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 الأنباط – زينة الرببور

عبداهلل  امللك  جلاللة  الأخ���ر  اللقاء  بعد 

ال���ث���اين م���ع مم��ث��ل��ن ع���ن ال���ق���ط���اع ال���دوائ���ي 

الأردن  دور  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اأه��م��ي��ة  وت���اأك���ي���ده 

اإن��ت��اج الأدوي���ة..  ال��ري��ادي و�صدارته يف جم��ال 

هل يحدث لهذا القطاع قفزة نوعية حقيقية؟ 

وه���ل ���ص��ي��ك��ون ل���روؤي���ة ال��ت��ح��دي��ث الق��ت�����ص��ادي 

ب�صمة يف دعم القطاع ؟  ويف ال�صياق ذاته اكد 

وال��ل��وازم  العالجية  ال�صناعات  ق��ط��اع  ممثل 

الطبية يف غرفة �صناعة الأردن الدكتور فادي 

هو  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأن  الأط��ر���ش 

الداعم الأول.

التفا�صيل �ص »2«

 التحرش اللفظي.. دعوات محاربته تصطدم بتردد 
الضحية بالشكوى والخوف من االنتقام

 أمانة عمان تطلق برنامجا ثقافيا رمضانيا

النباط- ديانا البطران

يعد التحر�ش اللفظي من اأ�صكال التحر�ش 

من  ال��ع��دي��د  يعانيه  ال���ذي  ال�صلبي  اجلن�صي 

الأفراد خا�صة الن�صاء، ويت�صمن هذا التحر�ش 

امل�����ص��ي��ئ��ة وال���ك���الم اجلن�صي  ال��ل��غ��ة  ا���ص��ت��خ��دام 

اخل����اد�����ش ل��ل��ح��ي��اء ال�����ذي ي������وؤدي اإىل ���ص��ع��ور 

ال�صحية بالإحراج والذل وال�صتهانة.

ون���ع���اين ال���ع���دي���د م���ن ال��ف��ت��ي��ات وال��ن�����ص��اء 

امل��ارة  بع�ش  قبل  م��ن  اللفظي  التحر�ش  م��ن 

ال��ع��ام��ة، حيث ب�صعرن  ال�����ص��وارع والأم��اك��ن  يف 

باخلوف والقلق من التعر�ش لهذا النوع من 

تقدمي  فيما يرتددن يف  اللفظية،  العتداءات 

ب�صبب  احل���الت،  لهذه  التعر�ش  عند  �صكوى 

اخلجل والتحفظ، اأو لأ�صباب اأخرى كاخلوف 

من النتقام والتهديد.

التي  الق�صية،  ه��ذه  ح��ول  الآراء  وتتباين 

والتجارب  والرتبية  بالثقافة  تتاأثر  اأن  ميكن 

والعرقية  والدينية  والجتماعية  ال�صخ�صية 

واجلن�صية والعمرية وغرها من العوامل. 

وح���ول ذل���ك، ق��ال��ت امل��واط��ن��ة مل��ي��اء النهار 

وغر  خ��ط��رة  م�صكلة  اللفظي  التحر�ش  اأن 

عن  الإب���الغ  الن�صاء  على  واأن��ه يجب  مقبولة، 

يتمكن  حتى  لها،  تتعر�صن  حتر�ش  حالة  اأي 

واحلد  الظاهرة  لهذه  الت�صدي  من  املجتمع 

منها.

ي�صعرن  الن�صاء  ان  العلي  رام���ا  واو���ص��ح��ت 

ب��اخل��وف وال�����ص��ع��ف ع��ن��د التبليغ ع��ن ح��الت 

ال��ل��ف��ظ��ي، وذل�����ك لأن���ه���ن يخ�صن  ال��ت��ح��ر���ش 

اأو  للتهديد  اأو  املتحر�صن  لنتقام  التعر�ش 

الإيذاء اجل�صدي.

لهذه  ا�صتنكاره  عن  الحمد  احمد  واع��رب 

الت�صرفات داعيا اأن نعمل جميعاً على حماربة 

اجلن�صي  التحر�ش  واأ�صكال  اللفظي  التحر�ش 

الأخ���������رى، وت����وف����ر ب��ي��ئ��ة اآم����ن����ة وحم���رتم���ة 

العي�ش  م��ن  اجل��م��ي��ع  يتمكن  ح��ت��ى  للجميع، 

بكرامة واحرتام.

التفا�صيل �ص »3«

النباط-عمان 

امل��ب��ارك،  رم�����ص��ان  �صهر  مبنا�صبة  ع��م��ان- 

وحت���ت رع��اي��ة اأم���ن ع��م��ان ال��ك��رى ال��دك��ت��ور 

ي��و���ص��ف ال�������ص���وارب���ة، اأط���ل���ق���ت دائ������رة امل���راف���ق 

بالتعاون  عمان  امانة  يف  الثقافية  وال��رام��ج 

مع جمعية الثقافة العربية الإ�صالمية م�صاء 

اليوم برناجما ثقافيا رم�صانيا، ميتد لنهاية 

ال�صهر الف�صيل.

انطلق  ال���ذي  ال���ري،  ال��رن��ام��ج  وي�صتمل 

اليوم يف جالري راأ�ش العن، على العديد من 

الإن�صادية  واحل��ف��الت  واملحا�صرات  الفقرات 

الرنامج  ليكون  وال�صغار  لالأطفال  وفقرات 

اأ�صريا،.

التفا�صيل �ص »2«

 بونس: اللقاء مثل دعما كبيرا وقوي للعاملين بالقطاع 
لالستمرار بتحقيق االنجازات 

بعد لقاء الملك.. هل سيشهد قطاع 
األدوية قفزة نوعية

الأنباط-عمان

الطعام  ع��ن  امل�صلم  الإن�����ص��ان  ام��ت��ن��اع  ج��اء 

وال�صراب طيلة �صهر رم�صان املبارك، لتحقيق 

مق�صد عظيم وغ��اي��ة ك��رمي��ة، وه��ي الإرت��ق��اء 

للتقوى  و�صوًل  وتهذيبها  الب�صرية  بالنف�ش 

املحتاجن،  مع  وال�صعور  القلب،  حملها  التي 

وتقدمي اأمنوذج يف الأخالق.

الأردنية  اجلامعة  يف  ال�صريعة  كلية  عميد 

ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ال���ك���ي���الين، ق����ال اإن 

املق�صد العظيم لل�صيام ينبغي اأن يكون حا�صرا 

عند كل م�صلم لتكون عبادة اهلل يف هذه العبادة 

واإمن��ا يف  ال�صكل فقط،  وف��ق ما �صرع، لي�ش يف 

امل�صمون ويف الظاهر واجلوهر .

اإنتاج  على  تعمل   ، ال�صيام  عبادة  اأنَّ  وب��ن 

وقيميًّا؛  وخلقيًّا  ا  ح�صاريًّ وجتديدها  الأم��ة 

حن يحقق امل�صلم.

التفا�صيل �ص »4«

النباط-وكالت

ال��ه��ي��ئ��ة الإ���ص��الم��ي��ة العليا  ح��ّم��ل رئ��ي�����ش 

حكومة  الأق�����ص��ى،  امل�صجد  خطيب  بالقد�ش، 

يف  توتر  اأو  ت�صعيد  اأي  م�صوؤولية  الح��ت��الل 

امل�صجد الأق�صى ومدينة القد�ش

ملتفون  امل�صلمن  اأن  �صري  ال�صيخ  واأك��د 

حول الأق�صى، وهو ما ج�صده زحف امل�صلن 

ع��ن  م���ع���رب���اً  اجل���م���ع���ة،  ����ص���الة  لأداء  اأم���������ش 

بحكومة  املتطرف  ال��وزي��ر  لتهديدات  رف�صه 

الح����ت����الل، اإي���ت���م���ار ب���ن غ���ف���ر، ب�������ص���اأن منع 

ال�����ص��الة ب��الأق�����ص��ى يف ال��ع�����ص��ر الأواخ������ر من 

رم�صان

واأو�صح اأن زحف امل�صلن اأم�ش اإىل امل�صجد 

الأق�������ص���ى، ي��ب��ع��ث ال��ف��خ��ر وال���ع���زة وال��ك��رام��ة 

والأم��������ل، ب�����اأن الأم������ة الإ����ص���الم���ي���ة و���ص��ع��ب��ن��ا 

الفل�صطيني بخر، لفتاً اإىل اأن عدد امل�صلن 

اأم�ش زاد عن 100 األف م�صٍل

التفا�صيل �ص »9«

  شهر رمضان.. تسمية قبل
 اإلسالم وصوم لتهذيب اإلنسان 

وتقويم سلوكه

 الشيخ عكرمة صبري 
ُيحمل االحتالل مسؤولية أي تصعيد 

في األقصى والقدس
النباط-وكالت

اإي�����ص��ت م��ون��ي��ت��ور مقال  ن�صر م��وق��ع م��ي��دل 

للكاتب د.رمزي بارود بعنوان الدول الأفريقية 

فيه  اأك��د  ال��ق��ارة  يف  اإ�صرائيل  م��وؤام��رة  تتحدى 

الإ�صرائيلية �صارون بار يل  ال�صفرة  اأن م�صهد 

الأفريقي  اأثناء ا�صطحابها خارج قمة الحتاد 

اأب���اب���ا يف 18 ف��راي��ر/���ص��ب��اط امل��ا���ص��ي  ب��اأدي�����ش 

اللحظة  اأن  واع���ت���ر  ت��اري��خ��ًي��ا.  م�����ص��ه��ًدا  ي��ع��د 

من  عاًما   20 تتوج  اأن  املفرت�ش  من  ك��ان  التي 

الدبلوما�صية الإ�صرائيلية يف القارة الأفريقية، 

حلظة  لتمثل  قليلة،  ث���واٍن  غ�صون  يف  حتولت 

اأفريقيا.و�صدد الكاتب على  اإ�صرائيلية يف  ف�صل 

ال�صيا�صة  يف  اأ�صا�صًيا  حم��وًرا  �صّكلت  اأفريقيا  اأن 

اخلارجية للكيان ال�صهيوين منذ قيامه، وبذل 

غ��وري��ون  ب��ن  ديفيد  للكيان  وزراء  رئي�ش  اأول 

ج���ه���وًدا خ��ا���ص��ة ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ت��اأي��ي��د دويل 

لإ�صرائيل يف املحافل الدولية ملواجهة املقاومة 

العربية

التفا�صيل �ص »9«

 الدول األفريقية تتحدى مؤامرة إسرائيل في القارة.. وخطة 
نتنياهو ل20 سنة انهارت في ثواٍن

 أيلة تطلق حملة شهر رمضان الخيرية السنوية

 حمامات ماعين... لوحة بانورامية يؤمها آالف الزوار سنويًا

 حمو: »طماطم« األردنية تحتل مرتبة أولى في المنطقة بنشر ألعاب الهواتف 

العقبة النباط- 

اأي���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر حملتها  ب�����داأت ���ص��رك��ة واح����ة 

اخل���ري���ة ال��رم�����ص��ان��ي��ة ل���ه���ذا ال���ع���ام، ا���ص��ت��م��راراً 

لتقاليدها ال�صنوية يف “�صهر اخلر” التي جت�ّصد 

الداعمة  الجتماعية  للم�صوؤولية  ا�صرتاتيجيتها 

امل�صتدامة  التنمية  وحتقيق  الجتماعي  للتكافل 

يف العقبة.

توفر  اإىل  ال��رم�����ص��ان��ي��ة  اأي��ل��ة  حملة  وت��ه��دف 

ال��دع��م ال���الزم ل��الأك��ر احتياجاً ع��ر ح��زم��ة من 

تندرج  اخل��ري��ة،  والفعاليات  وامل��ب��ادرات  ال��رام��ج 

�صمن م�صاعيها للتمكن القت�صادي والجتماعي، 

على  الفاعلة  اخل��ري��ة  املوؤ�ص�صات  م��ع  وبالتعاون 

اخلا�صة  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��ق��ب��ة  منطقة  م�����ص��ت��وى 

وتلبية  امل�صتفيدة  الأ���ص��ر  اأو����ص���اع  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 

يف  اأث�����راً  ي��ح��ق��ق  ومب���ا  م��ب��ا���ص��ر  ب�صكل  متطلباتها 

حياتها اليومية.

و�صملت حملة اخلر الرم�صانية التي نفذتها 

اإج��راء ال�صيانة الالزمة لعدد من  اأيلة هذا العام 

ل�صحية  البيئة  لتوفر  العفيفة  لالأ�صر  امل��ن��ازل 

اخلر  ط��رود  توزيع  اإىل  بالإ�صافة  لهم،  املنا�صبة 

رم�صاين  اإفطار  واإق��ام��ة  امل�صتهدفة،  الفئات  على 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��م��ع��ي��ات اخل���ري���ة وم��وؤ���ص�����ص��ات 

القت�صادية  العقبة  منطقة  يف  امل���دين  املجتمع 

اخلا�صة.

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

للتطوير . 

التفا�صيل �ص »3«

النباط- مادبا

الأردن  م���ن  ���ص��ن��وي��اً  ال�������زوار  اآلف  ي��ت��ج��ه   

�صالكن  ال��غ��رب��ي  ب���اجت���اه اجل���ن���وب  وخ���ارج���ه���ا 

واأعينهم  املتعرج  امليت  البحر  ب��ان��ورام��ا  طريق 

اأثناء  اخلالبة  املناظر  اإىل  وي�صاراً  ميينا  تنظر 

ماعن  ح��م��ام��ات  منتجع  قا�صدين  م�صرهم، 

ال�صياحي.

وي�����ص��اه��د ال�����زوار ب��ع��د ن��ح��و ن��ح��و 26 كيلو 

مرتا وهم ينخف�صون عن م�صتوى �صطح البحر 

�صاخنة  و����ص���اللت  ع��ي��ون��ا  م���رتا   150 ح����وايل 

تنهمر من اأعايل اجلبال الداكنة اللون، را�صمة 

الطبيعة،  اأح�����ص��ان  األ��وان��ه��ا  ب��ان��ورام��ي��ة  ل��وح��ة 

�صوتها يتحدث عن ما�ش �صارب عمق التاريخ.

وقال مدير �صياحة مادبا وائل اجلعنيني ان 

هامة  حمطة  ي�صكل  م��اع��ن  ح��م��ام��ات  منتجع 

تزدهر  التي  العالجية  ال�صياحة  خريطة  على 

املنطقة  م��ن��اخ  ب�صبب  ال�صتاء  ف�صل  يف  خا�صة 

ال��داف��ئ ال��ق��ري��ب م��ن الأغ����وار واح��ت��وائ��ه��ا على 

ترتاوح  والتي  ال�صاخنة  الينابيع  من  جمموعة 

درجات حرارتها بن 32 اإىل 65 درجة مئوية.

املعدنية  ال�صاخنة  مياهها  طبيعة  وت�صكل 

عن�صر عامل.

التفا�صيل �ص »3«

النباط- عمان

“طماطم” املرتبة  الأل���ع���اب  ���ص��رك��ة  حت��ت��ل   

املحمولة  الهواتف  األعاب  ن�صر  الأوىل يف جمال 

�صاب  اأ�ص�صها  والتي  املنطقة،  يف  العربية  باللغة 

اأردين عام 2013.

ال�صركة بح�صب موؤ�ص�صها ح�صام  وا�صتطاعت 

حمو ن�صر اأكر من 50 لعبة اإلكرتونية، ا�صافة 

م��ن مليون  واك���ر  م��ل��ي��ون حت��م��ي��ل،   150 اإىل 

م�صتخدم ن�صط �صهريا.

وق����ال ح��م��و اإن ل���دى ال�����ص��رك��ة ن��ح��و 150 

يف  وم���ك���ات���ب  الأردن،  يف   85 م��ن��ه��م  م���وظ���ف���ا، 

مبينا  القاهرة،  يف  وقريبا  واأبوظبي  ال�صعودية 

ال�صوق  يف  ممتعة  األعاب  توفر  على  تعمل  اأنها 

الهواتف  لألعاب  الأول  النا�صر  تعد  اإذ  العربي، 

املحمولة يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.

وعن التحديات التي تواجه �صناعة الألعاب، 

ق��ال حمو لوكالة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة )ب���رتا(، اإن 

هذا  يف  املوؤهلة  وال��ك��وادر  الكفاءات  ن��درة  اأهمها 

املجال، ول�صيما اأن اجلامعات الأردنية ل تدر�ش 

يقع  وب��ال��ت��ايل  الأل���ع���اب،  �صناعة  مناهجها  يف 

اإىل تعلمها  العبء على العاملن يف هذه املهنة 

باأنف�صهم.

اإط����الق  اإىل  ال�����ص��رك��ة  دف����ع  ذل����ك  اأّن  وب����ن 

اأكادميية طماطم لالألعاب بالتعاون مع جامعة 

احل�صن التقنّية العام احلايل، لتوفر م�صاحة 

يف اجلامعة.

التفا�صيل �ص »2«
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النباط- عمان

ب�صهر  اخلا�صة  حملته  الإ�صكان  بنك  اأطلق   

رم�����ص��ان امل���ب���ارك وال��ه��ادف��ة اإىل م��ن��ح ع��م��الءه 

ال��ع��دي��د م���ن اجل���وائ���ز واخل�������ص���وم���ات امل��م��ي��زة 

خالل  م��ن  وذل��ك  الف�صيل،  ال�صهر  اأي���ام  طيلة 

ا���ص��ت��خ��دام��ه��م ب��ط��اق��ات الإ����ص���ك���ان الئ��ت��م��ان��ي��ة 

خالل  م��ن  اأو  املبا�صرة  البيع  نقاط  ع��ر  ���ص��واء 

الإنرتنت.

وب�����داأت احل��م��ل��ة يف ال��ت��ا���ص��ع ع�����ص��ر م��ن اآذار 

رم�صان،  �صهر  نهاية  حتى  وت�صتمر  اجل����اري، 

وت�����ص��م��ل ال���ع���م���الء ح���ام���ل���ي ب���ط���اق���ات ال��ب��ن��ك 

الئ���ت���م���ان���ي���ة ب��ج��م��ي��ع ف��ئ��ات��ه��ا ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة، 

 ،Infiniteو  Signatureو البالتينية 

وال���ت���ي ت��وؤه��ل��ه��م ل���رب���ح ج���وائ���ز ن��ق��دي��ة ق��ي��م��ة، 

بالإ�صافة اإىل ا�صرتداد نقدي وفر�صة التق�صيط 

املي�صر.

التفا�صيل �ص »4«

 بنك اإلسكان يطلق حملته 
الرمضانية بجوائز وعروض مميزة 
لمستخدمي بطاقاته االئتمانية
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

بعد لقاء الملك.. هل سيشهد قطاع األدوية قفزة نوعية

 أمانة عمان تطلق برنامجا ثقافيا رمضانيا

 حمو: »طماطم« األردنية تحتل مرتبة أولى في المنطقة بنشر ألعاب الهواتف 

 بونس: اللقاء مثل دعما كبيرا وقوي للعاملين بالقطاع لالستمرار بتحقيق االنجازات

األطرش: انعكاس اللقاء سينعكس إيجابيا بالزيادة في اإلنتاجية 

 الأنباط – زينة الرببور

بعد اللقاء االأخري جلاللة امللك عبداهلل 

ال��ث��اين م��ع مم��ث��ل��ن ع��ن ال��ق��ط��اع ال��دوائ��ي 

االأردن  دور  احل��ف��اظ على  اأه��م��ي��ة  وت��اأك��ي��ده 

الريادي و�سدارته يف جمال اإنتاج االأدوية.. 

ه����ل ي���ح���دث ل���ه���ذا ال���ق���ط���اع ق���ف���زة ن��وع��ي��ة 

التحديث  ل���روؤي���ة  ���س��ي��ك��ون  وه���ل  حقيقية؟ 

االقت�سادي ب�سمة يف دعم القطاع ؟ 

ويف ال�������س���ي���اق ذات�������ه اك�����د مم���ث���ل ق��ط��اع 

ال�����س��ن��اع��ات ال��ع��الج��ي��ة وال����ل����وازم ال��ط��ب��ي��ة 

ف���ادي  ال��دك��ت��ور  االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة  يف 

االأطر�ش اأن جاللة امللك عبداهلل الثاين هو 

ونقدر  االأدوي���ة  لقطاع  دائماً  االأول  الداعم 

حر�سه على دعم ال�سناعة االردنية بالعموم 

لقائهم  اإن  وقال  الدواء خ�سو�سا،  و�سناعة 

�سرف  هو  املا�سي مع جاللته  الثالثاء  يوم 

كبري وبحد ذاته دعم كبري وقوي للعاملن 

االجن����ازات  بتحقيق  ل��ال���س��ت��م��رار  ب��ال��ق��ط��اع 

والعمل بجد، مبيناً اأن ذلك ي�سهم يف تعزيز 

االم����ن ال�����س��ح��ي يف ال��ب��الد وت��ط��ب��ي��ق م��ب��داأ 

االعتماد على الذات على ار�ش الواقع.

 151 واأو����س���ح اأن ال��ق��ط��اع ي�����س��م ح����وايل 

من�ساأة �سناعية يف االأردن منت�سرة جغرافيا 

وبيطري(  )ب�سري  دوائية  �سناعات  بن  ما 

وم�����س��ت��ل��زم��ات ط��ب��ي��ة، ب��ح��ج��م راأ�������ش امل���ال 

ي�سل  القطاع  يف  العاملة  للمن�ساآت  م�سجل 

يبلغ  فيما  دينار  مليون   340.5 ح��وايل  اإىل 

 15 عدد امل�سانع االأردنية باخلارج اأكرث من 

م�سنعاً .

واأ�ساف اأن القطاع يتمتع بقيمة م�سافة 

االإنتاج  اجمايل  من   %  55 اىل  ت�سل  عالية 

اأن  الف��ت��اً  دي��ن��ار،  مليون   850 قيمته  م��ا  اي 

قطاع ال�سناعات الدوائية ي�سهم مبا ن�سبته 

االإج��م��ايل ويوظف  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   % 4

قرابة 7000 موظفا وموظفة معظمهم من 

منهم  العامالت  ن�سبة  ان  الف��ت��اً  االأردن��ي��ن 

35 %، وي�سدر منتجاته الأكرث  ت�سكل قرابة 

من 80 �سوقا خارجيا.

ال��ق��ط��اع بلغت  اأن حجم ���س��ادرات   وذك���ر 

 2022 692 مليون دينار خالل العام املا�سي 

م�سرياً   ،2021 العام  عن   %6 ن�سبتها  بزيادة 

ب��داأت  التي  ال��دواء االأردن��ي��ة  اإىل ان �سناعة 

 1961 باململكة عام  اأول م�سنع  تاأ�سي�ش  منذ 

مب��دي��ن��ة ال�����س��ل��ط، ت��ت��م��ت��ع ب���ج���ودة و���س��م��ع��ة 

مم���ت���ازة ج��ع��ل��ت��ه ي��دخ��ل ال��ع��امل��ي��ة وي��ت�����س��در 

والتنوع  اجل��ودة  االإقليمي من حيث  امل�سهد 

دخول  على  والقدرة  ال�سيدالنية  باالأ�سكال 

ا�سواق ت�سديرية غري تقليدية. 

ت��واج��ه قطاع  ال��ت��ي  املعيقات  اب���رز   وع��ن 

ال�سناعات  اأن قطاع  االأط��ر���ش  بن  االدوي��ة 

يعاين  ي��زال  ما  الطبية  وال��ل��وازم  العالجية 

حتديات حتد من تطوره وتناف�سيته حمليا 

مقدمتها  يف  ع��دة  اأم��ور  يف  تتمثل  وخارجيا 

وكلف  عامليا  االإنتاج  مدخالت  اأ�سعار  ارتفاع 

الطاقة  اأ���س��ع��ار  فيها  مب��ا  حمليا  الت�سنيع 

وغياب  االإن��ت��اج  كلف  م��ن   %  11 ت�سكل  التي 

ال��ت��ي ت�سجع ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ار يف  احل���واف���ز 

القطاع. 

واأ���س��اف اأن ال��ع��دي��د م��ن ال���دول تفر�ش 

ما  القطاع  منتجات  ���س��ادرات  اأم��ام  عراقيل 

يقلل اإمكانية الو�سول اإىل االأ�سواق العاملية 

معيقات  ت�سع  التي  منها  العربية  وخا�سة 

اإدارية غري جمركية اأمام ال�سناعة االأردنية 

وك���ذل���ك ���س��ي��ا���س��ات ال���ت���وط���ن ل��ل�����س��ن��اع��ات 

الدوائية واال�سرتاتيجية يف دول اجلوار.

تتعلق  حتديات  يواجه  القطاع  اأن  وتابع 

ب��ت��زاي��د حجم امل�����س��ت��وردات ال��دوائ��ي��ة خالل 

للمنتجات  ومناف�ستها  االأخ���رية،  ال�سنوات 

دف��ع  ال���ت���اأخ���ر يف  ب���االإ����س���اف���ة اىل  امل��ح��ل��ي��ة 

امل�����س��ت��ح��ق��ات وال����دي����ون امل��رتت��ب��ة ل�����س��رك��ات 

االأدوية الوطنية على احلكومة.

واك����د اأن روؤي�����ة ال��ت��ح��دي��ث االق��ت�����س��ادي 

و���س��ع��ت ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة على 

راأ����ش اول��وي��ات��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره ق��ط��اع��ا ح��ي��وي��ا ، 

ينمو بخطى ثابته الفتا انها حملت العديد 

من  ال��ت��ي  اال�سرتاتيجيات  و  امل��ب��ادرات  م��ن 

ازال��ة  و  ت�ساهم من متكن و منو  ان  �ساأنها 

املعيقات ليتمكن القطاع من  التطور لتبقى 

ال  م���دار  ام��ت��دت على  ال��ت��ي  ال�سناعة  ه��ذه 

اال�سواق  يف  ومناف�سة  ال�سدارة  يف  �سنة   70

الت�سديرية.

وبن اأن ادراج قطاع ال�سناعات الدوائية 

اهمية  يعك�ش  االقت�سادي  التحديث  بروؤية 

االأردين،  لالقت�ساد  ا�سا�سي  كرافد  القطاع 

ح��ي��ث ت��ط��م��ح ال���روؤي���ة ب���االرت���ق���اء ب��ال��ق��ط��اع 

للمنتجات  اقليمياً  م��رك��زا  االأردن  لي�سبح 

ال��دوائ��ي��ة، م���وؤك���داً �سعي ال���روؤي���ة ل��الرت��ق��اء 

دي��ن��ار،  م��ل��ي��ار   2.1 اإىل  لت�سل  ب��ال�����س��ادرات 

وت��وظ��ي��ف 16 األ���ف���ا، وزي������ادة امل�����س��اه��م��ة يف 

 2033 بعام  لي�سل  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت 

�سعيها  اإىل  باالإ�سافة  دينار،  مليار   1.7 اإىل 

بنحو  تقدر  للقطاع  ا�ستثمارات  ال�ستقطاب 

اأع��وام لغايات  1.1 مليار دينار خالل ع�سرة 

اإقليمياً  م��رك��زاً  لي�سبح  باأعماله  االرت��ق��اء 

ا�ستخدام  خ��الل  م��ن  ال��دوائ��ي��ة  للمنتجات 

ال��ت��ق��ن��ي��ات وت���ط���وي���ر ال��ع��ق��اق��ري اجل���دي���دة 

لالأ�سواق  والدخول  التو�سع  على  والرتكيز 

ل��الأردن  الدوائي  االأم��ن  وحتقيق  اجلديدة، 

واملنطقة.

ب������دوره اأك�����د مم��ث��ل ق���ط���اع امل�����س��ت��ل��زم��ات 

االأردن  جت��ارة  غرفة  يف  والطبية  ال��دوائ��ي��ة 

اللقاء  انعكا�ش  اأن  يون�ش  تي�سري  ال��دك��ت��ور 

اإي��ج��اب��ي ب�سكل وا���س��ح م��ن خ��الل  ���س��ي��ك��ون 

ال����زي����ادة يف االإن���ت���اج���ي���ة وت��ق�����س��ري يف امل���دد 

وفرة  �سيكون  وبالتايل  للت�سجيل  الزمنية 

ون��وع��ي��ة ب��االإ���س��اف��ة اإىل خ��ل��ق ام���ن دوائ���ي 

بحيث ال يوجد اأي نق�ش دوائي م�ستقبال 

االقت�سادي  التحديث  روؤي���ة  ان  واأو���س��ح 

ال��دوائ��ي  للقطاع  دع��م  ب��ن��وده��ا  يف  تت�سمن 

االقت�سادي  التحديث  هدف  ان  اإىل  م�سرياً 

م��واك��ب��ة ك��ل ج��دي��د ���س��واء داخ���ل االأردن او 

يف  الت�سهيالت  نتيجة  ان��ه  مبيناً  خ��ارج��ه��ا، 

او  الدوائية  االأ�سناف  كافة  على  الت�سجيل 

ال��ك��رتون��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  ع���ام  ب�سكل  امل��ن��ت��ج��ات 

���س��ري��ع��ة ف������اإن ذل�����ك ���س��ي�����س��ج��ع ال�����س��رك��ات 

يف  لها  ت�سنيعي  موقع  ت�سع  ان  اخلارجية 

على  ي�����س��اع��د  ب����دوره  ه���ذا  اأن  الف��ت��اً  االأردن 

ت�����س��غ��ي��ل ال��ع��اط��ل��ن ع���ن ال��ع��م��ل و ت��ط��وي��ر 

املفهوم لدينا عن ال�سناعات الدوائية.

ت��ع��ت��ر  امل���ل���ك  اأن روؤي�������ة ج���الل���ة  وخ���ت���م 

القطاع  م��ع  ال�سراكة  او  التوا�سل  م��ن  ن��وع 

لن  لوحدها  احلكومة  الن  وال��ع��ام  اخل��ا���ش 

القطاع  اأن  مبيناً  الدعم  تقدم  ان  ت�ستطيع 

اخلا�ش كفيل يف تطوير القطاع التجاري او 

الرتويج لالأدوية يف االأردن.

من اجلدير ذكره اأن رئي�ش الوزراء ب�سر 

اخل�ساونة ذكر خالل لقاء جاللته اأن عدد 

العاملن يف القطاع الدوائي ي�سل اإىل نحو 

7 اآالف عامل وعاملة، م�سريا اإىل اأنه ي�ساهم 

بنحو 500 مليون دينار من الناجت االإجمايل 

املحلي، و بدوره قال وزير ال�سناعة والتجارة 

اإن  والتموين ووزير العمل يو�سف ال�سمايل 

قطاع ال�سناعات الدوائية يعد عامل متكن 

للقطاعات االأخرى وي�ساهم بتحريك النمو 

78 دولة  االقت�سادي الوطني، اإذ ي�سدر اإىل 

ويعمل على ت�سغيل االآالف..

النباط-عمان 

امل��ب��ارك،  رم�����س��ان  �سهر  ع��م��ان- مبنا�سبة 

وحت��ت رع��اي��ة اأم���ن عمان ال��ك��رى الدكتور 

ي��و���س��ف ال�������س���وارب���ة، اأط��ل��ق��ت دائ�����رة امل��راف��ق 

بالتعاون  عمان  امانة  يف  الثقافية  والرامج 

مع جمعية الثقافة العربية االإ�سالمية م�ساء 

اليوم برناجما ثقافيا رم�سانيا، ميتد لنهاية 

ال�سهر الف�سيل.

انطلق  ال��ذي  ال���رثي،  الرنامج  وي�ستمل 

اليوم يف جالريي راأ�ش العن، على العديد من 

االإن�سادية  واحلفالت  واملحا�سرات  الفقرات 

وفقرات لالأطفال وال�سغار ليكون الرنامج 

اأ�سريا، حيث �سهد يف يومه االأول اإقباال وا�سعا 

الثقايف  الرنامج  ا�ستمل  وفيما  االأ���س��ر.  من 

الرم�ساين اليوم اجلمعة على حفل ان�سادي، 

دينية  مبحا�سرة  املقبل  ال��ث��الث��اء  ي�ستكمل 

الغفطار مبا�سرة. كما  ان�سادية بعد  وفقرات 

فعاليات  املقبل  اخلمي�ش  الرنامج  يت�سمن 

منوعة لل�سغار من اإن�ساد وحكواتي وغريها، 

يليها يوم اجلمعة حفل ان�سادي عند العا�سرة 

م�ساء. كذلك، ي�ستمل الرنامج يوم الثالثاء 

وف��ق��رات  دي��ن��ي��ة  حم��ا���س��ر  ع��ل��ى   2023/4/4

منوعة، ثم يوم اخلمي�ش 2023/4/6 فعاليات 

منوعة لل�سغار من ان�ساد وحكواتي وغريها، 

بينما ت�ستمل فقرات اجلمعة 2023/4/7 على 

حفل ان�سادي، يليها يوم الثالثاء 2023/4/11 

حما�سرة دينية وفقرات ان�سادية بعد االفطار 

مبا�سرة، وكالعادة تقام اخلمي�ش 2023/4/13 

ف���ع���ال���ي���ات وف�����ق�����رات ل���الط���ف���ال وال�������س���غ���ار 

كاحلكواتي واالن�ساد.

على  فتقت�سر   2023/4/14 اجلمعة  ام��ا 

ح��ف��ل ان�����س��ادي، يليها اأخ�����ريا ي���وم ال��ث��الث��اء 

وف���ق���رات  دي���ن���ي���ة  حم���ا����س���رة   2023/4/18

املرافق والرامج  ادارة  ان�سادية. وقال مدير 

الثقافية يف امانة عمان الزميل عبد الهادي 

الثقافية  الفعاليات  ه��ذه  اأن  امل��ج��ايل،  راج��ي 

�سمن  االم��ان��ة  تنظمها  والروحية  والدينية 

م�سوؤوليتها االجتماعية خلدمة اهايل عمان 

احل��ب��ي��ب��ة، وا���س��ه��ام��ا يف احل�����راك ال��ث��ق��ايف يف 

ال�سهر الف�سيل.

النباط- عمان

“طماطم” املرتبة   حتتل �سركة االألعاب 

ال���ه���وات���ف  األ����ع����اب  ن�����س��ر  جم�����ال  يف  االأوىل 

والتي  املنطقة،  يف  العربية  باللغة  املحمولة 

اأ�س�سها �ساب اأردين عام 2013.

موؤ�س�سها  بح�سب  ال�����س��رك��ة  وا���س��ت��ط��اع��ت 

ح�سام حمو ن�سر اأكرث من 50 لعبة اإلكرتونية، 

من  واك��رث  حتميل،  مليون   150 اإىل  ا�سافة 

مليون م�ستخدم ن�سط �سهريا.

وق����ال ح��م��و اإن ل���دى ال�����س��رك��ة ن��ح��و 150 

يف  وم��ك��ات��ب  االأردن،  يف   85 م��ن��ه��م  م��وظ��ف��ا، 

ال�سعودية واأبوظبي وقريبا يف القاهرة، مبينا 

اأنها تعمل على توفري األعاب ممتعة يف ال�سوق 

العربي، اإذ تعد النا�سر االأول الألعاب الهواتف 

املحمولة يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

ت���واج���ه �سناعة  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  وع����ن 

االأل��ع��اب، ق��ال حمو لوكالة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة 

)ب���رتا(، اإن اأهمها ن��درة ال��ك��ف��اءات وال��ك��وادر 

املوؤهلة يف هذا املجال، وال�سيما اأن اجلامعات 

�سناعة  م��ن��اه��ج��ه��ا  يف  ت���در����ش  ال  االأردن����ي����ة 

االألعاب، وبالتايل يقع العبء على العاملن 

يف هذه املهنة اإىل تعلمها باأنف�سهم.

اإط��الق  اإىل  ال�سركة  دف��ع  ذل��ك  اأّن  وب��ن 

اأك��ادمي��ي��ة ط��م��اط��م ل��الأل��ع��اب ب��ال��ت��ع��اون مع 

ج��ام��ع��ة احل�����س��ن ال��ت��ق��ن��ّي��ة ال���ع���ام احل����ايل، 

لتوفري م�ساحة يف اجلامعة لتدريب طالب 

�سناعة  على  املختلفة  االأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ات 

االألعاب.

وم����ن ال��ت��ح��دي��ات اأي�����س��ا، ب��ح�����س��ب ح��م��و، 

����س���ع���وب���ة اإج�����������راءات ا����س���ت���ق���ط���اب ال��ع��م��ال��ة 

االألعاب،  لقطاع  الت�سويق  االأجنبية، و�سعف 

الناجحة  االأل���ع���اب  ���س��رك��ات  معظم  اأن  رغ���م 

عربيا هي �سركات اأردنّية.

واأك��د اأن روات��ب �سانعي االأل��ع��اب جمزية 

ب�سكل  ومتوفرة  �سهلة  تعلمها  وفر�ش  ج��دا، 

ك��ب��ري ع���ن ط��ري��ق دورات االإن����رتن����ت، داع��ي��ا 

اجلديدة  التكنولوجيا  تبني  اإىل  احلكومة 

رواد  مل�ساعدة  الناظمة  االإج����راءات  وت�سهيل 

بالدول  اأ�سوة  اال�ستثمارات  االأعمال يف جلب 

االأخرى.

على  حاليا  تركز  ال�سركة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

تطوير واإطالق األعاب اكرث، وتو�سيع اأعمالها 

العربي،  اخلليج  ودول  وم�سر  ال�سعودية  يف 

وكذلك لديها اهتمامات يف الدخول اإىل عامل 

الريا�سات االإلكرتونية الذي ي�سمل احلركة 

واللعب يف نف�ش الوقت، وتوجه لدخول عامل 

امليتافري�ش حيث انه هو امل�ستقبل.

من�سة  ال�سركة  اإط���الق  اإىل  حمو  ول��ف��ت 

حلول  لتوفري  املا�سي،  العام   ”+ “طماطم 
مل�ساكل الدفع النقدية لالألعاب االإلكرتونية 

ملن ال ميلكون ح�سابات بنكية اأو بطاقات دفع، 

م�سريا توفر اأكرث من 25 و�سيلة دفع حاليا 

يف 8 دول منها اخلليج العربي وم�سر.

ال�سركات  التحدي مينع  ه��ذا  اأن  واأو���س��ح 

العربية،  االأ���س��واق  اىل  الدخول  من  العاملية 

تعاونت  نقدا  الدفع  م�سكلة  من  وللتخل�ش 

واملحافظ  االت�����س��االت  �سركات  م��ع  ال�سركة 

االإل���ك���رتون���ي���ة ل��ت��وف��ري و���س��ي��ل��ة دف����ع داخ���ل 

ة رابط بن االألعاب  االألعاب حيث تكون املن�سّ

وو�سائل الدفع.

حمو  ق��ال  ال�سركة،  تاأ�سي�ش  بدايات  وع��ن 

احلا�سوب  علم  درا���س��ة  اإنهائه  بعد  عمل  اإن��ه 

2005، يف  ع���ام  �سمية  االأم�����رية  ج��ام��ع��ة  م��ن 

جمال تطوير وبيع مواقع اإلكرتونية، ثم يف 

فاز هو و�سديقه  ذلك  وبعد  �سركة �سغرية، 

عام 2007 يف املركز االأول يف م�سابقة “جائزة 

امللكة رانيا للريادة”، ما منحه حافزا معنويا 

ودافعا لتقدمي نف�ش امل�سروع مل�سابقة اأخرى 

يف تايوان فاز اأي�سا.

االأردن  يف  م��ك��ت��وب  ���س��رك��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ا���س��ت��ح��وذت ع��ل��ى امل�����س��روع ف��ان��ت��ق��ل��ت للعمل 

2009، عندما حتم�ش الإن�ساء  فيها حتى عام 

م�����س��روع��ه اخل��ا���ش ف����راأى ف��ر���س��ة ك��ب��رية يف 

كونها  العربية،  باللغة  األ��ع��اب  �سناعة  ع��امل 

�سبكة  وتفتقر  ال��ع��امل  يف  حمكية  لغة  راب���ع 

االنرتنت للمحتوى العربي ب�سكل كاف، نحو 

اأقل من 1 باملئة فقط.

األعاب  ذل��ك دفعه ل�سناعة  اإن  وق��ال حمو 

فاأ�ّس�ش  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة  امل��ح��م��ول  ال��ه��ات��ف 

مع  بال�سراكة  ال�سناعة  ب��ه��ذه  تعنى  �سركة 

اأقنعوا م�ستثمرين لتمويل  اأ�سدقائه الذين 

“القوة  لعبة  ب���اإط���الق  “فنجحنا  امل�����س��روع 

 2012 ع��ام  اأغلقت  ال�سركة  لكن  ال�ساربة” 

يف  اال�ستثمار  على  ت�ساعد  بيئة  توفر  لعدم 

�سناعة املحتوى«.

وتابع حمو ويف عام 2013 وافقت م�سرعة 

اب�����ش  “�ستارت  ا���س��م��ه��ا  اأم���ريك���ي���ة  اأع����م����ال 

ج��زءا منها، “فتمكنت  اأك��ون  اأن  500” على 

اأول  اإط��الق  تطوير  من  واملثابرة  باالإ�سرار 

ملنحي  اأمريكين  م�ستثمرين  دف��ع  ما  لعبة، 

مبالغ  ع��ل��ى  فح�سلت  ���س��غ��رية،  ا���س��ت��ث��م��ارات 

ال�سركة  ف��ب��داأت  االأردن  اإىل  وع���دت  ب�سيطة 

فانتقلت   2015 ع��ام  اأعمالها  وتو�سعت  تكر 

ال��دع��م  ال����ذي منحنا  االأع���م���ال  اإىل جم��م��ع 

بتوفري م�ساحة كافية.

ري��ادي  ل�سبكة  ان�سم حمو   2017 ع��ام  ويف 

االأعمال يف االأردن، “فا�ستطعنا القيام بجولة 

ا�ستثمارية من م�ستثمرين عاملين بقيمة 2.5 

مليون دوالر، وتاأ�س�ست ال�سركة ب�سكل فعلي، 

االقت�ساد  م��ن��ت��دى  يف   2017 ع���ام  واخ��ت��ريت 

ال��ع��امل��ي م��ن ���س��م��ن ال�����س��رك��ات امل�����س��اه��م��ة يف 

الثورة االقت�سادية الرابعة.

واأ�سار حمو، اإىل اأن اأعمال ت�سميم االألعاب 

ازده�����رت خ���الل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا م���ا �ساعد 

 2021 اأعمالها، ويف عام  ال�سركة على تو�سيع 

جمهورية  م��ن  “كرافتون”  ���س��رك��ة  ق����ررت 

على  فح�سلت  ال�سركة  يف  اال�ستثمار  ك��وري��ا 

ي��وم  م���ن  م��ل��ي��ون دوالر   17 ب��ق��ي��م��ة  مت���وي���ل 

تاأ�سي�ش ال�سركة اإىل اليوم.

 انخفاض إقبال المواطنين على رحالت 
العمرة في شهر رمضان الحالي

 جامعة عمان االهلية تشارك في أعمال 
لجنة الحوار الوطني الشبابي

 بلدية مادبا تباشر بتشجير المقابر 

  النباط- عمان

قال ع�سو جمعية وكالء ال�سياحة وال�سفر، 

بالل  باجلمعية  والعمرة  احل��ج  قطاع  ممثل 

روبن، اإن االإقبال على رحالت العمرة يف �سهر 

 2019 بعام  احل��ايل، �سعيف، مقارنة  رم�سان 

ما قبل اجلائحة، اإذ ما زال��ت اأع��داد الطلبات 

املقدمة للعمرة حتى االآن قليلة.

وب���ن ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن����ي����ة )ب����رتا(، 

رم�سان  �سهر  خ��الل  العمرة  رحلة  تكلفة  اأن 

ال��ك��رمي، ت����رتاوح ب���را ب��ن 280 و 300 دي��ن��ار 

لل�سخ�ش بالغرفة الرباعية بالفنادق العادية، 

الرباعية  475 و500 دينار بالغرف  وجوا بن 

قال  احل��ج،  مو�سم  العادية.وب�ساأن  بالفنادق 

روبن اإن هذا املو�سم من اأغلى موا�سم احلج 

احل��اج  رح��ل��ة  تكلفة  ت�سل  اإذ  امل���واط���ن،  ع��ل��ى 

بالغرفة الرباعية اإىل 3200 دينار، وهو �سعر 

مرتفع جداً. وعزا اأ�سباب ارتفاع االأ�سعار اإىل 

قرب الفنادق من احلرم، وا�ستثناء احلافالت 

ال�سينية التي دون عام 2019 من نقل احلجاج، 

علماً باأن القانون االأردين والقانون ال�سعودي 

ي�����س��م��ح��ان جل��م��ي��ع احل���اف���الت م���ا ف����وق ع��ام 

2014 من نقل احلجاج، وذلك بعد خ�سوعها 

لفح�ش فني دقيق جداً.

واأ�سار روب��ن، اإىل اأنه جرى تقدمي بع�ش 

االقرتاحات لتخفي�ش تكلفة احلج، ومتثلت 

بها  يقطن  التي  الفنادق  بن  امل�سافة  ب��زي��ادة 

احلجاج واحلرم لت�سل اإىل قرابة 1750 مرتا 

ب��دل 1500 م��رت، واع��ت��م��اد جميع احل��اف��الت 

ما ف��وق ع��ام 2014 لنقل احل��ج��اج، لتخفي�ش 

التكاليف على احلاج،

النباط-عمان

اأع��م��ال  يف  االهلية  ع��م��ان  جامعة  �ساركت 

اقيمت  التي  ال�سبابي  الوطني  احل��وار  جلنة 

يف م��ب��ن��ى جم��ل�����ش االأع�����ي�����ان ي�����وم االث���ن���ن 

امل�����واف�����ق20-3-2023 .و���س��ارك م��ن اجلامعة  

مو�سى  يزيد  امل�سري،  علي  حممد  الطلبة: 

و�سل�سبيل  املهريات  فايز  �سجى  العبدالالت، 

حازم ُم�سطفى، مبرافقة م�سرف الن�ساطات 

ال��ل��وزي.   حممد  ال�سيد  الطالبية  واالأن��دي��ة 

اجتماعها  الوطني  احل��وار  جلنة  وقدعقدت 

دور  الو�سط ح��ول تفعيل  مع طلبة جامعات 

ال�سباب اجلامعي االيجابي يف العمل ال�سيا�سي 

والعمل احلزبي يف اجلامعات واآليات ن�سر ِفكر 

املجتمع  يف  مو�سعة  بطريقة  احلزبي  العمل 

االردين بدون تخوف، اىل جانب اىل مناق�سة 

املوا�سيع املتعلقة بتطلعات ال�سباب وامل�ساكل 

التي تواجههم ، وتعزيز دورهم يف التنمية.

و ت��راأ���ش اع��م��ال االج��ت��م��اع رئي�ش اللجنة 

معايل العن الدكتور اأحمد عويدي العبادي 

اع�ساء  وال�سعادة  املعايل  ا�سحاب  وبح�سور 

جل��ن��ة م��ب��ادرة احل����وار ال��وط��ن��ي ال�سبابي يف 

جمل�ش االعيان.

النباط- مادبا

ال��ك��رى ام�����ش ال�سبت،  ب��ا���س��رت بلدية م��ادب��ا 

خطتها  �سمن  وذل��ك  وت�سجريها  املقابر  بزراعة 

يف املحافظة على نظافة املقابر وحرمتها، وزيادة 

الرقعة اخل�سراء يف املدينة.

وق�����ال رئ��ي�����ش ب��ل��دي��ة م���ادب���ا ال���ك���رى ع���ارف 

الرواجيح ، ان اجلهات املخت�سة قامت ومب�ساركة 

اأع�������س���اء امل��ج��ل�����ش ال��ب��ل��دي وم��وظ��ف��ن ال��ب��ل��دي��ة 

بزراعة  اليوم  البلدية  يف  ال�سحفين  من  وع��دد 

�ست�سمل  و  ن��ت��ل  م��ق��رة  ���س��ج��رة يف   2000 ق��راب��ة 

يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقابر  جميع  ال��زراع��ة 

املحافظة واملناطق . واأ�ساف الرواجيح اأن اأجهزة 

ق�سم االإن��ارة قد عملت على اإ�ساءة جميع املقابر 

عدد  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة  دائمة  عمل  خطة  �سمن 

امل�ستمرة، حيث تعمل منذ  النظافة  من حمالت 

من  الفيحاء  م��ق��رة  يف  الباكر  ال�سباح  �ساعات 

خالل اإنارتها واإزالة االأتربة منها و�سيانة االأ�سوار 

ور�ش االأع�ساب فيها .

االحد   26/ 3 / 2023
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد   26 / 3 / 2023 

االنباط- ديانا البطران

ي���ع���د ال���ت���ح���ر����ش ال��ل��ف��ظ��ي م����ن اأ����س���ك���ال 

يعانيه  ال���ذي  ال�سلبي  اجلن�سي  التحر�ش 

ال���ع���دي���د م����ن االأف���������راد خ���ا����س���ة ال���ن�������س���اء، 

اللغة  ا���س��ت��خ��دام  التحر�ش  ه��ذا  ويت�سمن 

للحياء  اخلاد�ش  اجلن�سي  والكالم  امل�سيئة 

باالإحراج  ال�سحية  �سعور  اإىل  ي��وؤدي  الذي 

واال�ستهانة. والذل 

والن�ساء  ال��ف��ت��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ون��ع��اين 

املارة  من التحر�ش اللفظي من قبل بع�ش 

يف ال�سوارع واالأماكن العامة، حيث ب�سعرن 

النوع  لهذا  التعر�ش  من  والقلق  باخلوف 

يف  يرتددن  فيما  اللفظية،  االعتداءات  من 

تقدمي �سكوى عند التعر�ش لهذه احلاالت، 

ب�سبب اخلجل والتحفظ، اأو الأ�سباب اأخرى 

كاخلوف من االنتقام والتهديد.

ال��ق�����س��ي��ة،  ه���ذه  ح���ول  االآراء  وت��ت��ب��اي��ن 

والرتبية  بالثقافة  ت��ت��اأث��ر  اأن  ميكن  ال��ت��ي 

وال����ت����ج����ارب ال�����س��خ�����س��ي��ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 

والعمرية  واجلن�سية  والعرقية  والدينية 

وغريها من العوامل. 

النهار  ملياء  املواطنة  قالت  ذل��ك،  وح��ول 

م�����س��ك��ل��ة خ��ط��رية  ال��ل��ف��ظ��ي  ال��ت��ح��ر���ش  اأن 

وغ���ري م��ق��ب��ول��ة، واأن����ه ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن�����س��اء 

االإبالغ عن اأي حالة حتر�ش تتعر�سن لها، 

لهذه  الت�سدي  م��ن  املجتمع  يتمكن  حتى 

الظاهرة واحلد منها.

واو�سحت راما العلي ان الن�ساء ي�سعرن 

التبليغ عن حاالت  وال�سعف عند  باخلوف 

يخ�سني  الأن��ه��ن  وذل��ك  اللفظي،  التحر�ش 

التعر�ش النتقام املتحر�سني اأو للتهديد اأو 

االإيذاء اجل�سدي.

واع�����رب اح��م��د االح���م���د ع���ن ا���س��ت��ن��ك��اره 

جميعاً  نعمل  اأن  داع��ي��ا  ال��ت�����س��رف��ات  ل��ه��ذه 

واأ���س��ك��ال  اللفظي  ال��ت��ح��ر���ش  ع��ل��ى حم��ارب��ة 

بيئة  وتوفري  االأخ���رى،  اجلن�سي  التحر�ش 

ل��ل��ج��م��ي��ع، ح��ت��ى يتمكن  اآم���ن���ة وحم���رتم���ة 

اجلميع من العي�ش بكرامة واحرتام.

وقالت النا �سامر اننا نتعر�ش للتحر�ش 

يف  يكمن  احل��ل  اأن  واعتقد  يوميا  اللفظي 

تعزيز الوعي والتثقيف حول هذه امل�سكلة، 

يتعر�سن  لالتي  واحلماية  الدعم  وتوفري 

ا. للتحر�ش 

 وا�����س����ار احل�����اج ع��ل��ي ���س��ي��ف ال���دي���ن ان 

�سرامة  اأك���ر  ت��داب��ري  اإىل  حت��ت��اج  امل�سكلة 

على  العقوبات  ت�سديد  مثل  احلكومة،  من 

امل��ت��ح��ر���س��ني، وت��وف��ري و���س��ائ��ل اإب����الغ اآم��ن��ة 

باأهمية  ال��وع��ي  وزي���ادة  لل�سحايا،  و�سرية 

احرتام حقوق الن�ساء وتوفري بيئة اآمنة .

 ويرى الدكتور حممد خويله املتخ�س�ش 

التحر�ش  ان  االع��الم��ي  االج��ت��م��اع  علم  يف 

م�ساحة  على  وت��ع��دي  ال��ف��رد  لكرامة  خ��رق 

يف  التحر�ش  ان  مبينا  ال��ف��ردي��ة  ال�سخ�ش 

كثري  يف  منت�سرة  ظاهرة  العمل  او  ال�سارع 

وي�سنف  خمتلفة  ومب�ستويات  ال��دول  من 

�سمن انواع العنف املعنوي او النف�سي �سد 

اال�سرار  من  الكثري  ي�سبب  واأحيانا  امل��راأة 

ال��ن��ف�����س��ي��ة ل���ل���م���راة واال�����س����رة وامل��ج��ت��م��ع. 

العمل  او  ال�����س��ارع  يف  ال��ت��ح��ر���ش  ويت�سمن 

التي  وال�سلوكلت  التعليقات  او  االمي���اءات 

موافقة  دون  مغلق  او  عام  مكان  يف  حتدث 

للم�سايقة. يتعر�ش  الذي 

التعر�ش  اح��ت��م��ال  ي����زداد  ب��اأن��ه  واو���س��ح 

ل��ل��ت��ح��ر���ش اك����ر ح�����س��ب ت����دين امل�����س��ت��وى 

االخالقي للمتحر�ش ونوع اجلن�ش والعمر 

�سخ�ش. ك���ل  ل��ه��وي��ة  االأخ�����رى  واجل���وان���ب 

اأن�����واع ل��ل��ت��ح��ر���ش  منها  وب���ني ان ه��ن��ال��ك  

التي  ال�����س��ل��وك��ات  بع�ش  ال��ع��م��ل  او  ال�����س��ارع 

ت�سمل تعليقات وطلبات التعبري عن رغبات 

الل�سيقة  واملتابعة  باليد  التلويح  او  غريبة 

موافقة  دون  وامل�سك  واللم�ش  ال�سري  اثناء 

االخ������ر وااله�����ان�����ة وال���ت���ح���ق���ري واالب����ت����زاز 

والتقاط ال�سور دون موافقة املراة .

الكبت  التحر�ش  ا�سباب  ان من  وا�ساف   

و�سوء  والقيم  الدين  عن  والبعد  اجلن�سي 

ال���رتب���ي���ة وان����ع����دام االخ������الق وم�����س��احم��ة 

امل���ت���ح���ر����س���ني وال���ت���ق���ل���ي���د امل����ت����ه����ور وع����دم 

ت�سامح  ان  وا���س��اف   . ال��ق��ان��وين  ال��ت��ج��رمي 

حيث  االحيان  بع�ش  يف  والقانون  املجتمع 

العمل  يف  للتحر�ش  الن�ساء  بع�ش  تتعر�ش 

او يف ال�سارع ويت�سرتن على ذلك ويف�سلن 

بع�ش  ب�سبب  والق�ساء  اال�سرة  اب��الغ  ع��دم 

كرامتهن  على  اخل��وف  ومنها  االع��ت��ق��ادات 

وتوؤدي هذه الظاهرة اىل جراأة املتحر�سني 

امل�سكلة  هذه  .ولعالج  التحر�ش  تكرار  على 

يف  ب�����ارز  دور  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ي���ك���ون  اأن  ب���د  ال 

التحر�ش  نف�سه  له  ت�سول  من  كل  معاقبة 

م����ن خ�����الل جت�����رمي امل���ت���ح���ر����ش ق��ان��ون��ي��ا 

ال��ت��وع��ي��ة بحقوق  وامل��ع��اق��ب��ة ع��ل��ي��ه وزي�����ادة 

ال�سباب  وتوعية  للمراأة  واملواطنه  االن�سان 

واملراهقني اخالقيا وجعل االماكن العامة 

وامل�ساحات امنه للن�ساء .

التحر�ش  ان  غالية  حممد  ال�سيخ  وقال 

ال�سلبية  ال��ظ��واه��ر  م��ن  ي��ع��ّد  اأ���س��ك��ال��ه  ب��ك��ل 

النبي  االإ�سالم وحّذر منها  نهى عنها  التي 

و�سيلة  يعترب  الأن��ه  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 

ويهدم  املجتمع  يف  الفاح�سة  الإ�ساعة  واأداة 

اأرك���ان���ه وي��ه��دد م��ق�����س��داً عظيماً  رك��ن��اً م��ن 

العر�ش،  ال�سريعة وهو حفظ  من مقا�سد 

املجتمع  اأخ���الق  على  التعدي  اإىل  وي���وؤدي 

الاَ  )واَ يقول:  تعاىل  من عفة وطهارة، واهلل 

.) ناَ ا باَطاَ ماَ ا واَ راَ ِمْنهاَ هاَ ا ظاَ اِح�شاَ ماَ واَ ُبوا اْلفاَ تاَْقراَ

وك��م��ا اأوج����ب اهلل ت��ع��اىل ع��ل��ى ال��رج��ال 

���س��م��ع��ت��ه��م  ع���ل���ى  ي���ح���اف���ظ���وا  اأن  وال���ن�������س���اء 

ال��ط��ي��ب��ة و���س��ريت��ه��م ال��ع��ط��رة ب���ني ال��ن��ا���ش 

ال�سبهات  مل��واط��ن  اأنف�سهم  تعري�ش  ب��ع��دم 

ف����اأم����ر اهلل ت���ع���اىل امل�������راأة ب��غ�����ش ال��ب�����س��ر 

وب���ال���ل���ب���ا����ش ال������ذي ي����ت����الءم م����ع ف��ط��رت��ه��ا 

الب�سرية،  ال��ذئ��اب  عن  وي�سونها  وحيائها 

الظن  بح�سن  ال��ن��ا���ش  اأم���ر  �سبحانه  ف��اإن��ه 

ب��االآخ��ري��ن وع���دم احل��ك��م ع��ل��ى ظ��واه��ره��م 

ما  كل  ب�سره عن  املوؤمن  يغ�ّش  واأن  فقط، 

املجتمع،  يف  ال��دور  يتكامل  حتى  فتنة  فيه 

ال�سرت واالل��ت��زام  ب��وج��وب  امل���راأة  اأم��ر  فكما 

بوجوب  الرجل  اأمر  فكذلك  احلياء،  بخلق 

غ�����ش ال��ب�����س��ر وع�����دم ال��ت��ع��ر���ش ل��ل��ن�����س��اء، 

و�سدد باأن التحر�ش اأمر مرفو�ش اأخالقياً 

ومع�سية  ذن���ب  وه���و  ودي��ن��ي��اً،  واج��ت��م��اع��ي��اً 

�سرعية، وخمالفة قانونية تدل على وجود 

دنيئة  ونف�ش  فكرية،  ولوثة  نف�سي،  مر�ش 

منهج  يف  وا�سطراب  ب�سهوتها،  اإال  تفكر  ال 

احلياة، بل يف التحر�ش خطر على املجتمع، 

واأننا  ال��ن��ا���ش، خا�سة  ب��ني  ل��ل��ع��داوة  واإي��ق��اع 

نف�ش  للتحر�ش  احلقيقي  الدافع  باأن  جند 

اخللل  من�ساأ  الأن  بال�سوء  االأمارة  املتحر�ش 

لذلك  ب��ي��ئ��ت��ه،  يف  ي��ك��ون  اأن  ق��ب��ل  نف�سه  يف 

اأدمن هذا الفعل القبيح ال يفرق  جند من 

بني امراأة واأخ��رى، وال بني حمجبة وغري 

وال  بل  و�سغرية،  كبرية  بني  وال  حمجبة، 

بني ذكر واأنثى.

ي��ج��ب ح��م��اي��ة املجتمع م��ن ه��ذه  ل��ذل��ك 

الفئة التي ميكن و�سفها باأنها ذئاب ب�سرية 

ت��رت���س��د الأخ���وات���ن���ا وب��ن��ات��ن��ا يف ال�����س��وارع 

امل��ح��ي��ط��ة،  ال��ب��ي��ئ��ة  ال���ع���م���ل ويف  واأم�����اك�����ن 

واحل���ر����ش ع��ل��ى ع���الج ه���ذه ال��ظ��اه��رة من 

خالل التوجيه واالإر�ساد وتطبيق القوانني 

على كل من يتعدى حدوده.

يا�سني  بني  عمر  النف�سي  املر�سد  وق��ال 

���س��ل��ب��ا على  ي���وؤث���ر  ال��ل��ف��ظ��ي  ال��ت��ح��ر���ش  ان 

نف�سية ال�سحية بطريقة تعود باثار �سلبية 

حتى  او  اال�����س����ارات  او  ب��ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات  ����س���واء 

ي��رتدد  املتحر�ش ال  ب��اأن  االمي���اءات وو���س��ح 

امامه  رادع  اي  يوجد  ال  الن��ه  التحر�ش  يف 

ُمطبق وال رقابة 

ك��م��ا ان���ه ال ي��وج��د وع���ي وج��ه��ات حتمي 

للتحر�ش  املتعر�سه  االن��ث��ى  اي  ال�سحية 

املراأة يف هذه  ُتدين  اعراف وتقاليد  ب�سبب 

التحر�ش  ا�سباب  احد  بان  وا�سار  احل��االت. 

وال���ت�������س���رف���ات ال����غ����ري ���س��ح��ي��ح��ة ن��ق�����ش 

ال����وازع ال��دي��ن��ي وم��ن��ه��م م��ن ي��ع��ان��ون كبتا 

باإح�سا�سه  ارت��ب��اط��ه  نتيجة  وه���ذا  جن�سي 

التن�سئة  ان  وا�ساف  ودونيه  نق�ش  بوجود 

االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ه��ا ال���دور ال��ك��ب��ري . واو���س��ح 

اي�����س��ا ب����ان ال��ت��ق��ل��ي��د االع���م���ى واالن��ت�����س��ار 

انت�سار  من  يزيد  الت�سرفات  لهذه  ال�سائع 

ب��اأن��ه يجب عمل حمالت  وب��ني   . ال��ظ��اه��رة 

ال��ظ��اه��رة وو�سع  ه��ذه  م��ن  للحد  ت��وع��وي��ة 

قيود رقابية اكر �سرامة .

وتن�ش املادة )306( من قانون العقوبات 

ملدة  باحلب�ش  املعاقبة  )ت��ت��م  على  االأردين 

ال ت��ق��ل ع���ن ال�����س��ت��ة اأ����س���ه���ر ل��ك��ل م���ن ق��ام 

بتوجيه  احل���ي���اء..اأو  يناق�ش  فعل  بعر�ش 

اأخالقية  غري  بحركات  ق��ام  اأو  ع��ب��ارات  اأي 

اأو  على وجه مناٍف للحياء عن طريق قول 

فعل اأو حركة اأو ا�سارة ت�سريحاً اأو تلميحا 

االع��ت��داء على  وق��ع  كانت متى  و�سيلة  ب��اأي 

�سخ�ش مل يكمل الثامنة ع�سرة من عمره.

وت��ت��م م�����س��اع��ف��ة ال��ع��ق��وب��ات امل��ن�����س��و���ش 

هذا  من  و)306(   )305( امل��ادت��ني  يف  عليها 

اأح��د  – يف ح��ال ك��ان الفاعل  اأ  ال��ق��ان��ون يف 

امل��ادة )295( من هذا  ذكرهم يف  الذين مت 

القانون.

ب – يف حال كان املجني عليه من الذين 

مت ذكرهم يف املادة )297( من هذا القانون.

اأو  �سخ�سان  اقرتفها  م��ن  ح��ال  – يف  ج 

اأكر.

ويف حال التكرار ال يجوز تبديل عقوبة 

احلب�ش املحكوم بها يف اجلرائم املذكورة يف 

الفقرة رقم )1( من هذه املادة بالغرامة.

االنباط- العقبة

ب��داأت �سركة واحة اأيلة للتطوير حملتها 

ا�ستمراراً  العام،  لهذا  الرم�سانية  اخلريية 

اخلري”  “�سهر  يف  ال�����س��ن��وي��ة  ل��ت��ق��ال��ي��ده��ا 

للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيتها  جت�����ّس��د  ال��ت��ي 

االجتماعي  للتكافل  الداعمة  االجتماعية 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف العقبة.

وتهدف حملة اأيلة الرم�سانية اإىل توفري 

ال��الزم لالأكر احتياجاً عرب حزمة  الدعم 

من الربامج واملبادرات والفعاليات اخلريية، 

تندرج �سمن م�ساعيها للتمكني االقت�سادي 

واالج���ت���م���اع���ي، وب��ال��ت��ع��اون م���ع امل��وؤ���س�����س��ات 

اخل���ريي���ة ال��ف��اع��ل��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى منطقة 

على  للوقوف  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة 

متطلباتها  وتلبية  امل�ستفيدة  االأ�سر  اأو���س��اع 

حياتها  يف  اأث����راً  يحقق  ومب��ا  مبا�سر  ب�سكل 

اليومية.

التي  الرم�سانية  اخل��ري  حملة  و�سملت 

اإج������راء ال�سيانة  اأي���ل���ة ه���ذا ال���ع���ام  ن��ف��ذت��ه��ا 

العفيفة  امل��ن��ازل لالأ�سر  م��ن  ال��الزم��ة لعدد 

ل��ت��وف��ري ال��ب��ي��ئ��ة ل�����س��ح��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ه��م، 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل ت���وزي���ع ط����رود اخل���ري على 

رم�ساين  اإفطار  واإقامة  امل�ستهدفة،  الفئات 

بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية وموؤ�س�سات 

املجتمع املدين يف منطقة العقبة االقت�سادية 

اخلا�سة.

اأيلة  التنفيذي ل�سركة واحة  وقال املدير 

“نوا�سل  دودي���ن:  �سهل  املهند�ش  للتطوير 

يف اأيلة خالل �سهر رم�سان تقدمي امل�ساعدة 

للفئات املحتاجة، حيث ن�ستلهم قيم التكافل 

والتعاون التي ميثلها ال�سهر الف�سيل ومبا 

هذه  متكني  يف  هدفنا  حتقيق  على  ي�ساعد 

العائالت اجتماعياً واقت�سادياً«.

ال�سنوية  الرم�سانية  اأيلة  وجت�سد حملة 

ال��ت��ك��اف��ل وال���ت���ي تتكامل  روؤي���ت���ه���ا مل��ج��ت��م��ع 

م����ع م���ب���ادرات���ه���ا وب���راجم���ه���ا ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة 

االجتماعية على مدار العام وتركز خاللها 

ع���ل���ى اخل�����دم�����ات االأ����س���ا����س���ي���ة وخ���ا����س���ة يف 

وال�سباب  العايل  والتعليم  التعليم  قطاعات 

وال�سحية والن�ساطات اخلريية بهدف ترك 

ب�سمة اإيجابية يف املجتمع واإح��داث التغيري 

االإي��ج��اب��ي لتحقيق امل��زي��د م��ن اال���س��ت��ق��رار 

واالزدهار للمجتمع.

 أيلة تطلق حملة شهر رمضان الخيرية السنوية

 التحرش اللفظي.. دعوات محاربته تصطدم بتردد الضحية بالشكوى والخوف من االنتقام

االنباط- مادبا

 يتجه اآالف الزوار �سنوياً من االأردن وخارجها 

بانوراما  طريق  �سالكني  الغربي  اجلنوب  باجتاه 

البحر امليت املتعرج واأعينهم تنظر ميينا وي�ساراً 

قا�سدين  م�سريهم،  اأث��ن��اء  اخل��الب��ة  املناظر  اإىل 

منتجع حمامات ماعني ال�سياحي.

ال���زوار بعد نحو نحو 26 كيلو مرتا  وي�ساهد 

وهم ينخف�سون عن م�ستوى �سطح البحر حوايل 

150 مرتا عيونا و�سالالت �ساخنة تنهمر من اأعايل 

بانورامية  لوحة  را�سمة  ال��ل��ون،  الداكنة  اجلبال 

عن  يتحدث  �سوتها  الطبيعة،  اأح�����س��ان  األ��وان��ه��ا 

ما�ش �سارب عمق التاريخ.

ان  وائ��ل اجلعنيني  �سياحة مادبا  وق��ال مدير 

منتجع حمامات ماعني ي�سكل حمطة هامة على 

خريطة ال�سياحة العالجية التي تزدهر خا�سة يف 

ف�سل ال�ستاء ب�سبب مناخ املنطقة الدافئ القريب 

من االأغوار واحتوائها على جمموعة من الينابيع 

ت��رتاوح درج��ات حرارتها بني 32  ال�ساخنة والتي 

اإىل 65 درجة مئوية.

وت�سكل طبيعة مياهها ال�ساخنة املعدنية عن�سر 

لل�سياحة، ولكنها مت�سابهة يف  عامل ج��ذب كبري 

تركيبتها الكيميائية، اإذ حتتوي على عنا�سر مهمة 

كال�سوديوم والكال�سيوم والكلوريد وغاز الرادون 

وك��ربي��ت��ي��د ال��ه��ي��دروج��ني وغ����از ث����اين اأوك�����س��ي��د 

الكربون.

�سنويا  ال�سياح  اآالف  ي��وؤم  انه  واأ�ساف جعنيني 

م�ساحة  ع��ل��ى   1987 �سنة  ت��اأ���س�����ش  ال���ذي  املنتجع 

العالج  بق�سد  ال��دول��ة،  ا�ستثمارا من  112 دومن��ا 

)الروماتيزم(  املفا�سل  اأمرا�ش  من  واال�ست�سفاء 

واأوج�������اع ال��ظ��ه��ر واالأع�������س���اب واع���ت���الل اجل��ه��از 

مبياهه  واال�ستجمام  الراحة  بهدف  او  التنف�سي 

امل�ستع�سية  االإم��را���ش  م��ن  ت�سفي  التي  املعدنية 

واملزمنة واال�ستحمام باملياه ال�ساخنة وطني البحر 

امليت.

وب����ني م���دي���ر ع����ام م��ن��ت��ج��ع ح��م��ام��ات م��اع��ني 

ال�����س��الالت خالل  ان��ه مت تطوير  اب��وع��ل��ي  ن�سال 

ال�����س��ن��ة االأخ������رية ول��ت�����س��ه��م يف ج����ذب امل���زي���د من 

اإ�سافة  ع��دة خطوات، منها  ال�سياحة، من خ��الل 

�سالل جديد وحتديث الغرف الفندقية وتو�سعة 

ي��ق��ارب 200  م��ا  ليت�سع  بالن�ساء  اخل��ا���ش  ال�سالل 

ال�سحي  وال��ن��ادي  ال��ب��ارد  امل�سبح  وتطوير  �سيدة، 

مهما  ج��زءا  لت�سكل  وتطويرها  ال�ساونا  وحتديث 

من ال�سياحة العالجية.

واأ���س��اف يف مقابلة مع وكالة االأن��ب��اء االأردنية 

)ب���رتا(، اأن املنتجع ب��داأ يحقق اأرب��اح��ا خ��الل عام 

2022 ، فيما �سهد عدد الزوار زيادة ملحوظة، حيث 

دخل املنتجع خالل العام املا�سي 158 األف بن�سبة 

ال�سنة احلالية 22  بداية  املنتجع منذ  وزار  2ر41، 

األف زائر.

التي  الداخلية  لل�سياحة  الت�سهيالت  وح���ول 

ق��ام بها املنتجع، قال” ان��ه يتم تقدمي ت�سهيالت 

للمجموعات التي تزيد على 20 �سخ�سا بقيمة 7 

دنانري لل�سخ�ش، فيما يتم تقدمي خ�سم ما ن�سبته 

50 باملئة لاأبناء حمافظة مادبا منطقتي مكاور/ 

ماعني واأ�سعار تف�سيلية للغرف، م�سرياً اأن ن�سبة 

مادبا  حمافظة  اأب��ن��اء  م��ن  املنتجع  يف  العاملني 

الذين  العاملني  جمموع  م��ن  باملئة   95 ي�سكلون 

يبلغ عددهم 189 موظفاً دعماً للمجتمع املحلي.

وح���ول اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ل��رتوي��ج ال�سياحية 

ت��ع��اون��ا م�����س��ت��م��را مع  اب���و علي” اإن ه��ن��اك  ق���ال 

للرتويج  مادبا  �سياحة  ومديرية  ال�سياحة  وزارة 

يقوم  فيما  ال�����س��ي��اح،  و���س��ول  وت�سهيل  ال�سياحي 

املنتجع بحمالت م�ستمرة حيث �ساركنا يف معار�ش 

حم��ل��ي��ة ودول���ي���ة ل��ل��ت�����س��وي��ق ال�����س��ي��اح��ي وخ��ا���س��ة 

ال�سياحة،  تن�سيط  هيئة  بال�سراكة مع  العالجية 

وه���ن���اك ب���رن���ام���ج ل����زي����ارة ال�������س���ف���ارات وال��ب��ن��وك 

واجل���م���ع���ي���ات واجل���ام���ع���ات وم���ك���ات���ب ال�����س��ي��اح��ة 

امل�سار  على  املنتجع  لو�سع  واخلارجية  الداخلية 

ال�سياحي«.

 حمامات ماعين... لوحة بانورامية يؤمها آالف الزوار سنويًا

يف هذه االأيام املباركة تتفتح اأمامنا اآفاق وا�سعة الإعادة اكت�ساف ثرائنا الروحي الذي ن�ستقي من 

معينه ال�سايف معاين التقوى واالإخال�ش يف العمل والعبادة واالإقبال على كل ما يحبه اهلل تعاىل، وهي 

فر�سة �سانحة للرتقي يف درجات ال�سيام واالنتقال من ال�سعور بقيمة النعمة اىل معرفة املنعم و�سكره، 

ومن �سوم اجل��وارح والرغبات اىل �سوم ال�سمائر والقلوب ومن طهارة اجل�سد اىل طهارة النف�ش 

والروح. ال تتوقف اأهمية رم�سان على كونه ركنا اأ�سا�سيا من اأركان الدين واإمنا تتجلى كذلك باعتباره 

مكونا اأ�سا�سيا للهوية الروحية لالأمة التي ت�سكل وحدة �سعورية بني املوؤمنني الذين يجتمعون يف �سهر 

رم�سان يف حركتهم احلياتية اليومية يف م�سهد عملي يعزز اإمكانية الوئام بني �سعوب االأمة وتعاونها 

على اخلري والف�سيلة.

ويف هذا ال�سياق، يقول امل�ست�سرق الفرن�سي جو�ستاف لوبون يف كتابه ح�سارة العرب: »تاأثرُي ِدين 

د يف النفو�ش اأعظُم من تاأثري اأي ِدين اآخر، وال تزال العروُق املختلفة التي اتاَّخذت القراآن ُمر�سًدا  حمماَّ

لها تعمل باأحكامه كما كانت تفعل منُذ ثالثة ع�سر قرًنا«.

ي�ست�سعر املوؤمنون يف مدر�سة ال�سيام معاين فقرهم وعبوديتهم للخالق تعاىل فيزدادون رحمة 

وت�سامنا وتكافال. ويف هذا ال�سهر املبارك ال بد لنا من اإعادة التفكري بامل�سامني االإن�سانية واالأخالقية 

للعبادة، فالعبادة يف االإ�سالم ت�ستمل على طاعة اخلالق وعمل كل ما يحبه اهلل تعاىل من االأعمال 

واالأقوال واالأفكار. فاالجتهاد يف العلم والعمل ورعاية االأ�سرة وفالحة االر�ش واحلفاظ على البيئة 

كل ذلك ميثل مظاهر للعبادة تقربنا من حمبة اهلل ور�ساه.

تتعدى معاين ال�سوم يف ديننا احلنيف مفهوم الزهد الفردي القائم على االمتناع عن الرغبات 

وال�سهوات لت�سل باالأمة اإىل بناء االإرادة اجلمعية وا�ستنها�ش الهمم واالجتماع على الطاعات وعمل 

اخل��ريات. وهذا يقت�سي االنتقال مبفهومنا لل�سوم من ممار�سة دينية �سعائرية اإىل فعل اجتماعي 

واإن�ساين تنموي، ومن تغيري العادات الغذائية اال�ستهالكية اإىل تغيري االأمناط ال�سلوكية اخلاطئة 

اأ�سا�سيا من الهوية الثقافية لل�سعوب، فهي  يف جمتمعاتنا املعا�سرة. ت�سكل املنا�سبات الدينية جزءا 

تعك�ش قوة ح�سور الدين يف الن�سيج االجتماعي مبظاهره وتنوعاته املختلفة. وتوؤكد احلركة الدورية 

للمنا�سبات الدينية احلاجة اىل اإعالء قيمة التعبري اجلمعي عن الرموز واملعاين املت�سمنة يف تلك 

املنا�سبات، وهذا يعك�ش قوة ال�سعور الديني لدى ال�سعوب وحاجتها العميقة للدين كرباط وثيق يجمع 

املا�سي باحلا�سر واالحفاد باالأ�سالف. ال يكاد يخلو دين من عبادة ال�سيام باأ�سكالها واأنواعها املختلفة 

لاَى  ا ُكِتباَ عاَ ماَ ياَاُم كاَ لاَْيُكُم ال�سِّ ُنوا ُكِتباَ عاَ ا الَِّذيناَ اآماَ هاَ يُّ
وقد ورد ذلك يف القراآن الكرمي يف قوله تعاىل: »ياَا اأاَ

« )البقرة:183(. اإن ال�سرائع ال�سابقة جميعها ا�ستملت على عبادة ال�سيام  لَُّكْم تاَتَُّقوناَ ْبِلُكْم لاَعاَ الَِّذيناَ ِمن قاَ

واأن تقوى اهلل هي الغاية الكربى التي ي�سعى اإليها املوؤمنون جميعا.

للعبادات اأثر كبري يف �سبط ال�سلوك االإن�ساين وا�ستثمار املعاين اجلمالية لالنتظام االجتماعي، 

فالقيام بالواجبات الدينية يف زمن واحد وااللتزام باأوقات تناول الطعام واالمتناع عنه يف وقت واحد، 

كل ذلك يوؤ�س�ش ملجتمع قادر على االنتظام والتكافل والتعاون.

ويف هذا املعنى يقول امل�ست�سرق الفرن�سي جاك ري�سلر، يف كتابه »احل�سارة العربية«: »على امتداد 

�سهر رم�سان، من ال�سفق اإىل الغ�سق، يتوجب على املوؤمن االمتناع عن تناول اأي ماأكل وم�سرب، ميكن 

اعتبار اإماتة اجل�سد القا�سية هذه فعل رحمة وا�سرتحام، نوًعا من التكفري عن االأخطاء، وبالتايل فعاًل 

ا اإىل توطيد ال�سبط االجتماعي وجعل املوؤمنني  ا يتقرب به ال�سائم من ربه، ولكنه يرمي اأي�سً ِعًيّ ُفّ تاَ�ساَ

ي�سعرون بتما�سكهم وتكافلهم«.

تتكامل اأركان اال�سالم لت�سكل منظومة مت�سقة ذات غاية واحدة، وهنا تربز العالقة بني ال�سيام 

والزكاة، فطهارة النف�ش واالرتقاء بها فوق رغباتها احل�سية ُيخرج االن�سان من �سيق الفردانية اإىل 

�سعة النحنوية ومن �ُسحِّ النف�ش اإىل كرم البذل والعطاء.

اأن��ه يقوي اإرادة املمانعة يف نفو�ش املوؤمنني ويعينهم على مدافعة الظلم  اآث��ار ال�سيام  من اأعظم 

املجتمع من خالل  االيجابية جتاه  قدراتها  وينمي  بالذات  الثقة  يعزز  فال�سيام  العدالة.  وحتقيق 

مفهوم التدافع الذي اأ�س�ش له القراآن الكرمي، فال تقوم العالقة بينهم على اأ�سا�ش »االآخر هو اجلحيم« 

واإمنا من خالل »الغريية الفّعالة« التي تبحث عن الكلمة ال�سواء وا�ستباق اخلريات. نحن اأحوج ما 

نكون اإىل امل�ساحلة الواعية مع تاريخنا و»تراثنا احل�ساري« والعمل على ع�سامية البحث والتفكري 

عو�سا عن ادعاء مع�سومية الذات والفعل، وهذا يعني �سرورة اإحياء الفكر املو�سوعي الناقد املبني على 

احلقيقة املت�سامية فوق العواطف واالنفعاالت الذاتية.

اإن التاأمل يف تنوع جمتمعاتنا االإ�سالمية يجعلنا نكت�سف عنا�سر الراء والتكامل التي جتمع بني 

اأعمدة االأمة التي امتزج فيها التنوع القومي بالتنوع العرقي. وال ميكن لنا مواجهة دواعي ال�سعف 

اإال من خالل البناء على القيم التي نقلها املبدعون االأوائ��ل كقبول االآخر  والفرقة يف جمتمعاتنا 

واحرتام االختالف واالعتزاز مبوروثنا التاريخي لي�ش باعتباره تقليدا لالآباء واالأجداد واإمنا باعتباره 

فعال ح�ساريا يعرّب عن هويتنا الروحية واالإن�سانية.

اإن امل�ساعر الروحية العميقة التي ت�سود ال�سعوب العربية واالإ�سالمية هي مفتاٌح ذو فاعلية عجيبة 

يف ن�سر روح املحبة والت�سامح والتعاون بني البلدان االإ�سالمية، ورم�سان بذلك ي�سّكل فر�سة �سنوية 

ثمينة يجب ا�ستثمارها لتحقيق احللم بالت�سامن والتعاون والتكافل واإلغاء امل�سافات اأو اخت�سارها بني 

ال�سعوب االإ�سالمية. يذكرنا �سهر القراآن بواجبنا نحو اللغة العربية ل�سان القراآن ومنبع الف�ساحة 

والبيان. فالل�سان العربي الذي نزل به القراآن يجري على كّل ل�سان من البلدان العربية اإىل تركيا 

واإيران واأذربيجان وباك�ستان وماليزيا وغريها.

�سوكة  اآث��ار  اإىل حتييد  يدعونا  الروحّية.  والطماأنينة  بال�سكينة  للحدود  عابٌر  واح��ٌد  �سعوٌر  اإن��ه 

اإىل رّب  األ�سنة املاليني واملليارات من امل�سلمني بال�سراعة  االنغالق االإقليمي والعرقي، حيث تلهج 

العاملني ويلتقون جميعاً على النظر اإىل االإله الواحد يف وقت واحد طلباً لرحماته والتما�ساً لربكاته.

 األمير الحسن بن طالل 

رمضان واستحضار 
الهوية الروحية لألمة

 الخارجية تدين طرح السلطات اإلسرائيلية 
عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية

ن االنباط- عماّ

و�����س����وؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  دان�����ت   

االإ�سرائيلية  ال�سلطات  طرح  املغرتبني، 

ع���ط���اءات ل��ب��ن��اء اأك����ر م��ن األ����ف وح��دة 

االأرا������س�����ي  ا����س���ت���ي���ط���ان���ي���ة ج����دي����دة يف 

املحتلة. الفل�سطينية 

الوزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقال 

الن�ساطات  اإن  امل��ج��ايل،  �سنان  ال�سفري 

اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ت���ع���د خ����رق����اً ف��ا���س��ح��اً 

مقدمها  ويف  الدويل  للقانون  وج�سيماً 

قرار جمل�ش االأمن رقم 2334.

واأكد الناطق الر�سمي با�سم الوزارة، 

مب��ج��م��ل��ه��ا  اال����س���ت���ي���ط���ان  ���س��ي��ا���س��ة  اأن 

وب��ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا مت��ث��ل ان��ت��ه��اك��اً ل��ل��ق��ان��ون 

ال������دويل وت���ق���وي�������س���اً الأ����س�������ش ال�����س��الم 

الدولتني  حل  وفر�ش  حتقيقه  وجهود 

الدولية،  ال�سرعية  قرارات  اأ�سا�ش  على 

امل���م���ار����س���ات  اأن  ع���ل���ى  ك���ذل���ك  م�������س���ّدداً 

االأح����ادي����ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا اإ���س��رائ��ي��ل، 

ال��ق��وة ال��ق��ائ��م��ة ب��االح��ت��الل، م��ن ب��ن��اٍء 

وم�����س��ادرة  وت��و���س��ي��ع��ه��ا،  للم�ستوطنات 

االأرا�������س������ي وت���ه���ج���ري ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

ه��ي مم��ار���س��ات ال���س��رع��ي��ة والق��ان��ون��ي��ة 

وم���رف���و����س���ة وم����دان����ة مت���ث���ل ان��ت��ه��اك��اً 

خطرياً للقانون الدويل االإن�ساين.



املحلي

والتجاره على �ضبط  ال�ضناعه  وزارة  ي�ضك يف حماولة احلكومه من خالل  اأح��د  ال 

للكيلو   بدينارين  ال��ط��ازج  ال��دج��اج  كيلو  �ضعر  و�ضعت  وق��د  امل�ضتهلكني  ل�ضالح  االأ�ضعار 

ل�ضهر رم�ضان للعام ٢٠٢٣  وكانت قد �ضعرت الدجاج الطازج يف رم�ضان قبل �ضنتني  ب 

٢٢٥ قر�ضا للكيلو  وك��ان االأج��در يف راأي��ي وقد اك��ون خمطئا فاعتذر او م�ضيبا لو كنت 

م�ضت�ضارا ميدانيا اإعالميا  للوزارة  لقمت باإطالع النا�س على احلقائق قبل الت�ضعريه  

فال�ضعب واعي مثقف ومتعلم وقنوات التوا�ضل االجتماعي لها دور تثقيفي وطني عندما 

املئات وكما  املنتجه للدواجن ت�ضغل  ال�ضركات  باأن  ينقل للنا�ضطني احلقائق  فاملعروف 

الغذاء وخا�ضة  �ضال�ضل  باأن  واملعروف  �ضهريه  بع�ضها خ�ضائر  بع�ضهم لدى  علمت من 

٣٠ قر�س للكيلو  وكذلك  االعالف ارتفعت بعد احلرب االوكرانيه وو�ضل االرتفاع اإىل 

ارتفاع املحروقات 

بعد  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  اخلا�س  القطاع  مع  ال�ضراكه  اهميه  اىل  ا�ضل  ان  اري��د  اي 

اتخاذ  يتم  اإعالميا  وبعدها  النا�س  اإىل  االراء  تنقل  وان  ارائهم ميدانيا   اإىل  اال�ضتماع 

القرار وقد يكونوا قد اجتمعوا معهم وانا ال اأعرف  ولكن للحقيقة فهذا التذمر الذي 

�ضمعته من منتجني ومن باب امل�ضلحه العامه فان�ضح احلكومه ووزارة ال�ضناعه والتجاره 

اتخاذ اي قرار اقت�ضادي خا�ضة بعد اللقاءات واال�ضتماع اإىل املنتجني فلم�ضلحة الدوله 

ان تتو�ضع هذه ال�ضركات املنتجه وت�ضدر وبالتايل تقوم بزيادة الت�ضغيل ونحن نتحدث 

عن حوايل ٥٠٠ الف طلب توظيف يف ديوان اخلدمة املدنيه واعرف �ضركه منتجه ناجحه 

يف منطقة الطافح يف حمافظة الزرقاء ت�ضغل حوايل ١٣٠٠ عامل وعامله وت�ضدر بي�س 

التفريخ وال احد ين�ضى دور هذه ال�ضركه وال�ضركات املنتجه الوطني اأثناء اأزمة كورونا  

املنتجه لها دور  ال�ضركه وال�ضركات  الت�ضدير لدوله عربيه جم��اورة  وه��ذه  ودوره��ا يف 

يف االمن الغذائي وميكن يف حالة دعمها ان حتقق االأم��ن الغذائي لي�س ل��الردن فقط 

البطاله وحتقيق  لت�ضاهم يف حل م�ضكلة  وت�ضغل االالف  واالقليم  ل��دول عربيه   وامن��ا 

روؤية جاللة �ضيدنا امللك عبد اهلل الثاين املعظم ان يكون االردن مركزا لالمن الغذائي    

واملعروف باأن معظم هذه ال�ضركات الكربى املنتجه مع م�ضالخ الدواجن اخلا�ضه ترتكز 

يف حمافظات الزرقاء،واملفرق والكرك

للحديث بقيه عن �ضناعة الدواجن ودورها يف االمن الغذائي 

حمى اهلل الوطن وال�ضعب واجلي�س العربي امل�ضطفوي واالجهزة االأمنيه  يف ظل 

قائدنا جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم و�ضمو ويل العهد االأمري احل�ضني االمني

د. مصطفى محمد عيروط

 اسعار الدجاج من الشركات 
المنتجة في شهر رمضان 

المبارك )١(
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 بنك اإلسكان يطلق حملته الرمضانية بجوائز وعروض مميزة 
االئتمانية لمستخدمي بطاقاته 

 البدء بتسليم تصاريح الحج 

 توقيع اتفاقية بين البريد األردني وشركة المال للتمويل

االنباط- عّمان

 اأط���ل���ق ب��ن��ك االإ����ض���ك���ان ح��م��ل��ت��ه اخل��ا���ض��ة 

منح  اإىل  وال��ه��ادف��ة  امل��ب��ارك  رم�����ض��ان  ب�ضهر 

واخل�ضومات  اجلوائز  من  العديد  عمالءه 

وذل��ك  الف�ضيل،  ال�ضهر  اأي���ام  طيلة  املميزة 

االإ���ض��ك��ان  ب��ط��اق��ات  ا�ضتخدامهم  خ��الل  م��ن 

املبا�ضرة  البيع  نقاط  عرب  �ضواء  االئتمانية 

اأو من خالل االإنرتنت.

اآذار  من  ع�ضر  التا�ضع  يف  احلملة  وب��داأت 

اجلاري، وت�ضتمر حتى نهاية �ضهر رم�ضان، 

ب��ط��اق��ات البنك  ال��ع��م��الء ح��ام��ل��ي  وت�����ض��م��ل 

االئ��ت��م��ان��ي��ة ب��ج��م��ي��ع ف��ئ��ات��ه��ا ال��ك��ال���ض��ي��ك��ي��ة، 

 ،Infiniteو  Signatureو البالتينية 

قيمة،  نقدية  ج��وائ��ز  ل��رب��ح  توؤهلهم  وال��ت��ي 

ن���ق���دي وف��ر���ض��ة  ا�����ض����رتداد  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة 

املي�ضر. التق�ضيط 

و���ض��ت��م��ن��ح احل��م��ل��ة ف��ر���ض��ة ال��رب��ح ل��� 15 

ع��م��ي��اًل اأ���ض��ب��وع��ي��اً م���ن م�����ض��ت��خ��دم��ي ف��ئ��ات 

من  خلم�ضة  مق�ضمة  االئتمانية  البطاقات 

م�����ض��ت��خ��دم��ي ب���ط���اق���ات ف���ي���زا ال��ك��ال���ض��ي��ك��ي��ة 

دي��ن��ار   200 قيمتها  ت��ب��ل��غ  ن��ق��دي��ة  ب��ج��ائ��زة 

اآخ���رون  خم�ضة  �ضيحظى  فيما  منهم،  لكل 

البالتينية  ف��ي��زا  ب��ط��اق��ات  م�ضتخدمي  م��ن 

دي��ن��ار   500 قيمتها  ت��ب��ل��غ  ن��ق��دي��ة  ب��ج��ائ��زة 

�ضتقدم  دي��ن��ار  اآالف   5 م��ق��اب��ل  م��ن��ه��م،  ل��ك��ل 

بطاقات  م�ضتخدمي  م��ن  راب��ح��ني  خلم�ضة 

 999 بواقع   Infiniteو  Signature
دينار لكل منهم.

النقدي  اال����ض���رتداد  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ه��ذا 

لدى  دي��ن��ار   )30( اإىل  قيمته  ت�ضل  ال���ذي 

البطاقات  ب��ا���ض��ت��خ��دام  م�ضرتياتهم  تنفيذ 

االئتمانية لدى حمالت فاميلي با�ضكت.

التي  امل�ضافة  للقيم  البنك  م��ن  واإث����راًء 

لالأعباء  وتخفيفاً  حملته،  �ضمن  يقدمها 

امل��ادي��ة ع��ن ع��م��الئ��ه خ���الل ���ض��ه��ر رم�����ض��ان، 

متنح احلملة فر�ضة تق�ضيط امل�ضرتيات من 

خ��الل ال��ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان��ي��ة ل��دى متاجر 

ال���ه���اي���ربم���ارك���ت امل���ع���ت���م���دة وع���ل���ى ف����رتات 

ومي�ضرة. مريحة 

من  واح���دة  احلملة  ه��ذه  اأن  اإىل  وي�����ض��ار 

احل���م���الت ال���ع���دي���دة ال���ت���ي ي�����ض��ع��ى ال��ب��ن��ك 

ل��ت��ن��وي��ع��ه��ا واإث���رائ���ه���ا مب���ا ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات 

ع��م��الئ��ه وي����ري جت��رب��ت��ه��م امل�����ض��رف��ي��ة مع 

ب��ط��اق��ات ب��ن��ك االإ����ض���ك���ان االئ��ت��م��ان��ي��ة ال��ت��ي 

حت��اك��ي م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م يف خم��ت��ل��ف ال��ظ��روف 

واملنا�ضبات.

االنباط- عمان
ب����داأت وزارة االأوق�����اف وال�����ض��وؤون وامل��ق��د���ض��ات 

االإ���ض��الم��ي��ة، وم��ن خ��الل م��دي��ري��ات االأوق����اف يف 

جميع حمافظات واألوية اململكة، بت�ضليم ت�ضاريح 

احلج ملن وقع عليهم االختيار لهذا العام 2023.

ال����وزارة دعوتها لكل م��ن وق��ع عليه  وج���ددت 

اأو  القرعة  اأو  العمر  اعتماد  خ��الل  من  االختيار 

���ض��ن��دوق احل���ج اإىل م��راج��ع��ة م��دي��ري��ة االأوق����اف 

احلج  ت�ضريح  وا�ضتالم  منطقته،  �ضمن  الواقعة 

املقبل  ال�ضبت  وح��ت��ى  ال�ضبت  ال��ي��وم  م��ن  اب���ت���داًء 

امل���واف���ق ل����الأول م��ن ���ض��ه��ر ن��ي�����ض��ان، م��ن ال�ضاعة 

العا�ضرة �ضباحاً وحتى ال�ضاد�ضة م�ضاًء.

االنباط- عمان

امل��ال  و�ضركة  االأردين  ال��ربي��د  �ضركة  وق��ع��ت   

ل��ل��ت��م��وي��ل، ات��ف��اق��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ض��رتك 

يف جم����ال ت��و���ض��ي��ع ق���اع���دة امل���ك���ات���ب ال��ربي��دي��ة 

لتقدمي  للتمويل  امل��ال  �ضركة  ت�ضتخدمها  التي 

اخلدمات التمويلية لالأفراد.

ال�ضبت،  ام�س  الربيد،  ل�ضركة  بيان  وبح�ضب 

وق���ع االت��ف��اق��ي��ة م��دي��ر ع���ام ال�����ض��رك��ة ب��ال��وك��ال��ة 

هنادي الطيب، ومدير عام �ضركة املال للتمويل 

ب�ضار معايعة، بح�ضور رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة 

الربيد االأردين �ضامي الداوود.

تنفيذاً  ت��اأت��ي  االت��ف��اق��ي��ة  اإن  ال������داوود  وق����ال 

التي  امل���ايل  لل�ضمول  الوطنية  لال�ضرتاتيجية 

وثيقة  اإط���الق  عند  امل��رك��زي  البنك  عنها  اأع��ل��ن 

روؤي����ة ور���ض��ال��ة اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة يف ���ض��ه��ر اأي��ل��ول 

ع��ام 2016، وال��ت��ي ت��وؤك��د اأن م��ن ح��ق امل��واط��ن 

الو�ضول للخدمات املالية.

لديها  االأردين  ال��ربي��د  ���ض��رك��ة  اأن  واأ����ض���اف 

ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ال���ض��ت��ف��ادة م���ن ال��ت��ط��ور ال���ذي 

ي�����ض��ه��ده ال����ع����امل يف جم�����ال ال���ت���ح���ول ال��رق��م��ي 

املقدمة للمواطنني، حيث مت  لتطوير خدماتها 

بريدية  خدمات  لتقدمي  حديثة  و�ضائل  اإدخ���ال 

م�ضروعات  اإط����الق  ع��ل��ى  و�ضتعمل  اإل��ك��رتون��ي��ة، 

ال���ت���ج���ارة االإل���ك���رتون���ي���ة خ����الل االأي������ام امل��ق��ب��ل��ة، 

ا���ض��اف��ة ل��ل��ت��و���ّض��ع يف ت��ق��دمِي اخل���دم���ات امل��ال��ّي��ة، 

املحفظة  بوا�ضطة  االإل��ك��رتوين  الدفع  وخدمات 

االإلكرتونية.

التي  اأن اخلدمات  اأكدت الطيب  من جانبها، 

 30 حاليا  تغطي  للتمويل  امل��ال  �ضركة  تقدمها 

اململوكة  ال�ضركة  اأن  اإىل  م�ضرية  بريديا،  مكتبا 

تو�ضيع  خطة  اإط��ار  يف  تعمل  للحكومة  بالكامل 

�ضت�ضمح  ولذلك  اخل��ا���س،  القطاع  مع  ال�ضراكة 

املايل  التمويل  خدمات  باإي�ضال  االتفاقية  ه��ذه 

مناطق  اإىل  للتمويل  امل��ال  �ضركة  تقدمها  التي 

املحافظات  اأط��راف  مناطق  يف  وال�ضيما  جديدة، 

على  ينعك�س  مب��ا  ع��م��ان  العا�ضمة  ع��ن  البعيدة 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.

وبني معايعة اأن ال�ضراكة مع الربيد االأردين 

املتميز  لالنت�ضار  نظرا  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  هي 

ال��ربي��د يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات اململكة  مل��ك��ات��ب 

الو�ضول  االأردين  املجتمع  ف��ئ��ات  لكل  يتيح  م��ا 

ل���ل���خ���دم���ات امل���ق���دم���ة م����ن ال�������ض���رك���ة يف اأم���اك���ن 

اإقامتهم.

�ضركة  للتمويل  امل���ال  ���ض��رك��ة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 

تكنولوجيا مالية غايتها ت�ضهيل عملية احل�ضول 

ع��ل��ى ال��دع��م امل���ايل وت��وف��ري اإم��ك��ان��ي��ة ال��دف��ع يف 

وقت الحق بكل �ضهولة، ومن اأهدافها االأ�ضا�ضية 

تراعي  مالية  خدمات  وتقدمي  االأف���راد،  متويل 

االح��ت��ي��اج��ات ال��ي��وم��ي��ة وال��ط��ارئ��ة، مب��ا يف ذل��ك 

القرو�س التجارية واالإ�ضالمية.

االنباط- عمان

ج����اء ام��ت��ن��اع االإن�������ض���ان امل�����ض��ل��م ع���ن ال��ط��ع��ام 

لتحقيق  امل��ب��ارك،  رم�ضان  �ضهر  طيلة  وال�ضراب 

م��ق�����ض��د ع��ظ��ي��م وغ���اي���ة ك���رمي���ة، وه���ي االإرت���ق���اء 

بالنف�س الب�ضرية وتهذيبها و�ضواًل للتقوى التي 

حملها القلب، وال�ضعور مع املحتاجني، وتقدمي 

اأمنوذج يف االأخالق.

االأردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  يف  ال�ضريعة  كلية  عميد 

الدكتور عبد الرحمن الكيالين، قال اإن املق�ضد 

العظيم لل�ضيام ينبغي اأن يكون حا�ضرا عند كل 

ما  العبادة وفق  لتكون عبادة اهلل يف هذه  م�ضلم 

�ضرع، لي�س يف ال�ضكل فقط، واإمنا يف امل�ضمون ويف 

الظاهر واجلوهر .

اإن��ت��اج  ع��ل��ى  ، تعمل  ال�����ض��ي��ام  ع��ب��ادة  اأنَّ  وب���ني 

ا وخلقيًّا وقيميًّا؛ حني  االأمة وجتديدها ح�ضاريًّ

يحقق امل�ضلم واملجتمع املق�ضود من اخللق، وهي 

، واإع���م���ار االأر����س  ���اىلىَ ���عىَ ال��ع��ب��ودي��ة هلل ت��ب��ارك وتىَ

بالقيم االأخالقية احلميدة.

اأن تنعك�س على  اإنَّ لل�ضيام ثمرة يجب  وقال 

كله،  املجتمع  ع��ل��ى  و  و���ض��ل��وك��ه  ال�����ض��ائ��م  اأخ����الق 

ويف حال انعدام هذه الثمرة، وهي التقوى، فاإن 

ال�����ض��ي��ام ي�ضبح جم���رد ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ف���ارغ من 

معانيه االإميانية، وطقو�س وعادات واحتفاالت ال 

اأثر لها يف النف�س واحلياة.

العلماء  بع�س  اأن  الكيالين،  الدكتور  واأو�ضح 

ذهب يف تف�ضري اىل اأن ال�ضوم وال�ضيام معناهما 

واح���د وه���و : االإم�����ض��اك ع��ن ال��ط��ع��ام وال�����ض��راب 

وال�ضهوات، بينما ذهب عدد من العلماء ال �ضيما 

وال�ضيام  ال�ضوم  ب��ني  التفرقة  اإىل  املعا�ضرين 

ا�ضتنادا لال�ضتعماالت القراآنية.

ف���ا����ض���ل  ال�����دك�����ت�����ور  ه����������وؤالء  م�����ن  اأن  وب�������ني 

اأن التعبري القراآين  ال�ضامرائي، الذي ذهب اىل 

ا�ضتعملها  واإمن��ا  العبادة،  يف  ال�ضوم  ي�ضتعمل  مل 

ن���ذرت  ت��ع��اىل )اإين  ال�����ض��م��ت ف��ق��ط يف ق��ول��ه  يف 

للرحمن �ضوماً(.

�ضام  والفعل  االإم�����ض��اك  ه��و  ال�ضوم  اأنَّ  واأك���د 

ي�����ض��وم ���ض��وم��اً و���ض��ي��ام��اً ك��اله��م��ا م�����ض��در، واهلل 

فقط  لل�ضمت  ال�ضوم  ا�ضتعمل  وتعاىل  �ضبحانه 

وه��م��ا م��ت��ق��ارب��ان يف ال��ل��ف��ظ وال������وزن )ال�����ض��وم 

وال�ضمت(، بينما ا�ضتعمل ال�ضيام للعبادة، �ضيام 

ومفطرات،  و���ض��راب  طعام  م��ن  اأك��ر  واملتعلقات 

يىَاُم  �ضِ فىَ يىَِجْد   ْ ن ملَّ مىَ )فىَ �ضيام.  فقال  اأط��ول  فهو 

(، بينما مل ي�ضتعمل ال�ضوم  ��جِّ ��اٍم يِف احْلىَ يَّ
ىَ
اأ ِة  ثىَالثىَ

يف العبادة، وهذا من خوا�س االإ�ضتعمال القراآين 

يفرد بع�س الكلمات اأحياناً بداللة معينة.

ولفت اإىل اأنَّ ال�ضيام لي�س جمرد االإمتناع عن 

املفطرات،  و�ضائر  وال�ضهوات  وال�ضراب  الطعام 

ول��ي�����س ك��ل م��ن ���ض��ام ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و ع���دَّ عند 

و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  قوله  بدليل  �ضائما،  اهلل 

اإال اجلوع  “ كم من �ضائم لي�س له من �ضيامه 
والعط�س” )�ضحيح اأخرجه الن�ضائي(، اأي لي�س 

له عند اهلل اأجر.

وبني مدير وحدة العالقات العامة والتعاون 

ال����دويل ب��دائ��رة االف��ت��اء ال��ع��ام ال��دك��ت��ور ح�ضان 

اب����و ع���رق���وب ان ال�����ض��ي��ام م���ن اأرك������ان االإ����ض���الم 

ال��رك��ن العظيم  اأّن الأداء ه��ذا  ومم��ا ال ري��ب فيه 

اأه��م تلك  ِحكما وث��م��راٍت تعود على العبد، وم��ن 

على  الذاتية  الرقابة  امل�ضلم  يتعلم  اأن  الثمرات: 

رم�ضان  نهار  يف  ميتنع  فهو  وت�ضّرفاته،  اأعماله 

اأي��ام ال�ضهور  اأبيح له يف نهار  ال��ذي  عن احل��الل 

ك��ل��ه��ا م���ن اأط��ع��م��ة واأ����ض���رب���ة وغ���ريه���ا م���ن امل��ت��ع 

وال�ضهوات، اأما يف رم�ضان فيم�ضك عنها امتثاال 

الأمر اهلل تعاىل مع قدرته على التخفي واالأكل 

وال�ضرب، لكنه ال يفعل، وهذا هو معنى التقوى 

املراد حتققه يف ال�ضيام، اخل�ضية من اهلل يف ال�ضّر 

والعلن.

ع��ن  ي��ب��ت��ع��د  اأن  ي���ج���ب  االإن���������ض����ان  اأنَّ  وق������ال 

املحرمات، حيث �ضبط نف�ضه عن املباحات خالل 

النهار امتثاال الأمر اهلل، فهو يتعلم االبتعاد عن 

الناهي واحد  االآم��ر  ال�ّضنة الأّن  املحّرمات يف كل 

عن  بنف�ضه  ي��رق��ى  كيف  ويتعلم  ت��ع��اىل،  اهلل  ه��و 

نف�ضه  �ضبط  اأمكنه  حيث  ل�ضهواته،  اال�ضت�ضالم 

عن الطعام وال�ضراب، فريتقي العبد كي ال يكون 

عبدا ل�ضهواته، ليكون عبدا هلل وحده �ضبحانه.

وق�����ال رئ��ي�����س ق�����ض��م ال��ف��ق��ه واأ����ض���ول���ه كلية 

الدكتور  االأ�ضتاذ  االأردنية  اجلامعة  يف  ال�ضريعة 

تعويد  فيه  ال�ضيام  اأن  ليل  اأب��و  حممود  حممد 

املوؤمن على االإكثار من الطاعات وترغيب فيما 

الدنيا  ع��ن  وب��ع��د  العظيم  االأج����ر  م��ن  اهلل  ع��ن��د 

و�ضهواتها ولو لفرتة موؤقتة وهذا يحقق تزكية 

مما  اهلل  ملراقبة  وتعزيزا  للروح  وتغذية  النف�س 

ينعك�س اإيجابا على �ضلوك االإن�ضان ومعامالته .

وبني اأنَّ الواجب على ال�ضائم اأن يكف عن كل 

قول اأو فعل يتنافى و�ضومه حتى ال يكون حظه 

من �ضيامه اجلوع والعط�س واحلرمان.

االإ�ضالمية  والدرا�ضات  ال�ضريعة  ا�ضتاذ  وقال 

منذر  ال��دك��ت��ور  التطبيقية  ال��ع��ل��وم  ج��ام��ع��ة  يف 

زيتون حدد اهلل تعاىل الغاية من ال�ضيام باأمرين 

تدريب  فهو  االأول  ال��ك��رمي:  ال��ق��راآن  يف  ذكرهما 

نف�ضه  يف  ت��ع��اىل  اهلل  ت��ق��وى  تنمية  ع��ل��ى  امل�ضلم 

وواقعه، من خالل حتمل امل�ضقة يف �ضبيل طاعته 

وجتنب غ�ضبه، الثاين فهو تدريبه على �ضكر اهلل 

تعاىل على نعمه، الأن كثرياً من النا�س ي�ضتذكر 

اأنعم اهلل  ما ينق�ضه من االأم��ور وال ي�ضتذكر ما 

اإىل  يفتقر  وع��ن��دم��ا  ال��ك��ث��رية،  ال��ن��ع��م  م��ن  عليه 

اأو بع�س  امل��اء  اأب�ضط النعم يف غري رم�ضان وهو 

في�ضتذكرها،  ال��ن��ع��م،  ت��ل��ك  قيمة  يعلم  ال��ط��ع��ام 

وا�ضتذكار النعم يوؤدي اإىل �ضكر املنعم.

واأ���ض��اف اأنَّ رم�����ض��ان ب��ه��ذا اال���ض��م، مل��ا يواجه 

اللغة  علماء  بع�س  وق��ال  العط�س،  من  ال�ضائم 

االأ�ضماء  اط��الق  اأرادوا  ملا  العرب  اأن  دري��د  كابن 

على االأ�ضهر التي مل يكن لها ا�ضماء، اأطلقوا على 

“رم�ضان”،  احلار  ال�ضيف  الذي جاء يف  ال�ضهر 

خ�ضو�ضاً  احل�����رارة،  يعني  اأي�����ض��اً  ال��رم�����س  الأن 

اجلافة،  ال�ضحراء  يف  يعي�ضون  كانوا  العرب  اأن 

ال�ضهر اجل��ف��اف واحل���رارة مع  ذل��ك  فاجتمع يف 

�ضدة العط�س ، م�ضريا اىل ان م�ضمى رم�ضان مل 

يطلقه ال�ضرع على �ضهر ال�ضيام واإمنا كان اال�ضم 

قبل اال�ضالم، ولكن اهلل �ضاء اأن يحدد هذا ال�ضهر 

ب�ضهر ال�ضوم.«

وا�ضار اىل ان ف�ضائل رم�ضان كثرية وعديدة، 

بهما  تغفر  “الرتاويح”  ليله  وق��ي��ام  ف�ضيامه 

ال���ذن���وب ك��ل��ه��ا، وي��ع��ت��ق يف ك���ل ل��ي��ل��ة ف��ي��ه رق���اب 

املوؤمنني من النار مبعنى اأن اهلل تعاىل ال يعذبهم 

بف�ضائلها  ت�ضاوي  والتي  القدر  ليلة  وفيه  اأب��داً، 

عمر االإن�ضان كله، ومن ف�ضائل ال�ضهر اأن القراآن 

�ضنوية  ه��و منا�ضبة  ول��ذل��ك  ف��ي��ه،  ن���زل  ال��ك��رمي 

لالحتفاء بنزول كالم اهلل تعاىل مبا يهدف اإىل 

زيادة االهتمام بهذا الكتاب الكرمي.

 شهر رمضان.. تسمية قبل اإلسالم وصوم لتهذيب اإلنسان وتقويم سلوكه

الطفيلة االنباط- 

 اأط��ل��ق��ت م��در���ض��ة ���ض��ي��ل احل�����ض��ا ال��ث��ان��وي��ة 

ت�ضتهدف  �ضحية  تطوعية  م��ب��ادرة  للبنات، 

بيوت  قاطني  من  ال�ضكانية  التجمعات  �ضكان 

�ضيل  منطقة  يف  ال�ضكنية  وال��وح��دات  ال�ضعر، 

احل�������ض���ا وحم��ي��ط��ه��ا وع����دده����م زه������اء 600 

مواطن من خمتلف االأعمار.

امل��ب��ادرة، بينت مديرة  اإط��الق  وخ��الل حفل 

املدر�ضة اإميان احللي�ضي ام�س ال�ضبت، اأن اإطالق 

ا�ضتحداث  على  ا�ضتملت  �ضالمتي"  "�ضحتي 
واأدوات  مبعدات  جمهزة  اأولية  اإ�ضعافات  غرفة 

اإح���دى قاعات  االأويل، يف  االإ���ض��ع��اف  وع��الج��ات 

مدر�ضة �ضيل احل�ضا الثانوية من قبل عدد من 

املعلمات املتطوعات يف املدر�ضة.

تعترب  احل�ضا  �ضيل  منطقة  اأن  واأ���ض��اف��ت 

اإحدى جيوب الفقر التي تغيب عنها اخلدمات 

ال�ضحية كاملراكز ال�ضحية والعيادات الطبية 

نحو  �ضحي  مركز  اأق��رب  عن  وتبعد  وغريها 

مر�ضية  ح���االت  وج���ود  م��ع  كيلومرتا،   30
االأولية  االإ�ضعافات  تقدمي  ت�ضتدعي  وطارئة، 

وغريها،  احل�ضرات  ولدغات  الك�ضور  حلاالت 

ما ا�ضتدعى من الهيئة االإداري��ة والتدري�ضية 

يف املدر�ضة و�ضمن امل�ضوؤولية املجتمعية جتاه 

لالإ�ضعافات  غرفة  توفري  املعوزة  االأ�ضر  هذه 

االأولية يف املدر�ضة خلدمة املجتمع املحلي.

غ��رف��ة  اإق�����ام�����ة  اأن  احل���ل���ي�������ض���ي،  وب���ي���ن���ت 

االإ����ض���ع���اف���ات االأول����ي����ة ج����اءت ���ض��م��ن م��ب��ادرة 

"�ضنبلة"،  العلمية  ل��ل��رع��اي��ة  ج���ود  موؤ�ض�ضة 

و�ضمن جائزة االأمري ح�ضني التطوعية.

االنباط-عمان

ال��ع��ام  امل��دي��ر   / التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ك���ّرم 

اأح��م��د  ال���دك���ت���ور  االردين  االه���ل���ي  ل��ل��ب��ن��ك 

احل�ضني والرئي�س التنفيذي ل�ضركة االأهلي 

املع�ضر  غ�����ض��ان  ال�ضيد  امل��ال��ي��ة  للتكنولوجيا 

ق�ضم  برئي�س  ممثلة  االهلية  عمان  جامعة 

احللته  خالد  ال��دك��ت��ور  املالية  التكنولوجيا 

بدرع �ضكر وتقدير للم�ضاركة مب�ضابقة اهلي 

فنتك هاكاثون

 Ahli Fintech(  

موؤ�ض�ضة  مع  Hackathon(بال�ضراكة 

ويل العهد. 

حيث اأقيمت هذه الفعالية مب�ضاركة طلبة 

م�ضاريعهم  قدموا  اأردن��ي��ة  جامعة   12 من 

وحلولهم التكنولوجية املالية. 

ه����ذا و���ض��ت��ح�����ض��ل ال���ف���رق ال���ف���ائ���زة على 

الفر�ضة ال�ضتقطاب ا�ضتثمارات ت�ضل قيمتها 

لتمويل  دوالراأم���ري���ك���ي  األ����ف   200 ل��غ��اي��ة 

اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  النا�ضئة  ال�����ض��رك��ات  تاأ�ضي�س 

 ahli م�����ض��ارك��ة جم��ان��ي��ة يف م�����ض��ارع اأع��م��ال

يعمل  والذي   fintech accelerator
كحا�ضنة للم�ضاريع الريادية بهدف تعزيزها 

وت�ضريع منوها.

إطالق مبادرة صحية في مدرسة 
سيل الحسا بالطفيلة

 عمان األهلية تشارك في هاكاثون 
خاص بمشاريع التكنولوجيا المالية 

لطالب الجامعات األردنية



االأنباط-وكاالت

 LG( »تعتزم “�إل جي �إنرجي �شوليو�شن

الكورية   )Energy Solution Ltd
مليار   5.5( وون  ت��ري��ل��ي��ون   7.2 ����ش��ت��ث��م��ار 

للبطاريات  عمالقة  حمطة  بناء  يف  دوالر( 

�أريزونا حيث ت�شعى �شركة �شناعة  يف والية 

ت�شريع  �إىل  �لكهربائية  �ل�شيار�ت  بطاريات 

على  �ملتز�يد  �لطلب  لتلبية  �الإن��ت��اج  عملية 

�ل�شيار�ت �لنظيفة.

على  وون  ت��ري��ل��ي��ون   4.2 �ل�����ش��رك��ة  ت��ن��ف��ق 

�ل�شنوية  �الإن��ت��اج��ي��ة  ط��اق��ت��ه  ت�شل  م�شنع 

ل���ل���ب���ط���اري���ات  �ل�������ش���اع���ة  يف  غ����ي����غ����او�ط   27

 350 لت�شغيل  يكفي  م��ا  وه��و  �الأ���ش��ط��و�ن��ي��ة، 

ذكرت  ح�شبما  �شنوياً،  كهربائية  �شيارة  �ألف 

�ل�شركة �لتي يقع مقرها يف �شيوؤول، يف بيان 

�شدر يوم �أم�س �جلمعة. كما تهدف �إىل بدء 

�الإنتاج �ل�شخم يف عام 2025.

منف�شاًل  م�����ش��ن��ع��اً  جي”  “�إل  ���ش��ت��ب��ن��ي 

16 غ���ي���غ���او�ط يف �ل�����ش��اع��ة الأن��ظ��م��ة  ب�����ش��ع��ة 

تخزين �لطاقة با�شتخد�م بطاريات �لليثيوم 

و�حلديد و�لفو�شفات، حيث من �ملتوقع بدء 

�الإنتاج �ل�شخم يف عام 2026.

لبناء  جي”  “�إل  م��ع  ت��ت��ع��اون  “فورد” 
م�شنع للبطاريات يف تركيا

�شيتو�فق  �ل��ذي  �مل�شنع،  عمالء  �شي�شمل 

مع »ق��ان��ون �حل��د من �لت�شخم �الأم��رك��ي« 

ل���الإن���ت���اج �مل��ح��ل��ي ل��ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 

�شركات �شناعة �ل�شيار�ت و�ل�شركات �لنا�شئة 

�ملوجودة يف �أمركا �ل�شمالية.

�رتفاع �لطلب

يف ه��ذ� �الإط���ار، �أ���ش��ارت »�إل ج��ي« �إىل �أن 

�لكهربائية  �ل�شيار�ت  بطاريات  على  �لطلب 

»�رت��ف��ع ب�شكل ك��ب��ر« م��ن ق��ب��ل �ل��ع��م��الء يف 

من  �حل��د  ق��ان��ون  ب�شبب  �ل�شمالية  �أم��رك��ا 

�ل�شركة  توقعت  كما  �الأم��رك��ي.  �لت�شخم 

�لطاقة  �شناعة  منو  �لقانون  هذ�  يحفز  �أن 

�ملتجددة يف �أمركا �ل�شمالية.

“�إل جي” �إن��ه��ا  ق��ال��ت   ،  2022 ي��ون��ي��و  يف 

ُت��ع��ي��د �ل��ن��ظ��ر ب��اإن�����ش��اء �مل�����ش��ن��ع، ح��ي��ث �أدى 

�رتفاع �أ�شعار �ملو�د �خلام �إىل ت�شخيم تكلفة 

�مل�شروع و�شط �رتفاع معدالت �لت�شخم.

“�إل جي” الإن�شاء �شبعة م�شانع  تخطط 

يف �أمركا �ل�شمالية يف �ملجموع، ومن بينها 

ثالثة م�شانع بال�شر�كة مع �شركة “جرن�ل 

�أمركية، وم�شنع  موتورز” يف عدة والي��ات 

�أوهايو،  “هوند� موتور” يف  �شركة  �آخر مع 

 « “�شتيالنت�س  مع  بال�شر�كة  كند�  و�آخ��ر يف 

.)Stellantis NV(

لبناء �أول  كند�  و�جن” تختار  “فولك�س 
م�شنع بطاريات خارج �أوروبا

�ألغت »جرن�ل موتورز« و«�إل جي« خططاً 

لبناء م�شنع ر�بع يف �لواليات �ملتحدة ب�شبب 

ع���دم �ل���ت���ز�م �ل�����ش��رك��ة �مل��ن��ت��ج��ة ل��ل��ب��ط��اري��ات 

�لزمني ل�شركة »جرن�ل موتورز«،  باجلدول 

ح�شبما ذكرت »بلومربغ« يف يناير. مل ُيتخذ 

بعد �أي قر�ر ب�شاأن �مل�شنع �لر�بع مع »جرن�ل 

ذلك  يف  ج��ي«  »�إل  ق��ال��ت  ح�شبما  م���وت���ورز«، 

�لوقت.

“تويوتا  م���ع  �ل�����ش��رك��ة حم���ادث���ات  ت��ع��ق��د 

بينهما،  حمتملة  �شر�كة  �أج��ل  من  موتور” 

ح�����ش��ب��م��ا ق����ال �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ك���وون 

�ل�شنوي  �الجتماع  يف  لل�شحفيني  �شو  يونغ 

للم�شاهمني يوم �جلمعة، دون �الإدالء باملزيد 

من �لتفا�شيل.

االأنباط-وكاالت

�أظهر ��شتطالع جديد �أن �أقل من 30 يف 

قدرتهم  من  و�ثقون  �الأمريكيني  من  �ملائة 

على مو�كبة �إنفاقهم مع ��شتمر�ر �لت�شخم 

يف �لتاأثر على �القت�شاد.

�أجرته  �لذي   ، �ال�شتطالع  نتائج  �أظهرت 

 NORC وم��رك��ز  بر�س  �أ�شو�شيتد  وك��ال��ة 

 ، �شيكاغو  بجامعة  �لعامة  �ل�شوؤون  الأبحاث 

و�لذي �شدر يوم �جلمعة ، �أن 29 باملائة فقط 

من �لبالغني قالو� �إنهم و�ثقون “جًد�” �أو 

مع  �لنمو  تو��شل  على  قدرتهم  يف  “جًد�” 

ا من 45 يف �ملائة باملقارنة.  �الإنفاق ، �نخفا�شً

�إج��ر�وؤه مع دخول  مع نتائج �مل�شح �لذي مت 

�لت�شخم حيز �لتنفيذ يف �أكتوبر 2021.

�ملئوية  �لن�شبة  �أن  ا  �أي�شً �لباحثون  ووجد 

قدرتهم  من  و�ثقني  كانو�  �لذين  للبالغني 

على �لعثور على وظيفة �إذ� �أر�دو� �نخف�شت 

من 36٪ �إىل 26٪ ، و�نخف�س �أولئك �لذين 

نفقات  دفع  على  قدرتهم  من  و�ثقني  كانو� 

طبية غر متوقعة من 33٪ �إىل ٪23.

قال حو�يل 40 يف �ملائة �إنهم و�ثقون �إىل 

ح��د م��ا يف ق��درت��ه��م على م��و�ك��ب��ة �الإن��ف��اق ، 

و�ثقني  لي�شو�  �إنهم  �ملائة  يف   29 ق��ال  بينما 

متاًما �أو غر و�ثقني على �الإطالق.

�إن  �مل�شتجيبني  �أرب���اع  ق��ال ح��و�يل ثالثة 

قبل  عليه  كانت  �أعلى مما  �ملنزلية  نفقاتهم 

عام ، بينما قال �لثلث �إن ديونهم �أعلى. قال 

ن�شفهم تقريًبا �إن مدخر�تهم �ملنزلية كانت 

�أقل.

ومع ذلك ، قال �أكرث من �لثلث بقليل �إن 

ب�شكل  ت�شاهم  �ل�شخ�شية  �ملالية  م��و�رده��م 

بينما   ، ل��دي��ه��م  �ل��ت��وت��ر  م�شتويات  يف  ك��ب��ر 

طفيف.  ب�شكل  ي�شاهمون  �إنهم  �لن�شف  قال 

قال �أكرث من ن�شفهم بقليل �إنهم �شعرو� �أن 

و�شعهم �ملايل جيد.

وج����د �مل�����ش��ت��ج��ي��ب��ون ب��ع�����س �الن��خ��ف��ا���س 

�ملهتمني  ل��الأ���ش��خ��ا���س  �مل��ئ��وي��ة  �ل��ن�����ش��ب��ة  يف 

مب�شروفات حمددة خمتلفة.

وق��ال م��ا يقرب م��ن 70 يف �مل��ائ��ة يف مايو 

ب�شاأن  للغاية  قلقون  �أو  قلقون  �إنهم  �ملا�شي 

 ، �الآن  �ملائة  56 يف  ب�  ، مقارنة  �لغذ�ء  تكلفة 

بينما �نخف�شت �لن�شبة �ملعنية بالغاز من 74 

يف �ملائة �إىل 48 يف �ملائة. و�نخف�شت �لن�شبة 

�ملعنية بتكاليف �ل�شكن من 54٪ �إىل ٪42.

االأنباط-وكاالت

�ل��ق��ط��اع  ي�شهد  �أن  ت��ق��ري��ر حم��ل��ي  ت��وق��ع 

عمليات  يف  و��شعة  نه�شة  قطر  يف  �لعقاري 

�لن�شف  خ��الل  �مل��ن��اط��ق،  �الإن�����ش��اء مبختلف 

�ل��ث��اين م��ن �ل��ع��ام �جل�����اري، م�����ش��ت��ف��ي��د�ً من 

بباقي  م��ق��ارن��ة  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر،  �لنمو  ع��و�م��ل 

�لقطاعات �القت�شادية، ورّجح �أن يظل ثاين 

�الأمو�ل  لروؤو�س  ��شتقطاباً  �لقطاعات  �أكرث 

�لركائز  و�إح����دى  �ملقبلني،  �ل��ع��ام��ني  خ��الل 

�القت�شادية يف قطر بعد قطاع �لطاقة.

“�الأ�شمخ”  ����ش���رك���ة  ت���ق���ري���ر  وت�����وق�����ع 

�رتفاع  �ل�شبت،  �ل��ي��وم  �لعقارية،  للم�شاريع 

�أ����ش���ع���ار ب��ي��ع �ل�����ش��ق��ق �ل�����ش��ك��ن��ي��ة ت��دري��ج��ي��اً، 

وخ�شو�شاً يف �ملناطق �حلديثة، مثل �للوؤلوؤة 

ولو�شيل.

و�أ�شار �إىل �أن هذه �لتقدير�ت يعود �شببها 

�حلكومية  �لت�شهيالت  م��ن  �ال���ش��ت��ف��ادة  �إىل 

و�شعت  �لتي  �لعقارية  بالت�شريعات  �ملتمثلة 

د�ئ������رة مت���ّل���ك غ���ر �ل��ق��ط��ري��ني ل��ل��ع��ق��ار�ت 

و�النتفاع بها، وفق �شروط و�شو�بط ومز�يا، 

يتيحها  �لتي  �ملتنوعة  �خل��ي��ار�ت  جانب  �إىل 

تنفيذ  يف  و�مل������الك  �ل���ع���ق���اري���ون  �مل����ط����ورون 

مالئمة  متعددة  مب�شاحات  �شكنية  م�شاريع 

وبت�شطيبات عالية جمهزة بو�شائل �لرتفيه، 

باالإ�شافة �إىل �الأ�شعار �لتناف�شية �لتي تلبي 

تطلعات �مل�شرتين ورغباتهم. 

�ل����ت����د�والت  �أن ق��ي��م  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أو�����ش����ح 

�شهري  خ��الل  �ل��ل��وؤل��وؤة  منطقة  يف  �لعقارية 

ي��ن��اي��ر/ ك���ان���ون �ل���ث���اين وف����رب�ي����ر/ ���ش��ب��اط 

�ملا�شيني، و�شلت �إىل �أكرث من 157.6 مليون 

 76 تنفيذ  ع��رب  دوالر(  مليون   43.2( ري���ال 

�شفقة.

�ل��ع��ق��ار�ت يف  ت���د�ول  �أن حجم  ول��ف��ت �إىل 

�لت�شجيل  �إد�رة  ل��دى  �مل�شجلة  �لبيع  عقود 

ب����وز�رة �ل��ع��دل بلغ خ��الل �لفرتة  �ل��ع��ق��اري 

�آذ�ر �جل���اري، نحو  م��ار���س/   16 �إىل   12 م��ن 

�لعقار�ت  قائمة  و�شملت  ري��ال،  مليون   360

وم�شاكن  ف�����ش��اء  �أر�����ش���ي  بالبيع  �مل��ت��د�ول��ة 

وعمار�ت �شكنية وحمالت جتارية.

وجت�����اوز ح��ج��م ت�����د�ول �ل���ع���ق���ار�ت خ��الل 

من  ري���ال،  مليار   2.4 �ملا�شي  ف��رب�ي��ر  �شهر 

خالل ت�شجيل 382 �شفقة عقارية.

و���ش��ج��ل م��وؤ���ش��ر ع���دد �ل��ع��ق��ار�ت �رت��ف��اع��اً 

بن�شبة 70٪ مقارنًة ب�شهر يناير 2023، فيما 

���ش��ج��ل م��وؤ���ش��ر ق��ي��م��ة �ل����ت����د�والت �ل��ع��ق��اري��ة 

�رتفاعاً بن�شبة 79٪، و�رتفع موؤ�شر �مل�شاحات 

�لقدم  �أ�شعار  متو�شط  ور�وح   .٪51 �ملتد�ولة 

632 و1338  ب��ني  م��ا  ف��رب�ي��ر  ل�شهر  �مل��رب��ع��ة 

ريااًل يف �لدوحة، و180 و459 يف �لوكرة.

ويف ما يخ�س حجم معامالت �لرهونات، 

فقد بلغت 92 معاملة، بقيمة �إجمالية فاقت 

4.3 مليار�ت ريال.

�للوؤلوؤة  مبنطقة  �ل��ت��د�ول  حركة  وح��ول 

غر  بتملك  فيهما  ي�شمح  �للتني  و�لق�شار، 

�ل��ق��ط��ري��ني ل��ل��ع��ق��ار�ت و�الن��ت��ف��اع ب��ه��ا، فقد 

�شهر  خ��الل  �مل�شجلة  �ل�شفقات  ع��دد  �رتفع 

�ل�����ش��ف��ق��ات �مل�شجل  ب��ع��دد  ف��رب�ي��ر م��ق��ارن��ة 

خ����الل ي��ن��اي��ر، وب��ل��غ 44 ���ش��ف��ق��ة ل��ل��وح��د�ت 

�ل�����ش��ك��ن��ي��ة �ل���ت���ي ���ش��م��ل��ت��ه��ا ع��م��ل��ي��ات �ل��ب��ي��ع 

 85.6 جت����اوزت  �إج��م��ال��ي��ة  بقيمة  و�ل�����ش��ر�ء، 

مليون ريال.

خالل  �لعقاري  �ل��ت��د�ول  بيانات  وتظهر 

ف��رب�ي��ر، �أن ق��ط��اع �ل��ع��ق��ار�ت ي��و����ش��ل بقوة 

منوه �ملطرد يف خمتلف �ملجاالت �ال�شتثمارية 

و�لتجارية، لت�شتمر بذلك حركة �لتد�والت 

�لن�شطة �لتي ي�شهدها �لقطاع خالل �لفرتة 

�الأخرة.

االأنباط-وكاالت

و�رد�ً  يكن  ُيطرح حالياً مل  �إج��ر�ء  هناك 

م���ن ق��ب��ل يف �أروق�������ة �ل�����ش��ل��ط��ة ب��و����ش��ن��ط��ن 

�لتي  �ل�شغوط  لتخفيف  حمتملة  كو�شيلة 

�ل�شغرة  �الأمركية  �لبنوك  لها  تعر�شت 

هذ�  يتعلق  مفاجئ.  نحو  على  و�الإقليمية 

�الإجر�ء ب�شمان �لود�ئع �مل�شرفية. عادًة ما 

على  للتاأمني  �لفيدر�لية  �ملوؤ�ش�شة  ت�شمن 

�لود�ئع مدخر�ت ت�شل �إىل 250 �ألف دوالر، 

وه���و ح��د م��رت��ف��ع مب��ا ي��ك��ف��ي جل��ع��ل معظم 

�لبنوك ينامون ملء جفونهم. لكن  عمالء 

�ل�شناعة  تو�جهها  �لتي  �الأخرة  �ل�شغوط 

زيادة  فكرة  �لطاولة  على  و�شعت  �مل�شرفية 

موؤقتة للحد �الأق�شى �أو �إلغائه.

ملاذ� يوجد حد على �لود�ئع �ملوؤمن 

عليها؟

�لهدف من �لتاأمني �لفيدر�يل هو تعزيز 

�ل��ث��ق��ة يف �ل��ن��ظ��ام �مل�����ش��ريف �الأم���رك���ي دون 

�شمان كل �شنت مودع يف �لبنوك )ما يقرب 

ُط��ب��ق ه��ذ� �حل��د  ت��ري��ل��ي��ون دوالر(.   18 م��ن 

لتهدئة  حم��اول��ة  يف   1934 ع���ام  م���رة  الأول 

�لذعر �لذي �نتاب �مل�شارف يف �لعام �ل�شابق 

�ل��ود�ئ��ع  �ل��ف��ي��در�يل على  �لتاأمني  ل��ه، وب��د�أ 

�أي ما يعادل نحو  2500 دوالر،  �أق�شى  بحد 

للموؤ�ش�شة  ووف���ق���اً  �ل���ي���وم.  دوالر  �أل����ف   56

كان  �لود�ئع، فقد  للتاأمني على  �لفيدر�لية 

ثقة  ��شتعادة  يف  ف��وري  »جن��اح  مبثابة  ذل��ك 

�جلمهور و��شتقر�ر �لنظام �مل�شريف«. و�شهد 

بنحو  زي��ادة  �ملوؤمن  للود�ئع  �الأق�شى  �حل��د 

 250 �إىل   2008 �آخ��ره��ا يف  ك��ان  م���ر�ت،  �شبع 

�ألف دوالر.

ملاذ� �حلديث عن رفع �حلد؟

ك��ان �ن��ه��ي��ار ب��ن��ك��ني، م��ّث��ل �أح��ده��م��ا �أك��رب 

�إخ����ف����اق م�������ش���ريف يف �أك������رث م����ن ع���ق���د م��ن 

�لزمان، مبثابة تذكر خميف لالأمركيني 

ود�ئعهم  باأن  �ل�شغرة  و�ل�شركات  �الأثرياء 

غر �ملوؤمن عليها- تلك �لتي تزيد عن 250 

تكون  ق��د  و�ح���د-  �أي ح�شاب  يف  دوالر  �أل��ف 

معر�شة للخطر.

وم���ع ن��ق��ل �الأم�����و�ل �إىل �ل��ب��ن��وك �الأك���رب 

ز�دت عمليات  ����ش��ت��ق��ر�ر�ً،  �أك���رث  ب���دت  �ل��ت��ي 

�ل�����ش��ح��ب م��ن �ل��ب��ن��وك �الإق��ل��ي��م��ي��ة �الأ���ش��غ��ر 

م���ن �ل�����ش��غ��ط ع��ل��ي��ه��ا- ل���ت���دور �الأم�������ور يف 

�أن ُيطمئن رفع �حلد  حلقة مفرغة. ميكن 

�أمو�لهم  ب��اأن  �ل�شغرة  �لبنوك  يف  �لعمالء 

�ل���د�ئ���رة. وم��ن بني  �آم��ن��ة، مم��ا يك�شر تلك 

�ل��ذي��ن ي��د�ف��ع��ون ع��ن ه��ذه �خل��ط��وة �إي��ل��ون 

�لتنفيذي  و�لرئي�س  �أمركي  �أغنى  ما�شك، 

ل�شركتي “تويرت” و”ت�شال”، �لذي قال �إن 

زيادة �حلد “مطلوب متاماً” لوقف عمليات 

�لتهافت على �لبنوك ل�شحب �لود�ئع.

من لديه �ل�شلطة لرفع �حلد �أو �إلغائه؟

ت��ت��ط��ل��ب زي������ادة ح���د م��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ت��اأم��ني 

عقبة  وهي  �لكونغر�س،  مو�فقة  �لفيدر�لية 

�ل�شيا�شية  �الن��ق�����ش��ام��ات  ع�����ش��ر  يف  ك��ب��رة 

�ل��ع��م��ي��ق��ة. ل��ك��ن �ل�����ش��ل��ط��ات ت��ن��اق�����س �إط�����ار�ً 

قانونياً ميكنها ��شتخد�مه لرفع ذلك �حلد 

الأ�شخا�س  وفًقا  �لطو�رئ،  يف حاالت  موؤقتاً 

على در�ية باملحادثات.

و�شُت�شتخدم �شلطة وز�رة �خلز�نة التخاذ 

�إج�����ر�ء�ت ط��ارئ��ة و�الع��ت��م��اد ع��ل��ى �شندوق 

����ش��ت��ق��ر�ر �ل�����ش��رف �خل���ا����س ب���ه���ا، و�ل����ذي 

ي�����ش��ت��خ��دم ع����ادة ل�����ش��ر�ء �ل��ع��م��الت وب��ي��ع��ه��ا، 

�الإقر��س  ت�شهيالت  بدعم  �أي�شاً  قام  ولكنه 

�لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت  يف  �ل���ط���و�رئ  ح����االت  يف 

�ملا�شية.

�ألقت وزيرة �خلز�نة جانيت يلني بظالل 

�شهادة  �ل�شك على مثل هذه �خلطة يف  من 

�إذ قالت  22 م��ار���س،  ي��وم  �ل��ك��ون��غ��ر���س  �أم���ام 

مل  “�شيء  �ل��ود�ئ��ع  جميع  على  �لتاأمني  �إن 

نتطرق �إليه”، م�شيفة �أن ذلك لي�س �لوقت 

رف��ع  ينبغي  ك���ان  �إذ�  م��ا  ل��ت��ح��دي��د  �مل��ن��ا���ش��ب 

�حلد �أم ال.

ما هي فر�س حدوث ذلك؟

يف �ل���وق���ت �حل�����ايل، ف���اإن���ه ح��ت��ى �أول��ئ��ك 

�ل�����ش��ي��ن��اري��و لي�شت  �ل��ذي��ن ي��ط��رح��ون ه���ذ� 

�الأ�شخا�س  قال  مثلما  لتنفيذه،  نية  لديهم 

لكنهم  �مل�����ش��وؤول��ني.  تفكر  ع��ل��ى  �مل��ط��ل��ع��ون 

يريدون �أن تكون هناك خطة يف حالة تفاقم 

�الأمركيني  �مل�شرعني  بع�س  يرى  �لو�شع. 

�لدميقر�طي  بر�ون،  �ل�شناتور �شرود  مثل 

�ل����ذي ي���ر�أ����س �ل��ل��ج��ن��ة �مل�����ش��رف��ي��ة مبجل�س 

�ل�شيوخ، جمااًل للتعاون بني �حلزبني ب�شاأن 

ت��غ��ي��ر�ت م��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ت��اأم��ني �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة. 

�الأق�شى  �إلغاء �حلد  ي�شمل ذلك  �أن  وميكن 

ت��اأم��ني  ف��ئ��ة  و�إن�����ش��اء  �أو م��وؤق��ت  د�ئ���م  ب�شكل 

ت�شريعي  جهد  �أي  لكن  لل�شركات.  خمتلفة 

يعاين  كونغر�س  يف  �شاقة  معركة  �شيو�جه 

�النق�شام و�لتحزب.

ما هو مقد�ر �لتاأمني �ملطلوب ل�شمان 

جميع �لود�ئع �الأمركية؟

دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   18 �الأم������ر  ي��ت��ط��ل��ب  ال 

�لبنوك  �أن  �إذ  نف�شه،  باملبلغ  ود�ئ��ع  لتاأمني 

عادة لديها �أ�شول �أكرب بكثر من �لود�ئع. 

ف���اإذ� �ن��ه��ارت ب��ن��ك، ُت��ب��اع �الأ���ش��ول لتغطية 

ال  �الأحيان،  بع�س  ويف  �ملودعني.  مدفوعات 

يف  �ل�شيولة  م��ن  يكفي  م��ا  �الأ���ش��ول  جتلب 

وج��ود  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا  �شريعة،  بيع  عملية 

ن��ق�����س. وه��ن��ا ي���اأت���ي دور ت���اأم���ني �مل��وؤ���ش�����ش��ة 

�لفيدر�لية.

ما   2022 نهاية  حتى  �ملوؤ�ش�شة  ل��دى  ك��ان 

يزيد قلياًل عن 128 مليار دوالر يف �شندوق 

تاأمني �لود�ئع �خلا�س بها، مما يدعم ود�ئع 

موؤمناً عليها يتجاوز حجمها 10 تريليونات 

�ل��ود�ئ��ع  ت��اأم��ني  ���ش��ن��دوق  وي�شتقي  دوالر. 

مت��وي��ل��ه �إم���ا م��ن خ���الل �الأق�����ش��اط �ملحملة 

طريق  ع��ن  �أو  عليها،  �مل��وؤم��ن  �ل��ب��ن��وك  على 

�لفو�ئد �ملكت�شبة على �الأمو�ل �مل�شتثمرة يف 

�الأور�ق �ملالية �حلكومية �الأمركية.

من يعار�س �لفكرة؟

ع����ار�����س ب��ع�����س �مل�������ش���رع���ني �مل��ح��اف��ظ��ني 

ب�شدة �أي زيادة يف حد �لتاأمني �لذي تقدمه 

�حلرية  كتلة  وقالت  �لفيدر�لية.  �ملوؤ�ش�شة 

�شتعار�س  �إنها  �لنو�ب  جمل�س  يف  �ملحافظة 

�لتي  �مل�شرفية  ل��ل��ود�ئ��ع  �شامل  �شمان  �أي 

�ل�شناتور  وح��ذر  دوالر،  �أل��ف   250 عن  تزيد 

جو�س هاويل، وهو جمهوري من ميزوري، 

�إنها  ق��ال  م��ا  ل�شن  �لكونغر�س  تخطي  م��ن 

تعترب خ��ط��ة �إن��ق��اذ. وم��ع ذل���ك، ف��ق��د �أ���ش��ار 

ج��م��ه��وري��ون �آخ������رون يف جم��ل�����س �ل�����ش��ي��وخ 

يريد  بينما  �ل��ف��ك��رة،  ع��ل��ى  �ن��ف��ت��اح��ه��م  �إىل 

ربط  �لتقدميون  �لدميقر�طيون  زمالوؤهم 

�لود�ئع بقو�عد  بتاأمني  �ملتعلقة  �الإج��ر�ء�ت 

�أكرث �شر�مة للبنوك.

االقت�صادي
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»إل جي« تستثمر 5.5 مليار دوالر في صناعة البطاريات بأميركا

استطالع: أقل من 30% من األمريكان يثقون فى مواكبة نفقاتهم مع استمرار التضخم

قطر: نهضة في اإلنشاءات العقارية خالل األشهر المقبلة

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمًيا هل يمكن ألميركا أن تضمن جميع الودائع المصرفية بالفعل؟
لـ2.181 دوالر

العراق يوقف صادرات النفط من كردستان 
بعد الفوز بقضية تحكيم ضد تركيا

رويترز: روسيا ال تنوي وقف 
صادراتها من القمح

االأنباط-وكاالت 

�لعاملية  �لطبيعي  �لغاز  �أ�شعار  �شهدت 

�رت����ف����اع ط��ف��ي��ف يف �ل���ت���ع���ام���الت، ف��ق��د 

للمليون  دوالر  �الأ����ش���ع���ار2.181  �شجلت 

ه��ذ� يف  ياأتي  وح��دة ح��ر�ري��ة بريطانية، 

منذ  �مل�شتمر  �نخفا�شها  م�شل�شل  ظ��ل 

�الأ�شبوع �ملا�شي.

ت����وؤدي  �أن  �ل��ط��اق��ة  وي��ت��وق��ع خ����رب�ء 

درج���ات �حل���ر�رة �الأك���رث دف��ًئ��ا يف جميع 

��شتنز�ف  �إىل  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أن��ح��اء 

للتدفئة،  �الأ�شا�شية  �ل�شلع  على  �لطلب 

كما �أن �نهيار SVB يف وقت �شابق �إىل 

�لتكنولوجيا  قطاع  يف  كبرة  تد�عيات 

و�ل����ق����ط����اع �مل���������ايل، ورمب�������ا مي���ت���د �إىل 

ا،  �أي�شً و�مل�شتهلكني  �الأخ���رى  �ل�شركات 

�الأخرى  و�ل�شلع  �لطبيعي  �لغاز  �أن  كما 

يف  �ل��زي��ادة  ب�شبب  كبًر�،  هبوًطا  ت�شهد 

تدفقات �البتعاد عن �ملخاطر.

يف  �لطبيعي  �ل��غ��از  خم��زون��ات  وتبلغ 

قدم  تريليون   2.583 �ملتحدة  �ل��والي��ات 

مكعب بزيادة 222 مليار قدم مكعب عن 

نف�س �لفرتة من �لعام �ملا�شي، كما �أنها 

تزيد مبقد�ر 163 مليار قدم مكعب على 

متو�شط �خلم�س �شنو�ت.

االأنباط-وكاالت 

ق���ال م�����ش��وؤول ن��ف��ط ع���ر�ق���ي ل��وك��ال��ة 

رويرتز �إّن �لعر�ق �أوقف �شادر�ت �لنفط 

يتمتع  �ل��ذي  كرد�شتان  �إقليم  �خل��ام من 

ب��ح��ك��م ذ�ت����ي وح���ق���ول ك���رك���وك ���ش��م��ايل 

ك�شب  �أن  ب��ع��د  �ل�����ش��ب��ت،  �أم�������س  �ل���ب���الد، 

ق�شية حتكيم طال مد�ها �شد تركيا.

وذك����ر م�������ش���وؤول ن��ف��ط ع���ر�ق���ي كبر 

�شتحرتم  باأنها  �لعر�ق  �أبلغت  تركيا  �أّن 

�حلكم �ل�شادر يف ق�شية �لتحكيم.

وق�����ال م�������ش���وؤول���و �ل�����ش��ح��ن �ل��ب��ح��ري 

�الأتر�ك للموظفني �لعر�قيني يف مركز 

وفقاً  �لنفط،  لت�شدير  �لرتكي  جيهان 

�شفينة  ُي�شمح الأي  لن  �إنه  لـ”رويرتز”، 

بتحميل �شحنات �خلام �لكردي من دون 

مو�فقة �حلكومة �لعر�قية.

رج������ب ط���ي���ب �أردوغ������������ان �أردوغ����������ان 

وحممد �شياع �ل�شود�ين )�الأنا�شول(

�قت�شاد عربي

جتاري  م�شروع  �لتنمية”..  »طريق 

يربط دول �خلليج برتكيا عرب �لعر�ق

وُت���ع���د �مل���ل���ف���ات �ل��ع��ال��ق��ة ب���ني ب��غ��د�د 

تو�جهها  �لتي  �مل�شاكل  �أب��رز  من  و�أربيل 

�حل��ك��وم��ات �ل��ع��ر�ق��ي��ة �مل��ت��ع��اق��ب��ة، وم��ن 

حو�ر  �إىل  حتتاج  �لتي  �مللفات  تلك  �أه��م 

وت��ف��اه��م��ات م�����ش��رتك��ة، رو�ت����ب موظفي 

�إق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان �ل����ع����ر�ق، و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 

�الأم����ن����ي يف �مل���ن���اط���ق �مل���ت���ن���ازع ع��ل��ي��ه��ا، 

من  �لنفط  ت�شدير  �آلية  على  و�الت��ف��اق 

حقول �الإقليم.

و�أظ����ه����رت وث��ي��ق��ة م��ن��ف�����ش��ل��ة �أي�����ش��اً 

�خل��ام  �شخ  ذل��ك  بعد  �أوق��ف��ت  تركيا  �أّن 

�إىل  �مل��وؤدي  �الأنابيب  �لعر�قي عرب خط 

جيهان.

�ل���ع���ر�ق  �إّن  �مل�������ش���وؤول���ني  �أح�����د  وق�����ال 

من  �لنفط  �شخ  �ل�شبت،  �ل��ي��وم  �أوق���ف، 

جانبه من خط �الأنابيب �لذي ميتد من 

حقول كركوك �لنفطية �شمايل �لبالد.

و�شّدر ميناء جيهان �أكرث من مليون 

�لثاين،  يناير/كانون  يف  يومياً  برميل 

وفقاً  �لعاملية،  �الإم��د�د�ت  1٪ من  تعادل 

لبيانات “بلومبرغ«.

االأنباط-وكاالت

ق����ال م�������ش���در�ن م��ط��ل��ع��ان ل���روي���رتز 

ي���وم �جل��م��ع��ة �إن رو���ش��ي��ا ال ت��ن��وي وق��ف 

من  تريد  لكنها  �لقمح،  م��ن  �شادر�تها 

مرتفعة  �أ���ش��ع��ار�  يدفعو�  �أن  �مل�شدرين 

متو�شط  لتغطية  يكفي  مبا  للمز�رعني 

تكاليف �الإنتاج.

يعني  ه����ذ�  �أن  �مل�������ش���در�ن  و�أ�����ش����اف 

�حلفاظ على �أ�شعار ت�شدير �لقمح عند 

�أو  ل��ل��ط��ن  دوالر�   280 �إىل  دوالر�   275

�أعلى من ذلك.

ون����ق����ل����ت ����ش���ح���ي���ف���ة ف���ي���دوم���و����ش���ت���ي 

عن  تك�شف  مل  م�شدرين  عن  �لرو�شية 

�ل��ي��وم  ���ش��اب��ق  وق���ت  ق��ول��ه��م��ا يف  ��شمهما 

ت��و���ش��ي بوقف  �إن رو���ش��ي��ا ق��د  �جل��م��ع��ة، 

�ل�شم�س  ودو�ر  �ل��ق��م��ح  م��ن  ���ش��ادر�ت��ه��ا 

م��وؤق��ت��ا ب��ع��د ح����دوث �ن��خ��ف��ا���س ح���اد يف 

�أ���ش��ع��اره��م��ا �ل��ع��امل��ي��ة خ����الل �الأ���ش��اب��ي��ع 

�الأخرة.

ونفى �مل�شدر�ن وجود خطة من هذ� 

�لقبيل.

وقال �مل�شدر �لثاين �إن رو�شيا �أو�شت 

�شعر  بتحديد  للقمح  �مل�شدرة  �ل�شركات 

ت�����ش��دي��ر �ل��ق��م��ح مب���ا ال ي��ق��ل ع���ن 275 

دوالر� للطن “حتى �إ�شعار �آخر”.

تلتزم  لن  �لتي  �ل�شركات  �أن  و�أ�شاف 

ب��ه��ذ� �ل�����ش��ع��ر ق���د ت���و�ج���ه م�����ش��ك��الت يف 

�حل�شول على �الأور�ق �لالزمة لت�شدير 

�لقمح.

و�القت�شاد  �ل��زر�ع��ة  وز�رت���ا  ورف�شت 

�لرو�شيتان �لتعليق على �الأمر.

االحد   26/ 3 / 2023
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الواليات المتحدة األميركية

االحتياطي الفدرالي.. لماذا رفع سعر الفائدة رغم استمرار أزمة المصارف؟

االأنباط-وكاالت 

 رف�����ع جم��ل�����س االح���ت���ي���اط���ي ال����ف����درايل 

)املركزي االأمريكي( االأربعاء اأ�سعار الفائدة 

ل��ل��م��رة ال��ت��ا���س��ع��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل م��ن��ذ ب��داي��ة 

�سد  حملته  موا�سلة  واخ��ت��ار  املا�سي،  العام 

ال�سغوط  من  الرغم  على  املرتفع  الت�سخم 

يف ال�����س��ن��اع��ة امل�����س��رف��ي��ة ب��ع��د ان��ه��ي��ار بنكني 

اأم��ريك��ي��ني خ���ال االأ���س��ب��وع��ني االأخ���ريي���ن. 

فلماذا اتخذ هذا القرار؟

“الفدرايل”  ال��ب��ن��ك  اأع�������س���اء  و����س���وت 

القيا�سي  الفائدة  �سعر  رف��ع  على  ب��االإج��م��اع 

 )0.25%( م��ئ��وي��ة  ن��ق��ط��ة  رب����ع  مب���ق���دار 

 ،5% ل��ت�����س��ل ال���ف���ائ���دة اإىل م���ا ي��ق��رب م���ن 

الذين  اأكرث تكلفة لاأ�سخا�س  مما �سيجعل 

اأو  ���س��ي��ارات  ق��رو���س  على  للح�سول  ي�سعون 

ي�ستدينون  م��ن  اأو  ع��ق��اري،  ق��رو���س مت��وي��ل 

على بطاقات االئتمان اخلا�سة بهم.

اأع�ساء  قناعات  عاك�سا  القرار  هذا  وج��اء 

زال��ت  م��ا  التي  الفائدة  اأ�سعار  حتديد  جلنة 

ت��وؤم��ن اأن اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة االأع��ل��ى ق��د تكون 

�سرورية ال�ستعادة ا�ستقرار االأ�سعار، وخف�س 

ن�سب الت�سخم.

الت�سخم مقابل ا�ستقرار القطاع امل�سريف

وكان بع�س املراقبني قد حثوا »الفدرايل« 

على وق��ف رف��ع اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة، على االأق��ل 

موؤقتا، من اأجل تقييم تداعيات انهيار بنك 

 )SVB ف��ايل  )�سيليكون  ال�سيليكون  وادي 

يف   )Signature( “�سيغنت�سر«  وب��ن��ك 

�سهدت  ال�سهر، يف حني  هذا  �سابق من  وقت 

“فري�ست ريبابليك«  اأخرى من بينها  بنوك 

ك��م��ي��ات  ���س��ح��ب   )First Republic(

كبرية من الودائع.

لكن يبدو اأن التوتر بالنظام امل�سريف قد 

اإذ قالت وزيرة اخلزانة  خف االأيام االأخرية، 

ج��ان��ي��ت ي��ل��ني -ال����ث����اث����اء- يف ����س���ه���ادة لها 

ال�سحب  عمليات  “اإن  ال�سيوخ  جمل�س  اأم��ام 

الكبرية من البنوك االإقليمية ا�ستقرت، واإن 

النظام امل�سريف االأمريكي �سليم ومرن«.

اأ����س���ع���ار  ت�����س��ت��م��ر  ن���ف�������س���ه،  ال�����وق�����ت  ويف 

اأق��ل  مب��ع��دالت  لكن  االرت��ف��اع  امل�ستهلكني يف 

ال��ث��اين من  الن�سف  ك��ان��ت عليه خ��ال  مم��ا 

العام املا�سي.

وبلغ الت�سخم ال�سنوي يف فرباير/�سباط 

يونيو/ يف   9.1% م��ن  بانخفا�س   ،6%
اأع��ل��ى بكثري  ي��زال  املا�سي، لكنه ال  ح��زي��ران 

من هدف بنك االحتياطي البالغ 2%.

االأم���ريك���ي  “الفدرايل”  رئ��ي�����س  ي���ق���ول 

اأم�س-  ال�سحفية  اإف��ادت��ه  -يف  ب��اول  ج��ريوم 

“الت�سخم  اأن  ي��درك��ون متاما  اإن��ه وزم���اءه 

ي��وؤدي  الأن��ه  كبرية  �سعوبات  يفر�س  املرتفع 

امل��واط��ن��ني،  عند  ال�سرائية  ال��ق��وة  ت��اآك��ل  اإىل 

خا�سة اأولئك االأقل قدرة على تلبية التكلفة 

وال�سكن  ال��غ��ذاء  مثل  لل�سروريات  املرتفعة 

والنقل«.

“الفدرايل”  ي���ق���وم  ث���ان���ي���ة،  ج���ه���ة  م����ن 

ال��ب��ن��وك، ومل  اإخ��ف��اق��ات  م��و���س��ع يف  بتحقيق 

ميانع “باول” اأم�س م�ساركة جهات م�ستقلة 

يف التحقيقات اأو اإجراء حتقيقات م�ستقلة.

الكونغر�س  اإىل  تقريرا  البنك  و�سيقدم 

ويعلق  ال��ق��ادم،  مايو/اأيار  من  االأول  بحلول 

اأنه   100% بن�سبة  املوؤكد  “من  باأنه  ب��اول 

عندما  م�ستقلة،  حت��ق��ي��ق��ات  ه��ن��اك  ���س��ت��ك��ون 

يف�سل اأحد البنوك، وبالطبع نرحب بذلك«.

تزايد خماوف الركود

جاء قرار البنك االحتياطي متطابقا مع 

�سريف  وق��ال  املاليني،  اخل��رباء  غالبية  راأي 

بويز  ب�سركة  االق��ت�����س��ادي  اخل��ب��ري  ع��ث��م��ان، 

 )Poise Investment( لا�ستثمار 

-يف حديث للجزيرة نت- “كان من ال�سعب 

جدا عدم رفع اأ�سعار الفائدة لتهدئة القطاع 

ي���ك���ون ع��ل��ى ح�����س��اب  ذل�����ك(  امل�������س���ريف )الأن 

والتي  الت�سخم،  ملحاربة  امل�ستمرة  اجل��ه��ود 

املركزي يف  للبنك  اأولوية ق�سوى  اأنها  تبدو 

هذه اللحظة«.

واأ���س��اف اأن ع��دم رف��ع �سعر ال��ف��ائ��دة كان 

�سيتم فهمه على اأنه تخوف وحذر من تبعات 

رفع �سعر الفائدة، لذا جاء الرفع منخف�سا 

بربع يف املئة، وهو ما عك�س ثقة “الفدرايل” 

االأزم��ة  رغ��م  االأمريكية  ال�سوق  ا�ستقرار  يف 

التي ي�سهدها منذ اأ�سبوعني.

ت��ك��ون  اأن  ع���ل���ى  “الفدرايل”  وي����ع����ول 

ب�ساأن تقدمي  اأك��رث حتفظا  االأخ��رى  البنوك 

“وادي  بنكي  ان��ه��ي��ار  راأت  ب��ع��دم��ا  ال��ق��رو���س 

�سيوؤدي  ال�سيليكون” و”�سيغنت�سر” وهو ما 

بدوره اإىل ت�سديد �سروط االئتمان للقرو�س 

ال�سخ�سية وال�سركات، والتاأثري على الن�ساط 

يف  �سي�سهم  مم���ا  وال��ت��وظ��ي��ف،  االق��ت�����س��ادي 

�سبط معدالت الت�سخم.

ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  ت����وؤدي  وتقليديا 

ذلك  اأن  اإال  االق��ت�����س��ادي،  النمو  تباطوؤ  اإىل 

املتحدة عر�سة خلطر دفع  ال��والي��ات  ي��رتك 

االقت�ساد اإىل الركود.

ال�سيا�سة يف  يتوقع �سانعو  ذل��ك، ال  وم��ع 

ظل تكهنات  يف  رك��ود،  ح��دوث  “الفدرايل” 
باأن ينمو االقت�ساد االأمريكي بن�سبة 0.4% 

هذا العام.

عمالق العقارات.. هل ينجح االقتصاد الصيني في تفادي
 أزمة »إيفرغراند«؟

رئيسة »المركزي األوروبي« تطمئن القادة األوروبيين: 
القطاع المصرفي قوي

االأنباط-وكاالت 

اأع������ل������ن ع�����م�����اق ال������ع������ق������ارات ال�������س���ي���ن���ي���ة 

“اإيفرغراند” عن خطة الإعادة هيكلة ما يدين 
و�سلت  بعدما  االأج��ان��ب  ال�����س��ن��دات  حلاملي  ب��ه 

قيمة الديون اإىل 300 مليار دوالر.

ب�”هينغدا”  �سابًقا  املعروفة  املجموعة  وهذه 

اأك��رب �سركة تطوير عقاري من حيث  ث��اين  هي 

املبيعات يف ال�سني ما جعلها حتتل املركز 122 

االإي���رادات  العامل من حيث  الأك��رب جمموعة يف 

لعام   ”500 غلوبال  “فورت�سن  لقائمة  وف��ًق��ا 

.2021
وُتعنى املجموعة ببيع معظم ال�سقق ال�سكنية 

ل�����ذوي ال���دخ���ل امل��رت��ف��ع وامل��ت��و���س��ط م���ا جعلها 

ال�����س��رك��ة ال��ع��ق��اري��ة االأك����رث ق��ي��م��ة يف ال��ع��امل يف 

االأعوام اخلم�سة االأخرية.

وقد جاء نق�س ال�سيولة، لهذا املطور العقاري 

بعد  ال�سينيني،  املطورين  من  وغ��ريه  ال�سيني 

ال�سركات يف  ديون  الدولة على  ت�سديد �سوابط 

احلاكم  ال�سيوعي  للحزب  خم���اوف  وج���ود  ظ��ل 

بخ�سو�س م�ساألة الديون.

بع�س  انهيار  يف  �سبًبا  ال�سوابط  هذه  وكانت 

املطورين ال�سينيني االآخرين تاركني عدة مبان 

�سكنية ن�سف جاهزة وفارغة. 

يف املقابل، قال نائب حمافظ البنك املركزي 

ال�سيني بانغ غونغ �سينغ هذا ال�سهر اإن �سناعة 

العقارات تتعافى اأخرًيا بعد موجة من التخلف 

عن ال�سداد.

قطاع اقت�صادي يعتمد على الدولة

واأ����س���اف اأن ظ����روف ال��ت��م��وي��ل ل��ل��م��ط��وري��ن 

االأ�سحاء حت�سنت ب�سكل ملحوظ. هذا و�ستغطي 

خ��ط��ة اإي��ف��رغ��ران��د ح��ام��ل��ي ال�����س��ن��دات االأج��ان��ب 

م��ل��ي��ار دوالر  ب��ح��وايل ع�سرين  ي��دي��ن��ون  ال��ذي��ن 

ودي��ون  جديدة  �سندات  على  �سيح�سلون  بحيث 

ت��اب��ع��ت��ني ل�سركة  ب�����س��رك��ت��ني  اأخ�����رى م��رت��ب��ط��ة 

الكهربائية  ال�����س��ي��ارت  ت�سنعان  »اإي��ف��رغ��ران��د« 

الوا�سح  ال��ع��ق��ارات، فيما مل يكن م��ن  وت��دي��ران 

مقدار ما �سوف يخ�سره حاملو ال�سندات مقارنة 

بالدفع الكامل مبوجب ال�سروط االأ�سلية.

ويف ه����ذا االإط�������ار، ي��ق��ول اأ����س���ت���اذ االق��ت�����س��اد 

كميل  ال�سوربون  جامعة  يف  الدولية  والعاقات 

يف  القوة  نقاط  من  العديد  هناك  اإن  ال�ساري: 

القوة  ال�سيني ونقاط �سعف، وتكمن  االقت�ساد 

يف اأن���ه يعتمد ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ع��رب احل��زب 

يف  تتحكم  ال��ت��ي  ال�سينية  وال���دول���ة  ال�سيوعي 

ال��ب��ن��وك ويف ال��ق��رو���س وال�����س��رك��ات وك��ذل��ك يف  

حتديد النمو االقت�سادي.

لكن ال�ساري ي�سيف يف حديث اإىل “العربي” 

مل  ال�سركات  من  العديد  هناك  اأن  باري�س  من 

املعايري  بع�س  واح�����رتام  ال�����س��وق  ق��وان��ني  ت���راع 

املعروفة.

وي�سري اإىل اأن اإيفرغراند “مل تبال بالقواعد 

التي تتحكم يف االقت�ساد ال�سيني حيث ال ميكن 

اأن تكون  االقرتا�س ويتم تبذير االأم��وال بدون 

ه��ن��اك ب��ع�����س ال�����س��واب��ط ال��ت��ي حت��ف��ظ ح��ق��وق 

امل�ستثمرين، وهو ما خلق االأزمة احلالية«.

االأنباط-وكاالت 

اأك�����دت رئ��ي�����س��ة ال��ب��ن��ك امل���رك���زي االأوروب������ي، 

اأن  كري�ستني الغ��ارد، لقادة االحت��اد االأوروب���ي، 

رغم  ق��وي  ال��ي��ورو  منطقة  يف  امل�سريف  القطاع 

ملا  وفقاً  امل��ال،  اأ�سواق  امل�ستمرة يف  اال�سطرابات 

قاله اأ�سخا�س مطلعون على االأمر.

اأبلغت الغارد زعماء االحتاد االأوروبي خال 

ملناق�سة  بروك�سل  يف  اجلمعة  اليوم  اجتماعهم 

القطاع  ب��اأن  والنقدية،  االقت�سادية  الق�سايا 

الرقابة  بف�سل  قوته  على  ويحافظ  متما�سك 

قد  الوقت  اأن  اإىل  م�سرية  القوية،  التنظيمية 

حان ال�ستكمال اخلطط الإقامة احتاد م�سريف

امل��رك��زي لن  البنك  اإن  اأي�����س��اً،  قالت الغ���ارد 

امل��ايل،  باال�ستقرار  االأ�سعار  ا�ستقرار  ي�ستبدل 

اإع���ادة  على  ي���زال م�سمماً  اأن���ه ال  م�����س��ددة على 

معدل الت�سخم اإىل 2%.

بنك”  فايل  “�سيليكون  م�سرف  انهيار  كان 

“كريدي  مل�����س��رف  ال��ط��ارئ��ة  وع��م��ل��ي��ة االإن���ق���اذ 

اأث��ارا  ق��د  امل��ا���س��ي،  االأ���س��ب��وع  �سوي�س” يف نهاية 

ق��ل��ق امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف االأ�����س����واق، وه���و م���ا دف��ع 

اليوم  االنخفا�س  اإىل  االأوروبية  البنوك  اأ�سهم 

بنك”  “دويت�سه  ���س��ه��م  ه��ب��وط  م���ع  اجل��م��ع��ة، 

بن�سبة 15%

»املركزي االأملاين”: م�ستعدون الأي طارئ

ق������ال رئ���ي�������س ال���ب���ن���ك امل������رك������زي االأمل��������اين 

اليوم اجلمعة،  ناغل،  يواكيم  “البوند�سبنك”، 
اإن �سانعي ال�سيا�سة املالية والنقدية م�ستعدون 

اال�سطرابات، م�سيداً  زادت  الأي طارئ يف حال 

ال�سعيد  على  احلا�سل  بالتقدم  ذاته  الوقت  يف 

التنظيمي منذ االأزمة املالية عام 2008.

قال ناغل يف ت�سريح له اجلمعة يف اإدنربة: 

جمال  يف  م�سهورة  لي�ست  امل��رك��زي��ة  “البنوك 
امل�ساربة، لكننا �سهدنا يف االأ�سبوعني املا�سيني 

اأن هذه  كيف  راأي��ت  وق��د  ا�ستثنائيني..  حدثني 

االأمور يتم حلها من قبل ال�سلطات امل�سوؤولة«.

ك���ان���ت الغ�������ارد ق���ال���ت يف وق�����ت ����س���اب���ق م��ن 

اأن تتبع  اإن كل البنوك يجب  االأ�سبوع اجلاري، 

ما  منذ  املفرو�سة  ال�سارمة  ال�سيولة  ق��واع��د 

بعد عام 2008. واأبلغت امل�سرعني االأوروبيني 

تلتزم  االأوروب����ي  بنك يف االحت���اد   2200 ب���اأن 

مبا ُي�سمى معدل تغطية ال�سيولة )وهو موؤ�سر 

تلبية  على  ال��ب��ن��وك  ق���درة  تقييم  يف  ُي�ستخدم 

ح��االت  يف  لديها  املفتوحة  امل��ال��ي��ة  االل��ت��زام��ات 

بنكاً  ب�14  مقارنة  املفاجئ(،  النقدي  ال�سغط 

فقط يف الواليات املتحدة.

اإن االحت�����اد  امل���ط���ل���ع���ون  االأ����س���خ���ا����س  ق�����ال 

االأوروب������ي ق���رر ف��ر���س اإط����ار ع��م��ل “بازل” يف 

القادة  اأبلغت الغارد  فيما  الكتلة،  اأنحاء  جميع 

العمل  عليهم  ب��اأن  ال��ي��وم اجلمعة،  االأوروب��ي��ني 

با�ستمرار لتح�سني املعايري التنظيمية.

ا�ستقرار  ب�ساأن  �سائبة  ق��رارات��ن��ا  �سولت�س: 

البنوك

امل�ست�سار  �سولت�س،  اأوالف  ق��ال  جهته،  م��ن 

“ل�سنوات عديدة  االأمل��اين، يف موؤمتر �سحفي: 

حتى االآن، اتخذنا ق��رارات �سائبة للغاية فيما 

اأوروب�����ا..  ل��دي��ن��ا يف  ال��ب��ن��وك  ب��ا���س��ت��ق��رار  يتعلق 

واأو�سح مما هو عليه يف  اأ�سرع  باملنا�سبة،  وهذا 

العامل”.  ح��ول  االأخ���رى  ال��ب��ل��دان  م��ن  العديد 

اليورو  ومنطقة  االأوروب���ي  “االحتاد  واأ���س��اف: 

م��ت��ق��دم��ان ج����داً ع��ن��دم��ا يتعلق االأم����ر ب��وج��ود 

قواعد وا�سحة«.

خرج قادة االحتاد االأوروبي من جل�ستهم مع 

الغارد ليقولوا اإنها اأو�سلت “ر�سالة مطمئنة”، 

واإن اأ�سا�سيات القطاع امل�سريف ال تزال قوية.

�سلوفاكيا،  وزراء  رئي�س  هيغر،  اإدوارد  ق��ال 

امل��دى  طويلة  احل��ل��ول  “ناق�سنا  لل�سحفيني: 

ذات  لي�ست  اليومية  اال�سطرابات  القمة..  يف 

نرى  اأن  ميكننا  ه��ذه.  النظر  وجهة  م��ن  �سلة 

اليوم اأن االحتاد االأوروب��ي وافق على القرارات 

و�سع  مت  ل��ق��د  ���س��ام��دة.  واأوروب�����ا  ال�سحيحة، 

من  وم��ا  مثايل،  ب�سكل  ال��ودائ��ع  حماية  قواعد 

�سيء يدعو اإىل القلق بالن�سبة اإىل املواطنني«.

�سلوفينيا،  وزراء  رئي�س  غولوب،  روبرت  اأما 

فقال: “ميكننا اأن نظل هادئني«.

اأق�������ّر ك����ل م����ن ق������ادة وم�����س��رف��ي��ي االحت�����اد 

االأوروب��ي بوجود �سعور عام بعدم االرتياح، مع 

التاأكيد على اأن الو�سع ال ي�سبه عام 2008.

هذا  م��ن  �سيء  “عندما يحدث  ن��اغ��ل:  ق��ال 

القبيل، ت�سيطر حالة من عدم اال�ستقرار على 

االأ�سواق، ويف االأ�سابيع التي تلي احلدث، يظهر 

اأن��ا  “لذلك،  واأ���س��اف:  املطبات”.  م��ن  العديد 

اأكرث  اأ�سبحت  االأ���س��واق  اأن  من  منده�ساً  ل�ست 

تقلباً االآن مما كانت عليه قبل اأ�سبوعني«.

االأنباط-وكاالت 

م�ستثمري  �سرتيت”  “وول  خ���رباء  ي��ح��ذر 

االأ�سهم االأمريكية من مراهناتهم على توقعات 

ال��ف��ي��درايل  االح��ت��ي��اط��ي  جمل�س  يخّف�س  ب���اأن 

قريباً اأ�سعار الفائدة، ويقولون اإن عليهم تذّكر 

القول املاأثور: “كن حذراً مما تتمناه«.

االحتياطي  جمل�س  رئي�س  تبديد  بعد  حتى 

التكهنات  االأربعاء  يوم  باول  جريوم  الفيدرايل 

باأن البنك املركزي على و�سك حتويل دفة م�ساره 

ب�ساأن اأ�سعار الفائدة، جتاهلت �سوق االأ�سهم هذه 

الر�سالة اإىل حد كبري، وارتفعت اأم�س اخلمي�س 

بناء على توقعات باأن يبداأ البنك املركزي �سخ 

التحفيز يف االقت�ساد خال الن�سف الثاين من 

حققتها  ال��ت��ي  املكا�سب  ج���اءت  وق��د   .2023
ال�سوق مدعومة باالأ�سهم �سديدة التاأثر باأ�سعار 

ال��ف��ائ��دة، م��ث��ل ���س��رك��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �سريعة 

النمو التي ت�سّررت يف عام 2022.

ع����ادت امل��ك��ا���س��ب وت��ق��ّل�����س��ت يف وق���ت م��ت��اأخ��ر 

ال��ظ��ه��رية، بعدما جرى  ت��ع��ام��ات م��ا بعد  م��ن 

ال�سيا�سة  يف  للتحول  ال�سلبية  املخاطر  ت�سعري 

ال��ن��ق��دي��ة م��ن ج��ان��ب االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل، 

ال��ذي  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار  خف�س  حجم  يو�سح  اإذ 

ت�سّعره االأ�سواق املالية حالياً، اأن البنك املركزي 

اأو رك��وداً، من  ح��اداً،  اقت�سادياً  �سيواجه تباطوؤاً 

�ساأنه اأن يوؤثر �سلباً على اأرباح ال�سركات.

وكاأنها حلظة �سعود  ب��دا  ما  اأخ��رى،  بعبارة 

لاأ�سهم، قد ال تكون كذلك على االإطاق.

التحليل  ا�سرتاتيجية  �سون، مدير  تود  قال 

���س��ي��ك��ي��وري��ت��ي��ز«  “�سرتاتيغا�س  ل����دى  ال��ف��ن��ي 

)Strategas Securities( : »يف الواقع، 

�ستحمل تخفي�سات اأ�سعار الفائدة نتائج �سلبية 

ل�سوق االأ�سهم«.

ي�سع  ال��ف��ائ��دة  م��ع��دالت  خ��ف�����س  اأ�ساف:” 

االأ���س��ه��م، وخ�����س��و���س��اً اأ���س��ه��م ���س��رك��ات ال��ن��م��و يف 

اأزم����ة. واأب����رز االأم��ث��ل��ة ال�ساطعة ع��ل��ى ذل���ك يف 

االآونة االأخرية، ما حدث خال عامي 2000 

و2008«.

االأ�سهم االأمريكية تهتز حتت تاأثري خطاب 

باول يف يوم رفع الفائدة

خبراء »وول ستريت« يحّذرون من تباطؤ اقتصادي حاد 
يلوح في األفق

»تويتر« تعتزم إلغاء شارة التوثيق 
الزرقاء مطلع أبريل

»يانغو« يعلن عن حملة مكافآته 
الرمضانية المميزة

االأنباط-وكاالت 

“تويرت” اإزال��ة �سارة التوثيق  تعتزم �سركة 

االأ���س��ب��وع  امل�ستخدمني  ح�سابات  م��ن  ال��زرق��اء 

مبوجبه  يتمتع  من���وذج  نحو  تتجه  اإذ  امل��ق��ب��ل، 

املعتمدة  املوؤ�س�سات  واأع�ساء  بر�سوم  امل�سرتكون 

بهذه اخلا�سية.

قالت ال�سركة، ومقرها يف �سان فران�سي�سكو، 

عرب تغريدة اأم�س اخلمي�س اإَنّ التحرك لفر�س 

التحقق من احل�ساب يبداأ يف االأول من اأبريل.

التغيريات  اأوىل  من  واح��دة  اخلطوة  متثل 

ال��ت��ي اأع��ل��ن��ه��ا م��ال��ك ال�����س��رك��ة اإي���ل���ون م��ا���س��ك، 

ال����ذي و���س��ف ال��ربن��ام��ج احل����ايل مل��ن��ح ال�����س��ارة 

اال�ستحواذ  من  وجيزة  فرتة  ب�”الفا�سد” بعد 

على “تويرت” اأواخر العام املا�سي.

غ���رّي م��ا���س��ك راأي����ه ب�����س��اأن ع���دة ت��غ��ي��ريات يف 

رغبته  يف  ثابتاً  ظل  لكَنّه  االجتماعية،  ال�سبكة 

ب�ساأن  ال��ق��دمي  التوثيق  ن��ظ��ام  م��ن  بالتخل�س 

احل�سابات.

ال��زرق��اء  التوثيق  عامة  “تويرت”  جعلت 

م���ي���زة رئ��ي�����س��ي��ة ���س��م��ن ع���ر����س اال�����س����رتاك يف 

“تويرت بلو”، الذي بداأ ما�سك ت�سعريه مقابل 
باعتباره  حالياً  له  وي��روج  �سهرياً،  دوالرات   8
اأف�سل طريقة لا�ستمتاع باخلدمة وحت�سينها.

على  ال��روب��وت��ات  م�سكلة  اإَنّ  ما�سك  ي��ق��ول 

طريق زيادة ر�سوم  عن  اأي�ساً  “تويرت” �ستحل 
بلو”  “تويرت  م�ستخدمو  يحظى  امل�سرتكني. 

البحث،  وعمليات  ال���ردود  يف  ق�سوى  ب��اأول��وي��ة 

االح��ت��ي��ال  عمليات  حم��ارب��ة  ع��ل��ى  ي�ساعد  مم��ا 

والربيد الع�سوائي، بح�سب ال�سركة.

بلو” اأي�ساً  م�ستخدمو” تويرت  يتلقى  كما 

ن�����س��ي��ب��اً م��ن االإع���ان���ات ومب��ق��دوره��م تعديل 

التغريدات.

م���ن ب���ني امل�����س��رتك��ني، ه���ن���اك ال��ع��دي��د من 

ال�سخ�سيات العامة وال�سحفيني الذين تتمتع 

ح�ساباتهم ب�سارة التوثيق الزرقاء جماناً.

لديه  ما�سك  اإي��ل��ون  “تويرت”..  ي��ا  م��ع��ذرة 

مغامرة جديدة

“تويرت”  �سركة  عملت  �سنوات  م��دار  على 

ق��ب��ل اال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ي��ه��ا م���ن ج��ان��ب م��ا���س��ك، 

وق����د ���س��اع��د ه����ذا ال���ن���ظ���ام ع��ل��ى ال���ت���اأك���د من 

تلك  على  املن�سورة  والتقارير  البيانات  �سحة 

اأك��رث ثقة  امل��وق��ع م�����س��دراً  واأ���س��ب��ح  احل�سابات، 

لاأخبار.

ال�سابق  التوثيق  لنظام  ما�سك  بغ�س  ياأتي 

يف �سياق ازدرائ��ه للعاملني يف و�سائل االإع��ام، 

ال���ذي���ن ك���ان���وا اأك�����رث امل�����س��ت��خ��دم��ني م���ن ذوي 

احل�سابات املوثقة ن�ساطاً.

الفريق  ب��ري��د  ما�سك  جعل  م��ار���س،  خ��ال 

press@twitter. ( »ال�سحفي ل�”تويرت

با�ستخدام رمز  اآلية  بطريقة  يعمل   )  com
ت��ع��ب��ريي م��ث��ري ل��ل��غ��ث��ي��ان، ب��ع��د اأن جت��اه��ل اإىل 

االأ�سهر  يف  ال�سحفيني  ا�ستف�سارات  كبري  حد 

ال�سابقة.

االأنباط-وكاالت

وال�سائقني  العماء  اأم���ام  متاحة  الفر�سة 

ط��وال  ال��رح��ات  على  امل��ك��اف��اآت  على  للح�سول 

ال�سهر الكرمي عرب تطبيق “يانغو«

اأه��م تطبيقات  اأح��د  “يانغو”،  اأعلن تطبيق 

طلب �سيارات االأجرة على امل�ستوى الدويل، عن 

احتفاًء  املبارك،  ل�سهر رم�سان  املميزة  عرو�سه 

بروح العطاء طوال ال�سهر الكرمي مع العماء 

باقة من  وال�سائقني، وذلك من خال توفريه 

املزايا الرائعة.

يانغو  �سيقوم  الف�سيل،  ال�سهر  م��دار  وعلى 

للعماء  مميزة  اإفطار  �سناديق  بتوزيع  يومياً 

من  بالقرب  خم�س�سة  منطقة  يف  وال�سائقني 

ال�سائمني  مل�����س��اع��دة  وذل����ك  ال��رئ��ي�����س��ي،  م��ق��ره 

وجهاتهم  اإىل  ال��و���س��ول  عليهم  يتعذر  ال��ذي��ن 

اللتزامهم  تقدير  ك��ب��ادرة  االإف��ط��ار،  م��وع��د  يف 

وتفانيهم يف عملهم خال هذا الوقت.

الكرمي،  عبد  اإ���س��ام  ق��ال  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

املدير العام لتطبيق “يانغو” يف منطقة جمل�س 

ال���ت���وازن اخل��ل��ي��ج��ي: “يف ي��ان��غ��و، ن���درك مت��ام��اً 

ال�سائقني  اإىل  بالن�سبة  رم�����س��ان  �سهر  اأه��م��ي��ة 

ال���ذي���ن ي��ت��ول��ون خ��دم��ة ع��م��ائ��ن��ا و���س��رك��ائ��ن��ا. 

ملنحهم جتربة  املبادرة  ونهدف من خال هذه 

الكرمي،  ال�سهر  هذا  معنا خال  وقّيمة  مميزة 

نفو�سهم  يف  احل�سنة  واملعاملة  الطماأنينة  وبث 

قدر االإمكان«.

وامتناننا  نعرب عن فخرنا  “كما  واأ���س��اف: 

ملنحنا فر�سة الت�سغيل واإطاق خدماتنا يف دبي، 

التحتية  بنيتها  من  اأ�سا�سياً  عن�سراً  نكون  واأن 

النقل واملوا�سات،  احلديثة والرائدة عاملياً يف 

الر�سيدة وريادتها  وهو ما يعزز حكمة قيادتها 

كواحدة من اأهم الوجهات يف العامل«.

“يانغو”  �سيقوم  الف�سيل،  ال�سهر  وخ��ال 

ال��رك��اب  يقدمها  ال��ت��ي  االإك��رام��ي��ات  مب�ساعفة 

ميكن  كما  امل�سرفية.  بالبطاقات  دفعهم  عند 

على  احل�سول  “الفاخرة”  الفئة  مل�ستخدمي 

ق��واري��ر مياه  االإف��ط��ار، مثل  بعد  هدايا خا�سة 

من  م�ستوحاة  االإ���س��دار،  حم��دود  ت�سميم  ذات 

روحية ال�سهر الف�سيل.
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األنباط-وكاالت 

ال��والي��ات  ال���رك���ود يف  ف���رات  اإىل  ن��ظ��رت  اإن 

�صي�صعب  خلت  عقود  خم�صة  مدى  على  املتحدة 

فايل  ”�صيليكون  كان  اإذا  عما  تت�صاءل  اأال  عليك 

ب�صببها  �صينزلق  التي  امل��وز  ق�صرة  ميثل  بنك“ 

االقت�صاد املهتز.

ح��ن ي��رف��ع جمل�س االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل 

اأ�صعار الفائدة، كما هو احلال االآن؛ فاإَنّ الركود 

ي�صبح ت��ه��دي��داً ق��ائ��م��اً، ومي��ي��ل االن���ح���دار ع��ادة 

غري  �صدمة  الثقة  ت�صرب  اأن  بعد  فجاأة  للبدء 

عة يف زمن �صعف. متوَقّ

قال بير هوبر، رئي�س االأبحاث االقت�صادية 

العاملية يف ”دويت�صه بنك“: ”حن يجتمع �صعي 

االحتياطي الفيدرايل الإبطاء االأمور كي يتعامل 

مع الت�صخم مع الت�صديد يف االأو�صاع املالية ومع 

ال�صغوط؛ �صت�صهد بع�س الت�صدع«.

اأح���ي���ان���اً ت��ق��ل��ب ���ص��رب��ة خ��ارج��ي��ة االق��ت�����ص��اد 

ارتفعت  ع��ن��دم��ا  ح���دث يف 1990  ك��م��ا  امل��ت��ب��اط��ئ، 

اأ�صعار النفط كرد فعل على غزو العراق للكويت، 

ف��اأف�����ص��دت اآم����ال رئ��ي�����س االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل 

ال�صابق اأالن غرين�صبان يف حتقيق هبوط �صل�س.

االأحيان  من  كثري  يف  الفائدة  ارتفاع  يك�صف 

من  ف��رة  بعد  خا�صة  خفية،  �صعف  ن��ق��اط  ع��ن 

القطاع  يف  التنظيمي  التخفيف  اأو  ال�صهل  امل��ال 

املايل. اإذ تتعر�س القطاعات ذات الرافعة املالية 

االنك�صاف  ذات  اال���ص��ت��ث��م��ار  و���ص��ن��ادي��ق  امل��ف��رط��ة 

الكبرية،  املخاطر  ذات  البنوك  اأو  الرّكز  �صديد 

النك�صاف كما ينك�صف ال�صاطئ حن ينح�صر املد.

تاريخ يت�صابه

ك���ان رئ��ي�����س جمل�س االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل 

ب����ول ف��ول��ك��ر يف اأوائ�������ل ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ي��خ��و���س 

اأدى  وق��د  الت�صخم،  �صد  االأ���ص��ط��وري��ة  معركته 

اآن��د  ب��ن��ك  اإل��ي��ن��وي  ”كونتيننتال  الن��ه��ي��ار  ذل���ك 
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اأك��ر بنك جت��اري يف  ال��ذي ك��ان يف حينها �صابع 

الواليات املتحدة.

اأزمة امل�صارف ال ينبغي اأن تثني “الفيدرايل” 

عن رفع الفائدة

ق�����ال دي���ف���ي���د وي���ل���ك���وك�������س، م���دي���ر االأب����ح����اث 

“بلومرغ  يف  االأم�����ري�����ك�����ي�����ة  االق����ت���������ص����ادي����ة 

بنك  يف  ���ص��اب��ق  ق�����ص��م  وم���دي���ر  اإيكونوميك�س” 

ه�����ص��ا���ص��ة يف  ”هناك  ال���ف���ي���درايل:  االح��ت��ي��اط��ي 

االقت�صاد الكلي للواليات املتحدة لي�صت مفهومة 

يتباطاأ  ح��ن  للعيان  جلية  ت��ب��دو  لكَنّها  ج��ي��داً، 

االقت�صاد اإىل �صرعة ت�صابه امل�صي على االأقدام“.

������ه ع��ن��دم��ا  ق����ول وي��ل��ك��وك�����س ي�����ص��ه��ل روؤي������ة اأَنّ

تراجع الثقة ب�صكل مفاجئ، متيل البطالة اإىل 

اإىل 10% يف  االرتفاع ب�صدة. قفز معدل البطالة 

اأكتوبر 2009 من

%4.4 فقط يف منت�صف 2007 ب�صبب تداعيات 

املعتدل  ال��رك��ود  اأَنّ  كما  العاملية.  املالية  االأزم���ة 

ن�صبياً يف 2001 دفع البطالة اإىل 5.7% من %3.9 

خالل تلك ال�صنة، وا�صتمر يف االرتفاع حتى بلغ 

ذروته عند 6.3% يف منت�صف 2003.

انهيار  ك���ان  اإذا  ع��م��ا  االآن  ك��ث��ريون  ي��ت�����ص��اءل 

فايل بنك“ باالإ�صافة اإىل م�صرفن  ”�صيليكون 
اآخرين هذا ال�صهر �صيدفع الواليات املتحدة اإىل 

بحذر:  االآن  حتى  االقت�صاديون  يجيب  الركود. 

“رمبا ال«.
قوا�صم م�صركة

ف��ايل  ”�صيليكون  ال���ث���الث���ة،  ال��ب��ن��وك  ك��ان��ت 

 Signature( بنك“  و“�صيغنيت�صر  بنك“ 

 Silvergate( و“�صيلفرغيت“   )Bank
اأوائل مار�س  اأبوابها يف  اأغلقت  التي   ،)Bank

غ���ري ع���ادي���ة م���ن ن��اح��ي��ت��ن م��ت�����ص��ل��ت��ن. اإذ ك��ان 

املقر�صون واملودعون فيها يركزون ب�صكل كبري 

كبرية  ب�صرعة  ت��و���ص��ع  ال���ذي  التقنية  قط���اع  يف 

خالل الوباء، وبداأ بت�صريح عاملن حتى عندما 

ا�صتمرت بقية القطاعات بتعين موظفن.

باالإ�صافة اإىل ذلك، ا�صرت البنوك الثالثة 

�صندات اخلزانة االأمريكية طويلة االأجل بكميات 

كبرية، وهو رهان بدا اآمناً بعد بدء الوباء حن 

خف�س االحتياطي الفيدرايل اأ�صعار الفائدة اإىل 

ال�صفر تقريباً، واأ�صار اإىل اأَنّه �صيبقيها على ذلك 

لفرة طويلة.

نحو  تتجه  اأم��ريك��ا  يف  التنظيمية  اجل��ه��ات 

تفكيك “�صيليكون فايل«

لكَنّ ت�صارع الت�صخم املفاجئ يف 2021 و2022 

اأجر االحتياطي الفيدرايل على �صل�صلة زيادات 

اأدت خلف�س قيمة  ال��ف��ائ��دة،  اأ���ص��ع��ار  ���ص��دي��دة يف 

�صندات اخلزانة طويلة االأجل.

ا�صتيالء  اأعقب  ال��ذي  الرئي�صي  ال�صوؤال  كان 

فايل  ”�صيليكون  على  ال��ف��ي��درال��ي��ن  املنظمن 

قد  اأخ�����رى  م�����ص��ارف  ك��ان��ت  اإذا  م���ا  بنك“ ه���و 

 12 يف  املنظمون  ق��رر  مماثلة.  ملخاطر  تعر�صت 

مار�س اأَنّ اإجابة هذا ال�صوؤال رمبا كانت “نعم” 

ف��ت�����ص��رف��وا ب�����ص��ك��ل ا���ص��ت��ب��اق��ي ل�����درء ���ص��ح��وب��ات 

جماعية اإ�صافية من البنوك عر �صمان جميع 

”�صيليكون فايل بنك“  املوؤمنة يف  الودائع غري 

و“�صيغنيت�صر“.

ك��م��ا اأن�����ص��اأ االح��ت��ي��اط��ي ال���ف���ي���درايل م��رف��ق��اً 

ل���الإق���را����س ال����ط����ارئ، وخ���ف���ف ����ص���روط ن��اف��ذة 

ب�صهولة  ل��ل��ب��ن��وك  ال��ن��ق��د  ليتيح  ل��دي��ه  اخل�����ص��م 

اأكر.

قلق من التبعات

كما �صاعدت اللوائح التي فر�صت بعد االأزمة 

املالية العاملية متطلبات راأ�س مال و�صيولة اأ�صد 

املتحدة،  الواليات  العاملة يف  البنوك  اأكر  على 

فقللت بقوة احتمالية ترنحها حتت ال�صغوط.

ق���ال ن��ي��ل ���ص��ريي��ن��غ، ك��ب��ري االق��ت�����ص��ادي��ن يف 

“هذه  اإيكونوميك�س”:  “كابيتال  جم��م��وع��ة 

هذه  كانت  اإذا  )ليمان(…  بنك  حلظة  لي�صت 

االأزم����ة �صتنتهي غ����داً، ف��ل��ن ت��ك��ون ه��ي احل��دث 

اىل  االأمريكي  االقت�صاد  بانزالق  يت�صبب  ال��ذي 

لي�صت  احلجم  متو�صطة  البنوك  ل��ك��َنّ  ركود”، 

عدم  برغم  الوحيدة.  املحتملة  اال�صتعال  نقطة 

االأمريكية،  البنوك  مب�صاكل  مبا�صرة  ارتباطها 

اأ�صهم  م��ن  م��ت��وت��رون  م�صتثمرون  ت��خ��ارج  فقد 

 15 يف  �صوي�س“  ”كريدي  جم��م��وع��ة  و���ص��ن��دات 

م��ار���س ب��ع��دم��ا رف�����س امل�����ص��اه��م ال��رئ��ي�����ص��ي فيها 

ف��ك��رة �صخ م��زي��د م��ن النقد يف ال��ع��م��الق امل��ايل 

ال�صوي�صري الذي كان يعاين منذ اأمد طويل.

”ماكرو  ت�����ص��ع��ر ج��ول��ي��ا ك����ورون����ادو، رئ��ي�����ص��ة 

 MacroPolicy( “بولي�صي بري�صبيكتيفز

االقت�صادية  واخل��ب��رية   )Perspectives
ال�صابقة يف االحتياطي الفيدرايل بقلق بالغ الأَنّ 

�صناديق التقاعد و�صركات التاأمن وامل�صتثمرين 

امل��وؤ���ص�����ص��ي��ن االآخ���ري���ن يف ال�����ص��ن��وات االأخ�����رية، 

وج���ه���وا ح�����ص��ة م���ت���زاي���دة م���ن اأم���وال���ه���م نحو 

بكثافة  ا�صتثمرت  التي  امللكية اخلا�صة  �صناديق 

��ه��ا  اأَنّ ال��وا���ص��ح  “من  ق��ال��ت:  التقنية.  ق��ط��اع  يف 

منطقة ال نعرف ما تخفي… ال اأ�صعر بالثقة، 

ونحن نرق�س على حافة اال�صتقرار املايل«.

نظراً للر�صالة القوية التي اأر�صلها املنظمون، 

قال ويلكوك�س اإَنّه “واثق اإىل حد معقول” ب�صاأن 

واإَنّ  البنوك،  يف  وامل��ودع��ن  امل�صتثمرين  طماأنة 

يت�صبب  ول��ن  عليها،  �صُيق�صى  العدوى  خماطر 

ه��ذا احل��دث ب��رك��ود. اأ���ص��اف: “لكن ي�صعب اأن 

تكون متاأكداً متاماً ب�صاأن اأي �صيء مبجرد ظهور 

�صدع يف الواجهة«.

األنباط-وكاالت

يف اأحد فروع املتاجر الغذائية الكبرية يف 

اإىل  راأ�صها  رافعة  لن  املوظفة  تقف  لبنان، 

اللرية  �صعر �صرف  ت�صجل حتديثات  �صا�صة 

األف   132 الدوالر، وقد بلغ حلظتها  مقابل 

اأن  ب��االإه��ان��ة  “اأ�صعر  ت��ق��ول  ل��ل��دوالر،  ل��رية 

وقيمة  م�صتعبدة،  ك��اأن��ن��ي  بالعمل  ا�صتمر 

راتبي حاليا اأقل من 40 دوالرا«.

اإىل  ب�صبابتها  فت�صري  �صفتاها،  ترجتف 

“راتبي  الدفع  �صندوق  عند  ممتلئة  عربة 

ط���وال ال�����ص��ه��ر ب����دوام 10 ���ص��اع��ات اأق���ل من 

فاتورة زبون ي�صري اأغرا�صه بدقائق«.

العمال  اآالف  م��ن  واح���دة  ال�����ص��ي��دة  ه��ذه 

ت�صّعر  غ��ذائ��ي��ة  م��ت��اج��ر  داخ����ل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 

وزارة  قرار  اإىل  ا�صتنادا  بالدوالر  ب�صاعتها 

االق��ت�����ص��اد، ب��ي��ن��م��ا ت�����ص��دد روات�����ب ع��م��ال��ه��ا 

ب���ال���ل���رية وب��ق��ي��م��ة م��ت��دن��ي��ة ج������دا، ل��ي��ع��زز 

مرغمن  باخل�صوع  معظمهم  �صعور  ذل��ك 

ل��ال���ص��ت��غ��الل االإن�������ص���اين واالق���ت�������ص���ادي يف 

اأرباحا طائلة. موؤ�ص�صات جتني 

اأحداث مت�صارعة

���ص��ه��دت االأي�����ام امل��ا���ص��ي��ة م��ع��دال خطريا 

ب��ن��ح��و 30% يف  ال����ل����رية، ف���ارت���ف���ع  ل���ت���ده���ور 

والثالثاء  االث��ن��ن  ب��ن  �صاعة   48 م��ن  اأق��ل 

الدوالر  �صعر �صرف  تراجع  اإبان  املا�صين، 

من 110 اآالف لرية اإىل نحو 145 األفا.

ه��ذا  م��ن   %25 ن��ح��و  ال��ل��رية  اكت�صبت  ث��م 

الدوالر  �صعر �صرف  ا�صتقر  الهبوط، حيث 

اإثر  على  وذل��ك  ل��رية،  اآالف   108 نحو  عند 

�صالمة  ري��ا���س  لبنان  م�صرف  حاكم  ق��رار 

بيع الدوالر ورفع دوالر من�صة �صريفة من 

83 األفا و500 اإىل 90 األفا.

بهام�س  والهبوط  ال�صعود  هذا  و�صمن 

40 األفا يف �صاعات قليلة، برر حاكم املركزي 

ال�صرف  �صعر  ارت��ف��اع  م��ن  “باحلّد  تدخله 

يف ال�����ص��وق امل��وازي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى قيمة 

الودائع بالدوالر املحلي«.

مع  املعهود  املركزي  تدخل  مفعول  لكن 

كل قفزة كبرية ل�صعر �صرف الدوالر، وفق 

خراء، حمدود والأيام قليلة فقط، قبل اأن 

ت�صلك اللرية طريق هبوطها جمددا.

اإزاء  ك��ب��ريا  قلقا  امل��رك��زي  تعميم  واأث����ار 

ت�صبب  ال���ذي  ���ص��ريف��ة،  من�صة  دوالر  رف���ع 

ب���ارت���ف���اع اأ����ص���ع���ار ب���ط���اق���ات ���ص��ح��ن ر���ص��ي��د 

الكهرباء. الهواتف وتعرفة 

وع�����ص��ي��ة ال���دع���وة ل��ت��ح��رك��ات ���ص��ع��ب��ي��ة يف 

و�صط بريوت، تزامنا مع عقد جل�صة للجان 

امل�صارف  جمعية  اأي�صا  اأعلنت  الرملانية، 

اعرا�صا  اإ�صرابها  تعليق  الثالثاء  م�صاء 

ع��ل��ى امل���الح���ق���ات ال��ق�����ص��ائ��ي��ة ل��ل��م�����ص��ارف، 

يف  النا�س  ���ص��وؤون  بت�صيري  تراجعها  وعللت 

رم�صان وجت��اوب��ا م��ع االت�����ص��االت اجل��اري��ة 

معها.

وان��ع��ك�����ص��ت ه���ذه اال����ص���ط���راب���ات احل���ادة 

ب��ت��ق��ل��ب��ات ال��ل��رية وال���ق���رارات امل��راف��ق��ة لها 

االأط���راف  يف  خ�صو�صا  ب��االأ���ص��واق  ف��و���ص��ى 

ذروة  الفقر  يبلغ  حيث  ال�صعبية  واملناطق 

غ���ري م�����ص��ب��وق��ة، و����ص���ط ع��ج��ز ال���ن���ا����س عن 

اأب�صط حاجاتهم. توفري 

و����ص���ج���ل���ت ب���ع�������س امل����ن����اط����ق حت����رك����ات 

م��ت��ف��رق��ة وق��ط��ع��ا ل���ل���ط���رق���ات، م���ع ت��ل��وي��ح 

حم����ط����ات امل����ح����روق����ات و�����ص����رك����ات ت���وزي���ع 

ال���غ���از ب��ت��وج��ه��ه��ا ق��ري��ب��ا ل��ف��ر���س ت��ق��ا���ص��ي 

الزبائن بالدوالر، واأقفلت  م�صتحقاتها من 

متاجر  بع�س  ورف�صت  ال�صيدليات،  بع�س 

بغري  م��ب��ل��غ  اأي  ت��ق��ا���ص��ي  ال�����ص��وب��رم��ارك��ت 

الدوالر، بذريعة جتنب اخل�صائر.

االأ�صواق م�صاهدات 

وح�����ص��ب ر����ص���د اجل����زي����رة ن���ت م��ي��دان��ي��ا 

لل�صوق  توجه  فمن  االأ���ص��واق،  يف  لالأ�صعار 

اأ�صا�صيات �صلة غذائية الأ�صرته لعدة  ل�صراء 

اأيام فهو يحتاج ما ال يقل عن مليون و500 

األف لرية اإذا اأراد �صراء التايل فقط: ربطة 

و200  )مليون  حل��م  كيلو  األ��ف��ا(،   50( خبز 

بطاطا  كيلو  األ���ف(،   100( اأرز  كيلو  األ���ف(، 

وكيلو  األ��ف��ا(   50( ب��ن��دورة  كيلو  األ��ف��ا(،   50(

لنب )100 األف(.

ال��ذي  األ���ف(  )م��ل��ي��ون و500  املبلغ  وه���ذا 

ي��ع��ج��ز ع��ن ت��وف��ريه م��واط��ن ف��ق��ري، و���ص��ط 

ات�������ص���اع رق���ع���ة ال���ب���ط���ال���ة وع������دم ال�������ص���روع 

قبل  يعادل  كان  للرواتب،  جذري  بت�صحيح 

اأق��ل  ال��ي��وم  ويبلغ  دوالر،  األ��ف  نحو  االأزم���ة 

من 13 دوالرا، بينما ال يتجاوز معدل دخل 

املوظف  رات��ب  اأم��ا  دوالر،   1.5 مياوم  عامل 

الو�صطى  الطبقة  �صريان  ي�صكل  كان  الذي 

فقد تدهورت قيمته اإىل نحو 50 دوالرا.

والعطارين  اخل�صار  �صوقي  طول  وعلى 

واإيابا بن  املئات ذهابا  يتدافع  يف طرابل�س 

والدواجن،  واللحوم  اخل�صار  باعة  عربات 

واحلزن والقلق على وجوه النا�س املذهولة 

من هول ت�صخم ارتفاع االأ�صعار.

تداعيات وحتذيرات

اق��ت�����ص��ادي��ا، ي���رى اخل��ب��ري االق��ت�����ص��ادي 

املركزي  تدخالت  اأن  ي�صوعي  اإيلي  وامل��ايل 

وت���راج���ع امل�����ص��ارف ع��ن االإ����ص���راب ع��وام��ل 

متوقعا  الح��ق��ا،  ال���دوالر  تقلبات  تلجم  ل��ن 

ال  ق��ف��زات  ال���دوالر  ���ص��رف  �صعر  ي�صجل  اأن 

�صقف لها.

الرئي�س  ال�صبب  اإن  نت  للجزيرة  ويقول 

بال  ال��ل��رية  الأوراق  امل��رك��زي  طبع  يف  يكمن 

ال��ن��ق��د يخ�صع  ط��ب��ع  اأن  م��و���ص��ح��ا  ح�����ص��اب، 

اأعلى  املال  يكت�صب  لكي  معينة  ملعايري  عادة 

قيمة ممكنة، وحتى ال يت�صبب يف الت�صخم، 

نتيجة زيادته بالتداول.

ثمن  يدفع  اللبناين  اأن  ي�صوعي  وي��رى 

م���راك���م���ة امل���رك���زي ل���ل���دي���ون ع��ل��ى ال���دول���ة 

لت�صديد  املطبوعة  ال��ل��ريات  ت�صتعمل  التي 

م�����ص��اع��دات ال ق��ي��م��ة ل��ه��ا مل��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع 

الت�صغيلية. نفقاتها  العام، ومتويل 

وي��ذك��ر اأن ال��ك��ت��ل��ة ال��ن��ق��دي��ة امل��ط��روح��ة 

ل���ل���ت���داول ب��ال�����ص��وق ح��ال��ي��ا ب��ل��غ��ت ن��ح��و 90 

اآالف   7 تتجاوز  مل  بينما  ل��رية  مليار  األ��ف 

الفجوة  وه��ذه   ،2019 بداية  يف  ل��رية  مليار 

ال�����ص��خ��م��ة ب���ن ال��ك��ت��ل��ة ال��ن��ق��دي��ة ب��ال��ل��رية 

تعزز تدهور  بالدوالر  النقدية  الكتلة  و�صح 

اللرية اإىل ما النهاية.

التقلبات  امل�صتفيد من  اأن  ويجد اخلبري 

ه���م امل�������ص���ارب���ون وال���ت���ج���ار وامل�������ص���ت���وردون 

على  “�صريفة”  من�صة  م��ن  امل�صتفيدون 

ال�صعب. ح�صاب عامة 

م����ن ج����ان����ب����ه، ي����ق����ول رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س 

�صارل  اللبناين  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت�����ص��ادي 

الوطنية  العملة  بقيمة  التقلبات  اإن  عربيد 

الكارثي  ال��واق��ع  واإن  االقت�صاد،  ع��دوة  هي 

الأن  االأج��ور،  قيمة  على  اأوال  ينعك�س  للرية 

عملية  اأي  ي�����ص��ب��ق  ال�����ص��رف  ���ص��ع��ر  ت���ده���ور 

العمال  ب��ن  االأج����ور  لت�صحيح  ت��ف��او���ص��ي��ة 

العمل. واأ�صحاب 

وي��ج��د ع��رب��ي��د اأن ان�����ص��داد اأف���ق احل��ل��ول 

فاقم  املعاجلات  وغياب  واقت�صاديا  �صيا�صيا 

القطاعات  خمتلف  يف  وال��رك��ود  ال��ف��و���ص��ى 

���ص��وغ  �����ص����رورة  اإىل  وي����دع����و  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، 

ت��ف��اه��م��ات م���رن���ة ب���ن ال���ع���م���ال واأ����ص���ح���اب 

ال����ع����م����ل، ت����ف����ادي����ا ل����ت����داع����ي����ات ال����ك����ارث����ة 

املوظفون  االأول هم  واملت�صرر  االجتماعية، 

تكر�صت  بعدما  واخلا�س  العام  بالقطاعن 

“الدولرة” ال�صاملة يف لبنان، اأما املت�صرر 
خ�صائره  تتفاقم  الذي  املودع  “فهو  الثاين 

بقيمة اأمواله املحتجزة لدى امل�صارف«.

اجتماعي  ان��ف��ج��ار  م��ن  وي��ح��ذر اخل��ب��ري 

املغربن  زالت متنعه حتويالت  ما  و�صيك 

الأ�����ص����ره����م، ل��ك��ن��ه��ا ���ص��ت�����ص��ب��ح غ����ري ك��اف��ي��ة 

احل��ال��ة  تفاقمت  اإذا  ق��ول��ه،  ح�صب  الح��ق��ا، 

دركا ال  اللرية بهبوطها  الت�صخمية وبلغت 

قعر له.

انهيار »سيليكون فالي بنك« يهدد اقتصادًا تعتريه الهشاشة

من قاع إلى آخر.. كيف تتجلى االنعكاسات الخطيرة لتدهور الليرة على اللبنانيين؟

الأحد   26 /3/ 2023 

بنك »أوف أمريكا« ينصح المستثمرين 
ببيع األسهم بعد رفع أسعار الفائدة

األنباط-عامن

االأزم��ة  اأن  اأمريكا  اأوف  بنك  اأك��د 

االأخ��������رية ال���ت���ي ���ص��ه��ده��ا ال��ق��ط��اع 

بنوك   3 انهيار  اإىل  واأدت  امل�صريف، 

امل���ت���ح���دة،  ال�����والي�����ات  اإق���ل���ي���م���ي���ة يف 

املالية  اخل�صائر  من  الكثري  خلفت 

للبع�س.

اأنه  له  تقرير  يف  البنك  واأ���ص��اف 

يف  االأ�صهم  ببيع  امل�صتثمرين  ين�صح 

�صرائها  م��ن  ب��داًل  امل�صريف  القطاع 

ب��ع��د اآخ���ر رف���ع يف اأ���ص��ع��ار ال��ف��ائ��دة، 

النقد  اأ����ص���واق  ���ص��ن��ادي��ق  اأن  خ��ا���ص��ة 

هي »االأ�صول اجلديدة ال�صاخنة« يف 

الوقت احلايل.

الإدارة  اخل����ا�����ص����ع����ة  االأ��������ص�������ول 

 5.1 ال����ن����ق����د جت���������اوزت  �����ص����ن����ادي����ق 

تريليون دوالر

االأ����ص���ول  اأن  اإىل  ال��ب��ن��ك  واأ����ص���ار 

النقد  ���ص��ن��ادي��ق  الإدارة  اخل��ا���ص��ع��ة 

دوالر،  تريليون   5.1 االآن  جت���اوزت 

دوالر  مليار   300 ع��ن  ت��زي��د  ب��زي��ادة 

خالل االأ�صابيع االأربعة املا�صية.

امل�صريف  ال��ق��ط��اع  اأزم���ة  وت�صببت 

العاملي منذ االنهيار املفاجئ للبنوك 

ال�صهر،  ه��ذا  االأم��ريك��ي��ة  االإقليمية 

و�صارع  ب�صرعة،  املخاوف  انت�صار  يف 

بنك يو.بي.اإ�س اإىل اال�صتحواذ على 

اأن  بعد  االأح��د  ي��وم  �صوي�س  كريدي 

املتعرث  ال�����ص��وي�����ص��ري  ال��ب��ن��ك  خ�����ص��ر 

امل�صتثمرين. ثقة 

وق�����ال�����ت م���������ص����ادر م��ن��ف�����ص��ل��ة ل��� 

تعهد  »ي���و.ب���ي.اإ����س«  اإن  »روي������رز« 

ب�����ص��رف ح���واف���ز اإ�����ص����ايفة مل��وظ��ف��ي 

اإدارة الرثوات يف كريدي �صوي�س يف 

اآ�صيا لوقف هجرة املوظفن املهرة.

واأف�������ادت »ب���ل���وم���رج ن���ي���وز« ب���اأن 

وي��و.ب��ي.اإ���س  �صوي�س  ك��ري��دي  بنكي 

للتدقيق  خ��ا���ص��ع��ة  ب��ن��وك  ب��ن  م��ن 

ال���ع���دل  وزارة  جت���ري���ه  حت��ق��ي��ق  يف 

ك����ان  اإذا  م�����ا  ح������ول  االأم����ري����ك����ي����ة 

�صاعدوا  ق��د  ماليون  متخ�ص�صون 

التهرب من  على  ال��رو���س  االأث��ري��اء 

العقوبات.

الهند تستعد لتجاوز الصين
 في طلب النفط

االأنباط-وكاالت

ي��ل��وح يف االأف�����ق ت��غ��ي��ري م��ل��ح��وظ يف 

اأن  ُي��ت��وق��ع  حيث  ال��ن��ف��ط،  على  الطلب 

باعتبارها  ال�صن  على  الهند  تتفوق 

اأه�����م حم����رك ل��ل��ن��م��و ال���ع���امل���ي- ورمب���ا 

اإىل  ال����ع����امل  االأخ��������ري، يف ظ����ل حت�����ول 

اأكرث اخ�صراراً. م�صتقبل 

يف  ال�����ص��ك��ان  ع���دد  ت�صخم  �صي�صاعد 

اأن يكون قد جتاوز  ُيرجح  الذي  الهند 

بالفعل عدد �صكان ال�صن، يف دعم هذا 

النمو اإىل جانب اجتاهات اال�صتهالك. 

عن  حتولها  يف  الهند  تتاأخر  اأن  ُيتوقع 

تعتمد  التي  التقليدية  النقل  و�صائل 

بالدول  والديزل مقارنًة  البنزين  على 

ال�صن  اعتماد  ُيوا�صل  بينما  االأخرى، 

ارتفاعه. الكهربائية  ال�صيارات  على 

�صوق  يف  جديد  رئي�صي  العب  الهند 

الرو�صية النفط 

�صوق  يف  ف��ع��ال  ك��الع��ب  الهند  ت��رز 

منذ  الأوكرانيا  رو�صيا  غزو  بعد  النفط 

الدولة  اأ�صبحت  حيث  ع��ام.  م��ن  اأك��رث 

ال���واق���ع���ة يف ج���ن���وب اآ����ص���ي���ا م�����ص��ت��ه��ل��ك��اً 

نفط  حول  ما  الرو�صي،  للخام  رئي�صيا 

وق��ود  اإىل  »اأوب���ك+«  املنتجة يف  ال��دول��ة 

مثل  اأخ��رى  مناطق  اإىل  غالباً  ُي�صحن 

اأوروبا والواليات املتحدة.

فر�صة جذابة

فيها  يتم  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  لي�صت 

احل���دي���ث ع���ن ال���ه���ن���د ك���م���رك���ز ج��دي��د 

توقعات  مع  النفط،  على  الطلب  لنمو 

مم��اث��ل��ة يف م��ن��ت�����ص��ف ال��ع��ق��د امل��ا���ص��ي. 

ُي��رج��ح  امل������رة،  ه����ذه  ذل����ك  واإذا حت��ق��ق 

ال�������ص���دارة  اإىل  االن����ت����ق����ال  ي���ك���ون  اأن 

ب�صبب  وم��ت��ع��رثاً  ال�صال�صة  ع��ن  ب��ع��ي��داً 

البريوقراطية.

تديرها  التي  التكرير  �صركات  كانت 

عملياتها،  حت��دي��ث  يف  بطيئة  ال��دول��ة 

العملية  ب�صرامة  تتبع  ت��زال  ال  حيث 

التقليدية واملرهقة الإ�صدار مناق�صات 

ل��ل��م�����ص��ري��ات ال���ف���وري���ة ل��ل��ن��ف��ط، ب���داًل 

للتفاو�س  مرونة  اأك��رث  نهج  اتباع  من 

وت����وق����ي����ع ال�������ص���ف���ق���ات م����ب����ا�����ص����رًة م��ع 

املقابلة. االأطراف 

األنباط-وكاالت 

املوؤ�ص�س  دور���ص��ي،  ج��اك  ث��روة  ت�صررت 

 )Block( “بلوك«  ل�����ص��رك��ة  امل�����ص��ارك 

ب����ع����د اأح���������دث ت����ق����ري����ر ن�������ص���رت���ه ����ص���رك���ة 

ري�صري�س«  “هيندنرغ  املالية  االأب��ح��اث 

 ،)Hindenburg Research(

جتاهلت  املدفوعات  �صركة  اأن  زع��م  ال��ذي 

عمليات االحتيال على نطاق وا�صع.

ت��راج��ع��ت ث���روة دور����ص���ي مب��ق��دار 526 

اأ����ص���واأ  يف  اخل��م��ي�����س  ي����وم  دوالر  م���ل���ي���ون 

ان��خ��ف��ا���س ل��ه��ا يف ي���وم واح���د م��ن��ذ م��اي��و. 

دوالر  مليار   4.4 االآن  ث��روت��ه  تبلغ  حيث 

ملوؤ�صر  وفقاً   ،%11 بن�صبة  انخفا�صها  بعد 

للمليارديرات. بلومرغ 

ي��وم  ت��ق��ري��راً  “هيندنرغ”  اأ����ص���درت 

“بلوك” قد �صخمت  اأن  يدعي  اخلمي�س 

وتوقعت  بامل�صتخدمن،  املتعلقة  املقايي�س 

اأن تنخف�س اأ�صهم ال�صركة مبا بن 65% و 

نفت  بحت”.  جوهري  اأ�صا�س  “على   %75

تنظر  اإنها  وقالت  املزاعم  هذه  “بلوك” 
ال�صركة  بحق  قانونية  اإج��راءات  اتخاذ  يف 

املالية. التجاوزات  باأبحاث  املتخ�ص�صة 

 %22 “بلوك” ب��ن��ح��و  ���ص��ه��م  ان��خ��ف�����س 

اأث���ن���اء ال���ت���داول ي���وم اخل��م��ي�����س، ق��ب��ل اأن 

يقل�س خ�صائره اإىل 15% بنهاية التداول.

ه���ب���وط ت���اري���خ���ي.. ك��ي��ف ت��ب��خ��رت 58 

مليار دوالر من ثروة “اأداين” يف 6 اأيام؟

ُت��ع��ت��ر م��ع��ظ��م ث�����روة دور�����ص����ي، ال���ذي 

�صارك اأي�صاً يف تاأ�صي�س “توير”، مقيدة 

ب��ل��وم��رغ  م��وؤ���ص��ر  وي���ق���ّدر  “بلوك”.  يف 

تبلغ  ال�صركة  يف  ح�صته  اأن  للمليارديرات 

تبلغ  ح��ن  يف  دوالر،  م��ل��ي��ارات   3 قيمتها 

ق��ي��م��ة ح�����ص��ت��ه يف ���ص��رك��ة اإي���ل���ون م��ا���ص��ك 

للتوا�صل االجتماعي 388 مليون دوالر.

“هيندنرغ« مزاعم 

ال��ت��ي  االأوىل  امل�����رة  ه���ي  ه����ذه  ل��ي�����ص��ت 

ال��ت��ي  “هيندنرغ”،  ف��ي��ه��ا  ت�����ص��ت��ه��دف 

ي��دي��ره��ا ن��اث��ان اأن���در����ص���ون، امل��ل��ي��اردي��رات 

وتوؤدي اإىل تراجع ثرواتهم.

اأ�������ص������درت ال�������ص���رك���ة حت���ق���ي���ق���اً ب��ح��ق 

اأداين  غ������وت������ام  ال����ه����ن����دي  امل�����ل�����ي�����اردي�����ر 

واإم��راط��وري��ت��ه يف وق���ت ���ص��اب��ق م��ن ه��ذا 

�صركاته  اأ�صهم  تراجع  ت�صبب يف  ما  العام، 

ال���دوالرات  م��ن  امل��ل��ي��ارات  ع�صرات  وتبخر 

من �صايف ثروته.

قيمتها  ن�����ص��ف  ف��ق��دت  اأداين  ���ص��رك��ات 

“هيندنرغ« ال�صوقية منذ ن�صر تقرير 

وق���ت  يف  ك������ان  ال�������ذي  اأداين،  ي���ح���ت���ل 

م����ن االأوق���������ات ث�����اين اأغ����ن����ى ���ص��خ�����س يف 

بلومرغ  موؤ�صر  على   21 املرتبة  ال��ع��امل، 

مليار   60.1 تبلغ  ب���رثوة  ل��ل��م��ل��ي��اردي��رات، 

دوالر.

�صركة  “هيندنرغ”  ا���ص��ت��ه��دف��ت  ك��م��ا 

“نيكوال  الكهربائية  ال�����ص��ي��ارات  �صناعة 

يف   )Nikola Corp( ك����������ورب« 

�صبتمر 2020، ما قاد اإىل انخفا�س �صهم 

اإدان���ة  اإىل  ال��ت��ح��ق��ي��ق  واأدى  “نيكوال”، 
يف  باالحتيال  ميلتون  تريفور  موؤ�ص�صها 

اأكتوبر.

جاك دورسي يفقد 526 مليون دوالر من ثروته بعد تقرير »هيندنبرغ«



االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

واال�ست�سارات  للخدمات  االردن  �سقر  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   التقنية   

الرقم  ) 12356 ( بتاريخ ) 2006/6/20(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممود يحيى حممود حمارمه

ديوان  – مقابل  املنوره  املدينة  – �سارع  عمان   : امل�سفي  عنوان 

املحا�سبة – جممع الرواد – عمارة 8 – الطابق االول

خلوي ) 0798133416 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن اللجنة اللوائيه للتنظيم واالبنيه 
للواء قصبة املفرق رقم )253( تاریخ 2023/2/27

قد  املفرق  ق�سبة  للواء  واالأبنية  للتنظيم  اللوائيه  اللجنة  اإن  للعموم  يعلن 

قرار  على  االطالع  وبعد   2023/2/27 بتاريخ   )253( رقم  بقرارها  قررت 

تاريخ   )20( رقم  الكربى  املفرق  لبلدية  واالأبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة 

2023/2/13 واملت�سمن :

املوافقة على الغاء املنحنى املقتطع من القطعة رقم )58( حو�ض )7( البلد 

حي رقم )7( الو�سط وذلك بناءا على اال�ستدعاء املقدم وتقرير امل�ساح املرفق 

- �سمن منطقة املفرق وكما هو مبني باملخطط املرفق و املعد لهذه الغاية .

اأعاله  القرار  على  املوافقة  املفرق  ق�سبة  للواء  اللوائية  اللجنة  وق��ررت 

واإيداع اعالنه لالعرتا�ض ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني 

ويجوز لذوي العالقة االطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم 

يوجب  ما  كان  اإذا  اعرتا�ساتهم  وتقدمي  الكربى  املفرق  بلدية  يف  واالبنية 

االعرتا�ض خالل املدة القانونيه لالعرتا�ض .

د. هاني الشورة 
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واألبنية
 للواء قصبة املفرق

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

الزرو  عزالدين  ه�سام  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

 )  51280( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1998/11/11 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن بلدیة املفرق الكربى

للمرة الثانية

املجل�ض  ق��رار  على  وبناءا  للعموم  الكربى  املفرق  بلدية  تعلن 

البلدي رقم ) 5 / 21 ( تاريخ 2023/3/22م عن رغبتها ببيع 

فرز  حمطة  عن  والناجت   ) الواحد  بالطن  م�ستعمل  كرتون   (

املفتوح فعلى  العلني  املزاد  للبلدية عن طريق  التابعة  النفايات 

البلدية  قاعة  يف  املزاد  موقع  اىل  احل�سور  بال�سراء  الراغبني 

بجانب مكتبة النا�سئني م�سطحبني معهم )10% ( من قيمة املزاد 

العا�سرة  ال�ساعة  2023/3/29م  املوافق  االربعاء   يوم  وذلك 

�سباحا .

مالحظة : اجور االعالن على من ير�سو عليه املزاد مهما تكرر ذلك .

احمد  عمر  ال�سيد  املحطة  م�سوؤول  على  االت�سال  لال�ستف�سار 

ال�سكران تلفون / 0798170732

رئيس بلدیة املفرق الكربى

ناصر الدین عبداهلل اخورشيده

وزارة الصناعة والتجارة والتموین 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجاریة 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) مياه ينابيع العار�سه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )250263( با�سم ) 

�سعيد طاهر �سعيد الغنانيم ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) ايوب عمر عبداهلل الرحيل ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموین 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجاریة 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) املنزلية  ل���الدوات  وك��وب��اي  �سحن   (

)240260( با�سم ) فار�ض �سليمان توفيق اليتيم ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سناء 

حنا اليا�ض الق�سي�ض ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مصفي شركة
ال�شركات  قانون  من  )264/ب(  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اال�سكانية    للم�ساريع  الهنوف  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م  

الرقم  ) 9503 ( بتاريخ ) 2004/12/28(

�سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

كانت م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من 

تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني 

خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : فخري حممد حممد املنفلوطي

عنوان امل�سفي : عمان – الكلية العربية املتو�سطة

خلوي ) 0799955818 (

م�سفي ال�سركة

اعــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة )25( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  جمل�ض  ان    1966 ل�سنة   )79( رقم  واالبنية  والقرى 

 2023/2/22 تاريخ   )16/349( رقم  بقراره  قرر  قد  االعلى 

املوافقة على خمطط تخفي�ض �سعة منحنى �سمن احلو�ض رقم 

)7( البلد من ارا�سي املفرق .

وح�سب  املفرق  ق�سبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

املخطط التعديلي رقم )72( تاريخ 2023/3/7 وو�سعه مو�سع 

تنفيذ.

نائب رئيس الوزراء ووزیر اإلدارة املحلية
توفيق محمود كریشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الحكام املاده )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنه 

ال�سناعة والتجارة باأن 

الهيئه العامه ل�سركة بنجاب للديكور  وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة 

قررت  قد     )2017/05/23( بتاريخ   )47839( الرقم  حتت 

 )2023/03/19( بتاريخ  املنعقد  ال��ع��ادي  غ��ري  باجتماعها 

املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني املحامي  

رامي عرفات ابو �سهاب  م�سفيا لل�سركة وان عنوان امل�سفي هو : 

عمان ماركا ال�سماليه – �سارع فاطمة الزهراء

هاتف )0795288594(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي 

إعالن دعوة عطاء للمرة الثالثة

صادر عن بلدیة املفرق الكربى

عملية شراء رقم ) 1 / 2023 (

بخصوص : شراء وتورید سيارة تنك ماء سعة ) 8 م3 (

ال�سراء  وثائق  ب�سراء  والراغبني  ال�سركات  ا�سحاب  ال�سادة  يدعى 

مراجعة بلدية املفرق اعتبارا من يوم االحد   تاريخ 2023/3/26 من 

ال�ساعة التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة الواحده ظهرا وفقا ملا يلي :

ثمن ن�سخة املناق�سة الواحدة ) 75 ( دينار اردين غري م�سرتدة .

اخر موعد لبيع ن�سخ املناق�سة هو ال�ساعة الواحدة ظهرا يوم االحد 

تاريخ 2023/4/9 .

ان  وب��دون  اال�سباب  اب��داء  دون  العطاء  الغاء  العمل  ل�ساحب  يحق 

يرتتب عن هذا االلغاء اية مطالبة مالية اوقانونية .

تقدم كفالة دخول املناق�سة  ) 3% من قيمة العر�ض املقدم ( �سارية 

املفرق  بلدية  رئي�ض  با�سم  االي���داع  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )  120  ( مل��دة 

باال�سافة لوظيفته مبينا عليها ا�سم ورقم العطاء وا�سم املناق�ض كما 

هو يف الت�سنيف .

اخر موعد ال�ستالم اال�ستف�سارات هو نهاية دوام يوم االربعاء تاريخ 

2023/4/12 على امييل 

 Mafraq_cit_mun@yahoo.com
ال�سركة مبوجب  العطاء وا�ستالمها من قبل مندوب  يتم �سراء وثائق 

تفوي�ض ر�سمي �سادر عن ال�سركة.

تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات الكائن يف بلدية املفرق يف موعد 

تاريخ  االح��د  يوم  �سباحا  والن�سف  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  اق�ساه 

2023/4/16 و�سيتم فتح العرو�ض يف ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا من 

اليوم يف جل�سة علنية .

كلفة االعالن يف ال�سحف يتحملها املناق�ض الذي ير�سو عليه العطاء 

مهما تكرر االعالن .

�سراء  عند  جت��اري  و�سجل  املفعول  �سارية  مهن  رخ�سة  تقدمي  يجب 

ن�سخة العطاء .

جلنة ال�سراء غري ملزمة باالحالة على املناق�ض �ساحب اقل اال�سعار .

رئيس بلدیة املفرق الكربى
ناصر الدین عبداهلل اخورشيدة

اعـــالن
يعلن الإطالع العموم يف لواء املزار اجلنوبي اأن اللجنة اللوائية امل�سرتكة للتنظيم واالأبنية للواء 

املزار اجلنوين قد قررت بقرارها رقم )95/2( تاريخ 2022/12/13 بعد االطالع على قرار جلنة 

التنظيم واالبنية يف بلدية موؤاب اجلديده رقم )49/2( تاريخ 3 /2022/12  املوافقه تخفي�ض 

ح�سب  حمي  ارا�سي  من   15 حي  البلد   )  1  ( رقم  حو�ض   )  778  ( رقم  للقطعه  املحاذي  الكريف 

املخطط املقرتح وذلك لوجود جزء من بناء يف �سعة ال�سارع التنظيمي تالفيا لهدم البناء .

واإعالن ذلك لالعرتا�ض ملدة ) 30 (  يوم من تاريخ الن�سر يف اجلريدة الر�سمية وجريدتني حمليتني 

ويحق

ال�سحاب العالقه تقدمي اعرتا�ساهم لدى �سكرتري جلنة التنظيم واالبنية يف بلدية موؤتة واملزار .

احمد عواد السحيم
متصرف لواء املزار الجنوبي
رئيس اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم واالبنية

اعـــالن
يعلن الإطالع العموم يف لواء املزار اجلنوبي اأن اللجنة اللوائية امل�سرتكة للتنظيم واالأبنية للواء املزار اجلنوين قد قررت بقرارها رقم )3/3( تاريخ 

2023/1/11 بعد االطالع على قرار جلنة التنظيم واالبنية يف بلدية موؤاب اجلديده رقم )1/1( تاريخ 7 /2023/1 املوافقه على تغيري �سفة 

اال�ستعمال من )زراعي ( اىل ) �سكن ريفي( لكامل القطع رقم ) 54 – 80 – 81 – 52 – 51 – 79 – 78 – 8 – 7 – 6 – 5 ( حو�ض رقم  ) 2 ( اجلوده 

وال�سالمل من ارا�سي قرية احل�سينيه ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية وفر�ض عوائد تنظيم بواقع ) 150  فل�ض ( لكل مرت مربع حمول من ) زراعي 

( اىل ) �سكن ريفي ( وتغيري �سفة اال�ستعمال من ) زراعي ( اىل ) �سكن ريفي ( جلزء من القطع ذوات االرقام ) 9 – 357 ( حو�ض رقم ) 2 ( اجلوده 

وال�سالمل من ارا�سي قرية احل�سينيه ح�سب املخطط املعد لهذه الغايه وفر�ض عوائد تنظيم بواقع ) 150 فل�ض ( لكل مرت مربع حمول من ) زراعي ( 

اىل ) �سكن ريفي ( وتغيري �سفة اال�ستعمال من ) زراعي ( اىل ) �سكن ج ( لكامل القطع ذوات االرقام ) 13 – 356 – 355 ( حو�ض رقم ) 2 ( اجلوده 

وال�سالمل ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية وفر�ض عوائد تنظيم بواقع ) 150 فل�ض ( لكل مرت مربع حمول من ) زراعي ( اىل ) �سكن ج ( وتغيري 

�سفة اال�ستعمال من ) زراعي ( اىل ) �سكن ج ( للجزء املتبقي من القطع ذوات االرقام ) 9 – 357 – 11 ( حو�ض رقم ) 2 ( اجلوده وال�سالمل من 

ارا�سي قرية احل�سينية ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية وفر�ض عوائد تنظيم بواقع ) 150 فل�ض ( لكل مرت مربع حمول من ) زراعي ( اىل )�سكن ج 

( واحداث �سوارع وطرق تنظيمية واعتماد الطرق االفرازية طرق تنظيمية ح�سب املخطط املعد لهذه الغايه وفر�ض عوائد تنظيم خا�سة ا�ستنادا 

للقرار جمل�ض التنظيم االعلى رقم ) 668 ( تاريخ ) 2018/5/31 ( لفر�ض عوائد التنظيم اخلا�سة و�سعر االرا�سي املقدر من قبل دائرة االرا�سي 

وامل�ساحة وذلك لتغطية امل�ساريف االدارية والفنية التي �ستنفق اثناء املعاملة .

واإعالن ذلك لالعرتا�ض ملدة ) 30 (  يوم من تاريخ الن�سر يف اجلريدة الر�سمية وجريدتني حمليتني ويحق

ال�سحاب العالقه تقدمي اعرتا�ساهم لدى �سكرتري جلنة التنظيم واالبنية يف بلدية موؤاب اجلديده .

احمد عواد السحيم
متصرف لواء املزار الجنوبي
رئيس اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم واالبنية

االحد   26/ 3 / 2023

رقم العدد   6356

 065200700

إعـــــالن إلى مساھمي

 الشركة الوطنیة لصناعة الكوابل واألسالك الكھربائیة المساھمة العامة المحدودة 

لحضور اجتماع الھیئة العامة العادي األربعون

 قرر مجلس إدارة (الشركة الوطنیة لصناعة الكوابل واألسالك الكھربائیة م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الھیئة العامة

 العادي الذي سیعقد في تمام الساعة ١٢ من ظھر یوم االثنین الموافق ٠٣ /٠٤ /٢٠٢٣، وذلك بواسطة وسیلة 

االتصال المرئي واإللكتروني                عمال بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنةً

 ٢٠٢٠ واإلجراءات الصادرة عن معالي وزیر الصناعة والتجارة والتموین بتاریخ ٠٩ /٠٤ /٢٠٢٠ بموجب أمر

الدفاع أعاله، وموافقتھ على انعقاد اجتماع الھیئة العامة العادي للشركة بواسطة وسیلة االتصال المرئي واإللكتروني

               للنظر في األمور المدرجة على جدول أعمال االجتماع المنشور على الموقع اإللكتروني للشركة.

یرجى من حضرات السادة المساھمین حضور االجتماع المقرر في الموعد المحدد بواسطة وسیلة االتصال المرئي 

واإللكتروني من خالل الرابط االلكتروني 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYxNzQwNWQtYzlmMC00ZDBkLWJkZjctNDJjMzc

3NjdhYmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eff0da10-35cd-4975-8b94-08e03ac2b7b9%22%2c%22

Oid%22%3a%22d5aa21e5-faa3-4382-8ccc-4573042c6b76%22%7d)  

والمتضمن إجراءات الدخول للنظام اآللي وتسجیل الحضور أو ارسال www.cableco.com.jo المنشور على الموقع اإللكتروني للشركة 

.( shareholders@cableco.com.joتوكیل الحضور لھذا االجتماع على البرید اإللكتروني (

TEAMS

TEAMS

TEAMS

مالحظة ھامة: یجب أن ترسل قسائم التوكیل و/أو التفویض على البرید اإللكتروني أعاله قبل التاریخ المحدد لالجتماع.

رئیس مجلس اإلدارة    
 المھندس ایاد القرم     
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املركبة يف طريق مزدحم، فوق �شارع  واأخللاق، فهو متاما كقيادة  االعتزال فن وذوق 

�شجات  يف  وت�شجلها  اخللطللائللك،  تتح�ش�س  الللتللي  املللراقللبللة  بللكللامللرات  وميتلئ  متهالك، 

املخالفات اخلا�شة بك، ولهذا قررت اأن اأعتزل كل ما ال يروق يل، واأن اأجتنب ال�شر يف 

هذه الطرقات، التي ن�شيت كم االأ�شجار املثمرة واحلرجية التي زرعتها على جانبيها، حتى 

واأميط  بكل حمبة،  االأ�شجار  اأزرع  باإحداها، كنت  ي�شتظل  �شيخالفني  الذي  ال�شرطي  اأن 

االأذى، واألتزم بروح القانون ون�شه، كنت اأع�شق كل �شيء يف حميطي، حتى اأ�شماك القر�س 

واأبي الهيلمان، وفجاأة وعندما ارتفعت اأ�شعار الفائدة يف البنوك خ�شرت كل من اإدخرته 

من الب�شر، ومل يبق يل اإال االأنا�س التي مل تربط قيمتها بالدوالر اأو �شلة عمات.

به يف كل  كان يف اخلم�شينيات مرحبا  الللذي  كالتدخني  واأخللاق،  االعتزال فن وذوق 

مكان حتى يف امل�شت�شفيات ويف حجرات امل�شاعد ال�شيقة، فلم يكن التدخني قاتا حينها، 

اأما اليوم فالتدخني يف �شحراء وادي رم اأ�شبح يوؤذي امل�شطاف يف غابات عجلون، واأحيانا 

و�شامتتا،  �شحتنا  لها  هللّم  اآخللر  وال�شجاير،  التدخني  على  احلمات  هللذه  كل  اأن  اأفكر 

فالتدخني لي�س وحده ما يودي باحلياة، فممار�شات بع�س النا�س تك�شر اخلاطر ثم تقطع 

الن�شل وبعد ذلك تودي باحلياة، ولهذا فقد اأقلعت عن بع�س النا�س واعتزلتها.

باحثا عن  فالبع�س يجري  ريا�شة اجلللري،  ي�شبه  واأخلللاق، فهو  وذوق  االعللتللزال فن 

اللياقة وال�شحة، واالآخر �شاعيا وراء الرغيف وعلبة اللنب، وهناك من يجري هاربا من 

كل �شيء،  ومنهم من يجري للتنغي�س على النا�س، فاجلري �شنة احلياة، اأما اأنا ف�شاأو�شل 

بكميات حمللددوة من  الذي �شممته  امل�شطح  ال�شغر، عاملي  اجلري نحو عزلتي وعاملي 

الهواء، وحر�شت اأال ينقلب واأال يلف واأال يدور، وال تختلف فيه القيم باختاف االأزمان، 

وت�شغر  املعادالت  فيه  تتغر  اأ�شا، عامل �شغر  يعوج  الأنلله ال  االعتدال  اإىل  يحتاج  وال 

فيه االحتماالت، عامل جميل كل ما فيه بني على املحبة احلقيقية والت�شالح مع الذات 

والرغبة للعي�س ب�شام مع العوامل اخلارجية االأخرى، وموا�شلة االعتزال التام لكل ما 

هو م�شطنع، وقليل الوفاء و�شعيف الذاكرة وال يحفظ التاريخ.

وتذكروا اأن االعتزال فن وذوق واأخاق ال يجيده كل من حمل رخ�شة، الأن االعتزال 

قوة ويحتاج اإىل ال�شرب واالميان، وعلى راأي املرحوم ع�شام رجي “اأنا �شابر«.

الصالحي سعيد 

فن االعتزال

االنباط-وكاالت

 �لللشلللجلللللللت زلللللللة لللل�لللشلللان جلللديلللدة 

بللايللدن، يف  للرئي�س االأمللريللكللي، جللو 

كلمه له اأمام الربملان الكندي، التي 

حيا فيها ال�شني عو�شا عن كندا، ما 

اأثار �شحك احل�شور

الفيديو  مقطع  يف  بللايللدن  وقلللال 

املن�شور  الكلمة  لن�س  وفقا  املتداول 

على موقع البيت االأبي�س الر�شمي: 

اليوم اأحيي ال�شني مل�شاعفتها.. اأو، 

معذرًة اأنا اأحيي كندا ميكنك معرفة 

ما اأفكر فيه حول ال�شني

وتلللللابلللللع بللللللايللللللدن: اأحللللليلللللي كلللنلللدا 

وفتح  ممللاثلللللة،  بللرامللج  مل�شاعفتها 

للللل15000  جللديللدة  قانونية  ملل�للشللارات 

بلدان  مللن  كندا  اإىل  يللاأتللون  مهاجر 

الوقت  يف  الغربي..  الكرة  ن�شف  يف 

املللتللحللدة  اللللواليلللات  �شتعمل  نللفلل�للشلله، 

وكندا مًعا لتثبيط املعابر احلدودية 

غر القانونية

املللرة  لي�شت  هللذه  اأن  اإىل  ويلل�للشللار 

على  ن�شطاء  يللتللداول  الللتللي  االأوىل 

زالت  االجتماعي  التوا�شل  مللواقللع 

للل�للشللان للللللرئلليلل�للس االأمللللريللللكللللي، كللان 

ل�شان خال خطاب حالة  زلة  منها 

 ،2022 اآذار  مللار�للس/  مطلع  االحتلللاد 

بللوتللني تطويق  بللاإمللكللان  قلللال:  حيث 

يح�شل  لن  ولكنه  بالدبابات،  كييف 

اللل�للشللعللب  واأرواح  قلللللللوب  علللللى  اأبللللللدا 

االإيللللللللللراين )علللو�لللشلللا عللللن اللل�للشللعللب 

االأوكراين(

االنباط-وكاالت

العليا  االإ�للشللاملليللة  الهيئة  رئلليلل�للس  حللّمللل 

حكومة  االأق�شى،  امل�شجد  خطيب  بالقد�س، 

يف  توتر  اأو  ت�شعيد  اأي  م�شوؤولية  االحتال 

امل�شجد االأق�شى ومدينة القد�س

واأكد ال�شيخ �شربي اأن امل�شلمني ملتفون 

حول االأق�شى، وهو ما ج�شده زحف امل�شلني 

عن  مللعللربللاً  اجلللمللعللة،  �لللشلللاة  الأداء  اأمللل�لللس 

الوزير املتطرف بحكومة  رف�شه لتهديدات 

االحلللتلللال، اإيللتللمللار بللن غللفللر، بلل�للشللاأن منع 

االأواخللللر من  الع�شر  بللاالأقلل�للشللى يف  اللل�للشللاة 

رم�شان

اإىل  اأمللل�لللس  امللل�للشلللللني  اأن زحللللف  واأو�للللشللللح 

امللل�للشللجللد االأقللل�لللشلللى، يللبللعللث الللفللخللر واللللعلللزة 

والللكللرامللة واالأمللللل، بلللاأن االأملللة االإ�للشللاملليللة 

و�شعبنا الفل�شطيني بخر، الفتاً اإىل اأن عدد 

امل�شلني اأم�س زاد عن 100 األف م�شٍل

�شدور  يثلج  امل�شهد  “هذا  قائًا:  وتابع 

ذاتللللله يغيظ  اللللوقلللت  امللل�للشلللللمللني، ويف  كلللافلللة 

االأعللللللداء اللللذيلللن ال يللللروق لللهللم روؤيلللللة هللذه 

اأن  متوقعاً  الكبرة”،  والللزحللوف  االأعللللداد 

ي�شل العدد يف اجلمعة الثانية من رم�شان 

الذي و�شلت له جمعة  العدد  اأكرث من  اإىل 

اأم�س

من  تعلق  هناك  اأن  �شربي  ال�شيخ  وبللنّي 

وجهود  املللبللارك،  االأقلل�للشللى  بامل�شجد  الللنللا�للس 

حثيثة للو�شول للم�شجد يف ظل الت�شييقات 

املتعددة التي يفر�شها االحتال على دخول 

امل�شلني

ووجه التحية لكل من زحف اإىل امل�شجد 

بللكللم،  فلللخلللورون  “نحن  قلللائلللًا:  االأقللل�لللشلللى، 

يف  واال�للشللتللمللرار  الثبات  الثبات  لكم  ونللقللول 

الزحف لاأق�شى يف رم�شان وبعد رم�شان«

االنباط-وكاالت

نلل�للشللر ملللوقلللع مللليلللدل اإيللل�لللشلللت مللونلليللتللور 

ملللقلللاال للللللكللاتللب د.رملللللللزي بللللللارود بللعللنللوان 

الللللللللدول االأفللللريللللقلللليللللة تلللتلللحلللدى مللللوؤامللللرة 

م�شهد  اأن  فلليلله  اأكللللد  اللللقلللارة  يف  اإ�للشللرائلليللل 

اأثناء  بار يل  �شارون  االإ�شرائيلية  ال�شفرة 

االأفريقي  االحتللاد  قمة  خللارج  ا�شطحابها 

املا�شي  فرباير/�شباط   18 يف  اأبابا  باأدي�س 

اللحظة  اأن  واعترب  تاريخًيا.  م�شهًدا  يعد 

عاًما   20 تتوج  اأن  املفرت�س  من  كللان  التي 

القارة  يف  االإ�شرائيلية  الدبلوما�شية  من 

االأفريقية، حتولت يف غ�شون ثواٍن قليلة، 

اأفريقيا اإ�شرائيلية يف  لتمثل حلظة ف�شل 

�شّكلت  اأفريقيا  اأن  على  الكاتب  و�للشللدد 

حمللللوًرا اأ�للشللا�للشللًيللا يف اللل�للشلليللا�للشللة اخلللارجلليللة 

اأول  وبذل  قيامه،  منذ  ال�شهيوين  للكيان 

غللوريللون  بللن  ديفيد  للكيان  وزراء  رئي�س 

دويل  تاأييد  على  للح�شول  خا�شة  جهوًدا 

الإ�للشللرائلليللل يف املللحللافللل الللدوللليللة ملللواجللهللة 

العربية املقاومة 

الللرافلل�للس  اأفللريللقلليللا مبللوقللفللهللا  اأن  غلللر 

االأفريقي،  االحتللاد  يف  اإ�شرائيل  لع�شوية 

حللتللى للللو كلللان بلل�للشللفللة ملللراقلللب، تللعللود اإىل 

املناه�شة لاحتال جذورها 

اأبلليللب، غللر الللقللادرة على فهم  وردت تللل 

وال�شيا�شية،  الدبلوما�شية  جهودها  انهيار 

على طرد بار يل بحرب كامية �شد الدول 

االأفللريللقلليللة، مللتللهللمللة اإيلللاهلللا بللقلليللادة حملة 

تهدف اإىل منع اإ�شرائيل من احل�شول على 

�شفة مراقب يف االحتاد االأفريقي

واأ�لللشلللارت تللل اأبلليللب اإىل علللدد قللللليللل من 

الللللدول الللتللي و�للشللفللتللهللا بللل املللتللطللرفللة ، ويف 

حني  اأفريقيا،  وجللنللوب  اجلللزائللر  مقدمها 

اخللللارجللليلللة  وزارة  بلللا�لللشلللم  امللللتلللحلللدث  اأملللللللح 

االإ�للشللرائلليللللليللة اإىل مللوؤامللرة يللفللرت�للس اأنللهللا 

اأفريقية  حكومات  ونفذتها  اإيللران،  دبرتها 

الإ�شرائيل بالكراهية  مدفوعة 

غللر  الللطللبلليللعللة  اأن  اللللكلللاتلللب  واعللللتللللرب 

اللللدبلللللللوملللا�لللشللليلللة للللللغللة اإ�لللشلللرائللليلللل حتللللواًل 

كلللبلللًرا مللقللارنللة بللاخلللطللاب الللدبلللللومللا�للشللي 

اللللوزراء  رئي�س  ا�شتخدمه  الللذي  املتفائل 

زار  عندما  نتنياهو  بنيامني  االإ�شرائيلي 

االقت�شادي  املجتمع  يف  للتحدث  اأفريقيا 

لللللدول غلللرب اأفللريللقلليللا يف للليللبللريللا يف عللام 

2017

تعود  اإ�للشللرائلليللل  نتنياهو:  قللال  وحينها 

اإىل اأفريقيا، واأفريقيا تعود اإىل اإ�شرائيل ، 

اأوؤمن باأفريقيا اأنا  م�شيفا: 

نتنياهو  اإ�للشللارة  كانت  الكاتب  وبح�شب 

اإىل  تلللهلللدف  اأفلللريلللقللليلللا  اإىل  الللللعللللودة  اإىل 

الللتللاأكلليللد علللللى نللقللطللتللني: عللللودة اإ�للشللرائلليللل 

اأفريقيا،  اإىل  وال�شيا�شية  الدبلوما�شية 

عن  كللتللعللبللر  اللللقلللارة  اإىل  متخيلة  وعللللودة 

جتربة تاريخية م�شرتكة مزعومة

اأورد  قلللد  كلللان  نللتللنلليللاهللو  اأن  اإىل  ولللفللت 

اإ�شارات خمتلفة اإىل مزاعم بع�س الن�شال 

امللل�للشللرتك �للشللد اال�للشللتللعللمللار بللني اإ�للشللرائلليللل 

اأن  خطابه  يف  وزعللم   ، االأفريقية  واللللدول 

اأفللريللقلليللا واإ�للشللرائلليللل تلل�للشللرتكللان يف تللقللارب 

طللبلليللعللي ، وقللللال: لللديللنللا مللن نللللواح كللثللرة 

حكم  حتت  تعمل  �شعوبك  مت�شابه،  تاريخ 

اأجلللنلللبلللي، للللقلللد عللايلل�للشللت حللللروبللللا ملللروعلللة 

ومذابح.. هذا هو تاريخنا اإىل حد كبر

ويلللرى الللكللاتللب اأنللله مللن نللاحلليللة اأخلللرى، 

فاإن العودة الدبلوما�شية هي اأكرث واقعية 

ممللا يللتلل�للشللور، وملللع ذلللللك، فللللاإن الللعللاقللات 

من  والعديد  اإ�شرائيل  بني  الدبلوما�شية 

اللللدول االأفللريللقلليللة، بلللدًءا مللن غللانللا يف عام 

1956، متت يف ظل ظروف تاريخية فريدة، 

االأفريقية  الللدول  من  العديد  كانت  حيث 

اأو تعتمد  اأو �شبه م�شتقلة،  ال تزال حمتلة 

اإىل حد كبر على حمتليها ال�شابقني

كانت   ،1973 عللام  قبل  اأنللله  اإىل  وي�شر 

الإ�للشللرائلليللل علللاقلللات دبلللللومللا�للشلليللة كللاملللللة 

تغر يف  ذلللك  لكن  اأفريقية،  دولللة   33 مللع 

الللعللام،  نف�س  مللن  االأول  اأكللتللوبللر/تلل�للشللريللن 

عللنللدمللا خللا�للشللت الللللللدول الللعللربلليللة حللرًبللا 

�للشللد الللتللو�للشللع اال�للشللتللعللمللاري االإ�للشللرائلليلللللي، 

فللقللطللعللت الللعللديللد مللن الللللدول االأفللريللقلليللة 

احلفاظ  ل�شالح  اإ�للشللرائلليللل  مللع  عاقاتها 

واالقت�شادية  التاريخية  عاقاتها  على 

اأ�شقائها العرب والروحية احلقيقية مع 

مللنللظللمللة  اأن  يف  عللجللب  ال  اأنللللله  ويللعللتللرب 

االحتللاد  �شبقت  التي  االأفللريللقلليللة،  الللوحللدة 

االأيديولوجية  التي حددت  االأفريقي، هي 

اأ�شكال  من  ك�شكل  الإ�شرائيل،  التاأ�شي�شية 

التي   12 اللللل الللعللاديللة  دورتللهللا  يف  العن�شرية 

عقدت يف كمباال عام 1975

اتفاقيات  وتوقيع  ال�شام  عملية  لكن 

اأو�لللللشلللللللللللو بلللللني الللللللقللللللادة الللفللللل�للشللطلليللنلليللني 

املللوقللف  اإ�لللشلللعلللاف  اإىل  اأدى  واإ�لللشلللرائللليلللل، 

لي�س  فل�شطني،  جتللاه  الللرا�للشللخ  االأفللريللقللي 

ب�شبب  ولكن  للفل�شطينيني،  العداء  ب�شبب 

لزيارة  نتنياهو  دفللع  ما  الغربي،  ال�شغط 

العديد  للتطبيع مع  وبدء حملته  اأفريقيا 

من الدول االأفريقية من جديد

يف  اإ�شرائيل  دوافللع  فللاإن  الكاتب،  ووفللق 

االقت�شادية  كالفوائد  وا�للشللحللة،  اأفريقيا 

االأ�للشللوات  �شيما  ال  ال�شيا�شية،  واملللكللا�للشللب 

املوؤيدة الإ�شرائيل يف االأمم املتحدة

ويللل�لللشللليلللف: بلللعلللد �للللشللللنللللوات ملللللن علللللودة 

القارة  ت�شتفد  مل  اأفريقيا،  اإىل  اإ�شرائيل 

اأبيب  التي قدمتها تل  النبيلة  الوعود  من 

ومكافحة  املحلية  االقللتلل�للشللادات  لتن�شيط 

ب�شكل  تغر  مل  ككتلة  اأنها  كما  الت�شحر، 

كبر اأ�شواتها يف االأمم املتحدة، التي متيل 

اأن تكون ل�شالح احلقوق الفل�شطينية

ومللللع ذلللللك، بللالللنلل�للشللبللة لللنللتللنلليللاهللو، فلللاإن 

الفوائد تفوق خيبات االأمل، خا�شة اأن تل 

اأبيب تدرك متاًما اأن اأفريقيا اأكرث من اأي 

 ،1884 وقت م�شى منذ موؤمتر برلني عام 

جيو�شيا�شية  م�شاحة  اأخرى  مرة  اأ�شبحت 

عليها متنازع  رئي�شية 

كمراقب  اإ�للشللرائلليللل  و�للشللع  اأن  اإىل  ي�شار 

�شقاقا بني  اأحلللدث  االأفللريللقللي،  يف االحتلللاد 

اأعللل�لللشلللاء االحتلللللاد االأفلللريلللقلللي، حلليللث متت 

رئي�س  قبل  من  واحللد  جانب  من  املوافقة 

فقي  مو�شى  االأفللريللقللي  االحتللاد  مفو�شية 

حممد، يف يوليو/متوز 2021

ومللع انللتلل�للشللار االأخللبللار حللول قلللرار فقي 

الللدول،  مللن  العديد  احتجت   ، ال�شخ�شي 

ي�شتند  قرار  بانتظار  الو�شع،  جتميد  ومت 

اإىل عملية دميقراطية منا�شبة

وبلللعلللد يلللوملللني فللقللط ملللن طللللرد الللوفللد 

االإ�للشللرائلليلللللي ملللن الللقللمللة، اأعلللللللن االحتلللاد 

اأن و�للشللع  فلللقلللي  لللل�لللشلللان  علللللللى  االأفللللريللللقللللي 

ع�شوية اإ�شرائيل معلق حتى يحني الوقت 

الذي ميكن اتخاذ قرار ب�شاأنه ، موؤكدا اأنه 

مل ندع م�شوؤولني اإ�شرائيليني اإىل قمتنا

واأمام ذلك، عك�س الرد االإ�شرائيلي على 

اإن مل  بللاالرتللبللاك،  عللاًمللا  اإح�شا�ًشا  هللذا  كللل 

الدبلوما�شية  الللدوائللر  داخللل  الياأ�س  يكن 

التقرير االإ�شرائيلية، وفق 

ومع ذلك، فقد اتبعت الدول االأفريقية 

وا�للشللح، حمللدًدا  �شيا�شي  احللللادث مبللوقللف 

اأن قللللرار تللعللللليللق الللعلل�للشللويللة االإ�للشللرائلليللللليللة 

كللان،  لقد  اإجللرائللًيللا،  اأو  تقنًيا  قلللراًرا  لي�س 

رئي�س  مونييا  كاي�شون  تعبر  حد  على 

العاقات  اإدارة  يف  الللعللامللة  الدبلوما�شية 

اأفريقيا ق�شية مبداأ الدولية بجنوب 

وبلللعلللد 3 اأ�لللشلللابللليلللع مللللن قللللللرار االحتلللللاد 

اأفريقيا  بللرملللان جللنللوب  �للشللوت  االأفللريللقللي، 

للل�للشللالللح اقلللللرتاح يللخللفلل�للس متللثلليللل �للشللفللارة 

الباد يف تل اأبيب اإىل جمرد مكتب ات�شال

للا ملل�للشللاألللة مللبللداأ ، اأي  وكللانللت هلللذه اأيلل�للشً

باعتبارها خطوة اأوىل تهدف اإىل ال�شغط 

االإن�شان،  حلقوق  لامتثال  اإ�شرائيل  على 

الفل�شطيني  ال�شعب  بحقوق  واالعلللرتاف 

وحقه يف الوجود

مع فتح امل�شاحات اجليو�شيا�شية لبلدان 

القوة  ديناميكيات  ب�شبب  العاملي  اجلنوب 

املللزيللد مللن الللدول  املللتللغللرة، جتللراأ  العاملية 

علللللى الللتلل�للشللعلليللد لللتللحللدي هلليللمللنللة الللقللوى 

ال�شابقة اال�شتعمارية 

ويلللوؤكلللد الللكللاتللب علللللى اأنللللله بللالللنللظللر اإىل 

تلللاريلللخلللهلللم يف اللللنللل�لللشلللاالت اللللبلللا�لللشلللللللة �للشللد 

اال�لللشلللتلللعلللملللار، فللللليلل�للس مللللن املللل�لللشلللتلللغلللرب اأن 

تللقللود الللللدول االأفللريللقلليللة هلللذا الللزخللم نحو 

اال�شتقال الوطني واالإقليمي

اأفريقيا  ت�شتغرق  مل  بللالللقللول:  ويختتم 

�لللشلللوى 6 �لللشلللنلللوات الإثللللبللللات خلللطلللاأ نللتللنلليللاهللو، 

اال�للشللتللعللمللاريللة  اإ�لللشلللرائللليلللل  اأن  وللللللللتلللاأكللليلللد 

بل  اأفلللريلللقللليلللا،  اإىل  تللعللد  اال�للشللتلليللطللانلليللة مل 

اإىل  تللعللود  نف�شها  اأفريقيا  اأن  ال�شحيح  اأن 

جذورها املناه�شة لا�شتعمار

 زلة لسان لبايدن.. تحية الصين بدل كندا أمام برلمانها 
تثير سخرية كبيرة

 الشيخ عكرمة صبري ُيحمل االحتالل مسؤولية أي تصعيد في األقصى والقدس

 الدول األفريقية تتحدى مؤامرة إسرائيل في القارة.. 
وخطة نتنياهو ل20 سنة انهارت في ثواٍن

 رئيس البرلمان الروسي يقترح حظر 
الجنائية الدولية في روسيا

 الصومال يعلن مقتل 3 آالف من 
مقاتلي »الشباب« في 6 أشهر

االنباط-وكاالت

اقللللللللرتح رئللليللل�لللس الللللللربملللللللان اللللرو�لللشلللي 

ال�شبت،  املل�للس  فللولللوديللن،  فيات�شي�شاف 

حظر اإجراءات املحكمة اجلنائية الدولية 

يف الباد، بعد اأن اأ�شدرت املحكمة مذكرة 

فادمير  الرو�شي  الرئي�س  بحق  اعتقال 

بوتني، متهمة اإياه بارتكاب جرائم حرب

وقللللال فلللوللللوديلللن، حللللليللف بلللوتلللني، اإنللله 

حلظر  الللرو�للشللي  الللد�للشللتللور  تعديل  يتعني 

الدولية  اجلنائية  للمحكمة  ن�شاط  اأي 

يللقللدم  �للشللخلل�للس  اأي  اللللدوللللة، ومللعللاقللبللة  يف 

اجلنائية  للمحكمة  والدعم”  “امل�شاعدة 
الدولية

يف  مقراً  تتخذ  التي  املحكمة  واأ�شدرت 

الهاي بهولندا، يف وقت �شابق هذا ال�شهر، 

الللرو�للشللي،  الرئي�س  بحق  توقيف  مللذكللرة 

املفرت�شة  احلللرب  “جرمية  خلفّية  على 

املللتللمللّثلللللة يف اللللرتحللليلللل غللللر اللللقلللانلللوين 

اأوكرانيا  يف  املحتّلة  املناطق  من  الأطللفللال 

الغزو بدء  اإىل رو�شيا االحّتادّية” منذ 

واإذا كان الرئي�س االأوكراين فولودمير 

بللاأّنلله  اللللقلللرار  هلللذا  و�للشللف  قللد  زيلين�شكي 

جو  االأمللللركللللي  والللرئلليلل�للس  “تاريخي” 
بايدن راآه “مربراً”، فاإّن مو�شكو اعتربته 

لي�شت دولة  رو�شيا  والغياً” الأّن  “باطًا 
علل�للشللواً يف املللحللكللمللة اجلللنللائلليللة الللدوللليللة، 

وبلللاللللتلللايل ال تلللعلللرتف بللاخللتلل�للشللا�للس هللذه 

املحكمة، بح�شب املتحدث با�شم الكرملني 

دميرتي بي�شكوف

اأعلنت  االأ�للشللبللوع،  هللذا  �شابق  وقللت  ويف 

املللّدعللي  بحق  جنائي  حتقيق  فتح  رو�للشلليللا 

العام للمحكمة اجلنائية الدولية وثاثة 

قلللرارات  “اأ�شدروا  بللعللدمللا  ق�شاتها،  مللن 

تللوقلليللف  اإىل  )تلللللهلللللدف(  قلللانلللونللليلللة  غللللر 

حقوق  ومفّو�شة  الرو�شي  االحتللاد  رئي�س 

حتقيق  ُفتح  “لقد  م�شيفة:  االأطفال”، 

جنائي” بحّقهم

االنباط-وكاالت

اأعلنت احلكومة ال�شومالية، ال�شبت، 

حللركللة  علللنلللا�لللشلللر  مللللن  اآالف   3 ملللقلللتلللل 

الع�شكرية  العمليات  خال  “ال�شباب”، 
احلكومية يف ال�شهور ال�شتة املا�شية

بللليلللان:  يف  االإعلللللللللام  وزارة  وقللللالللللت 

 3 مقتل  تعلن  ال�شومالية  “احلكومة 
 3 اآالف مللن مللقللاتلللللي اللل�للشللبللاب واإ�للشللابللة 

العملية  بللدء  مللنللذ  اآخللريللن  و700  اآالف 

الللعلل�للشللكللريللة اللللتلللي اأطلللللقللتللهللا احلللكللومللة 

الللل�لللشلللوملللالللليلللة �لللشلللد حللللركللللة الللل�لللشلللبلللاب 

االإرهابية«

“اجلي�س  بلللللللللاأن  اللللللبللللليلللللان،  واأفللللللللللللاد 

الللل�لللشلللوملللايل بلللاللللتلللعلللاون مللللع اللل�للشللكللان 

املللحللللليللني متللكللن ملللن حتلللريلللر نللحللو 70 

حركة  مقاتلي  قب�شة  من  وقرية  بلدة 

ال�شباب جنوب وو�شط الباد«

اللل�للشللومللاللليللة  “احلكومة  اأن  وذكلللللر 

تلل�للشللتللعللد للل�للشللن عللمللللليللة اأملللنللليلللة كللبللرة 

يف الللعللا�للشللمللة مللقللديلل�للشللو للللدحلللر فلللللول 

املواطنني”،  اأملللن  و�للشللمللان  االإرهللابلليللني 

دون حتديد تاريخ حمدد

ال�شومالية  “احلكومة  اأن  اإىل  لفت 

تلللللللتلللزم خلللللال اللللعلللمللللللليلللات الللعلل�للشللكللريللة 

االإن�شاين  قللانللون  ب�شمان  ال�شباب  �شد 

الدويل وقانون حقوق االإن�شان وقواعد 

احلرب بالعرف ال�شومايل«

ويلللخلللو�لللس الللل�لللشلللوملللال حللللربللللا مللنللذ 

تاأ�ش�شت  التي  “ال�شباب”،  �شد  �شنوات 

تتبع  م�شلحة  حركة  وهي   ،2004 مطلع 

وتللبللنللت  “القاعدة”،  لللتللنللظلليللم  فللكللريللا 

بحياة  اأودت  عللديللدة  اإرهللابلليللة  عللمللللليللات 

املئات

التلفزيون  اأعلللللن  منف�شل،  �شياق  يف 

 6 “م�شرع  احلللللكللللومللللي،  الللل�لللشلللوملللايل 

اأ�لللشلللخللل�لللس جلللللراء فلليلل�للشللانللات اجللتللاحللت 

والية  يف  جدو  باإقليم  بارطري  مدينة 

جوباالند املحلية )جنوب(«

ونلللقلللل الللتلللللفللزيللون علللن حمللمللد ويل 

يو�شف حمافظ مدينة بارطري، قوله 

باملئة   90 نحو  غمرت  “الفي�شانات  اإن 

مياه  من�شوب  ارتفاع  نتيجة  املدينة  من 

نهر جوبا ب�شبب االأمطار املو�شمية التي 

بداأت يف بع�س االأقاليم الباد«

“الفي�شانات  اأن  املللحللافللظ،  واأ�للشللاف 

االأقل  على  اأ�شخ�شا   6 مقتل  يف  ت�شببت 

فيما �شردت 90 باملئة من �شكان املدينة«
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االنباط-وكاالت

 اأقدم ع�شرات اجلنود النظاميني يف جي�ش 

االح���ت���ال ع��ل��ى ال��ت��ه��دي��د امل��ب��ط��ن ب��رف�����ش 

ت��ن��ف��ي��ذ االأوام�������ر ح����ال ا���ش��ت��م��رار احل��ك��وم��ة 

الق�شاء  تهمي�ش  ق��وان��ني  مت��ري��ر  ب��خ��ط��وات 

والتحول نحو النظام الديكتاتوري

وذكرت �شحيفة “يديعوت اأحرونوت” اأن 

النظامية  اجلي�ش  ت�شكيات  من  جندًيا   17

ظهروا يف فيديو وهم يعربون عن ا�شتيائهم 

م���ن ق���وان���ني ت��ه��م��ي�����ش ال���ن���ظ���ام ال��ق�����ش��ائ��ي، 

اجلي�ش  يف  يتجندوا  مل  اأنهم  على  م�شددين 

حلماية نظاٍم ديكتاتوري

وقالت ال�شحيفة اإن هذه هي املرة االأوىل 

ين�شم فيها جنود نظاميني اىل موجة  التي 

االح��ت��ج��اج��ات يف ���ش��ف��وف ج��ن��ود االح��ت��ي��اط 

القوانني حيث و�شفت اخلطوة  لتلك  رف�شاً 

على  وذل��ك  امل�شبوقة”،  وغ��ر  ب�”اخلطرة 

ال���رغ���م م���ن ع����دم ت�����ش��ري��ح اجل���ن���ود ب��اأن��ه��م 

�شرف�شون اأداء املهام املنوطة بهم

اجلنود  جمموعة  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت 

اأق��ام��وا م��وؤخ��راً  تعترب ج���زءاً م��ن 40 ج��ن��دي 

جم���م���وع���ة ع����رب ال���ت���ل���ج���رام ح���ي���ث ا����ش���رك 

من  وبع�شهم  امل��ذك��ور  ال��ف��ي��دي��و  يف  بع�شهم 

وح������دات ق��ت��ال��ي��ة وم���ه���ام ح���را����ش���ة م��ن�����ش��اآت 

ع�������ش���ك���ري���ة، م����درب����ني، ب���االإ����ش���اف���ة خل��دم��ة 

بع�شهم يف اال�شتخبارات و�شاح اجلو

ويف ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي، ه��اج��م ق��ائ��د اأرك���ان 

حالوت�ش”  “دان  االأ���ش��ب��ق  االح��ت��ال  جي�ش 

احلكومة  تنوي  التي  الق�شائية  التغيرات 

اإىل  ملمًحا  الق�شائي،  ال��ن��ظ��ام  يف  اإح��داث��ه��ا 

امل�شتوى  قرارات  على  اجلي�ش  مترد  اإمكانية 

ال�شيا�شي

وقال “حالوت�ش” يف مقابلة اأجرتها معه 

وكالة  ترجمة  وف��ق  العربية،   ”12“ القناة 

لن  و�شباطه  اجلي�ش  جنود  “اإن  “�شفا”: 
جي�ش  اإىل  يتحولوا  ب��اأن  الأنف�شهم  ي�شمحوا 

من املرتزقة يديره ديكتاتور”، يف اإ�شارة اإىل 

رئي�ش وزراء االحتال بنيامني نتنياهو

م���ه���اج���م���ة  “حالوت�ش”  ووا���������ش��������ل 

“�شتمنح  اإنها  االإ�شاحات الق�شائية قائًا: 

يف  الطعن  اأم��ام  ح�شانة  ال�شيا�شي  امل�شتوى 

قراراته ما يعني خلق نوع من الديكتاتورية 

الق�شائي« النظام  وتدمر 

االنباط-وكاالت

اأم�����������ام م����ق����ر احل�����ك�����وم�����ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة 

)ال��ف��رن�����ش��ي��ة( ان��ت��ق��د رئ��ي�����ش حت��ري��ر م��وق��ع 

 Middle East( اآي  اإي�������ش���ت  م���ي���دل 

ال�������وزراء  رئ���ي�������ش  ه���ر����ش���ت  دي���ف���د   )Eye
و�شل  ال��ذي  نتنياهو،  بنيامني  االإ�شرائيلي 

ي�شيطر  ال  باأنه  اجلمعة،  اأم�ش  بريطانيا  اإىل 

ع��ل��ى ال��ب��ل��د، الف��ت��ا اإىل امل���ظ���اه���رات امل��دن��ي��ة 

وم��ظ��اه��ر ال��ع�����ش��ي��ان ال��ع�����ش��ك��ري يف ال�����ش��وارع 

لتحييد  التحركات  على  احتجاجا  الأ�شابيع، 

اأعلى حمكمة يف اإ�شرائيل

ي�شيطر  ال  نتنياهو  اأن  هر�شت  واأ���ش��اف 

وزي���ر  اأن  اإىل  م�����ش��را  ع��ل��ى ح��ك��وم��ت��ه،  ح��ت��ى 

اأعلن  ال��ذي  �شموتريت�ش،  بيت�شلئيل  ماليته، 

ن��ف�����ش��ه م��ت��ع�����ش��ب��ا ل��ل��ي��ه��ود، األ���ق���ى خ��ط��اب��ا يف 

لي�ش  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  اأن  ف��ي��ه  زع���م  ب��اري�����ش 

لهم وج���ود. ب��ل ق��ال اأك���ر م��ن ذل���ك، عندما 

اإىل  االأردن،  اأن  اإىل  ت�شر  بخريطة  ا�شت�شهد 

ج��ان��ب اأج����زاء م��ن ال�����ش��ع��ودي��ة ول��ب��ن��ان ودول 

اأي�شا، ويجب  م��وج��ودة  اأخ��رى غر  جم��اورة 

اأن تكون حتت ال�شيطرة اليهودية

ال��ت��ي  اخل���ري���ط���ة  اأن  اإىل  ال���ك���ات���ب  ول���ف���ت 

رمز  م��ن  م��اأخ��وذة  �شموتريت�ش  عنها  حت��دث 

التي  ال��ي��ه��ودي��ة،  االإره��اب��ي��ة  اإرغ����ون  منظمة 

 ،1948 عام  يف  املذابح  من  العديد  يف  تورطت 

مبا فيها دير يا�شني

ن��ك��ب��ة اأخ�����رى واأ����ش���ار اإىل اأن����ه م��ه��م��ا ك��ان 

القيود  اأزيلت  فقد  نتنياهو،  حكومة  م�شر 

ال�شفة  اأرا�شي  �شم  على  املتبقية  القانونية 

ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، مم���ا مي��ن��ح ���ش��م��وت��ري��ت�����ش 

وامل�شتوطنني تفوي�شا مطلقا ل�شن املزيد من 

الفل�شطينيني  منازل  على  والهجمات  املذابح 

وبلداتهم وقراهم 

وقال اإن هذا هو �شياق الزيارة التي قام بها 

علنا  وزراوؤه  ينادي  حكومة  رئي�ش  لندن  اإىل 

للفل�شطينيني  جماعي  وط��رد  اأخ���رى  بنكبة 

الذين يحاولون العي�ش على اأر�شهم

ب���ري���ط���ان���ي���ا،  رد  ع����ن  ال���ك���ات���ب  وت���������ش����اءل 

جرائم  على  عابرا  متفرجا  لي�شت  باعتبارها 

احلرب التي ترتكبها اإ�شرائيل علنا دون اأدنى 

ذرة من اخلزي اأو احلذر

الدولة  اإقامة  عن  امل�شوؤولة  هي  بريطانيا 

امل�����ش��روع  ال��ي��ه��ودي��ة وث���م���رة  االأغ��ل��ب��ي��ة  ذات 

املزيد  تتحمل  غرها  دول��ة  وال  ال�شهيوين، 

م���ن امل�����ش��وؤول��ي��ة ع���ن ع��م��ل��ي��ات ال���ط���رد وه���دم 

امل��ن��ازل وامل�����ش��ت��وط��ن��ات غ��ر ال��ق��ان��ون��ي��ة التي 

اإ�شرائيل اإن�شاء  ا�شتمرت منذ 

الدولة  اإقامة  امل�شوؤولة عن  اإنها هي  وقال 

امل�����ش��روع  ال��ي��ه��ودي��ة وث���م���رة  االأغ��ل��ب��ي��ة  ذات 

املزيد  تتحمل  غرها  دول��ة  وال  ال�شهيوين، 

م���ن امل�����ش��وؤول��ي��ة ع���ن ع��م��ل��ي��ات ال���ط���رد وه���دم 

امل��ن��ازل وامل�����ش��ت��وط��ن��ات غ��ر ال��ق��ان��ون��ي��ة التي 

اإ�شرائيل اإن�شاء  ا�شتمرت منذ 

انتفا�شة ثالثة ولفت هر�شت اإىل رد فعل 

التي  املزعومة  احلرب  جرائم  على  بريطانيا 

املحكمة  اإىل  رو���ش��ي��ا  ب��اإح��ال��ة  ب��وت��ني  ارتكبها 

اجلنائية الدولية، بينما كان ردها على جرائم 

احتالها  يف  امل��ت��ك��ررة  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  احل���رب 

هو  الفل�شطينية  ل��اأرا���ش��ي  ال��ق��ان��وين  غ��ر 

الدولية  اجلنائية  املحكمة  حتقيق  معار�شة 

يف ج��رائ��م احل���رب وال��ت�����ش��وي��ت ���ش��د حتقيق 

االأمم املتحدة يف االأ�شباب اجلذرية لل�شراع

�شوناك  ريت�شي  وزرائها  رئي�ش  اأن  واأ�شاف 

�شلفه بوري�ش  اأب��ع��د م��ن  االأ���ش��ب��وع  ذه��ب ه��ذا 

املحكمة  حتقيق  �شد  �شوت  ال��ذي  جون�شون، 

اإىل  ي�شر  اأن  من  وب��دال  الدولية.  اجلنائية 

نتنياهو،  لزيارة  بريطانيا  مقاطعة  �شرورة 

ال��ت��م�����ش��ك  يف  م�����ش��داق��ي��ة  اأي  ل���ه���ا  ك����ان  اإذا 

بالقانون الدويل، وقعت اتفاقية مع اإ�شرائيل 

اإفاتها من العقاب يف جمل�ش حقوق  تكر�ش 

االإن�شان والهيئات الدولية االأخرى، وترف�ش 

العن�شري« “الف�شل  ا�شتخدام م�شطلح 

الوحيد  ال��رد  ب��اأن  مقاله  هر�شت  وخ��ت��م 

الفل�شطيني،  ال�شارع  م��ن  �شياأتي  ذل��ك  على 

وع��ن��دم��ا ي���اأت���ي ���ش��ي��ع��رف اجل��م��ي��ع اأن ال��ل��وم 

انتفا�شة  �شيقع على بريطانيا عندما تندلع 

ثالثة

 طيارون في سالح الجو اإلسرائيلي 
يقررون عصيان األوامر

االنباط-وكاالت

ام�ش  “العربية”،  ف�شائية  عر�شت 

الع�شرات  قيام  ير�شد  تقريرا  ال�شبت، 

����ش���اح  م�����ن ط�����ي�����اري االح����ت����ي����اط يف 

تدريباتهم  ب��وق��ف  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجل��و 

واالم��ت��ن��اع ع��ن االل��ت��ح��اق ب��ق��واع��ده��م 

الع�شكرية

االح��ت��ج��اج  اأن  ال��ت��ق��ري��ر،  واأو�����ش����ح 

حكومة  م�شي  على  االع��را���ش  �شببه 

الق�شائية  االإ����ش���اح���ات  يف  ن��ت��ن��ي��اه��و 

التي يرف�شها 65% من االإ�شرائليني

اإ�شرائيلية،  اإع���ام  و���ش��ائ��ل  واأف����ادت 

م���ن  وج�������ن�������دي  ������ش�����اب�����ط   150 اأن 

 8200 وح�������دة  يف  االح����ت����ي����اط  ق�������وات 

اال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة اأب��ل��غ��وا وزي���ر ال��دف��اع 

االحتياط من  ي���وؤدوا خدمة  ل��ن  اأن��ه��م 

املقبل االأ�شبوع 

اأم��ام  االإ�شرائيليني  مئات  وتظاهر 

احتجاجا  الربيطانية  احلكومة  مقر 

ورف�شا  لندن،  اإىل  نتنياهو  زيارة  على 

الق�شائية لاإ�شاحات 

 معتقل منذ 38 عاًما.. تدهور خطير 
على صحة األسير وليد دقة

االنباط-وكاالت

ح��ّم��ل ن����ادي االأ����ش���ر ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ّي، 

امل�����ش��وؤول��ي��ة  االح����ت����ال  ���ش��ج��ون  اإدارة 

ال��ك��ام��ل��ة ع���ن م�����ش��ر وح���ي���اة االأ����ش���ر 

امل��ف��ك��ر ول��ي��د دق��ة امل�����ش��اب ب�����ش��رط��ان يف 

النخاع ال�شوكي، واملعتقل منذ 38 عاًما، 

بعد تعر�شه النتكا�شات �شحية متتالية 

وخطرة

ل��ه، عن  ن��ادي االأ���ش��ر يف بيان  ونقل 

التي  دقة،  االأ�شر  زوجة  �شامة،  �شناء 

مت���ّك���ن���ت اجل���م���ع���ة م����ن االط�������اع ع��ل��ى 

الطبيبة  من  ال�شحّي  و�شعه  تفا�شيل 

لها  ال�ّشماح  دون  حالته،  على  امل�شرفة 

ب��زي��ارت��ه، اأن����ه ب����داأ ي��ع��اين م��ن ال��ت��ه��اب 

رئوي حاد، وق�شور كلوي حاد، وهبوط 

يف ن�شبة الدم

اأن����ه ي��ق��ب��ع يف  واأ�����ش����ارت زوج���ت���ه اإىل 

م�����ش��ت�����ش��ف��ى ب��������رزالي، ب���و����ش���ع ���ش��ح��ّي 

�شحية  اأعرا�ش  جملة  ويعاين  خطر، 

خطرة

واأ�شاف نادي االأ�شر اأّن االأ�شر دقة 

اإدارة  م���ن  م�����ش��ت��م��رة  ت��ع��ر���ش جل��رمي��ة 

اإىل  بنقله  ، مبماطلتها  �شجن ع�شقان 

اأب��رز  اإح���دى  ت�شّكل  وال��ت��ي  امل�شت�شفى، 

)القتل  الطبي  االإهمال  جرمية  اأدوات 

البطيء(

االأ�����ش����رى  رف����اق����ه  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 

لل�شغط  احتجاجات  لتنفيذ  ا�شطروا 

على االإدارة، حّتى جرى نقله ليلة اأم�ش

وق�������ال ن�������ادي االأ�������ش������ر: اإّن��������ه وم���ع 

ال���ّت���ط���ورات اخل���ط���رة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا 

االأ���ش��ر دق���ة، وه���و اأح���د ق���ادة احل��رك��ة 

االأ�����ش����رة، ف��اإن��ن��ا جن���دد ال��ت�����ش��اوؤل عن 

م�������ش���ر اأ������ش�����ران�����ا، ال�����ذي�����ن م�����ر ع��ل��ى 

اعتقالهم عقود طويلة، وكذلك ت�شاوؤل 

االأ�شرى اإىل متى؟

واالأ�����ش����ر وامل���ف���ك���ر ول���ي���د دق����ة )60 

عاماً( من بلدة باقة الغربية يف اأرا�شي 

اآذار/  من   25 منذ  معتقل   ،1948 العام 

مار�ش 1986 وهو من عائلة مكونة من 

ثاث �شقيقات و6 اأ�شقاء، علًما اأنه فقَد 

والده خال �شنوات اعتقاله

واالأ���ش��ر دّق��ة اأح��د اأب��رز االأ���ش��رى يف 

العديد  يف  و���ش��اه��م  االح��ت��ال،  �شجون 

م���ن امل�������ش���ارات يف احل���ي���اة االع��ت��ق��ال��ي��ة 

الطويلة  م�����ش��رت��ه  وخ���ال  ل��اأ���ش��رى، 

ال��ع��دي��د م��ن الكتب  اأن��ت��ج  يف االع��ت��ق��ال 

والدرا�شات واملقاالت و�شاهم معرفًيا يف 

فهم جتربة ال�ّشجن ومقاومتها

وم��ن اأب���رز م��ا اأ���ش��دره االأ���ش��ر دق��ة: 

ال��زم��ن امل���وازي ، وي��وم��ي��ات امل��ق��اوم��ة يف 

خميم جنني ، و�شهر الوعي ، و حكاية 

�شّر الزيت ، و حكاية �شّر ال�شيف موؤخًرا

دق��ة  االأ�����ش����ر  ارت���ب���ط   ،1999 وع�����ام 

���ش��ب��اط  ����ش���ام���ة، ويف  ���ش��ن��اء  ب���زوج���ت���ه 

وزوج��ت��ه  دق��ة  االأ���ش��ر  ُرزق   ،2020 ع��ام 

بطفلتهما مياد عرب النطف املحررة

ت���ع���ر����ش االأ�����ش����ر دق�����ة جل��م��ل��ة م��ن 

ال�����ّش��ي��ا���ش��ات ال��ّت��ن��ك��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة 

و�شعت  خا�ش،  ب�شكٍل  املعرفية  اإنتاجاته 

اإدارة �شجون االحتال مل�شادرة كتاباته 

وك���ت���ب���ه اخل���ا����ش���ة، ك���م���ا واج������ه ال���ع���زل 

التع�شفّي والنقل  االنفرادي، 

بحقه  اأ�شدر  االحتال  اأن  اإىل  ُي�شار 

ُح��ك��ًم��ا ب��ال�����ّش��ج��ن امل����وؤب����د، م����دد الح��ًق��ا 

ب�����)37( ع��اًم��ا، واأ����ش���اف االح��ت��ال ع��ام 

 )39( لي�شبح  عامني  ُحكمه  على   2018

عاًما

وموؤخًرا ثبتت اإ�شابته بنوع نادر من 

اإىل  بحاجة  وه��و  النخاع،  يف  ال�شرطان 

عاج ومتابعة حثيثة

 حال استمرار التعديالت القضائية ٠٠ بوادر تمرد بصفوف جيش االحتالل

 ديفيد هيرست: كيف يمكن للسياسة البريطانية أن تفجر انتفاضة ثالثة؟

االنباط-وكاالت

على مائدة اإفطار خالية من وجوه اأوالده 

اأ�شواتهم، ي�شتقبل  االأربعة وبيت مهجور من 

“م�شعب”  وال���د  ع��اًم��ا(   60( ا���ش��ت��ي��ة  ع��اك��ف 

التابع  ال��وق��ائ��ي  ج��ه��از  ل��دى  املعتقل  امل��ط��ارد 

الأول  رم�شان  �شهر  يوًما،   185 منذ  لل�شلطة 

مائدة  على  عائلية  مل��ة  ب���دون  حياته  يف  م��رة 

قيود  تك�شر  ال��ت��ي  زوج��ت��ه  با�شتثناء  واح����دة، 

وحدته

برام  بيتونيا  مبدينة  الوقائي  �شجن  ففي 

�شبعة  منذ  “م�شعب”  ال�شلطة  تعتقل  اهلل 

اأري��ح��ا  �شجن  يف  منها  خم�شة  اأم�شى  اأ���ش��ه��ر، 

يزال  وال  �شهرين،  منذ  لبيتونيا  انتقاله  قبل 

املحاكم  ق��رارات  تنفيذ  يتجاهل  “الوقائي” 
�شبيله باإخاء 

يف ح����ني ي��ع��ت��ق��ل االح�����ت�����ال ث����اث����ة م��ن 

ب�شمال  ال���واق���ع  “جمدو”  ���ش��ج��ن  يف  اأب��ن��ائ��ه 

منذ  املعتقل  “اأن�ش”  املحتلة وهم:  فل�شطني 

خم�شة  ب�شجنه  االح��ت��ال  وي��ط��ال��ب  ع��ام��ني 

اأح���د  م��ن��ذ  و”خالد” امل��ع��ت��ق��ل  ع���اًم���ا،  ع�����ش��ر 

�شهره  اأنهى  ال��ذي  و”�شهيب”  �شهًرا،  ع�شر 

االأ�شر اخلام�ش 

بيت مهجور

هلَّ هال رم�شان وبداأ يومه االأول، ُيحرم 

ما  اأب�شط  عائلية هي  ملة  االأب من  ا�شتية  فيه 

اأن  اأمنيته  فاأ�شبحت  ��ا،  ي��وم��يًّ النا�ش  يعي�شه 

يجتمع مع اأبنائه على مائدة واحدة

تنهيدة  ويقول ل�شحيفة “فل�شطني” بعد 

�شيارة  اأوق��ف  حينما  قلبه  من  خرجت  ح�شرة 

البيت  “اأ�شبح  ع��ل��ي��ه��ا:  يعمل  ال��ت��ي  االأج����رة 

البيت  يف  وح�شورهم  اأ�شواتهم  من  مهجوًرا 

قبيل �شاعات االإفطار«

اأك��ب��اده،  ف��ل��ذات  ب��دون  االأول  رم�شانه  ع��ن 

�شعبة  “حلظة  قلبه:  احل�شرة  كلمات  تغادر 

اأن يكون لديك اأربعة اأوالد، ال جتدهم بقربك 

يف ���ش��ه��ر رم�����ش��ان وه���و ���ش��ه��ر ���ش��ل��ة االأرح����ام، 

ف��ل��دي ب��ن��ت وح��ي��دة م��ت��زوج��ة م��ن��ذ 13 ع��اًم��ا، 

اإىل  اإ�شافة  لزيارتها  اأبنائي  اأ�شطحب  وكنت 

زيارة االأقارب، االآن ُنحرم من هذا، وق�ش على 

واالجتماعية« العائلية  املنا�شبات 

يف وج����ود اأب��ن��ائ��ه ك���ان ا���ش��ت��ي��ة ي��ع��م��ل على 

اأ�شر  �شيارته ملدة �شاعتني يومًيا، للخروج من 

فيما  ق��ل��ي��ًا،  نف�شه  واإ���ش��غ��ال  م��ن��زل��ه  ج���دران 

حمًا  ميلك  كان  ال��ذي  م�شعب  جنله  يتوىل 

امل��ن��زل  اإع��ال��ة  خ��ال��د  و�شقيقه  ال��ه��وات��ف  لبيع 

اعتقاله  وب��ع��د  دخ���ل.  ت��وف��ر  وم�����ش��اع��دت��ه يف 

ي�����ش��ط��ر ل���ل���خ���روج م���ن ال�������ش���اع���ة ال�����ش��اد���ش��ة 

���ش��ب��اًح��ا، وال��ع��م��ل دون ت��وق��ف ح��ت��ى ���ش��اع��ات 

�شنة  �شتني  طرق  الذي  عمره  يتحدى  امل�شاء، 

يعد  مل  ال��ذي  وج�شده  ال��راح��ة،  اإىل  ويحتاج 

توفر  الأج���ل  “م�شقة”،  ه��ك��ذا  ع��ل��ى  ي��ق��وى 

ال�شجون،  داخ��ل  اأبنائه  على  به  ي�شرف  دخ��ل 

ماب�ش  واح��ت��ي��اج��ات  كنتينا  م�����ش��اري��ف  م��ن 

وغرها

االآن  “طقطقة”  �شكل  على  اأع��م��ل  »ك��ن��ت 

اأ���ش��ب��ح��ت اأع��م��ل اإج��ب��ارًي��ا م��ن ال�����ش��ب��اح حتى 

والدتهم،  ويوم  يومي  اأوفر قوت  امل�شاء، حتى 

وك���ذل���ك ل��ت��وف��ر م��ب��ال��غ ال��ك��ان��ت��ي��ن��ا ���ش��ه��رًي��ا 

مل�شعب  اأر���ش��ل  ���ش��ي��ق��ل،   2500 ن��ح��و  وال��ب��ال��غ��ة 

الطعام  ل�شوء  نظًرا  �شيقل   1000 نحو  وح��ده 

�شحي  ل��ط��ع��ام  وح��اج��ت��ه  ال�شلطة  معتقل  يف 

معه  غ���ّر  ال�����ش��ع��ال  ���ش��وت��ه  داه����م  وعاج”. 

ب�شني  “رجل  بعفوية:  وق��ال  حديثه  جم��رى 

ط��وال  ويطلع  �شغل  هيك  ي�شتغل  ق��درة  م�ش 

النهار، لكن جمرب ع�شان اأوالدي«

قرارات فوق القانون

“م�شعب” حملولة بعدما  قانونًيا ق�شية 

امل�شكلة  وتكمن  االإف��راج،  ق��رارات  حت�شل على 

حتى  ذل��ك،  تنفيذ  ال�شلطة  وق��ائ��ي  رف�����ش  يف 

“حكومة  م�����ش��ع��ب  ل���وال���د  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأ���ش��ب��ح 

تتعاىل على تنفيذ القوانني«

اأري��ح��ا،  �شجن  ت��واج��د م�شعب يف  اأث��ن��اء  يف 

ك��ان��ت اأخ���ب���ار رف���اق���ه يف ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة يف 

من  اإال  ب��ه��ا  ي��ع��رف  وال  ع��ن��ه،  مغيبة  ن��اب��ل�����ش 

زيارة والده له كل يوم �شبت اأو من االأحاديث 

اجل��ان��ب��ي��ة ب���ني ب��ع�����ش ع��ن��ا���ش��ر ال�����ش��ل��ط��ة يف 

ا�شت�شهاد  معرفة  من  مّكنته  والتي  ال�شجن، 

رف��ي��ق درب����ه ودي����ع احل�����وح. ت���اأخ���ذه ال���ذاك���رة 

فعل  ردة  ب�����ش��ورة  منه  ليعود  امل��وق��ف،  ل��ذل��ك 

“كان  درب���ه:  رفيق  ا�شت�شهاد  خ��رب  ع��ن  جنله 

عن  اإل��ي��ه  اأنقلها  التي  ب��االأخ��ب��ار  ك��ث��ًرا  يتاأثر 

ا�شت�شهاد  اأ�شعبها  ك��ان  اأ�شدقائه،  ا�شت�شهاد 

�شداقة  عاقة  به  جمعته  الذي  احلوح  وديع 

اأع���ز ال��ن��ا���ش ع��ل��ى قلبه بعد  وم���ط���اردة، وك���ان 

م�ش  “مكاين  يل:  ق��ال  اأن���ه  ح��ت��ى  والديه”، 

ال�����ش��ج��ن، اأه�����ون ع��ل��ّي اأط���ل���ع وا���ش��ت�����ش��ه��د وال 

اأ�شلني هان بدون كرامة«

بيتونيا  يف  ال��وق��ائ��ي  ���ش��ج��ن  اإدارة  وّف����رت 

���ش��ا���ش��ة ت��ل��ف��از ي��ت��م��ك��ن ع���ربه���ا م�����ش��ع��ب من 

لكن  اخل��ارج،  االأح��داث يف  م�شتجدات  متابعة 

م��ق��اب��ل ذل���ك ع��زل��ت��ه داخ����ل ال��غ��رف��ة وح��ي��ًدا، 

اليومية  االع��ت��ق��ال  ح��ي��اة  �شعوبة  “يزيد  م��ا 

طوال  غرفة  داخ��ل  وح��ي��ًدا  يجل�ش  ل�شاب  ل��ه، 

الوقت” والكام لوالده

من  وي��ه��دئ  االأب  ا�شتية  يطمئن  م��ا  لكن 

اأن���ه ع��ل��ى م�����ش��اوئ ال�شجن احل��ايل  خم��اوف��ه، 

امل�شلخ” كما ي�شف �شجن  “اأرحم من  اأنه  اإال 

اأري���ح���ا، ال���ذي ت���ده���ورت ف��ي��ه ���ش��ح��ة م�شعب 

واأ����ش���ب���ح ل��دي��ه ت�����ش��خ��م يف ال���غ���دة ال��درق��ي��ة، 

م�شاكل  اأي  م��ن  ي�����ش��ُك  اأن����ه مل  م��ن  ب��ال��رغ��م 

بيده  ت�شنج  واأ���ش��اب��ه  اع��ت��ق��ال��ه،  ق��ب��ل  �شحية 

وق����دم����ه ال��ي��م��ن��ى ك���ذل���ك ن���ق���ل ع���ل���ى اإث���ره���ا 

للم�شفى

له ولزوجته،  ي��وٍم  وق��وت  دخ��ل  بني توفر 

اأبنائه، يدخلك يف تفا�شيل  يتابع ا�شتية ملف 

ابني  زرت  امل��ا���ش��ي  “ال�شبت  امل�شتتة:  حياته 

حمكمة  ملتابعة  ذهبت  االثنني  ويوم  م�شعب، 

اأمهم  اأن�ش ومكثت طوال النهار، ومل ت�شتطع 

ترتيبات  “جمدو” ب�شبب  �شجن  يف  زيارتهم 

اأنني  علًما  ال��وح��ي��دة،  �شقيقتهم  وال  رم�شان 

حمروم من زيارة اأبنائي يف �شجون االحتال 

منذ ثمانية اأ�شهر بعد �شحب ت�شريح الزيارة 

مني«

ب��ه��ا العائلة  ب��ع��د ط��ل��ب��ات ع��دي��دة ���ش��رخ��ت 

ون�����داءات م��وؤ���ش�����ش��ات ح��ق��وق��ي��ة ل���اإف���راج عن 

بنقله  ال�شلطة  وق��ائ��ي  وال����ده  ط��ال��ب  جن��ل��ه، 

ل�����ش��ج��ن يف م��دي��ن��ة ن��اب��ل�����ش ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن 

ب�شبب  رم�شان  يف  له  طعام  اإر�شال  يف  العائلة 

قراره  اأن  اإال  ال�شجن،  يف  املقدم  الطعام  �شوء 

االأول من رم�شان،  اليوم  بالرف�ش. يف  قوبل 

ي�شتح�شر �شورة م�شعب على مائدة االإفطار 

اأفطر  املا�شي  رم�شان  “يف  خمتنق:  ب�شوت 

ب����داأ االح��ت��ال  اإذ  ي��ك��ن م����ط����ارًدا،  م��ع��ن��ا ومل 

كان  الف�شيل،  ال�شهر  انتهاء  بعد  ماحقته 

االأغ��را���ش  ا���ش��رى  اأن��ه  ليخربين  ب��ي  يت�شل 

الازمة، وي�شاألني اإن كنت اأحتاج �شيًئا«

اع���ت���ق���ل االح����ت����ال جن���ل���ه م�����ش��ع��ب اأرب�����ع 

���ش��ن��وات، ورغ��م ط��ول ه��ذه امل��دة اإال اأن وال��ده 

كان ياحظ يف الزيارات ابت�شامته رغم مرارة 

يف  يتحقق  ال  ما  وهذا  معه،  وتفاعله  ال�شجن 

اأي من زيارته له يف �شجون ال�شلطة، موؤكًدا: 

يعود  اأن  واأمتنى  الذهن،  �شارد  يبقى  “دائًما 
اإىل البيت ويحقق حلمه باحلرية«

 والد »مصعب اشتية«.. وحيد على مائدة اإلفطار بال أبنائه األربعة

 14% من األسرى في سجون االحتالل 
بالسرطان 19 مصابًا  مرضى منهم 

االنباط-وكاالت

ل��درا���ش��ات  فل�شطني  م��رك��ز  ق���ال 

 650 ع���ن  ي���زي���د  م���ا  اإن  االأ������ش�����رى، 

يعانون  االحتال  �شجون  يف  اأ�شراً 

من اأمرا�ش خمتلفة، وهم ي�شكلون 

اإج���م���ايل ع��دد  م���ا ن�����ش��ب��ة 14% م���ن 

اأ�����ش����ًرا   4800 وال���ب���ال���غ  اال�����ش����رى 

يعانون  اأ�شراً   19 بينهم  فل�شطينًيا 

من اأورام �شرطانية

يف  ال�شبت،  فل�شطني  مركز  وذكر 

“�شفا” اأن االحتال  تقرير و�شل 

ي�������ش���رب ب���ع���ر����ش احل����ائ����ط ك���اف���ة 

ال��ت��ي تن�ش  ال��دول��ي��ة  االت��ف��اق��ي��ات 

ع���ل���ى �����ش����رورة اإج�������راء ف��ح��و���ش��ات 

دوري  ب�����ش��ك��ل  ل��ل��م��ع��ت��ق��ل��ني  ط��ب��ي��ة 

الك��ت�����ش��اف االأم����را�����ش يف ب��داي��ت��ه��ا 

الازمة  الطبية  الرعاية  وتقدمي 

ل��ك��ل اأ����ش���ر ح�����ش��ب ط��ب��ي��ع��ة امل��ر���ش 

تتفاقم  اأن  قبل  م��ن��ه،  ي��ع��اين  ال��ذي 

ال�شحية حالته 

م��ا  ه���ن���اك  اأن  امل����رك����ز  واأو������ش�����ح 

يف  ا  مري�شً اأ�شًرا   )650( عن  يزيد 

م��ن��ه��م )160(  االح���ت���ال،  ���ش��ج��ون 

م�شنفة  اأمرا�ش  من  يعانون  اأ�شر 

خ����ط����رة مب�����ا ف���ي���ه���ا ال�������ش���رط���ان، 

وال��ف�����ش��ل ال��ك��ل��ى، واع��ت��ال ال��ق��ل��ب، 

و�����ش����م����ور ال����ع���������ش����ات وان���������ش����داد 

وال�شغط،  وال�����ش��ك��رى،  ال�����ش��راي��ني، 

وغ��ره��ا م��ن االأم���را����ش ال��ت��ي اأدت 

يف  اال���ش��رى  ع�����ش��رات  ا�شت�شهاد  اىل 

جرمية  نتيجة  االح���ت���ال  ���ش��ج��ون 

الطبي االإهمال 

ت�شاعد  اإىل  املركز  تقرير  واأ�شار 

باأمرا�ش  امل�شابني  االأ���ش��رى  اأع��داد 

ال�شرطان  م��ر���ش  وخ��ا���ش��ه  خ��ط��رة 

خ���ال االأع�����وام ال��ث��اث��ة االخ���رة، 

ن��ت��ي��ج��ة االإه���م���ال ال��ط��ب��ي واأ���ش��ب��اب 

اأخرى ي�شاهم االحتال يف تعري�ش 

االأ�شر  اآخرهم  وكان  لها،  اال�شرى 

38 عاماً،  “وليد دقة” املعتقل منذ 
ح���ي���ث ت���ب���ني اأن������ه م�������ش���اب مب��ر���ش 

وتراجعت  النخاع”  “تلف  �شرطان 

اىل  ونقل  م��وؤخ��راً  ال�شحية  حالته 

بع�شقان،  “برزياي”  م�شت�شفى 

ح��ي��ث اأ���ش��ي��ب ب��ال��ت��ه��اب رئ���وي ح��اد 

وق�������ش���ور ك���ل���وي ح����اد مم���ا ي��ع��ر���ش 

ال�شديد حياته للخطر 

وو������ش�����ف ال����ت����ق����ري����ر اأ�����ش����ح����اب 

���ش��ج��ون  ال�������ش���ع���ب���ة يف  االأم������را�������ش 

االح������ت������ال، ب����اأن����ه����م �����ش����ه����داء م��ع 

للموت  ويتعر�شون  التنفيذ  وق��ف 

ال���ب���ط���يء يف ظ����ل م���ع���ان���ات���ه���م م��ن 

ظ������روف ���ش��ح��ي��ة خ���ط���رة ل��ل��غ��اي��ة 

م���ع ا���ش��ت��م��رار ا���ش��ت��ه��ت��ار االح��ت��ال 

رع��اي��ة  اأي  ت��ق��دمي  وع���دم  بحياتهم 

طبية اأو عاج منا�شب لهم مما قد 

يوؤدى بهم اىل املوت يف اأي حلظة
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رونالدو االكثر مشاركة على مستوى المنتخبات 

 تعاون بين اتحاد الطائرة ونظيره العماني 

شباب الحسين والوحدات في افتتاح موسم الطائرة 

التغطية االعالمية لمونديال قطر لالعالمي فلفل 

الربتغال – وكاالت 

ق���ائ���د  رون������ال������دو،  ك���ري�������س���ت���ي���ان���و  رد 

م��ن��ت��خ��ب ال����رت����غ����ال وف����ري����ق ال��ن�����س��ر 

ال�����س��ع��ودي، ع��ل��ى ك��ل��م��ات اأ���س��ط��ورة ك��رة 

ال����ق����دم ال��ك��وي��ت��ي��ة ب�����در امل����ط����وع الع���ب 

ال���ق���اد����س���ي���ة. وزي�����ن رون����ال����دو ت�����س��ك��ي��ل��ة 

-4( لي�ستن�ستاين  مواجهة  يف  الرتغال 

م�����س��ارك��ة  ال��اع��ب��ن  اأك����ر  لي�سبح   ،)0

ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ت��خ��ب��ات ب��ر���س��ي��د 197 

م��ب��اراة دول��ي��ة، م��ت��ج��اوزا امل��ط��وع ال��ذي 

مي��ت��ل��ك 196 م��واج��ه��ة. وك��ت��ب امل��ط��وع، 

“فخور  “تويرت”:  ع��ل��ى  ح�سابه  ع��ر 

ب���ل���دي يف 196  ل��ت��م��ث��ي��ل م��ن��ت��خ��ب  ج����دا 

م����ب����اراة، و���س��ع��ي��د ب�����اأن ال���رق���م ال��ع��امل��ي 

رونالدو  كري�ستيانو  لاأ�سطورة  اأ�سبح 

امل��ح��ب��وب ل���دى ج��م��ي��ع الع��ب��ي ال��ع��امل.. 

“الدون”  ورد  االأف�������س���ل«.  ل��ك  اأمت��ن��ى 

قائا: “�سكرا  امل���ط���وع،  ك��ل��م��ات  ع��ل��ى 

اأن  ال�������س���رف  م���ن  كلماتك.. اإنه  ع��ل��ى 

اأك�����ون اأك�����ر ال���اع���ب���ن م�����س��ارك��ة على 

م�ستوى املنتخبات.. اأمتنى لك االأف�سل 

اأي�������س���ا«. وا���س��ت��ه��ل م��ن��ت��خ��ب ال��رت��غ��ال، 

لكاأ�س  امل��وؤه��ل��ة  الت�سفيات  يف  م�����س��واره 

على  بالفوز   )2024 )ي���ورو  اأوروب����ا  اأمم 

ب��رازي��ل  واع��ت��ل��ت  لي�ستن�ستاين.  �سيفه 

اأول جولة  ب��ع��د  امل��ج��م��وع��ة  ق��م��ة  اأوروب����ا 

البو�سنة  ع��ن  االأه����داف  ب��ف��ارق  متفوقا 

وت��ع��ادل  اأي�����س��ل��ن��دا )0-3(،  ال��ت��ي ه��زم��ت 

�سلوفاكيا ولوك�سمبورج )0-0) .

االنباط – عامن 

وال���ُع���م���اين  االأردين  االحت��������ادان  ح����دد 

املقبل،  اآي��ار/م��اي��و  �سهر  ال��ط��ائ��رة  ل��ل��ك��رة 

م���وع���دا ل��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون فيما 

املزيد  اإح���داث  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  بينهما، 

من التطور على �سعيد اللعبة يف البلدين 

ال�سقيقن. والتقى رئي�س االحتاد الُعماين 

للكرة الطائرة، اإبراهيم املقبايل، مع جهاد 

االأردين  االحت���اد  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  قطي�سات، 

ل��ل��ع��ب��ة، ح���ي���ث مت االت����ف����اق ع���ل���ى اأه��م��ي��ة 

املنتخبات  تخ�س  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 

االأن�سطة  اإىل  اإ�سافة  واالأن��دي��ة،  الوطنية 

والتحكيم.  التدريب  جم��ايل  يف  امل�سرتكة 

وع�����ر ق��ط��ي�����س��ات ع����ن ����س���ك���ره وت���ق���دي���ره 

الكبري  ت��ع��اون��ه  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ايل،  للمهند�س 

االحتكام  للجنة  كرئي�س   - اإ�سرافه  خال 

اآ�سيا  الأندية غرب  االأوىل  البطولة  - على 

العا�سمة  يف  موؤخرا  اأقيمت  التي  للرجال، 

اأن��دي��ة. وك���ان املقبايل   9 ع��م��ان مب�����س��ارك��ة 

غرب  لبطولة  ال��رائ��ع  بالتنظيم  اأ���س��اد  قد 

امل�ساركة  ل��ل��ف��رق  ال��ف��ن��ي  وامل�����س��ت��وى  اآ���س��ي��ا، 

يف ال��ب��ط��ول��ة، ال��ت��ي ت����وج ب��ل��ق��ب��ه��ا ال��ري��ان 

يتبواأ  املقبايل  اأن  بالذكر  جدير  القطري. 

اأي�����س��ا م��ن�����س��ب ن��ائ��ب رئ��ي�����س احت����اد غ��رب 

اآ�سيا، ونائب رئي�س االحتاد العربي.

االنباط – عامن 

الكبري  الفل�سطيني  االعامي  يعكف 

كتاب  اأ�سدار  على  فلفل  ا�سامه  اال�ستاذ 

قطر  ملونديال  االعامية  التغطية  عن 

االجن��ل��ي��زي��ة  و  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة   2022

اال�ستثنائية  املحطة  ه��ذه  على  حفاظا 

م��ن ت��اري��خ ي��ع��ب��ق ب�����س��ور امل��ج��د و ال��ع��زة 

اال����س���ام���ي���ة،  و  ال���ع���رب���ي���ة  ال����ك����رام����ة  و 

ل��ي��ظ��ل ه����ذا ال���ت���اري���خ وه���اج���ا ل��اج��ي��ال 

كتب  ما  كل  على  الكتاب  يحوي  و�سوف 

ح���ول م��ون��دي��ال ال���دوح���ة ال����ذي ا���س��اب 

جن��اح��ا ك��ب��ريا ب�����س��ه��ادة رئ��ي�����س االحت���اد 

وروؤ�ساء  انفانتينيو  القدم  لكرة  ال��دويل 

احتادات الكرة يف العامل ورجال االعام 

ال��ري��ا���س��ي رغ���م ان���ه ي��ق��ام الول م���رة يف 

�سغرية  عربية  دول��ة  يف  امل�سابقة  ت��اري��خ 

امل�����س��اح��ة ورغ����م ذل���ك ت��ف��وق��ت واب��دع��ت 

تراأ�س  فلفل  ا�سامه  الزميل  ان  ..ويذكر 

الفل�سطيني  ال��ري��ا���س��ي  االع����ام  احت���اد 

����س���اب���ق���ا وه������و ي���ع���د م�����ن ال�����س��ح��ف��ي��ن 

وامل����وؤرخ����ن ال���ك���ب���ار ل���ت���اري���خ ال��ري��ا���س��ة 

من  العديد  وله  والعربية  الفل�سطينية 

املوؤلفات الريا�سية .

انطالق المرحلة الثالثة لدوري السلة 

منتخبنا االولمبي يفوز على لبنان ويجدد اللقاء اليوم 

نجوم برشلونه يرحبون بعودة االسطورة 

صالح يواصل التالق مع منتخب مصر 

االنباط – عامن 

اأ�����س����در احت�����اد ك����رة ال�����س��ل��ة ج���دول 

ال��دوري،  من  الثالثة  املرحلة  مباريات 

ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��ث��ان��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��دره��ا 

ذهاب  مباريات  وتنطلق  االأرثوذك�سي. 

م�ساء  من  العا�سرة  يف  الثالثة،  املرحلة 

اليوم االأحد، حيث يلتقي االرثوذك�سي 

م���ع ال���ري���ا����س���ي، ع��ل��ى ���س��ال��ة االأم����ري 

 ح���م���زة مب���دي���ن���ة احل�������س���ن ل��ل�����س��ب��اب.

 وتقام املباراة الثانية يف العا�سرة م�ساء 

االأرب����ع����اء امل���ق���ب���ل، وجت���م���ع ال��ري��ا���س��ي 

حمزة  االأم���ري  �سالة  على  االأه��ل��ي  م��ع 

مب��دي��ن��ة احل�����س��ن ل��ل�����س��ب��اب. وي��ل��ت��ق��ي 

االأه���ل���ي واالأرث���وذك�������س���ي يف ال��ع��ا���س��رة 

امل��ق��ب��ل، على  اأب��ري��ل/ن��ي�����س��ان   2 م�����س��اء 

�سالة االأمري حمزة. وتنطلق مباريات 

اإي����اب امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة ي���وم 4 اأب��ري��ل/

مع  االأهلي  يجمع  بلقاء  املقبل،  ني�سان 

ال��ري��ا���س��ي ع��ن��د ال��ع��ا���س��رة م�����س��اء، على 

�سالة االأمري حمزة. ويلتقي الريا�سي 

واالأرث���وذك�������س���ي يف ال��ع��ا���س��رة م�����س��اء 9 

تختتم  اأن  قبل  املقبل،  اأبريل/ني�سان 

ال�����س��ه��ر،  ذات  م���ن   12 ي����وم  امل���ب���اري���ات 

مب���واج���ه���ة االأرث����وذك���������س����ي واالأه����ل����ي. 

يح�سان  اللذان  الفريقان  و�سيتواجه 

يف  وال�����ث�����اين،  االأول  امل����رك����زي����ن  ع���ل���ى 

 5 م��ن  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال�سل�سلة 

االأرثوذك�سي  فريق  ويت�سدر  مباريات. 

نقطة،   32 ب��ر���س��ي��د  ال��رتت��ي��ب  ج����دول 

االأم�����ر ال����ذي مي��ن��ح��ه ب��ط��اق��ة ال��ت��اأه��ل 

االأوىل للدور النهائي، ويتناف�س فريقا 

التاأهل  بطاقة  على  والريا�سي  االأهلي 

البطولة،  لتعليمات  وط��ب��ق��ا  ال��ث��ان��ي��ة. 

�ستلعب الفرق يف املرحلة الثالثة بنظام 

)ذهاب  مرحلتن  من  الكامل  ال��دوري 

بنقاطها  ال��ف��رق  اح��ت��ف��اظ  م��ع  واإي����اب( 

والثانية،  االأوىل  املرحلتن  املكت�سبة يف 

امل��رك��ز  ���س��اح��ب  ال��ف��ري��ق  ح��ي��ث يح�سل 

ال���ث���ال���ث يف ال���رتت���ي���ب ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ة 

ال���رون���زي���ة، ف��ي��م��ا ي��ن��ت��ق��ل ال��ف��ري��ق��ان 

وال���ث���اين يف  االأول  امل��رك��زي��ن  ���س��اح��ب��ا 

جدول الرتتيب، للمناف�سة على اللقب 

ي�سبق  من  يح�سمها  طويلة  �سل�سلة  يف 

م��ن��اف�����س��ه ب��ت��ح��ق��ي��ق 3 ان���ت�������س���ارات من 

اإجمايل 5 مباريات مفرت�سة.

االنباط – عامن 

ف���وزا  ال���وط���ن���ي ت23  امل��ن��ت��خ��ب  ح��ق��ق 

ال��ل��ق��اء  1-0، يف  ال��ل��ب��ن��اين  ن��ظ��ريه  ع��ل��ى 

على  اجلمعة  م�ساء  ج��رى  ال��ذي  ال���ودي 

املنتخب  مع�سكر  �سمن  ال�سفاء،  ملعب 

ال���ت���دري���ب���ي يف ب�������ريوت. م���ث���ل امل��ن��ت��خ��ب 

خ����ال ال���ل���ق���اء: اأح���م���د ج��ع��ي��دي، ه��اي��ل 

الذيابات )عرفات احلاج(، دانيال عفانة، 

اأب����و �سنب،  اأب����و ال���ن���ادي، ف��ي�����س��ل  حم��م��د 

)بكر  جامو�س  ع��ام��ر  العرام�سة،  مهند 

كلبونة(، عارف احلاج )مو�سى العمري(، 

���س��ي��ف ال��ب�����س��اب�����س��ة )ب�������س���ار ال���ذي���اب���ات(، 

�سيف  ال��ع��زاي��زة(،  )علي  ال��ري��االت  و�سيم 

امل���ب���اراة الوحيد  دروي�������س. وح��م��ل ه���دف 

ت���وق���ي���ع و����س���ي���م ال����ري����االت يف ال��دق��ي��ق��ة 

32.بداأ املنتخب املباراة مهاجما بحثا عن 

مبتغاه  م��ن  ليقرتب  م��ب��ك��را،  الت�سجيل 

ل���وال ت���األ���ق ح���ار����س ل��ب��ن��ان يف ال��ت�����س��دي 

6. ويف  ال��دق��ي��ق��ة  ل��ت�����س��دي��دة دروي�������س يف 

بالت�سجيل  ال��ري��االت  جن��ح   32 الدقيقة 

بعد اأن جنح بافتكاك الكرة من احلار�س 

لينتهي  اللبنانية،  ال�سباك  يف  واأ�سكنها 

ال�سوط االأول بتقدم املنتخب 1-0. بحث 

بداية  م��ع  النتيجة  تعزيز  ع��ن  املنتخب 

اأكر من  ال�سوط الثاين، وكان قريبا يف 

والب�ساب�سة  ال��ري��االت  طريق  ع��ن  لقطة 

االأر�س”  “اأ�سحاب  دف��اع  لكن  ودروي�س 

بالفوز  ال��ل��ق��اء  لينتهي  ذل���ك،  دون  ح��ال 

املواجهة  تتجدد  اأن  املنتظر  وم��ن   .0-1

االأح�����د يف نف�س  ال���ي���وم  امل��ن��ت��خ��ب��ن  ب���ن 

التوقيت وعلى ذات امللعب وياأتي املع�سكر 

يف اإط������ار ال��ت��ح�����س��ريات ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

امل��ق��ب��ل��ة، ويف م��ق��دم��ت��ه��ا  اال���س��ت��ح��ق��اق��ات 

اأوملبياد  اإىل  املوؤهلة  االآ�سيوية  الت�سفيات 

باري�س 2024.

مدريد – وكاالت 

اأ����س���ب���ح���ت االأ��������س�������وات ال����ت����ي ت��ت��ح��دث 

ع���ن ع�����ودة ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، جن���م ب��اري�����س 

���س��ان ج���ريم���ان، اإىل ب��ر���س��ل��ون��ة، ت��ت��زاي��د يف 

»موندو  �سحيفة  وق��ال��ت  االأخ���رية.  ال��ف��رتة 

مي�سي،  ع��ودة  عن  احلديث  اإن  ديبورتيفو«، 

ب���ات ع��ل��ى ���س��ف��اه اجل��م��ي��ع داخ���ل ب��ر���س��ل��ون��ة، 

�سواء عنا�سر حالية اأو �سابقة اأو م�سئولن.  

اإىل  ي���ع���ود  االأم�������ر  ه�����ذا  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 

ب���طء ب��اري�����س يف م��ف��او���س��ات ال��ت��ج��دي��د مع 

اأن م�����س��األ��ة ت��وق��ي��ع��ه  م��ي�����س��ي، ب��ع��د اع��ت��ب��ار 

اأم���ر م�����س��م��ون ب��ع��د امل���ون���دي���ال. واأو���س��ح��ت 

���س��ريج��ي روب��ريت��و وت��ري  ب��ر���س��ل��ون��ة  “قادة 
مي�سي،  ع���ودة  ع��ن  حت��دث��وا  واأل��ب��ا  �ستيجن 

باالإ�سافة اإىل خوان البورتا رئي�س النادي«. 

ب����ارزون يف غرفة  “هناك الع��ب��ون  ون��وه��ت 

مثل  االأم��ر  نف�س  ناق�سوا  بر�سلونة  ماب�س 

بجانب  واأراوخ����و،  وب��ي��دري  ليفاندوف�سكي 

���س��دي��ق��ه امل��ق��رب اأج���وي���رو«. وق���ال الب��ورت��ا 

مي�سي..  اأم��ام  مفتوحة  بر�سلونة  “اأبواب 
جزء  اإن��ه  قلوبنا.  يف  ن�سعه  اأننا  يعرف  ليو 

م���ن ���س��ع��ارن��ا«. وب����دا ال���ره���ان وا���س��ًح��ا من 

اأن  اإع��ان  ي��رتدد يف  ال��ذي مل  ت�سايف نف�سه، 

�سيكون  التاريخ،  يف  العب  اأف�سل  “مي�سي 
دائًما مرحبا به يف الكامب نو«.  بينما �سرح 

بر�سلونة  اإىل  ي��ع��د  مل  “اإذا  �ستيجن  ت��ري 

اأ�سياء  �سيًئا، الأن مي�سي حقق  االأمر  �سيكون 

حتدث  كما  ال�سنن«.   مر  على  هنا  عظيمة 

عند  مي�سي  “ن�ستقبل  روب��ريت��و  ���س��ريج��ي 

عودته باأذرع مفتوحة.. اإذا كان االأمر يتعلق 

وق��ال  االآن«.  ن��ن��ت��ظ��ره  ف��ن��ح��ن  ب��ال��اع��ب��ن، 

اأم��ا  مي�سي،  ع���ودة  يف  “اأرغب  األ��ب��ا  ج���وردي 

ت�ساعدنا  ال��رغ��وث  “عودة  اأو���س��ح  اأراوخ���و 

اأوروب���ا«. و�سرح  اأب��ط��ال  ب��دوري  الفوز  على 

مي�سي  م���ع  رائ���ًع���ا  وق���ًت���ا  “ق�سيت  ب���ي���دري 

ليفاندوف�سكي  وعلق  امللعب”،  وخارج  داخل 

ال  االأم���ام.  اإىل  متريراته  يف  رائ��ع  “مي�سي 
لكن  امل�ستقبل،  يف  �سيحدث  الذي  ما  اأع��رف 

اللعب مع ليو حلم لكل املهاجمن«.

القاهرة – وكاالت 

منتخب  قائد  �ساح  حممد  وا���س��ل 

الرتغايل  امل���درب  م��ع  توهجه  م�سر، 

روي ف��ي��ت��وري��ا، امل��دي��ر ال��ف��ن��ي اجل��دي��د 

اأه��داف  اأول  �ساح  و�سجل  للفراعنة. 

منتخب م�سر يف مباراة ماالوي م�ساء 

االأمم  ك��اأ���س  ت�سفيات  �سمن  اجلمعة، 

االإف���ري���ق���ي���ة. واأح������رز ���س��اح ه��دف��ا يف 

عر�سية  ك���رة  م�����س��ت��غ��ا   ،20 ال��دق��ي��ق��ة 

م��ن حم��م��د ح��م��دي ال��ظ��ه��ري االأي�����س��ر، 

ال��ث��اين لعمر  ال��ه��دف  ي�����س��ن��ع  اأن  ق��ب��ل 

ب��ذل��ك،   .1+45 ب��ال��دق��ي��ق��ة  م���رم���و����س 

���س��ج��ل ����س���اح حت���ت ق����ي����ادة ف��ي��ت��وري��ا 

ب��ع��دم��ا هز  م���ب���اري���ات،   3 اأه�����داف يف   3

وديا، كما �سنع  النيجر بهدفن  �سباك 

ورفع  ال��ودي��ة.  بلجيكا  مباراة  يف  هدفا 

50 هدفا  اإىل  ر���س��ي��ده  ل��ي��ف��رب��ول  جن��م 

ث���اين ه��دايف  م��ع منتخب م�����س��ر، وه���و 

18 هدفا  بفارق  التاريخ  الفراعنة عر 

عن ح�سام ح�سن. ومل ي�سجل �ساح يف 

م�سر،  منتخب  مع  ر�سمية  م��ب��اراة  اأي 

منذ اأن هز �سباك املغرب يف كاأ�س االأمم 

االإفريقية يوم 30 يناير/كانون الثاين 

ال50  ه���دف���ه  ���س��ج��ل  وب���ع���دم���ا   .2022

ك�����س��ف��ت �سبكة  ال��وط��ن��ي،  امل��ن��ت��خ��ب  م��ع 

ان�سمام  ع��ن  لاإح�سائيات  »���س��ك��واك��ا« 

اإىل  واأ���س��ارت  تاريخية.  لقائمة  �ساح 

العب  �سابع  اأ�سبح  امل�سري  ال��دويل  اأن 

اأف���ري���ق���ي ع���ل���ى االإط�������اق ي�����س��ج��ل 50 

ت�سم  القائمة  االأق��ل.  على  دوليا  هدفا 

ال��ق��ارة  اأ���س��اط��ري  اأ���س��م��اء جمموعة م��ن 

ح�سام  امل�سري  راأ�سهم  على  ال�سمراء، 

ح�����س��ن، االإي����ف����واري دي��دي��ي��ه دروج���ب���ا، 

ال��ك��ام��ريوين ���س��ام��وي��ل اإي��ت��و وال��غ��اين 

اأ�ساموان جيان.

االنباط – عامن 

املقبل، موعدا الإقامة مباراة كاأ�س  اأيار  الكرة الطائرة االأول من  حدد احتاد 

ال�سوبر التي جتمع فريقي �سباب احل�سن والوحدات. وتاأتي هذه املباراة كافتتاح 

احتاد  واأك��د  والكاأ�س.  ال��دوري  بطولتي  اقامة  �سي�سهد  ال��ذي  اجلديد  للمو�سم 

تاأتي قوية ومثرية  اأن  املتوقع  ال�سوبر  التح�سريات الإقامة مباراة  بدء  الطائرة 

يف ظل وجود جنوم الطائرة االأردنية يف فريقي الوحدات و�سباب احل�سن.
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االنباط-وكاالت

ت��ت��م��ي��ز ���س��وري��ا ك��غ��ره��ا م���ن ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة 

والإ�سالمية بعادات وطقو�س رم�سانية مميزة، ومن 

التقاليد تبادل اجلران من �سكان احلي  اأبرز تلك 

“�سكبة  ال�سوريون  ي�سميه  ما  ال��واح��دة  العمارة  اأو 

رم�سان”، وهي اأن تتبادل ق�سما من طعام اإفطارك 

مع من هم حولك من بيوت اأو �سقق جماورة.

وعادة اإعداد طبق طعام اأبي�س رئي�سي، مع بداية 

وال�ستب�سار  والتفاوؤل  البهجة  عن  تعبرا  ال�سوم، 

خرا بقدوم �سهر رم�سان، واملرتبطة بتنوع الأكالت 

تعتمد  التي  عامة،  وال�سامية  ال�سورية  الفلكلورية 

ال�ساكرية  مثل  اأ�سا�سي  كمكون  ال��رائ��ب  اللنب  على 

والتي  وع�ساكره  وبا�سا  وال�سي�سربك  املح�سي  و�سيخ 

وال�سي�سربك،  ال�ساكرية  طبختي  بني  ما  جمع  هي 

اأنواعها، وغرها من  باللبنية والفتات على  والكبة 

بجانب  غالبا  تقدم  وال��ت��ي  بي�ساء،  لبنية  و�سفات 

طبق الأرز.

وح�ش الت�ضخم

تنح�سر  العريقة  الرم�سانية  العادات  هذه  لكن 

وتكاد تغيب خالل الأعوام القليلة املا�سية، وت�سبح 

بالنظر  احل���ال،  مي�سوري  على  فقط  يقت�سر  ترفا 

ل��ل��غ��الء ال��ف��اح�����س وان��ت�����س��ار ال��ف��ق��ر وارت���ف���اع اأ���س��ع��ار 

خمتلف ال�سلع واملواد الغذائية على وقع الأزمة التي 

تعي�سها البالد منذ اأكرث من عقد.

وجاءت كارثة الزلزال املدمر التي �سربت البالد 

الأو���س��اع  �سعوبة  من  لتزيد  املا�سي،  فرباير   6 يف 

املحافظات  م��ن  العديد  يف  والقت�سادية  املعي�سية 

مناطق  دم�سق  اعتربتها  والتي  املت�سررة،  ال�سورية 

منكوبة.

يفتك  ال���ذي  الت�سخم  وح�����س  ظ��ل  ففي  وه��ك��ذا 

ب���الأ����س���واق ال�����س��وري��ة، ف����اإن ك��ل��ف��ة اإع�����داد اأح����د تلك 

العدد  متو�سطة  �سورية  لأ���س��رة  البي�ساء  الأط��ب��اق 

اأف��راد مثال(، تقارب 100 األف لرة وهو  )نحو 5 

ما يعادل تقريبا راتب �سهر كامل.

يف حني قفز �سعر كيلو اللحم مع حلول رم�سان 

لأكرث من 80 األف لرة )نحو 11 دولر( اأما كيلو 

حلم الدجاج فبلغ نحو 30 األف )نحو 4 دولرات(، 

الأ�سا�سية  ال�سلع  معظم  الأ�سعار  ارتفاعات  وت�سمل 

ك��اخل�����س��روات وال���ف���واك���ه وال��ب��ق��ول��ي��ات وم��ن��ت��ج��ات 

الألبان.

حوار  يف  حممد،  ميديا  ال�سورية  املواطنة  تقول 

مع موقع �سكاي نيوز عربية:

رغم الظروف ال�سعبة والغالء لكننا نحاول قدر 

امل�ستطاع احلفاظ على عاداتنا الرم�سانية املتوارثة 

الأبي�س، حيث طبخنا  والطبق  اجل��ار  �سكبة  ومنها 

ال�����س��اك��ري��ة ول��ك��ن ب��ال��دج��اج، ن��ظ��را لرت���ف���اع اأ���س��ع��ار 

اللحوم احلمراء ب�سكل جنوين.

رغم اأن ال�ساكرية هي اأ�سهر الأطباق الرم�سانية 

اأحيانا  لكن  واللحم،  اللنب  من  تعد  التي  البي�ساء 

العجل  ال��دج��اج عو�سا عن حلم  اإدخ���ال حلم  ميكن 

وت��ف��اوت  الأذواق  لخ��ت��الف  بالنظر  فيها  الغنم  اأو 

القدرات ال�سرائية.

هذه الأطباق اللبنية هي جزء اأ�سيل من املطبخ 

الدم�سقي وال�سوري عامة، وهي تقدم غالبا مع الأرز 

ونكهتها  لذتها  رغ��م  لكنها  املحم�سة،  بال�سعرية 

الفواحة، ت�ستغرق وقتا وجهدا لإعدادها، حيث ل بد 

بداية من حتريك مزيج لنب الزبادي واملاء والن�ساء 

ب�سكل متوا�سل حتى يبداأ بالغليان وحتت نار هادئة، 

5 دق��ائ��ق، وذل���ك كي  وه��و م��ا ي�ستغرق على الأق���ل 

لها  وي�ساف  وثخينا  قوام اخللطة متما�سكا  ي�سبح 

فيما بعد اللحم امل�سلوق.

حتذير دويل

واأكد برنامج الأغذية العاملي، يف وقت �سابق من 

مليون   12.1 نحو  اأن  اإىل  اجل����اري،  م��ار���س  �سهر 

ال�سكان،  اأكرث من ن�سف عدد  اأي  �سخ�س يف �سوريا 

يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يجعلها من 

معدلت  اأعلى  من  تعاين  التي  ال�ستة  البلدان  بني 

انعدام الأمن الغذائي يف العامل.

متو�سط  ف��اإن  العاملي،  الأغذية  برنامج  وبح�سب 

ربع  نحو  حاليا  يغطي  ���س��وري��ا،  يف  ال�سهري  الأج���ر 

الحتياجات الغذائية لالأ�سرة الواحدة فقط.

 »السكبة« وغيرها.. طقوس رمضانية تقاوم األزمات في سوريا

االنباط-وكاالت

اأو�ساع كثرة  اأو يتحرك الإن�سان يف  يجل�س 

�سحي،  بع�سها  اأن  ي���دري  ل  وه���و  وم�����س��ه��ورة، 

والآخ����ر ق��د يبليه ب��اأم��را���س خ��ط��رة، مل يكن 

يكلفه للنجاة منها �سوى اأن يعرف كيف يتحّرك 

ويجل�س ب�سكل �سحي.

املفا�سل  واأم���را����س  ال��روم��ات��ي��زم  ا�ست�ساري 

ن��ي��وز  “�سكاي  مل���وق���ع  ���ح  ي���و����سّ ال���دي���ب  ح�����س��ام 

ال�سحي  واجل��ل��و���س  احل��رك��ة  اأو���س��اع  عربية”، 

نعانيها  قد  باأمرا�س  وعالقتها  وال�سار،  منها 

دون اأن نعرف من اأين اأتت.

احلركة بركة

يقول املثل ال�سائع اإن “احلركة بركة”، وهو 

الذي  الديب  الدكتور  معلومات  معه  تتفق  ما 

يقول:

ال��وق��وف  ال��دائ��م��ة، وع���دم  مبدئيا، احل��رك��ة 

ل�سحة  املفيد  هو  طويلة،  لفرتات  اجللو�س  اأو 

الإن�سان.

لفرتات  الوقوف  اأو  اجللو�س  تكرار  يت�سبب 

يف  املفا�سل”  ب�”خ�سونة  الإ���س��اب��ة  يف  ط��وي��ل��ة 

العمود الفقري اأو الركبتني.

ل���ذل���ك ف��ال�����س��ح ه���و ب��ع��د 30 دق��ي��ق��ة من 

اجللو�س نتحرك، وبعد 30 دقيقة من الوقوف 

جنل�س.

اأثر اجلل�ضة اخلاطئة على العظام

ب�سكل عام، توؤدي اجلل�سة اخلاطئة، ولفرتات 

طويلة، اإىل:

اعوجاج العمود الفقري.

خ�سونة بالعمود الفقري.

النزلقات الغ�سروفية.

اأ�سرار اجللو�س “متقاطع ال�ساقني«

باملئة   62 اأن  احل��دي��ث��ة  ال���درا����س���ات  ُت��ظ��ه��ر 

فوق  اليمنى  القدم  و�سع  يف�سلون  النا�س  من 

الي�سرى  ال��ق��دم  و���س��ع  ب��امل��ئ��ة  و26  ال��ي�����س��رى، 

فوق اليمنى، بينما ل يوجد لدى 12 باملئة اأي 

تف�سيالت.

املفا�سل  واأم���را����س  ال��روم��ات��ي��زم  ا�ست�ساري 

كل  يف  طويلة  لفرتات  اجلل�سة  ه��ذه  يف�سل  ل 

التي تنتج عنها على  الأح��وال، معددا الأ�سرار 

مت  اإن  خا�سة  واخل�سوبة،  والأع�����س��اب  العظام 

اجللو�س بهذا الو�سع ملدة من 7 اإىل 8 �ساعات 

ك�”روتني  ط��وي��ل��ة  ل�����س��ن��وات  ت��ك��رر  اأو  ي��وم��ي��ا، 

يومي«:

ي�سبح العمود الفقري يف و�سع غر طبيعي.

ي�سبح احلو�س يف و�سع غر طبيعي.

ف”الع�سب  الإن�������س���ان؛  اأع�������س���اب  ت��ت�����س��رر 

يتعر�س  ال�����س��اق  اأ���س��ف��ل  امل���وج���ود  ال�سظوي”، 

ع��الم��ات  وم����ن  والإ�سابة”،  لـ”الن�سغاط 

الإ���س��اب��ة ���س��ع��ف يف رف���ع ج��ان��ب اإ���س��ب��ع ال��ق��دم 

ال�سغر من القدم.

���س��ت��ت��اأث��ر خ�����س��ي��ت��ا وخ�����س��وب��ة ال���رج���ل؛ لأن 

تقاطع ال�ساقني يرفع درجة حرارة اخل�سيتني 

ال���درج���ة  اأن  2 درج�����ة م��ئ��وي��ة، رغ����م  مب���ق���دار 

اأق��ل من درج��ة حرارة  اأن تظل  الطبيعية ل بد 

عدد  تقليل  يعني  م��ا  وه��و  القيا�سية؛  اجل�سم 

احليوانات املنوية وجودتها.

هل هناك فوائد للجلو�ش “متقاطع 

ال�ضاقني”؟

املف�سل  مثل  املفا�سل،  لبع�س  فائدة  هناك 

“اأكرث  و�سعه  وي��ك��ون  اخللفي”،  “احلرقفي 
ال����وزن بني  ن��ق��ل  امل�����س��وؤول ع��ن  اأريحية”، وه���و 

العمود الفقري وال�ساقني، وفقا للدكتور ح�سام 

الديب.

اإذا ما اجلل�ضة املثالية لكل اجل�ضم؟

ي��و���س��ح ا���س��ت�����س��اري ال��روم��ات��ي��زم واأم���را����س 

املفا�سل الديب اأ�سا�سيات اجلل�سة ال�سليمة التي 

تقي اجل�سم من اأمرا�س موؤملة مل تكن يف البال، 

واطمئنان،  اأك��رث  ب�سحة  العي�س  يف  وت�ساعده 

وهي �سهل اكت�سابها بالتعود:

اجللو�ش منت�ضب الظهر.

اأن تكون و�سعية ال�ساقني بزاوية قائمة.

ع����دم اجل��ل��و���س ل���ف���رتات ط��وي��ل��ة م��ت��ق��اط��ع 

ال�ساقني.
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االنباط-وكاالت

ي���ع���اين ال��ك��ث��ر م���ن الأ����س���خ���ا����س م���ن ح��ال��ة 

اأوق���ات  يف  �سيما  ل  رم�����س��ان،  يف  �سيئة  م��زاج��ي��ة 

ال�سيام، خا�سة بالن�سبة ملن اعتادوا تناول كميات 

كبرة من املنبهات مثل ال�ساي اأو القهوة اأو حتى 

التدخني.

ه��وؤلء  اإل��ي��ه��ا  يلجاأ  اأن  ميكن  ك��ث��رة  ن�سائح 

لتقليل الأعرا�س التي ي�ساب بها ال�سخ�س الذي 

اعتاد على تناول املنبهات بانتظام قبل رم�سان.

اأخ�����س��ائ��ي ال��ت��غ��ذي��ة ال��ع��الج��ي��ة ع��م��اد ال��دي��ن 

فهمي اأو�سح ملوقع “�سكاي نيوز عربية” كيفية 

التعامل مع احلاجة للمنبهات اأثناء ال�سيام:

امل��ن��ب��ه��ات م��ث��ل ال�����س��اي وال��ق��ه��وة وال��ت��دخ��ني، 

ف��ي��ع��ت��اد عليها  ك���اإدم���ان،  ي��ت��ع��ام��ل معها اجل�����س��م 

ويطلبها عندما يقل تركيزها يف الدم.

ت��ن��اول  ع��ل��ى  امل��ع��ت��ادي��ن  لل�سائمني  بالن�سبة 

امل��ن��ب��ه��ات ب��ك��ث��اف��ة ف��اإن��ه��م ي��ع��ان��ون م��ن اأع��را���س 

ان�سحابية مثل ال�سداع والع�سبية ب�سكل خطر، 

وي�سطر  عنها  البتعاد  عن  البع�س  يعجز  فيما 

لالإفطار يف �سهر رم�سان.

الأف�������س���ل ت��ق��ل��ي��ل ه����ذه امل��ن��ب��ه��ات ق��ب��ل �سهر 

رم�سان لالعتياد على قلتها يف ال�سهر الكرمي.

اأ����س���واأ تلك  وي����رى ع��م��اد اأن ال��ت��دخ��ني ي��ع��د 

املنبهات مو�سحا اأن:

ال�سيجارة الواحدة حتتوي على قرابة 350 

مادة منها ما ل يقل عن 70 مادة م�سرطنة.

ه��ن��اك 6 م��الي��ني ح��ال��ة وف����اة ���س��ن��وي��ا على 

م�ستوى العامل ب�سبب التدخني بح�سب منظمة 

ال�سحة ال��ع��امل��ي��ة، وت����زداد خ��ط��ورة ال��ت��دخ��ني يف 

�سهر رم�سان.

الدم  املعدة فارغة، ولزوجة  ال�سيام تكون  يف 

عالية، وحركة الدم بطيئة ب�سبب قلة ال�سوائل، 

وت������زداد ف���ر����س ح�����دوث اجل���ل���ط���ات، والأف�����س��ل 

التدخني  وعند  بال�سوائل،  ب��الإف��ط��ار  التعجيل 

حتدث اآثار خطرة.

املكونات  متتزج  بالتدخني  ال�سيام  ك�سر  عند 

ينتقل  وبع�سها  ب��ال��دم  ال�����س��ج��ارة  يف  امل�سرطنة 

اإع��اق��ة  يف  ويت�سبب  وامل��ع��دة،  ال��ه��وائ��ي��ة  للق�سبة 

و�سد  املعوية،  الع�سارة  واإف���راز  اله�سم  عمليات 

والإم�����س��اك،  ال��ع��ن��ي��ف،  اله�سم  وع�����س��ر  ال�سهية، 

والغازات، واحلمو�سة.

ال��ت��دخ��ني بعد الإف��ط��ار ل��ه خ��ط��ورت��ه اأي�����س��اً، 

ح��ي��ث ي�����س��ع��ب ع��ل��ى ال����دم ال��ت��وف��ي��ق ب���ني ه�سم 

وال�سيجارة  ال��ت��دخ��ني،  م��ع  التعامل  اأو  ال��ط��ع��ام 

الواحدة بعد الإفطار تعادل يف تاأثرها ال�سلبي 

20 �سيجارة يف الأوقات العادية.
���س��رب ال�����س��اي م���ع ال��ت��دخ��ني ب��ع��د الإف���ط���ار 

يزيد ال�سغط على ال�سرايني ويزيد من لزوجة 

ال���ذي يح�سل  الأك�����س��ج��ني  ن�سبة  وي��ق��ل��ل  ال����دم، 

داف��ئ  مب���اء  ال���س��ت��ح��م��ام  وع��ن��د  ال�سخ�س،  عليه 

ت�سبح  وال��ت��دخ��ني  ال�ساي  و���س��رب  الإف��ط��ار  بعد 

ال�سرايني  فرتتخي  كارثية،  اجل�سم  على  الآث��ار 

وتقل ن�سبة الأك�سجني يف الدم وقد يوؤدي الأمر 

للوفاة.

ال���ت���دخ���ني يف �سهر  ال���ت���وق���ف ع���ن  الأف�������س���ل 

رم�سان اأو التقليل منه قدر الإمكان.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ن��ب��ه��ات الأخ�����رى ك��ال�����س��اي 

والقهوة اأفاد اخ�سائي التغذية العالجية باأهمية 

اخلطوات الآتية:

ب�����س��ك��ل ع���ام ي��ج��ب ع���دم الإ�����س����راف يف ت��ن��اول 

ال�����س��اي وال��ق��ه��وة وامل��ن��ب��ه��ات، ف��م��ع��دل 4 اأك���واب 

ميثل  ل  يوميا  ال��ق��ه��وة  اأو  ال�����س��اي  م��ن  �سغرة 

�سررا.

ال�����س��ائ��م ال����ذي ي��ع��اين م��ن ال�����س��داع وتعكر 

مزاجه ب�سبب قلة ال�ساي اأو القهوة يف�سل تناول 

هذه املنبهات يف وقت متاأخر من ال�سحور، حتى 

يخفف الإح�سا�س خالل النهار باحلاجة اإليها.

يجب الإكثار من �سرب املياه، والعتماد اأكرث 

على ال�ساي الأخ�سر، وتناول املك�سرات.

�سرب احلليب قبل تناول ال�ساي اأو القهوة اأو 

املنبهات  ه��ذه  عن  البتعاد  يف  ي�ساهم  ال�سجائر 

لأنها تت�سبب يف تغير طعمها.

اآثار  لتقليل  �سروري  بانتظام  الريا�سة  لعب 

املنبهات الن�سحابية.

كبرة  كميات  و���س��رب  للبول،  م��در  الكافيني 

ال�سعور  ي�سبب  وال�سحور  الإف��ط��ار  ب��ني  م��ا  منه 

بالعط�س نهارا.

الإكثار من املنبهات التي حتتوي على كافيني 

ب��ني الإف���ط���ار وال�����س��ح��ور ي��ج��ع��ل اجل�����س��م يعتاد 

عليها، ويرفع رغبة ال�سخ�س يف تناولها بكميات 

اأكرب بعد ذلك.

ت���اأث���ر امل��ن��ب��ه��ات ع��ل��ى ال���ن���وم ي��خ��ت��ل��ف ب��اخ��ت��الف 

ال�سخ�س وعاداته، وكمية الكافيني يف الكوب الواحد 

والكميات التي يتم �سربها ب�سكل عام يف اليوم.

وي��و���س��ح ع��م��اد ال���دي���ن ف��ه��م��ي اأن ال��ري��ا���س��ة 

ب��اب  اإل م��ن  ب��امل��ن��ب��ه��ات  وث��ي��ق  ب�سكل  ت��رت��ب��ط  ل 

ال����ع����ادات، وب�����س��ك��ل ع����ام ف����اإن اأف�����س��ل م��وع��دي��ن 

لأن  ب�ساعة،  الإف��ط��ار  قبل  رم�سان  يف  للريا�سة 

ذلك يوؤدي لتك�سر خمازن الدهون، يف اجل�سم، 

ذلك  لأن  ب�ساعتني  الإف��ط��ار  بعد  الآخ��ر  وامليعاد 

التي ح�سل  ال�سعرات  يت�سبب يف حرق جزء من 

عليها الإن�سان بعد الإفطار.

االنباط-وكاالت

اأث�������ار جن����ل رئ���ي�������س ال���������وزراء ال��ك��ن��دي 

وا����س���ع���ا ب�سبب  ت��ف��اع��ال  ت������رودو  ج��ا���س��ن 

جو  الأم��رك��ي  الرئي�س  ا�ستقباله  طريقة 

اإىل  الأوىل  الر�سمية  زيارته  خالل  بايدن 

كندا. 

وظهر جنل ترودو الأكرب كزافييه دون 

خ��الل  مت�سخة،  ج����وارب  وم��رت��دي��ا  ح���ذاء 

ا���س��ت��ق��ب��ال ب��اي��دن وزوج���ت���ه ج��ي��ل يف منزل 

والديه.

وم����ن ال��غ��ري��ب اأن ك��اف��ة اأف������راد اأ���س��رة 

ت��رودو، مبن فيهم رئي�س ال��وزراء الكندي، 

كانوا يرتدون جميعا اأحذيتهم يف ال�سورة 

انتقادات  اأثار  الذي  الأمر  با�ستثناء جنله، 

وا�سعة على مواقع التوا�سل الجتماعي.

وك��ت��ب اأح����د احل�����س��اب��ات: “هل ه���ذا هو 

اأيقظه  ت����رودو، ه��ل  الأك���رب جلا�سن  الب���ن 

اأحدهم للتو واأخربه اأن يرتدي مالب�سه لأن 

الرئي�س قادم قمي�س جمعد وجوارب قذرة. 

يا لها من طريقة جيدة لتمثيل كندا«.

“هكذا  م�ستنكرا:  اآخ���ر  ح�����س��اب  وغ���رد 

ا�ستقبل جنل ترودو الرئي�س الأمركي يف 

اأوتاوا!«.

كندا ت�سجل زيادة تاريخية يف الهجرة.. 

وتريد املزيد

وقال ح�ساب اآخر على “تويرت” �ساخرا 

“ح�سنا، هذا لطيف، خا�سة  ال�سورة:  من 

ت��رودو  لنجل  املنا�سبة  الداخلية  اجل���وارب 

الأكرب، وا�سلي اأدائك اجليد يا كندا«.

اأن  الأم��رك��ي  الرئي�س  اأع��ل��ن  وال�سبت، 

ال�سغط  موا�سلة  تعتزمان  وك��ن��دا  ب���الده 

على رو�سيا عرب فر�س عقوبات “تاريخية” 

غر م�سبوقة.

وقال بايدن يف موؤمتر �سحفي م�سرتك 

مع رئي�س الوزراء الكندي جا�سن ترودو: 

الرئي�س  على  ال�سغط  موا�سلة  “نعتزم 
ال����رو�����س����ي ف����الدمي����ر ب����وت����ني ب��وا���س��ط��ة 

العقوبات التاريخية والر�سوم«.

وت����ع����ه����د ب�����اي�����دن مب����وا�����س����ل����ة ت���ق���دمي 

امل���������س����اع����دات الإن�������س���ان���ي���ة وال���ع�������س���ك���ري���ة 

لأوكرانيا.

االنباط-وكاالت

امل�سادات  اأن  ج��دي��دة  درا���س��ة  اأو�سحت 

احليوية التي يتم اإعطاوؤها ملعظم املر�سى 

الذين يدخلون امل�ست�سفيات جراء الإ�سابة 

ب��ع��دوى ف��رو���س��ي��ة ح���ادة ك���اإج���راء وق��ائ��ي 

ل  ق��د  امل�سرتكة  البكترية  ال��ع��دوى  �سد 

تزيد من فر�س البقاء على قيد احلياة.

وح���ق���ق ال���ب���اح���ث���ون يف ت���اأث���ر ا���س��ت��خ��دام 

امل�������س���ادات احل��ي��وي��ة ع��ل��ى ال��ب��ق��اء ع��ل��ى قيد 

م���ري�������س يف   2100 م����ن  اأك������رث  يف  احل����ي����اة 

 2017 ع��ام��ي  ب��ني  ال���روي���ج  يف  م�ست�سفى 

امل�������س���ادات  اإع����ط����اء  اأن  ووج��������دوا  و2021 

احليوية لالأ�سخا�س امل�سابني بعدوى اجلهاز 

ال�سائعة لن يقلل على الأرج��ح من  التنف�سي 

خطر الوفاة يف غ�سون 30 يوما.

ويف ذروة اجلائحة، مت و�سف امل�سادات 

مر�سى  م��ن  باملئة   70 حل��وايل  احليوية 

كوفيد19- يف بع�س البلدان، الأمر الذي 

البكترية  ال��ع��دوى  ح��دوث  ي�سهم يف  ق��د 

امل��ق��اوم��ة ل��ل��م�����س��ادات احل��ي��وي��ة امل��ع��روف��ة 

با�سم اجلراثيم املقاومة.

وق�����ال�����ت رئ���ي�������س���ة ف����ري����ق ال���ب���اح���ث���ني 

هوفيند  غارل�سداتر  ماغريت  ال��دك��ت��ورة 

وجامعة  اأكر�سو�س  جامعة  م�ست�سفى  من 

ال���ب���ي���ان���ات  ه�����ذه  اإن  ب����ال����روي����ج  اأو�����س����ل����و 

تن�سر يف جملة طبية،  التي مل  اجلديدة، 

يف  ك���ب���ر  “اإفراط  وج�������ود  اإىل  ت�������س���ر 

ا�ستخدام امل�سادات احليوية«.

ل��ق��د ���س��اع��د الإف��������راط يف ا���س��ت��خ��دام 

امل�����س��ادات احل��ي��وي��ة وال���س��ت��خ��دام ال�سيء 

من  العديد  مقاومة  على  امليكروبات  لها 

اأحد  العلماء  اأمر يعتربه  العالجات، وهو 

اأكرب التهديدات لل�سحة العاملية

���س��م��ل ال��ب��ح��ث امل��ر���س��ى ال���ذي���ن ثبتت 

اإ���س��اب��ت��ه��م ب��اجل��ائ��ح��ة ع���ن ط���ري���ق عمل 

ل���ل���ع���دوى  احل����ل����ق  اأو  ل�����الأن�����ف  م�������س���ح���ة 

الفرو�سية مثل الإنفلونزا اأو كوفيد19- 

ع��دوى  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  ا�ستبعاد  ومت 

بكترية موؤكدة.

يف املجمل، تلقى 63 باملئة من املر�سى 

م�سادات  مري�سا   2111 عددهم  البالغ 

اأث��ن��اء  التنف�سي  اجل��ه��از  ل��ع��دوى  ح��ي��وي��ة 

اإقامتهم يف امل�ست�سفى.

ب���وج���ه ع�����ام، ت����ويف 168 م��ري�����س��ا يف 

غ�سون 30 يوما، منهم 22 فقط مل يتم 

و�سف امل�سادات احليوية لهم.

ب���ع���د اح���ت�������س���اب ال���ع���وام���ل مب����ا يف ذل���ك 

والأم��را���س  امل��ر���س  و���س��دة  والعمر  اجلن�س 

ال��ك��ام��ن��ة ب��ني امل��ر���س��ى، وج���د ال��ب��اح��ث��ون اأن 

اأث��ن��اء  امل�����س��ادات احل��ي��وي��ة  م��ن و�سفت لهم 

عر�سة  اأك���رث  ك��ان��وا  امل�ست�سفى  يف  اإقامتهم 

للوفاة يف غ�سون 30 يوما مقارنة باملر�سى 

الذين مل يتلقوا امل�سادات احليوية.

لح���ظ ف��ري��ق ال��ب��ح��ث اأن الأ���س��خ��ا���س 

الذين ا�ستد عليهم املر�س واأولئك الذين 

ال�سحة هم  اأ�سال من اعتالل يف  يعانون 

امل�سادات  على  للح�سول  عر�سة  الأك���رث 

اأخرى  اإن عوامل  احليوية وامل��وت، وقالوا 

م��ث��ل ال��ت��دخ��ني مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ل��ه��ا دور 

اأي�سا.

ال���دك���ت���ورة ه��وف��ي��ن��د ع��ل��ق��ت ب��ال��ق��ول، 

على  امل��ف��رو���س��ة  ال��ق��ي��ود  اإىل  بالنظر  اإن���ه 

اأي درا����س���ة ب��اأث��ر رج��ع��ي م��ث��ل درا���س��ت��ه��م، 

يف  بداأتها  التي  ال�سريرية  التجربة  ف��اإن 

اأقرانها تعد �سرورية  الأخرة مع  الآونة 

لتحديد ما اإذا يتعني عالج املر�سى الذين 

ي��دخ��ل��ون امل�����س��ت�����س��ف��ى م�����س��اب��ني ب��ع��دوى 

اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����س��ي ال�����س��ائ��ع��ة ب��امل�����س��ادات 

احليوية اأم ل.

وم����ن امل���ق���رر ت���ق���دمي ه����ذا ال��ب��ح��ث يف 

الدقيقة  الأح��ي��اء  لعلم  الأوروب���ي  املوؤمتر 

ال�سهر  امل��ع��دي��ة  والأم����را�����س  ال�����س��ري��ري��ة 

املقبل يف كوبنهاغن.

خالل استقباله بايدن.. نجل 
جاستن ترودو يثير جدال واسعا

 دراسة تكشف معلومة خطيرة 
عن المضادات الحيوية


