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الملك: أهمية تعزيز 
التعاون بين دول اإلقليم 

واالتحاد األوروبي

عايش : على األردن أن يتكيف مع التغيرات المناخية ال ان يتعايش معها 

قمة شرم الشيخ٠٠ هل تجد حلوال 
للتغيرات المناخية؟؟؟

بطاركة ورؤساء الكنائس
 في القدس يؤكدون أهمية 

خطاب الملك في األمم المتحدة

األعيان يوافق على المجلس الطبي 
وخدمة الضباط والعلم

الشيخ خليفة يدعو رجال األعمال 
القطريين واألردنيين إلى إقامة 

مشروعات مشتركة

التربية توضح بشأن اعتصام طالبات 
التوجيهي في  أبو عليا الثانوية 

  االنباط – عمان 

املجل�س  قانون  على  الأعيان  وافق جمل�س 

الطبي الأردين كما ورد من جمل�س النواب، يف 

جل�سته اأم�س الثالثاء برئا�سة رئي�س املجل�س 

في�سل الفايز وح�سور رئي�س الوزراء الدكتور 

ب�سر اخل�ساونة وهيئة الوزارة.

وي��ع��ف��ي م�����س��روع ق���ان���ون امل��ج��ل�����س الطبي 

احل�سول على �سهادة اخت�سا�س ملزاولة املهنة، 

و�سيديل،  اأ�سنان،  وطبيب  ب�سري،  طبيب  كل 

ح�����س��ل ع��ل��ى اأع���ل���ى ����س���ه���ادة اخ��ت�����س��ا���س من 

اخلارج قبل عام 2002، اأو من دولة تربطها 

بالأردن.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

دع���ا رئ��ي�����س غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة قطر 

ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ج��ا���س��م اآل ث����اين، رج���ال 

اإق��ام��ة  اإىل  والأردن���ي���ن  القطرين  الأع��م��ال 

حتالفات وم�سروعات م�سرتكة �سواء يف قطر 

اأو الأردن، ملا يتمتع به كال البلدين من مناخ 

ا�ستثماري جاذب وفر�س جمدية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط - �صذى حتامله 

الدكتور  ال��راب��ع��ة  عمان  تربية  مدير  اأك��د 

اأج���م���ل ال��ط��وي��ق��ات يف ت�����س��ري��ح��ات خ��ا���س��ة ل� 

عليا  اب���و  م��در���س��ة  ط��ال��ب��ات  اأن  “الأنباط” 
الثانوية ل� البنات مل ينظموا وقفة اإحتجاجية 

ب� الأم�س حول م�ساألة دوام فرتتي )ال�سباحي 

بيان  عن  عبارة  كان  حدث  ما  واإن  وامل�سائي(، 

ال��دوام  يف  نظرهن  وجهة  عن  التعبري  ل�  راأي 

من مبداأ املمار�سة الربمليانية ل� طلبة املدار�س. 

زي����ارة ميدانية  ال��ط��وي��ق��ات خ���الل  وت��اب��ع 

الرتبية  وزارة  اأن  عليا،  اأب��و  مدر�سة  ل�  خا�سة 

والتعليم.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - وكاالت 

الدور  اإن  وحمللون  دبلوما�سيون  يرى 

غ���ري امل��ت��وق��ع ل��ل�����س��ع��ودي��ة يف ال��ت��و���س��ط يف 

اإطالق �سراح مقاتلن اأجانب يف اأوكرانيا، 

ي�����س��ك��ل اأح������دث دل���ي���ل ع��ل��ى اأن الج��ت��ي��اح 

الرو�سي بات ي�سهم يف تعزيز مكانة اململكة 

الدبلوما�سية على ال�سعيد الدويل

ومي��ن��ح ه���ذا ال��ن��ج��اح ال��ري��ا���س فر�سة 

ال��ع��الق��ات مع  على  املحافظة  ب���اأن  ال��ق��ول 

قد  بينما  اأزم����ات،  حت��ل  اأن  ميكن  مو�سكو 

م�ساألة  ع��ن  الأن��ظ��ار  ب��اب��ع��اد  اأي�����س��ا  ي�سهم 

احلقوق التي تتعر�س ال�سعودية لنتقادات 

ب�ساأنها

واأف�����رج ع��ن 10 م��ق��ات��ل��ن اأج���ان���ب من 

ب��ي��ن��ه��م اأم���ريك���ي���ان وخ��م�����س��ة ب��ري��ط��ان��ي��ن 

اأكرب لالأ�سرى  بالتزامن مع عملية تبادل 

 215 �سملت  تركيا،  من  جزئية  بو�ساطة 

م��ن اجل��ن��ود الوك��ران��ي��ن يف م��ق��اب��ل 55 

مقاتال رو�سيا

الريا�س  اإىل  و�سلوا  الذين  والأج��ان��ب 

الأرب����ع����اء امل��ا���س��ي يف ط���ائ���رة م�����س��ت��اأج��رة 

ي���ت���ح���ّدرون اأي�����س��ا م���ن امل���غ���رب وال�����س��وي��د 

وكرواتيا

وفور و�سولهم، اأعربت وا�سنطن ولندن 

وعوا�سم اأخرى عن �سكرها للمملكة، فيما 

�سّلط امل�سوؤولون.
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الحرب على أوكرانيا تعزز 
نفوذ السعودية الدبلوماسي 

على الصعيد الدولي.. وتعيد االمير 
بن سلمان الى الواجهة

االنباط-وكاالت

واحلذر  الرتّقب  من  حالًة  اإ�سرائيل  ت�سود 

امل�����س��وب ب��ال��ق��ل��ق، يف ال��ي��وم ال��ث��اين لعيد راأ����س 

قادة  ويخ�سى  ال��ع��ربّي،  التقومي  ح�سب  ال�سنة 

الكيان من احتمال تفّجر الأو�ساع فجاأًة ودون 

�سابق اإنذار، اإذنْ ُيحّذر كبار القادة من امل�ستويننْ 

الأمنّي وال�سيا�سّي من تنفيذ عملياٍت ع�سكرّيٍة 

من  وال��ت��ي  الأع���ي���اد،  ف��رتة  خ��الل  فل�سطينّيٍة 

بال�سّفة  الأمنّية  الفو�سى  فتيل  اإ�سعال  �ساأنها 

ال���غ���رب���ّي���ة.وك�������س���ف���ت امل�������س���ادر الإ����س���رائ���ي���ل���ّي���ة 

الر�سمّية، اأم�س الثالثاء، النقاب عن اأّن رئي�س 

اأجرى  عّبا�س،  حممود  الفل�سطينّية،  ال�سلطة 

مب��ب��ادرت��ه ات�����س��اًل ه��ات��ف��ًي��ا م���ع وزي����ر الأم���ن 

ب��ال��ك��ي��ان، اجل�����رال امل��ت��ق��اع��د ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س، 

اأّن  اأح��رون��وت(  واأّك��د موقع �سحيفة )يديعوت 

الهاتفية  املكاملة  اأّن هدف  اأّك��دوا  الفل�سطينين 

بن عّبا�س وغانت�س كانت تهنئة رئي�س ال�سلطة 

لغانت�س مبنا�سبة حلول عيد راأ�س ال�سنة لدى 

ال��ي��ه��ود، ول��ك��ّن��ه��م��ا حت���ّدث���ا خ���الل امل��ك��امل��ة عن 

الو�سع الأمنّي يف ال�سّفة الغربّية وعن توطيد 

ال��ت��ن�����س��ي��ق الأم���ن���ّي ب���ن اإ���س��رائ��ي��ل والأج���ه���زة 

حيث  الفل�سطينّية،  لل�سلطة  التابعة  الأمنّية 

طلب غانت�س من عّبا�س اأننْ يبذل جهوًدا كبريًة 

من اأجل وقف الت�سعيد بال�سّفة الغربّية، علًما 

اأّن احل��دي��ث الأخ���ري ب��ن الرجلننْ ج��رى قبل 

اجتماعهما يف مدينة  ال�سهرينْن خالل  حوايل 

رام اهلل، وفق املوقع العربّي

الأمنية  الأجهزة  ُتوا�سل  ال�سياق،  هذا  ويف 

ال�سّفة  يف  ا�ستنفارها  الإ�سرائيلية  والع�سكرية 

انت�ساٍر  ظ��ّل  يف  املحتّلَتن،  وال��ق��د���س  الغربية 

25 كتيبة ع�سكرية، يف كّل  اإىل  ا ي�سل  ملمِ وا�سع 

دون  من  ومعرب،  ل  و�سنْ لة  و�سمِ احتكاك  نقطة 

للهجمات  حّد  بو�سع  كفياًل  كّله  هذا  يبدو  اأننْ 

الفل�سطينية التي باتت عاماًل ثابتاً يف امل�سهد 

امليداين يف الفرتة الأخرية
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الضّفة فوهة بركان وقلٌق عارٌم من االنفجار

االأنباط – �صايل ال�صبيحات

موؤمتر  اإنطالقة  عن  تف�سلنا  يوما  اأرب��ع��ون 

الأمم  اتفاقية  لأط���راف   Cop27 املناخ  قمة 

مدينة  يف  �سيعقد  ال���ذي  امل��ن��اخ،  لتغري  امل��ت��ح��دة 

 18 6 ح���ت���ى  ال����ف����رتة م����ن  ال�������س���ي���خ يف  �����س����رم 

واي��ج��اد  ال��ت��و���س��ل  اأم���ل  ع��ل��ى   ، نوفمرب2022 

حلول لثار التغريات املناخية واحلد منها بعد 

ظهور بع�س الثار ال�سلبية التي �سهدتها الردن 

اأ�ستوجب  ما  ع��ام،  ب�سكل  وال��ع��امل  خا�س  ب�سكل 

ا�سبح احلديث عن ظاهرة التغري املناخي الذي 

اإهتمام  م��دار  باتت  التي  املوا�سيع  اهم  يعد من 

العامل بها واإعطاءها الأولوية. 

اخل��ب��ري الق��ت�����س��ادي ح�����س��ام ع��اي�����س ق���ال يف 

حديث له مع “الأنباط” ان الردن لحظ اثار 

التغريات املناخية ك� انخفا�س م�ستوى الهطول 

املطري.
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االنباط- عمان

القد�س،  يف  الكنائ�س  وروؤ���س��اء  بطاركة  اأع��رب 

عن بالغ امتنانهم وتقديرهم جلاللة امللك عبد 

على  الها�سمية  ال��و���س��اي��ة  �ساحب  ال��ث��اين،  اهلل 

املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س، على 

يعي�سه  ال��ذي  للواقع  وال�سادق  احلقيقي  و�سفه 

امل�سيحيون يف الأر�سي املقد�سة، خا�سة يف مدينة 

القد�س،.
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المخامرة : تخفيض سعر الفائدة مجددا سيساهم في التأثيرايجابيا على قطاعات عدة

تداعيات رفع أسعار الفائدة 75 نقطة
 على اإلقتصاد الوطني

بلعاوي: وفيات الكوليرا أقل من 1%... وال حاجة 
لحمالت التطعيم 

 االأنباط - �صباأ ال�صكر

يف �سوء قرار جلنة عمليات ال�سوق املفتوحة 

على  الفائدة  اأ�سعار  برفع  امل��رك��زي  البنك  يف 

 75 مب��ق��دار  النقدية  ال�سيا�سة  اأدوات  ك��اف��ة 

ن��ق��ط��ة اأ����س���ا����س، ن���ظ���را ل���� ت��ن��ام��ي ال�����س��غ��وط 

من  ع��ن��ه��ا  جن��م  وم���ا  اخل��ارج��ي��ة  الت�سخمية 

الأ�سواق  يف  ال�سائدة  الفائدة  اأ�سعار  يف  ارتفاع 

املركزي  البنك  م��ن  وال��ت��زام��ا  العاملية،  املالية 

واملحافظة  النقدي  ال�ستقرار  اأ�س�س  بتعزيز 

على جاذبية الدينار الأردين كوعاء ادخاري.  

وج�����اء ق�����رار ال��ل��ج��ن��ة م���ن ح���ر����س ال��ب��ن��ك 

امل�����رك�����زي ع���ل���ى ت���وف���ري ال���ت���م���وي���ل ب�����س��روط 

القت�سادية  للقطاعات  ومي�سرة  تف�سيلية 

احليوية.

يف  علق  عاي�س  ح�سام  الإقت�سادي  اخلبري 

ق��رار  “الأنباط” على  م��ع  ل��ه  ح��دي��ث خ��ا���س 

البنك  ب��اإم��ك��ان  ك���ان  “اإنه  ال��ق��ول  ب���  ال��ل��ج��ن��ة 

امل��رك��زي ال��ع��ودة م��ره اأخ���رى ع��ن رف��ع ا�سعار 

ال��ف��ائ��دة، اأو رف���ع ال��ف��ائ��دة مب��ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 

من  ب���دًل  امل��ح��ل��ي،  الق��ت�����س��اد  اأداء  متطلبات 

ا�ستبدالها  مي��ك��ن  اأ���س��ا���س  نقطة   75 ال��رف��ع 

اأكرث  50 نقطة، ولي�س  ل�  برفع �سعر الفائدة 

من ذلك، مبيًنا اأن الهدف من ذلك  املحافظة 

ال��دي��ن��ار لأن���ه يبقى ه��دف  ع��ل��ى �سعر ���س��رف 

ا�سرتاتيجي مهًما يجب العمل عليه«.

 وبن، اأن املغالة يف رفع هام�س الفائدة بن 

الفائدة  اأ�سعار  وارتفاع  والت�سهيالت،  الودائع 

م�سبًقا، يفاقم م�سكلة الرتفاع ل� اأ�سعار فائدة 

يف  البدء  قبل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 

من  قريبة  كانت  والتي  �سهور،  �ستة  ب�  رفعها 

ال�سفر.
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االأنباط – دالل عمر

ال�سريري  الدوائي  العالج  م�ست�سار  اأو�سح 

ال��دك��ت��ور ���س��رار ب��ل��ع��اوي ان ال��ك��ول��ريا ع��دوى 

بكتريية تعي�س اإما يف املياه امللوثة مثل �سبكات 

الغذاء  اأو  امللوثة،   والأن��ه��ار  ال�سحي  ال�سرف 

�سقيها مبياه  يتم  التي  امل��زروع��ات  امللوث مثل 

امل��زارع��ن،  قبل  من  امللوثة  ال�سحي  ال�سرف 

وتنتقل من �سخ�س م�ساب لأ�سخا�س اآخرون 

وع��دم  ي���داه  وت��ل��وث  للحمام  ا�ستخدامه  بعد 

غ�سل اليدين.

ان  ل�”الأنباط”،  ح���دي���ث  يف  واأ������س�����اف 

واملنكوبة  الفقرية  املناطق  تنت�سر يف  الكولريا 

مثل منطقة �سمال �سرق �سوريا نتيجًة للحرب 

ولختالط  اجليدة  غري  ال�سحية  وال��ظ��روف 

ولعدم  ال�سرب،  مبياه  ال�سحي  ال�سرف  مياه 

النا�س  اأدى  م��ا  لل�سرب  ���س��احل��ة  م��ي��اه  ت��وف��ر 

للتوجه ملياه نهر الفرات امللوث.

وت��وق��ع ان ���س��رع��ة الن��ت�����س��ار وال���ع���دوى ل 

الخرى  التنف�سية  للفريو�سات  تكون م�سابهة 

مثل “كورونا” ،  م�ستبعداً حدوث “وباء” بل 

قرية  اأو  مدينة  اأو  منطقة  يف  امل��ر���س  ينت�سر 

رذي���ذات  ع��رب  تنتقل  اأن��ه��ا  م�ستبعدا  م��ع��ي��ن��ة، 

ال�سعال والعطا�س ، واإمنا ب�سرب املياه او تناول 

الغذاء امللوث او ال�سخا�س امل�سابين.

 ودع�����ا ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ح��ي��ة الردن����ي����ة ل� 

من  للقادمن  ال�سريعة  الفحو�سات  ت��وف��ري 

ا�سترياد  وعدم  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية 

املياه او اأغذية طازجة غري معلبة التي ممكن 

ان تكون ملوثة، لفتا اإىل اأهمية غ�سيل الأيدي 

 70% اأنها حتد من الإ�سابة ب� ن�سبة  خا�سة 

من الأمرا�س املعدية، و�سرورة احل�سول على 

التي  للنا�س  لل�سرب  ال�ساحلة  املعاجلة  املياه 

تقطن مناطق حتتوي على الكولريا، ل �سيما 

النتباه على نظافة الطعام.

وكانت احلكومة الأردنية قد اأعلنت موؤخرا 

ع��ن ق��رار اإي��ق��اف ال���س��ت��رياد ع��دا املعلبات من 

�سوريا.
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

رئيس الوزراء يلتقي األمين العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

  االنباط – عمان 

ا�ستقبل رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

يف مكتبه برئا�سة ال��وزراء اأم�س الثالثاء، االأمني 

العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  ال��ع��ام 

الدكتور نايف احلجرف والوفد املرافق امل�سارك 

يف منتدى التوا�سل االقت�سادي اخلليجي االردين 

الذي بداأ اعماله يف عمان اأم�س.

واك��������د رئ���ي�������س ال�������������وزراء ع���م���ق ال���ع���الق���ات 

اال�سرتاتيجية واملتميزة التي تربط االردن بقيادة 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين م��ع دول اخلليج 

االخ��وي��ة  ال��ع��الق��ة  ال�سقيقة، الف��ت��ا اىل  ال��ع��رب��ي 

التي تربط جاللته مع اخوانه ا�سحاب اجلاللة 

وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي.

كما اك���د رئي�س ال�����وزراء خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ال���وزراء  رئا�سة  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة   ، وزراء  ح�سره 

ال���دك���ت���ور اب���راه���ي���م اجل������ازي وال����دول����ة ل�����س��وؤون 

التل  ن��واف  املتابعة والتن�سيق احلكومي الدكتور 

ال�سمايل،  يو�سف  والتموين  والتجارة  وال�سناعة 

اخلليج  دول  مع  العالقات  بتعزيز  االردن  التزام 

العربية وتو�سيع جماالت التعاون امل�سرتك خدمة 

مل�سالح هذه الدول و�سعوبها.

العالقات  خ�سو�سية  اىل  اخل�ساونة  ول��ف��ت 

االردنية اخلليجية ومتيزها يف اطارها املوؤ�س�سي 

واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية  ال�سعد  جميع  وع��ل��ى 

وال��ت��ع��اون ال�����س��ن��اع��ي واال���س��ت��ث��م��اري وال���زراع���ي 

واالم���ن���ي وال��ع�����س��ك��ري وام����ن احل�����دود وال��ط��اق��ة 

والربط الكهربائي.

وبني ان التحديات االقليمية والعاملية وازمة 

ك���ورون���ا اك����دت اه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل بني 

الدول ال�سقيقة �سيما يف جماالت االمن الغذائي 

واالحتياجات الطبية.

كما بني اهتمام االردن با�ستقطاب املزيد من 

اال�ستثمارات من دول اخلليج العربي التي تت�سدر 

موؤكدا  اململكة،  يف  العربية  اال�ستثمارات  حاليا 

ال��الزم��ة  الت�سهيالت  بتقدمي  احل��ك��وم��ة  ال��ت��زام 

ال�ستقطاب اال�ستثمارات ومتكني القائم منها.

ورحب رئي�س الوزراء بانعقاد فعاليات منتدى 

بدورته  االردين  اخلليجي  االقت�سادي  التوا�سل 

تعزيز  يف  دوره  اهمية  مبينا  ع��م��ان،  يف  الثالثة 

ودول  االردن  يف  اخل��ا���س  القطاع  ب��ني  التوا�سل 

ال��ت��ع��اون  ال��ع��رب��ي ال�ستك�ساف جم����االت  اخل��ل��ي��ج 

والفر�س القائمة لال�ستثمار .

وا�ساد اخل�ساونة بالدور الذي يقوم به �سفراء 

ال��ع��رب��ي يف  ل���دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  دول جمل�س 

االردن يف تعزيز اوا�سر العالقات االخوية ودفع 

م�سرية التعاون امل�سرتك اىل افاق ارحب.

اك��د االأم��ني العام ملجل�س التعاون  من جهته، 

نايف احلجرف،  الدكتور  العربية  ل��دول اخلليج 

ال��رغ��ب��ة ال�����س��ادق��ة م��ن ق��ب��ل ا���س��ح��اب اجل��الل��ة 

وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي لتعزيز 

 . االردن  مع  واالخوية  اال�سرتاتيجية  العالقات 

وقال: اإننا ن�سعى لتعزيز العالقات امل�سرتكة نحو 

اىل  الف��ت��ا  امل��ج��االت،  جميع  يف  اقت�سادي  تكامل 

امل�ساركة املميزة يف منتدى التوا�سل االقت�سادي 

اخلليجي االردين التي زادت على 400 م�سارك، ما 

يعك�س االهتمام الذي توليه دول جمل�س التعاون 

وحركة  االقت�سادي  ال��ت��ع��اون  تنمية  يف  واالردن 

دول  ان  وا�ساف  واال�ستثماري.  التجاري  التبادل 

ال�ست�سافة  م�ستعدة  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

اعمال املنتدى القادم وعقد ور�س عمل متخ�س�سة 

ت�����س��ه��م يف ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون وح����رك����ة ال���ت���ج���ارة 

واال���س��ت��ث��م��ارات ب��ني اجل��ان��ب��ني . وح�����س��ر اللقاء 

�سفراء دول جمل�س التعاون اخلليجي لدى االردن 

، ال�سفري البحريني احمد الرويعي و�سفري خادم 

ال�سديري  ب��ن��در  ب��ن  ن��اي��ف  ال�سريفني  احل��رم��ني 

وال�����س��ف��ري ال��ق��ط��ري ���س��ع��ود اآل ث���اين وال�����س��ف��ري 

الكويتي عزيز الديحاين ورئي�س احتاد غرف دول 

جمل�س التعاون عجالن العجالن وروؤ�ساء غرف 

التجارة يف الدول االع�ساء يف املجل�س وعدد من 

امل�سوؤولني.

الملك يشارك في 
مراسم جنازة شينزو آبي 

الرسمية في طوكيو

الملك ورئيس الوزراء الياباني يبحثان عالقات 
الصداقة والتطورات إقليميا ودوليا

الملك يلتقي في طوكيو رئيس المجلس األوروبي

الملك يجتمع بوزير االقتصاد الياباني في طوكيو
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�سارك جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

اأم�����س ال��ث��الث��اء، يف م��را���س��م اجل��ن��ازة 

الياباين  ال����وزراء  لرئي�س  الر�سمية 

يف  اأقيمت  التي  اآب��ي،  �سينزو  االأ�سبق 

قاعة نيبون بودوكان يف طوكيو.

وق����������دم ج�����الل�����ة امل�����ل�����ك ت����ع����ازي����ه 

الياباين  ال���وزراء  لرئي�س  وموا�ساته 

اآب��ي،  �سينزو  واأ���س��رة  كي�سيدا  فوميو 

الذي اغتيل يف متوز املا�سي.

ورافق جاللته يف مرا�سم اجلنازة، 

���س��ارك فيها ق���ادة وم�����س��وؤول��ون  ال��ت��ي 

من خمتلف دول العامل، �سمو االأمري 

م�ست�ساري  ك��ب��ري  حم��م��د،  ب��ن  غ���ازي 

ج����الل����ة امل����ل����ك ل���ل�������س���وؤون ال��دي��ن��ي��ة 

وال���ث���ق���اف���ي���ة وامل����ب����ع����وث ال�����س��خ�����س��ي 

جلاللته.

االنباط -طوكيو 

ع��ق��د ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين يف 

الثالثاء،  اأم�س  اليابانية طوكيو،  العا�سمة 

ل��ق��اء م��ع رئ��ي�����س ال����وزراء ال��ي��اب��اين فوميو 

ال�سداقة  ع��الق��ات  خ��الل��ه  بحثا  كي�سيدا، 

امل��ت��ي��ن��ة وامل���م���ت���دة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وجم��م��ل 

اإقليميا ودوليا. التطورات 

امل��ل��ك، يف ت�سريحات يف  واأع���رب ج��الل��ة 

اأك��ا���س��اك��ا،  بق�سر  ال���ذي عقد  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة 

الياباين  ال���وزراء  رئي�س  بوفاة  تعازيه  عن 

االأ����س���ب���ق ���س��ي��ن��زو اآب�����ي، م�����س��ي��دا ب�����دوره يف 

االأردن  مع  والتن�سيق  التعاون  ج�سور  بناء 

واملنطقة.

واأك������د ج���الل���ت���ه احل���ر����س ع���ل���ى ال��ب��ن��اء 

الراحل  االأ�سبق  ال��وزراء  رئي�س  جهود  على 

بني  وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  تو�سيع  مبوا�سلة 

م�سددا  كافة،  املجاالت  يف  واليابان  االأردن 

وال�����س��دي��ق  احل��ل��ي��ف  ه���و  االأردن  اأن  ع��ل��ى 

و�سعبها. لليابان 

الياباين، يف  ال��وزراء  اأك��د رئي�س  ب��دوره، 

ال�سراكة  لتعزيز  اللقاء، تطلع بالده  بداية 

مع االأردن، م�ستذكرا حر�س رئي�س الوزراء 

االأردن  مع  العالقات  توطيد  على  االأ�سبق 

ك��م��ح��ور ل��ال���س��ت��ق��رار يف ال�����س��رق االأو���س��ط، 

وم�������س���ددا ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ال���ب���ن���اء ع��ل��ى ه��ذه 

اجلهود.

واأ��������س�������ار رئ����ي���������س ال��������������وزراء ك���ي�������س���ي���دا 

ال��ع��ائ��ل��ة  ب����ني  ال����وط����ي����دة  ال����ع����الق����ات  اإىل 

امللكية  والعائلة  اليابان  يف  االإم��راط��وري��ة 

امللك  جلاللة  �سكره  عن  معربا  االأردن،  يف 

اجلنازة  يف  للم�ساركة  لطوكيو  زيارته  على 

الر�سمية لرئي�س الوزراء االأ�سبق اآبي.

الذي  اللقاء  خ��الل  امللك،  جاللة  وع��ر 

ح�سره �سمو االأمري غازي بن حممد، كبري 

الدينية  لل�سوؤون  امللك  جاللة  م�ست�ساري 

جلاللته،  ال�سخ�سي  وامل��ب��ع��وث  والثقافية 

اليابان  تقدمه  ال��ذي  للدعم  تقديره  ع��ن 

لالأردن يف العديد من الرامج التنموية.

ومت التاأكيد على �سرورة اإدامة التن�سيق 

ذات  ال��ق�����س��اي��ا  خم��ت��ل��ف  اإزاء  وال���ت�������س���اور 

االه���ت���م���ام امل�������س���رتك، مب���ا ي��ح��ق��ق م�����س��ال��ح 

ال��ب��ل��دي��ن وال�����س��ع��ب��ني ال�����س��دي��ق��ني، وي��ع��زز 

االأمن وال�سلم العامليني.

وج�����دد ج��الل��ت��ه ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

تكثيف اجلهود الدولية للتو�سل اإىل حلول 

منطقة  ت�سهدها  ال��ت��ي  ل��الأزم��ات  �سيا�سية 

الق�سية  مقدمتها  ويف  االأو����س���ط،  ال�����س��رق 

الفل�سطينية.

واأكد جاللة امللك �سرورة اإعادة حتريك 

الدولتني،  حل  اأ�سا�س  على  ال�سالم  عملية 

م�����س��ي��دا مب��وق��ف ال��ي��اب��ان ال���داع���م جل��ه��ود 

ال�سالم.

وح�سر اللقاء مدير مكتب جاللة امللك، 

االأردنية  وال�سفرية  ح�سان،  جعفر  الدكتور 

يف طوكيو لينا عناب.

ويزور جاللة امللك اليابان للم�ساركة يف 

ال��وزراء  لرئي�س  الر�سمية  اجلنازة  مرا�سم 

الياباين االأ�سبق �سينزو اآبي، التي �ستقام يف 

طوكيو اليوم بح�سور قادة وم�سوؤولني من 

خمتلف دول العامل.
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خالل  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأك��د 

ل��ق��ائ��ه يف ط��وك��ي��و اأم�������س ال���ث���الث���اء رئ��ي�����س 

اأه��م��ي��ة  مي�سيل،  ���س��ارل  االأوروب������ي  امل��ج��ل�����س 

االإقليم  دول  ب��ني  وال��رب��ط  ال��ت��ع��اون  تعزيز 

واالحت�������اد االأوروب��������ي يف جم�����االت ال��ط��اق��ة 

يف  ال�سيما  الغذائي،  واالأم��ن  واملياه  والنقل 

ظل تداعيات االأزمة يف اأوكرانيا.

املجل�س  ورئي�س  امللك  جاللة  وا�ستعر�س 

االأوروبي فر�س تو�سيع التعاون بني االأردن 

واالحت������اد االأوروب��������ي، م��ع��رب��ا ج��الل��ت��ه عن 

ت��ق��دي��ره ل��ل��دع��م امل��ت��وا���س��ل ال�����ذي ت��ق��دم��ه 

من  العديد  لتنفيذ  للمملكة  االحت���اد  دول 

امل�سروعات التنموية.

وجرى خالل اللقاء، الذي عقد يف طوكيو 

بح�سور �سمو االأمري غازي بن حممد، كبري 

الدينية  لل�سوؤون  امل��ل��ك  ج��الل��ة  م�ست�ساري 

جلاللته،  ال�سخ�سي  وامل��ب��ع��وث  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

بحث جممل التطورات يف املنطقة والعامل، 

ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية.

واأ�����س����اد ج��الل��ة امل��ل��ك مب���واق���ف االحت����اد 

ال�سالم  حتقيق  مل�ساعي  الداعمة  االأوروب���ي 

على  واالإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  الفل�سطينيني  ب���ني 

اأ�سا�س حل الدولتني.

واأك��������د ج���الل���ت���ه اأه���م���ي���ة دع�����م اجل���ه���ود 

وال�سامل،  العادل  ال�سالم  لتحقيق  الرامية 

الفل�سطينية  الدولة  قيام  اإىل  يف�سي  ومبا 

حزيران  من  الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة، 

عام 1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

االأردن  امللك على موا�سلة  و�سدد جاللة 

املقد�سات  ورع��اي��ة  حلماية  اجلهود  كل  ب��ذل 

االإ�سالمية وامل�سيحية بالقد�س، من منطلق 

الو�ساية الها�سمية على هذه املقد�سات.

امل��ب��ذول��ة  ال��ل��ق��اء اإىل اجل���ه���ود  وت���ط���رق 

اإقليميا ودوليا يف احلرب على االإرهاب، وفق 

نهج �سمويل.

ب������دوره، اأك����د رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س االأوروب������ي 

اهتمام االحتاد االأوروبي بتعزيز التعاون مع 

االأردن، معربا عن تقديره جلهود اململكة يف 

ا�ست�سافة الالجئني.

وح�سر اللقاء مدير مكتب جاللة امللك، 

الدكتور جعفر ح�سان، وال�سفرية االأردنية يف 

طوكيو لينا عناب.
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الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اجتمع   

ب���وزي���ر  ال�����ث�����الث�����اء،  اأم�����������س  يف ط���وك���ي���و 

الياباين  واالقت�ساد  وال�سناعة  التجارة 

ي��ا���س��وت��و���س��ي ن��ي�����س��ي��م��ورا، ل��ب��ح��ث ���س��ب��ل 

تو�سيع التعاون االقت�سادي بني البلدين.

واأ�سار جاللة امللك اإىل روؤية التحديث 

االق��ت�����س��ادي ل�����الأردن وال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي 

مي��ك��ن ال��ت��ع��اون ف��ي��ه��ا م���ع ال���ي���اب���ان، مثل 

املعلومات،  وتكنولوجيا  واالت�ساالت  املياه 

ف�����س��ال ع���ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع اآث������ار ال��ت��غ��ري 

املناخي.

واأع��������رب ج���الل���ت���ه، خ�����الل االج���ت���م���اع 

ال�����ذي ح�����س��ره ���س��م��و االأم�����ري غ�����ازي بن 

حم��م��د، ك��ب��ري م�����س��ت�����س��اري ج��الل��ة امل��ل��ك 

ل��ل�����س��وؤون ال��دي��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ب��ع��وث 

لدعم  تقديره  ع��ن  جلاللته،  ال�سخ�سي 

اليابان لالجئني واملجتمعات امل�ست�سيفة، 

يف  البلدين  ب��ني  ال�سراكة  اأهمية  م��وؤك��دا 

التنموية. القطاعات 

واأع��������اد ج���الل���ة امل���ل���ك ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى 

االإقليمي  امل�ستويني  التعاون على  �سرورة 

وال������دويل ل��ل��ت�����س��دي ل��ت��ح��دي��ات ال��ط��اق��ة 

انعكا�سات  عن  الناجمة  الغذائي  واالأم��ن 

االأزمة يف اأوكرانيا.

وال�سناعة  التجارة  وزير  اأ�ساد  ب��دوره، 

واالقت�ساد الياباين بدور االأردن يف تعزيز 

التعاون االقت�سادي يف االإقليم، وبجهوده 

ا�ست�سافة الالجئني. يف 

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء م��دي��ر م��ك��ت��ب ج��الل��ة 

وال�سفرية  ح�سان،  جعفر  الدكتور  امللك، 

االأردنية يف طوكيو لينا عناب.

بتوجيهات ملكية العيسوي يسلم 
مساكن ألسر عفيفة في الطفيلة

االنباط -الطفيلة - معان 

بتوجيهات ملكية، �سلم رئي�س الديوان امللكي 

العي�سوي، رئي�س جلنة  الها�سمي، يو�سف ح�سن 

م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرات ج��الل��ة امل��ل��ك، اأم�����س 

ج��دي��دة يف  اأ���س��رة عفيفة م�ساكن   19 ال��ث��الث��اء، 

بالطفيلة،  البي�ساء  والعني  بربيطة  منطقتي 

امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذاً  اإن�����س��اوؤه��ا  ج��اء 

عبداهلل الثاين، خالل زياراته امليدانية ولقاءاته 

التوا�سلية مع اأبناء ووجهاء املحافظة.

ال��ع��ي�����س��وي ع��ل��ى ج���ه���از تفتيت  ك��م��ا اط���ل���ع 

ال����ذي مت  احل�����س��ى وف���ق ت��ق��ن��ي��ة )اإك�������س راي(، 

ت���زوي���ده ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ل��ك��ي��ة مل�����س��ت�����س��ف��ى م��ع��ان 

احلكومي.

ويف ال��ط��ف��ي��ل��ة، ج���ال ال��ع��ي�����س��وي يف ع���دد من 

امل�ساكن، من �سمنها م�سكن الأ�سرة طالبة  هذه 

العامة،  الثانوية  ال�سهادة  امتحان  يف  متفوقة 

نوم وغرفة معي�سة  اإذ ي�سم كل م�سكن غرفتي 

ومطبخا.

امللكية  امل���ب���ادرة  اإط����ار  امل�����س��اك��ن، يف  وت���ن���درج 

 ،2005 طلقت عام 
ُ
اأ مل�ساكن االأ�سر العفيفة، التي 

واآمنة،  بيئة �سحية  الكرمية يف  احلياة  لتوفري 

ل��الأ���س��ر االأك���ر ع���وزاً وا���س��ت��ح��ق��اق��اً، وت��ق��ط��ن يف 

منازل قدمية.

و���س��ّل��م ال��ع��ي�����س��وي، ب��ح�����س��ور وزي���ر االأ���س��غ��ال 

العامة واالإ�سكان يحيى الك�سبي، ووزير التنمية 

الطفيلة  وحم��اف��ظ  امل��ف��ل��ح،  اأمي���ن  االجتماعية 

االنتفاع  �سهادات  جامو�س،  اأبو  حممد  الدكتور 

لالأ�سر امل�ستفيدة، من �سمنها اأ�سرة عفيفة متر 

بظروف معي�سية �سعبة يف العني البي�ساء.

العفيفة  االأ����س���ر  اخ��ت��ي��ار  ع��م��ل��ي��ة  وت��خ�����س��ع 

ل���درا����س���ات م��ي��دان��ي��ة، ُت���راع���ي م��ع��اي��ري ت��رت��ك��ز 

ع��ل��ى اأ���س�����س ���س��ف��اف��ة وع���ادل���ة، ت��ع��ت��م��ده��ا وزارة 

احلالة  باالعتبار  وتاأخذ  االجتماعية،  التنمية 

لالأ�سرة  وال�سحية  واالجتماعية  االقت�سادية 

واأفرادها، اإىل جانب طبيعة املنازل.

الوزير  بح�سور  العي�سوي،  اطلع  معان،  ويف 

ال��ك�����س��ب��ي وحم���اف���ظ م��ع��ان ف��ي�����س��ل ال�����س��م��ريان 

واأم����ني ع���ام وزارة ال�����س��ح��ة ل��ل�����س��وؤون االإداري�����ة 

جهاز  على  خري�سات،  اإل��ه��ام  ال��دك��ت��ورة  والفنية 

الذي  راي(،  )اإك�س  تقنية  وف��ق  احل�سى  تفتيت 

معان  مل�ست�سفى  ملكية،  بتوجيهات  ت��زوي��ده،  مت 

ت��ق��دمي خ���دم���ات �سحية  ل�����س��م��ان  احل���ك���وم���ي، 

وطبية للمر�سى.

امل�ست�سفى،  يف  احل�سى  تفتيت  وح��دة  وتقوم 

ال���ذي ي��خ��دم م��ا ي��ق��ارب 170 األ���ف ن�����س��م��ة، بعد 

ب����اإج����راء ع��م��ل��ي��ات تفتيت  ب���اجل���ه���از،  ت���زوي���ده���ا 

احل�سى، با�ستخدام املوجات الكهرومغناطي�سية.

اأن�����ه، وحت��ق��ي��ق��ا  اإىل  ال�����س��دد  ي�����س��ار يف ه����ذا 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري  امل��ل��ك��ي��ة يف  ل��ل��روؤي��ة 

للمواطنني، مت �سيانة وتو�سعة وتاأهيل العديد 

واملعدات  باالأجهزة  وتزويدها  امل�ست�سفيات  من 

وتو�سعة  اإن�����س��اء  ع��ن  ف�سال  ال���الزم���ة،  الطبية 

مراكز �سحية.

اإن  �سحفية،  ت�سريحات  يف  العي�سوي،  وق��ال 

املبادرات امللكية، التي تنفذ بالتعاون مع اجلهات 

ال�سريكة، وباإ�سراف اإدارة متابعة تنفيذ املبادرات 

عدة  �سملت  الها�سمي،  امللكي  الديوان  امللكية يف 

االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رع��اي��ة  �سمنها  م��ن  ق��ط��اع��ات، 

وال�سحية.

االأ�سر  مل�ساكن  امللكية  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  ولفت 

ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  ت��وف��ري  اإىل  ت�سعى  ال��ع��ف��ي��ف��ة، 

وتوفري  و�سحية،  اآم��ن��ة  بيئة  يف  االأ���س��ر،  ل��ه��ذه 

باخلدمات  وت��زوي��ده��ا  االأ�سا�سية،  احتياجاتها 

ال�سرورية، لدجمها يف حميطها املجتمعي.

باالعتبار  ت�سع  امللكية  امل���ب���ادرات  اأن  واأك����د 

هذه  الأف��راد  والت�سغيل،  التاأهيل  فر�س  توفري 

االأ����س���ر م��ن ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى ال��ع��م��ل، وت��وظ��ي��ف 

بناء  اإىل  و���س��وال  منتجة،  اأع��م��ال  يف  ق��درات��ه��م 

جمتمعات، تعتمد على ذاتها اقت�ساديا.

وزارة  اإن  الك�سبي  ال��وزي��ر  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

اأعمال  جميع  نفذت  واالإ�سكان  العامة  االأ�سغال 

البنى التحتية الالزمة لهذا الوحدات ال�سكنية، 

�سمن اأعلى املوا�سفات الفنية والهند�سية، ومبا 

امل��ب��ادرة  م��ن  امل�ستفيدة  االأ���س��ر  احتياجات  يلبي 

ب��االإ���س��راف  ت��ق��وم  ال����وزارة  اأن  اإىل  امللكية، الف��ت��ا 

ال��ف��ن��ي ع��ل��ى ب��ن��اء ال���وح���دات ال�����س��ك��ن��ي��ة ل��الأ���س��ر 

التي يجري تنفيذها مبختلف مناطق  العفيفة 

اململكة.

اختيار  اأن  اإىل  املفلح  ال��وزي��ر  اأ���س��ار  ب����دوره، 

االأ����س���ر امل�����س��ت��ف��ي��دة، ي��ت��م وف���ق م��ع��اي��ري واأ���س�����س 

من  موؤ�سرات،  اإىل  وت�ستند  معتمدة،  ودرا���س��ات 

االأ�سرة، وعدم وجود معيل  اأف��راد  �سمنها؛ عدد 

لها، وم�ستوى دخلها وطبيعة م�ساكنها، وحاالت 

االإعاقة لديها.

واأع����رب����ت اأ����س���ر م�����س��ت��ف��ي��دة، ع���ن ت��ق��دي��ره��ا 

جلاللة امللك وحر�سه على توفري �سبل احلياة 

الكرمية للمواطنني، خ�سو�سا االأ�سر التي متر 

موؤكدين  �سعبة،  واقت�سادية  معي�سية  بظروف 

اأن املبادرة امللكية مل�ساكن االأ�سر العفيفة، ت�سكل 

نقلة نوعية جلهة توفري م�ساكن منا�سبة.

تنفيذ  وم��ع��ان  الطفيلة  حمافظتا  و���س��ه��دت 

م����ب����ادرات م��ل��ك��ي��ة، ���س��م��ل��ت ق���ط���اع���ات ح��ي��وي��ة، 

وال��زراع��ي��ة  والتعليمية  ال�سحية  �سمنها  م��ن 

االجتماعية،  والرعاية  وال�سياحية  واخلدمية 

وامل�سروعات االإنتاجية املُدّرة للدخل.

االربعاء   28/ 9 / 2022
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء   28 / 9 / 2022 

األنباط – دالل عمر

ال�سريري  ال��دوائ��ي  ال��ع��اج  م�ست�سار  اأو���س��ح 

ال���دك���ت���ور ����س���رار ب��ل��ع��اوي ان ال���ك���ول���ريا ع���دوى 

�سبكات  امللوثة مثل  املياه  اإم��ا يف  تعي�ش  بكتريية 

ال��غ��ذاء  اأو  امل��ل��وث��ة،   ال�����س��رف ال�سحي واالأن���ه���ار 

مبياه  �سقيها  يتم  ال��ت��ي  امل���زروع���ات  مثل  امل��ل��وث 

ال�����س��رف ال�����س��ح��ي امل��ل��وث��ة م��ن ق��ب��ل امل���زارع���ن، 

اآخ��رون  الأ�سخا�ش  م�ساب  �سخ�ش  م��ن  وتنتقل 

بعد ا�ستخدامه للحمام وتلوث يداه وعدم غ�سل 

اليدين.

واأ�ساف يف حديث ل�”االأنباط”، ان الكولريا 

تنت�سر يف املناطق الفقرية واملنكوبة مثل منطقة 

وال��ظ��روف  للحرب  نتيجًة  ���س��وري��ا  ���س��رق  �سمال 

ال�سرف  ال�سحية غري اجليدة والختاط مياه 

ال�سحي مبياه ال�سرب، ولعدم توفر مياه �ساحلة 

الفرات  ملياه نهر  النا�ش للتوجه  اأدى  لل�سرب ما 

امللوث.

وت���وق���ع ان ���س��رع��ة االن���ت�������س���ار وال����ع����دوى ال 

االخ��رى  التنف�سية  للفريو�سات  م�سابهة  تكون 

“وباء”  ح���دوث  م�ستبعداً    ، “كورونا”  م��ث��ل 

قرية  اأو  مدينة  اأو  منطقة  يف  املر�ش  ينت�سر  بل 

معينة، م�ستبعدا اأنها تنتقل عرب رذيذات ال�سعال 

الغذاء  تناول  او  املياه  ب�سرب  واإمن��ا   ، والعطا�ش 

امللوث او اال�سخا�ش امل�سابين.

توفري  ل�  االردن��ي��ة  ال�سحية  ال�سلطات  ودع��ا   

للقادمن من اجلمهورية  ال�سريعة  الفحو�سات 

العربية ال�سورية، وعدم ا�سترياد املياه او اأغذية 

طازجة غري معلبة التي ممكن ان تكون ملوثة، 

الفتا اإىل اأهمية غ�سيل االأيدي خا�سة اأنها حتد 

من االإ�سابة ب� ن�سبة 70% من االأمرا�ش املعدية، 

ال�ساحلة  املعاجلة  املياه  و�سرورة احل�سول على 

التي تقطن مناطق حتتوي على  لل�سرب للنا�ش 

الكولريا، ال �سيما االنتباه على نظافة الطعام.

موؤخرا  اأعلنت  قد  االأردن��ي��ة  احلكومة  وكانت 

ع��ن ق���رار اإي���ق���اف اال���س��ت��رياد ع���دا امل��ع��ل��ب��ات من 

�سوريا.

 واأ�ساف البلعاوي اأن اللقاح ل� الكولريا متوفر 

وموجود، م�سريا اإىل اأنه على احلكومة  توفريه 

اذا و�سلت بع�ش املناطق ل� مرحلة التف�سي، الفتا 

اإىل انه يعطى ل�سكان منطقة التف�سي وال يعطى 

للمجتمع كافة، وال حاجة لوجود حملة تطعيم 

املعر�سن  لاأ�سخا�ش  يعطى  بل  الكولريا،  �سد 

لاإ�سابة يف تلك املنطقة التي تف�سى فيها.

  وح���ول اأع���را����ش ال��ك��ول��ريا، ذك���ر ال��ب��ل��ع��اوي 

ب� اال�سهال ال�سديد )م�سابه  اأهمها والتي تتمثل 

القيء  به االن�سان بعد  الرز( والذي ي�ساب  ملياه 

والغثيان.

  واأو�سح ان الفئات االأكرث خطورة لا�سابة 

فئة االأطفال وكبار ال�سن ، الن اال�سهال ال�سديد 

ي���وؤدي اإىل اجل��ف��اف وال���ذي ميكن ان ي���وؤدي اإىل 

 ، ال�سغط  يف  ه��ب��وط  مثل  �سحية  م�ساكل  ع��دة 

واإمكانية دخوله يف غيبوبة   ، القلب  دق��ات  وقلة 

ما يوؤدي اإىل الوفاة يف بع�ش احلاالت.

  و���س��دد ال��ب��ل��ع��اوي ع��ل��ى االه����ايل ب��� م��راق��ب��ة 

اأطفالهم ، فاإذا تعر�سوا لا�سهال ال�سديد عليهم 

 ، امل�ست�سفيات  يف  االخ��ت�����س��ا���ش  ذوي  مب��راج��ع��ة 

التي تبداأ العاج باملحاليل الوريدية ، واإمكانية 

اإعطاء م�سادات حيوية ، وا�سفه بالعاج ال�سهل 

اأقل  بالكولريا  الوفاة  ن�سبة  تعد  لذلك  واملتوفر 

بال�سرعة  امل��ري�����ش  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  اذا مت   %1 م��ن 

املطلوبة .

  االنباط – عامن 

ب��رع��اي��ة رئ��ي�����ش ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر 

ت��ط��وي��ر العقبة  ���س��رك��ة  اخل�����س��اون��ة، وق��ع��ت 

ام  ب����ي  “اأي  ����س���رك���ة  م����ع  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 

ج��ع��ل  ت�����س��ت��ه��دف  ال���ع���امل���ي���ة؛  تريمينالز” 

وبحجم  لوج�ستيا،  اإقليميا  مركزا  العقبة 

م��ل��ي��ون   242 اإىل  ي�����س��ل  م��ب��ا���س��ر  ا���س��ت��ث��م��ار 

دوالر.

ووق������ع امل����ذك����رة ال���ت���ي مت����ت يف رئ��ا���س��ة 

التنفيذي  الرئي�ش  الثاثاء،  اأم�ش  الوزراء، 

ال�سفدي  ح�سن  العقبة  ت��ط��وي��ر  ل�سركة 

ام  ب���ي  اأي  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ش 

ت��ريم��ي��ن��ال��ز ال���ع���امل���ي���ة، ك��ي��ث ���س��ي��ف��ن��د���س��ن، 

وب��ح�����س��ور وزي�����ر دول�����ة ل�������س���وؤون امل��ت��اب��ع��ة 

التل  ن���واف  ال��دك��ت��ور  احل��ك��وم��ي  والتن�سيق 

االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  ورئي�ش 

اخلا�سة نايف بخيت.

تطوير  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش  واأكد 

م��ع  ت��ت��م��ا���س��ى  امل����ذك����رة  ه�����ذه  اأن  ال���ع���ق���ب���ة 

للزيادة  العقبة  وتاأهيل  امل�ستقبل  متطلبات 

امل��ت��وق��ع��ة يف م�����س��ت��وي��ات ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري 

البديلة. وال�سحن البحري والطاقة 

ومب���وج���ب  اأن������ه  اإىل  ال�������س���ف���دي  ول���ف���ت 

مذكرة التفاهم �سيتم تاأ�سي�ش كلية تدريب 

“ العاملية؛ بهدف  “مري�سيك  حتت م�سمى 

يف  للعمل  وتاأهيله  االأردين  ال�سباب  تدريب 

االإقليمية والعاملية. املوانئ  منظومة 

اأول كلية  “ �ستكون  “مري�سيك  اأن  واأكد 

ي�سهم  مب��ا  العقبة،  وحتت�سنها  نوعها  م��ن 

لوج�ستيا  اإقليميا  دورا  العقبة  تلعب  اأن  يف 

وجتاريا. وتعليميا 

ح��اوي��ات  م��ي��ن��اء  م�����س��روع  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ال�سراكة  م�ساريع  اأه��م  م��ن  يعترب  العقبة 

ال��ع��ام واخل��ا���ش م��ن خال  ب��ن القطاعن 

ال�������س���راك���ة ال��ط��وي��ل��ة ب���ن ���س��رك��ة ت��ط��وي��ر 

ت��ريم��ي��ن��ال��ز  ام  ب���ي  اي  ����س���رك���ة  و  ال��ع��ق��ب��ة 

 ،2006 ع���ام  م��ن��ذ   APMT ال��دمن��ارك��ي��ة 

العقبة  حاويات  ميناء  �سركة  �سهدت  حيث 

العالية  الكفاءة  م�سريتها  خال   ACT

اإىل  يف ت�سغيل حمطة احلاويات، باالإ�سافة 

اأن�سطة التطوير امل�ستدام للميناء من حيث 

البنية التحتية واملعدات املينائية واالأنظمة 

التكنولوجية وبناء قدرات القوى العاملة.

ت��ريم��ي��ن��ال��ز  ام  ب���ي  اي  ���س��رك��ة  وت���ع���ت���زم 

االأردن  يف  ا�ستثماراتها  تو�سيع   APMT
اإطار ال�سراكة احلايل املربم مع  من خال 

الطرفان  وي��در���ش  العقبة،  تطوير  �سركة 

ح��ال��ًي��ا ع���دًدا م��ن اال���س��ت��ث��م��ارات وامل��ب��ادرات 

اجلديدة.

العقبة  تطوير  �سركة  م��ن  ك��ل  تهدف  و 

 APMT تريمينالز  ام  ب��ي  اي  و���س��رك��ة 

ال���ع���ق���ب���ة اإىل  و�����س����رك����ة م���ي���ن���اء ح�����اوي�����ات 

م��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون ل��ات��ف��اق ع��ل��ى االإط���ار 

تنفيذها  امل��ن��وي  ل��ا���س��ت��ث��م��ارات  امل��وؤ���س�����س��ي 

م���ن خ���ال اإب�����رام م���ذك���رة ت��ف��اه��م اإط���اري���ة 

ومناق�سة  مبباحثات  البدء  لاأطراف  تتيح 

وتقييم اال�ستثمار املقرتح املبني على بع�ش 

االلتزامات التي �ستخ�سع لاتفاق املتبادل 

يف هذا ال�سدد.

االت���ف���اق على  ي�����س��ه��د  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 

م��ل��ي��ون   242 ق�������دره  اإج�����م�����ايل  ا����س���ت���ث���م���ار 

متكن  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  اأم���ريي���ك���ي،  دوالر 

ال����ك����ف����اءة  امل�������س���ت���م���رة يف  اال�����س����ت����ث����م����ارات 

العاملية  املمار�سات  اأف�سل  ح�سب  والتطوير 

مب����ا ف���ي���ه���ا م�������س���اري���ع ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة 

واحل����د م���ن االن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة، مما 

كميناء  العقبة  حاويات  ميناء  مكانة  يعزز 

لوج�ستيات  دع��م  يف  وي�ساهم  اإقليمياً  رائ��د 

من  اأن���ه  وح��ي��ث  وال��ت��زوي��د،  ال��ن��ق��ل  �سل�سلة 

خ����ال ال��ع��اق��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ن كل 

بي  اي  و���س��رك��ة  العقبة  تطوير  �سركة  م��ن 

 APMT ال���دمن���ارك���ي���ة  ت��ريم��ي��ن��ال��ز  ام 

الكبري  اال�ستثمار  هذا  جذب  من  �سنتمكن 

م��وان��ئ  اأي����ة  دون  ال��ع��ق��ب��ة  اإىل  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 

يتميز  و���س��وف  املنطقة  يف  مناف�سة  اخ���رى 

ال�سحن  ومنظومة  العقبة  ح��اوي��ات  ميناء 

املجال  ه��ذا  يف  �سباقة  باعتبارها  البحري 

يف  امل�ستقبل  ومتطلبات  تطلعات  وحت��اك��ي 

عامل املوانئ و ال�سحن البحري.

برعاية الخصاونة تطوير العقبة توقع مذكرة تفاهم 
لجعل العقبة مركزا إقليميا لوجستيا
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وافق جمل�ش االأعيان على قانون املجل�ش  

الطبي االأردين كما ورد من جمل�ش النواب، 

رئي�ش  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ث��اث��اء  اأم�����ش  جل�سته  يف 

امل��ج��ل�����ش ف��ي�����س��ل ال���ف���اي���ز وح�������س���ور رئ��ي�����ش 

ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة وهيئة  ال��دك��ت��ور  ال�����وزراء 

الوزارة.

وي��ع��ف��ي م�����س��روع ق��ان��ون امل��ج��ل�����ش الطبي 

احل�����س��ول ع��ل��ى ���س��ه��ادة اخ��ت�����س��ا���ش مل��زاول��ة 

اأ���س��ن��ان،  وطبيب  ب�����س��ري،  طبيب  ك��ل  امل��ه��ن��ة، 

و�سيديل، ح�سل على اأعلى �سهادة اخت�سا�ش 

دول��ة  م��ن  اأو   ،2002 ع���ام  ق��ب��ل  م��ن اخل����ارج 

متبادل،  اعرتاف  اتفاقيات  باالأردن  تربطها 

ينتهي  معتمد  ت��دري��ب��ي  ل��ربن��ام��ج  وف��ق��اً  اأو 

امل��خ�����س�����ش م��ع رخ�سة  ب��اج��ت��ي��از االم��ت��ح��ان 

يف  انقطاع  دون  اأع��وام   3 ملدة  �سارية  مزاولة 

كل  اىل  ا�سافة  الرخ�سة،  منح  ال��ذي  البلد 

م���ن ح�����س��ل ع��ل��ى اأع���ل���ى ���س��ه��ادة اخ��ت�����س��ا���ش 

اأن ي��ك��ون االخ��ت�����س��ا���ش من  ف��رع��ي، ���س��رط 

التخ�س�ش  يف  يعادله  ما  اأو  الطبي  املجل�ش 

الفرعي  التخ�س�ش  ي��ك��ون  واأن  ال��رئ��ي�����س��ي، 

ولي�ش  الرئي�سي،  للتخ�س�ش  فرعاً  اجلديد 

له جلنة متخ�س�سة.

وق�����ال وزي�����ر ال�����س��ح��ة ال���دك���ت���ور ف��را���ش 

ال���ه���واري، ان م�����س��روع ال��ق��ان��ون ي��ت�����س��دد يف 

الكفاءات  جللب  توفرها  الواجب  ال�سروط 

واملاأمونية،  ال��ك��ف��اءة  م��ن  والتحقق  الطبية 

وذلك مقارنًة بدول اجلوار، الفتاً اىل ات�ساع 

ال��دول  وبع�ش  االردن  بن  الطبية  الفجوة 

االأمر  الفرعية،  التخ�س�سات  ظهور  ب�سبب 

ال����ذي ت��ط��ل��ب م��ع��اجل��ة ه���ذا االأم�����ر يف ه��ذا 

القانون.

خدمة  قانوين  معديل  االع��ي��ان  اأق��ر  كما 

العلم  وخدمة  امل�سلحة،  القوات  يف  ال�سباط 

وردا  كما   2022 ل�سنة  االحتياطية  واخلدمة 

من جمل�ش النواب.

النظر  باإعادة  احلكومة،  االأعيان  واأو�سى 

يف م���و����س���وع ت��ف��ع��ي��ل خ���دم���ة ال���ع���ل���م ن���ظ���راً 

للظروف احلا�سرة.

تعديل  ي��اأت��ي  امل��وج��ب��ة  اال���س��ب��اب  وبح�سب 

ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة  ال�سباط  ق��ان��ون خ��دم��ة 

م�����ن خ������ال ت���غ���ي���ري امل�������س���م���ي���ات، واإع���������ادة 

ال��ن��ظ��ر ب��اأح��ك��ام ال��ن��ق��ل واالن���ت���داب واالإع����ارة 

واالإع���ادة  وال��ط��رد  اخل��دم��ة  ع��ن  واال�ستغناء 

اليها، اإ�سافة اىل تنظيم اأحكام اإجازة االأبوة 

يتيح  اليد واالإحلاق واال�ستيداع، فيما  وكف 

وثيقة  حت��وي��ل  العلم  خ��دم��ة  ق��ان��ون  تعديل 

اأو  الكرتونية”  “وثيقة  اىل  العلم  خ��دم��ة 

امل�سلحة  ال��ق��وات  تقررها  اأخ���رى  و�سيلة  اأي 

االأردنية.

دقيقة  واحلكومة  املجل�ش  اع�ساء  ووقف 

الفاحتة  وق���راأوا  اجلل�سة  م�ستهل  يف  �سمت 

�سمري  االأ����س���ب���ق  وال���وزي���ر  ال��ع��ن  روح  ع��ل��ى 

ع�سر  ال�ساد�ش  يف  املنية  وافته  الذي  مطاوع 

من ال�سهر اجلاري.

وك����ان اأم����ن ع���ام جم��ل�����ش االأع���ي���ان علي 

االإرادة  ن�����ش  اجلل�سة  ب��داي��ة  يف  ت��ا  ال��زي��ود 

ت��ع��ي��ن في�سل  امل��ت�����س��م��ن��ة  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة 

من  اع��ت��ب��اراً  االأع��ي��ان  ملجل�ش  رئي�ساً  ال��ف��اي��ز 

الثاثاء. اليوم 

وك�����ان رئ���ي�������ش ال���������وزراء، ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

ب��داي��ة اجل��ل�����س��ة، رئي�ش  اخل�����س��اون��ة، ه��ن��اأ يف 

جمل�ش االأعيان في�سل الفايز بتجديد الثقة 

للمجل�ش. رئي�سا  بتعيينه،  ال�سامية  امللكية 

تتطلع  احلكومة  اأن  ال��وزراء  رئي�ش  واأك��د 

ب�سقيه  االأم���ة  جمل�ش  م��ع  العمل  اإىل  دائ��م��ا 

االأعيان والنواب. وقال” ن�ساأل اهلل اأن ي�سدد 

قيادة  ظ��ل  حت��ت  خطانا  اخل��ري  ط��ري��ق  على 

�سمو  يع�سده  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة 

االأم����ري احل�����س��ن ب��ن ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ويل 

العهد “.

األعيان يوافق على المجلس الطبي وخدمة الضباط والعلم

خطة  بتنفيذ  يوعز  المعايطة 
البحث واإلنقاذ للتوسع في فرق 
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ن��ق��ل م��دي��ر االأم����ن ال��ع��ام ال��ل��واء 

ع��ب��ي��داهلل امل��ع��اي��ط��ة حت��ي��ات ج��ال��ة 

امللك عبداهلل الثاين، القائد االأعلى 

م��ن��ت�����س��ب��ي  اإىل  امل�����س��ل��ح��ة،  ل���ل���ق���وات 

م���دي���ري���ة ال���دف���اع امل�����دين واع���ت���زاز 

جتاه  وعطائهم  بجهودهم  جالته 

الوطن واملواطنن.

واأث��ن��ى امل��ع��اي��ط��ة ع��ل��ى اخل��دم��ات 

يقدمها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  االإن�����س��ان��ي��ة 

وتعاملهم  امل���دين،  ال��دف��اع  منت�سبو 

االح����������رتايف م�����ع ك����اف����ة االأح���������داث 

���س��ادق ظهر  وع���زم  ك��ب��رية،  مبهنية 

ج��ل��ي��اً خ���ال ت��ع��ام��ل��ه��م م���ع ح��ادث��ة 

ال�����س��ك��ن��ي يف منطقة  امل��ب��ن��ى  ان��ه��ي��ار 

اللويبدة .

ك���م���ا اأ�����س����اد امل���ع���اي���ط���ة ب��������االأدوار 

ال���ك���ب���رية ل���ل���دف���اع امل�����دين مب����د ي��د 

بقدرة  للمواطنن  وامل�ساعدة  العون 

املدين  الدفاع  فرق  اأظهرتها  كبرية 

يف اال�ستجابة والتعامل مع خمتلف 

حوادث االإ�سعاف واالإنقاذ واالإطفاء، 

اأو حتى يف حاالت االإخاء والتعامل 

مع املواد اخلطرة.

واأكد اللواء املعايطة، اأن مديرية 

االأم������ن ال���ع���ام م��ا���س��ي��ة يف جت��وي��د 

مل�ستوى  ب��ه��ا  واالرت���ق���اء  اخل���دم���ات، 

ال�سامية،  امللكية  والروؤى  التطلعات 

وح���ت���ى ت���ك���ون امن����وذج����اً يف ت��ق��دمي 

اف���������س����ل اخل������دم������ات ل���ل���م���واط���ن���ن 

واملقيمن .

م��دي��ري��ة  اأن  امل��ع��اي��ط��ة  واأو�����س����ح 

االأمن العام �ستطلق مرحلة جديدة 

من العمل لتحديث اأنظمة احلماية 

مركبات  اأ�سطول  وحتديث  املدنية، 

اأح��دث  وتوفري  واالإن��ق��اذ،  االإ�سعاف 

ق��درات  وتعزيز  وامل��ع��دات،  االأج��ه��زة 

ال��ع��ام��ل��ن وت��اأه��ي��ل��ه��م يف خم��ت��ل��ف 

تدريبية  ب��رام��ج  وف��ق  التخ�س�سات 

متقدمة متكنهم من اأداء واجباتهم 

االأ�ساليب. باأف�سل  النبيلة 

بالبدء  املعايطة  اللواء  اأوعز  كما 

ب��ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ة ل��ل��ت��و���س��ع يف ف���رق 

مع  التعامل  وفرق  واالإنقاذ  البحث 

تغطيتها  ل�����س��م��ان  اخل��ط��رة،  امل����واد 

الفاعلية،  ب���ذات  امل��ح��اف��ظ��ات  لكافة 

ما  على  البناء  ���س��رورة  اإىل  م�سرياً 

حت��ق��ق م���ن اإجن�����از يف خ��ف�����ش زم��ن 

ذل��ك  يف  مل��ا  وحت�سينه،  اال���س��ت��ج��اب��ة، 

اإنقاذ االرواح التي تكون  اأثر يف  من 

االإ�سعاف  خل��دم��ات  احل��اج��ة  باأم�ش 

واالإنقاذ .

����س���رورة  اىل  امل���ع���اي���ط���ة  ووّج�������ه 

م��راج��ع��ة ك��اف��ة احل�����وادث ال��ت��ي مت 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا خ���ال ه���ذا ال��ع��ام، 

اأ�سكال اال�ستجابة  ودرا�ستها وتقييم 

وال��ت��ع��ام��ل، ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ال��ن��ق��اط 

االإي���ج���اب���ي���ة وت���ع���زي���زه���ا، وت��ل��م�����ش 

االح����ت����ي����اج����ات وال�������س���ع���ي امل��ب��ا���س��ر 

. لتلبيتها

م م����دي����ر ال�����دف�����اع امل�����دين  وق���������دَّ

اخلطط  اأبرز  خاله  عر�ش  اإيجازاً 

واالإح�������س���اءات ل��ل��واج��ب��ات امل��ن��ف��ذة، 

امل�ستخدمة،  واملعدات  االآليات  واأهم 

دخ���ل���ت مل��ن��ظ��وم��ة احل��م��اي��ة 
ُ
وال���ت���ي اأ

املدنية .

ك����م����ا ت���ف���ق���د امل����ع����اي����ط����ة غ���رف���ة 

العمليات الرئي�سة يف الدفاع املدين، 

العمل  اآليات  حول  الإيجاز  وا�ستمع 

ل��ل��ح��وادث  واال���س��ت��ج��اب��ة  والتن�سيق 

والباغات الواردة.

بلعاوي: وفيات الكوليرا أقل من 1%... وال حاجة لحمالت التطعيم 
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االأع��ي��ان،ف��ي�����س��ل  رئ��ي�����ش جمل�ش  اأك���د 

ال����ف����اي����ز، ع���م���ق ال����ع����اق����ات ال���ق���ائ���م���ة 

يف  االأوروب�����������ي  واالحت��������اد  االأردن  ب����ن 

خم��ت��ل��ف امل���ج���االت، خ��ا���س��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

والربملانية. واالقت�سادية 

جاء ذلك خال لقائه اأم�ش الثاثاء، 

مقرر  االأع��ي��ان،  جمل�ش  ب��دار  مكتبه  يف 

جلنة ال�سوؤون ال�سيا�سية والدميقراطية 

اأوروب����ا  ملجل�ش  ال��ربمل��ان��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  يف 

ي��ورغ��و���ش، وب��ح�����س��ور رئي�ش  ل��وك��ي��د���ش 

جل��ن��ة ال�����س��داق��ة ال��ربمل��ان��ي��ة االأردن���ي���ة 

االأوروب�����ي�����ة يف امل��ج��ل�����ش ال���ع���ن ن�����س��ال 

قطامن، اإىل جانب العن خالد البكار.

وع�����ر������ش ال����ف����اي����ز، خ������ال ال���ل���ق���اء، 

اأن  مبينا  املنطقة،  يف  الراهنة  االأو���س��اع 

االأردن ورغم االأحداث املوؤملة من حوله، 

ا�ستطاع جتاوزها واحلفاظ على  اأنه  اإال 

ا���س��ت��ق��راره واأم���ن���ه، وه���و ال��ي��وم ي��وا���س��ل 

ال��ق��وي��ة، تنفيذا  ال��دول��ة احل��دي��ث��ة  ب��ن��اء 

لتوجيهات جالة امللك عبداهلل الثاين.

ي���ج���ري  االأردن  “اأن  واأ���������س��������اف 

كبرية،  واقت�سادية  �سيا�سية  ا�ساحات 

احل���ك���وم���ات  اإىل  ال���و����س���ول  ت�����س��ت��ه��دف 

وتعزيز  الرباجمية،  احلزبية  الربملانية 

دور ال�سباب واملراأة ومتكينهما اقت�ساديا 

يف  ال�سعبية  امل�ساركة  وتعزيز  و�سيا�سيا، 

اإىل  اإ�سافة  الوطنية،  امل�سوؤولية  حتمل 

حت�����س��ن ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة وح��م��اي��ة 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، ودف����ع امل�����س��ت��ث��م��ري��ن اإىل 

يف  اال�ستثمارية  امل��ي��زات  م��ن  اال�ستفادة 

االأردن«.

واأك������د رئ���ي�������ش جم��ل�����ش االأع����ي����ان اأن 

م��ت��درج��ة  ع��م��ل��ي��ة  االأردن  يف  اال����س���اح 

ومتوا�سلة، وهو ا�ساح نابع من قيمنا 

وتقاليدنا وارثنا احل�ساري.

تقوم  دول���ة  االأردن  اأن  ال��ف��اي��ز  وب���ن 

والت�سامح،  واالع��ت��دال  الو�سطية  على 

ت��ن��ب��ذ ال���ت���ط���رف وخ����ط����اب ال���ك���راه���ي���ة، 

ف��د���س��ت��وره��ا ي���وؤك���د ع��ل��ى اح������رتام قيم 

ال���ع���دال���ة واحل����ري����ة وح���ق���وق االإن�������س���ان 

وق��ب��ول االآخ���ر واح���رتام ال���راأي وال���راأي 

والتعبري  الن�سر  ح��ري��ة  وي��ع��زز  االآخ����ر، 

يف اإط����ار ال��ق��ان��ون، وج��م��ي��ع م��واط��ن��ي��ه��ا 

ذات  وعليهم  احلقوق  ذات  لهم  �سوا�سية 

اجلميع  مرجعية  والقانون  ال��واج��ب��ات، 

عند االختاف.

الفايز يلتقي مقرر لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية 
البرلمانية لمجلس أوروبا بالجمعية 

املختلفة خرباء طاقة  االإع��ام  و�سائل  يوم عرب  يخرج علينا يف كل 

يتحدثون يف قطاع هو االأهم على امل�ستوى املحلي واالإقليمي والعاملي، 

“قطاع  ل�  اأن بع�سهم ال ميت ب�سلة  اليقن  هوؤالء اخلرباء نعلم علم 

الطاقة” ���س��وى االإط����اع ع��ل��ى اأخ���ب���ار ال��ط��اق��ة م��ن خ���ال امل��ج��ات 

وال�سحف  املتخ�س�سة بذلك اأي مبعنى اأخر “هواة«.

خرباء  ل�  حتولهم  اأن  عاتقها  على  اأخ��ذت  االإعامية  و�سائلنا  لكن 

مل��ج��رد اأن��ه��م حت��دث��وا يف ه��ذا امل��ج��ال امل��ه��م ل��� ال��غ��اي��ة اأو الأن��ه��م �سدف 

عامليا  النفط  اأ�سعار  على  بناء  النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  توقعوا  واأن 

وهذه التوقعات ال حتتاج ل�”عامل ذرة” بل حتتاج ملتابعة يومية لهذه 

االأ�سعار فقط .

ثالث  لق�سمن ال  ب��االأردن  الطاقة  ينق�سم مدعي اخلربة يف جمال 

اأنه  اأي  بحت  حكومي  مبنطلق  الطاقة  عن  يتحدث  من  اأولهما  لهما 

اإيجابيا  اأو  �سلبيا  ك��ان  اإن  احلكومة  من  يخرج  ق��رار  كل  وبقوة  يوؤيد 

اأن يحمل  املمكن  م��ن  اأن��ه  ب�سرا�سة حتى  ال��ق��رارات  ه��ذه  ع��ن  وي��داف��ع 

ت��ربر  “الغاية  اأن  ب��ح��ج��ة  ي��ربره��ا  اأو  ال���ق���رارات  ه���ذه  ���س��وء  امل��ج��ت��م��ع 

دائما  “ الذي  ال�سعبوي  “اخلبري  االأخر فهو  الق�سم  اأما  الو�سيلة” ، 

اأو  �سند  دون  واالي��ج��اب��ي��ة  ال�سلبية  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ق���رارات  ي��ه��اج��م  م��ا 

درا�سة اأو اثبات هذا النوع من اخلرباء تكمن خطورته اأن له تاأثري يف 

املجتمع ولديه منا�سرين على الرغم اأنه ال يتحدث باأي �سيء علمي 

ومدرو�ش حاله حال “اخلبري املوؤيد” ل� احلكومة . 

تاأخذ  والعربية  املحلية  االإع��ام  و�سائل  كافة  اأن  االأم��ر  يف  الغريب 

وخرباتهم  العلمي  تاريخهم  درا���س��ة  دون   “ اخل��ربة  “مدعي  راأي  ب��� 

اأعدتها  تقارير  اأرائهم يف عدة  انا خدعت يف  ، حتى  الطاقة  يف جمال 

تعتمد  ال  اأرائهم  اأن  يل  تبن  والتحليل  التمحي�ش  بعد  لكن   ، �سابقا 

عملية  اإمنا   ، حقيقية  ودرا�سات  وثائق  على  مبنية  علمية  اأ�س�ش  على 

�سرد لاأخبار التي يتلقونها عرب املجات وال�سحف املخت�سة ب� جمال 

الطاقة واالعتماد عليها ب�سكل كامل ، وهذه ال�سرديات ال ي�ستعان بها 

على  يعتمدون  حقيقين  خرباء  الأراء  يحتاج  الذي  الطاقة  جمال  يف 

هذا  يف  املو�سعة  واخل��ربة  الطاقة  حول  مثبتة  ودرا�سات  علمية  اأ�س�ش 

املجال العلمي . 

اأب��ح��ث ع��ن خ��رباء حقيقن يف  اأن  اأرت��اأي��ت م��ن م��ن��ربي ه��ذا  وعليه 

املتلقين  مع  و�سادقا  احل��دود  الأبعد  مهني  اأك��ون  حتى  الطاقة  قطاع 

“خبري” على من هب  اأن ال نطلق م�سطلح  واأدعو  اأبناء وطني،  من 

ودب ، واأن نقوم بدرا�سة تاريخ من ن�ست�سيفهم اأو ناأخذ بارائهم قبيل 

اأرقابنا  على  اأم��ان��ة  ه��ذه  الأن  “خرباء”  ك���  املجتمع  على  ت�سديرهم 

نكون  اأن  حتتاج  �سامية  “ال�سحافة” مهنة  الأن  الدين  ليوم  نحملها 

يجب  عاتقنا  على  املجتمع  ق�سايا  والأن  االأم��ث��ل  ب��ال��ط��رق  لها  ر���س��ل 

ل�سمائركم  اأت���رك  ل��ذا   ، اإلينا  املناطة  امل�سوؤولية  ق��در  على  نكون  اأن 

ال�سحفية اأن تقرر اإما اأن ن�ستمر يف هذه “املهزلة” اأو نعود للطريق 

. ال�سحيح 

عمرالكعابنة 

وسائل االعالم تصدر 
هواة كـ خبراء في الطاقة
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  االنباط – مأدبا 

بالتعاون  والآث���ار،  ال�سياحة  وزارة  احتفلت 

ال��ث��اث��اء، يف  اأم�����س  وملة”،  “همة  م��ب��ادرة  م��ع 

م��دي��ن��ة م���اأدب���ا، ب��ي��وم��ي ال�����س��ي��اح��ة وال��ن��ظ��اف��ة 

والآث���ار  ال�سياحة  وزي���ري  بح�سور  ال��ع��امل��ي��ن، 

نايف الفايز وال�سباب حممد النابل�سي.

وقال الوزير الفايز، يف انطالقة الإحتفالية 

بيومي  الح��ت��ف��ال  اإن  م���اأدب���ا،  زوار  م��رك��ز  م��ن 

ال�سياحة  مدينة  مادبا  من  والنظافة  ال�سياحة 

التغيري  اإرادة  2022، يعرب عن  لعام  العربية 

حيث  م��ن  ���س��واء  ال�سياحية،  امل��واق��ع  وحت�سني 

املائمة. ال�سحية  والبيئة  النظافة 

واأ�����س����اف رغ����م احل���م���ا����س ال���ك���ب���ري جل��م��ي��ع 

اجل���ه���ات امل�����س��ارك��ة يف احل��م��ل��ة، ف����اإن ال��ط��ري��ق 

التغيري يبداأ  اأن  اأمامنا ما زال طويال، موؤكدا 

م�سكلة  هناك  زال  ما  اأن��ه  خا�سة  اأنف�سنا،  من 

بالنظافة ول بد من مواجهتها.

واأ�سار اإىل اأن كل اجلهات الر�سمية والأهلية 

داعيا  م�سوؤولة،  النظافة  حمالت  يف  امل�ساركة 

اإىل ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذه اجل���ه���ود ل��ت��ك��ون م��اأدب��ا 

والعاملية. املحلية  لل�سياحة  منوذجا 

ومل��ة،  همة  م��ب��ادرة  م�سوؤولة  بينت  ب��دوره��ا، 

التوعية  اإىل  تهدف  احلملة  اأن  ح��م��ارن��ة،  لن��ا 

رمي  وع��دم  النظافة  على  املحافظة  ب�����س��رورة 

ك��ب��ريا  اأذى  ي��ل��ح��ق  م���ا  ال��ع�����س��وائ��ى  ال��ن��ف��اي��ات 

اإىل  داع��ي��ة  عنه،  �سلبية  ���س��ورة  وينقل  بوطننا 

ال��ت��ع��اون وال��ت�����س��ب��ي��ك م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة 

واخلا�سة لإحداث �سراكة حقيقية يف املحافظة 

النظافة. على 

م��ب��ادرة  تنفيذ  على  الحتفالية  وا�ستملت 

الفعاليات  التي �ساركت فيها خمتلف  همة وملة 

التي  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  وال�سعبية  الر�سمية 

التفكري  اإع����ادة  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ف��ع��ال��ي��ات  ت�سمنت 

للتنمية  اأ���س��ا���س��ي��ة  رك��ي��زة  ل��ت��ك��ون  ال�����س��ي��اح��ة  يف 

واحلفاظ على النظافة.

وجت���������ول وزي�����������را ال���������س����ي����اح����ة وال���������س����ب����اب 

م��اأدب��ا،  يف  ال�سياحي  ال��و���س��ط  يف  وامل�����س��ارك��ون، 

الطابع  واإ�سفاء  واطلعوا على عمليات حت�سني 

اجلمايل فيه بالتعاون مع بلدية مادبا الكربى 

�سملت 100 حمل جتاري.

واطلعوا على جتربة م�سجد البيان بو�سفه 

الطاقة  ي�ستخدم  اإذ  بيئيا،  منوذجيا  م�سجدا 

ال�سم�سية وي�ستغل كل نقطة مياه ويجمعها يف 

امل�سجد،  �ساحات  يف  للزراعة  ل�ستخدامها  بئر 

امل��ن��خ��رط��ني يف  امل�������س���ارك���ون ال��ط��ل��ب��ة  ك��م��ا زار 

ال�سياحة  وزارة  تنفذها  مهنية  تدريبية  برامج 

ال�سباب على  لتاأهيل  املهني  التدريب  وموؤ�س�سة 

ال�سياحية. املهن 

وا�ستملت احلملة على تنفيذ حمالت نظافة 

يف م��ن��اط��ق :ج��ب��ل ن��ي��ب��و، وت��ل ذي��ب��ان، وم��ك��اور، 

�����س����ارك ف��ي��ه��ا خم��ت��ل��ف اجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة 

وال���ب���ل���دي���ات وجم���ل�������س امل���ح���اف���ظ���ة وال���ق���ط���اع 

بلدية  اخلا�س بح�سور حمافظ مادبا ورئي�س 

مادبا  حمافظة  جمل�س  ورئي�س  الكربى  مادبا 

ومدراء الدوائر التنفيذية يف حمافظة مادبا.

االحتفال بيومي السياحة والنظافة العالميين في مأدبا

التربية توضح بشأن اعتصام طالبات التوجيهي في  أبو عليا الثانوية 
االنباط - �شذى حتامله 

الدكتور  ال��راب��ع��ة  عمان  تربية  مدير  اأك��د 

اأج����م����ل ال���ط���وي���ق���ات يف ت�����س��ري��ح��ات خ��ا���س��ة 

اب���و  م���در����س���ة  ط���ال���ب���ات  اأن  “الأنباط”  ل����� 

ع��ل��ي��ا ال��ث��ان��وي��ة ل��� ال��ب��ن��ات مل ي��ن��ظ��م��وا وق��ف��ة 

اإح��ت��ج��اج��ي��ة ب���� الأم���������س ح����ول م�����س��األ��ة دوام 

حدث  ما  واإن  وامل�سائي(،  )ال�سباحي  فرتتي 

ل���� ال��ت��ع��ب��ري ع��ن  ب���ي���ان راأي  ك����ان ع���ب���ارة ع���ن 

املمار�سة  مبداأ  من  ال��دوام  يف  نظرهن  وجهة 

الربمليانية ل� طلبة املدار�س. 

زي����ارة ميدانية  خ���الل  ال��ط��وي��ق��ات  وت��اب��ع 

الرتبية  وزارة  اأن  عليا،  اأبو  مدر�سة  ل�  خا�سة 

الفرتتني  نظام  دوام  اإىل  عادة  تلجاأ  والتعليم 

ب�����س��ب��ب زي����ادة ب��� اع����داد ال��ط��ل��ب��ة يف امل���دار����س، 

م��ا ي�����س��ت��دع��ي حت��وي��ل��ه��ا اإىل ن��ظ��ام ال��ف��رتت��ني 

تدريجيا مع الوقت. 

واأ�سار اإىل اأن هناك 77 مدر�سة يف منطقة 

)امل�سائي،  الفرتتني  نظام  على  تعمل  م��ارك��ا 

عليا  اب���و  م��در���س��ة  �سمنها  م��ن  ال�����س��ب��اح��ي(، 

وم���در����س���ة الأن���دل�������س وغ���ريه���ا م���ن امل���دار����س 

�سيطبق فيها   فيها نظام الفرتتني لحقا.

األميرة سمية تفتتح مؤتمر الهندسة المدنية الدولي الثامن

مجلس األعيان ُيقر قانون حقوق الطفل

  االنباط – عمان 

رعت �سمو الأمرية �سمية بنت احل�سن، رئي�س 

افتتاح  الثالثاء،  اأم�س  امللكية،  العلمية  اجلمعية 

موؤمتر الهند�سة املدنية الأردين الدويل الثامن- 

�سعبة  تنظمه  ال���ذي  ال��ذك��ي��ة،  امل��دن��ي��ة  الهند�سة 

الأردنيني  املهند�سني  نقابة  يف  املدنية  الهند�سة 

لثالثة اأيام.

اإىل حر�س  الف��ت��ت��اح،  واأ����س���ارت، خ��الل حفل 

��ة يف ت��ق��دمي امل�����س��ورة  ��ة امل��ل��ِك��يَّ ��ة ال��ع��ل��م��يَّ اجل��م��ع��يَّ

��ة  وامل�����س��اه��م��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ الإج��������راءات ال��ه��ن��د���س��يَّ

القدمية  املباين  على  للك�سف  اّتخاذها  الواجب 

وقوع  لتفادي  وذل��ك  الإِن�سائي،  و�سعها  وتقييم 

ري  ال�سَّ ووادي  اللويبدة  يف  وقعت  كالتي  ح��وادث 

واجلوفة وعني غزال.

امل��ن��اخ��ّي  ال��ت��غ��ريرُّ  ت��ه��دي��دات  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

تقنيات  ل�ستخدام  ملًحا  �سببا  ت�سّكل  امل�ستمرة 

امل��ي��اه ال��ذك��ي��ة واإن���رتن���ّت الأ���س��ي��اء، ال��ت��ي ب��دوره��ا 

م ل��ل��ح��ك��وم��ات واأ���س��ح��اب ال���ق���رار ال���ق���رارات  ت��ق��دَّ

املنا�سبة لتلبية الطلب املتزايد على املياه.

و�سددت �سموها على �سرورة توظيف م�سادر 

والعمل  ال��ك��رب��ون،  منخف�سة  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 

م�ستهلكي  ل����دى  ا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا  ت��و���س��ي��ع  ع��ل��ى 

الطاقة يف العامل.

ال��ذي  الأ���س��ا���س��ي  ال����دور  اإىل  �سموها  ول��ف��ت��ت 

قامت به اجلمعية يف َتبّني التكنولوجيا احلديثة 

املياه  الوطنية يف  الّتحديات  وَت�سِخريها خِلَدمِة 

والبيئة، من خالل اإن�ساء م�ساريع واأنظمة عدة، 

كاإن�ساء اأول نظام مراقبة لنوعية املياه ال�سطحية 

ع���ن ب��ع��د ويف ال���وق���ت احل��ق��ي��ق��ي، م��و���س��ح��ة اأن 

تتبنى  التي  املوؤ�س�سات  اأوائ��ل  كانت من  اجلمعية 

مثل هذه التكنولوجيا.

ويف ختام كلمتها، ثمنت �سموها ال�سراكة بني 

مركز بحوث البناء ومركز املياه والبيئة والتغري 

امل��ن��اخ��ي، وامل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��ب��ح��وث ال��ط��اق��ة يف 

املهند�سني  نقابة  امللكّية، وبني  العلمّية  اجلمعّية 

�����س��ات ال��وط��ن��ّي��ة يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى الرت��ق��اء  وامل��وؤ���سَّ

ب�سناعة البناء، وتقدمي خدمات البنية التحتّية 

جمالت  يف  املتخ�س�سة  الهند�سيَّة  وال�ست�سارات 

عديدة، منها املياه والطاقة والبناء وال�ستدامة.

واأكد نقيب املهند�سني، رئي�س احتاد املهند�سني 

العرب املهند�س اأحمد �سمارة الزعبي، من جانبه، 

اأنه اآن الأوان لتفعيل الت�سريعات واأدوات الرقابة 

واملتابعة، لفتا اإىل اأننا واجهنا يف الآونة الأخرية 

حوادث عدة كحادثة اأطفال البحر امليت، وحادثة 

العقبة و�سحاياها، واآخرها حادثة اللويبدة.

الهند�سة  بعنوان  املوؤمتر  انعقاد هذا  اأن  واأكد 

امل��دن��ي��ة ال���ذك���ي���ة، ي��ه��دف اإىل ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء 

التطورات  �سوء  يف  الذكي  امل�ستقبل  اأهمية  على 

التكنولوجيا وتطبيقاتها يف جمال  املت�سارعة يف 

الهند�سة املدنية وتخ�س�ساتها الدقيقة.

�سكلت  كورونا  جائحة  اأن  اإىل  الزعبي  واأ�سار 

ي�سكل  وه���ذا  مت�سارع  تكنولوجي  حت��ول  نقطة 

يكون  ب��اأن  ونقابتهم  املهند�سني  على  م�سوؤولية 

املهند�س  اأث��ب��ت  وق��د  املجتمع،  ف��اع��اًل يف  دوره���م 

البناء  تكنولوجيا  متابعة  على  ق��درت��ه  الأردين 

احل��دي��ث��ة وال��ت��اأق��ل��م م��ع��ه��ا وا���س��ت��خ��دام��ه��ا داخ��ل 

الأردن وخارجه.

ويعمل املجل�س، بح�سب الزعبي، �سمن خطة 

النقابية  للت�سريعات  �ساملة  حتديثية  مدرو�سة 

اأر�سية  وت��راع��ي  امل�ستقبل  يحكمها  روؤي���ا  �سمن 

بها  ي�سارك  ومهنياً  ونقابياً  وطنياً  الآين  واقعنا 

اجلميع دون ا�ستثناء.

جمل�س  ع�سو  الطراونة  ب�سار  الدكتور  ودع��ا 

ب��دوره،  املدنية،  الهند�سة  �سعبة  ورئي�س  النقابة 

اإىل دعم خمرجات هذا املوؤمتر الذي يهدف اإىل 

جت�سري العالقات بني عاملي النظرية والتطبيق 

املتطور ليكون منربا للتوا�سل وتبادل اخلربات 

بني املخت�سني.

مرحلة  يف  الطراونة،  بح�سب  املوؤمتر،  وياأتي 

تتطلب اإعادة النظر يف كل ما يخ�س الإعمار يف 

جمالت  على  ال�سوء  ت�سليط  و���س��رورة  الأردن، 

ظل  يف  كلها  احلديثة  والعلوم  املدنية  الهند�سة 

التطور التكنولوجي املت�سارع.

لها  ك��ان  املدنية  الهند�سة  �سعبة  اإن  واأ���س��اف 

دور يف ا�ستحداث اخت�سا�س تقييم واإعادة تاأهيل 

املباين ليكون جمال ًجديداً ، اإذ و�سعت تعليمات 

الخت�سا�س من قبل جلنة  ملمار�سة هذا  واأ�س�س 

وقعت  احلادثةالتي  اأن  مو�سحاً  خمت�سة،  فنية 

اجلميع  جهود  تكاتف  تتطلب  اللويبدة  جبل  يف 

والعمل على م�سروع وطني يهدف ملنع تكرار مثل 

هذه احلادثة.

للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة  رئي�س  وق���ال 

اإن امل��وؤمت��ر  ال��دك��ت��ور رائ���د ال�����س��م��رة، م��ن جهته، 

ي��ه��دف اإىل ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة واخل����ربة م��ن خ��الل 

نقا�سية،  وح��ل��ق��ات  علمية  واأوراق  حم��ا���س��رات 

وامل��واد  باملن�ساآت  تتعلق  موا�سيع  على  وي�ستمل 

الذكية، وطرق الإن�ساء والإدارة الذكية، والتعليم 

الذكي واملهارات الذكية.

من  حمليون  متحدثون  املوؤمتر  يف  وي�سارك 

يف  اخل��ربات  واأ�سحاب  واملهند�سني  الأكادمييني 

جمالت الهند�سة املدنية، و�ستقدم اأوراق علمية، 

الأردن، وفل�سطني،  لباحثني من  املوؤمتر،  خالل 

وال����ع����راق، واجل����زائ����ر، وال�������س���ودان، والإم�������ارات، 

وت��رك��ي��ا، واأم���ريك���ا، وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، ورو���س��ي��ا، 

واأوكرانيا.

  االنباط – عمان 

اأم�����س  جل�سته  يف  الع��ي��ان  جمل�س  اأق���ر 

في�سل  املجل�س  رئي�س  برئا�سة  ال��ث��الث��اء، 

الفايز وح�سور رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر 

قانون  م�سروع  ال���وزارة،  وهيئة  اخل�ساونة 

حقوق الطفل كما ورد من جمل�س النواب.

رعاية  موا�سيع؛  امل�سروع  م��واد  وت�سمل 

املخت�سة  الأط���ف���ال وح��ق��وق��ه��م، واجل��ه��ات 

ب��ر���س��د وم��راق��ب��ة ه���ذه احل��ق��وق، وتنظيم 

مم��ار���س��ة ال��ط��ف��ل حل��ري��ت��ه وح��ق��وق��ه مبا 

يف ذل�����ك الأم��������ور الأ�����س����ري����ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

بالتعليم  املتعلقة  واحلقوق  والجتماعية، 

وال�������س���ح���ة، ف�����س��اًل ع���ن اآل����ي����ات وت���داب���ري 

انتهاك  عند  والعقوبات  الطفل،  حلماية 

حقوقه.

ل  م���دة  خ���الل  ال�سحة  وزارة  وت��ب��ا���س��ر 

اجلديد  القانون  نفاذ  من  �سنتني  تتجاوز 

ب��ت��ط��ب��ي��ق ال����ت����اأم����ني ال�������س���ح���ي امل���ج���اين 

اأن  على  ع�سرة(  الثامنة  )دون  ل��الأط��ف��ال 

 10 ت��ت��ج��اوز  ل  م���دة  يف  تنفيذه  ي�ستكمل 

�سنوات، بينما تكفل اجراءات وزارة الرتبية 

والتعليم وفق امل�سروع، منع ت�سرب الطفل 

نوعية  و���س��م��ان  التعليم  ع��ن  انقطاعه  او 

املعلمني  الكايف من  العدد  التعليم وتوفري 

واملر�سدين وتطوير ادائهم ورفع كفاءتهم 

وتنمية قدراتهم، ا�سافة اىل توفري برامج 

توعوية لنمو الطفل وتربيته ال�سحية.

التنمية  وزارة  تلتزم  القانون  وبح�سب 

الأط����ف����ال يف دور  ب���ت���اأم���ني  الج��ت��م��اع��ي��ة 

الأح��داث بوجبات متوازنة ورعاية وقائية 

نف�سي  ودع���م  وتعليم  منا�سبة  وع��الج��ي��ة 

واج��ت��م��اع��ي، م���ع ب���رام���ج اع�����ادة ادم�����اج يف 

الالزمة  باملرافق  ال���دور  وت��اأم��ني  املجتمع 

و�سمان امل�ستوى ال�سحي الالئق والنظافة 

ال���ع���ام���ة، ف��ي��م��ا ي���ت���وىل امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 

ل�������س���وؤون ال�����س����رة اإع�������داد ت���ق���اري���ر دوري����ة 

الطفل يف  ودرا�سات فنية عن حالة حقوق 

اململكة.

وك������ان رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال���ق���ان���ون���ي���ة يف 

ان  ب��ني  طبي�سات،  اح��م��د  الع��ي��ان  جمل�س 

يتوافق  ن�سو�سه  وبكامل  القانون  م�سروع 

الإ�سالمية وتقاليدنا،  ال�سريعة  مع  متاماً 

واملجتمع،  الطفل  مل�سالح  نافع  وم�سمونه 

اثارها  لفتاً اىل حملة ظاملة �سد القانون 

بع�س مثريي الفنت، حرفوا خاللها املعنى 

احلقيقي مل�سروع القانون .

  االنباط – عمان 

الأوب��ئ��ة  ملكافحة  الوطني  امل��رك��ز  بحث 

والأمرا�س ال�سارية، واملوؤ�س�سة الأمريكية 

اأم�س  العاملية،  املدين  والتطوير  لالأبحاث 

املرحلي  “ال�ستعرا�س  تقرير  ال��ث��الث��اء، 

لال�ستجابة ملكافحة كورونا يف الأردن«.

ورك�����ز ال��ب��ح��ث ع��ل��ى اأب������رز م���ا ج����اء يف 

التقرير الذي تطرق اإىل جميع الإجراءات 

التي اتخذها الأردن للتعامل مع اجلائحة 

التقرير  معدي  اأن  خا�سة  بدايتها،  منذ 

التي  املعنية  اجلهات  جميع  اإىل  ا�ستمعوا 

نفذت تلك الإجراءات.

رائدة  الدكتورة  املركز  رئي�سة  واأ���س��ارت 

ال��ق��ط��ب، ب��ح�����س��ور ج��ي��م ب��ن��ا���س��ك��ي ورب���ى 

املوؤ�س�سة  م��ن  ���س��ح��رور  و���س��ام��ر  ح���دادي���ن 

الأمريكية، والأمني العام للمركز الدكتور 

حممد اليحيى اإىل اأن املركز حري�س على 

واخلربات  التجارب  جميع  من  ال�ستفادة 

ال�ستجابة  جم���ال  يف  وال��دول��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 

للبناء  كورونا  جائحة  وحتديدا  لالأوبئة، 

ع���ل���ى م����ا اأجن������ز م����ن حم���ط���ات اي��ج��اب��ي��ة 

وت��ط��وي��ر وم��ع��اجل��ة ن���ق���اط ال�����س��ع��ف اإن 

وجدت.

الت�سدي  يف  الأردن  جتربة  اإن  وق��ال��ت 

وال����س���ت���ج���اب���ة جل���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا ك��ان��ت 

ت���ق���ري���ر  اأن  اإىل  م���������س����رية  م����ت����ق����دم����ة، 

على  ال�سوء  �سلط  املرحلي  ال�ستعرا�س 

الدرو�س امل�ستفادة من التجربة الأردنية

ن�سخة  ت�سلم  املركز  اأن  القطب  وبينت 

من التقرير لدرا�سته ب�سكل واف وت�سمني 

التي  امل��رك��ز،  م��داخ��الت  �سمن  تو�سياته 

���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر ال���ق���درات 

ق���ادرة  ت��ك��ون  اأن  م��ن  ومتكينها  الأردن���ي���ة 

على الت�سدي لأي تف�سي وبائي اأو جائحة 

حمتملة م�ستقبال كجائحة كورونا.

بحث تقرير االستعراض المرحلي 
الستجابة األردن لمكافحة كورونا
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  االنباط – عمان 

بالتعاون  والقرى  امل��دن  تنمية  بنك  نظم 

ال��ث��الث��اء، جل�سته  اأم�����س  ال���دويل  البنك  م��ع 

ال��ت�����س��اوري��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ع م�����دراء امل��دي��ري��ات 

يف  التنظيمية  ال��وح��دات  وموظفي  وروؤ���س��اء 

البنك.

وهدفت اجلل�سة الت�ساركية، التي ح�سرها 

اأ�سامة العزام، اىل مناق�سة  مدير عام البنك 

للبنك  ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  حم���اور  اأب���رز 

املرحلة  ون��ت��ائ��ج  املقبلة،  اخلم�سة  لل�سنوات 

ال���ق���وة وال�����س��ع��ف يف  الأوىل م��ن��ه��ا، ون���ق���اط 

حم���اوره���ا، ب��ه��دف اخل����روج ب���اأول���وي���ات عمل 

للمرحلة القادمة وفقا للتوجهات احلكومية 

والتوجيهات امللكية.

وقال العزام، اإن الور�سة جاءت بعد العديد 

واملتعاملني  البنك  �سركاء  مع  اللقاءات  من 

اإطار جهد موؤ�س�سي وت�ساركي  واملوظفني، يف 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع خم��ت��ل��ف ال��ق�����س��اي��ا ك��ال��ت��غ��ري 

ال�ستثمار،  ودع��م  املتجددة  والطاقة  املناخي 

و�سول اىل خطط قابلة للتحقيق وموؤ�سرات 

قابلة للقيا�س.

االنباط – عمان 

اأ�سدرت جلان ال�سالمة التي �سكلتها دائرة 

ال��ك��ربى منذ بداية  اأم��ان��ة عمان  الإع��م��ار يف 

العام احلايل، 2030 قرار هدم واإزالة جراء 

خم��ال��ف��ة ال���زي���ادات ع��ل��ى الأب��ن��ي��ة والع��ت��داء 

بح�سب  الأمانة،  مناطق  �سمن  التهوية  على 

نا�سر  عمان  اأم��ان��ة  با�سم  الإع��الم��ي  الناطق 

الرحامنة.

واأ�ساف الرحامنة، اأن عدد جلان ال�سالمة 

ال���ع���ام���ة ال���ت���ي ���س��ك��ل��ت��ه��ا ال����دائ����رة ب��ال��ت��ع��اون 

ي��راأ���س��ه��ا حمافظ  ال��ت��ي  اللجنة  اأع�����س��اء  م��ع 

نتج  العام،  بداية  404 جلان من  العا�سمة، 

عنها 16 حالة اخالء جزئي اأو كلي.

واأ�سار اإىل اأن عدد خمالفات طرح الأنقا�س 

من املركبات بلغ 48 خمالفة، فيما بلغ عدد 

خمالفات طرح النقا�س امل�سجلة على قطعة 

اأر�س 101خمالفة، فيما بلغ عدد خمالفات 

الأبنية من بداية العام اجلاري �سمن مناطق 

ال�����س��ك��اوى  ب��ل��غ ع���دد  1948، ك��م��ا  الأم���ان���ة 

الإجن��از  ن�سبة  6962، وو�سلت  لها  ال��واردة 

فيها 99 باملئة.

  االنباط – عمان 

اأكد امني عام وزارة املياه والري الدكتور 

الناقل  م�����س��روع  تنفيذ  ان  امل��ح��ام��ي��د،  ج��ه��اد 

ال���وط���ن���ي، ي���ح���رز ت���ق���دم���ا ك���ب���ريا ج�����دا م��ن 

وا�ستكمال  والتمويلية  الفنية  الناحيتني 

الجراءات الالزمة لل�سري بامل�سروع.

وق������ال ال���دك���ت���ور امل���ح���ام���ي���د يف ت�����س��ري��ح 

تنفيذ  �سيتم  اإن���ه  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  �سحفي، 

امل�����س��روع ب��ال�����س��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخلا�س على نظام “البناء والت�سغيل ونقل 

امللكية”، مو�سحا اأنه جرى تاأهيل اأف�سل 5 

املقدمة  العرو�س  اأف�سل  لختيار  ائتالفات 

للبدء بتنفيذ امل�سروع.

وت���وق���ع الم�����ني ال���ع���ام ت���ق���دمي ع��رو���س 

الئ���ت���الف���ات ن��ه��اي��ة ال���ع���ام احل������ايل، ل��ل��ب��دء 

وا�ستكمال الجراءات  املايل  الغلق  باجراءات 

ال��ف��ن��ي��ة وامل��ال��ي��ة، لي�سار  ب���الم���ور  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

امل�سروع  ه��ذا  بتنفيذ  املبا�سرة  اإىل  ذل��ك  بعد 

ال���وط���ن���ي ال����س���رتات���ي���ج���ي، ال�����ذي ي��ع��د من 

واأنه مل  املياه خا�سة  الهامة لقطاع  البدائل 

مائية  مب�سادر  للتزود  بدائل  ل���الأردن  يتبق 

اآمنة وم�ستدامة من داخل احلدود الوطنية، 

ونقلها  الحمر،  البحر  مياه  حتلية  عرب  ال 

الرتفاع  لتعوي�س  املختلفة،  املحافظات  اإىل 

املتزايد يف الطلب على املياه.

واأو�سح، اأن امل�سروع جاء تنفيذا للتوجيهات 

امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة، وال���ت���زام���ا م���ن احل��ك��وم��ة 

ت�سمن  ال��ت��ي  امل�����س��روع��ات  بتنفيذ  ب��ال���س��راع 

حت��ق��ي��ق الم����ن امل���ائ���ي ال���وط���ن���ي، ح��ي��ث يقع 

القت�سادية  العمل  اول��وي��ات  برنامج  �سمن 

مع  بال�سراكة   2021-2023 احلكومية 

القطاع اخلا�س، وجرى عقد عدة اجتماعات 

الدولية  التمويل  و�سناديق  املوؤ�س�سات  م��ع 

متعددة الطراف لهذه الغاية.

وك��ان��ت وزارة امل��ي��اه وال����ري، ق��د اأ���س��درت 

امل��ا���س��ي،  اآذار  ���س��ه��ر  ال�����س��اد���س ع�����س��ر م��ن  يف 

وثائق   RFP  « للم�سروع  النهائية  الوثيقة 

مياه  لتحلية  الوطني  الناقل  م�سروع  عطاء 

البحر يف العقبة ل�ستخدامها لل�سرب”، على 

“الئتالفات  للم�سروع  املوؤهلني  املطورين 

اإئ��ت��الف��ات  ���س��اب��ًق��ا وع���دده���ا خم�سة  امل��وؤه��ل��ة 

امل��ائ��ي  ال���ت���زوي���د  ���س��ي�����س��م��ن  ح��ي��ث  عاملية”، 

ال��ع��ام  ح��ت��ى  اململكة  م��ن��اط��ق  ملعظم  امل�ستمر 

مليار   2،5 نحو  راأ�سمالية  وبكلفة   2040
دولر اأمريكي.

واأ�ساف اأن امل�سروع يعد من اأوىل اأولويات 

احل���ك���وم���ة ل���ت���اأم���ني م���ي���اه ال�������س���رب ل�����س��ك��ان 

خططها  تنفيذ  ل��ل��وزارة  يتيح  حيث  اململكة، 

املياه  واق��ع  بتح�سني  املتعلقة  ال�سرتاتيجية 

الآب��ار  من  اجلائر  ال�سخ  وم�ساكل  اجلوفية 

التخزين  على  ق��درت��ه��ا  ل���س��ت��ع��ادة  اجل��وف��ي��ة 

املائي عرب ال�سنوات القادمة، وتخفي�س فاقد 

املياه ب�سقيه الفيزيائي والتجاري من خالل 

رفع كفاءة ال�سبكات وحت�سني التزويد املائي.

انتظام  م��ن  �سيح�سن  امل�����س��روع  اأن  وت��اب��ع 

ال�ساعة  م��دار  على  للمواطنني  املياه  و�سول 

يف معظم مناطق اململكة من خالل التزويد 

امل�����س��ت��م��ر، وحت���ق���ي���ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة 

القطاع  م��ث��ل:  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  جلميع 

الزراعي وال�ستثماري والتجاري وال�سناعي 

احلكومية  اخلطط  مع  متا�سيا  وال�سياحي، 

ال��رام��ي��ة اىل ت��ط��وي��ر الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، 

اإىل  ال��رام��ي��ة  اله����داف  اإىل حتقيق  اإ���س��اف��ة 

حلول  وايجاد  املناخي،  التغري  اآث��ار  مواجهة 

خيارات  �سيوفر  حيث  ال�سرب،  مياه  لنق�س 

املياه  من  لال�ستفادة  احلاجة  ح��ال  اإ�سافية 

اجلوفية بعد ا�ستعادة عافيتها خالل العوام 

القادمة.

وب���ني اأن امل�����س��روع ال����ذي ي��ع��د م���ن اك��رب 

م�ساريع حتلية مياه البحر يف العامل، يهدف 

العقبة  يف  الح��م��ر  البحر  م��ي��اه  حتلية  اإىل 

اف�سل املمار�سات  واتباع  – عمان”،  “العقبة 
املتجددة  الطاقة  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  البيئية، 

امل�����س��روع، وت��زوي��د  ب��احل��د الأق�����س��ى لت�سغيل 

ج��م��ي��ع حم���اف���ظ���ات امل��م��ل��ك��ة مب���ي���اه ال�����س��رب 

بطاقة 300 مليون مرت مكعب �سنويا وهو 

اأول��وي��ة ل��الم��ن امل��ائ��ي الردين، وذل���ك عرب 

جميع  اىل  كم   400 نحو  بطول  ناقل  خط 

املحافظات بحلول عام 2028.

جلسة تشاورية ثانية لبحث تطوير 
استراتيجية بنك تنمية المدن والقرى

األمانة: 2030 قرار هدم وإزالة منذ 
بداية العام

المياه: مشروع الناقل الوطني
 يحرز تقدما كبيرا من الناحيتين 

الفنية والتمويلية
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غرفة صناعة عمان تنشىء مركزا 
دوليا للمعارض

بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يؤكدون 
أهمية خطاب الملك في األمم المتحدة

المخامرة : تخفيض سعر الفائدة مجددا سيساهم في التأثيرايجابيا على قطاعات عدة

عايش: كان بإمكان البنك المركزي التراجع عن رفع اسعار الفائدة

تداعيات رفع أسعار الفائدة 75 نقطة على اإلقتصاد الوطني

الشيخ خليفة يدعو رجال األعمال القطريين واألردنيين إلى إقامة مشروعات مشتركة

القطب تبحث مع المكتب اإلقليمي للمراكز األمريكية لمكافحة 
األمراض والوقاية منها أوجه التعاون المشترك

  االنباط – عمان 

الأردن  ���ص��ن��اع��ة  غ���رف���ت���ي  رئ���ي�������س  ق����ال 

غرفة  �إن  �جلغبري  فتحي  �ملهند�س  وعمان 

الت�صاميم  م��رح��ل��ة  اأن���ه���ت  ع��م��ان  ���ص��ن��اع��ة 

ل��ل��م��ع��ار���س  الأول���ي���ة لإق���ام���ة م��رك��ز دويل 

دومنا   33 م�صاحتها  اأر���س  على  وامل�ؤمترات 

متلكها الغرفة تقع على �صارع املطار.

اأم�س  ب��ي��ان،  يف  اجلغبري  املهند�س  وق��ال 

طرح  عملية  �صتبا�صر  الغرفة  اإن  الثالثاء، 

الأ�صهر  خ��الل  امل��رك��ز  اإق��ام��ة  تنفيذ  ع��ط��اء 

اإجن��ازه  يجري  اأن  مت�قعا  املقبلة،  القليلة 

خالل عامني.

���ص��ي�����ص��م ق���اع���ات ع��دة  امل���رك���ز  اأن  وب����ني 

ل��ل��م��ع��ار���س، وجم��م��ع��ا ل��الأع��م��ال، وق��اع��ات 

لإق���ام���ة ال���ل���ق���اءات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وامل��ف��او���ص��ات 

ور�����س  ع���ق���د  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ال���ت���ج���اري���ة، 

الق�صايا  اأب����رز  مل��ن��اق�����ص��ة  وم����ؤمت���رات  ع��م��ل 

�ل�صناعية.

ي�صهم  اأن  الغرفة  اجلغبري” تاأمل  وقال 

منظم  ب��ل��د  اإىل  الأردن  حت���ي��ل  يف  امل���رك���ز 

املزيد  وت�ليد  املختلفة،  الدولية  للمعار�س 

م���ن ف���ر����س ال���ع���م���ل، وا���ص��ت��ق��ط��اب ال�����زوار 

�صي�صهم  الأع��م��ال من اخل��ارج، مما  ورج��ال 

يف حت��ري��ك وت��ن�����ص��ي��ط ال��ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ي، 

بالإ�صافة اإىل التعريف بال�صناعة ال�طنية 

النم� القت�صادي«. وحتفيز 

واأ�صار اإىل اأن �صناعة عمان وبالتعاون مع 

نقابة املهند�صني، طرحت م�صابقة لت�صميم 

امل���رك���ز، ���ص��ارك ف��ي��ه��ا ���ص��رك��ات وم���ؤ���ص�����ص��ات 

وطنية عاملة يف هذا املجال، واأ�صرف ممثل� 

تقدمت  التي  العرو�س  درا�صة  على  النقابة 

الفائز منها،  اختيار  امل�صابقة، وجرى  لهذه 

وفقا لأعلى الأ�ص�س واملعايري املعتمدة.

  االنباط – عمان 

اأع������رب ب���ط���ارك���ة وروؤ������ص�����اء ال��ك��ن��ائ�����س يف 

ال��ق��د���س، ع���ن ب��ال��غ ام��ت��ن��ان��ه��م وت��ق��دي��ره��م 

جل���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين، ���ص��اح��ب 

ال����������ص����اي����ة ال���ه���ا����ص���م���ي���ة ع���ل���ى امل���ق���د����ص���ات 

الإ���ص��الم��ي��ة وامل�����ص��ي��ح��ي��ة يف ال��ق��د���س، على 

و���ص��ف��ه احل��ق��ي��ق��ي وال�����ص��ادق ل��ل���اق��ع ال��ذي 

امل��ق��د���ص��ة،  الأر����ص���ي  يف  امل�����ص��ي��ح��ي���ن  يعي�صه 

خ��ا���ص��ة يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س، خ���الل خطاب 

جاللته الثالثاء املا�صي يف اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة والذي حظي باحرتام كبري.

وحّيا البطاركة وروؤ�صاء الكنائ�س، يف بيان 

اأ�صدروه اأم�س الثالثاء، التزام جاللة امللك 

العلني بحماية ال��صع التاريخي والقان�ين 

احلفاظ  و”بالتايل  “ال�صتاتيك�”،  القائم 

على �صالمتنا وم�صتقبلنا«.

اأج��را���س  ب��دق  اأن ج��ه���د جاللته  واأك����دوا 

الإن�صان  اأو�صاع حق�ق  التحذير من تده�ر 

العامل  اإىل  ق�ية  بر�صالة  تبعث  الأ�صا�صية 

ب�����ص��اأن امل��خ��اط��ر ال���ا���ص��ح��ة وال��ق��ائ��م��ة التي 

حتيط بالرتاث امل�صيحي وال�ج�د امل�صيحي 

يف القد�س وبقية الأرا�صي املقد�صة.

ككل،  ال���دويل  املجتمع  بيانهم  يف  ودع����ا 

وج��م��ي��ع حم��ب��ي ال�����ص��الم يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 

الذي  امللك  اأخذ حتذير جاللة  اإىل  العامل، 

مبنتهى  امل��ت��ح��دة،  ب���الأمم  خطابه  يف  وجهه 

اجلدية والعمل بناء عليه.

 االأنباط - �سباأ ال�سكر

يف ����ص����ء ق�����رار جل��ن��ة ع��م��ل��ي��ات ال�����ص���ق 

امل��ف��ت���ح��ة يف ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ب��رف��ع اأ���ص��ع��ار 

النقدية  ال�صيا�صة  اأدوات  كافة  على  الفائدة 

تنامي  ل���  ن��ظ��را  اأ���ص��ا���س،  نقطة   75 مب��ق��دار 

جنم  وم��ا  اخلارجية  الت�صخمية  ال�صغ�ط 

عنها من ارتفاع يف اأ�صعار الفائدة ال�صائدة يف 

الأ�ص�اق املالية العاملية، والتزاما من البنك 

النقدي  ال���ص��ت��ق��رار  اأ�ص�س  بتعزيز  امل��رك��زي 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ج��اذب��ي��ة ال��دي��ن��ار الأردين 

ك�عاء ادخاري.  

وج����اء ق����رار ال��ل��ج��ن��ة م��ن ح��ر���س البنك 

امل����رك����زي ع��ل��ى ت����ف���ري ال��ت��م���ي��ل ب�����ص��روط 

القت�صادية  للقطاعات  ومي�صرة  تف�صيلية 

احلي�ية.

اخلبري الإقت�صادي ح�صام عاي�س علق يف 

قرار  “الأنباط” على  مع  له  حديث خا�س 

البنك  ب��اإم��ك��ان  ك��ان  “اإنه  ال��ق���ل  ب���  اللجنة 

ا�صعار  رف��ع  اأخ��رى عن  م��ره  الع�دة  املركزي 

ال��ف��ائ��دة مب��ا يتنا�صب مع  رف��ع  اأو  ال��ف��ائ��دة، 

من  ب��دلاً  املحلي،  القت�صاد  اأداء  متطلبات 

ا�صتبدالها  مي��ك��ن  اأ���ص��ا���س  نقطة   75 ال��رف��ع 

ن��ق��ط��ة، ولي�س   50 ل����  ال��ف��ائ��دة  ���ص��ع��ر  ب��رف��ع 

اأك��ر م��ن ذل��ك، مبيناًا اأن ال��ه��دف م��ن ذلك  

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���ص��ع��ر ���ص��رف ال��دي��ن��ار لأن��ه 

العمل  ا يجب  ا�صرتاتيجي مهماً يبقى هدف 

عليه«.

الفائدة  املغالة يف رفع هام�س  اأن   وبني، 

اأ�صعار  وارت��ف��اع  والت�صهيالت،  ال���دائ��ع  ب��ني 

ل�  الرت��ف��اع  م�صكلة  يفاقم  ا،  م�صبقاً الفائدة 

اأ�صعار فائدة يف ال�ليات املتحدة الأمريكية 

قبل البدء يف رفعها ب� �صتة �صه�ر، والتي كانت 

الفائدة  رف��ع  وب��ال��ت��ايل  ال�صفر،  م��ن  قريبة 

ت�صل  الأردن  يف  بينما   ،%3.25 الآن  ي�صل 

الف��راد  م��ن  العمالء  اأف�صل  ل���  الت�صهيالت 

اإىل 8.50%، اما العمالء العاديني يتحمل�ن 

اأي  اأن  اإىل  ا  م�صرياً اأك���ر،  اأو   %12-9 ف���ائ��د 

املتعلقة  امل�صكالت  من  تفاقم  ا�صافية  كلفة 

يف ال�صداد، او حتى احل�ص�ل على ت�صهيالت 

ت�����ايل  اأن  ���ا  م��������ص���حاً  ، ج����دي����دة  وق����رو�����س 

��ا ب��رف��ع اأ���ص��ع��ار  رف���ع ا���ص��ع��ار ال��ف��ائ��دة ارت��ب��اطاً

بجديد،  لي�س  املتحدة  ال���لي��ات  يف  الفائدة 

الفائدة  اأ�صعار  لرفع  املقدمة  امل���ررات  واأن 

يف امل��م��ل��ك��ة؛ ب���ه���دف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ج��ذب 

ال����دائ���ع وم���اج��ه��ة ال��ت�����ص��خ��م،وغ��ريه��ا...، 

اأن  ا  م��صحاً ال���اق��ع،  م��ع  من�صجمة  تبدو  ل 

اأ�صعار  تخفي�س  على  عملت  ك�رونا  جائحة 

الفائدة لإتاحة فر�صة اأكر اأمام الأ�صخا�س 

ل�صتثمار ودائعهم يف ال�ص�ق، واأن احلاجه ل 

زالت م�صتمرة حتى الآن.

اأن الأردن بحاجة للمزيد من  اإىل  وا�صار 

ا�صتثمارية  ق���ان��ني  وو���ص��ع  ال���ص��ت��ث��م��ارات، 

ج��دي��دة جل���ذب امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن، وب��ال��ت��ايل اأن 

يهدف  الفائدة  اأ�صعار  برفع  املتعلق  الترير 

ب���ال���دي���ن���ار، وم���اج��ه��ة  ال�����دائ����ع  اإىل زي�����ادة 

الت�صخم وال���ذي ارت��ف��ع م��ع ك��ل زي���ادة �صعر 

��ا مع  ف��ائ��دة اح��دث��ه��ا البنك امل��رك��زي ات�����ص��اقاً

الفدرايل المريكي،  البنك  ما يحدث لدى 

م�����ص��ي��ف��ا اأن ال��ك��ل��ف ت��رت��ف��ع وه����ذا ن��ت��ائ��ج��ُه 

ي�صبط  اأن  املمكن  م��ن  اأن���ه  مبيناًا  وا���ص��ح��ة، 

الت�صخم يف مرحلة معينة ولكنه مل يحدث 

نقطة   75 رف��ع  اأن  اإىل  م�صريا   ، الأن  حتى 

ل��ث��الث م���رات متتالية،  اأ���ص��ا���س وارت��ف��اع��ه��ا 

بهدف وقف الت�صخم مل�صت�ى معني من ثم 

اإىل  يحتاج  الطبيعية  امل�صت�يات  اىل  الع�دة 

الفائدة  ا�صعار  رفع  اأن  م�ؤكدا   ، ط�يل  وقت 

من  امل���زي���د  اىل  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  ي������ؤدي 

اإىل تراجع يف  الت�صخم، ويف مرحلة لحقة 

القت�صاد ال�طني .

اأ���ص��ع��ار  واأ�����ص����اف، اأن ال���ه���دف م���ن رف����ع 

الفائدة، ه� هدف انكما�صي، بهدف التاأثري 

على معدلت النفاق �ص�اء انفاق ا�صتهالكي 

ع��ل��ى  وت��ق��ل��ي��ل احل�������ص����ل  ا����ص���ت���ث���م���اري،  اأو 

اأو  املقرت�صني  على  كلفتها  ورف��ع  القرو�س 

الراغبني بالقرتا�س، والتاأثري على الج�ر 

والأ�صعار يف ال�ص�ق، ومن ثم ك� نتيجة التاأثري 

وتراجعها،  القت�صادي  النم�  معدلت  على 

ال��ذي ي�ؤثر مبا�صرةاً على معدل  الأم��ر  وه� 

دخ�����ل ال����ف����رد م����ن ه�����ذا ال����ن����اجت ي���ؤث��رع��ل��ى 

وجميع  الفقر  وم��ع��دلت  البطالة  م��ع��دلت 

كما  القت�صادي  ب��الداء  املتعلقة  الفر�صيات 

جاء يف امل�ازنة العامة ل� الدولة.

وت���اب���ع، اأن����ه ي���ؤث��رع��ل��ى ك��ل��ف��ة ال�����ص��ادرات 

كلفتها(،  ورف��ع  ال�����ص��ادرات  تناف�صية  )برفع 

اه��م م�صادر  واح��د من  على  ي�ؤثر  وبالتايل 

احل�����ص���ل ع��ل��ى ال��ع��م��الت الج��ن��ب��ي��ة، ورمب��ا 

ي����ؤث���ر ع��ل��ى الي�������رادات ال�����ص��ي��اح��ي��ة وب��اأن��ه��ا 

�صاربا  ال���دولر،  �صعر  ارتفاع  بحكم  ارتفعت 

كلفة  ت��ع��ت��ر  الوروب����ي����ة  ال������دول  اأن  م���ث���ال 

عدد  ل��رتاج��ع  ي����ؤدي  م��ا  مرتفعة،  ال�صياحة 

ال�صياح القادمني من اوروب��ا، مبيناًا ان هذه 

كلف  ه��ي  الق��ت�����ص��اد،  يتحملها  ال��ت��ي  الكلف 

�صخمة. 

واأو�صح عاي�س ذلك ب� معنى “اأن البن�ك 

املركزية عليها املفا�صلة بني اأمرين اما ابقاء 

ا مع كل ما ميكن اأن ي�ؤدي  الت�صخم مرتفعاً

تطّيح  ق��د  اقت�صادية  فقاعة  م��ن  ذل��ك  اإل��ي��ه 

ك��ان  واأن  ك��ام��ل  ب�صكل  الق��ت�����ص��ادي  ب����الداء 

لأنه  املحلي  القت�صاد  ل��دى  ا  م�صتبعداً ذل��ك 

قبل  ما  م�صت�يات  اإىل  ليع�د  حتفيز  يحتاج 

احلاجة وهي م�صت�يات حتتاج اإىل املزيد من 

القت�صادي  والداء  وال�صتثثمار  الن�صاط 

ا  يكن مت�فراً ال��ذي مل  الأم���ر  وه���  املختلف 

بال�صكل املطل�ب. 

ت�صحي  ع���دي���دة  دول  ه��ن��اك  اأن  وت���اب���ع، 

كبح  اأج���ل  م��ن  الق��ت�����ص��ادي  النم�  قليالاً يف 

على  ال�صلبية  اث���اره  وم��ن��ع  الت�صخم  ج��م��اح 

 ، ال��دول  القت�صاد، وه��ذا ما تق�م به بع�س 

ولكن يف احلقيقة نعتر الأردن متلقني اأكر 

با�صعار  يتعلق  فيما  ف��اع��ل��ني  ن��ك���ن  اأن  م��ن 

الكلف،  اأخرى، لذلك ترتفع  واأم�ر  الفائدة 

 ، لدينا  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال�صكالية  اأن  ا  م��صحاً

فائدة  ب��ني  ال��ف��ائ��دة  هام�س  اأن  اإىل  ا  م�صرياً

اإىل  ل�ي�صل  كبري  والت�صهيالت  ال�دائع  على 

4-6% ورمبا يتجاوز ذلك يف بع�س احلالت 

اأ�صعار  يف  امل�صتمر  الرت��ف��اع  وط���اأت  ل��ذل��ك   ،

على  الفائدة  ه��ذه  كلفة  من  يفاقم  الفائدة 

الع��ب��اء  وي��زي��د  �صخم  ب�صكل  الت�صيهالت 

ي���ق���ارب �صنة  اإىل م���ا  ال�����ص��داد  وي���رف���ع م���دة 

البنك  ب��ه  ت�جه  م��ا  ب�صبب  �صن�ات؛  لثالث 

املركزي للبن�ك من عدم رفع �صعر الفائدة 

يتحملها  التي  الق�صاط  مبا�صرعلى  ب�صكل 

امل���ق���رت����ص����ن الم�����ر ال�����ذي ق���د ي�������ؤدي اىل 

تاأجيلها وبالتايل �صتك�ن مكلفة على �صعيد 

ال�قت وعلى الكلف ال�صافية التي يتحملها 

املقرت�س.

ا ي�ؤدي اإىل ت�قف  واأ�صاف، اأن ما ذكر �صابقاً

اأو تراجع اعداد الذين ين�ون احل�ص�ل على 

اأرا�صي،   اأو  �صيارات  �صقق،  �صراء  ل�  القرو�س 

ال�����خ...، م��ا ���ص��ي���ؤث��ر م��ب��ا���ص��رة ع��ل��ى احل���راك 

ا  ال��داخ��ل��ي ، متابعاً اأوال��ت��ج��اري  الق��ت�����ص��ادي 

امل���زاد اخلارجي  ال��ع���دة اىل م��ص�ع  اأن��ه يف 

اعتاد  املركزي  البنك  ف��اأن  الي��داع  ل�صهادات 

على ا�صدار هذه املزادات ، مبيناًا اأن �صهادات 

الي����داع ه��ي ودائ����ع لج���ل وه���� منتج م��ايل 

الت�فري،  وم�ؤ�ص�صات  البن�ك  قبل  من  يباع 

و���ص��رك��ات الئ��ت��م��ان��ي��ة،..ال��خ، وه���ذا ن���ع من 

املزاد جلمع الم�ال من ال�ص�ق الثان�ي على 

تك�ن  ما  وثابتة، وغالباًا  م��دار مدة حم��ددة 

ا  م��صحاً ���ص��ه���ر،  خم�صة  ل���  �صهر  م��ن  امل���دة 

اأ�صكال احل�ص�ل على مت�يل  �صكل من  اأنها 

لعمليات خمتلفة من خالل هذه ال�صهادات.

اأن يف جميع الح���ال هذه  وتابع عاي�س، 

اإليها البنك املركزي  الأ�صكال خمتلفة يلجاأ 

وال��ب��ن���ك ال��ت��ج��اري��ة وغ���ريه���ا، ح��ي��ث تك�ن 

اأ�صعار الفائدة معل�مة ط�ال مدة القر�س، 

ان��خ��ف��ا���س  اأو  ب��ارت��ف��اع  ت��ت��اأث��ر  وب��ال��ت��ايل ل 

الأ����ص���ع���ار، واأن���ه���ا ل��ه��ا م���دة زم��ن��ي��ة معل�مة 

ا، ب�ج�د �صروط تتعلق بكيفية ت�صيلها  م�صبقاً

التي من املفرت�س اأن تك�ن مع نهاية الفرتة 

وال كانت هناك غرامات متفق علها اأو على 

ال�صخ�س الذي يريد احل�ص�ل على �صهادات 

اليداع اأو على ام�اله خالل هذه ال�صهادات 

قبل املدة املقررة .

ويف ال�صياق ذاته، اكد اخلبري القت�صادي 

ل�”الأنباط” اأن ل بد من  املخامرة  وج��دي 

اأ�صعار  بتخفي�س  ي��ق���م  اأن  امل��رك��زي  البنك 

يتبع  ل  وان  الردين،  الدينار  على  الفائدة 

الحتياطي  بها  يق�م  جديدة  ارتفاعات  اي 

ال���ف���ي���درايل ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه��ام�����س بني 

للمحافظة  وال���دولر  الدينار  فائدة  اأ�صعار 

��ا اأن���ه ل ب��د من   على ج��اذب��ي��ة ال��دي��ن��ار، لف��تاً

ت��ب��ن��ي ال��ب��ن��ك امل����رك����زي خ���ط����ة ب���ع���دم رف��ع 

امل��ع��ط��ي��ات القت�صادية  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال��ف��ائ��دة  

وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ال�������ص���ائ���دة ح��ال��ي��ا وال���رتاج���ع 

احل��ا���ص��ل يف ال��ن��م��� الق��ت�����ص��ادي ، وت��راج��ع 

النم� يف كافة القطاعات القت�صادية، مبيناًا 

�صي�صاهم  جمددا  الفائدة  �صعر  تخفي�س  اأن 

يف ال���ت���اأث���ري اي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى ع����دة ق��ط��اع��ات 

على  التم�يل  كلفة  وتخفي�س  اقت�صادية، 

امل�صاريع املعتمدة على مت�يل البن�ك، وكلفة 

ال��ت��م���ي��ل ع��ل��ى الأف�������راد وت��خ��ف��ي�����س حجم 

ال����دائ���ع وت���ج��ي��ة ج���زء م���ن ال�����ص��ي���ل��ة اىل 

اأن  مبيناًا   ، العقاري  والقطاع  عمان  ب�ر�صة 

اتخاذ قرار بعدم التخفي�س قد يك�ن حمببا 

على  �صيحافظ  لن��ه  املركزي  للبنك  حاليا  

اأ�صعار الفائدة بني الدينار والدولر  هام�س 

حاليا  امل���رك���زي  لتحقيقه  يتطلع  م��ا  وه���� 

للحفاظ على جاذبية الدينار.

من اجلدير ذكره اأن هذه املرة اخلام�صة 

اأ�صعار  برفع  املركزي  البنك  بها  يق�م  التي 

الفائدة للمحافظة على �صعر الدينار مقابل 

الدولر وذلك بعد رفعها من قبل الفيدرايل 

ال���لي��ات  يف  الت�صخم  ل���  نتيجة  الأم��ري��ك��ي 

املتحدة الأمريكية .

االنباط – عمان 

قطر  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�س  دعا 

رج��ال  ث��اين،  اآل  جا�صم  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 

اإقامة  اإىل  والأردنيني  القطريني  الأعمال 

���ص���اء يف  حت��ال��ف��ات وم�����ص��روع��ات م�صرتكة 

البلدين  به كال  يتمتع  ملا  الأردن،  اأو  قطر 

م����ن م����ن����اخ ا����ص���ت���ث���م���اري ج�������اذب وف���ر����س 

جمدية.

م�صاركته  هام�س  على  ت�صريح  يف  وقال 

الت�ا�صل القت�صادي اخلليجي  يف منتدى 

الأردين، اأم�س الثالثاء، اإن رجال الأعمال 

بت��صيع  كبري  اه��ت��م��ام  لديهم  القطريني 

ت�صمل  وال���ت���ي  الأردن،  يف  ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��م 

وال�صياحة،  كال�صحة،  متن�عة  ق��ط��اع��ات 

والأ�صهم،  والعقارات،  والتعليم،  والبن�ك، 

اإىل وج����د  م�������ص���ريااً  ال���ب���دي���ل���ة،  وال���ط���اق���ة 

ال���ع���دي���د م���ن ال�������ص���رك���ات الأردن�����ي�����ة ال��ت��ي 

مع  ب�صراكة  القطرية  ال�ص�ق  يف  ت�صتثمر 

�صركات قطرية.

التبادل  حجم  اأن  خليفة،  ال�صيخ  وب��ني 

ال���ت���ج���اري ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، ب��ل��غ ن��ح��� 624 

امل��ا���ص��ي، لفتا  ال��ع��ام  ق��ط��ري  ري���ال  ملي�ن 

جائحة  قبل  ما  معدلت  من  اأق��ل  اأن��ه  اإىل 

التبادلت،  تن�صيط  ي�صتدعي  مما  ك�رونا، 

من خالل دور غرفة جتارة قطر والأردن 

القطاع  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تط�ير  يف 

اخل����ا�����س يف ك����ال ال���ب���ل���دي���ن ع����ر ت��ف��ع��ي��ل 

جم���ل�������س الأع�����م�����ال امل���������ص����رتك، وت��ك��ث��ي��ف 

ال���زي���ارات امل��ت��ب��ادل��ة، وع��ق��د الج��ت��م��اع��ات 

لتعزيز  ال�صبل  ت�صتهدف بحث جميع  التي 

التجاري  التبادل  وزيادة  امل�صرتك  التعاون 

وال���ن���ه��������س ب���ال���ع���الق���ات الق���ت�������ص���ادي���ة 

امل�صرتكة.

ب���ني دول جم��ل�����س  ال���ع���الق���ات  وب�������ص���اأن 

ال�صيخ  اأ���ص��ار  والأردن،  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

ب��ي��ن��ه��م على  ال��ع��الق��ات  اإىل ع��م��ق  خ��ل��ي��ف��ة 

ال��ع��الق��ات  اأن  اإىل  ال�����ص��ع��د، لف��ت��ا  ج��م��ي��ع 

ال��ت��ج��اري��ة وال���ص��ت��ث��م��اري��ة ب��ني ال��ط��رف��ني 

ال��ق��ط��اع  اإذ مي��ت��ل��ك  ورا�����ص����خ����ة،  ع��م��ي��ق��ة 

اخل�����ا������س اخل���ل���ي���ج���ي ع����الق����ة ت���اري���خ���ي���ة 

ن��ظ��ريه الأردين، م��ن خ��الل  وق��دمي��ة م��ع 

امل�صرتكة،  امل�صاريع وال�صتثمارات اخلا�صة 

واملبادلت التجارية بني اجلانبني.

املنتدى  ي�صهم  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  واأع���رب 

يف ت��ع��زي��ز ع��الق��ات ال��ت��ع��اون الق��ت�����ص��ادي 

العالقات  ونقل  اجلانبني،  بني  والتجاري 

الأخ����ي���ة ال���ط��ي��دة ب��ني ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

تع�د  اأو�صع،  اآف��اق  اإىل  والأردين  اخلليجي 

امل�اطنني  امل�صرتكة والكبرية على  باملنافع 

والق���ت�������ص���اد واحل����ك�����م����ات، ومب����ا ي��ع��ك�����س 

من���ذج��ا م��ت��م��ي��زا ل��ل��ع��الق��ات الق��ت�����ص��ادي��ة 

امل�صرتكة. العربية 

االنباط – عمان 

ملكافحة  ال�طني  املركز  رئي�صة  ا�صتقبلت 

الأوبئة والأمرا�س ال�صارية الدكت�رة رائدة 

نائبة  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  مكتبها  يف  ال��ق��ط��ب 

امل��دي��ر الإق��ل��ي��م��ي مل��ك��ت��ب ال�����ص��رق الأو���ص��ط 

و����ص���م���ال اأف���ري���ق���ي���ا ل���ل���م���راك���ز الأم���ري���ك���ي���ة 

ريت�صل  منها  وال�قاية  الأم��را���س  ملكافحة 

نيل�ص�ن.

املركز  عام  اأمني  بح�ص�ر  اللقاء  وتناول 

املديريات  ومدراء  اليحيى  حممد  الدكت�ر 

املركز  بني  امل�صرتك  التعاون  اأوج��ه  املعنية 

الأمريكية  للمراكز  الإقليمي  املكتب  وبني 

ملكافحة الأمرا�س وال�قاية منها يف الفرتة 

والإقليمي  ال���ط��ن��ي  امل�صت�ى  على  املقبلة 

للت�صدي لالأوبئة وتف�صي الأمرا�س.

ون���اق�������س ال���ل���ق���اء ���ُص��ب��ل دع����م اإم��ك��ان��ي��ات 

الأردن يف الر�صد ال�صحي، وتط�ير اأنظمة 

امل���ع���ل����م���ات ال�����ص��ح��ي��ة، وات����خ����اذ ال��ت��داب��ري 

ال��الزم��ة مل��ن��ع ان��ت�����ص��ار الأوب��ئ��ة والأم��را���س 

ال�صارية واحلد من اآثارها.

وات��ف��ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

العامة  ال�صحة  ممار�صات  لتعزيز  امل�صرتك 

يف جم���ال ال���ق��اي��ة م��ن اجل���ائ��ح والأوب��ئ��ة 

مل�اجهتها  وال�صتعداد  ال�صارية  والأمرا�س 

واإقليميا ودوليا. حمليا 

مهيدات يرعى افتتاح خطوط إنتاجية جديدة 
 MS Pharma لمجموعة مصانع

االنباط – عمان 

للغذاء  العامة  امل�ؤ�ص�صة  مديرعام  رع��ى 

وال������دواء الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت���ر ن����زار حم��م���د 

��ا اإن��ت��اج��ي��ة  م��ه��ي��دات اأم�����س اإف��ت��ت��اح خ��ط���طاً

 MS Pharma احُل��ق��ن  مل�صنع  ج��دي��دة 

ل�����ص��رك��ة   ال���ت���اب���ع        Injectables
جمال  يف  واملتخ�ص�س   MS Pharma
وعلم  الطبية  واحل��ق��ن  ال���ري��دي��ة  املحاليل 

بح�ص�ر  ال��ب��ي���ل���ج��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات  الأورام 

 MS Pharma اإدارة   جمل�س  رئ��ي�����س 

اأع�صاء  م��ن  وع��دد   �صختيان   غياث  ال�صيد 

ل�صركة   التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س 

ك��ان��د  ك�����ايل  ال�����ص��ي��د   MS Pharma
�صمري  ال�صيد  ال�����ص��ن��اع��ي��ة   امل��دي��ن��ة  وم��دي��ر 

ذنيبات ورئي�س بلدية �صحاب  ال�صيد عبا�س  

امل�صرتيات  اإدارات  م��ن  وممثلني  امل��ح��ارم��ة  

احل���ك����م���ي���ة واخل���ا����ص���ة واإحت�������اد م�����ص��ن��ع��ي 

ك�ادر  ونخبة من  العربي   والبنك  الأدوي��ة 

امل�ؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء.

األقاها  ال��ت��ي  كلمته  يف  م��ه��ي��دات  واأع���رب 

ال���ي����م خ���الل الإف���ت���ت���اح ع���ن ���ص��ع��ادت��ه ب��ه��ذا 

الإجن����از ال���ري���ادي، وال���ذي ي��رتج��م ال��روؤي��ة 

اإىل حتقيق  ت��دع���  ال��ت��ي  ال�����ص��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة 

ال�طنية  ال�صادرات  وتعزيز  الدوائي  الأمن 

ال�طني  القت�صاد  يدعم  م��ا  الأدوي����ة؛  م��ن 

وال��ت������ص��ع يف ���ص��ن��اع��ات ج���دي���دة يف ق��ط��اع 

الدوي����������ة  ل���غ���اي���ات رف�����د ال�������ص����ق امل��ح��ل��ي 

وال��ت�����ص��دي��ر، ف�����ص��الاً ع���ن ت�����ص��غ��ي��ل ال���ك����ادر 

ال��ف��ن��ي��ة وال����ط���ن���ي���ة  م�������ص���ريا  اإىل اأه��م��ي��ة 

ال�����ص��راك��ة  ب��ني  القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���س 

ال��دوائ��ي��ة   ال�����ص��ن��اع��ة  ق��ط��اع  اأن  اإىل  ولف��ت��ا 

ال�طني  الإقت�صاد  يف  اأ�صا�صيااً  م�صاهمااً  يعد 

اأي  اأن  اإىل  وم����ؤك���دااً  الت�صدير   خ��الل  م��ن 

قيادتنا  اإىل  ي��ع��زى  ال���ط��ن  ه���ذا  جن���اح  يف 

احل��ك��ي��م��ة وال���ك���ف���اءات الردن����ي����ة وم�����ص��ي��دا 

تر�صيخ  يف  واإ���ص��ه��ام��ات��ه��ا  ال�����ص��رك��ة  ب��ج��ه���د 

لل�صناعات  وال�صرتاتيجي  ال�طني  ال��دور 

ال��دوائ��ي��ة ال��ت��ي ب��ات��ت مت��د ال�����ص���ق املحلي 

اخلدمات  اأف�صل  من  باحتياجاته  والعاملي 

العالجية.

وت�����ص��م��ن��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ج����ل���ة يف امل���ق��ع 

النتاح  خط�ط  على  ل��الإط��الع  الت�صنيعي 

اجل����دي����دة ال���ت���ي ���ص��م��م��ت ب���اأع���ل���ى امل��ع��اي��ري 

ال����دول����ي����ة مل���م���ار����ص���ات ال��ت�����ص��ن��ي��ع اجل���ي���دة 

واأحدثها بالإ�صافة اإىل متطلبات ممار�صات 

للغذاء  العامة  للم�ؤ�ص�صة  اجليد  الت�صنيع 

والدواء الردنية .

  وم������ن ج����ان����ب����ه  ق������ال ال�������ص���ّي���د غ���ي���اث 

 MS �صركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  �صختيان؛ 

جت�����ّص��د  اخل���ط����ة  ه����ذه  اأن    Pharma
رغم  والت��صع  النم�  على  بقدرتنا  اإمياننا 

عانت  وم��ا  املنطقة  بها  متر  التي  ال��ظ��روف 

ال�باء.  تبعات  من  الدوائية  ال�صناعة  منه 

التجاري  الطلب  تاأمني  اأج��ل  من  والعمل  

وتر�صيخ  ال��دوائ��ي��ة،  املنتجات  على  امل��ت��زاي��د 

ول الرائدة يف �صناعة  مكانة الأردن بني الدُّ

الأدوية عربيااً ودوليااً.

واأ����ص���اد ال�����ص��ّي��د غ��ي��اث ���ص��خ��ت��ي��ان بجه�د 

امل���ؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء يف دع��م 

ال�����ص��ن��اع��ة ال����دوائ����ي����ة ال����ط���ن���ي���ة ودوره������ا 

ال��رق��اب��ي يف �صمان ت���ف��ري الأدوي����ة الآم��ن��ة 

ناعات  بال�صّ الإرتقاء  بهدف  اجل�دة  وعالية 

الدوائية ليك�ن الأردن مثالاً يحتذى به يف 

هذا املجال.

املدير  ك��ان��د؛  ك��ايل  ال�صيد  ق��ال  وب����دوره 

  MS pharma ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

 MS Pharma احل���ق���ن  م�����ص��ن��ع  اأن 

ت��ط���ي��ر  ع���ل���ى  ي���رك���ز   Injectables
جم��م���ع��ة ���ص��ام��ل��ة وم��ت��ن���ع��ة م���ن الأدوي�����ة 

بحيث  لها  والت�ص�يق  وت�صنيعها،  املعقمة 

لت�صمل  العالجية  املجالت  خمتلف  تغطي 

ال�����ص��رق الأو����ص���ط و���ص��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ودول 

مما  واأف��ري��ق��ي��ا،  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

مي��ن��ح��ه��ا ال��ب�����ص��م��ة ال���دول���ي���ة ال����رائ����دة يف 

الأ�ص�اق املختلفة.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د ال�����ص��ي��د حم��م��د ك��ت���ع 

 MS Pharma احل��ق��ن  م�صنع  م��دي��ر 

اأّن ال�صتثمار يف جمالت   Injectables
ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ال���رائ���دة ُي��ع��ّد م��ن اأول����ي���ات 

وال�صتثمار  الت��صع،  هذا  ويتمّثل  ال�صركة، 

اإنتاج احلقن املعقمة وتلك  باأحدث خط�ط 

ونظام  عالية  اإنتاجية  ب�صعة  ا  م�صبقاً املعباأة 

ك��ام��ل الأمت����ت����ة، مم���ا ي��ت��ي��ح ت��ل��ب��ي��ة ال��ط��ل��ب 

���ا من  ��ا وع���امل���ياً ال���ت���ج���اري امل���ت���زاي���د اإق��ل��ي��م��ياً

خمتلفة  �صيدلنية  اأ���ص��ك��ال  ت��ق��دمي  خ��الل 

م���ن ع���ب����ات احل���ق���ن املُ���ع���ّق���م���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

واملتخ�ص�صة.

االربعاء   28/ 9 / 2022
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العملة  ���ص��رف  �صعر  تثبيت  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ال��ث��اب��ت  ال�����ص��رف  �صعر  اآل��ي��ة 

الذي  احل��ايل،  العاملي  الو�صع  ال��دوالر يف  دولية، هي  اإىل عملة  املحلية 

بات عملة الت�صويات املالية العاملية بعد اأن األغت الواليات املتحدة قاعدة 

العامل  املن�صرم، وو�صعت  القرن  ال�صبعينيات من  الذهب يف بداية عقد 

للعمالت  الرئي�س  امل��ي��زان  عملتها  اعتبار  هو  واح��د،  خيار  اأم��ام  اأجمع 

النظر يف  اأن تعيد  الدول من  االآلية ال متنع  اأنَّ تلك  بيد  العامل،  حول 

ال�صعر املُثّبت للعملة كلما ظهرت بع�س الدالئل، خا�صة حينما تتعر�س 

ما  اأحياناً،  �صيا�صية  اأو  غالباً،  جتارية  دولية،  ل�صغوط  ال��دوالر  عملة 

يجعل �صعر ال�صرف املُثّبت عبئاً على بع�س االقت�صادات، �صواًء يف مقابل 

مواجهة  يف  اأو  ال���دوالر،  انخفا�س  عند  االأخ���رى،  بالعمالت  مدونيتها 

ل�صلع  اأو  اأولية  ملواد  اأ�صعار  مب�صتوى  يتعلَّق  فيما  الت�صخمية  ال�صغوط 

جاهزة م�صتوردة من الدول االأخرى.

اليوم حتاول الواليات املتحدة اأن تدافع عن الدوالر، اأمام ال�صغوط 

اأواًل  احل�صيفة  غ��ر  �صيا�صاتها  بفعل  ��دت  ت��ولَّ وال��ت��ي  ع��ل��ي��ه،  ال��ك��ب��رة 

وحقنه  االأم��ري��ك��ي  ال�صوق  اإغ���راق  ع��ر  ك��ورون��ا  جائحة  م��ع  التعامل  يف 

بدون  طباعتها  متَّ  مبا�صرة  نقدية  كتحويالت  �صخمة،  نقدية  باأحجام 

تريليونات   3 على  يزيد  ما  اإىل  وو�صلت  معدين،  اأو  اإنتاجي  غطاء  اأيِّ 

من الدوالرات، وح�صل عليها ما يقرب من 45% من ال�صعب االأمريكي، 

بغ�س النظر عن م�صتوى دخله، اأو حتى احتياجه لتلك االأموال.

وثانياً ب�صبب ال�صيا�صات املتبعة اليوم يف التعامل مع االأزمة واحلرب 

الرو�صية االأوكرانية، والتي متخ�صت عن احلاجة اإىل �صيا�صات ملقاومة 

تدهور  وعلى  جهة،  م��ن  االأم��ري��ك��ي  ال���دوالر  على  االإ�صافية  ال�صغوط 

احل��االت  بع�س  يف  جت���اوزت  بن�صب  االإ�صرتليني  واجل��ن��ي��ه  ال��ي��ورو  قيم 

اأي قوة  ال�صرائية؛  القوة  اأخرى. واملح�صلة تال�صي  نحو 40% من جهة 

الأ�صحاب  بالن�صبة  القيا�س  عند  وخا�صة  ملمو�س،  ب�صكل  العمالت  تلك 

واملتدنية. واملنخف�صة  املتو�صطة  الدخول 

يف  االقت�صاد  م��ب��ادئ  اأ�صا�صيات  اإىل  تلجاأ  ك��ال��ع��ادة  املتحدة  ال��والي��ات 

التعامل مع الظواهر االقت�صادية، وطاملا اأنَّ مو�صوع احلفاظ على القوة 

اأو البنك  ال�صرائية، و�صعر ال�صرف، هو من �صالحيات البنك املركزي، 

الفيدرايل كما ي�صّمونه، فاإنَّ اأدبيات ال�صيا�صة النقدية حُتتِّم يف الظرف 

الفائدة، مبا  اأ�صعار  اإىل رفع  اللجوء  القائم �صرورة  العاملي  االقت�صادي 

ُي�صهم، من جهة، يف “جتميع” اأو “مللمة” ال�صيولة الزائدة يف االأ�صواق 

يواجهها  التي  الت�صخمية  ال�صغوط  �صخونة  وتريد  والعاملية،  املحلية 

الدوالر، وبالتايل القوة ال�صرائية له، من جهة اأخرى.

هذه ال�صيا�صة يف االأدبيات االقت�صادية �صتنتهي يف الغالب اإىل حتقيق 

اأنها  اإال  الوقت،  ال�صرف، مع مرور  �صعر  اإىل  اال�صتقرار  بعودة  الهدف، 

مالية  فقاعات  �صكل  وعلى  اقت�صادية خمتلفة،  �صخونة  العادة  تخلق يف 

ال�صندات،  اأ�صواق  يف  وثانيها  االأ�صهم،  �صوق  يف  اأولها  فقاعات  ونقدية؛ 

واآخ���ره���ا يف ���ص��وق ال���ع���ق���ارات، وق���د ي��ن��ت��ق��ل االأم����ر اإىل ���ص��وق ال��ع��م��الت 

عاملية  حرب  يف  ندخل  مل  حال  يف  قريباً،  العامل  �صي�صهده  ما  املُ�صفرة. 

االأزم��ة  قبل  �صهدناها  التي  لتلك  مماثلة  فقاعات  اإىل  ع��ودة  حقيقية، 

يف  النقد  م��ن  ك��ب��رة  مبالغ  �س  تكدُّ بعد  خا�صة   ،2008 العاملية  املالية 

املرتفعة،  الفائدة  اأ�صعار  يف  طمعاً  الزائد،  االدخ��ار  جراء  اإّم��ا  امل�صارف، 

اأو جراء عودة االأموال اإىل خزائن املتاجرين بال�صلع االأ�صا�صية والنفط 

العقاري. والتطوير 

اأنَّ الدول التي تتبع �صيا�صة تثيبت �صعر  املع�صلة احلقيقية تتمثل يف 

ال�صرف اإىل الدوالر، تلجاأ اإىل التماهي التام مع ال�صيا�صة التي يتبعها 

تخفي�صاً  اأو  رفعاً  التغير  اجت��اه  يف  فقط  لي�س  االأمريكي،  الفيدرايل 

ال��ذي  وال�����ص��وؤال  التغير،  ذل��ك  اأي�����ص��اً بحجم  ول��ك��ن  ال��ف��ائ��دة،  الأ���ص��ع��ار 

مع  التام  التماهي  االقت�صادات  تلك  من  يتطلَّب  هل  هو:  نف�صه  يطرح 

واالإجابة  االأمريكي؟،  الدوالر  الفائدة على  �صعر  حجم واجتاه تغرات 

اأو  ب�صاأن قوة  بال�صرورة  املبا�صرة تقول: نعم حول االجتاه، ولكن لي�س 

ف عادة من ظهور ما  ه، فال �صكَّ اأنَّ تلك االقت�صادات تتخوَّ حجم التوجُّ

ل من العملة املحلية اإىل الدوالر  ُي�صّمى “الدولرة” والتي تعني التحوُّ

يف املدخرات؛ اأي حتويل االأر�صدة بالعملة املحلية، اإىل اأر�صدة بالدوالر، 

طمعاً بالعائد وهروباً من اأيِّ خماطر م�صتقبلية حول العملة املحلية.

وملعاجلة ذلك فاإنَّ املطلوب بال�صرورة رفع اأ�صعار الفائدة على العملة 

الدول على  العديد من  ملاذا ت�صرُّ  املنطقي هو:  ال�صوؤال  املحلية؟ ولكن 

الفائدة  اأ�صعار  يف  نق�صاً(  اأو  )زي��ادة  التغرات  حلجم  م�صاوية  تغرات 

دول  لكافة  ال��ع��ادل  باملتطلب  لي�س  ذل��ك  اأنَّ  واحلقيقة  ال���دوالر؟،  على 

الي�صر  ال�صهل  احلل  اأنَّ  ذلك  ال��دوالر.  اإىل  عملتها  ُتثّبت  التي  العامل 

اأنَّ  لل�صيا�صة النقدية هو يف التغير املوازي بنف�س القوة واالجتاه، بيد 

احلل العلمي املنطقي يتطلَّب درا�صة االأثر الن�صبي لذلك على االقت�صاد 

املحلي، من حيث كلف االقرتا�س، وكلف القرو�س القائمة، وحجم االأثر 

تكمن  االأف�صل  واملقاربة  املالية،  والت�صويات  اخلارجية،  التجارة  على 

املحلية  العملة  على  الفائدة  اأ�صعار  بني  منا�صب  هام�س  على  االإبقاء  يف 

واأ�صعار الفائدة على الدوالر، ما يعني �صرورة رفع اأ�صعار الفائدة كلما 

قام البنك الفيدرايل االأمريكي بذلك، مع حتديد ن�صبة الرفع بالوزن 

اأي  اخلارجية؛  واملدفوعات  القائمة،  الودائع  يف  الدوالر  لكتلة  الن�صبي 

اخلارجية  التجارة  مدفوعات  ذلك  يف  مبا  اخلارجية،  املالية  الت�صويات 

الت�صخم  ال��زي��ادة مب�صتوى  رب��ط  وك��ذل��ك  اخل��ارج��ي،  ال��دي��ن  وخ��دم��ة 

وامل�صتورد. املحلي، 

مالءمة  االأك��ر  الن�صبة  د  تتحدَّ املعطيات،  تلك  و�صمن  النهاية،  ويف 

هذه  اإط���ار  ويف  املعني.  االقت�صاد  يف  املحلية  ال��ف��ائ��دة  �صعر  يف  للتغير 

ال  فقد  للتغير،  الن�صبي  ل��ل��وزن  رق��م��ي  معامل  حت��دي��د  يتم  امل��ق��ارب��ة، 

زيادة  كل  اأن  اأي  الربع،  احل��االت  بع�س  يف  الن�صبي  ال��وزن  ذلك  يتجاوز 

بن�صبة واحد يف املئة على اأ�صعار الفائدة على الدوالر تتطلب من الدولة 

املعنية زيادة ال تتجاوز 25 نقطة مئوية، وهكذا االأمر، بيد اأنه يف احلالة 

االأوروب��ي��ة و�صمن ظروفها يف  ال��دول  ف��اإنَّ جمموعة  ال��ي��وم  االأوروب��ي��ة 

بنف�س  الفائدة  اأ�صعار  رفع  منها  الو�صع  يتطلَّب  اإليها،  امل�صار  املعطيات 

االجتاه والوزن الن�صبي، على االأقل، يف حني اأنَّ الكثر من دول العامل 

ن�صف  من  باأكر  الرفع  الداخلي  الو�صع  منها  يتطلب  ال  قد  االأخ��رى 

قوة الرفع التي ا�صتخدمها الفيدرايل االأمريكي.

حو�صلة ما �صبق، وال�صاهد فيه يتمثَّل يف ق�صيتني؛ االأوىل: اأن اتباع 

اآلية �صعر ال�صرف الثابت مفيدة ال�صتقرار العمالت املحلية، وللحفاظ 

االإبقاء  تتطلَّب  ال  ولكنها  النقدي،  واال�صتقرار  ال�صرائية  القوة  على 

تتم عملية  تغير على مدى عقود، فقد  دون  نف�صه  ال�صرف  �صعر  على 

املتو�صط  امل��دى  �صمن  واأخ���رى  ف��رتة  ب��ني  خمتلف  �صعر  على  التثبيت 

والبعيد، وذلك تخفيفاً للعبء على العملة املحلية، وكلما لزم االأمر.

وال��ق�����ص��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة: اأنَّ ال��ت��م��اه��ي م���ع ���ص��ي��ا���ص��ة ال��ب��ن��ك ال��ف��ي��درايل 

االأمريكي، للعمالت املُثّبتة اإىل الدوالر، يف تغير �صعر الفائدة مطلوب 

م��ن حيث  ���ص��روري  غ��ر  ولكنه  تخفي�صاً،  اأو  رف��ع��اً  االجت���اه،  م��ن حيث 

القوة اأو احلجم، وما يحدد الوزن الن�صبي الفّعال اأو املنا�صب للتغرُّ هي 

الوطنية  االقت�صادية  امل�صلحة  ق  ومبا يحقِّ �صابقاً  اإليها  امل�صار  املعطيات 

الكلية اأو اجلزئية.

الدكتور خالد وا�صف الوزين

اأ�صتاذ م�صارك �صيا�صات عامة

كلية حممد بن را�صد لالإدارة احلكومية

khwazani@gmail.com

د . خالد الوزني

اختبارات الضغط االقتصادي 
للقوة الشرائية للعمالت

الأربعاء  28 / 9 / 2022 

عايش : على األردن أن يتكيف مع التغيرات المناخية ال ان يتعايش معها 

وزير األوقاف يفتتح فعاليات ملتقى الوعظ واليوم الخيري في ساكب

األنباط – سايل الصبيحات

اأربعون يوما تف�صلنا عن اإنطالقة موؤمتر 

ات��ف��اق��ي��ة  الأط��������راف   Cop27 امل����ن����اخ  ق���م���ة 

يف  �صيعقد  ال��ذي  املناخ،  لتغر  املتحدة  االأمم 

م��ن 6 حتى  ال��ف��رتة  ال�صيخ يف  ���ص��رم  م��دي��ن��ة 

اأمل التو�صل وايجاد  18 نوفمر2022 ، على 

منها  واحل��د  املناخية  التغرات  الث��ار  حلول 

بعد ظهور بع�س االثار ال�صلبية التي �صهدتها 

ما  ع��ام،  ب�صكل  وال��ع��امل  خا�س  ب�صكل  االردن 

التغر  ا�صبح احلديث عن ظاهرة  اأ�صتوجب 

امل��ن��اخ��ي ال���ذي يعد م��ن اه��م امل��وا���ص��ي��ع التي 

ب��ات��ت م����دار اإه��ت��م��ام ال��ع��امل ب��ه��ا واإع��ط��اءه��ا 

االأولوية. 

يف  ق��ال  عاي�س  ح�صام  االقت�صادي  اخلبر 

الحظ  االردن  “االأنباط” ان  مع  له  حديث 

م�صتوى  انخفا�س  ك�  املناخية  التغرات  اث��ار 

ال��ه��ط��ول امل���ط���ري ب�����ص��ك��ل ك���ب���ر، وان��ح�����ص��ار 

م�صاحة �صطح البحر امليت بحوايل اكر من 

مياه  تدفقات  وانخفا�س  �صنويا،  لرت  واح��د 

مرت  و200  مليار  ب��ح��وايل  االردن  نهر  ع��ر 

مكعب �صنويا، مبينا ان العجز املائي يف االردن 

وان  مكعب،  م��رت  مليون   500 ب��ح��وايل  يقدر 

احلاجة املائية تقدر مبليار و400 مليون مرت 

مكعب مع وجود هذا الكم الهائل من ال�صكان 

والالجئني ال�صوريني وغرهم.

وتابع، اننا نلم�س حالة من االثار الفعلية 

ل��ل��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي مم���ا ن��ر���ص��ده م���ن ظ��اه��رة 

يف  باتت  التي  ال�صدود  يف  واجلفاف  الت�صحر 

حالة يرثى لها وحتولت اىل خراب وجراثيم 

نتج عنها اإنت�صار االمرا�س، موؤكدا اأن االردن 

تراجعا يف  ت�صبب  م��ا  امل��ي��اة  توفر  بعدم  ت��اأث��ر 

القطاع الزراعي واإنتاجيته. 

 وحول قمة املناخ التي �صتنعقد يف م�صر، 

التي  ال�صابقة  القمم  ك���  اأن��ه��ا  عاي�س  اأو���ص��ح 

اتفاقية  �صتوؤكد على ما جاء يف  وانها  عقدت 

قمة  م��وؤمت��ر  نتائج  و�صتتابع  امل��ن��اخ  ل���  باري�س 

غال�صيكو، الفتا اإىل اأن املوؤيتمر �صيعمل على 

حم��اور  و�صيتخلله  امل��ن��اخ��ي،  ال��ع��م��ل  ت�صريع 

وزي��ادة  االنبعاثات  من  احل��د  منها،  خمتلفة 

جهود التكيف مع التغرات املاخية ، مو�صحا 

ال��ت��غ��رات  م���ع  ي��ت��ك��ي��ف  ان  ي��ج��ب  االردن  ان 

ت��اأث��ره��ا  الن  معها  يتعاي�س  ان  ال  امل��ن��اخ��ي��ة 

�صيكون على املدى الطويل.

املهم حاليا احلديث عن  ان من  وا���ص��اف، 

ت��دف��ق ال��ت��م��وي��ل ال�����دويل خ��ا���ص��ة ان ال���دول 

ب��� ال��ت��زام��ات��ه��ا اجت���اه ال���دول  الغنية مل ت��ف��ي 

املناخي  التغر  اث���ار  م��ن  امل��ت�����ص��ررة  النامية 

على  املرتتبة  الكلفة  اأن  اإىل  م�صرا  �صنويا، 

اث�����ار ال���ت���غ���رات امل��ن��اخ��ي��ة ���ص��ت��ت��ج��اوز م��ئ��ات 

ونقوم  املو�صوع بجدية  ناأخذ  ان مل  املليارات 

امل��م��ك��ن ان  ال��ت��ي م��ن  ت��ط��وي��ر التقنيات  ع��ل��ى 

االنبعاثات  م��ن  احل��د  او  التقليل  يف  ت�صاهم 

ي��ت��ع��ل��ق  ،ك����م����ا ان ه���ن���ال���ك م�������ص���اك���ل ف���ي���م���ا 

بالت�صريعات املناخية وعدم قدرتنا على خلق 

مع  والتعامل  املناخ  لق�صايا  عام موجها  راأي 

على  الرتكيز  علينا  ،لذلك  املرتتبة  النتائج 

ال�صناعات والتكنولوجيا ملواجهة التغرات.

وي��اأم��ل عاي�س، م��ن م��وؤمت��ر قمة امل��ن��اخ ان 

اأن  اإىل  املناخية، الفتا  يوفر حلوال للتغرات 

الكالم  الكثر من  فيها  املوؤمترات  مثل هذه 

ب������دوره اخل��ب��ر  ن���ت���ائ���ج.   اي  واالأم�������ال دون 

التغرات  ان  الب�س  املهند�س حممد  الزراعي 

امل���ن���اخ���ي���ة ع��م��ل��ت ع���ل���ى ت��غ��ي��ر اجل��غ��راف��ي��ة 

الزراعية، وب� الرجوع اىل قبل مئة �صنة واكر 

جند ان االردن كان مليئة باالغنام التي تكفي 

املنطقة، و�صهولها مليئة ب� القمح من ال�صمال 

اىل جنوب دم�صق والتي كانت تدعى ب�صهول 

القمح  ي�صدر  ك��ان  االردن  ان  كما  احل����وران، 

اىل جميع انحاء العامل ومع مرور ال�صنوات 

اخ��ت��ف��ت ه���ذه امل��ن��اط��ق وحت��ول��ت اىل مناطق 

���ص��ك��ن��ي��ة وت���راج���ع ك��م��ي��ات االم���ط���ار ب�����ص��ك��اًل 

البعلية  اإىل تراجع الزراعة  اأدى  ملحوظ ما 

اىل  وادى  املناطق  ه��ذه  يف  اجل��ف��اف  وانت�صار 

انح�صار عددا من الزراعات.

واأ������ص�����اف، ان م����ن االث�������ار امل���رتت���ب���ة م��ن 

ال��ت��غ��ر امل���ن���اخ���ي ان��خ��ف��ا���س م�����ص��ت��وى نهر 

االأردن وبالتايل انخفا�س الزراعات مبنطقة 

اإىل  اإ�صافة  امل���اء،  م�صتوى  وانخفا�س  ال��غ��ور 

اإىل �صعف  ادى  االأم���ط���ار  ك��م��ي��ات  ان��خ��ف��ا���س 

املائي يف غور االأردن وا�صبح  تزويد احلو�س 

املناطق  من  ان  مبينا  باملياه،  ملوحة  هنالك 

واملناطق  والطفيلة  م��ادب��ا  منطقة  امل��ت��اأث��ره 

اجل��ن��وب��ي��ة ، م��ا ج��ع��ل احل��ك��وم��ة ت��ع��م��ل على 

الغذائي  االأم���ن  لتاأمني  ا�صتباقية  م�صاريع 

�صحب  على  تقوم  والتي  الدي�صي  منطقة  يف 

ا�صتنزاف  اإىل  اأدت  وب��ال��ت��ايل  اجلوفية  امل��ي��اه 

االأحوا�س املائية.

امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ر  م�صكلة  ان  ال��ب�����س  وذك����ر 

ال مي��ك��ن ح��ل��ه��ا ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر، اإمن����ا ه��ن��اك 

ط���رق وح��ل��ول ل��ل��ح��د م��ن ا���ص��راره��ا ب��اإع��ادة 

زراعة اال�صجار احلرجية يف املناطق التي مت 

اقتالعها منها خا�صة اأن زراعتها تعمل على 

زيادة مياه االمطار.

االرا���ص��ي  ا�صتغالل  يجب  ان��ه  اىل  وا���ص��ار 

ال�����ص��روري��ة  باملحا�صيل  ل��ل��زراع��ة  ال�����ص��احل��ة 

وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن امل��ح��ا���ص��ي��ل ال��ف��ائ�����ص��ة مثل 

الزراعة اخل�صرية التي تفي�س �صنويا لزيادة 

االم����ن ال���غ���ذائ���ي ، ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ى ال��دول��ة 

املناطق  يف  م��ائ��ي  ح�صاد  مب�صاريع  ت��ق��وم  ان 

واالنتباه  ال��ودي��ان  امل��ي��اه يف  اجل��اف��ة وجتميع 

اىل اعادة حقن املياه اجلوفية مبياه االمطار.

من جهتها قالت املخت�صة يف ق�صايا املياه 

والبيئة الدكتورة منى هندية ان اآث�ار التغر 

املناخي تتجلى ب��االردن ف�ي نق�س املياه، ومل 

فح�صب  منخف�صا  االأم���ط���ار  ه��ط��ول  ي�صبح 

ن�صف  ان  ،كما  متوقع  غ��ر  اأي�صا  اأ�صبح  ب��ل 

االأرا�صي القابلة للزراعة غر م�صتغلة ب�صبب 

تقلبات الهطوالت املطرية وتفاوت توزيعها.

ت�صاقطت  التي  االأمطار  معظم  ان  وبينت 

غي�ر  ال�صطحي  واجل��ري��ان  التبخر  ب�  �صاعت 

التعري�ة  ب� عمليات  يت�صبب  وال��ذي  امل�صتخدم 

،ونتيج�ة لذل�ك اأ�صب�ح م�ن ال�صع�ب احلف�اظ 

ع�لى املحا�صي�ل والث�روة احليواني�ة واملراع�ي. 

وذكرت هندية انه ع�لى مدى االأعوام ال��40 

هطول  %م��ن   20 يقارب  م�ا  خ�صرنا  املا�صية، 

انخفا�س  اإىل  ي��وؤدي  وه��ذا  ال�صنوي  االأمطار 

املي�اه اجلوفية ويوؤثرعلى  يف معدالت تغذية 

ت���واف���ره���ا وج���ودت���ه���ا ، م�����ص��ي��ف��ة ان����ه ت��ت��وق��ع 

ال��ن��م��اذج ال��ع��ل��م��ي��ة زي�����ادة يف درج����ة احل����رارة 

ع��ام 2050  درج��ة مئوية بحلول   3-1،1 بنحو 

يف االأردن.

ب�صكل  ي��وؤث��ر  امل��ن��اخ��ي  التغر  ان  وت��اب��ع��ت، 

اأك���ر ع��ل��ى خمتلف ال��ق��ط��اع��ات مب��ا يف ذل��ك 

البيولوجي،  وال��ت��ن��وع  وال�����ص��ي��اح��ة،  ال���زراع���ة، 

ال��ف��ي�����ص��ان��ات  اأدت  وامل���ي���اه، وال�����ص��ح��ة ،ح��ي��ث 

وت��دم��ر  ال��ب�����ص��ري��ة،  االأرواح  يف  خ�صائر  اإىل 

بالبنية  اأ�صرار  واإحل��اق  الزراعية،  لالأرا�صي 

التحتية ؛ لذلك ال بد من التخطيط للتكيف 

وللتخفيف  املحددة  والتدابر  اخليارات  مع 

م����ن اآث�����������اره وب���ن�������اء جم��ت��م��ع�����ات واأن���ظ���م�������ة 

اإيكولوجي�ة ق�ادرة عل�ى التاأقل�م.

يتوق�ع  الت�ي  الفئ�ات  بي�ن  م�ن  ان  وذك��رت 

املناخ�ي  ب�ص�كل غي�ر متنا�ص�ب للتغي�ر  تاأثره�ا 

ال��ف��ق�����راء وال��ن�����ص��اء، وي��ت��وج��ب ال��ت��ح��ق��ق من 

اإم��داد االأ�صر بعدالة باملي��اه م��ن خ�الل �ص��بكة 

احل�صرية  املناطق  وجلميع  البلدي��ة،  املي��اه 

والريفية والنائية لتعوي���س نق���س املي��اه. 

واأو���ص��ح��ت اأن ه��ن��اك درا���ص��ة ح���ول امل��������راأة 

اأكدت  االأردن  ف��ي  املناخ��ي  والتغي��ر  الريفي��ة 

م�ص��اركة  تعرق��ل  العوام��ل  م��ن  العدي��د  اأن 

امل��راأة الريفي�ة ف�ي تدابي�ر التكي�ف م�ع التغي�ر 

املناخ�ي والتخفي�ف م�ن حدت�ه، مب�ا ف�ي ذل�ك 

امل�صكلة،  وفه�م  امل��ح�����دودة  النظري�ة  املعرف�ة 

اأن هناك نق�س يف  اإىل  الوقت  م�صرة بنف�س 

االأبحاث العلمية التي تر�صد وجتمع بيانات 

الفئ�ات  على  واأث��ره  املناخي  بالتغر  املتعلق�ة 

ورع�اة  املزارع�ون،  ذل�ك  ف�ي  مب�ا  امل�ص�ت�صعفة 

يف  تعي��س  الت�ي  واالأ���ص��ر  واالأط��ف��ال،  املا�ص�ية، 

فق�ر، واالأ�صر الت�ي تعيله�ا ن�ص�اء واالأ�صخا�س 

ذوي االإعاقة. 

ودعت هندية، اننا بحاجة اىل العمل على 

ال��ب��ي��ان��ات  ر���ص��د  ع��ل��ى  االأردن  ق���درة  حت�صني 

والهيدرولوجيا  اجل��وي��ة  ب��االأر���ص��اد  املتعلقة 

املناخ،  بتغر  ت��اأث��ره  م��دى  وتقييم  وعر�صها 

ويواجه ر�صد املوارد املناخية واملائية املوجود 

املعدات  الت�صغيل، وحتديث  دائمة يف  م�صاكل 

ان هناك  اإىل  املراقبة، م�صرة  و�صعف �صبكة 

مت  واال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  من  العديد 

االأردن  يف  املناخي  التغر  ملواجهة  اطالقها 

اال اأن ال اثر لها على ار�س الواقع خ�صو�صا 

املبكر والطوارئ وتفادي  االإن��ذار  يف مو�صوع 

يف  املياه  اإ�صرتاتيجية  اأن  العلم  مع  الكوارث، 

املناخ،  التغر  وا�صح  ب�صكل  تعالج  ال  االأردن 

م�صيفة اأن االأردن بحاجة اىل اإرادة جتعل من 

مواجهة التغر املناخي اأولوية لدى اجلهات 

لتقدمي  اجلهود  تركيز  اإىل  وال�صعي  املعنية؛ 

حلول ملمو�صة ب�صكل اأكر.

اأن اجلمهورية العربية  من اجلدير ذكره 

ل�  ا�صتقبالها  ع��ن  م���وؤخ���را  اأع��ل��ن��ت  امل�����ص��ري��ة 
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خا�صة اأن هذه هي املرة االأوىل منذ 10 �صنوات 

ال��ت��ي ُي��ع��ق��د ب��ه��ا امل��وؤمت��ر يف ���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، 

�صيناق�س العديد من املحاور اأبرزها مواجهة 

التغرات املناخية املختلفة، وتقدمي امل�صاعدة 

امل��ن��اخ،  تغر  ح���االت  م��واج��ه��ة  يف  للحكومات 

واحل�����د م���ن ان��ب��ع��اث��ات ال���ك���رب���ون وحم���اول���ة 

تكوين جمتمعات حيادية.

 االنباط – جرش 

افتتح وزي���ر االأوق����اف وال�����ص��وؤون و املقد�صات 

االإ�صالمية، رئي�س جمل�س اإدارة �صندوق الزكاة، 

�صاكب،  منطقة  يف  اخل��الي��ل��ة،  حممد  ال��دك��ت��ور 

مبحافظة جر�س، اأم�س الثالثاء، فعاليات ملتقى 

الوعظ واالإر�صاد واليوم اخلري والطبي املجاين 

الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع �صندوق الزكاة 

وم�صت�صفى املقا�صد اخلرية.

من  �صامية  بتوجيهات  اإن���ه  اخل��الي��ل��ة  وق���ال 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين، فاإن وزارة االأوقاف 

اخلرية،  املقا�صد  وم�صت�صفى  الزكاة  و�صندوق 

يف  امللتقيات  م��ن  ك��ب��را  ع���ددا  �صنويا  ينظمون 

ي�صم  �صامل  برنامج  خ��الل  من  اململكة  مناطق 

برامج خرية ووعظية.

وت��ك��اف��ل  ب���رتاب���ط  ي��ت��م��ت��ع  االأردن  اأن  واأك������د 

اجتماعي كبر رغم كل التحديات اجل�صام، بف�صل 

املتما�صك،  االأردين  وال�صعب  الها�صمية  القيادة 

�صيبقى بلد االأمن واالأمان واال�صتقرار.

واأع���ل���ن ال���وزي���ر اخل��الي��ل��ة ع���ن ت���وزي���ع 400 

ل���50 يتيما  ق�صيمة �صرائية، وتقدمي دعم مايل 

و50 ط��ال��ب ع��ل��م، ب��واق��ع 100 دي��ن��ار لكل واح��د 

منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي، وي�صتفيد من 

هذه امل�صاعدات نحو 800 اأ�صرة فقرة وحمتاجة، 

بالتعاون  ي��وم طبي جم��اين  تنظيم  اإىل  اإ�صافة 

و�صدقات  زك��اة  وجلنة  املقا�صد  م�صت�صفى  ب��ني 

حي نزال، ونقابة مهن الب�صريات وبتكلفة مالية 

بلغت 5 اآالف دينار.

واأكد اأن وزارة االأوقاف ت�صعى لزيادة اأعمالها 

اخل���ري���ة وال��وع��ظ��ي��ة يف ك���ل م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة 

اإىل  �صمن برنامج عمل على م��دار العام، الفتا 

تعاىل  اهلل  اإىل  الدعوة  عاتقها  على  حتمل  اأنها 

باحلكمة واملوعظة احل�صنة لغر�س قيم االإ�صالم 

يف اأبنائنا، اإ�صافة اإىل رعايتها ودعمها كل ن�صاط 

ُيعلم كتاب اهلل تعاىل على اأن يكون تعلما تعليما 

ينتفع به �صباب امل�صلمني.

ودع���ا وزي���ر االأوق�����اف االأئ��م��ة وال���وع���اظ اإىل 

القيام باأعمالهم على اأكمل وجه، م�صرا اإىل اأن 

هناك هجمة يتعر�س لها االإ�صالم، ما ي�صتوجب 

قيم  تعزيز  على  العمل  وال��وع��اظ  العلماء  على 

للنا�س،  احلقيقية  ���ص��ورت��ه  وتو�صيح  االإ���ص��الم 

ال�صالة  عليه  بالنبي  االإق���ت���داء  اإىل  وال���دع���وة 

وال�صالم، والت�صلح بالقراآن الكرمي يف احلياة.

واأ�صار اإىل اأهمية ملتقيات الوعظ واالإر�صاد، 

وال���ت���ي ي��ت��ب��ادل��ون خ��الل��ه��ا االئ���م���ة وال���وع���اظ 

اخل��رات العلمية والعملية مع بع�صهم بع�صا، 

خدمة مل�صلحة االإ�صالم وامل�صلمني.

م����ن ج��ه��ت��ه، ق�����ال م���دي���ر م���دي���ري���ة اأوق������اف 

اإن  زي���دان،  اهلل  عبد  الدكتور  ج��ر���س،  حمافظة 

ال��ق��راآن  ك��ب��را حلفظة  اأول���ت اهتماما  ال�����وزارة 

ت�صويب  على  تعمل  اأن��ه��ا  اإىل  م�صرا  ال��ك��رمي، 

�صنوات يف مراكز وجمعيات  اأو���ص��اع عالقة منذ 

اإ�صالمية، ما عر�صها لهجوم عنيف يهدف اإىل 

عرقلة عملها.

من جانبه، ثمن رئي�س بلدية املعرا�س، ح�صن 

املرازيق، جهود وزارة االأوق��اف و�صندوق الزكاة 

يف دعم املجتمع املحلي التي ت�صاعد يف حماربة 

الفقر وتدعم االأ�صر املحتاحة والفقرة.

وح�صر الفعاليات: مدير عام �صندوق الزكاة 

للوعظ  ال��ع��ام  االأم���ني  وم�صاعد  �صمرات،  عبد 

اإ���ص��م��اع��ي��ل اخل��ط��ب��ا، وم��دي��ر  واالإر�����ص����اد ال�صيخ 

الزكاة  ل�صندوق  التابع  املقا�صد  م�صت�صفى  ع��ام 

الدكتور علي ال�صعد بني ن�صر، وعدد من وجهاء 

منطقة �صاكب وحمافظة جر�س.

 د٠ هندية: ال أثر للسياسات التي تم اطالقها لمواجهة التغير المناخي على أرض الواقع

قمة شرم الشيخ٠٠ هل تجد حلوال للتغيرات المناخية؟؟؟

وزيرا السياحة والشباب يزوران معهد تدريب مهني مادبا
  االنباط – مادبا 

الفايز،  ن��اي��ف  واالآث�����ار  ال�صياحة  وزي����را  اط��ل��ع 

وال�����ص��ب��اب حم��م��د ال��ن��اب��ل�����ص��ي خ���الل زي�����ارة ملعهد 

تدريب مهني مادبا مبنا�صبة يوم ال�صياحة العاملي، 

امل�صاركني يف  برنامج تدريب  الثالثاء، على  اأم�س 

اإنتاج الطعام وال�صراب ملزودي اخلدمات  تدريبات 

ال�صياحية ومقدمي التجارب ال�صياحية املحلية يف 

حمافظة مادبا.

اإتفاقية  الرنامج مبوجب  ه��ذا  تنفيذ  وي��اأت��ي 

تعاون بني موؤ�ّص�صة التدريب املهني ووزارة ال�صياحة 

يف  العاملني  م��ن   500 وتاأهيل  لتدريب  واالآث����ار،؛ 

القطاع ال�صياحي ومزودي اخلدمات ال�صياحية من 

اأبناء املجتمعات املحلية.

ال����وزارة، وم��ن خ��الل اتفاقية  اإّن  وق��ال الفايز 

التعاون مع املوؤ�ّص�صة، ت�صعى اإىل ت�صجيع ال�صياحة 

وتطويرها وتنمية املوارد ال�صياحية وا�صتثمارها؛ 

ال��وط��ن��ي،  االق��ت�����ص��اد  دع���م  ل���زي���ادة م�صاهمتها يف 

الفتاً اإىل اأّن االتفاقية تتما�صى مع االإ�صرتاتيجية 

الوطنية لل�صياحة لالأعوام 2025-2021.

واأ�����ص����اد ب����دور امل��وؤ���ّص�����ص��ة يف ت��ط��وي��ر ال��رام��ج 

التدريبية املطلوبة يف �صوق العمل، ودورها الفاعل 

العمل  ل�����ص��وق  امل��درب��ة  املهنية  ال���ك���وادر  ت��اأه��ي��ل  يف 

املحلي واالإقليمي، الفتاً اإىل اإمكانية تطوير هذه 

االتفاقية بامل�صتقبل وبناء برامج تدريبية م�صرتكة 

امل�����ص��ت��دام��ة لل�صباب  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ف��ر���س  ل��ت��وف��ر 

وال�صابات يف جميع حمافظات اململكة.

وق���ال���ت م���دي���رة م��ع��ه��د ت���دري���ب م��ه��ن��ي م��ادب��ا 

رجاء عليان، من جهتها، اإن املوؤ�ّص�صة بداأت بتنفيذ 

ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ت��اأه��ي��ل 500 ���ص��اب و���ص��اب��ة 

املهارات  لتقدمي  ال�صياحية،  وزارة  مع  بال�صراكة 

النوعية التي تتوافق مع املهارات املطلوبة يف �صوق 

العمل بالقطاع اخلا�س.

خطتها  �صمن  ت�صعى  امل��وؤ���ّص�����ص��ة  اأّن  واأ���ص��اف��ت 

الت�صبيك  زي��ادة  اإىل   ،2024-2022 اال�صرتاتيجية 

العام  بالقطاعني  التنموية  القطاعات  جميع  مع 

واخل���ا����س وت��ط��وي��ر ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة لديها 

العمل  �صوق  احتياجات  يتوافق مع  واملدربني مبا 

بالقطاع اخلا�س.

املوؤ�ص�صة  ال�����ص��ي��اح��ي يف  امل�����ص��روع  م��دي��ر  وب���ني 

امل��ه��ن��د���س ج��ه��اد م�����ص��ان��دة، ب������دوره، اأّن ال��رام��ج 

ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ن��ف��ذة يف م��ع��اه��د امل��وؤ���ّص�����ص��ة �صمن 

لل�صباب  مميزة  فر�صة  توفر  ال�صياحي  الرنامج 

وال�����ص��اب��ات امل��ل��ت��ح��ق��ني ف��ي��ه��ا، وت��ت��ي��ح امل���ج���ال لهم 

بالقطاع  العمل  وم��واق��ع  املعاهد  �صمن  للتدريب 

اخلا�س الكت�صاب املهارات املطلوبة يف �صوق العمل، 

وتوفر الفر�س امل�صتدامة لل�صباب الذكور واالإناث 

باملحافظات امل�صتهدفة.

البس: على الحكومة إقامة مشاريع استباقية لألمن الغذائي ومشاريع حصاد مائي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الأربعاء    28 /  9   / 2022  

الشمالي يدعو لتعزيز التجارة بين االردن ودول الخليج العربي

  االنباط – عمان 

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزي���ر  اأك���د 

يو�سف ال�سمايل، احلاجة امللحة لبذل املزيد من 

اجلهود لتعزيز التبادل التجاري واال�ستثمارات 

التعاون  جمل�س  ودول  االردن  ب��ن  امل�سرتكة 

اخلليجي العربي.

وق������ال ال�������س���م���ايل خ�����ال اف���ت���ت���اح���ه اأم�������س 

منتدى  ال���وزراء،  رئي�س  عن  مندوبا  الثاثاء، 

–االردين  اخل��ل��ي��ج��ي  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��وا���س��ل 

م��ب��ادالت  اإج��م��ايل قيمة  اأن  ال��ث��ال��ث��ة،  ب��دورت��ه 

مليار   6.6 اإىل  املا�سي  العام  و�سل  اجلانبن 

مليار   1.7 منه  اململكة  �سادرات  �سكلت  دوالر، 

دوالر، مقابل 4.9 مليار دوالر م�ستوردات«.

التعاون اخلليجي  اإن دول جمل�س  واأ�ساف، 

امل�ستثمرين  قائمة  يف  متقدماً  موقعا  ت��ت��ب��واأ 

التحتية  والبنية  النقل  قطاعات  يف  باململكة 

والطاقة والقطاع املايل والتجاري واالإن�ساءات 

اال���س��ت��ث��م��ارات  ه���ذه  ان  م���وؤك���دا  ال�سياحية”، 

ق��دم��ت ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة ل��اق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، 

وعززت م�ستويات النمو االقت�سادي وزادت من 

فر�س العمل لاأردنين.

تنظمه غرفة  ال��ذي  املنتدى  اأن  اىل  واأ���س��ار 

غ��رف  احت�����اد  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  االردن،  جت�����ارة 

وب��دع��م من  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي،  دول جمل�س 

اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العامة  االأم��ان��ة 

ال��ع��رب��ي��ة، ي���ق���دم م���ث���اال اآخ�����ر ع��ل��ى ال��ع��اق��ات 

ب��دول  االأردن  تربط  التي  املتميزة  التاريخية 

املختلفة،  باأ�سكالها  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي والثقايف«.

وبن ان املنتدى ميثل رغبة من القطاعات 

االق���ت�������س���ادي���ة يف دول����ن����ا ال�������س���ب���ع ل���ارت���ق���اء 

اأجنع  بينها من خال  االقت�سادية  بالعاقات 

ال�����س��ب��ل، وال��ت��وا���س��ل واحل������وار ل��ل��وق��وف على 

م��ا حت��ق��ق ت��ع��زي��زا ل��ه��ذه ال��ع��اق��ات وت���ايف ما 

اعرت�سها من �سعوبات وحتديات وما يقت�سيه 

جتاوزها من حلول واإجراءات.

االأردنية–اخلليجية  “تعد العاقاُت  وقال، 

والتكامل  للتعاون  ال�سعي  امنوذجا يحتذى يف 

ال�سيا�سية  امل��ج��االت  جميع  يف  اال���س��رتات��ي��ج��ي 

ي��زداد  �سعي  وه��و  واالجتماعية،  واالقت�سادية 

قوًة مع مرور ال�سنن بف�سل توجيهات جالة 

واأم���راء  ملوك  واأ�سقائه  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 

توؤكد  وال��ت��ي  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 

دوم����اً اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�سرتك 

ع��ام��ة وت��ن�����س��ي��ق اجل���ه���ود مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 

ال���راه���ن���ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وخ��ف�����س ت��داع��ي��ات��ه��ا 

ال�سلبية على اأوطاننا و�سعوبنا«.

العربية  ال��دول  انخراط  اأن  ال�سمايل  واأك��د 

م�ساهمة  لها  �سيتيح  فاعلة  اقت�سادية  كتلة  يف 

اأف�سل يف �سا�سل التزويد العاملية مع ما يعنيه 

يف  تتمثل  اقت�سادية  مكا�سب  حتقيق  من  ذلك 

حت�سن ال�سادرات ورفع االإنتاج واإيجاد فر�س 

اأكرب يف  عمل جديدة لل�سباب العربي واندماج 

التجارة العاملية.

التحديث  روؤي���ة  االأردن  اإط���اق  اىل  واأ���س��ار 

فاعلة  خ��ط��وات  وتنفيذ  لتحديد  االق��ت�����س��ادي 

جل�����ذب اال����س���ت���ث���م���ارات اخل����ارج����ي����ة وحت��ف��ي��ز 

م�سروعات  خ��ال  م��ن  الوطنية  اال�ستثمارات 

لل�سراكة  وم�سروعات  واأجنبي  حملي  ا�ستثمار 

ب��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام واخل��ا���س وم�����س��روع��ات 

كربى.

وا���س��اف، ان اململكة ت�سعى من خ��ال روؤي��ة 

ال��ت��ح��دي��ث االق��ت�����س��ادي ل���زي���ادة ن�����س��ب النمو 

 2033 عام  بحلول  االإجمايل  املحلي  بالناجت 

ب��امل��ئ��ة بقيادة   5.6 ع��ل��ى ا���س��ا���س ���س��ن��وي ق���دره 

امل�ستقبلية  اخل��دم��ات  مبجال  واع��دة  قطاعات 

واالأم��ن  وال��زراع��ة  القيمة  عالية  وال�سناعات 

لا�ستثمار  داع���م���ة  ب��ي��ئ��ة  حت��ف��زه��ا  ال���غ���ذائ���ي، 

الوطنية  ال�����س��ادرات  ت�سلها  ج��دي��دة  واأ����س���واق 

التنموية  ثمارها  من  وت�ستفيد  فيها  وت�سارك 

امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة وت��ط��ِل��ق ق������درات االأع���م���ال 

الريادية.

قانون  م�سروع  و�سع  االردن  اأن  اإىل  وا���س��ار 

مراحله  يف  وه��و  اال�ستثمارية  البيئة  لتنظيم 

الت�سريعية، وذلك لتب�سيط االإجراءات وحت�سن 

قدرة  لتعزيز  يلزم  ما  كل  وتوفري  العمل  بيئة 

االإقليمية  املناف�سة  على  باململكة  اال�ستثمارات 

دعم  �سندوق  اإن�ساء  اإىل  باال�سافة  والعاملية، 

وتطوير ال�سناعة.

ويعترب املنتدى الذي يعقد حتت �سعار )اآفاق 

واال�ستثماري(،  االقت�سادي  للتعاون  ج��دي��دة 

من  وم�ستثمرون  اأع��م��ال  اأ���س��ح��اب  ويح�سره 

العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 

وروؤ����س���اء احت����ادات وغ���رف جت��اري��ة، باال�سافة 

اقت�سادية  وهيئات  فعاليات  من  مندوبن  اإىل 

ال��ت��ع��اون  م�����س��رية  م��ه��م��ة يف  خليجية، حم��ط��ة 

التعاون  جمل�س  ودول  اململكة  ب��ن  التاريخي 

اخلليجي.

وي�سكل املنتدى الذي ي�ستمر يومن، فر�سة 

واخلليجي  االردين  اخل��ا���س  القطاع  لتمكن 

للم�سي قدما نحو حتقيق اإجنازات اقت�سادية 

يف ظ��ل ال��و���س��ع االق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي ال��راه��ن، 

واال����س���ت���ف���ادة م���ن ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة وت��ع��ظ��ي��م 

من  م�ستقبلية  روؤى  اإىل  للو�سول  االجن���ازات 

اجل حتقيق االأهداف اال�سرتاتيجية وامل�سالح 

امل�سرتكة بن الطرفن.

ن��ائ��ل  االردن  غ���رف���ة جت�����ارة  رئ��ي�����س  وق�����ال 

ال��ك��ب��اري��ت��ي، اإن امل�����س��ت��ق��ب��ل و���س��م��ن امل��ع��ط��ي��ات 

دول  م��ن  حتتاج  احلالية  العاملية  والتغيريات 

امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��م��ود وال��ت��ط��ور والنمو 

اأق��ت�����س��ادي��ة ق��وي��ة ت�ستطيع  واإن�����س��اء حت��ال��ف��ات 

ال����وق����وف ب���وج���ه ال���ع���وا����س���ف -وم�����ا اأ����س���م���اه- 

ت�سونامي االقت�ساد املندفع على باد العامل.

يف  جم����ال  ال  اأن�����ه  ي�����درك  “كلنا  واأ�����س����اف 

نف�سها،  على  املنغلقة  ال��دول  ل�سمود  امل�ستقبل 

العوملة  �سمن  االنفتاح  ه��و  الوحيد  والطريق 

العاملية والتطور التكنولوجي ال�سريع وما بعد 

الثورة ال�سناعية الرابعة”.

اجلديد  االقت�سادي  ال��واق��ع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

فاآفاق  واأمن��اط��ا ج��دي��دة،  يتطلب منا حت��والت 

العمل والتعاون بيننا كبرية ووا�سعة وبخا�سة 

يف جم����ال االأم�����ن ال���غ���ذائ���ي، م�����س��ددا ع��ل��ى ان 

امل��ن��ت��دى ه��و ا���س��ت��م��رار ل��ب��ن��اء ج�����س��ور ال��ت��ع��اون 

التعاون  جمل�س  ودول  االردن  ب��ن  وال��ت��ك��ام��ل 

اخلليجي.

منلك  م���ا  ج��م��ع��ن��ا  “اإذا  ال��ك��ب��اري��ت��ي  وق�����ال 

اقت�سادية  كتلة  انف�سنا  �سنجد  مقومات  م��ن 

على  م�����س��ددا  م�سعة”،  وع��ل��م��ي��ة  واج��ت��م��اع��ي��ة 

تخل�س  وان  التكامل  لتحقيق  العمل  اأه��م��ي��ة 

اإي��ج��اب��ي��ة وعملية  ل��ن��ت��ائ��ج  امل��ن��ت��دى  م�����داوالت 

وتو�سيات ومبادرات ترتجم على اأر�س الواقع 

وت�����س��ه��م يف ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر م�����س��رية ال��ع��م��ل 

والتكامل االقت�سادي امل�سرتك”.

جمل�س  دول  غ����رف  احت�����اد  رئ��ي�����س  وع����رب 

اأمله  التعاون اخلليجي عجان العجان، عن 

باأن ي�سهم املنتدى يف فتح اآفاق جديدة للتطور 

وال��ن��م��و ب��ال��ع��اق��ات االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة 

اأن  م��وؤك��دا  واالردين،  اخلليجي  اجلانبن  بن 

تعزيز العاقات االقت�سادية العربية امل�سرتكة 

تنمية  بتحقيق  الكفيلة  ال��و���س��ائ��ل  اح���دى  ه��و 

م�ستدامة بالدول العربية عموما.

العاقات  اإىل  ننظر  اإننا  العجان”  وق��ال 

اخلا�س  القطاع  بن  والتجارية  االأ�ستثمارية 

اآف��اق  على  تنطوي  كونها  واالأردين  اخلليجي 

رح���ب���ة، ���س��ي��م��ا ان احل��ك��وم��ات ل���دى اجل��ان��ب��ن 

حري�سة على توفري خمتلف احلوافز واأ�سكال 

الدعم لتو�سيع هذه االآفاق وترجمة توجيهات 

قياداتنا ال�سيا�سية احلكيمة لاأرتقاء بها لتكون 

امنوذجا لتكامل االأقت�ساديات العربية”.

احل��واف��ز  ت��وف��ري  يف  االردن  ج��ه��ود  وث��م��ن 

وال����دع����م ل��ت��ط��وي��ر ال���ع���اق���ات االق��ت�����س��ادي��ة 

املجل�س،  دول  م��ع  واال���س��ت��ث��م��اري��ة  وال��ت��ج��اري��ة 

اخلليجية  لا�ستثمارات  ال��احم��دود  ودعمها 

باململكة وت�سجيع التبادل التجاري البيني.

وبن” اأن احلكومات اخلليجية توفر اليوم 

اقت�سادية  واأن�����س��ط��ة  ه��ائ��ل��ة مب��ج��االت  ف��ر���س��ا 

و�سياحية و�سناعية ومالية حيوية وبامتيازات 

االأ�ستثمارات  زي���ادة  يف  ت�سهم  ك��ب��رية  وح��واف��ز 

االج���ن���ب���ي���ة امل�����س��ت��ق��ط��ب��ة، وخ���ا����س���ة ال���ط���اق���ة 

والت�سنيع واملدن العمرانية احلديثة والطاقة 

النظيفة واخلدمات”.

ا�ستثمارات دول  اأن حجم  وا�ساف العجان 

ت��ق��در  االأردن  اخل��ل��ي��ج��ي يف  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 

خمتلف  على  م��وزع��ة  دوالر  مليار   40 بنحو 

وال�سناعية،  واخلدمية  االأنتاجية  القطاعات 

دول  بن  التجارية  امل��ب��ادالت  قيمة  ت�سل  فيما 

جم��ل�����س ال��ت��ع��اون وامل��م��ل��ك��ة ب��ن��ح��و 6 م��ل��ي��ارات 

دوالر.

ك��م��ا ب��ن اأن غ��ال��ب��ي��ة امل��غ��رتب��ن االأردن���ي���ن 

ي��ع��م��ل��ون يف دول اخل��ل��ي��ج وت��ب��ل��غ حت��وي��ات��ه��م 

املالية ال�سنوية للمملكة باأكرث من 5.3 مليار 

دوالر، وحتظى بالتقدير والثناء لدورها البناء 

والتنمية  اخل��ا���س  القطاع  م�ساريع  تنفيذ  يف 

احلكومية.

واو�����س����ح ال���ع���ج���ان ان ال���ق���ط���اع اخل���ا����س 

اخلليجي واالأردين لعبا دورا رياديا يف تطوير 

العاقات االقت�سادية بن اجلانبن، والروابط 

العميقة التي جتمع موؤ�س�سات القطاع اخلا�س 

خا�سة غرفة جتارة االأردن مع احتاد غرف دول 

الوطنية  وال��غ��رف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

اخلليجية كان لها اثر كبري يف تطوير وتعزيز 

العاقات االقت�سادية.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال االأم�����ن ال���ع���ام ل��اأم��ان��ة 

العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العامة 

االردن  اإن  احل��ج��رف،  ف��اح  بن  نايف  الدكتور 

دول  م��ع  التجارين  ال�سركاء  كبار  م��ن  تعترب 

اخلليجي، حيث جت��اوز حجم  التعاون  جمل�س 

ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري م��ن م��ن��ذ ع���ام 2013 اإىل 

وت�سمل  دوالر  مليار   57 م��ن  اأك���رث   2020
وامل�ستلزمات  ال��ط��اق��ة  منها  وا���س��ع��ة،  منتجات 

ال�سحية والطبية والغذائية.

�سوق  يف  اخلليجي  اال�ستثمار  ب��اأن  واو���س��ح 

ع��م��ان امل����ايل ي���اأت���ي ب��امل��رت��ب��ة االوىل م���ن بن 

يتجاوز  مبا  واالجنبية  العربية  اال�ستثمارات 

ملياري دوالر يف حن ان اال�ستثمارات االردنية 

يف اأ�سواق املال اخلليجية تتجاوز 700 مليون 

دوالر.

اخلليجية  اال�ستثمارات  اأن  احلجرف  وبن 

منها  وا���س��ع��ة،  ق��ط��اع��ات  يف  ت��رتك��ز  االردن  يف 

ال�سياحة والرعاية ال�سحية والطبية وبور�سة 

واخل��دم��ات  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وال��ع��ق��ار  ع��م��ان 

ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وال��ن��ق��ل وال��ط��اق��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

املعلومات.

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال����ع����اق����ات  ع���م���ق  اإن  وق�������ال 

واالق�����ت�����������س�����ادي�����ة واالم����������ت����������داد اجل������غ������رايف 

امل��ج��ل�����س  ب���ن دول  امل���ت���ب���ادل  واال���س��رتات��ي��ج��ي 

ال��ت��ب��ادل  لتعزيز  ك��ب��ريا  داف��ع��ا  ي�سكل  واالردن 

ال���ت���ج���اري وال���ت���و����س���ع اال����س���ت���ث���م���اري مل��واج��ه��ة 

ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي مير 

للم�ستثمرين  كبرية  وفر�سا  اليوم  العامل  بها 

اخل��ل��ي��ج��ي��ن واالردن�����ي�����ن ل��ل��ت��و���س��ع وال��ن��م��و 

وت�����س��ج��ي��ع ال��ب��ح��ث واالب���ت���ك���ار م���ن اأج����ل زي���ادة 

التبادل التجاري.

واأكد احلجرف وجود حر�س من قادة دول 

جمل�س التعاون على تعزيز التعاون مع االردن 

لدعم  اجل��ه��ود  وت��ك��ث��ي��ف  امل���ج���االت  يف خمتلف 

اإىل اجتماع  ال��ع��اق��ات، م�����س��ريا  ت��ل��ك  وت��ع��زي��ز 

وزراء خارجية جمل�س التعاون و وزير خارجية 

االأردن عام 2012، حيث مت و�سع االتفاق على 

خطة ت�سمل اإعادة �سراكة ا�سرتاتيجة باهداف 

خمتلف  يف  تنفيذية  وبرامج  واآليات  تف�سيلية 

املجاالت.

إطالق مختبر أورنج للجيل الخامس في األردن
  االنباط – عمان 

الثاثاء،  اأم�����س  االأردن،  اأورجن  �سركة  افتتحت 

ق��ري��ة  يف  اخل���ام�������س،  ل��ل��ج��ي��ل  اأورجن  خم��ت��رب  اأول 

ال�ستك�ساف  ال��ع��ب��ديل،  مب��ن��ط��ق��ة  ال��رق��م��ي��ة  اأورجن 

املتقّدمة  التقنية  ل��ه��ذه  اجل��دي��دة  اال���س��ت��خ��دام��ات 

وتوفري التدريب يف هذا املجال.

ال�سيا�سات  اإدارة  مدير  بح�سور  االفتتاح  وج��اء 

ال��رق��م��ي  االق��ت�����س��اد  وزارة  يف  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

والريادة، املهند�س عبد القادر البطاينة، مندوباً عن 

الوزير، ونائب رئي�س جمل�س مفو�سي هيئة تنظيم 

ونائب  ال��ع��دوان،  نائل  ال��دك��ت��ور  االت�����س��االت،  قطاع 

واالبتكار  والت�سميم  للت�سويق  التنفيذي  الرئي�س 

امل��ف��ت��وح يف اأورجن ال��ع��امل��ي��ة، ك��اري��ن دو���س��رت ���س��ارث، 

ماريني،  االأردن، تريي  الأورجن  التنفيذي  والرئي�س 

وعدد من مدراء ال�سركة التنفيذين.

االأول  اخل��ام�����س  ل��ل��ج��ي��ل  اأورجن  خم��ت��رب  وي���ع���ّد 

اأورجن  اأطلقت جمموعة  االأردن، حيث  من نوعه يف 

العاملية حتى االآن 16 خمترباً، منها 13 يف اأوروبا، 

و2 يف اأفريقيا وواحدا يف االأردن، كما تعتزم موا�سلة 

اإط�����اق امل���زي���د م���ن ه����ذه امل���خ���ت���ربات ال���س��ت��ك�����س��اف 

التقنية  هذه  ترافق  التي  امل�سبوقة  غري  االإمكانات 

احلديثة.

واأك�����د م��اري��ن��ي اأن امل��خ��ت��رب ���س��ي��ك��ون ���س��ّب��اق��اً يف 

التي  اجل��دي��دة  اال���س��ت��خ��دام��ات  واإي��ج��اد  ا�ستك�ساف 

اأورجن  دور  �سمن  اخل��ام�����س  اجل��ي��ل  تقنية  متّكنها 

الفتاً  الرقمي،  التحّول  يف  وم�سوؤول  رقمي  ك��م��زّود 

ا���س��ت��ك��م��ااًل جل��ه��ود  ت��ع��د  االن���ط���اق���ة  ه����ذه  اأّن  اإىل 

على  ال��رق��م��ي  التعليم  دع��م  يف  املتوا�سلة  ال�سركة 

عرب  وال��ري��ادي��ن  ال�سباب  لتمكن  اململكة  م�ستوى 

التقّدم  ودفع  املطلوبة  الرقمية  باملهارات  تزويدهم 

االقت�ساد  من��و  يف  ي�ساهم  م��ا  ك��اف��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  يف 

الوطني.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ك��اري��ن دو���س��رت ���س��ارث، اإن 

االأردن،  يف  اخلام�س  للجيل  اأورجن  خمترب  افتتاح 

جاء الإتاحة فر�سة اال�ستفادة وتو�سعة هذا الربنامج 

ال���ذي ي��دع��م ال��ت��ح��ّول ال��رق��م��ي وي�����س��اع��د االأع��م��ال 

تقنية  من  املتوّلدة  القيمة  اإي��ج��اد  على  واملبتكرين 

موقعاً   16 يف  تنفيذه  يتم  حيث  اخلام�س،  اجليل 

حول العامل.

ي�سار اإىل اأن خمترب اأورجن اجليل اخلام�س يتيح 

م�ساحة متكاملة للتطوير واالبتكار امل�سرتك جلميع 

اختبار  من  لتمكينهم  املبتكرة  وامل�ساريع  ال�سركات 

اال�ستخدامات اجلديدة عرب �سبكة اجليل اخلام�س، 

مثل االألعاب االإلكرتونية بالواقع املعّزز، واجلوالت 

ال�سياحية بالواقع االفرتا�سي واال�ست�سارات الطبية 

عن ُبعد، ومعدات هذه التقنية املتطّورة، اإىل جانب 

اال�ستفادة من خربة اأورجن يف هذا املجال.
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االردين  اجل��ان��ب  ع��ن  ت��راأ���س��ه  اجتماع  ناق�س 

املهند�س  الوطنية  الكهرباء  �سركة  ع��ام  م��دي��ر 

اأجم�����د ال���روا����س���دة م���ع وف����د ���س��ع��ودي ب��رئ��ا���س��ة 

ل�سراء  ال�سعودية  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

ال���ط���اق���ة امل���ه���ن���د����س م������ازن ب����ن ع���ل���ي ال��ب��ه��ك��ل��ي 

االت��ف��اق��ي��ات ال��ث��اث اخل��ا���س��ة مب�����س��روع الربط 

الكهربائي االأردين-ال�سعودي.

وتوقيعها  االتفاقيات  م��ن  االنتهاء  ويتوقع 

ر���س��م��ي��اً ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��ع��ام احل����ايل، ح��ي��ث �سيتم 

ت�سغيلية  وات��ف��اق��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 

واأخرى جتارية.

اأم�����س  �سحفي  ت�سريح  يف  ال��روا���س��دة  وق���ال 

اأن يتم يف  ت��واف��ق��ا على  اإن اجل��ان��ب��ن  ال��ث��اث��اء، 

الن�سف الثاين من عام 2025 ت�سغيل امل�سروع 

جتاريا.

وا�ساف، ان اجلانبن ناق�سا خال اجتماعات 

العمل  �سري  م��دى يومن،  عقدت يف عمان على 

االأردين-ال�سعودي  الكهربائي  الربط  مب�سروع 

ومب����ا ي���ع���زز ال���ت���ع���اون ب���ن ال��ب��ل��دي��ن يف جم��ال 

الطاقة.

واك����د ال���روا����س���دة اأه��م��ي��ة امل�����س��روع يف تعزيز 

يف  الكهربائية  ال�سبكة  وموثوقية  ا�ستقرارية 

واالحتياطي  الدعم  توفري  خ��ال  من  البلدين 

الازم، اإ�سافة اىل تبادل الطاقة الكهربائية يف 

اأوقات ذروة االحمال الكهربائية لدى اجلانبن 

من خال اال�ستفادة من التنوع والتباين الذي 

ي���ط���راأ ع��ل��ى ال��ط��ل��ب ال��ي��وم��ي وامل��و���س��م��ي على 

الكهرباء.

حت�سن  امل�������س���روع  ����س���اأن  م���ن  ان  اىل  ول���ف���ت 

اق���ت�������س���ادات ت�����س��غ��ي��ل امل���ن���ظ���وم���ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

امل��ن��ظ��وم��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف  ورف���ع ك��ف��اءة ت�سغيل 

اال�سرتاتيجي  البعد  اىل  م�سريا  البلدين،  كا 

الطاقي  التكامل  حتقيق  يف  واملتمثل  للم�سروع 

العربي وا�سواق كهرباء اإقليمية.

واأك����د ال��روا���س��دة اأه��م��ي��ة م��ن��ظ��وم��ات ال��رب��ط 

الطاقة  ك��ل��ف  تخفي�س  يف  البيني  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ورف���ع ا���س��ت��ق��راري��ة ه���ذه االأن��ظ��م��ة، 

ومنظومات  املرنة  لل�سبكات  التحول  اأن  موؤكدا 

ال��رب��ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي ال��ب��ي��ن��ي ب��ن ال����دول اأ�سبح 

�سرورة من �سرورات اأنظمة الطاقة الكهربائية 

الكهربائية  لاأنظمة  اأ�سا�سيا  ومقوما  احلديثة 

الطاقة  على  تعتمد  التي  واخل�سراء  امل�ستدامة 

املتجددة.

وق����ال، اإن ���س��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء ال��وط��ن��ي��ة تعكف 

حاليا على العديد من م�ساريع الربط االقليمي 

ليكون  االردن  ���س��ع��ي  ظ���ل  يف  اجل�����وار  دول  م���ع 

وفق  املنطقة  يف  الطاقة  لتبادل  اإقليميا  مركزا 

ال�سرتاتيجية قطاع الطاقة االأردين.

 2020 اآب  وكان االأردن وال�سعودية وقعا يف 

بن  الكهربائي  الربط  لتحقيق  تفاهم  مذكرة 

العربي  الكهربائي  ال��رب��ط  ال�ستكمال  البلدين 

جمموعتي  يف  م�سرتكان  البلدين  واأن  خا�سة 

الربط اخلليجي والربط الثماين على التوايل.

و�سيكون هذا امل�سروع بعد تنفيذه اأحد حماور 

العربي  الكهربائي  ال��رب��ط  م�����س��روع  يف  ال��رب��ط 

جمل�س  دول  بن  الربط  �سيكمل  ال��ذي  ال�سامل 

امل�سرق  دول  مع  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 

اإفريقيا  �سمال  العربية يف  الدول  العربي وبقية 

وي���ع���زز ال�����س��وق االإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ت��ج��ارة ال��ك��ه��رب��اء 

وم�ساركة الطرفن فيها.

الكهرباء  ب�سركتي  التفاهم  مذكرة  واناطت 

الوطنية )االأردن( وال�سركة ال�سعودية للكهرباء 

اإع�����داد ات��ف��اق��ي��ات م�����س��روع ال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

الازمة.

اجتماعات أردنية سعودية لمناقشة صيغ اتفاقيات الربط الكهربائي

زين تختتم هاكاثون التغير المناخي

إنتاج: 11 مذكرة تفاهم مع مزودي 
خدمات للشركات الناشئة

مذكرة تفاهم بين 
جمعية رجال األعمال واالتحاد األردني 

لمنتجي األدوية
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���س��رك��ة زي���ن االأردن م��ن خ��ال  اخ��ت��ت��م��ت 

التغري  هاكاثون  )زي��ن��ك(  ل��اإب��داع  من�ستها 

املناخي الذي كانت اأطلقته خال متوز بهدف 

اإيجاد حلول مبتكرة للتحديات املناخية التي 

تواجه االأردن يف جماالت الزراعة، والطاقة، 

واملياه، والنفايات ال�سلبة، من خال توظيف 

وا����س���ت���خ���دام ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي 

والت�سنيع الرقمي.

ال��ث��اث��اء،  اأم�����س  لل�سركة  ب��ي��ان  وبح�سب 

البيئة  وزارة  مع  بال�سراكة  الهاكاثون  اأطلق 

االأردن،  يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  وبرنامج 

وبرنامج االأغذية العاملي لاأمم املتحدة، ومت 

اوف  “ري�سايكل  الفائزين  امل�سروعن  اختيار 

وح�سل  جو”،  “فارم  وم�سروع  �سي.او.تو” 

اآالف   5 بقيمة  ن��ق��دي  دع��م  على  منهما  ك��ل 

دينار.

ك���م���ا ح�������س���ل امل���������س����روع����ان ع���ل���ى ال���دع���م 

اللوج�ستي ملدة عام كامل ليتم تنفيذ امل�ساريع 

على اأر�س الواقع، فيما �سيتم توقيع اتفاقيات 

امل�ساريع  قائمة  اإىل  امل�سروعان  لين�سم  دع��م 

وال�سركات النا�سئة التي تدعمها من�سة زين 

لاإبداع، التي جتاوز عددها حتى اليوم 220 

�سركة وم�سروعا.

�سمن  الهاكاثون  لهذا  زين  تنظيم  وج��اء 

ويف  البيئية  اال���س��ت��دام��ة  جم��ال  يف  براجمها 

اإطار براجمها ومبادراتها يف حقل اال�ستدامة، 

الهدف  حتقيق  امل�����س��روع  ه��ذا  يت�سمن  حيث 

وال�ساد�س  والرفاه(  )ال�سحة اجليدة  الثالث 

)املياه النظيفة والنظافة ال�سحية( وال�سابع 

والتا�سع  معقولة(  وباأ�سعار  نظيفة  )ط��اق��ة 

االأ�سا�سية(  والهياكل  واالب��ت��ك��ار  )ال�سناعة 

واحل�����ادي ع�����س��ر )م����دن وجم��ت��م��ع��ات حملية 

املناخي(  )العمل  ع�سر  والثالث  م�ستدامة( 

ال�����س��راك��ات لتحقيق  وال�����س��اب��ع ع�����س��ر )ع��ق��د 

االأهداف(.

التدريبية  الهاكاثون  فعاليات  وا�ستمرت 

 53 اأي��ام متوا�سلة مب�ساركة   9 والتوجيهية 

فريقا، مر امل�ساركون خالها يف 5 مراحل.

على  ح��ا���س��ل��ة  م�����س��اري��ع   5 اخ���ت���ي���ار  ومت 

م�سروعي  اختيار  ليتم  ت�سويت،  ن�سبة  اأعلى 

جو”  “فارم  و  �سي.او.تو”  اوف  “ري�سايكل 
خال املرحلة اخلام�سة واالأخرية، بعد درا�سة 

اإمكانية تطبيقها على اأر�س الواقع من قبل 

التكنولوجيا  جم���ال  يف  وخم��ت�����س��ن  خ���رباء 

والبيئة على عدة مراحل.

���س��ي.او. اوف  “ري�سايكل  م�سروع  وي��رك��ز 

اأك�سيد الكربون  اع��ادة تدوير ثاين  تو” على 

�سلب  ع�سوي  �سماد  اإىل  امل�سانع  عن  الناجت 

يجرب  فلرت  بوا�سطة  واالإك�سليت(،  )اليوريا 

ث����اين اأك�����س��ي��د ال���ك���رب���ون ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل مع 

االأم��ون��ي��ا الإن���ت���اج ���س��م��اد ع�����س��وي م��ن خ��ال 

طاقة  باأقل  الكهربائي  اجلهد  نظام  تطبيق 

وتيار، ومبا ي�سهم يف تقليل الثلوث.

بح�سب  جو”  “فارم  م�سروع  يعمل  فيما 

ب��ي��ان ال�����س��رك��ة، ع��ل��ى اإدخ������ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

احل��دي��ث��ة يف ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي، م���ن خ��ال 

يربط بن  اإلكرتوين  وموقع  تطبيق  تقدمي 

املزارعن وامل�ستهلكن.
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امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ���س��رك��ات  جمعية  وق��ع��ت 

مع  تفاهم  مذكرة  “اإنتاج” 11  واالت�����س��االت 

لل�سركات  داع��م��ة  ومنظمات  خ��دم��ات  م���زودي 

النا�سئة مل�ساعدتها على التوا�سل مع ال�سركات 

ال��ن��ا���س��ئ��ة م���ن خ���ال م��ن�����س��ة ري�����ادة االأع���م���ال 

االأردنية “�ستارت اب�س جو«.

ال��ث��اث��اء،  اأم�����س  للجمعية  ب��ي��ان  وبح�سب 

تتيح من�سة “�ستارت اب�س جو” للم�ستخدمن 

وال�سركات النا�سئة التفاعل فيما بينها وتوفري 

االأردن��ي��ة  النا�سئة  ال�����س��رك��ات  ح��ول  معلومات 

وحا�سنات  ال��داع��م��ة  واجل��ه��ات  وامل�ستثمرين 

ذات  اخل��دم��ات  وم����زودي  االأع��م��ال  وم�سرعات 

العاقة، و�سيتم عر�س املحتوى الفعال عليها، 

كاالأخبار والفر�س املهمة واالأن�سطة والدورات 

وامل������ق������االت وال������رواب������ط امل���ف���ي���دة وامل���ح���ت���وى 

التعليمي.

“اإنتاج”  جلمعية  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

املهند�س ن�سال البيطار، اإن هذه املذكرات تاأتي 

�سمن �سعي اجلمعية لدعم بيئة ريادة االأعمال 

الريادي  القطاع  وتطوير  وحت�سن  االأردن  يف 

وم�����س��اري��ع ال�����س��ب��اب وحت��ف��ي��زه��م ن��ح��و حتقيق 

طموحاتهم.
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االأردن���ي���ن  االأع���م���ال  وق��ع��ت جمعية رج����ال 

ملنتجي  االأردين  االحت�����اد  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 

االأدوي������ة وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة؛ ب��ه��دف دع��م 

ع���اق���ات ال���ت���ع���اون وت��و���س��ي��ع اآف������اق ال��ع��اق��ات 

يف  االأردين  االأع���م���ال  جمتمع  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 

جماالت ال�سناعات الدوائية.

وتهدف املذكرة اإىل تعاون اجلانبن يف اإقامة 

ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���وؤمت���رات وامل��ن��ت��دي��ات ال��ت��ي تخدم 

تنمية وتطوير العاقات االقت�سادية بن اأع�ساء 

والتعارف فيما  االت�سال  �ُسبل  اجلانبن، وتوثيق 

وت�سجيع  املمكنة،  الت�سهيات  وت��ق��دمي  بينهم، 

اأع�ساء كا اجلانبن على امل�ساركة فيها.

واأكد رئي�س اجلمعية حمدي الطباع يف بيان، 

اأم�س الثاثاء، اأهمية قطاع ال�سناعات الدوائية 

يف االأردن، كونه من اأكرث القطاعات التي حتمل 

قيمة م�سافة لاقت�ساد الوطني، باالإ�سافة اإىل 

اأردنية يف  ل�سركات  وجود ق�س�س جناح عديدة 

�سناعاتها  يف  التو�سع  من  متكنت  امل��ج��ال،  ه��ذا 

ودخول اأ�سواق عديدة.

وعر�س الطباع موجزاً عن دور اجلمعية يف 

تعزيز عاقات االأردن االقت�سادية واال�ستثمارية 

م����ع خم��ت��ل��ف ال���ف���ع���ال���ي���ات االق���ت�������س���ادي���ة ع��ل��ى 

والرتويج  وال���دويل،  والعربي  املحلي  امل�ستوى 

التي  اال�ستثمارية  والفر�س  واحلوافز  للمزايا 

يتمتع بها االأردن، من خال جمال�س االأعمال 

امل�سرتكة ومذكرات التفاهم والتعاون.

ب���ن رئ��ي�����س االحت�����اد االأردين  م���ن ج��ه��ت��ه، 

و�سيم  الطبية،  وامل�ستلزمات  االأدوي����ة  ملنتجي 

ال�سناعات  يف  االأول  ي��ع��ّد  االأردن  اأن  النجمي، 

واأن  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  ع��ل��ى م�ستوى  ال��دوائ��ي��ة 

ال��ق��ط��اع مي��ت��ل��ك ال��ع��دي��د م���ن امل���م���ي���زات ال��ت��ي 

خا�سة  بالقطاع،  النهو�س  خالها  م��ن  ميكن 

االقت�سادي  التحديث  روؤي���ة  ت�سمنته  م��ا  م��ع 

ونتطلع  واأهميتها،  الدوائية  ال�سناعات  ح��ول 

ال��دوام نحو زي��ادة ال�سادرات االأردنية من  على 

االأدوية.

االحتاد  دور  عن  موجزاً  النجمي  وا�ستعر�س 

الطبية  وامل�ستلزمات  االأدوي����ة  ملنتجي  االأردين 

يف ت��ع��زي��ز ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ة ال��دوائ��ي��ة االأردن���ي���ة 

التطورات  مواكبة  على  ق��درت��ه  على  واملحافظة 

العاملية يف �سناعة الدواء، وتفعيل دوره يف حتقيق 

الدوائي ورفد االقت�ساد الوطني االأردين  االأمن 

من خال زيادة �سادرات االأردن من الدواء ورفع 

ح�سة الدواء االأردين حملياً وخارجياً.

و�سع  على  العمل  ���س��رورة  اجل��ان��ب��ان  واأك���د 

خطة عمل وا�سحة من خال املذكرة، للنهو�س 

بحجم اال�ستثمارات املحلية واالأجنبية يف قطاع 

ال�سناعات الدوائية.

ت�سجيع  يف  التعاون  اإىل  امل��ذك��رة  تهدف  كما 

املتاحة  وامل��ع��ل��وم��ات  اخل����ربات  ت��ب��ادل  وت�سهيل 

وتطوير  تنمية  ف��ر���س  ح���ول  ال��ط��رف��ن،  ل���دى 

خمتلف القطاعات االقت�سادية واإقامة �سراكات 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي وال��ع��رب��ي 

واالإق��ل��ي��م��ي، وع��ق��د ل���ق���اءات ث��ن��ائ��ي��ة م��ع رج��ال 

االأع���م���ال يف امل��ج��االت ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رتك، 

واإع�������داد ال���درا����س���ات وال���ب���ح���وث واالإح�������س���اءات 

وال���ت���ق���اري���ر امل�������س���رتك���ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت 

االقت�سادية، وعقد ندوات وور�س عمل م�سرتكة.



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   مرابحات 

للتطوير العقاري وجتارة مواد البناء   وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )40805 ( بتاريخ  

2015/6/15  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2022/6/22  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيد علي حممود حممد العرج    م�سفيا لل�سركة، وان 

عنوان امل�سفي هو :

عمان – خلدا – �سارع و�سفي التل – بناية رقم 261 – الطابق 

الثالث – بجانب فندق �سدين – هاتف 0779440444

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200164987 (

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   العبدالالت  راف��ت  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )117564( بتاريخ 2017/12/5 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/12/23 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  راأفت خلف عبد الفتاح العبدالالت  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سلط - ال�سرو – ت: 0795344557

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200007222 (

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة با�سمه خالد احمد ال�سبيحي

فريوز خالد ال�سبيحي اجلزازي

ليلى خالد احمد ال�سبيحي

نبيله خالد احمد ال�سبيحي

منال خالد احمد ال�سبيحي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد �سالح ال�سبيحي وعبد الغفور احمد

بتاريخ   )76039( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2005/5/25

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقام باإبالغ �سريكه /�سركائه يف 

ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ 2022/9/27

وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

فارس جابر ابراهيم العجرمي
علي محمود عبداهلل الشحادات

ايهاب ياسر ايوب عطيه
نظرا لتغيبكم عن مركز عملكم دون �سبب م�سروع اكرث من ع�سرة ايام متتالية 

خالل �سهر  2022/9  لدى �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية ذ.م.م دون عذر 

العمل  قانون  من  28/ه�  املاده  وح�سب  املنذر  فان  لذا  قانوين  مربر  او  ر�سمي 

ن�سر هذا  تاريخ  �ساعة من   48 للعمل خالل  العودة  ينذركم ب�سرورة  الردين 

العالن وبعك�س ذلك تعتربوا فاقدين لوظيفتكم وكافة حقوقكم العمالية.

املنذر
شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�سنة 

و�سركاه   ال�سعد  ع�سام  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   1997

وامل�سجلة حتت الرقم ) 73623 (  يف �سجل �سركات ت�سامن تاريخ 

جميع  باأن   )  200065863  ( الوطني  ورقمها   2004/12/22

ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ 

ريان   اب��و  حممد  ابراهيم  قي�سر  ال�سيد  وتعيني   2022/9/1

م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينة :عمان – ال�سمي�ساين 125 �سارع ال�سريف نا�سر بن جميل

  خلوي : 0795058303

م�سفي ال�سركة 

قي�سر ابراهيم حممد ابو ريان

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156768(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سايل اخلليفات و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )114948( بتاريخ 2016/10/3 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/9/27 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سميه �سلمان علي ال�سعار  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك- الغور ال�سايف

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  مرابحات للتطوير العقاري وجتارة مواد 

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   البناء   

الرقم  ) 40805 ( بتاريخ ) 2015/6/15(

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : علي حممود حممد العرج

عنوان امل�سفي : عمان - خلدا – �سارع و�سفي التل – بناية رقم 

261 – الطابق الثالث – بجانب فندق �سدين  

خلوي ) 0779440444 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200183715(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

الن�سريات   جمال  وحممد  الن�سريات  جمعه  معن  �سركة  ب��اأن 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )122080( بتاريخ 2021/9/30 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/9/26 

الن�سريات   �سالح  جمال  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الن�سريات  دوار    – البقعة   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0788483597

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200183715(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

الن�سريات   جمال  وحممد  الن�سريات  جمعه  معن  �سركة  ب��اأن  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )122080( بتاريخ 2021/9/30 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/9/26 

الن�سريات   �سالح  جمال  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الن�سريات  دوار    – البقعة   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0788483597

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) كنوز خلدا للمع�سل والراجيل ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )216412( 

با�سم )�سخر حممد احمد الع�ساف ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عبداهلل حممود عبد 

العبادي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) موؤ�س�سة الرام للمقاولت ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )83174 ( با�سم 

) �سركة احلفر للمقاولت الن�سائية ذ.م.م ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) لبيب حمدي 

يو�سف يغمور( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

)�سيدلية برج البحرية( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )265713( با�سم 

احلليم  عبد  معاويه  )ف��رح  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  العدره(  حممد  خليل  )منى 

الريالت( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) والبهارات  للتوابل  ال��ربي  مطاحن   (

)269646( با�سم ) مهند حممد عبداهلل الربي ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) ا�سامه 

حممد عبداهلل الربي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

الهالل لال�ستثمارات ال�سالمية   ذ.م.م   اأرجو من دائني �سركة  

 )  526  ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة 

بتاريخ ) 2008/7/15(

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : �سامر بهجت هالل حداد

عنوان امل�سفي : عمان – 185 �سارع ال�سهيد و�سفي التل – جممع 

 – عمان   11953 بريدي  رم��ز   -4724 ���س.ب   – عمون  واح��ة 

الردن

 هاتف 0777110005

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156624(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

وامل�سجلة يف  املراعية و�سركائه   ن�سار مطلق  �سركة حممد  باأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )114858 ( بتاريخ 2016/9/27 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/9/16 

املراعيه   مطلق  ن�سار  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : معان – ال�سوبك – ت: 0779610432

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

الهالل  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

لال�ستثمارات ال�سالمية   وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

  2008/7/15 بتاريخ    )526( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية 

  2022/9/28 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  املوافقة على 

�سامر بهجت هالل حداد   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – 185 �سارع ال�سهيد و�سفي التل – جممع واحة عمون – 

�س.ب 4724- رمز بريدي 11953 عمان – الردن

 هاتف 0777110005

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

الربعاء   28/ 9 / 2022

رقم العدد   6177

06-5200700

وزارة العـــدل
دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال عمان

الرقم: 2019/6555 ع
التاريخ:  ................

اعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية  صادر عن دائرة
تنفيذ محكمة بداية شمال عمان يف القضية التنفيذية 

رقم )2019/6555(
يعلن للعموم، ب�أنه تقرر يف �لق�ضية �لتنفيذية ذ�ت �لرقم �أعاله،

 واملتكونة بني الدائن “بنك االستثمار العربي االردني
 وبني املدين “عثمان نصر الدين جودة االنصاري”

و  ثالثة  و  ت�ضعم�ئة  م2   )973( م�ض�حته�  �لب�لغ  و   )7( رقم  حو�ض   )48( رقم  �الر�ض  قطعة  طرح   

 2014-an-8154 ضبعون مرت مربع و ح�ضب �ضند �لت�ضجيل �ملربز و �ل�ض�در من �ر��ضي �ضم�ل عم�ن رقم�

ف�أن قطعة �الر�ض م�ضجلة ب��ضم عثم�ن ن�ضر �لدين جودة �الن�ض�ري.

 و�ضف قطعة �الر�ض:

هي قطعه �الر�ض رقم )48( حو�ض رقم )7( �ملقرن / قرية �بو ن�ضري / من �ر��ضي �ضم�ل عم�ن ، رقم 

�للوحة )12( نوع �الر�ض ملك، و �لبلغ م�ض�حته� )973( م2 ت�ضعم�ئة و ثالثة و �ضبعون مرت مربع و 

ح�ضب �ضند �لت�ضجيل �ملربز و �ل�ض�در من �ر�ضي �ضم�ل عم�ن رقم an-8154-2014 ف�أن �الر�ض م�ضجلة 

ب��ضم عثم�ن ن�ضر�لدين جودت �الن�ض�ري.

و ح�ضب �ملخطط �لتنظيمي �ملربز و �ل�ض�در من منطقة �بو ن�ضري / �م�نة عم�ن �لكربى �ضكن ) ج (.

تقع قطعة �الر�ض على �ض�رع غري معبد )ح�ضن خري�ض( من �جلهة �لغربية / منطقة �بو ن�ضري / حي 

�الم�نة �ىل �جلنوب من �ض�رع �الردن �ضرق �ضح�رى مول ، �ضكله� منتظمة و تبعد عن �ض�رع �الردن م�ض�فة 

)120( مرت �فقي� تقريب� ، و جميع �خلدم�ت من م�ء و كهرب�ء و طرق معبدة متوفرة ب�ملوقع.

قطعة �الر�ض مو�ضوع �لدعوى تنحدر من �ل�ضرق �ىل �لغرب و هي خ�لية من �البنية و �الإن�ض�ء�ت و 

�ملزروع�ت ذ�ت طبيعة �ضخرية و تربته� حمر�ء �ض�حلة للبن�ء و �لزر�عة.

�لتقدير:

 و بن�ء� على م� تقدم من و�ضف �لعق�ر و ح�ضب موقع �لعق�ر و تنظيمه و م�ض�حته و طبوغر�فية �الر�ض 

و ��ضتخد�مه و قربه من �خلدم�ت و على �ضوء �ال�ضع�ر �لد�رجة يف نف�ض �ملنطقة �لو�قع فيه� �لعق�ر 

مو�ضوع �لدعوى و مثيالته� من خالل معرفتن� كخرب�ء يف هذ� �ملج�ل و على �طالع د�ئم و مت�بعة الأ�ضع�ر 

�لعق�ر�ت يف �ملن�طق ع�مة و �أ�ضع�ر �لعق�ر�ت يف �ملنطقة �لو�قع فيه� �لعق�ر مو�ضوع �لدعوى و �خر �لبيوع 

و بعد �ن �عتمدن� ��ضلوب �ملق�رنة ب�لتقدير �ي مق�رنة �لعق�ر مو�ضوع �لدعوى مبثيالته� من �لعق�ر�ت 

ب�ملنطقة مع مر�ع�ه �لفرق بني �لعق�ر مو�ضوع �ملق�رنة و �لعق�ر مو�ضوع �لدعوى

نقدر قيمة �ملرت �ملربع �لو�حد لل�ضقة بـ )280( دين�ر 

قيمة �الر�ض = 973×280= 272440 م�ئت�ن و �ثن�ن و �ضبعون �لف� و �ربعم�ئة و �ربعون دين�ر.

  هذ� علم� �ن �ملحكوم له “ بنك �ال�ضتثم�ر �لعربي �الردين “ق�م ب�ملز�ودة على قطعة �الر�ض رقم  )48( 

م�ئة وثم�نية ع�ضر �الف دين�ر  �ضم�ل عم�ن  مببلغ )118000(  �أر��ضي  من �حلو�ض )7/�ملقرن(  من 

و�أحيلت عليه قطعة �الر�ض �عاله �إح�لة موؤقتة.

   فعلى من يرغب ب�ملز�ودة �حل�ضور �إىل د�ئرة تنفيذ حمكمة �ضم�ل عم�ن خالل خم�ضة ع�ضرة يوم� 

من �ليوم �لت�يل لت�ريخ ن�ضر هذ� �الإعالن م�ضطحب� معه 10% من �لقيمة �ملقدرة �أعاله )عربون( ومع 

�الإ�ض�رة �إىل �أن �أجور �لتبليغ ب�لن�ضر و�لداللة و�لطو�بع تعود على �ملز�ود �الأخري

م�أمور تنفيذ حمكمة بد�ية �ضم�ل عم�ن



الدويل
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ي�صادف يوم 27 �صبتمرب منذ عام 2020 يوَم �إحياء �لذكرى. لقد �أ�صدر �لرئي�س �إلهام علييف يف 2 

دي�صمرب عام 2020 مر�صوماً يق�صي بتاأ�صي�س يوم �إحياء �لذكرى تعبري�ً عن بالغ �الحرت�م و�لتقدير 

جلنودنا و�صباطنا وجميع �صهدء�نا �لذين حاربو� ب�صجاعة و�صحو� بحياتهم يف �صبيل وحدة �أر��صينا. 

�إننا يف �أذربيجان نتعامل مع �حلرب �لوطنية باعتبارها تاريخاً جميد�ً لنا، ومع �صهد�ءنا وغازيينا 

�أجل �صيادة  بو�صفهم م�صدر�ً لفخرنا و�عتز�زنا.فاأبرز جنودنا و�صباطنا �لذين كانو� يقاتلون من 

جمهوريتنا ووحدة تر�بها ومدنيونا �لذين كانو� يعملون يف �جلبهة �خللفية، وعموماً �صبعنا، �أبرزو� 

عزمية و�إر�دة ال تثنى ووحدة وت�صامناً على �صكل قب�صة، و�أحلقو� بالعدو �صربات قا�صية. ومل ي�صتطع 

�لعدو �ملنهار �أمام �لهجمات �مل�صادة للجي�س �الأذربيجاين، ولو عرب ��صتهد�ف �ملدنيني �الأبرياء، مبا يف 

ذلك جر�ئم �حلرب �ملتعددة، خلخلة عزمية �صعبنا على �لن�صر.يف معركة �لتحرير هذه، قّدمنا �ألوف 

�ل�صهد�ء وهناك �ملفقودون بني مو�طنينا، ومن �لذين فقدو� �صحتهم من جر�ء �الإ�صابات �لبالغة 

�خلطورة. و�لتاريخ �لذي �صّجله جي�صهنا �ملنت�صر ياأتي مبثابة �أر�صية قومية لغدنا.

مثلما ين�ّس �ملر�صوم �لرئا�صي،فاإن �صبعنا ودولتنا يقّدر�ن عالياً ب�صالة �أبناءهما وبناتهما، ويحرتمان 

�أرو�ح �صهد�ءنا، ويعتز�ن بذكر�هم. �لرئي�س، �لقائد �ملظّفر �إلهام علييفيعر�س دوماً �حرت�مه �لعميق 

لذكرى �صهد�ءنا �لذين جادو� بحياتهم من �أجل �لوطن �لعزيز، وُيويل �هتماماً خا�صاً لتخليد ذكر�هم 

و�صفاء غازيينا و�إعادة تاأهيلهم. لقد قال رئي�س دولتنا يف خطابه �ىل �ل�صعب بعيد �أن و�صعت �حلرب 

�أوز�رها “�إن �صهد�ءنا �لذين �صقطو� يف حربي قره باغ �الأوىل و�لثانية، يظّلون خالدين يف قلوبنا. �هلل 

يرحم جميع �صهد�ءنا. �إمنا �صجاعتهم وتفانيهم و�صهامتهم نتجت عنها عودتنا �ىل �أر��صينا.ميّناهلل 

على كل جرحانا�صفاًء عاجاًلكي يعودو� �ىل حياتهم �لطبيعية. ونحن يف دورنا، نقوم و�صنقوم بكل ما 

�صيبو� باإ�صابات خطرية �أن 
ُ
يف و�صعنا الأجل �صفاءهم �لعاجل. وحتى على جنودنا و�صباطنا �لذين �أ

يعلمو� �أننا لن ناألو جهد�ً لغاية �إعادتهم �ىل �حلياة �لطبيعية. الأننا ندين لهم بن�صرنا«.

كما ُتعري �لنائب �الأول لرئي�س �جلمهورية �ل�صيدة مهربان علييفا �هتماماً خا�صاً لتخليد ذكرى 

تر�أ�صه  �ل��ذي  علييف  حيدر  �صندوق  ويقوم  �صاملة.  بعناية  و�لغازيني  �أ�صرهم  والإح��اط��ة  �صهد�ءنا، 

بتد�بري و��صعة �لنطاق يف هذ� �الجتاه. لقد �أعربت �ل�صيدة مهربان علييفا عن �حرت�مها وتقديرها 

�إز�ء �صهد�ءنا على نحو تاٍل: “�إن �أبناء �ل�صعب �الأذربيجاين �ل�صجعان قد جادو� بحياتهم من �أجل 

�لن�صر وم�صتقبل �أذربيجان. �إنهم �أمنوذج �لبطولة و�لب�صالة و�ل�صهامة...دماء �صهد�ءنا مل ُتَرق �ُصّدى، 

فاإننا قد ��صتعدنا �لعد�لة، وك�صبنا ن�صر�ً مقّد�صاً ُيْحفر يف تاريخ �صعبنا لالأبد. وعلينا �أن نذكر ثمن هذ� 

�لن�صر. ولن نن�صى �صهد�ء �حلرب �لوطنية �لذين يخلدون يف قلوبنا«.

�ليوم، ُيحيي جميع �الأذربيجانيني حول �لعامل بكل �الحرت�م ذكرى �صهد�ءنا �لذين فدى وطننا 

�ملقّد�س بحياتهم. ويرفرف علمنا �لثالثي �الألو�ن يف �ل�صو�رع، �لطرق، �مليادين، وعلى �صرفات �لبيوت. 

وت�صهد �مل�صاجد و�لكنائ�س �لدعو�ت الأرو�ح �أبناء وطننا �لغايل. يف �لوقت ذ�ته، يحتفل مو�طنونا بهذ� 

�ليوم على �أنه يوم �لن�صر و�لفخر.

وبعد �نتهاء �الحتالل �الأرمني �لذي د�م نحو 30 عاماً، با�صرت جمهورية �أذربيجان تنفري عملية 

�إعادة �لتاأهيل و�الإ�صالح يف �الأر��صي �ملحررة، حيث �أنفقت �حلكومة �الأذربيجانية �ىل �الآن ما يفوق 

مليار دوالر �أمريكي دون �أدنى دعم خارجي، وهذ� �لرقم يف �زدياد مّطرد. ومت تعبيد �أكرث من 600 كم2 

من �لطرق �جلديدة وهذه �لعملية تتو��صل، علماً باأنه بناًء على �ملر�صوم �لرئا�صي عن تاريخ 7 يوليو 

قيمت منطقة قره باغ �الإقت�صادية ومنطقة ز�جنازور �ل�صرقية �القت�صادية يف �إطار �إعادة 
ُ
عام 2021، فاأ

ت�صكيل �ملناطق �القت�صادية.

�أما على �صعيد �صيا�صي، فقد تقدم �جلانب �الأذربيجاين ب5 مبادئ للتطبيع مع �أرمينيا حتى ي�صود 

�ال�صتقر�ر و�الأمن و�لنماء يف منطقة جنوب �لقوقاز �لتي متتلك �ل�صاأن �جليو�صرت�تيجي، ال �صيما يف 

ظل �لظروف �لتي مير بها �لعامل. وتنح�صر تلك �ملبادئ يف �أن

و��صتقاللهما  حدودهما  وحرمة  �أر��صيهما  ووح��دة  �لبع�س  بع�صهما  ب�صيادة  �لدولتان  تعرتف 

�ل�صيا�صي؛

تتبادالن تاأكيد�ً على عدم وجود �ملز�عم باأر��صي بع�صهما �لبع�س، وتتعهد�ن قانونياً بعدم �لتقدم 

مبثل هذه �ملز�عم يف �مل�صتقبل؛

تكّفان عن تهديد �أمن بع�صهما �لبع�س يف �لعالقات �لدولية، وعن ��صتخد�م �لتهديد�ت و�لقوة 

بحق وحدة تر�بهما و��صتقاللهما �ل�صيا�صي، وعن �الأعمال �الأخ��رى �لتي تتنافى مع �أه��د�ف ميثاق 

منظمة �الأمم �ملتحدة؛

تقومان بتحديد وتر�صيم �حلدود، وُتقيمان �لعالقات �لدبلوما�صية؛

تفتحان طرق �لنقل و�الت�صاالت، وُتقيمان �ت�صاالت �أخرى ذ�ت �صلة وتعاوناً يف �ملجاالت �الأخرى 

ذ�ت �الهتمام �مل�صرتك.

بقلم السفير إيلدار سليموف

ُيحيي الشعب األذربيجاني ذكرى 
استشهاد جنوده وضباطه، بما فيهم من 

الذين جادوا بحياتهم من أجل الوطن الغالي   االنباط – وكاالت 

ت�صود �إ���ص��ر�ئ��ي��ل ح��ال��ًة م��ن �ل��رتّق��ب و�حل��ذر 

�مل�����ص��وب ب��ال��ق��ل��ق، يف �ل���ي���وم �ل���ث���اين ل��ع��ي��د ر�أ�����س 

ق��ادة  ويخ�صى  �ل��ع��ربّي،  �ل��ت��ق��ومي  ح�صب  �ل�صنة 

ودون  فجاأًة  �الأو���ص��اع  تفّجر  �حتمال  �لكيان من 

�إْذ ُيحّذر كبار �لقادة من �مل�صتوينْي  �إن��ذ�ر،  �صابق 

ع�صكرّيٍة  عملياٍت  تنفيذ  من  و�ل�صيا�صّي  �الأمنّي 

فل�صطينّيٍة خالل فرتة �الأعياد، و�لتي من �صاأنها 

�إ�صعال فتيل �لفو�صى �الأمنّية بال�صّفة �لغربّية

وك�����ص��ف��ت �مل�����ص��ادر �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ّي��ة �ل��ر���ص��م��ّي��ة، 

�ل�صلطة  رئي�س  �أّن  ع��ن  �لنقاب  �ل��ث��الث��اء،  �أم�����س 

مببادرته  �أج��رى  عّبا�س،  حممود  �لفل�صطينّية، 

�ت�صااًل هاتفًيا مع وزير �الأمن بالكيان، �جلرن�ل 

م��وق��ع �صحيفة  و�أّك�����د  غ��ان��ت�����س،  بيني  �مل��ت��ق��اع��د 

�أّن  �أّكدو�  �أّن �لفل�صطينيني  �أحرونوت(  )يديعوت 

هدف �ملكاملة �لهاتفية بني عّبا�س وغانت�س كانت 

تهنئة رئي�س �ل�صلطة لغانت�س مبنا�صبة حلول عيد 

�ليهود، ولكّنهما حتّدثا خالل  �ل�صنة لدى  ر�أ�س 

�ملكاملة عن �لو�صع �الأمنّي يف �ل�صّفة �لغربّية وعن 

�إ�صر�ئيل و�الأجهزة  توطيد �لتن�صيق �الأمنّي بني 

�الأمنّية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينّية، حيث طلب 

ك��ب��ريًة من  ج��ه��وًد�  يبذل  �أْن  عّبا�س  م��ن  غانت�س 

�أّن  علًما  �لغربّية،  بال�صّفة  �لت�صعيد  وقف  �أج��ل 

�حلديث �الأخري بني �لرجلنْي جرى قبل حو�يل 

�هلل،  ر�م  مدينة  يف  �جتماعهما  خ��الل  �ل�صهرْين 

وفق �ملوقع �لعربّي

�الأمنية  �الأج��ه��زة  ُت��و����ص��ل  �ل�صياق،  ه��ذ�  ويف 

�ل�صّفة  يف  ��صتنفارها  �الإ�صر�ئيلية  و�لع�صكرية 

�لغربية و�لقد�س �ملحتّلَتني، يف ظّل �نت�صاٍر و��صع 

نقطة  ك��ّل  يف  ع�صكرية،  كتيبة   25 �إىل  ي�صل  ��ا  ملمِ

يبدو  �أْن  دون  من  ومعرب،  ل  و�صْ لة  و�صمِ �حتكاك 

هذ� كّله كفياًل بو�صع حّد للهجمات �لفل�صطينية 

�ل��ت��ي ب��ات��ت ع��ام��اًل ث��اب��ت��اً يف �مل�صهد �مل��ي��د�ين يف 

�لفرتة �الأخرية

�مل��ب��ذول��ة يف هذ�  ول�صرب غ��ور حجم �جل��ه��ود 

ك��ب��رًي� من  ت�صتهلك ج�����زًء�  و�ل��ت��ي  �ال���ص��ت��ن��ف��ار، 

ما  �أّن  �إىل  ُي�صار  �لعملّياتية،  �الح��ت��الل  ق���در�ت 

يقت�صر  �ل�صفة ال  �الح��ت��الل يف  ب��ه جي�س  يقوم 

على خّط متا�س و�حد يف�صل �الإ�صر�ئيليني عن 

�لفل�صطينيني، كما هو �لو�صع يف غزة مثاًل، بل 

ث��ّم��ة �أج����ز�ء و����ص��ع��ة وم��ت��ع��ّددة متد�خلة م��ا بني 

و�مل�صتوطنات  �لفل�صطينية  و�ل���ق���رى  �ل��ب��ل��د�ت 

د�ئري  يعني وج��ود خّط متا�س  ما  �الإ�صر�ئيلية، 

ح�����ول ك�����ّل م�����ص��ت��وط��ن��ة، ي���ت���وّج���ب ع���ل���ى ج��ي�����س 

�الح��ت��الل �إغ��الق��ه ب��اإح��ك��ام ك��ي ال ي��ت�����ص��ّرب من 

ي��ح��وزون  ب��ات��و�  �ل��ذي��ن  �لفل�صطينيون،  خ��الل��ه 

يف �الآون����ة �حل��دي��ث��ة، �إىل ج��ان��ب �إر�دت��ه��م تنفيذ 

�لعمليات، �لقدرة �ملاّدية �لالزمة لذلك

تلك  ج���ان���ب  �إىل  ف���اإّن���ه  ذل�����ك،  �إىل  ُم�����ص��اًف��ا 

�ل�صفة،  �صمال  يف  ا  خ�صو�صً �ملرتّكزة  �خلطوط، 

وع��ل��ى ن��ح��ٍو خ��ا���سٍّ يف م��دي��ن��ت��ْي ن��اب��ل�����س وج��ني، 

ُي�����ص��اف خ���ّط �ل��ت��م��ا���س �ل��ت��ق��ل��ي��دي، �ل���ذي ُيطلق 

عليه �خلّط �الأخ�صر، و�لذي يف�صل �ل�صفة عن 

ا  �أر��صي عام 1948، وَيلزم �الحتالل حت�صيُنه �أي�صً

كي ال يت�صّرب عربه �لفل�صطينيون

�أبيب  �أّك��دت �مل�صادر �الأمنّية يف تل  �إىل ذل��ك، 

�صّباط  من  �ملئات  ن�صرت  �الح��ت��الل  �صلطات  �أّن 

مدينة  يف  �حل��دود(  و)حر�س  �ل�صرطة  وعنا�صر 

�ل��ق��د���س، مب��ا ي�صمل �ل��ب��ل��دة �ل��ق��دمي��ة وم��و�ق��ع 

بهدف  �لفل�صطينيني،  م���ع  �مل��ع��ت��ادة  �لت�صعيد 

�لقد�صي  �حل��رم  �إىل  �مل�صتوطنني  و�صول  تاأمني 

خالل )�الأعياد �ليهودية(، و�لتي �صت�صتّمر حتى 

منت�صف �ل�صهر �لقادم

ق��ّررت،  �الإ�صر�ئيلية  �الأمنية  �ملوؤ�ّص�صة  وكانت 

�ل��ي��ه��ودي��ة، �ع��ت��م��اد تكتيكات  �مل��ن��ا���ص��ب��ات  ع�����ص��ّي��ة 

م��ي��د�ن��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، م��ن��ه��ا ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل �ل��ذك��ر 

�لهجومية  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  �لتقليل  �حل�����ص��ر،  ال 

)�الع����������ت����������د�ء�ت( د�خ��������ل �ل�����ق�����رى و�ل����ب����ل����د�ت 

�الأجهزة  �العتماد على  �لفل�صطينية، وم�صاعفة 

ل �إىل  �الأمنية �لتابعة لل�صلطة، يف �أعقاب �لتو�صّ

�إىل  )�لتن�صيق(  �إع���ادة  على  �الأخ���رية  م��ع  تفاهم 

�صابق عهده

وط��ب��ًق��ا ل���الإع���الم �ل���ع���ربي، ف��ق��د ���ص��ّدد ق��ادة 

�ل�صلطة يف ر�م �هلل على �صرورة تقليل �الأن�صطة 

نابل�س  د�خ���ل  �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  للجي�س  �لعمالنية 

�إىل  �ل��ع��ودة  يتمّكنو� من  قلياًل، كي  ول��و  وجنني 

�ل�صياق  ه��ذ�  ويف  �أك���رب،  ب��زخ��م  باأنف�صهم  �لعمل 

ل�صحيفة  �اللكرتويّن  �ملوقع   )YNET( نقل

)ي��دي��ع��وت �أح����رون����وت(، ع��ن حم��ف��ٍل �إ���ص��ر�ئ��ي��ل��يٍّ 

�إّن تبادل �إط��الق �لنار بني م�صّلحني  رفيٍع قوله 

بعد  �لفل�صطينية،  �الأم���ن  وق���و�ت  فل�صطينيني 

حما�س،  حركة  يف  �لنا�صط  �الأخ���رية  �عتقلت  �أن 

م�صعب ����ص��ت��ي��ة، و���ص��ّت��ة م��ن ���ص��ك��ان ن��اب��ل�����س، �إث��ر 

�إىل  ي�صري  �الح��ت��الل،  �صّد  بالتحري�س  قيامهم 

�ل��دور �لذي باتت ت�صطلع  �إمكانية �لعمل، و�ىل 

�أث��ار �عتقال  �ل�صفة، حيث  �ل�صلطة يف �صمال  به 

باإطالق  و�ملطالبة  بالنظام  �إخالل  ��صتية موجة 

�ل�صلطة يف  �صر�حه، لكن �ملقاومة �لتي و�جهْتها 

ع�����ص��ر�ت من  فهم جم���ّرد  ك��ب��رية،  لي�صت  نابل�س 

�صني ، وفق �مل�صدر �الإ�صر�ئيلّي �ل�صبان �ملُحرَّ

جديٌر بالذكر �أّن تل �أبيب عرّبت عن �رتياحها 

م���ن ����ص��ت��م��ر�ر �ل��ت��ن�����ص��ي��ق �الأم���ن���ّي م���ع �ل�صلطة 

�الت�����ص��االت  �أّن  م��ن  �ل��رغ��م  على  �لفل�صطينّية، 

�مل��ف��او���ص��ات، منقطعة بني  �ل�����ص��ي��ا���ص��ّي��ة، وط��ب��ًع��ا 

�لطرفنْي منذ �صنو�ٍت طويلٍة

االنباط – وكاالت 
حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�س  هاتف 

عبا�س، م�صاء �الثنني، وزير �حلرب �الإ�صر�ئيلي 

�ل�صنة  ر�أ����س  بحلول  �إي���اه  مهنئا  غانت�س،  بيني 

�لعربية

“�أن  �أح����رن����وت:  ي��دي��ع��وت  �صحيفة  وذك�����رت 

حتدث  م��ازن  �أب��و  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�س 

ه��ات��ف��ي��ا م���ع وزي����ر �حل����رب غ��ان��ت�����س ومت��ن��ى له 

ناق�س  كما  �صعيدة،  وعطلة  جديدة  عربية  �صنة 

�الث���ن���ان �ل��و���ص��ع �الأم���ن���ي يف �ل�����ص��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة 

وتعزيز �لتن�صيق �الأمني

ب���ار�ك ر�ف��ي��د مر��صل موقع  ق��ال  م��ن جانبه 

و�ال �لعربي:” وزير �حلرب بيني غانت�س �صدد 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئ��ي�����س  م��ع  �ت�����ص��ال��ه  يف 

�الأمنية  �الأج��ه��زة  تبذل  �أن  على  عبا�س  حممود 

يف  �لت�صعيد  مل��ن��ع  �جل��ه��ود  ك��اف��ة  �لفل�صطينية 

�ل�صفة �لغربية

�إذ�ع���������ة ج��ي�����س  ويف ����ص���ي���اق م��ت�����ص��ل ذك�������رت 

مع  �ت�صاله  خالل  �أك��د  غانت�س  “�أن  �الحتالل: 

رئي�س �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�س على 

�أه��م��ي��ة �حل��ف��اظ على �الأم���ن و�ل��ن��ظ��ام �ل��ع��ام يف 

�ل�صفة �لغربية خالل فرتة �الأعياد �ليهودية

و�الإث��������ن��������ني، �ح����ت����ف����ل����ت دول���������ة �الح�����ت�����الل 

ر�أ�س  بحلول  �لعامل  حول  و�ليهود  �الإ�صر�ئيلي، 

لالأعياد  م��ق��دم��ًة  �ل���ذي مي��ّث��ل  �ل��ع��ربي��ة،  �ل�صنة 

�ليهودية

ومنذ تويّل غانت�س حقيبة وز�رة �حل��رب، يف 

م��ر�ت،  ع��دة  بعبا�س  �لتقى  �الح��ت��الل،  حكومة 

و�أج��رى معه حمادثات حول �لق�صايا �لتي تهم 

�جلانبني �أبرزها �مللف �الأمني

االنباط – وكاالت 

جددت وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية �لتاأكيد 

�الإ�صر�ئيلي  �الح��ت��الل  ق���و�ت  �ق��ت��ح��ام  �أن  على 

يومياً،  وباحاته  �الأق�صى  �مل�صجد  وم�صتوطنيه 

وتنكيلهم باملعتكفني و�مل�صلني على �صمع وب�صر 

�ل��ع��امل �أج��م��ع �أح���د �أب�����ص��ع �أ���ص��ك��ال �الن��ت��ه��اك��ات 

�الإر�دة  غ���ي���اب  ي�����ص��ج��ع��ه��ا  �ل���ت���ي  و�ل��ع��ن�����ص��ري��ة 

�لدولية لتطبيق قر�ر�ت �ل�صرعية �لدولية ذ�ت 

�ل�صلة

وحذرت �خلارجية يف بيان �أم�س نقلته وكالة 

لها  يتعر�س  �لتي  �حلقيقية  �ملخاطر  م��ن  وف��ا 

�مل�صجد �الأق�صى، و�لو�صع �لتاريخي و�لقانوين 

و�ل���دمي���وغ���ر�يف �ل��ق��ائ��م ف��ي��ه ن��ت��ي��ج��ة ع��م��ل��ي��ات 

�ل��ت��ه��وي��د �ل��ت��دري��ج��ي��ة �مل��ت��و����ص��ل��ة ل��ل��م�����ص��ج��د 

وباحاته، م�صرية �إىل �أن تخاذل �ملجتمع �لدويل 

�الأمم  وميثاق  �ل��دويل  �لقانون  ع��ن  �ل��دف��اع  يف 

�مل��ت��ح��دة وغ��رق��ه يف �زدو�ج���ي���ة �مل��ع��اي��ري ي�صجع 

�الحتالل على ت�صريع وترية تهويده

وبينت �خلارجية �أن حتويل �الحتالل مدينة 

�إىل ثكنة  �مل�����ص��ج��د �الأق�����ص��ى  �ل��ق��د���س وحم��ي��ط 

ع�صكرية وفر�س �ملزيد من �لت�صييقات و�لقيود 

على حركة �لفل�صطينيني وحتديد �أعمار �لفئات 

�لتي ي�صمح لها بالدخول �إىل �مل�صجد و�ل�صالة 

ف��ي��ه �ع���ت���د�ء ����ص���ارخ ع��ل��ى م��الي��ني �مل�����ص��ل��م��ني، 

�الأوق��اف  د�ئ��رة  �صالحيات  على  �صافر  وهجوم 

على  �الإ���ص��ر�ف  يف  �لقانوين  وحقها  �الإ�صالمية 

تنظيم حركة �مل�صلني من و�إىل �مل�صجد

ولفتت �خلارجية �إىل �أن �عتد�ء�ت �الحتالل 

�الإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي ع��ل��ى �مل�����ص��ج��د �الأق�������ص���ى وب��اق��ي 

�لقد�س  يف  و�مل�صيحية  �الإ���ص��الم��ي��ة  �مل��ق��د���ص��ات 

�ملحتلة جزء ال يتجز�أ من عمليات تهويد مدينة 

�حل�صارية  هويتها  تغيري  وحم��اوالت  �لقد�س، 

وف�صلها عن حميطها �لفل�صطيني

الضّفة فوهة بركان وقلٌق عارٌم من االنفجار

هذا ما طلبه غانتس... اإلعالم العبري يكشف تفاصيل 
المكالمة الهاتفية بين عباس وغانتس

الخارجية الفلسطينية: اقتحام االحتالل لألقصى أبشع أشكال العنصرية
الهيئة الوطنية تدعو الستمرار الزحف 

والرباط في األقصى

هوس إسرائيلي في القدس.. شرطة االحتالل 
تعتدي على الفلسطينيين في »األقصى« بوحشية

االنباط – وكاالت 

�إىل  �لد�خل  الإ�صناد  �لوطنية  �لهيئة  دعت 

����ص��ت��م��ر�ر �ل���ّزح���ف و�الح��ت�����ص��اد و�ل���ّرب���اط يف 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك

�لثالثاء،  �أم�س  لها  بيان  يف  �لهيئة  وحيت 

�مل���ر�ب���ط���ني �مل���د�ف���ع���ني ع����ن �الأق���������ص����ى، ك��م��ا 

�قتحامات  مو�جهة  يف  �أي��ادي��ه��م  على  و���ص��دت 

�مل�صتوطنني و�عتد�ء�ت جنود �الحتالل

�لعاجل  �ل�صفاء  �لهيئة  “تتمنى  وق��ال��ت: 

�أبوبكر  للجرحى وعلى ر�أ�صهم �حلاج �جلريح 

�صرطة �الحتالل  �عتدت عليه  �لذي  �ل�صيمي 

ب��و�ب��ات �مل�صجد �الأق�����ص��ى،  ي��ر�ب��ط ع��ل��ى  وه��و 

للمعتقلني” و�حلرية 

يف  �لفل�صطيني  �ل�����ص��ع��ب  “�إن  و�أ���ص��اف��ت: 

ذكرى “هبة �لقد�س و�الأق�صى” يتوحد حول 

�أماكن  كافة  ويف  �لد�خل  يف  �ملركزية  ق�صيته 

تو�جده”

االنباط – وكاالت 

�ق��ت��ح��م م��ئ��ات �مل�����ص��ت��وط��ن��ني م��ن��ذ ���ص��اع��ات 

���ص��اح��ات  �ل���ث���الث���اء،  �أم�������س  �الأوىل  �ل�����ص��ب��اح 

�مل���ب���ارك، مب��دي��ن��ة �لقد�س  �مل�����ص��ج��د �الأق�����ص��ى 

�ملحتلة

م��ئ��ات  �أن  م��ق��د���ص��ي��ة،  م�������ص���ادر  و�أف���������ادت 

من  �الأق�����ص��ى  �صاحات  �قتحمو�  �مل�صتوطنني 

ج��ه��ة ب���اب �مل��غ��ارب��ة، وع��ل��ى ���ص��ك��ل جم��م��وع��ات 

عن�صرية  ت��ل��م��ودي��ة  طقو�صا  و�أدو�  متتالية، 

وجوالت ��صتفز�زية، حتت حماية م�صددة من 

�صرطة �الحتالل �الإ�صر�ئيلي

و�أف����ادت، ب��اأن ق��و�ت �الح��ت��الل �لتي تولت 

قو�ت  �إن  و��صتفز�ز�تهم،  �ملقتحمني  حر��صة 

�الأق�صى  �مل�صجد  �صاحات  �قتحمت  �الحتالل 

للم�صتوطنني  �ل�صماح  قبل  فيها،  و�نت�صرت 

ب��اق��ت��ح��ام �مل�����ص��ج��د م���ن خ���الل ب���اب �مل��غ��ارب��ة، 

من  �صابني  و�عتقلت  �ملر�بطني  على  و�عتدت 

�مل�صجد، �صاحات 

ل�����ص��رط��ة  �ل����ع����ام  �مل���ف���ت�������س  �أن  و�أ�����ص����اف����ت 

�ق��ت��ح��م �مل�صجد  ���ص��ب��ت��اي،  ي��ع��ق��وب  �الح���ت���الل، 

ونفذو�  �ل�صباط،  م��ن  ع��دد  برفقة  �الأق�صى 

جوالت ��صتفز�زية يف �صاحاته

ت�صديد�ت  فر�صت  �الحتالل  قو�ت  وكانت 

منذ �صاعات �ل�صباح �لباكر على �أبو�ب �لبلدة 

�صن  دون  هم  من  ومنعت  بالقد�س،  �لقدمية 

�الأق�صى  �مل�صجد  دخ���ول  م��ن  ع��اًم��ا  �الأرب��ع��ني 

ه���وي���ات  و�ح����ت����ج����زت  �ل���ف���ج���ر  ����ص���الة  الأد�ء 

ب��ع�����ص��ه��م، ون�����ص��رت ف���رق �خل��ي��ال��ة، و�أط��ل��ق��ت 

�الأق�����ص��ى،  �مل�صجد  �أج����و�ء  م�����ص��رية يف  ط��ائ��رة 

تز�منا مع �قتحامات �مل�صتوطنني

على  بوح�صية  �الح��ت��الل  ق���و�ت  و�ع��ت��دت 

ب��اب حطة وب���اب �الأ���ص��ب��اط  �مل��ت��و�ج��دي��ن عند 

يف �مل�صجد �الأق�صى، كما �عتدت على �مل�صلني 

ب���ال���دخ���ول �إىل ���ص��اح��ات  �ل���ذي���ن ���ص��م��ح ل��ه��م 

�حل������رم، ت���ز�م���ًن���ا م���ع �ق���ت���ح���ام �مل�����ص��ت��وط��ن��ني 

�الحتالل  قو�ت  و�عتقلت  �الأق�صى.  للم�صجد 

عدد� من �ملر�بطني

االنباط – وكاالت

ل�صوؤون  �لعليا  �لرئا�صية  �للجنة  ح���ذرت 

�ل��ك��ن��ائ�����س يف دول������ة ف��ل�����ص��ط��ني م����ن مت����ادي 

�عتد�ء�تها  يف  �الإ�صر�ئيلي  �الحتالل  �صلطات 

بحجة  �مل��ب��ارك  �الأق�صى  �مل�صجد  حرمة  على 

�الأعياد �ليهودية

�أن �صلطات  �للجنة يف بيان لها،  و�أو�صحت 

�الح���ت���الل ت�����ص��ت��غ��ل ه���ذه �الأع���ي���اد مل��زي��د من 

�ملقد�صيني  بحق  و�العتقال  و�لتنكيل  �لقمع 

و�ن��ت��ه��اك قد�صية  �مل�����ص��ل��ني  ع��ل��ى  و�الع���ت���د�ء 

�مل�صجد �الأق�صى

��صتيطانية  جم��م��وع��ات  �ق��ت��ح��ام  و�أد�ن�����ت 

متطرفة لباحات �الأق�صى حتت حماية �صرطة 

و�حتجاز  �مل�صلني  على  و�العتد�ء  �الحتالل، 

لهذه  و�ل�صماح  �لقبلي،  �مل�صجد  يف  �ملر�بطني 

باحاته،  تلمودية يف  باأد�ء طقو�س  �ملجموعات 

يف �نتهاك �صارخ للو�صع �لقائم

و�أك��������د رئ���ي�������س �ل���ل���ج���ن���ة ع�������ص���و �ل��ل��ج��ن��ة 

رم���زي خ��وري  �ل��ت��ح��ري��ر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملنظمة 

�مل��ت��ع��اق��ب��ة م�����ص��ّرة  �أن ح���ك���وم���ات �الح����ت����الل 

ع��ل��ى �ن��ت��ه��اك �ل��و���ص��ع �ل��ق��ان��وين و�ل��ت��اري��خ��ي 

�ملكاين  �لتق�صيم  فر�س  وحماولة  لالأق�صى، 

و�لزماين

�ملتطرفة  �حل��ك��وم��ة  ه���ذه  �أن  ع��ل��ى  و���ص��دد 

���ص��ري��ك��ة ب��ك��اف��ة �جل���ر�ئ���م و�الن��ت��ه��اك��ات �ل��ت��ي 

و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  �ملقد�صات  لها  تتعر�س 

�حل����رم  خ����ا�����س يف  وب�������ص���ك���ل  ف���ل�������ص���ط���ني،  يف 

�الإب��ر�ه��ي��م��ي �ل�����ص��ري��ف ب��اخل��ل��ي��ل، و�مل�����ص��ج��د 

�الأق�صى وكني�صة �لقيامة

�أن ذل��ك يكون م��ن خ��الل توفري  و�أ���ص��اف 

للمتطرفني  و�حل���م���اي���ة  و�ل��ت��م��وي��ل  �ل���دع���م 

�ل��ي��ه��ود ل��ت��دن��ي�����س ت��ل��ك �مل��ق��د���ص��ات، يف خ��رق 

�لقانون  على  وت��ع��ٍد  �لدينية  للحرية  ���ص��ارخ 

�ل��دويل �ل��ذي ي��ّج��رم �الع��ت��د�ء على �الأم��اك��ن 

�ملقد�صة

�ل�صلة  ذ�ت  �ل��دول��ي��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  وط��ال��ب 

و�ل�����دول �ل��ت��ي ت��دع��ي ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى تطبيق 

�ل���دويل وح��م��اي��ة �الأم��اك��ن �لدينية  �ل��ق��ان��ون 

بحرية  �صلو�تهم  �أد�ء  م��ن  �مل�صلني  ومتكني 

ت���ام���ة، ب���اخل���روج ع���ن ���ص��م��ت��ه��ا �ل����ذي ي�صجع 

مو��صلة  على  و�مل�صتوطنني  �الح��ت��الل  ه��ذ� 

�ع���ت���د�ء�ت���ه���م ع���ل���ى �مل���ق���د����ص���ات �الإ����ص���الم���ي���ة 

و�مل�صيحية يف �لقد�س

“�إ�صر�ئيل”  حما�صبة  �أن  �للجنة  و�أك���دت 

ع��ل��ى ج��ر�ئ��م��ه��ا ���ص��ت��ك��ون �ل�����ر�دع �ل����ذي ينهي 

ومقد�صاته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أبناء  معاناة 

و�أر�صه

جمل�س  ل��ي��ت��ح��م��ل  �الأو�ن  “�آن  وق����ال����ت: 

�حلماية  بتوفري  م�صوؤولياته  �ل��دويل  �الأم��ن 

�لدولية �لفورية لل�صعب �لفل�صطيني”

ون���ا����ص���دت ك���اف���ة ك��ن��ائ�����س �ل���ع���امل �إع����الن 

�الحتالل  جر�ئم  و��صتنكار  �لفعلي  ت�صامنها 

و�ن��ت��ه��اك��ه �مل���ك���ان���ة �ل��دي��ن��ي��ة و�مل�������س ب��ح��رم��ة 

�ملقد�صات و��صتهد�ف حياة �مل�صلني يف �مل�صجد 

�الأق�صى

�ل�صغوط  من  �ملزيد  متار�س  الأن  ودعتها 

على حكومات بلد�نها للتدخل �لعاجل لوقف 

و�ملتطرفة  �لعن�صرية  �الإ�صر�ئيلية  �ل�صيا�صات 

�مل���خ���ال���ف���ة الأب�������ص���ط ح���ق���وق �الإن���������ص����ان، ويف 

�ملقد�صات،  وحماية  �لعبادة  حرية  مقدمتها 

توفري  يف  �لدولية  �ل�صرعية  تطبيق  و�صمان 

و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  للمقد�صات  �حلماية 

فيها وللم�صلني 

»شؤون الكنائس« تناشد كنائس العالم التدخل لوقف 
العدوان على األقصى
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االنباط – وكاالت 

“قلق  �أن�����ه  �ل���ث���اث���اء،  �ل���ك���رم���ل���ن،  ع��ل��ن 

�أنابيب  خطي  يف  �لغاز  ت�سرب  للغاية” حول 

نورد �سرتمي 1 ونورد �سرتمي 2، من دون �أن 

ي�ستبعد فر�سية عمل تخريب

�لرو�سية  �لرئا�سة  با�سم  �ملتحدث  وق��ال 

دم���ي���رتي ب��ي�����س��ك��وف، يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف، 

م��ع��ل��وم��ات  ه���ن���اك  ك���ان���ت  “نعم،  �ل���ث���اث���اء 

ب���االأم�������س )�الث����ن����ن(، ظ���ه���رت م���ن ك���ل من 

���س��رك��ة غ���ازب���روم وم���ن �مل�����س��غ��ل. ه���ذه �أخ��ب��ار 

ن��ح��ن نتحدث  �ل���و�ق���ع،  ل��ل��غ��اي��ة، يف  م��زع��ج��ة 

ع��ن ب��ع�����س �ل���دم���ار يف خ��ط �الأن���اب���ي���ب، ومل 

�القت�سادية  �ملنطقة  يف  ن��وع،  �أي  بعد  يت�سح 

�لدمناركية”

�أن  �حتمال  �سوؤ�ل عن  على  رد  و�أ�ساف يف 

“ال  ي��ك��ون ذل��ك ن��اج��م��ا ع��ن عملية ت��خ��ري��ب 

ميكن ��ستبعاد �أي فر�سية”

من  نوعا  هناك  �أن  �لو��سح  “من  وت��اب��ع 

ف��ا ميكن  ذل��ك  �سبب  �أم��ا  �الأن��ب��وب،  تدمري 

قبل  �الأق����ل،  على  �خل��ي��ار�ت  بع�س  ��ستبعاد 

ظهور نتائج �لدر��سة”

وُر�����س����د ت�������س���رب غ����ري م��ف�����س��ر ل���ل���غ���از يف 

���س��رتمي  “نورد  �أن��اب��ي��ب  م��وق��ع��ن م��ن خ��ط 

بحر  يف  ب��اأمل��ان��ي��ا  رو���س��ي��ا  ي��رب��ط  �ل����ذي   ”1

يف  غ��از  ت�سرب  عن  �الإع���ان  غ��د�ة  �لبلطيق، 

“نورد �سرتمي 2”، على ما �أعلنت، �لثاثاء، 
�أث��ار  ما  و�ل�سويدية،  �لدمناركية  �ل�سلطات 

�خلطن  يف  تخريبية  �أع��م��ال  ح���ول  �سكوكا 

�خل���ارج���ن ع���ن �خل���دم���ة ب�����س��ب��ب ت��د�ع��ي��ات 

�أوكر�نيا حرب 

وغ������د�ة �الإع�������ان ع���ن �ل��ت�����س��رب يف خ��ط 

�أنابيب  تاأثر خط  �أنابيب “نورد �سرتمي 2”، 

رو�سيا  يربط  �لغاز “نورد �سرتمي 1” �لذي 

ج��د� يف  ن��ادري��ن  غ��از  بت�سربي  ب��دوره  باأملانيا 

�ل��ث��اث��اء،  �أ����س���ارت،  �ل��ب��ل��ط��ي��ق، ح�سبما  ب��ح��ر 

�ال�سكندنافيتن �لدولتن  �سلطات 

وق���ال وزي���ر �مل��ن��اخ و�ل��ط��اق��ة �ل��دمن��ارك��ي، 

�حل��دي��ث عن  �مل��ب��ك��ر  “من  ي��ورغ��ن�����س��ن،  د�ن 

�أ�سباب هذه �حلو�دث” لكنه �أ�سار �إىل “رفع 

و�لغاز”  �لكهرباء  قطاع  يف  �لتاأهب  م�ستوى 

يف �لباد

حتالف  عليهما  ي�سرف  �الأن��اب��ي��ب  وخ��ط��ا 

�ل��رو���س��ي��ة  “غازبروم”  ب�����س��رك��ة  م��رت��ب��ط 

�ل��ع��م��اق��ة، وه��م��ا ل��ي�����س��ا يف �خل���دم���ة ر�ه��ن��ا 

�أنهما  �إال  �أوك��ر�ن��ي��ا.  ح��رب  ت��د�ع��ي��ات  ب�سبب 

يحويان كمية من �لغاز

�لثاثاء،  �لدمناركية،  �ل�سلطات  و�أك��دت 

�أخ���ري���ن  ن��ق��ط��ت��ن  “بوجود  ت��ب��ل��غ��ت  �أن���ه���ا 

 1 �أنابيب نورد �سرتمي  �لغاز يف خط  لت�سرب 

يحوي  لكنه  �أي�سا  �خلدمة  يف  �ملو�سوع  غري 

�لغاز”

و�أك�����د �ل��ن��اط��ق ب��ا���س��م �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ب��ح��ري��ة 

�ل�����س��وي��دي��ة ر���س��د ت�����س��رب��ن ق��ب��ال��ة ج��زي��رة 

�ل�سويدية “بورنهومل” 

وُح���������ّددت �إح�������دى ن��ق��ط��ت��ي �ل���ت�������س���رب يف 

�خلال�سة  �لدمناركية  �القت�سادية  �ملنطقة 

و�الأخرى يف �ملنطقة �لتابعة لل�سويد على ما 

�أفاد �لبلد�ن

م�ستوى  �ل��دمن��ارك��ي��ة  �ل�سلطات  ورف��ع��ت 

�إىل  �ل���ك���ه���رب���اء و�ل����غ����از  ق���ط���اع  �ل���ت���اأه���ب يف 

�أعلى م�ستوى  �مل�ستوى �لربتقايل وهو ثاين 

تاأهب

للطاقة،  �لدمناركية  �لوكالة  مدير  وقال 

كري�ستوفر بوتز�و، يف بيان “�إن ت�سرب �لغاز 

يف خطوط �الأنابيب حادثة نادرة جد�، ونرى 

�إذ� �سببا لرفع م�ستوى �لتاأهب بعد �حلو�دث 

�الأخرية”،  ���س��اع��ة  �ل�����24  ���س��ه��دن��اه��ا يف  �ل��ت��ي 

�لتحتية  للبنى  ���س��ام��ل��ة  ب�”مر�قبة  و�ع����د� 

للدمنارك” �حليوية 

�لقطاع  ه��ذ�  يف  �ل�سركات  على  و�سيتعن 

�ت���خ���اذ ت���د�ب���ري م��ل��م��و���س��ة ل����زي����ادة ���س��ام��ة 

و�ملن�ساآت �مل�سانع 

 ”2 �سرتمي  “نورد  �أنابيب  خط  بناء  ومت 

“نورد  �ل���غ���از  �أن���اب���ي���ب  ب���ال���ت���و�زي م���ع خ���ط 

على  �ل��ق��درة  م�ساعفة  بهدف   ،”1 �سرتمي 

مت  لكن  �أملانيا.  �إىل  �لرو�سي  �لغاز  ��ستري�د 

�ل��غ��زو  ع��ل��ى  رد�  �خل��دم��ة،  �إدخ��ال��ه يف  تعليق 

الأوكر�نيا �لرو�سي 

ل��ل�����س��ل��ط��ات  ف������وري  ت��ع��ل��ي��ق  ي�������س���در  ومل 

�الأملانية

�أن )�حلو�دث(  �إىل  “كل �سيء ي�سري  لكن 

م��ق��رب  م�����س��در  ب��ح�����س��ب  �سدفة”،  ت��ك��ن  مل 

�سحيفة  عنه  نقلت  �الأمل��ان��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  م��ن 

�ليومية �سبيغل”  “تاغ�س 
ميكننا  “ال  لل�سحيفة  �مل�����س��در  و�أ���س��اف 

هجوما  �حلو�دث  فيه  لي�ست  �سيناريو  تخّيل 

م�ستهدفا”

وذك�����رت �ل�����س��ح��ي��ف��ة �الأمل���ان���ي���ة ن��ق��ا عن 

م��ن  �ل����ن����وع  “هذ�  �إن  ق���ول���ه���م  م�������س���ادره���ا 

�ل��ت��خ��ري��ب ل��ي�����س ب��ال��ت��اف��ه ول��ت��ن��ف��ي��ذه يجب 

��ستخد�م قو�ت خا�سة مثل �لغو��سن”

وعلى غر�ر �لت�سرب �لذي ر�سد، �الثنن، 

ع��ل��ى خ��ط �أن��اب��ي��ب ن���ورد ���س��رتمي 2، �ت��خ��ذت 

�إجر�ء�ت �سامة

ومنعت حركة �ملاحة �لبحرية يف منطقة 

ت�سعة  )حو�يل  بحرية  �أميال  خم�سة  قطرها 

�ل��ط��ري�ن يف منطقة  ك��ي��ل��وم��رت�ت( وك��ذل��ك 

قطرها كيلومرت و�حد

على  “�حلو�دث  �أن  ي��ورغ��ن�����س��ن  و�أو����س���ح 

�إم���د�د�ت  ت��اأث��ري لها على  �الأن��اب��ي��ب ال  خطي 

�لدمنارك”

�مل�سغلة  �ل�سركة  �أع��ل��ن��ت  �الث��ن��ن  وم�����س��اء 

لنورد �سرتمي 1 و2 عن �نخفا�س يف �ل�سغط 

ب��ع��د ر���س��د ح��ادث  �الأول  �الأن��اب��ي��ب  يف خ��ط 

ت�سرب يف �لثاين

و�ل��روي��ج  �ل��دمن��ارك  �لثاثاء  و�فتتحت 

وب��ول��ن��د� خ��ط �أن��اب��ي��ب �ل��ب��ل��ط��ي��ق وه���و خ��ّط 

ي��رب��ط ب��ول��ن��د� ب��ال��روج ومي���ر ع��رب �أر����س��ي 

�ال�سكندنافية �لدولة  ومياه 

االنباط – وكاالت 

�أوالف  �الأمل�����������اين،  �مل�������س���ت�������س���ار  �ن���ف���ع���ل 

وزير  ت�سريح  على  بغ�سب  وعلق  �سولت�س، 

كوليبا،  دم��ي��رتي  �الأوك�����ر�ين،  �خل��ارج��ي��ة 

ب�����س��اأن ع��دم رغ��ب��ة ب��رل��ن يف �إم����د�د كييف 

بالدبابات

ج�����اء ذل�����ك وف���ق���ا مل����ا ك��ت��ب��ت��ه ���س��ح��ي��ف��ة 

�مل�ست�سار:  �أج���اب  حيث   ، ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك 

منك،  يطلب  ما  تفعل  �أن  تعني  ال  �لقيادة 

�ل�سحيحة،  �لقر�ر�ت  باتخاذ  تتعلق  و�إمنا 

 . �أفعله  م��ا  وه��ذ�  للغاية.  قويا  تكون  و�أن 

�إ�سافة �إىل ذلك �نفعل �سولت�س على �سوؤ�ل 

�آخر ب�ساأن عدم �إنفاق �أملانيا 2% من �لناجت 

�ملحلي �الإجمايل على �الإنفاق �لع�سكري يف 

�ملقبلة �لقليلة  �ل�سنو�ت 

وك���ان وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �الأوك������ر�ين قد 

تلقيه  عن  تويرت  على  له  تغريدة  يف  كتب 

�أمل��ان��ي��ا فيما  م��ن  ل��اآم��ال  �إ����س���ار�ت خميبة 

ليوبارد  بدبابات  �أوك��ر�ن��ي��ا  بتزويد  يتعلق 

ماردير  ط��ر�ز  من  قتالية  م�ساة  ومركبات 

عقانية  حجة  توجد  ال  �أن��ه  �إىل  م�سري�   ،

و�ح��������دة ل����ع����دم ت����وف����ري ت���ل���ك �الأ����س���ل���ح���ة، 

ومت�سائا عما تخ�ساه برلن

��ستام  ينتظر  كييف  يف  �لنظام  وك��ان 

دب���اب���ات ل��ي��وب��ارد 2 �الأمل��ان��ي��ة، ل��ك��ن برلن 

يف  مل�ساركتها،  �أم��ره��ا  من  عجلة  يف  لي�ست 

�أملانيا  �إن  �سولت�س  فيه  ق��ال  �ل��ذي  �ل��وق��ت 

تتخذ  لن  لكنها  �أوك��ر�ن��ي��ا،  دع��م  �ستو��سل 

�ل��ن��ات��و  م��و�ف��ق��ة ح��ل��ف��اء  �أي خ��ط��و�ت دون 

�لغربية  �ل���دول  �أن  ب��ل��وم��ربغ  كتبت  كما   .

�إمد�د  بعدم  �تفاق غري معلن  �إىل  تو�سلت 

تريد  ال  ل��ه��ذ�  ب��ال��دب��اب��ات،  كييف  �سلطات 

�أملانيا �أن تبد�أ بذلك، فتثري �سببا التهامها 

لت�سعيد با

وكان وزير �خلارجية �لرو�سي، �سريغي 

الفروف، قد �أ�سار يف وقت �سابق �إىل �أن �أي 

�ست�سبح  كييف  �إىل  �أ�سلحة غربية  �سحنات 

�لف�سائية  �جلوية  للقو�ت  م�سروعا  هدفا 

�لرو�سية

االنباط – وكاالت 

غري  �ل���دور  �إن  وحمللون  دبلوما�سيون  ي��رى 

�سر�ح  �إط���اق  يف  �لتو�سط  يف  لل�سعودية  �ملتوقع 

مقاتلن �أجانب يف �أوكر�نيا، ي�سكل �أح��دث دليل 

تعزيز  يف  ي�سهم  ب��ات  �لرو�سي  �الجتياح  �أن  على 

مكانة �ململكة �لدبلوما�سية على �ل�سعيد �لدويل

ومينح هذ� �لنجاح �لريا�س فر�سة �لقول باأن 

�أن  ميكن  مو�سكو  م��ع  �لعاقات  على  �ملحافظة 

حتل �أزمات، بينما قد ي�سهم �أي�سا بابعاد �الأنظار 

�ل�سعودية  تتعر�س  �ل��ت��ي  �حل��ق��وق  م�ساألة  ع��ن 

النتقاد�ت ب�ساأنها

بينهم  م��ن  �أج��ان��ب  ع��ن 10 مقاتلن  و�أف�����رج 

مع  ب��ال��ت��ز�م��ن  بريطانين  وخم�سة  �أم��ريك��ي��ان 

عملية تبادل �أكرب لاأ�سرى بو�ساطة جزئية من 

تركيا، �سملت 215 م��ن �جل��ن��ود �الوك��ر�ن��ي��ن يف 

مقابل 55 مقاتا رو�سيا

و�الأجانب �لذين و�سلو� �إىل �لريا�س �الأربعاء 

�ملا�سي يف طائرة م�ستاأجرة يتحّدرون �أي�سا من 

�ملغرب و�ل�سويد وكرو�تيا

وف����ور و���س��ول��ه��م، �أع���رب���ت و����س��ن��ط��ن ول��ن��دن 

وعو��سم �أخرى عن �سكرها للمملكة، فيما �سّلط 

�النخر�ط  على  �ل�سوء  �ل�سعوديون  �مل�سوؤولون 

�ملبا�سر لويل �لعهد �الأمري حممد بن �سلمان يف 

�لو�ساطة

وي����ق����ول �خل���ب���ري �ل�������س���ع���ودي �ل���ق���ري���ب م��ن 

�حلكومة علي �ل�سهابي عن �ل�سفقة �إنها �سابقة 

بالتاأكيد

وي�سيف كانت فر�سة لا�ستفادة من عاقات 

�أج���ل ق�سّية ج��ّي��دة ،  �ل�سعودية م��ع رو���س��ي��ا م��ن 

م�سري� �إىل �أن ترتيبات مماثلة قد تكون ممكنة 

يف �مل�ستقبل

قبل �ن��دالع �حل��رب على �أوكر�نيا يف �سباط/

للتغّلب  تكافح  ت��ز�ل  �ل�سعودية ال  فرب�ير، كانت 

مقتل  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  �لدبلوما�سية  �ل��ع��زل��ة  على 

�ل�سحايف جمال خا�سقجي �لعام 2018 يف قن�سلية 

�ململكة يف ��سطنبول

وكان �لرئي�س �الأمريكي جو بايدن رفع �لعام 

�ملا�سي �ل�سرية عن تقرير ��ستخبار�تي وجد �أّن 

��ستهدفت  �لتي  �لعملية  على  و�ف���ق  �سلمان  ب��ن 

�ل�سعودية  �ل�سلطات  تنفيه  �أم��ر  خا�سقجي، وهو 

ب�سدة

لكن �الرتفاع �حلاد يف �أ�سعار �لطاقة �لناجم 

ع���ن �ل���غ���زو �ل���رو����س���ي، ح���ّف���ز ع������دًد� م���ن �ل���ق���ادة 

ملنا�سدتها  �ل�سعودية  �إىل  �ل�سفر  على  �لغربين 

زي����ادة �إن���ت���اج �ل��ن��ف��ط، وال �سيما رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 

�ل��ربي��ط��اين �آن�����ذ�ك ب��وري�����س ج��ون�����س��ون وب��ع��ده 

بايدن �لذي تر�جع عن تعهد �سابق بنبذ �لقيادة 

�ل�سعودية

�إىل  �ل��دع��و�ت  �إىل حد كبري  �ململكة  وقاومت 

جمموعة  مع  بالتن�سيق  �لنفط  من  �ملزيد  �سخ 

�أوبك با�س �لتي تقودها �إىل جانب رو�سيا

�أك���رب م�����س��ّدر للنفط �خل���ام يف  ��ستفاد  وق���د 

�لنفط  �أعلنت �سركة  �ل��ع��امل م��ن �حل���رب، حيث 

�لعماقة �أر�مكو عن �أرباح قيا�سية. ومن �ملتوقع 

هذ�  باملئة   7،6 بن�سبة  �ململكة  �قت�ساد  ينمو  �أن 

�لعام، وفقا ل�سندوق �لنقد �لدويل

ويرى دبلوما�سي عربي مقيم يف �لريا�س �إن 

ت�سمح  �الأ�سرى  تبادل  �لتو�سط يف  خطو�ت مثل 

لاأمري حممد بن �سلمان ب��اأن يثبت للغرب �أنه 

�ل�����س��وؤون �لدولية بف�سل  ب��ه يف  �سخ�س م��وث��وق 

عاقاته مع �لرئي�س �لرو�سي فادميري بوتن

وت���اب���ع �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي �ن �ن���خ���ر�ط���ه ب��ه��ذه 

�لطريقة يخلق �أي�سا عناوين �سحف تغطي على 

�سد  �لقا�سية  �لق�سائية  �الأح��ك��ام  مثل  ق�س�س 

منتقدي �حلكومة، م�سري� �إىل ق�سيتي �مر�أتن 

ب�سبب  ل��ع��ق��ود  بال�سجن  م���وؤّخ���ًر�  عليهما  ح��ك��م 

من�سور�تهما على و�سائل �لتو��سل �الجتماعي

وقال وزير �خلارجية �ل�سعودي �الأمري في�سل 

ب��ن ف��رح��ان ملحطة ب��ي ب��ي ���س��ي ه���ذ� �ل�سهر �إن 

�لو�ساطة �ل�سعودية كانت الأ�سباب �إن�سانية بحتة 

، و�أن��ه من �ملثري لل�سخرية �العتقاد ب��اأن �ململكة 

تعمل على حت�سن �سمعتها

وم��ع ذل��ك، قامت و�سائل �الإع��ام �حلكومية 

�ل�����س��اع��ة مب�ساركة  م���د�ر  ع��ل��ى  بتغطية �حل���دث 

حم��ل��ل��ن ق����ال �أح���ده���م �إن �ل��ت��ب��ادل دل��ي��ل على 

�لعظيمة لاأمري حممد بن  �لدولية  �لعاقات 

�سلمان

ي��ت��وىل ع���دد م��ن ج����ري�ن �ل�����س��ع��ودي��ة تقليد� 

د�خل  دبلوما�سي  نفوذ  ور�ء  �سعيا  �لو�ساطة  دور 

�ملنطقة وخارجها

فقد ��ستفادت �سلطنة عمان من عاقاتها مع 

�إير�ن للتفاو�س على تبادل لاأ�سرى، مبا يف ذلك 

من �لواليات �ملتحدة، وفعلت قطر �ل�سيء نف�سه 

و�مل�سلحن  طالبان  حركة  مثل  جمموعات  م��ع 

�لتابعن لتنظيم �لقاعدة يف �سوريا

�أمريكا  نيو  �لباحثن يف معهد  ويقول كبري 

تركيا  ت��ول��ت  لقد  ���س��ت��ارك  �أليك�س  و��سنطن  يف 

ا على نحو متز�يد هذ� �لنوع من �الأدو�ر يف  �أي�سً

�ل�سنو�ت �الأخرية، خ�سو�سا يف �سوريا وموؤخًر� يف 

�أوكر�نيا

و�أ�ساف �ن �ل�سعودية �ساهدت �أي�سا كيف نالت 

تركيا �لثناء و�الهتمام بف�سل تو�سطها يف �سفقة 

�إىل  �حلبوب بن رو�سيا و�أوكر�نيا، ورمبا ت�سعى 

��ستن�ساخ هذ� �لنجاح

�أّن طموحاتها يف جمال �لقوة  وتوؤّكد �ململكة 

حيث  �لف�ساء  تام�س  وب��ات��ت  تتو�سع  �لناعمة 

تعتزم مبوجب برنامج مت �لك�سف عنه �خلمي�س 

�ملا�سي �إر�سال رو�د ف�ساء �لعام �ملقبل بينهم �مر�أة

وق����ال �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي �مل��ق��ي��م يف �ل��ري��ا���س �إن 

�ل��ع��ه��د( ثقة  �أوك��ر�ن��ي��ا منحته )ويل  �حل���رب يف 

جديدة يف نف�سه

الحرب على أوكرانيا تعزز نفوذ السعودية الدبلوماسي على الصعيد الدولي.. وتعيد االمير بن سلمان الى الواجهة

اعتقال أعضاء من »طائفة 
يهودية« متدينة في المكسيك

االنباط – وكاالت 

�أم�س  �ملك�سيكية،  �ل�سلطات  �عتقلت 

يهودية  17 عائلة  �أع�ساء من  �لثاثاء، 

تنتمي �إىل طائفة ليف طاهور �ليهودية 

�مل����ت����دي����ن����ة، وذل��������ك ح�������س���ب ���س��ح��ي��ف��ة 

“جريوز�ليم بو�ست” �الإ�سر�ئيلية
�ملك�سيكية  �ل��ه��ج��رة  ���س��ل��ط��ات  ن��ف��ذت 

مد�همة  ت�سيابا�س،  دي  لدياريو  وفقا 

ه����ذ� �الأ����س���ب���وع ب���ال���ق���رب م���ن �حل����دود 

�حتج  ورد  م��ا  وبح�سب  غو�تيماال،  م��ع 

�حُتجزو�  �لتي  �لظروف  على  �ملعتقلون 

�إن�سانية” “غري  فيها، وو�سفوها باأنها 

وهربت �ملجموعة بعد ذلك �إىل كند�، 

ب�سبب  ���س��دي��د  ل��ت��دق��ي��ق  خ�سعت  ح��ي��ث 

�مل��زع��وم��ة، ثم  �الأط��ف��ال  �إ���س��اءة معاملة 

منذ  �لو�سطى  �أمريكا  �إىل  �الأع�ساء  فر 

عدة �سنو�ت، ويف �لعام �ملن�سرم، ظهرت 

�لذين  �جلالية،  ق��ادة  ب��اأن  تفيد  وثائق 

ع�����س��و�، طلبو�   280 ن��ح��و  ع��دده��م  ب��ل��غ 

�ل���ل���ج���وء يف �إي������ر�ن وت���ع���ه���دو� ب���ال���والء 

للمر�سد �الأعلى �آية �هلل علي خامنئي

“�لتي   Lev Tahor“ وت��ع��ن��ي 

ب��ال��ع��ربي��ة،  �لنقي”  “�لقلب  ت��ع��ن��ي 

�لثمانينيات  يف  �ل��ق��د���س  يف  وت��اأ���س�����س��ت 

م����ن �ل����ق����رن �مل���ن�������س���رم، وه�����ي ت��ت��ب��ن��ى 

�أي����دي����ول����وج����ي����ة م���ت���ط���رف���ة م��ن��اه�����س��ة 

تغطية  ممار�ساتها  وت�سمل  لل�سهيونية 

�أخم�س  حتى  �لر�أ�س  من  �لع�سو  �مل��ر�أة 

�ل��ق��دم��ن ب���ال���رد�ء �الأ����س���ود، وي��ق��ال �إن 

بن  ���س��ائ��ع��ة  مم��ار���س��ة  �الأط����ف����ال  زو�ج 

�الأع�ساء

لجلسة  موعدا  يحدد  اللبناني  البرلمان 
للبالد رئيس جديد  انتخاب 

االنباط – وكاالت 

�أن  ����س���رح م�������س���در م���������س����وؤول، 

رئي�س �لربملان �للبناين نبيه بري 

النتخاب  جل�سة  عقد  �إىل  �سيدعو 

���س��ب��ت��م��رب/   29 ج���دي���د يف  رئ��ي�����س 

�أيلول على �لرغم من عدم وجود 

تو�فق �سيا�سي على مر�سح بعينه

و����س���ت���ن���ع���ق���د �جل����ل���������س����ة ق��ب��ي��ل 

�ن���ق�������س���اء ف�����رتة ح���ك���م �ل��رئ��ي�����س 

 31 يف  ع�������ون  م���ي�������س���ال  �حل���������ايل 

�أكتوبر/ ت�سرين �الأول

روسيا ال تستبعد عملية تخريبية وراء تسرب الغاز من نورد ستريم

شولتس يفقد أعصابه بعد تصريح وزير الخارجية األوكراني

االنباط- وكاالت 

يف  �ملتطرف  لليمن  �ل�سادم  �لفوز  بعد 

�إي��ط��ال��ي��ا.. �أوروب�����ا يف خ��ط��ر زع��ي��م��ة ح��زب 

ج��ورج��ي��ا  �مل��ت��ط��رف  �إيطاليا”  “�إخو�ن 
ميلوين �ستكون �أول �مر�أة ترت�أ�س �حلكومة 

يف �إي���ط���ال���ي���ا )روي��������رتز( ق���ال���ت ���س��ح��ي��ف��ة 

 Washington( ”و��سنطن بو�ست“
ج��ورج��ي��ا  ف����وز  �إن  �الأم���ريك���ي���ة   )Post
للجدل  �ملثرية  �ليمينية  �لزعيمة  ميلوين 

�أثار  �إيطاليا،  يف  �لت�سريعّية  �النتخابات  يف 

م��وج��ة م��ن �ل�����س��دم��ة يف �أوروب����ا، ك��م��ا �أث��ار 

�إي��ط��ال��ي��ا ع��ام��ا  خم����اوف م���ن �أن ت�����س��ب��ح 

الإ���س��ع��اف �إ����س���ر�ر �ل���غ���رب ع��ل��ى �ل��ت�����س��دي 

حلرب رو�سيا �لدموية يف �أوكر�نيا

�لتي  �فتتاحيتها  يف  �ل�سحيفة  و�أب��رزت 

خ�����س�����س��ت��ه��ا ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق ع���ل���ى ف����وز �ل��ي��م��ن 

�أن  �مل��ت��ط��رف يف �الن��ت��خ��اب��ات �الإي��ط��ال��ي��ة، 

�أن  �إيطاليا �سوتت حلكومة جديدة يرجح 

رماد  ُولد حزبها من  وزر�ء  رئي�سة  تقودها 

�لفا�سية �الإيطالية يف فرتة ما بعد �حلرب 

�لثانية �لعاملية 

دليل  ميلوين  فوز  �إن  �ل�سحيفة  وقالت 

�ملتطرف  لليمن  �جليد  �الأد�ء  -بعد  �آخ��ر 

على  و�ل�سويد-  و�مل��ج��ر  فرن�سا  م��ن  ك��ل  يف 

���س��ع��ود ق���ادة �ل��ي��م��ن �مل��ت��ط��رف يف �أوروب����ا، 

�ل���ق���ارة �ل���ع���ج���وز �ل���ت���ي ت��ع�����س��ف ب��ه��ا ري���اح 

�ل��ه��ج��رة و�مل�����س��اك��ل �الق��ت�����س��ادي��ة وت���دور يف 

�سقها �ل�سرقي حرب مدمرة

ميلوين  تويل  �أن  بو�ست  و��سنطن  ور�أت 

حدثا  �سيكون  �إيطاليا  يف  �ل����وزر�ء  رئ��ا���س��ة 

�ملناه�س  �خلطاب  لت�ساعد  نظر�  فا�سًا، 

ميلوين  حذرت  �أن  �سبق  فقد  للمهاجرين، 

�الأ���س��ل��ي��ن  �الإي���ط���ال���ي���ن  �أن  م����ن  ب�������س���دة 

ب�سبب  “�ال�ستبد�ل”  خل��ط��ر  م��ع��ر���س��ون 

�لهجرة، كما �سعت �إىل تطوير فكرة فر�س 

�لو�سول  �ملهاجرين من  ح�سار بحري ملنع 

�إىل �ل�سو�طئ �الإيطالية

وب�����������دوره�����������ا خ���������س���������س����ت ����س���ح���ي���ف���ة 

 )the Guardian( “�لغارديان” 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة �ف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا �أم�������س �الث��ن��ن 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق ع���ل���ى ف������وز �ل���ي���م���ن �مل���ت���ط���رف 

�أن  م������ربزة  �الإي���ط���ال���ي���ة،  �الن���ت���خ���اب���ات  يف 

ف���وز �ل��ي��م��ن �ل���ر�دي���ك���ايل يف �الن��ت��خ��اب��ات 

تاريخية مقلقة يف  �الإيطالية ميثل حلظة 

�الأوروبية �ل�سيا�سة 

�أن  يعني  فوز جورجيا ميلوين  �أن  ور�أت 

يف  �قت�ساد  �أك��رب  ثالث  هي  -�لتي  �إيطاليا 

�الحتاد  يف  موؤ�س�س  وع�سو  �ليورو  منطقة 

�الأوروب��������ي- ق���د �أ���س��ب��ح��ت م���ن���ارة ج��دي��دة 

لليمن �ملتطرف يف �أوروبا

ج���اه���دة  ����س���ع���ت  م���ي���ل���وين  �إن  وق�����ال�����ت 

بنف�سها  للناأي  �النتخابية  �حلملة  ط��و�ل 

وح���زب���ه���ا -ح������زب �إخ��������وة �إي����ط����ال����ي����ا- ع��ن 

باحلركة  تربطه  �لتي  �لتاريخية  �لرو�بط 

بعد  �أن�ساأها  �لتي  �الإيطالية،  �الجتماعية 

�ن��ت��ه��اء �حل����رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة- �أن�����س��ار 

م��وؤ���س�����س �حل���رك���ة �ل��ف��ا���س��ي��ة �الإي��ط��ال��ي��ة 

مو�سوليني بينيتو  وزعيمها 

�ل��ت��ي  �إن م��ي��ل��وين،  �ل���غ���اردي���ان  وق���ال���ت 

رئا�سة  من�سب  ت��ت��وىل  �م���ر�أة  �أول  �ستكون 

�ل��ي��م��ن  �أن  ت����رى  �إي���ط���ال���ي���ا،  يف  �ل��������وزر�ء 

وميكن  تطور�،  �سهد  �إيطاليا  يف  �ملتطرف 

�ع��ت��ب��اره �الآن ح��زًب��ا ق��وم��ي��ا حم��اف��ًظ��ا على 

�ساكلة حزب �ملحافظن �لربيطاين

�ملوؤ�سر �الأهم يف  �أن  لكن �لغارديان ترى 

�إىل  �لنظر  ه��و  ميلوين  ح��زب  على  �حل��ك��م 

�أورب��ان،  فيكتور  �ملقرب  حليفها  به  ق��ام  ما 

�مل��ت��ط��رف،  �ل��ي��م��ي��ن��ي  �مل��ج��ر  وزر�ء  رئ��ي�����س 

�ل���ذي ط���ور ���س��ك��ًا م��ن �أ���س��ك��ال �ال���س��ت��ب��د�د 

�ل����ن����اع����م م���ن���ذ ت���ول���ي���ه �ل�������س���ل���ط���ة ي�����س��ف��ه 

�لليرب�لية” ب�”�لدميقر�طية غري 

صحيفتان غربيتان: بعد الفوز الصادم لليمين المتطرف في إيطاليا.. أوروبا في خطر
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بني ياسين يقود كرة الجليل 

االنباط – عامن 

قررت اإدارة نادي اجلليل تعيني ب�شار بني 

يا�شني، مديرا فنيا لفريق كرة القدم. ووقع 

ب�����ش��ار ب��ن��ي ي��ا���ش��ني ع��ل��ى ع��ق��ده يف م��ق��ر ن��ادي 

اجل��ل��ي��ل ب��ح�����ش��ور ع���دد م��ن اأع�����ش��اء جمل�س 

اجلليل  فريق  يا�شني  بني  و�شيقود  الإدارة. 

ف��ي��م��ا ت��ب��ق��ى م��ن م��ب��اري��ات يف ب��ط��ول��ة دوري 

هبط  اجلليل  ف��ري��ق  وك���ان  الأوىل.  ال��درج��ة 

م��ن دوري امل��ح��رف��ني امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي رغ��م 

ويعترب  الحت��اد.  درع  بطولة  بلقب  تتويجه 

ال��ق��دم الأردن��ي��ة  اأح��د جن��وم ك��رة  بني يا�شني 

���ش��اب��ق��ا وم���ث���ل ال��ن�����ش��ام��ى ل�����ش��ن��وات ط��وي��ل��ة 

الراحل حممود اجلوهري  وبخا�شة يف عهد 

جتارب  عدة  وخا�س  حمد،  عدنان  والعراقي 

احرافية خارجية قبل اأن يعتزل كرة القدم.

انطالق مهرجان وبطولة األندية العربية للبريدج
االنباط – عامن 

التا�شع  املهرجان  الربعاء   اليوم  يفتتح 

وال���ث���اث���ني ل���ل���ربي���دج، م��ت�����ش��م��ن��ا ب��ط��ول��ة 

للربيدج،  ع�شرة  الثالثة  العربية  الأن��دي��ة 

وذل������ك ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع الحت�������اد ال��ع��رب��ي 

للربيدج خال الفرة 28 اأيلول- 3 ت�شرين 

فندقW-عمان،بدعم  يف   2022 الأول 

م��ن ب��ن��ك الردن وب��ن��ك الحت���اد ،وده��ان��ات 

ن���ا����ش���ون���ال،����ش���رك���ة ي���و����ش���ف م���ذي���ب ح����داد 

الوملبية  ،واللجنة  ال�شياحة  تن�شيط  وهيئة 

العربية  البطولة  يف  وي�����ش��ارك   . الردنية  

الإم�����ارات  ف��ل�����ش��ط��ني،  الأردن،  مت��ث��ل  ف���رق 

العربية املتحدة، اململكة العربية ال�شعودية، 

ل��ب��ن��ان، ���ش��وري��ا، ال��ك��وي��ت وج��م��ه��وري��ة م�شر 

العربية . بينما ي�شارك يف املهرجان الدويل 

اأع��اه  امل��درج��ة  العربية  ال��دول  اإىل  اإ�شافة 

فرق من الباك�شتان،اليونان، كينيا، . رئي�س 

ان  ق��ال  الق�شو�س،  رم��زي  املحامي  الحت���اد 

اهداف املهرجان ت�شجيع ال�شياحة الداخلية 

و���ش��ي��اح��ي��ة  ت�����ش��وي��ق��ي��ة  ف��ر���ش��ة  ي��ع��ت��رب  ،اذ 

تتخلل  التي  الن�شاطات  خ��ال  من  ل��اأردن 

املهرجان حيث بع�س الدول و�شلت من 18 

ال�شياحية  امل��واق��ع  ل��زي��ارة  اجل���اري  ال�شهر 

البطولة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال����دول  ان  ،م�شيفا 

بها  ت�����ش��ارك  ان��دي��ة  ت�شمية  �شيتم  ال��ع��رب��ي��ة 

،والفتتاح  للجميع  مفتوح  املهرجان  بينما 

الرب��ع��اء  �شباح  م��ن  العا�شرة   ال�شاعة  م��ن 

ال�شاد�شة  ال�شاعة  الر�شمي  الفتتاح  بينما 

م�����ش��اء ،ع��ل��م��ا ب���ان رئ��ي�����س الحت����اد ال���دويل 

ال�شيد جان كامرا�ش�شوف يح�شر بع�شا من 

فعاليات املهرجان مما ي�شكل دعما لريا�شة 

ب��رن��ام��ج  اع�����داد  ،ومت  الردن  يف  ال���ربي���دج 

���ش��ي��اح��ي ل��ل��ف��رق امل�����ش��ارك��ة ل���زي���ارة ال��ب��راء 

وج��ر���س وال��ب��ح��ر امل��ي��ت ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة 

لهمية  الق�شو�س  ،ودع��ا  ال�شياحة  تن�شيط 

من  امل�����ش��ارك��ة  ال��ف��رق  دخ���ول  مهمة  ت�شهيل 

وزارة الداخلية .

الهالل اقترب من التعاقد مع رونالدو 
الرياض – وكاالت 

رئي�س الهال  ن��اف��ل  ب��ن  فهد  ك�شف 

ال�شعودي، اأن ناديه كان قريبا من �شم 

رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل  النجم 

�شوق  يونايتد خال  مان�ش�شر  مهاجم 

واأو�شح  املا�شية.  ال�شيفية  النتقالت 

لقرار  يعود  ال�شفقة  ف�شل  اأن  نافل  بن 

منع الهال من قيد الاعبني من قبل 

ال�����ش��ع��ودي،  ال��ري��ا���ش��ي  التحكيم  م��رك��ز 

وذل�����ك ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ق�����ش��ي��ة ال���اع���ب 

حم��م��د ك��ن��و ال���ذي وق���ع ل��ن��ادي الن�شر 

ي���ع���ود وي���وق���ع ع��ق��دا  اأن  ق��ب��ل  ر���ش��م��ي��ا 

ج���دي���دا م���ع ال���ه���ال. وق����ال ب���ن ن��اف��ل 

“بودكا�شت  ب��ربن��ام��ج  ت�����ش��ري��ح��ات  يف 

ال��ي��وت��ي��وب  ع��رب  ي��ب��ث  �شقراط” ال���ذي 

التحكيم  م��رك��ز  ب���اأن  متفائلني  “كنا 
���ش��ي��ق��رر ع����دم م���ن���ع ال���ه���ال م���ن ق��ي��د 

ونحن  يحدث،  مل  ذل��ك  لكن  الاعبني 

“بالطبع  واأ����ش���اف:  ال���ق���رار«.  ن��ح��رم 

رونالدو  للهال �شم كري�شتيانو  ميكن 

وق������ادر ع��ل��ى م��ف��او���ش��ة اأف�������ش���ل جن��وم 

العامل«. وحول قيمة ال�شفقة، قال بن 

ن��اف��ل: “ل ميكن احل��دي��ث ع��ن الأم��ر، 

املفاو�شات  بطريقني،  ن�شري  كنا  فقد 

وانتظار قرار مركز التحكيم الريا�شي 

ح���ت���ى ن���ك���م���ل اخل����ط����وة الأخ���������رية م��ن 

املفاو�شات«.

ترقية الحكام لمختلف الدرجات 

االنباط – عامن 

�شادقت جلنة احلكام يف الحتاد الأردين 

الرقية  اختبارات  نتائج  على  ال��ق��دم،  لكرة 

بالإ�شافة  والثالثة،  الثانية  الدرجات  حلكام 

وبح�شب  امل�����ش��ت��ج��دي��ن.  احل��ك��ام  اع��ت��م��اد  اإىل 

حكما   21 ترقية  مت��ت  الرقية،  اخ��ت��ب��ارات 

اأبو  اأحمد  الأوىل:  اإىل  الثانية  الدرجة  من 

�شبيح، بال ال�شليتي، ق�شي الزعبي، حممد 

الدردور، اأحمد عكور، عاء اجلنيدي، اإ�شراء 

البطو�س، ق�شي  املاح، ليث  اإينا�س  املجايل، 

ال�شواملة،  حممود  الذيبة،  م��راد  ال�شمايلة، 

اأح����م����د ب��������دور، اأ�����ش����ام����ة ال���ع���ط���ي���ة، حم��م��د 

اخلزاعلة،  ي��زن  اجل��داي��ة،  حمزة  اخل��وال��دة، 

حممد  ال�شماعيل،  حممد  ال��زام��ل،  حممد 

ك��م��ا مت ترقية  ال�����ش��م��اك، وحم��م��د ح���م���ادة. 
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ط��ارق  ه��اين،  بني  حممد  ال�شبيح،  حممود 

من�شور،  اإبراهيم  جراروة،  �شعيد  �شحمبات، 

ف���ري���د ال�����ش��ق��ار، ي��و���ش��ف م����ق����دادي، اأ���ش��ام��ة 

امل���وم���ن���ي، ره���ف الأخ����ر�����س، ه��ي��ا ال���وه���ادن���ة، 

رزان غ��ي��ث، زي���ن ���ش��امل، جم��د ك��اف��ي��ه، اأم��ل 

���ش��ب��اح، ب��ي��ان ال��ب��ك��ريات ، ح��م��زة ال��ع��دي��ل��ي، 

اأب��و ه��وي��دي، اأحمد اخل��وال��دة، عمر  مم��دوح 

���ش��ل��م��ان، خ���ل���دون ق���اع���ي، اأح���م���د اأب����و ل��ي��ل، 

اأح��م��د  ال��ق��ي�����ش��ي،  �شليمان  اخل��زاع��ل��ة،  ع���ودة 

امل�شاقبة،  اإبراهيم  الزبون،  عاهد  العليمات، 

ال�����ش��م��اع��ي��ل، يو�شف  اأح��م��د احل��ت��و، م����روان 

اأحمد غراغري،  رام��ز احل��دادي��ن،  احل��ب��ازي، 

حممود اأبو �شقرة، عبد الرحمن اأبو ح�شني، 

حم���م���د حم����م����ود، حم���م���ود م���ف���ل���ح، حم��م��د 

اجل����ب����ور، وحم���م���د را�����ش����ي. يف امل���ق���اب���ل، مت 

اعتماد حكمني للدرجة الثالثة، و70 حكما 

م�شتجدا.

النشامى ينجح في اختبار البطولة الرباعية الدولية 

االنباط – عامن 

القدم،  لكرة  الوطني  املنتخب  ت��وج 

ب��ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة ال��دول��ي��ة ال��رب��اع��ي��ة، 

امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة على  ب��ع��د ف����وزه يف 

الذي  اللقاء  يف  نظريه الُعماين 1-0، 

عمان  �شتاد  على  الثنني  م�شاء  ج��رى 

الدويل، مع اختتام مناف�شات البطولة 

ال���ت���ي ا���ش��ت�����ش��اف��ه��ا ون��ظ��م��ه��ا الحت����اد 

عام  مدير  و�شلم  القدم.  لكرة  الأردين 

م��دار���س ال��رب��ي��ة ال��ري��ادي��ة - ال��راع��ي 

داود،  ي���و����ش���ف  ل����احت����اد،  ال���رئ���ي�������ش���ي 

�شمر  ل��احت��اد،  العام  الأم��ني  بح�شور 

ن�شار، قائد الن�شامى اأن�س بني يا�شني، 

املنتخب  ا�شتقر  فيما  البطولة،  ك��اأ���س 

ال���ع���راق���ي ث���ال���ث���اً ب���ف���وزه ع��ل��ى ن��ظ��ريه 

0-1 يف امل��ب��اراة ال��ت��ي ج��رت  ال�����ش��وري 

خال  الن�شامى  مثل  امللعب.  ذات  على 

اأب���و ليلى، ي��زن ال��ع��رب،  ال��ل��ق��اء: ي��زي��د 

ح�شي�س،  اأب��و  حممد  ن�شيب،  ع��ب��داهلل 

اإح�����ش��ان ح����داد، اإب��راه��ي��م ���ش��ع��ادة، ن��ور 

اأحمد �شمري )�شالح راتب(،  الروابدة، 

م��و���ش��ى ال��ت��ع��م��ري )ن����زار ال��ر���ش��دان(، 

حم���م���ود م��ر���ش��ي )حم���م���د اأب�����و زري���ق 

)ح��م��زة  ال��ن��ع��ي��م��ات  ي���زن  “�شرارة”(، 
ال�������دردور(. ج���اء ال��ل��ق��اء م��ت��وازن��اً بني 

الن�شامى  ي��ف��ر���س  اأن  ق��ب��ل  اجل��ان��ب��ني، 

ويرجم  ال��ث��اين،  بال�شوط  اأف�شليته 

ج��زاء  ���ش��رب��ة  م��ن  ه���دف  اإىل  فاعليته 

ح��داد  ونفذها  ال����دردور،  عليها  ح�شل 

ل��ي��ح��ق��ق   ،)66( ب���ال���دق���ي���ق���ة  ب���ن���ج���اح 

ال��ن�����ش��ام��ى ف�����وزه ال����ث����اين ب��ال��ب��ط��ول��ة 

وي����ت����وج ب���ال���ل���ق���ب. م����ن ج���ان���ب���ه، ع��رب 

عن  ر�شاه  عن  للن�شامى  الفني  املدير 

الوطني  املنتخب  قدمه  ال��ذي  امل���ردود 

التي  الفنية  البطولة، والفوائد  خال 

جميع  حمد:  عدنان  واأ�شاف  حتققت. 

امل��ن��ت��خ��ب��ات امل�����ش��ارك��ة ح��ق��ق��ت ال��ف��ائ��دة 

النتائج  با�شتمرارية  �شعيد  امل��رج��وة.. 

العام  بداية  منذ  للن�شامى  الإيجابية 

احل����ايل، وحت��ق��ي��ق ال��ف��وز ال��ث��ام��ن من 

اأي هدف  ا�شتقبال  دون  مباريات،  ت�شع 

جانب  اإىل  م��واج��ه��ات،  خم�س  اآخ���ر  يف 

الاعبني،  للعديد من  الفر�شة  اإتاحة 

م���ا ي���وؤك���د اأن���ن���ا ن�����ش��ري ع��ل��ى ال��ط��ري��ق 

ي��ل��ح��ق جن��وم  اأن  ال�����ش��ح��ي��ح. وي��ن��ت��ظ��ر 

الثاثاء  باأنديتهم  ال��وط��ن��ي  املنتخب 

الن�شامى  جتمع  بانتظار  اأي��ل��ول،   27
جم�������دداً يف ت�������ش���ري���ن ال����ث����اين ت���اأه���ب���اً 

ل��ل��م��واج��ه��ة ال���ودي���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة اأم���ام 

يوم   ،2010 العامل  بطل   – اإ�شبانيا 

عمان  �شتاد  على  الثاين  ت�شرين   17
الدويل.

االنباط – عامن 

الرمثا  اإقامة مباراة  القدم، نقل مكان  الأردين لكرة  قرر الحت��اد 

الأردين  ال��دوري  من  ع�شر  الثامن  الأ�شبوع  �شمن  ال�شرحان  ومغري 

 30 اجلمعة  م�شاء  ال�شاد�شة  عند  مقررة  كانت  والتي  للمحرفني، 

اأيلول على �شتاد احل�شن، لتقام بنف�س التوقيت على �شتاد عمان. وجاء 

قرار النقل بناء على كتاب وزارة ال�شباب واملت�شمن عدم جاهزية �شتاد 

اأعمال  من  النتهاء  لعدم  نظراً  املباريات  ل�شتقبال  احل�شن  مدينة 

الزراعة.

نقل مباراة الرمثا والمغير الى ستاد عمان 

مصطفى محمد النجم االبرز في نانت 

باريس – وكاالت 

اأع���ل���ن ن���ان���ت ال��ف��رن�����ش��ي، ف����وز لع��ب��ه 

امل�������ش���ري م�����ش��ط��ف��ى حم���م���د، ب��ج��ائ��زة 

اجل���اري.  اأي��ل��ول  �شبتمرب/  �شهر  لع���ب 

ون�����ش��ر احل�����ش��اب ال��ر���ش��م��ي ل��ل��ن��ادي عرب 

معلقا:  حممد  مل�شطفى  ���ش��ورة  ت��وي��ر 

“م�شطفى حممد لعب �شهر �شبتمرب.. 
م�شطفى  وان�����ش��م  م�شطفى«.  تهانينا 

حممد اإىل نانت قادما من جالطة �شراي 

الركي على �شبيل الإعارة ملدة مو�شم بنية 

البيع النهائي. و�شجل م�شطفى حممد 

ه��دف��ا يف مرمى  اجل����اري  ال�شهر  خ���ال 

ال���دوري  ببطولة  ال��ي��ون��اين  اأوملبياكو�س 

الأوروب����ي، كما ���ش��ارك يف 3 مباريات مع 

باري�س  اأم���ام  الفرن�شي  ب��ال��دوري  فريقه 

���ش��ان ج��ريم��ان ول��وري��ان ولن�����س. وغ��ادر 

القليلة  ال�����ش��اع��ات  يف  حم��م��د  م�شطفى 

املا�شية مع�شكر منتخب م�شر، بعد قرار 

الفني  امل��دي��ر  ف��ي��ت��وري��ا  ال��ربت��غ��ايل روي 

ب�شبب  ال��ودي  باإراحته من لقاء ليبرييا 

�شعوره بالإجهاد.

منتخب الشابات يواصل االستعداد لغرب أسيا 
االنباط – عامن 

الن�شوي ت20،  الوطني  املنتخب  وا�شل 

ملعب  على  وال��ف��ن��ي��ة،  البدنية  ت��دري��ب��ات��ه 

ال���ب���ول���و يف م���دي���ن���ة احل�������ش���ني ل��ل�����ش��ب��اب. 

تدريباً  الث��ن��ني  م�شاء  املنتخب  واأج����رى 

ب��ق��ي��ادة امل����درب خ��ال��د ال��ن��م��ر، وب��ح�����ش��ور 

ال��ق��ائ��م��ة الأول��ي��ة  ك��اف��ة ال��اع��ب��ات �شمن 

م��وؤخ��راً.  الفني  اجل��ه��از  عنها  اأع��ل��ن  التي 

وي�����ش��ارك ب��ال��ت��دري��ب��ات 26 لع��ب��ة: ���ش��ارة 

عبا�س،  م��رح  ال��روا���ش��دة،  زارا  الطميزي، 

ك��ن��دا ال��ت��ي��ت، رام����ا اأب����و ال�����ش��ن��د���س، عليا 

اأفنان  حداد،  �شوفيا  الداود،  رنيم  ح�شن، 

ال�شويات،  ت��ول��ني  ع��وي�����ش��ات،  م��اي��ا  ح��م��اد، 

اإب��راه��ي��م، روز علي،  مل���ار  ���ش��ام��ة،  ران��ي��ة 

ال�شوبكي،  ريتال  عبيد،  ليان  مراد،  اأ�شيل 

ي��ا���ش��م��ني الأج�������رب، مت�����ارا اأح����م����د، ت��ق��ى 

احريبي،  �شريين  ال��ع��ب��ادي،  ج��ود  غ���ازي، 

جنة  اجل��ولين،  ديانا  الطميزي،  جيفارا 

تدريبات  وتاأتي  اخلا�شوك.  رام��ا  معتوق، 

التح�شريات  اإط��ار  يف  ال�شابات،  منتخب 

لل�شابات  اآ�شيا  غرب  بطولة  يف  للم�شاركة 

 17 من  الفرة  خ��ال  تقام  والتي   ،2022

حتى 26 من ال�شهر املقبل يف لبنان. ُيذكر 

الواحدة  عند  ُت�شحب  البطولة  قرعة  ان 

ي�شارك  29 اجل��اري، حيث  ظهر اخلمي�س 

امل��ن��ت��خ��ب ب��امل��ن��اف�����ش��ات اإىل ج��ان��ب ���ش��وري��ا 

لبنان. وامل�شت�شيف  والعراق 
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االنباط – وكاالت 

الن�ساء  ت�سمع  ال���والدة،  م��وع��د  اق���راب  م��ع 

املحيطني  ك��ل  م��ن  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ن�����ص��ي��ح��ة  دائ���م���اً 

ي�صاعد  فهو  كثرياً،  امل�صي  على  “احر�صي  بها: 

الطريقة  ه��ذه  ه��ل  لكن  املخا�ض”،  حتفيز  يف 

جم��دي��ة ح���ق���اً، وم��ت��ى ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن�����ص��اء اأن 

املدة  هي  وم��ا  ال��والدة،  لت�صهيل  بامل�صي  يبداأن 

اإل��ي��ك��ن ما  ي��وم��ي��اً؟  اأن مي�����ص��ي��ن��ه��ا  ي��ج��ب  ال��ت��ي 

معرفته:  يف  ترغنب 

امل�شي اأثناء املخا�ض..

 ملاذا ُتن�شح به احلوامل؟ 

دعونا نتفق على االآتي اأواًل: ال يحفز امل�صي 

للغاية.   يزال مفيداً  ال  لكنه  املخا�ض متاماً، 

ك����م����ا ن����ع����ل����م ف���������اإن امل�����خ�����ا������ض ه������و ب����داي����ة 

تغيريات  اإىل  توؤدي  التي  املنتظمة  االنقبا�صات 

يف ع��ن��ق ال���رح���م ا����ص���ت���ع���داداً ل��ع��م��ل��ي��ة ال�����والدة 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وت������زداد ق����وة ه����ذه االن��ق��ب��ا���ص��ات 

الوالدة. اقرتبت حلظة  كلما  وعددها 

قابلة  وهي  فيلد،  ديفرانكو  ل�صتيال  ووفقاً 

نورث  يف  والدة  م�صاعدة مبركز  ومديرة طبية 

املخا�ض،  انقبا�صات  امل�صي  يحفز  ال  كارولينا، 

لع�صلة  الدورية  واالرتخاء  ال�صد  عملية  وهي 

الرحم التي ت�صاعد يف نهاية املطاف، على دفع 

امل�صي  ي�صاعد  قد  ذل��ك،  وم��ع  للخارج.  الطفل 

للوالدة.  اجل�صم  تهيئة  يف 

اأن��واع  بجميع  اجل�صم  “مير  �صتيال:  تقول 

االأ�صابيع  يف  الوالدة  لعملية  املمهدة  التغيريات 

ال���ت���ي ت�����ص��ب��ق امل���خ���ا����ض. ي�����ص��ب��ح ع��ن��ق ال��رح��م 

-ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ض- اأك����ر ل��ي��ون��ة واأق���ل 

ال�صدادة  وت�صقط  يت�صع  اأن  ميكن  بحيث  �صمكاً 

امل��خ��اط��ي��ة امل����وج����ودة يف ع��ن��ق ال���رح���م، وال��ت��ي 

ت�����ص��اع��د ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل م���ن ال���ع���دوى. 

ال�صفلي  -اجل���زء  ال��رح��م  عنق  امل�صي  وي�صاعد 

على  باملهبل-  ال��رح��م  ي�صل  ال��ذي  ال��رح��م  م��ن 

الوالدة”. قبل  الالزمة  التغيريات  ل  حتُمّ

 ”Live Science“ وقالت �صتيال ملوقع

ال��ت��م��اري��ن  م���ن  امل�������ص���ي  “يعترب  االأم����ري����ك����ي: 

االأخرية  الفرتة  يف  املفيدة  الرائعة  الريا�صية 

من احلمل؛ مل�صاعدة الطفل على اال�صتقرار يف 

اأَنّ ن�صيحة امل�صي قبل الوالدة  احلو�ض. اأعتقد 

قد  املنطلق.  ه��ذا  م��ن  ت��اأت��ي  امل��خ��ا���ض  لتحفيز 

الرحم  عنق  على  الطفل  راأ���ض  �صغط  ي�صاعد 

لتهيئة  الربو�صتاغالندينات  بع�ض  اإط��الق  يف 

للمخا�ض”. اجل�صم 

و”الربو�صتاغالندينات” هي جمموعة من 

ال��ه��رم��ون��ات ال��ت��ي ت���وؤدي وظ��ائ��ف ع��دي��دة، من 

اال�صتعداد  على  الرحم  عنق  م�صاعدة  �صمنها 

مت�صلباً  الرحم  عنق  يكون  ما  ع��ادًة  ل��ل��والدة.  

اأث���ن���اء ف���رتة احل��م��ل؛ ل��الح��ت��ف��اظ ب��ال��ط��ف��ل يف 

“الربو�صتاغالندينات”  وت��ع��م��ل  ال����داخ����ل، 

املخا�ض؛  قبل  ال��رح��م  عنق  تليني  تعزيز  على 

الوالدة. اإىل قناة  لتمكني الطفل من االنتقال 

وب���ن���اًء ع��ل��ي��ه، وب��ي��ن��م��ا ال ي����وؤدي امل�����ص��ي اإىل 

حت��ف��ي��ز امل��خ��ا���ض ع��ل��ى ال���ف���ور، ق���د ي�����ص��اع��د يف 

اإع��داد  ث��َمّ  وم��ن  وتليينه،  ال��رح��م  عنق  ترقيق 

املخا�ض  عملية  نحو  م  والتقُدّ للوالدة  اجل�صم 

اأقرب قلياًل مما كان متوقعاً. يف وقت 

بامل�صي؟ البدء  الن�صاء  على  يجب  متى 

احل��م��ل  م����ن   40 ال� االأ�����ص����ب����وع  ح���ل���ول  م����ع 

الوالدة. عملية  لت�صهيل  مهماً؛  امل�صي  ي�صبح 

ف��اإن   ،lamaze م��وق��ع  يف  ورد  مل��ا  ووف���ق���اً 

التالية:  يكون مهماً كذلك يف احلاالت  امل�صي 

االنقبا�صات  تكون  عندما  املبكر:  املخا�ض 

م���ت���ب���اع���دة وم���ع���ت���دل���ة، ي�������ص���اع���د امل�������ص���ي ع��ل��ى 

تقل�صات  اإح��داث  يف  ي�صاعد  وقد  ا�صتمراريتها 

بع�صها.  واأقرب من  اأقوى 

ق��د ي�����ص��اع��د امل�����ص��ي يف امل��خ��ا���ض امل��ب��ك��ر على 

دف����ع امل���خ���ا����ض ب�����ص��ك��ل اأ�����ص����رع ق��ل��ي��اًل ل��ي��دخ��ل 

اأن  اإىل  االنتباه  )م��ع  الن�صط  املخا�ض  مرحلة 

بال�صرورة(.  دائماً  ذلك ال يحدث 

التوقف  اإىل  �صتحتاجني  االأوقات،  يف معظم 

ع���ن امل�����ص��ي اأث���ن���اء االن���ق���ب���ا����ض. م���ن امل���ه���م اأال 

طريق  ع��ن  املبكر  امل��خ��ا���ض  يف  نف�صك  ُت��ه��دي 

ي��ك��ون  ق��د  املخا�ض”.  “بدء  اأج����ل  م��ن  امل�����ص��ي 

اإىل  اأم�����ام�����ك ط����وي����اًل وحت���ت���اج���ني  ال���ط���ري���ق 

الطاقة.  على  احلفاظ 

�صم(:   6-9 من  )التمدد  الن�صط  املخا�ض 

االنقبا�صات  ت��ك��ون  الن�صط  امل��خ��ا���ض  ح��ال��ة  يف 

اأك����ر ح���دة وت���اأت���ي ب�����ص��ك��ل م��ت��ك��رر. مي��ك��ن اأن 

الن�صط يف تخفيف  املخا�ض  اأثناء  امل�صي  ي�صاعد 

احلفاظ  يف  ي�صاعد  اأن  وميكن  امل��خ��ا���ض،  �صدة 

عظام  حتريك  طريق  ع��ن  املخا�ض  تقدم  على 

احل����و�����ض، مم����ا ي�����ص��اع��د ع���ل���ى و����ص���ع ال��ط��ف��ل 

اأث��ن��اء  بامل�صي  ت�صعرين  ال  ق��د  منا�صب.  ب�صكل 

بداية  به يف  ت�صعرين  بقدر ما  الن�صط  املخا�ض 

ق�صرية  مل�����ص��اف��ات  مت�صي  اأن  ح���اويل  امل��خ��ا���ض. 

يف  فقط  امل�صي  ك��ان  ل��و  حتى  م�صتقيم،  بظهر 

الوالدة.  حدود غرفة 

لماذا ُتنصح النساء بالمشي أثناء المخاض، وهل هو فعال حقًا؟
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  االنباط – عمان 

ب��رن��ام��ج  �صم�صم”،     يتعاون “اأهاًل 

يقدمه  والذي  جوائز  على  احلائز  االأطفال 

مبتكرو “اإفتح يا �صم�صم” وبرامج “�ص�صمي 

ح��ول   )Sesame Street( »صرتيت�

را�صد  اأب��ي  ري��ا  العربية  النجمة  العامل، مع 

يف حلقة خا�صة.

 اأب���������ي را�������ص������د ه������ي م����ذي����ع����ة وم���ن���ت���ج���ة 

يف  مب�صاركتها  ت�صتهر  لبنانية  و�صحفية 

 Arabs التلفزيوين الربنامج  ا�صت�صافة 

Got Talent والربنامج 
 Scoop with الرتفيهي االإخ����ب����اري 

اأب���رز  م��ن  Raya على MBC.  كونها 
ال�صرق  يف  الرتفيه  جم��ال  يف  ال�صحافيني 

من  كمرا�صلة  را���ص��د  اأب���ي  عملت  االأو����ص���ط، 

الرتفيهية  الفعاليات  اأهم  يف  احلدث  اأر�ض 

ال��ع��امل��ي��ة ك��ح��ف��ل ت���وزي���ع ج���وائ���ز االأو����ص���ك���ار 

من  كبري  وع��دد  ال�صينمائي  كان  ومهرجان 

العاملية.  ال�صينما  فعاليات 

را����ص���د  اأب������ي  اخ����ت����ريت  ف���ق���د  ذل������ك،   اإىل 

ك�����ص��ف��رية ل���ل���ن���واي���ا احل�����ص��ن��ة ل��ل��م��ف��و���ص��ي��ة 

ال���������ص����ام����ي����ة ل����������الأمم امل�����ت�����ح�����دة ل���������ص����وؤون 

قوي  �صوت  وهي   ،UNHCR الالجئني

ي�صاهم يف دعم االأطفال ومتكينهم، ال �صيما 

ال��ذي  االأم����ر  اأولئك  املتاأثرين  بالنزوح، 

حيث  �صم�صم،  الأه��اًل  بديهياً  �صريكاً  جعلها 

ج��زء  ال��ت��ل��ف��زي��وين  التعليمي  ال��ربن��ام��ج  اأن 

دعم  اإىل  يهدف  اأو�صع  اإن�صاين  برنامج  من 

االأط��ف��ال واالأ���ص��ر املت�صررة من االأزم��ات يف 

اأنحاء املنطقة. خمتلف 

 الهدف التعليمي االأ�صا�صي ملو�صم “اأهاًل 

االأطفال  قدرات  تعزيز  هو  �صم�صم” احلايل 

ع���ل���ى ح����ل امل�������ص���ك���الت م����ن خ�����الل ت��ن��ي��د 

حيوياً  عن�صراً  يعترب  الذي  االأم��ر  خيالهم، 

ولرفاههم  التكيف،  على  االأط��ف��ال  ق��درة  يف 

االجتماعي والعاطفي. واإن ظهور اأبي را�صد 

ك�����ص��ي��ف��ة خ��ا���ص��ة يف احل��ل��ق��ة االأخ������رية من 

لالأطفال  اخليال  اأهمية  على  ُي�صدد  املو�صم 

فيما هم يتعاملون مع العقبات اليومية.

 يف احل��ل��ق��ة، ي��دف��ع ال��ع��م��ل اخل���رّي ال��ذي 

ال�صخ�صيات  اإح��دى  وهي  معزوزة،  به  تقوم 

املحبوبة يف الربنامج، بها اإىل دائرة ال�صوء، 

وع��ل��ي��ه ت��ت��م دع��وت��ه��ا حل�����ص��ور ح���دث رف��ي��ع 

اإعالمها  امل�صتوى، ذي �صجادة حمراء، ويتم 

باأنه �صتتم مقابلتها من قبل اأحد امل�صاهري. 

تراود معزوزة م�صاعر كبرية، فهي متحم�صة 

ومتوترة يف الوقت ذاته. ولكنها تتغلب على 

م�صاعرها وت�صتعد للحدث من خالل تخيل 

نف�صها مت�صي على ال�صجادة احلمراء لت�صل 

اليوم املوعود، تطّبق  املقابلة، ويف  اإىل مكان 

عندما  حديثاً  املكت�صفة  مهاراتها  م��ع��زوزة 

تقابل اأبي را�صد الإجراء املقابلة.

امل���دي���رة  ب��ردان��ا���ص��ف��ي��ل��ي،  اإ����ص���ت���ي   تقول 

امل�����ص��رف��ة ل��ربن��ام��ج الأه��اًل  االأوىل وامل��ن��ت��ج��ة 

يف  “اإننا  ���ص��م�����ص��م:  ور�����ص����ة  ل����دى  ���ص��م�����ص��م 

اأب���ي را���ص��د،  غ��اي��ة احل��م��ا���ض للعمل م��ع رّي���ا 

ف��ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ك��ون��ه��ا م��ت��ع��ددة امل��واه��ب، 

للكثريين  ب��ه  ي��ح��ت��ذى  من��وذج��اً  رّي���ا  تعترب 

اأهمية  على  حقيقي  مثال  وهي  املنطقة،  يف 

تلهم  اأن  ن��اأم��ل  اأح���الم���ه.  وراء  امل���رء  ���ص��ع��ي 

باأنف�صهم،  لالإميان  ال�صغار  م�صاهدينا  رّي��ا 

لتحقيق  بثقة  وال�����ص��ع��ي  خ��ي��ال��ه��م،  وت��ن��ي��د 

اأهدافهم ».

 وب����دوره����ا ع��ّل��ق��ت رّي�����ا اأب�����ي را����ص���د على 

“كان  قائلًة:  �صم�صم”  “اأهاًل  م��ع  تعاونها 

ب�صكل  مم��ي��زاً  �صم�صم  اأه���اًل  حلقة  ت�صوير 

�صخ�صيات  يل  تعنيه  ملا  فقط  لي�ض  خا�ض، 

ال���ربن���ام���ج، ول��ك��ن اأي�����ص��اً ب�����ص��ب��ب احل��م��ا���ض 

علمت  ابنتي عندما  غ��م��ر  ال����ذي  ال�����ص��دي��د 

ب���االأم���ر. اإىل ذل���ك، ف���اإن االأج�����واء ال��رائ��ع��ة 

يف م���وق���ع ال��ت�����ص��وي��ر اأ����ص���ف���ت ع��ل��ى ال��ي��وم 

اأكر.« خ�صو�صية 

2020، ح�صد  اإطالقه يف فرباير   منذ 

اأه����اًل ���ص��م�����ص��م ع��ل��ى ن�����ص��ب��ة م�����ص��اه��دة ف��اق��ت 

ال�صرق  اأنحاء  ال� 18 مليون طفل يف جميع 

االأو�صط و�صمال اإفريقيا. وقد فاز الربنامج 

Anthem 2022 الذهبية  ب��ج��ائ��زة 

ال����ع����م����ل  يف  اخل�������ا��������ص�������ة  ل�����ل�����م�����������ص�����اري�����ع 

ت��ر���ص��ي��ح��ه  ومت  االإن�������ص���ان���ي���ة،  واخل�����دم�����ات 

 2021 ل��ع��ام  جلائزة Emmy الدولية 

عن حلقة “ ذكريات قدمية«.

وحم���ت���وى  ال���ك���ام���ل���ة  احل���ل���ق���ات   تتوفر 

على  �صم�صم”  “اأهاًل  على �صفحة  اإ���ص��ايف 

“اأهاًل  ���ص��ف��ح��ة  زي�����ارة  ال���رج���اء  ي���وت���ي���وب. 

www.ahlansimsim. �صم�صم« 

وجم��م��وع��ة  االأط���ف���ال  org ملزيدق�ص�ض 
متنوعة من املواد لدعم التعليم املنزيل. 

أهاًل سمسم يتعاون مع رّيا أبي راشد في موسمه السادس

سائق »توك توك« بالهند
 يدفع ثمن فوزه بـ3 ماليين دوالر 

من اليانصيب.. الناس حّولوا 
حياته إلى جحيم

لألطفال.. الطماطم تعطيهم 
فوائد عجيبة

ماذا يحدث عندما تحظر شخصا 
ما على واتساب؟

االنباط – وكاالت 

فاز  توك” ه��ن��دي  “توك  �صائق  ي��ع��اين 

م�صابقة  يف  اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��الي��ني  ب����3 

طلباً  له  النا�ض  مالحقة  من  اليان�صيب، 

للم�صاعدة، ما ا�صطره اإىل ترك منزله. 

�صحيفة The Times الربيطانية، 

 ،2022 �صبتمرب/اأيلول   26 الثالثاء  قالت 

باليان�صيب  ي��ف��وز  اأن  قبل  ب��اب��و،  اأن���وب  اإن 

االأ�صبوع املا�صي، كان مديناً باأموال كثرية، 

على  للح�صول  بطلب  ت��ق��دم  اأن���ه  ل��درج��ة 

لالنتقال  يخطط  وك���ان  م�����ص��ريف،  ق��ر���ض 

اإىل ماليزيا للعمل طباخاً.

اعرتف بابو باأنه جلاأ اإىل ح�صالة ابنه 

ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر ع��ام��ني ل�����ص��راء ت��ذك��رة 

اليان�صيب التي فاز فيها، وكان ينق�صه 60 

�صنتاً لدخول ال�صحب على اجلائزة.

ل���ك���ن يف االأ�����ص����ب����وع ال�������ذي ت����ال ف����وزه 

باجلائزة االأوىل البالغة 250 مليون روبية 

اأ���ص��ب��ح��ت  اأم���ري���ك���ي(،  دوالر  م���الي���ني   3(

ح�����ص��ود م��ن ال��غ��رب��اء واالأق������ارب حت��ا���ص��ره 

وتطلب املال.

ال��رن��ني،  ع��ن  هاتفه  يتوقف  مل  ك��ذل��ك 

ب��ي��ن��م��ا ح�����ص��ر امل��ل��ت��م�����ص��ون اإىل م��ن��زل��ه يف 

مع  ث��ريوف��ان��ان��ث��اب��ورام،  ال��والي��ة،  عا�صمة 

الق�ص�ض احلزينة،  جمموعة متنوعة من 

وتبعه النا�ض اأي�صاً يف ال�صارع، وجذبوه من 

جريان  وي�صكو  حوله،  واحت�صدوا  قمي�صه 

اأن�����وب م���ن اأن���ه���م ���ص��ئ��م��وا احل�����ص��ود خ���ارج 

منزله.

م��اي��ا، احل��ام��ل بطفلهما  ب��اب��و،  زوج����ة 

اإن��ه  املحليني،  لل�صحفيني  ق��ال��ت  ال��ث��اين، 

قد  ال�صينمائية  النجومية  احتمال  حتى 

بع�ض  “يقول  واأو���ص��ح��ت:  اأم��ام��ه��م،  ظهر 

اأو   20 اأعطيناهم  اإذا  اإننا  االأف��الم  منتجي 

يف  اأدواراً  ف�صيمنحوننا  روب��ي��ة  مليون   30

اأفالمهم”.

في�صبوك،  على  فيديو  مقطع  يف  لكن 

ق�����ال ب���اب���و اإن������ه ي�����ص��ع��ر ب��ال�����ص��ي��ق ب�����ص��ب��ب 

عن  الرحيل  اإىل  االآن  ويتطلع  االه��ت��م��ام، 

بلده دون عودة.

منزل  وبقيت يف  “ذهبت  ب��اب��و:  اأ���ص��اف 

اأق����ارب����ي، ل��ك��ن ب��ط��ري��ق��ة م���ا وج���د ال��ن��ا���ض 

اأي�صاً وجاءوا اإىل هناك، واالآن  ذلك املكان 

اإىل منزيل الأَنّ طفلي مري�ض، لكن  ُعدت 

ال مي��ك��ن��ن��ي ح��ت��ى ا���ص��ط��ح��اب ط��ف��ل��ي اإىل 

ويطلبون  ي��اأت��ون  ال��ن��ا���ض  الأَنّ  امل�صت�صفى، 

امل�ساعدة”.

خيار  الهند  يف  ال��والي��ة  يان�صيب  يوفر 

بهويتهم،  ال��ف��ائ��زي��ن  ب�����ص��ري��ة  االح��ت��ف��اظ 

واخ����ت����ار ال�����ص��خ�����ض ال�����ذي ف����از ب��اجل��ائ��زة 

بابو  لكن  ا�صمه،  عن  الك�صف  ع��دم  الثانية 

مل يخرت فعل ذلك.

 15 ي�صرتي بابو تذاكر اليان�صيب منذ 

ع��ام��اً، لكنه مل ي��رب��ح م��ن ق��ب��ل اأك���ر من 

5000 روبية )61 دوالراً اأمريكياً(.

لكن على الرغم من اأَنّ الزوجني �صارا 

لكنهما  ال��ف��ور،  على  املاليني  اأ�صحاب  من 

اأو  الثانية  باجلائزة  ف��ازا  لو  االآن  يتمنيان 

 600( روب��ي��ة  م��ل��ي��ون   50 بقيمة  ال��ث��ال��ث��ة- 

روب��ي��ة  م��الي��ني  اأم��ري��ك��ي و10  األ���ف دوالر 

)122 مليون دوالر تقريباً( على التوايل- 

لتجنب الدعاية التي جاءت مع فوزهما.

املُكَت�صفة  ث��روت��ه  الإن��ف��اق  ب��اب��و  يخطط 

ح��دي��ث��اً يف ت�����ص��ف��ي��ة دي���ون���ه، وب���ن���اء م��ن��زل 

وم�صاعدة بع�ض االأقارب والتربع لالأعمال 

تاأ�صي�ض عمل ت��اري �صغري  ثم  اخلريية، 

يف �صناعة ال�صيافة.

االنباط – وكاالت 

ت��ن��ف��رد ال��ط��م��اط��م ب���ف���وائ���د وخ���وا����ض 

تختلف عن باقي املزروعات. واخل�صراوات 

���ص��واء م��ن ن��اح��ي��ة ال��وق��اي��ة م��ن امل��ر���ض اأو 

ع����الج امل���ر����ض ن��ف�����ص��ه. وم����ن اأه�����م ف��وائ��د 

الطماطم لالأطفال:

  تقوي الدّم ومينع فقره عند الطفل

  حتافظ على �صحة اال�صنان

  تقوي جهاز املناعة عند الطفل

  ت��ع��زز ال��روؤي��ة وي��ح��اف��ظ على تطور 

منو العني

  حت�����ارب االإم�������ص���اك وي��ح��اف��ظ على 

اجلهاز اله�صمي

بنائها  يف  وي�صاعد  الع�صالت  تقوي    

ب�صكل �صليم

  ل��ه��ا ال���ق���درة ع��ل��ى ق��ت��ل امل��ي��ك��روب��ات 

واجلراثيم يف االأمعاء

  ت��ع��م��ل ع���ل���ى ب���ن���اء ع���ظ���ام ال��ط��ف��ل. 

K ويقويها ملحتواه العايل بفيتامني

  تعطى لالأطفال فوق ال�صنة. وذلك 

الحتوائه على ن�صبة عالية من احلمو�صة 

التي توؤثر �صلباً على الطفل. ال�صغري

االنباط – وكاالت 

ي�����ص��ت��خ��دم ال���ع���دي���د م����ن االأ����ص���خ���ا����ض 

كو�صيلة  هواتفهم  على   WhatsApp
خيار  اإن���ه  ب��االآخ��ري��ن،  لالت�صال  اأ�صا�صية 

ج���ي���د ل���ل���ر����ص���ائ���ل ال��ن�����ص��ي��ة وامل����ح����ادث����ات 

اأ���ص��دق��ائ��ك  ل���دى  ي��ك��ن  اإذا مل  اجل��م��اع��ي��ة 

يف  يعي�صون  كانوا  اأو  الهاتف  نف�ض  جميًعا 

اخلارج نقال عن موقع �صيدتي نت.

ب��ع�����ض االأح���ي���ان ي�صبح  وم���ع ذل����ك، يف 

م����ن ال���������ص����روري ح���ظ���ر ���ص��خ�����ض م����ا ع��ل��ى 

WhatsApp �صواء كنت تتلقى مكاملات 
معروفة،  غ��ري  اأرق���ام  م��ن  ن�صية  ر�صائل  اأو 

جهة  قبل  م��ن  مل�صايقات  تتعر�ض  كنت  اأو 

لوقف  �صهلة  طريقة  حظرها  ف��اإن  ات�صال، 

االت�صال دون مواجهة غري مريحة.

وب������ح�������������ص������ب م����������ا ن���������������ص�������ره م�����وق�����ع 

ي���وؤدي  ف��ق��د   ،businessinsider
 WhatsApp على  م��ا  �صخ�ض  حظر 

اإي���ق���اف االت�������ص���ال امل��ب��ا���ص��ر م���ن ه��ذا  اإىل 

امل�������ص���ت���خ���دم، ل��ك��ن��ه ال ي���زي���ل���ه م����ن ج��ه��ات 

االت�������ص���ال اخل���ا����ص���ة ب���ك ل��ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك، 

�صيتعني عليك اإزالة جهة االت�صال اخلا�صة 

ا اإلغاء  بهم من هاتفك يدوًيا ميكنك اأي�صً

حظر اأي �صخ�ض قمت بحظره يف اأي وقت 

من  ا�صرتاحة  اإىل  بحاجة  كنت  اإذا  لذلك 

ق��ادًرا  ف�صتظل  ق�صرية،  لفرتة  ما  �صخ�ض 

على التحدث اإليه مرة اأخرى عندما ت�صعر 

بذلك.

ا  ماذا يحدث عندما حتظر �شخ�شً

ما على WhatsApp؟

���ا م������ا ع��ل��ى  ع����ن����دم����ا حت����ظ����ر ����ص���خ�������صً

تلقي  ع���ن  ���ص��ت��ت��وق��ف   ،WhatsApp
ا�صتمر  اإذا  حتى  منه،  وامل��ك��امل��ات  الر�صائل 

على  اأب���ًدا  يظهر  فلن  الر�صائل،  اإر���ص��ال  يف 

هاتفك.

وب���امل���ث���ل، ف�����اإن م��ع��ل��وم��ات��ك حت��دي��ث��ات 

ال�صخ�صي  امللف  �صورة  وتغيريات  احلالة 

والطوابع الزمنية “اآخر ظهور” لن تكون 

مرئية بعد االآن لل�صخ�ض الذي حظرته.

وحت��دث��ت ���ص��ي��دت��ي ���ص��اب��ق��ا ع��ن طريقة 

دون   WhatsApp وات�����ص��اب  تعطيل 

اإي��ق��اف ال���واي ف��اي على اآي��ف��ون واأن��دروي��د 

والتى تتمثل فيما يلي:

– افتح تطبيق االإعدادات على هاتفك، 
ثم انتقل اإىل التطبيقات.

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ق���ائ���م���ة  ع���ر����ض  – ث����م 
الكاملة بعدها ابحث عن تطبيق »وات�صاب 

.»Whatsapp
– عقب حتديد موقع تطبيق وات�صاب، 
ان���ق���ر الإدخ�������ال ع���الم���ة ت��ب��وي��ب ج���دي���دة، 

كمثل كتابة احلجم وبيانات التطبيق، ويف 

على  ا�صغط  زرين  يوجد  العلوية  الناحية 

.»Force Stop« خيار

ُي���ت���ي���ح ل����ك ه�����ذا االإج���������راء يف ه���وات���ف 

االآيفون واالأندرويد �صواًء اإمكانية تعطيل 

ب��ع��ده��ا  ث���م   ،WhatsApp وات�������ص���اب 

يجب عليك االنتقال اإىل و�صع اال�صتعداد 

حيث تظل باقي تطبيقات هاتفك مفتوحة 

وي����وؤدي  ب�����ص��ورة طبيعية مت���اًم���ا،  وت��ع��م��ل 

واالإ�صعارات  الر�صائل  منع  اإىل  االأم��ر  هذا 

لتتمكن من اال�صتمرار يف ا�صتخدام هاتفك 

وهو مت�صل باالإنرتنت دون تلقي ر�صائل.

ط��ري��ق��ة م��ن��ع وات�������ص���اب م���ن ال��و���ص��ول 

لبيانات االإنرتنت

وات�صاب  تطبيق  متنع  اأن  ا  اأي�صً ميكنك 

WhatsApp من الو�صول اإىل بيانات 
االإنرتنت، عرب اخلطوات االآتية:

اإعدادات الهاتف. تطبيق  – افتح 
التطبيقات  اإىل  انتقل  بعدها  ث��م   –
وحدد تطبيق وات�صاب من بني التطبيقات.

خيار  على  ال�صغط  عليك  بعدها   –
.»Force Stop فر�ض االإيقاف«


