اإ�سرائيل  ال��دول مع  اتفاق دفاع م�سرتك يجمع هذه  ، وتوقيع 

للخطر االيراين ؟.

وياليت االمر توقف عند ذلك احلد . فقد قال بايدن غداة و�سوله اىل ا�سرائيل يف 

يوم االربعاء املوافق 13 / 7 / 2022 بانه �سعر وكاأنه عاد اىل بلده . وبانه �سهيوين وانه 

. وتعهد بايدن ب�سمان امن  لي�س من ال�سروري ان يكون يهوديا حتى يكون �سهيونياً 

انه ال تراجع عن االع��رتاف بالقد�س كعا�سمة موحدة  ، واكد  اإ�سرائيل كدولة يهودية 

وتاريخية وابدية لل�سعب اليهودي ، ) كما منحها لهم الرئي�س اجلمهوري ال�سابق دونالد 

ترامب و�سهره جاريد كو�سرن (.

باأمن  امريكا  التزام  واأك��د   . اكرب  اإ�سرائيل على نحو  العالقات مع  بتعزيز  كما وعد 

اإ�سرائيل وموا�سلة العمل معها من اجل تعزيز منظومتها الدفاعية ، مبا يف ذلك القبة 

احلديدية ، و�سمان تفوق اإ�سرائيل على جميع الدول العربية . وتعهد مبوا�سلة العمل 

اىل  �ستعود  املتحدة  الواليات  ان  قال  .كما  ال�سامية  معاداة  مكافحة  اجل  من  امل�سرتك 

ال�سرق االو�سط الن الفراغ الذي تركته بان�سحابها منه اعاد ال�سني ورو�سيا اىل املنطقة 

. كما قال انني قادم من اجل دمج اإ�سرائيل امنياً وا�ستخباراتياً يف االقليم .

اإ�سرائيل �سيو�سع العالقات االمنية طويلة املدى معها  وقال ان االتفاق املرتقب مع 

املزعزعة  والت�سدي الن�سطتها  نووي  �سالح  امتالك  ال�سماح الي��ران يف  ، وي�سمن عدم 

امام  بفتح جمالها اجلوي  ال�سعودية  بقرار  . ورحب  اإ�سرائيل  لال�ستقرار وخا�سة �سد 

الو�ساية على  ان االردن �سوف ي�ستمر باعمال  . وقال  اإ�سرائيل  ال��دول مبا فيها  جميع 

املقد�سات الدينية يف القد�س . واننا ندعم اتفاقات اإبراهام ، النها تر�سخ وجود اإ�سرائيل 

وان تبقى دولة يهودية م�ستقلة حلماية يهود العامل .

ويف اليوم التايل ، اخلمي�س املوافق 14 / 7 / 2022 وقع الرئي�س االمريكي ، و رئي�س 

الوزراء االإ�سرائيلي يائري البيد اعالن القد�س ب�ساأن ال�سراكة بينهما . و�سوف ا�ستعر�س 

اه��داف زي��ارة بايدن  ، وملا ت�سمنه من نقاط تبني  هذا االع��الن ب�سكل مو�سع الهميته 

الإ�سرائيل واملنطقة.

، اكد الطرفان على الروابط غري القابلة للك�سر بينهما والتزام  ويف بداية االعالن 

بينهما  االإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  ان  البلدان  اكد  كما   . اإ�سرائيل  باأمن  املتحدة  الواليات 

ال��ت��زام  ه��ي  امل�سرتكة  القيم  ه��ذه  وان   ، امل�سرتكة  القيم  م��ن  متني  ا���س��ا���س  على  ت��ق��وم 

الواليات  توؤكد  العالقة  مع هذه  وانه ومتا�سياً   . القانون  و�سيادة  بالدميقراطية  ثابت 

النوعي  الع�سكري  تقدمها  على  واحل��ف��اظ  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��اأم��ن  ال��را���س��خ  االل��ت��زام  املتحدة 

على  اإ�سرائيل  ق��درة  على  باحلفاظ  الثابت  التزامها  على  املتحدة  الواليات  توؤكد  كما   ،

ردع اعدائها وتعزيزها للدفاع عن نف�سها �سد اي تهديد . وتوؤكد الواليات املتحدة باأن 

هذه االلتزامات مقد�سة من احلزبني ، وانها لي�ست التزامات اخالقية فح�سب ، بل هي 

التزامات ا�سرتاتيجية ذات اهمية حيوية لالمن القومي للواليات املتحدة .

ال�سماح اليران مطلقاً  توؤكد االلتزام بعدم  املتحدة  الواليات  ان  كما ورد يف االعالن 

الوطنية  قوتها  عنا�سر  جميع  ال�ستخدام  م�ستعدة  وانها   ، ال��ن��ووي  ال�سالح  بامتالك 

اخلطر  مل��واج��ه��ة  االآخ��ري��ن  ال�سركاء  م��ع  بالعمل  التزامهما  ت��وؤك��د  ك��م   . ذل��ك  ل�سمان 

االإ�سالمي  املدفوعة منها مثل حركة حما�س واجلهاد  االرهابية  والتنظيمات  االإي��راين 

، وانه ال يوجد اف�سل من الدعم الثابت للواليات املتحدة المن اإ�سرائيل من مذكرات 

التفاهم غري امل�سبوقة ب�ساأن امل�ساعدات االمنية التي وقعتها االدارات االمريكية املتعاقبة 

على مدى العقود املا�سية .

وج���اء يف االع���الن ان ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ت��دع��م وب��ق��وة تنفيذ ب��ن��ود م��ذك��رة التفاهم 

التاريخية املالية والبالغة 38 مليار دوالر الإ�سرائيل . باال�سافة لتقدمي م�ساعدة دفاعية 

�ساروخية ا�سافية تتجاوز م�ستوى مذكرة التفاهم ، ب�سبب االعمال العدائية التي تقوم 

بها حركة حما�س ، وعلى تقدمي مليار دوالر ا�سايف لهذه الغاية . عالوة على ذلك تعرب 

يف  التعاون  خ��الل  من  بينهما  الدفاعية  ال�سراكة  يف  للم�سي  حما�سهما  عن  الدولتان 

�سماء  للدفاع عن   ، الطاقة  عالية  الليزر  ا�سلحة  انظمة  ، مثل  املتطورة  الدفاع  تقنيات 

لتعميق  وال��وا���س��ع  امل�ستمر  دعمها  على  املتحدة  ال��والي��ات  اإ�سرائيل  وت�سكر   . اإ�سرائيل 

وتو�سيع االتفاقات االإبراهيمية

دول��ة  م��ع  اإ�سرائيل  ابرمتها  التي  والتطبيع  ال�سالم  ات��ف��اق��ات  اأن  ال��دول��ت��ان  وت��وؤك��د 

االمارات والبحرين واملغرب ت�سكل اإ�سافة مهمة ملعاهدات ال�سالم بني اإ�سرائيل وم�سر 

واالردن . وانها كلها مهمة لال�ستقرار واالزده��ار يف املنطقة . كما ا�ساد االع��الن بقمة 

النقب التاريخية والتي جمعت وزراء خارجية م�سر ودولة االإمارات ومملكة البحرين 

واملغرب واإ�سرائيل والواليات املتحدة االمريكية ، واجتماع املنامة الذي �سبقها.

ك��م��ا رح���ب االع����الن ب��زي��ارة ب��اي��دن الإ���س��رائ��ي��ل ، وزي���ارت���ه امل��رت��ق��ب��ة للملكة العربية 

ال�سعودية بهدف بناء هيكل اإقليمي قوي لتعميق العالقات بني اإ�سرائيل وجميع �سركائها 

االإقليميني ، ودفع التكامل االإقليمي الإ�سرائيل وتو�سيع دائرة ال�سالم لت�سمل املزيد من 

الدول العربية واال�سالمية.

وتوؤكد الواليات املتحدة واإ�سرائيل انهما �سوف يوا�سالن جهودهما ملحاربة الدعوات 

اإ�سرائيل اأو نزع ال�سرعية عنها ،. او انكار حقها يف الدفاع عن نف�سها . و�سوف  ملقاطعة 

ي�ستخدمان االدوات املتاحة ملحاربة كل م�سدر ملعاداة ال�سامية ، ويعربان عن قلقهما ازاء 

الت�ساعد العاملي ملعاداة ال�سامية . وانهما �سوف ي�ستخدمان كل امكانياتهما ملحاربة ذلك 

اإ�سرائيل اليهودية  . وجاء يف االعالن ياأن الواليات املتحدة تفخر بالوقوف اىل جانب 

والدميقراطية ، ومع �سعبها الذي تعد �سجاعته الغري ماألوفة ، ومرونته وروح االبتكار 

عنده ، م�سدر الهام للكثريين يف العامل . وجاء يف نهاية االعالن اأن الواليات املتحدة 

ملتزمة مبوا�سلة مناق�سة التحديات والفر�س يف العالقات االإ�سرائيلية الفل�سطينية . 

وانها تدين �سل�سلة الهجمات االإرهابية املوؤ�سفة �سد املواطنني االإ�سرائيليني يف اال�سهر 

االخرية ، و�سرورة مواجهة القوى املتطرفة مثل حركة حما�س التي ت�سعى اإىل تاأجيج 

حل  على  بايدن  تاأكيد  على  البيان  ون�س   . واالره���اب  العنف  على  والتحري�س  التوتر 

الدولتني وان الواليات املتحدة على ا�ستعداد للعمل مع اإ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية 

، وحت�سني  الفل�سطيني  التي تعزز االقت�ساد  باملبادرات  ، وااللتزام  الهدف  لتحقيق هذا 

حياة الفل�سطينيني . اال انه مل يتحدث عن حق الفل�سطينيني بالعودة او التعوي�س .

هذا ما قاله بايدن خالل زيارته الإ�سرائيل وما اعلن عنه ومن دون تعليق وال حتليل 

وال تف�سري ، فاملف�سر ال يف�سر ، فهل ميكن بعد ذلك ان يلعب دور الو�سيط النزيه بني 

اإ�سرائيل والفل�سطينيني ؟ او بينها وبني الدول العربية ؟ ثم ماذا عما قاله واعلن عنه 

لدى زيارته لل�سفة الغربية.

اللواء المتقاعد مروان العمد

 فضفضة / الحلقة 
العاشرة

  الأحد    25  / 9  / 2022

االنباط-عمان

نظمت جامعة البرتا يوًما مفتوًحا للطلبة 

الناجحني يف الثانوية العامة وذويهم، ت�سمن 

برناجما تعريفًيا وا�سًعا للتعرف على اجلامعة 

وتخ�س�ساتها وخدماتها واأجوائها اجلامعية، 

ال��زوار  مل�ساعدة  حافالت  اجلامعة  وخ�س�ست 

يف الو�سول اإىل اجلامعة.

ا�ستقبال  املفتوح  ام�����س  فعاليات  ت�سمنت 

ال������زوار ���س��م��ن ب��رن��ام��ج ا���س��ت��م��ل ع��ل��ى ج��ول��ة 

داخ����ل احل����رم اجل��ام��ع��ي للتعريف  ت��ع��ري��ف��ي��ة 

تخ�س�ساتها  ع���ن  ن��ب��ذة  وت���ق���دمي  ب��ال��ك��ل��ي��ات 

واجنازاتها والتعرف على مرافقها وحدائقها 

وال�سوق التجاري للجامعة الذي �سم العديد 

احتياجات  ك��اف��ة  تغطي  ال��ت��ي  االأك�����س��اك  م��ن 

ال��ط��ل��ب��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ���س��رح ع��ن اإجن����ازات 

اجلامعة واالعتمادات الدولية التي حققتها.

وق�����ال رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور رام���ي 

خالل  م��ن  ت��ه��دف  اجلامعة  اإن  الرحيم  عبد 

البنية  ع��ل��ى  ال��زائ��ري��ن  اط���الع  اإىل  الفعالية 

مما  البرتا  جامعة  ح��رم  يف  املتميزة  التحتية 

للجامعة  التحتية  البنية  تقييم  من  ميكنهم 

وم�ستواها االأكادميي.

م����ن ط��ل��ب��ة  ع�����دد  اجل���ام���ع���ة  زوار  وراف�������ق 

اجل��ام��ع��ة ل��ت��ق��دمي ال�������س���روح���ات واالإج����اب����ات 

يتعلق  فيما  وذويهم  الطلبة  ا�ستف�سارات  على 

الطالبية  واحل��ي��اة  املطروحة  بالتخ�س�سات 

تقدمي  اإىل  باالإ�سافة  اجلامعي،  احلرم  داخل 

ال�سرح عن خمتربات اجلامعة وا�ستوديوهاتها 

واملناهج التطبيقية يف اجلامعة.

وخ�����س�����س��ت اجل��ام��ع��ة اأج��ن��ح��ة ل��ك��ل كلية 

ومركز يف اجلامعة وذلك يف حديقة »ال�سنرتال 

بارك« باالإ�سافة اإىل جناح لالإر�ساد االأكادميي 

للطلبة  امل�ساعدة  يقدم  وذويهم بحيث  للطبة 

يف كيفية اختيار التخ�س�سات املنا�سبة لهم من 

حيث امليول ال�سخ�سية واملهارات العملية ومبا 

يتنا�سب مع املعدل اجلامعي.

الطلبة  ���س��وؤون  لعمادة  جناح  خ�س�س  كما 

للتعريف الزائرين باأن�سطة العمادة امل�ساهمة 

مرافقها  وك��ذل��ك  ال��ط��ال��ب  �سخ�سية  ب��ن��اء  يف 

وتعريفيه  ال��ف��ك��ري��ة،  واالأن�����س��ط��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 

للح�سول  اجل��ام��ع��ة  داخ���ل  امل��ت��اح��ة  بالفر�س 

ع��ل��ى م��ن��ح وخ�����س��وم��ات م���ن خ����الل ال��ت��ف��وق 

الريا�سي والفني.

والت�سجيل  القبول  لعمادة  جناح  وخ�س�س 

اآل��ي��ة الت�سجيل  ���س��روح��ات ع��ن  ال��ت��ي ق��دم��ت 

وم��ع��دالت ال��ق��ب��ول واآل��ي��ة م��ع��ادل��ة ال�����س��ه��ادات 

لغري االأردنيني، وا�ستمل املعر�س على اجنحة 

لكليات ال�سيدلة والعلوم الطبية، وتكنولوجيا 

واالآداب  واملالية،  االإداري���ة  والعلوم  املعلومات 

وال��ع��ل��وم، وال��ع��م��ارة وال��ت�����س��م��ي��م، واالإع�����الم، 

واحلقوق، والهند�سة.

امل�ستمر  التعليم  م��رك��ز  ج��ن��اح  وا�ستعر�س 

ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا امل��رك��ز 

اجتياز  الذين مل يحالفهم احلظ يف  للطلبة 

اكت�ساب  من  متكنهم  بحيث  العامة،  الثانوية 

امل���ه���ارات ال��الزم��ة ل��دخ��ول ���س��وق ال��ع��م��ل عرب 

على  واحل�����س��ول  ومكثفة  متخ�س�سة  دورات 

�سهادات م�سدقة من وزارة التعليم العايل. 

من  ع��دد  على  املعر�س  فعاليات  وا�ستملت 

ال���ربام���ج ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال���ت���ي ق��دم��ه��ا ال��ق�����س��م 

ال���ري���ا����س���ي ب���اجل���ام���ع���ة وك���������ورال اجل���ام���ع���ة 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل ت��ق��دمي ال�����س��ي��اف��ة وال��ه��داي��ا 

للزوار.

 جامعة البترا تنظم يوًما مفتوًحا لطلبة الثانوية العامة

 رئيس الوزراء يفتتح مستشفى الطفيلة الحكومي

 أورنج األردن: سنستثمر بقوة في تقنية الجيل الخامس األعوام المقبلة

 طلبة »منصة أبواب« من أوائل المملكة في الثانوية العامة

الطفيلة االنباط- 

 اف���ت���ت���ح رئ���ي�������س ال�����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����س��ر 

الطفيلة  م�ست�سفى  ال�سبت،  ام�����س  اخل�����س��اون��ة، 

اجمالية  وبكلفة  �سريرا،   150 ب�سعة  احلكومي 

دينار. مليون   45
امل�ست�سفى يرافقه  اأق�سام  وجال اخل�ساونة يف 

وزراء ال�سحة الدكتور فرا�س الهواري واالأ�سغال 

ال���ع���ام���ة واالإ����س���ك���ان امل��ه��ن��د���س ي��ح��ي��ى ال��ك�����س��ب��ي 

والداخلية مازن الفراية.

ي��ق��دم  اأن  واأك������د خ����الل االف���ت���ت���اح، �����س����رورة 

وال��رع��اي��ة  الطبية  اخل��دم��ات  اأف�����س��ل  امل�ست�سفى 

ال�سحية للمواطنني يف حمافظة الطفيلة.

املر�سى  مع  احلديث  ال���وزراء  رئي�س  وت��ب��ادل 

الطبية  ال��ك��وادر  وم��ع  للم�ست�سفى  وامل��راج��ع��ني 

ب�����س��اأن  امل�ست�سفى  يف  وال��ع��ام��ل��ني  وال��ت��م��ري�����س��ي��ة 

اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا 

امل�ست�سفى.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ال����دك����ت����ور ال�����ه�����واري، اإن 

بالكوادر  امل�ست�سفى  برفد  قامت  ال�سحة  وزارة 

لت�سغيلها  الالزمة  واالإداري��ة  والطبية  ال�سحية 

وفاعلية. بكفاءة 

وبني اأن امل�ست�سفى اأجرى عددا من العمليات 

اجل��راح��ي��ة م��ن��ذ ب���دء ت�����س��غ��ي��ل��ه ب��ال��ك��ام��ل ب��داي��ة 

جميع  بتزويد  ال��وزارة  قيام  بعد  احل��ايل  ال�سهر 

اأق�����س��ام ال��ط��وارئ وال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة وغ��رف 

وغريها  والعمليات  احلثيثة  والعناية  املر�سى 

واالأثاث  الطبية  واملعدات  باالأجهزة  االأق�سام  من 

الالزم.

ولفت الوزير اإىل اخلطة التي كانت قد اأعدتها 

عقد  ت�سمنت  والتي  امل�ست�سفى،  لت�سغيل  الوزارة 

يف  العاملني  جلميع  وتاأهيلية  تدريبية  دورات 

وتقييمية  جت��ري��ب��ي��ة  ف���رتة  وو���س��ع  امل�����س��ت�����س��ف��ى، 

بت�سغيل  ب�����داأت  م���راح���ل  ث���الث  ع��ل��ى  ل��ل��ت�����س��غ��ي��ل 

بلغ  التي  اخلارجية  والعيادات  ال��ط��وارئ  اق�سام 

17 عيادة حتتوي على تخ�س�سات طبية  عددها 

والن�سائية،  واجل���راح���ة،  ال��ب��اط��ن��ي��ة،  منها  ع���دة، 

وجراحة  واحلنجرة،  واالأذن  واالأن��ف  واالأطفال، 

ال��وج��ه وال��ف��م وال��ف��ك��ني، واالأ���س��ن��ان، واجل��ل��دي��ة، 

وال���ع���ي���ون، وال���ع���ظ���ام، وال��ن��ف�����س��ي��ة، واالأع�������س���اب، 

البولية. وامل�سالك 

امل�ست�سفى  ملبنى  االج��م��ال��ي��ة  امل�����س��اح��ة  وت��ب��ل��غ 

بلغت  تنفيذ  وبكلفة  األف مرت مربع   33 حوايل 

التجهيزات  كلفة  بلغت  فيما  دينار،  مليون   34
ال��ط��ب��ي ح��وايل  ال��ط��ب��ي وغ��ري  الطبية واالأث����اث 

دينار. مليون   11
ويحتوي  ط��واب��ق   7 م��ن  امل�ست�سفى  وي��ت��ك��ون 

باالإ�سافة اىل اأ�سرة اإقامة املر�سى البالغ عددها 

7 غ���رف ع��م��ل��ي��ات، وق��اع��ة  ���س��ري��را، ع��ل��ى   150
ع��زل،  وغ��رف��ت��ي  ���س��ري��را   11 ب�سعة  ك��ل��ى  غ�سيل 

�سريرا،   17 ب�سعة  حثيثة  وعناية  اإنعا�س  وق�سم 

ووحدة للخداج ب�سعة 15 حا�سنة قابلة للزيادة، 

ويحتوي  ���س��ري��را،   30 ب�سعة  ل��ل��ط��وارئ  وق�����س��م 

للتنف�سية  ووح��دة  اله�سمي  للجهاز  وح��دة  على 

للكوادر  و�سكن  الق�سطرة،  وح��دة  اإىل  باالإ�سافة 

الطبية.

ك��م��ا ي��ح��ت��وي امل�����س��ت�����س��ف��ى اأي�����س��ا ع��ل��ى اأح���دث 

االأن�����ظ�����م�����ة ال���ط���ب���ي���ة وال���ك���ه���روم���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة، 

وال��ت�����س��ط��ي��ب��ات وال�������ربوزات امل��ع��م��اري��ة واحل��ج��ر 

وال��واج��ه��ات احل��ج��ري��ة وف���ق اأع��ل��ى امل��وا���س��ف��ات، 

واالأع��م��ال  واالإن�سائية  املدنية  االأع��م��ال  وجميع 

اخل����ارج����ي����ة م����ن اأر�����س����ف����ة ومم�������رات و����س���اح���ات 

خارجية،  وم��واق��ف  واأ���س��وار  ا�ستنادية  وج���دران 

وال��ري،  ال�سرب  مياه  وخزانات  زراعية  ومناطق 

وجت��م��ي��ع م��ي��اه االأم����ط����ار، وم���واق���ف ا���س��ط��ف��اف 

امل��راج��ع��ني، ومهبط ط��ائ��رات ع��ام��ودي  مل��رك��ب��ات 

ل���الإ����س���ع���اف اجل�������وي، وحم���ط���ة م���ع���اجل���ة م��ي��اه 

ال�سحي. ال�سرف 

يذكر ان وزير ال�سحة، كان قد افتتح يف �سهر 

لعيادات  االأوىل  الت�سغيلية  املرحلة  املا�سي  اآذار 

موؤكدا  احلكومي،  الطفيلة  م�ست�سفى  وط��وارئ 

�سرحا  الطفيلة  م�ست�سفى  ليكون  ال��وزارة  �سعي 

التخ�س�سات  خمتلف  يحت�سن  تعليميا  طبيا 

اخل��دم��ات  ن��وع��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ل��الإ���س��ه��ام يف  الطبية 

املقدمة الأبناء الطفيلة. ال�سحية 

االنباط- عمان

ل��������س��رك��ة »اأورجن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  اأك����د   

االأردن« تريي ماريني اأن اأورجن االأردن �ست�ستثمر 

االأع���وام  خ��الل  اخلام�س  اجليل  يف  كبري  ب�سكل 

املقبلة لتعزيز بنيتها التحتية القائمة.

ال��ع��امل��ي��ة  اأورجن  جم��م��وع��ة  دع���م  اإىل  واأ����س���ار 

اململكة،  ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات اجل��ي��ل اخل��ام�����س يف 

رف���ع اال�ستثمار  ال�����س��رك��ة  ن��ي��ة  وال����ذي مت��ث��ل يف 

الراأ�سمايل مل�ساندة اأورجن االأردن واإتاحة اخلربة 

املتميزة التي نالتها املجموعة العاملية يف اإطالق 

اجل���ي���ل اخل��ام�����س يف دول ع�����ّدة م��ن��ه��ا ف��رن�����س��ا، 

توّقعات  مع  خا�سة  وبولندا،  اإ�سبانيا  �سلوفاكيا، 

جتاوز ا�سرتاكات اجليل اخلام�س املليار يف جميع 

اأنحاء العامل خالل العام احلايل.

اأه��م��ي��ة االت��ف��اق��ي��ة التي  ول��ف��ت م��اري��ن��ي اإىل 

وّق���ع���ت���ه���ا ال�������س���رك���ة اأخ�������ريا م����ع ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م 

مل�ستقبل  ال��ط��ري��ق  االت�����س��االت يف متهيد  ق��ط��اع 

االت�ساالت يف االأردن.

واأو�سح اأنه مبوجب االتفاقية، �ستمنح الهيئة 

رخ�س ترددات اجليل اخلام�س، بحيث يلتزم كل 

خدمات  باإطالق  الرتخي�س  على  حا�سل  م��زّود 

تتجاوز  م��دة ال  خ��الل  اجليل اخلام�س جت��اري��اً 

ترخي�سها. تاريخ  من  �سهراً   18
واأ����س���ار يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة 

اإدخ��ال خدمات  االتفاقية يف  اأهمية  اإىل  )ب��رتا( 

معترباً  االأردين،  ال�����س��وق  اإىل  اخل��ام�����س  اجل��ي��ل 

ح�������س���ول م�����س��غ��ل��ي االت���������س����االت ع���ل���ى رخ�����س 

ال������رتددات ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ت��ق��دمي ه���ذه اخل��دم��ات 

انطالقة جديدة لقطاع االت�ساالت وتكنولوجيا 

امل��ع��ل��وم��ات امل��ح��ل��ي ومن����وذج االأع���م���ال يف جميع 

القطاعات التي اأ�سبحت احللول الرقمية جزءاً 

ال يتجّزاأ منها.

وق�����ال م���اري���ن���ي: اإن ت���وف���ر خ���دم���ات اجل��ي��ل 

�سيما  ال  نوعية،  نقلة  يعد  اململكة  يف  اخلام�س 

من حيث االتفاق الذي جاء نتيجة جهد دوؤوب 

بني م�سغلي االت�ساالت وكل من وزارة االقت�ساد 

الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع االت�ساالت 

اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  ج��الل��ة  م��ن  �سامية  بتوجيهات 

الثاين، ليتم االإعالن عنه بالتزامن مع اإطالق 

خدمات  وباعتبار  االقت�سادي،  التحديث  روؤي��ة 

اخلا�سة  ال��روؤي��ة  ركائز  اإح��دى  اخلام�س  اجليل 

بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.

وح�����ول ال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة خل���دم���ات اجل��ي��ل 

اخل���ام�������س، اأك�����د م��اري��ن��ي اأن االإم���ك���ان���ات ال��ت��ي 

م�سبوقة،  وغ��ري  هائلة  التقنية  ه��ذه  �ستتيحها 

اال�سطناعي  بالذكاء  اخلدمات  ه��ذه  تقرتن  اإذ 

االأ�سياء  واإن��رتن��ت  االفرتا�سي  العامل  وتقنيات 

يف  ج��دي��دة  وا�ستخدامات  تطبيقات  خ��الل  م��ن 

وال�سحة  ال��ن��ق��ل  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 

والطاقة والتعليم.

ملنظومة  الطريق  متّهد  اخلدمة  اأن  وت��اب��ع: 

امل��دن  ع��رب  كلّياً  جديد  ب�سكل  مرتابطة  رقمية 

الذكية واأمتتة العمليات بف�سل الكفاءة وال�سرعة 

التي  العالية  وال�سعة  اال�ستجابة  وق��ت  وخف�س 

ت�سمنها، مقارنة بالتقنيات ال�سابقة.

القطاعات  �ستمّكن  التقنية  هذه  اأن  واأ�ساف 

اال�ستثمار  كلف  وتقليل  االأداء  ك��ف��اءة  رف��ع  م��ن 

وت��ع��زي��ز االإن��ت��اج��ي��ة وا���س��ت��ك�����س��اف ط���رق ج��دي��دة 

البيئية،  امل�سوؤولية  على  احلفاظ  مع  لالأعمال 

كما �ستدفع الرياديني البتكار تطبيقات حديثة 

يف خمتلف القطاعات كالقطاع الطبي والزراعي 

اال�ستثمار  لدعم  رك��ي��زة  يجعلها  مم��ا  وغ��ريه��ا، 

على  والتنموية  االقت�سادية  املجاالت  جميع  يف 

م�ستوى اململكة.

واأكد ماريني دور اأورجن االأردن كمزّود رقمي 

يف  ا�ستثماراتها  حجم  جت���اوز  حيث  وم�����س��وؤول، 

عرب  توا�سل  حني  يف  دينار،  مليار   1.3 اململكة 

اإطالق تقنية اجليل اخلام�س م�ساهمتها يف روؤية 

التطّور  بذلك  تدعم  اإذ  االقت�سادي،  التحديث 

ال��رق��م��ي م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي 

املجتمعي.

االنباط-عمان

اأ�سماء طلبتها  ام�س عن  اأب��واب  ة  اأعلنت من�سّ

على  ع��ايل  ت�سنيف  على  واحلا�سلني  املتميزين 

م�ستوى اململكة يف امتحان الثانوّية العاّمة لهذا 

العام.

الطالبة  اأن  �سحفي  ب��ي��ان  يف  املن�سة  وق��ال��ت 

املرتبة  على  وحيد حمدان ح�سلت  مي�س حممد 

االأوىل  واملرتبة  اململكة،  م�ستوى  على  اخلام�سة 

على م�ستوى لواء اجلامعة بالفرع االأدبي مبعدل 

»٩٨.٩٦«، يف حني ح�سل الطالب عّز الدين خريي 

اجلنيدي على املرتبة الثانية على م�ستوى االأردن 

بالفرع ال�سرعي مبعدل »٩1«.

امل���ئ���ات من  اأن  ب��ي��ان��ه��ا  ��ة يف  امل��ن�����سّ واأو����س���ح���ت 

ط��ل��ب��ت��ه��ا ح�����س��ل��وا ع��ل��ى م���ع���ّدل اأع���ل���ى م���ن ٩0٪ 

واالآالف منهم ح�سلوا على معّدل اأعلى من ٪80 

يف امتحان الثانوّية العاّمة لهذا العام.

عملها  ل�سيا�سة  ،وتنفيذاً  اأنها  ة  املن�سّ وبّينت 

القائمة على التغذية الراجعة من الطلبة، قامت 

لتقييم  علمّية  اأ�س�س  على  بحثّية  درا�سة  بتنفيذ 

حيث  ال��ع��ل��م��ّي��ة،  الطلبة  م�����س��رية  يف  ��ة  امل��ن�����سّ دور 

وج��دوا  الطلبة  % من   ٨٦ اأن  الدرا�سة  اأظ��ه��رت 

االأكادميي،  اأ�سا�سية يف حت�سني م�ستواهم  ة  املن�سّ

حيث اأنهم وجدوا حت�ّسًنا اأكادمييًّا وا�سًحا مقارنة 

 %82  ،%11 مبعّدل  ال�سابقة  ال�سنة  بنتائجهم 

يف  مل�ساعدتهم  ا  ج��دًّ مفيدة  ة  املن�سّ وج��دوا  منهم 

التعّلم  فهم مواد ومفاهيم �سعبة، و٩2٪ وجدوا 

كبرًيا  ة، و٦٠% وج��دوا حت�ّسًنا  املن�سّ ممتع على 

يف �سعورهم باالأمل والتفاوؤل منذ بدء التّعّلم على 

ة.   املن�سّ

ة تعليمّية  ة اأبواب من�سّ اجلدير ذكره اأن من�سّ

التوجيهي  وحتى  �ساد�س  �سف  من  للطلبة  تتيح 

م��ن خالل  وب���اأي مكان  وق��ت  ب��اأي  التعلم  فر�سة 

درو����س م�����س��ّورة ذات حم��ت��وى ع��ايل اجل���ودة مع 

تقّدم  كما  االأردّن،  يف  املعّلمني  اأف�سل  من  نخبة 

امتحانات  مع  متكاملة  تعليمّية  جتربة  للطلبة 

دورّية واأ�سئلة وزارية ونتائج وطرق حّل فورّية.

ة تفاعلية حيث  ة اأبواب من�سّ هذا وتعترب من�سّ

اأب��واب  دوري  مثل  امليزات  ع��دد من  بتوفري  تقوم 

وخا�سية »تدرب« وا�ساأل خبري وغريها.
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املحلي

ب��ن��ي ح�����ش��ن قبيلة ال��ك��ب��ار، وال��ع��ق��ل وال���رزان���ة واإغ���اث���ة اجل���ار، ���ش��رك��اء ال��دم 

مراحل  يف  وُظلمت  هانت،  وما  الدولة  تاأ�شي�س  مطلع  يف  عانت  قبيلة  وامل�شري، 

حمل  اأهل  وفل�شطني،  الأردن  �شهداء  من  جزلة  ح�شة  لهم  باعت،  وما  �شابقة 

ذاق،  ما  ذاك��راً  ن��ادم��اً  عمره  بقية  اأم�شى  اأح��د  عليهم  اعتدى  واإذا  يعتدون،  ل 

فخر،  ج��واره��م  وك���ان  ال��ع��ذّي��ة  امل��ف��رق  م�����ش��اح��ات  معنا  اقت�شموا  وق��د  عرفتهم 

تاأهيل جيل  �شبقنا يف  الذي  وتعليمهم  بتجارتهم  اأ�شهموا  بل  واعتزاز؛  وتعاون، 

اأ�شهم يف تاأهيل باديتنا ال�شمالية، قبيلة جنحت يف احتالل مكانة مرموقة بني 

الكثري. للوطن  فيها  واداًء ومواقع قدموا  الأردنيني علماً  كل 

قبيلة عزيزة ما عرفنا عنها اإل النبل واإكرام اجلار، اإن غ�شبوا اجتمعوا على 

اأربع ولهم يف  اأحدهم ب�شوء قامت لأجله حمافظات  قلب رجل واحد، واإن ُم�سَّ 

اأمثلتهم  تذكري،  اأو  اإ�شارة  اإىل  حتتاج  ول  تن�شى،  ل  وم�شرية  �شرية  ال�شاأن  هذا 

فعبدالكرمي  ال��راأي؛  و�شجاعة  والعزم  احل��زم  اأردت  واإذا  كثرية،  الهمم  عّلو  يف 

فمفلح  وامل���ث���اب���رة؛  وال���ده���اء  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  اأردت  واإذا  ح���ّي،  م��ث��اٌل  ال��ّدغ��م��ي 

فال�شيخ  وال��ن��زاه��ة؛  وال�����ش��ر  احل��ك��م��ة  اأردت  واإذا  حم���رف،  ���ش��اه��د  ال��رح��ي��م��ي 

اأبناء  كل  من  القبعات  لهما  ترفع  العيطان  قا�شم  والراحل  القالب،  اهلل  �شيف 

ار�شيدة  اأخ��و  عقلة  ال�شيخ  ف��اإن  امللهوف  واغاثة  الكرم  عن  �شالت  واذا  الوطن، 

ال�شيوخ  �شتجد  النا�س  وم�شاعدة  احللم  يف  بحثت  واإذا  رهان،  فار�س  تاله  ومن 

طلب امل�شلم -رحمه اهلل- ونواف اخلوالدة، وعبداهلل ابو دلبوح، وحممد كرمي 

ال��زي��ود، ورج���الت ال��زواه��رة، واخل��الي��ل��ة، وال��غ��وي��ري، وال�����ش��دي��ف��ات، وال��زب��ون 

كرث. واآخرين  الكبار 

-رحمه  عليم  اأب��و  امل�شلم  طلب  وال�شيخ  والح���رام  الإ���ش��ادة  ت�شتحق  قبيلة 

وهو  املفرق  �شرطة  مديرية  يف  املوقوفني  كل  يكفل  اأن  قبل  ينام  ل  ك��ان  اهلل- 

يخدم  هذا،  يومنا  حتى  يوماً  تغلق  مل  التي  العزيزة  الكبرية  امل�شافة  �شاحب 

اأخالق رجالت  اأ�شله، تلك هي  اأو  ا�شمه  اأن ي�شاأل فيها عن  ال�شخ�س فيها دون 

ح�شن  بني  والبندقية.  والعلم  وال��ت��ج��ارة  الفرا�شة  جمعوا  ال��ذي��ن  ح�شن  بني 

التي  الف�شاء الأردين الأ�شيل  اأعمدة  اأحد  الذين يربعون يف قلب الوطن هم 

غا�شبون. وهم  قناديلنا  توقد  ول  بدونهم،  �شم�س  لنا  ت�شرق  ل 

نزاهتها  رم��وز  م��ن  ورم��زاً  الوطنية  احلكمة  اأع��م��دة  اأح��د  ق��الب  اب��ن  ال�شيخ 

ال��ع��ق��ال ���ش��راً  ل��ه  ون��رف��ع  ع��ي��ون��ن��ا،  ال��ك��ب��ري يف  ل��ه اجل���رح وه��و  ونبلها ل نقبل 

جميل  ب��دران  �شفا  يف  اأهلنا  ق�شوة  على  ورف��اق��ه  و���ش��ره  ���ش��در،  و�شعة  وج��راً 

جراحنا  ت�شميد  عن  م�شعاه  يتوقف  ل  اأن  اأمل  وكلنا  حياتنا،  طيلة  له  نحمله 

اإىل حلمتنا الوطنية يف هذا الظرف الدقيق،  اأحوج ما نكون فيه  يف وقت نحن 

الكبار  يلجمها  غ�شب  �شاعة  ولعلها  الدم،  بحقن  تنجلي  �شيف  �شحابة  فلعلها 

والأناة. باحلكمة 

وعطرها  الأر�س  ملح  هم  احللم  يف  واجلامعة  العقل،  يف  املدر�شة  ح�شن  بني 

الكبري. اعتذارنا  اأردين �شريف  الأنيق لكم منا ومن كل 

�شوء،  كل  من  املفدى  وقائدنا  الأ�شيل  و�شعبنا  احلبيب  وطننا  اهلل  وحمى 

اآمني. اللهم 

العين د.طالل طلب الشرفات

 بني حسن .. ملح األرض 
وعطرها األنيق

 جمعيات خيرية تقيم مشاريع زراعية لتمكين األسر ذات الدخل المتدني 
االنباط - فرح مو�سى

تعتر اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة مب��ا ت��ق��دم��ه من 

دع���م م����ادي ل��ل��ف��ق��راء والي���ت���ام وامل��ح��ت��اج��ني من 

وامل�����ش��اع��دة  ال���ع���ون  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  الأذرع 

اآلمن  تعتراملالذ  وانها  خا�شة  الفقرية  لالأ�شر 

للكثريين .

وي���ت�������ش���اءل ال���ب���ع�������س م����ع ت�������ردي الو�����ش����اع 

ما  الفقرهل  ح��الت  اع��داد  وارت��ف��اع  القت�شادية 

زال����ت اجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة  ق�����ادرة ع��ل��ى حتمل 

م�شوؤولياتها ؟

حممد  اخل��ريي��ة  قميم  جمعية  رئي�س  وق���ال 

ومبالغ  ال��ت��رع��ات،  ت��ق��دم  اجلمعية  اإن  ال���ع���زام، 

املبالغ  وف��ق  قيمتها  تتفاوت  ثابتة،  غ��ري  نقدية 

املقدمة وعلى �شبيل املثال بلغت موازنة اجلمعية 

العام احلايل األف ديناريف حني بلغت العام املا�شي 

خم�شة اآلف دينار

وا�����ش����اف ان اجل���م���ع���ي���ات اخل����ريي����ة ت��خ�����ش��ع 

ل���ل���رق���اب���ة وت���دق���ي���ق احل�������ش���اب���ات ن���ه���اي���ة ال�����ش��ن��ة 

امل��ال��ي��ة،وت��ك��ون امل�����ش��روف��ات مثبتة وف��ق ال���ش��ول 

يتم  ق��ان��وين  حما�شب  م��ن  القانونية  املحا�شبية 

ار�شالها لوزارة التنمية الجتماعية . 

وبني العزام ان اوجه الإنفاق تتم للم�شتحقني 

وا�شحاب احلاجة مع ال�شارة اىل وجود التزامات 

امل�شتاأجرة  اجلمعيات  على  ترتب  �شهرية  مالية 

وكهرباء  مياه  ف��وات��ري  م��ن  ت�شغيلية  وم�شاريف 

واإنرنت، وهاتف.  

ي�شتفيد  بطريقة  يتم  الإن��ف��اق  ان  اىل  ولفت 

يتم  املحتاجني حيث  ع��دد ممكن من  اأك��ر  منها 

���ش��راء ط����رود خ���ري، ل��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى امل��ح��ت��اج��ني، 

وي��ت��م اأح��ي��ان��اً دف��ع م��ك��اف��اآت للموظفني لأن��ه��م ل 

يتقا�شون رواتب ب�شكل ر�شمي. 

ت��ق��دم دعما  ال���ع���زام اىل ان اجل��م��ع��ي��ة  وا����ش���ار 

يتم احل�شول  التي  املبالغ  وفق  الفقري،  للطالب 

عليها وبذلك تكون اوجه النفاق تتفق واأهداف 

اجلمعية.

واكد العزام ان  قلة امل��وارد املالية تقف عائقاً 

اأم����ام ط��م��وح��ات اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة ف�����ي ارب��د  

املالية ي�شكل حاجزا يف  كما ان نق�س الإمكانيات 

حتقيق اأهدافها وبراجمها وان�شطتها . 

وقالت رئي�شة جمعية عطاء ن�شميات اخلريية، 

امل�شتهدفة  الفئات  جميع  اإن  ال�شطناوي،  اإ���ش��راء 

لدى اجلمعية هي العائالت الفقرية واملطلقات، 

م�شاعدات  تقدم  كما  الإع��اق��ة،  وذوي  والأرام����ل، 

املر�شى  واحتياجات  وامل��الب�����س،  كالطعام  عينية 

تخ�س  وحما�شرات  تدريبية  ور���ش��ات  تنظم  كما 

الوطنية،  باملنا�شبات  واحتفالت  املحلي،  املجتمع 

والدينية،ويتم التاأكد من حاجة املواطن للدعم، 

من خالل مديرية التنمية الجتماعية. 

اغلبها  لإي��رادات اجلمعية   بالن�شبة  واأ�شافت 

�شنوياً  حوايل  تنفق  نقدية حيث  ولي�شت  عينية 

خم�شة اآلف دينار كترعات عينية. 

اخل��ريي��ة  ال��ي��ق��ني  دار  جمعية  رئي�شة  وب��ي��ن��ت 

متام العزام ان اجلمعية تعمل على متكني الأ�شرة 

القت�شادية،  احل��ي��اة  بجوانب  املحلي،  واملجتمع 

اجلمعية  اإي���رادات  وان   والثقافية  والجتماعية، 

عبارة عن ترعات عينية، ونقدية من املح�شنني 

بيوت  عبارة عن  زراع��ي  ول��دى اجلمعية م�شروع 

بال�شتيكية حيث يعمل امل�شروع على متكني الأ�شر 

امل��ح��ل��ي��ة ذات ال��دخ��ل امل��ت��دين وي��ق��دم ل��ه��ا دخ��ال 

�شنوياً ب�شيطا.

وا�شتحدثت اجلمعية خالل ازمة كورونا نادي 

للطفل م��ن خ���الل  ���ش��راك��ات م��ع ج��ه��ات ر�شمية 

ومنظمات  وموؤ�ش�شات  وموؤ�ش�شات جمتمع حملي 

حملية واجنبية بهدف متكني ال�شباب وا�شراكهم 

بدورات توؤهلهم ل�شوق العمل.

وت�����ش��ت��ه��دف اجل��م��ع��ي��ة ح����وايل خ��م�����ش��ة اآلف 

دخ��ل  ان  مو�شحة  خمتلفة  ب��رام��ج  يف  م�شتفيد 

دينار  الف   66 ح��وايل  املا�شي  العام  بلغ  اجلمعية 

ب��رام��ج توعية  ت��ق��دم  ك��م��ا  ون��ق��دي��ة  م����واد عينية 

دورات  وتنظيم  املبكر  ال���زواج  كاأخطار  لل�شيدات 

واأث��ره��ا  امل��خ��درات  ومكافحة  العدوانية  ملحاربة 

كيفية  ح����ول  ودورات  وامل��ج��ت��م��ع  ال�����ش����رة  ع��ل��ى 

لهذه  ميزانية  واع��داد  �شغرية  م�شروعات  اإقامة 

امل�شروعات.

ال�����دع�����م احل���ك���وم���ي  ان  ال�����ع�����زام  وا�����ش����اف����ت 

للجمعيات اخلريية يكاد يكون معدوما حيث مل 

حت�شل اجلمعية خالل الع�شر املا�شية على دعم 

ا�شتطعنا احل�شول على  واح��دة ويف حال  ملرة  ال 

احل��ك��وم��ة تطالب مبوافقات  ف��ان  خ��ارج��ي  دع��م 

و�شروط معقدة .

التطوعية  اجل��م��ع��ي��ات  م��ي��زان��ي��ات  ان  وب��ي��ن��ت 

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ا����ش���راك���ات الأع�������ش���اء وت���رع���ات 

وال�شخ�شيات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  وت���رع���ات  امل��ح�����ش��ن��ني 

وبع�س املوارد املالية واليت تقف حجر عرثة اأمام 

تنفيذ براجمها ون�شاطاتها. 

ب�����دوره ق���ال م��دي��ر ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف 

عدد  اإن  املومني  حممد  الدكتور  ارب��د  حمافظة 

اىل  ي�شل  اإرب����د  ق�شبة  يف  اخل��ريي��ة  اجل��م��ع��ي��ات 

من  فيها  الت�شجيل  اآل��ي��ة  ت��ك��ون  جمعية   )٢٢٠(

خ����الل امل���وق���ع الل����ك����روين ح��ي��ث ي��ت��م حت��دي��د 

املوؤ�شي�شني  الع�شاء  قبل  م��ن  اجلمعية  اه���داف 

ووفقا لهداف 

اجل��م��ع��ي��ة ي��ت��م حت��دي��د اجل��ه��ة امل�����ش��رف��ة كما 

الأ�شا�شي  نظامها  اجلمعية  اأع�����ش��اء  ع��دد  يحدد 

الذي يكون مبثابة خارطه طريق حتدد واجبات 

كل ع�شو والهيئة الإدارية، والهيئة العامة،

ال�����وزارة يف ال��رق��اب��ة  وا����ش���ار اىل اه��م��ي��ة  دور 

واملتابعة والتفتي�س على �شجالت الهيئة الإدارية 

 البنك العربي الراعي الرئيسي لمهرجان األردن للعلوم والفنون في متحف األطفال  
االنباط-عمان

ق���ّدم ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي م���وؤخ���راً رع��اي��ت��ه الرئي�شية 

لفعاليات مهرجان الأردن للعلوم والفنون والذي اأقيم 

على م��دار ثالثة اأي���ام يف متحف الأط��ف��ال حيث بلغ 

عدد ال��زوار الذين ح�شروا املهرجان 38٠٠ زائ��ر من 

الأه��ايل والأط��ف��ال.  وت�شمن املهرجان ال��ذي يقيمه 

املتحف �شنوياً بدعم رئي�شي من البنك العربي واأمانة 

ع��ّم��ان ال��ك��رى وداع��م��ني اآخ��ري��ن جمموعة متنوعة 

من الأن�شطة وور�شات العمل التفاعلية والعرو�س يف 

العلوم والفنون والأدب والتكنولوجيا واملو�شيقى، والتي 

تهدف يف جمملها اإىل حتفيز الأطفال على حب التعلم 

واملعرفة، والبحث باأ�شلوب قائم على التفاعل والتجربة 

والأ�شتك�شاف، وحثهم على التفكري التحليلي والبتكار. 

كما دعم البنك العربي اأي�شاً مهرجان معان للعلوم 

الأوىل  للمرة  وتنفيذه  تنظيمه  مت  ال���ذي  وال��ف��ن��ون، 

بالتعاون بني موؤ�ش�شة ويل العهد ومتحف الأطفال، 

كامتداد ملهرجان الأردن للعلوم والفنون يف املحافظات. 

وقد ح�شر املهرجان الذي اأقيم يف مقر موؤ�ش�شة ويل 

داخ���ل مركز احل�شني بن  م��ع��ان،  العهد يف حمافظة 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين الثقايف على م���دار ثالثة اأي���ام اأك��رث 

الأه����ايل يف حمافظة  ج��ان��ب  اإىل  م��ن )٢4٠٠( طفل 

م��ع��ان. وا���ش��ت��ه��دف م��ه��رج��ان م��ع��ان للعلوم والفنون 

وعرو�شاً  اأن�شطة  وت�شمن  ع��ام��اً،   1٢ حتى  الأط��ف��ال 

علمية وفنية وتعليمية ممتعة �شّممها ونفذها خراء 

املتحف كالعر�س العلمي “غاز، �شائل، �شلب” والقبة 

الفلكية ون�شاط ري�شة واإبداع وابتكار جم�شمات هوائية 

وملعب اخليال وغريها، اإ�شافة اإىل تخ�شي�س قاعة 

لل�شغار حتى خم�س �شنوات خم�ش�شة لالأن�شطة التي 

تنّمي مهاراتهم احلركية والتاآزر الب�شري. ومتحف 

ربحية  غ��ري  تعليمية  موؤ�ش�شة  ه��و  الأردن  الأط��ف��ال 

امللكة رانيا العبداهلل يف العام ٢٠٠7.  اأطلقتها جاللة 

ويقع املتحف يف حدائق احل�شني، وي�شم اأكرث من 185 

معرو�شاته  قاعة  داخ��ل  تفاعلية  تعليمية  معرو�شة 

ويف �شاحته اخلارجية، ومرافق تعليمية ت�شمل املكتبة 

وا�شتديو الفن وخمتر الخراع واحلديقة ال�شرية. 

على  ا  وعرو�شً ومنا�شبات  تعليمية  برامج  يقّدم  كما 

م��دار ال��ع��ام. وجت��در الإ���ش��ارة هنا اإىل اأن دع��م البنك 

ا�شراتيجيته  اإط���ار  يف  ياأتي  الرنامج  لهذا  العربي 

البنك  حر�س  تعك�س  والتي  ال�شتدامة،  �شعيد  على 

والبيئي  والجتماعي  القت�شادي  اأث���ره  تعزيز  على 

من خ��الل العمل مع خمتلف اجلهات ذات العالقة، 

برنامج  وُيّثل  املُ�شتدامة.  التنمية  لتحقيق  و�شولً 

البنك العربي للم�شوؤولية الجتماعية “معاً” اإحدى 

ثمار هذا التوّجه، وهو برنامج متعّدد الأوُج��ه يرتكز 

على تطوير وتنمية جوانب خمتلفة من املجتمع من 

ُت�شهم يف خدمة  ون�شاطاٍت متنوعٍة  م��ب��ادراٍت  خ��الل 

عّدة قطاعات وهي ال�شّحة، ومكافحة الفقر، وحماية 

البيئة، والتعليم، ودعم الأيتام.

50 االحد   25/ 9 / 2022

االعالين
07

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء قصبة املفرق 

رقم ) 456 ( تاريخ 2022/8/22
يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء ق�صبة املفرق  قد قررت بقرارها رقم 

) 456 ( بتاريخ 2022/8/22 وبعد االطالع على قرار اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية لبلدية 

من�صية بني ح�صن رقم ) 200 / 2022  ( تاريخ 2022/8/16 واملت�صمن :

املوافقة على تخفي�ض احكام اجلزء من القطعة رقم ) 112 ( حو�ض ) 1 ( لوحة ) 2 ( من ارا�صي 

املف�صول  باجلزء  وذلك  م   )  5  ( اىل  (م   15  ( من  االمامي  االرت��داد  التايل  النحو  على  ورق  دير 

واملحيط ب�صارع من جميع اجلهات وح�صب الرت�صيم واملخططات املرفقة .

وقررت اللجنة اللوائية للواء ق�صبة املفرق املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ض 

القرار يف  العالقة االطالع على  الر�صمية و�صحيفتني حمليتني ويجوز لذوي  ملدة �صهر باجلريدة 

مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية يف بلدية من�صية بني ح�صن ، وتقدمي اعرتا�صاتهم اذا 

كان ما يوجب االعرتا�ض خالل املدة القانونية لالعرتا�ض .

د. هاني الشورة
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
للواء قصبة املفرق 

دعوة عطاء رقم ) 33 /  ش ل /2022 (
شراء ملفات حفظ القضايا » 3 «

ترغب وزارة العدل بطرح عطاء “ �صراء ملفات حفظ الق�صايا “3”  “ فعلى املناق�صني الراغبني يف 

�صراء ن�صخة من وثائق ال�صراء مراجعة وزارة العدل ) امني �صر جلنة ال�صراء الرئي�صية ( للح�صول 

على وثائق ال�صراء مقابل مبلغ ) 75 ( دينار غري م�صرتدة ولغاية ال�صاعة الثانية  بعد الظهر يوميا 

، اخر موعد للح�صول على ن�صخ العطاء يوم االثنني املوافق 2022/10/3 .

اخر موعد اليداع العرو�ض مغلقة يف �صندوق العطاءات لدى ق�صم امل�صرتيات ال�صاعة الثانية ع�صر 

ظهر يوم االثنني املوافق 2022/10/10 .

تفتح العرو�ض يف يوم االثنني املوافق 2022/10/10 ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا.

اجور االعالن على من ير�صو عليه العطاء مهما تكرر .

وزير العدل

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�صلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

 . ) Urostomy ( 1 / C / 2023 /17 رقم �ض

على الراغبني باال�صرتاك يف هذا العطاء مراجعة �صعبة امل�صرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �صاعات الدوام الر�صمي م�صطحبني معهم رخ�صة مهن �صارية املفعول للح�صول 

على ن�صخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 75 ( دينار اردين غري م�صرتدة.

اخلمي�ض  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�صاعة  اق�صاه  موعد  يف  العطاءات  �صندوق  يف  العرو�ض  تودع 

املوافق 2022/10/20 وترفق بكفالة بنكية غري م�صروطة بقيمة ) 3 % ( من العر�ض وال تقبل 

على االطالق اي مناق�صة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�صيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 
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اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�صلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ض 500/ 2021 / 77 �صراء اجهزة )Hypo-hyperthermia unit  ( عدد)2( ملركز 

امللكة علياء المرا�ض وجراحة القلب .

على الراغبني باال�صرتاك يف هذا العطاء مراجعة �صعبة امل�صرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �صاعات الدوام الر�صمي م�صطحبني معهم رخ�صة مهن �صارية املفعول للح�صول 

على ن�صخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 50 ( دينار اردين غري م�صرتدة.

اخلمي�ض  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�صاعة  اق�صاه  موعد  يف  العطاءات  �صندوق  يف  العرو�ض  تودع 

املوافق 2022/10/20 وترفق بكفالة بنكية غري م�صروطة بقيمة ) 3 % ( من العر�ض وال تقبل 

على االطالق اي مناق�صة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�صيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

تمديد اغالق عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�صلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن متديد اغالق 

العطاء رقم �ض 754/ 2021 / 11 م�صتلزمات جراحة االع�صاب لي�صبح ال�صاعة الواحدة من ظهر 

يوم االحد املوافق 2022/10/23 .

على الراغبني باال�صرتاك يف هذا العطاء مراجعة �صعبة امل�صرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �صاعات الدوام الر�صمي م�صطحبني معهم رخ�صة مهن �صارية املفعول للح�صول 

على ن�صخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 125 ( دينار اردين غري م�صرتدة.

تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات يف موعد اق�صاه ال�صاعة الواحدة من ظهر يوم االحد املوافق 

على  تقبل  وال  العر�ض  من   )  %  3  ( بقيمة  م�صروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2022/10/23

االطالق اي مناق�صة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�صيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�صلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ض 500/ 2021 / 63 �صراء اجهزة 

)  cardiac color doppler ultasound system ،mid-range ( عدد )1( مل�صت�صفى 

االمري ها�صم ابن عبداهلل الثاين .

على الراغبني باال�صرتاك يف هذا العطاء مراجعة �صعبة امل�صرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �صاعات الدوام الر�صمي م�صطحبني معهم رخ�صة مهن �صارية املفعول للح�صول 

على ن�صخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 50 ( دينار اردين غري م�صرتدة.

اخلمي�ض  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�صاعة  اق�صاه  موعد  يف  العطاءات  �صندوق  يف  العرو�ض  تودع 

املوافق 2022/10/20 وترفق بكفالة بنكية غري م�صروطة بقيمة ) 3 % ( من العر�ض وال تقبل 

على االطالق اي مناق�صة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�صيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية
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االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الأحد    25 /  9   / 2022  

 التأميم .. حل ألمانيا لمواجهة مشكلة الغاز

االنباط-وكاالت

يف ظ���ل اأزم�����ة ن��ق�����ص ال���غ���از ال��ت��ي ت��ع��اين 

منها كثري من دول االحتاد االأوروبي، وعلى 

اإنها  االأملانية  احلكومة  قالت  اأملانيا،  راأ�سهم 

اإف  اإي  »اإ���ص  �سركة  على  اال�ستحواذ  تدر�ص 

اإي«، وهي اجلزء االأملاين من �سركة للطاقة 

تابعة ل�سركة »غازبروم« الرو�سية.

»دويت�سه  م��وق��ع  ن�سره  تقرير  وبح�سب 

اأول  ظ��ه��رت  فقد  اجلمعة،  االأمل����اين،  فيلي« 

اأن���ب���اء ع��ن ت��اأم��ي��م ال�����س��رك��ة يف جم��ل��ة »دي��ر 

�سبيغل« االأملانية ال�سهرية.

وبعد االأنباء عن التاأميم، ذكرت املتحدة 

با�سم وزير االقت�ساد االأملاين، روبرت هابيك، 

عن  حم��ادث��ات  جت��ري  بالفعل  احلكومة  اأن 

م�ستقبل �سركة.

وتاأتي ت�سريحات احلكومة االأملانية بعد 

���س��اب��ق نيتها  اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة يف وق���ت  اأن 

اال�ستحواذ على ح�سة 99 باملئة من �سركة 

»ي��ون��ي��ب��ري« ال���س��ت��رياد ال���غ���از، وال��ت��ي كانت 

ت��واج��ه خم��اط��ر اق��ت�����س��ادي��ة نتيجة ت��راج��ع 

وتوقف اإمدادات الغاز الرو�سي.

�ست�سرتي  اإنها  االأملانية  احلكومة  وقالت 

يف  الفنلندية  »ف��ورت��وم«  �سركة  ح�سة  كامل 

»يونيرب« ب�سعر 1.70 يورو لل�سهم، لت�سل 

ح�ستها االإجمالية اإىل حوايل 99 باملئة من 

برلني  خطة  �سمن  وذل��ك  »يونيرب«،  اأ�سهم 

الإنقاذ ال�سركة املتعرثة.

ال�سفقة قفز �سهم  االإع��ان عن   وعقب 

���س��رك��ة »ف����ورت����وم« ب���اأك���رث م���ن 20 ب��امل��ئ��ة، 

االأغلبية  ح�سة  على  ت�سيطر  ك��ان��ت  وال��ت��ي 

 23 بنحو  �سهمها  هبط  التي  »يونيرب«  يف 

باملئة.

ومع اقرتاب ف�سل ال�ستاء، ت�سعى اأملانيا، 

اأوروب��ا، ملحاولة زي��ادة �سعة  اأكرب اقت�ساد يف 

 90 خم��زون��ات��ه��ا م���ن ال���غ���از اإىل م�����س��ت��وى 

باملئة.

يجب  اأملانيا  اإن  اخلمي�ص،  هابيك،  وق��ال 

اأن ت�ستفيد ب�سكل كامل من �سيا�ساتها املالية 

وحماية  االقت�سادي  و�سعها  على  للحفاظ 

ا�ستثماراتها التجارية وم�سانعها.

ال��غ��از  واردات  ا����س���ت���ب���دال  اأن  واأ�����س����اف 

الرو�سي �سيكلف اأملانيا نحو 60 مليار يورو، 

العام  58.14 مليار دوالر، خال  اأي نحو 

اجلاري، ونحو 100 مليار يورو )96.90 

مليار دوالر( يف العام القادم.

ف��ي��ل��ي«، فقد  »دوي��ت�����س��ه  ت��ق��ري��ر  وبح�سب 

ق��ام��ت احل��ك��وم��ة االأمل��ان��ي��ة ب��ت��اأم��ي��م م�سفاة 

ن��ف��ط رو���س��ي��ة ت���وف���ر ن��ح��و 90 ب��امل��ئ��ة من 

الوقود للعا�سمة االأملانية برلني.

اأملانيا  فاإن  »يونيبري«،  �سركة  تاأميم  ومع 

���س��ت�����س��خ م���ا ال ي��ق��ل ع���ن 40 م��ل��ي��ار ي���ورو 

)38.76 مليار دوالر( من اال�ستثمارات يف 

ال�سركات الرو�سية الثاث، »يونيبري« و«اإ�ص 

اإي اإف اإي«، و« اإي اإن بي دابليو«.

 أدنوك وطاقة تكمالن تمويل مشروعهما االستراتيجي
 لنقل الكهرباء

االنباط-وكاالت

اأعلنت �سركة برتول اأبوظبي الوطنية »اأدنوك« 

عن  »ط��اق��ة«،  للطاقة  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  و���س��رك��ة 

اإمت����ام مت��وي��ل م�����س��روع��ه��م��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي ال��ذي 

ي��ه��دف الإم������داد ع��م��ل��ي��ات اإن���ت���اج ح��ق��ول »اأدن������وك« 

خف�ص  يف  ت�سهم  للبيئة  �سديقة  بطاقة  البحرية 

 14 ق��دره��ا  بتكلفة  وذل���ك  الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات 

مليار درهم )حوايل 3.8 مليار دوالر(.

من  االأول  يعد  ال���ذي  املبتكر،  امل�����س��روع  ي��ه��دف 

اأفريقيا،  االأو�سط و�سمال  ال�سرق  نوعه يف منطقة 

كهربائي  ت��ي��ار  لنقل  ن��ظ��ام  وت�سغيل  ت��ط��وي��ر  اإىل 

ال��ب��ح��ر الإم���داد  ع���ايل اجل��ه��د حت��ت �سطح  مبا�سر 

عمليات اإنتاج حقول »اأدنوك« البحرية بطاقة اأكرث 

ب�سبكة  ربطها  خ��ال  م��ن  للبيئة  و�سديقة  ك��ف��اءة 

كهرباء اأبوظبي الربية التابعة ل�سركة »طاقة«.

و���س��ه��د امل�������س���روع ال�����ذي ي��ت��م ت���ط���وي���ره ب�سكل 

»اأدن���وك« و«ط��اق��ة« وائتاف  م�سرتك بني كل من 

ي�سم كًا من ال�سركة الكورية للطاقة الكهربائية 

الكهربائية  ل��ل��ط��اق��ة  ك��ي��و���س��و  و���س��رك��ة  )ك��ي��ب��ك��و(، 

دي  )اإي  الفرن�سية  ال��ك��ه��رب��اء  و���س��رك��ة  ال��ي��اب��ان��ي��ة، 

و�سواًل  التخطيط  م��ن  ب���دءاً  �سريعاً  تقدماً  اإف(، 

الت�سييد يف  اأعمال  وانطاق  التطوير  اإىل مرحلة 

لكل  الرائد  ال��دور  يوؤكد  2022، مما  ع��ام  مطلع 

من »اأدنوك« و«طاقة« يف دفع العمل املناخي ودعم 

احلياد  لتحقيق  اال�سرتاتيجية  االإم����ارات  م��ب��ادرة 

املناخي بحلول عام 2050.

ونقل  وام���ت���اك  بت�سييد  االئ���ت���اف  و���س��ي��ق��وم 

بال�سراكة  املتطورة  الكهرباء  نقل  �سبكة  وت�سغيل 

مع »اأدن���وك« و«ط��اق��ة«، على اأن تتم اإع��ادة امل�سروع 

بالكامل اإىل »اأدنوك« بعد 35 عاماً من الت�سغيل.

وبهذه املنا�سبة، قال الدكتور �سلطان بن اأحمد 

املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي��ر  اجل��اب��ر، 

املناخي،  للتغري  االإم���ارات  لدولة  اخلا�ص  املبعوث 

ال��ع�����س��و امل��ن��ت��دب وال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي الأدن����وك 

اأدن�����وك لنف�سها  »ر���س��خ��ت  ���س��رك��ات��ه��ا:  وجم��م��وع��ة 

وجمدية  مبتكرة  ح��ل��ول  تطبيق  يف  رائ���دة  مكانة 

اقت�سادياً لتكنولوجيا الطاقة النظيفة واحلد من 

توجهات  م��ع  يتما�سى  مب��ا  الكربونية  االنبعاثات 

متويل  اإمت���ام  اإن  مو�سحا  االإم��ارات��ي��ة«،  احلكومة 

هذا امل�سروع اال�سرتاتيجي يوؤكد قدرة اأدنوك على 

يف  ت�سهم  وم��رن��ة  مبتكرة  �سفقات  واإمت����ام  هيكلة 

�سمن  وذل��ك  الكربون،  منخف�ص  م�ستقبل  �سمان 

جمال  يف  االنبعاثات  من  للحد  امل�ستمرة  جهودنا 

ال��ع��م��ل��ي��ات. وي�����س��ه��م ه���ذا امل�����س��روع امل��ب��ت��ك��ر يف دف��ع 

جهود خلق القيمة الإمارة اأبوظبي ب�سورة م�سوؤولة 

وم�ستدامة، كما ير�سخ مكانة دولة االإمارات وجهة 

جذابة وموثوقة ال�ستثمارات روؤو�ص املال العاملية«.

وموثوقاً  م�����س��وؤواًل  م���زوداً  »ب�سفتها  واأ���س��اف: 

ت�ستمر  ال��ك��رب��ون،  منخف�سة  ال��ط��اق��ة  الإم������دادات 

اأدنوك بالعمل مع �سركائها لتطوير حلول عملية 

وجم���دي���ة جت���اري���اً ت�����س��ه��م يف خ��ف�����ص االن��ب��ع��اث��ات 

الكربونية«.

امل�����س��روع يف خف�ص  ي�����س��اه��م  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 

البحرية  »اأدن��وك«  لعمليات  الكربونية  االنبعاثات 

ب���اأك���رث م���ن 30 ب��امل��ئ��ة ع���رب ا���س��ت��ب��دال م���ول���دات 

الكهرباء احلالية، التي تعتمد على توربينات الغاز، 

مب�سادر اأكرث ا�ستدامة عرب �سبكة كهرباء اأبوظبي 

الربية التي ت�سغلها �سركة اأبوظبي للنقل والتحكم 

)ت��ران�����س��ك��و( ال��ت��اب��ع��ة وامل��م��ل��وك��ة ب��ال��ك��ام��ل ل�سركة 

»طاقة«.

من جانبه، قال حممد ح�سن ال�سويدي، رئي�ص 

للطاقة  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�ص 

ب��دور حيوي وفاعل يف  »ط��اق��ة«  »ت�ساهم  »ط��اق��ة«: 

ت�سريع التحول يف قطاع الطاقة يف دولة االإمارات 

من خال تقدمي حمفظة متكاملة من احللول من 

�ساأنها توفري م�سادر نظيفة للطاقة لدعم التنمية 

امل��ايل  االإغ���اق  عملية  اإمت���ام  وي��اأت��ي  االقت�سادية. 

الفريد والذي  امل�سروع  اإجن��از مهم يف هذا  مبثابة 

اأدن��وك  مرافق  بتزويد  خاله  من  »طاقة«  �ستقوم 

البحرية باإمدادات طاقة منخف�سة الكربون بطرق 

الكهرباء  نقل  �سبكة  نظام  وفّعالة من خال  اآمنة 

جمموعتنا  وت��وا���س��ل  »ت��ران�����س��ك��و«.  ل�سركة  التابع 

اإثبات قدرتها على اال�ستفادة من خرباتها الوا�سعة 

الإزالة الكربون من قطاع الطاقة، وذلك باالعتماد 

على بناء ال�سراكات اال�سرتاتيجية واإ�سافة القيمة 

الأ�سحاب امل�سلحة«.

جدير بالذكر اأنه �سيتم اإعادة توجيه اأكرث من 

اإىل  للم�سروع  االإجمالية  القيمة  من  باملئة   50
لتعزيز  »اأدن�����وك«  ب��رن��ام��ج  ع��رب  املحلي  االق��ت�����س��اد 

القيمة املحلية امل�سافة الذي حقق جناحاً كبرياً.

وي��ع��د ه����ذا امل�������س���روع اال���س��رتات��ي��ج��ي من��وذج��اً 

الإق��ب��ال ���س��رك��ات رائ����دة ع��امل��ي��اً ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ار يف 

دول��ة االإم���ارات، مما يوؤكد مكانة »اأدن��وك« ودوره��ا 

يف  وامل�ستدام  امل�سوؤول  اال�ستثمار  دف��ع  يف  امل��ح��وري 

جمال الطاقة، وجهود خلق القيمة للدولة.

»اأدن��وك«،  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  تعّد 

اململوكة بالكامل من قبل اإمارة اأبوظبي، واحدة من 

اأكرب جمموعات الطاقة والبرتوكيماويات املتنوعة 

ال���رائ���دة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل. وت��ع��م��ل ال�سركة 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م��ة م���ن امل�����وارد واالح��ت��ي��اط��ي��ات 

من  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  ال��ك��ب��رية  الهيدروكربونية 

خ���ال ع��م��ل��ي��ات اال���س��ت��ك�����س��اف واالإن���ت���اج امل�����س��وؤول��ة 

يف  االقت�سادي  والتنويع  النمو  لدعم  وامل�ستدامة 

دولة االإمارات.

للطاقة  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اأن  ي��ذك��ر 

جمموعة  وه���ي   ،2005 ع���ام  ت��اأ���س�����س��ت  »ط���اق���ة« 

مقرها  يقع  والطاقة  املرافق  �سركات  من  متنوعة 

ال��رئ��ي�����س��ي يف اأب��وظ��ب��ي، ع��ا���س��م��ة دول����ة االإم�����ارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وم����درج����ة يف ����س���وق اأب��وظ��ب��ي 

لاأوراق املالية. ولدى »طاقة« ا�ستثمارات �سخمة 

املياه ونقلهما  الكهرباء وحتلية  يف جماالت توليد 

واإنتاج  ا�ستك�ساف  عمليات  متتلك  كما  وتوزيعهما، 

ون��ق��ل وت��خ��زي��ن ال��ن��ف��ط وال����غ����از. ت��ن��ت�����س��ر اأ���س��ول 

ال�سركة يف كٍل من دولة االإمارات العربية املتحدة، 

وُعمان،  واملغرب،  وال��ع��راق،  والهند،  وغانا،  وكندا، 

واململكة  ال�����س��ع��ودي��ة،  العربية  واململكة  وه��ول��ن��دا، 

املتحدة، والواليات املتحدة االأمريكية.

االنباط- وكاالت

االق��ت�����س��ادي يف منطقة  ال��ن�����س��اط  ت���راج���ع 

التوقعات  يزيد  مما  �سبتمرب،  �سهر  يف  ال��ي��ورو 

بحدوث ركود يف املنطقة االأوروبية.

وان���خ���ف�������ص م���وؤ����س���ر م����دي����ري امل�����س��رتي��ات 

يف   48.2 م�����س��ت��وى  اإىل  ال����ي����ورو  مب��ن��ط��ق��ة 

�سبتمرب، مقارنة مب�ستوى 48.9 يف اأغ�سط�ص 

املا�سي، وميثل امل�ستوى االأقل من 50 انكما�ًسا 

اقت�سادًيا.

وق��ال��ت وك��ال��ة »���س��ت��ان��درد اأن���د ب���ورز غلوبال 

فا�ص«، يف درا�سة ملدراء امل�سرتيات يف منطقة 

التباطوؤ  تعمق  اإن  عنها اجلمعة،  اأعلن  اليورو، 

االق��ت�����س��ادي يف م��ن��ط��ق��ة ال���ي���ورو خ���ال �سهر 

التجاري  الن�ساط  تقل�ص  م��ع  ي��اأت��ي  �سبتمرب 

لل�سهر الثالث على التوايل.

اأن��ه على ال��رغ��م م��ن اأن الرتاجع  واأ���س��اف��ت 

االن��خ��ف��ا���ص  م���ع���دل  اأن  اإال  م��ت��وا���س��ًع��ا،  ك����ان 

ت�����س��ارع اإىل وت���رية ه��ي االأ����س���د ح���دة م��ن��ذ ع��ام 

2013، با�ستثناء حاالت االإغاق الناجمة عن 
اجلائحة.

اقت�ساديي  كبري  وليام�سون،  كري�ص  وق��ال 

االأعمال لدى وكالة »�ستاندرد اأند بورز غلوبال 

منطقة  يف  ال���رك���ود  اإن  ان��ت��ل��ي��ج��ن�����ص«،  م���ارك���ت 

اإىل  ال�سركات  ت�سري  اإذ  بالفعل،  ح��دث  ال��ي��ورو 

تدهور ظروف اأعمالها وزيادة �سغوط االأ�سعار 

املرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.

واأ�ساف اأن اأملانيا تواجه اأ�سعب الظروف، مع 

تدهور االقت�ساد مبعدل مل ت�سهده الباد منذ 

االأزمة املالية العاملية، با�ستثناء فرتة اجلائحة.

الطاقة،  اأ���س��ع��ار  يف  الكبري  االرت��ف��اع  واأدى 

واالرت���ف���اع���ات احل�����ادة يف ت��ك��ل��ف��ة امل��ع��ي�����س��ة اإىل 

اإ�سعاف الطلب واحلد من اإنتاج الت�سنيع.

وارتفع الت�سخم يف منطقة اليورو اإىل 9.1 

اأعلى م�ستوى له على  اأغ�سط�ص، وهو  باملئة يف 

اأن ي�سل  االإط�����اق، يف ح��ني ي��ت��وق��ع امل��ح��ل��ل��ون 

املعدل اإىل رقمني بحلول نهاية العام.

ورف����ع ال��ب��ن��ك امل���رك���زي االأوروب������ي م��ع��دالت 

الفائدة مبقدار 75 نقطة اأ�سا�ص قيا�سية هذا 

ال�سهر، وتعهد ببذل كل ما يف و�سعه للحد من 

االرتفاع يف اأ�سعار املواد اال�ستهاكية.

اإىل  ت�سري  امل��وؤ���س��رات  اإن  وليام�سون  وق���ال 

يف  باملئة   0.1 بن�سبة  اليورو  منطقة  انكما�ص 

ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ع��ام 2022 وت��راج��ع حاد 

»ال��ت��ح��دي  اأن  اإىل  م�����س��رًيا  ال���راب���ع،  ال���رب���ع  يف 

الذي يواجهه �سانعو ال�سيا�سات يف كبح جماح 

احلاد لاقت�ساد  الهبوط  الت�سخم مع جتنب 

�سيزداد �سعوبة«.

 الركود االقتصادي »يقترب« في منطقة اليورو .. وهذا هو السبب

 التباطؤ بمنطقة اليورو وبريطانيا 
يهبط باليورو واإلسترليني

 االقتصاد اإلسباني ينمو بـ 1.5 بالمئة 
في الربع الثاني

 الليرة التركية تهوي لمستوى 
تاريخي بعد خفض مفاجئ للفائدة

 نفط وذهب وعمالت تتراجع .. و قوة 
الدوالر األميركي هي السبب

االنباط- وكاالت

ان��خ��ف�����ص ال���ي���ورو واجل��ن��ي��ه االإ���س��رتل��ي��ن��ي 

م��ق��اب��ل ال�����دوالر، اجل��م��ع��ة، ب��ع��د اأن اأظ��ه��رت 

م�����س��وح ت��ب��اط��وؤ ال��ن�����س��اط ال��ت��ج��اري يف اأن��ح��اء 

ال�سهر،  ه��ذا  بريطانيا  ويف  ال��ي��ورو  منطقة 

حالة  يف  االقت�سادات  تدخل  اأن  املرجح  ومن 

ركود.

وزير  باإعان  االإ�سرتليني  اجلنيه  وتاأثر 

املالية الربيطاين اجلديد، كوا�سي كوارتنج، 

ع���ن ت��خ��ف��ي�����س��ات ���س��ري��ب��ي��ة واإج��������راءات دع��م 

مكتب  و�سع  اإىل  اإ�سافة  وال�سركات،  لاأ�سر 

�سندات  الإ�سدار  خططا  الربيطاين  الديون 

خ���ال ال�����س��ن��ة امل��ال��ي��ة احل��ال��ي��ة مب��ق��دار 72 

 79.74 نحو  اأي  اإ���س��رتل��ي��ن��ي،  جنيه  مليار 

مليار دوالر.

وك���اد االإ���س��رتل��ي��ن��ي ي��ق��رتب م��ن ت�سجيل 

اأ�سبوعي له يف عامني مقابل  انخفا�ص  اأكرب 

ال��دوالر، بعد اأن الم�ص اأكرب انخفا�ص له يف 

37 عاما عند 1.1051 دوالر.
ب��ت��وق��ي��ت   10:48 ال�������س���اع���ة  وب���ح���ل���ول 

بن�سبة  مرتاجعا  االإ�سرتليني  كان  غرينت�ص، 

دوالر.  1.1062 اإىل  باملئة   1.72
امل�سرتيات  اأرق��ام موؤ�سر مديري  واأظهرت 

يف  ال���ت���ب���اط���وؤ  اأن  اجل���م���ع���ة،  ب���ري���ط���ان���ي���ا،  يف 

االقت�ساد ازداد �سوءا هذا ال�سهر، فيما تكافح 

ال�سركات التكاليف املرتفعة والطلب املتعرث.

اإىل  باملئة   0.8 بن�سبة  ال��ي��ورو  وانخف�ص 

له  م�����س��ت��وى  اأدن����ى  وه���و  دوالر،   0.9736
موؤ�سر  �سجل  اأن  بعد   ،2002 اأك��ت��وب��ر  منذ 

»�ستاندرد اند بورز« املجمع ملديري امل�سرتيات 

يف  االنخفا�ص  من  مزيدا  اليورو  منطقة  يف 

�سبتمرب.

و���س��ج��ل ال��ن�����س��اط ال���ت���ج���اري م���زي���دا من 

تكاليف  ارتفاع  ن��ال  حيث  اأملانيا،  يف  التباطوؤ 

اأوروب���ا، وعانت  اقت�ساد يف  اأك��رب  الطاقة من 

ال�سركات انخفا�سا يف االأعمال اجلديدة.

اأداء  ال��ذي يقي�ص  ال��دوالر،  وارتفع موؤ�سر 

العمات،  �سلة من  االأمريكية مقابل  العملة 

من بينها اليورو واجلنيه االإ�سرتليني والني، 

اإىل 112.330، لي�سجل اأعلى زيادة له منذ 

التعامات  اأح��دث  يف  وارتفع   .2002 مايو 

ويتجه   112.10 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.8 بن�سبة 

لت�سجيل اأف�سل اأ�سبوع له يف �سهر واحد.

االنباط- وكاالت

الثاين  الربع  يف  االإ�سباين  االقت�ساد  منا 

بن�سبة 1.5 باملئة، على اأ�سا�ص ف�سلي، بارتفاع 

عن التقديرات االأولية البالغة 1.1 باملئة.

بيان،  يف  لاإح�ساء  الوطني  املعهد  وق��ال 

اأ�سا�ص �سنوي  اإن االقت�ساد منا على  اجلمعة، 

باملئة يف   6.3 باملئة مقارنة مع   6.8 بن�سبة 

التقديرات االأولية التي �سدرت قبل �سهرين.

وعدل معهد االإح�ساء بيانات الربع االأول 

 0.2 بن�سبة  ف�سلي  انكما�ص  اإىل  ال��ع��ام  م��ن 

باملئة، مقابل منو بن�سبة 0.2 باملئة، كما عدل 

مقابل  باملئة   6.7 اإىل  ال�سنوي  النمو  ن�سبة 

باملئة.  6.3
االإنفاق احلكومي يف  اأن  اإىل  املعهد  واأ�سار 

الربع الثاين من العام انخف�ص بن�سبة 1.3 

انخف�ص  كما  �سنوي،  رب��ع  اأ�سا�ص  على  باملئة 

بن�سبة 2.9 باملئة على اأ�سا�ص �سنوي.

وارتفعت �سادرات اإ�سبانيا يف الربع الثاين 

كما  ف�سلي،  اأ���س��ا���ص  على  باملئة   4.9 بن�سبة 

اأ���س��ا���ص  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   23.1 بن�سبة  ارت��ف��ع��ت 

�سنوي، بح�سب بيانات معهد االإح�ساء.

اأي�����س��ا، ارت��ف��ع��ت ال�������واردات ب��ن�����س��ب��ة 2.8 

باملئة يف الربع الثاين على اأ�سا�ص ربع �سنوي، 

وارت��ف��ع��ت ب��ن�����س��ب��ة 8.8 ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى اأ���س��ا���ص 

�سنوي.

االنباط- وكاالت

م�ستوى  اأدن��ى  اإىل  الرتكية  اللرية  ه��وت 

ل��ه��ا ع��ل��ى االإط�������اق، ب��ع��دم��ا اأع���ل���ن ال��ب��ن��ك 

امل���رك���زي ال���رتك���ي، اخل��م��ي�����ص، ع���ن خف�ص 

مفاجئ جديد ل�سعر الفائدة مبئة نقطة اإىل 

12 باملئة، وذلك رغم ارتفاع الت�سخم الأكرث 
من 80 باملئة وت�سابق البنوك املركزية حول 

العامل لت�سديد ال�سيا�سة النقدية.

وت��راج��ع��ت ال��ل��رية مل�����س��ت��وى ق��ي��ا���س��ي بلغ 

مقابل الدوالر، وهو دون امل�ستوى   18.42
الذي �سجلته خال اأزمة العملة

ويقول حمللون اإن التي�سري النقدي غري 

الرئي�ص  جل��ه��ود  ا�ستجابة  وي��اأت��ي  ُم�����س��ت��دام 

رج�����ب ط���ي���ب اأردوغ����������ان خل��ف�����ص ت��ك��ال��ي��ف 

واال�ستثمار،  ال�����س��ادرات  ل��زي��ادة  االق��رتا���ص 

قيمة  يف  االنخفا�ص  م��ن  امل��زي��د  ويتوقعون 

العملة يف امل�ستقبل.

يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ��ري  التخفي�سات  واأدت 

اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة خ���ال ال��ع��ام امل��ا���س��ي، اإىل 

اإىل  االأ�سا�سية،  ال�سلع  اأ�سعار  ارت��ف��اع  جانب 

ارتفاع الت�سخم اإىل اأعلى م�ستوى له يف 24 

عاما، واأثار اأزمة غاء بالن�سبة لاأتراك.

وب������رر ال���ب���ن���ك امل����رك����زي ه�����ذه اخل���ط���وة 

ب����امل����وؤ�����س����رات امل�������س���ت���م���رة ع���ل���ى ال���ت���ب���اط���وؤ 

االقت�سادي، وقال من جديد اإنه يتوقع بدء 

تراجع معدل الت�سخم.

وق���ال���ت جل��ن��ة ال�����س��ي��ا���س��ات ب��ال��ب��ن��ك اإن 

توا�سل  الثالث  للربع  الرئي�سية  »املوؤ�سرات 

ال��ن�����س��اط  ال���زخ���م يف  ف���ق���دان  اإىل  االإ�����س����ارة 

االقت�سادي ب�سبب تراجع الطلب اخلارجي«.

اقت�ساديا  14 خبريا  11 من بني  وكان 

يتوقعون  اآراءه���م  روي��رتز  وكالة  ا�ستطلعت 

ال��ف��ائ��دة دون تغيري.  اأ���س��ع��ار  ع��ل��ى  االإب���ق���اء 

50 نقطة  اأح��ده��م خف�سا مب��ق��دار  وت��وق��ع 

اأ�سا�ص اإىل 12.50 باملئة، بينما توقع اثنان 

خف�سا مبقدار 100 نقطة اأ�سا�ص اإىل 12 

باملئة.

البلد-وكاالت نب�ض 
باملئة،   5 بنحو  ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار  ت��راج��ع��ت 

منذ  م�ستوياتها  اأدن���ى  اإىل  لت�سل  اجلمعة، 

اأعلى  اإىل  ال��دوالر  اأ�سهر، مع و�سول  ثمانية 

وو�سط  عقدين،  م��ن  اأك��رث  منذ  ل��ه  م�ستوى 

خماوف من اأن يوؤدي ارتفاع معدالت الفائدة 

اإىل دفع االقت�سادات الكربى اإىل الركود.

ب��ت��وق��ي��ت   17:33 ال�������س���اع���ة  وب���ح���ل���ول 

من  ج���زءا  النفط  اأ���س��ع��ار  قل�ست  غرينت�ص، 

خلام  االآجلة  العقود  تراجعت  اإذ  خ�سائرها، 

 4.59 بن�سبة  اأو  دوالر   4.12 بواقع  برنت 

للربميل،  دوالر   86.36 اإىل  لت�سل  باملئة، 

بينما ت��راج��ع��ت ال��ع��ق��ود االآج��ل��ة خل���ام غ��رب 

اأو  دوالر   4.33 بنحو  االأم���ريك���ي  تك�سا�ص 

دوالر   79.14 اإىل  ب��امل��ئ��ة   5.19 بن�سبة 

للربميل.
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االنباط- وكاالت

اأع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة عن 

ال�ضريبية  للتخفي�ضات  �ضامل  برنامج 

اال���ض��ت��ث��م��ار اجل��م��ع��ة، يف م�ضعى  وح��واف��ز 

تعزيز  اإىل  ت��را���س  ل��ي��ز  ال����وزراء  لرئي�ضة 

النمو االقت�ضادي املتعرث يف البالد.

اأطلق وزير املالية الربيطاين اجلديد، 

ك���وا����ض���ي ك���وارت���ن���غ ال���ع���ن���ان ل��ت��خ��ف��ي�����ض��ات 

���ض��ري��ب��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة وزي�����ادات ���ض��خ��م��ة يف 

اقت�ضادية  اأجندة  يف  اجلمعة،  االقرتا�س 

ف���اج���اأت االأ����ض���واق امل��ال��ي��ة، م��ع ال�����ض��ق��وط 

لل�ضندات احلكومية الربيطانية. احلر 

ل�ضريبة  معدل  اأعلى  كوارتنج  واأل��غ��ى 

الدخل يف البالد، كما حدد للمرة االأوىل 

برئي�ضة  اخل��ا���ض��ة  االإن��ف��اق  خطط  تكلفة 

م�ضاعفة  تريد  التي  ترا�س،  ليز  ال��وزراء 

معدل النمو االقت�ضادي يف بريطانيا.

وق������ام امل�����ض��ت��ث��م��رون ب��ب��ي��ع ال�����ض��ن��دات 

احل��ك��وم��ي��ة ق�����ض��رة االأج������ل ب���اأ����ض���رع ما 

ميكن، مع اقرتاب ال�ضندات الأجل عامني 

واحد  يوم  يف  انخفا�س  اأكرب  ت�ضجيل  من 

زادت  اإذ  االأق�������ل،  ع���ل���ى   2009 ع����ام  م���ن���ذ 

ال��دي��ون  اإ���ض��دار  خ��ط��ط  قيمة  بريطانيا 

مليار   72.4 مب��ق��دار  احل��ايل  امل��ايل  للعام 

جنيه اإ�ضرتليني )81 مليار دوالر(.

كوا�ضي  الربيطاين،  املالية  وزير  وقال 

كوارتنغ، اإن خطة حكومة اململكة املتحدة 

املرتفعة  ال��ط��اق��ة  ل��ف��وات��ر  �ضقف  لو�ضع 

التجارية  واالأع��م��ال  للعائالت  بالن�ضبة 

اإ�ضرتليني  جنيه  مليار   60 نحو  �ضتكّلف 

ال�ضتة  االأ���ض��ه��ر  خ��الل  دوالر(  مليار   68(

اإن  ق���ال  ك��م��ا  تطبيقها،  ب���دء  م��ن  االأوىل 

 45 �ضتبلغ  ال�ضريبية  التخفي�ضات  تكلفة 

اإ�ضرتليني اأخرى. مليار جنيه 

وق����ال ال���وزي���ر اأم����ام ال���ربمل���ان يف اإط���ار 

“نتوقع  م�����ض��ّغ��رة  م��ي��زان��ي��ة  ا���ض��ت��ع��را���ض��ه 

ب����اأن ت��ن��خ��ف�����س ال��ك��ل��ف��ة ب��ي��ن��م��ا ن��ت��ف��او���س 

ع��ل��ى ع���ق���ود ط��وي��ل��ة االأم�����د ل��ل��ط��اق��ة مع 

�ضقف  و���ض��ع  خطة  ب��اأن  علما  املوّردين”، 

ل���ل���ف���وات���ر ���ض��ت��دخ��ل ح���ّي���ز ال��ت��ط��ب��ي��ق يف 

اأكتوبر.

واأك����د وزي����ر امل����ال ال��ربي��ط��اين اأن����ه مت 

ال�ضركات  املقررة يف �ضريبة  الزيادة  اإلغاء 

باملئة،   19 ع��ن��د  واإب��ق��ائ��ه��ا  ب��امل��ئ��ة،   25 اإىل 

وهي اأدنى ن�ضبة يف جمموعة الع�ضرين.

وان��خ��ف�����س اجل��ن��ي��ه االإ���ض��رتل��ي��ن��ي اإىل 

اأدنى م�ضتوى جديد له يف 37 عاما مقابل 

الدوالر عند 1.1148 دوالرا مع التحديث 

الذي اأعلنه كوارتنغ يف الربملان.

ت��و���ض��ي��ع  ه���ي  “خطتنا  ال���وزي���ر  وق�����ال 

ج���ان���ب ال��ع��ر���س ب��االق��ت�����ض��اد م���ن خ��الل 

احلوافز ال�ضريبية واالإ�ضالح”، مو�ضحا 

تقلل  امل��رت��ف��ع��ة  ال�����ض��رائ��ب  اأن  “نعتقد 
اال�ضتثمار  وتثبط  العمل،  على  احل��واف��ز 

امل�ضاريع«. وتعيق 

قال  ال��ع��م��وم،  جمل�س  اإىل  حديثه  ويف 

“نهًجا جديًدا  تريد  اإن احلكومة  الوزير 

وكانت  النمو”  على  يركز  جديد  لع�ضر 

ت�ضتهدف معدل منو متو�ضط   املدى يبلغ 

2.5 باملئة.

التي  الطريقة  هي  “هذه  اأن  واأ���ض��اف 

االق��ت�����ض��ادات  م��ع  ب��ن��ج��اح  ب��ه��ا  �ضنتناف�س 

ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ح����ول ال����ع����امل. ه����ذه ه��ي 

الركود  حلقة  بها  �ضنحول  التي  الطريقة 

املفرغة اإىل دورة منو حممودة«.

وو�ضف حزب العمال املعار�س اخلطط 

يائ�ضة«. “مقامرة  باأنها 

وق������ال م��ع��ه��د ال����درا�����ض����ات امل���ال���ي���ة اإن 

منذ  االأك��رب  هي  ال�ضريبية  التخفي�ضات 

على  ُي���ذك���ر  وال���ت���ي   ،1972 ع���ام  م��ي��زان��ي��ة 

ن��ط��اق وا���ض��ع اأن��ه��ا ان��ت��ه��ت ب��ك��ارث��ة ب�ضبب 

الت�ضخمي. تاأثرها 

تو�ضيع جانب  تريد  احلكومة  اإن  وقال 

احل��واف��ز  خ��الل  م��ن  لالقت�ضاد  ال��ع��ر���س 

اأج��ور  لتقدمي  واالإ���ض��الح��ات  ال�ضريبية 

اأع���ل���ى وف���ر����س اأك����رب ومت���وي���ل اخل��دم��ات 

االق��ت�����ض��ادات  م���ع  “التناف�س  و  ال��ع��ام��ة 

الديناميكية يف جميع اأنحاء العامل«.

ي��اأت��ي ذل���ك ب��ع��د ي���وم م��ن اإع����الن بنك 

من  املتحدة  اململكة  اقت�ضاد  اأن  اإجن��ل��رتا 

امل��رج��ح اأن ي��ك��ون ق��د دخ��ل يف ح��ال��ة رك��ود 

ر���ض��م��ي يف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث، ورف���ع امل��رك��زي 

الفائدة  معدالت  اخلمي�س،  الربيطاين، 

للمرة  اأ�ضا�س  50 نقطة  الرئي�ضية مبقدار 

 2.25 اإىل  لت�ضل  ال��ت��وايل،  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة 

باملئة، يف خطوة تهدف اإىل كبح الت�ضخم 

املرتفع.

وه����ذه ال�����ض��ل�����ض��ل��ة م���ن االرت���ف���اع���ات يف 

بريطانيا،  ت�ضهدها  مل  الفائدة  معدالت 

م��ن��ذ االأرب���ع���اء االأ����ض���ود ق��ب��ل 30 ع��ام��ا، اإذ 

تعترب الزيادة االأخرة اأم�س، هي ال�ضابعة 

على التوايل منذ دي�ضمرب املا�ضي.

من  ت��رو���س  مقرتحات  منتقدو  يحذر 

ال�ضريبية  التخفي�ضات  ب��ني  اجل��م��ع  اأن 

االأ���ض��ر  حلماية  احل��ك��وم��ة  وخ��ط��ة  املكثفة 

وال�����ض��رك��ات م���ن ارت���ف���اع اأ���ض��ع��ار ال��ط��اق��ة 

املتحدة تتحمل م�ضتويات  اململكة  �ضتجعل 

ع��ال��ي��ة م��ن ال���دي���ون يف وق���ت ت��رت��ف��ع فيه 

معدالت الديون للناجت املحلي االإجمايل، 

ومن املتوقع اأن تكلف حزمة دعم الطاقة 

اأك����رث م��ن 100 م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه اإ���ض��رتل��ي��ن��ي 

)111 مليار دوالر( على مدار عامني.

حكومة  اأن  ر���ض��م��ي��ة  ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 

التوقعات  م��ن  اأك��رث  اقرت�ضت  بريطانيا 

اإ�ضرتليني،  مليار   11.8 عند  اأغ�ضط�س  يف 

ب���الده لديها  اأن  اأك���د  امل���ال  اأن وزي���ر  غ��ر 

املحلي  ال��ن��اجت  اإىل  دي��ن  ن�ضبة  اأدن��ى  ث��اين 

و�ضتعلن  ال�ضبع  جم��م��وع��ة  يف  االإج��م��ايل 

مئوية  كن�ضبة  الديون  خلف�س  خطة  عن 

امل��دى  االإج��م��ايل على  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن 

املتو�ضط.

االنباط-وكاالت

حذر املدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، 

فاحت برول، من اأزمة نق�س الطاقة يف اأوروبا وقيام 

الدول االأوروبية بالتدافع لتاأمني احتياجاتها هذا 

ال�ضتاء، قد يهدد بتحطيم وحدة االحتاد االأوروبي 

واإثارة اال�ضطرابات االجتماعية.

عن  تاميز”،  “فاينان�ضال  �ضحيفة  ون��ق��ل��ت 

الغرب  “�ضيناريو  م��ن  يخ�ضى  اإن���ه  ق��ول��ه  ب���رول 

اأو  املتوح�س” اإذا قيدت الدول االأوروبية جتارتها 

خماوف  ب�ضبب  جرانها  مع  التعاون  عن  توقفت 

من نق�س الوقود هذا ال�ضتاء.

وق�����ال ب������رول، ع��ل��ى ه��ام�����س م��ن��ت��دى ال��ع��م��ل 

“�ضتكون  بيت�ضربغ:  يف  النظيفة  للطاقة  العاملي 

و�ضيئة  للطاقة،  بالن�ضبة  للغاية  �ضيئة  التداعيات 

للغاية  �ضيئة  ولكنها  لالقت�ضاد،  بالن�ضبة  للغاية 

اأوروب���ا يف هذا  ف�ضلت  اإذا  ال�ضيا�ضية.  الناحية  من 

اأن تتخطى  ال��ط��اق��ة، مي��ك��ن  االخ��ت��ب��ار يف جم���ال 

التداعيات جمرد نق�س يف الطاقة«.

واأ�ضبحت العالقات االأوروبية اأكرث ت�ضرذًما مع 

حماولة البلدان احلفاظ على جبهة موحدة و�ضط 

ارتفاع اأ�ضعار الطاقة التي دفعت القارة اإىل حافة 

الركود االقت�ضادي. لكن االأزمة املت�ضاعدة اأثارت 

خم���اوف م��ن اأن بع�س ال���دول ق��د ت��ربم �ضفقات 

جانبية لالإمداد الرو�ضي اأو تقيد �ضادرات الطاقة 

اإىل جرانها.

���ض��ي��ن��اري��وه��ان  ه���ن���اك  :”كان  ب������رول  وق������ال 

التعاون  منظمة  اأع�ضاء  قبل  م��ن  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 

االقت�ضادي والتنمية، االأول عمل ت�ضامني ودعم 

اأو هناك  االأوروب����ي،  االحت���اد  اأع�ضاء  ب��ني  متبادل 

�ضيناريو اآخ��ر، اإذا كان كل ع�ضو ال يتطلع اإال اإىل 

لالحتاد  التاأ�ضي�ضية  القيم  من  الت�ضامن  نف�ضه. 

االأوروبي. اأما ال�ضيناريو االآخر ف�ضيوؤثر �ضلباً على 

وزن االحتاد االأوروبي يف جميع اأنحاء العامل«.

وانتقد جران الرنويج من ال�ضمال االأوروب��ي 

“االأناين”  ال�ضلوك  ب�ضبب  املا�ضي  ال�ضهر  اأو�ضلو 

موؤقتاً  الكهرباء  ���ض��ادرات  وق��ف  تدر�س  اأنها  حيث 

اأثناء اإعادة ملء خزاناتها من الطاقة الكهرومائية.

الدولة  وزير  اإريك�ضن،  بيالند  اأندريا�س  ونفى 

ل��ل��ب��رتول وال��ط��اق��ة ال��رنوي��ج��ي��ة، ت��وق��ف ���ض��ادرات 

فاينان�ضيال  ل�ضحيفة  ق��ال  ذل��ك،  وم��ع  الكهرباء، 

مللء  االأول��وي��ة  “تعطي  بب�ضاطة  الدولة  اإن  تاميز 

اخلزانات لنف�س ال�ضبب الذي تقوم به اأوروبا مبلء 

خزانات غازها«.

وق���د واج����ه االحت�����اد االأوروب�������ي م��ع��ار���ض��ة من 

هنغاريا وبع�س الدول االأع�ضاء االأخرى ل�ضيا�ضة 

ت�����ض��دي��د ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى رو���ض��ي��ا رداً ع��ل��ى اأزم����ة 

اأوكرانيا.

كما ح��ذر ب��رول م��ن ال��رتاخ��ي االأوروب����ي بعد 

ال��ق��ارة يف تكوين خم��زون��ات م��ن الغاز  اأن جنحت 

الطلب  يبلغ  عندما  ال�ضتاء  اأ�ضهر  قبل  الطبيعي 

ذروته.

وق������ال ب������رول اإن������ه ح��ت��ى ل���و جت��ن��ب��ت ال���ق���ارة 

ال�ضلبية” يف اإمدادات الغاز، مثل �ضتاء  “املفاجاآت 
اأك��رث ب��رودة من املتوقع، ف��اإن اأوروب���ا �ضتعاين من 

تداعيات يف االأ�ضهر املقبلة ، “مبا يف ذلك الركود 

االقت�ضادي و اأ�ضرار كبرة مليزانيات االأ�ضر«.

وقال اإن االأزمة بالن�ضبة الأوروبا �ضت�ضتمر اأي�ضاً 

العاملية  االإم����دادات  لركود  نظراً  ع��ام 2023،  حتى 

واحتمال زيادة املناف�ضة على الغاز الطبيعي امل�ضال 

من ال�ضني املتعافية وامل�ضتوردين االآخرين.

وتابع قائاًل: “عندما ننظر حولنا ، ال يوجد 

ال��ك��ث��ر م��ن م�����ض��اري��ع ال��غ��از اجل���دي���دة، وت��ق��رتب 

خطوط اأنابيب الرنويج واجلزائر واأذربيجان من 

حافلة  اأخ���رى  ف��رتة  �ضن�ضهد  الق�ضوى.  طاقتها 

بالتحديات«.

مو�ضكو خ�ضرت معركة الطاقة مع اأوروبا

“خ�ضرت  مو�ضكو  اأن  ع��ل��ى  ���ض��دد  ب���رول  ل��ك��ن 

اأوروب���ا بينما تبحث  بالفعل معركة الطاقة” مع 

ال���ق���ارة ع���ن م���وردي���ن ب��دي��ل��ني، وق����ال اإن معظم 

�ضادرات رو�ضيا من الغاز والنفط كانت تذهب اإىل 

اأوروبا قبل احلرب – لكن ذلك انتهى االآن.

وقال :”لقد فقدت رو�ضيا عمياًل جيداً ، واإىل 

االأبد. هذا العميل دفع املال يف الوقت املحدد ومل 

يخلق اأي م�ضاكل �ضيا�ضية«.

وق��ل��ل ب����رول م���ن اأه��م��ي��ة اجل���ه���ود ال��رو���ض��ي��ة 

اإىل  بال�ضادرات  االأوروب��ي��ة  الغاز  �ضوق  ال�ضتبدال 

ال�ضوق.  الب�ضل يف  تبيع  “اأنت ال  اآ�ضيا، مو�ضحا: 

التحتية  والبنية  االأن��اب��ي��ب  خ��ط��وط  ب��ن��اء  عليك 

واخلدمات اللوج�ضتية، وهذا �ضي�ضتغرق على االأقل 

10 �ضنوات«.

واأك��د برول اأن رو�ضيا �ضتكافح اأي�ضاً للحفاظ 

اإىل  ال��ع��ق��وب��ات تقيد و���ض��ول��ه��ا  ع��ل��ى االإن���ت���اج الأن 

ال��ذي حتتاجه  امل��ال  وراأ����س  الغربية  التكنولوجيا 

وحقول  القدمية  النفط  حقول  اإ���ض��الح  ملوا�ضلة 

الغاز

 بريطانيا.. 60 مليارًا تكاليف وضع سقف لفواتير الطاقة بـ6 أشهر

 بيرول يخشى من »سيناريو الغرب المتوحش« بسبب أزمة الطاقة

الأحد   25 /9/ 2022 

 لهذه األسباب .. »تويوتا« تعلن 
إنهاء إنتاج سياراتها في روسيا

االنباط-وكاالت

ال�����ض��ي��ارات  ت�ضنيع  ���ض��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 

عمليات  اإن��ه��اء  “تويوتا”  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

�ضانت  يف  م�ضنعها  يف  ال�ضيارات  اإنتاج 

برو�ضيا. بطر�ضربغ 

اجلمعة،  ب��ي��ان،  يف  ال�ضركة  وق��ال��ت 

العمليات  لتعليق  م�ضطرة  كانت  اإنها 

امل��ا���ض��ي،  4 م���ار����س  امل�����ض��ن��ع م��ن��ذ  يف 

واالأج��زاء  امل��واد  توريد  انقطاع  ب�ضبب 

ال��رئ��ي�����ض��ي��ة ل��ل��م�����ض��ن��ع، وم���ن���ذ ذل���ك 

وتقوم  الو�ضع  ال�ضركة  تتابع  احل��ني، 

امل�ضتقبلية  اال�ضتدامة  م��دى  بتقييم 

الأعمال “تويوتا” يف رو�ضيا.

احتفظت  اأن��ه��ا  ال�ضركة  واأو���ض��ح��ت 

ل��دي��ه��ا م��ن��ذ تعليق  ال��ع��ام��ل��ني  ب��ك��اف��ة 

االإن������ت������اج، ك���م���ا اأن����ه����ا ح���اف���ظ���ت ع��ل��ى 

جاهزية امل�ضنع بهدف بدء االإنتاج اإذا 

اأكدت  اأنها  اإال  الظروف”،  “�ضمحت 

االأن�ضطة  ا�ضتئناف  على  قدرتها  عدم 

العادية للم�ضنع، كما اأنها ال ترى اأي 

به  العمل  اإمكانية معاودة  موؤ�ضر على 

امل�ضتقبل. يف 

اإن���ه���اء  ق����رار  اأن  ال�����ض��رك��ة  وذك�����رت 

“تويوتا” يف رو�ضيا مل  اإنتاج �ضيارات 

قامت  اأن��ه��ا  واأك����دت  ب�ضهولة،  ي�����ض��در 

واأعمالها  التجارية  عالمتها  بتطوير 

بالتعاون  ما�ضية  عاًما   80 مدى  على 

م��ع ال�����ض��رك��اء يف ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل، 

التي  امل��ب��ادئ  “حماية  على  و�ضتعمل 

لل�ضركة  ال�ضابقة  االأج��ي��ال  اأ�ض�ضتها 

بهدف نقلها اإىل اجليل القادم«.

�ضتقوم  اأن��ه��ا  ال�ضركة  اأ���ض��اف��ت  كما 

م���و����ض���ك���و،  ع���م���ل���ي���ت���ه���ا يف  ب���ت���ح�������ض���ني 

بهدف  هيكلتها  اإع���ادة  على  و�ضتعمل 

ت�ضمن  ف��ع��ال��ة  مبنظومة  االح��ت��ف��اظ 

بالتجزئة  البيع  �ضبكة  دع��م  موا�ضلة 

يف البالد.

االنباط-وكاالت

االقت�ضادية  ال��ق��ط��اع��ات  معظم  ت��ع��اين 

ح���ول ال��ع��امل ���ض��ع��ف ت��دف��ق اال���ض��ت��ث��م��ارات 

اإل���ي���ه���ا، ن��ت��ي��ج��ة رف�����ع ال���ب���ن���وك امل���رك���زي���ة 

م��ع��دالت ال��ف��ائ��دة، م��ا ي��دف��ع االأف����راد مبن 

يف  اأم��وال��ه��م  اإي���داع  اإىل  امل�ضتثمرون  فيهم 

املرتفعة  الفوائد  م��ن  لال�ضتفادة  البنوك 

واآمناً، بح�ضب  ربحاً م�ضمونا  ت�ضكل  والتي 

ال�����ض��ن��اع��ة وال��ع��ق��ارات  اأن  اأك�����دوا  خ�����رباء، 

االقت�ضادية  القطاعات  اأكرث  املال  واأ�ضواق 

تاأثراً برفع الفائدة.

ورف���ع جم��ل�����س االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل 

الفائدة  معدل  املا�ضي  االأربعاء  االأمركي 

للمرة  اأ�ضا�س  نقطة   75 مب��ق��دار  القيا�ضي 

الثالثة على التوايل، يف م�ضعى منه لتهدئة 

ال��والي��ات  يف  امل��رت��ف��ع��ة  الت�ضخم  م��ع��دالت 

التي  اخلام�ضة  املرة  تكون  وبذلك  املتحدة 

معدالت  االأمركي  الفيدرايل  فيها  يرفع 

 3.00 نطاق  يف  لت�ضبح  العام،  هذا  الفائدة 

منذ  م�ضتوى  اأع��ل��ى  وه��و  باملئة،   3.25 اإىل 

نطاق  يف  ن�ضبتها  كانت  اأن  بعد   ،2008 ع��ام 

2.25 اإىل 2.50 باملئة قبل الزيادة.

الدكتور  االق��ت�����ض��ادي  امل�ضت�ضار  وي��وؤك��د 

“اقت�ضاد  ملوقع  حديثه  يف  قا�ضي  اأ���ض��ام��ة 

العقاري  “القطاع  نيوز عربية” اأن  �ضكاي 

من اأكرث القطاعات التي تتاأثر �ضلباً برفع 

�ضعر الفائدة نظراً لزيادة تكلفة االإقرا�س، 

اث��ن��ني  ي���دف���ع  ك����ان  ال�����ذي  ال�����ض��خ�����س  الأن 

ب��امل��ئ��ة ف��ائ��دة ع��ل��ى ق��ر���س ع��ق��اري �ضيدفع 

�ضعفي  اأي  باملئة  و�ضبعة  خم�ضة  بني  االآن 

م���ا ك����ان ي��دف��ع��ه ���ض��اب��ق��اً، وه����ذا ب��ال��ت��اأك��ي��د 

بعك�س  ال��ع��ق��ارات  جت��اه  النا�س  �ضهية  ي�ضد 

�ضهيتهم  ت��ف��ت��ح  ال��ت��ي  املنخف�ضة  ال��ف��ائ��دة 

جت��اه ال��ق��ط��اع، وب��االإ���ض��اف��ة اإىل ذل��ك ف��اإن 

تتاأثر  ال��ع��ق��اري��ة  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ال�����ض��ن��ادي��ق 

اأي�ضاً ب�ضكل كبر برفع الفائدة«. �ضلباً 

برفع  �ضلباً  تتاأثر  التي  القطاعات  ومن 

تكلفة  ارت���ف���اع  نتيجة  ال�����ض��ن��اع��ة  ال��ف��ائ��دة 

ت���دين الطلب  امل�����ض��ن��ع��ة وب��ال��ت��ايل  ال�����ض��ل��ع 

اال�ضتهالكية طويلة  ال�ضلع  وكذلك  عليها، 

االأم���د ك��ال�����ض��ي��ارات وغ��ره��ا ن��ظ��راً ل��زي��ادة 

بح�ضب  ال�����ض��ي��ارات،  ���ض��راء  ق��رو���س  تكلفة 

ال��دك��ت��ور ق��ا���ض��ي، ال����ذي اأ����ض���ار يف ال��وق��ت 

ذات����ه اإىل ا���ض��ت��ف��ادة ع���دد م���ن ال��ق��ط��اع��ات 

االقت�ضادية من جراء ارتفاع االأ�ضعار مثل 

املعلومات  وتكنولوجيا  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات 

واخل��دم��ات  ال��ت��وا���ض��ل  وخ��دم��ات  وال�ضحة 

االأولية كاملاء والكهرباء.

الدكتور  االقت�ضاد  اأ�ضتاذ  ي�ضر  ب��دوره، 

االحتياطي  “رفع  اأن  اإىل  ال�ضامي  ه��اين 

ال��ف��ي��درايل االأم���رك���ي م��ع��دالت ال��ف��ائ��دة، 

املال  راأ���س  اأ�ضواق  على  مبا�ضر  ب�ضكل  يوؤثر 

االإقبال  التي يزيد  البنوك  اأ�ضهم  با�ضتثناء 

الذين  امل�ضتثمرين  اأن  وخ�ضو�ضاً  عليها، 

 HOT« ال����  يف  اال���ض��ت��ث��م��ار  ع��ن  يبحثون 

اال�ضتثمار  ي�ضمى  ما  اأو   ،»MONEY
اإىل و�ضع  ���ض��ي��ل��ج��وؤون  ال��ف��ائ��دة،  اأ���ض��ع��ار  يف 

اأموالهم يف البنوك«.

ال�����ض��ام��ي يف حديثه  ال��دك��ت��ور  وي��و���ض��ح 

اأن  عربية”  ن��ي��وز  ���ض��ك��اي  “اقت�ضاد  مل��وق��ع 

اآمناً لو�ضع  “رفع �ضعر الفائدة يعد مالذاً 
ف��اإن  وبالتايل  البنوك،  يف  اأم��وال��ه��ا  النا�س 

اال�ضتثمار يف اأي ن�ضاط، �ضواء اأكان �ضناعياً 

جداً  �ضينخف�س  عقارياً  حتى  اأو  جتارياً  اأو 

ط���امل���ا ب��ق��ي ع���ائ���د ال���ب���ن���وك م��رت��ف��ع��اً، كما 

اأن ال��ذه��ب اأي�����ض��اً ال���ذي ي��ع��د م����الذاً اآم��ن��اً 

�ضعر  رف���ع  ج���راء  �ضلباً  ي��ت��اأث��ر  لال�ضتثمار 

الفائدة«.

ومن التداعيات اخلطرة لرفع معدالت 

ذلك  االقت�ضادي،  الركود  حدوث  الفائدة، 

البنوك  يف  االأم��وال  و�ضع  على  االإقبال  اأن 

امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  اإق���ب���ال  ت�������ض���اوؤل  اإىل  ي�����وؤدي 

ع��ل��ى اال���ض��ت��ث��م��ار االأج���ن���ب���ي غ���ر امل��ب��ا���ض��ر 

امل�ضروعات والقطاع  املبا�ضر يف  واال�ضتثمار 

�ضينخف�س  وبالتايل  املختلفة  االقت�ضادية 

حجم الناجت املحلي االإجمايل ب�ضكل كبر، 

ال�ضامي. للدكتور  وفقاً 

م���ن ج��ه��ت��ه، ي���ق���ول اخل���ب���ر ال���ع���ق���اري، 

نيوز  �ضكاي  “اقت�ضاد  ملوقع  الوادية،  مهند 

االإن�ضانية  تاريخ  يف  مرة  “الأول  عربية”: 

اأزم����ات دف��ع��ة واح���دة،  اأرب����ع  ال��ع��امل  ي�ضهد 

– 19(، وال��ت��وت��رات  اأزم����ة )ك��وف��ي��د  وه���ي 

ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، واالأزم�������ة االق��ت�����ض��ادي��ة وم��ا 

ت�����ض��ه��ده م���ن ت���داع���ي���ات ال��ت�����ض��خ��م ورف���ع 

اأ���ض��ع��ار ال��ف��ائ��دة، واأزم���ة تغر امل��ن��اخ، حيث 

نتج عن هذه االأزمات خوف دفع النا�س ما 

اآمنة ال�ضتثمار  دفعهم للبحث عن مالذات 

اأموالهم«.

ال��ق��ط��اع  اأن  ال��ع��ق��اري  وي�����ض��رح اخل��ب��ر 

اأن�����ح�����اء ال����ع����امل ت���اأث���ر  ال����ع����ق����اري يف ك����ل 

مبوجات الت�ضخم اأ�ضوة بجميع القطاعات 

ارتفاع  اإىل  اأدى  ال��ذي  االأم��ر  االقت�ضادية، 

بالن�ضبة  واالإي����ج����ارات  ال���ع���ق���ارات  اأ����ض���عار 

�ضعر  رف���ع  اأن  اأو����ض���ح  ك��م��ا  للم�ضتهلكني، 

ال���ف���ائ���دة ي���وؤث���ر ع��ل��ى االأ���ض��خ��ا���س ال��ذي��ن 

الفائدة  ن�ضبة  الأن  ع��ق��اري  قر�س  لديهم 

�ضتزداد، لكنه اأكد يف الوقت ذاته اأن العقار 

ي�ضاعد  ا�ضتثماري  ك��اأ���ض��ل  ج��دارت��ه  اأث��ب��ت 

ع��ل��ى ال��ت��ح��وط م��ن ال��غ��الء وب��ال��ت��ايل يعد 

اآم��ن��اً يف امل���دن وال����دول ال��ت��ي توفر  م���الذاً 

ب��ي��ئ��ة ج���اذب���ة ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن م��ث��ل دول���ة 

االإمارات.

ي�ضار اإىل اأن رفع �ضعر الفائدة من قبل 

تكلفة  رف���ع  اإىل  ي����وؤدي  امل��رك��زي��ة  ال��ب��ن��وك 

البنوك  ت�ضع  ذل��ك  على  وب��ن��اء  ال��ق��رو���س، 

الأ�ضعار  جديدة  احت�ضاب  اآلية  يف  خططها 

ال���ف���ائ���دة ع��ل��ى ال���ق���رو����س ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

ل��ل��ع��م��الء، وك��ل��م��ا ارت���ف���ع ���ض��ع��ر ال��ف��ائ��دة 

ن�ضبة  تزيد  امل��رك��زي،  البنك  ي�ضعه  ال��ذي 

ال���ف���ائ���دة ب�����ض��ك��ل ت��ل��ق��ائ��ي ع��ل��ى ال��ق��رو���س 

ال��ق��ائ��م��ة واجل���دي���دة، ب��ال��ع��م��الت امل��ق��وم��ة 

اأن  ورغ��م  بها،  املرتبطة  اأو  املركزي  بعملة 

تخفي�س  على  ي�ضاعد  الفائدة  �ضعر  رف��ع 

النمو  اأي�ضاً  ي�ضعف  فاإنه  الت�ضخم  معدل 

االقت�ضادي.

 العقارات والصناعة أكثر القطاعات تأثرا برفع الفائدة

 دراسة مثيرة للجدل عن 33 مليون 
جائع بالبرازيل.. والحكومة ترد

االنباط-وكاالت

اأع��دت��ه��ا منظمة  ب��ح��ث��ي��ة  اأث�����ارت درا����ض���ة 

برازيلية غر حكومية موجة من االرتياب 

يف االأو�������ض������اط امل���ح���ل���ي���ة ج�������راء ت�����ض��م��ن��ه��ا 

33 م��ل��ي��ون م��واط��ن  اأن  م��ع��ل��وم��ات م���وؤداه���ا 

ي���ع���ان���ون م���ن ان����ع����دام االأم������ن ال���غ���ذائ���ي يف 

البالد.

جيدي�س  ب��اول��و  االقت�ضاد  وزي��ر  و���ض��ارع 

اإىل دح�س هذه املعلومات قائاًل اإن احلديث 

عن “33 مليون �ضخ�س جائع هو كذبة«.

واأ�ضار الوزير اإىل اأن بالده تقوم بتحويل 

االإج��م��ايل  املحلي  ناجتها  م��ن  امل��ئ��ة  يف   1.5

بن�ضبة  اأي  املناطق،  اأفقر  يف  املواطنني  اإىل 

يح�ضلون  كانوا  ما  اأ�ضعاف  “ثالثة  تعادل 

عليه يف ال�ضابق«.

لغة االأرقام

 33 يعاين  اأن  ميكن  “ال  الوزير:  • قال 
مليون �ضخ�س من اجلوع«.

م�ضتواه  ولكن  ت�ضخم،  هناك  »ك��ان   •
مل يكن اأعلى بثالث مرات«.

�ضيوؤدي  اجلديد  الدخل  “حتويل  اإن   •
اإىل احلفاظ اأكرث على القوة ال�ضرائية” يف 

النا�س. اأو�ضاط 

الوزير  االأرق��ام يف �ضياق رد  وجاءت هذه 

ج��ي��دي�����س ع��ل��ى ال���درا����ض���ة ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ت��ي 

ن�����ض��رت��ه��ا امل��ن��ظ��م��ة يف ي��ون��ي��و امل��ا���ض��ي ح��ول 

تف�ضي  ع��ن  الناجم  الغذائي  االأم���ن  ان��ع��دام 

وباء كوفيد-19 يف الربازيل.

مليون  ال�33  تعداد  فاإن  للدرا�ضة،  ووفًقا 

���ض��خ�����س ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون م����ن اجل������وع يف 

اأنه بلغ ما يقرب من �ضعف  الربازيل يعني 

يوؤ�ضر  وبالتايل   ،2020 ع��ام  امل�ضجل  الرقم 

ال�ضكان  م��ن  امل��ئ��ة  يف   58 م��ن  اأك���رث  اأن  اإىل 

�ضيعانون من انعدام االأمن الغذائي.

�ضادرات حبوب الذرة

قيمة  الربازيل  رفعت  اآخ��ر،  �ضعيد  على 

عائداتها املالية بني يناير واأغ�ضط�س 2022 

دول  اإىل  ال���ذرة  ح��ب��وب  ت�ضدير  م��ن خ��الل 

تقريًبا  اأ�ضعاف   3 بن�ضبة  االأوروب��ي  االحت��اد 

مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�ضابق.

التطور  فاإن هذا  لبيانات ر�ضمية،  ووفًقا 

متثل يف التايل:

ال��ق��ط��اع  ���ض��ح��ن��ات  ع����ائ����دات  • ق���ف���زت 
ال���زراع���ي اخل��ا���س ب��ح��ب��وب ال���ذرة م��ن 370 

مليون دوالر اأمركي اإىل 970 مليون دوالر 

اأمركي.

الربازيل  عائدات  يف  التح�ضن  • يحدث 
الذرة  �ضادرات  �ضعر وحجم  زي��ادة يف  و�ضط 

اإىل االحتاد االأوروبي.

دول  اإىل  امل�ضحونة  الكمية  ارت��ف��ع��ت   •
االحتاد يف عام 2022 بن�ضبة 80 باملئة مقارنة 

مبا كانت عليه بني يناير واأغ�ضط�س 2021.

يذكر اأن متو�ضط �ضعر الطن من حبوب 

الذرة قفز من 180 اإىل 270 دوالًرا اأمركًيا، 

 50 بحوايل  ترتفع  العائدات  قيمة  ما جعل 

يف املئة.

وت��ت��ع��ر���س اأ���ض��ع��ار احل��ب��وب وت��وف��ره��ا يف 

ا�ضتمرار  ج��راء  ل�ضغوط  العاملية  االأ���ض��واق 

اأوك��ران��ي��ا  يف  ال��رو���ض��ي��ة  الع�ضكرية  العملية 

منذ 24 فرباير املا�ضي.

وزارة  ع����ن  �����ض����ادرة  ب���ي���ان���ات  وب��ح�����ض��ب 

ال�������زراع�������ة االأم�����رك�����ي�����ة ف���������اإن امل���ن���ت���ج���ني 

اإر�ضال  من   2021 ع��ام  متكنوا  االأوك��ران��ي��ني 

ي��ق��رب م��ن 24 مليون ط��ن م��ن احلبوب  م��ا 

اإىل العامل قبل احلرب.

الربازيل  فاإن  الوزارة،  لتقديرات  ووفًقا 

م�����ض��ّدر يف  اأك��رب  ث��ال��ث  احتلت مرتبة  ال��ت��ي 

من  طن  مليون   27.5 و�ضحنت  العام،  ذل��ك 

���ض��رتف��ع ح��ج��م ���ض��ادرات��ه��ا اإىل 33  ال�����ذرة، 

مليون ط��ن خ��الل ال��ع��ام اجل���اري، وم��ن ثم 

اإىل 46.5 مليون طن يف العام املقبل.

 »داو جونز« عند أدنى مستوى 
في عامين.. بسبب مخاوف الركود

االنباط- وكاالت

“داو جونز” ال�ضناعي  املوؤ�ضر  �ضجل 

اأدن��������ى م�������ض���ت���وى ل����ه يف ن���ح���و ع���ام���ني، 

رئ��ي�����ض��ي  م���وؤ����ض���ر  اأول  وه�����و  اجل���م���ع���ة، 

ل���الأ����ض���ه���م االأم����رك����ي����ة ي��ن��خ��ف�����س   دون 

ي��ون��ي��و يف و���ض��ط  امل���ت���دين يف  م�����ض��ت��واه 

خالل  م�ضتوى  اأدن��ى  وي�ضجل  اجلل�ضة، 

حدوث  احتمال  من  خماوف  بعد  العام، 

ال��زي��ادات احل��ادة  رك��ود اقت�ضادي ج��راء 

يف معدالت الفائدة.

ب��ت��وق��ي��ت   15:26 ال�����ض��اع��ة  وب���ح���ل���ول 

“داو  امل���وؤ����ض���ر  ان��خ��ف�����س  غ��ري��ن��ي��ت�����س، 

اأو  ن��ق��ط��ة،   421.21 ال�����ض��ن��اع��ي  جونز” 

بعد  نقطة،   29655.47 اإىل  ب��امل��ئ��ة،   1.4

اأن هبط لفرتة وجيزة اإىل ما دون اأدنى 

 29653.29 عند  العام  لهذا  له  م�ضتوى 

نقطة.

بورز  اآن��د  “�ضتاندرد  املوؤ�ضر  وتراجع 

بن�ضبة  اأو  نقطة،   62.38 ب��واق��ع   ”500

ن��ق��ط��ة،   3693.56 اإىل  ب���امل���ئ���ة،   1.67

املجمع  “نا�ضداك”  املوؤ�ضر  هبط  بينما 

اإىل  ب��امل��ئ��ة،   1.72 اأو  ن��ق��ط��ة،   190.12

10876.01 نقطة.

الفيدرايل  االحتياطي  جمل�س  ورفع 

االأم����رك����ي م���ع���دالت ال���ف���ائ���دة مب��ق��دار 

اأ����ض���ا����س يف وق����ت ���ض��اب��ق ه��ذا  75 ن��ق��ط��ة 

�ضيا�ضته  باال�ضتمرار يف  االأ�ضبوع، وتعهد 

الت�ضخم حتت  يتم و�ضع  املت�ضددة حتى 

ق��رارات  مع  بالتوافق  وذل��ك  ال�ضيطرة، 

مم��اث��ل��ة م��ن ق��ب��ل ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ن��وك 

املركزية حول العامل.

م���ن  جونز”  “داو  واق����������������رتب 

اأعلى  ع��ن  باملئة   20 بن�ضبة  االنخفا�س 

م�ضتوى اإغالق قيا�ضي له يف الرابع من 

يناير، مما يوؤكد اأن املوؤ�ضر دخل يف �ضوق 

هابطة، وفقا لتعريف �ضائع اال�ضتخدام.

“�ضتاندرد  امل��وؤ���ض��ر  ���ض��ق��وط  وت���اأك���د 

يف  الهابطة  ال�ضوق  يف   ”500 ب��ورز  ان��د 

يونيو، وكذلك “نا�ضداك” يف مار�س.
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انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

ساره هارون محمد املومني

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

و مراكز  اال�شناد  امل�شانده خلدمات 

او  م�شروع  �شبب  ب��دون  االت�����ش��ال 

عذر ر�شمي لذا فان ال�شركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و اال �شيتم 

انهاء خدماتك لديها �شندا الحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�شنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

اعالن تبليغ حضور جلسة
صادر عن محكمة 
العقبة الشرعية 

املدعى عليه : طارق جمعه مو�شى النقايرة 

– اردين اجلن�شية – جمهول حمل االقامة 
واخر مكان اقامه له يف حمافظة املفرق   –
بجانب رو�شة   – امللك عبداهلل  �شاحية   –

�شم�س االردن – منزل والده .

يوم  املحكمة  ه��ذه  اىل  ح�شورك  يقت�شي 

ال�شاعة  2022/9/28م  الواقع يف  االربعاء 

رقم  ال��دع��وى  يف  للنظر  �شباحا  التا�شعة 

ا�شا�س ) 1522 / 2021 ( ومو�شوعها نفقة 

للنظر  �شباحا  العا�شرة  وال�شاعة  زوج��ة 

 2021  /  1523  ( ا�شا�س  رق��م  الدعوى  يف 

عليك  واملقامة  �شغار  نفقة  ومو�شوعها   )

ال�شرعي  العقد  ب�شحيح  زوجتك  قبل  من 

املدعية اماين خليل حممد عرفة .

فاذا مل حت�شر اىل هذه املحكمة  يف اليوم و 

املعينني ومل تر�شل وكيال عنك  ومل  الوقت 

تبد للمحكمة معذرة م�شروعة لتخلفك عن 

ال�شرعي  االيجاب  بحقك  يجري  احل�شور 

ح�شب  ذل���ك  تبليغك  ج���رى  ف��ق��د  وع��ل��ي��ه 

1444/2/24ه����  يف  حتريرا  علنا  اال�شول 

املوافق 2022/9/20م .

قا�شي العقبة ال�شرعي

طارق �شيف اهلل النعيمات

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

واخل��دم��ات  امل��ع��دات  لتجارة  ا�شناد  �شركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

اللوج�شتيه ذ.م.م  وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت 

الرقم  ) 28000 ( بتاريخ ) 2012/3/18(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : حممد �شليمان عيد العوامله 

 –  ) اجل��اردن��ز   ( التل  و�شفي  �شارع   – عمان   : امل�شفي  عنوان 

الهاتف  – رقم   411 – مكتب  الرابع  – الطابق   85 رقم  عمارة 

املتنقل  – الهاتف   065521919 الفاك�س  – رقم   065521717

0795595794 – �شندوق بريد 3340 رمز بريد 11953

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�شتنادا 

يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة   )22(

ركائز  ل�شركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  االخ�شاب     وحدات  الدارة 

بتاريخ    )  42187( ال��رق��م  حت��ت  حم����دودة  م�����ش��وؤول��ي��ة  ذات 

2015/11/11  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2022/8/30  املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية 

وتعيني ال�شيد حممد فواز ح�شني عبد العزيز   م�شفيا لل�شركة، 

وان عنوان امل�شفي هو :

 –  303 – مكتب  – ط3  – مبنى امللكية  – الدوار ال�شابع  عمان 

هاتف 0797414744

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �شركة  ركائز الدارة وحدات االخ�شاب   ذ.م.م  

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 42187 ( 

بتاريخ ) 2015/11/11(

كانت  �شواء  ال�شركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : حممد فواز ح�شني عبد العزيز

عنوان امل�شفي : عمان – الدوار ال�شابع – مبنى امللكية – ط3 – 

مكتب 303 – هاتف 0797414744

م�شفي ال�شركة

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

اخلاليله  خلف  عبداهلل  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 

و�شركاه  

 )  103986( الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2012/3/28 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 دعوة عطاء للمرة االوىل
صادر عن بلدية املفرق الكربى

اعالن طرح عطاء للمرة االوىل / عملية شراء رقم ) 13 / 2022 (
بخصوص :شراء وتوريد صهريج نضح سعة ) 12م3 (

يدعى ال�شادة ا�شحاب ال�شركات والراغبني ب�شراء وثائق ال�شراء ، مراجعة بلدية املفرق اعتبارا من يوم االثنني 

تاريخ 2022/9/26 من ال�شاعة التا�شعة �شباحا ولغاية ال�شاعة الواحده ظهرا وفقا ملا يلي :

ثمن ن�شخة املناق�شة الواحدة ) 75 ( دينار اردين غري م�شرتدة .

اخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة هو ال�شاعة الواحدة ظهرا يوم االثنني تاريخ 2022/10/10 وعلى مندوب ال�شركة 

املفو�س قبل ا�شتالمه للوثائق تزويد البلدية بو�شائل االت�شال ) رقم موبايل ووات�س اب وبريد الكرتوين ( .

على  املقاول التاكد من ا�شتالم كافة وثائق العطاء .

يحق ل�شاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء اال�شباب وبدون ان يرتتب عن هذا االلغاء اية مطالبة مالية اوقانونية .

تقدم كفالة دخول املناق�شة يف مغلف منف�شل عن العر�س املقدم ،على ان تت�شمن ما يلي :

120 ( يوما من تاريخ االيداع با�شم رئي�س بلدية املفرق  3% من قيمة العر�س املقدم �شارية ملدة )   قيمة الكفالة 

باال�شافة لوظيفته وعلى ان تكون مطابقة للنموذج املعتمد مبينا عليها ا�شم ورقم العطاء وا�شم املناق�س كما هو يف 

الت�شنيف .

اخر موعد ال�شتالم اال�شتف�شارات هو نهاية دوام يوم اخلمي�س  تاريخ 2022/10/13 على امييل 

 Mafraq_cit_mun@yahoo.com
وكذلك  ال�شركة  عن  �شادر  ر�شمي  تفوي�س  مبوجب  ال�شركة  مندوب  قبل  من  وا�شتالمها  العطاء  وثائق  �شراء  يتم 

املالحق التي قد ت�شدر للعطاء .

تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات الكائن يف بلدية املفرق يف موعد اق�شاه ال�شاعة العا�شرة �شباحا يوم االربعاء 

تاريخ 2022/10/17 و�شيتم فتح العرو�س يف ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا من اليوم يف جل�شة علنية .

كلفة االعالن يف ال�شحف يتحملها املناق�س الذي ير�شو عليه العطاء مهما تكرر االعالن .

يجب تقدمي رخ�شة مهن �شارية املفعول و�شجل جتاري عند �شراء ن�شخة العطاء .

جلنة ال�شراء غري ملزمة باالحالة على املناق�س �شاحب اقل اال�شعار .

رئيس بلدية املفرق الكربى
ناصر الدين عبداهلل اخورشيدة

إعالن دعوة عطاء للمرة االوىل
صادر عن بلدية املفرق الكربى

اعالن طرح عطاء للمرة االوىل / عملية شراء رقم ) 9 / 2022 (
بخصوص :اعمال الدراسات االستشارية الهندسية لتصميم واعادة تاهيل مجموعة
 من امليادين والدواوير وتزيني مداخل املدينة واملناطق وحديقة عامة وجزر وسطية

 ) ، ب  اأ   ( بالفئة االوىل  االبنية  العطاءات احلكومية يف جمال  دائرة  لدى  املوؤهلة  الهند�شية  اال�شت�شارية  وال�شركات  الهند�شية  املكاتب  تدعى 

وامل�شنفة لدى نقابة املهند�شني االردنيني ،  مراجعة بلدية املفرق اعتبارا من يوم االثنني تاريخ 2022/9/26 من ال�شاعة التا�شعة �شباحا ولغاية 

ال�شاعة الواحده ظهرا وفقا ملا يلي :

ثمن ن�شخة املناق�شة الواحدة ) 25 ( دينار اردين غري م�شرتدة .

اخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة هو ال�شاعة الواحدة ظهرا يوم االثنني تاريخ 2022/10/10 وعلى مندوب ال�شركة املفو�س قبل ا�شتالمه للوثائق 

تزويد البلدية بو�شائل االت�شال ) رقم موبايل ووات�س اب وبريد الكرتوين ( .

على مندوب ال�شركة املفو�س  التاكد من ا�شتالم كافة وثائق العطاء .

يحق ل�شاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء اال�شباب وبدون ان يرتتب عن هذا االلغاء اية مطالبة مالية اوقانونية .

تقدم كفالة دخول املناق�شة يف مغلف منف�شل عن العر�س املقدم ،على ان تت�شمن ما يلي :

 قيمة الكفالة 3% من قيمة العر�س املقدم �شارية ملدة ) 120 ( يوما من تاريخ االيداع با�شم رئي�س بلدية املفرق باال�شافة لوظيفته وعلى ان تكون 

مطابقة للنموذج املعتمد مبينا عليها ا�شم ورقم العطاء وا�شم املناق�س كما هو يف الت�شنيف .

�شيكون موعد زيارة املوقع يف يوم الثالثاء املوافق 2022/10/11 يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا والتجمع يف مبنى مديرية اخلدمات الهند�شية 

/ بلدية املفرق الكربى .

اخر موعد ال�شتالم اال�شتف�شارات هو نهاية دوام يوم اخلمي�س  تاريخ 2022/10/13 على امييل 

 Mafraq_cit_mun@yahoo.com
يتم �شراء وثائق العطاء وا�شتالمها من قبل مندوب ال�شركة مبوجب تفوي�س ر�شمي �شادر عن ال�شركة وكذلك املالحق التي قد ت�شدر للعطاء .

تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات الكائن يف بلدية املفرق يف موعد اق�شاه ال�شاعة العا�شرة �شباحا يوم االربعاء تاريخ 2022/10/17 و�شيتم 

فتح العرو�س يف ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا من اليوم يف جل�شة علنية .

كلفة االعالن يف ال�شحف يتحملها املناق�س الذي ير�شو عليه العطاء مهما تكرر االعالن .

جلنة ال�شراء غري ملزمة باالحالة على املناق�س �شاحب اقل اال�شعار .

رئيس بلدية املفرق الكربى
ناصر الدين عبداهلل اخورشيدة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

بالرقم )209835(  التجارية  وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء   ) ال�شحيه  ربوع �شويلح  ) مياه 

با�شم ) خملد عبد الرحمن غثيان احل�شامية ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) عبد املالك 

علي ابراهيم ابو ريا ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�شجل  ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

بالرقم  التجارية  اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل   ) الدوائية  التقنية  ادوي��ة  م�شتودع   (

)267527( با�شم ) احمد ابراهيم �شليمان �شلبي ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) �شركة 

من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب  م(  م  ذ  الدوائية  للم�شتلزمات  التقنية  م�شتودع 

تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

اإكرام ال�شكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�شتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة   الطاحمون لتجارة 

االلب�شه واالك�ش�شوارات   وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات 

م�شوؤولية حمدودة حتت الرقم )47686( بتاريخ  2017/5/10  

  2022/8/20 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني املحامي 

وان  لل�شركة،  م�شفيا  احل��ار���س    طاهر   « ع�شام  حممد   « ط��ارق 

عنوان امل�شفي هو :

– هاتف   22 – ع��م��ارة  ال��رم��ادي  – ���ش��ارع  اذي��ن��ه  – ام  عمان 

0795777791

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

دعوة اجتماع الهيئة العامة الغري عادي
لشركة فانكوفر للمجوهرات

�شركة  للمجوهرات  فانكوفر  �شركة  يف  الكرمي  ال�شريك  ح�شرة 

ذات م�شوؤولية حمدودة رقم ت�شجيلها لدى مراقب ال�شركات

. ) 29168 ( 

العامة  الهيئة  ال�شركة دعوتكم حل�شور اجتماع  ي�شر مدير عام 

الغري عادي ملناق�شة االمور التالية مع ال�شركاء :

ا�شتقالة املدير العام .

انتخاب املدير العام اجلديد .

تعديل املفو�شني بالتوقيع .

املحامي  مكتب  يف  وذل��ك   2022/10/6 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم 

اال�شتاذ خلدون ابو هزمي يف ام اذينة – �شارع ارترييا – عمارة 

رقم 6 .

املدير العام 
علي محمود علوش

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء البادية الشمالية الغربية 

رقم ) 250 ( تاريخ 2022/8/7
ال�شمالية  البادية  للواء  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

الغربية  قد قررت بقرارها رقم ) 250 ( بتاريخ 2022/8/7 وبعد االطالع 

على قرار اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية لبلدية اخلالدية رقم ) 122  ( 

تاريخ 2022/8/1 واملت�شمن :

املوافقة على تعديل م�شار ال�شارع التنظيمي �شعة ) 12 ( م املار بالقطعة رقم 

) 94 ( من حو�س ) 5 ( البلد من ارا�شي اخلالدية وذلك الزالة ال�شرر الواقع 

الغربية  اجلهة  اىل  التعديل  يكون  بحيث  القطعة  يف  القائمة  االبنية  على 

وكذلك احداث جزء من ال�شارع ومنحنى �شمن القطعة رقم ) 95 ( من نف�س 

احلو�س وح�شب املخطط املعد لهذه الغاية .

وقررت اللجنة اللوائية للواء البادية ال�شمالية الغربية املوافقة على القرار 

و�شحيفتني  الر�شمية  باجلريدة  �شهر  ملدة  لالعرتا�س  اعالنه  واي��داع  اعاله 

حمليتني ويجوز لذوي العالقة االطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية 

ما  كان  اذا  اعرتا�شاتهم  وتقدمي   ، اخلالدية   بلدية  يف  واالبنية  للتنظيم 

يوجب االعرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

محمد الدالبيح
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

للواء البادية الشمالية الغربية 

االحد   25/ 9 / 2022

رقم العدد   6174

06-5200700
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االنباط-وكاالت

امل�سجد  خطيب  �ببسببري  عكرمة  ال�سيخ  اأكبببد 

الأق�صى املبارك، اأن اأخطر ما يعي�صه الأق�صى يف 

هذه الأي��ام هو القتحامات املكثفة التي ينفذها 

اليهود املتطرفون

وقال �صربي يف ت�صريحات م�صورة، ال�صبت اإن 

“ا�صتخدام البوق يف باحات الأق�صى يعني اإ�صفاء 
�صعائر  واإظ��ه��ار  الأق�صى  على  اليهودية  الديانة 

جديد  واق���ع  ف��ر���ض  يعني  وه���ذا  امل�صلمني  لغري 

وفر�ض �صيادة تدريجية على الأق�صى«

“يف كل منا�صبة �صواء منا�صبة دينية  واأ�صاف 

اأو وطنية عند اليهود، فاإن مدينة القد�ض ت�صبح 

جميع  يف  الأم���ن  ق���وات  وتنت�صر  ع�صكرية،  ثكنة 

مرافق وحارات القد�ض، بالإ�صافة للت�صديد على 

احلواجز الع�صكرية فُتعزل القد�ض عن العامل«

وامل�صجد  القد�ض  ع��ن  الإب��ع��اد  اأن  و���ص��دد على 

الأق�������ص���ى ال���ه���دف م���ن���ه، ت��ف��ري��غ الأق�������ص���ى من 

امل�صلمني، وهي �صيا�صة غري قانونية وغري اإن�صانية 

وغري ح�صارية وتتعار�ض مع حرية العبادة يف اأداء 

النا�ض عبادتهم«

وق��ال �صربي “ل يوجد دول��ة يف العامل تتبع 

�صوى  عبادتهم  اأم��اك��ن  ع��ن  النا�ض  اإب��ع��اد  �صيا�صة 

�صلطات الحتالل الإ�صرائيلي«

يف  الوطني”  “املجل�ض  رئي�ض  اعترب  ب���دوره، 

اأن  ال�صبت،  ف��ّت��وح،  َروح��ي  الفل�صطينية،  ال�صلطة 

“لعب  الأق�صى  باقتحام  للم�صتوطنني  ال�صماح 

وحتويل  الت�صعيد،  نحو  للمنطقة  وج��ر  بالنار، 

ال�صراع اإىل �صراع ديني«

الإ�صرائيلية  احلكومة  بيان  يف  ف��ت��وح،  وح���ذر 

من “ال�صماح للم�صتوطنني وع�صابات اأمناء جبل 

الأق�صى  امل�صجد  اقتحام  م��ن  )امل��زع��وم(  الهيكل 

بالتزامن مع راأ�ض ال�صنه العربية«

الحتالل  الوطني”  “املجل�ض  رئي�ض  وحمل 

“امل�صوؤولية الكاملة عن الت�صعيد املحتمل”، داعًيا 
اإىل  الرحال  “�صد  اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء 

امل�صجد الأق�صى املبارك، والرباط فيه«

كما دعا فتوح “للت�صدي لقتحامات الع�صابات 

الإ�صرائيلية”،  احلكومة  حتميها  التي  املتطرفة 

م�صرًيا اإىل اأن هذه القتحامات “تهدف لتطبيق 

خمططات التق�صيم الزماين واملكاين على اأر�ض 

الواقع«

واأ�صاف: “�صتكون عواقب الدعوات املتطرفة 

مردًفا:  لقتحام الأق�صى كارثية على املنطقة”، 

الأي��دي،  مكتويف  يقفوا  لن  وقيادته  �صعبنا  “اإن 
بلغت  مهما  ومقد�صاتنا،  اأر�صنا  عن  و�صيدافعون 

الت�صحيات«

ومن املقرر اأن ت�صهد الفرتة القادمة انطالق 

م��وج��ة ع��ات��ي��ة م��ن ال���ع���دوان ال���ص��ت��ي��ط��اين على 

البوق،  يف  ونفخ  اقتحامات  من  الأق�صى  امل�صجد 

والرق�ض وا�صتباحة امل�صجد �صعيا لتهويده ب�صكل 

كامل وفر�ض واقع جديد فيه

ووف��ق خمططات الح��ت��الل، ت�صعى جماعات 

الهيكل خالل 26 و27 من �صبتمرب اجل��اري، ب�ما 

ي�صمى راأ�ض ال�صنة العربية ، اإىل نفخ البوق عدة 

مرات يف امل�صجد الأق�صى املبارك

�صي�صادف ما ي�صمى عيد   2022 اأكتوبر   5 ويف 

الغفران العربي، وي�صمل حماكاة طقو�ض قربان 

الغفران يف الأق�صى، وهو ما مت بالفعل دون اأدوات 

يف العام املا�صي

وي��ح��ر���ض امل�����ص��ت��وط��ن��ون ف��ي��م��ا ي�صمى ب��� ي��وم 

الغفران على النفخ يف البوق والرق�ض يف كني�صهم 

الغربي  ال��رواق  التنكزية يف  املدر�صة  املغت�صب يف 

هذا  ولكون  مبا�صرة،  املغرب  اأذان  بعد  لالأق�صى 

ال��ع��ي��د ي���وم تعطيل ���ص��ام��ل مل��راف��ق احل���ي���اة، ف��اإن 
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وحتى   10-10 الث��ن��ني  م��ن  الأي����ام  و�صت�صهد 

ال��ُع��ُر���ض  ع��ي��د  ي�صمى  م��ا   2022-10-17 الث��ن��ني 

على  خ��الل��ه  امل�صتوطنون  وي��ح��ر���ض  ال��ت��ورات��ي، 

وه��ي  الأق�����ص��ى،  اإىل  النباتية  ال��ق��راب��ني  اإدخ�����ال 

اأغ�������ص���ان ال�����ص��ف�����ص��اف و���ص��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل وث��م��ار 

احلم�صيات وغريها

االنباط-وكاالت

الأق��ل يف الحتجاجات  35 �صخ�صا على   قتل 

التي اندلعت منذ اأك��ر من اأ�صبوع يف اإي��ران بعد 

بينما كانت حتتجزها  اأميني  ال�صابة مه�صا  وف��اة 

و�صائل  اأعلنتها  ج��دي��دة  ح�صيلة  وف��ق  ال�صرطة، 

اإعالم ر�صمية

وخرج املتظاهرون اإىل �صوارع املدن الكربى يف 

اإي��ران، مبا يف ذلك العا�صمة طهران، على مدى 

ثماين ليال متتالية منذ وفاة مه�صا اأميني البالغة 

22 عاما

ثالثة  بقيت  بعدما  ال��ك��ردي��ة  ال�صابة  توفيت 

اأيام يف غيبوبة اثر توقيفها يف العا�صمة الإيرانية 

ب�صبب لبا�صها غري املحت�صم

وذكرت و�صائل اإعالم ر�صمية اأن عدد الأ�صخا�ض 

الذين قتلوا يف اأعمال ال�صغب الأخ��رية يف البالد 

ارتفع اإىل 35

خ���رج���ت ت���ظ���اه���رات يف اأن����ح����اء اجل��م��ه��وري��ة 

الإ����ص���الم���ي���ة اجل��م��ع��ة، ت��خ��ل��ل ب��ع�����ص��ه��ا ع��ل��ى ما 

التوا�صل  و�صائل  على  ن�صرت  ت�صجيالت  اأظهرت 

الج��ت��م��اع��ي، اأع��م��ال ع��ن��ف يف ط��ه��ران ويف م��دن 

اأخرى من بينها تربيز

ويف بع�ض الت�صجيالت ميكن م�صاهدة عنا�صر 

اأم����ن ي��ط��ل��ق��ون ال���ذخ���رية احل��ي��ة ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو، 

بريان�صهر  يف  م�صلحني  غري  متظاهرين  باجتاه 

وماهاباد واأورميا

اإي����ران  منظمة  ن�����ص��رت��ه  م�����ص��ور  ت�صجيل  ويف 

اأو�صلو،  ومقرها  احلكومية  غري  رايت�ض  هيومن 

ميكن م�صاهد عن�صر من قوات الأمن بزي ر�صمي 

يطلق النار من ر�صا�ض اإي.كيه-47 على ما يبدو 

باجتاه متظاهرين يف جادة فردو�صي طهران

لقوات  قافلة  يظهر  اآخ��ر  ت�صجيال  اإن  وقالت 

اأم���ن ال��دول��ة على ط��ري��ق �صريع يف ط��ه��ران ليل 

اجلمعة

و�صحافيني  ن�صطاء  الأم����ن  ق���وات  واعتقلت 

�صرق  �صحيفة  م��ن  حميدي  نيلوفر  بينهم  م��ن 

ال�صالحية الذي كتب عن وفاة اأميني

اأخ���رى ق��ال م��رك��ز هنكاو حلقوق  م��ن ناحية 

املتظاهرين  اإن  اأو�صلو  وم��ق��ره  ال��ك��ردي  الإن�����ص��ان 

�صيطروا على اأجزاء من مدينة اأ�صنويه مبحافظة 

اأذربيجان الغربية يف �صمال غرب اإيران

واأظهرت م�صاهد م�صورة متظاهرين ي�صريون 

قال  هنكاو  لكن  الن�صر،  ب�صارة  اأيديهم  راف��ع��ني 

اإن الأمر قد يكون موقتا وعرب عن خماوف اإزاء 

حملة قمع جديدة

وح������ذرت م��ن��ظ��م��ة ال��ع��ف��و ل���دول���ي���ة يف ���ص��اع��ة 

متاأخرة اجلمعة من خطر اإراقة مزيد من الدماء 

و�صط حجب متعمد لالنرتنت

وقالت منظمة العفو اإن اأدل��ة جمعتها من 20 

مدينة يف اأن��ح��اء اإي����ران تك�صف ع��ن من��ط م��رّوع 

من قيام ق��وات الأم��ن الإيرانية باإطالق طلقات 

اخلردق ب�صكل غري قانوين ومتكرر مبا�صرة على 

املحتجني

وا���ص��ت��ن��ك��رت امل��ن��ظ��م��ة ك���ذل���ك اإط�������الق واب���ل 

بيانها  يف  واأ���ص��اف��ت   . املحتجني  على  الر�صا�ض 

اأن قوات الأم��ن قتلت 19 �صخ�صا على الأق��ل ليل 

الأربعاء فقط، من بينهم ثالثة اأطفال على الأقل

للحجاب  م��وؤي��دة  م�صرية  يف  الآلف  و���ص��ارك 

يف طهران اجلمعة، م�صيدين بقوات الأم��ن التي 

حتّركت لل�صيطرة على الحتجاجات التي يقول 

الإعالم الر�صمي اإن متاآمرين يقفون وراءها

وخرجت تظاهرات موؤيدة لقوات الأمن اأي�صا 

يف عدة مدن بينها الأهواز واأ�صفهان وقم وتربيز

اأوق��ف��ت �صرطة الأخ����الق، وه��ي وح���دة تتوىل 

م�����ص��وؤول��ي��ة ال��ت��ح��ق��ق م��ن ال���ت���زام ال��ن�����ص��اء ب��ال��زي 

الإي��ران��ي��ة،  ال�صلطات  تفر�صه  ال���ذي  الإ���ص��الم��ي 

اأيلول/�صبتمرب،   13 يف  عاما(   22( اأميني  مه�صا 

وتوفيت يف امل�صت�صفى بعد ثالثة اأيام

راأ�صها،  اإنها تلقت �صربة على  وق��ال نا�صطون 

اأنها  واأك��دت  ذل��ك،  الإيرانية نفت  ال�صلطات  لكن 

فتحت حتقيقا يف احلادثة

واأحرقت ن�صاء اإيرانيات اأغطية الراأ�ض وقامت 

احتجاجهن  على  دلل��ة  �صعرهن  بق�ض  بع�صهن 

تردد  حتركات  يف  ال�صارمة،  اللبا�ض  قواعد  على 

�صداها من نيويورك اإىل ا�صطنبول ومن بروك�صل 

اإىل �صنتياغو بت�صيلي

غري موؤثرة

ليل اجلمعة، قال وزير الداخلية اأحمد وحيدي 

اإن اأميني مل تتعّر�ض لل�صرب

نتائج  اإن  قوله  الإي����راين  الإع���الم  عنه  ونقل 

امل��وج��ودي��ن يف  ال�صواهد العينية وامل��ح��ادث��ات م��ع 

م��ك��ان احل���ادث وت��ق��اري��ر الج��ه��زة املعنية و�صائر 

اأن��ه مل يكن هناك  التحقيقات الأخ���رى اأظ��ه��رت 

�صرب وا�صتخدام عنف ، وفق ما ذكرت وكالة ارنا

واأ�صار الوزير اإىل اأن احلكومة حتقق يف �صبب 

وفاة اأميني، م�صيفا علينا انتظار الراأي النهائي 

للطبيب ال�صرعي، وهو اأمر ي�صتغرق وقتا

يف بيانها رف�صت منظمة العفو التحقيق الذي 

جتريه اإي��ران ودعت دول العامل للقيام بخطوات 

ملمو�صة يف مواجهة القمع الدامي

الإقليمي  املكتب  مديرة  مرايف،  هبة  وقالت 

لل�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا يف املنظمة يتعني 

على الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة اأن تتجاوز 

�صرخات  ت�صمع  واأن  امل��وؤث��رة  غ��ري  الت�صريحات 

ال�صحايا واملدافعني عن حقوق الإن�صان واأن تن�صئ 

تابعة  م�صتقلة  حتقيق  اآل��ي��ة  ال�صرعة  وج��ه  على 

لالأمم املتحدة

ا�صتخدام  على  �صارمة  ق��ي��ودا  اإي���ران  فر�صت 

املتظاهرين  النرتنت يف حماولة لعرقلة جتمع 

العامل  اإىل  التظاهرات  قمع  �صور  و�صول  ومنع 

اخلارجي

واأعلنت الوليات املتحدة اجلمعة اأنها خففت 

اإيران  املفرو�صة على  التكنولوجيا  قيود ت�صدير 

لتو�صيع الو�صول اإىل خدمات النرتنت

وقال وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن 

ت�صاعد يف  اأن  اجل���دي���دة  ال��ت��داب��ري  ���ص��اأن  م��ن  اإن 

الت�صدي جلهود احلكومة الإيرانية ورقابتها على 

مواطنيها

بدوره قال الرئي�ض الإي��راين اإبراهيم رئي�صي 

ال���ي���وم ال�����ص��ب��ت اإن�����ه ي��ت��ع��ني ال��ت��ع��ام��ل ب��ح��زم مع 

الحتجاجات التي اجتاحت البالد بعد وفاة �صابة 

احتجزتها �صرطة الأخالق

ونقلت و�صائل اإعالم ر�صمية عن رئي�صي قوله 

مع  بحزم  التعامل  اإي���ران  على  اإن  ال�صبت  ال��ي��وم 

اأولئك الذين يعتدون على اأمن البالد و�صالمتها

ج��اءت ت�صريحاته خ��الل مكاملة هاتفية قدم 

ق��وات  املتطوعني يف  اأح���د  ال��ت��ع��ازي لأ���ص��رة  فيها 

اأثناء م�صاركته يف حملة  البا�صيج وال��ذي ُقتل يف 

�صمال  يف  م�صهد  مدينة  يف  لال�صطرابات  قمع 

���ص��رق ال��ب��الد وذك����رت و���ص��ائ��ل اإع����الم ر�صمية اأن 

الرئي�ض �صدد على �صرورة التمييز بني الحتجاج 

والإخالل بالنظام العام والأمن وو�صف الأحداث 

باأنها اأعمال �صغب

 تحذيرات من إضفاء »الديانة اليهودية 
على المسجد األقصى«

 الغضب يتصاعد في إيران وارتفاع جنوني ألعداد قتلى االحتجاجات واألمن يتجهز للخطر األكبر..
 رئيسي: يتعين مواجهة االحتجاجات بحزم ويجب التمييز 

بين االحتجاج واإلخالل بالنظام واألمن

 استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي شمالي الضفة 
بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس ضد قوات إسرائيلية

 انتهاكات االحتالل مستمرة.. 
مستوطنون يلوثون بيئة سلفيت

 هذه أبرزها... صحيفة عبرية ترصد أكاذيب 
البيد في خطابه أمام األمم المتحدة

 الهدمي: االحتالل يستخدم االنتخابات 
واألعياد للتصعيد ضد المقدسيين 

االنباط-وكاالت

ا���ص��ت�����ص��ه��د ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، ال�����ص��ب��ت، ب��دع��وى 

حم���اول���ت���ه ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة ده�������ض ���ص��د ق���وات 

اإ�صرائيلية، قرب مدينة نابل�ض �صمايل ال�صفة 

الغربية

ب��ي��ان تلقت  وق���ال اجلي�ض الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، يف 

اأحبط  اأح��د جنوده  اإن  ن�صخة منه،  الأن��ا���ص��ول 

جلعاد  ح��ف��ات  م�صتوطنة  ق���رب  ده�����ض  عملية 

)جنوب غربي نابل�ض(

واأ���ص��اف: ر�صدت ق��وات اجلي�ض التي كانت 

ت��ه��م ب��ن�����ص��اط اع��ت��ي��ادي م�����ص��رتك م���ع �صرطة 

اإ�صرائيل �صيارة م�صبوهة حاولت ده�ض اأفرادها

وت���اب���ع اأن اأح����د اجل���ن���ود اأط���ل���ق ال���ن���ار نحو 

وقوع  دون  الفل�صطيني،  بتحييد  وق��ام  ال�صيارة 

اإ�صابات يف �صفوف القوات الإ�صرائيلية

لهيئة  التابعة  ك��ان  قناة  قالت  جانبها،  من 

ب�صيارته،  �صدم  فل�صطينيا  اإن  الر�صمية  البث 

���ص��ي��ارة ت��اب��ع��ة ل��ل�����ص��رط��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ق��رب 

م�صتوطنة حفات جلعاد

واأ�صافت: قام جندي تواجد يف املكان بقتل 

امل�صتبه به وت�صهد ال�صفة الغربية توترا متزايدا 

بني الفل�صطينيني وقوات الأمن الإ�صرائيلي

الإ�صرائيلي،  اجلي�ض  ي��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

اب��ت��داء م��ن الأح����د، ف��ر���ض اإغ���الق �صامل على 

ال�صفة واملعابر مع قطاع غزة، مبنا�صبة الأعياد 

اليهودية

االنباط-وكاالت

ذك����رت م�����ص��ادر حم��ل��ي��ة، اأّن جم��م��وع��ة من 

امل�����ص��ت��وط��ن��ني، ام�����ض ال�����ص��ب��ت، وا���ص��ل��وا تلويث 

جماريهم  �صكب  ع��رب  �صلفيت  وحمافظة  بيئة 

ومياههم العادمة يف اأرا�صي املحافظة

الينابيع  م��ي��اه  اإن  حملية،  م�����ص��ادر  وق��ال��ت 

ام���ت���زج���ت ب���امل���ج���اري امل��ن�����ص��اب��ة م����ن جم����اري 

منطقة  اإىل  امتدت  والتي   ، اريئيل  م�صتوطنة 

واد املطوي و�صعب غناط�ض، واأرا�صي املزارعني 

من عدة قرى ب�صلفيت

املطوي  منطقة  اأن  اإىل  امل�����ص��ادر،  واأ����ص���ارت 

ت�صنف �صن اأرا�صي ج ، وهو ما يجعل املزارعني 

ينا�صدون دون جدوى

ع��دة  اري��ئ��ي��ل  م�صتوطنة  وح��ول��ت جم����اري 

كيلو مرتات يف واد البئر واملطوي اإىل مكرهة 

جُترب  الكريهة  ال��روائ��ح  اأن  ع��ن  ع��دا  �صحية، 

املزارعني على هجر اأرا�صيهم

وبفعل هذه الت�صرفات، فاإن اأمرا�ض كثرية 

حلقت باملزروعات والأ�صجار يف منطقة جريان 

املياه العادمة التي ت�صكب من م�صتوطنة اريئيل

االنباط-وكاالت

ر�صدت �صحيفة عربية ما قالت اإنها الأكاذيب 

ال���ت���ي ج�����اءت يف خ���ط���اب رئ��ي�����ض وزراء  ال���ك���ث���رية 

الح��ت��الل الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ي��ائ��ري لب��ي��د اأم����ام الأمم 

املتحدة اخلمي�ض

عمريه  للكاتبة  م��ق��ال  يف  “هاآرت�ض”  وق��ال��ت 

الأول  اأو  اأم�ض  الوحيد  “لبيد مل يكن هو  ها�ض: 

مليئا  خطابا  األقى  ال��ذي  املتحدة  الأمم  تاريخ  يف 

بال�صعارات والأكاذيب واأن�صاف احلقائق والدعاية 

وال��ت�����ص��وي��ه ال��ت��اري��خ��ي وال��ت�����ص��ري��ح��ات امل��ع��ط��وب��ة 

الزعيم  هو  لي�ض  لبيد  اأن  مو�صحة  واخليالية”، 

الكارثة  ذك���رى  “يحمل  ال���ذي  الأول  الإ�صرائيلي 

ناجح جدا لإ�صرائيل،  ن��ووي ودعائي  عبثا ك�صالح 

لقد ا�صتهدف اأن ُي�صكت من البداية كل انتقاد حول 

�صيطرة اإ�صرائيل على الفل�صطينيني«

ون��وه��ت ه��ا���ض اإىل اأن ال��ع��دي��د م��ن ال����دول ل 

حترتم املواثيق الدولية والقانون الدويل، من اأجل 

“موا�صلة التمل�ض من اتخاذ خطوات حازمة �صد 
خروقات اإ�صرائيل املتوا�صلة للقانون«

ع��ن  امل���ت���ح���دة  الأمم  ت���ق���اري���ر  “يف  وق�����ال�����ت: 

للزعماء  ميكن  بالفل�صطينيني  اإ���ص��رائ��ي��ل  حتكم 

وم�صت�صاريهم العثور على معلومات تدح�ض هذه 

الأقوال”، م�صرية اإىل اأن “املالحظات ال��واردة هنا 

مت طرحها مل�صاعدتهم يف العثور على التفا�صيل«

وقدمت ال�صحيفة تفا�صيل كثرية حول بع�ض 

تلك “الأكاذيب”، وقالت اإن “�صرقة اإ�صرائيل ملياه 

الفل�صطينيني، وال�صحب الزائد منذ 30 عاما للمياه 

من اخل��زان اجلويف يف قطاع غزة، ت�صبب مبلوحة 

زائدة للمياه، اإ�صافة لتلوث املياه ب�صبب ت�صرب مياه 

املجاري وال�صموم”، منوهة اإىل اأن “تزويد الكهرباء 

ت�صر  التي  الإ�صرائيلية  القذائف  ب�صبب  م�صو�ض؛ 

امل�صتوردة  الوقود  كمية  وتقييد  التحتية،  بالبنية 

وتدهور القت�صاد الذي تت�صبب به �صيا�صة احل�صار، 

وتقييد الت�صدير من غزة؛ كل ذلك فاقم خ�صائر 

املزارعني”. وذلك خالفا ملا روجه لبيد حول فتح 

فر�ض للحياة يف غزة

ت�����ص��ت��ن��د  ال���ت���ي  “اإ�صرائيل  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 

اإىل �صناعة  وال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  ق��وت��ه��ا الق��ت�����ص��ادي��ة 

من  ال�����ص��الح  ب��ه��ذا  “تقمع  والتج�ص�ض”،  ال�����ص��الح 

الأرا�صي  يف  ال�صكان  من  الأجنبي  احلكم  يعار�ض 

الفل�صطينية املحتلة«

“هاآرت�ض”  اأك���دت  الإغالق”،  “�صيا�صة  وع��ن 

على  فر�صت  احل��رك��ة  على  ال�صارمة  “القيود  اأن 

القطاع مطلع 1991، اأي قبل “العمليات الهجومية 

و�صواريخ حما�ض وقبل اإقامة ال�صلطة الفل�صطينية، 

واإج�����راءات الإغ����الق م��رت منذ ذل��ك احل��ني بعدة 

تغيريات، لكن �صبب هذه ال�صيا�صة يف حينه اإىل الآن 

هو غري ع�صكري اأو اأمني، بل �صيا�صي؛ بهدف ف�صل 

اإقامة  �صكان القطاع عن ال�صفة الغربية لإحباط 

دولة فل�صطينية يف حدود 1967«

واأ�صافت ها�ض: “مثلما تعترب اإ�صرائيل نف�صها 

نهاريا  ق�صف  يتم  عندما  بالق�صف  بالرد  خمولة 

خمولة  نف�صها  تعترب  حما�ض  هكذا  ع�صقالن،  اأو 

اإ���ص��رائ��ي��ل��ي على  وم��ل��زم��ة، ب��ال��رد على اأي ع����دوان 

ح�صن  وم���ن  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�صفة  يف  الفل�صطينيني 

احل��ظ اأن��ه ل يوجد للحركة ع��دد كبري ج��دا من 

ال�صواريخ، كي ترد على كل الأ�صرار التي تنبع من 

الحتالل الإ�صرائيلي«

خ�صم  ب���اأن���ه���ا  ح��م��ا���ض  “تظاهر  اأن  وذك������رت 

ع�����ص��ك��ري م�����ص��او لإ����ص���رائ���ي���ل ي��ف��ي��ده��ا يف ال���واق���ع 

�صيا�صيا، ويف املقابل، هو مفيد دعائيا لإ�صرائيل”، 

موؤكدة اأن لبيد “كذب” ب�صاأن الأطفال واملدنيني 

الفل�صطينيني جراء الق�صف الإ�صرائيلي على غزة

وي��ك��ذب  ك����ذب  “لبيد  ال�����ص��ح��ي��ف��ة:  وت���اب���ع���ت 

الفل�صطينيني،  بالقتلى  يتعلق  فيما  كثرية  م��رات 

لقد تراجع عن اأقواله فقط عندما كانت القتيلة 

�صخ�صية م�����ص��ه��ورة واأم��ري��ك��ي��ة م��ث��ل ���ص��ريي��ن اأب��و 

ع��اق��ل��ة، اأو ع��ن��دم��ا ت��ت��وف��ر اأف����الم ت��دح�����ض رواي��ت��ه 

املدنيني  القتلى  ع��ن  الدقيقة  والبيانات  الأوىل، 

العثور  ميكن  الفل�صطينيني  اأو�صاط  يف  الكثريين 

عليها يف موقع بت�صيلم«

“جريانا  لي�صوا  الفل�صطينيني  اأن  اإىل  ونبهت 

لإ�صرائيل؛ بل هم اأبناء �صعب اأ�صلي، تطور وعا�ض 

الهجرة  وال��ب��ح��ر قبل  النهر  ب��ني  ال��ب��الد  ه���ذه  يف 

ومن  ح�صابهم  على  قامت  واإ�صرائيل  ال�صهيونية، 

اأك��ر من ن�صف ال�صكان واإقامة نظام  خالل طرد 

�صيا�صي كان ينوي اإبعادهم عنها«

وع���ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل���دى الح���ت���الل، لفتت 

ولي�صت  لليهود،  دمي��ق��راط��ي��ة  “اإ�صرائيل  اأن  اإىل 

دميقراطية لأكر من 2 مليون فل�صطيني يحملون 

يف  �صدهم  متييز  وهناك  الإ�صرائيلية؛  اجلن�صية 

“اأجهزة  اأن  مو�صحة  العمل...”،  وفر�ض  التعليم 

هوية  �صاعات  خ��الل  ت��ع��رف  الإ�صرائيلية،  الأم���ن 

الفل�صطيني منفذ عملية، لكنهم ل يعرون على 

الفل�صطينيني؛  اإ�صرائيليني قتلوا مئات  جمرمني 

وهذا وحده يلخ�ض عالقة التمييز املهينة«

االنباط-وكاالت

ق���ال وزي���ر ���ص��وؤون ال��ق��د���ض ف���ادي الهدمي، 

من  ت�صعد  الإ�صرائيلي  الح��ت��الل  حكومة  اإن 

ممار�صاتها وانتهاكاتها الب�صعة �صد املقد�صيني، 

وتارة  الإ�صرائيلية  النتخابات  �صتار  ت��ارة حتت 

اأخرى حتت �صتار الأعياد اليهودية

واأك����د ال��ه��دم��ي يف ب��ي��ان، ام�����ض ال�����ص��ب��ت، اأن 

ال��ق��د���ض ت�صهد واح�����دة م���ن اأب�����ص��ع ال��دع��اي��ات 

من  املقد�صيني  ط��رد  حت��ول  حيث  النتخابية 

وحتى  امل��ق��د���ص��ات،  ح��رم��ة  وان��ت��ه��اك  مدينتهم 

ال��ق��ب��ور و���ص��ي��ل��ة ل���ص��ت��ق��ط��اب اأ����ص���وات اليمني 

الإ�صرائيلي املتطرف

و����ص���دد ع��ل��ى اأن ق�����رار حم��ك��م��ة الح���ت���الل 

البوق يف مقربة  الإ�صرائيلي عدم جترمي نفخ 

ب���اب ال��رح��م��ة الإ���ص��الم��ي��ة يف امل��دي��ن��ة، مبثابة 

ان��ت��ه��اك حل��رم��ة امل���وت���ى يف ال��ق��ب��ور وم�����ص��اع��ر 

املقد�صيني ف�صال عن كونه انتهاكا فظا للقانون 

الدويل

وقال الهدمي، اإن توظيف الأعياد اليهودية 

من اأجل املزيد من النتهاكات حلرمة امل�صجد 

الأق�صى من خالل القتحامات واأداء الطقو�ض 

التلمودية، هو حماولة مك�صوفة ل�صطب الو�صع 

القانوين والتاريخي القائم بامل�صجد الأق�صى

واأدان الهدمي، اإقدام �صرطة الحتالل على 

منع امل�صلني من الدخول اىل امل�صجد الأق�صى، 

اليميني  الكني�صت  ع�صو  اقتحام  ف��رتة  خ��الل 

الإ�صرائيلي املتطرف ايتمار بن غفري

تعمل  الح���ت���الل  ���ص��ل��ط��ات  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار، 

اإبعاد  ق���رارات  ب��اإ���ص��دار  ال�صحية  معاقبة  على 

ومالحقة للم�صلني وتوفري احلماية للمعتدين

مبدينتهم  متم�صكون  املقد�صيني  اأن  واأك���د 

وثابتون فيها ويرف�صون تغيري هويتها العربية 

الفل�صطينية، وهو ما ات�صح جليا بال�صفعة التي 

وجهوها ل�صلطات الحتالل برف�صهم ال�صامل 

للمنهاج املحرف

االنباط-وكاالت

امل�صلحة  ا���ص��راع��ات  و�صت�صتمر  ع��ق��ود،  �صتمر 

ال�����ص��دة ح���ول واإن��ه��ا  ت��ن��دلع بنف�ض  اأن  امل��ح��ل��ي��ة 

���ص��ت�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة ال���ت���ي ت��ت��وق��ف فيها 

ثالثة  ل��دول  “م�صاعدة”  املتحدة عن  ال��ولي��ات 

الدميقراطية”  اأ�ص�ض  اأج��ل  م��ن  الن�صال  “يف 
واملنظمات الدولية بدورها لن تتوقف عن تكييف 

اأن�صطتها مع رغبات القيادة اخلارجية

اأحيا   ،2022 اأغ�صط�ض   21 يف  املا�صي،  ال�صهر 

املتحدث با�صم اخلارجية الأمريكية نيد براي�ض، 

يف بيان خ��ا���ض، ذك��رى القتلى واجل��رح��ى يف 21 

احلكومية  ال��ق��وات  اتهم  و   ،2013 اآب/اأغ�صط�ض 

ال�����ص��وري��ة ب��ا���ص��ت��خ��دام الأ���ص��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة يف 

منطقة الغوطة ال�صرقية بدم�صق

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  واأع����ل����ن 

اأي  ال��ع��ب��ارات  ب��اأ���ص��د  ن��دي��ن  “اإننا  الأم��ري��ك��ي��ة: 

ا�صتخدام لالأ�صلحة الكيماوية يف اأي مكان وحتت 

اأي ظ����رف م���ن ال����ظ����روف، وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

ت�صتخدم كل الو�صائل املتاحة ملحا�صبة مثل هذه 

الهجمات«

ال��غ��وط��ة  ح���ادث���ة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار  اأن  وي��ن��ب��غ��ي 

ال�����ص��رق��ي��ة ل��ي�����ص��ت ح��ال��ة م��ن��ف��ردة ع��ن��دم��ا ات��ه��م 

كيماوية.  اأ�صلحة  با�صتخدام  ال�����ص��وري  اجلي�ض 

ك�صهود  الق�صية،  ه��ذه  خطورة  من  الرغم  على 

قبل  م��ن  املحظورة  الأ�صلحة  “ا�صتخدام”  على 

ال�����ص��ل��ط��ات ال�����ص��وري��ة، ف����اإن ق����وات امل��ع��ار���ص��ة، اأو 

الإره��اب��ي��ة، عملوا  ب��الأح��رى مقاتلي اجلماعات 

با�صتفزازات  باأنف�صهم  وق��ام��وا  ك�صهود،  دائ��ًم��ا 

الأ�صلحة  ا�صتخدام  عن  امل�صوؤولية  جميع  ونقلوا 

الأخ���ذ يف  م��ع  الأ���ص��د.  ب�صار  الكيماوية حلكومة 

وك��ره  للغرب  اجليو�صيا�صية  امل�صالح  الع��ت��ب��ار 

�صهادة  اأخ��ذ  لطاملا مت  ل�صوريا،  احل��ايل  الرئي�ض 

امل�صلحني الإرهابيني كاأ�صا�ض للتحقيقات من قبل 

الأ�صلحة  حظر  ومنظمة  املتحدة  الأمم  خ��رباء 

الكيميائية

��ا ال��ت��اأك��ي��د على حقيقة  م��ن ال�����ص��روري اأي�����صً

الوحيدة  ال��دول��ة  ت���زال  ل  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن 

التي متتلك تر�صانة من الأ�صلحة الكيميائية يف 

العامل، وقد مت بالفعل تاأجيل املواعيد النهائية 

لتدمريها عدة مرات من قبل م�صوؤويل الدولة 

اإىل اأجل غري م�صمى )اآخر مرة حتى عام 2023(، 

وال�����ذي ي��ت��ع��ار���ض ب�����دوره م���ع اأح���ك���ام ال��وث��ي��ق��ة 

الكيميائية  الأ�صلحة  حظر  ملنظمة  التاأ�صي�صية 

اتفاقية الأ�صلحة الكيميائية

ي��ف��اج��اأ مب��ث��ل ه��ذا  اأن  ذل����ك، ل ينبغي  وم���ع 

الو�صع ومثل هذا النق�ض الوا�صح يف ال�صتجابة 

والعقوبات من قبل املنظمة املذكورة �صد الوليات 

املتحدة ب�صبب انتهاكاتها لالتفاقية. لطاملا فقدت 

يف  حيادها  الكيميائية  الأ�صلحة  حظر  منظمة 

عملها، واأع��ادت توجيهها بالكامل مل�صالح الدول 

الغربية الرائدة، ول �صيما الوليات املتحدة

ق��ررت منظمة   ،  2021 اأب��ري��ل  ني�صان/  يف 20 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، ولأول م����رة يف  ح��ظ��ر الأ���ص��ل��ح��ة 

اأع�صاء  اأح��د  وامتيازات  حقوق  تقييد  تاريخها، 

املنظمة ، وحرمان �صوريا من حق الت�صويت. مت 

تبني القرار مببادرة من فرن�صا - ين�ض ن�صه على 

اأن �صوريا مل تك�صف عن معلومات حول اأ�صلحتها 

بعد   2013 ع��ام  تدمريها يف  يتم  الكيماوية ومل 

الوليات  اأن  اإذن  كيف  املنظمة.  اإىل  ان�صمامها 

امل��ت��ح��دة، ال��ت��ي وق��ع��ت ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ة يف يناير 

1993، مل تدمر خمزونها من الأ�صلحة الكيماوية 

من  عقوبات  لأي���ة  ه��ذا  يومنا  حتى  تخ�صع  ول 

املنظمة؟ وهذا على الرغم من حقيقة اأن البيت 

الأبي�ض اأكد ر�صمًيا الحتفاظ برت�صانة من هذا 

ال��ن��وع م��ن الأ�صلحة ، ول ت���زال الت��ه��ام��ات �صد 

�صوريا غري موثقة

الأول/ ت�صرين  اأن���ه يف  اإىل  الإ����ص���ارة  وجت���در 

ال��ع�����ص��و 190  ���ص��وري��ا  اأ���ص��ب��ح��ت   ، اأك��ت��وب��ر 2013 

الكيميائية،  الأ�صلحة  الر�صمي يف منظمة حظر 

 2013 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�صرين  ب��داي��ة  وبحلول 

حظر  وم��ن��ظ��م��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  مفت�صو  ق���ام   ،

امل�صتودعات  باإغالق جميع  الكيميائية  الأ�صلحة 

كيماوية  باأ�صلحة  ال�صورية  التخزين  وم��راف��ق 

ومكونات لإنتاجها، 15 ت�صرين الثاين/ نوفمرب 

حظر  ملنظمة  التنفيذي  املجل�ض  قبل  من   2013

خطة  على  املوافقة  متت  الكيميائية،  الأ�صلحة 

مف�صلة لتدمري الأ�صلحة الكيميائية يف �صوريا، 

88 يف  ، مت تدمري   2014 /اأب��ري��ل  23 ني�صان  ويف 

املائة من اإجمايل املخزونات. ُتظهر هذه الوترية 

ال�صورية  احلكومة  خمزونات  لتدمري  ال�صريعة 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة الل���ت���زام ال�صريح  م���ن الأ���ص��ل��ح��ة 

واحلقيقي لقيادة البالد باأ�ص�ض اتفاقية الأ�صلحة 

الكيميائية

وبالتايل، فاإن اتهامات منظمة حظر الأ�صلحة 

احلكومة  �صد  لها  اأ���ص��ا���ض  ل  ال��ت��ي  الكيميائية 

ال�صورية با�صتخدام الأ�صلحة الكيماوية، وكذلك 

الت�صويت  العربية من حق  حرمان اجلمهورية 

يف املنظمة، هي دليل علني على ت�صيي�ض املنظمة. 

ومي���ك���ن م���الح���ظ���ة ن��ف�����ض ال�������ص���م���ة يف اجل��ه��ل 

املتحدة،  الوليات  قبل  التفاقية من  بانتهاكات 

ال��ت��ي ل ت���زال ال��دول��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي احتفظت 

مبخزون من الأ�صلحة الكيماوية

 التسييس لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية فيما يتعلق بسوريا: 
الجوهر الحقيقي للمنظمة أو أسلوب العمل »األمريكي«؟

االحد   25/ 9 / 2022
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االنباط-وكاالت

الأمم  م����ن  خ�������راء  ث����اث����ة  ان���ت���ق���د 

ال���وزراء  رئي�سة  اق���راح  ب�سدة  امل��ت��ح��دة 

الريطانية “ليز ترو�س” نقل ال�سفارة 

من  الإ�سرائيلي  الكيان  يف  الريطانية 

املحتلة القد�س  اأبيب” اإىل  “تل 
ل���ن���ظ���ره���ا  “ترو�س”  وق�������ال�������ت 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ي��ائ��ر لب��ي��د ع��ل��ى هام�س 

اج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل���اأمم 

امل���ت���ح���دة يف ن���ي���وي���ورك ي����وم الأرب����ع����اء 

امل��ا���س��ي، اإن��ه��ا ت��راج��ع م��وق��ع ال�����س��ف��ارة 

احلايل

وخ���������ال م�������س���اب���ق���ة ق������ي������ادة ح����زب 

امل���ح���اف���ظ���ن، ق����ال����ت ت�����رو������س، وزي������رة 

“اأ�سدقاء  ملجموعة  اآن���ذاك،  اخلارجية 

ال�سفارة  نقل  اإىل  متيل  اإ�سرائيل” اإنها 

اإىل املدينة املقد�سة

وم����ث����ل ه�����ذه اخل����ط����وة م����ن ���س��اأن��ه��ا 

خم�����ال�����ف�����ة ع������ق������ود م�������ن ال���������س����ي����ا�����س����ة 

املتحدة  اململكة  اإذ حافظت  الريطانية، 

منذ فرة طويلة على �سفارتها يف “تل 

اأبيب”- حتى بعد اإعان الكيان القد�س 

طويلة  �سيا�سة  من  كجزء  ل��ه-  عا�سمة 

الو�سع  حتديد  ب�سرورة  تق�سي  الأم��د 

املفاو�سات النهائي للمدينة بعد 

�سرقي  الكيان  احتل   ،1967 ع��ام  ويف 

ال���ق���د����س، ب��ع��د 19 ع���اًم���ا م���ن اح��ت��ال 

1948، يف خطوة مل يعرف  غربها عام 

بها املجتمع الدويل

اخل��ا���س��ن  امل��ق��رري��ن  م���ن  ك���ل  واأدان 

احل��ال��ي��ن وال�����س��اب��ق��ن ل���اأمم امل��ت��ح��دة 

ال��ذي��ن رك����زوا ع��ل��ى ح��ق��وق الإن�����س��ان يف 

عام  منذ  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي 

الأمم  يف  ثالث  خبر  جانب  اإىل   ،1967

امل��ت��ح��دة، اق����راح ت��رو���س ب�����س��اأن تغير 

ال�سفارة موقع 

املقررة  األبانيز،  فران�سي�سكا  وكتبت 

على  املتحدة،  ل��اأمم  احلالية  اخلا�سة 

اأو  طابع  تغر  التي  “الأفعال  ت��وي��ر: 

لها  لي�س  القد�س  دميغرافية  اأو  و�سع 

اأي اأث���ر ق���ان���وين، وه���ي لغ��ي��ة وب��اط��ل��ة 

اإلغاوؤها« ويجب 

م�ساءلة  ع��ن  “التغا�سي  اأن  واأك���دت 

القانونية  غ��ر  اأف��ع��ال��ه��ا  ع��ن  اإ���س��رائ��ي��ل 

ي�سوه م�سداقية املجتمع الدويل«

اأعرب مايكل لينك،  وب�سكل منف�سل، 

حتى  األبانيز  من�سب  نف�س  �سغل  ال��ذي 

ملدة  عمل  ال��ذي  اإم�سي�س،  واأردي  مايو، 

12 عاًما يف وكالة الأمم املتحدة لإغاثة 

وت�����س��غ��ي��ل ال���اج���ئ���ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 

)اأون��روا(، عن خماوفهما يف ر�سالة من 

ثاث �سفحات بعثاها لوزير اخلارجية 

الريطاين جيم�س كليفريل

اأن  ����س���ك  “ل  ال���ر����س���ال���ة:  يف  وك���ت���ب���ا 

رئي�سة الوزراء ليز ترو�س �ستطلب منك 

النظر  وجهة  ع��ن  امل�سوؤولية  تتوىل  اأن 

ال���ت���ي وع�����دت ب��ه��ا اأ����س���دق���اء اإ���س��رائ��ي��ل 

املحافظن«

تبقى  اأن  “يجب  الر�سالة:  يف  وق��ال 

حتى  اأبيب  تل  يف  الريطانية  ال�سفارة 

يتم التو�سل اإىل اتفاق �سام �سامل بن 

والفل�سطينين« الإ�سرائيلين 

واأ�سارا اإىل اأن “اململكة املتحدة تدعم 

م��ن��ذ ف����رة ط��وي��ل��ة ال���ق���ان���ون ال����دويل 

التي  ال���دويل  الأم���ن  جمل�س  وق����رارات 

اإ���س��رائ��ي��ل مم��ن��وع��ة من  ت��ن�����س ع��ل��ى اأن 

تاأكيد مزاعم ال�سيادة على اأي جزء من 

التي حتتلها« الفل�سطينية  الأرا�سي 

اأخ�������رى م��ن  اأم����اك����ن  “يف  واأ�����س����اف����ا 

ال���ع���امل، اأي�����دت امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة امل��ب��داأ 

���س��م  مي��ك��ن��ه��ا  ل  ال��������دول  اإن  ال���ق���ائ���ل 

املحتلة، مبا يف ذلك ما يتعلق  الأرا�سي 

بغزو رو�سيا واحتالها غر القانونين 

ل�سبه جزيرة القرم واأوكرانيا«

ك��م��ا رف�����س��ت امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة ن��ق��ل 

ال��ق��د���س يف  اإىل  ال�����س��ف��ارة الأم���ري���ك���ي���ة 

عهد دونالد ترامب يف عام 2017، وهي 

اإدارة  ع��ل��ي��ه��ا  ح��اف��ظ��ت  ال���ت���ي  اخل���ط���وة 

بايدن

 10 وق��������ع  امل�����ا������س�����ي،  ال���������س����ه����ر  ويف 

على  �سابقن  بريطانين  دبلوما�سين 

“التاميز”  ���س��ح��ي��ف��ة  ن�����س��رت��ه  خ��ط��اب 

ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب����وج����وب ب����ق����اء ال�������س���ف���ارة 

يتم  حتى  اأبيب”  “تل  يف  الريطانية 

فل�سطينية دولة  حتقيق 

االنباط-وكاالت

ت�����س��ت��ّم��ر ح�����رب ال����ظ����ال ب����ن اإي������ران 

ال�سربات  توجيه  يف  وتتمركز  واإ�سرائيل، 

ال�����س��ي��ران��ّي��ة ب��ي��ن��ه��م��ا لإحل�����اق الأ����س���رار 

ال��واح��دة ب��الأخ��رى، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأّن 

عظمى  ق��ّوًة  نف�سها  تعتر  الحتال  دول��ة 

اأّن  اإّل  املُ��ت��ط��وّرة،  التكنولوجيا  جم��ال  يف 

��ا ت��ع��م��ل يف  اجل��م��ه��ورّي��ة الإ���س��ام��ّي��ة اأي�����سً

للكيان،  الأذى  ُي�سبب  وب�سكٍل  املجال،  هذا 

باأّن  اأبيب  تل  الواِزنة يف  امل�سادر  ُتّقر  ولذا 

تهديًدا  ُي�سّكل  بات  الإي��رايّن  التحّدي  هذا 

اأوت��ي��ت من  ب��ك��ّل م��ا  اإ���س��رات��ي��ج��ًي��ا، وتعمل 

درء  على  اأخ��رى،  دوٍل  من  مُب�ساعدٍة  ق��ّوٍة، 

ق هذا اخلطر املُحدَّ

���س��ح��ي��ف��ة  ن���ق���ل���ت  ال�������س���ي���اق  ه������ذا  ويف 

)ي����دي����ع����وت اأح�������رون�������وت( ال����ع����رّي����ة ع��ن 

قولها  اأب��ي��ب  ت��ل  يف  ج���ًدا  مطلعٍة  م�����س��ادر 

تقارب  زي��ادة  اكت�سف  الح��ت��ال  جي�س  اإّن 

70 ب��امل��ائ��ة يف ح��ج��م امل���ح���اولت الإي��ران��ي��ة 

ال��وق��ت  ذات  يف  لف��ت��ًة  اإ���س��رائ��ي��ل،  ملهاجمة 

واإج���م���اًل،  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  اأه����داف  اأّن  اإىل 

وقعت  التي  املهمة  الهجمات  ع�سرات  هذه 

اأّن  ي��دع��ي  اجلي�س  لكن  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  يف 

على  واإحباطه،  عليه  التعرف  مت  معظمها 

ال�سحيفة نقلته  ما 

وت��اب��ع��ت امل�����س��ادر الإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة ق��ائ��ل��ًة 

الهجمات،  اإح���دى  ت�سببت  ذل���ك،  م��ع  اإّن���ه 

يافه(  )هيليل  م�ست�سفى  ا�ستهدفت  التي 

اإحل����اق  يف اخل�������س���رة، ج���ن���وب ح��ي��ف��ا، يف 

الطبية،  للموؤ�س�سة  العادي  بال�سر  ال�سرر 

وبالتايل وافق اجلي�س الإ�سرائيلّي واأر�سل 

ج���ن���وًدا م��ن ق�����س��م ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

والت�������س���الت مل�����س��اع��دة امل�����س��ت�����س��ف��ى ع��ل��ى 

الرغم  على  اإىل طبيعتها،  والعودة  التعايف 

من ذلك ، وفق اأقوالها

واأ�سارت امل�سادر اإىل اأّن جي�س الحتال 

ين�س  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال���ق���ان���ون  اأّن  اأو����س���ح 

مكلف  ال�سيراين  الوطني  امل��ق��ر  اأّن  على 

ب��ه��ذه ال��ق�����س��ي��ة، اإىل ج��ان��ب ج��ه��از الأم���ن 

موؤ�س�سات  يوّجه  ال��ذي  )ال�ساباك(،  ال��ّع��ام 

و�سركات  ال��ك��ه��رب��اء  و���س��رك��ة  ال��ب��ن��وك  مثل 

الهواتف املحمولة حول كيفية الدفاع عن 

اأنف�سهم �سد هجوم اإلكروين

ع�����اوة ع��ل��ى م���ا ذك����ر اأع�������اه، ����س���ّدّدت 

ميكن  اأّن��ه  على  اأبيب  بتل  املطلعة  امل�سادر 

الهواتف  اقتحام  اإيراين  �سيراين  لهجوم 

من  الآلف  م��ئ��ات  وت��ط��ب��ي��ق��ات  امل��ح��م��ول��ة 

امل��واط��ن��ن، وب��ال��ت��ايل ا���س��ت��خ��راج وت��وزي��ع 

م��ع��ل��وم��ات ح�����س��ا���س��ة وحم���رج���ة، وب�����س��رف 

ال��ن��ظ��ر ع��ن ه���ذا، ه��ن��اك اأن����واع اأخ���رى من 

ال��ه��ج��م��ات الإل��ك��رون��ي��ة م��ث��ل ال���س��ت��ي��اء 

وتعطيل  خا�سة  م�سرفية  ح�سابات  على 

حركة القطارات واإ�سارات املرور وا�ستخراج 

وغر  ال�سخ�سية  الطبية  املعلومات  ون�سر 

ذلك ، على حّد قولها

وك�������س���ف���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ال���ن���ق���اب، ن��ق��ًا 

ع��ن ذات امل�����س��ادر اأّن���ه اع��ت��ب��اًرا م��ن ال��ي��وم، 

هذه  مثل  �سد  امل��واط��ن��ن  حماية  تنق�سم 

التهديدات كما هو مذكور بن عدة جهات، 

واملهمة الرئي�سية للجي�س الإ�سرائيلّي هي 

الت�سغيلية  لأنظمته  الإلكرونية  احلماية 

للقوات الداخلية  العملياتية  وال�سبكة 

ال��ع��رّي��ة  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ورداً 

بحماية  يتعلق  فيما  امل�سوؤولة  اجلهة  عن 

يف  ن�سرها  ميكن  التي  املواطنن  معلومات 

الأمنية  املوؤ�س�سة  اأو�سحت  احل��رب،  اأوق��ات 

امل��واق��ف  يف  م��ًع��ا  تعمل  الهيئات  جميع  اأّن 

ال���روت���ي���ن���ي���ة وال����ط����ارئ����ة ����س���د ال��ه��ج��م��ات 

اأّك���دت  ال��ع��دّو، كما  الإل��ك��رون��ي��ة م��ن قبل 

ال�سحيفة يف تقريرها

ووف��ًق��ا ل��ل��م�����س��ادر الأم��ن��ّي��ة، ك��م��ا اأّك���دت 

ال�سحيفة العرّية، يدير اجلي�س الإيرايّن 

ح���ال���ًي���ا اأك�����ر م���ن 20 وح�����دة اإل��ك��رون��ي��ة 

هجومية، ع�سر منها على الأقل تعمل �سد 

الهجمات  معظم  اأّن  ُم�سيفة   ، اإ���س��رائ��ي��ل 

تتم  الأم��ن��ّي  اجلهاز  يف  حتديدها  مّت  التي 

ب�سكٍل اأ�سا�سيٍّ يف عطلة نهاية الأ�سبوع

م��ن  ال�����رغ�����م  ع���ل���ى  اأّن���������ه  اإىل  ول���ف���ت���ت 

لاأ�سلحة  املو�سع  بال�ستخدام  التهديدات 

ك��ب��ار  ي�����زال  ال�����س��ي��ران��ي��ة يف احل������رب، ل 

امل�������س���وؤول���ن ال��ع�����س��ك��ري��ن ي����ق����درون اأّن�����ه 

يف ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة ���س��ي��ك��ون ال��ت��ه��دي��د 

ال�سواريخ،  ه��و  لاإ�سرائيلين  الرئي�سي 

ويف نف�س الوقت يحذرون من اأّن الإنرنت 

�سيكون قادًرا على تعطيل اجلي�س والدولة 

وي�سر بكل عملية يف حياتنا

ال�سحيفة  اخ��ت��ت��م��ت  ل��ل��م�����س��ادر  ووف���ًق���ا 

ب���ال���ق���ول: ق����ّدم ق�سم  ال���ع���رّي���ة ت��ق��ري��ره��ا 

نظاًما  الأ�سبوع  هذا  املعلومات  تكنولوجيا 

القتال  اأهداف  ملزامنة  جديًدا مت تطويره 

والأعداء التي �سيتم مهاجمتها يف احلرب، 

النظام  يتيح  ال�سمالية.  ال�ساحة  خا�سة يف 

امل�سمى Maestro زيادة تاأثر الهجوم 

و�سرعة  ومرونة  والبحر،  والر  اجلو  من 

تفعيل القوات من قبل املقر الرئي�سّي، كما 

يوفر بيانات قتالية موحدة ونقاط �سعف 

العامة  الأرك����ان  وهيئة  الأ���س��ل��ح��ة  جلميع 

باجلي�س الإ�سرائيلّي ، على حّد تعبرها

)ه��اآرت�����س(  �سحيفة  اأّن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ٌر 

العرّية كانت موؤخًرا قد نقلت عن رئي�س 

الإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة،  ال��وط��ن��ّي��ة  ال�����س��اي��ب��ر  هيئة 

غ��اب��ي ب��ورت��ن��وي، ق��ول��ه اإّن اإي����ران حت��وّل��ت 

ل����اع����ٍب م�����رك�����زيٍّ ُت����واج����ه����ه اإ����س���رائ���ي���ل، 

اإىل ك��لٍّ م��ن ح��زب اهلل وحركة  ب��الإ���س��اف��ة 

اأّن  ُم�������س���ي���ًف���ا  ف��ل�����س��ط��ن،  يف  )ح����م����ا�����س( 

الإ�سرائيلّية  ال�سيرانّية  الدفاع  منظومة 

مت��ّك��ن��ت م���ن ���س��د ح����وايل 1500 حم��اول��ة 

ه���ج���وم ع���ن ط���ري���ق ال�����س��اي��ب��ر يف ال�����س��ن��ة 

الأخرة

بحاجٍة  اإ�سرائيل  اأّن  اإىل  اأ�سار  بورتنوي 

ل��ق��ّب��ٍة ح���دي���دّي���ٍة ل���س��ت��خ��دام��ه��ا يف جم��ال 

عن  والدفاع  ال�سيرانّية  الهجومات  �سّد 

وتخفي�س  لتقليل  وتوؤّدي  الكيان  مواطني 

على  ك��ب��رٍة،  ب�سورٍة  امل��ذك��ورة  الهجومات 

حّد قوله

 المطران عطا اهلل حنا: »الفلسطينيون ومنذ زمن بعيد 
فقدوا الثقة بما يسمى »العملية السلمية«

االنباط-وكاالت

قال املطران عطا اهلل حنا رئي�س اأ�ساقفة 

ب��اإن  �سب�سطية ل��ل��روم الأرث��وذك�����س ام�����س: 

زم��ن  م��ن��ذ  ال��ث��ق��ة  ف��ق��دوا  “الفل�سطينين 
فمنذ  ال�سلمية  بالعملية  ي�سمى  مب��ا  بعيد 

ع�سرات ال�سنن وهم يحدثوننا عن عملية 

�سلمية ولكن ما نراه على الر�س ل عاقة 

له بال�سام ل من قريب ول من بعيد بل 

ناهيك عما  �سعبنا  ا�ستهداف  اإمعان يف  هو 

يحدث يف القد�س من ا�ستهداف للمقد�سات 

والأوق��اف والأحياء املقد�سية وللمقد�سين 

وما يحدث يف اكر من مكان يف هذه البقعة 

خطرة  انتهاكات  من  العامل  من  املقد�سة 

حلقوق الن�سان وا�ستهداف ل�سعبنا يف كافة 

تفا�سيل حياته

واأ�����س����اف: اأن ال��غ��ال��ب��ي��ة ال�����س��اح��ق��ة من 

اأبناء �سعبنا يعتقدون باأن ما ا�سطلح على 

ال�سلمية  بالعملية  وبهتانا  زورا  ت�سميته 

اأكذوبة كرى ،  اإل  اإمن��ا مل يكن يف الواقع 

فخال هذه الفرة ازدادت حدة التعديات 

وبناء  امل�ستوطنات  واإقامة  الأرا���س��ي  ونهب 

ال�سهداء  ع��ن  ناهيك  العن�سرية  الأ����س���وار 

ال��ذي��ن ي��رت��ق��ون وال����س���رى وامل��ع��ت��ق��ل��ن يف 

�سجون الحتال

ال  ي��ث��ق��ون  ل  الفل�سطينيون  اأن  واأك����د 

ووطنيتهم  ورباطهم  وثباتهم  ب�سمودهم 

ول ي���راه���ن���ون ع��ل��ى اي����ة ج��ه��ة خ��ارج��ي��ة ، 

والقومية  الوطنية  امل��واق��ف  نقدر  كنا  وان 

لاحرار من ابناء امتنا العربية وا�سدقاءنا 

املنت�سرين يف م�سارق الر���س ومغاربها ال 

ان ابناء �سعبنا ل�سان حالهم وخا�سة يف هذه 

املرحلة التي منر بها “ ل يحك جلدك ال 

ظفرك »

 دعوات في أراضي 48 لشد الرحال 
إلى األقصى االثنين والثالثاء

االنباط-وكاالت

اأطلق ن�سطاء يف الداخل الفل�سطيني املحتل 

دعوات ل�سد الرحال للم�سجد الأق�سى املبارك 

ي��وم��ي الإث��ن��ن وال��ث��اث��اء امل��ق��ب��ل، للت�سدي 

الأق�سى  للم�سجد  امل�ستوطنن  لقتحامات 

التي  اليهودية  الأع��ي��اد  مع  بالتزامن  املبارك 

تبداأ يوم الثاثاء وحتى �سهر ت�سرين الثاين/

اأكتوبر املقبلوقال ع�سو جلنة التوجيه العليا 

�سحفي،  بيان  يف  العقبي  اأ���س��ام  النقب  لعرب 

حتى  اأعناقنا  يف  اأمانة  الأق�سى  امل�سجد  “اإن 
ن�سلم الراية للنبي حممد يوم القيامة، ونقول 

له هذا م�سراك يا ر�سولنا، مل نغّر ومل نبدل 

و�سنكون مع الأق�سى اأينما كان«

و�سدد على اأن “الأق�سى اأمانة يف اأعناقنا 

وعلينا اأن نرابط فيه ون�سد الرحال اإليه حتى 

لو منعونا، علينا اأن نبقى فيه ونقراأ القراآن«

بدعم  ال�ستيطانية  اجلماعات  وتخطط 

حكومة الحتال يف مو�سم الأعياد اليهودية 

والق���ت���ح���ام���ات ل��اأق�����س��ى اإىل ن��ف��خ ال��ب��وق، 

واق��ت��ح��ام امل�����س��ج��د ب��ث��ي��اب ك��ه��ن��وت��ي��ة بي�ساء، 

وزي��ادة  النباتية،  القربان  لطقو�س  وحم��اك��اة 

اأعداد املقتحمن للم�سجد

اجل���دي���ر ب���ذك���ره اأن ع�����س��رات احل��اف��ات 

تنطلق خال اأيام الأ�سبوع من اأرا�سي48 اإىل 

امل�سجد الأق�سى املبارك للرباط فيه

 خبراء األمم المتحدة ينتقدون توّجه »تروس« لنقل سفارة بريطانيا للقدس

ل الجيش والدولة   التهديد الرئيسّي الصواريخ واإلنترنت سُيعطِّ
وكّل عملية بحياتنا.. إيران ُتدير 20 وحدًة الكترونّية هجومّية

االنباط-وكاالت

ق���ام���ت ق�����وات الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

ام�����س ال�����س��ب��ت، مب��ن��ع م��واط��ن��ن ون�����س��ط��اء 

ق��ري��ة  اإىل  ال���و����س���ول  م����ن  وم��ت�����س��ام��ن��ن 

ال��ت��وان��ة ب��ب��ل��دة ي��ط��ا ج��ن��وب اخل��ل��ي��ل، �سد 

ال�ستيطان عمليات 

وي����اأت����ي م��ن��ع الح����ت����ال ل���ه���م؛ ح��ت��ى ل 

الأه��ايل يف ظل  وم�ساندة  دعم  لهم  يت�سنى 

م��وا���س��ل��ة ع��م��ل��ي��ات ال���س��ت��ي��ط��ان، ال��ه��ادف��ة 

اأرا�سيهم لرحيل املواطنن من 

ب�����دوره، ق���ال م��ن�����س��ق ال��ل��ج��ان ال��وط��ن��ي��ة 

وال�����س��ع��ب��ي��ة مل��ق��اوم��ة اجل����دار وال���س��ت��ي��ط��ان 

راتب جبور ل� وفا ، اإن الفعالية جاءت بدعوة 

من حركة فتح \ اإقليم يطا و�سواحيها، 

وال���ل���ج���ان ال���وط���ن���ي���ة وال�����س��ع��ب��ي��ة، وجل���ان 

مت�سامنن  مب�ساركة  وال�سمود،  احلماية 

اأج�����ان�����ب ت����ه����دف مل�������س���ان���دة امل����واط����ن����ن يف 

التجمعات ال�سكانية يف م�سافر يطا

يف  تاأتي  التوانة  لبلدة  امل�ساندة  وت��اب��ع: 

ظ��ل ال��ه��ج��م��ة ال��ت��ي ت��ت��ع��ر���س ل��ه��ا م��ن قبل 

الح���ت���ال ال����ذي ي�����س��ع��ى ل��ا���س��ت��ي��اء على 

الأرا�����س����ي ل�����س��ال��ح ال���س��ت��ي��ط��ان، واإن�����س��اء 

تدريب مع�سكرات 

اأن الح���ت���ال ع���زز من  واأو����س���ح ج��ب��ور 

ت����واج����ده وان���ت�������س���اره يف خم��ت��ل��ف ال���ق���رى 

واخلرب بامل�سافر، وقام مبنع املواطنن من 

الو�سول اإىل قرية اللتواين

واأردف اأن الحتال ا�ستوىل على مفاتيح 

املت�سامنون،  فيها  مبن  املواطنن  مركبات 

وال��غ��از  ال�سوتية  ال��ق��ن��اب��ل  ب��اإط��اق  و���س��رع 

ال�سام �سوب امل�ساركن يف هذه الفعالية

امل��دع��وم��ة  ق�����وات الح����ت����ال  اأن  ُي���ذك���ر 

ب���ق���رارات واأوام������ر م���ن ح��ك��وم��ة الح��ت��ال 

م�سافر  يف  القمعية  ممار�ساتها  من  �سعدت 

ي��ط��ا، وامل��ت��م��ث��ل��ة ب��ع��م��ل��ي��ات ال���ه���دم، ووق���ف 

البناء

��ا، منع امل��واط��ن��ن ورع���اة الأغ��ن��ام  واأي�����سً

من الو�سول اإىل اأرا�سيهم بهدف الفاحة 

املمار�سات  م��ن  وغ��ره��ا  اأغ��ن��ام��ه��م  رع��ي  اأو 

املزيد  على  لا�ستياء  ال��رام��ي��ة  القمعية 

من الأرا�سي ل�سالح ال�ستيطان

ت�����س��ه��د ُم�����دن وق�����رى وب����ل����دات ال�����س��ف��ة 

ال��غ��رب��ي��ة وال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ت��ن، ح���ال���ًة من 

ا  رف�سً امللحوظ،  والتوتر  ال�سعبي  الغ�سب 

وا���س��ت��ن��ك��اًرا لع����ت����داءات ق����وات الح���ت���ال 

وُق���ط���ع���ان امل�����س��ت��وط��ن��ن ب���ح���ق امل���واط���ن���ن 

اع��ت��ق��الت  بحملة  وق��ي��ام��ه��م  وممتلكاتهم، 

متكررة، يف ظل �سمٍت عربي خمٍز عن جلم 

الحتال لوقف ممار�ساته العن�سرية بحق 

لفل�سطينين ا

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ان��ت��ه��اك��ات الح��ت��ال 

ُت�����س��ك��ل ان��ت��ه��اًك��ا ���س��ارًخ��ا ل��ق��واع��د ال��ق��ان��ون 

ال����دويل الإن�����س��اين، وت��ع��دًي��ا ���س��ارًخ��ا على 

احل����ق����وق امل���ك���ف���ول���ة مب���وج���ب الت���ف���اق���ات 

ال���دول���ي���ة، م���ا ي��ت��ط��ل��ب ���س��غ��ًط��ا ج�����اًدا على 

الحتال لحرام حالة حقوق الإن�سان يف 

الفل�سطينية الأرا�سي 

وُت�����ط�����ال�����ب امل����وؤ�����س���������س����ات احل���ق���وق���ي���ة 

ب�����س��رورة  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  الفل�سطينية، 

ح���م���اي���ة ال�������س���ع���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي واإل��������زام 

الح����ت����ال ب���وق���ف ج���رائ���م���ه واع���ت���داءات���ه 

الوح�سية �سد املواطنن الُعزل

 مهددة باالستيطان.. االحتالل يمنع مواطنين من دعم أهالي التوانة بالخليل

 »نحمي األقصى«.. وسم يتصدر منصات 
ونصرته األقصى  لحماية  التواصل 

االنباط-وكاالت

اأط��ل��ق��ه  و���س��م  »#نحمي_الأق�سى”.. 

ن�سطاء مقد�سيون وعرب، مع ت�ساعد الدعوات 

الفل�سطينية لتكثيف الرباط واحل�سد الدائم 

يف امل�سجد الأق�سى املبارك، وحمايته والدفاع 

املتطرفن  امل�ستوطنن  اقتحامات  م��ن  عنه 

وخمططاتهم خال مو�سم الأعياد اليهودية 

املقبلة، والذي يبداأ يوم الثنن املقبل

وي��ت�����س��در ال��و���س��م ال����ذي اأط��ل��ق باللغتن 

#نحمي_الأق�سى،  والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية 

من�سات  من  ع��دد   ،»Save_alAqsa#
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، م��ع ����س���رورة تفعيل 

الإل��ك��روين ع��ره، تزامًنا مع موجة  الن�سر 

ومع  الأق�سى  امل�سجد  على  الأع��ت��ى  ال��ع��دوان 

اق�����راب م��و���س��م الأع����ي����اد، ت�����زداد مم��ار���س��ات 

الحتال بحق الأق�سى ورواده اأكر �سراوة، 

الفرة  تلك  “الهيكل”  منظمات  وت�ستغل 

املقتحمن،  اأع���داد  زي���ادة  على  التحري�س  يف 

وفر �س واقع جديد فيه، من خال “فر�س 

التلمودية والنفخ بالبوق، واقتحام  ال�سلوات 

ب��ي�����س��اء، وحم��اك��اة  ب��ث��ي��اب كهنوتية  امل�����س��ج��د 

�سرطة  وا�ستبقت  النباتية«  القربان  لطقو�س 

الحتال ذلك، بحملة ابعادات اأ�سدرتها بحق 

الأق�سى  عن  ومرابطات  ومرابطن  ن�سطاء 

ل��ف��رات متفاوتة، مت��ه��ي��ًدا لإت��اح��ة الأج���واء 

للم�ستوطنن لتنفيذ اقتحاماتهم اجلماعية 

امل���ب���ارك، خ��ال  واع��ت��داءات��ه��م ب��ح��ق امل�سجد 

اأع��ي��اده��م ن�����س��رة الأق�����س��ى وك��ت��ب��ت امل��راب��ط��ة 

امل��ق��د���س��ي��ة ه��ن��ادي احل���ل���واين ع��ل��ى �سفحتها 

ب�”في�سبوك”: “ل زالت اأطماع الحتال يف 

اعتقالت  ت��ّرر  ول  تتزايد،  الأق�سى  امل�سجد 

واإبعادهم  وتخويفهم  للمقد�سين  الحتال 

فرة  خ��ال  بالأق�سى  لبط�سهم  متهيًدا  اإل 

الأق�سى  امل�سجد  “ن�سرة  واأ�سافت  اأعيادهم« 

لي�س خ���ي���اًرا، ه��و ف��ر���س ع��ن ع��ل��ى ك��ل ف��رد، 

بقلمه،  ال��رب��اط فليدفع عنه  ع��ن  فمن عجز 

ف��م��ن ع��ج��ز ف��ب��ال��دع��اء« وت��اب��ع��ت “يف ال��وق��ت 

الذي يح�سد املحتّل فيه لقتحام الأق�سى يف 

احل�سد  �سار  املقبلة،  العرية  الأع��ي��اد  ف��رة 

وال��ت��واج��د ف��ي��ه وع����دم ت��رك��ه واج����ٌب وف��ر���س 

ع���ن، و���س��ار ال���رب���اط ل��ك��ل ق�����ادٍر يف ال��ق��د���س 

والداخل الفل�سطيني وال�سفة الغربية فر�س 

عٍن وعبادة ل ي�ساويها يف الف�سل �سيء بهذه 

الأيام ..فهّبوا لن�سرة م�سجدكم« واأما النا�سط 

اأده��م اأبو �سلمية، فكتب على �سفحته مبوقع 

تف�سلنا  م���ع���دودة  اأي�����اٌم  قائًا:”  “توير” 
امل�ستوطنن،  قطعان  اأع��ي��اد  مو�سم  ب��دء  ع��ن 

مبا�سًرا  ه��دًف��ا  فيها  القد�سي  احل��رم  �سيكون 

لاقتحامات اليومية، التي لن يف�سلها �سوى 

الرباط يف باحاته، ومنع ا�ستباحتها ب��الأرواح 

والدم« فيما، غردت اأن�سام احلرية على موقع 

نركه  ول��ن  اأق�سانا  “�سنحمي  “توير”: 
اأف��ع��ال و�سي�سهدها  ب��ل  اأق���وال  وح��ي��ًدا ..لي�س 

ال���ع���امل« وت�����س��اءل��ت “كيف مي��ه��د الح��ت��ال 

كبر  ع���دد  حت�سيد  اق��ت��ح��ام:  عملية  لأك����ر 

للمقتحمن، اعداد البا�سات لنقلهم، ال�سجود 

يف  النفخ  ت��ل��م��ودي��ة،  طقو�س  ت��اأدي��ة  امللحمي، 

امل�سجد  ب��اح��ات  التعري يف  ال��ت��ورات��ي،  ال��ب��وق 

الرنتي�سي  حممد  القرابن؟«وكتب  واإدخ���ال 

اأمانيكم  ومبلغ  وجهتكم  القد�س  “اجعلوا 

فمن للقد�س اإل نحن، وملن الع�سق اإن مل يكن 

للقد�س، ومن اأراد اأن ينظر اإىل بقعة من بقع 

اجلنة فلينظر اإىل بيت املقد�س« واأ�ساف “يا 

بوا�سل ال�سفة والداخل املحتل انتف�سوا ن�سرًة 

القتحامات”،  ط��وف��ان  وام��ن��ع��وا  ل��اأق�����س��ى، 

الح��ت��ال  دام  ل��و  حتى  لنا  “الن�سر  متابًعا 

مئة عام اأُخرى، اإن الأق�سى لنا وكل �سر من 

بامل�ساركة«  ول��ن نر�سى  لنا  اأرا���س��ي فل�سطن 

وغرد نا�سط اآخر “يا رب اأق�سانا يف خطر .. 

الأق�سى يف  ن��ودع��ك  رب  فيا  اأح��د معنا..  ول 

حفظك”، موؤكدة اأن القد�س �ستبقى عا�سمتنا 

اإىل الأبد واأما املعتكف حممد ال�سعدي فقال 

“نوينا العتكاف يف الع�سر الأواخر من اأيلول 
وكل الأ�سهر لنا”، بعدما اأعلن نيته العتكاف 

حتى  ال�سم�س  طلوع  من  الأق�سى  امل�سجد  يف 

م��غ��ي��ب��ه��ا، اب���ت���داًء م���ن اأم�������س اجل��م��ع��ة وحتى 

الحتال  خمططات  احل��ايل  الأ�سبوع  نهاية 

يف ال�سياق، وجه فل�سطينيو اخل��ارج ن��داًء اإىل 

للوقوف يف وجه  والإ�سامية  العربية  الأم��ة 

خم��ط��ط��ات الح����ت����ال، يف ظ���ل ال��ت��ه��دي��دات 

الأع��ي��اد  موا�سم  يف  الأق�سى  امل�سجد  لتهويد 

يف  للمرابطة  �سعبنا  اأب��ن��اء  ودع����وا  ال��ي��ه��ودي��ة 

امل�ستوطنن،  اقتحامات  ومواجهة  الأق�سى 

م�سرين اإىل اأن الحتال قام على اأ�سا�س اأن 

اليهودي”،  لل�سعب  امليعاد  “اأر�س  فل�سطن 

واأن ل وجود ل�سعب فل�سطيني، وبناًء على ذلك 

بت�سييد  اإل  ال�سهيوين  امل�����س��روع  يكتمل  ف��ا 

“لذلك  واأ�سافوا  الأق�سى  مكان  “الهيكل” 
لن  ال��و���س��ائ��ل  ب�ستى  امل�سجد  ا���س��ت��ه��داف  ف���اإن 

يتوقف، وال�سبيل الوحيد لردعهم هو طريق 

الأق�سى  اأن  موؤكدين  واملقاومة”،  ال�سمود 

ق�سية الأمة جمعاء ولبد اأن يتحمل اجلميع 

م�سوؤوليته من موؤ�س�سات وهيئات دولية للدفاع 

ل��اح��ت��ال  �سهلة  ف��ري�����س��ة  ن��رك��ه  واأل  ع��ن��ه 

القد�س  موؤ�س�سة  وج��ه��ت  ب���دوره���ا،  الغا�سب 

الدولية نداًء اإىل علماء ال�سريعة الإ�سامية، 

بوجوب “جتديد اإجماع الأمة على ثوابتها يف 

امل�سجد الأق�سى، يف وجه حماولت حموه من 

الوجود وتاأ�سي�س املعبد املزعوم على اأنقا�سه«

اإن” امل�سجد  ب��ي��ان:  يف  امل��وؤ���س�����س��ة  وق��ال��ت 

الأق�����س��ى ي��ت��ع��ر���س اإىل خ��ط��ر اإح����ال ديني 

اإجمايل، يتطلع اإىل اإزالته من الوجود وبناء 

)املعبد( مكانه وعلى كامل م�ساحته، يف روؤية 

تتبناها حكومة الحتال وتعمل على فر�سها، 

“اأمام  واأ�سافت  املتطرف«  اليمن  ويتبناها 

املحدقة،  الوجودية  اجل�سيمة  املخاطر  ه��ذه 

وحم��اولت الحتال امل�ستميتة حل�سم هوية 

القد�س منذ قرار ترامب العراف بالقد�س 

فاإننا  2017؛  يف  ال�سهيوين  للكيان  عا�سمة 

نتوجه بالنداء اإىل علماء ال�سريعة الإ�سامية، 

وهم طليعة الأم��ة التي تب�سرها مبقد�ساتها 

ثوابت  حلرف  الت�سدي  ب�سرورة  وواجباتها، 

الأمة يف امل�سجد الأق�سى، مبا ُي�سهم يف تعزيز 

التم�سك  الأم��ة مبختلف مكوناتها يف  جهود 

بهويته والدفاع عنه يف وجه كل تهديد«

ب��ك��ام��ل م�����س��اح��ت��ه  اأن الأق�������س���ى  واأك�������دت 

اإ�سامي خال�س ل يقبل الق�سمة ول امل�ساركة، 

ذلك  يف  مب��ا  واإع���م���اره  و�سيانته  اإدارت�����ه  واأن 

لهيئة  ت��ب��ق��ى  اأن  ي��ج��ب  اأ�����س����واره اخل���ارج���ي���ة 

ال��ي��وم الأوق����اف  اإ���س��ام��ي��ة ح���رة الإرادة، ه��ي 

الإ�سامية يف القد�س
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معان يواصل التحضير لمباريات الحسم بالدوري 

االنباط – عامن 

بقيادة  املكثفة  حت�ضرياته  معان  يوا�ضل 

م�ضواره  ال�ضتئناف  ا�ضتعدادا  جللال،  اإ�ضام 

ويللقللبللل  االأردين.  املللللحللللرفللللن  دوري  يف 

ملللعلللان علللللى خلللو�لللض ملللواجلللهلللة مللهللمللة اأمللللام 

 18 اجلللولللة  يف  املقبل،  اخلمي�ض  اجلللزيللرة، 

مللن الللبللطللولللة، علللللى ا�للضللتللاد االأمللللري حممد 

يلللعلللاين مللن  اللللفلللريلللق  بللللالللللزرقللللاء. ومللللا زال 

يف  �ضيفتقد  حلليللث  واالإيلللقلللافلللات،  االإ�لللضلللابلللات 

مللبللاراة اجلللزيللرة العللبلليلله: طلللال احللللواري 

الللذي  الللللرواد  واإبللراهلليللم  االإنللللللذارات،  ب�ضبب 

عللوقللب بلللاالإيلللقلللاف لللثللاث ملللبلللاريلللات، واإبللللاء 

اللللرحملللي املللتللواجللد خللللارج اللللبلللاد. ويللعللاين 

ملللعلللان كلللذللللك مللللن غللليلللاب العللللبلللله، عللا�للضللم 

الق�ضاة، ب�ضبب االإ�ضابة القوية التي تعر�ض 

لها منذ مرحلة االإياب. كما تعر�ض �ضليمان 

يف  م�ضاركته  خللال  قوية،  الإ�ضابة  زمللع  اأبللو 

الللوديللة  املللبللاراة  يلعب  حيث مل  الللتللدريللبللات، 

ال�ضرحان.  مغري  اأمللام  مللوؤخللرا  اأقيمت  التي 

وكلللللان ملللعلللان خلللا�لللض املللللبللللاراة الللللوديللللة اأمللللام 

يف  مقيدين  غري  باعبن  ال�ضرحان،  مغري 

العدد  وجللود  عللدم  ظل  يف  الفريق،  ك�ضوفات 

مللبللاراة مغري  وخللال  العنا�ضر.  مللن  الللكللايف 

الللري  الللاعللبللان خللالللد  اللل�للضللرحللان، تعر�ض 

وحممد امل�ضة لاإ�ضابة اأي�ضا، حيث يتلقيان 

الللعللاج بللعلليللدا عللن الللتللدريللبللات اجلللمللاعلليللة. 

تدريبات  عن  كذلك  االإ�ضابة  ب�ضبب  ويغيب 

معان  ويحتل  الللردايللدة.  خالد  العبه  معان، 

املللحللرفللن  دوري  يف  االأخللللللري  قللبللل  امللللركلللز 

بينما  نللقللطللة،   ”13“ بللر�للضلليللد  االأردين، 

ي�ضتقر اجلزيرة عا�ضرا ب”14” نقطة.

أعالن المشاركين في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 
االنباط – عامن 

ال�ضيارات قائمة  اأعلنت االأردنية لريا�ضة 

مرتفع  لت�ضلق  احل�ضن  �ضباق  يف  امل�ضاركن 

يللوم اجلمعة  الللذي ينطلق  اللللدويل  الللرمللان 

االأردن  مللن  مت�ضابقا   21 مبلل�للضللاركللة  املللقللبللل 

ويتكون  واحدة.   مت�ضابقة  منهم  وفل�ضطن 

امل�ضاركن.   لللكللافللة  جلللوالت   3 مللن  اللل�للضللبللاق 

 203 والبداية  3000 مر  امل�ضار  ويبلغ طول 

االرتللفللاع  وفللرق  مللرا   446 والنهاية  اأمللتللار، 

 .%  8 الللللتللللدرج  ملل�للضللتللوى  ويللبلللللغ  مللللرا   243

ويقام ال�ضباق بتنظيم من االأردنية لريا�ضة 

ووفلللق  االأردن،  زيلللن  وبللرعللايللة  الللل�لللضللليلللارات، 

يوم  �ضتجرى  لل�ضباق  التكميلية  التعليمات 

وتللوزيللع  االإداري  الللتللدقلليللق  عملية  االثللنللن 

االأرقلللللام علللللى املللتلل�للضللابللقللن  ومن ثللم اإجلللراء 

الللفللحلل�للض الللفللنللي لللللل�للضلليللارات املللل�لللضلللاركلللة يف 

ال�ضباق يف كراج اأبوطوق باملنطقة ال�ضناعية 

املللتلل�للضللابللقللون  و�للضلليللجللري  الللل�لللضلللري،  وادي  يف 

تلللدريلللبلللاتلللهلللم يلللوملللي اللللثلللاثلللاء واالأربلللللعلللللاء 

قد  جويحان  �ضاكر  املت�ضابق  وكان  املقبلن. 

مرتفع  لت�ضلق  احل�ضن  �ضباق  حقق  لقب 

امللل�للضللاركللون  التوايل.   علللللى  مللرتللن  الللرمللان 

�ضيارة  منت  على  جويحان  �ضاكر  ال�ضباق  يف 

على  اللل�للضللرفللا  ايللهللاب   ،8 ايللفللو  ميت�ضوبي�ضي 

على  �ضبيحات  حممد   ،10 ايفو  �ضيارة  منت 

على منت  النجار  امين   ،6 ايفو  �ضيارة  منت 

�ضيارة ايفو بروتو تايب،  ه�ضام اأمري النجار 

علللللى مللنت �للضلليللارة ايللفللو 7، نللانلل�للضللي املللجللايل 

على  مو�ضى  عامر   ،6 ايفو  �ضيارة  منت  على 

عارف  عا�ضم  �ضتارليت،  تويوتا  �ضيارة  منت 

ا�لللض، عمار  اآر  كليو  ريللنللو  �للضلليللارة  مللنت  علللللى 

ايه  دبليو  ام  بللي  �للضلليللارة  مللنت  على  القي�ضي 

 ،8 ايللفللو  �ضيارة  مللنت  اللللداود على  عللدي   ،46

دبليو  ام  بي  �ضيارة  منت  على  طعيمة  �ضامل 

بي  �ضيارة  املحي�ضن على منت  30، خليل  ايه 

ايفو  �ضيارة  3، غيث وريكات على منت  ام  ام 

7 بروتو تايب، حمادة عودة )فل�ضطن( على 

منت �ضيارة ايفو 10، رائد ده�ضان على منت 

�ضيارة  منت  على  البنا  اأحمد   ،3 ايفو  �ضيارة 

غولف يف دبليو، يزن قطان على منت �ضيارة 

ملليللتلل�للضللوبلليلل�للضللي كلللوللللت، ملل�للضللطللفللى عللطللاري 

على  النجار  اأمللري   ،8 ايفو  �ضيارة  منت  على 

اأبو  عي�ضى  كولت،  ميت�ضوبي�ضي  �ضيارة  منت 

9، ه�ضام  ايللفللو  �للضلليللارة  جللامللو�للض علللللى مللنت 

النجار على منت �ضيارة ايفو 9.

22 FIFA مركز Zain Esports Jo يقيم بطولة لعّشاق  
االنباط – عامن 

يف اإطلللللار اهللتللمللامللهللا اللللوا�لللضلللع بللقللطللاع 

املللملللللكللة،  اللللريلللا�لللضلللات االإللللكلللرونللليلللة يف 

اإقامة وتنظيم بطوالت الأ�ضهر  ولتوا�ضل 

يف  �ضعبية  واأكرثها  االإلكرونية  االألعاب 

االأردن ومن  زيللن  �ضركة  اأقللامللت  الللعللامل؛ 

االإلكرونية   للريا�ضات  مركزها  خللال 

اجلمعة،   )Zain Esports Jo(

و�ضط   ”22 “فيفا  لعبة  لع�ضاق  بطولة 

بللاالإثللارة  مليئة  مملليللزة  تناف�ضية  اأجللللواء 

واحلما�ض. و�ضارك يف البطولة 180 العباً، 

مت ت�ضفيتهم على مدار يومن عر تقنية 

االت�ضال املرئي عن ُبعد ليتاأهل 8 العبن 

يف  قيمت 
ُ
اأ التي  البطولة  لنهائيات  منهم 

ة زين لاإبداع )ZINC( مبجمع  من�ضّ

الللتللي قدمها  لللاأعللمللال،  امللللللك احللل�للضللن 

حللمللزة فللار�للض مبلل�للضللاركللة �للضللانللع املحتوى 

الغور”،  بل”اأبو  املللعللروف  الللغللامن  اأحللمللد 

وعلللّللللق علللللى الللبللطللولللة املللعللّلللق الللريللا�للضللي 

“ال�ضيك�ض”،  بلللل  اللل�للضللهللري  علللللي  حمللمللد 

مو�ضى  علللللي  الللبللطللولللة  حملللللل  كلللان  فيما 

 ،)Abu srwal(بل املللللللللعللللللللروف 

كلللملللا مت بلللللث اللللبلللطلللوللللة علللللللى �للضللفللحللة 

ملللركلللز زيللللن للللللللريلللا�لللضلللات االإللللكلللرونللليلللة 

“ZainEsportsJo”  على من�ضة 

فلليلل�للضللبللوك وو�للضللل علللدد ملل�للضللاهللديللهللا اإىل 

24 األللللف ملل�للضللاهللد. وفللللاز فلللرهلللاد تللوفلليللق 

على  وحلل�للضللل  االأول  بللاملللركللز  ملل�للضللطللفللى 

وحللاز  ديللنللار،   500 بقيمة  نللقللديللة  جللائللزة 

على جائزة  ا�ضماعيل  الدين حممود  نور 

فيما  ديللنللار،   300 البالغة  الللثللاين  املللركللز 

ثالثاً  جميد(  )اأبللو  ال�ضرايرة  حمزة  حل 

 200 بقيمة  نقدية  جللائللزة  على  وح�ضل 

اأقامت خال هذا  زين  باأن  يذكر  دينار. 

اللللعلللام ملللن خلللال مللركللزهللا للللللريللا�للضللات 

�للضللخللمللة  بلللللطلللللوالت   5 االإللللللكلللللرونللللليلللللة 

لعبة  بطولة  هي  االإلكرونية،  لاألعاب 

ملللوؤخلللراً  اأقللامللتللهللا  واللللتلللي   )PUBG(

لللنللجللوم اللللبلللث االأردنللللليلللللن، وبللطللولللتللن 

للللللعللبللة   وبللللطللللولللللة   ،22 فللليلللفلللا  للللللللعلللبلللة 

 ،”Rainbow Six Siege“
والقت اإقبااًل وا�ضعاً من العبي وحمريف 

االإلكرونية. الريا�ضات  ومتابعي 

مشاركة واسعة في بطولة االردن للجولف 
االنباط – عامن 

واأوروبللللللليلللللللة  عللللربلللليللللة  دولللللللللة  اكدت11 

ملل�للضللاركللتللهللا يف فللعللاللليللات الللنلل�للضللخللة رقلللم 31 

التي  للجولف،  املفتوحة  االأردن  بطولة  من 

 22 اإىل   20 ملللن  اللللفلللرة  خللللال  �للضللتللقللام 

ت�ضرين االأول املقبل، على ماعب واأكادميية 

اآيلللللللة يف الللعللقللبللة.وهللي اللل�للضللعللوديللة واللللعلللراق 

وقللطللر وملل�للضللر ولللبللنللان والللل�لللضلللودان واملللغللرب 

اإىل جللانللب  وبلللللغللاريللا و�للضللربلليللا والللل�لللضلللويلللد، 

يتوقع  الللذي  الوقت  يف  االأردن،  املنظم  البلد 

فلليلله اأن يللرتللفللع فلليلله علللدد اللللللدول امللل�للضللاركللة 

خلللال االأيلللللام الللقللللليلللللة املللقللبلللللة، ملللع انللتللظللار 

اأذربيجان  دول،  تاأكيدات من  املنظمة  اللجنة 

وتللونلل�للض والللبللحللريللن و�للضلللللطللنللة عللمللان، علما 

يغلق  والللاعللبللن  للللللفللرق  الت�ضجيل  بللاب  اأن 

وميثل  املللقللبللل.  االأول  ت�ضرين  مللن  االأول  يف 

نحو  للجولف،  املفتوحة  البطولة  يف  االأردن 

والنا�ضئن،  ال�ضباب  فئتي  من  العبن   10
الوطني  للمنتخب  الفني  املللديللر  اأكلللد  حيث 

من  الن�ضخة  هذه  اأن  را�ضي،  عامر  العراقي 

يعود  مبللا  قللويللا،  تناف�ضا  �ضت�ضهد  الللبللطللولللة 

 بللالللفللائللدة علللللى الللاعللبللن امللل�للضللاركللن كللافللة.

اللللللدويل  اللللطلللابلللع  “يطغى  را�للللضللللي،  وقللللللال 

للللللمللرة االأوىل، ما  املللفللتللوحللة  الللبللطللولللة  علللللى 

�ضتكون  اأنللهللا  علللللى  اأوللليللة  مللوؤ�للضللرات  مينحنا 

بن  التناف�ض  م�ضتوى  على  وحمتدمة  قوية 

اىل  الفللتللا  الفئات”،  خمللتلللللف  يف  الللاعللبللن 

االأردنللليلللن  الللاعللبللن  �ضتمنح  الللبللطللولللة  اأن 

مع  لديهم  ما  اأف�ضل  لتقدمي  اإ�ضافيا  حافزا 

كونها  املللنللافلل�للضللن،  علللللى  اأف�ضلية  امللتللاكللهللم 

تقام على اأر�ضهم ويف ملعبهم املف�ضل، والذي 

التعامل  ويللجلليللدون  تفا�ضيله  اأدق  يللعللرفللون 

ويللوا�للضللل  املللثللاللليللة.  واأجلللوائللله  ت�ضاري�ضه  مللع 

رئي�ض  من  مبا�ضرة  ومبتابعة  اجلولف  احتاد 

االحتاد الدكتور ن�ضال املجايل، متابعة �ضري 

عملية التح�ضري ال�ضت�ضافة املحفل الدويل، 

العليا،  املنظمة  املحلية  اللجنة  مع  بالتن�ضيق 

�ضركة  الر�ضمي”  “ال�ضريك  مللع  بالتعاون 

العقبة  منطقة  و�ضلطة  للتطوير،  اآيلة  واحة 

االقلللتللل�لللضلللاديلللة اخللللا�لللضلللة، و�لللضلللركلللة تللطللويللر 

وفللنللدق  اللل�للضلليللاحللة،  تن�ضيط  وهلليللئللة  الللعللقللبللة، 

بهدف  االأردنية،  االأوملبية  واللجنة  اوريك�ض، 

ب�ضكل  للجولف  املللفللتللوحللة  الللبللطللولللة  اإخللللراج 

بها  باتت حتظى  التي  بال�ضمعة واملكانة  يليق 

ريا�ضة اجلولف االأردنية.

حمد يشيد بأداء منتخب النشامى امام سوريا 

االنباط – عامن 

عللللللر مللللللللللدرب ملللنلللتلللخلللبلللنلللا الللللوطللللنللللي 

لللكللرة اللللقلللدم الللكللابللنت علللدنلللان حللمللد عن 

ر�لللضلللاه بللللللاأداء املللنللتللخللب وفلللللوزه امللل�للضللتللحللق 

بللطللولللة االردن  �للضللوريللا يف  علللللى مللنللتللخللب 

اللللربلللاعللليلللة وقلللللال يف املللللوؤمتللللر اللل�للضللحللفللي 

املطلوب  بال�ضكل  “ظهرنا  امللللبلللاراة   بللعللد 

عللددا  اأهللدرنللا  مقنعاً..  انللتلل�للضللاراً  وحققنا 

بنتيجة  للللللخللروج  املللحللقللقللة  الللفللر�للض  مللن 

االأداء  تلللراجلللع  ملللن  وبلللاللللرغلللم  عللريلل�للضللة، 

بالدقائق االأخرية واإعطاء املناف�ض املجال 

مطمئن  امللللردود  اأن  اإال  مللرمللانللا،  لتهديد 

الاعبون  اأظللهللره  مبللا  قيا�ضاً  عللام  ب�ضكل 

ملللن الللللتللللزام وانللل�لللضلللبلللاط تللكللتلليللكللي خللال 

اللللللقللاء«. واأ�لللضلللاف عللدنللان حللمللد: حققنا 

وناأمل  اليوم..  لقاء  املطلوبة من  الفائدة 

الفنية  االإ�ضافة  ُعمان  مواجهة  تعزز  اأن 

وكللان  الللبللطللولللة.  خللال  لها  نتطلع  الللتللي 

تاأهل   قللد  الللقللدم  لللكللرة  الللوطللنللي  منتخبنا 

الرباعية،  الللدوللليللة  البطولة  نهائي  اإىل 

بللعللد فلللوزه علللللى نللظللريه اللل�للضللوري 2-0، 

يف اللللللللقلللاء اللللللذي جللللرى ملل�للضللاء اجلللمللعللة 

ويلتقي  الثاين.  عبداهلل  امللك  �ضتاد  على 

نلللهلللائلللي اللللبلللطلللوللللة الللتللي  اللللنللل�لللضلللاملللى يف 

االأردين  االحتللللاد  ويللنللظللمللهللا  ي�ضت�ضيفها 

الُعماين  املنتخب  مع  اجلللاري،   27 حتى 

بفارق  العراقي  نظريه  على  تفوق  والذي 

التعادل  بعد   ،4-3 الرجيحية  الركات 

التي  بللاملللبللاراة   ،1-1 االأ�للضلللللي  الللوقللت  يف 

الن�ضامى  ..مللثللل  اجلللمللعللة  ملل�للضللاء  اأقلليللمللت 

خال اللقاء: يزيد اأبو ليلى، يزن العرب، 

علللبلللداهلل نلل�للضلليللب )اأنلللل�للللض بللنللي يللا�للضللن(، 

حملللملللد اأبللللللو حلل�للضلليلل�للض، اإحللل�لللضلللان حلللللداد، 

اإبللراهلليللم �للضللعللادة، نلللور الللللروابللللدة، اأحللمللد 

التعمري  مو�ضى  راتلللب(،  )�للضللالللح  �ضمري 

“�ضرارة”  اأبو زريق  )عمر هاين(، حممد 

)حممود مر�ضي(، يزن النعيمات )حمزة 

اللللللللدردور(. فللر�للض الللنلل�للضللامللى اأفلل�للضللللليللتلله 

طوال املباراة، حيث تقدم بت�ضديدة رائعة 

احلللار�للض  ميللن  على  ا�ضتقرت  �ضمري  مللن 

النعيمات  يعزز  اأن  قبل   ،)25( بالدقيقة 

اأن  يللذكللر   .)44( ثلللاين  بللهللدف  اللللفلللارق 

يجمع  والللذي  للبطولة  اخلتامي  امل�ضهد 

عند  �ضيقام  الُعماين،  واملنتخب  الن�ضامى 

ذات  على  املقبل  االثللنللن  م�ضاء  التا�ضعة 

امللللللعللب، بعد مللواجللهللة املللركللز الللثللالللث بن 

�ضوريا والعراق عند ال�ضاعة ال�ضاد�ضة.

 االنباط عامن

بطولة  نهائي  مباراة  نقل  عاجلة  وب�ضورة  القدم  كرة  انحاد  فرر   

االردن الرباعية املقررة م�ضاء االثنن بن منتخبنا الوطني ومنتخب 

عللمللان وكللذلللك مللبللاراة حتللديللد املللركللز الللثللالللث بللن منتخبي الللعللراق 

و�ضوريا اىل ملعب �ضتاد عمان الدويل ب�ضبب �ضوء ار�ضية ملعب امللك 

عبد اهلل يف القوي�ضمه .

نقل مباراة نهائي البطولة الرباعية الى ستاد عمان

فيدرر يودع عالم رياضة التنس بالدموع 

لندن - وكاالت

جللللللاءت اللللللحللظللة احللللزيلللنلللة اللللتلللي كلللان 

ال�ضوي�ضري  وودع  التن�ض،  ع�ضاق  يخ�ضاها 

روجيه فيدرر املاعب يف �ضدمة لكل من 

ا�ضتمتع معه باللعبة البي�ضاء من جمهور 

ومناف�ضن والعبن قدامى، يجمعون على 

فلليللدرر  ودع  يللتللكللرر.  لللن  “املاي�ضرو”  اأن 

امللللاعلللب مبللللبللللاراة زوجلللللي ملللع االإ�لللضلللبلللاين 

املللخلل�للضللرم رافللائلليللل نللللادال بللكللاأ�للض ليفر يف 

فللريللق اأوروبلللللا اللللذي �للضللم اأيلل�للضللا ال�ضربي 

يعطيهما  كللان  اللللذي  ديوكوفيت�ض  نللوفللاك 

الن�ضائح خال اللقاء، ليجتمع “الثاثي 

مب�ضرية  االأخللللللرية  اللللللحللظللة  يف  الكبري” 

الللاعللب اللل�للضللويلل�للضللري االحلللللرايف ومعهم 

اأي�ضا بالفريق اآندي موراي. واأنهى فيدرر 

م�ضواره الللذي امتد على مللدار 24 عاما يف 

ملعب »O2« الذي �ضهد تتويجه بل8 األقاب 

بلقب  فللللوزا  االأكلللللرث  لي�ضبح  وميلللبلللللللدون، 

به  رفللع  كما  التاريخ،  يف  الكرى  البطولة 

كاأ�ض البطولة اخلتامية مرتن. وهذه املرة 

التكرمي  كللانللت  بللل  اجلللائللزة مل تكن لقبا، 

الذي حظي به فيدرر يف املباراة التي نفدت 

تذاكرها الل20 األف املطروحة. ويف املدرجات 

الللتللي �للضللهللدت دمللللوع والللللدة فلليللدرر لينيت 

رود  االأ�للضللرايل  التن�ض  اأ�للضللطللورة  وح�ضور 

بن  بللورج  بيورن  املعتزل  وال�ضويدي  ليفر 

“ال ترحل”  اآخرين، �ضوهدت ر�ضائل مثل 

يظل  للللن  و”التن�ض  اأبدا”  تللعللتللزل  و”ال 

ال�ضويدي  كما هو بدونك«. وكللان الاعب 

ال�ضابق �ضتيفان اإدبريج، مثل فيدرر االأعلى 

يف �ضبابه والذي تعرف عليه يف �ضوي�ضرا قبل 

بداية م�ضريته االحرافية، مقدم احلدث 

الللذي كان نتيجة املباراة هي االأقللل اأهمية 

فيه، ال �ضيما واأن جون ماكرنو قائد فريق 

الثنائي  فللوز  كللان �ضبه يتمنى عللدم  العامل 

االأمريكي جاك �ضوك وفران�ضي�ض تيافو يف 

اآخر مباراة لروجر، والتي خ�ضرها مع نادال 

كل  وقبل  و11-9.   )7-2( و7-6  بواقع 4-6 

هللوؤالء كان نللادال الداعم الرئي�ضي حتى ال 

يودع فيدرر املاعب مبفرده، ال �ضيما واأنه 

فقد  �ضهرا،   14 منذ  املناف�ضات  عللن  يغيب 

�ضافر الاعب االإ�ضباين، رفيق الدرب، اإىل 

لندن رغم اأنه ينتظر مياد طفله االأول. 

االميرة اية الفيصل تشارك في عمومية االتحاد الدولي 
االنباط – عامن 

الفي�ضل،  بنت  اآيلللة  االأملللرية  �للضللاركللت 

رئي�ضة االحتاد االأردين للكرة الطائرة، 

الللعللمللوملليللة  يف اجلللتلللملللاعلللات اجلللمللعلليللة 

اجلمعة  بللداأت  والتي  الللدويل،  لاحتاد 

كللمللا  الللللهللللولللللنللللديللللة،  اآرمن  ملللديلللنلللة  يف 

�ضموها  نللائللب  االجللتللمللاعللات  يف  �للضللارك 

بلللاالحتلللاد جلللهلللاد قللطلليلل�للضللات. ويللرتللبللط 

االحتللللاد  ملللع  قلللويلللة  بلللعلللاقلللات  االأردن 

الللللللدويل، واللللتلللي اأثللللمللللرت مللللوؤخللللرا عن 

االأردين  الللدويل لاحتاد  دعللم االحتللاد 

اأوليفري،  ماتيا�ض  االأرجنتيني  باملدرب 

املنتخبات  تللدريللبللات  حاليا  يللقللود  الللذي 

االحتاد  ا�ضت�ضافة  جانب  اإىل  الوطنية، 

اللللدولللليلللة  امللللللدربلللللن  لللللللللدورة  االأردين 

االأردن  من  دار�ضا   55 م�ضاركة  و�ضهدت 

واللللدول الللعللربلليللة. وكللانللت االأملللرية اآيللة 

كللذلللك يف  اأملل�للض  �للضللاركللا  قللد  وقطي�ضات 

اجللتللمللاع اجلللمللعلليللة الللعللمللوملليللة لللاحتللاد 

العديد  مناق�ضة  خاله  ومت  االآ�ضيوي، 

مللن االأمللللور الللتللي تللهللم اللللللعللبللة يف قللارة 

اآ�لللضللليلللا. والللتللقللت االأمللللللرية اآيللللة بللرئلليلل�للض 

على  واأثنت  اآ�ضيا،  غرب  احتللاد  واأع�ضاء 

الللللدور الللكللبللري اللللذي يللقللوم بلله االحتلللاد 

اللللللعللبللة يف مللنللطللقللة غلللرب  تلللطلللويلللر  يف 

لن�ضرة �ضادرة عن االحتاد  اآ�ضيا. ووفقا 

اآ�ضيا  غللرب  احتللاد  رئي�ض  عللر  االأردين، 

اللللقلللطلللري علللللللي الللللللكللللللواري، عللللن بللالللغ 

يبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  اعتزازه 

يف  امللللتلللمللليلللز  ودوره  االأردين  االحتلللللللاد 

الكواري  واأكد  االحتاد.  ن�ضاطات  اإجناح 

ا�ضت�ضافة  على  االأردين  االحتلللاد  قللدرة 

لل�ضيدات،  االأوىل  اآ�للضلليللا  غلللرب  بللطللولللة 

بها  التي يزخر  الكبرية  نظرا للخرات 

االحتاد االأردين.
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نتيجة  �إىل  ن��روي��ج��ي��ون  ب��اح��ث��ون  تو�صل 

�أن  �جلليدية" ميكن  "�ل�صباحة  �أن  مفادها 

�لإ�صابة  خماطر  من  وتقلل  �لدهون  تقلل 

�ل�صكري. مبر�ض 

وخالل �ملر�جعة �لتي �أجر�ها �لباحثون، 

مت فح�ض حو�يل 104 در��صة، ووجدو� �أن 

كبرية  �صحية  فو�ئد  عن  �أبلغ  منها  �لعديد 

من �ل�صباحة يف �ملاء �لبارد.

�ل��وق��اي��ة من  ذل��ك يف  ي�صاعد  �أن  ومي��ك��ن 

�ل�صمنة و�أمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية، 

�ل�صحية  �لفو�ئد  �إن  قالو�  �لباحثني  لكن 

�لعامة غري و��صحة.

نيوز"  "�صكاي  �����ص����ب����ك����ة  وب����ح���������ص����ب 

يبدو  ما  �إىل  �ملر�جعة  �أ�صارت  �لربيطانية، 

�أنه ر�بط �إيجابي بني �ل�صباحة يف �ملاء �لبارد 

.)BAT( و�لأن�صجة �لدهنية �لبنية

و�ل� )BAT( هي دهون �جل�صم �جليدة 

�ل����ربودة  ط��ري��ق  ع���ن  تن�صيطها  ي��ت��م  �ل��ت��ي 

على  للحفاظ  �حل��ر�ري��ة  �ل�����ص��ع��ر�ت  وح���رق 

�لدهون  درجة حر�رة �جل�صم، وتختلف عن 

"�ل�صيئة" �لتي تخزن �لطاقة. �لبي�صاء 

�أن ت��ك��ر�ر �ل�����ص��ب��اح��ة  ووج����دت �ل��در����ص��ة 

من  كبري  ب�صكل  يزيد  �أن  ميكن  �جلليدية 

تركيز�ته  من  ويقلل  �لأن�صولني  ح�صا�صية 

يف �جل�صم.

 "UiT" و�أك���م���ل ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة 

وم����ن م�����ص��ت�����ص��ف��ى ج��ام��ع��ة ���ص��م��ال �ل��روي��ج 

�ل��در����ص��ة �ل��ت��ي ُن�����ص��رت يف �مل��ج��ل��ة �ل��دول��ي��ة 

�لقطبية. لل�صحة 

�لأبحاث  من  �لكثري  �إن  �لباحثون  وق��ال 

�لنا�ض،  �أعد�د� �صغرية من  ت�صمنت  �ملتاحة 

درجة  �ختالف  مع  و�ح��د،  جن�ض  من  غالبا 

حر�رة �ملياه وم�صتويات �مللح.

و�أ�صافو� �أنه من غري �لو��صح ما �إذ� كان 

�أم  �أف�صل  ب�صحة  يتمتعون  �ل�صتاء  �صباحو 

ل.

مري�صر:  جيم�ض  �لرئي�صي  �ملوؤلف  وقال 

ب��اأن  م��ت��ز�ي��د�  علميا  دعما  هناك  �أن  يت�صح 

�لتعر�ض �لطوعي للماء �لبارد قد يكون له 

بع�ض �لآثار �ل�صحية �ملفيدة.

و�أ�صاف: "�أظهرت �لعديد من �لدر��صات 

على  �ل���ب���ارد  �مل���اء  يف  للغط�ض  ك��ب��رية  �آث�����ار� 

و�لكيميائية  �لف�صيولوجية  �ملعايري  خمتلف 

�ل�صوؤ�ل  تقييم  �ل�صعب  من  ولكن  �حليوية، 

عما �إذ� كان ذلك مفيد� لل�صحة �أم ل.

م��ن  م���زي���د  "بدون  ب����ال����ق����ول:  وخ���ت���ت���م 

�ل����در������ص����ات �حل���ا����ص���م���ة، ���ص��ي��ظ��ل �مل��و���ص��وع 

نقا�ض." مو�صوع 

وحذر �لباحثون من �أن �ل�صباحة يف �ملياه 

مثل  خماطر،  على  �أي�صا  تنطوي  �جلليدية 

وم�صكالت  �جل�صم،  ح��ر�رة  درج��ة  �نخفا�ض 

يف �لقلب و�لرئة مرتبطة ب�صدمة �حلر�رة.

 »السباحة الجليدية«.. تعرف على فوائدها للجسم
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القول الفصل

�خل�صاونة  ب�صر  �لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�ض  مقولة  �لردنيني  �غلب  قابل 

�لتو��صل �لجتماعي، وعند  �لنكات على مو�قع  �أجمل باطالق  �لقادم  باأن 

�للويبدة. �ي حادثة يتعر�ض لها �لوطن كما  جرى يف �لعقبة �و يف جبل 

�نهم  ورغم  �لنتقاد،  ��صت�صهال  �صنو�ت، حيث  �لردنيني منذ  ديدن  هذ� 

للخطط  نتيجة  �ل��ث��ق��ة  ب��ن��اء  يف  �حل��ك��وم��ات  ف�صل  ج���ر�ء  ذل��ك  يف  حم��ق��ون 

حتقيقها. يف  ف�صلت  �لتي  و�ل�صرت�تيجيات 

�ك��رب يف  �خ��ذ م�صاحة  �ن م��ن ح��ق �خل�����ص��اون��ة  ت��ف��ول  �مل��وؤ���ص��ر�ت  �ن  بيد 

�ملنا�صبات. �لقادم �لجمل �لذي حتدث عنه يف �غلب  �ثبات  

بالنفط  يتعلق  فيما  �جمل  �ل��ق��ادم  �ن  و�صلتني  �لتي  �ملعلومات  تقول 

و�ملعادن. كيف ذلك؟ و�لغاز 

١٨٥٠م  عمق  �ىل  �ل�صرحان  بئر  حفر  يف  �لو�صول  مت  �لنفط  بخ�صو�ض 

طريقة  تغيري  �ج��ان��ب   خ��رب�ء  ��صت�صارة  على  بناء  وج��دت  �حلكومة  لكن 

�حلفر من عمودي �ىل �فقي وجانبي من �جل فتفتة �لطبقات و�لو�صول 

١٦ مليون  �ىل �لعمق �لتجاري وهي بطريقها ل�صر�ء حفارة حديثة بقيمة 

دينار.

ت��ق��دم��ت �صركتان  �ل��ت��و���ص��ل �ىل ك��م��ي��ات جت��اري��ة، ح��ي��ث  �ل��غ��از ف��ت��م  �م��ا 

بذلك. مذكرة  توقيع  ومت  وحتويله  ��صتخر�جه  بعطاء  للفوز  حمليتان 

تدر�ض  و�حلكومة  وكبرية  جتارية  فالكميات  للفو�صفات  بالن�صبة  �م��ا 

�كرب. مايل  عائد  وحتقيق  حمليا،  ت�صنيعه  لغايات  خارجيا  بيعه  عدم 

�ىل ج��ان��ب ذل���ك مت �ك��ت�����ص��اف ك��م��ي��ات ك��ب��رية م���ن �ل��ن��ح��ا���ض، وي��ج��ري 

مذكرة  توقيع  مت  حيث  �ملخزنة،  �لكميات  لتحديد  و�صاق  قدم  على  �لعمل 

�كت�صاف  مت  �لتي  باملو�قع  و�قعية  در��صة  لجر�ء  حملية  �صركة  مع  تفاهم 

فيها. �لنحا�ض 

�خل�صاونة  �لرئي�ض  بها  يق�صد  �لتي  هي  موؤ�صر�ت  من  ذكرته  ما  لعل 

دون �ن يف�صح عنها �صر�حة، و�ذ� ما كان ذلك فهو �لرئي�ض �لوحيد �لذي 

ث���رو�ت ميكن  �لردن  ي��وج��د يف  ل  �ن��ه  معادلة  وك�صر  �لب���و�ب  ه��ذه  ط��رق 

ذلك. ليثبت  �لوقت  من  بع�صا  فلنمنحه  جتاريا.  منها  �ل�صتفادة 
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االنباط-وكاالت

ل�صركة  �ل��ت��اب��ع  "�إن�صتغر�م"،  ت��ط��ب��ي��ق  �أع��ل��ن 

"في�صبوك" و"و�ت�صاب"  لتطبيقي  "ميتا" �ملالكة 
�أي�����ص��ا، �أن���ه ب�����ص��دد �خ��ت��ب��ار م��ي��زة ج��دي��دة حتمي 

�مل�صتخدمني من تلقي �صور عارية عرب �لر�صائل 

�إىل  بالإ�صافة  بهم،  �خلا�صة   "DM" �ملبا�صرة 

�لر�صائل �لأخرى غري �ملرغوب فيها.

�لعمالقة عنا�صر  �لتكنولوجيا  �صركة  و�صّبهت 

و�لتي  �ملخفية"،  "�لكلمات  مبيزة  ه��ذه  �لتحكم 

�ل��ر���ص��ائ��ل  ط��ل��ب��ات  ت�صفية  للم�صتخدمني  ت��ت��ي��ح 

�مل���ب���ا����ص���رة �ل���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى حم���ت���وى م�����ص��يء 

تلقائيا.

�ل��ت��ق��ن��ي��ة  ت��ل��ك  ت�����ص��م��ح  ل���ن  ل�"ميتا"،  ووف���ق���ا 

بعر�ض �لر�صائل �لفعلية �أو م�صاركتها مع �أطر�ف 

"ليز  �ل�صركة  با�صم  �ملتحدثة  قالت  حيث  ثالثة، 

�خل��رب�ء  م��ع  كثب  ع��ن  يعملون  فرنانديز" �إن��ه��م 

على  �جلديدة  �مليز�ت  هذه  حتافظ  �أن  "ل�صمان 

يف  �لتحكم  منحهم  م��ع  �لأ���ص��خ��ا���ض،  خ�صو�صية 

يتلقونها". �لتي  �لر�صائل 

لختبار  "�إن�صتغر�م"  �إق���د�م  ور�ء  �ل�صر  وع��ن 

ت���ل���ك �مل����ي����زة، ي���ق���ول خ���ب���ري و����ص���ائ���ل �ل���ت���و�����ص���ل 

"�ل�صبكة  �إن  �حل����ارث����ي،  حم��م��د  �لج���ت���م���اع���ي، 

�نتهاك  تخ�ض  �صديدة  �ن��ت��ق��اد�ت  م��وؤخ��ر�  ت��و�ج��ه 

�خل�����ص��و���ص��ي��ة، ح����ال �ل�����ص��ب��ك��ات �لأخ�������رى �ل��ت��ي 

�مل�صتخدمني  ��صتقبال  وك���ان  ميتا،  �صركة  تتبع 

�لتي  �لنتهاكات  هذه  �صور  �أح��د  �لعارية  لل�صور 

لها". يتعر�صون 

"�صكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث��ه  يف  �حل��ارث��ي،  وي�صيف 

�لتحديد  وجه  على  "�إن�صتغر�م  �أن  عربية"،  نيوز 

�ل��ع��اري��ة  �ل�����ص��ور  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  بالف�صل  متهم 

على  و�مل��وؤث��ري��ن  للم�صاهري  ت�صل  �لتي  و�مل�صيئة 

�ملخفية" يف  "�لكلمات  ميزة  ف�صلت  حيث  �ملن�صة، 

�لبذيئة متاما". �لكلمات  ت�صفية 

ووج����د ت��ق��ري��ر ُن�����ص��ر يف وق���ت ���ص��اب��ق م��ن ه��ذ� 

�لعام، من قبل مركز مكافحة �لكر�هية �لرقمية، 

"�أدو�ت  �أن  ربحية،  غري  بريطانية  منظمة  وه��ي 

90 يف �ملائة من  �إن�صتغر�م ف�صلت يف �لتعامل مع 

�ل�صور  على  �لقائمة  �مل�صيئة  �ملبا�صرة  �لر�صائل 

�ملر�صلة �إىل �لن�صاء �لبارز�ت".

كما ن�صر مركز بيو لالأبحاث، يف �لوقت نف�صه 

م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي، ت��ق��ري��ر�، وج��د ف��ي��ه �أن "33 

تعر�صن  ق��د   35 �صن  دون  �لن�صاء  م��ن  �مل��ائ��ة  يف 

للتحر�ض �جلن�صي عرب �لإنرتنت".

�أن���ه "يف ظ��ل ت��ز�ي��د �لوعي  وي��ت��اب��ع �حل��ارث��ي، 

ب��خ��ط��ورة ����ص��ت��ق��ب��ال �مل�����ص��ت��خ��دم��ني ل�����ص��ور ع��اري��ة 

�صحتهم  على  �لجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  على 

�ختبار  �إن�صتغر�م  �صبكة  على  لز�ما  كان  �لنف�صية، 

�مل�صتخدمني،  ثقة  لك�صب  �جل��دي��دة،  �مل��ي��زة  تلك 

وم����ن ث���م �حل���ف���اظ ع��ل��ى ق���اع���دة م�����ص��ت��خ��دم��ي��ه��ا، 

وجذب �ملزيد من �ل�صبكات �لأخرى".

ي��اأت��ي �ل��ع��م��ل ع��ل��ى �مل��ي��زة �جل��دي��دة يف �ل��وق��ت 

�ل�����ذي مي��ك��ن �أن ي�����ص��ب��ح ف��ي��ه ت���ب���ادل �ل��ر���ص��ائ��ل 

عرب  �ل��غ��رب��اء  �إىل  فيها  �مل��رغ��وب  غ��ري  �جلن�صية 

�إذ�  �ملتحدة  �ململكة  يف  جنائية  جرمية  �لإن��رتن��ت 

�أقر �لربملان قانون �لأمان عرب �لإنرتنت

 إنستغرام يختبر ميزة جديدة للحد من »الصور العارية«

االنباط- وكاالت

تتو�ىل �ل�صعوبات �ملحيطة بعملية �إطالق �صاروخ 

حماولتي  فبعد  �لقمر،  �إىل  �لعمالق  �جلديد  نا�صا 

م�صاكل  ب�صبب  �أ�صابيع  ب�صعة  قبل  فا�صلتني  �إق���الع 

تنفيذها  �مل��ق��رر  �جل��دي��دة  �مل��ح��اول��ة  �أ�صبحت  فنية، 

بفعل  �لثالثاء �صمن برنامج "�أرتيمي�ض 1" مهددة 

عا�صفة تت�صكل يف منطقة �لبحر �لكاريبي.

ومل جتر بعد ت�صمية "�ملنخف�ض �ل�صتو�ئي رقم 

9" فيما يقع حاليا �أ�صفل جمهورية �لدومينيكان.

ومن �ملتوقع �أن يتحول هذ� �ملنخف�ض �إىل �إع�صار 

يف �لأي��ام �ملقبلة و�أن ي�صل عرب خليج �ملك�صيك �إىل 

�لذي  للف�صاء  كينيدي  مركز  يقع  حيث  فلوريد� 

�صُيطلَق منه �ل�صاروخ.

كيف �سيتغري خمطط الإطالق؟

�مل�����ص��وؤول يف م��رك��ز كينيدي م��اي��ك بولغر  ق���ال 

�جلمعة: "�إن خطتنا �لرئي�صية تتمثل يف مو��صلة 

�ملهمة و�ملبا�صرة بعملية �لإقالع يف 27 �صبتمرب".

�إىل  �لنتقال  علينا  تعنّي  "�إذ�  بولغر:  بح�صب   

�خلطة �لثانوية، ف�صنحتاج �إىل ب�صعة �أيام لالنتقال 

م��ن �لختبار �حل��ايل و�إع����ادة �ل�����ص��اروخ �إىل مبنى 

�لتجميع �خلا�ض به".

�أق�صى �صباح  �ل��ق��ر�ر رمب��ا كحد  �ت��خ��اذ  �صيتم   

�ل�صبت �أو يف وقت مبكر من بعد �لظهر.

�ل��ربت��ق��ايل  �إ�ض"  �إل  "�إ�ض  ل�������ص���اروخ  مي��ك��ن 

رياحا  �لإط���الق  من�صة  على  يتحمل  �أن  و�لأبي�ض 

ت�صل �صرعتها �إىل 137 كيلومرت� يف �ل�صاعة. 

 يف حال كان ل بّد من �إز�لة �ل�صاروخ عن �ملن�صة، 

فلن ي��ج��ري �إط��الق��ه يف �ل��ف��رتة �مل��ح��ددة �ل��ت��ي قد 

متتد حتى 4 �أكتوبر، و�صيتعنّي متديد فرتة �إقالع 

�ل�صاروخ لت�صبح بني 17 و31 �أكتوبر، مع �حتمال 

 24 با�صتثناء  �لفرتة  �إقالعه خالل يوم من هذه 

و25 و26 و28 �أكتوبر. 

للوليات  �لف�صائية  �لقوة  "نا�صا" من  ح�صلت 

�ملتحدة على �إعفاء لتجنب �إعادة �ختبار �لبطاريات 

�إذ�  �ل�صاروخ  لتدمري  ُي�صتخدم  تفجري  نظام  على 

�نحرف عن م�صاره ب�صكل ل ميكن �ل�صيطرة عليه. 

كان ل بد من �حل�صول على هذ� �ل�صتثناء من 

�أو يف  �لثالثاء  �ل�صاروخ  �إط��الق  �لتمكن من  �أج��ل 

تاريخ �حتياطي هو �لثاين من �أكتوبر.

 ت�أجيل متوا�سل

�صربة  �ل�صاروخ  �إق���الع  موعد  تاأجيل  �صي�صكل 

�أن و�ج���ه���ت م�صكلتني  ���ص��ب��ق  �ل��ت��ي  ل��ن��ا���ص��ا  ق��ا���ص��ي��ة 

منعتاها من �إطالق �صاروخها �جلديد نحو �لقمر.

لغيت عملية �إطالق �ل�صاروخ 
ُ
يف بد�ية �صبتمرب، �أ

�لهيدروجني  ت�صرب  ب�صبب  �لأخ���رية  �للحظات  يف 

�ل�صائل �أث��ن��اء م��لء �خل��ز�ن��ات بهذ� �ل��وق��ود. �إل �أن 

وكالة �لف�صاء �لأمريكية �أعلنت هذ� �لأ�صبوع �أنها 

�ل�����ص��اروخ �جلديد  ت��زوي��د  بنجاح عملية  �خ��ت��ربت 

بالوقود.

يفرت�ض �أن تبد�أ نافذة �لإط��الق �لثالثاء عند 

�ل�صاعة 11:37 بالتوقيت �ملحلي وت�صتمر ل�صبعني 

دقيقة.

�إن جنحت �لعملية، ف�صت�صتمر �ملهمة �لف�صائية 

39 يوما ثم �صتهبط �لكب�صولة �ملثبتة على �ل�صاروخ 
يف �ملحيط �لهادئ يف �خلام�ض من نوفمرب.

وتاأمل �ملهمة غري �ملاأهولة يف �ختبار �صاروخ "�إ�ض 

�إل �إ�ض" �جلديد بالإ�صافة �إىل كب�صولة "�أوريون" 

غري �ملاأهولة على ر�أ�صه، ��صتعد�د� لرحالت ماأهولة 

�إىل �لقمر م�صتقبال.

 مصير صاروخ »ناسا« للقمر.. العاصفة أربكت الحسابات

تحذير.. خطأ بسيط قد يدمر 
بطارية »آيفون«

 علماء يكتشفون »مفاجأة«
 في عينة فضائية من كويكب

 لجنة أميركية تحقق في تورط 
»سامسونغ« بانتهاك براءات اختراع

االنباط-وكاالت

�لنا�ض  ي��رت��ك��ب  ق��د  ب�صيطة،  ب��ح��رك��ة 

�إب����ط����اء ج��ه��از  �إىل  ي������وؤدي  خ���ط���اأ ف���ادح���ا 

"�آيفون" وحتى �لت�صبب يف م�صاكل بعمر 
�لتطبيقات  �إغ��الق  يف  تتمثل  �لبطارية، 

�ملفتوحة يف خلفية �لهاتف.

�لتطبيقات  �إغالق  �أن  كثريون  يعتقد 

�صيوفر عمر �لبطارية �أو يعزز �أد�ء جهاز 

تقوم  �أل  �لأف�صل  من  �أنه  �إل  "�آيفون"، 
�أن  ت��ري��د  ك��ن��ت  �إذ�  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ب���اإغ���الق 

يعمل جهازك ب�صكل �صحيح.

�لتطبيقات  �إغ����الق  ي����وؤدي  �أن  مي��ك��ن 

يف  للتحميل  �أط���ول  وق��ت  ����ص��ت��غ��ر�ق  �إىل 

�أو�صحت  �ل�صدد،  ه��ذ�  ويف  �ملقبلة.  �مل��رة 

"عندما  لآي��ف��ون:  �مل�صنعة  "�أبل"  �صركة 

م��وؤخ��ر�،  �مل�صتخدمة  �لتطبيقات  تظهر 

مفتوحة  غ��ري  فاإنها  �ل��ه��ات��ف،  خلفية  يف 

�ل���ص��ت��ع��د�د  و���ص��ع  يف  لكنها  ت��ع��م��ل(،  )ل 

مبهام  و�ل��ق��ي��ام  �لتنقل  ع��ل��ى  مل�صاعدتك 

متعددة".

�إغالق  فر�ض  عليك  "يجب  وتابعت: 

�أح�����د �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات ف��ق��ط يف ح���ال���ة ع��دم 

��صتجابته".

"�ل�صن"  ����ص���ح���ي���ف���ة  و�أو�������ص������ح������ت 

�أن  ي��ع��ت��ق��دون  �ل��ب��ع�����ض  �أن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، 

�لتطبيقات �ملفتوحة تعمل طو�ل �لوقت، 

"�آيفون" يقوم  فاإن جهاز  �لو�قع  لكن يف 

�مل��و�رد  ت�صتنزف  ل  فهي  لذ�  بتجميدها، 

�أثناء قيامك باأ�صياء �أخرى.

وق����ال �ل��ك��ات��ب �مل��ت��خ�����ص�����ض ب���الأم���ور 

�جليد  "من  �إن��ه  غ��روب��ر،  ج��ون  �لتقنية، 

تطبيق  جت��م��ي��د  �إل����غ����اء  ي������وؤدي  �أن  ج����د� 

جمّمد )�أي �أن ت�صتخدم تطبيقا مفتوحا 

تقليل  �إىل  �ل��ه��ات��ف(  خلفية  يف  ب��ال��ف��ع��ل 

�����ص���ت���ه���الك وح������دة �مل���ع���اجل���ة �مل���رك���زي���ة 

و�ل���ب���ط���اري���ة، م���ق���ارن���ة ب����اإع����ادة ت�����ص��غ��ي��ل 

تطبيق مت �إغالقه بالقوة".

االنباط-وكاالت

"توهوكو"  ج��ام��ع��ة  يف  ب��اح��ث��ون  �كت�صف 

�ل��ي��اب��ان��ي��ة م��ف��اج��اأة يف ع��ي��ن��ات �ل��غ��ب��ار �لتي 

"هايابو�صا  �ل��ي��اب��اين  �مل�صبار  عليها  ح�صل 

2-" من كويكب "ريوغو".
ووف���ق �ل��ب��اح��ث��ني، ف���اإن �ل��ع��ي��ن��ات �ح��ت��وت 

على قطرة ماء، �لأمر �لذي قد يعد خطوة 

على طريق معرفة �أ�صل �حلياة على �لأر�ض 

و�إمكانية �أن تكون ذ�ت من�صاأ ف�صائي.

غارديان"  "ذ�  �صحيفة  ذك��رت  وح�صبما 

�كت�صف  �لياباين  �لفريق  ف��اإن  �لربيطانية، 

5.4 غ��ر�م��ا من  ق��ط��رة �مل����اء ب��ع��دم��ا ح��ل��ّل 

�لأح���ج���ار و�ل��غ��ب��ار �مل��ج��م��وع��ة م���ن ك��وي��ك��ب 

"ريوغو".
و�ع��ت��رب �ل��ع��امل ت��وم��وك��ي ن��اك��ام��ور� من 

لل�صحفيني  ح��دي��ث  يف  "توهوكو"  جامعة 

ح���ول ن��ت��ائ��ج ب��ح��ث��ه��م �ل����ذي ن�����ص��ر يف جملة 

"معنى  �ملاء  لقطرة  �أن  �لعلمية،  "�صاين�ض" 
ع��ظ��ي��م. �ح��ت��وت �ل��ق��ط��رة ع��ل��ى م���اء مكربن 

ي�صم ملحا ومو�د� ع�صوية".

من جانبه قال كين�صي كوبايا�صي، خبري 

"يوكوهاما"  بجامعة  �لفلكية  �لأحياء  علم 

�أن  �ل��ق��ط��رة  �ل��ع��ث��ور ع��ل��ى  "يدل  �ل��وط��ن��ي��ة: 

���ص��ائ��ل،  �مل���اء ب�صكل  �ل��ك��وي��ك��ب �ح��ت��وى ع��ل��ى 

وقد تكون مادة ع�صوية قد تولدت يف ذلك 

�ملاء".

"هايابو�صا  �مل�����ص��ب��ار  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

يف  وع���اد   ،2014 ع��ام  يف  �أط��ل��ق  2-" ق��د 
ك��وي��ك��ب  2020 ح���ام���ال ع��ي��ن��ات م���ن  ع����ام 

م�صافة  �لأر���ض  عن  يبعد  �ل��ذي  "ريوغو" 
�لدر��صة بغر�ض  كيلومرت،  مليون   300

االنباط- وكاالت

ف����ت����ح����ت جل����ن����ة �ل������ت������ج������ارة �ل����دول����ي����ة 

�لأمريكية، يوم �جلمعة، حتقيقا يف �لتورط 

�ن��ت��ه��اك  يف  "�صام�صونغ"  ل�����ص��رك��ة  �مل���زع���وم 

���ص��ا���ص��ات �لعر�ض  ب�����ص��اأن  ب����ر�ء�ت �لخ����رت�ع 

�خلارجية. �لإلكرتونية 

وب�����د�أ �ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ر���ص��م��ي ب��ع��د ���ص��ك��وى 

قدمتها يف يوم 19 �أغ�صط�ض �صركة "مو�رد 

 Manufacturing �لدولية  �لت�صنيع 

 ،"Resources International
�لكري�صتال  ل�صا�صات  ُم�صِنّعة  �صركة  وه��ي 

�ل�صائل �لرقمية �خلارجية و�صبه �خلارجية 

�صركة  �أن  زعمت  و�لتي  "�أتالنتا"،  ومقرها 

�خ��رت�ع��ه��ا  ب�����ر�ء�ت  �ن��ت��ه��ك��ت  "�صام�صونغ" 
�خلم�ض.

وت���ت���ع���ل���ق ب��������ر�ء�ت �لخ��������رت�ع ب��اأن��ظ��م��ة 

�مل�صتخدمة  �لإلكرتونية  لل�صا�صات  �لتربيد 

يف �لأك�صاك �خلارجية، وفقا لإ�صعار ن�صرته 

�لأمريكية. �للجنة 


