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بساط الريح في جدة
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ال�سكر  الأنب�ط-�سب�أ 

�ضهدت الواليات املتحدة اخريا ا�ضطرابات 

عديدة، كان اأبرزها؛ تراجع االقت�ضاد بارتفاع 

االحتياطي  البنك  ورف��ع  الت�ضخم،  م��ع��دالت 

الفيدرايل االأمريكي اأ�ضعار الفائدة؛ لت�ضاعف 

امل�����ض��ك��ل��ة ال��ت��ي ع�����ض��ف��ت ب��ال��ق��ط��اع امل�����ض��ريف يف 

اعقاب انهيار ثالثة بنوك متو�ضطة احلجم يف 

بنكي  اإفال�س  اأك��ر  اأ�ضبوع، فيما يعد  اأق��ل من 

 ،2008 ي��ح��دث منذ االأزم����ة االق��ت�����ض��ادي��ة ع��ام 

ل���ت���زداد امل���خ���اوف م��ن ت��اأث��ر ال��ق��ط��اع امل�����ض��ريف 

املحلي من هذه االأزمة الحًقا.

واأ�ضار اخلبري االقت�ضادي ح�ضام عاي�س اإىل 

اأنه قد تتاأثر البنوك املحلية بهذه االأزمة من 

باأن  املودعني  ك�ضعور  معنوية،  تداعيات  خالل 

هذه  اأن  ع��ن  النظر  بغ�س  خطر،  يف  اموالهم 

ما  ال��ودائ��ع  ه��ذه  ل�ضحب  تدفعهم  قد  البنوك 

يوؤدي اإىل م�ضاكل يف القطاع امل�ضريف، نظًرا اإىل 

ت�ضهيالت  يقدم  ال��ودائ��ع  اإجمايل  77% من  اأن 

م�ضرفية اإذ ال ميكن للبنوك طلب الت�ضهيالت 

م��ن ال��ع��م��الء ل�����ض��داد ال���ودائ���ع، م��و���ض��ًح��ا اأن��ه 

م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ن��ظ��ري��ة مي��ك��ن ل��ل��م��ودع��ني ان 

يتقدموا مرة واح��دة بطلب ودائعهم، اما من 

ناحية العملية فانه اأقرب للم�ضتحيل يف بع�س 

احلاالت.

وب����ني اأن ال��ق��ط��اع امل�����ض��ريف امل��ح��ل��ي ي��دي��ر 

اإىل توفر  ا�ضتثماراته بح�ضافة كبرية، ا�ضافًة 

ال��ودائ��ع(،  ت�ضهيالت  كحجم   ( ج��ي��دة  �ضيولة 

هاما  رقابًيا  دوًرا  ي��وؤدي  امل��رك��زي  البنك  فيما 

اذ و�ضع �ضوابط لهذه  على القطاع وعملياته 

االقت�ضادية،  القطاعات  بع�س  يف  الت�ضهيالت 

راأ�س  كفاية  بن�ضبة  تتمتع  املحلية  البنوك  واأن 

الن�ضبة  م��ن  اعلى  ه��ي  وال��ت��ي   %18 امل��ال بنحو 

املحددة.
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رغم غياب بهجة رمضان والغالء والوضع المالي 
الصعب ٠٠ ثقافة اإلفطار لدى األردنيين باقية

 العقاب البدني في المدارس... ظاهرة متكررة.. 
من يمنعها

الأنب�ط – زينة الرببور

رغم توفر املنتجات الغذائية على اختالف 

ا���ض��ن��اف��ه��ا ط��ي��ل��ة ا���ض��ه��ر ال���ع���ام، اال ان م��ا زال 

وتوافد  االإف��ط��ار  طاولة  على  االأ�ضناف  تنوع 

املواطنني غري املرر على االأ�ضواق الذي يولد 

ارتفاع االأ�ضعار، هي امل�ضاهد املكررة �ضنويا دون 

�ضيناريو  تكرار  من  بالرغم  منطقية،  اأ�ضباب 

ال���ظ���روف امل��ع��ي�����ض��ي��ة ال��ق��ا���ض��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، 

ف����االأج����واء ال��ت��ي ك���ان ي��ف��ر���ض��ه��ا ه���ذا ال�ضهر 

تباع  التي  الغريبة  باالأطباق  الف�ضيل متمثلة 

ف��ق��ط خ���الل رم�����ض��ان مل ت��ع��د م��وج��ودة فكل 

ب��ات متاح وب��اأي وق��ت، وه��ذا املتاح جعل  �ضيء 

بهجة رم�ضان لهذا العام خمتلفة عما �ضبقها، 

فال�ضوؤال املطروح ملاذا تنفتح قابلية املواطنني 

حقاً  وه��ل  ال�ضهر؟  ه��ذا  خ��الل  مفرط  ب�ضكل 

ال�ضيام �ضبب منطقي يرر هذه الظاهرة؟ 

ل���الإج���اب���ة ع��ل��ى ه����ذه االأ���ض��ئ��ل��ة ر����ض���دت “ 

مل��ع��رف��ة االأ���ض��ب��اب  “ اآراء م��واط��ن��ني  االأن���ب���اط 

اإحدى  راأي  فكان  الظواهر  هذه  وراء  الكامنة 

ال�ضيدات اأن ال�ضائم يكون لديه �ضعور باجلوع 

امل���ف���رط وك���اأن���ه ���ض��ي��اأك��ل ك���ل االأ����ض���ن���اف على 

رغم  الوجبات  لتنويع  يلجاأ  لذلك  الطاولة، 

او ثالثة  ل��ي��وم��ني  ك��ب��رية تكفي  ك��م��ي��ات  ان��ه��ا 

الف���ت���ة ان���ه���ا ح���ال���ة ن��ف�����ض��ي��ة اأك�����ر م���ن ح��اج��ة 

حقيقية.

تقوم  اأن��ه��ا  اأخ����رى  ���ض��ي��دة  راأي  ك���ان  بينما 

بتنويع االأ�ضناف لتحفيز اطفالها على حمبة 

االآب��اء  اأح��د  ق��ال  بينما  عليه،  والتعود  ال�ضيام 

اأن اأعمار االأفراد تلعب دوراً كبريا فقد يختار 

ما  وه���ذا  ال�ضغار  يف�ضلها  ال  ا�ضنافا  الكبار 

يلزم االم على حت�ضري اأكر من �ضنفني.

ب���دوره���ا ق��ال��ت ���ض��ي��دة اأخ�����رى اأن ال�����ض��ي��ام 

مرهق جدا والطبخ ب�ضكل يومي قد يرهق ربة 

اأ�ضناف   4 لتح�ضري  تلجاأ  لذلك  اك��ر  املنزل 

مثال بغر�س اأكلها على مدار ثالثة اأيام.

العائلة  جت��ت��م��ع  “عندما  ���ض��ي��دة:  وق��ال��ت 

كاملة .
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النب�ط - �سذى حت�مله 

كر يف االأيام االخرية جلوء بع�س املعلمني 

اأن  رغ��م  للتالميذ،  ال��ب��دين  ال��ع��ق��اب  ملمار�ضة 

بقرار  �ضنويا  تذكر  والتعليم   الرتبية  وزارة 

هذه  الأن   ، املدار�س  يف  ال�ضرب  ا�ضتخدام  منع 

لدى  وج�ضدية  نف�ضية  اث���ارا  ت��رتك  املمار�ضة 

ال��ط��ل��ب��ة  و الب����د م���ن ال��ق�����ض��اء ع��ل��ي��ا ب��ل��ج��وء 

وا���ض��ال��ي��ب تربوية  امل��ع��ل��م��ني ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 

حديثة كالتاأديب االيجابي . 

 2007 وك���ان���ت احل��ك��وم��ة ا����ض���درت يف ع���ام 

وهي   1 رقم  االأردين  والتعليم  الرتبية  قانون 

ت��ع��ل��ي��م��ات االن�����ض��ب��اط ال��ط��الب��ي يف امل���دار����س 

احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ض��ة وت��ع��دي��الت��ه��ا “ ون�س 

القانون يف اأحكامه العامة على اأنه ينبغي عدم 

باأي �ضورة  البدين  العقاب  اإىل  املدر�ضة  جلوء 

م��ن ال�����ض��ور، مب��ا يف ذل���ك م��ن��ع ال��ط��ال��ب من 

تناول وجبة الطعام يف موعدها.

و اكد امل�ضت�ضار االأ�ضري والرتبوي الدكتور 

م���رر يقدم  اي  ي��وج��د  ان���ه ال  ال���زي���ود،  خليل 

فيه املعلم على العقوبات اجل�ضدية للطلبة او 

االهانة اللفظية، م�ضريا اإىل اأن بع�س املعلمني 

عديدة  الأ�ضباب  البدين  العقاب  اإىل  يلجوؤون 

البدائل،  فكرة  على  يتدرب  املعلم مل  اأن  منها 

فيجد ال�����ض��رب ا���ض��ه��ل م��ن اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 

باأن  خاطئ  اعتقاد  هناك  اأن  اإ�ضافة  االخ��رى، 

تن�ضئة  الطلبة  تن�ضئة  على  ي�ضاعد  ال�����ض��رب 

نف�ضية  عقدا  ينبت  ال�ضرب  اأن  اإال  �ضحيحة 

لدى الطلبة .

وتابع اأن ال�ضرب يخرج جيال يورث اجليل 

االخر بكمية اكر من ال�ضرب والعنف، داعيا 

اإىل اخ�ضاع املعلمني لتدريب مكثف عن بدائل 

العقاب، اإ�ضافة اإىل ف�ضل املنفعة وال�ضلوك عن 

منابر  طريق  عن  والتثقيف  البع�س،  بع�ضها 

املمار�ضات  ملنع هذه  االع��الم  وو�ضائل  امل�ضاجد 

اخلاطئة.
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عايش: تداعيات معنوية قد تتأثر بها البنوك المحلية في هذه األزمة

مخاوف من تأثر القطاع المصرفي 
المحلي بأزمة البنوك األمريكية 

النب�ط-وك�لت

قال نادي االأ�ضري، ام�س الثالثاء، اإن تزايداً 

يف عدد امل�ضابني بال�ّضرطان واالأورام بدرجات 

 2021 العام  منذ  االأ�ضرى  ي�ضهده  خمتلفة 

ووفًقا للموؤ�ض�ضات املخت�ضة يف �ضوؤون االأ�ضرى، 

االإ�ضابة  من  يعانون  اأ�ضريا   )24( نحو  ف��اإن 

بال�ّضرطان واالأورام بدرجات متفاوتة

وب����نّي ن����ادي االأ�����ض����ري، يف ب��ي��ان ل����ه، ام�����س 

املر�ضى خ�ضع  اأّن ج��زًءا من ه��وؤالء  الثالثاء، 

اإىل  بحاجة  وه��م  ل��ل��ورم،  ا�ضتئ�ضال  لعمليات 

ينتظر  اآخ���ر  وج���زء  ح��ث��ي��ث��ة،  م��ت��اب��ع��ة �ضحية 

اإىل  اإ�ضافة  ال��ورم،  لطبيعة  نهائيا  ت�ضخي�ضا 

ح��ال��ة االأ����ض���ري ي��ع��ق��وب ق����ادري ال����ذي يحتاج 

الغدة  يف  )حميد(  ورم  ا�ضتئ�ضال  عملية  اإىل 

االأ�ضرى  امل�ضابني  بني  من  احل��االت  واأ�ضعب 

ووليد  ع��واد،  اأب��و  واأح��م��د  الرفاعي،  )عا�ضف 

دقة، وعلي احلروب، ومو�ضى �ضوفان(

واالأ����ض���ري ع��ا���ض��ف ال��رف��اع��ي )20 ع��اًم��ا( 

من رام اهلل، هو اأ�ضعب احل��االت، اعُتقل وهو 

م�ضاب بال�ّضرطان،.

التف��سيل �ص »9«

النب�ط-وك�لت

دع���ت ال��ق��وى ال��وط��ن��ي��ة واالإ���ض��الم��ي��ة اإىل 

ي��وم االأر����س،  ال��وا���ض��ع��ة يف فعاليات  امل�����ض��ارك��ة 

يومي  املقبلني،  واجلمعة  اخلمي�س  واع��ت��ب��ار 

غ�ضب �ضعبي يف وجه االحتالل وامل�ضتوطنني، 

تزامناً مع ذكرى يوم االأر�س

اجتماعها  ع��ق��ب  ب��ي��ان  ال��ق��وى يف  وق��ال��ت 

االأ���ض��ب��وع��ي: اإن���ن���ا ن��دع��و اإىل اع��ت��ب��ار ي��وم��ي 

اخل��م��ي�����س واجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل��ني ي��وم��ي غ�ضب 

����ض���ع���ب���ي، ت����ع����ب����رياً ع�����ن رف���������س االح����ت����الل 

وامل�ضتوطنني، والدفاع عن االأر�س

ودع����ت ل��ل��م�����ض��ارك��ة ال��وا���ض��ع��ة يف ف��ع��ال��ي��ات 

ي���وم االأر������س وخ��ا���ض��ة يف االأرا����ض���ي املحاطة 

اإط��ار  يف  الع�ضكرية،  واحل��واج��ز  بامل�ضتوطنات 

املقاومة ال�ضعبية امل�ضتمرة يف كل فل�ضطني

االح���ت���الل  م���وا����ض���ل���ة  اأن  ع���ل���ى  و�����ض����ددت 

لت�ضعيد عدوانه وجرائمه �ضد �ضعبنا،.
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تزايد أعداد االصابات السرطان 
واألورام بين األسرى

في ذكرى يوم األرض 
دعوات لفعاليات غضب شعبي 

النب�ط-وك�لتالخميس والجمعة

���ض��ددت ق����وات االح���ت���الل االإ���ض��رائ��ي��ل��ي من 

اإج���راءات���ه���ا يف م��ن��اط��ق ج��ن��وب م��دي��ن��ة نابل�س 

يف  وحت��دي��داً  املحتلة،  الغربية  ال�ضفة  �ضمايّل 

وال��ت��ي يعي�س فيها نحو  وب��ي��ت��ا،  ب��ل��دات ح���وارة 

اإ�ضابة  األف فل�ضطيني، وذلك على خلفية   180

اإطالق  عملية  يف  بجراح  اإ�ضرائيليني  جنديني 

نار وقعت يف بلدة حوارة م�ضاء ال�ضبت املا�ضي

الثالثة  النار يف ح��وارة هي  اإط��الق  وعملية 

م����ن ن���وع���ه���ا ال���ت���ي ا����ض���ت���ه���دف���ت م�����ض��ت��وط��ن��ني 

خالل  االإ�ضرائيلي  االحتالل  جي�س  يف  وجنوداً 

من  امل�ضتوطنون  �ضّعد  ظله  ويف  ف��ق��ط،  �ضهر 

ف�ضاًل  املحيطة،  والقرى  البلدة  يف  هجماتهم 

امل�ضددة  عن تعزيز قوات االحتالل الإجراءاتها 

بحق الفل�ضطينيني يف املنطقة

وا���ض��ت��ك��ى ع�����ض��رات امل���واط���ن���ني يف اأح���ادي���ث 

م��ن��ف�����ض��ل��ة ل���� امل���رك���ز ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي ل���الإع���الم 

م��ن االإج������راءات امل�����ض��ددة ال��ت��ي تتخذها ق��وات 

االحتالل بحقهم، حيث يرف�س االحتالل لعدد 

اأبوابها يف بلدة  كبري من املحال التجارية فتح 

حوارة وبيتا
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حوارة.. حصار مشدد وعقاب جماعي يخنق أهلها في رمضان

 خالل لقائه رئيسة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

الخصاونة: البنك يعد أحد أهم الشركاء والداعمين لألردن 

المسحراتي ٠٠ تقليد رمضاني يتراجع مع هيمنة وسائل االتصال

الصفدي يلتقي وزير الخارجية والمغتربين اللبناني

النب�ط-عم�ن
  

ا���ض��ت��ق��ب��ل رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����ض��ر 

اخل�����ض��اون��ة يف م��ك��ت��ب��ه ب��رئ��ا���ض��ة ال������وزراء ام�����س 

الثالثاء، رئي�ضة البنك االأوروبي الإعادة االإعمار 

والتنمية اوديل رينو با�ضو والوفد املرافق .

واأكد رئي�س الوزراء خالل اللقاء الذي ح�ضرته 

زينة طوقان،  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزي��رة 

البنك  م��ع  االأردن  تربط  التي  ال�ضراكة  ع��الق��ات 

اأن  اإىل  االأوروب���ي الإع��ادة االإع��م��ار والتنمية، الفتا 

ال�ضركاء والداعمني لالأردن  اأهم  اأحد  البنك يعد 

وعلى م�ضتوى القطاعني العام واخلا�س .

ال���ذي يقدمه  ال��دع��م  ال����وزراء  وث��م��ن رئي�س 

ال��ب��ن��ك االأوروب��������ي الإع������ادة االإع����م����ار وال��ت��ن��م��ي��ة 

لالأردن يف عدد من القطاعات واملجاالت، منوها 

التخطيط  وزارة  يف  منحة  اتفاقية  توقيع  اإىل 

 30 وال��ت��ع��اون ال���دويل ال��ي��وم م��ع البنك بقيمة 

مياه  ان�ضاء حمطة معاجلة  لدعم  ي��ورو  مليون 

يف منطقة الغباوي.

واكد رئي�س الوزراء اأهمية هذه الزيارة التي 

تقوم بها رئي�ضة البنك االوروبي الإعادة االعمار 

والتنمية اىل االردن لتعزيز التعاون بني االردن 

والبنك.
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النب�ط- فرح مو�سى

�ضهر  ال�����ض��ام��دة يف   ال��ع��ادات  م��ن  الت�ضحري 

التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  رغ���م  الف�ضيل  رم�����ض��ان 

وانت�ضار و�ضائط االت�ضال احلديثة.

و ي�����ض��ف��ي ال��ت�����ض��ح��ري ع��ل��ى ال�����ض��ه��ر امل��ب��ارك 

ج��م��ال��ي��ة رائ���ع���ة وي���ق���وم ب��ه��ا ���ض��خ�����س وخ��ا���ض��ة 

االغاين التي يطلقها  امل�ضحراتي  وهو  يجوب 

ب���ني االح����ي����اء ي�����ض��رب ع��ل��ى ال��ط��ب��ل ب��ط��ري��ق��ة  

ليفيقوا  ال��ن��ائ��م��ني  لتنبيه  رائ���ع���ة   م��و���ض��ي��ق��ي��ة 

ل��ت��ن��اول وج��ب��ة ال�����ض��ح��ور ال��ت��ي ت�����ض��اع��ده��م على 

ال�ضيام.

 ويرافق التطبيل كلمات جميلة ومنها..

 يا نامي وحد الدامي 

 يا غايف وحد اهلل 

يا �ضامي وحد موالك يلي خلقك ما بن�ضاك. 

قوموا اىل �ضحوركم رم�ضان اجا يزوركم تعلى 

هذه الكلمات الرائعة ي�ضحو ال�ضائمون.

االب��واب  على  يطرقون  امل�ضحرين،  وبع�س   

التي يعرفون ا�ضحابها او اإذا طلبوا منهم ذلك.

ومنهم  متطوعا  يبادر  من  امل�ضحرين  وم��ن 

م��ن ي��اأخ��ذ اج���را مم��ا ي��دف��ع��ه اأه���ل احل���ي ال��ذي 

يدعو لل�ضحور فيه وذلك يف ليلة الوقفة لعيد 

الفطر.

وك����ان امل�����ض��ح��ر ���ض��اب��ق��ا ي��ج��وب ك���ل ال��ق��ري��ة، 

املدينة  احياء  يق�ضمون  االأي���ام  ه��ذه  يف  ولكنهم 

بينهم .

التف��سيل �ص »4«

النب�ط- عّم�ن

ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية  بحث نائب رئي�س 

و����ض���وؤون امل��غ��رتب��ني اأمي����ن ال�����ض��ف��دي م��ع وزي��ر 

اللبنانية  اجلمهورية  يف  واملغرتبني  اخلارجية 

العالقات  بوحبيب،  عبداهلل  الدكتور  ال�ضقيقة 

االأخوية بني البلدين، وق�ضايا اإقليمية ودولية 

ذات اهتمام م�ضرتك.

ال��ذي جرى يف  واأك��د الوزيران خالل اللقاء 

مقر وزارة اخلارجية و�ضوؤون املغرتبني احلر�س 

التاريخية  العالقات  على  البناء  على  امل�ضرتك 

بني اململكة ولبنان وزي��ادة التعاون الذي يخدم 

م�ضالح البلدين ال�ضقيقني.

م�����ض��رتك��ة بعد  ���ض��ح��اف��ي��ة  ت�����ض��ري��ح��ات  ويف 

العالقات  ا�ضرتاتيجية  ال�ضفدي  اأك��د  ال��ل��ق��اء، 

اإىل  م�����ض��رياً  وت��اري��خ��ي��ت��ه��ا،  اللبنانية  االأردن���ي���ة 

“عقود من التعاون والتن�ضيق والعمل امل�ضرتك 
ال�ضقيقني،  ب��ل��دي��ن��ا  م�����ض��ال��ح  اأج����ل خ��دم��ة  م��ن 

واالإ�ضهام يف خدمة م�ضاحلنا وق�ضايانا العربية 

ب�ضكل عام«.

اإىل  ال��وق��وف  يف  �ضي�ضتمر  االأردن  اإن  وق���ال 

ج��ان��ب ل��ب��ن��ان ال�����ض��ق��ي��ق ل��ت��ج��اوز االأزم������ة ال��ت��ي 

واأل��ق��ه  اأم��ن��ه  ي�ضتعيد  “اأن  اأج����ل  م��ن  ي��واج��ه��ه 

وبريقه ومكانته منارة يف منطقتنا العربية«.

بتوجيهات  للبنان  اململكة  دع��م  اأن  واأ���ض��اف 

جاللة امللك عبداهلل الثاين ثابت وم�ضتمر، لكن 

الداخل  من  يبداأ  اأن  يجب  واملعاجلة  االإ���ض��الح 

اللبنانيني  اأ�ضقاءنا  ب��اأن  نثق  “ونحن  اللبناين 

���ض��ي��ك��ون��وا ق����ادري����ن ع���ل���ى جت������اوز ال��ت��ح��دي��ات 

اأجل  من  ال�ضرورية  التوافقات  اإىل  والو�ضول 

تفعيل العمل .

التف��سيل �ص »2«

  الأربعاء   7  رم�شان  1444 هـ  - املوافق  29  اآذار  2023 م - العدد  6359 - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شابعة ع�شرة

 الأنب�ط – ي�را ب�دو�سي

التوا�ضل  من�ضات  ع��ر  مهند�ضون  ت���داول 

االج���ت���م���اع���ي ب��ع�����س امل���ع���ل���وم���ات ف��ي��م��ا يخ�س 

م�ضروع تعديل نظام �ضندوق التقاعد الأع�ضاء 

ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���ض��ني ، ب���اأن���ه مت ف��ر���س ع��ل��ى كل 

���ض��ن��وات خ���رة( مبلغ   5 م��ن  اع��ل��ى   ( مهند�س 

�ضهري يرتاوح بني 110-50 دينارا باالإ�ضافة 

دينارا   60 البالغ  ال�ضنوي  اال�ضرتاك  دفع  اىل 

�ضنويا ، وانه يف حال عدم الدفع ) يف حالة عدم 

وجود �ضفة ال�ضابطة العدلية فانه يتم ايقاف 

ممار�ضته للمهنة كمهند�س بنقابة املهند�ضني(او 

يف حال قد يكون الحق امتالك �ضفة ال�ضابطة 

التعميم  او  �ضفره  منع  يتم  ق��د  ف��ان��ه  العدلية 

عليه بعد رفع ق�ضية تهرب من التزام مايل

على  املهند�ضني  يتناوله  عما  اأكر  للحديث 

مواقع .

التف��سيل �ص »7«

المهندسين ... العقوبات بـ حال 
عدم تسديد القسط بين »تعديالت 

التقاعد« والرأي القانوني



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الصفدي يلتقي وزير الخارجية والمغتربين اللبناني
االنباط- عّمان

ب���ح���ث ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال����������وزراء ووزي�����ر 

اخل����ارج����ي����ة و�������س������وؤون امل����غ����رتب����ن اأمي�����ن 

واملغرتبن  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  م��ع  ال�سفدي 

الدكتور  ال�سقيقة  اللبنانية  اجلمهورية  يف 

بن  االأخ��وي��ة  العالقات  بوحبيب،  ع��ب��داهلل 

ال��ب��ل��دي��ن، وق�����س��اي��ا اإق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة ذات 

اهتمام م�سرتك.

واأك������د ال�����وزي�����ران خ����الل ال���ل���ق���اء ال���ذي 

و����س���وؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م��ق��ر  يف  ج���رى 

امل��غ��رتب��ن احل��ر���س امل�����س��رتك ع��ل��ى ال��ب��ن��اء 

ع��ل��ى ال���ع���الق���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ب���ن امل��م��ل��ك��ة 

ولبنان وزيادة التعاون الذي يخدم م�سالح 

ال�سقيقن. البلدين 

م�����س��رتك��ة  ���س��ح��اف��ي��ة  ت�����س��ري��ح��ات  ويف 

ا�سرتاتيجية  ال�����س��ف��دي  اأك���د  ال��ل��ق��اء،  ب��ع��د 

وتاريخيتها،  اللبنانية  االأردن��ي��ة  العالقات 

والتن�سيق  التعاون  من  “عقود  اإىل  م�سرياً 

م�سالح  خدمة  اأج��ل  من  امل�سرتك  والعمل 

ب��ل��دي��ن��ا ال�����س��ق��ي��ق��ن، واالإ����س���ه���ام يف خ��دم��ة 

م�ساحلنا وق�سايانا العربية ب�سكل عام«.

ال��وق��وف  يف  �سي�ستمر  االأردن  اإن  وق���ال 

االأزم��ة  لتجاوز  ال�سقيق  لبنان  ج��ان��ب  اإىل 

اأمنه  ي�ستعيد  “اأن  اأج��ل  من  يواجهه  التي 

منطقتنا  يف  منارة  ومكانته  وبريقه  واألقه 

العربية«.

ل��ل��ب��ن��ان  امل���م���ل���ك���ة  دع�������م  اأن  واأ��������س�������اف 

ب��ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

وامل��ع��اجل��ة  االإ����س���الح  ل��ك��ن  وم�ستمر،  ث��اب��ت 

يجب اأن يبداأ من الداخل اللبناين “ونحن 

ن��ث��ق ب����اأن اأ���س��ق��اءن��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ���س��ي��ك��ون��وا 

والو�سول  التحديات  جت��اوز  على  ق��ادري��ن 

تفعيل  اأجل  من  ال�سرورية  التوافقات  اإىل 

املوؤ�س�سات  ه��ذه  ومتكن  املوؤ�س�ساتي  العمل 

ال�سعب  وخدمة  لبنان  م�سالح  خدمة  من 

اإليه  دائ��م��ا  ينظر  ال��ذي  ال�سقيق،  اللبناين 

وبعالقتنا  ب��ه  ن��ع��ت��ز  �سقيقاً  ���س��ع��ب��اً  االأردن 

معه«.

مع  حم��ادث��ات��ه  اأن  اإىل  ال�سفدي  واأ���س��ار 

بوحبيب تناولت التعاون االقت�سادي، ومبا 

يف ذلك تزويد اململكة لبنان بالكهرباء عرب 

البنك  مع  اتفاقه  لبنان  اإجن��از  فور  �سوريا، 

ال������دويل ال�����ذي ���س��ي��م��ول م�������س���روع ال��رب��ط 

الكهربائي.

ال�سورين، قال  بالالجئن  يتعلق  وفيما 

ال�سفدي اإن توفري العي�س الكرمي لالجئن 

فقط  امل�ست�سيفة  ال��دول  م�سوؤولية  لي�ست 

بل م�سوؤولية م�سرتكة للمجتمع الدويل.

ما  ب��ك��ل  ال��ق��ي��ام  يف  “�سن�ستمر  واأ����س���اف 

الكرمي  العي�س  توفري  اأج��ل  من  ن�ستطيعه 

ل��الج��ئ��ن اإىل ح��ن ت��وف��ر ال���ظ���روف ال��ت��ي 

تتيح العودة الطوعية لهم اإىل بلدهم«.

ال�سورين  الالجئن  اأن  ال�سفدي  واأك��د 

لن  وبالتايل  كارثية  اأزمة  �سحايا  “اأ�سقاء 
من  دائ��م��اً  وج��دوه  ما  اإال  االأردن  يجدوا يف 

دعم واإ�سناد اإىل حن اأن يعودوا اإىل بلدهم 

التي ناأمل اأن ت�ستعيد اأي�ساً عافيتها واأمنها 

وا�ستقرارها ودورها.«

بالتن�سيق  تعمل  اململكة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

حل  اإىل  التو�سل  على  ال��دويل  املجتمع  مع 

���س��ي��ا���س��ي ل���الأزم���ة ال�����س��وري��ة، ع��رب امل��ب��ادرة 

ينخرط  عربي  دور  على  القائمة  االأردن��ي��ة 

وفق  ال�سورية  احلكومة  مع  مبا�سر  ب�سكل 

للتو�سل  اخلطوة  مقابل  اخلطوة  منهجية 

ويعالج  االأزم���ة  ه��ذه  ينهي  متدرج  حل  اإىل 

كل تبعاتها ال�سيا�سية واالإن�سانية واالأمنية.

“دولتان  ول��ب��ن��ان  االأردن  اأن  واأ�����س����اف 

ب�سكل  ومعنيان  ال�سقيقة  ل�سوريا  ج��ارت��ان 

اأن  ويف  االأزم������ة  ه����ذه  ت��ن��ت��ه��ي  اأن  يف  ك��ب��ري 

ال��ت��ي دف���ع ال�سعب  ال��ك��ارث��ة  ن��ت��ج��اوز ه���ذه 

وحتملنا  لها،  كبرياً  ثمناً  ال�سقيق  ال�سوري 

ال�سلبية  انعكا�ساتها  اأي�ساً  املنطقة  يف  نحن 

علينا جمعياً«.

ول��ف��ت اإىل اأن���ه ب��ح��ث ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

واجل��ه��ود  الفل�سطينية  الق�سية  اللبناين 

امل���ب���ذول���ة ل���وق���ف ال���ت���ده���ور يف االأرا�����س����ي 

لالأجندات  والت�سدي  املحتلة  الفل�سطينية 

امل��ت��ط��رف��ة ال��ت��ي حت����اول ا���س��ت��ب��اح��ة ح��ق��وق 

ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال�����س��ق��ي��ق واحل����وؤول 

دون التو�سل اإىل حقوقه ال�سيا�سية كاملًة، 

خ�����س��و���س��اً ح��ق��ه يف ال���دول���ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ذات 

على  املحتلة  القد�س  وعا�سمتها  ال�سيادة 

1967 على  م��ن ح���زي���ران  ال���راب���ع  خ��ط��وط 

اأ�سا�س حل الدولتن.

ب��اأن��ن��ا  ال���ث���اب���ت  م��وق��ف��ن��ا  “اأكدنا  وق�����ال 

ال�سعب  ج��ان��ب  اإىل  اإم��ك��ان��ي��ات��ن��ا  ب��ك��ل  ن��ق��ف 

وم�ستمرون  وحقوقه  ال�سقيق  الفل�سطيني 

اإق��ل��ي��م��ي��اً ودول���ي���اً  يف ال��ت��ن�����س��ي��ق ويف ال��ع��م��ل 

م���ن اأج�����ل وق����ف م���ا ي��ت��ع��ر���س ل���ه ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني ال�سقيق من انتهاكات م�ستمرة 

الو�سع  تغيري  حم���اوالت  ووق���ف  حل��ق��وق��ه، 

املقد�سات  يف  القائم  وال��ق��ان��وين  التاريخي 

االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س املحتلة«.

امل���ل���ك،  “جاللة  ال�������س���ف���دي  واأ������س�����اف 

يوجه  دائ��م��اً  املقد�سات،  ه��ذه  على  الو�سي 

ويتابع ب�سكل مبا�سر اجلهود التي تقوم بها 

وهويتها  املقد�سات  حماية  اأجل  من  اململكة 

وامل�سيحية«. االإ�سالمية  العربية 

من جانبه، اأكد بوحبيب عمق العالقات 

التاريخية بن البلدين وثمن اجلهود التي 

لدعم  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  يقودها 

لبنان.

ال��ل��ب��ن��اين  ال�����س��ع��ب  ���س��ك��ر  “اأحمل  وق����ال 

ل��ك��ل  االأردين  ول��ل�����س��ع��ب  امل���ل���ك  جل���الل���ة 

للبنان  اأر�سلت  التي  االإن�سانية  امل�ساعدات 

وحتديداً  به،  حلت  وكارثة  فاجعة  كل  عند 

مرفاأ  يف  وق��ع  ال��ذي  الكبري  االن��ف��ج��ار  بعد 

بريوت يف اآب 2020«.

احل���ك���وم���ة  “اإن  ح���ب���ي���ب  ب����و  واأ�������س������اف 

اللبنانية توؤيد االأردن فيما يخ�س االأحداث 

االأخرية والت�سعيد املدان من قبل �سلطات 

املحتلة،  فل�سطن  يف  االإ�سرائيلي  االحتالل 

وحت�����دي�����داً يف م���دي���ن���ة ال����ق����د�����س، وت��ث��م��ن 

على  املحافظة  اأج��ل  م��ن  الدولية  حركتها 

الفل�سطيني. ال�سعب  حقوق 

ك��م��ا ن���وؤك���د ع��ل��ى ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

يف  واالإ���س��الم��ي��ة  امل�سيحية  امل��ق��د���س��ات  ع��ل��ى 

املدينة«.

وث���م���ن وزي�����ر خ���ارج���ي���ة ل��ب��ن��ان امل���ب���ادرة 

االأردنية فيما يخ�س االأزمة ال�سورية.

م�سرتك  تن�سيقي  اإط��ار  اإيجاد  اإىل  ودع��ا 

املاأ�ساة  “هذه  ال�سورين،  النازحن  لق�سية 

االإن�����س��ان��ي��ة ل��ي�����س��ت ف��ق��ط م��اأ���س��اة امل��دن��ي��ن 

اأي�ساً  بل  ووطنهم  اأرا�سيهم  من  النازحن 

عبء كبري على لبنان على جميع االأ�سعدة 

االق���ت�������س���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة وب���االأخ�������س 

واالأمنية«. ال�سيا�سية 

اأي�ساً  اأ���س��دد  اأن  “اأود  بوحبيب  واأ���س��اف 

ع���ل���ى ������س�����رورة ت����ع����اون ع����رب����ي ���س��ي��ا���س��ي��ي 

ودب��ل��وم��ا���س��ي، ون��دع��و ب��ا���س��م ل��ب��ن��ان ال���دول 

ال��وث��ي��ق يف جم��ال  ال���ت���ع���اون  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة 

واأه��م��ي��ة  االق��ت�����س��ادي،  وال��ت��ك��ام��ل  التنمية 

ال���رب���ط ب���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة يف امل��ج��االت 

كافة وخا�سة يف قطاعات التجارة والطاقة 

واملياه«.

 الحنيطي يفتتح قيادة لواء سمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

 المياه: ضبط بئر مخالفة داخل مزرعة 
دواجن في الخالدية 

اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تقر الخطة 
التنفيذية لالستراتيجية الوطنية للمرأة 

الخصاونة: البنك يعد أحد أهم الشركاء والداعمين لألردن
 خالل لقائه رئيسة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

األردن يتطلع لمزيد من استثمارات البنك في العديد من المجاالت الحيوية

 الملكة رانيا العبد اهلل تشارك في افتتاح معرض بساط الريح في جدة

االنباط- عمان

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

ال��ب��ن��ك االأوروب����ي  ال��ث��الث��اء، رئي�سة  ال����وزراء ام�����س  ب��رئ��ا���س��ة 

الإعادة االإعمار والتنمية اوديل رينو با�سو والوفد املرافق .

وزي��رة  ال��ذي ح�سرته  اللقاء  خ��الل  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د 

ال�سراكة  زينة طوقان، عالقات  الدويل  والتعاون  التخطيط 

ال��ت��ي ت��رب��ط االأردن م��ع ال��ب��ن��ك االأوروب������ي الإع�����ادة االإع��م��ار 

ال�����س��رك��اء  اأه����م  اأح����د  ي��ع��د  ال��ب��ن��ك  اأن  وال��ت��ن��م��ي��ة، الف��ت��ا اإىل 

والداعمن لالأردن وعلى م�ستوى القطاعن العام واخلا�س 

.

وثمن رئي�س الوزراء الدعم الذي يقدمه البنك االأوروبي 

ل����الأردن يف ع���دد م��ن القطاعات  الإع����ادة االإع���م���ار وال��ت��ن��م��ي��ة 

وزارة  يف  م��ن��ح��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  اإىل  م��ن��وه��ا  وامل����ج����االت، 

 30 بقيمة  ال��ب��ن��ك  م��ع  ال��ي��وم  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط 

منطقة  يف  مياه  معاجلة  حمطة  ان�ساء  لدعم  ي��ورو  مليون 

الغباوي.

بها  تقوم  التي  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأهمية  ال���وزراء  رئي�س  واك��د 

االردن  اىل  والتنمية  االعمار  الإعادة  االوروبي  البنك  رئي�سة 

البيئة  على  واالط���الع  والبنك  االردن  ب��ن  التعاون  لتعزيز 

مل��زي��د من  االأردن  ت��ط��ل��ع  م���وؤك���دا  امل��م��ل��ك��ة،  اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف 

ا�ستثمارات البنك يف العديد من املجاالت احليوية.

قانون جديد  ا�سدار  وا�سار اخل�ساونة اىل عزم احلكومة 

املعيقات  من  للحد  واخلا�س  العام  القطاعن  بن  لل�سراكة 

من  ال��ع��دي��د  تنفيذ  ام���ام  احل���ايل  ال��ق��ان��ون  يت�سمنها  ال��ت��ي 

التنموية واخلدمية. امل�سروعات 

من جهتها، اأ�سارت رئي�سة البنك االأوروبي الإعادة االإعمار 

وا�ستثماراته  ن�ساطاته  لتو�سيع  البنك  تطلع  اإىل  والتنمية، 

يف اململكة.

التي يعتزم  امل�سروعات  البنك بالعديد من  واأكدت اهتمام 

والطاقة  وامل��ي��اه  الطاقة  جم��االت  يف  �سيما  تنفيذها  االأردن 

النظيفة واالقت�ساد االخ�سر .

االنباط- جدة

اهلل  العبد  ران��ي��ا  امللكة  ج��الل��ة  ���س��ارك��ت   

�ساحبة  جانب  اإىل  االثنن،  م�ساء  جدة  يف 

عبداهلل  بنت  عادلة  االأم��رية  امللكي  ال�سمو 

جمل�س  رئي�سة  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  ب��ن 

للرعاية  الوطنية  اخلريية  املوؤ�س�سة  اأمناء 

ب��اف��ت��ت��اح  “نرعاك”  امل���ن���زل���ي���ة  ال�����س��ح��ي��ة 

معر�س  م��ن  وال��ع�����س��ري��ن  ال��ث��ان��ي��ة  الن�سخة 

�سوبردوم. جدة  الريح” مبركز  “ب�ساط 
مو�سم  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  امل��ع��ر���س  وي��اأت��ي 

رم�����س��ان ل��ه��ذا ال���ع���ام، وب���دع���م م���ن وزارة 

 170 اأكرث من  ال�سعودية وم�ساركة  الثقافة 

من  واأك��رث  ودول��ي��ة،  وعربية  �سعودية  جهة 

15 دولة، وي�ستمر املعر�س ملدة 6 اأيام.

وث��م��ن��ت رئ��ي�����س م��ع��ر���س ب�����س��اط ال��ري��ح، 

الوطنية  اخل��ريي��ة  املوؤ�س�سة  رئي�س  ون��ائ��ب 

“نرعاك” عبري  املنزلية  ال�سحية  للرعاية 

ق���ب���اين، ح�����س��ور ج��الل��ة امل��ل��ك��ة ل��ل��م��ع��ر���س 

داللة  اأعطى  مما  له،  وت�سريفها  العام  هذا 

ال��ع��امل��ي��ة،  اإىل  ك��ب��رية الأه��م��ي��ت��ه وو����س���ول���ه 

امل�ساركات  بكثافة  االأه��م��ي��ة  ه��ذه  وت��رتج��م 

العربية والدولية لتقدم ن�ساطات وثقافات 

خمتلفة.

وي�����س��ارك يف امل��ع��ر���س ه���ذا ال��ع��ام والأول 

نهر  موؤ�س�سة  ملعرو�سات  خا�س  جناح  م��رة 

ال��ي��دوي��ة  وامل�����س��غ��والت  االأردن م��ن احل���رف 

الرتاثية.

ملختلف  �سيقة  ع��رو���س��اً  املعر�س  وي�سم 

ي�ستمل  كما  وال��ع��ائ��الت،  االأ���س��ر  احتياجات 

ع��ل��ى ���س��ل�����س��ل��ة م���ن االأن�������س���ط���ة ال���ت���ي ت��ت��ي��ح 

الفر�سة اأمام الزوار ال�ستك�ساف الت�ساميم 

والتحف الفنية واالأعمال الرتاثية.

ويف ال�سياق ذاته، زارت جاللة امللكة رانيا 

االإ�سالمية”  ال��ف��ن��ون  “بينايل  اهلل  ال��ع��ب��د 

ب���ج���دة ال�����ذي اف��ت��ت��ح اأع���م���ال���ه ب���داي���ة ه��ذا 

ال��ع��ام يف ���س��ال��ة احل��ج��اج ال��غ��رب��ي��ة يف ج��دة 

الفنية  ل��الأع��م��ال  ن��وع��ه  م���ن  االأول  وي��ع��د 

االإ�سالمية املعا�سرة والتاريخية من جميع 

اأنحاء العامل.

وجت��ول��ت ج��الل��ت��ه��ا يف ع���دد م��ن اأق�����س��ام 

الرئي�سة  م��ن  ���س��رح  اإىل  م�ستمعة  املعر�س 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��وؤ���س�����س��ة ب��ي��ن��ايل ال��درع��ي��ة اآي��ة 

ي�ستمل  امل��ع��رو���س��ات، ح��ي��ث  ال��ب��ك��ري ح���ول 

عمال   235 منها  فني  عمل   300 م��ن  اأك���رث 

�سعودية  موؤ�س�سات  من  اأثرية  وقطعة  فنيا 

م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال���ع���دي���د م���ن ن��ف��ائ�����س ال��ق��ط��ع 

التاريخية من احلرمن ال�سريفن.

وياأتي البينايل حتت عنوان “اأول بيت” 

ال���ذي ي��رم��ز اإىل ال��ك��ع��ب��ة امل�����س��رف��ة اأق��د���س 

امل�سلمن  االأر�����س وق��ب��ل��ة  ع��ل��ى وج���ه  ب��ق��ع��ة 

امل�سلمن  يوحد  ال��ذي  واملكان  �سلواتهم  يف 

اأعراقهم ولغاتهم. مبختلف 

وقت  يف  �ستقوم  امللكة  ج��الل��ة  اأن  ي��ذك��ر 

العمرة،  باأداء منا�سك  اليوم  الحق من هذا 

من  لعدد  اإفطار  ماأدبة  مكة  يف  �ستقيم  كما 

اأفواج  �سمن  املعتمرات  االأردنيات  ال�سيدات 

بداية  م��ع  جاللتها  اأطلقتها  التي  العمرة 

�سيدة   500 منها  وي�ستفيد  رم�����س��ان  �سهر 

م��ن خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة االأردن���ي���ة 

الها�سمية.

االنباط- عمان

امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئ��ي�����س  اف��ت��ت��ح   

ال���ل���واء ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي 

ام�����س ال���ث���الث���اء، م��ب��ن��ى ق���ي���ادة ل����واء �سمو 

التدخل  نهيان/  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد 

يف  الربيطانية  ال�سفرية  بح�سور  ال�سريع، 

عّمان بريدجيت بريند.

وا���س��ت��م��ع ال���ل���واء ال��رك��ن احل��ن��ي��ط��ي اإىل 

ال��رك��ن  العقيد  ال��ل��واء  ق��ائ��د  ق��دم��ه  اي��ج��از 

التي  املهام والواجبات  ن�سال احل�سبان عن 

العملياتية  االأم���ور  و���س��ري  ال��ل��واء،  ينفذها 

وال���ت���دري���ب���ي���ة وال���ل���وج�������س���ت���ي���ة واخل���ط���ط 

اإىل  ومرتباته  باللواء  و�سواًل  امل�ستقبلية، 

اأعلى درجات الكفاءة واجلاهزية.

امل�سرتكة  االأرك�����ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وج���ال 

ي���راف���ق���ه ع����دد م���ن ك���ب���ار ���س��ب��اط ال���ق���وات 

امل�����س��ل��ح��ة يف م���راف���ق امل��ب��ن��ى، ال����ذي اأن�����س��ئ 

والتطوير  التحديث  خطة  �سمن  ح��دي��ث��اً 

ال���ق���وات  ووح��������دات  ل��ت�����س��ك��ي��الت  االإداري 

امل�سلحة، بهدف رفع الروح املعنوية وتوفري 

�سبل الراحة والرفاهية ملرتبات اللواء.

االنباط- عمان

املفرق/ يف  حفارة  املياه،  �سلطة  �سبطت   

اخلالدية، حتفر بئرا خمالفة داخل مزرعة 

دواج������ن. وق���ال���ت ال�����س��ل��ط��ة، يف ب��ي��ان ام�����س 

الثالثاء، اإنه جرى �سبط 3 اأ�سخا�س وحجز 

املعدات امل�ستخدمة باحلفر، مبينة اأن العمل 

الق�سية  وحتويل  التحقيق،  ال�ستكمال  جار 

لالدعاء العام، التخاذ االإجراءات الق�سائية.

وث��م��ن��ت ال�����س��ل��ط��ة، اجل���ه���ود ال��ر���س��م��ي��ة 

االع��ت��داءات،  م��ن  للحد  املبذولة  وال�سعبية 

واإزال��ة  لر�سد  م�ستمرة  حملتها  اأن  م��وؤك��دة 

اأية اعتداءات.

االنباط- عمان

 اأقّرت اللجنة الوزارية لتمكن املراأة خالل 

اج��ت��م��اع��ه��ا ام�����س ال��ث��الث��اء، ب��رئ��ا���س��ة وزي���رة 

م�سطفى،  ب��ن��ي  وف����اء  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 

وبح�سور جميع االأع�ساء، اخلطة التنفيذية 

االأردن  يف  ل��ل��م��راأة  الوطنية  لال�سرتاتيجية 

لالأعوام 2025-2023.

وقالت بني م�سطفى خالل االجتماع الذي 

عقد يف رئا�سة ال��وزراء، اإن اخلطة التنفيذية 

التطوير  و���س��ي��ج��ري  م��رن��ة  لال�سرتاتيجية 

والتحديث عليها �سنوياً بالت�سارك مع جميع 

اجلهات ذات العالقة، م�سيدة بجهود اللجنة 

اخلطة  و�سعت  التي  امل���راأة  ل�سوؤون  الوطنية 

الت�ساورية  ال��ور���س  م��ن  ال��ع��دي��د  اإج����راء  بعد 

واالجتماعات مع ال�سركاء يف هذا اخل�سو�س.

الوطنية  للجنة  العامة  االأمينة  وعر�ست 

ل�������س���وؤون امل�������راأة امل��ه��ن��د���س��ة م��ه��ا ع��ل��ي خ��الل 

لال�سرتاتيجية  التنفيذية  للخطة  االجتماع 

 ،2025-2023 االأردن  يف  ل��ل��م��راأة  ال��وط��ن��ي��ة 

مبينة اأنها وثيقة اإر�سادية ل�سانعي ال�سيا�سات 

واجلهات املانحة املعنية بق�سايا املراأة، وتتكون 

م���ن 6 حم����اور ه����ي: ال��ت��م��ك��ن االق��ت�����س��ادي، 

وال�سيا�سي وامل�ساركة يف �سنع القرار، واحلقوق 

االإن�����س��ان��ي��ة، وجم��اب��ه��ة ال��ع��ن��ف ���س��د الن�ساء 

والفتيات، والثقافة املجتمعية، واإدماج منظور 

يف  املوؤ�س�سي  امل�ستوى  على  االجتماعي  النوع 

القطاعن العام واخلا�س.

اخل��ط��ة  اإع������داد  ع��م��ل��ي��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

م�����ّرت ب���ث���الث م����راح����ل، وه����ي دم����ج االإط�����ار 

مع  ل��ل��م��راأة  الوطنية  لال�سرتاتيجية  ال��ع��ام 

الت�ساور  ث��م  احلكومية،  التنفيذية  ال��ربام��ج 

ل��ل��وزارات واملجتمع املدين  الفني  الفريق  مع 

والقطاع اخلا�س، و�سواًل اإىل مرحلة مواءمة 

مبادرات وبرامج وم�ساريع اخلطة مع اأولويات 

وم�����ب�����ادرات م�������س���ارات ال��ت��ح��دي��ث ال��ث��الث��ة؛ 

اإىل  الفتة  واالإداري،  واالقت�سادي  ال�سيا�سي 

اأن اخلطة تت�سمن 50 مبادرة و267 برناجماً 

 76 م��ن خ��الل  تنفيذها  �سيجري  وم�����س��روع��اً 

جهة �سريكة ومنفذة.

على �سعيٍد مت�سل، اأقّرت اللجنة الوزارية 

اأي�ساً االإط��ار العام للخطة الوطنية االأردنية 

الثانية لتفعيل قرار جمل�س االأمن رقم 1325 

 ،)2025-2022( وال�سالم  واالأم��ن  امل��راأة  حول 

متهيداً لعر�سها على جمل�س الوزراء.

لتمكن  ال���وزاري���ة  اللجنة  رئي�سة  واأك����دت 

امل�����راأة يف ه���ذا اخل�����س��و���س اأه��م��ي��ة اأن حتقق 

اخلطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار جمل�س 

االأم�����ن 1325 ن��ت��ائ��ج واق��ع��ي��ة وم��ل��م��و���س��ة يف 

القطاعات االأمنية والع�سكرية وق��وات حفظ 

ال�سالم.

االجتماع  خ��الل  اللجنة  اأع�ساء  وا�ستمع 

الثانية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة  ح���ول  اإي���ج���از  اإىل 

لتفعيل قرار جمل�س االأمن 1325 حول املراأة 

ا�ستكمال  بعد  ُبنيت  التي  وال�����س��الم،  واالأم���ن 

االأردن تنفيذ اخلطة الوطنية االأوىل )2018-

2021(، والتي �ساهمت يف تعزيز م�ساركة املراأة 

يف القطاعن االأمني والع�سكري وقوات حفظ 

ال�سالم.

اأب���رز  ا�ستعرا�س  االإي���ج���از،  وج���رى خ���الل 

الثانية  ال��وط��ن��ي��ة  للخطة  امل��ت��وق��ع��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 

لتفعيل ق��رار جمل�س االأم��ن 1325، من حيث 

امل�ساركة الفاعلة للن�ساء يف القطاعات االأمنية 

وال��ع�����س��ك��ري��ة وال��ق�����س��ائ��ي��ة، وم�����س��ارك��ة امل����راأة 

االأزم����ات  م��ن  للوقاية  ال��ق��رار  اأط���ر �سنع  يف 

والفتيات  الن�ساء  ومتكن  لها،  واال�ستجابة 

من الفئات املهم�سة من الو�سول اإىل احلماية 

االجتماعية واخلدمات االأ�سا�سية واالإن�سانية، 

واملوؤ�س�سات  االإع��الم  و�سائل  عمل  اإىل  اإ�سافة 

الدينية ومنظمات املجتمع املدين على تعزيز 

امل�ساواة بن اجلن�سن.

كما قررت اللجنة الوزارية خالل االجتماع، 

ت�سكيل فريق قانوين برئا�سة رئي�سة اللجنة 

وزيرة التنمية االجتماعية، وبع�سوية كل من 

وزيرة الدولة لل�سوؤون القانونية، ومندوب عن 

امل��راأة، ومندوب عن  اللجنة الوطنية ل�سوؤون 

وزارة  وال���راأي، ومندوب عن  الت�سريع  دي��وان 

العدل.

واأك�������دت ب��ن��ي م�����س��ط��ف��ى يف ه����ذا ال�����س��دد 

ه���و مطالعة  ال��ف��ري��ق  ه����ذا  م���ن  ال���ه���دف  اأن 

الت�سريعات التي تخ�س املراأة قبل عر�سها على 

بهدف  ال����وزراء،  وجمل�س  القانونية  اللجنة 

م��واءم��ت��ه��ا م��ع م��ق��رتح��ات وم��ط��ال��ب اللجنة 

الوزارية لتمكن املراأة يف ا�سرتاتيجية املراأة يف 

روؤية التحديث االقت�سادي.

االربعاء   29/ 3 / 2023
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االنباط- معان

ف���ت���ت���ح وزي��������ر االأوق�������������اف وال�����������س�����وؤون 

واملقد�سات االإ�سالمية، رئي�س جمل�س اإدارة 

�سندوق الزكاة، الدكتور حممد اخلاليلة، 

ويومني  خرييني  ملتقيني  الثالثاء،  ام�س 

الزكاة  طبيني جمانيني، نظمهما �سندوق 

ق�سبة  يف  اخل��ريي��ة،  املقا�سد  وم�ست�سفى 

معان ومنطقة الراجف يف لواء البرتاء.

زينب  النائب  بح�سور  اخلاليلة،  وق��ال 

امل�ساعيد،  في�سل  معان  وحمافظ  البدول، 

ورئي�س بلدية معان الكربى يا�سني �سالح، 

من  ان��ط��الق��اً  ت��اأت��ي  اخل��ريي��ة  املُلتقيات  اإن 

امل�����س��وؤول��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة واالأخ���الق���ي���ة ال��ت��ي 

ح��ّث��ت ع��ل��ي��ه��ا االآي�����ات ال��ق��راآن��ي��ة ال��ك��رمي��ة 

واالأح���ادي���ث ال��ن��ب��وي��ة ال�����س��ري��ف��ة، ال��داع��ي��ة 

للتكافل والت�سامن والرتاحم بني النا�س، 

ما يوؤدي اإىل التوفيق بني م�سالح االأفراد 

وامل���ج���ت���م���ع، وب���ن���اء اأم�����ة ح�����س��ي��ن��ة م��ن��ي��ع��ة 

متعا�سدة.

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  اأن  واأّك���د، 

ي���وّج���ه احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ال������دوام، ب�����س��رورة 

ع��ل��ى  وال������وق������وف  امل�����ي�����دان  اإىل  ال�����ن�����زول 

�سهر  اأن  م�سيفا  امل��واط��ن��ني،  اح��ت��ي��اج��ات 

نفحات  معه  يحمل  ال��ذي  املبارك  رم�سان 

اخل��ري وال��رح��م��ة وامل��غ��ف��رة، ي��دف��ع ال���وزارة 

تقدمي  يف  جهودهما  لتعزيز  وال�����س��ن��دوق 

ملُحتاجيها. وامل�ساعدة  العون 

وبني اأن ما ياأتي لل�سندوق يذهب لعمل 

حيث  ال�سرعية،  ال��زك��اة  وم�����س��ارف  اخل��ري 

م�ساريف ال�سندوق ورواتب العاملني فيه 

العامة للدولة. املوازنة  تتحملها 

ال�سندوق  ا�ستعداد  اخل��الي��ل��ة،  واأب���دى 

ل��رتم��ي��م وب���ن���اء م���ن���ازل ل��الأ���س��ر ال��ف��ق��رية 

وامل��ح��ت��اج��ة، وت���ق���دمي م�����س��اري��ع ت��اأه��ي��ل��ي��ة 

ل��ل��ع��ائ��الت امل����ع����وزة واالأك������ر ه�����س��ا���س��ة يف 

حم���اف���ظ���ة م���ع���ان ول������واء ال����ب����رتاء ���س��م��ن 

ال�سندوق. �س�س 
ُ
واأ اإمكانات 

وخالل امللتقى اخلريي يف ق�سبة معان، 

�سرائية، و300  ق�سيمة   500 �سّلم اخلاليلة 

ط���رد غ���ذائ���ي، وم�����س��اع��دات ن��ق��دي��ة ل���� 50 

ي��ت��ي��م��اً ول���� 50 ط��ال��ب ع��ل��م ج��ام��ع��ي��ا ب��واق��ع 

100 دينار لكل منهم، الفتاً الإىل وجود 36 

اأ�سرًة تتقا�سى رواتب �سهرية من �سندوق 

الزكاة، و36 يتيماً يتقا�سون كفاالت اأيتام، 

تاأهيلًيا. و12 م�سروعاً 

و����س���م���ل املُ���ل���ت���ق���ى اخل������ريي يف م��ن��ط��ق��ة 

ت��وزي��ع  ���س��ي��ح��ون،  واأم  ال���راج���ف ودالغ�����ة 

غذائي،  ط��رد   300 و  �سرائية  ق�سيمة   500

وم�ساعدات نقدية ل� 50 يتيماً ول� 50 طالب 

علم جامعيا بواقع 100 دينار لكل منهم .

االأي��ام  اخلاليلة  افتتح  اآخ��ر  جانب  من 

ومنطقة  معان  ق�سبة  يف  املجانية  الطبية 

�سندوق  بني  وال�سراكة  بالتعاون  الراجف 

ال���زك���اة وم�����س��ت�����س��ف��ى امل��ق��ا���س��د اخل���ريي���ة، 

���س��ي��ح��ون  اأم  م��ن��ط��ق��ة  اخل��الي��ل��ة  زار  ك��م��ا 

ل��ال���س��ت��م��اع مل��ط��ال��ب��ه��م ف��ي��م��ا ي��ق��ع ���س��م��ن 

اخت�سا�س وزارة االأوقاف.

وح�������س���ر امل���ل���ت���ق���ي���ني، م���ت�������س���رف ل����واء 

�سندوق  عام  ومدير  الزبن،  بندر  البرتاء 

ال���زك���اة ال��دك��ت��ور ع��ب��د ���س��م��ريات، وم��دي��ر 

اأوق�����اف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان ب���الل ال��ب��ح��ري، 

اأه��ايل ووج��ه��اء حمافظة معان  وع��دد من 

ومنطقة الراجف واأم �سيحون.

االنباط- عامن

الزراعية  البحوث  موؤ�س�سات  احتاد  وقع 

اإف���ري���ق���ي���ا  ال���������س����رق االأدن����������ى و�����س����م����ال  يف 

تعاون  اتفاقية  الثالثاء،  ام�س  )ارينينا(، 

م�سرتك ملدة ثالثة اأعوام مع جمعية وادي 

امل�ستدامة، يف جمال  البيئية  النظم  لتنمية 

ا�ستعادة الغابات واملراعي من اأجل مقاومة 

املناخ.

و����س���ي���ت���م ال���ع���م���ل مب���وج���ب االت���ف���اق���ي���ة، 

اأط��ر  ت��ط��وي��ر ودع���م  بح�سب االحت����اد، ع��ل��ى 

العلمي  البحث  اآليات  يف  امل�سرتك  التعاون 

ال�����زراع�����ي، خ���ا����س���ة يف جم���ال  ال���ق���ط���اع  يف 

ا�ستعادة الغابات واملراعي من اأجل مقاومة 

املائي  واالأم���ن  املجتمع  عي�س  و�سبل  امل��ن��اخ 

على املدى الطويل.

وت��ن�����س االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأوا���س��ر 

وال��ت��دري��ب  البحثية  امل��ج��االت  يف  ال��ت��ع��اون 

وت���وف���ري اخل���دم���ات اال���س��ت�����س��اري��ة ال��ف��ن��ي��ة 

واالق��ت�����س��ادي��ة وال���دع���م ال��ت��ق��ن��ي وت��ن��ظ��ي��م 

العمل  وور�سات  والندوات  املوؤمترات  وعقد 

ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رتك وال��ت��ع��اون م��ا بني 

الطرفني يف جمال االإعالن عن الفعاليات 

امل�سرتكة.

االتفاقية  مب��وج��ب  ال��ط��رف��ان  و���س��ي��ق��وم 

ع��ل��ى ال��ع��م��ل امل�����س��رتك ف��ي��م��ا ي��خ�����س جمع 

ال��ت��وع��ي��ة يف  امل��ي��اه واحل��ف��اظ عليها ون�����س��ر 

املياه  ا�ستهالك  تر�سيد  بخ�سو�س  املجتمع 

ال��ع��ل��م��ي للحفاظ  ال��ب��ح��ث  ل��دع��م  وال�����س��ع��ي 

على االأمن املائي على املدى الطويل.

ووق������ع االت���ف���اق���ي���ة االأم�������ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الحت����اد م��وؤ���س�����س��ات ال��ب��ح��وث ال���زراع���ي���ة يف 

ال�����س��رق االأدن����ى و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ال��دك��ت��ور 

جلمعية  التنفيذي  واملدير  اخلوالدة،  ر�سا 

امل�����س��ت��دام��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ن��ظ��م  لتنمية  وادي 

طارق اأبو طالب.

   إيقاف 6 منشآت عن العمل 
وإتالف 3 أطنان عصائر باربد 

االنباط- إربد

اأوق���ف���ت ف����رق امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء 

وال��دواء يف ارب��د، خالل االأي��ام املا�سية، �ست 

اال�سرتاطات  ملخالفتها  العمل  ع��ن  من�ساآت 

ال�����س��ح��ي��ة. وق�����ال حم���اف���ظ ارب�����د ر����س���وان 

اأ���س��واق  ال��ع��ت��وم، خ���الل ج��ول��ة تفقدية ع��ل��ى 

اجلامع”،  باربد”ح�سبة  التجاري  الو�سط 

اإن فرق املوؤ�س�سة اأتلفت اأي�سا حوايل 3 اأطنان 

لال�ستهالك  ال�ساحلة  غ��ري  الع�سائر  م��ن 

م��ع��ظ��م��ه��ا م���ن ال��ت��م��ر ال���ه���ن���دي، ون��ح��و طن 

امل��واد الغذائية، كما حجزت 14 طنا من  من 

املخالفات  تهاون مع  اأن��ه ال  واأك��د  املخلالت. 

واالل��ت��زام  ال��غ��ذاء،  و�سالمة  ب�سحة  املتعلقة 

بال�سقوف ال�سعرية املحددة لبع�س االأ�سناف 

على  م�سددا  احل��رج��ة،  املخالفات  خ�سو�سا 

واملتابعة  ال��رق��اب��ة  ح��م��الت  تكثيف  ���س��رورة 

ع��ل��ى االأ����س���واق ع��ل��ى م���دار ال�����س��اع��ة ل�سمان 

�سالمة الغذاء، والتقيد بال�سقوف ال�سعرية. 

بيع  اأ���س��ح��اب حم���ال  ���س��ك��وى  ع��ل��ى  رده  ويف 

م��زارع  اأ���س��ح��اب  م��ن مت�سك  النتافات  دج��اج 

اإىل  ت�سل  باأ�سعار  لهم  احل��ي  ال��دج��اج  ببيع 

ال�سعر  بينما  الواحد،  للكيلوغرام  170قر�سا 

امل��ح��دد ل��ذل��ك ه��و 145 ق��ر���س��ا، ق��ال العتوم: 

اأ�سحاب مزارع  ا�ستدعاء عدد من  اإنه جرى 

االحتكار  ب��ع��دم  عليهم  والتعميم  ال��دواج��ن 

اأو البيع باأعلى من ال�سقف ال�سعري املحدد، 

الفتا اإىل ربط اأ�سحاب املزارع بكفاالت مالية 

لاللتزام بال�سقوف ال�سعرية وعدم االحتكار.

واأك�����د ����س���رورة ت�����س��وي��ب اأو����س���اع امل��ح��ال 

امل��خ��ال��ف��ة، وات���خ���اذ اإج�������راءات اإداري�������ة بحق 

حمال بيع الدواجن غري امللتزمة بال�سقوف 

على  امل��ع��ت��دي��ة  الب�سطات  واإزال�����ة  ال�����س��ع��ري��ة، 

ال�سري  و�سط �سارع احل�سبة، واإغالق م�سرب 

ال�سرقية  اجل��ه��ة  م��ن  احل�����س��ب��ة  اإىل  امل�����وؤدي 

لت�سهيل احلركة على املت�سوقني ب�سكل اأكرب.

م���ن ج��ان��ب��ه��م��ا، اأك����د رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ارب���د 

ال��ك��ربى ال��دك��ت��ور نبيل ال��ك��وف��ح��ي، وم��دي��ر 

���س��رط��ة ارب���د ال��ع��م��ي��د ه���زاع ال���ط���ورة، زي���ادة 

اأع��داد مراقبي االأ�سواق يف الو�سط التجاري 

باإ�سناد  حت��دي��دا  احل�سبة  ومنطقة  ع��م��وم��ا 

ال�سرطة.  وجاءت اجلولة  اأكرب من عنا�سر 

بها  تقوم  التي  االإج���راءات  ملتابعة  التفقدية 

الرقابة  يف  العامة  وال�سالمة  ال�سحة  جلنة 

ع���ل���ى االأ�����س����ع����ار و����س���الم���ة و����س���ح���ة ال���غ���ذاء 

وت�����س��ه��ي��ل ح��رك��ة ال��ت�����س��وق ع��ل��ى امل��واط��ن��ني. 

و�����س����ارك يف اجل���ول���ة م���دي���ر م��ك��ت��ب اإق��ل��ي��م 

وال���دواء  للغذاء  العامة  للموؤ�س�سة  ال�سمال 

ال�سناعة  وم��دي��ر  ال�سياب،  اأح��م��د  املهند�س 

والتجارة عبداحلليم اجلمرة، ومدير االإدارة 

احلماد،  عمر  امل��ق��دم  البيئة  حلماية  امللكية 

وم�ساعد املحافظ لل�سحة وال�سالمة العامة 

ال�سري  ق�سم  ورئي�س  الق�ساة،  عمر  الدكتور 

الرائد خملد العبادي، وتبني خالل اجلولة 

والفواكه  اخل�سار  اأ�سناف  بع�س  اأ�سعار  اأن 

انخف�ست ب�سكل الفت عما كانت عليه خالل 

االأي����ام امل��ا���س��ي��ة م��ن �سهر رم�����س��ان امل��ب��ارك، 

خ�����س��و���س��ا ال��ل��ي��م��ون واخل���ي���ار وال���ب���اذجن���ان 

والفلفل.

 اتفاقية تعاون في مجال استعادة الغابات 
والمراعي من أجل مقاومة المناخ

االنباط- عامن

 اأعلنت وزارة التخطيط والتعاون ا

اإ�سافية  الثالثاء، عن منحة  ام�س  لدويل 

م���ن االحت�����اد االأوروب��������ي ع���ن ط���ري���ق ال��ب��ن��ك 

 30 االإعمار والتنمية بقيمة  االأوروبي الإعادة 

حمطة  اإن�ساء  م�سروع  لتمويل  ي��ورو  مليون 

معاجلة مياه الن�سح يف الغباوي.

وق����ال����ت وزي��������رة ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ع���اون 

االإجمايل  التمويل  اإن  طوقان،  زينة  ال��دويل 

ي����ورو مم��ول  ي��ب��ل��غ 71.3 م��ل��ي��ون  ل��ل��م�����س��روع 

ي��ورو،  مليون   30 بقيمة  امل��ذك��ورة  املنحة  من 

 41.3 بقيمة  البنك  وقر�س مي�سر مقدم من 

مليون يورو.

يف  �سي�سهم  التمويل  اإن  طوقان،  واأ�سافت 

ب��ن��اء حم��ط��ة ح��دي��ث��ة مل��ع��اجل��ة م��ي��اه ال�سرف 

حت�سني  بهدف  الغباوي،  منطقة  يف  ال�سحي 

م�����س��ت��وى اخل���دم���ات امل���ق���دم���ة ل��ل��م��واط��ن��ني، 

ال�سحي،  وال�سرف  املياه  منظومة  وتطوير 

ومبا يتما�سى مع االأولويات احلكومية �سمن 

ل��روؤي��ة   2025  –  2023 التنفيذي  ال��ربن��ام��ج 

االقت�سادي. التحديث 

امل�سروع على رفع كفاءة م�ستوى  و�سيعمل 

االأردن،  ال��ع��ادم��������������ة يف  امل��ي��اه  م��ع��اجل��ة  ن��ظ��ام 

وم���ع���اجل���ة امل���خ���اط���ر ال��ب��ي��ئ��ي��ة واأي�����ة اأ����س���رار 

�سحية يف املنطقة املحيطة، وتاأهيل القدرات 

امل�ست�سيفة لالجئني. املناطق  يف 

ووق�����ع االت���ف���اق���ي���ة ن���ي���اب���ة ع����ن احل��ك��وم��ة 

الدويل  والتعاون  التخطيط  وزيرة  االأردنية 

االأوروب���ي الإع��ادة  البنك  زينة ط��وق��ان، وع��ن 

رينو  اأودي��ل  البنك  رئي�سة  والتنمية  االإعمار 

املياه  وزي���ر  م��ن  ك��ل  التوقيع  وح�سر  ب��ا���س��و، 

بعثة  و�سفرية  جن��ار،  حممد  املهند�س  وال��ري 

االحت����اد االأوروب������ي يف ع��م��ان م��اري��ا ه��ادج��ي 

ثودو�سيو.

وث���م���ن���ت وزي��������رة ال���ت���خ���ط���ي���ط ال�������س���راك���ة 

الإعادة  االأوروب��ي  والبنك  االأردن  بني  القوية 

به  ي�سطلع  الذي  وال��دور  والتنمية،  االإعمار 

ال��ب��ن��ك وم�����س��اه��م��ة ا���س��ت��ث��م��ارات��ه ومت��وي��الت��ه 

يف ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س يف اجل��ه��ود 

ميثل  اإذ  للمملكة،  واالإ���س��الح��ي��ة  التنموية 

ال��ب��ن��ك ق�����س��ة جن���اح ح��ق��ي��ق��ي��ة ُت��رج��م��ت اإىل 

م�ساريع على اأر�س الواقع.

ن�ساطه  البنك  يوا�سل  اأن  اأهمية  واأك���دت 

توفري متويل مي�سر  وا�ستثماراته من خالل 

ومنح ا�ستثمارية، معربة عن تطلع احلكومة 

االأردن�����ي�����ة مل���زي���د م����ن ال���ت���ع���اون وال�������س���راك���ة 

م���ع ال��ب��ن��ك، م��ع��رب��ة ع���ن ال��ت��ق��دي��ر ل��الحت��اد 

االأوروب�������ي ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة يف ال��ت��م��وي��ل من 

واأهميتها  للم�سروع  االإ�سافية  املنحة  خالل 

يف تخفيف كلفة االقرتا�س للم�سروع.

املهند�س  وال��ري  املياه  اأ���س��ار وزي��ر  ب���دوره، 

حممد جنار اإىل اأن �سلطة املياه/ وزارة املياه 

للمياه  تنقية  حمطة  باإن�ساء  �ستقوم  وال��ري 

منطقة  يف  ب��ال�����س��ه��اري��ج  امل��ن��ق��ول��ة  ال��ع��ادم��ة 

العا�سمة  ���س��رق  ك��م   20 تبعد  ال��ت��ي  ال��غ��ب��اوي 

 24750 ب  ت��ق��در  ا�ستيعابية  وب��ط��اق��ه  ع��م��ان، 

املحطة  ت�ستقبل  بحيث  يوميا،  مكعبا  م��رتا 

ع��ن حمطة  ع��و���س��اً  ال��ع��ادم��ة  امل��ي��اه  �سهاريج 

املعاجلة االأولية يف منطقة عني غزال.

ذات  امل�ساريع  من  يعترب  امل�سروع  اأن  واأك��د 

تخفيف  يف  مل�ساهمته  امل��ي��اه  لقطاع  االأه��م��ي��ة 

املنبعثة  الكريهة  والراوئح  املروري  االزدحام 

يف م��ن��ط��ق��ة ع���ني غ�����زال، م���ا ي�����س��ه��م اإ���س��ه��ام��اً 

كبرياً يف حت�سني واقع املنطقة بيئياً، ويخفف 

تنقية  حمطة  على  البيولوجي  احل��م��ل  م��ن 

ال�سمراء. اخلربة 

وب���ني ال��ن��ج��ار اأن حم��ط��ة م��ع��اجل��ة م��ي��اه 

���س��ه��اري��ج ال��ن�����س��ح يف ال���غ���ب���اوي، ���س��ت��ق��ام يف 

الو�سول  وميكن  ال�سكان،  عن  بعيدة  منطقة 

م�سددا  امل��ن��اط��ق،  جميع  م��ن  ب�سهولة  اإل��ي��ه��ا 

كل  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  ت�سعى  ال����وزارة  اأن  ع��ل��ى 

على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال�سبل  باأف�سل  م��اء  ق��ط��رة 

ال��ب��ي��ئ��ة وت���وف���ري م��ي��اه م��ع��اجل��ة مب�����س��ت��وي��ات 

كميات  تراجع  رغ��م  للزراعة،  اجل��ودة  عالية 

امل���ي���اه امل��ت��اح��ة وت���وف���ري ن��ف�����س ك��م��ي��ات امل��ي��اه 

ل��غ��اي��ات ال�����س��رب م��ن خ���الل ت��وف��ري م�����س��ادر 

مائياً  م����ورداً  تعد  امل��ع��اجل��ة  امل��ي��اه  واأن  ل��ل��ري 

هاما الأغرا�س الزراعة.

من جانبها، قالت رئي�سة البنك االأوروبي 

اأودي��ل  لل�سيا�سات،  والتنمية  االإع��م��ار  الإع��ادة 

بدعم  للغاية  ف��خ��ورون  “نحن  ب��ا���س��و:  ري��ن��و 

احل��ك��وم��ة االأردن��ي��ة يف حت�سني وزي���ادة ق��درة 

خدمات ال�سرف ال�سحي يف االأردن من خالل 

بناء َمرِفق الغباوي لل�سرف ال�سحي«.

يوفر  لن  اال�ستثمار  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

املرتبطة  غ��ري  لالأ�سر  اأف�سل  خ��دم��ات  فقط 

االأردن  ق��درة  �سيدعم  بل  الرئي�سي،  بالنظام 

من  الالجئني  اأزم���ة  مواجهة  يف  املنعة  على 

خ����الل ���س��ع��ة اإ����س���اف���ي���ة يف ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

املجتمعات  يف  ال��ب��ي��ئ��ي  ال�����س��رر  ت��خ��ف��ي��ف  م��ع 

باملنطقة. املحيطة 

اأي�ساً على  اإن التمويل �سي�ساعد  واأ�سافت، 

ت��وف��ري ال��ت��دري��ب يف امل���وق���ع وف���ر����س ال��ع��م��ل 

لل�سباب والن�ساء يف اإطار هذا امل�سروع، وزيادة 

احل������وار ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س، 

وم�����س��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل��ا���س م��ن خ��الل عقد 

ل��ل��ت�����س��غ��ي��ل وال�����س��ي��ان��ة م���ع اإح������دى ���س��رك��ات 

القطاع اخلا�س.

للتعامل  االأردن  يدعم  امل�سروع  اأن  وبينت 

اإىل  ذلك  قاد  اإذ  ال�سوري،  اللجوء  تبعات  مع 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط  ال��ك��ث��ري م��ن 

احلالية واخلدمات البلدية وموارد املياه.

ب�����دوره�����ا ق����ال����ت ����س���ف���رية ب���ع���ث���ة االحت�����اد 

االأوروبي يف عمان ماريا هادجي ثودو�سيو، اإن 

م�سروع الغباوي لي�س جمرد م�سروع ملعاجلة 

لكفاءة  اأمن��وذج��ا  ميثل  فهو  ال��ع��ادم��ة،  امل��ي��اه 

لال�ستغالل  فر�سا  ويوفر  امل��وارد،  ا�ستخدام 

املياه  معاجلة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  للحماأة  االأم��ث��ل 

ال��ع��ادم��ة يف جم���االت االأ���س��م��دة يف ال��زراع��ة، 

ال��غ��از احل��ي��وي و الطاقة،  اإن��ت��اج  اإىل  ا���س��اف��ة 

معي�سة  حت�����س��ني  يف  وا����س���ح  ب�����س��ك��ل  وي�����س��ه��م 

امل��واط��ن��ني وامل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ي��ط��ة ب��امل�����س��روع 

م���ن خ����الل ت���وف���ري ف���ر����س ع��م��ل وت���دري���ب، 

ا�سافة اإىل م�ساعدة االأردن يف حتقيق اأهداف 

امل�ساهمات الوطنية الطوعية يف ملف التغري 

املناخي.

وكان مت التوقيع منذ بداية العام احلايل 

على اتفاقية متويل مي�سر من قر�س ومنحة 

مل�سروع تو�سعة واإعادة تاأهيل حمطة املعاجلة 

مليون   11.8 بقيمة  غ���زال  ع��ني  يف  االأول���ي���ة 

مل�سروع  اإ�سايف  مي�سر  بقر�س  ومتويل  دوالر، 

الن�سح  �سهاريج  مياه  اإن�ساء حمطة معاجلة 

وتوفري  دوالر،  مليون   12 بقيمة  الغباوي  يف 

 2.8 بقيمة  ومنحة  قر�س  من  اإ�سايف  متويل 

مليون دوالر مل�سروع مع اأمانة عمان الكربى 

الإعادة تاأهيل وتو�سعة حمطة ال�سعائر.

يذكر اأن االأردن التحق بع�سوية البنك يف 

الدولة  حالة  وُم��ن��ح   ،2011 اأول  ك��ان��ون  �سهر 

يوجد  كما   ،2013 ع��ام  يف  مل�ساعدات  املتلقية 

اململكة  يف  عملياته  الإدارة  دائم  مكتب  للبنك 

وك���ذل���ك ي���دي���ر ع��م��ل��ي��ات��ه ل��ل�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

وقطاع غزة ولبنان.

ومن�����ت امل��ح��ف��ظ��ة اال����س���ت���ث���م���اري���ة ل��ل��ب��ن��ك 

يزيد  م��ا  اإىل  وو���س��ل��ت  االأردن،  يف  االأوروب����ي 

لدعم   ،2012 ع��ام  منذ  ي��ورو  مليار   1.2 على 

م�������س���اري���ع يف ق���ط���اع���ات ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة 

وال�������س���ن���اع���ات ال���دوائ���ي���ة وامل����ي����اه وال�����س��رف 

والنفايات  البيئية  التحتية  والبنية  ال�سحي، 

ال�سلبة، والنقل، وال�سياحة، والقطاع البنكي 

اإىل  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وتنمية 

ي�ستحوذ  ال��ذي  اخل��ا���س  القطاع  دع��م  جانب 

ع��ل��ى م��ا ي��زي��د ع��ن 60 ب��امل��ئ��ة، م��ن مت��وي��الت 

العديد عمن  الفني يف  الدعم  البنك وكذلك 

التعاون  اأولويات  �سمن  تقع  التي  القطاعات 

بني االأردن والبنك.

30 مليون يورو منحة إلنشاء محطة معالجة لمياه الغباوي 

 الكرك: متخصصون يدعون إلى ضرورة 
الوعي بالطعام الصحي في رمضان زيادة 

االنباط- الكرك

وال��غ��ذاء  ال�سحة  يف  متخ�س�سون  دع���ا   

زي����ادة  ����س���رورة  اإىل  ال���ك���رك،  يف حم��اف��ظ��ة 

رم�سان  �سهر  يف  ال�سحي  بالطعام  ال��وع��ي 

اجل�سم  �سحة  لتح�سني  وا�ستغالله  املبارك 

والتخل�س من ال�سمنة التي توؤدي اإىل كثري 

من االأمرا�س وذلك من خالل اتباع العادات 

الغذائية ال�سحية يف هذا ال�سهر الف�سيل.

واأك�������دوا يف ح���دي���ث م���ع وك���ال���ة االأن���ب���اء 

على  يعمل  ال�����س��ي��ام  اأن  )ب�����رتا(،  االأردن���ي���ة 

جت����دي����د وت���ن�������س���ي���ط ق�������درة اجل�������س���م ع��ل��ى 

اال����س���ت���ج���اب���ة ل���ل���ت���غ���ريات ال��ف�����س��ي��ول��وج��ي��ة 

ال�سيام  ف��رتة  اأن  اإىل  م�سريين  املختلفة، 

الزائد،  ال��وزن  اإنقا�س  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن 

ع��ادات  خاللها،  ال�سائم  ال�سخ�س  اتبع  اإذا 

غذائية �سحيحة وابتعد عن العادات ال�سيئة 

امل�سببة لل�سمنة.

واأكد اأخ�سائي اجلراحة العامة الدكتور 

على  يعمل  ال�سيام  اأن  ال��ره��اي��ف��ة،  حم��م��ود 

وي��زي��د  وت��ق��وي��ت��ه  اله�سمي  اجل��ه��از  اإراح����ة 

م����ن ك���ف���اءت���ه، ك���م���ا ي�����س��اع��د ع���ل���ى ت��ع��دي��ل 

م�ستويات  من  ويقلل  بالدم  الدهون  ن�سبه 

اجلهاز  وي��ق��وي  اجل�سم،  يف  الكولي�سرتول 

املناعي، م�سريا اإىل �سرورة ممار�سة ريا�سة 

امل�سي يف رم�سان لدورها الكبري يف اإنقا�س 

الوزن وعدم تخزين الدهون.

واأو�����س����ح����ت م��ه��ن��د���س��ة ال���ت���غ���ذي���ة رام����ا 

ال�سهر  اأن تغري من��ط احل��ي��اة يف  االأغ����وات، 

نظام  لتبني  ثمينة  فر�سة  يعد  الف�سيل، 

ح���ي���اة ���س��ح��ي��ة اأف�������س���ل، ف�����س��اع��ات ال�����س��ي��ام 

رئي�سية  واح�����دة  وج��ب��ة  وت���ن���اول  ال��ط��وي��ل��ة 

اإف��راز  يعزز  ال�سحور،  لتناول  واال�ستيقاظ 

هرمون النمو، الذي يجدد اخلاليا ويعطي 

الطاقة خالل النهار.

م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال امل��خ��ت�����س يف ال���غ���ذاء 

من  اأن���ه  الهل�سة،  �سائد  املهند�س  وال����دواء 

رم�سان  خ��الل  ال�سحيحة  ال��ع��ادات  �سمن 

ب��ع��د االإف���ط���ار ب�ساعة  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة 

ال���ن���وم  ال����ن����وم م���ب���ا����س���رة ذل�����ك الأن  وع������دم 

الزائد  الطعام  حتويل  يف  يت�سبب  مبا�سرة 

ع��ن ح��اج��ة اجل�����س��م اإىل ده����ون، ل���ذا يجب 

ممار�سة الريا�سة حلرق مزيد من ال�سعرات 

احل�����راري�����ة ال�����زائ�����دة ع����ن ح���اج���ة اجل�����س��م 

وامل�ساعدة يف اإنقا�س الوزن.

من جهتها، اأكدت مهند�سة التغذية �ساره 

ومهمة  �سرورية  ال�سحور  وجبة  اأن  حمد، 

ال�سيام  على  اجل�سم  ت�ساعد  فهي  لل�سائم، 

ت�ستهلكها  حتى  ال��الزم��ة  الطاقة  وتعطيه 

���س��اع��ات من  اأول 8  اأج���ه���زة اجل�����س��م خ���الل 

ال�����س��ي��ام، وب��ال��ت��ايل مت��ن��ع االإع���ي���اء والتعب 

يبداأ  اأن اجل�سم  ال�سيام، كما  �ساعات  خالل 

الطاقة  وياأخذ  طبيعية  اأي�سية  م�سارات  يف 

بعد ما يتم ا�ستنفاد طاقته من ال�سحور من 

ال��ده��ون بطريقة  ال��ك��الي��ك��وج��ني وم�����س��در 

طبيعية من دون تعب.

 وزير األوقاف يفتتح ملتقيين خيريين ويومين 
طبيين في معان والراجف

 مخالفة 18منشأة تجارية في المفرق

 متصرف كفرنجة: جوالت رقابية 
مستمرة على األسواق خالل رمضان 

االنباط- املفرق

خ��ال��ف��ت جل��ن��ة ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة يف 

من�ساأة   18 االث��ن��ني،  امل��ف��رق،  حمافظة 

�سلمان  امل��ف��رق  ملحافظ  وف��ق��ا  جت��اري��ة، 

النجادا.

وق���ال ال��ن��ج��ادا، اإن ه���ذه امل��خ��ال��ف��ات 

ج�����������اءت ل������ع������دم ال��������ت��������زام امل����ن���������س����اآت 

التقييد  وعدم  ال�سحية  باال�سرتاطات 

اأن  اإىل  الف���ت���ا  ال�����س��ع��ري��ة،  ب��ال�����س��ق��وف 

ت��ل��ك امل��خ��ال��ف��ات ح��ررت��ه��ا ك����وادر جلنة 

ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة اأث��ن��اء 

من  للتاأكد  من�ساأة،   21 على  التفتي�س 

���س��الم��ة امل��ن��ت��ج��ات ال���غ���ذائ���ي���ة، وم���دى 

املعمول  ال�سحية  بال�سروط  االل��ت��زام 

بها.

واأ����س���ار اإىل ���س��ب��ط واإغ�����الق اإح���دى 

جمهولة  ع�سائر  لوجود  نظرا  املن�ساآت 

عليها  التحفظ  ف��ج��رى  فيها  امل�����س��در 

املخربي. للفح�س  واإر�سالها 

واأكد النجادا اأن اجلوالت التفتي�سية 

م�����س��ت��م��رة ب�����س��ك��ل ي���وم���ي ع��ل��ى ج��م��ي��ع 

ال�سهر  اأي���ام  طيلة  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن�����س��اآت 

الف�سيل.

االنباط- عجلون

ال��دك��ت��ور  ك��ف��رجن��ة  ل���واء  ق���ال مت�سرف   

ال�����س��ح��ة  جل���ن���ة  اإن  ال���ن���وي���ق���ة،  اهلل  ع���ط���ا 

موؤ�س�سة  مع  بالت�ساركية  العامة  وال�سالمة 

املعنية،  وع��دد من اجلهات  وال���دواء  ال��غ��ذاء 

االأ�سواق  على  ميدانية  رقابية  جوالت  تنفذ 

وامل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��ت��اأك��د م���ن ال��ت��زام��ه��ا 

ب�����اال������س�����رتاط�����ات ال�������س���ح���ي���ة وال�������س���ق���وف 

ال�سعرية.

االأردنية )برتا(،  االأنباء  لوكالة  واأ�ساف 

بتفعيل  ب���داأت  اللجنة  اأن  ال��ث��الث��اء،  ام�����س 

التي و�سعتها يف �سهر رم�سان، من  خطتها 

اللحوم  حم��ال  على  الرقابة  تكثيف  خ��الل 

وال��غ��ذائ��ي��ة  التموينية  وامل����واد  ال���دواج���ن  و 

واملطاعم  واحللويات  والع�سائر  واملجمدات 

اجلوالت  اأن  اإىل  م�سريا  واالأل��ب��ان،  واملخابز 

تنفذ مرتني خالل االأ�سبوع.

حم��ال   15 ���س��م��ل��ت  اجل������والت  اإن  وق�����ال 

اإخ����ط����ارات خ��ط��ي��ة ل��ت�����س��وي��ب  ومت ت��وج��ي��ه 

واإذا  اأ�سبوع،  املخالفات و�سيتم متابعتها بعد 

اإن���ذارات  لها  �سيوجه  اأو���س��اع��ه��ا  ت�سوب  مل 

موؤكدا  بحقها،  قانونية  اإج���راءات  اتخاذ  اأو 

واملالحظات  ال�سكاوى  مع  التعامل  يتم  اإنه 

على  حفاظا  ال��ق�����س��وى،  بال�سرعة  ال����واردة 

املواطنني. �سالمة 

اأنه مت تعزيز تواجد رقباء ال�سري،  وبني 

ل��ل��ح��د م���ن االزدح����ام����ات وال��ت��خ��ف��ي��ف على 

املعنية  املوؤ�س�سات  جميع  داع��ي��ا  امل��واط��ن��ني، 

وال�سحية  ال��رق��اب��ي��ة  ال��ل��ج��ان  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون 

م��ن اأج����ل ���س��م��ان ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة وم��ن��ع 

االحتكار.



املحلي

توقفت كثري� و�نا �حاول �يجاد تف�صري ملا يحدث يف وطني.. و��صبح �المر على مر�أى 

فاالمور  و�لبحث..  و�لتمحي�ص  �لتحديق  من  كثري  �ىل  يحتاج  وال  �جلميع..  وم�صمع 

تت�صارع ب�صكل كبري نحو �ل�صلبية و�النحد�ر.. وما يقلقني هو نهج �لكثري من �ملتنفذين 

كل  يف  بها  يطالب  و�ل��ت��ي  �مل��ل��ك..  جاللة  وروؤى  لتوجيهات  �ملخالف  �ل��ق��ر�ر  و����ص��ح��اب 

منا�صبة للتطوير و�لتح�صني و�لو�صول �ىل م�صاف �لدول �ملتقدمة..

كل �ملو�طنني يت�صبثون ويثقون مبا يقوله جاللة �مللك.. ويتطلعون �ىل حتقيقه من 

و�القت�صادية،  �ل�صيا�صية  �ملنظومة  حتديث  وخطط  �لنقا�صية  ف��االور�ق  �ملعنيني..  قبل 

و�لتعليمية و�العالمية و�لتعليمية.. كلها تنبئ مب�صتقبل و�عد لالردن..

�إن مل يكن يف  ولكن لال�صف جند �ن ما يتم على �ر�ص �لو�قع يف بع�ص �ملوؤ�ص�صات.. 

�الجت��اه �ملعاك�ص فهو م��ر�وح ملكانه.. والن �الم��ور ت�صري مت�صارعة.. جند �ن َمن ي�صري 

يرنو �ىل  ملن  �و  ب�صرعة..  ي�صري  للذي  بالن�صبة  للخلف  يبدو مرت�جعا  ببطء لالمام.. 

�مل�صتقبل �الف�صل مقارنا ما ير�ه مبا يحدث يف دول جماورة..

موؤ�ص�صات  موؤ�ص�صة من  لكل  بان  �ليقيني  �ل�صدد هو علمي  بهذ�  ما يجعلني �حتدث 

�لدولة هام�ص تتحرك فيه دون �ي تاأثري �و تدخل خارجي.. و�مل�صيبة �ن �لقائمني على 

وال  يتخبطون  فتجدهم  لهم..  �ملمنوح  �الد�ري  �لهام�ص  ذل��ك  ي�صتغلون  ال  موؤ�ص�صاتنا 

يعملون على رفعة موؤ�ص�صاتهم وتقدمها وتطورها.. و�منا يتعاملون مببد�أ ت�صيري �المور 

حلني �صاعة �ملغادرة..

موؤ�ص�صتني  ف�صاأتناول  مم��ال..  �صي�صبح  �ملقال  والن  �حل�صر..  ال  �ملثال  �صبيل  فعلى 

عزيزتني علينا جميعا.. ولهما متا�ص يومي ومبا�صر مع �ملو�طن..

فوز�رة �ل�صحة.. و�لتي يجب �ن تكون يف طليعة �الهتمامات.. فهي �لدرع �حل�صني 

�لريبة..  يثري  ب�صكل  مرت�جعا  ��صبح  �خل��دم��ات  م�صتوى  �ن  جن��د  �لب�صرية..  للنف�ص 

�صر�وؤه من خارج  �الحيان غري متوفر.. ويتم  �ل��ذي يف كثري من  �الدوي��ة  و�ن مو�صوع 

�لدقيقة..  �ل�صور  �و  �لعمليات  الج���ر�ء  �لبعيدة  و�مل��و�ع��ي��د  �حل��ك��وم��ي��ة..  �مل�صت�صفيات 

ومو�صوع �العتد�ء�ت على �لكو�در �لطبية.. وال نن�صى �الخطاء �لطبية.. كل هذ� بعد �ن 

كنا مق�صد� وحمجا لال�صتطباب و�لعالج..

دون  بيوتنا  تدخل  �لتي  وه��ي  ح���ال..  �ف�صل  و�لتلفزبون  �الذ�ع���ة  موؤ�ص�صة  ولي�صت 

“يا م�صرتخ�ص �للحم.. عند �ملرق تندم” �جده �صبه  ��صتئذ�ن.. فاملثل �ل�صعبي �لقائل 

و��صح يف �الد�ء ب�صكل عام لها.. و�ل��ذي ظهر جليا يف �الون��ة �الخ��رية.. وعند �لتدقيق 

�دو�ت  �دن��ى  ميتلكون  وال  �خت�صا�ص  ��صحاب  غري  هم  من  �ن  جتد  �ملوؤ�ص�صة  �و�صاع  يف 

�العالم �ملرئي �و �مل�صموع.. هم من يخرجون علينا كمذيعني ومقدمني للرب�مج.. �ال 

من رحم رب��ي.. ويحق يل ولغريي �ن يت�صاءل.. �ال يوجد من ير�قب ويقيم �د�ء ولغة 

�ل�صو�صيال  �و  �ل�صا�صة  َمن يخرجون علينا من خالل  ورز�ن��ة ومهنية  وخم��ارج ح��روف 

ميديا �خلا�صة باملوؤ�ص�صة؟!.. وال نن�صى �ملحتوى و�هميته وقوته ومو�صوعيته ومنا�صبته 

المكانات وثقافة �ملذيع.. وكذلك ما يتم بثه من بر�مج؟!.. �م �ن ذوق �مل�صتمع و�مل�صاهد 

-وهو �ال�صا�ص- لي�ص مهما لكم.. �المر �لذي يجعلني ��صك يف �ن �الهم عندكم هو تعبئة 

هو�ء؟!.. ونت�صاءل دوما ملاذ� يعزف �مل�صاهد و�مل�صتمع �الردين عن متابعة هذه �ملوؤ�ص�صة 

�لوطنية.. ويلجاأ لغريها من �لقنو�ت �الذ�عية و�ملحطات �لتلفزيونية؟!.. بعد �ن كانت 

�حد �هم بيوت وموؤ�ص�صات �العالم و�النتاج يف وطننا �لعربي..

�الخطر..  ذ�تيا هو  وعامها-  �ملوؤ�ص�صات -خا�صها  ودم��ار  �إف�صال  �ن  �قول يف �خلتام.. 

وهذ� ناجم عن عدم وجود روؤية و��صحة للموؤ�ص�صة.. و�لذي يوؤدي �إىل قلة �لرتكيز وعدم 

�لقدرة على حتديد �الأهد�ف و�الأولويات �ل�صحيحة..

�ل�صخ�ص  و�صع  وع��دم  و�ملوظفني..  للمو�رد  �لفاعلة  غري  �الإد�رة  و�صوء  �صعف  و�ن 

�لوقت  �ل�صحيحة يف  �ل��ق��ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  على  �ل��ق��درة  وع��دم  �ملنا�صب..  �مل��ك��ان  �ملنا�صب يف 

�مل��ح��ددة..  �الأه���د�ف  حتقيق  يف  وف�صلها  �أد�ئ��ه��ا  ت��ده��ور  يف  ذل��ك  يت�صبب  فقد  �ملنا�صب.. 

ومتلقي  �ملاهرين  �ملوظفني  قبل  �لثقة من  فقد�ن  �إىل  ذل��ك  �صيوؤدي  �ل��وق��ت..  ومب��رور 

�خلدمة على حد �صو�ء..

جديدة  �أ�صاليب  وتتبنى  و�ملو�طنني..  �ل�صوق  الحتياجات  �ملوؤ�ص�صة  ت�صتجب  مل  و�إذ� 

لالنتاج و�لت�صويق و�الإعالن و�لرتويج ملنتجاتها وخدماتها.. فقد يوؤدي ذلك �إىل تر�جع 

ح�صتها ل�صالح �قر�نها.. و�لعزوف عند متلقي �خلدمة..

فاحلذر �حلذر من �الف�صال و�لدمار �لذ�تي الأي موؤ�ص�صة.. 

محمود الدباس

إفشال 
مؤسساتنا ذاتيا
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المسحراتي ٠٠ تقليد رمضاني يتراجع مع هيمنة وسائل االتصال

 البلقاء التطبيقية تشارك في األسبوع الدولي الثالث لجامعة اليرموك 

االنباط- فرح مو�سى

�صهر  �ل�صامدة يف   �لعاد�ت  �لت�صحري من 

�لتكنولوجي  �لتطور  رغم  �لف�صيل  رم�صان 

و�نت�صار و�صائط �الت�صال �حلديثة.

�مل��ب��ارك  �ل�صهر  على  �لت�صحري  ي�صفي  و 

وخا�صة  �صخ�ص  بها  وي��ق��وم  ر�ئ��ع��ة  جمالية 

�الغاين �لتي يطلقها  �مل�صحر�تي  وهو  يجوب 

ب��ني �الح��ي��اء ي�����ص��رب ع��ل��ى �ل��ط��ب��ل بطريقة  

ليفيقو�  �لنائمني  لتنبيه  ر�ئ��ع��ة   مو�صيقية 

على  ت�صاعدهم  �لتي  �ل�صحور  وجبة  لتناول 

�ل�صيام.

 وير�فق �لتطبيل كلمات جميلة ومنها..

 يا نامي وحد �لد�مي 

 يا غايف وحد �هلل 

ي���ا ����ص���امي وح����د م�����والك ي��ل��ي خ��ل��ق��ك ما 

�جا  رم�����ص��ان  �صحوركم  �ىل  ق��وم��و�  بن�صاك. 

ي�صحو  �لر�ئعة  �لكلمات  ه��ذه  تعلى  يزوركم 

�ل�صائمون.

 وبع�ص �مل�صحرين، يطرقون على �البو�ب 

منهم  طلبو�  �إذ�  �و  ��صحابها  يعرفون  �لتي 

ذلك.

ومن �مل�صحرين من يبادر متطوعا ومنهم 

�أه��ل �حلي �لذي  من ياأخذ �ج��ر� مما يدفعه 

�لوقفة  ليلة  يف  وذل���ك  ف��ي��ه  لل�صحور  ي��دع��و 

لعيد �لفطر.

�لقرية،  ك��ل  ي��ج��وب  �صابقا  �مل�صحر  وك���ان 

ولكنهم يف هذه �الأيام يق�صمون �حياء �ملدينة 

�ل��وق��ت  يف  �لت�صجيل  م��ن  ليتمكنو�  بينهم 

�ملحدد.

عندما  �ن��ه  مقابلة  �صعيد  �مل��و�ط��ن  ي��ق��ول 

ك����ان ط��ف��ال ك����ان ���ص��ع��ي��د� ج����د� ل�����ص��م��اع ه��ذ� 

�لرجل “�مل�صحر” وكان يف ليايل �ل�صيف مع 

�ملتعة  باب  ور�ءه من  يرك�صون  �طفال �حلي 

و�ل�صعادة.

�ملو�طن خالد بني دومي يقول �ن �مل�صحر 

ب�صماع  يتمتع  وهو  بلدته  ز�ل موجود� يف  ما 

ب�صعادة  ي�صعر  ي�صمعه  �صوته وطبله وعندما 

غامرة  �ذ يذكر �ل�صائمني بان �ل�صحور جزء 

من �ل�صيام .

بحث  ي���ذك���رن���ا  �ل�����ص��ح��ر  �أن  �إىل  م�����ص��ري� 

�لر�صول �لكرمي على عدم �همال �ل�صحور.

�مل����و�ط����ن ج������و�د جم�������دالوي ي�����ص��ري �إىل 

مثل  �حل��دي��ث��ة  �الت�����ص��االت  و���ص��ائ��ل  �صيطرة 

�لتلفون .

�مل������و�ط������ن ح�������ص���ني �ل�������زي�������ود  ي����ق����ول �ن 

ولكنه  بلدته  يف  م��وج��ود�  ز�ل  ما  �مل�صحر�تي 

�لة �لطبل ف�صارت �كرب عما كان عليه  طور 

قدميا و��صبح معه جمموعة على �صكل فرقة 

يلحقون به باالهازيج �لتي ت�صري على  �لن�صق 

نف�صه لعطي جمالية جماعية للت�صحري. 

ح��ال  ول��ال���ص��ف  بع�صهم  �أن  �إىل  م�����ص��ري�   

�لت�صحري  �ل��ت��ي مي���ار����ص���ون  �مل��ن��اط��ق  ب��ع�����ص 

ب�����ص��رب �ع���م���دة �ل��ك��ه��رب��اء ف���ت���دب يف ق��ل��وب 

�لنائمني �لرعب وتعمل على �زعاج �لنا�ص.

ي���ق���ول حم��م��د ���ص��ب��اري��ن �مل�����ص��ح��ر�ت��ي يف 

منطقة �لبارحة منذ �كرث �صنة �مل�صحر�تي

ه���و �ل�����ص��خ�����ص �ل����ذي ي���اأخ���ذ ع��ل��ى ع��ات��ق��ه 

بنحو  �الإم�صاك  قبل  لل�صحور  �لنا�ص  �إيقاظ 

�الأح��ي��اء  ب��ني  �مل�����ص��ح��ر�ت��ي  �صاعتني وجت����و�ل 

�مل�صحر�تي  يتجول  م�صهور  رم�صاين  تقليد 

تر�تيل مثل  م��ردد�  ي�صرب على طبلته  وهو 

)��صح يا نامي وحد �لد�مي(،)وت�صحرو� فاإن 

يف �ل�صحور بركة (، ومع �لتطور �لتكنولوجي 

يف و�صائط �لتنبيه، �ال �نها ماز�لت قائمة يف  

��صتمتع  �صخ�صيا  و�ن��ا  كثرية  وح��ار�ت  �إحياء 

�ل�صرب  و���ص��وت  �مل�صحر�تي  و����ص��ع��ار  ب��ان��غ��ام 

�مل�صحر�تي  ظ��اه��رة  وت���ذك���رين  طبلته  ع��ل��ى 

نتبعه يف  كنا  قريتنا حيث  �لطفولة يف  باأيام 

جوالته مرددين معه  ��صعاره. 

ح�����ذرت م���ن ب��ع�����ص �الأ����ص���خ���ا����ص �ل��ذي��ن 

ي���ح���اول���ون �حل�����ص��ول ع��ل��ى �ك���ر�م���ي���ات قبل 

م�صحرون،  �أنهم  مدعني،  �حلقيقي  �مل�صحر 

د�ع���ي���ا �إىل �ل���ت���اأك���د م���ن ���ص��خ�����ص��ي��ة �مل�����ص��ح��ر 

و�لتعرف �ليه  خالل �ل�صهر �لف�صيل.

لبدة  �أب���و  ف��ري��ال  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �لنا�صطة 

�صعبية  وع����ادة  تقليد  �مل�����ص��ح��ر�ت��ي  �أن  �أك����دت 

�مل��ب��ارك،  رم�صان  �صهر  يف  بع�صهم  ميار�صها 

وتعرب عن �لتما�صك �الجتماعي، و�ملحبة بني 

حميط بيئي معني، يعود بالنفع �القت�صادي 

ع��ل��ى م��ن مي��ار���ص ه���ذه �مل��ه��ن��ة ن��ه��اي��ة �ل�صهر 

�لعيديات  من  وعائلته  هو  لينتفع  �لف�صيل، 

و�الإكر�ميات.

وق��ال��ت ف��ري��ال �أب���و ل��ب��دة رب��ة ب��ي��ت؛ زم��ان 

طبل  �صوت  على  ن�صحو  كنا  �أط��ف��ال،  ونحن 

ي�����ص��دو يف �حل����ارة بكلمات  �مل�����ص��ح��ر�ت��ي وه���و 

منتقاة بعناية، حتمل معاين دينية �إ�صالمية، 

�للحظة،  ه��ذه  حتى  ذ�كرتنا  يف  تخزينها  مت 

�ل���د�مي، وحد  ن��امي، وح��د  ي��ا  مثل: )��صحى 

�هلل( كلمات تعك�ص حمبة هذ� �ل�صهر �لف�صيل 

�لنا�ص على  �ملباركة، لي�صحو  باأيامه ولياليه 

�ل�صحور  وج��ب��ة  لتح�صري  �لتوحيد  ع��ب��ار�ت 

�لكرمي  ر�صولنا  و�صى  كما  بالربكة،  �ملليئة 

�صل �هلل عليه و�صلم عليها.

�ل�صيا�صية،  للتنمية  ح��ق  م��رك��ز  رئ��ي�����ص    

�صابقاً،  ج���د�ر�  جلامعة  �الإع��الم��ي  �مل�صت�صار 

حت�صني �لتل قال:

يجوب  �ل��ذي  �لطبل  حامل  �مل�صحر�تي،   

���ص��و�رع و�أزق����ة �مل���دن و�ل��ق��رى ب��ع��د منت�صف 

�ل��ل��ي��ل، الإي���ق���اظ �ل��ن��ا���ص ع��ل��ى �ل�����ص��ح��ور من 

�ل����ع����اد�ت �ل���ت���ي ���ص��ع��ف��ت م���ع ت���ط���ور و���ص��ائ��ل 

�الت�صاالت �حلديثة.

وك��ان��ت ع��ب��ارة ي��ا ن���امي وح���د �ل����د�مي، هي 

�مل�صحر�تي، ومل  ل�صان  �ملتد�ولة على  �لعبارة 

يكن ياأخذ �مل�صحر �أي نقود من �أهايل �ملنطقة 

�ل�صهر  �ن��ت��ه��اء  ق��ب��ل  �إال  ف��ي��ه��ا،  ي�صحر  �ل��ت��ي 

�لف�صيل بعدة �أيام، فيطرق �الأبو�ب ليذكرهم 

بقدوم �لعيد، فيمنحه �صاحب �لبيت �كر�مية  

وف����ق ما  و�أح����ذي����ة  �أو م��الب�����ص  �و ح���ل���وي���ات، 

يتوفر.

يقابل هذه  كان  �أوروب���ا؛  �لتل يف  وي�صيف 

�ملهنة؛ مهنة قارع �الأبو�ب و�ل�صبابيك �صباحاً 

الإي���ق���اظ �مل��وظ��ف��ني، و�ل��ع��م��ال ل��ل��ذه��اب �ىل 

�أعمالهم، وكان يقب�ص �أجرته منهم يف نهاية 

كل �صهر، هذه �ملهنة كانت منت�صرة يف �لغرب، 

للتوثيق  �الأر�صيف؛  يف  �إال  ذك��ر  لها  يعد  ومل 

�لتي  �لبديلة  �لو�صائل  ظهور  بعد  �لتاريخي 

�عتمد عليها �الإن�صان فيما بعد.

االنباط-البلقاء

ممثلة  �لتطبيقية  �لبلقاء  جامعة  ���ص��ارك��ت 

�الأ�صبوع  يف  �لدولية  و�لعالقات  �لتعاون  بوحدة 

�لدويل �لثالث جلامعة �لريموك، و�لذي ��صتمر 

لثالثة �أيام ما بني ٢٠-٢٢ �آذ�ر، وتناولت حماور 

�الأ�صبوع عدة مو��صيع تهم قطاع �لتعليم �لعايل 

�لعايل  �لتعليم  يف  و�الإدم���اج  �لرقمي  كالتحول 

ودمج �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة يف ��صرت�تيجيات 

موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل، باالإ�صافة �إىل �لتبادل 

و�لتوظيف،  و�الب��ت��ك��ار  و�ل��ط��الب��ي،  �الأك���ادمي���ي 

وتعزيز �لتعليم و�لتدريب �ملهني.

�لوحدة  مديرة  من  كل  �لوحدة  من  و�صارك 

�لوحدة  مدير  وم�صاعد  حمادين  د�نا  �لدكتورة 

�ل���دك���ت���ور ع���ب���د�هلل �خل��ري�����ص��ا وم����دي����رة د�ئ����رة 

�مل�����ص��اري��ع �ل��دول��ي��ة �ل���دك���ت���ورة خ��ت��ام �ل�����ص��ري��دة 

�ل�صيد  �لتفعيل  �ل��ي��ات  م��ت��اب��ع��ة  د�ئ����رة  وم��دي��ر 

نايل �لزعبي ومديرة د�ئرة �التفاقيات �لدولية 

و�ملحلية غدير �لدبعي. 

وقدمت �لدكتورة ختام �ل�صريدة خالل كلمة 

لها عن مهار�ت �لتوظيف �ملطلوبة يف �صوق عمل 

بخريجني  �لعمل  �صوق  رف��د  وكيفية  �لرتجمة 

�ملبني  �لتعليم  �ىل  �لتوجه  خ��الل  من  موؤهلني 

مهار�ت  توظيف  �ىل  باالإ�صافة  �لكفايات  على 

لفتح  �لرتجمة  تخ�ص�ص  يف  و�الب��ت��ك��ار  �الب���د�ع 

�آفاق جديدة �أمام �لطلبة مبا يخدم �صوق �لعمل 

و�خلريجني.

وت���اأت���ي ه����ذه �مل�����ص��ارك��ة ت��ن��ف��ي��ذ� ل��ت��وج��ي��ه��ات 

فخري  �حمد  �لدكتور  �ال�صتاذ  �جلامعة  رئي�ص 

�لعجلوين يف مد ج�صور �لتعاون و�لت�صاركية من 

خالل وحدة �لتعاون و�لعالقات �لدولية لزيادة 

�لتو��صل مع �جلهات �ملحلية و�لدولية �ملختلفة 

�لتطبيقية  �لبلقاء  بجامعة  �مل�صتمر  و�لتعريف 

خلدمة �أهد�ف �جلامعة �ال�صرت�تيجية.

االنباط- عمان

 ب��ح��ث��ت وزي�����رة �ال���ص��ت��ث��م��ار �ل���دك���ت���ورة خ��ل��ود 

�الأردن  �صفري فرن�صا �جلديد لدى  �ل�صقاف، مع 

�أليك�صي غر�منيزون، تعزيز �لتعاون �ال�صتثماري 

�ل��ف��رتة  و�ل��ت��ن��م��وي ب��ني �الأردن وف��رن�����ص��ا خ���الل 

�ملقبلة.

وب��ح�����ص��ب ب���ي���ان �����ص����ادر ع����ن �ل���������وز�رة �م�����ص 

�ل��وز�رة،  �لذي عقد مبقر  �للقاء  �صلط  �لثالثاء، 

�ململكة  يف  �لفرن�صية  �ال�صتثمار�ت  على  �ل�صوء 

وبحث �صبل متكينها وزيادتها.

و�أك�����دت �ل�����ص��ق��اف، ع��م��ق �ل��ع��الق��ات �الأردن���ي���ة 

�لعالقات  تلك  به  تت�صم  وم��ا  �لقوية،  �لفرن�صية 

النطالقة  متينا  �أ���ص��ا���ص��ا  متثل  خ�صو�صية  م��ن 

خا�صة  �لتنموية  �مل��ج��االت  يف  �أو���ص��ع  �آف���اق  نحو 

�ال�صتثمارية.

كربى  ��صتثمارية  فر�صا  هناك  �أن  و�أ�صافت، 

عن  معربة  �لفرن�صيني،  للم�صتثمرين  �الأردن  يف 

يف  �لفرن�صية  �ال�صتثمار�ت  حجم  لزيادة  تطلعها 

�الأردن خالل �لفرتة �ملقبلة.

�لفرن�صية  �ال�صتثمار�ت  حجم  �أن  �إىل  ي�صار 

دوالر، ترتكز  مليار   1.7 لقر�بة  ت�صل  �الأردن  يف 

يف ق��ط��اع��ات �الت�������ص���االت و�ل��ط��اق��ة و�خل���دم���ات 

�للوج�صتية و�لتجارة.

 وزيرة االستثمار تبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون المشترك 

االنباط- عمان

ع��ق��د �مل���رك���ز �ل���وط���ن���ي مل��ك��اف��ح��ة �الأوب���ئ���ة 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع وز�رة  �ل�����ص��اري��ة  و�الأم�����ر�������ص 

�الأول يف  �ل��ت��ح�����ص��ريي  �الج���ت���م���اع  �ل����زر�ع����ة، 

�إطار �إعد�د در��صة ملر�جعة وتقييم �ال�صتجابة 

2022- �لقالعية  �حل��م��ى  ل��وب��اء  �لوطنية 

يف ع���دد م���ن م���ز�رع  ت��ف�����ّص��ى  �ل����ذي   ،2023
�الأبقار ببع�ص حمافظات �ململكة.

وب��ح�����ص��ب ب��ي��ان ل��ل��م��رك��ز �م�����ص �ل��ث��الث��اء، 

�ل���ف���ج���و�ت  حت����دي����د  �إىل  �ل����در������ص����ة  ت����ه����دف 

و�لتحديات و�لفر�ص �ملتاحة ملو�جهة مثل هذه 

لتطوير  �مل�صتفادة  �ل��درو���ص  وتوثيق  �الأوب��ئ��ة، 

�ال�صتجابة لها يف �مل�صتقبل، �إ�صافة �إىل توفري 

معلومات مبينة على �الأدلة �لعلمية، وتطوير 

ملو�جهة  و�لالزمة  �ملن�ّصقة  �لوطنية  �خلطط 

هذه �الأوبئة و�حلّد و�لوقاية منها.

�ل��وط��ن��ي ملكافحة  �مل���رك���ز  رئ��ي�����ص��ة  و�أث���ن���ت 

ر�ئدة  �لدكتورة  �ل�صارية،  و�الأمر��ص  �الأوبئة 

�ل��ق��ط��ب، يف كلمة لها خ��الل �الج��ت��م��اع، على 

�ل��زر�ع��ة  وز�رة  ب��ه  �ل��ذي قامت  �لفّعال  �ل���دور 

�أث��ن��اء  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��وط��ن��ي��ة ذ�ت �ل��ع��الق��ة، 

�ال�صتجابة لوباء �حلمى �لقالعية.

و�أّكدت �لقطب �أهمية مثل هذه �لدر��صات 

�مل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى �أ���ص�����ص ع��ل��م��ي��ة؛ مل���ا ل��ه��ا م���ن دور 

فّعال يف �مل�صتقبل يف حت�صني درجة �ال�صتعد�د 

مر�ص  والأي  �الأوب��ئ��ة،  ه��ذه  ملثل  و�ال�صتجابة 

�ل�صحة  تهدد  �لتي  �مل�صرتكة  �الأم��ر����ص  م��ن 

�لعامة.

وي���ع���ت���رب م���ر����ص �حل���م���ى �ل���ق���الع���ي���ة م��ن 

�الأمر��ص �ملعدية �لتي تهدد �لرثوة �حليو�نية، 

وله �آثار �صلبية كبرية على �القت�صاد �لوطني 

ينعك�ص  ما  تف�ّصيه،  ح��ال  يف  �لغذ�ئي  و�الأم���ن 

على �ل�صحة �لعامة للمو�طنني.

وم����ر�����ص �حل���م���ى �ل���ق���الع���ي���ة ه����و م��ر���ص 

ف���ريو����ص���ي م����ع����ٍد، و�أح����ي����ان����اً مم���ي���ت، ي�����ص��ي��ب 

�حل���ي���و�ن���ات �مل�����ص��ق��وق��ة �ل��ظ��ل��ف، مب���ا يف ذل��ك 

ُمعديا  ولكونه  و�ل��ربي��ة،  �الأل��ي��ف��ة  �حل��ي��و�ن��ات 

جهود�ً  يتطّلب  �حتو�ءه  فاإن  �النت�صار  و�صريع 

ك���ب���رية يف �ل��ت��ط��ع��ي��م، و�مل���ر�ق���ب���ة �ل�����ص��ارم��ة، 

و�ل����ق����ي����ود �ل����ت����ج����اري����ة، و�حل����ج����ر �ل�����ص��ح��ي، 

و�لتخّل�ص �ل�صليم من �حليو�نات �لنافقة.

 إعداد دراسة لمراجعة االستجابة 
الوطنية للحّمى القالعية
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عملت مذيعا ومنتجا وحمررا يف موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون من 

“مع معايل  ٢ / ٤/ ٢٠٠٧  اي ٢٨ عاما منهم ١١ عاما  اإىل   ١٥ /٤ / ١٩٧٩

كان  عندما  والتلفزيون  الإذاع���ة  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  املجايل  ن�سوح  ال�ستاذ 

مديرا عاما لإذاعة اململكة الأردنية الها�سمية من ١٩٧٥ اإىل عام ١٩٨٥ وعندما 

دجمت الإذاعة مع التلفزيون اأ�سبحت موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون وكان اول 

مديرا لها من ١٩٨٥ اإىل ١٩٩٠  وميكن اعتبار هذه عربه وما قبلها  يف “قوة 

“”و�سالحا قويا حادا بوجه من يقرتب  “وتاأثريه داخليا وخارجيا  الإعالم 

يدير  اإعالميا  اداريا  قائدا  “”وكان مديرها  الردن وطنا ونظاما  �سلبا  من 

النجاح باختيار كفاءات علميه وعمليه دون النظر اىل ال�سل واملنبت فالقوي 

والواثق مثله يعتمد ويدعم املوظف الإعالمي يف كادره ويقويه ويدافع عنه 

يف حالة اخلطاأ ويقف بقوه وتاأثري  بوجه املت�سايق  من براجمه وعمله فابدع 

الإع��الم جناحا  واملتابعة وجن��ح  وذك��ورا  اناثا  الإع��الم��ي  العمل  العاملون  يف 

الأمنية  والجهزة  امل�سطفوي  العربي  للجي�ش  القوي  الرديف  فاأ�سبح  موؤثرا 

وامل�سل�سالت  والأخ���ب���ار  ال��ربام��ج  ف��ك��ان��ت  اول     الأردن  مل�سلحة  منيع  ك�سد 

واخلدماتية  الجتماعية  الق�سايا  تعالج  واحل���وارات   واللقاءات  والأح��ادي��ث 

اإىل  فتحولت  وال�سيا�سية  والق��ت�����س��ادي��ة  وال��دي��ن��ي��ة    والثقافية  وال��رتب��وي��ة 

م��در���س��ة يف الإع����الم امل��ه��ن��ي وال�����راأي الخ���ر وال��ن��ق��د ال��ب��ن��اء مل�سلحة ال��وط��ن  

اإذاعات  يف  التحقوا  واثقني مثقفني   ناجحني  “مهابا”  ،”مواجها”  تخرج 
البث  “يف  مثل   الإذاع���ة  برامج  يف  يتغنون  النا�ش  زال  فال  وعربيه   اجنبيه 

املزارع”،  “ومع  �سوق  ور�سائل  الطلبة”،  “ومع  املفتوح  “واللقاء  املبا�سر” 

وب��رام��ج  اخلارج””  يف  ،””وابناوؤنا  و���س��ه��ره  وا���س��رة  وال��ع��م��ال  “والعمل 
الأ�سرة” وما يطلبه امل�ستمعون”” ونافذه على التعليم العايل “وريبورتاج” 

و�سنع يف الأردن “وتعاونيات” وغريها  والتي اعتقد بانه من واجب موؤ�س�سة 

الإذاعة والتلفزيون ان تفتح املوؤ�س�سة وللجميع ملعرفة  ذاكرة الردنيني  ودور 

زال  والتلفزيون ول  الإذاع��ة  الوطني  وان يطلعوا على عمل وتطور  العالم 

اأ�ستاذا اكادمييا  اإليها واىل ا�ساراتها وكان ي�سر علي   النا�ش يتغنون ويحنون 

ظهرا   الثانية  ن�سرة  وا���س��ارة  املبا�سر  والبث  له  املفتوح  اللقاء  اإ���س��ارة  اإح�سار 

وال�ستماع  الخ��ب��ار   ملعرفة  اجلميع  يت�سمر  التي  ظهرا  الثانية  ن�سرة  واىل 

ال�ستاذ  غالبا  يكتبه  وك��ان  الردن  موقف  ميثل  ال��ذي  ال�سيا�سي  التعليق  اإىل 

يوحد  الذي  �سوق  ور�سائل  الوفيات  وبعده  العا�سرة  وموجز  املجايل    ن�سوح 

ال�سفتني  لال�ستماع اإىل ر�سائل وطلبات من واىل ال�سفة الغربية  والربامج 

ون�سرات  �سمودهم  لتعزيز  الغربية  ال�سفة  يف  وابنائنا  لأبنائنا  التعليمية 

زال  ول  الخ��راج   ق�سم  من  املنتجة  وامل�سل�سالت  اخلا�سة  وال��ربام��ج  الخبار 

اجلميع”  “كريبورتاج””ومل�سلحة  تلفزيونية   ب��رام��ج  يف  يتغنون  ال��ن��ا���ش 

الدينية  “والربامج  والعمال  “والعمل  الربعاء”،  “لقاء  “،ومتابعات” 
وه��ذا ال��ن��ج��اح ي��ع��ود “اإىل اع��ت��ب��ار الإع���الم من  والخ��ب��ار   ال��ربام��ج  “،وقوة 
ابن  الدولة كاجلي�ش والمن واملخابرات  واىل  �سخ�ش مدير  قيادي  ثوابت 

وامل�ساءلة  واملتابعة  وال�سيطرة  ال�سبط  قادر على  و  توجهاتها  ويعرف  الدولة 

واختيار الفريق القادر الناجح اناثا وذكورا  الذي يعمل بكفاءة واجناز وليل 

التي  الإعالمية  للموؤ�س�سة  القيادي  على  يعمل   ل  عاله  فريقا  ولي�ش  نهار 

جنحت باإدارات قويه وفريق قوي  لن الدارات ال�سعيفة تدمر املوؤ�س�سة ول 

تعمل ول تنجز  فحتى الأغنية كانت تتابع ولها دور وطني يف تعزيز النتماء 

لالأردن وطنا والولء لقيادتنا الها�سمية التاريخية و�سالحا يف الرد على كل 

اإنتاج  يف  املو�سيقية  وال��ك��وادر  الغ��اين  وكتاب  ال�سعراء  فابدع  �سرا   يريد  من 

اغاين �ستبقى لالأجيال  وطنيه وذات معاين وطنيه كبريه  وابدع الفريق  من 

والخراج  واخلدماتية  والإخبارية  والرباجمية  والإدارية  الهند�سية  الكوادر  

للعمل بفريق فكان كل مذيع ومذيعه منتج ومنتجه هو مدير يت�سرف بثقه 

اإ�سافة  واملو�سوع   ي�ست�سيف  واي  عمله  يف  يتدخل  اح��د  ول  ح��دوده  ويعرف 

موؤ�س�سة  وكانت  والألوية  املحافظات  من  والبث  واملتابعة  امليداين  العمل  اإىل 

ويلتقي  ي��زوره��ا  م��ا  وك��ث��ريا  وطني  ون�ساط  عمل  خلية  والتلفزيون  الإذاع���ة 

احل�سني  امللك  الباين  له  املغفور  امللك  جاللة  خاللها  من  ويتحدث  ابناءها 

اأجهزة  وكافة  وال��وزراء  وروؤ�ساء احلكومات  احل�سن  الأمري  و�سمو  اهلل   رحمه 

ال��دول��ة م��ن م��دن��ي��ني وع�����س��ك��ري��ني  ويف ال��وق��ت ال���ذي ك��ان��ت ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

موجوده  كانت  الرتباط  فك  وقبل  موجوده  غري  ال�سفتني  يف  والنتخابات 

يف الإذاعة والتلفزيون بكل معنى الكلمة ويتم احلديث بحريه والنقد البناء 

وا�ست�سافة املعار�سة وينتقدون ويتحدثون باآرائهم بكل حريه  وكنت اأول من 

عمل برنامج تلفزيوين بتكليف من املدير العام عن قرار فك الرتباط  بيوم 

اتخاذه واذيع بعد ن�سره اخبار التلفزيون الر�سمي ال�ساعة الثامنة والن�سف 

ال�سابقة  الفرتة  اعتبار  مبكن  حتديات  الردن  يواجه  عندما  باأنه  واأعتقد 

دورها  على  والقدرة  والإداري   الإعالمي  العمل  يف  منها  لال�ستفادة  منوذجا 

فعاله  م�ساهمه  ي�ساهم  ال��ذي  املوؤثر  والع��الم  الداخلية  اجلبهة  حت�سني  يف 

الإعالم  اليه  اأ�سيف  واليوم  الورقي   الإعالم  والتاأثري مع وجود  التوجيه  يف 

والإدارة  ال�سكان   ع��دد  وزي��ادة  التقدم  ظل  يف  طبيعي  وه��ذا  امل��وؤث��ر  املجتمعي 

القوية القيادية املخل�سة واملثقفة  والفريق القيادي املخل�ش املثقف والناجح 

على  وال��ق��درة  لأي عمل  النجاح  ا�سا�ش  الفريق   هم  ب��روح  معا  يعمل  وال��ذي 

مواجهة التحديات والإجناز      

باإخال�ش  يعملون  التاريخي  الها�سمي  وال��ن��ظ��ام  للوطن  جنود  واجلميع 

واإجناز  

للجميع  الأول  الهم  وك��ان  حم���دودة  وباإمكانيات  نهار  ليل  العمل  فكان    

ال�سريف على اجناح الربامج والأخبار والنتاج فلم اعرف  النجاح والتناف�ش 

او  او غري مبا�سر  الغري  مبا�سر  �سلبي  على  ا�سمع كلمة حتري�ش  اأح��دا ومل 

موجوده  غري  وه��ي  والقيل    القال  يف  الوقت  ت�سييع  او  مناطقية  او  �سلليه 

نهائيا والكل اخوه ومن الطبيعي قد يكون اختالف على العمل  لكن ل ميكن 

باأخالق  وو�سوح  بلقاءات  وتنتهي  الخ��ر   على  �سلبي  وحتري�ش  الخ��ر  اإي��ذاء 

الفر�سان     

فالأعالم لي�ش وظيفه بل مهنه كالطب والهند�سة واملحاماة اي من ينزل 

دوله   اي  ق��وة  املهني  بتاأثريه  والع���الم   ي��دوم كثريا  والع��الم  بربا�سوت ل 

تنفيذ خطط  والقدرة على  ال�سليم  والتوجيه  والتاأثري بهم  ال�سعوب  اقناع  يف 

على  والقدرة  واملتابعة  والتحليل  الوا�سعة  فالثقافة   وذك��اء،   مبهنيه  الدولة 

ومو�سوعيه  مبهنيه  العامل  الناجح  الإع��الم��ي  �سفات  هي  نهار  ليل  العمل 

الذي ينظر اإىل امل�ستقبل وم�سلحة الوطن  اول واملبداأ واحد 

اهلل

الوطن

امللك

مثقفون  بناه  اداري���ون  ان�سائها  منذ  اداري���ون  قادها  والتلفزيون  ف��الإذاع��ة 

وقد  الها�سمية  وال��ق��ي��ادة  للوطن  خمل�سون  وكلهم   الإع���الم  وزراء  وك��ذل��ك 

منهم  وت��ع��ل��م��ت  معظمهم  م��ع  ق��وي��ه  ع��الق��ات  وب��ن��ي��ت  معظمهم  م��ع  ال��ت��ق��ي��ت 

روؤ�ساء جمل�ش  او  والتلفزيون  الإذاع��ة  او مدراء موؤ�س�سة  وزراء  اأي�سا   جميعا 

تلفزيون  او حمطة   اذاع��ه  م��دراء حمطة   او  اداره   اأع�ساء جمل�ش  او  اداره 

ويربط  �سورهم  يري  والتلفزيون  الإذاع��ة  موؤ�س�سة  اإىل  والزائر  الدمج   بعد 

املا�سي باحلا�سر ومن يتابع كتابات الأخ الدكتور حممد املنا�سري  ويقراأ عن 

والإدارية  الهند�سية  والكوادر  واملنتجات   املنتجون  واملذيعات  املذيعني  اأ�سماء 

اردين  كل  وطموح  الكلمة  معنى  بكل  مدر�سه  كانت  باأنها  يجد  والرباجمية 

كفاءه و نا�سط مثلي ان يكون اإعالميا مذيعا  او مذيعه او يلتحق بها اداريا 

او خمرجا او مو�سيقيا او فنيا او مهند�سا   

الأمنية  والجهزة  امل�سطفوي  العربي  واجلي�ش  وال�سعب  الوطن  اهلل  حمى 

بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم و�سمو ويل العهد الأمري احل�سني 

المني 

بقيه  للحديث 

مصطفى محمد عيروط

 اإلعالم في  مؤسسة اإلذاعة 
والتلفزيون من ١٩٧٥ الى ١٩٩٠ )١(
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 »مالية النواب« ُتناقش تقارير ديوان المحاسبة بشأن وزارة العدل

االنباط - شذى حتامله 

ك��ر يف الأي����ام الخ����رية جل���وء بع�ش 

امل���ع���ل���م���ني مل���م���ار����س���ة ال����ع����ق����اب ال���ب���دين 

ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  رغ�����م  ل���ل���ت���الم���ي���ذ، 

وال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ذك���ر ���س��ن��وي��ا ب���ق���رار م��ن��ع 

، لأن هذه  املدار�ش  ا�ستخدام ال�سرب يف 

وج�سدية  نف�سية  اث���ارا  ت��رتك  املمار�سة 

عليا  الق�ساء  م��ن  لب��د  و  الطلبة   ل��دى 

بلجوء املعلمني ل�سرتاتيجيات وا�ساليب 

تربوية حديثة كالتاأديب اليجابي . 

وكانت احلكومة ا�سدرت يف عام ٢٠٠٧ 

رقم  الأردين  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ق��ان��ون 

الطالبي  الن�����س��ب��اط  تعليمات  وه���ي   ١

واخل����ا�����س����ة  احل����ك����وم����ي����ة  امل������دار�������ش  يف 

وتعديالتها “ ون�ش القانون يف اأحكامه 

ال���ع���ام���ة ع���ل���ى اأن������ه ي��ن��ب��غ��ي ع�����دم جل���وء 

�سورة  ب��اأي  البدين  العقاب  اإىل  املدر�سة 

م��ن ال�����س��ور، مب��ا يف ذل��ك م��ن��ع الطالب 

من تناول وجبة الطعام يف موعدها.

وال��رتب��وي  الأ���س��ري  امل�ست�سار  اك��د  و 

اي  ان��ه ل يوجد  ال��زي��ود،  الدكتور خليل 

م���ربر ي��ق��دم ف��ي��ه امل��ع��ل��م ع��ل��ى ال��ع��ق��وب��ات 

اللفظية،  اله��ان��ة  او  للطلبة  اجل�سدية 

يلجوؤون  املعلمني  بع�ش  اأن  اإىل  م�سريا 

ال���ب���دين لأ����س���ب���اب ع��دي��دة  ال��ع��ق��اب  اإىل 

ي���ت���درب ع��ل��ى ف��ك��رة  امل��ع��ل��م مل  اأن  م��ن��ه��ا 

ال���ب���دائ���ل، ف��ي��ج��د ال�������س���رب ا���س��ه��ل م��ن 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات الخ�����رى، اإ���س��اف��ة اأن 

هناك اعتقاد خاطئ باأن ال�سرب ي�ساعد 

�سحيحة  تن�سئة  ال��ط��ل��ب��ة  تن�سئة  ع��ل��ى 

لدى  نف�سية  عقدا  ينبت  ال�سرب  اأن  اإل 

الطلبة .

يورث  جيال  يخرج  ال�سرب  اأن  وتابع 

ال�سرب  م��ن  اك��رب  بكمية  الخ���ر  اجل��ي��ل 

امل��ع��ل��م��ني  اإىل اخ�����س��اع  وال��ع��ن��ف، داع���ي���ا 

ل���ت���دري���ب م��ك��ث��ف ع���ن ب���دائ���ل ال��ع��ق��اب، 

عن  وال�سلوك  املنفعة  ف�سل  اإىل  اإ�سافة 

طريق  ع��ن  والتثقيف  البع�ش،  بع�سها 

منابر امل�ساجد وو�سائل العالم ملنع هذه 

اخلاطئة. املمار�سات 

ويف ال�سياق ذاته قال اخلبري الرتبوي 

ال��دك��ت��ور ذوق����ان ع��ب��ي��دات، ان مم��ار���س��ة 

تدريبهم  ل��ع��دم  ت��ع��ود  لل�سرب  املعلمني 

على التعامل اجليد مع الطلبة وممار�سة 

قيم  هناك  اأن  مبينا  الخ��رى،  الو�سائل 

اإ�سافة  العنف،  توكد ممار�سة  اجتماعية 

ج�سدية  قوة  لفائ�ش  املعلم  امتالك  اإىل 

و�سلطة تدفع ملمار�سة العنف اجل�سدي. 

ال�سفية  البيئة  اأن  عبيدات  واأ���س��اف 

مزعجة للمعلم ولي�ش لديه القدرة على 

التعامل مع العداد الكبرية من الطلبة 

داخ������ل ال��ب��ي��ئ��ة ال�����س��ف��ي��ة مم����ا ي��ت�����س��ب��ب 

مبمار�سة املعلمني العقاب البدين. 

وت��اب��ع ع��ب��ي��دات اأن مم��ار���س��ة ال��ع��ق��اب 

ب�سياع  ي��ت�����س��ب��ب  ال��ط��ل��ب��ة  ع��ل��ى  ال���ب���دين 

وال��ت��دري�����ش،  للتعليم  املخ�س�ش  ال��وق��ت 

�سعيف  جيل  تن�سئة  يف  دوره  اإىل  اإ�سافة 

ال�سخ�سية ول يتعلم مببادرة منه، لفتا 

ال�سائدة  الجتماعية  القيم  تغيري  اإىل 

باي  العنف  على  والق�ساء  املجتمع  لدى 

�سكل من الأ�سكال.

االنباط- عامن

ن��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

ال���س��ت��ي�����س��اح��ات وامل���خ���ال���ف���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

اإط���ار مناق�سة  ال��ع��دل، وذل��ك يف  ب���وزارة 

 ٢٠١٨ لالأعوام:  املحا�سبة  ديوان  تقارير 

و٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اج���ت���م���اع ع��ق��دت��ه 

ب��رئ��ا���س��ة النائب  ال��ل��ج��ن��ة، ام�����ش الأح����د، 

اأمني  وح�سور  ال�سليحات،  منر  الدكتور 

الإداري������ة  ل��ل�����س��وؤون  ال���ع���دل  وزارة  ع����ام 

وامل��ال��ي��ة خ��ل��ود ال��ع��ب��ادي، وم��دي��ر وح��دة 

ال��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ي��ة يف ال������وزارة ف��خ��ري 

اخل���ط���ب���ا، ورئ���ي�������ش دي��������وان امل��ح��ا���س��ب��ة 

اإبراهيم املجايل. بالوكالة 

على  احلفاظ  اأهمية  ال�سليحات  واأكد 

امل��ال ال��ع��ام وع��دم ال��ت��ه��اون م��ع املعتدين 

ع���ل���ي���ه، م���������س����دًدا ع���ل���ى اإغ��������الق ج��م��ي��ع 

العالقة وعدم تكرارها. ال�ستي�ساحات 

واأ���س��اد ب��دور ال����وزارة ب��اإن��ه��اء واإغ��الق 

معظم املخالفات الواردة يف التقرير.

وح�����س��ر الج���ت���م���اع ال����ن����واب: حممد 

�سليمان  احلرا�سي�ش،  �سرار  ال�سطناوي، 

اأب�����و ي���ح���ي���ى، ن���اج���ح ال�����ع�����دوان، اأ����س���م���اء 

الرواحنة.

واخلطبا  العبادي  ق��ال  جهتهما،  من 

اإنه مت ت�سويب معظم املخالفات الواردة 

�سيتم  اأن����ه  اإىل  م�����س��ريي��ن  ال��ت��ق��ري��ر،  يف 

متابعة ت�سويب اأو�ساع ما تبقى.

واأ����س���اف���وا اأن����ه ���س��ي��ت��م ت���زوي���د دي����وان 

الت�سويبات  جميع  تثبت  بكتب  املحا�سبة 

للمخالفات التي مت اإغالقها.

 العقاب البدني في المدارس... ظاهرة متكررة.. من يمنعها

 أورنج األردن تواصل تطوير مواردها البشرية بالتعاون مع جهات عالمية  

 جامعة األميرة سمية تحصد المركز األول محليا في مسابقة عالمية

االنباط-عامن

ا���س��ت��ك��م��اًل جل��ه��وده��ا امل��ت��وا���س��ل��ة يف 

ت��ط��وي��ر ق�����درات وم����ه����ارات م��وظ��ف��ي��ه��ا 

ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات، ت��ع��اون��ت اأورجن 

يف  الأم���ري���ك���ي���ة  اجل���ام���ع���ة  م���ع  الأردن 

بريوت لتدريب الفوج الأول من مدراء 

ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  ال�����س��رك��ة  يف  الإدارات 

 Leadership( الإداري  ال��ت��م��ّي��ز 

.)Excellence Program

م��ن  الأوىل  امل���ج���م���وع���ة  وت�����س��ّم��ن��ت 

م�����������دراء ال���������س����رك����ة اخل�����ري�����ج�����ني ٢٠ 

الربنامج  متطلبات  ا�ستكملوا  م��دي��راً 

حني  يف  اأ�سهر،   6 م��دار  على  التدريبي 

ب����داأت امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة امل��ك��ّون��ة من 

ال�سهر  التدريبي  الربنامج  م��دي��راً   ٢3

املا�سي و�ست�ستمر حتى متوز ٢٠٢3.

اهتمامها  اأن  الأردن  اأورجن  وب��ّي��ن��ت 

ب��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات م��وظ��ف��ي��ه��ا وال���ق���ادة 

م��ن��ه��م ي����اأت����ي ب��ال��ت��م��ا���س��ي م����ع ِق��ي��م��ه��ا 

وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ك���م���زّود رق��م��ي رائ���د 

العقلية  ت��ع��زي��ز  ح��ي��ث  م���ن  وم�������س���وؤول، 

امل������رن������ة ل���ل���ت���ع���ام���ل م������ع ال����ت����ح����دي����ات 

ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ب�����س��ك��ل دي��ن��ام��ي��ك��ي، 

وك��ذل��ك مت��ك��ني ال��ق��ي��ادي��ني امل�����س��ارك��ني 

يتنا�سب مع  وا���س��ح  ت�����س��ّور  اإي��ج��اد  م��ن 

ال���ت���غ���ي���ريات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة م���ع م���راع���اة 

لل�سركة. ال�سرتاتيجية  الروؤية 

جهودنا  “ن�سخر  ال�سركة:  واأ�سافت 

ومواردنا لتعزيز املهارات الإدارية وقيم 

امل���رون���ة وال��ت��م��ّي��ز ل��ب��ن��اء ���س��رك��ة ت��واج��ه 

امل�ستقبل وحتّول التحّديات اإىل فر�ش، 

التدريبية  ال��ربام��ج  ت��وف��ري  م��ن خ��الل 

اأو  العاملية  اأورجن  جمموعة  م��ن  ���س��واًء 

املوؤ�س�سات الرائدة، حر�ساً على ا�ستفادة 

املوظفني من اخلربات املتميزة يف هذه 

العمل  ث��ق��اف��ة  يف  وت�سمينها  امل��ج��الت 

ما  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا،  ك��اف��ة  ع��ل��ى  والإدارة 

اإيجابي وملحوظ على  ب�سكل  �سينعك�ش 

كفاءة عملياتنا وجتارب الزبائن«

االنباط- عامن

امل��ل��ك طالل   ف��از ف��ري��ق م��ن كلية 

ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الأع����م����ال يف ج��ام��ع��ة 

باملركز  للتكنولوجيا  �سمية  الأم��رية 

الأول على امل�ستوى املحلي يف م�سابقة 

الأع���م���ال الإب���داع���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة “اين 

الإقليمية  للمرحلة  متاأهاًل  واي”، 

من  بتنظيم  م�سر  يف  عقدها  املنوي 

.»Unilever« سركة�

و���س��م ال��ف��ري��ق ال��ف��ائ��ز ط��ل��ب��ة من 

ن������ادي حت��ل��ي��ل الأع�����م�����ال؛ ي��ا���س��م��ني 

����س���ب���ارة، و����س���ايل زع����ب����الوي، ون���ور 

ال���ط���اه���ر، ب���اإ����س���راف ال���دك���ت���ورة ن��ور 

دامر.

الدكتورة  اجلامعة  رئي�ش  وثمنت 

بيان  بح�سب  ال��ه��ي��ج��اء،  اأب���و  وج���دان 

التي  النتائج  الثالثاء،  ام�ش  �سحفي 

يرتجم  حيث  الفائز،  الفريق  حققها 

ال��ط��ل��ب��ة امل�������س���ارك���ون يف امل�����س��اب��ق��ات 

الدرا�سية  امل�ساقات  والعاملية  املحلية 

وهم  عليها  يح�سلون  معلومة  وك��ل 

على مقاعدهم الدرا�سية اإىل تطبيق 

ع���م���ل���ي واق����ع����ي ي���ح���اك���ي م��ت��ط��ل��ب��ات 

���س��وق ال��ع��م��ل واآخ���ر ال��ت��ط��ورات التي 

ي�سهدها.

هي  ما  النتائج  هذه  اأن  واأو�سحت 

املبا�سر  وال��رب��ط  الت�ساركية  نتاج  اإل 

ب��ني اجل��ام��ع��ة وال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي، 

العمل  �سوق  والتعرف على متطلبات 

واآخر التطورات يف جمال تكنولوجيا 

الأعمال.

من جانبه، اأعرب عميد كلية امللك 

الدكتور  الأعمال  لتكنولوجيا  طالل 

جورج �سمور، عن فخره بطلبة الكلية 

قادة  ليكونوا  املتوا�سلة  ومثابرتهم 

املحلية  امل�ساركات  جميع  يف  ال��ري��ادة 

فريق  ت��اأه��ل  اإىل  م�����س��رياً  وال��ع��امل��ي��ة، 

املرحلة  يف  الأردن  لتمثيل  اجلامعة 

الإقليمية، والتي �ستقام يف جمهورية 

م�سر العربية مطلع �سهر اأيار املقبل 

ب��ني م��ا يزيد ع��ن ٤٨ فريقا من  م��ن 

خمتلف اجلامعات الأردنية.

واي”  “اين  م�����س��اب��ق��ة  اأن  ي���ذك���ر 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اإىل خ��ل��ق جت���رب���ة  ت���ه���دف 

اجل��دد  واخل��ري��ج��ني  للطلبة  ف��ري��دة 

حول كيفية تطبيق املواد النظرية يف 

العامل احلقيقي.
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يقدم وزير �ل�سياحة مكرم �لقي�سي دفاعا كبري� عن توظيف �لرت�ث �لأردين من �أجل بناء ثقافة �سياحية 

معا�سرة، وتعظيم فر�ص �لنجاح �لوطنية يف �مل�ساريع �ل�سياحية، و�لجتاه نحو �آليات ت�سويق جديدة.

�لقي�سي �آت من خربة دولية يف �لتعامل مع �لإرث و�لرت�ث يف �ليون�سكو، كان ميثلنا بها حني كان 

�سفري� للأردن يف باري�ص، وهو �لعارف باملعارك �لعاملية حول �لرت�ث و�لتاريخ، وهو �ملدرك لأهمية �لقوة 

�لناعمة مل�سهد �ل�سر�ع �لر�هن عامليا على �لرت�ث �حل�ساري.

�مل�ساحة �لتي يتحرك بها �لقي�سي تنطلق من وعيه باملكان و�جلغر�فيا �لأردنية، حيث �ملمكنات �لتي 

ميكن توظيفها كثرية، وحيث �لتنوع �حل�ساري �لأردين و�ل�ستمر�رية �لتاريخية للع�سور �حل�سارية 

كِّن �لأردن من �لإ�سهام يف �مل�سهد �ل�سياحي �لعاملي كجهة فريدة يف قلب �لعامل �لقدمي. َ ميكن �أن تمُ

يعي �لقي�سي �سباق دول �ملنطقة و�لتز�حم على توظيف �لتاريخ للدخول من بو�بة �لإرث نحو تنمية 

�ملجتمعات، لذلك هو يدرك �أهمية �لعلم و�جلامعات يف خدمة �ل�سياحة و�لتنمية ويف جهودها �لعلمية 

يف �لك�سوف �لأثرية و�مل�سوحات.

�لتنمية  �ملناف�سة، و�ل�سياحة هي فر�ستنا نحو  �ل�سياحي ويف  �لأردن يتقدم يف �جل��ذب  �أن  �سحيح 

و�لتغيري �ملطلوب لتقليل م�ساكل �لفقر و�لبطالة، لكن هذ� �لأمر ل يخ�ص وز�رة �ل�سياحة وحدها، بل 

يحتاج جلهد عام.

و��سح  �أد�ء  وقيا�ص  با�سرت�تيجية  وتفكري  �سامل  وطني  لدعم  �ل�سياحة  وز�رة  يف  �لقي�سي  يحتاج 

ملخرجات �لتنمية �ل�سياحية، ومبا يخدم �لهوية �لثقافية �حل�سارية للأردن.

يهتم �لقي�سي مب�ساألة �لهوية �لأردنية، لكنه معني كثري� بالإرث �حل�ساري �لعاملي للمكان �لأردين، 

ومبا يفتح �لآفاق على ت�سكيل �سورة جديدة وغنية عامليا عن �لأردن، وعلى هذ� �لأ�سا�ص فان من �ملهم 

جد� �إقامة مو�سم ثقايف �سياحي يوظف �ملو�سيقى و�لفنون و�ل�سخ�سيات �لفنية و�ملبدعة، يف خمتلف 

مناطقنا �ملهددة بالعبث و�لتعدي مع �أجل حمايتها و�لتذكري بها.

�أن تفكر �ل�سياحة مبهرجان �سعري و�أدب��ي كبري يف �لبادية، و�أن تدعم مهرجان �ل�سرحان  ميكن 

�ل�سنوي �لثقايف خل�سو�سيته، وميكن �أن جتعل منه ميزة مناف�سة للم�سهد �لثقايف و�ل�سياحي �لأردين.

فر�سية وزير �ل�سياحة �لد�عية حلماية �لهوية �لأردنية و�إبر�زها مبحتوى علمي وب�سري لئق،مع 

�لدفاع �ل�سلب عن �لآث��ار �لأردنية يف �خل��ارج وحماولة ��ستعادتها، قابلة للتطبيق و�لتنفيذ يف حال 

�أمر يثلج  توفرت �لإر�دة �لكاملة لبناء خطاب جديد عن �ملحتوى �ل�سياحي �لأردين وت�سكيله، وهذ� 

�ل�سدر يف وقت يجري ت�سخيف بع�ص �ملر�فق �ل�سياحية �مل�ستقلة وتوظيفها ب�سكل ممجوج.

د. مهند مبيضين 

 فرضية القيسي في السياحة
 افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات

»Dezain Space« منّصة زين تدعم 20 مصممًا أردنيًا جديدًا تحت مظّلة
 200 مصمم تدعمهم المنّصة

االنباط-عمان 

للزيوت  �ملنا�سري  �سركة  �إ�سرت�تيجية  �سمن 

�أنحاء  كافة  يف  و�لنت�سار  بالتو�سع  و�مل��ح��روق��ات 

�إفتتاح  �هلل  بعون  مت  �لها�سمية،  �لردن��ي��ة  �ململكة 

حم��ط��ة وق�����ود ج���دي���دة ت��اب��ع��ة ل��ل�����س��رك��ة ت��ق��ع يف 

حمافظة �لعا�سمة عمان ، �سارع �بو ن�سري، بعد 

ب�  ����س��ار�ت �جلبيهة  ب��اجت��اه  ب�سمة  �لم���رية  دو�ر 

�ملنا�سري  حم��ط��ات  ع��دد  لي�سبح   ، م��رت   400
�لعاملة  يف �لعا�سمة عمان يزيد عن 61 حمطة 

96  حم��ط��ة ل�سمان  ع���ن  ي���زي���د  �مل��م��ل��ك��ة   ويف 

�أف�سل  تقدمي  ول�سمان  جغر�فية  تغطية  �أك��رب 

�خلدمات للجمهور ولعملئها يف �ململكة.

 ���س��رك��ة �مل��ن��ا���س��ري ل��ل��زي��وت و�مل���ح���روق���ات من 

بناء وت�سغيل  �ل��ر�ئ��دة حملياً يف  �ل�سركات  �أو�ئ���ل 

ت�سغيل  ح��ي��ث مت  �ل���وق���ود  م��ن حم��ط��ات  �سل�سلة 

�أوىل حمطاتها عام 2001 ب�سكل جذ�ب ومميز 

�ل��دول  يف  مثيلتها  ت�ساهي  عاملية  ومبو��سفات 

على  �ل��ب��د�ي��ة  منذ  �ل�سركة  وحر�ست  �ملتقدمة، 

خلدمة  �لتكنولوجية  �لتقنيات  �أح��دث  ��ستخد�م 

زب��ائ��ن��ه��ا ورو�ده�������ا م���ن ت��ق��دمي خ���دم���ات �ل��دف��ع 

با�ستخد�م �لبطاقات �لئتمانية للعميل وتقدمي 

�أف�����س��ل ح��ل��ول �أع������ادة �ل��ت��ع��ب��ئ��ة م��ث��ل �ل��ب��ط��اق��ات 

�ملدفوعة  �ملنا�سري  ب�سركة  �خلا�سة  �للكرتونية 

�ل��ت��ع��ب��ئ��ة  �أع��������ادة  وب���ط���اق���ة    eCash م�����س��ب��ق��اً 

،و�أي�����س��اً   eFill �ل����  �ملنا�سري  م��ن  �لل��ك��رتون��ي��ة 

 Aman باململكة وه��ي  �لأك��ر تطور�ً  �خلدمة 

بالوقود من  �ل��ت��زود  على  تعمل  و�ل��ت��ي     Fill
خلل خا�سية تردد�ت �لر�ديو للتعرف على هوية 

�ملركبات يف �ملحطات.

 وتوؤمن �ل�سركة �أي�ساً جميع حمطاتها باأعلى 

يف  و�لبيئية  �ملهنية  و�ل�سلمة  �ل�سحة  معايري 

�لي��زو  �سهادة  على  حا�سلة  وه��ي  فروعها،  كافة 

�إثنى  من  �كر  منذ   14001 و�ليزو   9001
ع�سر �سنة و�أي�ساً هي �أول �سركة تعمل بهذ� �ملجال 

حت�سد �سهادة �ليزو 45001.

 ك���م���ا ي�������س���اف ل�����س��رك��ة �مل���ن���ا����س���ري ل��ل��زي��وت 

�ملتجددة  �لطاقة  بقطاع  �هتمامها  و�مل��ح��روق��ات 

وتوفري �حللول لل�ستفادة من �لطاقة �ل�سم�سية 

لتوليد �لكهرباء حيث ت�سغل �أكر من 39 حمطة 

�سركة  �أول  وتعد  �ل�سم�سية  �لطاقة  من  بالكامل 

�لكهربائية للعامة  �ملركبات  وف��رت خدمة �سحن 

 22 حالياً  �لعاملة  �ل�سحن  وح���د�ت  ع��دد  ويبلغ 

وحدة �سحن  تغطي جميع �أنحاء �ململكة.

 ومن �جلدير بالذكر �أن �ل�سركة ت�سم بكادرها 

ي��زي��د عن  �أك���ر م��ن 3000 وظ���ف وت�سغل م��ا 

وتزويد  بنقل  وتقوم  عاملة،  وق��ود  حمطة   96
باململكة  70 حمطة وق���ود عاملة  ل���  �مل��ح��روق��ات 

ك��م��وزع معتمد، وت��ق��دم خ��دم��ات �أخ����رى ع��دي��دة 

�لتجارية  �لأ���س��و�ق  من  �سل�سلة  مثل  مبحطاتها 

)ل��وم��ي م���ارك���ت( وم��ط��اع��م �ل��وج��ب��ات �ل�سريعة 

و�ل�سيدليات و�خلدمات �لبنكية وخدمة �ل�سر�ف 

�لآيل وخ���دم���ة �ل�����س��ي��ار�ت وع�����دد م���ن �مل��ح��لت 

�لتجارية �ملتنوعة لتوفر خدمات متكاملة يف مكان 

و�حد لتوقف �لعملء.

االنباط- عمان

يف �إطار حر�سها على دعم �لإبد�عات �لأردنية 

يف ك��اف��ة �مل��ج��الت وخم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات؛ عقدت 

مظّلة  وحت��ت   )ZINC( ل��لإب��د�ع  زي��ن  ة  من�سّ

�ملع�سكر   ،)Dezain Space( ديز�ين �سبي�ص

�لتدريبي �ل�سابع من نوعه لع�سرون م�سمماً �أردنياً 

جديد�ً، بهدف تطوير مهار�تهم �لت�سويقية وبناء 

منهم،  لكل  �لرقمية  و�لهوية  �لتجارية  �لعلمة 

ولين�سمو� �إىل قائمة �مل�سممني �لأردنيني �لذين 

�إىل  �ليوم  حتى  عددهم  و�سل  و�ل��ذي��ن  تدعمهم، 

م�سمم يف جمالت �لأزي��اء و�لإك�س�سو�ر�ت   200
وت�ساميم �لورق و�خل�سب و�جللد وغريها. 

�ملقر  يف  �لتدريبي  �ملع�سكر  فعاليات  و�أق��ي��م��ت 

ة زين للإبد�ع )ZINC( مبجمع  �لرئي�سي ملن�سّ

�مللك �حل�سني للأعمال، و��ستمر على مد�ر 5 �أيام 

متتالية ت�سّمنت جل�سات حو�رية وق�س�ص جناح 

يف  مكّثفة  عمل  وور����ص  تدريبية  ودور�ت  ملهمة، 

�ملجالت �لتي تهم �مل�سممني ورّو�د �لأعمال لبدء 

�أعمالهم وتطويرها وتو�سيع ن�ساطهم يف �ل�سوق، 

وتعزيز �لقدرة �لتناف�سية لديهم، قّدمها جمموعة 

من �ملدربني و�مل�سممني ورو�د �أعمال ممن حققو� 

جناحات مميزة. 

وقّدم �خلبري ن�سال قناديلو خلل هذ� �ملع�سكر 

ور�ستي عمل حول بناء منوذج �لأعمال، ومهار�ت 

قدومي  �أم���اين  �مل�سممة  وق��ّدم��ت  �لتجزئة،  بيع 

عمل  ور���س��ة   »Alb« �لتجارية  �لعلمة  �ساحبة 

حول بناء وتطوير �لعلمة �لتجارية للم�ساريع، 

ة زين جل�سة حو�رية مع �مل�ست�سار  كما نّظمت من�سّ

�لقانوين عمر �لطويل للحديث حول �لإر�ساد�ت 

�لقانونية و�لت�سريعات �لتي تهم �مل�سممني، فيما 

قّدم �مل��درب حمزة �لنابل�سي ور�سة تدريبية حول 

�لإنرتنت،  على  �لتجاري  �لن�ساط  ح�سور  تعزيز 

.)SEO( و�أ�سا�سيات حت�سني حمركات �لبحث

عمل  ور�سة  جوي�ص  �إديلينا  �مل�سممة  وق��ّدم��ت 

ناجحة، كما  �إن�ساء علمة جتارية  ح��ول مفاتيح 

ب��رق��اوي جل�سات  �آي���ة  �لأردن���ي���ة  �مل�سممة  ق��دم��ت 

للم�ساريع  �لب�سرية  �لهوية  بناء  ح��ول  تدريبية 

من�سة  عرب  �ملحتوى  و��سرت�تيجيات  و�ل�سركات، 

�لن�ستغر�م، وقّدم ر�ئد �لأعمال لوؤي �لنجار جل�سة 

تدريبية حول �إد�رة �لوقت و�لذ�ت، وقّدمت ر�ئدة 

�لأعمال �سيما �لنجار ور�سة عمل حول دورة حياة 

�ملنتج، كما قّدم �سادي دروي�ص من �سركة زين ور�سة 

�ملنتجات  ت�سعري  ��سرت�تيجيات  ح���ول  تدريبية 

و�خلدمات.  

كما تناول �ملع�سكر �لتدريبي 3 جل�سات حو�رية 

�أردن���ي���ني  �أع���م���ال وم�����س��م��م��ني  م��ل��ه��م��ة م���ع رّو�د 

�ملنطقة،  م�ستوى  على  جناحات  حققو�  مميزين 

حيث ق���ّدم ر�ئ���د �لأع��م��ال ووك��ي��ل ت��وزي��ع خدمات 

�ل��ن��ا���س��ئ��ت��ني  و”فريوزي”  “مفّكرة”  ���س��رك��ت��ي 

يف �مل��ن��ط��ق��ة، ح�����س��ام ����س���ع���ر�وي، ج��ل�����س��ة ح���و�ري���ة 

ل��ل��م�����س��ارك��ني ح����ول �أه��م��ي��ة �ل���ت���وزي���ع يف حتقيق 

�لأه��د�ف �لت�سويقية لل�سركات، و��ستعر�ص ق�سة 

جن��اح��ه �ل��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا م���ن خ����لل ع��م��ل��ه كوكيل 

ة جناحه  وموّزع، كما �سارك ح�سني جعفر�وي ق�سّ

ب��دء عمله كم�سمم جر�فيكي لينتقل بعدها  من 

 )Bakka – �إن�ساء علمته �لتجارية )بكه  �إىل 

و�آ�سيا،  �لعربي  �لوطن  يف  و�نت�سارها  للملب�ص، 

م�سممتان  �لثالثة  �حل��و�ري��ة  �جلل�سة  ق��ّدم  فيما 

�أردن����ي����ت����ان مم����ن ت��دع��م��ه��ن م��ن�����س��ة زي������ن، هما 

�لتجارية  �ل��ع��لم��ة  �ساحبة  �ل��ع��ب��د�ل��ل��لت  ب��ت��ول 

�لعلمة  )Funtazza( و�سارة بركات �ساحبة 

�لتجارية )SUNZY(، حيث حتدثتا حول دعم 

ة لهما وم�ستوى �لنجاح �لذي و�سلن له على  �ملن�سّ

�مل�ستوى �ملحلي من عملهن كم�سممات وم�ساهمة 

ة بدعمهما.  �ملن�سّ

��ة زي����ن حت���ر����ص ع��ل��ى عقد  ي���ذك���ر ب�����اأن م��ن�����سّ

ت��ق��ّدم من  ه��ذ� �ملع�سكر �لتدريبي ك��ل ع��ام، حيث 

�لدعم  �سبي�ص”  “ديز�ين  مظلة  وحت��ت  خ��لل��ه 

�أردن���ي���ني وم��ب��دع��ني ج���دد يف جم��الت  مل�سممني 

�لأزي��اء و�لإك�س�سو�ر�ت وت�ساميم �لورق و�خل�سب 

ت��ق��ّدم لهم جمموعة من  و�جل��ل��د وغ��ريه��ا، كما 

لتطوير  يلزمهم  م��ا  وك��ل  �للوج�ستية  �خل��دم��ات 

مثل  �إبد�عاتهم،  على  �ل�سوء  وت�سليط  مهار�تهم 

خدمات �لتدريب و�لتوجيه، وت�سبيكهم مع �أف�سل 

�مل�����س��م��م��ني �مل��ح��ل��ي��ني ل��ل���س��ت��ف��ادة م���ن جت��ارب��ه��م 

يف  بعد  فيما  �لتو�ّسع  م��ن  وتكينهم  وخ��رب�ت��ه��م 

�لأ�سو�ق �ملحلية و�لإقليمية، �إىل جانب م�ساعدتهم 

على عر�ص وبيع منتجاتهم عرب �ملوقع �لإلكرتوين 

https://www.dezainspace.(

وت�ساميم  م��ن��ت��ج��ات  ي��ع��ر���ص  �ل����ذي   ،  )com
�مل�سممني �ملحليني،  حملية ملجموعة مميزة من 

بالإ�سافة �إىل تكينهم من �مل�ساركة يف �لعديد من 

�لباز�ر�ت �لتي تقام يف �ململكة و�لتي ترعاها �سركة 

زي���ن ك��ج��زء م��ن دع��م��ه��ا للم�سممني و�مل��ب��دع��ني 

منتجاتهم  ت�سويق  على  مل�ساعدتهم  �لأردن���ي���ني، 

وت����ب����ادل �خل������رب�ت و�ل���ت���و�����س���ل م���ع �مل�����س��م��م��ني 

ومقدمي �خلدمات �ملحلية، بالإ�سافة �إىل خدمات 

ت�سوير �لفيديو و�لت�سوير �لفوتوغر�يف و�ملونتاج 

لت�سويق  جم��ان��اً،  زين”  “��ستوديو  يقدمها  �لتي 

�لإع��لم  و�سائل  ع��رب  و�لإع����لن عنها  منتجاتهم 

ات �لتو��سل �لجتماعي باأ�سلوب �حرت�يف،  ومن�سّ

ميّكنهم من �لو�سول �إىل �جلمهور �مل�ستهدف.

رقم العدد   6359 االربعاء   29/ 3 / 2023

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفني

مصطفى موسى 

مصطفى جرادات

عبد اهلل علي سليمان يونس

نظرا لتغيبكم عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

مراكز  و  اال�شناد  خلدمات  امل�شانده 

االت�شال بدون �شبب م�شروع او عذر 

تنذركم  ال�شركة  ف��ان  ل��ذا  ر�شمي 

بالعودة اىل عملكم فورا و اال �شيتم 

انهاء خدماتكم لديها �شندا الحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�شنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

06-5200700
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الأربعاء    29 /  3   /  2023  

عايش: تداعيات معنوية قد تتأثر بها البنوك المحلية في هذه األزمة

مخاوف من تأثر القطاع المصرفي المحلي بأزمة البنوك األمريكية
التل: لن يتأثر القطاع المصرفي المحلي بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة االحداث األخيرة 

ال�سكر  الأنب�ط-�سب�أ 

�سهدت الواليات املتحدة اخريا ا�سطرابات 

ع����دي����دة، ك����ان اأب�����رزه�����ا؛ ت���راج���ع االق��ت�����س��اد 

ب���ارت���ف���اع م���ع���دالت ال��ت�����س��خ��م، ورف����ع ال��ب��ن��ك 

االح��ت��ي��اط��ي ال���ف���ي���درايل االأم���ري���ك���ي اأ���س��ع��ار 

ال���ف���ائ���دة؛ ل��ت�����س��اع��ف امل�����س��ك��ل��ة ال��ت��ي ع�سفت 

بالقطاع امل�سريف يف اعقاب انهيار ثالثة بنوك 

اأ���س��ب��وع، فيما  م��ن  اأق���ل  متو�سطة احل��ج��م يف 

االأزم��ة  بنكي يحدث منذ  اإف��ال���س  اأك��ر  يعد 

االقت�سادية عام 2008، لتزداد املخاوف من 

تاأثر القطاع امل�سريف املحلي من هذه االأزمة 

الحًقا.

عاي�س  ح�سام  االقت�سادي  اخلبري  واأ���س��ار 

اإىل اأنه قد تتاأثر البنوك املحلية بهذه االأزمة 

من خالل تداعيات معنوية، ك�سعور املودعني 

اأن  ع��ن  النظر  بغ�س  خطر،  يف  اموالهم  ب��اأن 

هذه البنوك قد تدفعهم ل�سحب هذه الودائع 

م��ا ي����وؤدي اإىل م�����س��اك��ل يف ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف، 

ال��ودائ��ع  اإج��م��ايل  م��ن   77% اأن  اإىل  ن��ظ��ًرا 

يقدم ت�سهيالت م�سرفية اإذ ال ميكن للبنوك 

طلب الت�سهيالت من العمالء ل�سداد الودائع، 

م��و���س��ًح��ا اأن����ه م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ن��ظ��ري��ة ميكن 

ل��ل��م��ودع��ني ان ي��ت��ق��دم��وا م���رة واح����دة بطلب 

اأقرب  فانه  العملية  ناحية  من  اما  ودائعهم، 

للم�ستحيل يف بع�س احلاالت.

امل��ح��ل��ي يدير  امل�����س��ريف  ال��ق��ط��اع  اأن  وب���ني 

ا�ستثماراته بح�سافة كبرية، ا�سافًة اإىل توفر 

ال��ودائ��ع(،  ت�سهيالت  كحجم   ( جيدة  �سيولة 

هاما  رقابًيا  دوًرا  ي��وؤدي  املركزي  البنك  فيما 

على القطاع وعملياته اذ و�سع �سوابط لهذه 

الت�سهيالت يف بع�س القطاعات االقت�سادية، 

كفاية  بن�سبة  ت��ت��م��ت��ع  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ن��وك  واأن 

من  اعلى  هي  والتي  راأ�س املال بنحو 18% 

 ،12% املركزي  البنك  الن�سبة املحددة لدى 

نحو  ت�������س���اوي  ال���ب���ن���وك  ت�����س��ه��ي��الت  اأن  ك��م��ا 

100.1 % من الناجت املحلي االإجمايل من 
موجودات البنوك التي تتجاوز %160 من 

البنوك  اأن  يعني  االإجمال مما  املحلي  الناجت 

لديها امكانات ملواجهة اأزمات طارئة مل�ستوى 

اآمن وب�سرعة كبرية.

وت����اب����ع ع���اي�������س يف ت�������س���ري���ح���ات خ��ا���س��ة 

ال��ت��ن��ب��وؤ  الأح����د  مي��ك��ن  ال  اأن����ه  لـ”االأنباط”، 

املودعون لذلك  بها  التي يت�سرف  بالطريقة 

با�ستمرار  املحلي  امل�����س��ريف  ال��ق��ط��اع  يحر�س 

الو�سول  امكانية  اإىل  امل��ودع��ني  طماأنة  على 

لودائعهم وتوفرها، مبيًنا اأن القطاع امل�سريف 

يعمل على دعم بع�سه بع�سا يف حال واجهت 

البنوك م�ساكل يف ال�سيولة ناجمة عن زيادة 

قدرة  يحفظ  وبالتايل  ال��ودائ��ع،  على  الطلب 

اجل��ه��از امل�����س��ريف ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات، 

اإىل طلب  اإذا دف��ع��وا  اأن االأف����راد   اإىل  اإ���س��اف��ًة 

القطاع  اإىل  ا  اأي�سً يحتاجون  فاأنهم  ودائعهم 

امل�سريف؛ ليبقى م�سطًرا الإبقاء هذه الودائع 

يف اجلهاز امل�سريف.

ولفت اإىل اأن على البالد يف بع�س احلاالت 

ي��ك��ون لديها  اأن  امل��ال��ي��ة  ل���الزم���ات  ال��ط��ارئ��ة 

معها،  لتعامل  خطط  اأو  �سيناريو  اأو  برنامج 

��ة ع��ن��د ال��ت��ح��دث ع��ن ال��ق��ط��اع امل�سريف  خ��ا���سً

التي  احل���دود  اإىل  الفائدة  تنخف�س  ال  حتى 

ي��ك��ون ق��ادرا  اأن  اي��ا ك��ان ق��رو���س��ا دون  تعطي 

على الوفاء بها الحًقا، وحتى ال ترتفع اأ�سعار 

الفائدة بال�سورة التي توؤثر يف قدرة االأفراد 

قرو�سها،  ب�����س��داد  االق��ت�����س��ادي��ة  وال��ق��ط��اع��ات 

ل��ت��ن��ع��ك�����س ج��م��ي��ع��ه��ا ع���ل���ى ارت����ف����اع االأ����س���ع���ار 

امل�����س��ت��ه��ل��ك  ت��ع��ر  اإىل  ي������وؤدي  ال�������س���وق م���ا  يف 

والقطاعات االقت�سادية.

وقال ا�ستاذ االقت�ساد يف اجلامعة االردنية 

الدكتور رعد التل اإن القطاع امل�سريف املحلي 

لن يتاأثر ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر نتيجة 

االحداث االأخرية التي واجهت بع�س البنوك 

االأمريكية، متوقعا اأنه قد يكون لها ارتدادات 

يف الواليات املتحدة فقط.

واأو���س��ح، اأن ذل��ك ي��ع��ود مل��وؤ���س��رات القطاع 

اإىل ارتفاع  اإ�سافًة  النقدي وامل�سريف اجليدة، 

دوالر،  16.7مليار  االأج��ن��ب��ي��ة  االح��ت��ي��اط��ات 

دينار،  مليار   42 نحو  الودائع  اإجمايل  وبلغ 

وال��ت�����س��ه��ي��الت امل��م��ن��وح��ة ب��ل��غ��ت 33 م��ل��ي��ار 

للدين  املخ�س�سات  تغطية  ان  فيما  دي��ن��ار، 

)غري العاملة( مرتفعة، وان ن�سبة القرو�س 

املتعرة الإجمايل القرو�س منخف�سة ال تزيد 

على %5، مبيًنا اأن جميع املوؤ�سرات ال�سابقة 

وامل�سريف  امل���ايل  اجل��ه��از  و���س��ع  اأن  اإىل  ت�سري 

مطمئن.

ال��والي��ات  “ا�ستطاعة  اأن  اإىل  التل  واأ���س��ار 

املتحدة تطويق ما حدث بذكاء، النا

 ذات خرة بالتعامل مع مثل هذه الظروف، 

التل  2008”واأ�سار  ع��ام  كحادثة  تكن  ومل 

ب�سمانها  االم��ري��ك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ت��دخ��ل  اىل 

الودائع �ساهم يف تطويق هذه االأزمة.

رغم غياب بهجة رمضان والغالء والوضع المالي الصعب ٠٠ 
ثقافة اإلفطار لدى األردنيين باقية

مهندسون يتحدثون عنها بوسائل التواصل والطهاروة ينفي

العقوبات بـ حال عدم تسديد القسط 
بين »تعديالت التقاعد« والرأي القانوني

الأنب�ط – زينة الرببور

اختالف  على  الغذائية  املنتجات  توفر  رغ��م 

تنوع  زال  ما  ان  اال  العام،  ا�سهر  ا�سنافها طيلة 

االأ�سناف على طاولة االإفطار وتوافد املواطنني 

غ��ري امل���رر ع��ل��ى االأ����س���واق ال���ذي ي��ول��د ارت��ف��اع 

اأ�سباب  �سنويا دون  املكررة  امل�ساهد  االأ�سعار، هي 

الظروف  �سيناريو  تكرار  من  بالرغم  منطقية، 

التي  ف��االأج��واء  للمواطنني،  القا�سية  املعي�سية 

ك���ان ي��ف��ر���س��ه��ا ه���ذا ال�����س��ه��ر ال��ف�����س��ي��ل متمثلة 

ب���االأط���ب���اق ال��غ��ري��ب��ة ال���ت���ي ت���ب���اع ف��ق��ط خ��الل 

متاح  ب��ات  �سيء  فكل  م��وج��ودة  تعد  رم�سان مل 

وباأي وقت، وهذا املتاح جعل بهجة رم�سان لهذا 

العام خمتلفة عما �سبقها، فال�سوؤال املطروح ملاذا 

تنفتح قابلية املواطنني ب�سكل مفرط خالل هذا 

يرر  منطقي  �سبب  ال�سيام  حقاً  وهل  ال�سهر؟ 

هذه الظاهرة؟ 

لالإجابة على هذه االأ�سئلة ر�سدت “ االأنباط 

وراء  الكامنة  االأ�سباب  ملعرفة  مواطنني  اآراء   “
اأن  ال�سيدات  اإح���دى  راأي  ف��ك��ان  ال��ظ��واه��ر  ه��ذه 

ال�سائم يكون لديه �سعور باجلوع املفرط وكاأنه 

�سياأكل كل االأ�سناف على الطاولة، لذلك يلجاأ 

تكفي  كبرية  كميات  انها  رغم  الوجبات  لتنويع 

اأكر  ليومني او ثالثة الفتة انها حالة نف�سية 

من حاجة حقيقية.

بينما كان راأي �سيدة اأخرى اأنها تقوم بتنويع 

ال�سيام  حمبة  على  اطفالها  لتحفيز  االأ�سناف 

اأعمار  اأن  االآب��اء  اأح��د  ق��ال  بينما  عليه،  والتعود 

الكبار  ي��خ��ت��ار  ف��ق��د  ك��ب��ريا  دوراً  تلعب  االأف�����راد 

االم  يلزم  ما  وه��ذا  ال�سغار  يف�سلها  ال  ا�سنافا 

على حت�سري اأكر من �سنفني.

بدورها قالت �سيدة اأخرى اأن ال�سيام مرهق 

املنزل  ب�سكل يومي قد يرهق ربة  جدا والطبخ 

اأ���س��ن��اف مثال   4 ت��ل��ج��اأ لتح�سري  ل��ذل��ك  اك���ر 

بغر�س اأكلها على مدار ثالثة اأيام.

وقالت �سيدة: “عندما جتتمع العائلة كاملة 

متمثلة باالإخوة واالخوات واوالدهم ذلك يوجب 

علينا تنويع االأ�سناف ب�سبب تعدد االأذواق«.

وب��احل��دي��ث ع��ن ال��ق��ط��اي��ف ال��ت��ي ك��ان��ت تعد 

�ساألت  الف�سيل  ال�سهر  يف  �سابقاً  �سهرية  وجبة 

اإحدى املحالت عن ن�سبة  “ �ساحب  “ االأنباط 
منخف�سة  ان��ه��ا  فبني  ال�سنة  ه��ذه  اال�ستهالك 

مقارنة بال�سنوات ال�سابقة ويعود ال�سبب لتوفر 

ه��ذه امل��ادة ب�سكل دائ��م يف االأ���س��واق وبالتايل مل 

ول��ن  ف��ق��ط  ال�����س��ه��ر  ه���ذا  ينح�سر وج���وده���ا يف 

ينتظر املواطن قدومه لي�سرتيها، بينما حتدث 

بال�سهر  اك��ل��ة خ��ا���س��ة  ت��ع��د  ال��ق��ط��اي��ف  اأن  اآخ����ر 

ال��ك��رمي واع���ت���اد ع��ل��ى ���س��رائ��ه��ا الأ���س��رت��ه خ��الل 

ال�سهر ب�سكل �سنوي.

رم�سان  بهجة  غ��ي��اب  رغ��م  ال�����س��وؤال  فيبقى 

ال�سابقة والظروف املادية القا�سية ملاذا مل يغري 

املواطن ثقافته اال�ستهالكية حتى اليوم؟

الأنب�ط – ي�را ب�دو�سي

التوا�سل  من�سات  ع��ر  مهند�سون  ت���داول 

االج��ت��م��اع��ي ب��ع�����س امل��ع��ل��وم��ات ف��ي��م��ا يخ�س 

م�������س���روع ت���ع���دي���ل ن���ظ���ام ����س���ن���دوق ال��ت��ق��اع��د 

الأع�����س��اء ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���س��ني ، ب��اأن��ه مت فر�س 

على كل مهند�س ) اعلى من 5 �سنوات خرة( 

دي��ن��ارا   50-110 ب��ني  ي���رتاوح  �سهري  مبلغ 

البالغ  ال�سنوي  اال�سرتاك  دفع  اىل  باالإ�سافة 

60 دينارا �سنويا ، وانه يف حال عدم الدفع ) يف 
حالة عدم وجود �سفة ال�سابطة العدلية فانه 

بنقابة  كمهند�س  للمهنة  ممار�سته  ايقاف  يتم 

املهند�سني(او يف حال قد يكون الحق امتالك 

�سفة ال�����س��اب��ط��ة ال��ع��دل��ي��ة ف��ان��ه ق��د ي��ت��م منع 

بعد رفع ق�سية تهرب  التعميم عليه  او  �سفره 

من التزام مايل

ل��ل��ح��دي��ث اأك����ر ع��م��ا ي��ت��ن��اول��ه امل��ه��ن��د���س��ني 

املختلفة،  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  على 

ول��ت��ب��ي��ان م���دى �سحة احل��دي��ث امل���ت���داول من 

امل��ح��ام��ي  م���ع  “االأنباط”  ت��وا���س��ل��ت  ع���دم���ه 

الدكتور ابراهيم الطهاروة الوكيل عن ع�سرات 

املهند�سني مبطالبة النقابة ب�سحب التعديالت 

اأك��د  ال���ذي  ال��ت��ق��اع��د،  ���س��ن��دوق  بنظام  املتعلقة 

العدلية ال ميت اىل  ال�سابطة  اأم��ر  اأن  ب��دوره 

ال�سحة ب�سلة.

وتابع انه يف حال تهرب املهند�س من االلتزام 

ل��ك��ن��ه ال  “مهند�س” ف����ورا،  ل��ق��ب  ي��ف��ق��د  امل����ايل 

يرتتب عليه ق�سية تهرب مايل اأو تعميم اأو منع 

�سفر اأو ما �سابه ذلك، م�سريا اىل اأن االإجراءات 

اأ�سولية  غري  الت�سويب  عملية  بها  متت  التي 

، واأن ال��ت��ع��دي��الت ب��ح��د ذات��ه��ا غ��ري د���س��ت��وري��ة 

وخم��ال��ف��ة ل��ل��ق��وان��ني ، وه���ي اأح����د اأه����م اأ���س��ب��اب 

الرف�س والطعن بالتعديالت التقاعدية .

وع���ل���ى ���س��ع��ي��د اآخ������ر ب����ني امل���ه���ن���د����س ع����زام 

ال��ت��ي ج����رت على  ال��ت��ع��دي��الت  اإن  ال�����س��م��ادي 

اأج��ل  م��ن  االجت���اه  يف  خطوة  التقاعد  �سندوق 

بد  وال   ،“ م��ك��ت��م��ل��ة  “غري  ل��ك��ن��ه��ا  ال��ت�����س��وي��ب 

من اأن تتبعها اإج��راءات اأخ��رى من اأج��ل اإع��ادة 

الثقة بال�سندوق لكي ال يتم عزوف املهند�سني 

ب��ه، داع��ي��ا جمل�س النقابة اىل  ع��ن اال���س��رتاك 

العامة للدخول على  الهيئة  ت�سكيل جلنة من 

�سحيح  ب�سكل  والوقوف  ال�سندوق  ملفات  كل 

وفعلي والتو�سيح للهيئة العامة اال�سباب التي 

تو�سلت النقابة اإىل هذه احلالة.

الأنب�ط-وك�لت

واف���ق���ت ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 

ال���ت���ع���اون م���ع ال���ي���اب���ان يف ���س��ال���س��ل ت��وري��د 

احل�سول  نطاق  وتو�سيع  االأ�سا�سية  امل��ع��ادن 

ع��ل��ى االإع����ف����اءات ال�����س��ري��ب��ي��ة، ح��ي��ث ي��ه��دف 

مواجهة  اإىل  بايدن  جو  االأم��ريك��ي  الرئي�س 

هيمنة ال�سني على قطاع بطاريات ال�سيارات 

الكهربائية.

ب��ع��د اإب����رام االت��ف��اق��ي��ة، ���س��ت��وؤه��ل امل��رك��ب��ات 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم امل����واد ال��ت��ي مت 

جمعها اأو معاجلتها يف اليابان للح�سول على 

حوافز مبوجب قانون “احلد من الت�سخم” 

االأم�����ريك�����ي، وف���ق���اً مل���ا ق���ال���ه وزي�����ر ال��ت��ج��ارة 

الثالثاء  يوم  ني�سيمورا  يا�سوتو�سي  الياباين 

يف طوكيو.

م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت ك��اث��ري��ن ت���اي، ممثلة 

ه���ذا  “اإن  ب����ي����ان:  يف  االأم����ريك����ي����ة  ال���ت���ج���ارة 

االإعالن هو دليل على التزام الرئي�س بايدن 

ببناء �سال�سل توريد مرنة واآمنة”. ُم�سيفًة: 

�سركائنا  اأك���ر  م��ن  واح���دة  ال��ي��اب��ان  “تعتر 
التجاريني قيمًة«.

املواد  اأمريكي و�سيك ب�ساأن  اأوروب��ي  اتفاق 

اخلام ل�سناعة البطاريات

عليه  تتفاو�س  اتفاقاً  االت��ف��اق  ه��ذا  ي�سبه 

وا���س��ن��ط��ن م���ع االحت������اد االأوروب��������ي وه����و ما 

ما  على  احل�سول  نطاق  يو�سع  اأن  �ساأنه  من 

امل�ساعدات  من  دوالر  مليار   369 اإىل  ي�سل 

م��دى  ع��ل��ى  امل��ت��اح��ة  ال�سريبية  واالإع���ف���اءات 

ال��ع��ق��د امل��ق��ب��ل مب��وج��ب ق��ان��ون ب��اي��دن للحد 

م��ن ال��ت�����س��خ��م، يف جم���االت م��ت��ع��ددة �سملت 

وال�سيارات  ال�سم�سية  والطاقة  الرياح  طاقة 

الكهربائية.

ارتفاع الطلب

اأ���س��ه��م ���س��رك��ات ال��ت��وري��د لقطاع  ح��ق��ق��ت 

ال�����س��ي��ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ي��اب��ان 

تقدماً ملحوظاً يف معامالت الثالثاء. حيث 

ماينينغ«،  ميتال  تومو  »�سومي  �سهم  ارتفع 

مبا  البطاريات،  كاثود  مل��واد  املنتجة  ال�سركة 

ي�سل اإىل %2.1، كما حققت �سركة »اأ�ساهي 

كا�سي« امل�سنعة لالألياف مكا�سب اأي�ساً.

ب�سكل  تعتمد  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ت���زال  ال 

ُي��ت��وق��ع اأن ت�سهد  ك��ب��ري ع��ل��ى ال�����س��ني، ح��ي��ث 

املعادن االأ�سا�سية طلباً هائاًل خالل ال�سنوات 

اخلزانة جانيت  وزي��رة  قالت  املقبلة، ح�سبما 

اأمام جلنة  يلني يوم اجلمعة خالل �سهادتها 

ال��ن��واب.  جمل�س  يف  والو�سائل”  “الطرق 
ق��ان��ون احل��د من  اأه����داف  “اأحد  اأنَّ  وذك���رت 

على  ال��ت��وري��د  �سال�سل  تعزيز  ه��و  الت�سخم 

نطاق وا�سع لهذه املعادن الهامة ومعاجلتها«.

ثلث  على  تهيمن  ال�سني  اإ�س”:  ب��ي  »ي��و 

معرو�س الليثيوم بالعامل 2025

متطلبات  اخل��زان��ة  وزارة  ت�سع  اأن  ُيرجح 

ج���دي���دة م���ن ���س��اأن��ه��ا اأن ت��ف��ر���س احل�����س��ول 

ع��ل��ى م��ك��ون��ات ال��ب��ط��اري��ات وامل���ع���ادن ال��ه��ام��ة 

من  احل��رة  التجارة  اتفاقية  ُتطّبق  دول  من 

ائ��ت��م��ان �سريبي كامل  ع��ل��ى  اأج���ل احل�����س��ول 

�سيارة.  لكل  دوالر   7،5 بقيمة  للم�ستهلك 

على الرغم من اأن االحتاد االأوروبي واليابان 

لي�سا طرفاً يف اأي اتفاقيات للتجارة احلرة مع 

الواليات املتحدة، اإال اأن االتفاقيات اجلديدة 

�ستمنح احللفاء الو�سع نف�سه لتجارة املعادن 

االأ�سا�سية.

دولر  مليار   5.5 جي” ت�ستثمر  “اإل 
يف �سناعة البطاريات باأمريكا

يف هذا االإطار، قال ني�سيمورا لل�سحفيني: 

ال�����س��روري��ة  امل���ع���ادن االأ���س��ا���س��ي��ة  ت���اأم���ني  »اإن 

ق�سية  ه��و  الكهربائية،  ال�����س��ي��ارات  ل�سناعة 

مهمة جتب معاجلتها، حيث ُيتوقع اأن يزداد 

الطلب على هذه ال�سيارات ب�سكل كبري«. كما 

ال�سفري  توميتا،  و كوجي  ت��اي  ُتوقع  اأن  ُق��رر 

الياباين لدى الواليات املتحدة اتفاقاً يف وقت 

الحق الثالثاء.

جتارة املعادن

موؤخراً  االأمريكيون  امل�سرعون  ا�ستجوب 

�سرعية مثل هذه  ب�ساأن  ويلني  ت��اي  ك��اًل من 

الكونغر�س عليها. يف  ال�سفقات دون موافقة 

الوقت نف�سه، عار�س عدد كبري من النقابات 

ُت��ع��د ق���اع���دة دع���م رئي�سية  ال��ت��ي  ال��ع��م��ال��ي��ة، 

لبايدن، هذه االتفاقيات ب�سبب املخاوف من 

اأن ُت�سكل تهديداً للوظائف االأمريكية.

مت���ت ا���س��ت�����س��ارة امل�����س��رع��ني ب�������س���اأن ه��ذه 

التفاو�س عليها مت مبوجب  اأن  اإال  ال�سفقة، 

االأمريكي”  التجاري  “املمثل  مكتب  �سلطة 

ق��ط��اع��ات  ب�������س���اأن  ات���ف���اق���ات  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل 

حم���ددة دون م��واف��ق��ة ال��ك��ون��غ��ر���س، وف��ق��اً ملا 

مكاملة  االإدارة خالل  كبار يف  م�سوؤولون  قاله 

هاتفية مع ال�سحفيني.

االتفاقية حتتوي  اأن  اإىل  امل�سوؤولون  اأ�سار 

على اآلية فح�س ل�سمان عدم ا�ستفادة املعادن 

امل��ث��رية  “الدول  م���ن  امل�����س��ت��وردة  االأ���س��ا���س��ي��ة 

للقلق” – يف اإ�سارة اإىل ال�سني ورو�سيا- من 

حوافز قانون احلد من الت�سخم.

اأي�ساً  واليابان  املتحدة  الواليات  �ستمتنع 

ت�سدير  ر�سوم  االتفاقية عن فر�س  مبوجب 

ومناق�سة  البلدين  املتداولة بني  املعادن  على 

واملمار�سات  “ال�سيا�سات  مع  التعامل  كيفية 

التي  االأط�����راف  غ��ري  ل��ل��دول  ال�سوقية  غ��ري 

املعادن االأ�سا�سية” – وهي  توؤثر على جتارة 

اإ�سارة مبطنة اأخرى اإىل ال�سني.

صفقة بين أميركا واليابان لمواجهة هيمنة الصين 
على معادن البطاريات

 البنك الدولي: تباطؤ نمو
 االقتصاد العالمي بنسبة %2.2 

بحلول عام 2030.

اقتصاد البحرين يسجل أسرع نمو 
اقتصادي منذ 2013

المركزي اإلماراتي يرفع توقعاته لنمو 
االقتصاد في 2024

الأنب�ط-وك�لت

وبح�سب تقرير حديث للبنك الدويل، فاإن 

االأك��ر  ال��دول  النمو ي�سمل  ه��ذا الرتاجع يف 

تقدما وتلك النامية والنا�سئة على حد �سواء.

تبعات  اإىل  ال�سلبية  توقعاته  البنك  وع��زا 

جائحة كورونا وتاأثريها على تعليم االأطفال 

وامل����راه����ق����ني وع���ل���ى االق���ت�������س���اد ع���ل���ى امل����دى 

الرو�سية  احلرب  اأثر  اإىل  باالإ�سافة  الطويل، 

التجاري  التعامل  وا���س��ط��راب��ات  االأوك��ران��ي��ة 

الدويل.

النامية  االقت�سادات  اأن  التقرير  واأ�ساف 

�ست�سجل انخفا�سا حادا يف النمو االقت�سادي 

ب��ن��ف�����س ال���ق���در م���ن %6 ���س��ن��وي��ا ب���ني ع��ام��ي 

خ��الل  ���س��ن��وي��ا   4% اإىل  و2010   2000
الفرتة املتبقية من هذا العقد.

ي���ك���ون ه���ذا  اأن  ال�������دويل  ال���ب���ن���ك  وت����وق����ع 

ال���رتاج���ع اأ���س��د ح���دة يف ح��ال��ة ح����دوث اأزم���ة 

مالية عاملية اأو ركود اقت�سادي.

الأنب�ط-وك�لت

منا اقت�ساد البحرين باأ�سرع وترية منذ 

بت�سارع  م��دف��وع��ا  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام   2013
النمو غري النفطي، وفقا لبيانات حكومية 

اأولية.

ال��ن��اجت لالقت�ساد مبا  اإج��م��ايل  وارت��ف��ع 

 6.2% بنمو  م��دف��وع��اً   ،5% م��ن  ي��ق��رب 

يف ال��ق��ط��اع غ��ري ال��ن��ف��ط��ي، وه���و اأع��ل��ى مما 

للتعايف  م��ت��وق��ع��اً يف خ��ط��ة احل��ك��وم��ة  ك���ان 

ا�ستجابًة   2021 اإطالقها يف عام  التي مت 

الفنادق  قادت  فيما  كورونا.  فريو�س  لوباء 

النفطي،  غ��ري  القطاع  يف  النمو  وامل��ط��اع��م 

تليها اخلدمات احلكومية ثم العقارات.

بن�سبة  ال��ن��ف��ط��ي  االق���ت�������س���اد  وت��ق��ل�����س 

%1.4 العام املا�سي، بح�سب وزارة املالية، 
مل���ا نقلته  ن��ت��ي��ج��ة ت���راج���ع االإن����ت����اج، وف���ق���اً 

اأن  املتوقع  وم��ن  ال��ع��ام،  ه��ذا  “بلومرغ” 
ينمو اقت�ساد البحرين بن�سبة %3 تقريباً، 

النقد  �سندوق  تقديرات  م��ع  يتما�سى  مب��ا 

الدويل، مع عدم وجود منو يف الناجت املحلي 

االإجمايل النفطي.

ول����دى ال��ب��ح��ري��ن، واح�����دة م���ن اأ���س��ع��ف 

النفط،  واأ�سعار  اخلليج  دول  بني  ال��رواب��ط 

اإىل م�ستويات مرتفعة  اإذ حتتاج ميزانيتها 

ال��ت��وازن  لتحقيق  للطاقة  ك��ب��رية  ب�����س��ورة 

ويقدر  املرتفعة.  ديونها  م�ستويات  ب�سبب 

النفط  ���س��ع��ر  اأن  ال�����دويل  ال��ن��ق��د  ���س��ن��دوق 

ال������الزم ل��ل��ب��ح��ري��ن ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ت����وازن يف 

هذا  للرميل  دوالراً   122 هو  ميزانيتها 

املجاورة  ال��دول  بني  �سعر  اأعلى  وهو  العام، 

واأقل بكثري من امل�ستويات احلالية.

امليزانية  موازنة  هدف  الدولة  واأرجعت 

ا�ستجابة   2024 ع���ام  ح��ت��ى  ع��ام��ني  مل���دة 

ل���ل���ت���اأث���ري االق���ت�������س���ادي ل���ل���وب���اء. وي��ت��وق��ع 

البحرين  تبلغ  اأن  ال���دويل  النقد  �سندوق 

املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   6% بن�سبة  عجز  ع��ن 

االإجمايل هذا العام.

الأنب�ط-عم�ن

اأب��ق��ى م�����س��رف االإم������ارات امل��رك��زي على 

ت��وق��ع��ات��ه ل��ن��م��و ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل 

احلقيقي الكلي لالإمارات بن�سبة 3.9 باملئة 

يف العام 2023، وترتفع اإىل 4.3 باملئة ب� 

املئة يف العام القادم 2024.

وق����ال امل����رك����زي االإم�����ارات�����ي، يف ت��ق��ري��ر 

العام  م��ن  ال��راب��ع  للربع  الربعية  املراجعة 

املا�سي 2022، اإن اقت�ساد االإمارات حافظ 

ال��راب��ع من  ال��رب��ع  ال��ق��وي��ة يف  على مكانته 

ال��ع��ام امل��ا���س��ي بعد ث��الث��ة اأرب����اع م��ن النمو 

القطاعني  اأداء  ق���وة  يعك�س  مم��ا  امل��رت��ف��ع، 

النفطي وغري النفطي.

وت����وق����ع امل����رك����زي من���و ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي 

االإجمايل لالإمارات على مدار عام 2022 

الناجت  من��و  م��ع  باملئة   7.6 بن�سبة  باأكمله 

باملئة   6.6 بن�سبة  النفطي  غري  االإجمايل 

ال��ن��ف��ط��ي بن�سبة  ال���ن���اجت االإج���م���ايل  ومن���و 

باملئة.  10.1
التوقعات  ان  امل��رك��زي  امل�سرف  واأو���س��ح 

ت����رج����ح من����و ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي االإج����م����ايل 

لالإمارات بن�سبة 3.9 باملئة يف 2023 مع 

منو الناجت غري النفطي بن�سبة 4.2 باملئة 

 3 بن�سبة  النفطي  االإج��م��ايل  ال��ن��اجت  ومن��و 

املحلي  الناجت  املتوقع منو  بينما من  باملئة، 

باملئة   4.3 بن�سبة  ل���الإم���ارات  االإج���م���ايل 

2024، م��ع ارت��ف��اع ال��ن��اجت غري  يف ال��ع��ام 

ال��ن��اجت  ومن���و  ب��امل��ئ��ة   4.6 بن�سبة  النفطي 

النفطي بنحو 3.5 باملئة.



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   مرابع ال�سارقة 

م�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  لال�سكان   

قد    2009/7/23 بتاريخ    )19273( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2023/3/15 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  امل�افقة على ت�سفية 

امل�سفي  عن�ان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  ح�سي�ش    اب�  جميل  ه�سام 

ه� :

عمان – �سارع و�سفي التل – رقم البناية 84 – الطابق الثاين – 

مكتب 203 – هاتف 0795860745

�ش.ب ) 2568 ( – الرمز الربيدي ) 11953 (

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  مدينة املرح لتجهيزات ال�سره    ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )16194( 

بتاريخ ) 2008/4/15(

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : طارق زياد حممد ع�اد  

عن�ان امل�سفي : جبل احل�سني – جممع البنك ال�سالمي – ط2 

– مكتب 208 – هاتف 0786366509
م�سفي ال�سركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين باأن ال�سم التجاري

) مطعم فاء وميم ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )226642( با�سم ) رزق 

حممد رزق جما�سي( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) يزن رزق حممد جما�سي ( وتعترب 

عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين باأن ال�سم التجاري

) �سيدلية رحيق الزهار ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )233918( با�سم 

م�سطفى  الدين  ح�سام  م�سطفى   ( ل�سالح  الرهن  عليه  جرى   ) المري  ابراهيم  ي��سف  حنان   (

الرزيه ( وتعترب عملية الرهن  حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين باأن ال�سم التجاري

) حمم�ش وبن داميه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )1692( با�سم ) داود 

با�سم ) عناد عادل ي��سف احلدادين (  لي�سبح  نقل ملكية  ابراهيم داود خبي�ش ( جرى عليه 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين باأن ال�سم التجاري

) نبع �ساحية الر�سيد للمياه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )262545( 

با�سم ) عبد املطلب جميل عبد املطلب ان�سا�سي ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) علي �ساكر 

علي عربيات ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة هاين القد�سي و�سركاه

 )  42829( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1996/3/27 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة)200132547(

1997  يعلن  22 ل�سنة  28/اأ من قان�ن ال�سركات رقم  ا�ستنادا لحكام املادة 

مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة : باأن ال�سيد /ال�سادة

عبد الرحمن خليل عبد املعطي اب� هالله

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  هالله  اب�  بالل  �سركة  يف  ال�سريك/ال�سركاء 

�سركات ت�سامن حتت الرقم ) 106649(

بتاريخ 2013/3/24

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2023/3/28

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه  بابالغ  وقام 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2023/3/28

وا�ستنادا لحكام القان�ن فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  مرابع ال�سارقة لال�سكان   ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )19273( بتاريخ 

)2009/7/23 (

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ه�سام جميل اب� ح�سي�ش

عن�ان امل�سفي : عمان – �سارع و�سفي التل – رقم البناية 84 – 

الطابق الثاين – مكتب 203 – هاتف 0795860745

�ش.ب ) 2568 ( – الرمز الربيدي ) 11953 (

م�سفي ال�سركة

إعالن دعوة عطاء للمرة االوىل
صادر عن بلدية املفرق الكربى عملية شراء رقم ) 4 / 2023 ( بخصوص : انشاء عبارات صندوقية

يدعى املقاولني امل�سنفني لدى دائرة العطاءات احلك�مية يف جمال الطرق اخت�سا�ش ان�ساء و�سيانة الطرق فئة رابعة وخام�سة واخت�سا�ش العبارات واجلدران ال�ستنادية وعبارات ت�سريف فئة ثالثة  

الراغبني ب�سراء وثائق العطاء مراجعة بلدية املفرق اعتبارا من ي�م الربعاء  تاريخ 2023/3/29 من ال�ساعة التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة ال�احده ظهرا وفقا ملا يلي :

ثمن ن�سخة املناق�سة ال�احدة ) 125 ( دينار اردين غري م�سرتدة .

اخر م�عد لبيع ن�سخ املناق�سة ه� ال�ساعة ال�احدة ظهرا ي�م الربعاء تاريخ 2023/4/5 وعلى مندوب ال�سركة املف��ش قبل ا�ستالمه لل�ثائق تزويد البلدية ب��سائل الت�سال ) رقم م�بايل ووات�ش 

اب وبريد الكرتوين ( . على املقاول التاكد من ا�ستالم كافة وثائق العطاء . يحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء دون ابداء ال�سباب وبدون ان يرتتب عن هذا اللغاء اية مطالبة مالية اوقان�نية .

تقدم كفالة دخ�ل املناق�سة يف مغلف منف�سل عن العر�ش املقدم ،على ان تت�سمن ما يلي :

 قيمة الكفالة 3% من قيمة العر�ش املقدم �سارية ملدة ) 120 ( ي�ما من تاريخ اليداع با�سم رئي�ش بلدية املفرق بال�سافة ل�ظيفته وعلى ان تك�ن مطابقة للنم�ذج املعتمد مبينا عليها ا�سم ورقم العطاء 

وا�سم املناق�ش كما ه� يف الت�سنيف . يتم �سراء وثائق العطاء وا�ستالمها من قبل مندوب ال�سركة مب�جب تف�ي�ش ر�سمي �سادر عن ال�سركة وكذلك املالحق التي قد ت�سدر للعطاء .

ت�دع العرو�ش يف �سندوق العطاءات الكائن يف بلدية املفرق يف م�عد اق�ساه ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف �سباحا ي�م الحد تاريخ 2023/4/9 و�سيتم فتح العرو�ش يف ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا من 

نف�ش الي�م يف جل�سة علنية . كلفة العالن يف ال�سحف يتحملها املناق�ش الذي ير�س� عليه العطاء مهما تكرر العالن .

جلنة ال�سراء غري ملزمة بالحالة على املناق�ش �ساحب اقل ال�سعار .

رئيس بلدية املفرق الكربى/ ناصر الدين عبداهلل اخورشيدة

وذلك يف م�قع جمل�ش اخلدمات امل�سرتكة / املفرق .

رئيس بلدية  بلعما الجديدة
سليمان خلف سمرين املشاقبة

اعالن 

املقابلة  لجراء  ا�سماءهم  التالية  املدنية   اخلدمة  ودي�ان  املحلية  الدارة  وزارة  مع  بالتن�سيق  بلعما  بلدية  تعلن 

ال�سخ�سية بتاريخ 2023/4/3 ي�م الثنني القادم

الربعاء   29/ 3 / 2023

رقم العدد   6359

الوظيفةالرقماالسم

 -9901002940.حازم خالد خميس المشاقبة

سائق فئة سادسة ) ظاغطة (

9801040052.محمد خلف جريد اخلوالدة
9921050336.صالح محمد عبد الرحمن املشاقبة

9941024034. جهاد محمد خميس املشاقبة
9931010336. خالد خلف عويد اخلوالدة

9861046044. عمر محمود محمد اجلعيدي
9841050677. سالم سالمة سالم عليمات

9841050152. محمد احمد عبد القادر املشاقبة
9881036904.محمد عبد احلميد عقيل املشاقبة

شركة أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار التجاري   

المساھمة العامة المحدودة 

دعوة اجتماع الھیئة العامة العادي 

یسر مجلس إدارة شركة أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار التجاري المساھمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع

الھیئة العامة العادي والذي سیعقد في تمام الساعة الحادیة عشرة  صباحا من یوم  األربعاء  الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٥ ، ً

وذلك بواسطة وسائل االتصال المرئي االلكتروني عمال بأحكام  قانون الدفاع رقم  (١٣)  لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع  رقمً

(٥) لسنة ٢٠٢٠ واإلجراءات الصادرة عن معالي وزیر الصناعة والتجارة والتموین  بتاریخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب  أمر

 الدفاع أعاله ، وموافقتھ على انعقاد اجتماع الھیئة العامة العادي للشركة بواسطة  وسائل االتصال  المرئي  اإللكتروني

                           للنظر في األمور المدرجة على جدول أعمال االجتماع المنشور على الموقع االلكتروني وعلى موقع

 دائرة مراقبة الشركات، یرجى من حضرات المساھمین حضور االجتماع المذكور في الموعد المعین بواسطة وسیلة 

االتصال المرئي وااللكتروني من خالل الرابط اإللكتروني التالي: 

 /https://jediplc.com المنشور  على  الموقع  االلكتروني  للشركة  meet.google.com/ykg-sabk-vhn

والمتضمن اجراءات الدخول للنظام االلي وتسجیل الحضور  أو  إرسال التوكیل لھذا  االجتماع  على البرید االلكتروني 

admin@jediplc.com . الخاص بالشركة

یجب أن ترسل الدعوات أو قسائم التوكیل أو التفویض على البرید االلكتروني أعاله قبل التاریخ المحدد لالجتماع.

رئیس مجلس االدارة 
میشیل الصایغ 

(google meet)

قائمة األرباح واخلسائر للسنة املنتهية  في ٣١ كانون االول ٢٠٢٢

قائمة  الدخل الشامل املنتهية  في ٣١ كانون االول ٢٠٢٢
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في ذكرى يوم األرض 

االنباط-وكاالت

�إىل  و�لإ�سالمية  �لوطنية  �لقوى  دع��ت 

�لأر�ض،  يوم  فعاليات  يف  �لو��سعة  �مل�ساركة 

و�ع���ت���ب���ار �خل��م��ي�����ض و�جل���م���ع���ة �مل��ق��ب��ل��ن، 

ي��وم��ي غ�����س��ب ���س��ع��ب��ي يف وج���ه �لح��ت��الل 

و�مل�������س���ت���وط���ن���ن، ت���ز�م���ن���اً م���ع ذك�����رى ي���وم 

�لأر�ض

�جتماعها  عقب  بيان  يف  �لقوى  وقالت 

�إن��ن��ا ن��دع��و �إىل �ع��ت��ب��ار يومي  �لأ���س��ب��وع��ي: 

غ�سب  يومي  �ملقبلن  و�جلمعة  �خلمي�ض 

����س���ع���ب���ي، ت���ع���ب���ر�ً ع����ن رف�������ض �لح���ت���الل 

و�مل�ستوطنن، و�لدفاع عن �لأر�ض

فعاليات  يف  �لو��سعة  للم�ساركة  ودع���ت 

�ملحاطة  �لأر����س��ي  �لأر����ض وخا�سة يف  ي��وم 

بامل�ستوطنات و�حلو�جز �لع�سكرية، يف �إطار 

�ملقاومة �ل�سعبية �مل�ستمرة يف كل فل�سطن

�أن م��و����س��ل��ة �لح��ت��الل  و����س���ددت ع��ل��ى 

لت�سعيد عدو�نه وجر�ئمه �سد �سعبنا، لن 

باحلقوق  و�لتم�سك  �ل�سمود  �إر�دة  تك�سر 

ع�����ودة  ح�����ق  م���ق���دم���ت���ه���ا  و�ل�����ث�����و�ب�����ت، ويف 

�ل��الج��ئ��ن، وح��ق ت��ق��ري��ر �مل�����س��ر، و�إق��ام��ة 

�ل����دول����ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة �مل�����س��ت��ق��ل��ة ك��ام��ل��ة 

�لقد�ض وعا�سمتها  �ل�سيادة 

�مل�سجد  على  �لع��ت��د�ء  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 

و�ملعتكفن  �مل�سلن  وعلى  �ملبارك  �لأق�سى 

و�مل��ر�ب��ط��ن ف��ي��ه، م��ن �أج���ل �إف�����س��اح �مل��ج��ال 

ل����دخ����ول �مل�������س���ت���وط���ن���ن ب���ح���م���اي���ة ج��ي�����ض 

�لح��ت��الل، ي��ن��درج يف �إط���ار �جل��ر�ئ��م �لتي 

�لإ���س��الم��ي��ة  �مل��ق��د���س��ة،  �لأم��اك��ن  ت�ستهدف 

�ملنطقة  جر  حماولة  �إطار  ويف  و�مل�سيحية، 

�إىل حرب دينية، وزعزعة �لأو�ساع فيها

االنباط-وكاالت

ق���ال ن����ادي �لأ����س���ر، �م�����ض �ل��ث��الث��اء، �إن 

تز�يد�ً يف عدد �مل�سابن بال�ّسرطان و�لأور�م 

بدرجات خمتلفة ي�سهده �لأ�سرى منذ �لعام 

�سوؤون  �ملخت�سة يف  للموؤ�س�سات  ووفًقا   2021

�لأ�����س����رى، ف����اإن ن��ح��و )24( �أ����س���ر� ي��ع��ان��ون 

بدرجات  و�لأور�م  بال�ّسرطان  �لإ�سابة  من 

متفاوتة

وب����ّن ن����ادي �لأ����س���ر، يف ب��ي��ان ل���ه، �م�ض 

�لثالثاء، �أّن جزًء� من هوؤلء �ملر�سى خ�سع 

�إىل  بحاجة  وهم  للورم،  ��ستئ�سال  لعمليات 

ينتظر  �آخ���ر  وج���زء  حثيثة،  �سحية  متابعة 

�إىل  �إ�سافة  �لورم،  نهائيا لطبيعة  ت�سخي�سا 

�ل���ذي يحتاج  ق���ادري  �لأ���س��ر يعقوب  ح��ال��ة 

�إىل عملية ��ستئ�سال ورم )حميد( يف �لغدة 

و�أ�سعب �حلالت من بن �مل�سابن �لأ�سرى 

ووليد  �أبو عو�د،  و�أحمد  �لرفاعي،  )عا�سف 

دقة، وعلي �حلروب، ومو�سى �سوفان(

و�لأ�سر عا�سف �لرفاعي )20 عاًما( من 

�أ���س��ع��ب �حل����الت، �ع��ُت��ق��ل وهو  ر�م �هلل، ه��و 

من  �سهور  ع��دة  وب��ع��د  ب��ال�����ّس��رط��ان،  م�ساب 

�نت�سار  �لطبّية  �لتقارير  �أظ��ه��رت  �عتقاله، 

�أج���ز�ء من ج�سده، وق��د بد�أ  �ملر�ض يف ع��دة 

موؤخًر� بتلقي �لعالج )�لكيميائي( مقيًد� يف 

م�ست�سفى )�أ�ساف هروفيه( �لإ�سر�ئيلّي، مع 

ت�ساعد �ملخاطر على حياته وم�سره، وذلك 

يف ظل ��ستمر�ر �حتجازه فيما ت�سمى )عيادة 

�سجن �لرملة(.

�ملا�سي،  �أيلول  �سهر  يف  �لرفاعي  و�عُتقل 

ورح���ل���ة �حل���رم���ان م���ن �ل���ع���الج ب�����د�أت قبل 

�لع����ت����ق����ال، وذل������ك ن��ت��ي��ج��ة مل��الح��ق��ت��ه ل���ه، 

�إىل  ل��ل��دخ��ول  بت�سريح  ت��زوي��ده  ورف�����س��ه��م 

�ل��ق��د���ض، وك��م��ا ك��ل �لأ���س��رى �مل��ر���س��ى و�ج��ه 

�لفحو�ض  �إج��ر�ء  يف  مماطلة  �لعتقال  بعد 

ل���ه، وك��ذل��ك نقله لتلقي  �ل��الزم��ة  �ل��ط��ب��ّي��ة 

�لعالج

�أما �لأ�سر �أحمد �أبو عو�د )52 عاًما( من 

غزة، �لذي �عُتقل يف 21 �آذ�ر �جلاري، خالل 

�ملطلع  م�ست�سفى  يف  �ل���ع���الج  �إىل  ت��وج��ه��ه 

يف  ب�سرطان  �لإ�سابة  من  فيعاين  بالقد�ض، 

�لعظام، وف�سل كلوي، وك�سر يف كتفه، وتوؤكد 

�أّن  �إىل  ت�سر  �لطبّية  �لتقارير  �أّن  عائلته 

كل  تت�ساعد  وحياته  م�سره  على  �ملخاطر 

���س��اع��ة، و�أن����ه يف م��رح��ل��ة متقدمة ج���ًد� من 

�أب  �أب��و ع��و�د، متزوج وه��و  �مل��ر���ض. و�ملعتقل 

خلم�سة �أبناء، ويعمل مهند�ًسا كهربائًيا

ُينّفذ  �أّن �لح��ت��الل  �لأ���س��ر  ن���ادي  و�أك���د 

ج���رمي���ة م��رك��ب��ة ب���ح���ّق �لأ�����س����رى �مل��ر���س��ى 

���رط���ان، وت��ت��م��ث��ل يف �ل����س���ت���م���ر�ر يف  ب���ال�������سّ

�لطبّي  �لإهمال  جرمية  وتنفيذ  �عتقالهم، 

تعر�سهم  ع���ن  ف�����س��ال  �ل���ب���ط���يء(،  )�ل��ق��ت��ل 

�عتقالية  ظ��روف  يف  و�حتجازهم  للّتحقيق، 

�جلرمية  ه��ذه  و����س��ت��م��ر�ر  و�سعبة،  قا�سية 

ونقلهم  ل��ل��ع��الج،  تلقيهم  �أث��ن��اء  بتقييدهم 

ما  عرب  �مل�ست�سفى،  �إىل  �ل�ّسجن  من  �ملتكرر 

�لتي ت�سّكل رحلة  ت�سمى بعربة )�لبو�سطة( 

عذ�ب و�أد�ة تنكيل بحّق �لأ�سر

���س��ي��ب��و� 
ُ
�أ م���ن  غ��ال��ب��ي��ة  �أّن  �إىل  و�أ�����س����ار 

�ل�سنو�ت  م���د�ر  ع��ل��ى  و�لأور�م  ب��ال�����ّس��رط��ان 

�لع�سر �ملا�سية ومنهم من ��سُت�سهد، و�جهو� 

ظ����روًف����ا �ع��ت��ق��ال��ي��ة م�����س��اب��ه��ة، ف��غ��ال��ب��ي��ت��ه��م 

تعر�سو� لعمليات حتقيق قا�سية، ولإ�سابات 

�أثناء  �أو  �لعتقال،  قبل  �لحتالل  بر�سا�ض 

�لع��ت��ق��ال، ك��م��ا و�ج���ه���و� �ل��ع��زل �لن���ف���ر�دي 

ل�سنو�ت، و�حُتجزو� يف �سجون تعترب �لأ�سو�أ 

�أّن  عن  ف�سال  �لبيئية،  �ل��ظ��روف  حيث  من 

م��ع��ظ��م��ه��م م���ن �لأ�����س����رى �ل���ق���د�م���ى �ل��ذي��ن 

جتاوزت فرتة �عتقالهم 20 عاًما و�أكرث

)�لقتل  �لطبي  �لإهمال  جرمية  و�سّكلت 

�لبطيء(، وفق نادي �لأ�سر، �ل�سبب �ملركزّي 

�أ�سًر� وهم من بن )236(  ل�ست�سهاد )75( 

�سهيًد� من �سهد�ء �حلركة �لأ�سرة منذ عام 

و�سامي  حميد،  �أب���و  نا�سر  وم��ن��ه��م:   ،1967

�ل�سايح،  �أب��و وع��ر، وب�سام  دي��اك، وكمال  �أب��و 

�أب���و ح��م��دي��ة، وه���م م��ن �مل�سابن  وم��ي�����س��رة 

�لإف���ر�ج  بعد  �رت��ق��ى  وبع�سهم  بال�سرطان، 

�لأ���س��ر�ن  بينهم  م��ن  وج��ي��زة،  بفرتة  عنهم 

ح�سن م�ساملة، و�إيهاب �لكيالين

�أ���س��ر   700 �أّن ن��ح��و  وذك���ر ن���ادي �لأ���س��ر 

م���ري�������ض يف ����س���ج���ون �لح�����ت�����الل مم����ن مت 

�ملا�سية،  �ل�����ّس��ن��و�ت  م���د�ر  على  ت�سخي�سهم 

يو�جهون �أو�ساًعا �سحية �سعبة بينهم نحو 

200 يعانون من �أمر��ض مزمنة، وقد يكون 

ه��ن��اك �ل��ع�����س��ر�ت م��ن �لأ���س��رى ُي��ع��ان��ون من 

ُت�سّكل  حيث  ت�سخي�سهم،  يتم  ومل  �أم��ر����ض 

�لبطيء(  )�لقتل  �لطبي  �لإه��م��ال  �سيا�سة 

�أخطر �ل�سيا�سات �لتي تنتهجها �إد�رة �سجون 

�أدو�ت  ذلك  �أج��ل  وت�ستحدث من  �لحتالل، 

بهدف قتل �لأ�سرى

االنباط-وكاالت

من  �لإ�سر�ئيلي  �لح��ت��الل  ق��و�ت  �سددت 

نابل�ض  مدينة  جنوب  مناطق  يف  �إج��ر�ء�ت��ه��ا 

وحت��دي��د�ً  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�سفة  �سمايّل 

فيها  يعي�ض  و�ل��ت��ي  وبيتا،  ح���و�رة  ب��ل��د�ت  يف 

نحو 180 �ألف فل�سطيني، وذلك على خلفية 

�إ�سابة جندين �إ�سر�ئيلين بجر�ح يف عملية 

�إطالق نار وقعت يف بلدة حو�رة م�ساء �ل�سبت 

�ملا�سي

وعملية �إطالق �لنار يف حو�رة هي �لثالثة 

م�ستوطنن  ����س��ت��ه��دف��ت  �ل��ت��ي  ن��وع��ه��ا  م���ن 

وج���ن���ود�ً يف ج��ي�����ض �لح���ت���الل �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

خالل �سهر فقط، ويف ظله �سّعد �مل�ستوطنون 

�ملحيطة،  و�لقرى  �لبلدة  يف  هجماتهم  من 

ف�ساًل عن تعزيز قو�ت �لحتالل لإجر�ء�تها 

�مل�سددة بحق �لفل�سطينين يف �ملنطقة

�أح��ادي��ث  يف  �مل��و�ط��ن��ن  ع�����س��ر�ت  و��ستكى 

ل��الإع��الم  �لفل�سطيني  �مل��رك��ز  ل���  منف�سلة 

�لتي تتخذها قو�ت  �مل�سددة  �لإج���ر�ء�ت  من 

�لحتالل  يرف�ض  حيث  بحقهم،  �لحتالل 

لعدد كبر من �ملحال �لتجارية فتح �أبو�بها 

يف بلدة حو�رة وبيتا

�ل�ستفز�زية  �لحتالل  �إج��ر�ء�ت  وق�ست 

بتو�سع  �لفل�سطينين  �ل��ت��ج��ار  �آم����ال  ع��ل��ى 

ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع ح��ل��ول �سهر  �ل��ت��ج��ارة  مو�سم 

كبرة  مالية  بخ�سارة  ت�سبب  م��ا  رم�����س��ان، 

�أي�����ام �ل�سهر  ل��ت��ج��ارت��ه��م م���ع ب���دء ت��ن��اق�����ض 

�ل�سر�ئية  �حل��رك��ة  ت��ر�ج��ع  وب���دء  �لف�سيل، 

على �حلو�ئج �لرم�سانية

�أّن  و�أو�����س����ح ب��ع�����ض �ل���ت���ج���ار مل��ر����س��ل��ن��ا، 

ق�ست  �لإ�سر�ئيلية  �لع�سكرية  �لإج�����ر�ء�ت 

�لتي  �لبلدة  يف  رم�سان  �سهر  مظاهر  على 

ت�سهد حركة جتارية ن�سطة يف غر رم�سان، 

ف��ك��ي��ف �حل����ال يف رم�����س��ان مم���ا ي�����س��اه��م يف 

ت���ر�ج���ع �حل���ال���ة �لق���ت�������س���ادي���ة، و�ل��ت�����س��ب��ب 

�إح�سارهم  وقت  للتجار، يف  فادحة  بخ�سائر 

ل��ل��م��و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �مل��و���س��م��ي��ة وغ���ره���ا من 

�حتياجات �سهر رم�سان

و�أف��������ادت م�������س���ادر م��ي��د�ن��ي��ة و�إع���الم���ي���ة 

متطابقة، �أّن قو�ت �لحتالل �أغلقت معظم 

�حلو�جز �لع�سكرية �ملحيطة مبدينة نابل�ض، 

وف��ر���س��ت ع��ل��ى �أ���س��ح��اب �مل���ح���ال �ل��ت��ج��اري��ة 

�ل���و�ق���ع���ة ع��ل��ى �ل�������س���ارع �ل��رئ��ي�����س��ي يف ب��ل��دة 

ح����و�رة، �إغ���الق �أب��و�ب��ه��ا، �إ���س��اف��ة �إىل ن�سب 

ب��و�ب��ات �إل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق �لفرعي 

�ل���و�����س���ل ب����ن ح�������و�رة وق����ري����ة ع��ي��ن��اب��و���ض 

�إىل  بيتا  بلدة  �لقريبة، وكذلك على مدخل 

�جلنوب منها

مكثف  ب�سكل  �لح��ت��الل  ق���و�ت  وتنت�سر 

�ل��ذي  ح���و�رة  لبلدة  �لرئي�سي  �ل�����س��ارع  على 

ميتد لنحو ثالثة كيلومرت�ت، فيما يعتدي 

�جل���ن���ود ب��ا���س��ت��م��ر�ر ع��ل��ى �مل�����ارة و�أ���س��ح��اب 

�ملطاعم و�ملحالت �لتجارية

وو�سف �لنا�سط �ل�سيا�سي منا�سل حنني، 

�مل��و�ط��ن��ن ع��ل��ى �حل��اج��ز �لع�سكري  م��ع��ان��اة 

باأّنه مل ي�سبق لها مثيل، وتكاد تكون �ملنطقة 

�لوحيدة يف �ل�سفة �لغربية �لتي تعي�ض هذه 

�ملعاناة �لتي ل تتوقف منذ �أكرث من ع�سرين 

عاماً ، ح�سب قوله

وي����ق����ول رئ���ي�������ض ب���ل���دي���ة ح��������و�رة م��ع��ن 

نكبة،  �أج���و�ء  تعي�ض  �لبلدة  �إّن  �ل�سميدي، 

م��ن ج����ر�ء �ع���ت���د�ء�ت �مل�����س��ت��وط��ن��ن وق���و�ت 

�لحتالل منذ بد�ية �لعام و�أو�سح يف حديث 

�سحفي، �أّن �لحتالل ل يز�ل يغلق ما يزيد 

عن 400 م�سلحة جتارية يف �لبلدة، مبيناً �أّن 

مالية  تعر�سو� خل�سائر  �لبلدة  جميع جتار 

متفاوتة �إز�ء �لإجر�ء�ت �لع�سكرية يف �لبلدة 

�ملو�طنن  ملنازل  �مل�ستوطنن  حرق  عن  عد� 

فرب�ير �ملا�سي

االنباط-وكاالت

.. هكذ� بد�أ تقرير  هل نلتقي يف �سيناء؟ 

�لإ�سر�ئيلي  �لإخباري  ر��سون  ماكور  موقع 

يف  �جل��دي��دة  �لت�سهيالت  ب�����س��اأن  �فتتاحيته 

م�سر حول ح�سول �لأجانب على �لتاأ�سر�ت 

�ل�سياحية ملدة 5 �سنو�ت

تاأ�سر�ت  �ستمنح  م�سر  �أن  �ملوقع  و�أ���س��ار 

دخ���������ول ل���ل�������س���ي���اح �لإي������ر�ن������ي������ن ب���ج���ان���ب 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ن يف �إط�����ار �جل���ه���ود �مل��ب��ذول��ة 

�ل����ب����الد، ح�سبما  يف  �ل�����س��ي��اح  ع����دد  ل����زي����ادة 

�ملو�طنن  �أن  �مل�سري  �ل�سياحة  وزي��ر  �أعلن 

على  �حل�سول  م��ن  �سيتمكنون  �لإي��ر�ن��ي��ن 

تاأ�سر�ت لدخول �لبالد ب�سهولة �أكرب

وك���ان وزي���ر �ل�����س��ي��اح��ة و�لآث�����ار �مل�����س��ري، 

�أح��م��د عي�سى، ق��د �أع��ل��ن �أم�����ض �لث��ن��ن، �أن��ه 

قرر منح تاأ�سر�ت دخول لل�سياح �لإير�نين 

�م��ت��ي��از�ت  �إط�����ار  �إىل م�����س��ر، يف  �ل��ق��ادم��ن 

لت�سجيع  �ل��دول��ة  تقدمها  �لتي  �لتاأ�سر�ت 

�ل�سياحة

و�أع���ل���ن �ل���وزي���ر يف م��وؤمت��ر ���س��ح��ف��ي، �أن 

�ل�سياح �لإير�نين �لر�غبن يف ق�ساء �إجازة 

�حل�سول  م��ن  �سيتمكنون  �سيناء  ج��ن��وب  يف 

على تاأ�سر�ت دخول ب�سهولة �أكرب، ما د�مو� 

�ل�سفر،  �سركات  عرب  جمموعات  يف  ي�سلون 

�سي�سل  �لتي  �ل�سياحة  �سركات  على  ويتعن 

تقدمي خطة  �لإي��ر�ين  �ل�سائح  من خاللها 

م��ق��دم��ا، و�حل�����س��ول على مو�فقة  زي��ارت��ه��م 

�مل�سرية قبل �حل�سول على  �ل�سياحة  وز�رة 

تاأ�سرة �لدخول، وفق رو�سيا �ليوم

ت�سهيل  ���س��ي��ت��م  �أن�����ه  �إىل  �مل���وق���ع  ول���ف���ت 

�إىل  �لإي��ر�ن��ي��ن  �ل��دخ��ول لل�سياح  ت��اأ���س��ر�ت 

�إي��ر�ن،  مع  �مل�سري  �لتقارب  �إط��ار  يف  م�سر 

ب��ن دول �خل��ل��ي��ج وعلى  �ل��ت��ق��ارب  �إط����ار  يف 

�لعالقات  وع��ودة  لطهر�ن  �ل�سعودية  ر�أ�سها 

ب��ن �ل����دول �إىل م�����س��اره��ا مب��ا يف ذل���ك فتح 

�ل�سفار�ت �ملتبادلة

ك��م��ا �أع��ل��ن وزي���ر �ل�����س��ي��اح��ة �مل�����س��ري �أن��ه 

�سيكون  �لإي��ر�ن��ي��ن،  �ل�سياح  �إىل  بالإ�سافة 

�ملغرب  دول  من  و�ملو�طنن  لالإ�سر�ئيلين 

يف  �سهولة  وتون�ض  و�جلز�ئر  �ملغرب  �لعربي 

�حل�سول على تاأ�سر�ت �لدخول

و�أو���س��ح �مل��وق��ع �ل��ع��ربي �أن ق��ر�ر ت�سهيل 

�إىل م�سر  �لدخول  تاأ�سر�ت  �حل�سول على 

�أرب��اح  �إىل زي��ادة ع��دد �ل�سياح وزي���ادة  يهدف 

�ل�سياحة و�سكل دخل  �لأه��ر�م��ات من  �أر���ض 

م�سر من �ل�سياحة جزء� كبر� من �لدخل 

�لعام للبالد يف �ل�سنو�ت �لتي �سبقت �لربيع 

�لعربي و�لإطاحة بنظام مبارك يف عام 2011

دعوات لفعاليات غضب شعبي الخميس والجمعة

تزايد أعداد االصابات السرطان واألورام بين األسرى

حوارة.. حصار مشدد وعقاب جماعي يخنق أهلها في رمضان

هل نلتقي في سيناء؟ ٠٠ اإلعالم اإلسرائيلي ُيعلق 
على منح مصر تسهيالت للسياح اإليرانيين

كيشيدا يتعرض النتقادات بسبب صمته 
على قذائف اليورانيوم المنضب

الخارجية الفلسطينية: تمديد ساعات اقتحام 
األقصى تصعيد خطير للصراع 

بايدن بعد الهجوم المسلح على مدرسة ابتدائية: 
»أحب اآليس كريم برقائق الشوكوالتة«

االنباط-وكاالت

رئي�ض  �أن  معار�ض  ياباين  زعيم  �عترب 

�لوزر�ء فوميو كي�سيد� ي�ستحق �للوم كونه 

مل ي��ح��ث �ل��رئ��ي�����ض �لأوك�����ر�ين ف��الدمي��ر 

ق��ذ�ئ��ف  ����س��ت��خ��د�م  ع���دم  ع��ل��ى  زيلين�سكي 

�ليور�نيوم �ملن�سب يف �لنز�ع مع رو�سيا

وخ������الل �ج���ت���م���اع جل���ن���ة �مل���ي���ز�ن���ي���ة يف 

�لثالثاء،  �ليوم  �لياباين  �ل�سيوخ  جمل�ض 

�أث����ار ت���ارو ي��ام��ام��وت��و، زع��ي��م ح���زب “ريو� 

قذ�ئف  م�ساألة  �ملعار�ض  �سين�سينغومي” 

بريطانيا  تعتزم  �لتي  �ملن�سب  �ليور�نيوم 

ت�����س��ل��ي��م��ه��ا لأوك�����ر�ن�����ي�����ا، وق������ال خم��اط��ب��ا 

كي�سيد�: “�ل�سيد رئي�ض �لوزر�ء، هل تنوي 

مثل  نقل  ع��دم  على  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  ح��ث 

هذه �لقذ�ئف؟«

على  م��ب��ا���س��ر�  رد�  ك��ي�����س��ي��د�  ي��ع��ط  ومل 

�ل��در����س��ات  �إن  ب��ال��ق��ول  مكتفيا  �ل�����س��وؤ�ل، 

�مل��خ��ت��ل��ف��ة �ل��ت��ي �أج���ري���ت مل��ع��رف��ة �ل��ت��اأث��ر 

�سحة  ع��ل��ى  �ل��ق��ذ�ئ��ف  ه���ذه  مل��ث��ل  �ل�سلبي 

�لإن�سان، “مل تاأت بنتائج ملمو�سة«

�أن  �إىل  م�سر�  عليه  رد  ياماموتو  لكن 

ي��ك��ون م��ن �ل�سحيح  ق��د  �ل��ق��ذ�ئ��ف  “هذه 
هناك  �أن  وتبن  ن��ووي��ة،  �أ�سلحة  �عتبارها 

خ��ط��ر �لإ����س���اب���ة ب��ال�����س��رط��ان )ب�����س��ب��ب��ه��ا(، 

خ��الل  �ل�������وزر�ء،  رئ��ي�����ض  “�ل�سيد  وق�����ال: 

لقائك مع زيلين�سكي، هل طلبت منه عدم 

��ستخد�م قذ�ئف �ليور�نيوم �ملن�سب؟«

�لذي  كي�سيد�  فاجاأ  �ل�سوؤ�ل  وك��اأن  ب��د� 

�لتي  للقذ�ئف  “بالن�سبة  مرتبكا:  �أج��اب 

�أقل  �ملن�سب.. مل  �ليور�نيوم  حتتوي على 

خالل لقائي مع زيلين�سكي �سيئا على وجه 

�لتحديد حول هذ� �ملو�سوع«

هذ� �لرد مل ير�ض زعيم �ملعار�سة �لذي 

قال ب�سخرية �إن مثل هذه �لر�سالة ميكن 

�أن  �إىل  بالنظر  �سيئة،  “ر�سالة  �عتبارها 

هرو�سيما”  م��ن  متحدر  �ل����وزر�ء  رئي�ض 

يد  على  �ل��ن��ووي  للق�سف  تعر�ست  �ل��ت��ي 

�لأمريكين عام 1945

وو���س��ف��ت م��و���س��ك��و خ��ط��ط ل��ن��دن لنقل 

كييف  �إىل  �مل��ن�����س��ب  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  ق���ذ�ئ���ف 

باأنها “��ستفز�زية” وتدفع �ل�سر�ع ملرحلة 

ج���دي���دة، م���وؤك���دة �أن���ه���ا ���س��رتد ع��ل��ى ه��ذه 

�خلطوة �لت�سعيدية

االنباط-وكاالت

�لفل�سطينية،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أك���دت 

�أن ما �أعلنته جماعات ما ت�سمى ب�«�لهيكل 

�مل�����زع�����وم« ب�������س���ان �ت���ف���اق���ه���ا م����ع ���س��رط��ة 

�لح���ت���الل �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ب��ت��م��دي��د ���س��اع��ات 

�مل��ب��ارك،  �لأق�����س��ى  للم�سجد  �قتحاماتها 

تكري�ض  يف  و�إمعانا  لل�سر�ع  ت�سعيد�  يعد 

طريق  على  لالأق�سى  �ل��زم��اين  �لتق�سيم 

تق�سيمه مكانيا.

وقالت �ل��وز�رة يف بيان، �م�ض �لثالثاء، 

�إن��ه��ا تنظر ب��خ��ط��ورة ب��ال��غ��ة ل��ه��ذ� �ل��ق��ر�ر 

�لذي  و�لعن�سري،  �لتهويدي  �ل�ستعماري 

�ملتطرف  �ل��وزي��ر  توجيهات  ظ��ل  يف  ي��اأت��ي 

يف ح��ك��وم��ة �لح���ت���الل �ي��ت��م��ار ب��ن غفر، 

باعتباره ت�سعيد� خطر� يف �لأو�ساع على 

�ية ت�سهيالت  �ساحة �ل�سر�ع، حمذرة من 

يعطيها بن غفر للمقتحمن وتد�عياتها 

يف �سهر رم�سان �ملبارك.

و�أ���س��اف��ت، �أن �حل��ك��وم��ة �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

ت�����س��ع��ى لإر������س�����اء م���وؤي���دي���ه���ا �مل��ت��ط��رف��ن 

�ل�سعب  حقوق  ح�ساب  على  �أزماتها  وح��ل 

�لفل�سطيني، ويف مقدمتها �إدخال تغير�ت 

ج���ذري���ة ع��ل��ى �ل���و����س���ع �ل���ق���ائ���م ب��امل�����س��ج��د 

ما  وه��و  ومقد�ساتها،  و�ل��ق��د���ض  �لأق�����س��ى 

وحا�سما  عمليا  �أم��رك��ي��ا  ت��دخ��ال  يتطلب 

وقف  على  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  يجرب 

�أح��ادي��ة �جل��ان��ب وغر  �إج��ر�ء�ت��ه��ا  جميع 

�لقانونية، قبل فو�ت �لأو�ن.

االنباط-وكاالت

بايدن  جو  �لأمريكي  �لرئي�ض  تعر�ض 

�لتو��سل �لجتماعي،  لهجوم عرب و�سائل 

بعد ظهوره يف مقطع م�سور وهو ي�سحك 

ويتكلم عن حبه لل�”�آي�ض كرمي”، بدل �أن 

مدر�سة  على  �مل�سلح  �لهجوم  عن  يتحدث 

�بتد�ئية

ك��ان  ت����د�ول����ه  �ل�����ذي مت  �ل��ف��ي��دي��و  ويف 

ب����اي����دن ي���ت���ح���دث خ�����الل ح�����دث ي���ق���ام يف 

�لبيت �لأبي�ض، ويف �أ�سفل �ل�سا�سة مكتوب 

�ملميت  �لنار  �إطالق  �إىل  يتطرق  “بايدن 
�ل��رئ��ي�����ض  �أن  �إل  نا�سفيل”.  م��در���س��ة  يف 

80 عاما، كان  �لعمر  �لبالغ من  �لأمريكي 

ل�”�لآي�ض  ح��ب��ه  ع���ن  �حل��ا���س��ري��ن  مي����ازح 

بايدن:  �ل�سوكولتة«وقال  برقائق  ك��رمي 

�ل��دك��ت��ورة  زوج  �أن���ا  ب��اي��دن.  ج��و  “��سمي 
جيل ب��اي��دن و�أح���ب �لآي�����ض ك��رمي برقائق 

�ل�����س��وك��ولت��ة. ل��ق��د ج��ئ��ت �إىل ه��ن��ا لأن��ن��ي 

برقائق  �آي�ض كرمي  كان هناك  �أن��ه  �سمعت 

�ل�سوكولتة. باملنا�سبة، لدي ثالجة مليئة 

بهذ� �لآي�ض كرمي يف �لطابق �لعلوي. هل 

تعتقدون �أنني �أمزح؟ ل �أنا ل �أمزح«

و�نت�سر �لفيديو على نطاق و��سع، حيث 

ه��اج��م �مل��غ��ردون ب��اي��دن، وو���س��ف��ه �أح��ده��م 

ب�”�حلثالة« و�ساأل مغرد �ساخر�: “هل هو 

د�ئ��م��ا جعل  ي��ح��اول  �لآن  ك��وم��ي��دي  ممثل 

�ل��ن��ا���ض ي�����س��ح��ك��ون ع��ل��ي��ه؟« وك��ت��ب �آخ���ر: 

ماتو� للتو. ثالثة بالغن  �أطفال  “ثالثة 
ماتو� للتو. مالحظات بايدن �لفتتاحية: 

كرمي  �آي�ض  بوجود  �سمعت  لأنني  “نزلت 
برقائق �ل�سوكولتة«

هذ� ود�فعت �إحدى �ملغرد�ت عن بايدن، 

�ملالحظات  ب��ه��ذه  �أدىل  �لأخ���ر  �أن  مبينة 

يكن  مل  و�أن���ه  �لن�سائية،  �لأع��م��ال  قمة  يف 

م����وؤمت����ر� ���س��ح��اف��ي��ا ح����ول �إط������الق �ل��ن��ار 

تفتقدين  “�أنت  بالقول:  عليها  �آخر  لرد 

�ل��ن��ق��ط��ة �لأ���س��ا���س��ي��ة. �ل��ن��ق��ط��ة �مل��ه��م��ة هي 

�أن��ه كان ميكن �أن يفتتح كالمه ب��اأي �سكل 

من �لأ�سكال. ومن بن كل �لطرق، �ختار 

�لبوظة. ل �سيء عن �ملذبحة. ل �سيء عن 

�لن�ساء و�لوظائف وما �إىل ذلك. لكن بدل 

من ذلك ... �آي�ض كرمي. كان هذ� �ختيار�. 

هذ� �أف�سل ما لدينا؟!؟!؟«

يتوقف،  مل  بايدن  على  �لهجوم  �أن  �إل 

وتطرق �ملغردون �إىل �مل�ساكل �لعديدة �لتي 

بايدن  بينما  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  تو�جهها 

يتحدث عن حبه للبوظة

“ديزين  مغرد:  كتب  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف 

 15 ي��ط��رد  في�سبوك  ع��ام��ل.   7000 ت��ط��رد 

�ألف عامل.   25 �أم��ازون تطرد  �ألف عامل. 

�إطالق  للم�سارف.  متعددة  �نهيار  حالت 

“�أنا  بايدن:  نا�سفيل.  نار على مدر�سة يف 

�ل�سوكولتة.  رقائق   ... كرمي  �لآي�ض  �آك��ل 

�أن ه���ن���اك رق��ائ��ق  ن���زل���ت لأن���ن���ي ���س��م��ع��ت 

�سوكولتة ...«

ي���ب���د�أ  “بايدن  ق����ائ����ال:  �آخ�������ر  وع����ل����ق 

�ل�سيا�سات  ح��ول  مهما  �سحفيا  م��وؤمت��ر� 

�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�لق��ت�����س��ادي��ة ل��ل��ولي��ات 

�ملتحدة بالقول “��سمي جو بايدن. �أنا زوج 

�آي�ض كرمي  و�أح��ب   ، بايدن  �لدكتورة جيل 

�سمعت  لأن��ن��ي  نزلت  �ل�سوكولتة.  رق��ائ��ق 

بوجود �آي�ض كرمي برقائق �ل�سوكولتة«

يذكر �أن �ل�سابة �ملتحولة جن�سيا �أودري 

هجوما  �أم�ض  ي��وم  نفذت  عاما(   28( هيل 

�بتد�ئية م�سيحية يف مدينة  على مدر�سة 

نا�سفيل، و�أدى �لهجوم �إىل مقتل 3 �أطفال 

يبلغون من �لعمر 9 �أعو�م، بالإ�سافة �إىل 3 

بالغن ترت�وح �أعمارهم بن 60 و61 عاما
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االنباط-وكاالت

 ح����ذر ن���ائ���ب رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ت�����ص��ري��ف 

�أن  م��ن  �ل�صامي،  �صعادة  �للبنانية  �لأع��م��ال 

�أن  ، موؤكد�  �أعيننا  �أمام  �لبلد ينهار ويتحّلل 

تاأخري �لإ�صالحات �ملطلوبة �صيزيد �حللول 

�صعوبًة و�إيالماً يف �لبالد

�صحيفة  ن�صرته  مقال  يف  �ل�صامي،  وقال 

ن������د�ء �ل����وط����ن يف ع����دده����ا �ل�������ص���ادر �م�����س 

����ص��ت��م��ّرت  �إذ�  �أن����ه  م�����ر�ر�ً  رّددت   ، �ل��ث��الث��اء 

�ملر�وغة وهدر �لوقت �لثمني فنحن ذ�هبون 

�أكرث ماأ�صوية وظروف ل حتمد  �أو�صاع  �إىل 

عقباها

�ل�صنوية  �لذكرى  على  �صارفنا   : و�أ�صاف 

خطة  على  �ل�����ص��ن��دوق  م��ع  لتفاقنا  �لأوىل 

ولكن  متكاملة،  و�ق��ت�����ص��ادي  م��ايل  �إ���ص��الح 

�لإج���ر�ء�ت  من  �لي�صري  �جل��زء  �إل  ينّفذ  مل 

�ملطلوبة لإبر�م �لتفاق �لنهائي.

�ل��ن��ق��د  �����ص����ن����دوق  �أن  �ل�������ص���ام���ي  و�أّك����������د 

ل��ب��ن��ان، وه���ذ� ما  م��ن  ل��ن ين�صحب  �ل����دويل 

�أع������ادت �ل��ت�����ص��دي��د ع��ل��ي��ه ب��ع��ث��ة �ل�����ص��ن��دوق، 

و�أن �لت���ف���اق ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د �مل��وظ��ف��ني ق��ائ��م 

تنفيذ  يف  تلكاأنا  �إذ�  �أما  �لأ�صا�صية  مبفا�صله 

و�إذ� مل نقم نحن مبا  �ملطلوبة  �لإ�صالحات 

نحن  ب��اأن��ن��ا  عملياً  يعني  ف��ه��ذ�  علينا  ي��ج��ب 

م���ن ي��ري��د �لن�����ص��ح��اب م���ن �لت���ف���اق �ل���ذي 

جمل�ُس  ه  و�أق��رَّ �لثالثة  �لروؤ�صاء  عليه  و�فق 

�لوزر�ء

وق�����ال ن���ائ���ب رئ���ي�������س ح���ك���وم���ة ت�����ص��ري��ف 

وم�صتقبل  لنا  �لقر�َر  �إن  �للبنانية:  �لأعمال 

ل��ب��ن��ان ب��اأي��دي��ن��ا ف�����ص��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل����دويل 

و�مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل ه��م��ا ع��ن��ا���ص��ر م�����ص��اع��دة، 

ولكن لي�صا من يقّرر م�صرينا

ب�صمعة  ي�صّر  �لإ���ص��الح  تعرّث  �أن  و�أع��ل��ن 

ل��ب��ن��ان ومب�����دى �����ص���ت���ع���د�د �ل������دول �مل��ان��ح��ة 

ل��ت��اأم��ني �ل��ت��م��وي��ل �ل�����الزم وه����ذ� م���ا ي��زي��د 

ب��دوره  وه��ذ�  وتكلفتها  �لإج����ر�ء�ت  �صعوبة 

قد يجعل �ل�صندوق �أكرث ت�صدد�ً

مر�آة  هو  �ل�صرف  �صعر  �إن  �ل�صامي  وقال 

و�لنقدية  و�مل��ال��ي��ة  �لق��ت�����ص��ادي��ة  ل��الأو���ص��اع 

�ل�صعبة وكذلك �لأو�صاع �ل�صيا�صية �ملاأزومة 

�ل��ن��اجت��ة ع��ن ع���دم �ن��ت��ظ��ام ع��م��ل �مل��وؤ���ص�����ص��ات 

�لد�صتورية

�مل���و�زن���ة  �ل��ع��ج��ز يف  �أن مت���وي���ل  و�ع���ت���ر 

�ل��ع��ام��ة، �ل���ن���اجت ع���ن زي�����ادة يف �ل��ن��ف��ق��ات ل 

تقابلها زيادة يف �لإير�د�ت �أّدى �إىل �لإ�صر�ف 

ُم���ّط���ِرد يف حجم  �ل��ع��م��ل��ة و�رت���ف���اٍع  يف ط��ب��ع 

�لكتلة �لنقدية ما نتج عنه �صغط على �صعر 

�ل�صرف و�رتفاع جنوين يف �لأ�صعار

و�أ�����ص����اف: ي��ت��دخ��ل �ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي بني 

�حل����ني و�لآخ�������ر ل��ل��ج��م �لرت����ف����اع يف ���ص��ع��ر 

ك��م��ّي��ات من  �ل�����ص��وق  م��ن  في�صحب  �ل�����ص��رف 

�ل��ل��رية �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ق��اب��ل خ�����ص��ارة �إ���ص��اف��ي��ة 

م��ن  م���زي���د  �أي  �لأج���ن���ب���ي،  �لح���ت���ي���اط���ي  يف 

�ل���ص��ت��ن��ز�ف لأم�����و�ل �مل���ودع���ني، وي��ع��ود من 

�مل��و�زي��ة  �ل�����ص��وق  م��ن  دولر�ت  لي�صرتي  ث��مَّ 

�لأج��ن��ب��ي،  �لح��ت��ي��اط  يف  �لتناق�س  ل��ت��ف��ادي 

ويتكّرر هذ� �مل�صهد بطريقة دورية.

موقتة  ح��ل��ول  ك��ل��ه��ا  ه���ذه  �أن  �إىل  و�أ����ص���ار 

وجمتز�أة وُمكِلفة تاأتي كرّدة فعل خارج خطة 

متنا�صقة وحزمة من �لتد�بري �لإ�صالحية، 

، معتر�ً  �لدور�ن يف حلقة مفرغة  في�صتمّر 

ت�صّخم  �إىل  �صيوؤدي  �لنهج  هذ�  ��صتمر�ر  �أن 

م��ف��رط ي��ع��ي��دن��ا ب��ال��ذ�ك��رة �إىل م��ا ح���دث يف 

ما  و�إىل  �لأوىل  �لعاملية  �حل��رب  بعد  �أملانيا 

تعانيه فنزويال يف �لع�صر �حلديث

دول��ة  رج��ال  �إىل  بحاجة  لبنان  �إن  ور�أى 

�لعام  �لر�أي  يقودون  �ل�صعوبية  عن  بعيدين 

ول ي����ق����ادون م���ن���ه، ي�������ص���ارح���ون �مل��و�ط��ن��ني 

�جلريئة  �ملو�قف  ويتخذون  �مل��ّرة  باحلقيقة 

ملا فيه م�صلحة �جلميع

�أعيننا  �أمام  ويتحّلل  ينهار  �لبلد  و�أ�صاف 

ف��ي��م��ا ن��ح��ن ن��ن��اق�����س ج��ن�����س �مل��الئ��ك��ة، �ملبنى 

ينهار  �أن  ينتظر  و�لبع�س  ويتهاوى  يت�صّدع 

كّلياً ظناً منه �أن باإمكانه �أن يبنيه من جديد 

باأن ذلك قد ل يكون  �آب��ٍه  وعلى قيا�صه غري 

للجميع. ليّت�صع  ممكناً 

ويعاين لبنان من �أزمة مالية و�قت�صادية 

كان   2019 ع��ام  �لأول/�ك��ت��وب��ر  ت�صرين  منذ 

ل��ه��ا ت��د�ع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات 

�ملعي�صية  �لأو���ص��اع  يف  �لتدهور  تفاقم  حيث 

للبنانيني

االنباط-وكاالت

�أظ���ه���ر �����ص���ت���ط���الع ل����ل����ر�أي ن�����ص��رت��ه 

 37 تاأييد  �لر�صمية  �لعرية  ك��ان  قناة 

رئي�س  ت��ويل  �لإ�صر�ئيليني  م��ن  باملئة 

ب��ي��ن��ي  �لر�صمي”  “�ملع�صكر  ح�����زب 

 30 م��ق��اب��ل  �حل��ك��وم��ة،  رئ��ا���ص��ة  غانت�س 

ب��امل��ئ��ة ل��رئ��ي�����ص��ه��ا �حل����ايل زع��ي��م ح��زب 

نتنياهو. بنيامني  “�لليكود” 
�ل����ص���ت���ط���الع �ل�����ذي �أج�������ر�ه م��ع��ه��د 

قناة  ل�صالح  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي،  “كانرت” 
�لبث  لهيئة  �لتابعة  �لعرية  “كان” 
�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  �آر�ء  ر���ص��د  �ل��ر���ص��م��ي��ة، 

ب�����ص��اأن �مل��ر���ص��ح �لأق����رب ل��ت��ويل رئ��ا���ص��ة 

�حل���ك���وم���ة ح�����ال �أج����ري����ت �ن��ت��خ��اب��ات 

جديدة �ليوم.

ووف���ق���ا ل��ال���ص��ت��ط��الع، ف���ه���ذه �مل���رة 

على  غانت�س  فيها  يتفوق  �لتي  �لأوىل 

�إذ  �لثالث،  �خل��ي��ار  ب��ات  �ل��ذي  نتنياهو 

م�صتقبل”  “هناك  ح���زب  رئ��ي�����س  ح��ل 

زع��ي��م �مل��ع��ار���ص��ة ي��ائ��ري لب��ي��د ب��امل��رك��ز 

�لثاين، بح�صوله على 32 باملئة.

كتلة  ت���ر�ج���ع  �ل���ص��ت��ط��الع  و�أظ���ه���ر 

مقعد�   53 �إىل  نتنياهو  بقيادة  �ليمني 

�لو�صط”  “ي�صار  و�صعود  )64 حاليا(، 

بقيادة غانت�س ولبيد )بدون �لأحز�ب 

ي��وؤه��ل��ه  56 م��ق��ع��د�، م��ا  �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة( 

�إل��ي��ه��ا  �ن�����ص��م��ت  �إذ�  ل��ت�����ص��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 

�ملوحدة” )5 مقاعد(. “�لقائمة 
�لكني�صت  �لكتل يف  تلك  توزيع  وعن 

)�ل���رمل���ان( ح���ال �أج��ري��ت �لن��ت��خ��اب��ات 

�أن ح��زب  ك�����ص��ف �ل���ص��ت��ط��الع  �ل���ي���وم، 

مقعد�   25 �إىل  �صيرت�جع  “�لليكود” 
مقارنة  بالكني�صت(   120 �أ���ص��ل  )م���ن 

ب�32 مقعد� يف �لكني�صت �حلايل.

غانت�س  ح��زب  �صيح�صل  �مل��ق��اب��ل  يف 

مقعد�   12 من  �صعود�  مقعد�   21 على 

�لآن، وحزب لبيد على 22 مقعد� نزول 

�صيح�صل  ك��م��ا  �لآن،  م��ق��ع��د�   24 م���ن 

�ل��دي��ن��ي��ة/ق��وة  “�ل�صهيونية  حت��ال��ف 

 14 )مقابل  مقعد�   11 على  يهودية” 

يف �لكني�صت �حلايل(.

“�صا�س”  ح����زب����ا  ي���ح�������ص���ل  ف���ي���م���ا 

على  �ل��دي��ن��ي��ان  �لتور�ة”  و”يهودية 

�لتو�يل )متثيلهما  10 و7 مقاعد على 

ح����زب  وي���ح�������ص���ل  و7(،   11 �حل��������ايل 

�أف��ي��غ��دور  ب��ق��ي��ادة  بيتنا”  “�إ�صر�ئيل 
ل���ي���رم���ان ع���ل���ى 5 م���ق���اع���د م��رت�ج��ع��ا 

مقعد� و�حد� عن متثيله �حلايل.

على  “�لعمل”  ح���زب  يح�صل  ك��م��ا 

�حل��ايل،  متثيله  نف�س  وه��و  م��ق��اع��د   4

 4 ع��ل��ى  “مريت�س” �ل��ي�����ص��اري  وح���زب 

م��ق��اع��د وه����و غ���ري مم��ث��ل ب��ال��ك��ن��ي�����ص��ت 

�حلايل �إذ مل يتجاوز خالل �لنتخابات 

�لأخرية عتبة �حل�صم )3.25 باملئة من 

�لناخبني(. �أ�صو�ت 

�ل��ع��رب��ي��ة،  ب���الأح���ز�ب  يتعلق  وف��ي��م��ا 

�ملوحدة”  “�لقائمة  ح��زب  ف�صيح�صل 

مقاعد   6 على  عبا�س  من�صور  برئا�صة 

حتالف  �صيبقى  فيما  م��ق��ع��د�،  ب��زي��ادة 

للتغيري” برئا�صة  �لعربية  “�جلبهة- 
�أمين عودة دون تغيري مع 5 مقاعد.

�ل����ث����اين  ت�������ص���ري���ن  ن����وف����م����ر/  ويف 

���ص��ي��ا���ص��ي��ة،  �أزم�������ات  �مل���ا����ص���ي، ويف ظ���ل 

����ص���ه���دت �إ�����ص����ر�ئ����ي����ل �ن����ت����خ����اب����ات ه��ي 

�أعو�م،  �أربعة  من  �أقل  خالل  �خلام�صة 

�أ�صفرت عن فوز مع�صكر �ليمني بقيادة 

لت�صكيل  مقعد�(   61( باأغلبية  نتنياهو 

�حلكومة.

ويف وق���ت ���ص��اب��ق م��ن ي���وم �لإث��ن��ني، 

“�إ�صالح  خطة  جتميد  نتنياهو  �أعلن 

�إىل  �ل����ت����و�����ص����ل  حل�����ني  �لق�صاء”، 

ت��ف��اه��م��ات م��ع �مل��ع��ار���ص��ة، �ل��ت��ي تتهمه 

�ملحكمة  ���ص��ل��ط��ات  م��ن  ل��ل��ح��د  بال�صعي 

�ل���ع���ل���ي���ا )�أع�����ل�����ى ����ص���ل���ط���ة ق�����ص��ائ��ي��ة( 

و�ل�صيطرة على جلنة تعيني �لق�صاة.

حالته تزداد خطورة. وضع أنبوب 
تنفس باألنف لألسير وليد دقة

االنباط-وكاالت

لالأ�صري  �ل�صحية  �حلالة  تتو��صل 

�ملحتل  �ل��د�خ��ل  م��ن  دق��ة  وليد  �ملفكر 

بو�صع  �لأط��ب��اء  ق��ام  حيث  بالتدهور، 

ل���ه يف �لأن�����ف يف ظل  ت��ن��ف�����س  �أن���ب���وب 

معاناته من م�صاعفات �لإ�صابة بنوع 

نادر من مر�س �ل�صرطان يف �لنخاع

�ملحامي  ب��اأن  �لأ�صري  عائلة  وقالت 

م�صتقرة  غري  بحالة  مير  �أن��ه  �أبلغها 

ن��اجت��ة ع��ن �ل��ت��ه��اب رئ���وي ح���اد، و�أن 

ب�����ص��ب��ب  ك�����ان  �مل�����ص��ت�����ص��ف��ى  ن��ق��ل��ه �ىل 

يف  و�ن���خ���ف���ا����س  دو�ر  م����ن  م���ع���ان���ات���ه 

حيث  ب���ال���دم،  �ل��ه��ي��م��وج��ل��وب��ني  ن�صبة 

يف  طبية  فحو�صات  ع��دة  ل��ه  �أج��ري��ت 

ع��ي��ادة �ل�����ص��ج��ن، وب��ع��د ذل��ك ن��ق��ل �إىل 

�ل��دم  فح�س  موؤ�صر  وك��ان  �مل�صت�صفى 

حينها 7

وقالت �إنه مت �إدخال �أنبوب ملنطقة 

�ل���رئ���ة ل�����ص��ح��ب �ل�������ص���و�ئ���ل وم��ع��رف��ة 

�لذي  �حلاد  �لرئوي  �للتهاب  �أ�صباب 

معاناته  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  م��ن��ه،  ي��ع��اين 

و�إره��اق  و�لرجلني،  بالظهر  �آلم  من 

وهز�ل عام عند �لتحدث، كما يخ�صع 

و�صع  ومت  با�صتمر�ر،  قلب  لتخطيط 

طريق  ع��ن  للتنف�س  �أك�صجني  �أن��ب��وب 

يخ�صع  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن  ل����ه،  �لأن�����ف 

�ليوم لت�صوير ملنطقة �ل�صدر، وحتى 

ه���ذه �ل��ل��ح��ظ��ة مل ي��ت��و���ص��ل �لأط���ب���اء 

ل�����ص��ب��ب �لل���ت���ه���اب �ل����رئ����وي �حل�����اد، 

وهناك نزول يومي يف وزنه

معتقل  دق��ة  �لأ���ص��ري  �أن  �إىل  ي�صار 

م���ن���ذ ع������ام 1986وح�������ك�������م ب��ال�����ص��ج��ن 

مقاومة  بتهمة  �حل��ي��اة  م��دى  �مل��وؤب��د 

�لحتالل، ثم مت حتديدها ب� 37عاما، 

ع��ام��ني  �إ���ص��اف��ة  2018 مت��ت  ع���ام  ويف 

وكانت  ع��ام��ا،   39 لي�صبح  حكمه  �إىل 

زوج���ت���ه ���ص��ن��اء ���ص��الم��ة ق��ب��ل ���ص��ن��و�ت 

طفلتهما  �إجن����اب  م��ن  مت��ك��ن��ت  قليلة 

�ملحررة �لنطف  “ميالد” عر 

بؤرة  يقيمون  المستوطنون 
ويقطعون  باألغوار  جديدة  استيطانية 

أشجار زيتون غرب بيت لحم

�لنباط-وكالت

ب��وؤرة  م��وؤخ��ر�ً،  م�صتوطنون  �أق��ام 

����ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة ج����دي����دة، يف �جل��ه��ة 

�ل�����ص��رق��ي��ة م���ن ���ص��ه��ل �ل��ب��ق��ي��ع��ة يف 

م�صوؤول  وق���ال  �ل�صمالية  �لأغ����و�ر 

�لأغو�ر يف حمافظة طوبا�س  ملف 

�إن جم��م��وع��ة من  ب�����ص��ار�ت،  م��ع��ت��ز 

من  �أك��رث  قبل  ق��ام��و�  �مل�صتوطنني 

�أ����ص���ب���وع ب��و���ص��ع ح���ظ���رية ���ص��غ��رية 

منطقة  يف  �لأب��ق��ار  من  وجمموعة 

�جل��ه��ة  يف  �ل����و�ق����ع����ة  “�حلنو” 
�ل�����ص��رق��ي��ة م��ن ���ص��ه��ل �ل��ب��ق��ي��ع��ة، ثم 

حظائر  ثالث  باإقامة  �أم�س  قامو� 

وحتويلها  �ملنطقة،  “برك�صات” يف 
�إىل بوؤرة ��صتيطانية

�لأر����ص��ي  م�صاحة  �أن  و�أ����ص���اف، 

�أن ت�صتويل عليها  �لتي من �ملتوقع 

بحو�يل  تقدر  كامل  ب�صكل  �ل��ب��وؤرة 

1800 دومن، علما �أن هذه �لأر��صي 

مملوكة ملو�طنني من بلدة طمون، 

وف������ق م�����ا ن���ق���ل���ت وك�����ال�����ة �لأن�����ب�����اء 

)وفا( �لفل�صطينية 

�لذين  �مل�صتوطنني  �أن  و�أو���ص��ح 

�أق������ام������و� ه������ذه �ل�������ب�������وؤرة، ن����ف����ذو� 

�ع�����ت�����د�ء�ت ع��ل��ى �ل����رع����اة يف وق��ت 

���ص��اب��ق، ح��ي��ث ق���ام���و� ق��ب��ل ي��وم��ني 

مب��الح��ق��ت��ه��م و�لع�����ت�����د�ء ع��ل��ي��ه��م 

�إ����ص���اب���ة  �إىل  �أدى  م���ا  ب���ال�������ص���رب، 

ج���ر�ء �صربه  �ل���ر�أ����س،  �أح���ده���م يف 

ب��ال��ع�����ص��ي م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، قطع 

عدد�ً  �لثالثاء،  �ليوم  م�صتوطنون، 

م���ن �أ����ص���ج���ار �ل���زي���ت���ون يف �أر�����ص���ي 

قرية حو�صان غرب بيت حلم

و�أف��������اد رئ���ي�������س جم��ل�����س ق����روي 

ح����و�����ص����ان حم���م���د ����ص���ب���ات���ني، ب����اأن 

)بيتار  م�صتوطني  م��ن  جم��م��وع��ة 

ع��ي��ل��ي��ت( �جل���اث���م���ة ع��ل��ى �أر�����ص���ي 

���ص��ج��رة   14 ق���ط���ع���و�  �مل����و�ط����ن����ني، 

“�ِصَعْب  منطقة  يف  مثمرة  زي��ت��ون 

�مل��و�ط��ن��ني  لأح����د  ت��ع��ود  خريان”، 

من عائلة �صباتني

مسؤول لبناني يحذر : البلد ينهار ويتحّلل وذاهبون ألوضاع مأساوية
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استطالع: غانتس أوال لرئاسة حكومة إسرائيل ونتنياهو ثالثا

االنباط-وكاالت

 ق��ال��ت وك��ال��ة �لأن��ب��اء �مل��رك��زي��ة �لكورية 

�ل�صمايل  �لكوري  �لزعيم  �إن  �لثنني  �أم�س 

�مل��زي��د من  �إن��ت��اج  �أون دع��ا �إىل  ك��ي��م ج��وجن 

يف  ��صتخد�مها  ميكن  �ل��ت��ي  �ل��ن��ووي��ة  �مل���و�د 

تر�صانة بالده  تعزيز  �لأ�صلحة بهدف  �صنع 

بيوجنياجن  تكون  �أن  يجب  �أن��ه  �إىل  م�صري� 

�أي  يف  �لأ���ص��ل��ح��ة  ه��ذه  ل���ص��ت��خ��د�م  م�صتعدة 

وقت

تفقده  ل��دى  بالت�صريحات  كيم  و�أدىل 

�ل�صمالية  لكوريا  �لنووية  �لأ�صلحة  برنامج 

جديدة  تكتيكية  نووية  �أ�صلحة  ذلك  يف  مبا 

على  �لنووية  �ل��روؤو���س  حلمل  وتكنولوجيا 

خطط  �ختر  كما  �لبالي�صتية  �ل�صو�ريخ 

ح�صبما  م�صاد  ن���ووي  ه��ج��وم  �صن  عمليات 

ذكرت �لوكالة

�ل��ن��ووي��ة  �ل����ق����و�ت  �إن ع����دو  وق�����ال ك��ي��م 

�أو جماعة  دول���ة  ل��ي�����س  �ل�����ص��م��ال��ي��ة  ل��ك��وري��ا 

بعينها و�إن �صيا�صة زيادة �لرت�صانة �لنووية 

�إل حل��م��اي��ت��ه��ا وحل��م��اي��ة  ت��ه��دف  ل��ل��ب��الد ل 

�لإقليميني و�ل�صتقر�ر  �ل�صالم 

وت��ك��ث��ف ك���وري���ا �ل�����ص��م��ال��ي��ة �لخ��ت��ب��ار�ت 

�صو�ريخ  �لثنني  �أم�س  و�أطلقت  �لع�صكرية 

ن��ووي  ل��ه��ج��وم  حم��اك��اة  و�أج����رت  بالي�صتية 

م�����ص��اد �لأ����ص���ب���وع �مل���ا����ص���ي ���ص��د �ل���ولي���ات 

تتهمهما  �للتني  �جلنوبية  وكوريا  �ملتحدة 

تدريباتهما  ع��ر  غ��زوه��ا  ع��ل��ى  ب��ال��ت��دري��ب 

�لع�صكرية

وز�رة  ب���ا����ص���م  م���ت���ح���دث  ق������ال  ب���������دوره 

�خل���ارج���ي���ة �لأم���ري���ك���ي���ة ي����وم �لث���ن���ني �إن 

تتمثل يف  تز�ل  �ملتحدة ل  �لوليات  �أهد�ف 

�صبه  من  كامل  ب�صكل  �لنووي  �ل�صالح  نزع 

�أن ه���ددت بيوجن  ب��ع��د  �ل��ك��وري��ة،  �جل��زي��رة 

�أ���ص��ل��ح��ت��ه��ا �ل���ن���ووي���ة �إذ�  ي����اجن ب��ا���ص��ت��خ��د�م 

من  �ل�صغط  يف  �ملتحدة  �لوليات  ��صتمرت 

�أجل حتقيق مثل هذ� �لهدف

�لرئي�صي  �لنائب  باتيل،  فيد�نت  و�أك���د 

�ل��ت��ز�م  �خل��ارج��ي��ة،  وز�رة  با�صم  للمتحدث 

�ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة ب����ال����دخ����ول يف ح����و�ر 

م����ع ك����وري����ا �ل�������ص���م���ال���ي���ة، وف���ق���ا مل����ا ن��ق��ل��ت��ه 

وك����ال����ة ي���ون���ه���اب ل����الأن����ب����اء وق��������ال: ن��ح��ن 

كوريا  م��ع  �لدبلوما�صي  بالنهج  ملتزمون 

ولي�س  �ل�صمالية(  )ك��وري��ا  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

لدينا �أي نية عد�ئية

و�أ�صاف: هدفنا �لنهائي هنا ل يز�ل كما 

كامل  ب�صكل  �لنووي  �ل�صالح  نزع  وهو  هو، 

من �صبه �جلزيرة �لكورية

�إد�رة  م���دي���ر  ����ص���و،  ت�������ص���ول  ج����و  وق������ال 

�خل���ارج���ي���ة  وز�رة  يف  �ل�������دويل  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 

�أي  �إن  �ملا�صي  �لأ�صبوع  �ل�صمالية،  �لكورية 

�ل�صالح  نزع  �أج��ل  �ل�صغط من  قوة حت��اول 

منه  للتحقق  و�لقابل  كامل  ب�صكل  �لنووي 

�صيتم  �ل�����ص��م��ال��ي��ة  ل��ك��وري��ا  ف��ي��ه  رج��ع��ة  ول 

�لقوة  ل�صيا�صة  وفقا  بحزم  معها  �لتعامل 

للبالد �لنووية 

جديد�  نوويا  قانونا  ياجن  بيوجن  و�صنت 

�صي�صمح  �إن��ه  قالت  �ملا�صي  �ل��ع��ام  �أو�خ���ر  يف 

�لنووية  لالأ�صلحة  �ل��وق��ائ��ي  ب��ال���ص��ت��خ��د�م 

�صد �لتهديد�ت �لتي تتعر�س لها �لبالد

بكين تدعو واشنطن إلى وقف التدخل زعيم كوريا الشمالية يوعز بتعزيز الترسانة النووية لبالده 
الديمقراطية الدول بحجة  في شؤون 

االنباط-وكاالت

وز�رة  ب���ا����ص���م  �مل���ت���ح���دث���ة  دع�����ت 

�خل���ارج���ي���ة �ل�����ص��ي��ن��ي��ة م����او ن��ي��ن��غ 

�إىل  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

�ل��ت��وق��ف ع���ن �ل��ت��دخ��ل يف ���ص��وؤون 

�لأخ��رى بذريعة ما ي�صمى  �ل��دول 

بالدميقر�طية

ج��������اء ذل��������ك خ��������الل �لإف������������ادة 

�ل�������ص���ح���ف���ي���ة مل��������او ن����ي����ن����غ �م�������س 

“لقد  ت���اب���ع���ت:  ح��ي��ث  �ل���ث���الث���اء، 

���ص��رح��ت �ل�����ص��ني م�����ر�ر� وت���ك���ر�ر� 

)قمة  ب���  ي�صمى  م��ا  ب�صاأن  موقفها 

�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة(، ف��ي��م��ا ت��ت��ج��اه��ل 

�لق�صور  �أوج���ه  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات 

ل���دي���ه���ا، وت���ع���ق���د م����رة �أخ������رى م��ا 

ي�����ص��م��ى ب���� )ق��م��ة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة( 

حت�������ت ������ص�����ع�����ار �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة 

ب�����ص��ك��ل علني  �مل��ف��رت���ص��ة، وت��ن�����ص��ج 

نحو  تدفع  �أيديولوجية،  خطوطا 

روح  وتدو�س  �لعامل،  يف  �لنق�صام 

�لدميقر�طية«

و�أ���������ص��������ارت �مل����ت����ح����دث����ة ب���ا����ص���م 

�أن  �إىل  �ل�������ص���ي���ن���ي���ة  �خل����ارج����ي����ة 

خلق  �إىل  يحتاج  ل  �ل��ي��وم  “عامل 
�ن��ق�����ص��ام��ات ب��ا���ص��م �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

جانب  من  �لعمل  �صيا�صة  وتعزيز 

�لت�صامن  تعزيز  �إىل  و�إمنا  و�حد، 

و�ل���ت���ع���اون ع��ل��ى �أ����ص���ا����س م��ق��ا���ص��د 

�مل��ت��ح��دة،  �لأمم  م��ي��ث��اق  وم���ب���ادئ 

و�لدعوة �إىل �لتعددية �حلقيقية«

و�����ص����ددت �ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة ع��ل��ى 

�إىل  ي��ح��ت��اج  “ل  �ل���ي���وم  ع����امل  �أن 

�ل���ت���دخ���ل يف �ل�������ص���وؤون �ل��د�خ��ل��ي��ة 

ل�����ل�����دول �لأخ����������رى حت�����ت ذري���ع���ة 

�ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة �ل�����ز�ئ�����ف�����ة، ب��ل 

�لدميقر�طية  تطبيق  �إىل  يحتاج 

�لدميقر�طية  ورف�س  �حلقيقية، 

دم��ق��رط��ة  ت��ع��زي��ز  و�إىل  �ل���ز�ئ���ف���ة، 

�لدولية« �لعالقات 

�إىل  �لدبلوما�صية  �أ�صارت  كذلك 

“لي�س  �ليوم  �أن ما يحتاجه عامل 

�لدميقر�طية(  )قمة  ب�  ي�صمى  ما 

�لتي تخلق �ملو�جهة، بل �لت�صامن 

يحل  �أن  مي��ك��ن  �ل����ذي  و�ل���ت���ع���اون 

ب��ال��ف��ع��ل �مل�����ص��ك��الت �ل���ت���ي ت��و�ج��ه 

�لدويل« �ملجتمع 

“نحث  ن��ي��ن��غ:  م����او  و�أ����ص���اف���ت 

�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة على �ل��ك��ف عن 

�ل�����دول  �إىل  �لت����ه����ام����ات  ت���وج���ي���ه 

�لأخ�����رى و�ل��ت��وق��ف ع���ن �ل��ت��دخ��ل 

ل���ل���دول  �ل���د�خ���ل���ي���ة  �ل���������ص����وؤون  يف 

�لأخ��������رى حت����ت ر�ي������ة م����ا ي�����ص��م��ى 

بالدميقر�طية«

وك����ان����ت �مل���ت���ح���دث���ة �ل��ر���ص��م��ي��ة 

�لرو�صية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ب��ا���ص��م 

“قمة  و�صفت  قد  ز�خاروفا  ماريا 

ت��ع��ق��ده��ا  �ل���ت���ي  �لدميقر�طية” 

�ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة �لأم���ري���ك���ي���ة 

باأنها  مار�س   30-29 يف  �فرت��صيا 

و�أعربت  لئقة”،  غري  “م�صرحية 
ع�����ن �أ����ص���ف���ه���ا مل�������ص���ارك���ة �لأم������ني 

�ل���ع���ام ل����الأمم �مل��ت��ح��دة �أن��ط��ون��ي��و 

فيها غوتريي�س 

االنباط-وكاالت

حذر م�صوؤولون كبار يف �صرطة �لحتالل 

“�حلر�س  ق���وة  ت�����ص��ك��ي��ل  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي م��ن 

�لوطني” �لتي ي�صعى وزير �لأمن �لقومي 

�ملتطرف “�إيتمار بن غفري” لإقامتها

“قوة  لت�صكيل  غفري”  “بن  وي�����ص��ع��ى 

مبا�صر  ب�����ص��ك��ل  ل���ه  ت��اب��ع��ة  ت��ك��ون  حماية” 

�ل�����ص��رط��ة،  م���ن  م�����ص��وؤول��ة  ت���ك���ون  �أن  دون 

من  و��صًعا  ��صتهجاًنا  لق��ت  �خل��ط��وة  لكن 

�ل�صرطة �لتي حذرت من تد�عيات �خلطوة

�حلاجة  عن  �إ�صر�ئيلًيا  �حلديث  وجرى 

“�ملدن  ملثل هذه �لقوة خالل �ملو�جهات يف 

معركة  �أث��ن��اء  �ملحتل  بالد�خل  �ملختلطة” 

 ،)2021 �أي����ار  )م��اي��و/  �لقد�س”  “�صيف 
���ص��رط��ة �لح��ت��الل و”حر�س  يف ظ��ل ع��ج��ز 

�حلدود” عن �ل�صيطرة على �لأحد�ث

�لعرية  “معاريف”  �صحيفة  ون��ق��ل��ت 

ع���ن ���ص��اب��ط ك��ب��ري يف ���ص��رط��ة ق���ول���ه، وف��ق 

�ل�صرطة  لدى  �إن  “�صفا”،  وكالة  ترجمة 

قو�ت  �إط��ار  “حر�س وطني” تعمل يف  قوة 

عن�صر   500 وت�����ص��م  �حلدود”  “حر�س 
ت���دخ���ل ���ص��ري��ع، ب���الإ����ص���اف���ة ل���ل���و�ء �لأم����ن 

�إىل  350 ج���ن���دًي���ا،  ي�����ص��م  �ل����ذي  �ل���د�خ���ل���ي 

�مل��ك��ون م��ن نحو  ت�صكيل �لح��ت��ي��اط  ج��ان��ب 

3000 جندي

ت�صكيل قوة جديدة  �ل�صابط من  وحذر 

�أن  م�����وؤك�����ًد�  �لوطني”،  “�حلر�س  م����ن 

�ل�����ص��رط��ة ���ص��ت��ع��ار���س ب�����ص��دة ه���ذه �خل��ط��وة 

وخا�صة يف �صفوف قادتها

�إق���ام���ة  م����ن  ت��ت��م��ك��ن  “حتى  و�أ������ص�����اف 

ه��ك��ذ� ق���وة ي��ج��ب ع��ل��ي��ك ���ص��ن ق��ان��ون بهذ� 

�صُيخ�صع  �صياق  باأي  �أعلم  ول  �خل�صو�س، 

�لوزير هذه �لقوة لأو�مره �ملبا�صرة«

�أح����د حتى  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ع��ر���س  “مل  وت���اب���ع 

�ل�����ص��ي��اق ع���د� �خل��ط��ة  ب��ه��ذ�  �لآن خ��ط��ًط��ا 

�لقائمة �لتي حتتاج �إىل ميز�نيات ملو��صلة 

باإمكان  �أنه  �إىل  �ل�صابط  و�أ�صار  حتقيقها« 

�لوزير ت�صكيل قوة ولكن �صريطة �أن تكون 

ب�صكل  ل��ه  ولي�س  مبا�صرة  لل�صرطة  تابعة 

�صخ�صي

فوجئت  �ل�صرطة  “قيادة  �أن  �إىل  ولفت 

�أم�����س ب��ا���ص��رت�ط ب��ن غ��ف��ري �مل��و�ف��ق��ة على 

بامل�صادقة  �لق�صائية  �لتعديالت  جتميد 

ع��ل��ى ت�����ص��ك��ي��ل ق����وة م���ن �حل���ر����س �ل��وط��ن��ي 

لتخ�صع له مبا�صرة«

خالل  غفري”  “بن  �مل��ت��ط��رف  و��صتكى 

�صرطة  تنفيذ  عدم  من  �لأخ��رية  �لأ�صابيع 

بقمع  �ملتعلقة  خا�صة  �أو�م����ره،  �لح��ت��الل 

�إغالقهم طرًقا رئي�صية  �ملتظاهرين خالل 

يف �إط�����ار �ح��ت��ج��اج��ات��ه��م ع��ل��ى �ل��ت��غ��ي��ري�ت 

�لق�صائية

شرطة االحتالل تهاجم مخطط »بن غفير« تشكيل »الحرس الوطني«
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كهربا يرفض اللعب مع الزمالك 

بطولة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات 

الرياضي واالهلي في دوري كرة السلة الليلة 

أبو زريق جديد فريق السلط 

القاهرة – وكاالت 

امل��ن��ع��م كهربا،  اأك���د حم��م��ود ع��ب��د 

اأن������ه ال ي��ت��ع��م��د  م���ه���اج���م االأه�����ل�����ي، 

ج��م��اه��ر  م����ك����اي����دة  اأو  االإ��������س�������اءة 

ال���زم���ال���ك، ب��ع��د اأزم����ت����ه االأخ������رة، 

خ�������ال ل�����ق�����اء ال����ق����م����ة واإح����ال����ت����ه 

ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف جل���ن���ة االن�������س���ب���اط. 

وق��������ال ك����ه����رب����ا، ع�����رق�����ن�����اة اإم ب��ي 

ج��م��اه��ر  ي��ح��رم  م�سر، اإنه  ���س��ي 

لها  االإ����س���اءة  يتعمد  وال  ال��زم��ال��ك 

تبقى  م�سكلته  ل��ك��ن  م��ك��اي��دت��ه��ا،  اأو 

م����ع ب��ع�����ص االأ����س���خ���ا����ص ب��ال��ق��ل��ع��ة 

البي�ساء. واأ�ساف: “قلت يف مباراة 

القمة )كهربا عقده �سح(، ومل اأقل 

اأم��ام  م��ا قلته  اآخ���ر، وه��ذا  �سيء  اأي 

�سوؤال  على  وردا  االن�سباط«.  جلنة 

اأو  ل��ل��زم��ال��ك  ال��ل��ع��ب  تف�سل  اأي��ه��م��ا 

االعتزال، علق: “اأف�سل االعتزال«. 

ال��زم��ال��ك الأن  “رحلت ع��ن  وت��اب��ع: 

عند  وح�سابهم  انتهت،  عقدي  مدة 

اهلل يف الدنيا واالآخرة، واهلل �سياأتي 

���س��وؤال:  ع��ل��ى  وتعليقا  ب��ح��ق��ي«.  يل 

اأحد العبي  اأن ي�ساعدك  هل تتوقع 

“ال.  ختم:  الغرامة؟،  يف  الزمالك 

لي�ص لهم عاقة باالأمر«.

االنباط – عامن 

ق���رر احت���اد ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة اإق��ام��ة 

ال��رج��ال  الأن��دي��ة  ال�ساطئية  البطولة 

ن��ي�����س��ان   15 وح��ت��ى   13 يف  وال�����س��ي��دات 

امل���ق���ب���ل، ع���ل���ى م���اع���ب االأم�������رة اآي����ة 

واأ���س��درت  لل�سباب.  احل�سني  مبدينة 

برئا�سة ع�سو جمل�ص  ال�سواطئ  جلنة 

ال��روا���س��دة وجلنة  رك��ان  اإدارة االحت��اد 

امل�سابقات برئا�سة الدكتور عبدال�سام 

التي  ك��اف��ة  ال��ب��ط��ول��ة  تعليمات  ج��اب��ر، 

ت��ق��ام وف���ق ن��ظ��ام خ����روج امل��غ��ل��وب من 

ال�ساعة  واح����دة. وح���دد االحت����اد  م���رة 

ال�����س��اد���س��ة م��ن م�����س��اء ي���وم االأرب���ع���اء 5 

ن��ي�����س��ان امل��ق��ب��ل، م���وع���دا ن��ه��ائ��ي��ا اأم���ام 

امل�ساركني،  العبيها  لت�سمية  االأن��دي��ة 

بفريقني  ب��امل�����س��ارك��ة  ل��ه��ا  �سمح  مثلما 

اأعلى. كحد 

االنباط – عامن 

ت���ع���اق���د ن������ادي ال�������س���ل���ط  م����ع امل���داف���ع 

الفريق  ليمثل  زري��ق  اأب��و  ال��دويل حممد 

يف امل���و����س���م امل��ق��ب��ل امل���زم���ع ان���ط���اق���ه يف 

عقده  زريق  اأبو  ووقع  املقبل.  اآيار  مايو/ 

من  ع��دد  بح�سور  ال�سلط،  ن��ادي  مقر  يف 

التعاقد  وج���اء  االإدارة.  جمل�ص  اأع�����س��اء 

الفني  املدير  من  بتو�سية  زري��ق  اأب��و  مع 

عدنان عو�ص الذي يعرف جيدا القدرات 

ال���دف���اع���ي���ة ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ال���اع���ب. 

ويعتر اأبو زريق من املدافعني املميزين، 

ح��ي��ث ���س��ب��ق ل��ه ال��ل��ع��ب ب�����س��ف��وف ال��رم��ث��ا 

واحرف  والفي�سلي  ح�سن  بني  ومن�سية 

وال�سعودية.  البحرين  يف  م��رة  من  اأك��ر 

املقبلة  االأيام  ال�سلط يف  اأن يرم  وينتظر 

يعزز  مب��ا  املحلية  ال�سفقات  م��ن  م��زي��دا 

م���ن ق�����درات ال��ف��ري��ق ال��ط��ام��ح ل��ل��ظ��ه��ور 

ب�����س��ك��ل م��ث��ايل يف امل��و���س��م امل��ق��ب��ل. وك���ان 

مميزين  الع��ب��ني  م��ع  ت��ع��اق��د  ق��د  ال�سلط 

واأن�ص  عطية  بني  خليل  اأب��رزه��م  م��وؤخ��را 

جبارات واإبراهيم دلدوم و�سمر رجا.

ألكاراز الى ثمن نهائي ميامي للتنس 

تصرف رونالدو يعرضه للسخرية واالنتقادات 

حلبة منجا تستضيف بطولة األردن لسباقات الكارتينغ 

الحسين يبدأ االستعداد للموسم الكروي الجديد  

امريكا – وكاالت 

النجم  عامليا،  االأول  امل�سنف  ت��اأه��ل 

االإ�سباين ال�ساب كارلو�ص األكاراز، لدور 

ثمن النهائي ببطولة ميامي املفتوحة 

نقطة،  ال����1000  ذات  االأ���س��ات��ذة،  لتن�ص 

ال�سربي  على  الثالث  ال��دور  يف  بفوزه 

دو������س�����ان الي���وف���ي���ت�������ص مب��ج��م��وع��ت��ني 

واح���ت���اج  و5-7.   3-6 ب���واق���ع  رد  دون 

ل�ساعة  البطولة  للقب  االأول  املر�سح 

و31 دق��ي��ق��ة م���ن اأج����ل ح�����س��م امل���ب���اراة 

 )5-7( و6-7   0-6 بنتيجة  ل�����س��احل��ه 

ال����19 ع��ام��ا تفوقه  . ووا���س��ل ���س��اح��ب 

على ال�سربي اليوفيت�ص بانت�سار رابع 

املبا�سرة،  مواجهاتهما  يف  التوايل  على 

بوينو�ص  يف  ال��ع��ام،  ه��ذا  فقط   3 منها 

جانرو  دي  وريو  االأرجنتينية،  اآير�ص 

ال��رازي��ل��ي��ة، ف�����س��ا ع���ن ف���وز ال��ي��وم. 

هو  الأل��ك��اراز  املقبل  املناف�ص  و�سيكون 

على  تاأهل  الذي  بول  تومي  االأمريكي 

ح�����س��اب اإ���س��ب��اين اآخ���ر ه��و األ��ي��خ��ان��درو 

رد  دون  مب��ج��م��وع��ت��ني  داف��ي��دوف��ي��ت�����ص 

6-3 و7-5 من اأجل مقعد بني الثمانية 

الكبار. وتعد هذه هي املواجهة الثانية 

االأف�سلية  دان��ت  حيث  الاعبني،  ب��ني 

وك��ان��ت  االأم��ري��ك��ي،  ل��اع��ب  االأوىل  يف 

ال���ع���ام امل��ا���س��ي يف ب��ط��ول��ة م��ون��ري��ال 

للما�سرز.

الربتغال – وكاالت 

ت��ع��ر���ص ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، 

جن���������م ال������ن�������������س������ر ال�������������س������ع������ودي 

وم��ن��ت��خ��ب ال���رت���غ���ال، الن��ت��ق��ادات 

و������س�����خ�����ري�����ة م�������ن ق�����ب�����ل ب���ع�������ص 

امل�����س��ج��ع��ني، ب�����س��ب��ب ت�����س��رف ق��ام 

ب�����ه اأم����ام ل����وك���������س����م����ب����ورج خ����ال 

االأح����د،   )0-6( ال��ب��ح��ارة  ان��ت�����س��ار 

ل��ي��ورو  امل��وؤه��ل��ة  الت�سفيات  �سمن 

ل�سحيفة »ديلي  ووف���ق���ا   .2024

رون��ال��دو  ف���اإن  ميل« الريطانية، 

األ���ق���ى ن��ف�����س��ه ع��ل��ى اأر������ص امل��ل��ع��ب، 

ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى خطاأ  يف حم��اول��ة 

لكن  مباراة لوك�سمبورج.  خ���ال 

“الدون”،  ت�����س��رف  اأدرك  احل��ك��م 

وم��ن��ح��ه ب��ط��اق��ة ����س���ف���راء ب��داع��ي 

ال���ت���م���ث���ي���ل، ب���ي���ن���م���ا ت���ه���ك���م ع��ل��ي��ه 

موقع  ع��ر  امل�سجعني  م��ن  الكثر 

ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي. وك��ت��ب 

على   0/4 فائز  اأحدهم: “رونالدو 

ي�سعر  ي��زال  ال  لكنه  لوك�سمبورج، 

ال��غ��و���ص وحم��اول��ة  اإىل  ب��احل��اج��ة 

ط�����رد الع�������ب«. واأ������س�����اف م�����س��ج��ع 

ال  اأن���ه  يعلم  ك��ان  ثان: “رونالدو 

مي��ك��ن��ه جت����اوز اأي الع����ب«. وك��ت��ب 

اإىل  رون����ال����دو  “ي�سطر  ث����ال����ث: 

املزارعني”،  ���س��د  ح��ت��ى  ال��غ��و���ص 

راأي��ت  “لقد  اأي�سا:  اأح��ده��م  وعلق 

بطاقة  على  يح�سل  رونالدو  للتو 

����س���ف���راء ب�����س��ب��ب ال���غ���و����ص اأم�����ام 

التوقف  اأ�ستطيع  وال  لوك�سمبورج، 

ع��ن ال�����س��ح��ك«. وق���ال اآخ���ر: “لن 

ميكنك  كيف  اأب��ًدا..  رونالدو  اأفهم 

اأنت  بينما  الطريقة  بهذه  الغو�ص 

االأف�سل يف كل الع�سور؟«.

 االنباط – عامن 

ال�سيارات  لريا�سة  االأردنية  اأ�سدرت 

االأوىل  للجولة  التكميلية  التعليمات 

الكارتينغ  ل�سباقات  االأردن  بطولة  من 

- حت�����دي روت����اك���������ص- م���اك�������ص، ال��ت��ي 

االأ�سواء  حتت  اخلمي�ص  م�ساء  تنطلق 

ال��ك��ا���س��ف��ة يف ح��ل��ب��ة م��ن��ج��ا مب��ح��اف��ظ��ة 

ل�سباقات  االأردن  وت�سمل بطولة  مادبا، 

�سباقات.  ، خم�ص   2023 لعام  الكارتينغ 

ووف�����ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة ي��غ��ل��ق 

االأرب��ع��اء  اليوم  لل�سباق  الت�سجيل  ب��اب 

الفح�ص  عملية  اخلمي�ص  يوم  وجتري 

ال��ف��ن��ي ل��ل�����س��ي��ارات ل��ف��ئ��ة ال�����س��ي��ن��ي��ور- 

م�ساء،   9  -  8.30 ال�����س��اع��ة  م��ن  م��اك�����ص 

و���س��ي��ت��م ���س��رح ع���ن ج��ول��ة ال�����س��ي��ن��ي��ور- 

ماك�ص من ال�ساعة 9.05 - 9.10 م�ساء، 

ال�ساعة  من  االإح��م��اء  عملية  ومبا�سرة 

الت�سفيات  وتبداأ  م�ساء،   9.25  -  9.20

من ال�ساعة 9.40 - 9.50  م�ساء.وتبداأ 

االأول(،  لل�سباق  غ��راي��د  )ب��ري��د  ج��ول��ة 

 10.15 ال�������س���اع���ة  ل���ف���ة   )12( وت�������س���م 

م�����س��اء، وت���ب���داأ ج���ول���ة )ب���ري���د غ��راي��د 

 -10.45 ال�ساعة  من  ال��ث��اين(،  لل�سباق 

)فاينل(  جولة  ثم  ومن  م�ساء،   10.50

ل��ف��ة عند  ال���ث���اين وت�����س��م 15  ل��ل�����س��ب��اق 

ال�سباق  ويدير  م�ساء .   10.50 ال�ساعة 

ال�سباق  مدير  ونائبه  �سختيان،  ط��ارق 

ل������وؤي م����رع����ي،  وم���������س����وؤول ال��ت��وق��ي��ت 

�سوؤون  �سامر عبيدو، و�سابط  والنتائج 

املت�سابقني ميان اأبو العد�ص، وم�سوؤولو 

االأردن��ي��ة  يف  املتطوعني  م��ن  ال�سامة 

الفح�ص  وم�سوؤول  ال�سيارات،  لريا�سة 

ال���ف���ن���ي ع���م���ر ف���������راح، وال���ف���اح�������س���ني 

اآي����ة زك���ري���ا ول��ي��ث ت����اوي، وم�����س��وؤول��ة 

نا�سرالدين،  داليا  واالإت�سال  الت�سويق 

وم���������س����وؤول م��ن��ط��ق��ة ال�������س���ي���ان���ة ل��ي��ث 

ال�سيد،  حممد  امل���ايل  وامل��دي��ر  ت���اوي، 

ال�سواعر،  خليل  اللوج�ستي  وامل�سوؤول 

وم�سوؤول  بكر،  ر�سا  املعدات  وم�سوؤول 

فريج .  م��وؤي��د  الفوتوغرايف  الت�سوير 

للكارتينغ  االأردن  بطولة  يف   الفائزون 

– لفئة  ماك�ص  روتاك�ص    -  2022 لعام 

الرحمن  عبد  االأول:  ال�سينيور  املركز 

ن��ق��ط��ة.  املركز   187 ب��ر���س��ي��د  ف���ري���ج 

ال�����ث�����اين: م���ه���ن���د اأب������و دب������رة ب��ر���س��ي��د 

ع���ون  ال���ث���ال���ث:  ن���ق���ط���ة.  امل����رك����ز   146

نقطة.- املركز   119 بر�سيد  النا�سر 

 112 بر�سيد  نا�سخو  في�سل  ال��راب��ع: 

حو�ص  فار�ص  اخلام�ص:  نقطة  املركز 

ال�ساد�ص:  نقطة.  املركز   89 بر�سيد 

حممد م�ساد بر�سيد 77 نقطة.  املركز 

بر�سيد  ال�����س��واحل��ي  ج��م��ال  ال�����س��اب��ع: 

اهلل  ع��ب��د  ال��ث��ام��ن:  ن��ق��ط��ة.  املركز   65

ن��ق��ط��ة.  املركز   59 ب��ر���س��ي��د  اجل��ب��وري 

ال��ت��ا���س��ع: ف��ي�����س��ل امل��ع��اين ب��ر���س��ي��د 43 

ن��ق��ط��ة. امل��رك��ز ال��ع��ا���س��ر: اأح��م��د خ�سر 

بر�سيد 31 نقطة.

االنباط – عامن 

اأك���د ل��ي��ث اأب���و ع��ب��ي��د، م��دي��ر ن�ساط 

ك����رة ال����ق����دم ل����ن����ادي احل�������س���ني اإرب�����د، 

الفني  ه��وي��ة اجل��ه��از  ع��ن  ال��ك�����س��ف  اأن 

اأي�����ام  اجل����دي����د ����س���ت���ك���ون يف غ�������س���ون 

اأبو عبيد عر ح�سابه يف  قليلة. وكتب 

امللكي  ال��ن��ادي  “جمهور  ب���وك،:  في�ص 

احل�����س��ني اإرب���د، ك���ل ع���ام واأن���ت���م ب��األ��ف 

املبارك«.  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة  خر 

اإليكم بر�سالة  اأبعث  “اأود ان  واأ�ساف: 

وال  بخر  جميعها  االأم���ور  اطمئنان، 

الفريق  جتمع  ع��ن  واالإع����ان  للقلق، 

واالأج��ه��زة  الفني  املدير  وهوية  االأول 

االأول،  للفريق  واالإداري����ة  التدريبية 

القليلة  االأي����ام  وخ���ال  وق���ت،  م�ساألة 

ذل��ك«.  ك��ل  ع��ن  الك�سف  �سيتم  املقبلة 

الرخ�سة  متطلبات  وتابع:” اأنهينا 

ي�سكر  ع��م��ل وج��ه��د  ب��ع��د  االآ����س���ي���وي���ة، 

ع��ل��ي��ه اجل��م��ي��ع م���ن رئ��ي�����ص واأع�����س��اء 

عليكم  وم���ا  ك��ام��ل��ة،  وم��ن��ظ��وم��ة  اإدارة 

الفريق  خلف  وال��وق��وف  الدعم  �سوى 

ك��م��ح��ب��ني وم���ن���ت���م���ني ل����ه����ذا ال�������س���رح 

الكبر«. ويعتر احل�سني اإربد، النادي 

ال��وح��ي��د ال����ذي مل ي��ع��ل��ن ح��ت��ى ال��ي��وم 

املو�سم  قبل  الفني،  اجلهاز  هوية  عن 

اأي��ار  ال���ذي ينطلق يف م��اي��و/  اجل��دي��د 

امل��و���س��م املا�سي  ال��ف��ري��ق  امل��ق��ب��ل. وح��ل 

يف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ب��ب��ط��ول��ة ال����دوري، 

كاأ�ص  يف  للم�ساركة  مر�سحا  و�سيكون 

االحتاد االآ�سيوي، حال جنح الوحدات 

يف اجتياز امللحق املوؤهل لدوري اأبطال 

اآ�سيا.

االنباط – عامن 

يلتقي فريقا الريا�سي واالأهلي عند ال�ساعة العا�سرة من م�ساء 

لل�سباب  احل�سني  مبدينة  حمزة  االأم��ر  �سالة  يف  االأرب��ع��اء،  اليوم 

يف م��ب��اراة ق��وي��ة ب���دوري ك��رة ال�سلة. وت��اأت��ي ه��ذه امل��ب��اراة يف اإط��ار 

النهائي  وقبل  الثالث  ال��دور  ذه��اب  من  الثانية  اجلولة  مناف�سات 

االأرثوذك�سي  ويت�سدر  ال�سلة.  لكرة  املمتاز   CFI دوري  لبطولة 

جدول الرتيب بر�سيد 33 نقطة، لي�سمن اأوىل البطاقات املوؤهلة 

الثاين  باملركزين  والريا�سي  االأه��ل��ي  فريقا  يليه  النهائي،  للدور 

والثالث بر�سيد 27 نقطة لكل منهما.



21
الأربعاء    29   /  3   / 2023

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم

االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

حسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  ـــ  الـرمـز الربيـدي   11196  ـــ   هاتف: 065200700  ـــ  فاكـــ�س: 065200714  المدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

alrai@jpf.com.jo   - )التوزيع: المؤسسة الصحفية األردنية )الرأي
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

االنباط-وكاالت

 Business Insider م���وق���ع  ق�����ال 

�سطح  على  ظهر  “ثقباً” �سخماً  �إن  �لأمريكي 

ب�سرعة  �سم�سية  ري��اح��اً  ير�سل  وق��د  �ل�سم�س، 

�ل�����س��اع��ة ن��ح��و �لأر�����س،  يف  م��ي��ل  م��ل��ي��ون   1.8
بحلول يوم �جلمعة 31 مار�س/�آذ�ر 2023.

�إكليلي  ثقب  �كت�ساف  بعد  �لثقب  هذ�  ياأتي 

حلجم  �سعفاً   30 حجمه  ي��ع��ادل  �ل�سم�س،  يف 

“�لثقب” �لأول  ب���د�أ  وبينما  �لأر���س��ي��ة.  �ل��ك��رة 

�إكيليلي  يف �ل��دور�ن بعيد�ً عنا، فقد ظهر ثقب 

�سخم جديد، يعادل حو�يل 18 �إىل 20 �سعفاً 

ملحيط �لأر�س.

يف  �سم�سية  ري��اح��اً  �لتاجية  �لثقوب  وتبعث 

�ل�سناعية  �لأق���م���ار  ت��دم��ر  ميكنها  �ل��ف�����س��اء، 

و�سلت  �إذ�  �ملذهلة  �ل�سفق  ظاهرة  يف  و�لت�سبب 

�لأر�س، فيما يقول �ملوقع �لأمريكي �إن �لعلماء 

ل ي��ب��دو �أن��ه��م قلقون ب�����س��اأن �ل��دم��ار �ل���ذي قد 

بالبنية  �لتحديد  �لثقب على وجه  يلحقه هذ� 

يف  يت�سبب  قد  �إن��ه  يقولون  �أنهم  مع  �لتحتية، 

حدوث ظو�هر �ل�سفق يف بع�س مناطق �لعامل. 

ال�شم�ض ثق �شخم يف ال�شم�ض الأر�ض 

ظاهرة الثقوب الإكليلية 

�سائعة  )�لتاجية(  �لإكليلية  �لثقوب  وتعد 

�أقطاب  من  بالقرب  ع��ادة  تظهر  لكنها  ن�سبياً، 

�ل�سم�س، حيث ُتقذف رياحها يف �لف�ساء، ولكن 

ما  وه��و  ن�ساط،  ذروة  �ل�سم�س من  �ق��ر�ب  مع 

�حتمالية  ت��زي��د  تقريباً،  �سنة   11 ك��ل  ي��ح��دث 

�ل�ستو�ء  بالقرب من خط  �لثقوب  ظهور هذه 

�ل�سم�سي، وذلك ح�سبما قال ماثيو �أوينز، �أ�ستاذ 

علوم فيزياء �لف�ساء لدى جامعة ريدنغ.

 Business و�أو�سح يف حديثه مع موقع 

خط  عند  )�ل��ث��ق��ب(  ه��ذ�  »ك���ون   :Insider
�أن  كبرة  بدرجة  ن�سمن   �أننا  يعني  �ل�ستو�ء 

نرى بع�ساً من �لرياح �ل�سريعة )�لقادمة( نحو 

�لأر�س، بعد يومني من دور�نها بعد جتاوز خط 

�لزو�ل �ملركزي«. 

وقال د�نيال فر�سارين، �لأ�ستاذ �مل�ساعد يف 

لندن  كلية  ل��دى  و�لف�ساء  �مل��ن��اخ  فيزياء  علوم 

ب�سرعة  تهب  �ل�سم�سية  �ل��ري��اح  �إن  �جلامعية، 

ك��ب��رة ج�����د�ً، ق���د ت�����س��ل �إىل �أك����ر م���ن 800 

 1.8 ح��و�يل  ه��ذ�  ي��ع��ادل  �لثانية.  يف  كيلومر 

مليون ميل يف �ل�ساعة.

�أ�ساف فر�سارين يف حديثه مع موقع  كما 

ه��ذ�  ���س��ك��ل  »�إن   :Business Insider
�لثقب �لإكليلي لي�س خا�ساً، لكن موقعه يجعله 

�أن  “�أتوقع  ق��ائ��ًا:  وت��اب��ع  لاهتمام”  م��ث��ر�ً 

ت�سل بع�س من هذه �لرياح �ل�سريعة من �لثقب 

�لإكليلي �إىل �لأر�س، تقريباً بني م�ساء �جلمعة 

�ل�سبت  من  �لأوىل  و�ل�ساعات  مار�س/�آذ�ر   31
�لقادم 1 �أبريل/ني�سان«.

وم����ن �مل���ع���روف �أن �ل�����س��م�����س ه���ي ك����رة من 

�ل���ب���ازم���ا، ت��ن��ت��ق��ل ت��ل��ك �ل���ب���ازم���ا م���ن د�خ���ل 

�ل�����س��م�����س �إىل ���س��ط��ح��ه��ا، وب��ي��ن��م��ا ي��ح��دث ه��ذ� 

مغناطي�سية  جم��الت  �ل�سم�س  تخلق  �لنتقال 

متتد وتنح�سر، وتت�سادم وتندمج.

تنطلق  حينما  يظهر  �لإكليلي  �لثقب  لكن 

�لف�ساء،  خ��ارج  �إىل  �ملغناطي�سية  �ملجالت  هذه 

�لأم��ر  ذل��ك  �إذ ميهد  نا�سا.  لوكالة  وذل��ك وفقاً 

�لطريق �أمام �لرياح �ل�سم�سية– وهي عبارة عن 

للفر�ر  �ل�سم�س-  م�سدرها  �لبازما  من  قطع 

يف �لف�ساء ب�سرعات عالية.

هذه �لبقع تكون يف �لعموم �أبرد و�أقل كثافة 

من �لبازما �ل�ساخنة �ملتماوجة، وهو ما ي�سرح 

�سبب ظهورها د�كنة يف �سور �ل�سم�س. 

يف  �ملغناطي�سية  �خل��ط��وط  ه���ذه  ك��ان��ت  �إذ� 

�سوف  �ل�سم�سية  �لرياح  ف��اإن  �لأر����س،  مو�جهة 

ت�سطدم بالغاف �جلوي لكوكبنا.

نحو  موجهة  ك��ان��ت  “�إذ�  ف��ر���س��اري��ن:  ق��ال 

ب��اأن  �أك��ر  �حتمالية  فهناك  مبا�سرة،  �جل��ن��وب 

ن�سهد حدث طق�س ف�سائي، لكننا ل نعرف ذلك 

بعد«.

الأر�ض ثقب ال�شم�ض 

ع��ن��دم��ا ت��ت��ف��اع��ل ه����ذه �ل���ري���اح م���ع غ��اف��ن��ا 

تت�سبب يف ظاهرة  �أن  �مل�سحون، ميكنها  �جلوي 

�سفق �أ�سد �إ�سر�قاً، ولكن ل تتوقعو� �أن ن�سهدها 

يف مناطق جنوبية مثل فلوريد�.

�ملا�سي  �لأ�سبوع  يف  �ل�سماء  �أ���س��اءت  عندما 

�إىل  و�سوًل  ُر�سد  �ل��ذي  �لباهر،  �ل�سفق  ب�سبب 

�ل��ولي��ات �ملتحدة، مل  �أري��زون��ا يف جنوب  ولي��ة 

يكن هذ� ب�سبب �لثقب �لإكليلي فح�سب.

فقد �سادف �أن عديد�ً من �لنبعاث �لكتلية 

�لإكليلية- وهي عبارة عن �نفجار�ت هائلة من 

يف  حدثت  �لف�ساء-  يف  تنطلق  �لتي  �ل��ب��ازم��ا 

نف�س �لوقت �لذي يو�جه فيه هذ� �لثقب كوكب 

�لأر�س، ما خلق عا�سفة جيومغناطي�سية، وهو 

�ل�سبب يف �أن �لأثر كان قوياً جد�ً.

وي���ق���ول �خل�����ر�ء �إن����ه م���ن غ���ر �مل���رج���ح �أن 

�أخرى يف حالة  �ل�سديد مرة  ن�سهد هذ� �لوهج 

لي�ست  �أنباء  �أنها  �سحيٌح  �لإكليلي.  �لثقب  هذ� 

�ل�سفق،  ظاهرة  متابعة  لع�ساق  بالن�سبة  �سارة 

�لكوكبية،  للدفاعات  �لأرج��ح  على  �سارة  لكنها 

ت�ستطيع  �لقوية  �جليومغناطي�سية  �لرياح  لأن 

�لتحتية  و�لبنية  �ل�سناعية  �لأق��م��ار  تدمر  �أن 

و�إ�سار�ت �لر�ديو.

�إث��ارة  عن  هذ�  ي�سفر  �أن  “�أ�سك  �أوينز:  قال 

تقريباً  �لوقت  نف�س  يف  �سادفنا  �إذ�  �إل  كبرة، 

ي�سعب  ذل��ك  وم��ع  �إكليلية”،  كتلية  �ن��ب��ع��اث��ات 

د�ئماً �لتنبوؤ بالطق�س �لف�سائي تنبوؤ�ً دقيقاً.

 »ثقب ضخم« يظهر على سطح الشمس.. حجمه يعادل 20 ضعفًا لمحيط األرض
 وقد يرسل رياحًا شمسية

 

 في شهر القرآن والقيام.. تحذيرات من إطالة السهر 

االنباط- عمان

�لقر�آن  فيها  نزل  ومباركات  معدود�ت  �أي��ام 

و�ل��ت��ق��رب  �هلل،  ط��اع��ة  يف  باغتنامها  وُي��ن�����س��ح 

�ل�سر  على  وتدريبها  للنف�س،  وتهذيب  �إليه، 

دون �لنتقا�س من �أي �ساأن من �سوؤون �حلياة 

�لأخ�����رى ك��ال�����س��ع��ي يف ط��ل��ب �ل�����رزق و�ل��وج��ب 

ت���وؤدى  �أن  ينبغي  �أم���ان���ة  ب��اع��ت��ب��اره  �ل��وظ��ي��ف��ي 

�ملعادلة  تتكامل  فبذلك  �لأك��م��ل،  وجهها  على 

�لميانية.

وب����ني د�ٍع لن��ت��ه��از ه����ذ� �مل��و���س��م �لمي����اين 

وحم����ذر م��ن �مل��ب��ال��غ��ة يف �ل�����س��ه��ر ح��ت��ى �ساة 

�ل�سائم  �إجهاد� على ج�سم  ينعك�س  ما  �لفجر، 

و��سطر�با يف نف�سيته ومن ثم تر�جع �لركيز 

ت��رز  �ل��ع��م��ل،  �أو  �لتعبد  م�ستوى  ع��ل��ى  ���س��و�ء 

�أهمية مبد�أ “ل �إفر�ط ول تفريط«.

للروح  تنقية  ج��اء  �مل��ب��ارك  رم�����س��ان  ف�سهر 

و�جل�سد من متاعب �حلياة �ليومية ورتابتها، 

عن  بعيد�  �لطاعات،  يف  ��ستغاله  من  بد  ول 

�لز�ئد  كال�سهر  �جل�سم،  ب�سحة  ي�سر  م��ا  ك��ل 

وه��در  ل��ل��ط��اق��ة،  ����س��ت��ن��ز�ف  �إىل  “يوؤدي  �ل���ذي 

�زدياد  �لإنتاجية وفقد�ن �لركيز، ف�سا عن 

و�ل�سر�يني  �لقلب  ب��اأم��ر����س  �لإ���س��اب��ة  خطر 

و�ل�سرطان وزيادة �لوزن و�ل�سمنة«.

�أخذت بالعتبار متطلبات  وكانت �حلكومة 

و���س��اة  و�ل��ت��ع��ب��د  �ل�سهر  م��ن  �ل��ك��رمي  �ل�سهر 

�لر�ويح و�لقيام ومن ثم �ل�ستيقاظ لل�سحور 

ومن �أجل ذلك �أخرت بدء �لعمل حتى �ل�ساعة 

�ملوظف  ج�سم  ي�ستعيد  ك��ي  �سباحا  �ل��ع��ا���س��رة 

لياقته �لطبيعية خال �أد�ء عمله.

ل��ك��ن ويف م��ق��اب��ل �ل��غ��ال��ب��ي��ة �ل��ع��ظ��م��ى من 

�لعمل  �أمانة  على  يحافظون  �لذين  �ملوظفني 

ك��م��ا ي��ح��اف��ظ��ون ع��ل��ى �أم��ان��ة �ل�����س��ي��ام، ر���س��دت 

وكالة �لأنباء �لأردنية )بر�( �آر�ء �ملتخ�س�سني 

�ل�سهر ل�ساعات  �لنوم طبيعيا وعدم  باأن يكون 

طويلة لأن �ساعات �لنوم يف �لليل مهمة جد�، 

�لعمل  على  ي��وؤث��ر  ليا  �ل��ن��وم  يف  ت��اأخ��ر  فكل 

و�لن��ت��اج��ي��ة ن��ه��ار�، وه���ذ� يخالف �مل��ب��د�أ �ل��ذي 

فر�س من �أجله �ل�سيام.

�لدكتور عثمان بني  �لأ�سرة  ��ست�ساري طب 

يون�س، يوؤكد ل� )بر�( �أن �لنوم يف �لليل حتديد� 

�ل��ن��ه��ار وحتت  �ل��ن��وم يف  ب��ه  يفي  يعدله ول  ل 

هرمونيا  نظاما  �لإن�سان  جل�سم  لأن  �ل�سوء، 

ع�����س��ب��ي��ا دق��ي��ق��ا م��رت��ب��ط��ا ب���ال���ن���وم و�ل��ي��ق��ظ��ة 

ذلك  على  وم��ث��ال  �أي�����س��ا،  و�لظلمة  وب��ال�����س��وء 

�إفر�ز هرمونات �لكورتيزون  �أو تذبذب  �نتظام 

و�ملياتونني و�لأدرينالني وغرها.

وي�����س��ت��درك ب��ن��ي ي��ون�����س وه����و �أ����س���ت���اذ طب 

�لأ�����س����رة يف ج��ام��ع��ة �ل���ع���ل���وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

يف  يحتاج  �لإن�سان  �إن  قائا:  حديثه  �لأردنية 

وت��زد�د  ليلة،  ك��ل  ن��وم  �ساعات   7 �إىل  �ملتو�سط 

ه��ذه �مل���دة عند �لأط��ف��ال وت��ق��ل ل��اأك��ر �سنا، 

تتغر  رم�سان  �سهر  وخ���ال  �أن���ه  �إىل  م�سر� 

يف  طويلة  �ساعات  ينامون  �إذ  �ل��ن��وم؛  مو�عيد 

ي�سهر  و�لبع�س  �أط��ول،  وقتا  وي�سهرون  �لنهار 

حتى �لفجر.

�ل�سهر  ل��ط��ول  �أن  �ل�����س��دد  ه���ذ�  يف  وي��ب��ني 

وقلة �لنوم ليا تاأثر� �سلبيا بالغا على �سحة 

�لعلمية  �ل��در����س��ات  �ن كثر� من  �إذ  �لإن�����س��ان، 

ت�سر �إىل �لكثر من �لأمر��س و�ل�سطر�بات 

باأمر��س  �لإ���س��اب��ة  مثل  و�لنف�سية  �جل�سدية 

�ل���ق���ل���ب و�ل�������س���ر�ي���ني و�رت�����ف�����اع ���س��غ��ط �ل����دم 

�ل�سرياين و�جللطات �لقلبية و�لدماغية.

�ل��ن��وم من  وق��ل��ة  �ل�سهر  �أن ط���ول  وي��و���س��ح 

�لتوتري  و�ل�سد�ع  �لن�سفي  �ل�سد�ع  م�سببات 

ل�����دى �ل����ن����ا�����س، وك����ذل����ك �ل���ق���ل���ق و�لك���ت���ئ���اب 

�ل�سهر  لأن  �لع�سبية،  �لأم��ر����س  من  وغرها 

�إفر�ز هرمون  �إىل نق�س  لأوقات طويلة يوؤدي 

�مل���ي���ات���ون���ني و�ل�������س���ر�ت���ون���ني، ون��ق�����س ه��ذه 

�لذهنية  �ل�سطر�بات  �إىل  ي��وؤدي  �لهرمونات 

�لت�ساوؤمية  �لأفكار  �سيطرة  و�أهمها  و�لنف�سية 

ومكابدة �لقلق.

�سعف  ت������وؤدي  �ل���ن���وم  ق��ل��ة  �أن  �ىل  وي��ل��ف��ت 

وه�����س��ا���س��ة �ل��ع��ظ��ام ب�����س��ب��ب �جل��ل��و���س لأوق����ات 

ب��الإ���س��اف��ة �إىل ح��دوث  طويلة وق��ل��ة �حل��رك��ة، 

و�نحناء  �لظهر  �أ�سفل  و�آلم  ع�سلية  ت�سنجات 

�ل��ع��م��ود �ل��ف��ق��ري -وب��خ��ا���س��ة ل���دى �لأط���ف���ال 

-وظ���ه���ور �أع���ر�����س �ل�����س��ي��خ��وخ��ة �مل��ب��ك��رة على 

�ل�سهر  فيوؤدي  للطلبة  بالن�سبة  �أم��ا  �لإن�سان، 

�ل��ك��ث��ر �ىل ت���ر�ج���ع �ل��رك��ي��ز و�ل����ق����درة على 

�حلفظ و�لفهم.

ثابت  م��وع��د  بتحديد  يون�س  بني  وين�سح 

�إىل  �إ�سافة  �لعطل،  �أي��ام  يف  حتى  يوميا  للنوم 

ت��ق��ل��ي��ل م���دة �ل��ق��ي��ل��ول��ة يف �ل��ن��ه��ار ل��ت��ك��ون من 

ن�����س��ف ���س��اع��ة �إىل ���س��اع��ة ع��ل��ى �لأك�����ر، لفتا 

�ىل �أن �أف�����س��ل وق���ت ل��ل��ن��وم ي��ك��ون ب��ع��د ت��ن��اول 

جمدد�  و�ل�ستيقاظ  ب�ساعتني  �لإفطار  طعام 

لتناول وجبة �ل�سحور و�أد�ء �ساة �لفجر، دون 

و�لعتد�ل  �لغذ�ء  تنظيم  �أهمية  من  �لتقليل 

بتناوله.

مديرة مركز �مللكة ر�نيا �لعبد�هلل للدر��سات 

�لربوية و�لنف�سية ورئي�سة ق�سم علم �لنف�س 

يف ج��ام��ع��ة م��وؤت��ة �ل��دك��ت��ورة وج����د�ن �ل��ك��رك��ي، 

لتعزيز  مثالية  فر�سة  ميثل  رم�سان  �أن  تبني 

وتعزيز  و�لروحية  و�لعقلية  �لنف�سية  �ل�سحة 

��ستغال  يتطلب  م��ا  �لجتماعية،  �ل��ع��اق��ات 

�لوقت يف هذ� �ل�سهر �لف�سيل ��ستغال �أمثل.

من  �لطعام  ت��ن��اول  تنظيم  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 

خال �ل�سوم ينبغي �أن يتو�ءم مع تنظيم �أوقات 

�أد�ء  بعد  مبكر  وق��ت  �لنوم يف  ينبغي  �إذ  �لنوم، 

�ساة �لع�ساء وقيام �لليل لأن �ملناعة �جل�سدية 

تتعزز �أثناء �لنوم ليا  من خال �إفر�ز هرمون 

�مل��ي��ات��ون��ني �ل����ذي ت���ف���رزه �ل���غ���دة �ل��ن��خ��ام��ي��ة 

يف �ل��ن��وم وحت��دي��د� يف �ل��ظ��ام، ول��ه��ذ� يعطل 

�إفر�ز �ملياتونني من  �ل�سهر ل�ساعات متاأخرة 

�جل�سم  وي�سبح  �ملناعة  ي�سعف  ما  �لغدة  هذه 

عر�سة لاأمر��س تبعا لا�ستعد�د �لبيولوجي 

و�لور�ثي للج�سم.

�لنوم لعدد كاف  �أهمية  �إىل  �لكركي  وتلفت 

م��ن �ل�����س��اع��ات ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة �جل�سم 

و�ل�سوم  �لعمل  متابعة  على  و�ل��ق��درة  وق��وت��ه 

حت��ق��ي��ق��ا ل����اأه����د�ف �ل�����س��ام��ي��ة ل���ه���ذ� �ل�����س��ه��ر 

متاعب  من  و�جل�سد  للروح  وتنقية  �لف�سيل، 

�حلياة �ليومية ورتابتها.

و�لتنف�سية  �ل�سدرية  �لأم��ر����س  ��ست�ساري 

�لدكتور  �ل��ن��وم،  و�أم���ر�����س  �حلثيثة  و�ل��ع��ن��اي��ة 

�ل��ن��وم هو  �إن  ي��ق��ول،  �ل��ط��ر�ون��ة  حممد ح�سن 

�لب�سرية،  �حل��ي��اة  م��ر�ح��ل  م��ن  مهمة  مرحلة 

ف��ع��ن��د �ل����ن����وم ي���ت���وق���ف �لإح�������س���ا����س ب��امل��ح��ي��ط 

�خلارجي، ويبد�أ �لإن�سان بالنتقال من مرحلة 

�ليقظة �ىل مرحلة �لنوم، �أو ما ي�سمى بالدورة 

�لنومية .

�إىل  من4  ي��ح��ت��اج  �لإن�������س���ان  �أن  وي���و����س���ح 

�ل���دورة  وت�ستمر  �لليلة،  يف  يومية  دور�ت   5
�أن  ذل��ك  دق��ي��ق��ة،   120 �إىل  من90  �لنومية 

و�ل��ن��ه��ار،  �لليل  ب��ني  بالتناغم  مرتبط  �ل��ن��وم 

ب��اإف��ر�ز�ت  و�ملرتبطة  �ملحيطة  �ل�سوء  وكمية 

ه��رم��ون �مل��ي��ات��ون��ني، �ل���ذي ي��ف��رز م��ن �ل��غ��دة 

�ل�سنوبرية.

ه����رم����ون  �أن  �إىل  �ل�����ط�����ر�ون�����ة  وي���������س����ر 

�ملياتونني، يبد�أ بالن�ساط بعد غياب �ل�سم�س؛ 

نتيجة �نخفا�س كمية �ل�سوء �ملحيطة، وتكون 

ذروت�����ه م���ا ب���ني �حل���ادي���ة ع�����س��رة ل��ي��ا وح��ت��ى 

�ل�ساعة �خلام�سة �سباحا.

ب��اإف��ر�ز�ت  �ل��ب��دء  �ل��ط��ر�ون��ة: عند  وي�سيف 

ه����ذ� �ل���ه���رم���ون وح���ت���ى ب���ل���وغ �ل��������ذروة، ي��ب��د�أ 

�جل�سم بتح�سر نف�سه للدخول يف �لنوم، من 

خ��ال �نخفا�س يف درج��ة �حل��ر�رة وتباطوؤ يف 

ما  وي��ب��د�أ  �ل���دم  �سغط  يف  و�نخفا�س  �لنب�س 

عدم  �سرورة  على  م�سدد�  ي�سمى”بالنعا�س”، 

م��ق��اوم��ة �ل��ن��ع��ا���س، لأن �ل��ن��ع��ا���س ي��ع��ت��ر �أه���م 

مرحلة ت�ساعدنا يف �خللود للنوم.

وبالن�سبة ملن يطيلون �ل�سهر حتى �ل�سحور 

�لطر�ونة  �لدكتور  ي�سر  �لنهار  يف  وينامون 

ب��ال�����س��اع��ة  �����س���ط���ر�ب���ا  ي�����س��ب��ب  ذل�����ك  �أن  �ىل 

�ىل  �ل�سطر�ب  هذ�  ي�ستمر  وقد  �لبيولوجية 

ما بعد �نتهاء �ل�سهر �لف�سيل، يف حني يت�سبب 

و�لنوم،  �ل��ر�ح��ة  �لكايف من  �لق�سط  �أخ��ذ  ع��دم 

�مل�سادة وي�سبح  �ىل �نخفا�س تركيز �لأج�سام 

�جل�سم عر�سة �أكر لاإ�سابة بالأمر��س.

حممد  �لدكتور  �لنف�سي  �لطب  ��ست�ساري 

�سعبان، يبني �أنه ل فرق بني �ل�سهر يف رم�سان 

�أجل  ك��ان من  �إذ�  �إل  �لأخ���رى  �ل�سنة  �أ�سهر  �أو 

�لف�سيل  �ل�سهر  ه��ذ�  �أي���ام  و��ستغال  �لعبادة 

للح�سول على مزيد من �لأج��ر، فهي حمددة 

�ل�سهر  �أم��ا  رم�����س��ان،  �سهر  نهاية  م��ع  وتنتهي 

�لذي هو مو�سوع حديثنا فهو �ملتكرر و�مل�ستمر 

و�لذي �أ�سبح جزء� من نظام حياة بع�سهم.

وقت  ت��اأخ��ر  ب��اأن��ه  �ل�سهر،  �سعبان  وي��ع��رف 

�إىل �ساعات متاأخرة من �لليل، وهو من  �لنوم 

خا�سة  �لكثرون  يتبعها  �لتي  �ل�سيئة  �لعاد�ت 

�إذ� كان با هدف، لفتا �ىل �أن �ل�سهر با مرر 

�لليل  لي�سبح  حياتي  لنظام  يتحول  معقول 

بديا عن �لنهار و�لعك�س �سحيح.

وتطرق �سعبان �إىل �أ�سر�ر �ل�سهر وخماطره 

على �لفرد، �إذ ي�سعر حينها بالنعا�س �ملفرط يف 

يف  و�ل�سعوبة  �لعمل،  �أوق���ات  ويف  �لنهار  �أث��ن��اء 

�لطاقة،  ونق�س  طويلة،  مل��دة  �ل��ن��وم  �أو  �ل��ن��وم 

و�ل�����س��ع��وب��ة يف �ل���رك���ي���ز، و�ل�������س���د�ع، و���س��وء 

�لعمل،  و�إ���س��اب��ات  و�أخ��ط��اء  و�لع�سبية،  �مل���ز�ج 

و�حلو�دث �ملتعلقة بالقيادة.

و�سدد على �أن �لنوم �ل�سحي له دور �إيجابي 

و�لكتئاب،  و�لقلق  �لإحباط  م�ساعر  تقليل  يف 

ويعزز �لقدر�ت �ملعرفية، وي�ساعد على �لركيز 

و�لتفكر �ليجابي، وتقليل خماطر �لإ�سابات 

و�حلو�دث.

وعلومه  �ل�سريف  �حل��دي��ث  �أ���س��ت��اذ  وي�سر 

�ل��دع��وة  �ل��دي��ن يف كلية  �أ���س��ول  ورئ��ي�����س ق�سم 

�لإ�سامية  �لعلوم  جامعة  يف  �ل��دي��ن  و�أ���س��ول 

�لعاملية �لدكتور �أمني عمر دغم�س، �إىل ف�سائل 

�سهر رم�سان �ملبارك، فيه تفتح �أبو�ب �ل�سماء، 

وغفر�ن �لذنوب، كما �أنه �سهر �خلر�ت، �لأمر 

ه��ذ�  يف  يجتهد  �أن  �مل�سلم  ع��ل��ى  ي��وج��ب  �ل���ذي 

�ل��ق��ر�آن،  ك��ق��ر�ءة  و�ل��ق��رب��ات  بالطاعات  �ل�سهر 

وقيام �لليل، ومد�ر�سة �لقر�آن �لكرمي، وتقدمي 

و�مل�����س��اع��دة للمحتاجني و�ل��ف��ق��ر�ء،  �ل��ع��ون  ي��د 

وتفريج �لكربات عنهم.

و�أ�سار �إىل �سرورة �غتنام هذه �لأيام �ملباركة 

من �سهر رم�سان، فعامل �لزمن مهم يف حياة 

جمموع  ه��و  �لإن�����س��ان  فعمر  �مل�سلم؛  �لإن�����س��ان 

هذه �لأيام ور�أ�س ماله، ويجب عليه �أن ي�ستثمر 

كل حلظة منها يف طاعة �هلل، و�لتقرب �إليه.

�لنبي �سلى �هلل عليه  �إىل �سرة  وبالرجوع 

و�سلم كان يق�سي ليله يف �لقيام، وق�ساء حو�ئج 

�مل�سلمني، وتعليمهم �أمور �لدين، روى �بن �أبي 

�سيبة عن عمر، قال: »كان ر�سول �هلل �سلى �هلل 

�أبي بكر �لليلة ذلك يف  عليه و�سلم ي�سمر عند 

و�أنه �سمر  و�أنا معه  �مل�سلمني،  �أمور  �لأمر من 

�ل�سحابة  وكذلك  معه.  و�أن��ا  ليلة،  ذ�ت  عنده 

كانو� يحيون �لليل يف �لعلم، و�لتعلم«.

وي��ن�����س��ح دغ���م�������س ب���ع���دم �إط����ال����ة �ل�����س��ه��ر، 

وت�����س��ي��ي��ع ه����ذه �لأوق��������ات ف��ي��م��ا ل ن��ف��ع فيه 

�لهابطة،  �لتلفزيونية  و�لر�مج  كامل�سل�سات 

فقد كره �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم - �ل�سهر 

ب��ع��د ���س��اة �ل��ع�����س��اء، وروى �لإم�����ام �أح��م��د يف 

ر�سول  ق��ال: قال  �مل�سند عن عبد �هلل م�سعود، 

“ ل �سمر بعد   : �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- 

�ل�����س��اة -ي��ع��ن��ي: �ل��ع�����س��اء �لآخ�����رة، �إل لأح��د 

�حلديث  هذ�  ففي  م�سافر،  �أو  م�سل،  رجلني: 

�أو  ���س��اة،  ك��ان يف  �إذ�  �إل  �ل�سهر  ك��ر�ه��ة  ب��ي��ان 

تعليما، �أو يف م�سلحة من م�سالح �مل�سلمني.

و�أ�ساف، �إن من �لعاد�ت �ل�سيئة �لتي جرى 

�ل�سهر  �ل�سهر،  ه��ذ�  يف  �مل�سلمني  بع�س  عليها 

�لفجر؛  ل�ساة  ت�سييع  هذ�  ويف  �لليل،  طيلة 

وذلك بالنوم عنها، وترك قيام �لليل، و�لك�سل 

يف �لنهار عن �أد�ء �لو�جبات و�لطاعات.

االنباط-وكاالت

طرحت بو�بة مرور م�سر �لتابعة لوز�رة 

�ل��د�خ��ل��ي��ة م���وؤخ���ر�ً جم��م��وع��ة م��ن ل��وح��ات 

قيمة  وبلغت  للمز�يدة،  �ملميزة  �ل�سيار�ت 

 1.6( م�سري  جنيه  مليون   50 �إح��د�ه��ا 

م��ل��ي��ون دولر �أم���ري���ك���ي(، وف���ق م���ا ذك��رت��ه 

27 مار�س/ �لإثنني  �إعام حملية  و�سائل 

على  ج���دًل  �مل��و���س��وع  و�أث����ار   ،2023 �آذ�ر 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

�لإلكرونية،  م�سر  م��رور  بو�بة  ح�سب 

�ل��ت��ي مت عر�سها  �مل��ع��دن��ي��ة  �ل��ل��وح��ة  ف����اإن 

�إىل  �لآن  حتى  �سعرها  و�سل  ب��امل��ز�د  للبيع 

عليها  �مل���ز�د  و�سينتهي  جنيه،  مليون   50
�ملوقع  ويطرح  م���ار����س/�آذ�ر.   28 �لثاثاء 

مع  �لعلني  ب��امل��ز�د  للبيع  ���س��ي��ار�ت  ل��وح��ات 

�إمكانية ت�سميم لوحتك بنف�سك.

اأغلى لوحات ال�شيارات املميزة

ب��ي��ن��م��ا ذك������رت و����س���ائ���ل �إع�������ام حم��ل��ي��ة 

ب���امل���ز�ي���دة على  ق��ام��ا  ف��ق��ط  ���س��خ�����س��ني  �أن 

ت��ل��ك �ل���ل���وح���ة �ل���ت���ي حت��م��ل رق����م “م ي ر 

على  �لآن  حتى  �لأغ��ل��ى  وتعتر   ،555″

�لد�خلية  ل��وز�رة  �لتابع  “لوحتك”  موقع 

�مل�سرية.

خال  م��ن  �لد�خلية  وز�رة  ت��ق��دم  فيما 

م��وق��ع��ه��ا خ���دم���ة �حل�������س���ول ع��ل��ى ل��وح��ات 

�ل�سيار�ت �ملميزة حلائزي �ل�سيار�ت �ملاكي 

م���ن خ���ال �ل���دخ���ول يف م����ز�د ع��ل��ن��ي على 

�أن ج��زء�ً من  موقعها �لإل��ك��روين، موؤكدة 

�سندوق  لدعم  يقدم  �ل��ل��وح��ات  تلك  عائد 

حتيا م�سر.

�أن �حل�سول  �لد�خلية  وز�رة  �أك��دت  كما 

ع��ل��ى �ل���ل���وح���ة �مل���م���ي���زة ي��ت��م ب��ط��ري��ق��ت��ني؛ 

�ملرورية  �للوحات  �لتعرف على  �لأوىل هي 

عليها،  م���ز�ي���دة  يف  و�ل���دخ���ول  �مل��ع��رو���س��ة 

�لأخ������رى م���ن خ����ال �سناعة  و�ل��ط��ري��ق��ة 

وترتيب �لأحرف و�لأرق��ام �لتي يرغب بها 

مقدم �لطلب.

�سعر  يختلف  �ملميزة  �ل�سيار�ت  لوحات 

كل و�حدة عن �لأخرى، فال�سعر �لبتد�ئي 

425.000 جنيه  ب�  يبد�أ  �ملميزة  للوحات 

حتتوي  �ل��ل��وح��ة  ك��ان��ت  �إذ�  خا�سة  م�سري 

على رقم و�حد، �أما �ل�سعر �لنهائي فيتحدد 

على  و�ملناف�سني  �ملتز�يدين  طلبات  ح�سب 

�للوحة.

اأرقام مثرية للجدل

و���س��ول قيمة �أغ��ل��ى ل��وح��ات �ل�����س��ي��ار�ت 

�أث��ار ج��دًل على  ل�50 مليون جنيه  �ملميزة 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي بني �مل�سريني، 

و�أجمعو� على �أن �لرقم مبالغ فيه من �أجل 

�أث��ار �سدمة  �سيارة، وهو مبلغ  �سر�ء لوحة 

بع�س �ملعلقني.

في�سبوك:  موقع  رو�د  �أح��د  كتب  حيث 

م��ف��ري؛ وه��ن��اك  ي��ا  ج  م��ل��ي��ون  “خم�سني 
ول  كهرباء  ول  �سرب  مياه  بها  لي�س  ق��رى 

�سرف �سحي ول مد�ر�س ول م�ست�سفيات؛ 

�خل��ر  �أع���م���ال  يف  تنفقهم  �أن  �أوىل  ك��ان��ت 

و�لنفع �لعام«.

مليونا   50“ �ملعلقني  �أح���د  ق���ال  فيما 

3 �ستات كانت  3 خم�سات طيب لو  عل�سان 

�آخرون  و�سلت لكام مليون”، بينما ت�ساءل 

ر”  ي  “م  �لأح����رف  متيز  �سر  ع��ن  بده�سة 

�ملوجودة باللوحة.

جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �أغلى لوحة �سيارة 

بيعها  1” ومت  م  ه  “�أ  ه��ي  م�سر  يف  بيعت 

مبليون و970 �ألف جنيه، و�للوحة �لثانية 

�أل��ف  ب�650  بيعها  1” مت  “�س ي ف  ه��ي 

111” فبلغت  د  د  “د  ل��وح��ة  �أم���ا  ج��ن��ي��ه، 

قيمتها 210 �آلف جنيه م�سري.

االنباط-وكاالت

�أع��ل��ن ع��ل��م��اء، �لإث��ن��ني، 27 م���ار����س/�آذ�ر 

د�خل حبيبات  2023، عن �كت�سافهم مياهاً 
زجاجية متناثرة على �سطح �لقمر، م�سرين 

يوماً  يتولون  قد  �مل�ستقبل”  “علماء  �أّن  �إىل 

ما جمع هذه �حلبيبات و�إخ�ساعها للدر��سة، 

�لف�ساء  بالن�سبة لوكالت  �كت�ساف مهم  وهو 

�لتي تهدف �إىل بناء قو�عد لها على �لقمر. 

�ل��ق��م��ر يت�سم  �أّن  م��ن��ذ زم���ن  ُي��ع��ت��ق��د  ك���ان 

�أُجن����زت على  ب��اجل��ف��اف، ل��ك��ّن مهمات ك��ث��رة 

�إىل  لت  تو�سّ �لفائتة،  �لقليلة  �لعقود  م��دى 

�أن �ملياه موجودة على �لقمر، �سو�ًء �أكان فوق 

�سطحه، �أو د�خل معادن، وفقاً ملا �أوردته وكالة 

�لأنباء �لفرن�سية.

و�ل�ستك�ساف  �ل��ك��و�ك��ب  ع��ل��م  يف  �لأ���س��ت��اذ 

�ملتحدة،  �ململكة  يف  �ملفتوحة  �جلامعة  ل��دى 

م��اه��ي�����س �أن����ان����د، ق����ال يف ت�����س��ري��ح ل��ل��وك��ال��ة 

روؤيتها  ميكن  �مل��ي��اه  جزيئات  �إّن  �لفرن�سية، 

تكون  عندما  �لقمر”  �سطح  ف��وق  “تتناثر 

�ل�سم�س م�سرقة.

�أ���س��اف �أن��ان��د، وه��و �أح��د م��ع��ّدي �لدر��سة 

“نيت�سر جيو�ساين�س”،  �لتي ُن�سرت يف جملة 

معرفة  “�إىل  بعد  يتو�سلو�  مل  �لعلماء  �أن 

�لتي  �لدر��سة،  و�أ���س��ارت  �لدقيق”،  م�سدرها 

�أعّدها فريق من �لباحثني برئا�سة �لأكادميية 

�ل�سينية للعلوم، �إىل �أّن �حلبيبات �لزجاجية 

�ملعني  �لأ�سا�سي  �خل��ز�ن  تكون  �أن  “ُيحتَمل 
بدورة �ملياه على �سطح �لقمر«.

حبة   117 حتليل  �لعلمي  �لفريق  ت��وىّل 

�آه5-”  “ت�سانغ  م��رك��ب��ة  ر���س��دت��ه��ا  زج��اج��ي��ة 

 ،2020 �لأول  دي�سمر/كانون  يف  �ل�سينية، 

و�أُر�سلت �إىل �لأر�س.

ه����ذه �حل��ب��ي��ب��ات ت�����س��ّك��ل��ت ب��ف��ع��ل ن��ي��ازك 

�ملفتقر  �ل��ق��م��ر  ب�سطح  ����س��ط��دم��ت  ���س��غ��رة، 

�لغاف  يوفرها  م��ا  ع��ادة  �لتي  �حلماية  �إىل 

ب��اإذ�ب��ة  �جل���وي، وت�سببت ح���ر�رة �ل���س��ط��د�م 

�لقمر، و�لتي عندما  �ملكّون منها �سطح  �ملادة 

ترد تتحّول �إىل حبيبات زجاجية م�ستديرة، 

مماثلة يف �سماكتها ل�سعرة و�حدة.

 أغلى لوحة سيارة بمصر 
تثير الجدل.. وزارة الداخلية 

طرحتها في مزاد وسعرها وصل 
50 مليون جنيه

 علماء يكتشفون وجود 
مياه على سطح القمر داخل 

حبيبات زجاجية.. قّدروا كميتها 
بمليارات األطنان!


