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ضرورة وقف إسرائيل اإلجراءات الالشرعية التي
تقوض فرص تحقيق السالم العادل

عمان والرياض  ٠٠٠أمن
المملكتين واحد

األردن والسعودية :ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني
بالقدس ومقدساتها
األردن يؤكد وقوفه مع السعودية بما تتخذه لحماية
امنها واستقرارها

قيادات إعالمية وصحفيون من األردن والسعودية
يناقشون سبل تعزيز التعاون
نب�ض البلد -عمان
نيياق ي�ييس ع ي ييدد م يين ال ي يق ي يي ييادات العيي�م يييية
وال�سحفيني وقادة الراأي يف الردن وال�سعودية
بح�سور وزييير الييدوليية ل�سوؤون العيي�م في�سل
ال�سبول� ،سبل تعزيز التعاون امل�سرتك يف خمتلف
امل يجييالت العيي�م يييية والينيهييو�ييس بيهييا لرتتقي
اىل مي�يسيتييوى ال يت يعيياون الي�يسييييا�يسييي وال يعيي�قييات
املتميزة بني الطرفني وعك�س املواقف امل�سرتكة

والتعاون القائم لك� البلدين.
جيياء ذلييك خيي�ل مييائييدة م�ستديرة نظمتها
الي�يسيفييارة الي�يسيعييودييية يف ع يمييان ال يثيي�ثيياء ،على
هام�س الزيارة الر�سمية التي يقوم بها �ساحب
الي�يسيمييو امليليكييي الأمي ييري حميمييد بيين �يسيليمييان بن
عبدالعزيز اآل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،اإىل الأردن.
واكييد ال�سبول خيي�ل اليليقيياء ،الييذي ح�سره
مييدييير عي ييام وك ييال يية الني يب يياء الرني يي يية الييزم ييييل

فييايييق حيجييازييين ومييدييير عييام موؤ�س�سة الذاع يية
والتلفزيون حممد بلقر ،اهمية الييزيييارة من
ح ييييث تييوقيييتيهييا ومييو� يسييوع يهييا وال يت ييي ت ياأت ييي يف
ظييل ظييروف اإقليمية �سعبة وحتييديييات عديدة
حتتم اأهيميييية اليتييوا�يسييل بييني اليقييييادتييني وبيننا
كاإع�ميني.
وعر�س ل�أزمة التي مير بها الع�م العاملي
والعربي.

التفا�صيل �ض «»3

مندوبا عن الملكة  ..عويس يكرم الفائزين بجائزة
الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي
عمان
االنباطّ -
م ينييدوب ياً عيين جيي�ليية امليليكيية ران ييييا اليعيبييداهلل
ك ي ّرم وزييير ّ
الرتبية والتّعليم الأ�ستاذ الدّكتور
أم�س الفائزين بجائزة امللكة رانيا
وجيه عوي�س ا ِ
ال�سابعة،
العبداهلل للمدير املتم ّيز يف دورتيهييا ّ
وجائزة امللكة رانيا العبداهلل للمع ّلم املتم ّيز يف
ال�ساد�سة ع�سرة لعام  ،2022و”جائزة
دورتيهييا ّ
مدير ّيات ّ
الرتبية والتّعليم الدّاعمة للتّم ُّيز”

يف دورتها ال ّثانية .وذلك خ�ل حفل التّكرمي
الذي اأقيم يف ق�سر ال ّثقافة يف مدينة احل�سني
ّ
لل�سباب ،يوم الربعاء املوافق الثاين والع�سرين
ميين حييزيييران .وق ييام م ينييدوب ج�لتها بتوزيع
الي يدّروع والي�ي ّيسيهييادات على الفائزين ،وتهنئتهم
ع يلييى ف ييوزه ييم ،ال ي ييذي ُيي يعي ي ّد رم ي ي ي ًزا ليتيفييانيييهييم،
وتاأثريهم الإيجابي يف تخريج طلبة منتجني
ومف ّكرين ومنتمني ملجتمعهم.
وكانت جمعية اجلائزة قد اأعلنت عن ت�سلمها

( )3898ط يلييب تيير�يسييييح ميين كييا ّفيية مييدييير ّيييات
ّ
الرتبية والتّعليم على م�ستوى اململكة ،توزّعت
بييواقييع ( )3590طل ًبا جلييائييزة املع ّلم املتم ّيز  ،و
ث�ثمئة وثمانية طلبات جلائزة املدير املتم ّيز.
كما ح�سل ( )7مديرين ومييديييرات و ()19
مع ّلماً ومع ّلمة على �سهادة متيز على م�ستوى
اململكة ،بينما ح�سل ( )5مديرين ومديرات و
( )8معلمني.

التفا�صيل �ض «»4

االحتالل يصنف ملف األسير مناصرة
ضمن «عمل إرهابي»
نب�ض البلد-وكاالت

ق ي ي ييررت مي ييا ت ي� يس يمييى “جلنة الإف ي ي ي ييراج
املبكر” اليتييابيعيية لإدارة �يسيجييون الحيتيي�ل
الإ�يسييرائيييلييي ،يييوم الأرب يعيياء ،ت�سنيف ملف
الأ� يسييري امليقييد�يسييي اليطيفييل اأح يمييد منا�سرة
�يسيميين “عمل اإرهابي” ،حي�يسييب تيعييريييف
قانون مكافحة الإرهاب الإ�سرائيلي
وقال طاقم الدفاع عن الأ�سري منا�سرة،
اإن ه ي ييذا الي ي يق ي ييرار خ يياط ييئ مي يين ال ينيياح يييية
اليقييانييونيييية والييد�يسيتييورييية ،وي�سكل انتهاكاً
وا�يسيحياً ل�أ�س�س القانونية والد�ستورية
للمنظومة القانونية املحلية ،والييدوليييية،
خييا�يسيية املينيظييوميية اليقييانييونيييية ال يتييي تتعلق

بالقا�سرين
وكانت حمكمة ال�سلح التابعة ل�حت�ل
يف الييرميليية ،عيقييدت جل�سة الأح ييد املييا�يسييي،
اأمام جلنة خا�سة للنظر يف ت�سنيف ق�سية
منا�سرة �سمن “قانون الإرهاب” ،والتي
ميين امل يفييرت�ييس اأن حت ييدد إام يكييان يييية حتييويييل
امل يلييف اإىل جل ينيية الإف ي ي ييراج امل يب يكيير (جل ينيية
تخفي�س الثلث) ،اأم ل
وقييال امليحييامييي خييالييد زبييارقيية يف موؤمتر
�يسيحيفييي :اإن حميكيميية الح يت يي�ل نيياقي�يسييت
ف يقييط حت ييوي ييل ال يق ي� يس يييية � يس يميين “قانون
الإرهاب” ،دون اأن تتخذ قرار
واأو� يسييح اأن اجليلي�يسيية انيتيهييت بيعييد �سماع
اللجنة كافة الأطراف ،لك ّنها مل ت�سدر اأي

قرار ،لف ًتا اإىل اأنها قد ُت�سدر قرارها اليوم
اأو خ�ل الأ�سبوع
و أا�ي ي يس ي يياف“ ،طالبنا ال يل يج ينيية بييرف ي�ييس
ت�سنيف ميلييف اأح يمييد ب ييالإره يياب ،وحتييويييل
امللف للجنة الإفراج املب ّكر عنه ،خا�سة اأنه
يف و�سع �سحي ونف�سي �سعب”
وليفييت طيياقييم الييدفيياع عيين مينييا�يسييرة اإىل
التمييز والقوانني العن�سرية وعدم امل�ساواة
يف اليتيعييامييل مييع الأ� يسييرى الفل�سطينيني،
واأن تيلييك امل يحيياكييم تيكي�يسييف الييوجييه القبيح
ل�سيا�سات الحت�ل العن�سرية
التفا�صيل �ض «»6

الملك وولي العهد يودعان ولي العهد
السعودي

نب�ض البلد -عمان
ودع ج�لة امللك عبداهلل الثاين و�سمو
الأم ييري احل�سني بيين عيبييداهلل اليثيياين ويل
العهد ،يف مطار امللكة علياء الدويل ،ام�س
الأرب يعيياء� ،سمو الأمييري حممد بن �سلمان

بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد ،نائب
رئييي�ييس جمل�س ال ي ييوزراء ،وزي يير الييدفيياع يف
اململكة العربية ال�سعودية ،الييذي اختتم
زيارة ر�سمية اإىل اململكة ا�ستمرت يومني.
ك يمييا كي ييان يف ال ي ي ييوداع رئ يي ي�ييس الي ي ييوزراء
الدكتور ب�سر اخل�ساونة ،ورئي�س الديوان

امللكي الها�سمي يو�سف ح�سن العي�سوي،
وعدد من الوزراء وامل�سوؤولني ،وال�سفريان
الأردين يف الريا�س وال�سعودي يف عمان.
ورافييق �سموه ،يف الييزيييارة ،وفييد ر�سمي
رفيع امل�ستوى.

التفا�صيل �ض «»2

السفير السعودي :زيارة ولي العهد لالردن تأكيد
للروابط االخوية بين القيادتين والشعبين
نب�ض البلد -عمان
قال ال�سفري ال�سعودي لدى الأردن ،نايف بن
بندر ال�سديري ،اإن زيييارة �سمو الأمييري حممد
بيين �يسيليمييان بيين عيبييداليعييزيييز ويل اليعيهييد نائب
رئييي�ييس جمل�س الي ييوزراء وزي يير الييدفيياع لي ي�أردن
اليوم الث�ثاء ،تعد تاأكيداً للروابط والو�سائج
الأخ ييوي يية الييرا�يسيخيية واليتييارييخيييية ال يتييي جتمع
بني قيادتي اململكة العربية ال�سعودية واململكة

الأردنية الها�سمية ،وبني �سعبيهما ال�سقيقني،
ووحدة امل�سري امل�سرتك.
وا�ي يس يياف ال ي� يس يفييري ال ي� يسييديييري يف تي�يسييريييح
لييوكيياليية الن يب يياء الأردني يي يية ( بي ييرتا) ،اأن زي ييارة
�سمو ويل العهد ل ي�أردن ولقاءه بج�لة امللك
عبداهلل الثاين تاأتي تر�سيخاً لع�قات التعاون
وال يت ين ي� يس ييييق يف كييافيية املي يج ييالت ب ييني اليبيلييدييين
ال�سقيقني ،ف�س� عيين كييونيهييا دلل يية لتحقيق
التطلعات وتلبية الطموحات ال�سعبية والرتقاء

بكافة اأوج ييه اليعيي�قييات القائمة بييني البلدين
ال�سقيقني ،وعزمهما على رفييع وتييرية التعاون
الق يت ي� يسييادي بييني اليبيلييدييين ميين خ يي�ل حتفيز
القطاعني احليكييومييي واخلييا�ييس للو�سول اإىل
ت يب ييادلت جتييارييية وا�يسيتيثيمييارييية نييوعيييية حتقق
طموحات ال�سعبني ال�سقيقني.
واو�سح ال�سفري ال�سديري ان زيارة �سمو ويل
العهد تعك�س.

التفا�صيل �ض «»3

املـحـلـي
اخلمي�س
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الملك وولي العهد يودعان ولي العهد السعودي
نب�ض البلد -عمان

الملك لألمير محمد بن سلمان:
ش ّرفت دارك وأهلك في األردن
االنباط -عمان

ودع ج��ال��ة امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين و�سمو
الأم � � ��ر احل �� �س��ن ب ��ن ع� �ب ��داهلل ال� �ث ��اين ويل
ال�ع�ه��د ،يف م�ط��ار امل�ل�ك��ة ع�ل�ي��اء ال� ��دويل ،ام�س
الأرب �ع��اء� ،سمو الأم ��ر حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد ،نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،وزير الدفاع يف اململكة العربية
ال�سعودية ،الذي اختتم زيارة ر�سمية اإىل اململكة
ا�ستمرت يومن.
كما ك��ان يف ال��وداع رئي�س ال ��وزراء الدكتور
ب �� �س��ر اخل �� �س��اون��ة ،ورئ �ي ����س ال� ��دي� ��وان امل�ل�ك��ي
الها�سمي يو�سف ح�سن العي�سوي ،وع��دد من
ال ��وزراء وامل���س�وؤول��ن ،وال���س�ف��ران الأردين يف
الريا�س وال�سعودي يف عمان.
وراف��ق �سموه ،يف الزيارة ،وفد ر�سمي رفيع
امل�ستوى.
وك� � ��ان ج ��ال ��ة امل� �ل ��ك و� �س �م��و ويل ال �ع �ه��د
ال �� �س �ع��ودي اأج ��ري ��ا م �ب��اح �ث��ات ،ي ��وم ال �ث��اث��اء،
ت �ن��اول��ت ال �ع��اق��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ت��ي جتمع
البلدين وال�سعبن ال�سقيقن و�سبل تو�سيع
ال �ت �ع��اون يف ��س�ت��ى امل �ي��ادي��ن ،واآخ� ��ر ال�ت�ط��ورات
اإقليميا ودوليا.

ن�سر جالة امللك عبداهلل الثاين تغريدة
ع�ل��ى م��وق��ع (ت��وي��ر) مبنا�سبة زي� ��ارة �سمو
الأم� ��ر حم�م��د ب��ن ��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز
اآل ��س�ع��ود ويل ال�ع�ه��د ،ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
ال� � ��وزراء ،وزي ��ر ال��دف��اع يف امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال�سعودية اإىل الأردن.

وق ��ال ج��ال�ت��ه يف ال�ت�غ��ري��دة “اأخي �سمو
الأم � ��ر حم �م��د ب ��ن � �س �ل �م��ان� � ،س � ّرف��ت دارك
واأه�ل��ك يف الأردن� .ستظل ال�سعودية بقيادة
اأخي خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �سندا وع�سدا لأمتيها العربية
والإ�سامية ،و�سنظل يف الأردن ،املعن واجلار
الأم��ن ،جلميع الأ�سقاء العرب ملا فيه خر
بادنا و�سعبنا».

الخارجية تعزي بضحايا زلزال
أفغانستان
نب�ض البلد -عمان
اعربت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغربن
ع��ن تعازيها ب�سحايا ال��زل��زال ال��ذي �سرب
وليتي بكتيكا وخو�ست يف اأفغان�ستان� ،سباح

ام ����س الأرب� �ع ��اء ،واأ� �س �ف��ر ع��ن وق ��وع ع���س��رات
ال�سحايا وامل�سابن.
وقدمت خال�س التعازي و�سادق املوا�ساة
لأ�سر ال�سحايا ،والتمنيات بال�سفاء العاجل
للم�سابن.
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عمان والرياض  ٠٠٠أمن المملكتين واحد

نب�ض البلد -عمان
اأ�سدرت اململكة الأردنية الها�سمية واململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة ،ام ����س الأرب � �ع� ��اء ،ب�ي��ان��ا
م�سركا عقب مباحثات جالة امللك عبداهلل
ال �ث��اين و��س�م��و الأم ��ر حم�م��د ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد ،نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،وزير الدفاع يف اململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة ،ويف خ�ت��ام زي ��ارة ��س�م��وه الر�سمية
للمملكة ،فيما يلي ن�سه :بيان م�سرك اأردين
�سعودي.
و ا�ستقبل �ساحب اجلالة الها�سمية امللك
ع �ب��داهلل ال �ث��اين اب ��ن احل �� �س��ن ،م�ل��ك اململكة
الأردنية الها�سمية ،اأخاه �ساحب ال�سمو امللكي
الأم ��ر حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز اآل
�سعود ويل العهد ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
يف اململكة العربية ال�سعودية ،الذي قام بزيارة
ر�سمية اإىل اململكة الأردن�ي��ة الها�سمية تلبية
لدعوة ر�سمية من جالته.
وعقد جالة امللك و�ساحب ال�سمو امللكي،
ب�ح���س��ور ��س�م��و الأم � ��ر احل �� �س��ن ب��ن ع�ب��دهلل
ال�ث��اين ،ويل العهد ،جل�سة مباحثات ر�سمية،
�سادتها روح امل��ودة والإخ ��اء التي جت�سد عمق
العاقات الوثيقة والتاريخية بن اململكتن،
وج��رى خالها ا�ستعرا�س اأوج��ه التعاون بن
البلدين ال�سقيقن يف امل�ج��الت ك��اف��ة ،وبحث
�سبل تعزيزها مبا يحقق م�ساحلهما امل�سركة.
وث � ّم��ن اجل��ان �ب��ان خ ��ال امل �ب��اح �ث��ات ،ال�ت��ي
ح �� �س��ره��ا ك� �ب ��ار امل� ��� �س� �وؤول ��ن يف امل �م �ل �ك �ت��ن
ال�سقيقتن ،اجلهود القائمة لتحقيق امل�سالح
الق �ت �� �س��ادي��ة امل �� �س��رك��ة ب�ت��وج�ي��ه ودع� ��م من
قيادتي البلدين.
واأكدا اأهمية العمل امل�سرك لزيادة م�ستوى
التعاون القت�سادي وال�ستثماري.
كما اأكد اجلانبان اأهمية متابعة تنفيذ نتائج
اج�ت�م��اع��ات ال ��دورة (ال�سابعة ع���س��رة) للجنة
ال���س�ع��ودي��ة الأردن �ي��ة امل���س��رك��ة ،والت�ف��اق�ي��ات
الناجتة عنها ،والتي اأ�سهمت يف تو�سيع نطاق
التعاون وتعزيزه يف عدد من املجالت.
كما ناق�س اجلانبان العاقات القت�سادية
وال �ت �ج��اري��ة وال��س�ت�ث�م��اري��ة و��س�ب��ل ت�ع��زي��زه��ا،
وبحثا اأوجه التعاون يف قطاع النقل واخلدمات
اللوج�ستية.
واأك � ��د اجل��ان �ب��ان اأه �م �ي��ة ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
امل���س��رك يف جم��ال ال��س�ت�ث�م��ارات وتنويعها،
مب��ا يف ذل��ك امل�ج��الت ال�ستثمارية لقطاعات
ال �ت �ع��دي��ن ،وال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ،وال� ��زراع� ��ة،
وال���س�ي��اح��ة ،وال �ث �ق��اف��ة ،وال��رع��اي��ة ال�سحية،
وت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ،وخ �ل��ق امل��زي��د م��ن فر�س
العمل ،ومبا ي�سهم يف دفع النمو القت�سادي يف
البلدين ويخدم م�ساحلهما امل�سركة.
ورحبت اململكة العربية ال�سعودية باإطاق

الأردن لروؤية التحديث القت�سادي لل�سنوات
الع�سر امل�ق�ب�ل��ة ،وف��ر���س ال�ت�ع��اون ال�ت��ي ميكن
البناء عليها من خال هذه الروؤية.
واأعرب الأردن عن تقديره للمملكة العربية
ال�سعودية ملا تقدمه من دعم مل�ساريع تنموية
يف خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ،وخا�سة ق�ط��اع النقل
وال�ط��اق��ة ،وال ��دور ال��ذي تلعبه ال�ستثمارات
ال�سعودية يف تو�سعة ال�ق�ط��اع��ات املختلفة يف
اململكة الأردنية الها�سمية.
ويف جم��ال ال�ط��اق��ة ،اأك��د اجل��ان�ب��ان اأهمية
ا��س�ت�م��رار ال�ت�ع��اون يف ال��رب��ط الكهربائي بن
البلدين وتعزيز ال�ت�ع��اون امل�سرك يف جمال
ك�ف��اءة الطاقة ،والب�ت�ك��ار والتقنيات النا�سئة
م�ث��ل ال��ذك��اء ال��س�ط�ن��اع��ي يف ق�ط��اع ال�ط��اق��ة،
وتطوير التقنيات النظيفة ل�ستخدام امل��وارد
الهيدروكربونية يف تطبيقات متنوعة يف املجال
ال�سناعي والإن�سائي.
والتغر املناخي ،رحبت
ويف جم��ال البيئة
ّ
اململكة الأردن �ي��ة الها�سمية ب �اإط��اق اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة مل �ب��ادرت��ي “ال�سعودية
اخل�سراء” و”ال�سرق الأو� �س��ط الأخ�سر”،
واأع��رب��ت ع��ن دع�م�ه��ا جل�ه��ود اململكة العربية
التغر املناخي.
ال�سعودية يف جمال ّ
وع� ّ�� اجل��ان�ب��ان ع��ن تطلعهما اإىل تعزيز
التعاون يف جم��ال الطاقة النظيفة والتقاط
الكربون وتخزينه وا�ستخدامه ،وبناء اخل�ات
يف هذا املجال.
واأ�� �س ��اد اجل��ان �ب��ان مب���س��اري��ع وا��س�ت�ث�م��ارات
ال�سركات ال�سعودية يف جمال الطاقة املتجددة
يف الأردن ،واأك ��دا اأهمية ت�ب��ادل اخل���ات بن
الطرفن يف جم��ال تطوير م�ساريع وتقنيات
الطاقة املتجددة.
ورح ��ب اجل��ان �ب��ان ب�ت��و��س�ي��ع ��س�ب��ل ال�ت�ع��اون
ب�ي�ن�ه�م��ا يف جم� ��ال ال� �ه� �ي ��دروج ��ن ،وت �ط��وي��ر
التقنيات ،وت�ب��ادل اخل ���ات؛ لتطبيق اأف�سل
املمار�سات يف جمال م�سروعات الهيدروجن.
واأك ��دا اأه�م�ي��ة ا��س�ت�م��رار ال�ت�ع��اون يف جمال
ال� �س �ت �خ��دام��ات ال���س�ل�م�ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة،
وتعزيز التعاون يف جم��الت الرقابة النووية
والإ�سعاعية بن البلدين.
واأع��رب اجلانبان عن تطلعهما اإىل تعزيز
تعاونهما يف جمالت الأمن الغذائي ،وال�سحة،
والتعليم ،وت�سجيع اكت�ساف ف��ر���س ج��دي��دة،
خا�سة يف جمالت مكافحة الأوبئة واجلوائح
ال �ع��امل �ي��ة ،وال� �س �ت �ث �م��ار يف ال �ق �ط��اع ال���س�ح��ي،
وال �� �س �ح��ة ال��رق �م �ي��ة ،وغ��ره��ا م��ن امل �ج��الت
ال�سحية.
واأك��د اجلانبان اأهمية زي��ادة وترة التعاون
بن البلدين يف جم��الت الثقافة ،وال�سياحة،
وال��ري��ا� �س��ة ،وال �� �س �ب��اب ،وت� �ب ��ادل امل �� �س��ارك��ات
وتنميتها وا�ستك�ساف ما يزخر به البلدان من
ث ��روات وط��اق��ات ،مب��ا يحقق ال�ن�م��اء وال��رف��اه

األردن والسعودية :ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني بالقدس ومقدساتها
األردن يؤكد وقوفه مع السعودية بما تتخذه لحماية امنها واستقرارها
البيان يؤكد اهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون االقتصادي واالستثماري
روح المودة واإلخاء سادت المباحثات التي جسدت عمق العالقات بين المملكتين
للبلدين وال�سعبن ال�سقيقن.
وث � ّم�ن��ت امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة دع��م
امل �م �ل �ك��ة الأردن� � �ي � ��ة ال �ه��ا� �س �م �ي��ة ل��ر��س�ي�ح�ه��ا
ل�ست�سافة ال��ري��ا���س ملعر�س اإك�سبو ال��دويل
.2030
وا�ستعر�س اجل��ان�ب��ان الق�سايا الإقليمية
والدولية ذات الهتمام امل�سرك ،ويف مقدمتها
الق�سية الفل�سطينية ،حيث ��س��دد اجلانبان
على �سرورة انطاق جهد دويل جدي وفاعل
لإي �ج��اد اأف ��ق �سيا�سي حقيقي حل��ل الق�سية
الفل�سطينية على اأ�سا�س حل الدولتن ،الذي
ي�ج���س��د ال��دول��ة الفل�سطينية امل���س�ت�ق�ل��ة ذات
ال �� �س �ي��ادة ع�ل��ى خ �ط��وط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران
 ،1967وعا�سمتها القد�س ال�سرقية ،وفق
ق ��رارات ال�سرعية ال��دول�ي��ة وم �ب��ادرة ال�سام
العربية.
واأكدا اأن حل الدولتن هو ال�سبيل الوحيد
لتحقيق ال�سام العادل وال�سامل الذي ي�سكل
خيارا ا�سراتيجيا عربيا ،و��س��رورة لتحقيق
الأمن وال�ستقرار الإقليمين والدولين.
و��س��ددا على ��س��رورة وق��ف اإ�سرائيل جميع
الإج � � � ��راءات ال��ا� �س��رع �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��و���س حل
الدولتن وفر�س حتقيق ال�سام العادل.
واأك� ��دا � �س��رورة اح ��رام اإ��س��رائ�ي��ل الو�سع
ال �ت��اري �خ��ي وال� �ق ��ان ��وين ال �ق��ائ��م يف ال �ق��د���س
ومقد�ساتها الإ�سامية وامل�سيحية ،واح��رام
دور دائ� ��رة اأوق � ��اف ال �ق��د���س و� �س �وؤون امل�سجد
الأق �� �س��ى امل� �ب ��ارك ال �ت��اب �ع��ة ل � ��وزارة الأوق � ��اف
وال �� �س �وؤون وامل �ق��د� �س��ات الإ� �س��ام �ي��ة الأردن �ي��ة
ب�سفتها اجلهة الوحيدة املخولة باإدارة �سوؤون
امل���س�ج��د الأق �� �س��ى امل �ب��ارك  /احل ��رم القد�سي
ال�سريف ال��ذي ي�سكل بكامل م�ساحته مكان
عبادة خال�س للم�سلمن.
واأكدت اململكة العربية ال�سعودية اأهمية دور

الو�ساية الها�سمية التاريخية على املقد�سات
الإ� �س��ام �ي��ة وامل���س�ي�ح�ي��ة ب��ال�ق��د���س يف حماية
امل �ق��د� �س��ات واحل �ف ��اظ ع �ل��ى ه��وي�ت�ه��ا ال�ع��رب�ي��ة
الإ�سامية وامل�سيحية.
ويف ال�ساأن اليمني ،جدد اجلانبان دعمهما
الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية
ل�ل�ت��و��س��ل اإىل ح ��ل ��س�ي��ا��س��ي � �س��ام��ل ل �اأزم��ة
يف ال�ي�م��ن ،وف��ق امل �ب��ادرة اخلليجية واآل�ي��ات�ه��ا
التنفيذية ،وخمرجات احلوار الوطني اليمني،
وقرار جمل�س الأمن رقم (.)2216
و� �س��ددا ع�ل��ى اإدان � ��ة الأع� �م ��ال وامل �م��ار� �س��ات
والهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميلي�سيا
احل ��وث ��ي م ��ن ا� �س �ت �ه��داف ل� �اأع� �ي ��ان امل��دن �ي��ة
واملرافق احليوية يف اململكة العربية ال�سعودية،
وت �ه��دي��ده��ا اأم� ��ن مم� ��رات امل��اح��ة ال��دول �ي��ة،
وتقوي�سها للم�ساعي امل�ب��ذول��ة للو�سول اإىل
حل �سيا�سي.
و� �س��دد اجل��ان �ب��ان ع�ل��ى اأن اأم ��ن اململكتن
واحد ،واأكدت اململكة الأردنية الها�سمية وقوف
الأردن املطلق م��ع اململكة العربية ال�سعودية
يف ك��ل م��ا تتخذه م��ن خ�ط��وات حلماية اأمنها
وا�ستقرارها وم�ساحلها.
واأك� ��د اجل��ان �ب��ان دع�م�ه�م��ا مل�ج�ل����س ال�ق�ي��ادة
ال��رئ��ا� �س��ي ال�ي�م�ن��ي وال �ك �ي��ان��ات امل �� �س��ان��دة ل��ه؛
لتمكينه من ممار�سة مهامه لتحقيق الأم��ن
وال��س�ت�ق��رار يف اجل�م�ه��وري��ة اليمنية ،واإن�ه��اء
الأزمة اليمنية.
وطالب اجلانبان املجتمع الدويل بال�سغط
على احلوثين ل��ال�ت��زام بالهدنة ،والتعاون
مع املبعوث الأممي اخلا�س لليمن ،والتعاطي
بجدية مع مبادرات وجهود ال�سام.
ويف ال���س�اأن ال���س��وري�� ،س��دد اجل��ان�ب��ان على
�سرورة تكثيف اجلهود للتو�سل حلل �سيا�سي
لاأزمة ال�سورية يحفظ وحدة �سوريا و�سامة

اأرا� �س �ي �ه ��ا وي �ع �ي��د ل �ه��ا الأم� � ��ن وال� �س �ت �ق��رار
وي�خ�ل���س�ه��ا م��ن الإره � � ��اب ،وي �ه �ي��ئ ال �ظ��روف
الازمة للعودة الطوعية لاجئن.
واأك� � ��دا ا� �س �ت �م��رار دع�م�ه�م��ا جل �ه��ود الأمم
املتحدة ومبعوثها اخلا�س ،و�سددا على اأهمية
وق��ف ال�ت��دخ��ات وامل���س��اري��ع ال�ت��ي ت�ه��دد هوية
ووحدة �سوريا و�سيادتها.
واأكد اجلانبان وقوفهما اإىل جانب ال�سعب
ال�سوري ال�سقيق ،و��س��رورة ا�ستمرار املجتمع
ال ��دويل يف ت�ق��دمي ال��دع��م ل��اج�ئ��ن وال ��دول
امل�ست�سيفة ،واأن عبء اللجوء م�سوؤولية دولية
ولي�ست م�سوؤولية الدول امل�ست�سيفة وحدها.
وثمن اجل��ان��ب ال�سعودي ال��دور الإن�ساين
الكبر ال��ذي ي�سطلع به الأردن يف ا�ست�سافة
حوايل مليون و  300األف �سقيق �سوري.
ويف ال���س�اأن ال�ع��راق��ي�� ،س��دد اجل��ان�ب��ان على
مركزية اأم��ن العراق وا�ستقراره ركيزة لأمن
املنطقة وا�ستقرارها ،واأكدا وقوفهما اإىل جانب
ال�ع��راق ال�سقيق يف ج�ه��وده امل�ب��ذول��ة لتحقيق
الأم��ن وال�ستقرار ومكافحة الإره��اب واإع��ادة
الإع� �م ��ار وحت�ق�ي��ق م�ستقبل اأف �� �س��ل لل�سعب
العراقي ال�سقيق ،واأعربا عن اأملهما يف تو�سل
الأطراف العراقية اإىل �سيغة لت�سكيل حكومة
عراقية تكري�سا لعملية �سيا�سية جامعة تلبي
ت�ط�ل�ع��ات ج�م�ي��ع م �ك��ون��ات ال���س�ع��ب ال �ع��راق��ي
ال�سقيق.
ويف ال�ساأن اللبناين ،اأك��د اجلانبان اأهمية
احلفاظ على الأمن وال�ستقرار و�سرورة دعم
لبنان و�سعبه ال�سقيق ،والعمل على م�ساعدته
يف الت�سدي للتحديات التي يواجهها ،واأهمية
اإج��راء اإ��س��اح��ات �ساملة تكفل جت��اوز لبنان
لأزم�ت��ه احل��ال�ي��ة ،و� �س��رورة ح�سر ال�ساح يف
موؤ�س�سات الدولة ال�سرعية ،والتزام حزب اهلل
ب�ع��دم ال�ت��دخ��ل يف ال �� �س �وؤون ال��داخ�ل�ي��ة ل�ل��دول

العربية ووقف كل املمار�سات التي تهدد اأمنها.
ويف � �س �اأن امل �ل��ف ال �ن��ووي الإي� � ��راين ،ات�ف��ق
اجلانبان على ��س��رورة دع��م اجلهود الدولية
امل�ستهدفة احلوؤول دون امتاك اإيران �ساحا
نوويا ،و�سمان �سلمية برنامج اإي��ران النووي،
وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
واحلفاظ على منظومة عدم النت�سار ،واإيجاد
م�ن�ط�ق��ة � �س��رق اأو�� �س ��ط خ��ال �ي��ة م ��ن ال���س��اح
النووي وجميع اأ�سلحة الدمار ال�سامل ،ودعم
اجلهود العربية حلث اإيران على اللتزام بعدم
التدخل يف �سوؤون ال��دول العربية ،واملحافظة
على م�ب��ادئ ح�سن اجل ��وار ،وجتنيب املنطقة
جميع الأن�سطة املزعزعة لا�ستقرار.
واأك ��د اجل��ان�ب��ان اأه�م�ي��ة م�ساعفة اجلهود
مل��واج �ه��ة ال �ت �ط��رف وال �ع �م��ل ع �ل��ى م�ك��اف�ح��ة
الإره ��اب بجميع ��س��وره واأ��س�ك��ال��ه والت�سدي
جل ��ذوره الفكرية وجتفيف منابعه واإي�ق��اف
كل �سبل متويله ،ون�سر قيم العتدال الدينية
والثقافية واحل�سارية.
واأكد اجلانبان ا�ستمرار التن�سيق والت�ساور
والتعاون بينهما جتاه التطورات وامل�ستجدات
ال�سيا�سية والأمنية على ال�ساحتن الإقليمية
وال ��دول� �ي ��ة ،ومب� ��ا ي���س�ه��م يف حت �ق �ي��ق الأم� ��ن
وال�ستقرار والزده��ار للمملكتن ال�سقيقتن
و�سعبيهما و�سعوب املنطقة والعامل.
وق��د اأع ��رب �ساحب ال�سمو امللكي الأم��ر
حم�م��د ب��ن �سلمان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز اآل �سعود
ويل عهد ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال� ��وزراء ،عن
واف � ��ر � �س �ك��ره وت �ق ��دي ��ره ل �� �س��اح��ب اجل��ال��ة
الها�سمية امللك عبداهلل الثاين اب��ن احل�سن
ع�ل��ى م��ا لقيه وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه م��ن ح�سن
ال�ستقبال وكرم ال�سيافة ،ومتنياته للمملكة
الأردنية الها�سمية قياد ًة و�سعباً دوام الرخاء
وال�ستقرار.

املـحـلـي
اخلمي�س
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قيادات إعالمية وصحفيون من األردن والسعودية
يناقشون سبل تعزيز التعاون

رئيس مجلس النواب يلتقي السفير
االذربيجاني

نب�ض البلد -عمان
نب�ض البلد -عمان
ن��اق ����ش ع ��دد م ��ن ال �ق �ي ��ادات االع��ام �ي��ة
وال �� �ص �ح �ف �ي��ن وق� � � ��ادة ال � � � ��راأي يف االردن
وال���ص�ع���دي��ة بح�ص�ر وزي ��ر ال��دول��ة ل�ص�ؤون
االعام في�صل ال�صب�ل� ،صبل تعزيز التعاون
امل �� �ص��رك يف خم�ت�ل��ف امل� �ج ��االت االع��ام �ي��ة
والنه��ش بها لرتقي اىل م�صت�ى التعاون
ال�صيا�صي والعاقات املتميزة بن الطرفن
وعك�ش امل���اق��ف امل�صركة وال�ت�ع��اون القائم
لكا البلدين.
جاء ذلك خال مائدة م�صتديرة نظمتها
ال�صفارة ال�صع�دية يف عمان ال�ث��اث��اء ،على
ه��ام ����ش ال ��زي ��ارة ال��ر��ص�م�ي��ة ال �ت��ي ي �ق���م بها
� �ص��اح��ب ال���ص�م��� امل �ل �ك��ي االأم � ��ر حم �م��د بن
�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صع�د ،ويل العهد
نائب رئي�ش جمل�ش ال�زراء ،اإىل االأردن.
واكد ال�صب�ل خال اللقاء ،الذي ح�صره
م��دي��ر ع ��ام وك��ال��ة االن �ب��اء االرن �ي��ة ال��زم�ي��ل
فايق حجازين ومدير ع��ام م�ؤ�ص�صة االذاع��ة
والتلفزي�ن حممد بلقر ،اهمية الزيارة من
ح�ي��ث ت�قيتها وم�����ص���ع�ه��ا وال �ت��ي ت �اأت��ي يف
ظل ظروف اإقليمية �صعبة وحتديات عديدة
حتتم اأهمية الت�ا�صل بن القيادتن وبيننا
كاإعامين.
وع��ر���ش ل �اأزم��ة ال �ت��ي مي��ر ب�ه��ا االع��ام
ال �ع��امل��ي وال �ع��رب��ي خ��ا��ص��ة يف ظ��ل الت�صابك
واالختاط بن االعام وق�اعده من جهة،
وم�اقع الت�ا�صل االجتماعي التي اختطفت
ال�صجيج وج�ع�ل��ت ��ص���ق االع ��ام واالإع ��ان
ي�اجه العديد من اال�صكاالت ،م�صرا اىل ان
هناك جلنة م�صركة خا�صة باالإعام ت�صم
االردن وال�صع�دية ودوال �صقيقة تعمل يف اإطار
جامعة الدول العربية ،على حماية االإعام،
هدفها و��ص��ع ق���اع��د م�صركة للتعامل مع
م�اقع الت�ا�صل االجتماعي.

وق��ال :اإن العاقات ب��ن اململكة العربية
ال �� �ص �ع���دي��ة وامل �م �ل �ك��ة االأردن � �ي ��ة ال�ه��ا��ص�م�ي��ة،
تاريخية متميزة ،داع ًيا اإىل العمل ب�صكل اأكرث
م��ن اأي وق��ت لت�حيد م�قف البلدين جتاه
الق�صايا التي مت�صهما.
ودع ��ا رئ�ي����ش جم�ل����ش ه�ي�ئ��ة ال�صحفين
ال�صع�دين خالد بن حمد املالك ،اىل تكري�ش
العاقة االإعامية وامل�صي قدما يف حتقيق
م �ن �ج��ز اع ��ام ��ي ك �ب��ر خل ��دم ��ة م���ص��احل�ن��ا
وق���ص��اي��ان��ا امل���ص��رك��ة ،م���ص��را اىل ان هناك
جم��االت وا�صعة للتعاون بن وك��االت االأنباء
والتلفزة وال�صحافة .
وق� � ��ال وزي� � ��ر االع � � ��ام اال�� �ص� �ب ��ق ��ص�م�ي��ح
امل �ع��اي �ط��ة ،اإن اأم� ��ن امل �ن �ط �ق��ة وا� �ص �ت �ق��راره��ا
وتنميتها ال ي�صتقيم اال ب�ج�د عاقة اأردنية
�صع�دية ق�ية وه��ي العاقة التي ن�صهدها
بن البلدين والقيادتن ،وهذا ي�صهل التعاون
االعامي.
وع ��ر� ��ش رئ �ي ����ش حت��ري��ر ج ��ري ��دة ال ��راي
ال��دك �ت���ر خ��ال��د ال �� �ص �ق��ران ،ل� ��دور االع ��ام
يف ت�ف�ع�ي��ل ال �ع��اق��ات ب��ن اال� �ص �ق��اء يف ظل
ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ن���ص�ه��ده��ا واه �م �ي��ة اب ��راز
التكتات بن بلدينا يف الدفاع عن م�صاحلنا
ال�صيا�صية واالقت�صادية وامننا وبناء م�صتقبل
�صيا�صي واقت�صادي م�صرك.
واعترب رئي�ش جلنة االقت�صاد واال�صتثمار
يف جمل�ش الن�اب النائب خر اب� �صعيليك
 ،ان زي��ارة ويل العهد ال�صع�دي اىل االردن،
ع��ام��ة ف��ارق��ة يف ال �ع��اق��ات وم�ه�م��ة يف ظل
امل �ت �غ��رات اجلي��صيا�صية يف امل�ن�ط�ق��ة وبعد
االثار العميقة جلائحة ك�رونا وك�نها اي�صا
تاتي قبل انعقاد قمة الريا�ش الهامة ال�صهر
املقبل مب�صاركة جالة امللك عبداهلل الثاين .
ودع� � � ��ا اىل اع � � � ��ادة �� �ص� �ي ��اغ ��ة ال� �ق ��اع ��دة
االقت�صادية بن البلدين على قاعدة “ رابح
رابح “من خال ا�صتغال امليزات االقت�صادية

امل�ج�دة لدى اجلانبن واال�صتفادة منها.
وقال رئي�ش وكالة االأنباء ال�صع�دية فهد
ب��ن ح�صن اآل ع �ق��ران“ :اإنه ويف ظ��ل وج���د
م�ت�غ��رات ع��امل�ي��ة واإق�ل�ي�م�ي��ة ك�ب��رة الب��د من
اأهمية التكامل وتعزيز العاقة والتعاون بن
االإعامين وامل�ؤ�ص�صات االإعامية.
واأ��ص��ار اإىل اأن هناك تعاونا م���ج���دا بن
امل�ؤ�ص�صات االإع��ام�ي��ة ،ولكن يجب اأن ُيبنى
هذا التعاون و ُيعمل على تط�يره.
واأ� �ص��اف :اإن ه�ن��اك دورا مهما ي�ج��ب اأن
ت �ق���م ب��ه ال �ق �ي��ادات االإع��ام �ي��ة ،م��ن خ��ال
اللقاءات وال�صراكات امل�صتمرة بن اجلانبن،
�ص�اء على م�صت�ى ال���زراء اأو على م�صت�ى
امل�ؤ�ص�صات االإعامية ،اأو مراكز االأبحاث اأو
وغرها.
وق� � ��ال رئ �ي ����ش حت ��ري ��ر ج ��ري ��دة ال���ط��ن
ال �� �ص �ع���دي��ة ع �ث �م��ان ال �� �ص �ي �ن��ي ،ان دورن � ��ا
ك��اع��ام�ي��ن ي�ج��ب ان ن��ؤ��ص����ش مل��ا ب�ع��د ه��ذه
الزيارة الهامة وملا بعد هذا اللقاء بان يك�ن
هناك برامج م�صركة وا�صراتيجية وا�صحة
ذات اهداف ميكن قيا�صها بحيث نتحدث عن
العاقات بعد الزيارة والنتائج املتحققة.
من جهته ،اأك��د الرئي�ش التنفيذي لهيئة
االإذاع��ة والتلفزي�ن الدكت�ر حممد بن فهد
احل��ارث��ي ،اأهمية ال��زي��ارة من حيث ت�قيتها
وم �� �ص��ام �ي �ن �ه��ا يف ظ ��ل ت � �ط� ���رات ت���ص�ه��ده��ا
املنطقة ،داعيا اإىل اأهمية وج�د تن�صيق عربي
ق�ي خا�صة فيما يتعلق بامل�اقف ال�صيا�صية.
ودعا اإىل اال�صتفادة من اخلربات املراكمة
لدى اجلانبن اإعاميا والتح�ل يف �صناعة
االإع ��ام ،حيث اأن االإع ��ام مي��ر مبنعطفات
وحت � ��دي � ��ات � �ص �ع �ب��ة ،يف ظ� ��ل امل �� �ص �ت �ج��دات
والتط�رات التي تدخل يف �صناعة االإعام.
ويف نهاية امللتقى تبادل امل�صارك�ن االآراء
ح�ل كيفية ترجمة وخدمة االإعام ملا و�صل
اإل�ي��ه ال�ب�ل��دان م��ن نه�صة �صاملة يف خمتلف

امل�ج��االت ع��ن طريق ب��رام��ج تقام على اأر���ش
ال�اقع.
ودعا ا�صتاذ ف�ش النزاعات الدولية الدكت�ر
ح�صن امل���م�ن��ي ،اىل ال��رك�ي��ز على ماأ�ص�صة
التعاون بن مراكز االبحاث والدرا�صة يف كا
البلدين نظرا للدور الذي تلعبه هذه املراكز
يف تعزيز العاقات والتحليل خدمة مل�صالح
البلدين والدبل�ما�صية العامة .
واك��د مدير املكتب االع��ام��ي يف ال�صفارة
ال���ص�ع���دي��ة ب�ع�م��ان ال��دك �ت���ر ع �م��اد امل��دي�ف��ر،
حر�ش ال�صفارة على تعزيز عاقات التعاون
وال�ت���ص�ب�ي��ك ب ��ن االع��ام �ي��ن وامل ��ؤ� �ص �� �ص��ات
واالعامية ومراكز االبحاث يف كا البلدين
خدمة مل�صالح البلدين ال�صقيقن وتعزيزا
للتعاون بن هذه امل�ؤ�ص�صات االعامية.
وق� ��ال ال �ك��ات��ب ال��دك �ت���ر ب �� �ص��ام ال��زع �ب��ي،
اننا بحاجة اىل تن�صيق اعامي اك��رب نظرا
اله �م �ي��ة ال � � ��دور ال� � ��ذي ي �ل �ع �ب��ه االع � � ��ام يف
العاقات الثنائية ويف تن�صيق امل�اقف.
وق� � ��ال ال� �ك ��ات ��ب وامل� �ح� �ل ��ل ال ��دك� �ت ���ر ب��در
القا�صي ،ان ك��ا البلدين يتعر�صان لتحد
ا�صراتيجي ي��دع��� ل���ص��رورة تبني عاقات
ا�صراتيجية واالن �ط��اق لعاقات تكاملية
م ��ع ال� � ��دول االخ � � ��رى ،وه� �ن ��اك حت ��د ام �ن��ي
ا��ص��رات�ي�ج��ي ي�ج��ب ال��رك�ي��ز عليه اعاميا
و�صياغة روؤية م�صركة مل�اجهتهما.
ودعا االعامي ماأم�ن م�صاد ،اىل ان يك�ن
هناك خطاب اعامي م�حد لاخر خا�صة
يف ظ��ل الهجمة ال�ت��ي تتعر�ش لها االمتن
العربية واال�صامية.
وت�ب��ادل امل�صارك�ن يف نهاية امللتقي الذي
اداره مدير املكتب االعامي يف �صفارة اململكة
لدى االأردن عماد املديفر االآراء ح�ل كيفية
ترجمة وخدمة االإعام ملا و�صل اإليه البلدان
م��ن نه�صة �صاملة يف خمتلف امل �ج��االت عن
طريق برامج تقام على اأر�ش ال�اقع.

النجار :األردن يمثل نموذج التنوع والتعددية والحوكمة
نب�ض البلد -عمان
ق��ال��ت وزي ��رة الثقافة هيفاء ال�ن�ج��ار ،اإن
االأردن مي�ث��ل ال�ت�ن���ع وال�ن���ع�ي��ة وال�ت�ع��ددي��ة
واحل�كمة والعمل بنزاهة مطلقة ،م�ؤكدة
التعاون والت�صارك بن القطاعات كافة من
اأج ��ل م �� �ص��اواة حقيقية ب��ن امل� ��راأة وال��رج��ل
االأكادميين.
و�صددت النجار خ��ال رعايتها الثاثاء،
ح �ف��ل اف �ت �ت��اح امل� ��ؤمت ��ر اخل �ت��ام��ي مل �� �ص��روع “
متكن امل��راأ ِة االأكادميية :القدوةِ ،وامل�صاواةِ،
واال� �ص �ت��دام � ِة يف ج��ام �ع��اتِ م�ن�ط�ق� ِة ال�ب�ح� ِر
املت��صط نح َ� حتقيقِ اأج�ن��د ِة ع��ام “2030
 ،”FREEيف جامعتي “االأمرة �صمية
للتكن�ل�جيا” وال �ب��را ،على اأهمية مكانة
املراأة يف ال�طن ،والتي هي جزء من �صم�ده
يف م�صار التنمية ،م�صيدة بن�صاء اأكادمييات
ي�صار اإليهن بالبنان كنَّ من�ذجا للمراأة خال
ت�صلمهن اأعلى املنا�صب القيادية.
وي �ت �ع �ل��ق امل �� �ص��روع امل ��دع ���م م ��ن االحت� ��اد
االأوروبي منذ العام � ،2019صمن مبادرات

م�صاريع “ايرا�صم��ش” بتعزيز دور امل��راأة
االأكادميية يف كل من لبنان واالأردن و�ص�ريا،
م��ن خ��ال ال�صعي اإىل اإ� �ص��راك اأك��رب واأك��رث
فاعلية لاأكادمييات يف مراكز �صنع القرار يف
م�ؤ�ص�صات التعليم العايل ،والرويج ل�صيا�صة
امل �� �ص��اواة اجل �ن��دري��ة ،واإع � ��داد من ��اذج قيادية
ن�صائية ممكَّنة.
اإىل ذل� ��ك ،ق ��ال رئ �ي ����ش ج��ام �ع��ة االأم� ��رة
�صمية الدكت�ر م�صه�ر الرفاعي ،اإنَّ اجلامعة
وب�ت���ج�ي�ه��اتٍ م��ن �صم� االأم� ��ر ِة �صمي َة بنتِ
ُ�صب
رئي�ش
ِ
احل�صن ِ
جمل�ش اأمنائِها ،و�صعتْ ن َ
ٍ
عينيها مهم َة متك ِ
كهدف نبيل ي�صعى
ن املراأ ِة
اإىل اإ��ص��راك�ه��ا يف ازده� ��ار املجتمع وتنميته،
م��صحاً اأنّ امل� ��راأ َة االأك��ادمي �ي � َة يف اجلامعة
اأخ��ذتْ وتاأخ ُذ دو َر َه��ا احلقيقي دو َن متيي ٍز اأو
تفريق .وب� ّ�ن الرفاعي اأنّ اأب��ر َز اإجن��ا ٍز اأ�صف َر
عنه امل�صروع يف اجلامع ِة ك��ان اإن�صاء “مرك َز
اال� �ص �ت��دام � ِة وامل�صاواة” ،ل �ي �ك���ن م �� �ص��دراً
لاأفكا ِر واملبادراتِ واالأن�صطة التي من �صاأنِها
متك ِ
ن املراأة االأكادميية.

وقال رئي�ش جامعة البرا الدكت�ر مروان
امل ���ال  ،اإن اجل��ام �ع��ة وف ��رت ف��ر� ً��ص��ا ق�ي��ادي��ة
للمراأة االأكادميية ما جعلها جز ًءا من هيئات
�صنع القرار فيها ،مبينا اأن يف اجلامعة ثاث
عميدات وعدداً من املديرات يقمن مبجم�عة
وا�صعة من امل�ص�ؤوليات ،م�صيدا بكل اجله�د
املبذولة ل�صمان التنفيذ الناجح للم�صروع
مع كل ال�صركاء.
ب��دوره��ا ا�صتعر�صت ن��ائ��ب رئي�ش جامعة
األ �ي �ك��ان �ت��ي االإ� �ص �ب��ان �ي��ة ل �ل �م �� �ص��اواة وال��دم��ج
وامل�ص�ؤولية االجتماعية اإيفا ا�صبيرن ،تفا�صيل
امل�صروع ،م�صرة اىل اأنه مت تدريب ما يزيد
على  1700اأكادميية يف املرحلتن االأوىل
والثانية يف جمال امل�صاواة واال�صتدامة يف عدد
من جامعات اإقليم البحر االأبي�ش املت��صط.
واأ�صافت ،اإن م��ص�ع اجلندرية ك��ان من
اأب� ��رز االأه� � ��داف ال �ت��ي ي�ع�م��ل ع�ل��ى حتقيقها
امل�صروع ،اىل جانب حتقيق امل�صاواة ،من�هة
اإىل ط�ل��ب ال�ت�غ��ذي��ة ال��راج �ع��ة م��ن ال���ص��رك��اء
للتح�صن والتط�ير على امل�صروع.
واأ�صارت نائب رئي�ش جامعة االأمرة �صمية

للتكن�ل�جيا لل�ص�ؤون االأكادميية الدكت�رة
وجدان اأب� الهيجاء اىل اأن املراأة �صن� الرجل
يف العمل واالإجناز ،كما اأ�صارت اإىل �صبل زياده
م�صاركة امل ��راأة يف االك��ادمي �ي��ا ،وك�ي��ف عليها
العمل اأك ��رث م��ن ال��رج��ل لتنتقل م��ن الظل
اىل االأ�ص�اء ومن التهمي�ش اىل مركز العمل
واالجناز.
وكان الدكت�ر وليد �صامة ،اأ�صتاذ هند�صة
ال �ك �م �ب �ي���ت��ر ،وم �ن �� �ص��ق امل �� �ص��روع يف ج��ام�ع��ة
االأمرة �صمية للتكن�ل�جيا ا�صتعر�ش اأهداف
امل�صروع ،واملعيقات التي واجهت تنفيذه ،وما
اأ�صفر عنه من نتائج مفيدة ،وتطلعات ت�صعها
اجلامعة يف خططها نح� بناء قطاع تعليم
عال ودميقراطي بالتعاون مع ال�صركاء.
وي�صتمل امل ��ؤمت��ر ال ��ذي ي�صتمر لي�من
متتالين ،جل�صات تناق�ش امل�خ��رج��ات التي
مت�خ���ص��ت ع��ن امل� ��ؤمت ��ر ،وك�ي�ف�ي��ة تنفيذها،
واأم�ر اأخرى تتعلق مب�ا�صيع امل�صروع.
وح���ص��ر ح�ف��ل االف �ت �ت��اح اأم ��ن ع��ام احت��اد
اجل��ام �ع��ات ال �ع��رب �ي��ة ال��دك �ت���ر ع �م��رو ع��زت
�صام.

ب�ح��ث رئ�ي����ش جمل�ش ال �ن���اب املحامي
عبد الكرمي الدغمي لدى ا�صتقباله ام�ش
االأرب�ع��اء �صفر جمه�رية اأذرب�ي�ج��ان لدى
االردن ،ايلدار �صليم�ف ،العاقات الثنائية
بن البلدين ال�صديقن و�صبل تعزيزها يف
املجاالت كافة .
وبح�صب بيان �صادر عن املجل�ش ام�ش
 ،اك��د الدغمي اأهمية ال��صاية الها�صمية
ع �ل��ى امل �ق��د� �ص��ات االإ� �ص��ام �ي��ة وامل���ص�ي�ح�ي��ة
يف ال�ق��د���ش ال���ص��ري��ف ،م�صتعر�صاً م�اقف
جالة امللك عبداهلل الثاين جتاه الق�صية

الفل�صطينية وحتقيق االأمن واال�صتقرار يف
منطقة ال�صرق االو�صط.
واأ�� �ص ��اد ال���ص�ف��ر االأذرب �ي �ج��اين ب��ال��دور
الكبر الذي يق�م به االأردن بقيادة جالة
امل�ل��ك عبد اهلل ال�ث��اين يف حتقيق ال�صام
ال�صامل وال�ع��ادل باملنطقة م��ؤك�دًا اهتمام
ب��اده بتط�ير ال�ع��اق��ات م��ع االأردن مبا
يحقق امل���ص��ال��ح امل���ص��رك��ة ل�ك��ا البلدين
وال�صعبن ال�صديقن.
وح � �� � �ص� ��ر ال� � �ل� � �ق � ��اء رئ � �ي � ��� ��ش ج �م �ع �ي��ة
ال �� �ص��داق��ة ال��ربمل��ان �ي��ة االأردن � �ي ��ة م��ع دول
اآ�صيا واأوقيان��صيا ،الدكت�ر عبد الرحيم
املعايعة.

المرافق لولي العهد
الوفد اإلعالمي ُ
السعودي يزور شركة موضوع.كوم

نب�ض البلد -عمان
زار ال���ف��د االإع��ام��ي امل��راف��ق ل�صم� ويل
العهد ال�صع�دي حممد بن �صلمان مقر �صركة
“م��ص�ع.ك�م».
واأ�صاد اأع�صاء ال�فد بدور ال�صركة يف دعم
اللغة العربية يف املنطقة من خ��ال تقنيات
الذكاء اال�صطناعي ،واطلع�ا على اخلدمات
االأخ��رى التي تقدمها ال�صركة امل�جهة اإىل
القطاع احلك�مي ب�صكل ع��ام ،مثل خدمات
“ال�يب” و “قلم -م�صحح الكتابة الذكي».
وتخلل الزيارة ت�قيع اتفاقيات ومذكرات
ت�ع��اون ب��ن �صركة “م��ص�ع.ك�م” بح�ص�ر
مديرها التنفيذي رام��ي الق�ا�صمي ،وبع�ش
امل�ؤ�ص�صات ال�صع�دية الفاعلة ،بهدف تعزيز

ال�ت�ع��اون ب��ن “م��ص�ع.ك�م” وع ��دة جهات
اإع ��ام � �ي ��ة �� �ص� �ع ���دي ��ة م� ��ن خ � ��ال خ ��دم ��ات
“م��ص�ع” ،اأكرب م�قع عربي يف العامل ،بعدد
ي�صل اإىل اأكرث من  100ملي�ن زائر �صهريا،
حيث يقدم املعل�مة املتخ�ص�صة وامل�ث�قية
اإ�صافة اإىل حل�ل الذكاء اال�صطناعي.
ك �م��ا ت �� �ص �م �ن��ت ال � ��زي � ��ارة ت� �ك ��رمي رئ �ي ����ش
جمل�ش اإدارة هيئة ال�صحفين ال�صع�دين
خالد املالك ورئي�ش وكالة االأنباء ال�صع�دية
الدكت�ر فهد اآل عقران ،تقديرا جله�دهما
يف م���اك�ب��ة وحت�ق�ي��ق روؤي� ��ة امل�م�ل�ك��ة العربية
ال �� �ص �ع���دي��ة  2030ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ع�ن��اي��ة
باللغة العربية وتط�يرها من خال تقنيات
ال��ذك��اء اال�صطناعي ،ومب��ا يت�افق مع روؤي��ة
“م��ص�ع.ك�م».
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احتفاالت «العشرية الثانية» لمنتدى «ناديجدا»
نب�ض البلد ـ يلينا نيدوغينا
مت َّيز االحتفال الكبر بالذكرى الثانية
ل �ت �اأ� �ص �ي ����ش م �ن �ت��دى “ناديجدا” ل�ل���ص�ي��دات
��ص��دي�ق��ات ال�ث�ق��اف��ة ال��رو� �ص �ي��ة ،ع�ل��ى “م�صرح
ال�صم�ش” ،بح�ص�ر اأردين ورو� �ص��ي ومتعدد
الق�ميات كثيف ،من م�اطني �صتى جمه�ريات
“االحتاد ال�ص�فييتي” ال���ص��اب��ق ،واأ� �ص��دق��اء
الثقافة الرو�صية يف اململكة االأردنية الها�صمية،
ورجاالت الثقافة واالأدب واالإعام.

وب� �ه ��ذه امل �ن��ا� �ص �ب��ة ،ا� �ص �ت �ع��ر���ش ع� ��دد م��ن
ال�صخ�صيات يف كلماتهم التي ت�صمنت التهاين
بهذه املنا�صبة ،اأهمية دور منتدى “ناديجدا” يف
االأردن ،وتاأثره الكبر حملياً واأممياً ،ون�صاطه
الثقايف امل��ص�عي .ويف الكلمة الرئي�صية ،اأ�صاد
بعمانيات واأن���ص�ط��ة “ناديجدا” املت�ا�صلة
ك� ٌ�ل م��ن األيك�صي ري��ازان�ت���ص�ي��ف ،مم�ث��ل امل��رك��ز
الثقايف ال��رو��ص��ي يف َع � َّم��ان ،وم�ؤ�ص�صة “رو�ش
�صاترودنيت�صي�صتف�” ل��دى االأردن؛ وتاتيانا
غل��صينك� ،ممثِلة م�ؤ�ص�صة “رو�صكي مر”

يف اجلامعة االأردنية؛ ودميا حم�صاوي ،رئي�صة
“نادي اإب ��ن �صينا خل��ري�ج��ي ج��ام�ع��ات رو�صيا
واالحت ��اد ال�ص�فييتي”؛ و “اإير�صا دااأ�صي”
رئي�صة اجلالية ال�صي�صانية؛ ونتاليا نزارينك�
رئي�صة املنتدى ،وغرهم من ال�صخ�صيات التي
مت� ّث��ل ه�ي�ئ��ات نا�صطة يف “املجل�ش الرئا�صي
 CSORSيف الأردن” ،الذي يَ�صم خمتلف
اجلهات واملَ�صارب التي تدع� لتعزيز ال�صداقة
والتفاهم وثقافة ال�صام بن ال�صع�ب وتاأييد
ال�صلم العاملي.

وت���ص�م��ن احل �ف��ل ال� ��ذي اأك� ��د ج�م��اه��ري��ة
منتدى “ناديجدا” وتاأثره الثقايف االإن�صاين،
اأغ ��انٍ ه��ادف��ة بلغات م�ت�ع��ددة ،متيزت ب � أ
�االبعاد
الفنية والجمالية ،وم �ق �ط���ع��ات غ�ن��ائ�ي��ة -
راق���ص��ة ل�اأط�ف��ال وال�ت��ام�ي��ذ وال�صبيبة من
اجلن�صن ،لفرقة الرق�ش التابعة لِ ”البيت
ال��رو� �ص��ي يف َع َّمان” ،ك �م��ا اأث� � ��ارت امل�غ�ن�ي��ات
املحرفات “تيا فاين” ووالدتها “اإيكاترينا
كرا�صن�فا” ،اإع�ج��اب احل���ص���ر ،ك��ذل��ك االأم��ر
لل ُمغ ِّني ال�صاب املحرف �صادي عبد القادر.

نب�ض البلد – مرمي القا�سم
ق��ال ال�ن��اط��ق االع��ام��ي ب��ا��ص��م وزارة
ال �ع��دل ن��زار اخل��راب���ص��ة ان دوائ ��ر الكاتب
ال�ع��دل اجن��زت خ��ال ال�صهر امل��ا��ص��ي 23
ال � ��ف م �ع��ام �ل��ة ف �ي �م��ا ب �ل��غ ع � ��دد االوراق
الق�صائية امل�ؤر�صفة ملي�ين ورقة لذات
الفرة .
وا�صاف يف حديث خا�ش لانباط انه
مت ا�صدار  93حكما ق�صائيا بعق�بة بديلة
عن احلب�ش  ،ومت تنفيذ  35حكم عق�بة
ب��دي�ل��ة ع��ن ع�ق���ب��ة احل�ب����ش ف�ي�م��ا مت عقد

 3716جل�صة حماكمة عن بعد واجناز
 409مزادات الكرونية لنف�ش الفرة .
وفيما يتعلق ب�صهادة ع��دم حمك�مية
ا� � �ص� ��ار اخل ��راب� ��� �ص ��ة اىل ان � ��ه مت ا�� �ص ��دار
� 29299صهادة باللغة العربية الكرونيا
و � � 2808ص �ه��ادات ب��ال �ل �غ��ة االجن �ل �ي��زي��ة
الكرونيا لذات الفرة .
ول�ف��ت اىل ان ع��دد امل�ع��ام��ات املنجزة
يف امل��رك��ز ال���ص��ام��ل ل�ل�خ��دم��ات احل�ك���م�ي��ة
فرع العا�صمة بلغ  28237معاملة وفرع
الزرقاء  10910معامات وفرع الكرك
 3454معاملة لنف�ش الفرة .

املـحـلـي
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مندوبا عن الملكة  ..عويس يكرم الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي
عمان
االنباطّ -
م �ن��دوب �اً ع��ن ج��ال��ة امل�ل�ك��ة ران �ي��ا ال�ع�ب��داهلل
ك � ّرم وزي��ر ّ
التبية وال ّتعليم الأ��س�ت��اذ الدّكتور
أم�س الفائزين بجائزة امللكة رانيا
وجيه عوي�س ا ِ
ال�سابعة،
ال�ع�ب��داهلل للمدير املتم ّيز يف دورت�ه��ا ّ
وجائزة امللكة رانيا العبداهلل للمع ّلم املتم ّيز يف
ال�ساد�سة ع�سرة لعام  ،2022و”جائزة
دورتها ّ
مديريّات ّ
التبية وال ّتعليم الدّاعمة لل ّتم ُّيز”
يف دورتها ال ّثانية .وذلك خال حفل ال ّتكرمي
الذي اأقيم يف ق�سر ال ّثقافة يف مدينة احل�سني
ّ
لل�سباب ،يوم الربعاء املوافق الثاين والع�سرين
م��ن ح��زي��ران .وق ��ام م �ن��دوب جالتها بتوزيع
ال� �دّروع وال��� ّ�س�ه��ادات على الفائزين ،وتهنئتهم
ع �ل��ى ف ��وزه ��م ،ال � ��ذي ُي� �ع� � ّد رم � � � ًزا ل�ت�ف��ان�ي�ه��م،
وتاأثريهم الإيجابي يف تخريج طلبة منتجني
ومف ّكرين ومنتمني ملجتمعهم.
وكانت جمعية اجلائزة قد اأعلنت عن ت�سلمها
( )3898ط�ل��ب تر�سيح م��ن ك��ا ّف��ة م��دي��ر ّي��ات
ّ
التبية وال ّتعليم على م�ستوى اململكة ،تو ّزعت
بواقع ( )3590طل ًبا جلائزة املع ّلم املتم ّيز  ،و
ثاثمئة وثمانية طلبات جلائزة املدير املتم ّيز.
كما ح�سل ( )7مديرين ومديرات و ()19
مع ّلماً ومع ّلمة على �سهادة متيز على م�ستوى
اململكة ،بينما ح�سل ( )5مديرين ومديرات و
( )8معلمني ومعلمات على �سهادة تقدير على
م�ستوى اململكة .ونالت مديريّة (بني عبيد)
عن اإقليم ّ
ال�سمال ،ومديريّة (القوي�سمة) عن
اإقليم الو�سط ،ومديريّة
(ال �ق �� �س��ر) ع ��ن اإق �ل �ي��م اجل� �ن ��وب � �س �ه��ادات
ال ّتقدير عن جائزة مديريّات ّ
التبية وال ّتعليم
ال �دّاع �م��ة ل�ل� ّت�م� ُّي��ز ت �ق��دي � ًرا جل �ه��ود م��دي��ر ّي��ات
ّ
التبية وال ّتعليم ،وم�ساهماتها يف ن�سر ثقافة
ّ
التميز وتعميقه .وحت�ظ��ى م��دي��ر ّي��ات التبية
وال ّتعليم الفائزة بحوافز معنو ّي ٍة ُم َق َّد َم ٍة من
جمع ّية اجل��ائ��زة ّ
بال�سراكة م��ع وزارة ّ
التبية
وال ّتعليم.

وخال الكلمة التي األقتها يف احلفل� ،س ّلطت
املدير ال ّتنفيذيّ للجمع ّية لبنى طوقانّ ،
ال�سوء
على ال ّتطوير ال��ذي اأح��دث�ت��ه جمع ّية اجلائزة
غريات وامل�ستجدّات
يف اأعمالها؛ مبا يواكبُ ال ّت ّ
التي ط��راأت على عمل َّية ال ّتعليم ،ومنها تهيئة
ّ
للمت�سحني كا ّفة ،يحاكي البيئة
مركز لل ّتقييم
ّ
ّ
ّ
ال�سف ّية ،يوفر نف�س الظروف لكافة املت�سحني،
ّ
كما عملت على اإطاق �سل�سلة من ال�ستبانات،
خاطبت ّ
الطلبة ،واأول�ي��اء الأم��ور ،والتبويّني
ال ّزماء ،وموؤ�س�سات املجتمع املعن ّية؛ لتح�س َل
على ال ّتغذية ال� ّراج�ع��ة ح��ول ّ
املر�سحني ،حيث
ا��س�ت�ل�م��ت اجل �م �ع � ّي��ة اأك � ��ر م ��ن ع �� �س��رة اآلف
تخ�س خم�س ًة و�ست َ
ني تربويًا و�سلوا
م�ساركةّ ،
للمراحل ال ّنهائ ّية ،كما تناولت ط��وق��ان اأب��رز
نتائج م�سروع ماأ�س�سة جمع ّية اجلائزة يف الوزارة
الذي بداأ يف عام  ، 2018وجت ّلى يف ازدياد ن�سبة
تفعيل املتم ّيزين يف ن�سر ثقافة ال ّتم ُّيز وتعميقه
يف امل �ي��دان ال � ّ�تب ��ويّ  ،وازدي� ��اد اأع� ��داد امل��دار���س
امل�ساركة يف م�سروع “جمتمع بيئتي الأجمل”؛
لت�س َل اإىل  819مدر�سة .كما و ّ
مت ال�ستفادة
م��ن ب�ي��ان��ات جمع ّية اجل��ائ��زة لتنفيذ درا�ستني

ّ
بال�سراكة مع الوزارة .وختمت طوقان حديثها
ب���س�ك��ر ك��ا ّف��ة داع �م��ي اجل �م �ع � ّي��ة ،وف ��رق العمل
مي حلفل
املختلفة ،و�سركة زي��ن ال� ّراع��ي ّ
الر�س ّ
ال ّتكرمي لهذا العام.
وح�سر احلفل اأع�ساء جمل�س اإدارة جمع ّية
اجل ��ائ ��زة ،و��س�خ���س� ّي��ات ت��رب��و ّي��ة ،واإع��ام � ّي��ة،
و�سركاء ،وداعمو جمع ّية اجلائزة من القطاعَ�ني
واخلا�س ،ونحو  1800تربويّ من جميع
العا ّم
ّ
مديريّات ّ
التبية وال ّتعليم يف اململكة ،اإ�ساف ًة
ومن�سقي
اإىل جلان ال ّتقييم يف جوائز اجلمع ّيةّ ،
اجل��وائ��ز .وا�سته�لت مرا�سم الحتفال مبوكب
مو�سيقي ي�ستعر�س ّ
املر�سحني ال ّنهائ ّيني لهذا
ّ
العام ،كنوع من ال�ستقبال املم ّيز لهم ،والحتفاء
بو�سولهم لهذه املرحلة من ال ّتم ُّيز ال� ّ�تب��ويّ
من بني اآلف املتقدّمني.
وع��ن ال�ف�ئ��ة الأوىل جل��ائ��زة امل��دي��ر املتم ّيز،
والتي ت�سمل امل��دار���س التي يكون ع��دد طلبتها
 300ط��ال��ب اأو اأق� � ��ل ،ح���س�ل��ت ع �ل��ى امل��رك��ز
الأ ّول امل ��دي ��رة (رح� �م ��ه م �ع ��زي ال ��رول ��ه م��ن
م��دي��ر ّي��ة الق�سر) وح�سل على امل��رك��ز ال� ّث��اين
امل��دي��ر (م��اه��ر حم�م��د ال �ق��رال��ه م��ن م��دي��ر ّي��ة

الكرك) .كما ح�سلت على املركز ال ّثالث املديرة
(متا�سر ابراهيم مهيدات من مديرية الطيبة
والو�سطية) .وعن الفئة الثانية جلائزة املدير
املتم ّيز التي ت�سمل املدار�س التي يزيد طلبتها
ع��ن  300ط��ال��ب ،ح�سلت على امل��رك��ز ال� ّث��اين
ك � ٌّ�ل م��ن امل ��دي ��رة (ت �غ��ري��د ع �ب��داهلل ال���س��واب�ك��ه
م��ن م��دي��ر ّي��ة ال�ق��وي���س�م��ة)  ،وامل��دي��ر (م ��روان
عبداحلافظ ابو الربع من مديريّة القوي�سمة).
كما ح�سلت على املركز ال ّثالث عن هذا الفئة
ٌّ
كل من املديرة (ابت�سام �سليمان النواي�سه من
مديريّة الأغوار اجلنوبية واملديرة مها ادري�س
ع�سفور من مديريّة عني البا�سا).
اأمّا عن الفئة الأوىل (اأ) جلائزة املع ّلم املتم ّيز
ريا�س الأط�ف��ال ،للمرحلتني الأوىل وال ّثانية،
فقد ح�سلت على امل��رك��ز ال� ّث��اين املع ّلمة (تقى
ح�سني الك�سا�سبه من مديريّة العقبة) ،وح�سلت
ع�ل��ى امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ك � ٌّ�ل م��ن امل�ع� ّل�م�ت��ني (رمي
عبدالكرمي املطر من مديريّة البادية ال�سمالية
ال�غ��رب�ي��ة وامل�ع� ّل�م��ة ��س��ادي��ه ع��دن��ان ع�ن�ي��زات من
مديريّة عجلون).
وعن الفئة الأوىل (ب) التي ت�سمل التعليم

غرفة التجارة األميركية في األردن تبحث آليات زيادة حجم
الصادرات إلى أميركا

لل�سفوف :الأ ّول حتى ال ّثالث ،فقد
أ�سا�سي ّ
ال ّ
ح���س�ل��ت ع �ل��ى امل ��رك ��ز الأ ّول امل �ع � ّل �م��ة (��س�ه��ري
م�سطفى ح���س��ني م��ن م��دي��ر ّي��ة ال�ق��وي���س�م��ة)،
وح�سلت على املركز ال ّثاين املع ّلمة (لني جعفر
عليان من مديريّة القوي�سمة) و ح�سلت على
املركز ال ّثالث اأربع مع ّلمات ،وهنّ (املع ّلمة ا�سام
حم�م��ود ج��ال م��ن م��دي��ر ّي��ة ال��زرق��اء الأوىل،
امل�ع� ّل�م��ة ران �ي��ا ف��ال��ح ال�ت�ي��م م��ن م��دي��ر ّي��ة ل��واء
�سحاب؛ املع ّلمة رقيه عبدالفتاح املحا�سنه من
مديريّة الق�سر؛ واملع ّلمة فاطمه علي ال�سرحان
من مديريّة البادية ال�سمالية الغربية).
وع ��ن ال�ف�ئ��ة ال � ّث��ان �ي��ة ال �ت��ي ت���س�م��ل ال ّتعليم
الأ� �س��ا� �س� ّ�ي ل�ل��ّ��س�ف��وف :ال � ّراب��ع ح�ت��ى ال��� ّ�س��اد���س،
فقد ح�سلت على املركز ال ّثاين املع ّلمة (فريال
من�سور ال�ك��ور م��ن م��دي��ر ّي��ة اجل �ي��زة) ،و ح�سل
ع�ل��ى امل��رك��ز ال� ّث��ال��ث م�ع� ّل�م�ت��ان ،وه�م��ا (املع ّلمة
ازدهار ح�سن عثمان من مديريّة القوي�سمة ؛ و
املع ّلمة ربا حممد النعانعه من مديريّة ب�سريا).
وع��ن ال�ف�ئ��ة ال� ّث��ال�ث��ة ال �ت��ي ت�سمل ال ّتعليم
ال�سابع حتى العا�سر ،فقد
أ�سا�سي ّ
لل�سفوفّ :
ال ّ
ح�سل على امل��رك��ز الأ ّول م��ن املع ّلمني (املع ّلم
ا�سرف امني غنيم من مديريّة ماأدبا) ،وح�سلت
على امل��رك��ز ال� ّث��اين املع ّلمة (دلل عبد املهدي
التميمي من مديريّة ال�ك��ورة) و ح�سلت على
املركز الثالث املع ّلمة (�سمريه فاح اخلري�سه
من مديرية املوقر).
وع��ن ال�ف�ئ��ة ال � ّراب �ع��ة ال�ت��ي ت�سمل ال ّتعليم
ال � ّث��ان��ويّ الأك ��ادمي � ّ�ي ل�ل��ّ��س� ّف��ني احل ��ادي ع�سر
وال� ّث��اين ع�سر ،فقد ح�سل على امل��رك��ز ال ّثاين
املع ّلم (ام��ني حممد امل�سيعدين م��ن مديريّة
الطفيلة) ،و ح�سلت على املركز ال ّثالث املع ّلمة
(ه��ال��ه تي�سري ال���س�ي��خ م��ن م��دي��ر ّي��ة ال��زرق��اء
الأوىل).
ّ
وع��ن الفئة اخلام�سة التي ت�سمل التعليم
لل�س ّفني احلادي ع�سر وال ّثاين
ال ّثانويّ
املهني ّ
ّ
ع�سر ،فقد ح�سلت على املركز ال ّثالث مع ّلمتان،
وهما (املع ّلمة اميان علي ال�سرفاء من مديريّة

األزمات ينفذ تمرينًا الختبار جاهزية
المعابر الحدودية في التعامل مع
األوبئة
نب�ض البلد -عمان

نب�ض البلد -عمان
بحثت غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة الأم��ريك�ي��ة يف الأردن،
خ� ��ال ج�ل���س��ة يف م �ق��ره��ا ،اآل� �ي ��ات زي� � ��ادة حجم
ال � �� � �س ��ادرات الأردن� � �ي � ��ة اإىل ال� ��ولي� ��ات امل �ت �ح��دة
الأمريكية ،وال�سعوبات اللوج�ستية التي تواجهها،
�سمن املعطيات احلالية ،من ارتفاع اأ�سعار ال�سحن
ال�ب�ح��ري ع��امل�ي��ا ،وع ��دم وج ��ود خ �ط��وط ماحية

�سريعة التدد من واإىل ميناء العقبة.
واأو��س��ح بيان عن الغرفة ،ام�س الأرب �ع��اء ،اأن
اجلل�سة ت �اأت��ي �سمن �سل�سلة ح� ��وارات ،تراأ�سها
رئ�ي����س ال�غ��رف��ة ��س��ام��ر ج� ��ودة ،ب�ح���س��ور ع�سوي
املجل�س ،ط��ارق الطباع ون��ورا مهيار ،وع��دد من
ممثلي القطاع اخل��ا���س ،وممثلني ع��ن ال�سفارة
الأمريكية يف الأردن.
واتفق احل�سور على اأن يكون ميناء العقبة هو

اخليار الأ�سا�سي خلدمة ال�سادرات والواردات اإىل
الأردن ،يف ظل توقعات ب��ازدي��اد حجم ال�سادرات
اإىل ال��ولي��ات املتحدة الأمريكية خ��ال الأع��وام
املقبلة.
واأك� ��دوا اأن ال�ت�اأخ��ري يف ال�ع�م��ل ك�ف��ري��ق واح��د
ل��ن ي�سب يف م�سلحة ال���س��ادرات الأردن �ي��ة ،مما
�سيفقدها قيمتها التناف�سية يف حال عدم اأخذ اأي
قرار مدعوم من احلكومة الأردنية بالتعاون مع

ميناء حاويات العقبة و�سركة “تطوير العقبة”،
للو�سول اإىل �سركات املاحة العاملية.
وح�سر اجلل�سة املدير التجاري التنفيذي يف
ال�سفارة الأمريكية يف الأردن ،ومدير عام �سركة
“تطوير العقبة” ،واأع�ساء جمل�س اإدارة ميناء
ح��اوي��ات ال�ع�ق�ب��ة ،ومم�ث�ل��ني ع��ن ��س��رك��ات ماحة
عاملية ،واأع���س��اء الهيئة العامة لغرفة التجارة
الأمريكية.

بني عبيد) ،واملع ّلمة (حنان حممود ال�سقريات
من مديريّة معان).
امللكي ّ
ّ
للتبويّني
�رمي
�
ك
�
ت
�
ل
ا
كما اأ َّن م�ي��زات
ّ
ً
امل�ك� ّرم��ني ت�سمل اأي����س��ا ح��واف��ز م��اد ّي��ة قدّمتها
جمع ّية اجل��ائ��زة للمك ّرمني يف احل �ف��ل ،حيث
ُم ِن َح احلا�سل على املركز الأ ّول يف جائزة املدير
املتم ّيز م�ك��اف�اأة نقديّة قيمتها  5اآلف دينار،
وال ّثاين  4اآلف دينار ،وال ّثالث  3اآلف دينار ،
كما قدّمت جمع ّية اجلائزة مكافاأة بقيمة 500
دينار ملَن ح�سل على �سهادة تقدير على م�ستوى
امل�م�ل�ك��ة .اأم ��ا بال ّن�سبة جل��ائ��زة امل�ع� ّل��م املتم ّيز،
فيمنح احلا�سل على املركز الأ ّول مكافاأة نقديّة
قيمتها  4اآلف دينار ،وال ّثاين  3اآلف دينار،
وال ّثالث األفا دينار ،ومكافاأة بقيمة  400دينار
مل َ��ن ح���س��ل ع�ل��ى ��س�ه��ادة ت�ق��دي��ر ع�ل��ى م�ستوى
اململكة.
واإ� �س ��اف � ًة اإىل ذل ��ك ف � �اإنّ احل��ا� �س �ل��ني على
� �س �ه��ادات ال � ّت �م � ُّي��ز ي �ح� َ�ظ � ْو َن ب �ح��واف��ز م�ع�ن��و ّي� ٍة
ُم � َق � َّد َم � ٍة م��ن جمع ّية اجل��ائ��زة ب��ال��� ّ�س��راك��ة مع
وزارة ال� ّ�تب�ي��ة وال ّتعليم ،ومو ّؤ�س�سات القطاع
اخل ��ا� � ّ�س ،وم �وؤ�� ّ�س �� �س��ات ت��رب��و ّي��ة واأك ��ادمي� � ّي ��ة،
ومو ّؤ�س�سات اإع��ام� ّي��ة ،تتم ّث ُل يف بعثاتٍ ومِ � َن� ٍ�ح
وفر�س
درا�س ّي ٍة عُليا (ماج�ستري ودبلوم عايل)،
ِ
تنمي ٍة مهن ّية ،م�ث��ل :ال� �س��تاك يف ال � �دّورات،
واملوؤمترات ،وال ّندوات املحل ّية والعامل ّية ،عاو ًة
على ما يتم ّتعون به من ال ّتغطية الإعام ّية؛
ل�ت�ع��ري��ف امل�ج�ت�م��ع امل �ح �ل� ّ�ي ب �اأدائ �ه��م امل�ت�م� ّي��ز،
ومم��ار��س��ات�ه��م ال� ّ�تب��و ّي��ة ال�ف���س�ل��ى ،وق�س�س
جن��اح�ه��م ،وم �ب��ادرات �ه��م يف امل �ي��دان ال� ّ�تب��ويّ ،
�سمن ل�ق��اءات متلفزة ،ون�سر ال ّتفا�سيل على
الجتماعي.
مواقع ال ّتوا�سل
ّ
واأ ّم ��ا احل��واف��ز امل�ع�ن��و ّي��ة امل�ق� َّدم��ة م��ن وزارة
ال� ّ�تب�ي��ة وال ّتعليم فتت�س ّمن ن�ق� َ
�اط اأف�سل ّي ٍة
َ
للح�سول ع�ل��ى رت�ب��ة اأع �ل��ى ،ون �ق��اط اأف�سل ّي ٍة
ل��ارت�ق��اء ال��وظ�ي�ف� ّ�ي ،واملناف�سة على البعثات
ال� �دّرا�� �س� � ّي ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة؛ ل �ل � ّت �ق��دُّ م مب���س�ت��واه��م
اأكادمي ًّيا وتربويًّا.

ن ّفذ املركز الوطني لاأمن واإدارة الأزمات،
ام�س الأرب �ع��اء ،يف حمافظة العقبة مترينًا
وطنياً لختبار خطة ال�ستجابة للطوارئ
ال�سحية يف املعابر احل��دودي��ة ،بالتعاون مع
وزارة ال�سحة ،واخل��دم��ات الطبية امللكية،
واملركز الوطني ملكافحة الأوبئة والأمرا�س
ال �� �س��اري��ة ،وم�ن�ظ�م�ت��ي ال �� �س �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة و
الدولية للهجرة.
وق ��ال ن��ائ��ب �سمو رئ�ي����س امل��رك��ز الوطني
ل� �اأم ��ن واإدارة الأزم� � � ��ات ،ال �ع �م �ي��د ال��رك��ن
حامت الزعبي اإن هذا التمرين ياأتي لتعزيز
اجل ��اه ��زي ��ة واخ� �ت� �ب ��ار اخل �ط ��ط ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
املنبثقة ع��ن اخل�ط��ة ال��وط�ن�ي��ة للتعامل مع
الأم��را���س الوبائية ال�ت��ي اأع��ده��ا امل��رك��ز عام
 2017ملواجهة اأن��واع الأوبئة كافة ،والتي
تخ�سع ب�سكل م�ستمر للتحديث والتطوير
لتحقيق التكامل بني جميع اجلهات املعنية.
واأك� ��دت رئ�ي���س��ة امل��رك��ز ال��وط�ن��ي ملكافحة
الأوبئة والأمرا�س ال�سارية ،الدكتورة رائدة

ال �ق �ط��ب ،اأن ه ��ذا ال �ت �م��ري��ن ج ��اء ل��ت��س�ي��خ
دور امل��رك��ز يف ر� �س��د الأوب� �ئ ��ة وال�ك���س��ف عن
التهديدات اجل��دي��دة للوقاية منها ،خا�سة
عرب املنافذ واملعابر احل��دودي��ة ،وم��ن اأهمها
معابر مدينة العقبة ،وال�ت��ي جتمع م��ا بني
املعابر الربية ،والبحرية واجلوية.
واأ�سارت اإىل اأن م�ساركة املركز يف فعاليات
ه��ذا ال�ت�م��ري��ن ،ت �وؤك��د اأه�م�ي��ة دور امل��رك��ز يف
تن�سيق جهود ال�ستجابة لاأوبئة واجلوائح
من خ��ال توفري الأدل��ة العلمية الر�سينة،
وال �ت �ع��اون م��ع امل�وؤ��س���س��ات امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة
املعنية بهذا ال�ساأن ،ل�سمان الل�ت��زام باأعلى
معايري ال�ستعداد وال�ستجابة يف مكافحة
الأمرا�س.
من جهتها ،اأ�سارت مديرة م�سروع تطوير
ال�سحة العامة يف املعابر احلدودية ،الدكتورة
منال علي ،اإىل اأن اختبار اخلطط واجلاهزية
ي �ع��زز اأط ��ر ال �ت �ع��اون وال �ع �م��ل امل �� �س��تك بني
ج �م �ي��ع ال �ق �ط��اع��ات احل �ك��وم �ي��ة وامل �ن �ظ �م��ات
الإن�سانية ،ويخترب قدرة املعابر ب�سكل دوري
على مواجهة التحديات الوبائية الطارئة.

االقت�صادي
اخلمي�س
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االحصاءات العامة :ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين
في نيسان ٪٢٠
نب�ض البلد – �سب�أ ال�سكر
ارت �ف��ع ال��رق��م القيا�سي لأ��س�ع��ار املنتجني
ال�سناعيني ل�سهر ني�سان م��ن ال�ع��ام احل��ايل
لي�سل اىل  145.80مقارنة ب 121.81
لنف�س ال�سهر من العام املا�سي بارتفاع ن�سبته
 19.69باملائة وفقًا للتقرير ال�سهري للرقم
القيا�سي لأ�سعار املنتجني ال�سناعيني ال�سادر
عن دائرة الإح�ساءات العامة.
واأظهر التقرير اأبرز املجموعات ال�سناعيه
ال �ت��ي ��س��اه�م��ت يف الرت �ف ��اع وه ��ي ال���س�ن��اع��ات
ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة مب �ق��دار 17.50نقطه مئوية
ت�سكل اأهميتها الن�سبية  86.0باملائة والرقم
القيا�سي لل�سناعات ال�ستخراجية مبقدار
 2.30نقطه مئوية ت�سكل اأهميتها الن�سبية
 8.2باملائة يف حني انخف�س الرقم القيا�سي
لأ�سعار الكهرباء مبقدار  0.11نقطه مئوية

ت�سكل اأهميتها الن�سبية  5.8باملائة.
وي�سري التقرير اىل ارتفاع الرقم القيا�سي
ال �ع��ام لأ� �س �ع��ار امل�ن�ت�ج��ني ال���س�ن��اع�ي��ني ل�سهر
ني�سان من العام احلايل لي�سل اىل 145.80
مقارنة ب  137.43ل�سهر اأذار من نف�س العام
املا�سي لريتفع بن�سبة  6.10باملائة نتيجة

ارت �ف��اع ال��رق��م ال�ق�ي��ا��س��ي لأ� �س �ع��ار ال�سناعات
ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة مب� �ق ��دار  5.55ن �ق �ط��ه م�ئ��وي��ة
ت�سكل اأهميتها الن�سبية  86.0باملائة والرقم
القيا�سي لأ��س�ع��ار ال�سناعات ال�ستخراجيه
مبقدار  0.68نقطه مئوية ت�سكل اأهميتها
الن�سبية  8.2باملائة يف حني انخف�س الرقم

ال�ق�ي��ا��س��ي لأ� �س �ع��ار ال�ك�ه��رب��اء مب �ق��دار 0.14
نقطه مئوية ت�سكل اأهميتها
الن�سبية 8ر 5باملائة .
ي�سار اإىل انه خالل الثلث الأول من العام
احل��ايل ارت�ف��ع ال��رق��م القيا�سي ال�ع��ام لأ�سعار
املنتجني ال�سناعيني لي�سل اىل 136.75
م �ق��ارن��ة ب  118.84ل�ن�ف����س ال� �ف ��رة من
العام املا�سي لريتفع الرقم القيا�سي بن�سبة
 15.07باملائة نتيجة اأرتفاع الرقم القيا�سي
لأ�سعار ال�سناعات التحويليه مبقدار 13.71
نقطه مئوية ت�سكل اأهميتها الن�سبية 86.0
ب��امل��ائ��ة وال��رق��م القيا�سي لأ��س�ع��ار ال�سناعات
ال�ستخراجيه مبقدار  1.56نقطه مئوية
ت�سكل اأهميتها الن�سبية  8.2باملائة يف حني
انخف�س ال��رق��م القيا�سي لأ��س�ع��ار الكهرباء
مب�ق��دا  0.19نقطه م�ئ��وي��ة ،وال �ت��ي ت�سكل
اأهميتها الن�سبية 8ر 5باملائة .

ارتفاع الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي لشهر نيسان
الماضي بنسبة 8٠ر 4بالمائة مقارنة بنفس العام
نب�ض البلد – �سب�أ ال�سكر
ارتفع الرقم القيا�سي العام لكميات الإنتاج
ال���س�ن��اع��ي ل�سهر ن�ي���س��ان م��ن ال �ع��ام احل��ايل
لي�سل اىل  92.43مقابل  88.20لنف�س
ال�سهر من العام املا�سي بارتفا ًع ن�سبته 4.80
باملائة وفقَا للتقرير ال�سهري املتعلق بالرقم
ال�ق�ي��ا��س��ي ال �ع��ام ل�ك�م�ي��ات الإن� �ت ��اج ال�سناعي
ال�سادر عن دائرة الإح�ساءات العامة.
وب��ني التقرير ان ارت�ف��اع الرقم القيا�سي
لكميات اإن �ت��اج ق�ط��اع ال�سناعات التحويلية
مبقدار  2.81نقطه ت�سكل اأهميته�ا الن�سبية

 86.01ب��امل��ائ��ة وال��رق��م القيا�سي لكميات
اإنتاج قطاع ال�سناعات ال�ستخراجية مبقدار
 2.01نقطه مئويه ت�سكل اأهميتها الن�سبية
 8.22باملائة يف حني انخف�س الرقم القيا�سي
لكميات اإنتاج الكهرباء
مبقدار  0.02نقطه مئويه ت�سكل اأهميتها
الن�سبية .5.76%
وي �� �س��ريال �ت �ق��ري��ر اإىل ان �خ �ف��ا���س ال��رق��م
ال�ق�ي��ا��س��ي ال �ع��ام ل�ك�م�ي��ات الإن� �ت ��اج ال�سناعي
ل�سهر ني�سان م��ن ال�ع��ام احل ��ايل لي�سل اىل
 92.43مقابل  96.50ل�سهر اآذار من نف�س
ال�ع��ام م�سج ً
ال انخفا�ساً ن�سبته .4.23%

نتيجة ان�خ�ف��ا���س ال��رق��م ال�ق�ي��ا��س��ي لكميات
اإن �ت��اج ق�ط��اع ال���س�ن��اع��ات التحويلية مب�ق��دار
 3.09نقطه مئويه ت�سكل اأهميتها الن�سبية
 ،86.01%والرقم القيا�سي لكميات اإنتاج
الكهرباء مبقدار  1.54نقطه مئويه ت�سكل
اأهميتها الن�سبية  ،5.76%يف ح��ني ارتفع
الرقم القيا�سي لكميات اإنتاج قطاع ال�سناعات
ال�ستخراجية مب�ق��دار  0.41نقطه مئويه
ت�سكل اأهميتها الن�سبية 22ر 8باملائة .
ومبقارنة الأرق ��ام القيا�سية للثلث الأول
من العام احلايل تبني ارتفاع الرقم القيا�سي
ال�ع��ام لكميات الإن �ت��اج ال�سناعي لي�سل اىل

 90.80م�ق��اب��ل  86.14ل�ن�ف����س ال�ف��رة
م��ن ال �ع��ام امل��ا��س��ي ل��ريت�ف��ع ال��رق��م القيا�سي
لالنتاج ال�سناعي بن�سبة  5.41%نتج عن
ه��ذا ال�ن�م��و ارت �ف��اع ال��رق��م القيا�سي لكميات
اإن �ت��اج ق�ط��اع ال���س�ن��اع��ات التحويلية مب�ق��دار
 4.01نقطه مئويه ت�سكل اأهميتها الن�سبية
 86.01%والرقم القيا�سي لكميات اإنتاج
ق �ط��اع ال �� �س �ن��اع��ات ال� �س �ت �خ��راج �ي��ة مب �ق��دار
 0.67نقطه مئويه ت�سكل اأهميتها الن�سبية
 ،8.22%وال��رق��م القيا�سي لكميات اإنتاج
الكهرباء مبقدار  0.72نقطه مئويه والتي
ت�سكل اأهميتها الن�سبية 76ر 5باملائة.

تجارة عمان تبحث والسفير البرازيلي تعزيز العالقات االقتصادية
نب�ض البلد – عم�ن
بحث نائب رئي�س غرفة جتارة عمان نبيل
اخلطيب مع ال�سفري الربازيلي لدى اململكة
روي اأم��ارال� ،سبل تنمية العالقات التجارية
وال�ستثمارية وتنويع قاعدة ال�سلع املتبادلة
ب��ني ال �ب �ل��دي��ن ال���س��دي�ق��ني ودور م�وؤ��س���س��ات
القطاع اخلا�س بهذا اخل�سو�س.
وح�سب ب�ي��ان للغرفة اأم����س الأرب �ع��اء ،اأك��د
اخلطيب وجود اهتمام خا�س من جتارة عمان
لتعزيز ال�ع��الق��ات القت�سادية م��ع ال��ربازي��ل
يف خم�ت�ل��ف امل �ج ��الت وزي � ��ادة ح�ج��م ال�ت�ب��ادل
التجاري وت�سجيع القطاع اخلا�س على تنظيم
امل�سروعات امل�سركة.
وذك � ��ر اأن ح �ج��م ال �ت �ب ��ادل ال �ت �ج ��اري بني

البلدين بلغ العام املا�سي  419مليون دول،
منها  293مليون دولر م�ستوردات للمملكة،
مقابل  126مليون دولر ��س��ادرات معظمها
من البوتا�س والأ�سمدة الزراعية ،معربا عن
اأمله يف الو�سول اإىل التعاون ال�سراتيجي يف
جمال الأمن الغذائي بني البلدين.
واأك� � ��د اأه �م �ي��ة ت� �ب ��ادل ال � ��زي � ��ارات ل �ل��وف��ود
التجارية املتخ�س�سة وامل�ستثمرين وامل�ساركة
ب��امل�ع��ار���س ل��دى اجل��ان �ب��ني ،واإي �ج��اد الآل �ي��ات
املنا�سبة والفاعلة لتبادل املعلومات والفر�س
ال�ستثمارية بني البلدين.
واأب � ��دى اخل�ط�ي��ب ا� �س �ت �ع��داد غ��رف��ة جت��ارة
عمان لن�سر الفر�س التجارية وال�ستثمارية
الواردة اإليها من اجلانب الربازيلي وتعميمها
على القطاعات التجارية واخلدمية.

ب� � � � ��دوره ،اأ�� � �س � ��ار ال� ��� �س� �ف ��ري اأم� � � � � ��ارال اإىل
اه�ت�م��ام ب ��الده بتطوير ال �ع��الق��ات التجارية
والقت�سادية مع اململكة ،وتعميق التعاون بني
موؤ�س�سات القطاع اخلا�س ،موؤكدا وجود رغبة
لدى اجلانب الربازيلي لتوقيع اتفاقية جتارة
حرة بني البلدين.
واأو�� � �س � ��ح اأن ال � ��ربازي � ��ل ت �� �س �ع��ى ل ��زي ��ادة
م�ستورداتها م��ن ال�سلع الأردن �ي��ة ،ول �سيما
الأ� �س �م��دة ن�ظ��را ل�ت�ط��ور ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي يف
ب��الده وارت �ف��اع كميات الإن �ت��اج لتعزيز الأم��ن
ال �غ��ذائ��ي وم ��ا ي�ق��اب�ل��ه زي� ��ادة يف ال�ط�ل��ب على
الأ�سمدة.
واأ� �س��اف ال�سفري اأم� ��ارال اأن ال�ت�ج��ارة بني
الأردن والربازيل تطورت ب�سكل كبري يف كال
الجت��اه��ني ،حيث من��ت � �س��ادرات الأردن اإىل

الربازيل خالل الأ�سهر اخلم�سة املا�سية من
ال �ع��ام احل ��ايل بن�سبة  60ب��امل�ئ��ة ،فيما زادت
امل�ستوردات لنف�س الفرة  250باملئة.
وج � ��رى خ� ��الل ال �ل �ق��اء ا� �س �ت �ع��را���س اآف� ��اق
ال � �ت � �ع ��اون يف خم �ت �ل��ف امل� � �ج � ��الت ،وخ��ا� �س��ة
القت�سادية منها ،واأب��دى اجلانبان رغبتهما
بتعزيز ال�سراكة والتعاون القت�سادي والبناء
ع �ل��ى م ��ا اجن� ��ز م ��ع وج � ��ود اإم �ك��ان �ي��ة ل��زي��ادة
ال�سادرات الأردنية للربازيل وتنويعها خا�سة
الزيتون وزيت الزيتون واأمالح البحر امليت.
ح���س��ر ال �ل �ق��اء م��دي��ر ع ��ام ال �غ��رف��ة ه���س��ام
ال��دوي��ك وع��دد م��ن اأع�ساء نقابة جت��ار امل��واد
الغذائية وامل�ستوردين ،ومن اجلانب الربازيلي
القن�سل خو�سيه ف��ريي��را وال�سكرتري الأول
اأنطونيو دي �سيلفا.

الشمالي يبحث مع وزيري التجارة والنقل السعوديين تعزيز
التعاون االقتصادي
نب�ض البلد – عم�ن

ب �ح ��ث وزي� � ��ر ال �� �س �ن��اع��ة وال� �ت� �ج ��ارة
وال �ت �م��وي��ن ي��و��س��ف ال���س�م��ايل م��ع وزي��ر
التجارة ،وزي��ر الع��الم املكلف الدكتور
ماجد بن عبداهلل الق�سبي ووزير النقل
واخلدمات اللوج�ستية املهند�س �سالح
ب��ن ن��ا��س��ر اجل��ا��س��ر ال���س�ع��ودي��ني ،اآل�ي��ات
تعزيز التعاون القت�سادي وتنفيذ روؤى
وت��وج�ي�ه��ات ق�ي��ادت��ي ال�ب�ل��دي��ن وتعظيم
ال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ف��ر���س امل�ت��اح��ة يف كل
من اململكة العربية ال�سعودية واململكة
الأردنية الها�سمية.
وات�ف��ق ال ��وزراء خ��الل اجتماعهم يف
وزارة ال���س�ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة وال�ت�م��وي��ن
اأم ����س الأرب �ع��اء ع�ل��ى ه��ا���س زي ��ارة �سمو
ويل العهد ال�سعودي الأمري حممد بن
�سلمان لالأردن ،على و�سع برنامج عمل
ميثل خريطة طريق لالرتقاء مب�ستوى
ال� �ت� �ع ��اون الق �ت �� �س ��ادي خ� ��الل ال �ف��رة
املقبلة وتنفيذ توجيهات ج��الل��ة امللك
ع�ب��داهلل ال�ث��اين وويل العهد ال�سعودي
ل � �ب� ��ذل اأق � �� � �س� ��ى اجل� � �ه � ��ود ل ��الن� �ت� �ق ��ال
ب ��ال� �ع ��الق ��ات ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة اىل جم� ��الت
متقدمة ووا�سعة يف املجالت كافة.
واأك ��د ال� ��وزراء اأن زي ��ارة ويل ال�ع�ه��د
ال�سعودي لالأردن ومباحثاته مع جاللة
امل �ل��ك � �س �ت �ع �ط��ي دف �ع��ة ق��وي��ة ل �ل �ت �ع��اون
الق �ت �� �س��ادي ب ��ني ال �ب �ل��دي��ن ،وحت�ق�ي��ق
التكامل يف عدد من القطاعات يف �سوء
املتغريات الدولية وم��ا اأف��رزت��ه جائحة

ك��ورون��ا م��ن حت��دي��ات وت �غ��ري يف �سلوك
الق�ت���س��اد ال�ع��امل��ي ك�ك��ل وامل�خ��اط��ر التي
تهدد المن الغذائي لكافة البلدان.
وات �ف��ق ال� ��وزراء خ��الل ال �ل �ق��اء ال��ذي
ح �� �س��ره اأم � ��ني ع� ��ام وزارة ال �� �س �ن��اع��ة
وال � �ت � �ج ��ارة وال� �ت� �م ��وي ��ن دان� � ��ا ال��زع �ب��ي
وم�سوؤولون من الطرفني ،على حتديد
اأول��وي��ات العمل لالأ�سهر املقبلة وو�سع
م�سفوفة للتنفيذ وامل�ت��اب�ع��ة والتقييم
وحت � ��دي � ��د ن� ��� �س ��ب الإجن� � � � � ��از ،اإ�� �س ��اف ��ة
اىل ال ��وق ��وف ع �ل��ى ال �� �س �ع��وب��ات ال �ت��ي
ت��واج��ه جم ��الت ال �ت �ع��اون الق �ت �� �س��ادي
ومعاجلتها بامل�سار ال�سليم.
كما مت التفاق على معاجلة عدد من
ال�سعوبات التي ت��واج��ه حركة التبادل
التجاري وان�سياب ال�سلع بني البلدين
وم ��و�� �س ��وع ��ات اأخ� � ��رى ت �خ ����س ال �� �س �اأن
الق �ت �� �س��ادي وك ��ذل ��ك حت��دي��د ��س�ب��اط
ارت� �ب ��اط وق� �ن ��وات ل �ل �ت��وا� �س��ل امل �ب��ا� �س��ر
ملعاجلة اأي معيقات.
وق��ال ال���س�م��ايل ،اإن زي��ارة �سمو ويل
ال�ع�ه��د ل� �الأردن وم�ب��اح�ث��ات��ه م��ع جاللة
امللك توؤ�س�س ملرحلة جديدة من التعاون
بني البلدين وترتب م�سوؤوليات كبرية
على القطاعني العام واخلا�س لرجمة
امل �خ ��رج ��ات وروؤى ق �ي��ادت��ي ال �ب �ل��دي��ن،
م�سريا اىل زخ��م اللقاءات والت�سالت
ب ��ني اجل ��ان �ب ��ني اأخ� � ��ريا لأج � ��ل ت �ط��وي��ر
التعاون القت�سادي واإزال��ة ال�سعوبات
التي ت��واج��ه التبادل التجاري وحتفيز
اإقامة مزيد من ال�ستثمارات ومواجهة

التحديات.
واأ� � �س � ��اف ،اإن ال� �ع ��الق ��ات الأردن � �ي� ��ة
ال �� �س �ع��ودي��ة من ��وذج ي �ح �ت��ذى ل�ل�ع��الق��ات
العربية وه��ي م�ت�ج��ذرة وت�سهد تطورا
ب�سكل م�ستمر بف�سل روؤى جاللة امللك
عبداهلل الثاين و اأخيه خ��ادم احلرمني
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز.
واأ�� �س ��ار اىل اأه �م �ي��ة امل �ل �ف��ات ال �ت��ي مت
بحثها خ��الل اجتماع اللجنة امل�سركة
ال�ت��ي ان�ع�ق��دت يف ع�م��ان اأخ ��ريا وك��ذل��ك
الت �ف��اق �ي��ات ال �ت��ي وق �ع��ت خ��الل ان�ع�ق��اد
جم �ل ����س الأع� �م ��ال الأردين ال �� �س �ع��ودي
امل�ن�ع�ق��د اأم ����س وات�ف��اق�ي��ة ال��س�ت�ث�م��ار يف
امل �ج��ال ال���س�ح��ي ب�ق�ي�م��ة  400م�ل�ي��ون
دي �ن��ار وزي��ارت��ه ووف ��د ال�ق�ط��اع اخل��ا���س
الأخ � ��رية اىل ال �� �س �ع��ودي��ة وغ��ريه��ا من
جمالت التعاون.
وقال ال�سمايل ،اإن الركيز �سين�سب
خ��الل ال�ف��رة املقبلة على زي��ادة حجم
التبادل التجاري وحتفيز اإقامة مزيد
م ��ن امل �� �س��اري��ع ال� �س �ت �ث �م��اري��ة وت �ب ��ادل
اخل��ربات وحتقيق التكامل يف قطاعات
الأمن الغذائي وال�سناعة وغريها.
وق ��ال ،اإن ��ه ول ��دى ا��س�ت�ع��را���س حجم
التبادل التجاري بني البلدين يتبني اأن
جممل قيمة ه��ذا التبادل و�سل خالل
ع��ام  2021اإىل ( )4.2م�ل�ي��ار دولر
ح�ي��ث ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة ال �� �س��ادرات الأردن �ي��ة
اإىل امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة خ��الل
العام  2021حوايل مليار دولر فيما
ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة ال �� �س��ادرات ال���س�ع��ودي��ة اإىل

الأردن نحو ( )3.2مليار دولر خالل
نف�س العام.
واأ�سار اىل اأن ال�ستثمارات ال�سعودية
تعترب اإح��دى اأع�ل��ى ن�سب ال�ستثمارات
اخلارجية يف اململكة بقيمة تبلغ حوايل
 14مليار دولر موزعة على قطاعات
ال �ن �ق��ل وال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة وال �ط��اق��ة
وال�ق�ط��اع امل��ايل وال�ت�ج��اري والإن���س��اءات
ال�سياحية.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال ال ��وزي ��ر ال�ق���س�ب��ي،
اإن ت��وج�ي�ه��ات ��س�م��و ويل ال�ع�ه��د الأم��ري
حم�م��د ب��ن �سلمان بالعمل ع�ل��ى تعزيز
ال �� �س��راك��ة ال� �س��رات �ي �ج �ي��ة م��ع الأردن
يف امل �ج��الت ك��اف��ة والرت �ق��اء ب��ال�ت�ع��اون
الق �ت �� �س��ادي ي��رج��م ت�ط�ل�ع��ات ق�ي��ادت��ي
ال� �ب� �ل ��دي ��ن و� �س �ع �ب �ي �ه �م��ا ا�� �س� �ت� �ن ��ادا اىل
الروابط العميقة وال�سالت التاريخية
بني اململكتني.
واأك � � ��د � � �س� ��رورة ت �ن �� �س �ي��ط ال� �ت� �ج ��ارة
البينية ك��ون اأرقامها متوا�سعة قيا�سا
بحجم وم�ت��ان��ة ال��رواب��ط الأخ��وي��ة بني
البلدين.
ب � � ��دوره ق � ��ال ال� ��وزي� ��ر اجل ��ا�� �س ��ر اإن
زي��ارة �سمو ويل العهد ومباحثاته مع
ج ��الل ��ة امل �ل ��ك � �س �ت �ع �ط��ي زخ �م ��ا ودع �م��ا
ك �ب��ريا ل �ل �ت �ع��اون ب��ني ال �ب �ل��دي��ن خ��ا��س��ة
يف امل �ج��الت الق �ت �� �س��ادي��ة ،م���س��ريا اىل
اأن �ن��ا ��س�ن���س�ه��د ت���س��ري�ع��ا ل��وت��رية ال�ع�م��ل
خ��الل ال�ف��رة املقبلة وت�ع��زي��ز الفر�س
وترجمتها مل���س��اري��ع ع�ل��ى اأر���س ال��واق��ع
تخدم م�سالح الطرفني .

وزارة االستثمار تطلق تقرير مراجعة
صفات االستثمار األجنبي المباشر
نب�ض البلد – عم�ن
اأطلقت وزارة ال�ستثمار ،اليوم الأربعاء،
تقرير مراجعة �سفات ال�ستثمار الأجنبي
املبا�سر باململكة (تعزيز ال�ستثمار امل�ستدام)،
بالتعاون م��ع منظمة ال�ت�ع��اون القت�سادي
وال �ت �ن �م �ي ��ة  OECDومب� ��� �س ��ارك ��ة م��ن
القطاعني العام واخلا�س.
وي �ه��دف ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي اط �ل��ق بح�سور
اأم��ني ع��ام وزارة ال�ستثمار زاه��ر القطارنة،
ونائب اأمني عام منظمة التعاون القت�سادي
وال �ت �ن �م �ي��ة ي��وك �� �س �ي �ك��ي ت��اك �ي �� �س��ي ،ومم �ث��ل
م�ف��و��س�ي��ة الحت� ��اد الأوروب� � ��ي اآدم ج��وي�ن��ت،
اإ�� �س ��اف ��ة اإىل امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ن �ت��دى
ال��س��رات�ي�ج�ي��ات الأردين ن���س��ري��ن ب��رك��ات،
اإىل ق�ي��ا���س م���س��اه�م��ة ال��س�ت�ث�م��ار الأج�ن�ب��ي
يف التنمية امل�ستدامة وحت��دي��د ال�سيا�سات
لتعظيم الآث� ��ار الإي �ج��اب �ي��ة وجت �ن��ب الآث ��ار
ال�سلبية املحتملة.
ك �م��ا ي�ت���س�م��ن ال �ت �ق��ري��ر جم �م��وع��ة من
التو�سيات والنتائج ميكن اعتبارها دليال
ا� �س��رات �ي �ج �ي��ا ي��دع��م احل �ك��وم��ة واأ� �س �ح��اب
القرار عند تنفيذ �سيا�سات احلكومة املتعلقة
بال�ستثمار الأجنبي وتوجيه اأثاره يف حتقيق
اأهداف التنمية.
وقال القطارنة اإن التقرير هو اإعادة تقييم
للو�سع الراهن خ�سو�ساً بعد جائحة كورونا
مب��ا ي�ساعد على حت�سني نوعية ال�ستثمار
الأجنبي يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة
ومبا يتنا�سب مع التوجهات الدولية.
وب��ني اأن التقرير ي��وف��ر م�وؤ��س��رات حول
تاأثريات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر ،واإيجاد
جمموعة من اأدوات ال�سيا�سات (Policy
 )Toolkitحول ماهية املمار�سات املثلى
لالإعداد املوؤ�س�سي ومزيج ال�سيا�سات الالزمة
لإت��اح��ة ال�ف��ر��س��ة لتحقيق ف��وائ��د التنمية
امل�ستدامة لال�ستثمار.
واأو� �س��ح اأن احل�ك��وم��ة تعمل ح��ال�ي�اً على
�سياغة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة
ال��س�ت�ث�م��اري��ة ومم��ار� �س��ة الأع� �م ��ال) ،بحيث
ي�سمو على الت�سريعات ال�سابقة بهدف اإيجاد
اإ� �س��اف��ة ن��وع�ي��ة واأث� ��ر اإي �ج��اب��ي ع�ل��ى البيئة
ال�ستثمارية يف الأردن.

واأ�� �س ��اف اأن ال� � ��وزارة ت�ع�م��ل اأي �� �س��ا على
اإعداد م�سروع ا�سراتيجية وزارة ال�ستثمار
لالأعوام  ،2023-2027يتم من خاللها
ت��رج �م��ة الأول � ��وي � ��ات احل �ك��وم �ي��ة اخل��ا� �س��ة
ب��ال� �س �ت �ث �م��ار اإىل اأه� � � ��داف ا� �س��رات �ي �ج �ي��ة
وم�ساريع وب��رام��ج ذات اأث��ر وا��س��ح ومبا�سر
ت�سهم يف حتقيق تطلعات وروؤى جاللة امللك
مل�ستقبل اأف�سل.
وت��اب��ع ،ك�م��ا ت�ق��وم وب��ال�ت�ع��اون م��ع البنك
امل��رك��زي ودائ� ��رة الإح �� �س��اءات ال�ع��ام��ة على
و� �س��ع اإط � ��ار ل �ب �ن��اء ق��اع��دة ب �ي��ان��ات ح��دي�ث��ة
ودق�ي�ق��ة و�ساملة ُت�ع��ني وا��س�ع��ي ال�سيا�سات
وم �ت �خ��ذي ال� �ق ��رار يف ال �ت �ع��رف ع �ل��ى و��س��ع
ال�ستثمار الأج�ن�ب��ي يف خمتلف القطاعات
الق �ت �� �س��ادي��ة يف امل�م�ل�ك��ة وت��وزي �ع �ه��ا ح�سب
الن�ساط القت�سادي وح�سب البلدان التي
تدفق منها هذا ال�ستثمار.
ب ��دوره ،اأك��د تاكي�سي اأن املُنظمة ت�سعى
لدعم الأردن يف خططه للتعايف القت�سادي
من خالل تعزيز ال�ستثمارات بفرة ح�سا�سة
بعد جائحة ك��ورون��ا ،بالإ�سافة اإىل احلرب
ال��رو��س�ي��ة الأوك��ران �ي��ة ال�ت��ي اأ��س�ع�ف��ت الثقة
بالتعايف من اأثر كورونا.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ب��ني جوينت اأن اأه�م�ي��ة هذا
ال �ت �ق��ري��ر ت �اأت��ي يف ال��وق��ت ال� ��ذي ت�ط�ل��ق به
احلكومة الأردن�ي��ة روؤي��ة اقت�سادية جديدة،
واحل��اج��ة اإىل م��راج�ع��ة ��س�ف��ات ال�ستثمار
الأجنبي يف الأردن والبحث عن كيفية دعم
ه��ذا ال�ستثمار يف حتقيق اأه ��داف التنمية
وخ�سو�سا تلك املتعلقة ب��الأب�ع��اد التنموية
الأرب � �ع� ��ة( :الإن �ت��اج �ي��ة والب� �ت� �ك ��ار ،تنمية
املهارات ،امل�ساواة بني اجلن�سني ،التقليل من
النبعاث الكربوين).
اإىل ذل � ��ك ،اأك� � ��دت ب ��رك ��ات اأن ب��رن��ام��ج
“ال�ستدامة” ك��ان م��رت �ك��زاً رئ�ي���س�ي�اً من
مرتكزات الروؤية ،الداعي اإىل �سرورة ين�سط
الأردن يف �سعيه نحو حتقيق اأهداف التنمية
امل���س�ت��دام��ة ،واأن ي�ت��واف��ق م��ع ال�ن�ه��ج العاملي
نحو م�ستقبل اأخ���س��ر ،اإ��س��اف��ة اإىل حتفيز
ال�ستثمارات يف امل�ساريع امل�ستدامة ،ودع��م
ال�ستثمارات يف امل�ساريع الأكرث حفاظاً على
البيئة ،عالوة على توفري الوظائف اجليدة
والالئقة وامل�ستدامة لل�سباب.

 % 21نمو حركة الطائرات عبر مطار
الملكة علياء الشهر الماضي
نب�ض البلد – عم�ن
منت حركة الطائرات القادمة واملغادرة
على مطار امللكة علياء ال��دويل بواقع 21
باملئة يف �سهر اأيار املا�سي.
وقال رئي�س جمل�س مفو�سي هيئة تنظيم
ال �ط��ريان امل ��دين ه�ي�ث��م م�ستو يف ت�سريح
�سحفي ،اأم�س الأربعاء ،اإن حركة الطائرات
القادمة واملغادرة عرب املطار �سجلت يف �سهر
اأيار املا�سي منوا ،مبينا اأن الرحالت اجلوية
القادمة واملغادرة اإليه منت خالل �سهر اأيار
املا�سي بواقع  5باملئة عن عام .2019
وو�سل عدد الرحالت اجلوية وفق م�ستو،
اإىل  6374رحلة جوية مقارنة مع6061
لنف�س الفرة من عام .2019
كما منت الرحالت اجلوية بواقع 120

ب��امل�ئ��ة ع��ن ع ��ام  ،2021ح�ي��ث و� �س��ل ع��دد
الرحالت اجلوية خ��الل �سهر اأي��ار من عام
 2021اإىل  2892رحلة قادمة ومغادرة.
واأ� �س��ار م�ستو اإىل اأن ح��رك��ة امل�سافرين
حققت منوا ن�سبته  39باملئة يف �سهر اأيار
مقارنة م��ع �سهر ني�سان املا�سي ،حيث بلغ
عدد امل�سافرين القادمني واملغادرين حوايل
 702األ��ف م�سافر مقارنة مع  505األف
م�سافر ق ��ادم وم �غ��ادر خ��الل �سهر ني�سان،
وبن�سبة منو بلغت  31باملئة خالل مقارنة
بنف�س الفرة من عام .2019
وو��س��ل ع��دد ال��رح��الت اليومية يف �سهر
اأي��ار اإىل  205رحلة مقارنة مع  93رحلة
قادمة ومغادرة خالل نف�س ال�سهر من عام
 2021و  195رحلة قادمة ومغادرة خالل
�سهر اأيار لعام .2019

ارتفاع الدخل السياحي للمملكة الى
 1.698مليار دوالر لنهاية أيار
نب�ض البلد – عم�ن
حقق الدخل ال�سياحي للمملكة خالل خم�سة
ال�سهور الأوىل من العام احلايل ،ارتفاعاً بقيمة
 1.238مليار دولر اأو ما ن�سبته  269.6باملئة
لي�سل اإىل  1.698م�ل�ي��ار دولر م�ق��ارن��ة مع
الفرة املقابلة من العام املا�سي ،نتيجة لرتفاع
ع ��دد ال���س�ي��اح ب�ن�ح��و  1.1256م�ل�ي��ون �سائح
لي�سل اإىل  1.4879مليون �سائح.
وب �ح �� �س��ب ال �ب �ي��ان��ات ال� ��� �س ��ادرة ع ��ن ال�ب�ن��ك
امل��رك��زي ،ارت�ف�ع��ت ع��ائ��دات اململكة م��ن ال��دخ��ل
ال���س�ي��اح��ي خ��الل �سهر اأي ��ار م��ن ال �ع��ام احل��ايل
مبقدار  369مليون دولر اأو ما ن�سبته 320
باملئة عن م�ستواه خ��الل ذات ال�سهر من العام
املا�سي لي�سل اإىل  484.3مليون دولر ،وهي

الأعلى ل�سهر اأيار على مدار ال�سنوات املا�سية.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد ال�سياح خالل
ذات ال�سهر بنحو  334األ��ف �سائح لي�سل اإىل
 428.8األف �سائح.
و�سكل الدخل ال�سياحي من الأردن�ي��ني غري
املقيمني م��ا ن�سبته  33.3باملئة م��ن اإج�م��ايل
ال ��دخ ��ل ال �� �س �ي��اح��ي ،ت ��اله ال ��دخ ��ل م ��ن ال ��دول
العربية (عدا دول اخلليج) مبا ن�سبته  24باملئة
من اإج�م��ايل الدخل ال�سياحي ،واأب��رزه��ا �سوريا
 6.9باملئة ،والعراق  6.1باملئة ،وفل�سطني 3.6
باملئة.
ويف امل��رت�ب��ة ال�ث��ال�ث��ة ،ج��اء ال��دخ��ل ال�سياحي
من دول اخلليج العربي بن�سبة م�ساهمة بلغت
 21.0باملئة ،وم��ن اأب��رزه��ا :ال�سعودية 13.1
باملئة ،والكويت  4.1باملئة ،وعُمان  1.2باملئة.

رواتب المتقاعدين في الحسابات
البنكية اليوم دون اقتطاع أقساط
السلف الشخصية
نب�ض البلد – عم�ن
اعنت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي اأنها
�ستقوم ب�سرف روات��ب متقاعدي ال�سمان ل�سهر
ح��زي��ران احل ��ايل ،ال �ي��وم اخل�م�ي����س ،دون اقتطاع
اأق �� �س��اط ال���س�ل��ف ال�سخ�سية ال �ت��ي ح���س��ل عليها
امل�ت�ق��اع��دون بعد تخ�سي�س ال��روات��ب التقاعدية
لهم.

واأكدت املوؤ�س�سة يف بيان �سحفي اليوم الأربعاء،
اأنها �ستقوم بال�سرف قبل املوعد املعتاد يف  24من
كل �سهر بيوم واح��د ،كونه ي�سادف ي��وم اجلمعة،
ويف هذه احلالة يتم �سرف الرواتب التقاعدية يف
اليوم ال�سابق.
وبينت املوؤ�س�سة ان عدد متقاعديها و�سل اإىل
 286األف متقاعد ،فيما بلغت فاتورة الرواتب
التقاعدية ال�سهرية حاليا نحو 125مليون دينار
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خالل الزيارة المرتقبة  ..هذا ما يريده عباس من بايدن

نب�ض البلد-وكاالت
ك�سف رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س عن الطلب الوحيد الذي يريد اأن يطلبه
من الرئي�س الأمريكي جو بايدن خالل الزيارة
التي ينوي الرئي�س الأمريكي تنفيذها خالل
الأيام املقبلة
وق��ال ع�ب��ا���س�“ :ساأطلب منه �سي ًئا واح �دًا
فقط ه��و تنفيذ م��ا تعهد ب��ه ،ول��ن اأط�ل��ب منه
�سيئا جديدًا� .ساأطلب منه فقط ما تعهد يل به

هو ووزير خارجيته بلينكن حول ال�سركاء وحل
الدولتني”
جاء ذلك م�ساء اأم�س الثالثاء ،خالل توقيع
ات�ف��اق�ي��ة مت��وي��ل الحت ��اد الأوروب � ��ي لفل�سطني
للعام  2021بقيمة  224مليون يورو
واأو� �س ��ح ع�ب��ا���س اأن ��ه رغ ��م اإمي� ��ان ال��ولي��ات
املتحدة بحل الدولتني “اإل اأن�ن��ا م��ا زلنا على
ق��وائ��م الإره� ��اب يف ال�ك��ون�غ��ر���س الأم��رك��ي مع
العلم اأن هناك اتفاق اأمني بيننا وبينهم وبني
كثر من دولكم ملكافحة الإرهاب العاملي”

واأ� �س��اف“ :ا ً
أي�سا ال��رئ�ي����س ب��اي��دن ق��ال يل
اإن��ه �سد ترحيل الفل�سطينيني وتغير الو�سع
ال �ت��اري �خ��ي ل �ل �ح��رم ال �ق��د� �س��ي ال �� �س��ري��ف و��س��د
التو�سع ال�ستيطاين و�سد الأع�م��ال الأح��ادي��ة
ّ
من كال الطرفني وهي اأهم بند من بنود اتفاق
اأو�سلو .ثم قال ا ً
أي�سا اأنه ل بد اأن تعود القن�سلية
الأمريكية اإىل القد�س ال�سرقية ،لذلك �ساأقول
للرئي�س بايدن اأرجو اأن تطبق قرارا واحدا مما
قلته حتى اأطماأن اأن الأمور ت�سر اإىل الأمام”
وتابع“ :اأعرف اأن دول��ة الحتالل وخا�س ًة

حكومتها ال�ت��ي اأق�ي�ل��ت وال�ت��ي قبلها وقبلها ل
ت��ري��د احل��ل ال�سيا�سي ،لكن على الأق ��ل نريد
خطوات بناء ثقة متهيدا للحل ال�سيا�سي”
واأ��س��ار اإىل اأن��ه “قبل زي��ارة الرئي�س بايدن،
اأبلغني بلينكن اأن��ه �سيتم تنفيذ ه��ذه ال��وع��ود
ع�ن��د زي ��ارة ال��رئ�ي����س ب��اي��دن ،وج ��اءت م�ساعدة
وزير اخلارجية الأمريكي لتقول يل اأنه عندما
ياأتي الرئي�س بايدن �ستنفذ هذه الوعود .اإذا مل
اأح�سل على �سيء من زيارة الرئي�س بايدن ،اإذا
كنتم مكاين ماذا تفعلون؟”
واأ ّك� � ��د “نحن ن��ري��د ال �� �س��الم ال �ق��ائ��م على
ال���س��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة ،نعي�س ب���س��الم وا��س�ت�ق��رار
اإىل جانب دولة الحتالل ،اأخاطب دول اأوروبا
لأنني اأعرف اأنها دول حترتم القانون وال�سالم
والعدالة ،امل�ساعدات التي تقدموها لنا ممتازة
ول�ك��ن ت�ستطيعون اأي��ً��س��ا اأن ت�ساعدوننا لدى
اجل��ان�ب��ني الأم��رك��ي والإ��س��رائ�ي�ل��ي لن�سر يف
طريق ال�سالم والعدل قبل فوات الأوان”
م��ن ج�ه�ت��ه� ،سكر مم�ث��ل الحت ��اد الأوروب� ��ي
عبا�س على رعايته لتوقيع التفاقية ،موؤكدًا
موا�سلة الحتاد الأوروبي يف دعم بناء املوؤ�س�سات
الفل�سطينية
وح�سر مرا�سم توقيع التفاقية عن اجلانب
الفل�سطيني :ن��ائ��ب رئ�ي����س ال � ��وزراء زي ��اد اأب��و
عمرو ،والناطق با�سم الرئا�سة نبيل اأبو ردينة،
وم�ست�سار رئي�س ال��دول��ة الدبلوما�سي جمدي
اخل��ال��دي ،ورئي�س دي��وان الرئا�سة انت�سار اأبو
عمارة

االحتالل يصنف ملف األسير مناصرة ضمن «عمل إرهابي»

نب�ض البلد-وكاالت
ق� ��ررت م ��ا ت���س�م��ى “جلنة الإف � � ��راج املبكر”
التابعة لإدارة �سجون الحتالل الإ�سرائيلي ،يوم
الأرب�ع��اء ،ت�سنيف ملف الأ�سر املقد�سي الطفل
اأح�م��د منا�سرة �سمن “عمل اإرهابي” ،ح�سب
تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإ�سرائيلي
وق ��ال ط��اق��م ال��دف��اع ع��ن الأ� �س��ر م�ن��ا��س��رة،
اإن ه��ذا ال �ق��رار خ��اط��ئ م��ن ال�ن��اح�ي��ة القانونية
والد�ستورية ،وي�سكل انتهاكاً وا��س�ح�اً لالأ�س�س
ال�ق��ان��ون�ي��ة وال��د��س�ت��وري��ة للمنظومة القانونية
املحلية ،وال��دول�ي��ة ،خا�سة املنظومة القانونية
التي تتعلق بالقا�سرين
وكانت حمكمة ال�سلح التابعة لالحتالل يف
الرملة ،عقدت جل�سة الأح��د املا�سي ،اأم��ام جلنة
خا�سة للنظر يف ت�سنيف ق�سية منا�سرة �سمن

“قانون الإرهاب” ،والتي من املفرت�س اأن حتدد
اإمكانية حت��وي��ل امل�ل��ف اإىل جلنة الإف ��راج املبكر
(جلنة تخفي�س الثلث) ،اأم ل
وق� � ��ال امل �ح ��ام ��ي خ ��ال ��د زب� ��ارق� ��ة يف م �وؤمت��ر
��س�ح�ف��ي :اإن حم�ك�م��ة الح �ت��الل ن��اق���س��ت فقط
حتويل الق�سية �سمن “قانون الإرهاب” ،دون
اأن تتخذ قرار
واأو�سح اأن اجلل�سة انتهت بعد �سماع اللجنة
كافة الأط��راف ،لك ّنها مل ت�سدر اأي ق��رار ،لف ًتا
اإىل اأنها قد ُت�سدر قرارها اليوم اأو خالل الأ�سبوع
واأ� �س��اف“ ،طالبنا اللجنة برف�س ت�سنيف
م�ل��ف اأح �م��د ب ��الإره ��اب ،وحت��وي��ل امل �ل��ف للجنة
الإف ��راج املب ّكر عنه ،خا�سة اأن��ه يف و�سع �سحي
ونف�سي �سعب”
ولفت طاقم الدفاع عن منا�سرة اإىل التمييز
والقوانني العن�سرية وع��دم امل�ساواة يف التعامل

م��ع الأ� �س��رى الفل�سطينيني ،واأن ت�ل��ك املحاكم
ت�ك���س��ف ال ��وج ��ه ال �ق �ب �ي��ح ل �� �س �ي��ا� �س��ات الح �ت��الل
العن�سرية
وك��ان املحامي زب��ارق��ة ق��د اأك��د خ��الل زي��ارت��ه
الأ� �س��ر منا�سرة يف  16يونيو اجل ��اري ،وج��ود
اآثار جراح على طول ذراعه الي�سرى حتى الر�سغ،
واأي�ساً اآثار جراح على ذراعه اليمنى
ويف ه��ذا اللقاء مل يتوا�سل اأحمد ب�سريًا اأو
ك��الم� ًي��ا م��ع زب��ارق��ة ،وب��دا ظ��اه � ًرا عليه مالمح
املر�س والإنهاك العام
وح�سب ا�ست�سارة الطاقم النف�سي الذي يتابع
ق�سيته مع طاقم الدفاع ،فاإن هذا الو�سع مقلق
جدًا ،وهناك خطورة جدية وحقيقية على �سحة
و�سالمة منا�سرة النف�سية والعامة اإذا ا�ستمر
مكوثه يف �سجون الحتالل
ع�ل��ى � �س��وء ذل ��ك ،ق � �دّم ط��اق��م ال��دف��اع طل ًبا

ً
م�ستعجال ل�سلطة ال���س�ج��ون “الإ�سرائيلية”
لالإفراج عن الأ�سر منا�سرة ،ب�سكل فوري ب�سبب
التدهور احلا�سل على و�سعه النف�سي وال�سحي
الذي اآل به
وح� � ّم ��ل ط ��اق ��م ال ��دف ��اع � �س �ل �ط��ات الح �ت ��الل
م�سوؤولية التدهور يف حالته النف�سية ب�سكل خا�س
وال�سحية ب�سكل ع��ام؛ كونها تعاملت مع و�سعه
بتجاهل م�ستمر ل�ظ��روف��ه النف�سية وال�سحية
ال�سعبة ال�ت��ي ي�ع��اين منها منا�سرة ،مم��ا ي �وؤدي
بطبيعة احلال اإىل انتكا�سة نف�سية خطرة
من اجلدير ذكره اأ ّن جل�سة حمكمة كانت قد
عُقدت لأحمد يف الثالث ع�سر من اأبريل املا�سي،
وفيها مت حتويل ملفه للجنة اخلا�سة بالنظر يف
ت�سنيف ق�سيته حتى يتم ح�سم اإمكانية النظر يف
الق�سية من قبل جلنة الإف��راج املبكر ،وعليه مت
حتديد جل�سة اليوم
ويف  12اأك �ت ��وب ��ر  ،2015ت �ع��ر���س اأح �م��د
منا�سرة وابن عمه ح�سن الذي ا�ست�سهد يف ذلك
ال �ي��وم ب�ع��د اإط ��الق ال �ن��ار عليه واأح �م��د ،لعملية
تنكيل وح�سية من قبل امل�ستوطنني
ويف حينه ن�سرت فيديوهات مل�ساهد قا�سية
له كان ملقى على الأر�س وي�سرخ وهو وم�ساب،
وي �ح��اول ج�ن��ود الح �ت��الل تثبيته ع�ل��ى الأر� ��س
والتنكيل به ،وحتولت ق�سيته اإىل ق�سية عاملية
و�س ّكل هذا اليوم نقطة حتول يف حياة اأحمد،
بعد اعتقاله وتعر�سه لتحقيق وتعذيب ج�سديّ
ونف�سي ح ّتى خالل تلقيه العالج يف امل�ست�سفى،
ّ
ونتيجة ذلك اأ�سيب بك�سر يف اجلمجمة ،واأعرا�س
�سحية خطرة
لح� ًق��ا ،اأ��س��درت حمكمة الح�ت��الل بعد عدة
بال�سجن الفعلي ّ
بحق اأحمد ملدة
جل�سات حُ ك ًما ّ
 12ع��ا ًم��ا وتعوي�س بقيمة  180األ��ف �سيقل،
ج��رى تخفي�س احلكم مل��دة ت�سع �سنوات ون�سف
عام 2017

الكنيست اإلسرائيلي يصادق باألغلبية على حل نفسه..
خطوة أولى نحو انتخابات خامسة في آخر  4سنوات
نب�ض البلد-وكاالت
��س��ادق الكني�ست (ال��رمل��ان الإ��س��رائ�ي�ل��ي)،
الأرب � � �ع � ��اء  22ي ��ون� �ي ��و/ح ��زي ��ران ،2022
ب��ال�ق��راءة التمهيدية على ح� ّل نف�سه ،توطئ ًة
لن�ت�خ��اب��ات م�ب�ك��رة يف ��س�ه��ر اأك�ت��وب��ر/ت���س��ري��ن
الأول املقبل.
��س�وّت  110ن��واب ل�سالح م�سروع قانون
ح� � � ّل ال �ك �ن �ي �� �س��ت ،ف �ي �م��ا مل ي �ع ��ار� �س ��ه اأح � ��د.
وق��ال��ت هيئة البث الإ�سرائيلية“ :يُتوقع اأن

تنتهي اإج��راءات امل�سادقة على ح� ّل الكني�ست
بالقراءات الثالث ،يوم الإثنني املقبل”.
وك ��ان ع ��دد م��ن ال �ن ��واب ق��د حت��دث��وا قبل
الت�سويت ن�ي��اب��ة ع��ن اأح��زاب �ه��م ،ح�ي��ث و َّج�ه��ت
املعار�سة ان�ت�ق��ادات ح��ادة اإىل احلكومة ،فيما
دافع نواب الئتالف احلكومي عنها.
ف� �ي� �م ��ا ق� � ��ال ي � ��اري � ��ف ل� �ي� �ف ��ني ،م � ��ن ح ��زب
“الليكود” اليميني�“ :سنقيم حكومة وطنية
برئا�سة بنيامني نتنياهو ،من اأج��ل مواطني
ودولة اإ�سرائيل”.

ب� �ن� �ي ��ام ��ني ن� �ت� �ن� �ي ��اه ��و ون � �ف � �ت� ��ايل ب �ي �ن �ي��ت،
اأر�سيفية /رويرتز
ويلي الت�سويت بالقراءة التمهيدية على
م���س��روع ال�ق��ان��ون ال�ت���س��وي��ت ب�ث��الث ق ��راءات،
قبل اأن ي�سبح نافذا.
ك �م��ا ��س�ي�ت���س�م��ن م �� �س��روع ال �ق��ان��ون م��وع��د
الن �ت �خ��اب��ات امل �ب �ك��رة ،ال �ت��ي ق��ال��ت ه�ي�ئ��ة ال�ب��ث
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،الإث �ن��ني ،اإن�ه��ا �ستجري يف 25
اأكتوبر/ت�سرين الأول املقبل.
ك ��ان رئ�ي����س ال � ��وزراء الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ن�ف�ت��ايل

بينيت ،ووزير اخلارجية يائر لبيد ،قد اأعلنا
م���س��اء الإث �ن��ني ات�ف��اق�ه�م��ا ع�ل��ى ح � ّل الكني�ست
والذهاب اإىل انتخابات مبكرة ،وحال م�سادقة
ال �ك �ن �ي �� �س��ت ع �ل��ى م� ��� �س ��روع ال� �ق ��ان ��ون ي���س�ب��ح
“لبيد” رئ�ي���س�اً للحكومة الن�ت�ق��ال�ي��ة حلني
ت�سكيل حكومة جديدة بعد النتخابات.
ُي ��ذك ��ر اأن احل �ك��وم��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ك��ان��ت
ق ��د ف �ق ��دت ق �ب��ل أاك � ��ر م ��ن � �س �ه��ر اأغ �ل �ب �ي �ت �ه��ا
ب��ال�ك�ن�ي���س��ت ،ب�ع��د ان���س�ح��اب ال�ن��ائ�ب��ة اليمينية
عيديت �سليمان.

بمناطق استراتيجية ..بدء االستعدادات إلقامة  10بؤر
استيطانية جديدة بالضفة
نب�ض البلد-وكاالت
بداأت منظمات ا�ستيطانية يوم الثالثاء
بال�ستعداد لإق��ام��ة  10ب �وؤر ا�ستيطانية
جديدة يف اأرج��اء ال�سفة الغربية املحتلة
مع اق��رتاب زي��ارة الرئي�س الأمريكي جو
بايدن للمنطقة

وذك��رت �سحيفة “يديعوت اأحرونوت”
اأن منظمة “نخلة” ال�ستيطانية ب��داأت
م �ن��ذ اأم� �� ��س ال� �ث ��الث ��اء ب �ت �ن �ظ �ي��م ط �ل �ع��ات
ا�ستك�سافية لتالل ومناطق ا�سرتاتيجية
يف ال�سفة الغربية ت�ستمر على م��دار 3
اأيام بهدف حتديد املواقع املنا�سبة لإقامة
البوؤر

فيما اأط�ل��ق امل�ستوطنون على املخطط
“اأفيتار  ”10يف اإ�سارة اإىل بوؤرة “اأفيتار”
ال��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة امل �ق��ام��ة ع�ل��ى ج�ب��ل �سبيح
جنوبي نابل�س والتي مل ت�سمح احلكومة
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة للم�ستوطنني بعد بالعودة
اإل�ي�ه��ا ،ف�ق��رروا بناء  10ب �وؤر م�سابهة رداً
على تلكوؤ احلكومة يف الوفاء بوعد قطعته

على نف�سها بال�سماح بعودتهم للبوؤرة حال
انتهاء م�سح الأرا�سي املقامة عليها
يف ح��ني ،يخطط امل�ستوطنون للزحف
نحو البوؤر ال� 10يف الع�سرين من متوز/
ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل ،ح �ي��ث ي��دع��م اخل �ط��ة ع��دة
جم��ال����س ا�ستيطانية وم�ن�ه��ا م�ستوطنات
اخلليل وبيت حلم ورام اهلل و�سمال ال�سفة

أسيران فلسطينيان يواصالن
إضرابهما عن الطعام
نب�ض البلد-وكاالت
ي��وا��س��ل الأ� �س��ران الفل�سطينيان رائ��د
ري��ان وحممد ن��وارة اإ�سرابهما املفتوح عن
ال�ط�ع��ام اح�ت�ج��اج�اً ع�ل��ى ج��رائ��م الح�ت��الل
الإ�سرائيلي املتوا�سلة بحق الأ�سرى
واأو�� �س ��ح امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م ه�ي�ئ��ة � �س �وؤون
الأ� �س��رى وامل�ح��رري��ن الفل�سطينيني ح�سن
عبد رب��ه يف ت�سريح ل��وك��ال��ة وف��ا اأن ن��وارة
يوا�سل اإ�سرابه لليوم التا�سع فيما يوا�سل
ري��ان اإ��س��راب��ه لليوم ال� �  77و��س��ط تدهور

اأو�ساعه ال�سحية حيث يعاين نق�ساً ح��اداً
يف ال��وزن ونق�ساً يف ال�سوائل وح��الت من
ال��دوار والتقيوؤ م�سراً اإىل اأن احتجازه يف
زنزانة عزل انفرادي يزيد اأو�ساعه �سوءاً
وع�ل��ق الأ� �س��ر خليل ع ��واودة ي��وم اأم�س
اإ� �س��راب��ه ع��ن ال�ط�ع��ام ال ��ذي ا�ستمر 111
ي��وم�اً بعد انت�ساره يف معركة الإرادة على
�سلطات الح �ت��الل ال�ت��ي ر��س�خ��ت ملطالبه
بالإفراج عنه واإثر ذلك علق الأ�سر زكريا
ال��زب�ي��دي اإ��س��راب��ه ال��ذي ا�ستمر  17يوماً
دعماً لالأ�سر عواودة

بيسكوف :التقارير الغربية حول
التعبئة العامة في روسيا كاذبة
نب�ض البلد-وكاالت
اأكد املتحدث با�سم الكرملني دميرتي
بي�سكوف اأن التقارير الإعالمية الغربية
ال �ت��ي ت�ف�ي��د ب� �اأن رو� �س �ي��ا ت�ستعد للتعبئة
العامة كاذبة ول متت اإىل احلقيقة ب�سلة
وق��ال بي�سكوف يف ت�سريحات لوكالة
اإنرتفاك�س الرو�سية اأم�س يف معر�س رده
ع�ل��ى � �س �وؤال ح��ول ال�ت�ق��اري��ر ال�غ��رب�ي��ة عن

ا�ستعدادات يف رو�سيا لفر�س تعبئة عامة
اإن هذه التقارير مزيفة متاماً
وكان الكرملني اأكد ال�سهر املا�سي اأنه
ل توجد خطط لفر�س الأحكام العرفية
يف رو�سيا على خلفية العملية الع�سكرية
اخل��ا� �س��ة يف اأوك ��ران� �ي ��ا ك �م��ا ق� ��ال رئ�ي����س
جمل�س ال��دوم��ا فيات�سي�سالف فولودين
اإن التعبئة العامة اأمر غر وارد حالياً يف
رو�سي

«حرب جواسيس واغتياالت»..تل
أبيب تستهدف طهران بهجمات
سرية قبل زيارة بايدن للمنطقة

نب�ض البلد-وكاالت
كثفت اأج�ه��زة ال�ستخبارات الإ�سرائيلية
ه�ج�م��ات�ه��ا ال �� �س��ري��ة ع �ل��ى ع �ل �م��اء اإي��ران �ي��ني
واأه� � � ��داف ن ��ووي ��ة اإي ��ران� �ي ��ة خ� ��الل الأ� �س �ه��ر
الأخ��رة ،من دون اأن تطلع الوليات املتحدة
على هذه املعلومات يف الأغلب ،وفقاً لتقرير
ن�سرته �سبكة �سبكة “�سي اإن اإن الأمريكية
الثالثاء  21يونيو/حزيران .2022
عمليات االغتيال
ونقلت ال�سبكة ،عن م�سوؤولني اأمريكيني
�سابقني وحاليني ،قولهم اإن اإ�سرائيل كانت
وراء اغ �ت �ي��ال ال �ع �ق �ي��د يف احل ��ر� ��س ال �ث��وري
الإي��راين �سياد خدائي يف طهران مايو/اأيار
املا�سي.
ال�سبكة اأ� �س��ارت اإىل اأن ع��امل��ني اإي��ران�ي��ني
ل�ق�ي��ا حتفهما اأي �� �س �اً يف اأواخ� ��ر م��اي��و/اأي��ار،
و�سط مزاعم بت�سميمهما من قبل اإ�سرائيل،
بالإ�سافة اإىل قتل مهند�س اإيراين ،يف ال�سهر
ذاته اإثر هجوم بطائرات م�سرة على جممع
بار�سني الع�سكري.
ك �م��ا ل �ق��ي ع�ن���س��ر يف احل ��ر� ��س ال �ث��وري
الإي ��راين حتفه ج��راء �سقوطه امل�ف��اج��ئ من
ال�سرفة.
ول ت �ق ��وم اإ� �س ��رائ �ي ��ل ب � �اإب ��الغ ال ��ولي ��ات
املتحدة بعملياتها م�سبقاً؛ اإذ قال العديد من
امل�سوؤولني احلاليني وال�سابقني املطلعني على
املناق�سات بني البلدين ،ل�سبكة  ،CNNاإن
اإدارة بايدن تبنت ،بدورها ،نهج عدم التدخل
يف العمليات الإ�سرائيلية ،كما مل تطلب من
اإ�سرائيل ب�سكل مبا�سر اإيقافها.
القب�س على �سبكة جت�س�س
وال �ث��الث��اء ،اأع�ل�ن��ت ال�سلطة الق�سائية،
يف ط�ه��ران القب�س على م��ا و�سفتها ب�سبكة
جت�س�س تعمل يف حمافظات اإي��ران املختلفة
ل�سالح ج�ه��از امل��و��س��اد الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،م�سرة
اإىل اأن ال�سبكة كانت تخطط لغتيال علماء
نوويني اإيرانيني.
ال�سلطة الق�سائية اأ��س��اف��ت اأن ال�سبكة
تتكون من  3عمالء ،واأن القب�س عليهم جاء
بعد  8اأ�سهر من الر�سد واملتابعة الأمنية.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة اجل �م �ه��وري��ة
الإ��س��الم�ي��ة الإي��ران�ي��ة ل�الأن�ب��اء ع��ن امل�سوؤول
الق�سائي مهدي �سم�س عبادي قوله اإن اإيران

��س�ت�ح��اك��م ق��ري�ب�اً م��ن ق��ال��ت اإن �ه��م  3عمالء
على �سلة باملو�ساد اعتقلوا يف اأبريل/ني�سان
املا�سي.
وا�سنطن تراقب الت�سعيد
بينما ق��ال م���س�وؤول��ون حاليون و�سابقون
لل�سبكة اإن وا�سنطن تراقب عن كثب موؤ�سرات
الت�سعيد ب��ني اإي ��ران واإ��س��رائ�ي��ل ق�ب��ل رحلة
الرئي�س جو بايدن اإىل املنطقة ،ل �سيما بعد
ت�ساعد العمليات ال�سرية.
فيما اأ�سار م�سوؤول اأمريكي اإىل اأن الو�سع
يف اإيران يزداد �سخونة ،واأن حلفاء وا�سنطن يف
املنطقة يحتاجون الطمئنان اإىل اأن الوليات
املتحدة تتعامل مع هذا الأمر بجدية.
وخالل الأ�سابيع الأخرة ،ت�ساعد التوتر
ب ��ني اإي � � ��ران م ��ن ج �ه��ة وال� ��ولي� ��ات امل �ت �ح��دة
واإ�سرائيل من جهة اأخرى ،جراء قرار غربي
ي��دي��ن ط �ه��ران يف ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة
ال��ذري��ة واحل��دي��ث ع��ن حت��ال��ف اإقليمي �سد
اإي��ران والك�سف عن ن�سر رادارات اإ�سرائيلية
يف الإمارات والبحرين والق�سف الإ�سرائيلي
على مطار دم�سق الدويل.
ويف ح��ني اأن ��ه ل ي ��زال م��ن غ��ر املحتمل
ان � ��دلع ح ��رب ت�ق�ل�ي��دي��ة ��س��ام�ل��ة ب��ني اإي� ��ران
واإ�سرائيل ،قال م�سوؤولون اإن احتمال حدوث
�سوء تقدير يخرج عن ال�سيطرة “اأعلى من
املعتاد”.
بينما ق��ال م�سوؤولون اأمريكيون اآخ��رون
اإن اإيران رفعت م�ستويات تاأهب قوات الدفاع
اجل� ��وي رداً ع �ل��ى ال �ع �م �ل �ي��ات الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة
الأخ��رة ،وهو اأم��ر كان امل�سوؤولون يراقبونه
كموؤ�سر حمتمل على اأن اإي��ران رمب��ا ت�ستعد
للرد .كما ح��ذرت اإ�سرائيل رعاياها يف تركيا
م ��ن اأن ح �ي��ات �ه��م يف “خطر داه � ��م ب���س�ب��ب
تهديدات اإيرانية”.
ك �م��ا ي���س�ع��ر امل �� �س �وؤول��ون ب��ال�ق�ل��ق م ��ن اأن
اخلطاب الإي��راين اأ�سبح “اأكر عدوانية”؛
حيث ي�ب��دو اأن احلكومة الإي��ران�ي��ة ب ��داأت يف
رب��ط الهجمات الإ�سرائيلية الأخ ��رة ببقاء
النظام احلاكم.
وق ��ال ال�ع��دي��د م��ن امل���س�وؤول��ني اإن البيئة
الأم�ن�ي��ة غ��ر امل�ستقرة دف�ع��ت اإ��س��رائ�ي��ل اإىل
ال���س�غ��ط ب���س��دة ع�ل��ى ب��اي��دن ل��زي��ارة اململكة
العربية ال�سعودية ولقاء ويل العهد ال�سعودي
الأم��ر حممد ب��ن �سلمان؛ اإذ م��ن امل�ق��رر اأن
يزور بايدن اإ�سرائيل وال�سفة الغربية.

الريا�ضي
�خلمي�س
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الحرس الملكي يتوج بلقب الدوري العسكري بخماسي الكرة
نب�ض البلد – عمان

ت ��وج ف��ري��ق احل��ر���ص امل �ل �ك��ي اخل��ا���ص،
ب�ل�ق��ب دوري ال �ق��وات امل���س�ل�ح��ة الأردن �ي��ة
اجلي�ص العربي بخما�سي كرة القدم ،بعد
ف��وزه يف امل�ب��اراة الأخ��رة اأم�ص الأرب�ع��اء،
على فريق املنطقة الع�سكرية ال�سمالية
بنتيجة .3-5
و��س�ه��دت امل �ب��اراة ال�ت��ي ج��رت يف �سالة
ق�سر الريا�سة مبدينة احل�سني لل�سباب،
ح�سورا جماهريا كبرا �سجع بحرارة
وب ��روح ري��ا��س�ي��ة ع��ال�ي��ة ،وا��س�ت�م�ت��ع ب��اداء
الفريقني.
وح ��ل ف��ري��ق احل��ر���ص امل �ل �ك��ي اخل��ا���ص
ب ��امل ��رك ��ز الأول ب �ع��د خ� �ت ��ام م �ن��اف �� �س��ات
ال �ب �ط ��ول ��ة ،ف �ي �م��ا ج� ��اء ف ��ري ��ق امل �ن �ط �ق��ة
ال�ع���س�ك��ري��ة ال���س��رق�ي��ة يف امل��رك��ز ال �ث��اين،
وفريق قيادة �سالح اجلو امللكي يف املركز
الثالث.
و�� �س� �ل ��م م� ��دي� ��ر الحت � � � ��اد ال ��ري ��ا�� �س ��ي
ال�ع���س�ك��ري ال�ع�ق�ي��د ال��رك��ن رع ��د عي�سى
العمايرة ،عقب نهاية مباراة اليوم ،كاأ�ص
ال�ب�ط��ول��ة وامل �ي��دال �ي��ات ال��ذه�ب�ي��ة لفريق
احل ��ر� ��ص ،ف�ي�م��ا ت���س�ل��م لع �ب��و ال���س��رق�ي��ة
امليداليات الف�سية.
ونال لعب فريق احلر�ص �سامر �سميح
لقب هداف البطولة بر�سيد  11هدفا.

المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي نظيره األوغندي
نب�ض البلد – عمان

ي �ل �ت �ق��ي امل �ن �ت �خ��ب ال ��وط� �ن ��ي ل �ك��رة
ال� ��� �س� �ل ��ة م� �ن� �ت� �خ ��ب اأوغ � � �ن� � ��دا ال� �ي ��وم
اخل �م �ي ����ص ،يف امل� �ب ��اراة ال �ت��ي ت �ق��ام يف
مدينة ال�سكندرية امل�سرية ،يف اإطار
م �ن��اف �� �س��ات ب �ط��ول��ة م �� �س��ر ال��دول �ي��ة
الرباعية.
وت� �ع� �ت ��ر ه� � ��ذه امل � � �ب� � ��اراة ال �ث��ان �ي��ة
للمنتخب الوطني ،ال��ذي خا�ص يوم
اأم����ص م�ب��اراة اأم��ام منتخب م�سر مل
تكتمل ب�سبب اإ�سابة قوية تعر�ص لها
اأحد لعبي املنتخب امل�سري.
وت� �اأت ��ي م �� �س��ارك��ة م�ن�ت�خ��ب ال���س�ل��ة
يف ب�ط��ول��ة م���س��ر ال ��ودي ��ة ،ا��س�ت�ع��دادا
ل�ل�م���س��ارك��ة يف ال�ت���س�ف�ي��ات الآ��س�ي��وي��ة
امل �وؤه �ل��ة ل�ك� أا���ص ال �ع��امل وال �ت��ي يلتقي
فيها منتخبا اأندوني�سيا ولبنان.

لوكاكو يوافق على خفض راتبه للعودة إلى إنتر ميالن
نب�ض البلد -وكاالت

اأف ��ادت ت�ق��اري��ر ال�ث��الث��اء امل��ا��س��ي اأن
امل �ه��اج��م ال� ��دويل ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي روم�ي�ل��و
ل��وك��اك��و ��س�ي�ع��ود اإىل ��س�ف��وف ف��ري�ق��ه
ال �� �س��اب��ق إان� ��ر م �ي��الن ،و� �س �ي��ف بطل
ال ��دوري الإي �ط��ايل ل�ك��رة ال �ق��دم ،على
�سبيل الإعارة ملدة عام بعد فرة خميبة
لالآمال مع ت�سل�سي الإجنليزي.
وح�سب ما ورد يف التقارير تفاو�ص
اإن��ر ع�ل��ى دف��ع ثمانية م��الي��ني ي��ورو
( 8.4م �ل �ي��ون دولر) ل �� �س��م ل��وك��اك��و
الذي وافق على خف�ص راتبه من اأجل
مغادرة “�ستامفورد بريدج”.
وع � � ��اد ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي اإىل ت �� �س �ل �� �س��ي
ال���س�ي��ف امل��ا� �س��ي يف ��س�ف�ق��ة ق�ي��ا��س�ي��ة
ل �ل �ن��ادي ال �ل �ن��دين ب�ل�غ��ت  97.5مليون
جنيه ا�سرليني ( 115مليون ي��ورو)،
موؤكدا اأن ال�سفقة كانت مبثابة عودة
عاطفية اإىل بيته بعد اأن لعب للنادي
اللندين يف الفرة بني  2011و.2014
ولكن بعد ت�سجيله اأربعة اأهداف يف
اأول اأرب ��ع م�ب��اري��ات ل��ه�� ،س��ام ال�ه��داف

�ام� ��ا ،ع��ن
ال� �ب ��ال ��غ م� ��ن ال� �ع� �م ��ر  29ع� � ً
التهديف لفرة طويلة.
واأن �ه��ى ل��وك��اك��و امل��و� �س��م يف � �س��دارة
ه � ��دايف ت �� �س �ل �� �س��ي ب��ر� �س �ي��د  15ه��دف��ا

يف خم �ت �ل��ف امل �� �س��اب �ق��ات ،ل �ك��ن لع��ب
مان�س�سر يونايتد واإيفرتون ال�سابق
�سجل ثمانية اأهداف فقط يف الدوري.
ه��ز ال���س�ب��اك ث��الث م ��رات ف�ق��ط يف

اآخ ��ر  15م �ب��اراة يف ال� ��دوري .ظ�ه��ر يف
مقابلة مثرة للجدل مع التلفزيون
الإي �ط��ايل يف ك��ان��ون الأول/دي �� �س �م��ر
املا�سي ،حيث اعرف باأنه غر �سعيد
بالطريقة التي ي�ستخدمه بها املدرب
الأمل��اين لت�سل�سي توما�ص توخل واأمل��ح
اإىل اأن��ه ك��ان يفكر بالفعل يف امل�غ��ادرة،
معرا عن ندمه على ترك اإنر.
وعاقب توخل الهداف لوكاكو الذي
ك��ان اأح��د أاب��رز اأ�سلحة اإن��ر يف مو�سم
 2021و�ساهم يف تتويجه بلقب الدوري
الي �ط��ايل ،وا��س�ت�ب�ع��ده م��ن الت�سكيلة
الأ�سا�سية لفرة وجيزة حتى ا�سطر
اإىل الع�ت��ذار عن ت�سريحاته للنادي
وجماهره يف يناير.
واأن �ه��ى ت�سل�سي م��و��س�م��ه يف امل��رك��ز
الثالث يف ال��دوري وف��از بكاأ�ص العامل
ل �الأن��دي��ة ،لكنه خ�سر اأم ��ام ليفربول
يف ن �ه��ائ��ي م���س��اب�ق�ت��ي ك �اأ� �س��ي الحت ��اد
وال��راب �ط��ة امل�ح�ل�ي�ت��ني وف �ق��د ل�ق�ب��ه يف
م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا بخ�سارته
اأمام ريال مدريد الإ�سباين الذي توج
بالكا�ص ذات الأذنني الطويلتني.

ماني :بايرن ميونيخ المكان المناسب في الوقت المناسب
نب�ض البلد – وكاالت

قال �ساديو ماين مهاجم منتخب ال�سنغال لكرة القدم
اأم�ص الأربعاء اإن انتقاله الو�سيك لبايرن ميونيخ قادما
م��ن ليفربول ه��و ال�ق��رار املنا�سب يف ال��وق��ت املنا�سب لأن
بطل اأملانيا لديه اأف�سل خطة بالن�سبة له.
وذكرت تقارير اأن بايرن ،الذي فاز بلقبه العا�سر تواليا
يف ال��دوري الأمل��اين املو�سم املا�سي ليمدد رقمه القيا�سي،
وافق على �سفقة تبلغ قيمتها حوايل  40مليون يورو مبا
يف ذلك الإ�سافات للح�سول على خدمات الالعب البالغ
ع�م��ره  30ع��ام��ا وال ��ذي ك��ان يتبقى ل��ه ع��ام يف ع�ق��ده مع
ليفربول.
وو�سل ماين اإىل ميونيخ يوم الثالثاء لإجراء الفح�ص
الطبي و�سوهد وه��و يرتدي قمي�ص بايرن عندما غادر
املركز الطبي.
وم��ن املتوقع اأن يعلن ال�ن��ادي ر�سميا ع��ن ال�سفقة يف
وقت لحق اليوم الأربعاء.
وقال ماين ل�سحيفة بيلد “التحديات جزء من حياتي.
عندما اأبلغني وكيل اأعمايل باهتمام بايرن للمرة الأوىل

“ر�أيت نف�سي يف خطة بايرن �أكرث
من �أي ناد �آخر”.

�سعرت بحما�ص كبر.
“مل اأف �ك��ر م��رت��ني يف الأم� ��ر ..بالن�سبة يل اأع�ت�ق��د اأن
بايرن هو النادي املنا�سب يف الوقت املنا�سب .اإنه اأحد اأكر
الأندية يف العامل الذي يناف�ص دائما على جميع الألقاب.

و�سيغادر ماين ملعب اآنفيلد بعد خو�ص  269مباراة
�سجل خ��الل�ه��ا  120ه��دف��ا يف جميع امل���س��اب�ق��ات و�ساعد
ل�ي�ف��رب��ول ع�ل��ى ال�ت�ت��وي��ج بلقب دوري اأب �ط��ال اأوروب� ��ا يف
مو�سم  2019-2018والدوري الإجنليزي املمتاز بعد ذلك
مبو�سم.
وم��ن امل�ق��رر اأن ي�سبح املهاجم ثالث �سفقة لبايرن
قبل انطالق املو�سم اجلديد بعد و�سول ثنائي اأياك�ص
اأم�سردام ريان خرافنرخ ون�سر مزراوي.
وف��از بايرن بلقبه العا�سر تواليا يف ال��دوري الأمل��اين
ل�ك�ن��ه اأخ �ف��ق يف ت�خ�ط��ي دور ال�ث�م��ان�ي��ة يف دوري اأب �ط��ال
اأوروبا.
وك��ان م��اين من أاب��رز لعبي ليفربول املو�سم املا�سي
حيث �سجل  23هدفا ليحقق فريق املدرب يورجن كلوب
ثنائية الكاأ�ص املحلية ويناف�ص على لقب الدوري املمتاز
حتى الرمق الأخ��ر قبل اأن يح�سمه مان�س�سر �سيتي.
(اإعداد اأ�سرف حامد للن�سرة العربية)

عطل كهربائي يؤجل مباراة معان
ومغير السرحان بدوري المحترفين
نب�ض البلد – عمان

ق ��رر احت ��اد ك ��رة ال �ق��دم ،ت�ع��دي��ل
موعد مباراة فريقي معان ومغر
ال�سرحان ،املقررة اليوم اخلمي�ص،
لتقام بعد غد ال�سبت.
وقال احتاد الكرة يف بيان ر�سمي،
اأم ����ص الأرب � �ع� ��اء ،اإن� ��ه ت �ق��رر اإق��ام��ة
امل � �ب� ��اراة ال� �ت ��ي جت �م��ع ال �ف��ري �ق��ني،

�� �س� �م ��ن الأ�� � �س� � �ب � ��وع ال � �ث� ��ام� ��ن م��ن
الدوري الأردين للمحرفني ،عند
ال�ث��ام�ن��ة وال�ن���س��ف م��ن م���س��اء ي��وم
ال���س�ب��ت امل�ق�ب��ل ع�ل��ى ��س�ت��اد الأم ��ر
حممد ب��ال��زرق��اء ب��دل م��ن ي��وم غد
اخلمي�ص.
وج��اء ق��رار تغير موعد املباراة
ب���س�ب��ب ع �ط��ل ك �ه��رب��ائ��ي ط� ��ارئ يف
مدينة الأمر حممد بالزرقاء.

دوري المحترفين يستأنف اليوم بعد
فترة توقف دولية
نب�ض البلد – عمان

� �س �ت �اأن ��ف دوري امل� �ح ��رف ��ني ل �ك��رة
ال� �ق ��دم ال� �ي ��وم اخل �م �ي ����ص ،ب �ع��د ت��وق��ف
ا� �س �ت �م��ر ح � ��وايل � �س �ه��ر ،ب �� �س �ب��ب ف��رة
الحت��اد ال��دويل التي تتيح للمنتخبات
امل �� �س ��ارك ��ة يف امل �ن��اف �� �س��ات ال��ر� �س �م �ي��ة.
وج � � ��اء ت ��وق ��ف ال� � � � ��دوري يف الأردن،
لإت��اح��ة امل �ج��ال اأم ��ام امل�ن�ت�خ�ب��ني الأول
وال � � ��ردي � � ��ف امل � �� � �س� ��ارك� ��ة يف ب �ط��ول �ت��ي
ال�ت���س�ف�ي��ات الآ� �س �ي��وي��ة وك� �اأ� ��ص اآ� �س �ي��ا.

وتقام يوم غد اخلمي�ص مباراتان �سمن
م�ن��اف���س��ات الأ� �س �ب��وع ال�ث��ام��ن ل �ل��دوري،
ح�ي��ث يلتقي احل���س��ني اإرب ��د واجل��زي��رة
عند ال�ساد�سة م�ساء على �ستاد احل�سن
يف اإربد ،فيما يلتقي فريقا معان ومغر
ال�سرحان عند الثامنة والن�سف م�ساء
ع �ل��ى � �س �ت��اد الأم� ��ر حم �م��د ب��ال��زرق��اء.
وت �� �س �ه��د م �ب��اري��ات الأ� �س �ب ��وع ال �ث��ام��ن،
ق�م��ة م�ب��اري��ات ال ��دوري الأردين بلقاء
الفي�سلي والوحدات يوم ال�سبت املقبل
على �ستاد عمان الدويل.

حكمان أردنيان يديران مباريات
ببطولة العالم للشابات بكرة اليد
نب�ض البلد – عمان

و� �س��ل احل �ك �م��ان الأردن� � �ي � ��ان ،اأك ��رم
ال� ��زي� ��ات وي ��ا�� �س ��ر ع � � ��واد ،اإىل م��دي �ن��ة
جل �ب �ل �ي��ان��ا ال �� �س��ول��وف �ي �ن �ي��ة ،مت �ه �ي��دا
للم�ساركة يف اإدارة مباريات يف بطولة
العامل لل�سابات.
وج ��اء اخ�ت�ي��ار احل�ك�م��ني الأردن �ي��ني،
ب� �ع ��د الخ � �ت � �ب� ��ارات ال� �ت ��ي خ �� �س��ع ل�ه��ا
ج�م�ي��ع الأط �ق ��م ال�ت�ح�ك�ي�م�ي��ة ،وال��ذي��ن

ك��ان��وا مر�سحني لإدارة ه��ذه البطولة،
حيث متكن ال��زي��ات وع��واد م��ن اجتياز
الختبارات بنجاح وكفاءة عالية.
واأكد احتاد كرة اليد بح�سب موقعه
الر�سمي ،تكليف ال��زي��ات وع��واد ب �اإدارة
اأوىل م �ب��اري��ات ال�ب�ط��ول��ة ب��ني منتخب
اأمركا وبولندا .
ي�سار اإىل اأن الحتاد الدويل �سيطبق
يف هذه البطولة ،التعديالت اجلديدة
التي طراأت على قانون اللعبة.

غودين يفسخ
عقده مع أتلتيكو مينيرو
نب�ض البلد -وكاالت

ف���س��خ ق��ائ��د م�ن�ت�خ��ب الأوروغ� � ��واي
دي �ي �غ��و غ ��ودي ��ن ع �ق ��ده م ��ع اأت �ل �ت �ي �ك��و
م�ي�ن��رو ال��رازي �ل��ي ب��ات�ف��اق ودي بني
الطرفني.
وان�سم ابن ال�� 36عاماً اىل النادي
الرازيلي يف يناير املا�سي بعقد لعام
واح ��د ،ق��ادم �اً م��ن ال ��دوري الإي�ط��ايل
ح �ي��ث داف� ��ع ع��ن األ � ��وان إان� ��ر م��و��س��م
 2020-2019وم��ن بعده كالياري من
 2020حتى اأوائل  .2022وقال اأتلتيكو
م �ي �ن��رو يف ح �� �س��اب��ه ع �ل��ى «ت ��وي ��ر»:
«ات �ف��ق اأت�ل�ت�ي�ك��و ودي�ي�غ��و غ��ودي��ن على
اإنهاء ودي للعقد» ،فيما غرد الالعب
قائ ً
ال «اإين اأ�سعر بالر�سا لأين قدمت
دائ �م �اً اأف���س��ل م��ا ل��دي يف ك��ل حلظة،
وب��اح��راف �ي��ة ك �ب��رة ،واح��رم ��ت كل

ه�وؤلء الأ�سخا�ص الذين لن اأن�ساهم
اأب ��داً» .ومل تكن التجربة الرازيلية
ناجحة لقلب الدفاع الذي تاألق ب�سكل
خ��ا���ص م��ع اأتلتيكو م��دري��د الإ�سباين
ح�ي��ث ل�ع��ب م��ن  2010ح�ت��ى  ،2019اإذ
خا�ص ت�سع مباريات فقط خالل �ستة
أا��س�ه��ر ،م�ت�اأث��راً ب��الإ��س��اب��ات والفتقار
اإىل اللياقة البدنية.
و ُي��رج��ح اأن ينتقل الأوروغ ��وي ��اين
اإىل ال � ��دوري الأرج �ن �ت �ي �ن��ي م��ن اأج��ل
تعوي�ص ما فاته يف الرازيل وحماولة
احل�سول على الوقت الكايف يف اأر���ص
امل �ل �ع��ب ،ق�ب��ل ال���س�ف��ر يف ن�ه��اي��ة ال�ع��ام
اجل��اري م��ع منتخب ب��الده اىل قطر
خلو�ص م�ساركته ال�سخ�سية الرابعة
يف ك�اأ���ص ال�ع��امل ،على غ��رار النجمني
الآخ��ري��ن لوي�ص �سواري�ص واإدين�سون
كافاين.

غيغز يستقيل من تدريب ويلز من
أجل المنتخب

نب�ض البلد -وكاالت

اأع� �ل ��ن راي� ��ن غ �ي �غ��ز ا� �س �ت �ق��ال �ت��ه من
م�ن���س�ب��ه م ��درب� �اً مل�ن�ت�خ��ب وي �ل��ز ل�ك��رة
القدم ،الثنني املا�سي ،لتفادي زعزعة
ال� �س �ت �ع��دادات مل��ون��دي��ال ق �ط��ر ن�ه��اي��ة
العام ،يف حني ينتظر لعب مان�س�سر
يونايتد ال�سابق املحاكمة بتهم العنف
املنزيل.
وا�ستُبعد غيغز من على راأ�ص اجلهاز
ال�ف�ن��ي للمنتخب م�ن��ذ ن��وف�م��ر 2020
منذ اتهامه ب��الع�ت��داء على �سديقته
ال�سابقة.
وق � ��د مت ت� �اأج� �ي ��ل حم��اك �م �ت��ه ح�ت��ى
اأغ �� �س �ط ����ص يف ي �ن��اي��ر ال �ف��ائ��ت ب���س�ب��ب
ت��راك��م امل �ح��اك��م ،ع�ل�م�اً اأن ��ه ن�ف��ى ه��ذه
امل��زاع��م .وم��ن حينها جن��ح روب��ت بايج
يف قيادة ويلز اىل نهائيات ك��رة القدم
للمرة الأوىل منذ  .1958وق��ال غيغز
( 48ع��ام �اً) يف ب�ي��ان «ب�ع��د ال�ك�ث��ر من
التفكر ،اأتنحى عن من�سبي كمدرب

للمنتخب ال��وط �ن��ي ل �ل��رج��ال يف وي�ل��ز
باأثر فوري».
وتابع« :لقد كان �سرفاً وامتيازاً يل
الإ�سراف على منتخب بلدي ،لكن من
ال���س��واب اأن ي�ستعد الحت��اد الويلزي
لكرة القدم واجلهاز الفني والالعبون
للبطولة بيقني وو�سوح ودون تكهنات
حول م�سر مدربهم».
ووقعت ويلز يف جمموعة «�سيا�سية»
اإىل جانب اإجنلرا واإي��ران والوليات
املتحدة.
و أا��س��اف لع��ب اجل�ن��اح ال�سابق« :ل
اأريد اأن تتاأثر ا�ستعدادات البالد لكاأ�ص
العامل اأو تتزعزع اأو تتعر�ص للخطر
باأي �سكل من الأ�سكال ب�سبب ا�ستمرار
الهتمام بهذه الق�سية» .وحقق غيغز
ل�ق��ب ال� ��دوري الإجن �ل �ي��زي امل �م �ت��از 13
مرة مع مان�س�سر يونايتد وتوج معه
ب �ل �ق��ب دوري اأب� �ط ��ال اأوروب � � ��ا م��رت��ني
خ��الل م���س��رة ا��س�ت�م��رت  24ع��ام �اً مع
ال�سياطني احلمر.

اخلمي�س

الأخيـرة
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في االقتصاد السياسي والمجتمع

مسائل مطروحه لعقل السياسه
العربيه مهمه لمستقبلنا
د.انور الخفش
املبادر بطرح م�صروع يجمع فريق املهنني املفكرين والباحثني لت�صكيل (جمموعه
تفكر عربيه لالزمات) على ا�ص�س اجلداره والكفاءهمن مقت�صيات ال�صروره ولي�س
ترفا ،ن�صع الواقع على طاوله التفكر والبحث واحل��ل ،اليجاد خم��ارج وت�صويات
�صيا�صيه واقت�صاديه مبثابه (�صبكه ام��ان اجتماعي اي�صا عند مناق�صه ال�صوؤون
الداخليه ) على قاعدة ان اال�صتجابه لتحديات امل�صتقبل يعتمد على العمل اجلماعي
يف مواجهه االأزمات  .وفق نهج ،اطار �صروره عمل فكري �صيا�صي اجتماعي �صيا�صي
التي توؤدي �صيانه وتقويه املوقف العربي وخدمه امل�صالح الوطنيه القطريه بدءا
من ا�صت�صعار اخلطر وابعاده والدفاع عن حقوق االأمن القومي للدول العربيه عند
تعر�صها للمخاطر.
غالبيه جم�صات ال�صيا�صني ومرا�صد البحث واال�صتخبارات يف ال��دول العربيه
تراقب باهتمام �صديد م��االت االزم��ه االأوكرانيه وتداعياتها  ،الق�صايا واالأح��داث
املهمه التي حتظى باهتمام منطقة ال�صرق االأو�صط ،هناك �صوؤال عن كيفيه �صرورة
بناء عالقات �صليمة مع اإدارة بايدن وتعزيز التحالف مع وا�صنطن  ،اخذين بعني
االعتبار ان مفاتيح ومغاليق ال�صيا�صه االمريكيه باتت متغره  .من ال�صروره بلورة
�صيا�صة متنا�صبة مع اإدارة بايدن وتبني اأ�صلوب غر �صدامي معها ،ملوجلهه ابرز
حتديات الع�صر جراء ان�صحاب اإيران من االتفاق النووي وامتالكها القدرة النووية
 .كما علينا ان النغفل اهميه تو�صيع قاعدة املعرفه بال�صوؤون ال�صينية وع�صكره
الدور ال�صيني بعيدا عن التغلغل بيد من حرير وحت�صني اإدارة املخاطر  ،مع �صروره
احلفاظ على احلوار مع مو�صكو وابقاء روح العمل البناء التي ت�صمن امن املنطقه
جراء نفوذها يف �صوريا ،من ال�صروره مبكان ت�صجيع امريكا والغرب على تقويه
ال�صلطه الفل�صطينيه التي ت�صكل عنواناً �صرعياً لت�صوية م�صتقبلية ،ودجمها للعمل
مع م�صر واالأردن يف التعاون االقليمي لتعزيز فر�س حل الدولتني ليكون خيارا
ممكنا وال بديل عنه  .اخلال�صه امل�صتفاده من احلرب االأوكرانيه  ،ان ال�صمانات
االمنيه االمريكيه ال يعتمد عليها  ،ان امريكا لي�صت يف موقع القدره واال�صتعداد
خلو�س حروب للدفاع عن حلفائها لي�صبح هذا تقدير موقف م�صهدًا ماألو ًفا جديدًا
.
قمه الرئي�س بايدن من اجل الدميوقراطيه (ان�صاء املبادره الرئا�صيه للتجديد
الدميوقراطي ) االأهم على جدول اعمال حلفاء امريكا  ،حول كيفيه التعامل مع
ال��وع��د االأم��ري�ك��ي بانقاذ الدميوقراطيه يف ال�ع��امل وتر�صيخها يف ال�ع��امل العربي
.ا�صت�صاف الرئي�س بايدن قمه الدميوقراطيه يف  10-9كانون االول  ،2021جتمع
عاملي ل��روؤ��ص��اء بع�س ال��دول وممثلي احل�ك��وم��ات ملناق�صه التحديات وال�ف��ر���س يف
القرن احل��ادي والع�صرين  .وه��ي مبادره للتجديد الدميوقراطي �صمن برنامج
رائ��د للحكومه االمريكيه لتعزيز الدميوقراطيه ون�صرها يف جميع انحاء العامل
 ،بو�صفها مبادره رئا�صيه بالتعاون مع الكوجنر�س وعلى ا�صا�صها تبني التحالفات
ويتم واط��الق مبادرات للم�صاعدات اخلارجيه االأمريكيه  ،كذلك كم�صار ملواجهه
التحديات امل�صتمره واملثره للقلق امام الدميوقراطيه وحقوق االن�صان يف العامل .
علما انه �صبق هذا املوؤمتر تنظيم ور�صه عمل على مدى ثالثه ايام اعتبارا من تاريخ
تاريخ 3حزيران  2022حتت عنوان حركة االأحزاب وقواعد الدعم الدميقراطي ،التي
تهدف ايل امل�صاركه املجتمعيه يف الهيئات الت�صريعية واحلكومات القيادية التي متثل
طي ًفا وا�ص ًعا من ال�صيا�صات و القيم واالأه��داف وخطط اال�صتجابة لعدد ال يح�صى
من الق�صايا املحلية  ،التي تعر عن عميق الرغبة يف التغير ومعاجله االختالالت
الهيكليه املت�صاعده  ،لي�س فقط يف ال�صيا�صات التي يقرتحها القادة ال�صيا�صيون ولكن
يف كيفية تنظيم االحزاب واملوؤ�ص�صات العامه وكيفية ا�صراك املواطنني .الكثر من
هم يف ال�صلطه يرف�س ت�صمية (االفراد على ا�صا�س الكفاءه واجلداره ) حتى اأثناء
اأدائهم الفا�صل تبقى الوظائف حك ًرا علىيهم  ،اإنهم يقدمون مر�صحني للمنا�صب
العامة وي�صعون لل�صيطرة على مقاليد احلكومة كما يقول ديفد �صنكر ان النخب
امل�صيطره الفا�صله تطيح باي ا�صالح قت�صادي وم��ايل .ان اهميه املوؤمتر له �صله
بالتوجه الدويل يف الالألفيه الثالثه واعداد امل�صرح للتغير  ،يرز ذلك حيث موؤمتر
ال��دول ال�صناعيه ال�صبع الكرى ال��ذي انعقد يف العام املا�صي  ،مت اع��اده ت�صميه
و�صياغه التجمع الدويل ايل جتمع دول الدميوقراطيات العظمى واالع��الن عن
انتهاء ع�صر العومله وف�صل حتالف البراليه ورا�س املال والدعوه اىل اقامه الدول
الوطنيه القويه من الداخل  ،اي ان فل�صفه املواجه مع ال�صني ورو�صيا �صيكون تر�س
املعركه النظم الدميوقراطيه و�صيفها اح��رتام حقوق االن�صان  ،يف املقابل دول
اال�صتبداد ال�صيا�صي ،ال�صلطويه الفئويه امل�صتبده الفا�صده  .والتي يظللها اال�صتبعاد
االجتماعي وال حترتم حقوق االن�صان ال�صيا�صيه واالقت�صاديه ( اقتبا�س من م�صتند
الوقائع اخلا�صه باملوؤمتر) .
ه��ذا املوؤمتر  ،ال��ذي �صر�صم توجه جديد للعالقات الدوليه وبناء التحالفات
االمريكه  ،وان ر�صم ح��دود املخاوف واالرت ��دادات �صتنعك�س ب�صكل مبا�صر يف ر�صم
�صوره الداخل للدول اوال ولي�س عالقاتها يف االقليم ودوليا فقط خا�صا امريكا .
من االهميه الق�صوى البحث عن اجابه ملاذا ا�صتبعدت الدول العربيه وهل ي�صكل
هذا االمر موقف امريكي جديد وتغر بال�صيا�صه االمريكيه ام ال  ،مما ي�صتدعي
البحث والدرا�صه وفتح حوار بهدف اال�صتدراك والعمل على تعديل املوقف االأمريكي
وتقدمي اج��اب��ات لهذه اال�صباب بل احللول والتو�صل ايل تفاهمات حولها  .كما
انني افرت�س ان تكون االجابه عند الدول ذاتها ملزيد من الطماأنينه  ،كون غالبيه
الدول العربيه تتعر�س لتحديات حقيقيه تهدد �صيادتها وا�صتقرارها وم�صاحلها
اال�صرتاتيجيه .هل �صيبداأ التغر اجليو�صيا�صي يف املنطقه من هند�صه �صكل العالقه
االأمريكيه االيرانيه الرتكيه ما بعد عام . 2023
anwar.aak@gmail.com

تفاصيل حبس  3شباب في واقعة
رقص وغناء داخل مسجد بمصر
نب�ض البلد -وكاالت
ك �� �ص �ف��ت ال �ن �ي��اب��ة ال� �ع ��ام ��ة امل �� �ص��ري��ة
تفا�صيل حب�س � 3صباب بتهمة الرق�ص
وال �غ �ن��اء داخ ��ل م�صجد يف منطقة امل��رج
بالقاهرة ،بعد اأن �صرت حالة من الغ�صب
� �ص �ي �ط��رت ع �ل��ى رواد و� �ص��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل
االجتماعي ،عقب ت��داول مقطع فيديو
ع �ل��ى “في�س بوك” ،ال ت �ت �ج��اوز م��دت��ه
ال� 15ثانية ،يظهر خالله �صاب ع�صريني،
ي�غ�ن��ي وي��رق����س ع�ل��ى االأغ� ��اين ال�صعبية
داخل اأحد امل�صاجد باملرج ،قا�صدين اإثارة
امل�صليني ،ما دفع ق��وات االأم��ن ملالحقته
والقب�س عليه ،وذلك كما ذكرت �صحيفة
“الوطن” امل�صرية.
وبح�صب جهات التحقيق يف م�صر اأن
اأغ��اين امل�ه��رج��ان��ات �صيطرت على عقول
ال �� �ص �ب��اب ،وط �م��وح ك��ل م�ن�ه��م يف تقليد
ال�ق��ائ�م��ني ب��ال�غ�ن��اء ع�ل�ي�ه��ا ،م��ن بينهم 3
�صباب يف منطقة امل��رج ،اأراد اأح��ده��م اأن
ي �ع��ر ع ��ن ط �م��وح��ه يف ال �غ �ن��اء وال �ل �ع��ب
مب�ك��رات ال���ص��وت ،ل��ذل��ك عندما ان�صم
ال� 3اأ�صدقاء يف اأعمال بناء اأحد امل�صاجد،

ا�صتغلوا عدم وجود اأحد معهم ،ليعروا
ع� ��ن م��وه �ب �ت �ه��م ال ��دف� �ي� �ن ��ة م� ��ن وج �ه��ة
نظرهم.
واأف � � ��ادت ج �ه��ات ال �ت �ح �ق �ي��ق ب��ان�ت�ه��اك
ال�صباب حرمة امل�صجد يف تاأدية العبادات،
اإذ ح َّولوها ملن�صة غناء ورق�س ووجهوا
ع �ل �ي �ه��م االأ� � �ص� ��واء ب �ك��ام��رات �ه��م ،اجت��ه
اأح � ��ده � ��م ل �ت �� �ص �غ �ي��ل م � �ك� ��رات ال �� �ص��وت
اخل��ا��ص��ة ب��امل���ص�ج��د يف ت �اأدي��ة ال���ص�ل��وات،
واأم �� �ص��ك ب�ه��ا م� ��رددا االأغ � ��اين ال�صعبية
امل �ب �ت��ذل��ة و� �ص �م��ع � �ص��داه��ا ع �ل��ى م�صتوى
املنطقة ،لكن االأهايل مل يتخيلوا اأن هذا
ال�صوت قادم من امل�صجد.
واأو�� �ص� �ح ��ت ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات اأن امل �ت �ه��م
ال��رئ �ي �� �ص��ي ب �ج��ان��ب غ� �ن ��اء ال� ��� �ص ��اب ،ق��ام
بحركات راق�صة م�ع��را ع��ن فرحته مبا
ي�ف�ع��ل ،ب�ي�ن�م��ا اآخ ��ر م�ن�ه��م � �ص��ور لتوثيق
حلظة مل تتكرر بالن�صبة لهم ،اإذ ت��داول
االأخر مقطع الفيديو الذي اأثار غ�صب
املواطنني مبا فعل ،وا�صتغالله للم�صجد
بهذه الطريقة الب�صعة ،ليفتح على نف�صه
اأب � ��واب ال �ن��ار م��ن ق �ب��ل ال�ت�ع�ل�ي�ق��ات ال�ت��ي
انهالت عليه ،ومالحقة قوات ال�صرطة له
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من صعوبة النطق إلى فقدان الوزن ..أعراض «اللسان المربوط»
عند األطفال وطرق عالجه
نب�ض البلد – وكاالت

الأداء وظيفته ب�صكل جيد ،على الل�صان
اأن يكون ق��ادراً على الو�صول اإىل كل جزء
من فمك تقريباً ،اإذ يتيح لك هذا النطاق
ال�ك��ام��ل ل�ل�ح��رك��ة اإ� �ص��دار االأ�� �ص ��وات واأن��ت
تتحدث ،اإ�صافة اإىل م�صاعدتك على ابتالع
الطعام ،لكن هناك حالة يولد بها االأطفال
حت � ُّد ك �ث��راً م��ن ح��رك��ات ل�صانهم وت�صبب
ل �ه��م ال �ع��دي��د م��ن امل �� �ص��اك��ل ،وه ��ي ال�ل���ص��ان
املربوط عند االأطفال واملعروفة اأي�صاً با�صم
“الت�صاق الل�صان”.
الفرق بني الل�سان املربوط والعادي
ي�ع�ت��ر ال �ل �� �ص��ان امل ��رب ��وط ح��ال��ة ��ص��ائ�ع��ة
ت �ظ �ه��ر ع �ن��د االأط � �ف ��ال ال��ر� �ص��ع ،وت���ص�ي��ب
الذكور ب�صكل اأكر من االإن��اث ،يكون فيها
ال�ل�ج��ام ال ��ذي ي��رب��ط ال�ل���ص��ان ب �اأر���س الفم
ق�صراً على غر املعتاد ،مما يجعل الل�صان
م��رت �ب �ط �اً ب �اأر� �ص �ي��ة ال �ف��م م��ان �ع �اً اإي � ��اه من
احلركة ب�صكل طبيعي.
ال ي �ع��د ال �ل �� �ص��ان امل ��رب ��وط ح��ال��ة خ�ط��رة
ولكنه حتماً يحتاج ل�ع��الج؛ مل��ا ي�صببه من
م�صاكل ترافق الر�صيع اأثناء الر�صاعة اإىل
�صعوبة امل�صغ والنطق عند االأطفال االأكر
�صناً.
�سكل الل�سان املربوط عند
الأطفال واأ�سبابه
ال�صبب املبا�صر حل��دوث خلل يف اللجام
امل���ص�وؤول ع��ن رب��ط الل�صان يف اأر��ص�ي��ة الفم
غ��ر م� �ع ��روف ،ول �ك��ن ق��د ي �ك��ون ل�ل�ع��وام��ل
الوراثية دور يف ذلك.
اإذ ميكن اأن ن��رى ت�ك��رر ه��ذه امل�صكلة يف
أاف��راد العائلة ال��واح��دة ،اإ�صافة اإىل اأن��ه قد
يكون مظهراً اأ�صا�صياً لبع�س املتالزمات.
اأعر�س الل�سان املربوط
غ��ال �ب �اً م ��ا ت �ت �ع��رف االأم ع �ل��ى ال �ل �� �ص��ان
املربوط الكامل لدى طفلها ب�صبب م�صاكل
الر�صاعة الطبيعية ،وقد تالحظ ما يلي:
ال ميكنه االإم�صاك جيداً بالثدي بفمه اأو
�صحب احلليب منه.
مييل اإىل امل�صغ اأكر من امل�س.
ال ي �ك �ت �� �ص��ب ال � � ��وزن ب��ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي
تتوقعها.
يتغذى لفرتة طويلة.
�صعب االإر�صاء عند حماولة اإطعامه.
يُ�صدر �صوت طقطقة اأثناء الر�صاعة.
يبدو جائعاً يف كل وقت.
جنباً اإىل جنب مع اأع��را���س طفلك ،قد
يكون لدى االأم اأعرا�س اأي�صاً مثل:
اأمل اأثناء وبعد الر�صاعة الطبيعية.
احللمات املتقرحة اأو املت�صققة.

التهاب الثدي.
انخفا�س اإمدادات احلليب.
اأعرا�س الل�صان املربوط اجلزئي
يف ح��ني مي�ك��ن اأن ي �ك��ون ال�ط�ف��ل يعاين
من الل�صان املربوط اجلزئي ،اأي اإنه باإمكان
الطفل اأن يحرك ل�صانه ولكن ب�صكل جزئي،
وق ��د ال ت��الح��ظ االأم االأع� ��را�� ��س ول�ك�ن�ه��ا
�صتبدو ظاهرة عند بدء منو الطفل مثل:

االأ�صنان ال�صفلية االأمامية.

�سعوبة النطق والكالم عند
الطفل.
�صعوبة يف تناول الطعام.
م�صاعفات الل�صان املربوط
اإ��ص��اف��ة اإىل ت�ل��ك االأع��را���س ف �اإن هناك
م�صاعفات اأخ��رى ي�صببها الل�صان املربوط
عند االأطفال وهي:

كيفية ت�سخي�س الل�سان املربوط
عند الر�سع
بالن�صبة لذوي الطفل فقد ي�صتطيعون
ت�صخي�صه ب�صهولة يف حال متابعة طفلهم
ب�صكل دقيق ومالحظة االأعرا�س التي تبداأ
مبا�صرة.
اأم ��ا يف احل ��االت ا أالك ��ر ت�ع�ق�ي��داً فيجب
الذهاب ب�صكل مبا�صر اإىل طبيب االأ�صنان
ليحدد نوع امل�صكلة.
وي �ت��م ال�ت���ص�خ�ي����س ع �ن��د ال �ط �ب �ي��ب ع��ن
ط��ري��ق رف ��ع ال �ل �� �ص��ان وا� �ص �ت �خ��دام م��الق��ط
خا�صة باللجام ،ومالحظة نقطة ارتكازه
ع �ل��ى ال �ل �� �ص��ان ،وب �ع ��د اأن ي �ق ��وم ال�ط�ب�ي��ب
بالت�صخي�س ال�صحيح تبد أا مرحلة العالج.

� -1صعوبة اإخراج الل�صان من الفم؛ مما
ي�صبب �صعوبة اأثناء تناول الطعام.
 -2ع ��دم ال �ق��درة ع�ل��ى حت��ري��ك ال�ط�ع��ام
وم�صغه وبلعه ،وهذا يوؤثر ب�صكل كبر على
من��و الطفل ب�صكل �صليم وخ�صارته للوزن
ب�صكل كبر.
 -3امل �� �ص��اع �ف��ات ال�ن�ف���ص�ي��ة ال �ت��ي ت��راف��ق
ال�ط�ف��ل؛ ل�ع��دم ق��درت��ه ع�ل��ى ال�ت�ك�ل��م ب�صكل
طبيعي مع من حوله وهذا يوؤدي اإىل حالة
ان �ط��واء ع�ن��د ال �ط �ف��ل؛ ل �ع��دم ال �ق��درة على
طلب احتياجاته والتعبر عن م�صاعره.
 -4ال���ص�ع��ور ب ��االإح ��راج اأم� ��ام االآخ��ري��ن،
وع��دم القدرة على بناء عالقات اجتماعية
م��ع اأط �ف��ال م��ن ع�م��ره وت�ك��وي��ن ��ص��داق��ات،
واإح�صا�صه باأنه خمتلف عن بقية اأ�صدقائه.
 -5اأم ��ا ع��ن ��ص�ح�ت��ه ال�ف�م��وي��ة ف�صتكون
بحاالتها الدنيا ،ويُعتقد اأن االأطفال الذين
يعانون من الل�صان امل��رب��وط تكر عندهم
ال�ن�خ��ور ال�صنية ،اإ��ص��اف��ة اإىل رائ�ح��ة الفم
ال �ك��ري �ه��ة ،وق ��د ت��وج��د ل��دي�ه��م ف��راغ��ات يف

عالج الل�سان املربوط
العالج يف حاالت الل�صان املربوط تختلف
من حالة الأخرى.
يف بع�س االأحيان ،يرى االأطباء اأن هناك
حاالت يجب عدم اإخراجها من امل�صفى قبل
القيام بعالج الل�صان امل��رب��وط ،ع��ن طريق
ق�س اللجام يف عملية جراحية ب�صيطة.
ف�ي�م��ا ي�ف��ّ��ص��ل اأط �ب��اء اآخ � ��رون االن�ت�ظ��ار
ومراقبة الطفل لعل جلامه ينفك ب�صكل
ط�ب�ي�ع��ي م ��ع ال ��وق ��ت ،وي �ت��م ذل� ��ك اأح �ي��ان �اً
بالتن�صيق مع ا�صت�صاريي الر�صاعة.
ك�م��ا اأن ا��ص�ت���ص��ارة خمت�صي باثولوجيا
(النطق واللغة) قد ي�صاعد الطفل ب�صكل
كبر على حت�صني خمارج النطق لديه دون
احلاجة الإجراء ق�س اللجام.
عملية الل�صان املربوط
ويف ح��ال مت اإج��راء العملية بامل�صفى اأو
عيادة الطبيب فهي عملية ب�صيطة جداً تتم
با�صتخدام مق�س معقم لتحرير اللجام،
وهو اإج��راء اآمن و�صريع وقد ال يحتاج اإىل

التخدير حتى.
ك�م��ا اأنّ ُم�ع�ظ��م امل���ص�ت���ص�ف�ي��ات يف ال��وق��ت
احلايل بات متاحاً لديها تقنية الليزر ،وهي
ذات اأم��ان وك�ف��اءة اأك��ر وال ت�صتغرق اأك��ر
من  10دقائق.
اأم ��ا ب �ك��اء ال�ط�ف��ل ب�ع��د ع�م�ل�ي��ة ال�ل���ص��ان
امل��رب��وط ف�اأم� ٌر طبيعي وي�ج��ب تنبيه ذوي��ه
له؛ لكيال ي�صكل ذلك قلقاً وخوفاً بالن�صبة
لهم.
اإ�� �ص ��اف ��ة اإىل ذل � ��ك ق ��د ي� �ح ��دث ن��زي��ف
م��و� �ص �ع��ي م� �وؤق ��ت وب �� �ص �ك��ل خ �ف �ي��ف ،م �ك��ان
إاج��راء العملية يف حال اإجرائها بالطريقة
التقليدية با�صتخدام املق�س ،اأم��ا يف حال
اإجرائها بالليزر فلن يكون هناك اأي نزيف.
ويف ب �ع ����س االأح � �ي� ��ان ي��و� �ص��ي االأط� �ب ��اء
ب� إاج��راء تقومي اللجام ،وه��ذا االإج��راء يتم
حت��ت ال�ت�خ��دي��ر ال �ع��ام وب��ا��ص�ت�خ��دام اأدوات
ج��راح �ي��ة خ��ا� �ص��ة ،ك�م��ا اأن ��ه ي�ت��م ا��ص�ت�خ��دام
اخليوط املمت�صة الإغالق مكان اجلرح.
يف ح��ني اأنّ امل�ت��اب�ع��ة اأم ��ر � �ص��روري ج��داً
بعد عملية ق�س اللجام ،اإذ يجب على ذوي
ال�ط�ف��ل اإح �� �ص��اره اإىل ع �ي��ادة الطبيب بعد
اإج ��راء العملية ب�ع��دة اأي ��ام؛ للتاأكد م��ن اأن
العملية َّ
متت ب�صكل �صحيح.
كما يقوم الطبيب بتحديد موعد زيارة
اأخرى ،ملراقبة مكان اجلرح؛ حتى ال يت�صكل
فيه اأي ندوب اأو م�صاعفات والتي تعد نادرة
احلدوث.
اأما يف حال كان الطفل اخلا�صع لعملية
حترير اللجام يف �صن الدرا�صة ،فقد يواجه
حت ��دي ��ات ج ��دي ��دة ل �ل �ت �اأق �ل��م ع �ل��ى و� �ص �ع��ه
اجلديد فال تنتظر منه اأن يبداأ التحدث
بطالقة فور انتهاء العملية.
وقد يحتاج اأي�صاً ملخت�س ومعالج نف�صي
اأو اخت�صا�صي يف النطق واللغة؛ لي�صاعده
على التكلم وا�صتعادة ال�ق��درة على توجيه
الل�صان لنطق احلروف ب�صكل �صحيح.

دراسة تكشف عالقة بين أمراض اللثة وضعف وظائف الرئة
نب�ض البلد – وكاالت
ك �� �ص �ف��ت درا� � �ص� ��ة ح��دي �ث��ة وج � ��ود � �ص �ل��ة ب��ني
اأمرا�س اللثة ووظيفة الرئة ما يعني اأن نظافة
االأ�صنان اجليدة قد تفيد �صحة الفم واجلهاز
التنف�صي على حد �صواء.
ت �ت��ده��ور وظ�ي�ف��ة ال��رئ��ة م��ع ت��زاي��د اأم��را���س
ال �ل �ث��ة ال �� �ص��دي��دة ،وف �ق��ا ل�ب�ح��ث مت ت �ق��دمي��ه يف
 ،EuroPerio10وهو موؤمتر عاملي يف طب
اللثة وط��ب ا أال��ص�ن��ان ينظمه االحت��اد االأوروب��ي
الأمرا�س اللثة (.)EFP
وق � ��ال م� �وؤل ��ف ال ��درا�� �ص ��ة ال ��دك �ت ��ور اأن ��در� ��س
رو�صالند من جامعة برغن بالرنويج« :ت�صر
درا� �ص �ت �ن��ا اإىل وج ��ود ��ص�ل��ة ب��ني اأم ��را� ��س ال�ل�ث��ة
ووظ �ي �ف��ة ال��رئ��ة م��ا ي�ع�ن��ي اأن ن �ظ��اف��ة االأ� �ص �ن��ان
اجليدة قد تفيد �صحة الفم واجلهاز التنف�صي
ع�ل��ى ح��د � �ص��واء .وه �ن��اك ح��اج��ة اإىل م��زي��د من
ال �ب �ح��ث ل�ت�ق�ي�ي��م االأ� �ص �ب��اب وم ��ا اإذا ك ��ان ميكن
حت�صني وظ��ائ��ف ال��رئ��ة م��ن خ��الل ع��الج دواع��م
ا الأ�صنان».
ووج � � ��دت االأب � �ح� ��اث ال �� �ص��اب �ق��ة اأن ت�ن�ظ�ي��ف
االأ�صنان ،مبا يف ذلك اإزال��ة الرت�صبات ،مرتبط
باحلد م��ن ان��دالع االأع��را���س يف املر�صى الذين
يعانون من مر�س االن�صداد الرئوي املزمن.
وح �ق �ق��ت ه� ��ذه ال ��درا�� �ص ��ة يف ال �ع ��الق ��ة ب��ني
وظ��ائ��ف ال��رئ��ة والتهاب دواع��م ال�صن يف درا�صة
طب االأ�صنان املجتمعية يف ماملو.
و�صملت الدرا�صة  1021م�صاركا ،منهم 513
م��ن ال��رج��ال و 508م��ن ال�ن���ص��اء .وك��ان متو�صط
اأعمارهم � 44.5صنة.
واأج ��رى ال�ب��اح�ث��ون فح�س االأ� �ص �ن��ان ،مب��ا يف
ذلك االأ�صعة ال�صينية وفح�س االأ�صنان واللثة.
كما وق��ع تقييم ��ص��دة التهاب دواع��م ال�صن عن
ط��ري��ق ق �ي��ا���س اأع �م��اق اجل �ي��وب ح ��ول االأ� �ص �ن��ان
وف �ق ��دان االرت� �ب ��اط ب��االأن �� �ص �ج��ة امل �ح �ي �ط��ة .ومت

حتديد م��دى التهاب اللثة م��ن الن�صبة املئوية
ل �ل �م��واق��ع ال �ت��ي ت �ظ �ه��ر ن��زي �ف��ا ع �ن��د ال �ف �ح ����س.
بح�صب « ،»RTو«ميديكال اإك�صري�س».
و�صخ�س الفريق التهاب دواعم ال�صن املعتدل
يف  289م �� �ص��ارك ( )%28و )%7( 71م���ص��اب��ني
بالتهاب دواعم ال�صن ال�صديد.
ومت ت�صنيف ال�  661املتبقية ( )%65على اأنها
ال حتتوي على التهاب دواعم ال�صن (�صحي) اأو
التهاب دواعم ال�صن اخلفيف ،عملت كمجموعة
مقارنة.
وكان متو�صط عمر امل�صابني بالتهاب دواعم
االأ� �ص �ن ��ان ال �� �ص��دي��د  55ع ��ام ��ا %59 ،م �ن �ه��م م��ن
ال��رج��ال .وك ��ان ال �ت��دخ��ني أاك ��ر ��ص�ي��وع��ا ب�صكل
ملحوظ ل��دى امل�صابني بالتهاب دواع��م ال�صن
املعتدل اأو احلاد مقارنة باملجموعة ال�صحية /
املعتدلة.
ومت تقييم وظيفة الرئة با�صتخدام مقيا�س

التنف�س لر�صد حجم هواء الزفر من الرئتني
ومعدل تدفق الهواء.
وق��ا���س ال �ب��اح �ث��ون ح �ج��م ال��زف��ر ال�ق���ص��ري
( )FEV1وه��و ح�ج��م ال �ه��واء (ب��ال�ل��رت) ال��ذي
مي�ك��ن ل�ل�ف��رد زف ��ره خ ��الل ث��ان�ي��ة واح� ��دة بعد
ال�صهيق االأق�صى .وقاموا اأي�صا بقيا�س ال�صعة
احليوية الق�صرية ( )FVCوهي كمية الهواء
(باللرتات) التي يتم اإخراجها ق�صرا بعد اأخذ
اأعمق نف�س ممكن.
ووج��د الباحثون اأن حجم ال��زف��ر الق�صري
وال�صعة احليوية الق�صرية (كالهما معر عنه
بن�صبة مئوية م��ن القيمة امل�ت��وق�ع��ة) ،انخف�س
مع زيادة �صدة التهاب اللثة.
ويف التحليالت املعدلة ح�صب العمر واجلن�س
والتدخني وموؤ�صر كتلة اجل�صم ومر�س ال�صكري
وامل�صتوى التعليمي ،لوحظت ارتباطات عك�صية
كبرة بني وظائف الرئة والتهاب دواعم ال�صن

احل��اد :مقارنة باملجموعة ال�صحية /املعتدلة،
كان لدى امل�صابني بالتهاب دواع��م ال�صن احلاد
 %3.6اأقل من حجم الزفر الق�صري و 2.2اأقل
من ال�صعة احليوية الق�صرية ( /) FVCحجم
الزفر الق�صري (.)FEV1
ويقول الدكتور رو�صالند اأن «جميع مقايي�س
وظ��ائ��ف ال��رئ��ة ت ��ده ��ورت م��ع ت �ف��اق��م اأم��را���س
اللثة .ب��االإ��ص��اف��ة اإىل ذل��ك ،م��ع انت�صار التهاب
اللثة يف جميع اأن�ح��اء ال�ف��م ،متيل بع�س القيم
التنف�صية اإىل التدهور .وقد ي�صر االنخفا�س
يف وظائف الرئة اإىل التهاب يف املجرى الهوائي،
ورمب��ا ن��اجت عن التهاب اللثة وا�صتن�صاق طبقة
الرت�صبات التي حتتوي على البكتريا .واإذا مت
تاأكيد هذا االرتباط بني اأمرا�س اللثة ووظيفة
الرئة ،فقد يوفر ذلك االأ�صا�س املنطقي لعالج
اللثة وبرامج نظافة الفم لتح�صني �صحة الفم
واجلهاز التنف�صي».

