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الملك يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني توسيع التعاون الثنائي والثالثي مع قبرص

الملك :مواجهة التطرف تستدعي العمل
على حل الصراعات التي يستغلها المتطرفون
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الخارجية :الصفدي يلتقي عددا
من نظرائه في نيويورك
نب�ض البلد – عمان

ال�ت�ق��ى ن��ائ��ب رئ�ي����س ال � ��وزراء ووزي ��ر
اخل ��ارج� �ي ��ة و� � �ش � ��ؤون امل �غ�ت�رب�ي�ن �أمي ��ن
ال�صفدي ،يف نيويورك ،وزير اخلارجية
االم��ارات��ي ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان،
ووزي ��رة ال��دول��ة ل�ل���ش��ؤون اخل��ارج�ي��ة يف
االحت� ��اد ال���س��وي���س��ري يل ي��ا ل �ي��و ،على

هام�ش اع�م��ال ال ��دورة ال  77للجمعية
العامة لالمم املتحدة.
وق ��ال ��ت وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة و�� �ش� ��ؤون
امل� �غ�ت�رب�ي�ن ،يف ب� �ي ��ان � �ص �ح �ف��ي� ،أم ����س
االرب �ع��اء ،ان ال�صفدي ��ش��ارك باجتما ٍع
ح��ول اال�ستقرار الإقليمي والتعاون يف
ال�شرق الأو�سط،
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مجلس هيئة االعتماد يقر استمرارية
االعتماد الخاص لتخصصات جامعية
نب�ض البلد – عمان

نب�ض البلد  -نيويورك

�شارك جاللة امللك عبداهلل الثاين يف �أع�م��ال قمة “نداء
كراي�ست ت�شري�ش” للت�صدي للتطرف وخطاب الكراهية على
الإنرتنت ،يف نيويورك م�ساء الثالثاء.

و�أك� ��د ج�لال��ة امل �ل��ك ،خ�ل�ال ال�ق�م��ة ال �ت��ي ع �ق��دت ب��رئ��ا��س��ة
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ورئي�سة وزراء نيوزيلندا
جا�سيندا �أرديرن ومب�شاركة عدد من ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات
وممثلني عن كربى �شركات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات

العاملية ،موا�صلة الأردن تعزيز �شراكته مع “نداء كراي�ست
ت�شري�ش” م��ن خ�لال م �ب��ادرة “اجتماعات العقبة” ،بهدف
حماربة الإرهاب والفكر املتطرف.
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نب�ض البلد – �سايل �صبيحات

ن�ظ�م��ت م ��دون ��ة �أم �ن �ي��ة ج�ل���س��ة ح��واري��ة
بعنوان “اال�ستدامة البيئية واالجتماعية
(�أول� � ��وي� � ��ة وط� �ن� �ي ��ة وم� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة ف ��ردي ��ة
وجماعية)” ،ب�ح���ض��ور ع ��دد م��ن اخل�ب�راء
واملتخ�ص�صني يف اال�ستدامة البيئية.
رئي�سة الهيئة الإداري��ة العربية حلماية

الطبيعة املهند�سة رزان زعيرت ا�ستعر�ضت
يف مداخلة لها ،املفهوم املبهم لال�ستدامة،
عدا عن كون امل�صطلح مطروق عاملياً ب�شكل
ف�ضفا�ض م��ا يعطي ت�ف���س�يراً خمتلفاً عن
التف�سري اخل��ا���ص بنا على ال�صعيد املحلي
والإق�ل�ي�م��ي ال�ع��رب��ي ،ال �سيما وان �أول��وي��ات
دول ال�شمال تختلف ع��ن �أول��وي��ات ال��دول

التقى رئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة
ال �ل��واء ال��رك��ن يو�سف �أح�م��د احلنيطي،
�أم�س الأربعاء ،يف مكتبه بالقيادة العامة
ل �ل �ق��وات امل �� �س �ل �ح��ة الأردن � �ي� ��ة ـ� �ـ اجل�ي����ش
ال �ع��رب��ي ،ال���س�ف�ير الإم ��ارات ��ي يف ع� ّم��ان
�أح �م ��د ع �ل��ي ال �ب �ل��و� �ش��ي .وب �ح��ث ال �ل��واء
ال��رك��ن احلنيطي م��ع ال�ضيف بح�ضور

امل�ل�ح��ق ال�ع���س�ك��ري الإم ��ارات ��ي يف ع� ّم��ان،
�آخر التطورات على ال�ساحتني الإقليمية
وال��دول �ي��ة ،و�أوج� ��ه ال �ت �ع��اون والتن�سيق
يف جم��ال التدريب الع�سكري امل�شرتك،
و� �س �ب��ل ت �ع��زي��ز ال �عل��اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة مبا
ي� �خ ��دم م �� �ص �ل �ح��ة ال � �ق� ��وات امل �� �س �ل �ح��ة يف
البلدين ال�شقيقني.
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نابلس  ٠٠رسالة غضب ضد االعتقال
السياسي  ٠٠الفصائل :سعيدون
باالتفاق وندعو السلطة لإللتزام
نب�ض البلد – وكاالت

ات �ف��اق لإن �ه��اء ح��ال��ة ال�غ�ل�ي��ان والأح ��داث
الأخ�يرة على خلفية اعتقال �أجهزة الأم��ن
املطارد لقوات االحتالل الإ�سرائيلي م�صعب

ا��ش�ت�ي��ه و�أح� ��د زم �ل��اءه� ،أع �ل �ن��ت ع�ن��ه جلنة
التن�سيق ال�ف���ص��ائ�ل��ي بنابل�س ف�ج��ر ال�ي��وم
الأربعاء ،فلماذا �سارعت ال�سلطة و�أجهزتها
باحتواء املوقف؟
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االحتالل يصادق على قرار سحب
إقامات أفراد عائلة الشهيد فادي القنبر
نب�ض البلد – وكاالت

قررت حمكمة االحتالل الإ�سرائيلي على
�سحب الإق��ام��ات وال�ه��وي��ات امل��ؤق�ت��ة لأف��راد
عائلة ال�شهيد املقد�سي فادي القنرب
وذك� � ��رت وزي� � ��رة ال��داخ �ل �ي��ة يف ح�ك��وم��ة
االح�ت�لال الإ�سرائيلي �أييلت �شاكيد :بنا ًء
على قرار حمكمة اال�ستئناف �أوعزت ب�إبطال

نب�ض البلد – مرمي القا�سم

قال الناطق االعالمي با�سم وزارة العدل
نزار اخلراب�شة يف حديث خا�ص لـ”االنباط”
ان دوائر كاتب العدل اجنزت  36الف معاملة
يف اب  ،2022وا�ستقبلت  47طلب م�ساعدة
قانونية  ،فيما بلغ عدد االوراق الق�ضائية

عويس :توفير بيئات تعليمية آمنة
وصحية أولوية لألردن

رئيس هيئة األركان يلتقي السفيرين
اإلماراتي والياباني
نب�ض البلد – عمان
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�إقامات �أفراد من عائلة القنرب ،والذي قتل
ابنها  4جنود
وزعمت �أن �أف��راد عائلة ال�شهيد القنرب
م�ق�ي�م��ون م ��ؤق �ت��ون ح���ص�ل��وا ع�ل��ى ت��أ��ش�يرة
دخ��ول �إىل �إ��س��رائ�ي��ل وق��ام��وا با�ستغاللها،
و�سيدفعون ثمن ت�صرفات قريبهم،
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نب�ض البلد – عمان

�أكد وزير الرتبية والتعليم والتعليم
ال�ع��ايل والبحث العلمي الدكتور وجيه
عوي�س� ،أن توفري بيئات تعليمية و�أنظمة
دع ��م متكينية و�آم �ن��ة و��ص�ح�ي��ة ت�ضمن
و�� �ص ��ول ج �م �ي��ع ال �ط �ل �ب��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ي�ع��د
�أولوية لدى الأردن.
ج��اء ذل��ك خ�لال م�شاركته يف جل�سة
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دوائر كاتب العدل تنجز  36الف معاملة
في اب الماضي

زعيتر تكشف الستار عن مفهوم
االستدامة المبهم بضيافة مدونة أمنية
العربية ،خ�صو�صاً ان احلروب وال�صراعات
ال�ب�ي�ن�ي��ة امل ُ�ف�ت�ع�ل��ة يف �أوط��ان �ن��ا م�ع�ي��ق كبري
لإر�ساء قواعد اال�ستدامة .و�أ�شارت زعيرت
�إىل التحديات واملعيقات والأزم��ة احلا�صلة
يف تطبيق اال�ستدامة ،معزية �إياها لنخبوية
الفئة التي تتطرق له،

�أق��ر جمل�س هيئة اع�ت�م��اد م�ؤ�س�سات
التعليم ال�ع��ايل و�ضمان ج��ودت�ه��ا� ،أم�س
الأرب �ع��اء ،ا�ستمرارية االع�ت�م��اد اخلا�ص
ل�ت�خ���ص���ص��ات ب �ك��ال��وري��و���س اجل�غ��راف�ي��ا،
وم��اج �� �س �ت�ير اجل �غ��راف �ي��ا ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة،
ودك � �ت ��وراه �أ�� �ص ��ول ال�ت�رب �ي��ة ،والإر�� �ش ��اد
نف�سي ،والقيا�س والتقومي ،ومناهج اللغة
الإجنليزية يف جامعة الريموك.
كما �أقر املجل�س يف جل�سته التي تر�أ�سها
رئي�س الهيئة الدكتور ظافر ال�صرايرة،
ال� �ي ��وم ،ا� �س �ت �م��راري��ة االع �ت �م��اد اخل��ا���ص
لتخ�ص�صات ماج�ستري اللغة االجنليزية،
والريا�ضيات ،والعلوم احلياتية يف جامعة

الريموك ،وا�ستمرارية االعتماد اخلا�ص
ل�ت�خ���ص���ص��ات ب �ك��ال��وري��و���س اجل�غ��راف�ي��ا
والتاريخ ،وماج�ستري ودكتوراه التاريخ،
وم��اج���س�ت�ير ن�ظ��م م�ع�ل��وم��ات ج�غ��راف�ي��ة،
وب�ك��ال��وري��و���س ع�ل��م ال�ن�ف����س التطبيقي،
وم��اج���س�ت�ير ع �ل��م ال�ن�ف����س ال�ت�رب ��وي يف
جامعة م�ؤتة.
و�أق� ��ر امل�ج�ل����س ا��س�ت�م��راري��ة االع�ت�م��اد
اخل��ا���ص لتخ�ص�صات ب�ك��ال��وري��و���س �أم��ن
املعلومات والف�ضاء ال�سيرباين ،واملوافقة
على االعتماد اخلا�ص الأويل لتخ�ص�ص
ب �ك��ال��وري��و���س ع �ل��م ال �ب �ي��ان��ات وال ��ذك ��اء
اال�صطناعي يف جامعة فيالدلفيا،

التحديات العاملية يف التعامل مع �أزمات
التعليم  ،والتي عقدت بنيويورك يف �إطار
قمة حتويل التعليم.
وق��ال �إن الأردن يركز يف ه��ذا ال�ش�أن
ب�شكل خ��ا���ص ع�ل��ى الأط �ف��ال املعر�ضني
ل�ل�ت���س��رب م��ن ال�ت�ع�ل�ي��م ،مب��ا ف�ي�ه��م ذوو
الإعاقة والالجئون،
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امل�ؤر�شفة  2.5مليون ورقة للمدة ذاتها.
وذك ��ر ان��ه مت ا� �ص��دار  78حكما ق�ضائيا
بعقوبة بديلة عن احلب�س  ،ومت تنفيذ 46
حكم عقوبة بديلة عن عقوبة احلب�س فيما
مت ع �ق��د  4367ج�ل���س��ة حم��اك �م��ة ع ��ن بعد
واجناز 429مزادا الكرتونيا يف املدة نف�سها.

بينما اجتهت �أن�ظ��ار ال�ع��امل �إىل املكا�سب التي حققتها
القوات الأوكرانية يف الآونة الأخرية �ضد القوات الرو�سية،
�أع�ل�ن��ت مو�سكو دع�م�ه��ا خل�ط��ط و�ضعها االن�ف���ص��ال�ي��ون يف
�أوكرانيا لتنظيم ا�ستفتاءات بهدف االن�ضمام لرو�سيا ،يف
خطوة واجهت معار�ضة دولية وا�سعة ،واعتربها البع�ض
ت�صعيداً جديداً للحرب ،فهل ت�ستعد مو�سكو لنقل ال�صراع
م��ع كييف �إىل م�ستويات �أع�ل��ى ع�بر امل�ضي ق��دم�اً يف دعم
اال�ستفتاءات� ،أم ورقة تفاو�ضية لت�سوية ال�صراع مع �أوكرانيا
وت��رى تقارير غربية حتدثت عن �ضم مو�سكو لأج��زاء
�إ�ضافية من �أوكرانيا� ،أن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
يخاطر ب�أن تدخل الواليات املتحدة وحلفا�ؤها الأوروبيون
يف مواجهة ع�سكرية مع رو�سيا �أكرب قوة نووية يف العامل
ويف املقابل� ،أكد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني� ،أم�س
الثالثاء� ،أن مو�سكو �ستم�ضي قدماً بـ”م�سارها ال�سيادي”
على ال�ساحة الدولية،
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بـ اإلقدام وليس على األقدام شقت
مسارها الى البطوالت العالمية
نب�ض البلد – ر�ؤى الزعبي
�أ�سماء� ...إرادة من ذهب
“احلياة ال حت �ت��اج اىل �أق� � ��دام ب��ل
حتتاج �إقدام”...
بهذه الكلمات ب��د�أت �صاحبة ال�صوت
القوي الواثق الثالثينية �أ�سماء عي�سى
حديثها عن ق�صتها املليئة بـ املعاناة� ،إذ
تكالب عليها ال�ضنك واحل��زن من نزوح

ضم األراضي ..ورقة تفاوض أم ضرورة
استراتيجية لموسكو؟
نب�ض البلد – وكاالت

وا� �ض��اف اخل��راب���ش��ة ان ال� ��وزارة ا��ص��درت
� 63462شهادة عدم حمكومية باللغة العربية
الكرتونيا و� 4718شهادة باللغة االجنليزية
ال�ك�ترون�ي��ا يف امل ��دة نف�سها .وذك ��ر ان ع��دد
املعامالت .

وترحال جراء الغزو على وطنها العراق
ما دفعها للهجرة والإ�ستقرار يف الأردن
منذ �سنوات طويلة.
ف� �ت ��اة ط �م��وح��ة ح ��امل ��ة ق� ��در ل �ه��ا �أن
تتعاي�ش م��ع م�ع��ان��اة ح��رك�ي��ة ب�ـ ق�صر يف
ق��دم �ه��ا ال �ي �م �ن��ى ك�ت�ب��ت ب �خ��ط ال�ق���ض��اء
والقدر منذ والدتها،،
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الملك يشارك في قمة «نداء كرايست تشيرش» في نيويورك
نب�ض البلد -عمان

� � �ش� ��ارك ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك ع �ب ��داهلل
الثاين يف �أعمال قمة “نداء كراي�ست
ت�شري�ش” ل �ل �ت �� �ص��دي ل �ل �ت �ط��رف
وخطاب الكراهية على الإنرتنت ،يف
نيويورك م�ساء الثالثاء.
و�أك��د جاللة امللك ،خ�لال القمة
ال� �ت ��ي ع� �ق ��دت ب ��رئ ��ا�� �س ��ة ال��رئ �ي ����س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون ورئي�سة
وزراء نيوزيلندا جا�سيندا �أردي��رن
ومب���ش��ارك��ة ع��دد م��ن ر�ؤ� �س��اء ال��دول
واحل �ك ��وم ��ات ومم �ث �ل�ين ع ��ن ك�برى
� �ش��رك��ات االت �� �ص��االت وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
املعلومات العاملية ،موا�صلة الأردن
تعزيز �شراكته مع “نداء كراي�ست
ت�شري�ش” م � ��ن خ �ل ��ال م � �ب� ��ادرة
“اجتماعات العقبة” ،ب �ه��دف
حماربة الإرهاب والفكر املتطرف.

الملك يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني توسيع
التعاون الثنائي والثالثي مع قبرص

نب�ض البلد -عمان

بحث جاللة امللك عبداهلل الثاين خ�لال لقائه يف

ن �ي��وي��ورك� ،أم ����س الأرب �ع��اء ،رئ�ي����س ال� ��وزراء ال�ي��ون��اين
ك�يري��اك��و���س م�ي�ت���س��وت��اك�ي����س�� ،س�ب��ل ت��و��س�ي��ع ال�ت�ع��اون

الثنائي يف خمتلف املجاالت والبناء على االتفاقيات
امل�شرتكة.
وجدد جاللته ،خالل اللقاء الذي عقد على هام�ش
اجتماعات ال��دورة ال�سابعة وال�سبعني للأمم املتحدة
بح�ضور �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل
العهد ،الت�أكيد على �أهمية موا�صلة التعاون الثالثي
ب�ين الأردن وال �ي��ون��ان وق�بر���ص ،مب��ا يحقق م�صالح
البلدان الثالثة و�شعوبها ،وي�سهم يف تنمية املنطقة.
وجرى الت�أكيد على �أهمية تعزيز التن�سيق والت�شاور
حيال الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،خ�صو�صا جهود
تعزيز الأم��ن ال�غ��ذائ��ي ال�ع��امل��ي ،والتعامل م��ع تبعات
الأزمة الأوكرانية و�آثار التغري املناخي.
وتناول اللقاء �آخ��ر التطورات الإقليمية والدولية
ويف مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية� ،إذ �شدد جاللته
على �أنه ال ميكن حتقيق اال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط
دون التو�صل �إىل ال�سالم العادل وال�شامل على �أ�سا�س
حل الدولتني.
وح�ضر اللقاء نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية
و�� �ش� ��ؤون امل �غ�ترب�ين �أمي ��ن ال �� �ص �ف��دي ،وم��دي��ر مكتب
جاللة امللك ،الدكتور جعفر ح�سان.

الخارجية :الصفدي يلتقي عددا من نظرائه في نيويورك
نب�ض البلد -عمان

ال �ت �ق��ى ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء ووزي � ��ر
اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي،
يف ن �ي��وي��ورك ،وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة االم��ارات��ي
عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان ،ووزي��رة الدولة

لل�ش�ؤون اخلارجية يف االحت��اد ال�سوي�سري
يل يا ليو ،على هام�ش اعمال الدورة ال 77
للجمعية العامة لالمم املتحدة.
وقالت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني،
يف بيان �صحفي� ،أم�س االربعاء ،ان ال�صفدي
�شارك باجتما ٍع ح��ول اال�ستقرار الإقليمي

وال� �ت� �ع ��اون يف ال �� �ش��رق الأو�� � �س � ��ط ،وال� ��ذي
ا�ست�ضافته وزي ��رة اخل��ارج �ي��ة ال�نروي�ج�ي��ة
�أنيكني هويتفيلد ،م�شرية اىل ان��ه وق��ع مع
نظريه ال�صربي مذكرة تفاهم ب�ش�أن التعاون
ب�ي�ن وزارت� � ��ي خ��ارج �ي��ة ال �ب �ل��دي��ن مل��وا��ص�ل��ة
تطوير ال�صداقة والتعاون بني البلدين.

و�أ�شارت �إىل �أن ال�صفدي بحث مع املفو�ض
العام لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني (الأون��روا) فيليب
الزاري� �ن ��ي ،حت���ض�يرات االج �ت �م��اع ال� ��وزاري
الذي ينظمه الأردن وال�سويد يف نيويورك،
اخلمي�س املقبل.

رئيس هيئة األركان يلتقي السفيرين اإلماراتي والياباني
نب�ض البلد -عمان

ال�ت�ق��ى رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة الأرك � ��ان امل�شرتكة
اللواء الركن يو�سف �أحمد احلنيطي� ،أم�س
الأربعاء ،يف مكتبه بالقيادة العامة للقوات
امل�سلحة الأردنية ــ اجلي�ش العربي ،ال�سفري
الإماراتي يف ع ّمان �أحمد علي البلو�شي.
وب� �ح ��ث ال � �ل� ��واء ال ��رك ��ن احل �ن �ي �ط��ي م��ع
ال�ضيف بح�ضور امللحق الع�سكري الإماراتي
يف ع � ّم��ان� ،آخ��ر ال�ت�ط��ورات على ال�ساحتني
الإق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ،و�أوج � � ��ه ال �ت �ع��اون
وال�ت�ن���س�ي��ق يف جم ��ال ال �ت��دري��ب الع�سكري

امل�شرتك ،و�سبل تعزيز العالقات الثنائية
مب ��ا ي �خ��دم م���ص�ل�ح��ة ال� �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة يف
البلدين ال�شقيقني.
ويف �سياق مت�صل ،ا�ستقبل رئي�س هيئة
الأركان امل�شرتكة ،يف مكتبه بالقيادة العامة
للقوات امل�سلحة الأردنية ــ اجلي�ش العربي،
ال�سفري الياباين يف ع ّمان كاورو �شيمازاكي.
وب� �ح ��ث ال � �ل� ��واء ال ��رك ��ن احل �ن �ي �ط��ي م��ع
ال�ضيف بح�ضور امللحق الع�سكري الياباين
يف ع� � ّم ��ان� ،أوج � ��ه ال �ت �ع ��اون و� �س �ب��ل ت�ع��زي��ز
ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة مب ��ا ي �خ��دم م�صلحة
القوات امل�سلحة يف البلدين ال�صديقني.

المعايطة يرعى حفل تخريج مستجدي األمن العام
نب�ض البلد -عمان

اح�ت�ف�ل��ت م��دي��ري��ة الأم� ��ن ال �ع ��ام� ،أم����س
الأرب� �ع ��اء يف م��دي�ن��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال�ث��اين
التدريبية بتخريج م�ستجدي الأمن العام.
وب ��د�أ احل�ف��ل ب��ال���س�لام امل�ل�ك��ي ،ث��م تفقد
مدير الأمن العام اللواء عبيداهلل املعايطة
الذي رعى احلفل ،طابور اخلريجني الذي
ت �ق��دم م ��ن �أم � ��ام امل �ن �� �ص��ة ب �ن �ظ��ام��ي امل���س�ير
البطيء والعادي.
و�أظ �ه��ر اخل��ري �ج��ون خ�ل�ال التطبيقات
م���س�ت��وى ع��ال�ي��ا م��ن االن �� �ض �ب��اط وال�ل�ي��اق��ة
البدنية واملهارة يف اال�ستعرا�ض ،جم�سدين
�أب� �ه ��ى � �ص��ور ال �ت �م �ي��ز ال �ت��دري �ب��ي ،وال �ع��زم
ل�ب��ذل �أق���ص��ى ط��اق��ات�ه��م يف �أداء واجباتهم
امل�ستقبلية.
و�أق� ��� �س ��م اخل ��ري� �ج ��ون ع �ل��ى الإخ�ل�ا� ��ص
للوطن وامل�ل��ك وال��د��س�ت��ور ،واحل �ف��اظ على

ال �ق��وان�ين والأن �ظ �م��ة ،وال �ق �ي��ام ب��ال��واج�ب��ات
امل��وك��ول��ة �إل�ي�ه��م ب ��أم��ان��ة ،وت�ن�ف�ي��ذ الأوام� ��ر
امل�شروعة دون حتيز �أو متييز.
وق��ال �آم��ر مدينة امل�ل��ك ع�ب��داهلل الثاين
التدريبية ،يف كلمة �أل�ق��اه��ا خ�لال احلفل،
�إن اخل��ري �ج�ين م��ن ف��ر� �س��ان الأم � ��ن ال �ع��ام
�أنهوا تدريبهم الت�أ�سي�سي ،وت�سلحوا بالعلم
وامل �ع��رف��ة يف ال �ع �ل��وم الأم �ن �ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
وح �ق��وق الإن� ��� �س ��ان ،وم� �ه ��ارات ال ��دف ��اع عن
النف�س واللياقة البدنية والأ�سلحة ،حاملني
ر�سالة �أمنية نبيلة قوامها االحرتافية يف
�إن �ف��اذ ال�ق��ان��ون وخ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن،
حتقيقا لر�ؤى جاللة امللك عبداهلل الثاين،
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
ويف ن�ه��اي��ة احل �ف��ل ،ال ��ذي ح���ض��ره ك�ب��ار
�ضباط الأم��ن ال�ع��ام ،وجمع كبري من ذوي
اخلريجني ،وزع مدير الأمن العام اجلوائز
التقديرية على م�ستحقيها.

و�أ�� � �ش � ��ار ج�ل�ال �ت ��ه �إىل �� �ض ��رورة
ال �ت �ن �� �س �ي��ق ب �ي�ن ج �م �ي��ع الأط � � ��راف
امل �ع �ن �ي��ة ل �ت��وح �ي��د ج �ه��ود ال�ت���ص��دي
للمحتوى املتطرف ع�بر الإن�ترن��ت
وحم� � ��اوالت امل �ت �ط��رف�ين ا��س�ت�غ�لال
و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي لبث
خطاب الكراهية.
ول � �ف� ��ت ج �ل�ال� ��ة امل � �ل� ��ك �إىل �أن
م� ��واج � �ه� ��ة ال � �ت � �ط� ��رف ت �� �س �ت��دع��ي
�أي� ��� �ض ��ا ال �ع �م ��ل حل� ��ل ال �� �ص ��راع ��ات
ال �ت��ي ي�ستغلها امل�ت�ط��رف��ون لك�سب
امل � � ��ؤي� � ��دي� � ��ن ،وخ� ��ا� � �ص� ��ة ال � �� � �ص ��راع
الفل�سطيني الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،جم��ددا
الت�أكيد على حل الدولتني ك�سبيل
وحيد لإنهاء ال�صراع.
وع� � �ق � ��دت ال� �ق� �م ��ة يف ن �� �س �خ �ت �ه��ا
ال�ث��ال�ث��ة ،بعد ان�ع�ق��اده��ا يف ن�سختها
ال�ث��ان�ي��ة يف �أي ��ار ال �ع��ام امل��ا��ض��ي عرب
تقنية االت�صال املرئي.

وك��ان��ت القمة الأوىل ق��د عقدت
يف ب ��اري� �� ��س ع � ��ام  2019مب � �ب ��ادرة
م��ن ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي �إمي��ان��وي��ل
م��اك��رون ورئي�سة وزراء نيوزيلندا
ج��ا��س�ي�ن��دا �أردي� � ��رن ،ب�ع��د االع �ت��داء
الإرهابي الذي ا�ستهدف م�سجدين
يف م ��دي� �ن ��ة ك ��راي� ��� �س ��ت ت �� �ش�ي�ر���ش
النيوزيلندية يف ذلك العام.
ونظم الأردن عددا من اللقاءات،
حت ��ت م �ظ �ل��ة م � �ب� ��ادرة اج �ت �م��اع��ات
ال�ع�ق�ب��ة ال�ت��ي �أط�ل�ق�ه��ا ج�لال�ت��ه ع��ام
 2015لتعزيز التن�سيق يف حماربة
الإره� ��اب ،ملتابعة خم��رج��ات “نداء
كراي�ست ت�شري�ش».
وح� ��� �ض ��ر ال� �ق� �م ��ة ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س
ال� ��وزراء ووزي ��ر اخل��ارج�ي��ة و� �ش ��ؤون
امل�غ�ترب�ين �أمي��ن ال���ص�ف��دي ،ومدير
مكتب جاللة امللك ،الدكتور جعفر
ح�سان.

تخريج دورة فن القيادة لألطباء
في كلية الدفاع الوطني

نب�ض البلد -عمان

اخ �ت �ت �م��ت دورة ف ��ن ال� �ق� �ي ��ادة والإدارة
وال�ت�خ�ط�ي��ط اال��س�ترات�ي�ج��ي ل�ل�أط �ب��اء رق��م
� ،2/أم����س الأرب �ع��اء ،يف كلية ال��دف��اع الوطني
امللكية الأردنية ،والتي تنظمها �ضمن الربامج
الأكادميية املوازية التي ُتعقد يف رحابها �سنوياً
ل�ع��دد م��ن ق�ط��اع��ات ال��دول��ة ،بح�ضور مدير
عام اخلدمات الطبية امللكية العميد الطبيب
يو�سف زري �ق��ات و�آم ��ر كلية ال��دف��اع الوطني
امللكية الأردنية العميد الركن عزام الرواحنة.
و�أكد مدير عام اخلدمات الطبية اعتزازه
وف�خ��ره بعقد مثل ه��ذه ال ��دورات مل��ا لها من
م�ساهمة ف�ع��ال��ة يف ت��أه�ي��ل ��ض�ب��اط و�أط �ب��اء
اخل ��دم ��ات ال�ط�ب�ي��ة �إداري � � � �اً وا� �س�ترات �ي �ج �ي �اً،
خا�صة �أن م�شاركة ه�ؤالء النخبة من الأطباء
امل�ت�م�ي��زي��ن يف جم��االت �ه��م امل�خ�ت�ل�ف��ة تعك�س
خربتهم ومعرفتهم مبا ي�سهم يف اال�ستفادة
منها.
وقال �آمر الكلية� :إن الدورة �شملت التفكري
القيادي والإداري وتطوير ا�سرتاتيجية املوارد
الب�شرية ،م�شرياً �إىل دور اخلدمات الطبية
امللكية التي �ستبقى منارة من منارات اململكة
التي نعتز ونفتخر بها وبخرباتها وبكفاءاتها
الطبية الع�سكرية ،وان الدورة ت�ضمنت اي�ضا
ت��دري�ب�اً على ع��دة مو�ضوعات �أه�م�ه��ا الأم��ن

الوطني ومفاهيمه الأ�سا�سية وعنا�صر قوة
الدولة والتحديات والتهديدات التي تواجه
الأمن الوطني� ،إ�ضافة �إىل مفهوم فن القيادة
وم��و��ض��وع الإدارة اال�سرتاتيجية ومفاهيم
التخطيط اال�سرتاتيجي ومهارات التوا�صل،
وغريها من املو�ضوعات التي تخدم مفاهيم
الأمن الوطني.وتهدف الدورة التي ا�ستمرت
�أ�سبوعني �إىل ت�أهيل عدد من �أطباء مديرية
اخل��دم��ات الطبية على ف��ن القيادة والإدارة
والتخطيط اال�سرتاتيجي ،ب�إ�شراف القوات
امل�سلحة الأردنية ممثلة بكلية الدفاع الوطني.
ويف نهاية احلفل وزع مدير عام اخلدمات
الطبية امللكية ال�شهادات على اخلريجني.
ي�شار �إىل �أن كلية ال��دف��اع الوطني تهتم
ب��إع��داد عنا�صر قيادية من قطاعات الدولة
املختلفة (ع�سكريون وم��دن�ي��ون) م��ن خالل
درا�سة وحتليل العنا�صر الأ�سا�سية امل�ؤثرة يف
الأمن الوطني ،وت�أهيل �ضباط منتخبني من
ال�ق��وات امل�سلحة الأردن �ي��ة وال ��دول ال�شقيقة
وال�صديقة لإ��ش�غ��ال منا�صب مهمة وب ��ارزة
يف �أوق��ات احل��رب وال�سلم ،وتثقيف القيادات
املختلفة يف الدولة يف جمال الأم��ن الوطني
وا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��دول��ة ،و�إج � ��راء ال��درا��س��ات
اال�سرتاتيجية يف الق�ضايا املرتبطة بالأمن
الوطني يف الظروف الراهنة.

ال ِّنيابة العامة تنهي ال َّتحقيق بقضية
انهيار مبنى اللويبدة
نب�ض البلد -عمان

�أن �ه ��ت ال � ِّن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ال � َّت �ح �ق �ي��ق يف
ق�ضية ان�ه�ي��ار ب�ن��اي��ة �سكنية يف منطقة
اللويبدة ،بعد حتقيق ا�ستمر ملدة ثمانية
�أ َّيام ،وق َّررت حتويل الق�ضية �إىل املحكمة
امل�خ�ت�� َّ��ص��ة مل�ح��اك�م��ة امل���ش�ت�ك��ى ع�ل�ي�ه��م عن
اجلرائم امل�سندة �إليهم.
وق ��ال ال � َّن��ائ��ب ال �ع��ام ال��دك �ت��ور ح�سن
العبدالالت� ، ،أم�س الأربعاء� ،إنَّ النِّيابة
ال �ع��ام��ة ا��س�ت�م�ع��ت ل �� �ش �ه��ادة � � 21ش��اه �دًا،
و�أج� � � ��رت ع� � ��ددا م� ��ن اخل� �ب ��رات ال �ف �ن �ي��ة

املتخ�ص�صة ،وا�ستجوبت امل�شتكى عليهم
ِّ
وق � َّررت توقيفهم ،وبلغ ع��دد الوفيات يف
الق�ضية  14وفاة ،و� 9إ�صابات.
وك ��ان ��ت ال� � ّن� �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة ق ��د ب � ��د�أت
التَّحقيق يف الق�ضية م�ن��ذ حل�ظ��ة وق��وع
احل��ادث��ة يف منطقة اللويبدة وت��واج��دت
يف امل ��وق ��ع وج �م �ع��ت ال �ب �ي �ن��ات والأدل � � ��ة،
وق � َّررت توقيف امل�س�ؤول عن البناء وهو
وريث مالك البناء ،بالإ�ضافة �إىل متعهد
ال�صيانة ،و�أ�سندت لهم تهم
البناء وفني ِّ
التَّ�سبب بالوفاة مك َّرر  14م َّرة ،والتَّ�سبب
بالإيذاء.

أمن ال َّدولة تق َّرر إعدام وسجن قتلة
َّ
الشهيد أحمد ال َّرواحنة

نب�ض البلد -عمان

�أ� �ص��درت حمكمة �أم ��ن ال �دَّول��ة حك ًما
بالإعدام على قاتل �أحد مرتبات مكافحة
امل� �خ ��درات ،وه ��و ال��� َّ�ش�ه�ي��د امل �ل�ازم �أح�م��د
ال � َّرواح �ن��ة ،وو� �ض��ع �شخ�صني ب��الأ��ش�غ��ال
ال ��� ِّ�ش��اق��ة امل ��ؤق �ت��ة امل ��ؤق �ت��ة مل ��دة � 15سنة
ل �ل��أول ،و�� 7س�ن��وات ون���ص��ف ل�ل� َّث��اين بعد
ثبوت تدخلهما يف اجلرمية التي وقعت
يف مدينة �إربد.
وق � َّررت املحكمة ،خ�لال جل�سة علنية،
عقدتها� ،أم�س الأرب�ع��اء ،برئا�سة العقيد
ال �ق��ا� �ض��ي ال �ع �� �س �ك��ري ال ��دك� �ت ��ور م��وف��ق
امل �� �س��اع �ي��د ،وع �� �ض��وي��ة امل� �ق� �دَّم ال�ق��ا��ض��ي
�صفوان الزعبي ،وامل�ق��دم القا�ضي رامي

العزام ،تغرمي املُدان ال َّثالث مبلغ � 5آالف
دينار لقاء جترميه بجنايتي ترويج املواد
املخدرة وامل�ستح�ضرات الطبية.
وب �ي��ن ق� � ��رار امل �ح �ك �م��ة �أنَّ ال ��� َّ�ش �ه �ي��د
ال ��رواح� �ن ��ة ا� �س �ت �� �ش �ه��د خ �ل�ال ال��وظ �ي �ف��ة
ال��ر��س�م�ي��ة مب��دي�ن��ة �إرب� ��د ،و�أ� �ص �ي��ب �أح��د
أ�ف��راد �إدارة مكافحة امل�خ��درات القائمني
على
�إن �ف��اذ �أح �ك��ام ال �ق��ان��ون خ�ل�ال عملية
�إل �ق��اء القب�ض ع�ل��ى �أح��د م��روج��ي امل��واد
امل�خ��درة ويف معر�ض قيامهم بوظائفهم
وتنفيذ واجباتهم املوكولة �إليهم قانونا.
و�أ� �ش ��ار ق ��رار امل�ح�ك�م��ة �إىل �أنَّ احل�ك��م
قابل للتمييز ومميز بحكم القانون �أمام
املحكمة املخت�صة.

املـحـلـي
اخلمي�س
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زعيتر تكشف الستار عن مفهوم االستدامة المبهم
بضيافة مدونة أمنية
نب�ض البلد – �سايل �صبيحات
نظمت مدونة �أمنية جل�سة ح��واري��ة بعنوان
«اال�ستدامة البيئية واالجتماعية (�أولوية وطنية
وم�س�ؤولية فردية وجماعية)» ،بح�ضور عدد من
اخلرباء واملتخ�ص�صني يف اال�ستدامة البيئية.
رئ�ي���س��ة ال�ه�ي�ئ��ة الإداري� � ��ة ال�ع��رب�ي��ة حلماية
الطبيعة املهند�سة رزان زع�ي�تر ا�ستعر�ضت يف
مداخلة لها ،املفهوم املبهم لال�ستدامة ،عدا عن
كون امل�صطلح مطروق عاملياً ب�شكل ف�ضفا�ض ما
يعطي تف�سرياً خمتلفاً ع��ن التف�سري اخلا�ص
بنا على ال�صعيد املحلي والإقليمي العربي ،ال
�سيما وان �أول��وي��ات دول ال���ش�م��ال تختلف عن
�أول��وي��ات ال��دول العربية ،خ�صو�صاً ان احل��روب
وال�صراعات البينية املُفتعلة يف �أوطاننا معيق
كبري لإر�ساء قواعد اال�ستدامة.
و�أ�� �ش ��ارت زع �ي�تر �إىل ال�ت�ح��دي��ات وامل�ع�ي�ق��ات
والأزمة احلا�صلة يف تطبيق اال�ستدامة ،معزية

�إياها لنخبوية الفئة التي تتطرق له ،وامل�شاركة
ال�ضعيفة بني الأطراف ذات العالقة والتي يجب
ان تتكاتف لإجن��اح��ه ،ع��دا ان التطبيق الر�شيد
ملفهوم اال�ستدامة يحتاج للمحا�سبة واملراقبة
وهذان الأمران �شبه غائبان.
ويف �� �س� �ي ��اق احل � �ل� ��ول ال �ع �م �ل �ي��ة ل�ت�ط�ب�ي��ق
اال� �س �ت��دام��ة� ،أو� �ض �ح��ت �أه �م �ي��ة اجل �ه ��ود ال�ت��ي
ي�ب��ذل��ه ال���ش��رك��اء م��ن امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ال��وط�ن��ي
وامل��وح��د وال �ق��وي واحل� ��ر� ،إىل ج��ان��ب املجتمع
املحلي بتمثيله اجلماعي ،والقطاع العام الذي
ميلك القرار ال�سيا�سي وي�سن القوانني ،ومعهم
القطاع اخلا�ص مب�س�ؤوليته املجتمعية ،و�أخرياً
قطاع البحث الأك��ادمي��ي ودور العلم يف تطبيق
اال�ستدامة.
وختمت مداخلتها لـ الت�أكيد على �ضرورة �أن
تدرج التنمية ال�سيا�سية �إىل جوانب اال�ستدامة
و�أ��س���س�ه��ا ال �ت��ي ت���ش�م��ل ال�ب�ي�ئ�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
واالقت�صادية.

نب�ض البلد – عمان
�أعلنت الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب �أن عدد
اجلل�سات التدريبية التي جرى عقدها منذ
�إنطالق ملتقى “�أنا �أ�شارك” ال�شبابي الأول
ول�غ��اي��ة ال �ي��وم االرب �ع��اء ،بلغت  253جل�سة
تدريبية ،يف  34م�ؤ�س�سة تعليمية.
وت�ضمنت اجلل�سات ،بح�سب بيان للهيئة
�أم ����س ،م �ه��ارات االت���ص��ال وال�ت��وا��ص��ل و�إدارة
احلوار ،والت�شريعات و�سيادة القانون ،والهوية
الوطنية وحقوق االن�سان ،وامل�شاركة ال�سيا�سية
والدميقراطية ،والدورة االنتخابية ،وقانون
االنتخاب وقانون الأح��زاب ،ومهارات البحث
وحتديد االحتياجات.
وبينت الهيئة �أن عدد جل�سات املتابعة التي
عقدها الطلبة امل�شاركني بلغت  12جل�سة،
وت�ن��وع��ت م��ا ب�ين ت���ش��اوري��ة ،وجل�سات حتقق

دوائر كاتب العدل تنجز  36الف معاملة في اب الماضي
نب�ض البلد – مرمي القا�سم
قال الناطق االعالمي با�سم وزارة العدل
نزار اخلراب�شة يف حديث خا�ص لـ»االنباط»
ان دوائ � ��ر ك��ات��ب ال� �ع ��دل اجن� ��زت  36ال��ف
معاملة يف اب  ،2022وا�ستقبلت  47طلب
م���س��اع��دة ق��ان��ون�ي��ة  ،فيما ب�ل��غ ع��دد االوراق

الق�ضائية امل�ؤر�شفة  2.5مليون ورقة للمدة
ذاتها.
وذك��ر ان��ه مت ا� �ص��دار  78حكما ق�ضائيا
بعقوبة بديلة عن احلب�س  ،ومت تنفيذ 46
حكم عقوبة بديلة عن عقوبة احلب�س فيما
مت ع�ق��د  4367جل�سة حم��اك�م��ة ع��ن بعد
واجناز 429مزادا الكرتونيا يف املدة نف�سها.

المستقلة لالنتخاب
تعقد  253جلسة تدريبية ضمن
ملتقى أنا أشارك

وا� �ض��اف اخل��راب���ش��ة ان ال � ��وزارة ا��ص��درت
�� 63462ش�ه��ادة ع��دم حم�ك��وم�ي��ة باللغة
العربية الكرتونيا و� 4718شهادة باللغة
االجنليزية الكرتونيا يف املدة نف�سها.
وذك� � ��ر ان ع � ��دد امل� �ع ��ام�ل�ات امل� �ن� �ج ��زة يف
ال�شامل للخدمات احلكومية فرع العا�صمة
ب�ل��غ  50294م�ع��ام�ل��ة ويف ف ��رع ال��زرق��اء

 18004م�ع��ام�ل��ة وف ��رع ال �ك��رك 5098
معاملة للمدة ذاتها.
وي ��ذك ��ر ان امل ��رك ��ز ال �� �ش��ام��ل ل �ل �خ��دم��ات
احلكومية يقدم اخل��دم��ات املتعلقة بالعمل
ال�ق���ض��ائ��ي ح�ي��ث ان��ه ي��وف��ر ال��وق��ت واجل�ه��د
والكلف املادية على املراجعني وله ثالثة افرع
يف العا�صمة (عمان) والزرقاء والكرك .

ل�ت�ق��دمي �أوراق احل �ل��ول ،وال� ��ر�ؤى والأف �ك��ار،
وذل��ك بعد �أن ق��ام الطلبة بتحديد مبدئي
لأول��وي��ات �ه��م ،يف م��ؤ��س���س��ات التعليم ال�ع��ايل
الأردنية.
وك��ان��ت ال�ه�ي�ئ��ة �أط �ل �ق��ت ،وب��ال �ت �ع��اون مع
م�ؤ�س�سة ويل ال�ع�ه��د ،ملتقى “�أنا �أ�شارك”
ال�شبابي الأول ،والذي يهدف �إىل دمج ال�شباب
الأردين يف اجلامعات يف احلوار والعمل العام،
وذل ��ك ا�ستجابة ل �ل��ر�ؤى امللكية وخم��رج��ات
جلنة حت��دي��ث املنظومة ال�سيا�سية� ،إ�ضافة
�إىل اخلروج بتو�صيات موحدة تناق�ش وتطور
وتنفذ من قبل خمتلف اجلهات ذات العالقة،
وت� �ق ��دمي ر�ؤى وح� �ل ��ول وت� ��� �ص ��ورات تعك�س
اهتمامات ال�شباب و�أولوياتهم ،حول امل�شاركة
ال�سيا�سية ،ومفاهيم الهوية الوطنية ،والعمل
احلزبي ،وال��ر�أي وال��ر�أي الآخ��ر وغريها من
الق�ضايا ،من وجهة النظر ال�شبابية.

المعايطة يرعى حفل تخريج
مستجدي األمن العام

عويس :توفير بيئات تعليمية آمنة وصحية أولوية لألردن
نب�ض البلد – عمان
�أك ��د وزي ��ر ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م وال�ت�ع�ل�ي��م
ال� �ع ��ايل وال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ال ��دك �ت ��ور وج �ي��ه
ع��وي����س� ،أن ت��وف�ير ب�ي�ئ��ات تعليمية و�أن�ظ�م��ة
دعم متكينية و�آمنة و�صحية ت�ضمن و�صول
ج�م�ي��ع ال�ط�ل�ب��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ي�ع��د �أول ��وي ��ة ل��دى
الأردن.
ج� ��اء ذل� ��ك خ�ل��ال م �� �ش��ارك �ت��ه يف ج�ل���س��ة
ال �ت �ح��دي��ات ال�ع��امل�ي��ة يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع �أزم ��ات
التعليم  ،وال�ت��ي ع�ق��دت ب�ن�ي��وي��ورك يف �إط��ار
قمة حتويل التعليم.
وقال �إن الأردن يركز يف هذا ال�ش�أن ب�شكل
خا�ص على الأطفال املعر�ضني للت�سرب من
التعليم ،مبا فيهم ذوو الإعاقة والالجئون،
وهو ما �أك��دت عليه اال�سرتاتيجية الع�شرية
للتعليم ال��دام��ج  ،2020-2030و�إع�لان
الأردن املعتمد �أخريا ب�ش�أن ال�شمول والتنوع
يف التعليم.
و�أ�شار عوي�س ،خالل اجلل�سة بح�سب بيان
ل �ل��وزارة� ،أم����س الأرب �ع��اء� ،إىل ح��ر���ص الأردن
على توفري فر�ص تعليم جيدة جلميع �أطفال
الالجئني ال�سوريني وغريهم داخل املدار�س
الأردن� �ي ��ة م��ن ري��ا���ض الأط� �ف ��ال �إىل ال�صف
الثاين ع�شر ،م�شريا �إىل �أن الأردن ي�ست�ضيف
على �أرا�ضيه الالجئني الذين طلبوا اللجوء
ب �� �س �ب��ب الأزم � � ��ات الإن �� �س��ان �ي��ة امل �ت �ع ��ددة م��ن
خمتلف دول ال�شرق الأو��س��ط بدعم م�ستمر
من املجتمع الدويل.
و�أك ��د جت��دي��د ال �ت��زام الأردن ب�ب�ن��اء نظام
تعليمي مرن ،يحمي حق اجلميع يف التعليم،
وي�ع��زز �إدارة الأزم ��ات واملخاطر يف التعليم؛
ل�ضمان �سالمة ورف��اه�ي��ة الطلبة وال�ك��وادر
التعليمية والإدارية ،وحماية البنية التحتية

التعليمية ،والتزامه بر�صد النوع االجتماعي
والإع � � ��اق � � ��ة ون� � �ق � ��اط �� �ض� �ع ��ف اال� �س �ت �ج ��اب ��ة
الح �ت �ي��اج��ات حم � ��ددة م ��ن خ�ل��ال ت���ص�ن�ي��ف
البيانات عرب جميع م�ؤ�شرات الهدف الرابع
للتنمية امل�ستدامة.
و�أ� �ش��ار ع��وي����س �إىل �أن وزارة ال�ترب�ي��ة يف
طور االنتهاء من إ�ع��داد خطة �إدارة الأزمات
وامل �خ��اط��ر ،ب �ن��ا ًء ع�ل��ى ال�ت��وج�ي�ه��ات ال��دول�ي��ة
ب�ش�أن اال�ستجابة للطوارئ واال�ستعداد لها،
وحت�ل�ي��ل امل�خ��اط��ر وم��راق�ب�ت�ه��ا ،والتخطيط
للطوارئ ،مبا يف ذل��ك �إط��ار املدر�سة الآمنة
ال �� �ش��ام��ل ال � ��ذي و� �ض �ع��ه ال �ت �ح��ال��ف ال �ع��امل��ي
ل�ل�ك��وارث للحد م��ن امل�خ��اط��ر وال �ق��درة على
ال���ص�م��ود يف ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي��م ،وم��واءم �ت��ه مع
�إط��ار “�سنداي” للحد من خماطر الكوارث
(.)2015-2030
ول�ف��ت �إىل احل��اج��ة �إىل ا��س�ت�م��رار ال��دع��م
امل� ��ايل م ��ن امل �ج �ت �م��ع ال � ��دويل ل�ت�م�ك�ين ه��ذه
اخل��دم��ات احل�ي��وي��ة م��ن اال��س�ت�م��رار بتقدمي
اخل ��دم ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة جل �م �ي��ع الأط � �ف� ��ال يف
الأردن ،بغ�ض النظر عن اجلن�سية �أو القدرات
�أو الإعاقة �أو اجلن�س �أو اخللفية االجتماعية
واالقت�صادية للو�صول �إىل تعليم جيد.
و�أ� �ش��ار عوي�س �إىل �أن الأردن ك�غ�يره من
ال �ب �ل��دان  ،ع��ان��ى خ�ل�ال ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا من
�إغ�لاق امل��دار���س ملا يقرب من عامني� ،إذ كان
�أط� �ف ��ال ك �ث�ي�رون ي �ج �ت �ه��دون ل �ل��و� �ص��ول �إىل
التعلم عرب الإنرتنت.
وبني �أن الأردن كان من الدول القليلة يف
العامل التي �أج��رت تقيي ًما وطن ًيا ف��ور عودة
الطالب �إىل مدار�سهم بعد غيابها عن نتيجة
اجلائحة ،م�شريا �إىل �أن نتائج هذا التقييم
�أظ�ه��رت �أن غالبية ال�ط�لاب �أق��ل بكثري من

التوقعات ال�صفية -مبا يف ذلك الالجئون.
و�أ�� �ش ��ار ع��وي ����س �إىل ح��ر���ص الأردن على
بحث �آثار هذه النتائج على نظامه التعليمي،
وت�ق��دي��ره ج�ه��ود ��ش��رك��ائ��ه ال��دول�ي�ين يف دع��م
ا��س�ت�ع��ادة التعلم ملكانته ،الف�ت��ا �إىل ا�ستثمار
اجلهود مع �شركاء التعليم يف حتديث املناهج،
والت�شخي�ص ،والدعم النف�سي واالجتماعي
 ،وب�ي�ئ��ة التعلم امل��در��س��ي  ،وم ��وارد املعلمني
والتدريب.
وقال �إن هناك حاجة �إىل جهود م�شرتكة
ل �� �ض �م��ان ق � ��درة امل �ع �ل �م�ي�ن ع �ل��ى ال �ت��دري ����س
بامل�ستوى املنا�سب ،و�إت��اح��ة الفر�صة جلميع
الأطفال لتطوير املهارات الأ�سا�سية يف حمو
الأم�ي��ة واحل�ساب وامل�ه��ارات ال�لازم��ة للحياة
والعمل.
وب�ي�ن ع��وي ����س �أن الأردن ي� ��درك �أه �م �ي��ة
�ضمان امل�ساواة يف حق احل�صول على التعليم،
فعمل على �إن�شاء من�صة التعلم الوطنية عرب
الإنرتنت ،والتي و�صلت �إىل نحو  94يف املئة
م��ن الطلبة على امل�ستوى الوطني ،وتوفري
خم�ص�صات للأطفال غري القادرين ،مبا يف
ذلك الالجئني ،وتوزيع مواد مطبوعة لدعم
التعلم املنزيل.
و�أ� � �ض� ��اف �أن � ��ه ج� ��رى �إدخ � � ��ال ا� �س �ت �خ��دام
التكنولوجيا يف التعليم �أث�ن��اء اجلائحة من
خالل �إن�شاء من�صة تفاعلية()JO Learn
م��ع ت�صنيف �صفري ل�ضمان و��ص��ول جميع
الأط �ف��ال �إىل ال�ت�ع�ل��م امل���س�ت�م��ر ،م���ش�يرا �إىل
�أن��ه �سيجري تطبيق مفاهيم ا�سرتاتيجية
التعلم املدمج على جميع ال�صفوف يف نظام
ال�ت�ع�ل�ي��م الأردين ل��دجم�ه��ا ج�ن�ب��ا �إىل جنب
م��ع التعلم الإل �ك�ت�روين؛ ل�لا��س�ت�ف��ادة ب�شكل
�أف�ضل من موارد التعلم الإثرائية واملتنوعة
للتكنولوجيا لال�ستجابة الحتياجات الطلبة

املختلفة.
وقال عوي�س �إن جتربة ج�سور التعلم تعد
مثا ًال لربامج التعليم الدامج الوطنية ،فقد
�أت��اح��ت الفر�صة للطالب لتطبيق مفاهيم
��ش��اه��دوه��ا ع�بر الإن�ت�رن��ت �أو ال�ت�ل�ف��زي��ون يف
�أن�شطة عملية يف املنزل ،ما كان له �أثر كبري
يف �سد فجوة الفاقد التعليمي.
خا�صا
و�أ�شار �إىل �أن الأردن يويل اهتما ًما ً
ل��رب��ط ال�ت�ع�ل�ي��م ب��ال�ت���ش�غ�ي��ل وح ��اج ��ات ��س��وق
العمل ومب��ا ي�ضمن ع��دم ت�سرب الطلبة من
التعليم؛ م��ن خ�لال �إع ��ادة توجيه امل���س��ارات
التعليمية نحو التوظيف املهني؛ م�شريا �إىل
ج�ه��ود تبذلها م�ؤ�س�سات تعليمية وعمالية
يف �إط ��ار �سعيها لإق��ام��ة ��ش��راك��ات م�ستدامة
لتطوير املناهج ،وتبادل الربامج الدرا�سية،
والتدريب املهني ،والتدريب الفني للطلبة
واملعلمني.
وخ �ت��م ع��وي����س ح��دي�ث��ه ملخ�صا امل�خ��اط��ر
ال �ت��ي ت��واج��ه الأردن ب �ث�لاث ح ��االت ط��وارئ
ه��ي :الأزم��ة ال�سورية وت��أث�يره��ا على تعليم
الالجئني ،وجائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
والت�أثري على تعلم الأطفال ،و�أزمة املناخ مع
�إمكانية الت�أثري على الأمن املائي امل�ستقبلي
للأردن وتنميته.
و�أكد ا�ستعداد الأردن ملوا�صلة العمل على
ت�ن�ف�ي��ذ اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات ل���ض�م��ان ا��س�ت�م��رار
الأطفال وال�شباب يف التعلم بغ�ض النظر عن
حاالت الطوارئ يف امل�ستقبل.
ويف ال���س�ي��اق ،ال�ت�ق��ى ع��وي����س ع�ل��ى هام�ش
امل�ؤمتر وزير الرتبية والتعليم املغربي ،حيث
بحث الوزيران �سبل تطوير التعاون امل�شرتك
يف خم �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت وب �خ��ا� �ص��ة ال �ت �ع �ل �ي��م
والتعليم العايل وريا�ض الأط�ف��ال والتعليم
املهني.

نب�ض البلد – عمان
اح�ت�ف�ل��ت م��دي��ري��ة الأم� ��ن ال �ع ��ام� ،أم����س
الأرب� �ع ��اء يف م��دي�ن��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال�ث��اين
التدريبية بتخريج م�ستجدي الأمن العام.
وب ��د�أ احل�ف��ل ب��ال���س�لام امل�ل�ك��ي ،ث��م تفقد
مدير الأمن العام اللواء عبيداهلل املعايطة
الذي رعى احلفل ،طابور اخلريجني الذي
ت �ق��دم م ��ن �أم � ��ام امل �ن �� �ص��ة ب �ن �ظ��ام��ي امل���س�ير
البطيء والعادي.
و�أظ �ه��ر اخل��ري �ج��ون خ�ل�ال التطبيقات
م���س�ت��وى ع��ال�ي��ا م��ن االن �� �ض �ب��اط وال�ل�ي��اق��ة
البدنية واملهارة يف اال�ستعرا�ض ،جم�سدين
�أب� �ه ��ى � �ص��ور ال �ت �م �ي��ز ال �ت��دري �ب��ي ،وال �ع��زم
ل�ب��ذل �أق���ص��ى ط��اق��ات�ه��م يف �أداء واجباتهم
امل�ستقبلية.
و�أق� ��� �س ��م اخل ��ري� �ج ��ون ع �ل��ى الإخ�ل�ا� ��ص
للوطن وامل�ل��ك وال��د��س�ت��ور ،واحل �ف��اظ على

ال �ق��وان�ين والأن �ظ �م��ة ،وال �ق �ي��ام ب��ال��واج�ب��ات
امل��وك��ول��ة �إل�ي�ه��م ب ��أم��ان��ة ،وت�ن�ف�ي��ذ الأوام� ��ر
امل�شروعة دون حتيز �أو متييز.
وق��ال �آم��ر مدينة امل�ل��ك ع�ب��داهلل الثاين
التدريبية ،يف كلمة �أل�ق��اه��ا خ�لال احلفل،
�إن اخل��ري �ج�ين م��ن ف��ر� �س��ان الأم � ��ن ال �ع��ام
�أنهوا تدريبهم الت�أ�سي�سي ،وت�سلحوا بالعلم
وامل �ع��رف��ة يف ال �ع �ل��وم الأم �ن �ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
وح �ق��وق الإن� ��� �س ��ان ،وم� �ه ��ارات ال ��دف ��اع عن
النف�س واللياقة البدنية والأ�سلحة ،حاملني
ر�سالة �أمنية نبيلة قوامها االحرتافية يف
�إن �ف��اذ ال�ق��ان��ون وخ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن،
حتقيقا لر�ؤى جاللة امللك عبداهلل الثاين،
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
ويف ن�ه��اي��ة احل �ف��ل ،ال ��ذي ح���ض��ره ك�ب��ار
�ضباط الأم��ن ال�ع��ام ،وجمع كبري من ذوي
اخلريجني ،وزع مدير الأمن العام اجلوائز
التقديرية على م�ستحقيها.

مؤتمر طبي يوصي بوضع خطة عمل
لحماية صحة المرأة والطفل

مجلس هيئة االعتماد يقر استمرارية االعتماد الخاص
لتخصصات جامعية
االنباط  -عمان
�أق��ر جمل�س هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم
ال� �ع ��ايل و� �ض �م ��ان ج ��ودت� �ه ��ا� ،أم� �� ��س الأرب � �ع � ��اء،
ا� �س �ت �م��راري��ة االع �ت �م ��اد اخل ��ا� ��ص ل�ت�خ���ص���ص��ات
بكالوريو�س اجلغرافيا ،وماج�ستري اجلغرافيا
التطبيقية ،ودك�ت��وراه �أ�صول الرتبية ،والإر�شاد
ن�ف���س��ي ،وال �ق �ي��ا���س وال �ت �ق ��ومي ،وم �ن��اه��ج ال�ل�غ��ة
الإجنليزية يف جامعة الريموك.
ك�م��ا �أق ��ر امل�ج�ل����س يف جل�سته ال �ت��ي ت��ر�أ��س�ه��ا
رئي�س الهيئة الدكتور ظافر ال�صرايرة ،اليوم،
ا� �س �ت �م��راري��ة االع �ت �م ��اد اخل ��ا� ��ص ل�ت�خ���ص���ص��ات
م��اج���س�ت�ير ال �ل �غ��ة االجن �ل �ي��زي��ة ،وال��ري��ا� �ض �ي��ات،
وال � �ع � �ل� ��وم احل� �ي ��ات� �ي ��ة يف ج ��ام� �ع ��ة ال�ي��رم� ��وك،
وا� �س �ت �م��راري��ة االع �ت �م��اد اخل��ا���ص لتخ�ص�صات
ب�ك��ال��وري��و���س اجل�غ��راف�ي��ا وال �ت��اري��خ ،وماج�ستري
ودك �ت��وراه ال�ت��اري��خ ،وماج�ستري نظم معلومات
جغرافية ،وبكالوريو�س علم النف�س التطبيقي،
وماج�ستري علم النف�س الرتبوي يف جامعة م�ؤتة.

و�أق ��ر املجل�س ا�ستمرارية االع�ت�م��اد اخلا�ص
لتخ�ص�صات بكالوريو�س �أمن املعلومات والف�ضاء
ال���س�ي�براين ،وامل��واف �ق��ة ع�ل��ى االع �ت �م��اد اخل��ا���ص
الأويل لتخ�ص�ص ب�ك��ال��وري��و���س ع�ل��م ال�ب�ي��ان��ات
وال ��ذك ��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي يف ج��ام�ع��ة ف�ي�لادل�ف�ي��ا،
وا� �س �ت �م��راري��ة االع �ت �م��اد اخل��ا���ص لتخ�ص�صات
ب�ك��ال��وري��و���س م�ع�ل��م � �ص��ف ،وال�ترب �ي��ة اخل��ا��ص��ة،
وامل��واف �ق��ة ع �ل��ى االع �ت �م��اد اخل��ا���ص لتخ�ص�ص
دبلوم عايل ،والقيادة الرتبوية يف جامعة العلوم
اال�سالمية.

ك��ذل��ك �أق� ��ر امل� �ج ��االت امل �ع��رف �ي��ة لتخ�ص�ص
بكالوريو�س تكنولوجيا ت�صميم الفيلم الرقمي،
وامل� ��واف � �ق� ��ة ع �ل ��ى االع � �ت � �م ��اد اخل� ��ا�� ��ص الأويل
لتخ�ص�صي بكالوريو�س الفقة و�أ�صوله يف جامعة
ع �م��ان ال �ع��رب �ي��ة ،وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ت�صميم الفيلم
الرقمي يف جامعة البرتا.
وواف� ��ق امل�ج�ل����س ع�ل��ى ا� �س �ت �م��راري��ة االع�ت�م��اد
اخل ��ا� ��ص ل �ت �خ �� �ص �� �ص��ي ب �ك ��ال ��وري ��و� ��س ه�ن��د��س��ة
الربجميات يف جامعة عمان العربية ،والدبلوم
امل�ت��و��س��ط يف الإر�� �ش ��اد ومت �ك�ين الأ� �س��رة يف كلية

املجتمع اال� �س�لام��ي ،و�إق� ��رار امل �ج��االت املعرفية
لتخ�ص�ص الدبلوم املتو�سط يف تكنولوجيا ذكاء
الأع� �م ��ال ،وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ح��ا��س�ب��ة وال �ت��دق �ي��ق،
وامل��واف �ق��ة ع �ل��ى االع �ت �م��اد اخل��ا���ص لتخ�ص�ص
الدبلوم املتو�سط يف تكنولوجيا ذك��اء الأع�م��ال،
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ح��ا� �س �ب��ة وال �ت��دق �ي��ق يف ال�ك�ل�ي��ة
اجلامعية العربية للتكنولوجيا.
و�أقر ا�ستمرارية االعتماد اخلا�ص لتخ�ص�صات
بكالوريو�س �إدارة الأع �م��ال ،واملحا�سبة ،و�إدارة
ال� �ت ��زوي ��د ،وال �ع �ل��وم ال �� �ض��ري �ب �ي��ة واجل �م��رك �ي��ة،
وال�صيدلة ،والتمري�ض امل���ش��ارك ،واالت���ص��االت
و��ش�ب�ك��ات احل��ا� �س��وب ،وال�ت���ص�م�ي��م اجل��راف�ي�ك��ي،
وف�ن��ون الت�صميم ال��داخ�ل��ي وال��دي �ك��ور ،وقيا�س
وت�شخي�ص ا�ضطرابات التوحد يف كلية القاد�سية.
وواف ��ق املجل�س على تن�سيب رئي�س جمل�س
�أمناء كلية الزرقاء التقنية بتعيني الدكتور منذر
حممد كري�شان عميداً لكلية ال��زرق��اء التقنية،
و�إدراج ك�ل�ي��ة الأم �ي�ر في�صل ال�ف�ن�ي��ة يف الإط ��ار
الوطني الأردين للم�ؤهالت.

نب�ض البلد – عمان
دع� ��ا امل � ��ؤمت ��ر ال� � ��دويل اخل��ام ����س ع���ش��ر
ل�ل�ج�م�ع�ي��ة الأردن � �ي� ��ة ل�ل�ت��ول�ي��د واجل ��راح ��ة
الن�سائية� ،إىل و��ض��ع خطة عمل متكاملة
للتقليل م��ن ن���س�ب��ة ال ��وف ��اة ب�ي�ن الأم �ه��ات
واحلوامل يف اململكة.
وق� ��ال� ��ت رئ �ي �� �س��ة ال �ل �ج �ن��ة الإع�ل�ام� �ي ��ة
للجمعية الدكتورة عبري عناب ،يف ت�صريح
�صحفي �أم�س الأربعاء� ،إن ن�سبة الوفاة بني
الأم�ه��ات احل��وام��ل ،ارتفعت ب�سبب فريو�س
كورونا ،خا�صة يف عام .2020
و�أ�ضافت �أن اخلطة يجب ان ت�شمل �صحة
امل� ��ر�أة ق�ب��ل و�أث �ن��اء وب�ع��د احل �م��ل ،للحفاظ
ع�ل��ى �صحة ال�ط�ف��ل والأم م�ع��ا ،مب��ا ي�شمل
ع�لاج ح��االت فقر ال��دم وال�سكري وارت�ف��اع
�ضغط ال��دم ،وع�لاج �أمرا�ض القلب والكلى
والأمرا�ض املناعية.
و�أ�� �ش ��ارت ع �ن��اب �إىل �أن امل ��ؤمت��ر �أو� �ص��ى

ب�ضرورة توفري مراكز نقل دم بحيث تغطي
ج�م�ي��ع م �ن��اط��ق امل �م �ل �ك��ة ،وت �ف �ع �ي��ل ال�ب�ح��ث
ال�ط�ب��ي ع�ن��د املقيمني وخ��ري�ج��ي تخ�ص�ص
الن�سائية والتوليد داخل اململكة� ،إىل جانب
تفعيل ا�ستخدام ال «»LOG BOOK
ال� � ��ذي ي �� �س �م��ح ل �ل �ط �ب �ي��ب ت �ق �ي �ي��م ب��رن��ام��ج
التدريب اخلا�ص به.
ولفتت �إىل �أن امل�ؤمتر متيز بح�ضور عدد
كبري من �إخ�صائي الن�سائية والتوليد جتاوز
ع��دده��م  380ط�ب�ي�ب��ا وط�ب�ي�ب��ة م��ن داخ��ل
وخارج اململكة ومب�شاركة �أ�ساتذة مرموقني
يف تخ�ص�ص الن�سائية وال�ت��ول�ي��د م��ن ع��دة
دول.
ي��ذك��ر �أن امل� ��ؤمت ��ر ن��اق ����ش �أوراق عمل
ع��ن ال �ت �ط��ورات احل��دي �ث��ة يف ط��ب التوليد
واجلراحة الن�سائية ،واجلراحة الروبورتية،
وج��راح��ة منظار الرحم واملنظار الن�سائي،
وال �ف �ح��و� �ص��ات ال��وراث �ي��ة امل �ن �ظ��ورة يف طب
اجلنني.

اخلمي�س
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بـ اإلقدام وليس على األقدام شقت مسارها الى البطوالت العالمية

نب�ض البلد –-ر�ؤى الزعبي

�أ�سماء� ...إرادة من ذهب
“احلياة ال حتتاج اىل �أق ��دام بل حتتاج
�إقدام”...
بهذه الكلمات بد�أت �صاحبة ال�صوت القوي
ال��واث��ق الثالثينية �أ��س�م��اء عي�سى حديثها
عن ق�صتها املليئة بـ املعاناة� ،إذ تكالب عليها
ال�ضنك واحل ��زن م��ن ن ��زوح وت��رح��ال ج��راء
الغزو على وطنها العراق ما دفعها للهجرة
والإ�ستقرار يف الأردن منذ �سنوات طويلة.
فتاة طموحة حاملة قدر لها �أن تتعاي�ش مع
معاناة حركية بـ ق�صر يف قدمها اليمنى كتبت
بخط الق�ضاء والقدر منذ والدتها،،
ت �ق��ول �أ�� �س� �م ��اء“ ،قمت ب�ترك �ي��ب ط��رف
��ص�ن��اع��ي ل �ق��دم��ي يف ال� �ع ��راق ل�ك�ن��ه مل ي� ِ�ف
بالغر�ض ،فكان �أول �أمر �أقوم به عند دخويل
الأردن هو تركيب طرف �صناعي لأمتكن من
احلركة ب�سهولة”.

حياتها الأكادميية,,,
�أ�سماء مل ت�ستطع اال�ستمرار يف درا�ستها،
�إذ كان التنمر الذي تتعر�ض له �أحد الأ�سباب
ال�ت��ي ح��ال��ت بينها وب�ين درا��س�ت�ه��ا ،ت ��ار ًة عرب
نظرات زميالتها ،او عرب اال�ساءة لها لفظياً،
�أن لها ثالثة �أرجل ب�سبب اجلهاز الذي ت�ضعه
يف قدمها.
ن��اه�ي�ك��م ع��ن ال �ع��ام��ل الأب � ��رز امل�ت�م�ث��ل بـ
االختالف بني املناهج الدرا�سية بني العراق
والأردن ،ال��ذي ول��د لها �صدمة وخ��وف�اً من
التعليم ،لكن العامل الأك�ب�ر ك��ان يف رف�ض
ذويها الدرا�سة والتعر�ض لـ االختالط خا�صة
�أنها الوحيدة بني ثالثة �إخوة ،ومن حبها لهم
مل تعار�ضهم يوماً ،لذلك ال ت��زال عالقتها
قوية مع عائلتها حتى الآن.
�أ�صبحت �أ�سماء بحاجة �إىل �أ�صدقاء ونافذة
تطل منها على احلياة لتمنحها الأم��ل ،بعد
انقطاعها ع��ن امل��در��س��ة ل�ف�ترة م��ن ال��زم��ن ،

�أ�صبحت تبحث عن �أنا�س ي�شبهونها ولديهم
م�شاكل قريبة مل�شكلتها  ،فـ بحثت عن م�ؤ�س�سات
حملية جتمع ذوي الإعاقة لت�ساعدهم على
�إيجاد خارطة طريق لقدراتهم.
تعرفت �أ��س�م��اء على ع��دد م��ن الأ��ص��دق��اء
من ذوي الإعاقة من خالل زياراتها املتعددة
للجنة ال�ب��ارامل�ب�ي��ة ،وه ��ي ع �ب��ارة ع��ن احت��اد
�أردين لريا�ضة املعوقني ،وجدت نف�سها حمبة
لريا�ضة رفع الأوزان الثقيلة (الأثقال) ،لأنها
ت�شعرها بال�سعادة وتزودها بالطاقة الإيجابية
التي تخفف �ضغوطات احلياة واملواقف التي
تتعر�ض لها ،وجعلتها تكون �صداقات قوية
حفزتها على هذا النوع من الريا�ضة.
قررت �أ�سماء �أن تعتمد على نف�سها وتبد�أ
م��رح�ل��ة م��ن ح�ي��ات�ه��ا ت�ط�م��ح �إل �ي �ه��ا ،ف �ب��د�أت
مب �ح��اوالت ع��دي��دة لإق �ن��اع عائلتها بدخول
جمال الريا�ضة ،ولكنها واجهت رف�ضاً قوياً،
النهم ينظرون لها انها فتاة وهذه الأمور ال

جتوز لها.
ولكنها مل ت�ست�سلم وحاولت مراراً وتكراراً
حتى اقنعتهم برغبتها بالبدء يف ريا�ضة رفع
الأثقال� ،إذ تو�سلت اجلانب العاطفي مع اهلها
م�ستخدمة �إعاقتها كـ حافز يدعمونها لأجله،
كونها لي�ست �أول فتاة تدخل هكذا جمال .
رحلتها والعمل,,,
واج �ه��ت �أ� �س �م��اء ��ص��دم��ة يف �إي �ج��اد عمل
منا�سب لها لو�ضعها اجل�سدي اخلا�ص ،لأن
املرافق التابعة للم�ؤ�س�سات واملديريات غري
معدة ومهي�أة لعمل ذوي االعاقة ،ما زاد من
معاناتها و�أ�ضاف معوقات خارجية وجديدة
حلركتها.
هذه التحديات �صنعت �إمر�أة داخل �أ�سماء
ال ت�ست�سلم والتنك�سر وال تقبل ال�ه��زمي��ة،
عملت على �إثبات وجودها قدر الإمكان ،ليتم
تعيينها بوظيفة م�سماها “مراقبة عمل” يف
وزارة ال�شباب عام  ، 2015بتو�صية من اللجنة
الباراملبية التي ب��د�أت تفتح لها �أب��واب الأمل
والنجاح.
“لن �أ�ستطع �إنكار ف�ضل الداعم الأ�سا�سي
يف حياتي”
�أحبت �أ�سماء ال�شاب عمر بطل رفع الأثقال
الذي كان يقوم بتدريبها منذ بداية دخولها
جمال الريا�ضة عام  ، 2010و كان هو املحفز
الرئي�سي لها يف جمال الريا�ضة ورفع االوزان
كونه بطل اللجنة الباراملبية لعدة �سنوات ،
واملحفز لها يف العمل والتقدم والتطور .
و تقدم لطلب يدها بعد �أن تعرفا على
بع�ضهما جيداً ،ولكن واجهها انتقادات كثرية
وتنمرا كبريا من املجتمع املحيط بهما وذلك
لكون عمر ال ي�ستطيع امل�شي وبحاجة لكر�سي
للتنقل ،لكنهما كانا مُ�ص ّرين على االرتباط
ب�سبب حبهما لبع�ض وتفهمهما لطبيعة حياة
بع�ضهما.
تقول �أ�سماء ”:توج حبنا بالزواج ،وم�ضى
ع�ل��ى زواج� �ن ��ا ��س�ب��ع � �س �ن��وات ،ن�ح��ب بع�ضنا
ونعمل للحفاظ على هذا احلب ،مل يعد عمر
يدربني ،لكنه ي�شرف على تدريباتي وبتابعني

عن بعد �أثناء تواجده يف �صالة التدريب ،كل
مرة �أ�شعر بحما�س �أكرب و�أقوى ،و�أملنا بربنا
كبري �أن يرزقنا بثمرة هذا الزواج” .
جناحاتها
وب�سبب احلما�س والطموح ال�ع��ايل لدى
�أ�سماء يف ال�سعي للو�صول اىل القمة والتميز
بالرغم م��ن وج��ود م ��ؤث��رات و عقبات تعيق
حركتها و حياتها� ،إال �أنها حتدت هذه ال�صعاب
واملعيقات لت�صبح �ضمن فريق منتخب رفع
الأثقال يف اللجنة الباراملبية.
�أثبتت ا�سماء لنف�سها وللجميع �أن��ه رغم
املعوقات �إال �أنها ح�صلت على جوائز عديدة
وميداليات ذهبية ببطولة هنغاريا الدولية
ع��ام ، 2011وبطولة ماليزيا/كواالملبور عام
 ،2013وم�ي��دال�ي��ات ب��رون��زي��ة ببطولة ف��زاع
ال��دول�ي��ة يف دب��ي ع��ام ، 2015وب�ط��ول��ة غ��رب
�آ�سيا يف عمان عام ، 2019وت�أهلت �إىل �أوملبياد
طوكيو يف اليابان عام  ، 2021وميدالية ف�ضية
يف بطولة �أ�سياد �آ�سيا يف كوريا عام . 2022
�إذ �أهلتها ه��ذه الإجن� ��ازات املتتالية �إىل
ب �ط��ول��ة ب��ارامل �ب �ي��ك ب��اري ����س يف ف��رن���س��ا ع��ام
� .2024أ�سماء ترفع الآن �أوزان ت�صل �إىل 126
كيلوجرام بعد �أن بد�أت ب  50كيلوجرام ،وهي
حتتل املرتبة الرابعة عاملياً برفع الأثقال بني
الن�ساء من �أ�صل  25فتاة م�صنفة.
وجدت �أ�سماء �أن احلياة بحاجة اىل ا�صرار
وحتدٍ وعزمية ،فهي ترى �أنها ا�ستطاعت ان
تكمل حياتها بقدم واحدة ومل تي�أ�س ،وتقول:
“ ال �أريد �أن احتاج �أي �شخ�ص وال �أريد �أن
�أرى نظرة حزن و�شفقه يل ،و�أ�ستطيع القيام
بعمل كل �شي امتناه دون �أي تردد “.
بالرغم من حتقق حلم �أ�سماء يف ممار�ستها
الريا�ضة وجناحها الباهر يف هذا املجال الذي
اختارته وح�صولها على وظيفة والزوج الذي
حتب ،اال ان احالمها وطموحاتها مل تتوقف
عند هذا احلد ،حيث ت�سعى للتقدم والتطور
فهي تتمنى �أن حت�سن �أرقامها يف رفع الأثقال
،وان تكون من الأوائل يف العامل  ،وت�صل لرقم
عاملي يحمل �إ�سمها.

ما تدعو �إليه,,,
“كلما ك��ان ل��دى الإن���س��ان ه��دف ي�سعى
�إليه �سي�صل يف النهاية �إىل مبتغاه”
ل�ي����س ه �ن��اك �إع�ل��ام من�صف ب�ح��ق ذوي
الإع��اق��ة  ،ت�ق��ول �أ� �س �م��اء بعتب ”.بل هناك
تهمي�ش و�إق���ص��اء لنا ولنجاحاتنا واط��ال��ب
بت�سليط ال���ض��وء علينا لأن ه��ذه الق�ص�ص
حتفز باقي ذوي االعاقة للخروج والتحدي
مل��ا ق��د ي���ش��اه��دون��ه م��ن �إجن � ��ازات ل�لاخ��ري��ن،
وكذلك الأمر يعود للأ�شخا�ص غري املعاقني
لتقبلهم لنا يف املجتمع لكي ي�ت�ع��ودوا على
وجودنا بينهم بدون نظرات ال�شفقة واحلزن
علينا”.
توجه ا�سماء نداء للإعالميني واملحطات
التلفزيونية لالهتمام بق�ضاياهم وعر�ضها
و�إبراز حتدياتهم وما يحققونه من جناحات
عاملية وبطوالت دولية ،وطالبت بتخ�صي�ص
ب��رام��ج اذاع �ي��ة وت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ل�ه��م لت�سليط
ال�ضوء على العقبات وامل�شاكل التي يواجهونها
ويتعر�ضون لها.
وذل ��ك لدعمهم نف�سيا وم�ع�ن��وي��ا �أف ��راد
منتجني داخ ��ل املجتمع ،لتقليل الفجوات
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ق��ائ �م��ة ب�ي�ن�ه��م وب �ي�ن ب��اق��ي
امل ��واط� �ن�ي�ن ،م�ب�ي�ن��ة �أن م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل
االجتماعي ال ت�ساعد فقط يف احل�صول على
حياة �أث��ر ا�ستقاللية ل��ذوي الإع��اق��ة ،ولنها
ت�سمح �أي�ضا بتعزيز الوعي بالإعاقة والظروف
التي حتيط بحياتهم يف املجاالت كافة.
واختتمت �أ�سماء حديثها �أنها كلما تعاملت
مع �أ�شخا�ص جدد تكت�شف انها حتتاج اي�ضا
لزيادة ر�صيدها العلمي ،وتقول“ :لن اوقف
طموحي لأن العمر جمرد رقم ،ولي�س عيباً
�أن يطور االن�سان من حاله ويطور من عمله
لذلك ق��ررت �أن �أكمل درا�ستي التي حرمت
منها وها �أن��ا الأن �أق��دم امتحاناتي للثانوية
العامة ،و�سوف ي�أتي ذلك اليوم ال��ذي �أكمل
درا�سة البكالوريو�س و�أن �أنال �شهادة دكتوراة
�أكادميية ،و�س�أبقى �أح ُلم و �أ�صل لهديف لو بعد
حني”.

العلمية الملكية تشارك باجتماع قسم التهديدات الكيميائية لدعم احتياجات األمن باالردن والمنطقة
نب�ض البلد – عمان

� �ش��ارك��ت اجل �م �ع �ي��ة ال �ع �ل �م �ي��ة امل �ل �ك �ي��ة يف
�أوىل اجتماعات املجل�س اال�ست�شاري لق�سم
ال� �ت� �ه ��دي ��دات ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة وال �ب �ي��ول��وج �ي��ة
والإ�شعاعية والنووية.
وقالت �سمو الأم�يرة �سمية بنت احل�سن،
رئ �ي ����س اجل �م �ع �ي��ة ال �ع �ل �م �ي��ة امل �ل �ك �ي��ة خ�لال
ح �� �ض��وره��ا االج �ت �م��اع ال � ��ذي ع �ق��د يف ح��رم
اجلمعية� ،إن الق�سم يهدف �إىل تعزيز التعاون
العلمي والتقني يف احلد من املخاطر املنبثقة
من املواد الكيميائية والبيولوجية والإ�شعاعية
والنووية ،من خالل تطوير وتنفيذ الربامج
ذات الت�أثري الوا�سع مع �شركاء من منظمات
حكومية وغري حكومية على ال�صعيد الوطني
والإقليمي والدويل لتطبيق �أف�ضل املمار�سات
وامل�شاركة يف البحوث ذات ال�صلة.
و�أكدت �سموها �أن �أن�شطة الق�سم تركز على
حت��دي��د امل�خ��اط��ر الكيميائية والبيولوجية
والإ�شعاعية والنووية ،التي تهدد املجتمعات
والتخفيف من �أثرها من خالل
يف املنطقة
االحد 2021 / 12 /12
و�ضع ا�سرتاتيجيات �شاملة للأمن وال�سالمة
م��دع �م��ة م��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة وامل � ��وارد

يف جمايل ال�سالمة والأمن.
الب�شرية واملادية لبناء جمتمعات �آمنة قادرة
ومت خ�ل�ال االج �ت �م��اع ت �ق��دمي ومناق�شة
على مواجهة التحديات القادمة.
م�شاريع م�ستقبلية يف جمال ال�صحة العامة
وق��ال��ت اجلمعية العلمية امللكية يف بيان
(ال �� �س�لام��ة والأم � ��ن احل �ي ��وي ،وال�لاج�ئ�ين
�صحفي �أم�س الأربعاء� ،إن االجتماع ا�ست�ضاف
وال �ه �ج��رة) ،والأم� ��ن ال �ن��ووي وع ��دم انت�شار
وف ��دا رف�ي��ع امل���س�ت��وى مي�ث��ل ووزارة الطاقة
الأ� �س �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة (احل� ��د م��ن الأ� �س �ل �ح��ة،
الأم�يرك�ي��ة وخم�ت�برات �سانديا الوطنية يف
ال���س�لام��ة والأم � ��ن ال �ن ��ووي واالجت � ��ار غري
الواليات املتحدة االمريكية واملعهد الكوري
امل���ش��روع) ،وال�ط��اق��ة وامل�ن��اخ (الأم ��ن املناخي
اجل�ن��وب��ي ملنع االنت�شار ال �ن��ووي ومراقبته،
وال�ط��اق��ة ال�ن��ووي��ة) ،والتكنولوجيا امل��دم��رة
ومنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية.
(ال �ت �ع �ل��م الآيل ،وق ��واع ��د ب �ي��ان��ات ال�ت�ت�ب��ع،
ووف� ��ر االج �ت �م��اع ف��ر� �ص��ة ل �ل �ق��اء �أع �� �ض��اء
وامل � �ع� ��اجل� ��ة ال ��رق� �م� �ي ��ة ل� �ل� ��� �ص ��ور ،والأم � � ��ن
املجل�س اال�ست�شاري لأول م��رة م��ع �أ�صحاب
ال�سيرباين).
العالقة يف الأردن ،ال��ذي��ن ميثلون خمتلف
واطلع ممثلو الق�سم املجل�س اال�ست�شاري
امل ��ؤ� �س �� �س��ات احل �ك��وم �ي��ة وال � �ق ��وات امل�سلحة
على �أن�شطة التطوير املهني احلالية للحكومة
الأردنية – اجلي�ش العربي واجلهات الأمنية
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ع��ام��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة باال�ستجابة
واملنظمات غري الربحية ،للتعرف على اخلطة
الأولية ،و�أمن احل��دود ،واملوثوقية الب�شرية،
اال�سرتاتيجية اخلم�سية لق�سم التهديدات
وتخفيف املخاطر� ،إ�ضافة �إىل �إزالة وا�ستبدال
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة وال �ب �ي��ول��وج �ي��ة والإ� �ش �ع��اع �ي��ة
�أجهزة ت�شعيع ال��دم املعتمدة على ال�سيزيوم
والنووية.
العددآلية 5899امل�شع بتكنولوجيا بديلة قائمة على الأ�شعة
رقمعلى �
ويهدف االجتماع �إىل التعرف
ال�سينية ،والتي تعد �أك�ثر �أمانا من م�صادر
ال �ت �ع��اون ل�ت�ع��زي��ز التطبيق ال�ت�ق�ن��ي املتعلق
ال�سيزيوم.
بالعلوم الكيميائية والبيولوجية والإ�شعاعية
من جانبها� ،أ�شارت مدير مركز ال�سالمة
والنووية مبا يتنا�سب مع �أولويات احلكومة

االعالين

والأم��ن احليوي يف اجلمعية العلمية امللكية
ال ��دك� �ت ��ورة ن �� �س��ري��ن � �ض �ي��ف اهلل احل� �م ��ود،
ال ��ذي ي�ضم ق�سم ال �ت �ه��دي��دات الكيميائية
والبيولوجية والإ�شعاعية والنووية� ،إىل �أن
�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري للق�سم ميثلون
امل�ؤ�س�سات الدولية الأكرث تقدما والعاملة يف
املجال الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي
والنووي .و�أ�ضافت ،ان ردود الأفعال الإيجابية
وال ��دع ��م امل �ق ��دم م ��ن امل�ج�ل����س اال��س�ت���ش��اري
لتو�سيع عملنا معا يعني �أن�ن��ا �سن�ستمر يف
امتالك الأدوات واخلربات والر�ؤية الالزمة
لزيادة الأثر وا�ستدامة براجمنا لدعم �سالمة
و�أمن بلدنا.
وعلى هام�ش اجتماع املجل�س اال�ست�شاري،
زار ال��وف��د هيئة ال�ط��اق��ة ال��ذري��ة الأردن �ي��ة،
واملفاعل النووي الأردين للبحوث والتدريب
يف حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا ،ومركز
� �ض��وء ال �� �س �ن �ك��روت��رون ل�ل�ع�ل��وم التجريبية
وتطبيقاتها يف ال�شرق الأو�سط.
بدوره ،عر�ض رئي�س هيئة الطاقة الذرية
الأردن� �ي ��ة ال��دك �ت��ور خ��ال��د ط ��وق ��ان� ،إي �ج��ازا
ع��ن م�شاريع الهيئة املختلفة وال�ت��ي ت�شمل

املفاعل النووي وم�شروع ا�ستك�شاف وتعدين
ال �ي��وران �ي��وم وم��رك��ز � �ض��وء ال���س�ن�ك��روت��رون
وم�شروع املحطة النووية لتوليد الكهرباء �أو
حتلية املياه.
ب � � ��دوره ،ب�ي�ن م �ف��و���ض ال ��وق ��ود ال �ن��ووي
الدكتور �أحمد ال�صباغ للوفد جهود الهيئة
لت�أمني وا�ستبدال �أجهزة ت�شعيع الدم القائمة
على م�صادر ال�سيزيوم والعمل ال��ذي تقوم
به الهيئة لتحليل العينات امل�شعة ،ومعاجلة
ال�ن�ف��اي��ات امل���ش�ع��ة ،وم�ع��اي��رة الآالت املنتجة
للإ�شعاع يف جميع �أنحاء اململكة.
كما عر�ض مدير املفاعل النووي الأردين
للبحوث والتدريب ،الدكتور �سامر القاهوق،
اجلهود املكثفة التي بذلت لتطوير القدرات
ال�ب���ش��ري��ة ال �� �ض��روري��ة لي�س ف�ق��ط لت�شغيل
املفاعل ،ولكن �أي�ضا ل�ضمان وجود بيئة �آمنة
لإج��راء بحوث متقدمة متعددة الأغ��را���ض،
وتطوير جممع تدريب ي�شكل املفاعل ركنه
اال�سا�س.
م��ن ج�ه�ت�ه��م�� ،س�ل��ط مم �ث �ل��ون م��ن هيئة
ال�ط��اق��ة ال��ذري��ة الأردن �ي��ة وامل�ف��اع��ل ال�ن��ووي
ال�ضوء على املخرجات القيمة التي نتجت عن

التعاون امل�ستمر مع اجلمعية العلمية امللكية
وق�سم التهديدات الكيميائية والبيولوجية
والإ�شعاعية والنووية.
وخالل زيارة وفد وزارة الطاقة الأمريكية
لهيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن واملركز
الوطني ل�ل�أم��ن ال�ن��ووي واال��ش�ع��اع��ي ،اطلع
مدير املركز الدكتور �سامر القرعان ومدير
الأم � ��ن ال� �ن ��ووي يف ال�ه�ي�ئ��ة امل �ه �ن��د���س ل ��ؤي
ال �ك �� �س��واين ،ال��وف��د ع �ل��ى ال� �ق ��درات الفنية
املتقدمة لتعزيز املنظومة الوطنية للأمن
ال �ن��ووي والعمل امل�شرتك الناجح ال��ذي مت
�إجنازه بني الهيئة واملركز واجلمعية العلمية
امللكية يف جم��ال اع ��داد ال�برام��ج التدريبية
وع�ق��د الفعاليات التدريبية على امل�ستوى
الوطني واالقليمي ،ال �سيما الت�أثري ال��ذي
�أحدثه املركز الإقليمي للتدريب على الك�شف
عن الإ�شعاع فيما يتعلق ببناء القدرات ،ودعم
�أم ��ن احل � ��دود ،و��ض�م��ان الأم� ��ن والأم � ��ان يف
الأردن ،حيث مت ان�شاء ه��ذا املركز كم�شروع
م �� �ش�ترك ب�ي�ن ال�ه�ي�ئ��ة واجل �م �ع �ي��ة العلمية
امللكية ممثلة بق�سم التهديدات الكيميائية
والبيولوجية والإ�شعاعية والنووية.
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ا�ستنادا الحكام امل��ادة ( ) 37من قانون ال�سركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
يعلن م�سفي �سركة الثوابية و ابو الرب وامل�سجلة حتت الرقم
( ) 111848
يف �سجل �سركات ت�سامن تاريخ (  ) 2015/5/17ورقمها الوطني
(  ) 200148069بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على
حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ  2022/9/21وتعيني ال�سيد
 :احمد حمدي عي�سى ابو الرب م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ و
التبليغ  :املدينة عمان – الها�سمي ال�سمايل
رقم الهاتف 0798003172 :
م�سفي ال�سركة  :احمد حمدي عي�سى ابو الرب

ا�ستنادا الأحكام املادة (/277اأ) من قانون ال�سركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة
ال�سناعة والتجارة
باأن �سركة مركز ب�سمات لطب اال�سنان ذ.م.م م�سجلة لدينا يف
�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /حتت الرقم
( ) 27113بتاريخ ()2012/1/2
وقد تقرر �سطبها من �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة
بتاريخ ()2022/9/20
مراقب عام ال�سركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�سركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
اأرجو من دائني �سركة اخلرباء املتحدون للتوريدات الهند�سيه
والتكنولوجيا ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات
حتت الرقم (  ) 48068بتاريخ ( )2017/6/18
�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جت��اه ال�سركة �سواء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  /وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني
داخل اململكة  ،وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�سفي ال�سركة  :حممود مامون احمد ثلجي
عنوان امل�سفي  :عمان – ال�سمي�ساين – �سارع ابن عربي
خلوي ( ) 0797554943
م�سفي ال�سركة

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�سركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
اأرجو من دائني �سركة الكنان للم�ساريع ال�سناعية والتجارية
ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم
(  ) 50752بتاريخ ( )2018/3/4
�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جت��اه ال�سركة �سواء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  /وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني
داخل اململكة  ،وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�سفي ال�سركة  :و�سيم ه�سام منري الن�سواتي
عنوان امل�سفي  :عمان – املدينة الريا�سية
خلوي ( ) 0796799112
م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة (/277اأ) من قانون ال�سركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة
ال�سناعة والتجارة
باأن �سركة كارينا لزينة ولوازم ال�سيارات ذ.م.م م�سجلة لدينا يف
�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /حتت الرقم ()53740
بتاريخ ()2019/2/18
وقد تقرر �سطبها من �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة
بتاريخ ()2022/9/20
مراقب عام ال�سركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا الأحكام املادة (/277اأ) من قانون ال�سركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة
ال�سناعة والتجارة
ب�اأن �سركة نيو هام�سر لال�سترياد والت�سدير ذ.م.م م�سجلة
لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /حتت الرقم
( )61777بتاريخ ()2021/11/23
وقد تقرر �سطبها من �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة
بتاريخ ()2022/9/19
مراقب عام ال�سركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا الحكام املادة ( ) 37من قانون ال�سركات رقم ( )22ل�سنة 1997
وتعديالته
يعلن م�سفي �سركة عماد احلاج عيد و خطاب الزعبي وامل�سجلة حتت الرقم
( ) 99377
يف �سجل �سركات ت�سامن تاريخ (  ) 2010/9/8ورقمها الوطني
(  ) 200113506بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة
وت�سفيتها بتاريخ  2022/7/17وتعيني ال�سيد  :ا�سامه عماد ح�سني احلاج
عيد م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ و التبليغ  :املدينة عمان – ال�سارع ب�سري
ال�سقور
البناية 55ب
رقم الهاتف 0797263726 :
الربيد االلكرتوين osama4trading@hotmail.com
م�سفي ال�سركة  :ا�سامه عماد احلاج عيد

إعالن
صادر عن مصفي شركات التضامن والتوصية البسيطة

صادر عن مصفي شركات التضامن والتوصية البسيطة

ا�ستنادا الأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري
( دراي كلني طلة دابوق ) وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم ( )260001با�سم
( هبه با�سم حممود الزيتاوى ) جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم (حممد غازي حممد احلاج
عي�سى ال�سفدي ) وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية
ا�ستنادا الأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري
( موؤ�س�سة عرين اال�سد للمظالت ) وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم ()261366
با�سم (زيد عبد املهدي عبداهلل العقرباوي ) جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ( مو�سى انور
مو�سى اجلمره ) وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

االقت�صادي
اخلمي�س
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مؤتمر «القطاع الصحي في إطار رؤية التحديث االقتصادي» السبت

نب�ض البلد – عمان
تنطلق ال�سبت امل�ق�ب��ل يف منطقة البحر
امل�ي��ت ،فعاليات م��ؤمت��ر «القطاع ال�صحي يف
�إط ��ار ر�ؤي ��ة التحديث االق�ت���ص��ادي »2022
ال ��ذي يعقد ب��رع��اي��ة امل�ه�ن��د���س �سعيد دروزة
مب�شاركة حوايل  200م�شارك من اخلرباء
وامل �ح �ل �ل�ين وال �ع��ام �ل�ي�ن يف ه� ��ذا امل� �ج ��ال من
القطاعني العام واخلا�ص.

وي�ه��دف امل ��ؤمت��ر بح�سب ف��واز العجلوين
الأم�ي�ن ال�ع��ام للجمعية الأردن �ي��ة للت�أمينات
ال�صحية ،اجلهة املنظمة لهذه الفعالية� ،إىل
درا�سة العديد من النقاط واملحاور والأهداف
ال�ت��ي تناولتها ر�ؤي ��ة التحديث االقت�صادي
للقطاع ال�صحي ب�شكل ع��ام خ�لال ال�سنوات
الع�شر امل�ق�ب�ل��ة ،وكيفية اال��س�ت�ف��ادة منها يف
ت �ع��زي��ز م �ف �ه��وم ال �ت ��أم�ي�ن ال���ص�ح��ي ال���ش��ام��ل
جلميع املواطنني وفق �أعلى معايري اجلودة

والكفاءة.
وق � ��ال ال �ع �ج �ل��وين يف ت �� �ص��ري��ح ��ص�ح�ف��ي،
�إن ف�ك��رة ال�ت��أم�ين ال�صحي ال�شامل جلميع
املواطنني حتتاج �إىل العديد م��ن اخلطوات
والإج � � � � � � � ��راءات ،ال � �ت ��ي م� ��ن اه� �م� �ه ��ا ��ص�ح��ة
الإح���ص��ائ�ي��ات ال �� �ص��ادرة ح��ول �أع ��داد امل��ؤم��ن
عليهم �صحيا م��ن الأردن �ي�ين ،واالب�ت�ع��اد عن
الت�ضارب وال�ضبابية يف الأرق��ام الذي نعاين
منه حاليا يف اململكة .م�شريا �إىل �أنه ال يوجد

ح��ال�ي��ا �أرق� ��ام حقيقية ح��ول الن�سبة املئوية
ال��واق �ع �ي��ة ل �ل �م ��ؤم��ن ع�ل�ي�ه��م ،م��ا ي�ج�ع��ل من
ال�صعب �أن من�ضي ب�شكل �صحيح بهذا االجتاه
يف �ضوء عدم و�ضوحها.
و�أك ��د ال�ع�ج�ل��وين �أن ع��دم جن��اح�ن��ا لغاية
الآن يف ال��و��ص��ول �إىل ت��أم�ين �صحي �شامل،
�سببه غياب التمويل وعدم توفره ،بالإ�ضافة
�إىل غ�ي��اب احل��وك�م��ة ع��ن ال�ق�ط��اع ال�صحي،
وال�ت��و��س��ع غ�ير امل��درو���س يف البنية التحتية
للقطاع ،الأمر الذي �ساهم يف ت�شتيت الرتكيز
و�إ� �ض �ع��اف ق��درات �ه��ا ع�ل��ى �إمت� ��ام امل�ه�م��ة التي
�أوجدت من �أجلها على �أكمل وجه.
وب�ي�ن ال �ع �ج �ل��وين �أن امل� ��ؤمت ��ر ��س�ي�ت�ن��اول
ال�ع��دي��د م��ن الق�ضايا ،مثل �إع ��ادة النظر يف
�أ� �س��ال �ي��ب امل �ع��اجل��ة والأ� �س��ال �ي��ب ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة،
وتعظيم الفوائد من امل��وارد املتاحة التي مل
ت�ستغل ل�غ��اي��ة الآن بال�شكل الأم �ث��ل نتيجة
ت�شتيت ال �ق �ط��اع يف ال �ت��وزي��ع غ�ي�ر املنطقي
�أحيانا ،و�أحيانا كثري غري املدرو�سة.
ويناق�ش امل�ؤمتر على مدار يومني العديد
من املحاور �ضمن جل�سات تدار من خمت�صني
وخ�ب�راء يف القطاع ال�صحي م��ن القطاعني
ال�ع��ام واخل��ا���ص ،ح��ول ال�صناعات ال��دوائ�ي��ة
واالب� �ت� �ك ��ار ،وال �ت �م��وي��ل واحل ��وك� �م ��ة رك �ي��زة
القطاع ال�صحي ،واعتماد وج��ودة امل�ؤ�س�سات
ال�صحية ،ودور مراكز التميز يف دعم ال�سياحة
العالجية.

رجال األعمال واالردنية للمناطق الحرة تبحثان الفرص
االستثمارية مع وفد أذربيجاني
نب�ض البلد – عمان
ب �ح �ث��ت ج �م �ع �ي��ة رج � ��ال الأع � �م� ��ال الأردن � �ي �ي�ن
وامل�ج�م��وع��ة الأردن� �ي ��ة ل�ل�م�ن��اط��ق احل ��رة وامل�ن��اط��ق
التنموية م��ع وف��د م��ن �سلطة “�أالت االقت�صادية
احلرة” يف جمهورية �أذرب�ي�ج��ان ،فر�ص الت�شبيك
ب�ي�ن اجل��ان �ب�ي�ن وف �ق��ا ل �ل �م �ي��زة ال �ت �ن��اف �� �س �ي��ة لكال
الدولتني.
ويف ال �ل �ق��اء امل �� �ش�ت�رك ال � ��ذي ن�ظ�م�ت��ه جمعية
رج� ��ال الأع � �م ��ال الأردن � �ي�ي��ن �أم �� ��س الأرب � �ع� ��اء مع
ال��وف��د االذرب�ي�ج��اين برئا�سة نائب رئي�س جمل�س
�إدارة “�سلطة �أالت” �إ�سماعيل م��ان��اف��وف ،جرى
ا�ستعرا�ض �أهم الفر�ص اال�ستثمارية يف �سلطة �أالت
االقت�صادية احلرة واحلوافز التي تقدمها ال�سلطة،
يف ق�ط��اع��ات االت �� �ص��االت وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات،
وال �� �ص �ن��اع��ات ال��دوائ �ي��ة وال �غ��ذائ �ي��ة ،و�إم �ك��ان �ي��ات
الت�شبيك بني امل�ستثمرين يف البلدين.
و�أك ��د ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية املهند�س
ي �� �س��ري ط �ه �ب��وب ،خ�ل��ال ال �ل �ق��اء ال � ��ذي ح���ض��ره
ال�سفري الأذربيجاين لدى اململكة �ألدار �سليموف،
مت �ت��ع الأردن ب �ع��دد م �ت �ن��وع م ��ن امل �ن��اط��ق احل ��رة

والتنموية ت�ساهم �إيجابيا يف ج��ذب اال�ستثمارات
الأج �ن �ب �ي��ة وت��ول �ي��د ف��ر���ص ع�م��ل ج��دي��دة وت�ع��زي��ز
قطاع الت�صدير ،وتوفري خمتلف �أ�شكال اخلدمات
اللوجي�ستية للم�ستثمرين ،ما ي�ساهم يف تطوير
البيئة اال�ستثمارية ويدعم تناف�سية القطاع املحلي.
وق� ��ال� ،إن الأردن يتميز ب��ال�ع��دي��د م��ن امل��زاي��ا
التناف�سية التي ت�شكل عوامل جاذبة لال�ستثمارات،
خا�صة انفتاح االقت�صاد الأردين جتاريا وارتباطه
بالعديد من اتفاقيات التجارة احلرة على امل�ستوى
العربي والدويل.
و�أكد طهبوب �أن كال البلدين يتمتعان بالعديد
من الفر�ص اال�ستثمارية يف القطاعات االقت�صادية
ال��واع��دة والتي تتطلب عقد املزيد من ال�شراكات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب�ين جمتمعي الأع �م ��ال م��ن كال
اجل��ان �ب�ي�ن ،م� ��ؤك ��دا وج� ��ود ال �ع��دي��د م��ن ال�ف��ر���ص
اال�ستثمارية والتجارية ال��واع��دة بني البلدين يف
قطاعات ال��رع��اي��ة الطبية ،وال�سياحة وال�سياحة
العالجية ،والقطاع الزراعي وال�صناعات الغذائية،
اىل جانب ال�صناعات الدوائية.
م��ن جهته� ،أ��ش��اد �سفري �أذرب�ي�ج��ان ل��دى اململكة
ال� ��دار ��س�ل�ي�م��وف ،ب�ج�ه��ود ج�م�ع�ي��ة رج ��ال الأع �م��ال

الأردنيني ودورها يف تعزيز العالقات االقت�صادية مع
بالده ،الفتا اىل �أن هذا هو ثاين وفد �أذربيجاين يتم
ا�ستقباله خالل العام احلايل بالتعاون مع اجلمعية.
وا�ضاف� ،إن البلدين جتمعهما عالقات تاريخية
متثل الأ��س��ا���س يف تطوير مبادالتهما التجارية،
ويرتبط البلدان بعدد متنوع من اتفاقيات التعاون
يف خمتلف املجاالت والأ�صعدة.
و�أ�شار اىل اهتمام اجلانب الأذربيجاين يف تعزيز
ال �ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة م��ع الأردن ،وك��ذل��ك وج��ود
ال�ع��دي��د م��ن ال�ف��ر���ص االق�ت���ص��ادي��ة واال�ستثمارية
اجل��اذب��ة ال �ت��ي مت�ث��ل جم ��اال وا��س�ع��ا ل�ل�ت�ع��اون بني
الطرفني.
ب � � � ��دوره ،ب�ي��ن م � �ن ��اف ��وف� ،أن م �ن �ط �ق��ة �أالت
االقت�صادية حققت جناحا ملحوظا خالل ال�سنوات
ال�سابقة ومتكنت م��ن ج��ذب ا��س�ت�ث�م��ارات متنوعة
يف خمتلف القطاعات االقت�صادية ،م��ؤك��دا متتع
امل�ن�ط�ق��ة مب��وق��ع ا��س�ترات�ي�ج��ي ق��ري��ب م��ن امل�ي�ن��اء
البحري لباكو.
وقال� ،إن �إدارة املنطقة تتم وفقا لأطر قانونية
خم�ص�صة لتنظيم العمليات اال�ستثمارية و�إدارة
�أن�شطة الأعمال بال�شكل املطلوب ،الفتا اىل �أنه مت

تعديل ما يقارب  85قانونا ل�ضمان عدم تعار�ض
�أي منها مع اال�ستثمار يف املنطقة وت�ضمنت هذه
التعديالت جوانب هامة منها ال�ضرائب ،اجلمارك،
منح الرتاخي�ص ،بالإ�ضافة اىل قوانني العمل.
م��ن ج��ان �ب��ه� ،أك� ��د رئ �ي ����س امل �ج �م��وع��ة الأردن �ي ��ة
للمناطق احل��رة واملناطق التنموية الدكتور خلف
الهمي�سات� ،أن املجموعة ت�ساهم يف �إن�شاء و�إدارة هذه
املناطق لتطوير املناخ اال�ستثماري بر�ؤية �شمولية
�أو�سع.
و�أ�شار الهمي�سات �إىل �أن تلبية الطلب املتزايد
على اال�ستثمار يف املناطق احلرة والتنموية وجذب
ا��س�ت�ث�م��ارات ن��وع�ي��ة وت��وف�ير ف��ر���ص ع�م��ل ج��دي��دة
للأردنيني هو الغاية ،الفتا اىل وجود العديد من
الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف املجاالت ال�صناعية
والتجارية وكذلك اخلدمية.
م��ن ج �ه �ت��ه ،ع��ر���ض م��دي��ر ت��روي��ج اال��س�ت�ث�م��ار
الإع �ل��ام واالت �� �ص��ال يف امل �ن��اط��ق احل ��رة وامل�ن��اط��ق
ال�ت�ن�م��وي��ة ال��دك �ت��ور �أجم ��د ال ��ودي ��ان ،م��وج��زا عن
الأه�م�ي��ة االقت�صادية وال ��دور التنموي للمناطق
احل ��رة وامل�ن��اط��ق التنموية وامل��زاي��ا ال�ت��ي تقدمها
للم�ستثمرين.

االتفاق على فتح مكتب لوزارة االستثمار بمقر تجارة عمان
نب�ض البلد – عمان
اتفق وزير اال�ستثمار ،املهند�س خريي عمرو،
مع جمل�س �إدارة غرفة جتارة عمان ،خالل لقاء
م�شرتك� ،أم�س الأربعاء ،على فتح مكتب للوزارة
مب�ق��ر ال �غ��رف��ة خل��دم��ة امل���س�ت�ث�م��ري��ن وت�سهيل
�أعمالهم.
ويهدف املكتب الذي �سيتم افتتاحه مبوجب
م��ذك��رة ت�ف��اه��م �ستوقع ب�ين ال�ط��رف�ين يف وق��ت
ق��ري��ب� ،إىل ال�ت�روي ��ج ل�ل�ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة
القائمة باململكة �أم��ام الوفود التجارية الزائرة
للغرفة.
و� �س �ي �ك��ون م�ك�ت��ب وزارة اال� �س �ت �ث �م��ار �ضمن
املكاتب الر�سمية القائمة يف خدمة املكان الواحد
بالغرفة ،خل��دم��ة القطاع ال�ت�ج��اري واخل��دم��ي
وامل�ستثمرين و�أ�صحاب الأعمال.
و�أكد عمرو �أن الوزارة حري�صة على التوا�صل
م ��ع ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص ،وخ ��دم ��ة امل���س�ت�ث�م��ري��ن
وت���س�ه�ي��ل �أع �م��ال �ه��م ،ك��ون�ه��ا ح�ل�ق��ة ال��و��ص��ل مع
خمتلف الوزارات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية.
و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن ق� ��ان� ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �ب �ي �ئ��ة
اال�ستثماريَّة ل�سنة  2022ج��اء بهدف تعزيز

تناف�س َّية االق�ت���ص��اد ال��وط �ن��ي ،وت�ع��زي��ز ق��درت��ه
على ا�ستقطاب اال�ستثمار ،وتطوير ال َّت�شريعات
املرتبطة بتنظيم بيئة اال�ستثمار يف اململكة.
وقال ،خالل اللقاء الذي عقد مبقر الغرفة
وح �� �ض��ره �أم�ي��ن ع ��ام وزارة اال� �س �ت �ث �م��ار زاه ��ر
القطارنة� ،إن القانون يحاكي �أف�ضل املمار�سات
العاملية ،وي��وف��ر بيئة �آم�ن��ة وج��اذب��ة لال�ستثمار
املحلي واخلارجي.
و�أ� � �ض� ��اف �أن ال �ق ��ان ��ون ي �ه��دف ك��ذل��ك �إىل
احل� ��د م ��ن الإج� � � � ��راءات ال �ت ��ي ت �ع �ي��ق مم��ار� �س��ة
الأع�م��ال والأن�شطة االقت�صاديَّة وجهود جذب
اال��س�ت�ث�م��ارات ،حُ
وت ��دُّ م��ن تناف�س َّية االقت�صاد
الوطني مب��ا يتنا�سب م��ع �سيا�سة احلكومة يف
تنظيم رحلة امل�ستثمر يف اململكة.
و�أكد حر�ص ال��وزارة على الت�شاور والتن�سيق
م� ��ع غ ��رف ��ة جت� � ��ارة ع � �م� ��ان ،ب� ��� �ش� ��أن الأن �ظ �م ��ة
وال�ت�ع�ل�ي�م��ات اخل��ا� �ص��ة ب �ق��ان��ون ت�ن�ظ�ي��م البيئة
اال�ستثمارية ومعرفة وجهات نظرهم للخروج
بتعليمات و�أنظمة ت�سهل تطبيقه.
و�أ��ش��ار اىل �ضرورة تهيئة املناخ اال�ستثماري
املنا�سب لإقامة جميع امل�شروعات اال�ستثمارية
من خالل تذليل ال�صعوبات وتب�سيط الإجراءات

وم �ن��ح احل��واف��ز والإع � �ف� ��اءات لت�شجيع �إق��ام��ة
امل�شروعات االقت�صادية.
و�أ� �ش��ار املهند�س عمرو اىل �أن ال�ق��ان��ون يعد
�أداة متكني للم�ستثمر ،بهدف تعزيز تناف�سية
االق �ت �� �ص��اد الأردين وا� �س �ت �ق �ط��اب اال� �س �ت �ث �م��ار
وتطوير الت�شريعات املرتبطة بتنظيم البيئة
اال�ستثمارية الأردنية.
ب � ��دوره� ،أك� ��د رئ �ي ����س ال �غ��رف��ة ،خ�ل�ي��ل احل��اج
توفيق� ،أن غرفة جت��ارة عمان �شريك �أ�سا�سي
بالرتويج لبيئة الأع�م��ال باململكة ،وا�ستقطاب
ا��س�ت�ث�م��ارات ج��دي��دة مت�ك��ن ال �ب�لاد م��ن توليد
ف��ر���ص ال �ع �م��ل وامل �� �س��اه �م��ة ب�خ�ف����ض م �ع��دالت
البطالة.
و�أ�شار اىل �أن اال�ستثمار هو احلل احلقيقي
مل��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي ت��واج��ه
امل�م�ل�ك��ة ،وت�ع��زي��ز م �ع��دالت ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي،
م�شددا على ��ض��رورة ا�ستغالل امل��زاي��ا املتوفرة
ب��امل�م�ل�ك��ة ال� �س �ت �ق �ط��اب ا� �س �ت �ث �م��ارات ذات قيمة
م�ضافة ،وال �سيما بالقطاعات احليوية.
و�أو� �ض��ح �أن الأردن ميلك فر�صا اقت�صادية
م �ه �م��ة ،حت �ت��اج �إىل ب� ��ذل امل ��زي ��د م ��ن اجل �ه��ود
لرتويجها لدى �أ�صحاب الأعمال وامل�ستثمرين،

م�ؤكدا �أن جتارة عمان على ا�ستعداد للم�ساعدة
يف ذلك من خالل �شراكاتها مع غرف التجارة
العربية والأجنبية.
وقدم احلاج توفيق و�أع�ضاء املجل�س العديد
م��ن امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي وردت �إىل ال�غ��رف��ة ح��ول
ق��ان��ون اال��س�ت�ث�م��ار ،تتعلق ببطاقة اال�ستثمار،
وال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن �إج � � ��راءات م�ن��ح ال�تراخ�ي����ص،
م�ؤكدين �ضرورة �أن تكون التعليمات والأنظمة
التي �ست�صدر بخ�صو�ص القانون بال�شراكة مع
القطاع اخلا�ص.
ب��دوره ،ا�ستعر�ض القطارنة ميزات القانون
و�أبراز التعديالت التي طر�أت عليه والتي جاءت
بعد ح��وارات مع القطاع اخلا�ص ،الفتا �إىل �أن
وزارة اال�ستثمار بد�أت ب�إعداد خارطة ا�ستثمارية
�شمولية للمملكة لتحديد القطاعات التناف�سية
والأن�شطة االقت�صادية ذات الأولوية وامل�شاريع
االن �ت��اج �ي��ة امل ��ول ��دة ل �ف��ر���ص ال �ع �م��ل ب��امل�م�ل�ك��ة
وال �ت��ي ح��ددت �ه��ا ر�ؤي� ��ة ال�ت�ح��دي��ث االق�ت���ص��ادي
وا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ت ��روي ��ج اال� �س �ت �ث �م��ار اخل��ا� �ص��ة
ب��ال��وزارة ل�ل�أع��وام  2023-2026والفر�ص
اال�ستثمارية املوجودة لدى ال�شركاء بالقطاعني
العام واخلا�ص.

الجمارك 18 :اتفاقية ربط إلكتروني
مع قطاع البنوك
نب�ض البلد – عمان
يف �إط� � ��ار ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ق �ط ��اع ال �ب �ن��وك
امل�صرفية وقعت دائرة اجلمارك الأردنية يف
مبنى ال��دائ��رة اتفاقية الربط الإل�ك�تروين
مع بنك �ستي بنك ان �أيه بح�ضور عدد من
م ��دراء ال��دائ��رة وال�ب�ن��ك ،ان�ط�لا ًق��ا م��ن دور
اجلمارك يف تعزيز العمل امل�شرتك وت�سهيل
الإج��راءات وتبادل املعلومات ب�شكل �آمن مع
ريا
القطاع اخلا�ص بكل �سهولة وي�سر؛ توف ً
للوقت واجلهد والتكلفة.
و ّق��ع االتفاقية عن ال��دائ��رة املدير العام
لواء جمارك املهند�س جالل الق�ضاة ،وعن
بنك �ستي بنك ان اية املدير العام ال�سيدة نور
جرار ،وتهدف االتفاقية �إىل فتح قناة ات�صال
�إلكرتونية بني الطرفني؛ لت�سهيل العمليات
والإجراءات اخلا�صة بالكفاالت البنكية من
خالل تبادل البيانات والإ�شعارات اخلا�صة
بالكفاالت البنكية �إلكرتون ًياً ،وفقًا لأحكام
القوانني والأنظمة املعمول بها.
وق � ��ال م��دي��ر ع� ��ام اجل� �م ��ارك الأردن� �ي ��ة

ل��واء ج�م��ارك املهند�س ج�لال ال�ق���ض��اة� ،إن
ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ت��أت��ي ا�ستكمالاً مل��ا �أجن��زت��ه
ال��دائ��رة م��ن عمليات ال��رب��ط الإل �ك�تروين
م��ع ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص ،جت���س�ي�دَا ل�ل���ش��راك��ة
احل�ق�ي�ق�ي��ة وامل���س��اه�م��ة يف ��س��رع��ة وت�سهيل
�إجن� ��از امل �ع��ام�لات ،ودف ��ع ع�ج�ل��ة االق�ت���ص��اد
الوطني ،مبد ًيا ا�ستعداد اجلمارك لتذليل
كافة التحديات امل�شرتكة التي تعرت�ض �سري
العمل مبا يحقق م�صلحة جميع املتعاملني.
و�أ��ض��اف الق�ضاة� ،إن دائ��رة اجل�م��ارك يف
�إطار اهتمامها الكبري وتعاونها امل�ستمر مع
القطاع امل�صريف وتوجهاتها اال�سرتاتيجية
ن�ح��و ال�ت�ح��ول الإل �ك�ت�روين ال�ك��ام��ل ،وقعت
( )18اتفاقية ربط �إلكرتوين مع خمتلف
قطاعات البنوك امل�صرفية.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا� ،أك� ��دت ال���س�ي��دة ن ��ور ج��رار
امل��دي��ر ال�ع��ام لبنك �ستي بنك ان اي��ة ،على
��ض��رورة التعاون م��ع اجل�م��ارك الأردن �ي��ة يف
جمال الربط الإلكرتوين ،م�شيدة بالتطور
الكبري الذي و�صلت �إليه اجلمارك الأردنية
يف تقدمي خدمات �إلكرتونية متميزة.

أورنج توقع اتفاقية مع مجموعة
الفارس الوطنية إلنشاء أكاديمية
مجانية لعلم البيانات
نب�ض البلد – عمان
و ّقعت �شركة “�أورجن” الأردن ،اتفاقية
مع جمموعة الفار�س الوطنية (اوبتيمايزا
) لإن �� �ش��اء �أك��ادمي �ي��ة ع�ل��م ال �ب �ي��ان��ات ،وذل��ك
�ضمن م�شروع “م�ساحة االبتكار” املم ّول
من االحتاد الأوروبي.
وح�سب ب�ي��ان ل�شركة “�أورجن” الأردن،
�أم ����س الأرب � �ع ��اء ،وق ��ع االت �ف��اق �ي��ة ال��رئ�ي����س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي لأورجن الأردن ت�ي�ري م��اري�ن��ي،
والرئي�س التنفيذي ل�ـ «اوبتيمايزا» ماجد
�سفري.
و�أ��ش��ار البيان �إىل �أن الأك��ادمي�ي��ة ت�سعى
�إىل �إعداد طلبتها من خريجي كليات العلوم
واحل��ا��س��وب والهند�سة ع�بر ت��دري��ب مكثف
على الأ��س��ال�ي��ب العلمية لتحليل البيانات
ال�ضخمة واملعاجلات واخلوارزميات والنظم
ال�ستخراج املعرفة من البيانات ،ف� ً
ضال عن
�أه��م م �ه��ارات ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي؛ بهدف
ت ��أه �ي��ل ع �ل �م��اء وخ �ب��راء ب �ي��ان��ات م ��ؤهّ �ل�ين
ل�لان �ط�لاق ن�ح��و ال�ع�م��ل مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى مع
متطلبات ال�سوق املحلي والعاملي ،و�سيح�صل
اخل ��ري� �ج ��ون ع �ل��ى �� �ش� �ه ��ادة م �� �ص��دق��ة م��ن
الأكادميية و�شركة عاملية متخ�ص�صة بعلم
البيانات.

وقال ماريني �إن الأكادميية التي �ستقدم
براجمها التدريبية عرب الإنرتنت ل�ضمان
مرونة الو�صول لأكرب عدد من امل�ستفيدين،
ت�أتي ام�ت��داداً ملجموعة برامج و�أكادمييات
“�أورجن” املجانية يف حمافظات اململكة،
والتي ت�ستهدف ب�شكل خا�ص تطوير مهارات
ال�شباب يف املجاالت الرقمية املطلوبة مثل
ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي وال�ب�رجم ��ة وزي� ��ادة
فر�صهم يف احل�صول على وظائف.
وب�ين ��س�ف��ري ،م��ن جهته� ،إن االتفاقية
ت �ع��زز ال���ش��راك��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ع �شركة
“�أورجن” الأردن ،وال�ت��ي متتد لأك�ث�ر من
ع�شر �سنوات� ،إىل جانب �أهميتها يف �صناعة
ال �ب �ي��ان��ات ال �ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت ت�ع��د ال �ي��وم نفط
الع�صر احلايل و�سط ما ن�شهده من تطورات
واندماج يف ع�صر الثورة ال�صناعية الرابعة
والتحول الرقمي الذي يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
على البيانات وهند�ستها وحتليلها.
وت �ع��د الأك��ادمي �ي��ة اجل ��دي ��دة ا��س�ت�ك�م��ا ًال
مل �� �ش��روع “م�ساحة االبتكار” امل� �م� � ّول من
االحتاد الأوروبي الذي يوا�صل تو�سعة دائرة
برامج “�أورجن” الرقمية املجانية لتزويد
ال�شباب وال�شابات بالتدريب الذي من �ش�أنه
زيادة فر�صهم يف �سوق العمل ومتكينهم من
�إطالق م�شاريعهم.

ابو عاقولة  -:انخفاض اسعار الشحن
سينعكس ايجابيا على اسعار السلع
نب�ض البلد – عمان
ق��ال نقيب �أ�صحاب ال�شركات التخلي�ص
ونقل الب�ضائع� ،ضيف اهلل �أب��و عاقولة� ،إن
ال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص
�إحدى مفاتيح النجاح االقت�صادي الوطني،
ال� ��ذي ي�ع�ن��ي ت�ن���س�ي��ق وت �ك��ام��ل الأدوار بني
خم �ت �ل��ف امل ��ؤ� �س �� �س ��ات ال��وط �ن �ي��ة اخل��ا� �ص��ة
والعامة.
و�أ� � �ض� ��اف �أب � ��و ع ��اق ��ول ��ة ،يف ب �ي��ان �أم ����س
الأرب� �ع ��اء� ،أن احل��اج��ة ب��ات��ت م�ل�ح��ة لتنظر
ال �ب �ن��وك ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ع �م��والت البنكية
وال �ت ��أم �ي �ن��ات ،ل�ت�ح��ري��ر ج ��زء م��ن ال�سيولة
و� �ض �خ �ه��ا يف ال �� �س��وق ،ح �ي��ث ت���ص��ل ك �ف��االت
�شركات التخلي�ص �إىل نحو  70مليون دينار
لتجارة الرتانزيت يف دائرة اجلمارك.
و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه على ال��رغ��م م��ن املعيقات
وال �ت �ح��دي��ات ال �ب�يروق��راط �ي��ة ال �ت��ي ت��واج��ه
�أع� �م ��ال � �ش��رك��ات ال�ت�خ�ل�ي����ص� ،إال �أن جن��اح
القطاع ي�ؤكده ان�سياب الب�ضائع من املراكز
احلدودية كافة من الأردن و�إليه ،الفتاً �إىل

�أن ال �ق �ط��اع ي�ت�ع��ام��ل م��ع ق��راب��ة  52دائ ��رة
منها  32دائ ��رة ح�ك��وم�ي��ة ،وي�ج��ب تر�شيق
الإج��راءات يف عامل حتكمه التكنولوجيا من
ناحية �إجناز املعامالت والبيانات اجلمركية.
وب�ي�ن �أن ع��ام��ل ال��وق��ت ي ��ؤث��ر يف الكلف
و�سالمة ال�شحن ،وي�سهم يف �إيجاد تناف�سية
للمعابر الأردنية �شماال وجنوبا �شرقا وغربا،
�إذ �إن ه�ن��اك طلبا م�ت��زاي��دا م��ا بعد جائحة
ك��ورون��ا على خ��دم��ات ال�شحن وال�ن�ق��ل ،مما
يتطلب تفعيل �أك�ب�ر للنافذة اال�ستثمارية
وزيادة �أعداد العاملني يف النافذة الوطنية.
وق��ال �إن “انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن من
ال�صني وال��ذي ت�شكل امل���س�ت��وردات الأردن�ي��ة
منه نحو  16باملئة �سينعك�س �إي�ج��اب��ا على
�أ��س�ع��ار امل�ستهلك وت �ق��ارب الأ� �س �ع��ار م��ا قبل
�أزم��ة وب��اء ك��ورون��ا تقريباً ،ويعمل على منو
جتارة الرتانزيت عرب ميناء العقبة باجتاه
�سوريا ولبنان ،وفل�سطني والعراق ،الفتاً �إىل
�أن املواطن �سيلم�س هذا االنخفا�ض عندما
يتخل�ص التجار من املخزون ال��ذي يتواجد
لديهم وبالأ�سعار ال�سابقة.

حمادة :تراجع أسعار الغذاء عالميا بدأ ينعكس على السوق المحلية
نب�ض البلد – عمان
�أك��د ممثل ق�ط��اع امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة يف غرفة
جت ��ارة الأردن رائ ��د ح �م��ادة� ،أن �أ� �س �ع��ار �سلع
غ��ذائ �ي��ة ب� ��د�أت ت�ن�خ�ف����ض حم�ل�ي��ا ب�ع��د ت��راج��ع
م�ستوياتها �أخريا بالأ�سواق العاملية.
وب�ي�ن ح �م ��ادة خ�ل�ال ل �ق��اء ��ص�ح�ف��ي �أم ����س
الأرب �ع��اء� ،أن ا��س�ع��ار ال��زي��وت النباتية و�أن ��واع
من احلبوب والبقوليات واملعلبات بد�أت ت�شهد
ت��راج �ع��ا داخ ��ل ال �� �س��وق امل�ح�ل�ي��ة ف�ي�م��ا ال ت��زال
�أ�سعار �أ�صناف اخرى مثل ال�سكر والأرز ت�شهد
زيادة يف �أثمانها يف البور�صات العاملية.
وب��رر ح �م��ادة ال�تراج��ع احل��ا��ص��ل يف �أ��س�ع��ار

�سلع غذائية �أ�سا�سية �إىل جملة من الأ�سباب
يف مقدمتها ا�ستقرار الطلب عليها بالأ�سواق
ال �ع��امل �ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت��راج��ع �أج� ��ور ال�شحن
بن�سب كبرية وعودتها اىل م�ستوياتها املقبولة.
كما �أكد حمادة �أن التغري يف م�ستويات �أ�سعار
ال�سلع يخ�ضع ملعادلة ال�سوق العاملية املتمثلة
بالعر�ض والطلب ،مبينا �أن التاجر وامل�ستورد
الأردين من م�صلحة �أن تنخف�ض الأ�سعار من
�أجل تن�شيط الأ�سواق وزيادة املبيعات.
وقال �إن التاجر الأردين يهمه توريد املواد
ال �غ��ذائ �ي��ة وت��وف�يره��ا ب��ال���س��وق امل�ح�ل�ي��ة وه��ذا
�أح ��د الإجن � ��ازات ال�ت��ي حت�ق�ق��ت خ�ل�ال ال�ف�ترة
املا�ضية خ�صو�صا بداية �أزم��ة جائحة كورونا

وما رافقها من �إغالقات ،حيث مل يتم ت�سجيل
نق�ص من �أية �سلعة تلك الفرتة.
وح ��ول اجت��اه��ات الأ� �س �ع��ار ل�ل�ف�ترة املقبلة
�أو��ض��ح حمادة �أن امل�ؤ�شرات العاملية ت�شري �إىل
ب��دء تعايف الأ� �س��واق العاملية م��ن �أزم��ة كورونا
بدليل التقارير ال�صادرة عن منظمة الأغذية
وال� ��زراع� ��ة ل �ل ��أمم امل �ت �ح��دة (ال � �ف� ��او) وال �ت��ي
ت�ؤكد تراجع �أ�سعار �سلة من ال�سلع الغذائية
اال�سا�سية.
و�أ� �ش��ار ح�م��ادة �إىل �أن االرت �ف��اع ال��ذي طال
ال���س�ل��ع ال �غ��ذائ �ي��ة والأ� �س��ا� �س �ي��ة خ�ل�ال ال�ف�ترة
املا�ضية ب��الأ��س��واق العاملية مل يكن انعاك�سها
كبري على الأ�سعار داخل ال�سوق املحلية جراء

االج� ��راءات ال�ت��ي اتخذتها احل�ك��وم��ة واملتعلق
بال�شحن والتخزين وتوفري التمويل لغايات
اال�سترياد بن�سب فائدة منخف�ضة والتعاون ما
بني اجلهات احلكومية بهذا اخل�صو�ص.
وبني �أن ا�سعار ال�سلع داخل ال�سوق املحلية
م��ا ت��زال �أق��ل بكثري م��ن دول جم��اورة لوجود
خم � ��زون ل� ��دى ال� �ت� �ج ��ار� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل وج ��ود
م�ن��اف���س��ة ق��وي��ة ب�ي�ن ال �ت �ج��ار ت���ص��ب يف ��ص��ال��ح
املواطنني بدليل العرو�ض املخف�ضة التي يتم
الإع�ل��ان ع�ن�ه��ا وت��وف��ر ب��دائ��ل وا� �س �ع��ة لل�سلع
الواحد.
وتوقع حمادة �أن يطر�أ انخفا�ض على �أ�سعار
ال���س�ل��ع ال �غ��ذائ �ي��ة والأ� �س��ا� �س �ي��ة خ�ل�ال ال�ف�ترة

امل�ق�ب�ل��ة بح�سب ال�ت�ق��اري��ر ال��دول�ي��ة و�سيلم�س
اثرها املواطنون.
و�أكد �أن خمزون اململكة من خمتلف ال�سلع
الغذائية �ضمن امل�ستويات املعقولة وعمليات
اال� �س �ت�ي�راد و� �س�لا� �س��ل ال �ت��زوي��د ت�ع�م��ل ب�شكل
م���س�ت�م��ر ب �ك��ل ي���س��ر و� �س�لا� �س��ة ،الف �ت��ا �إىل �أن
ال�ت��اج��ر الأردين يعمل بحرفية عالية ولديه
اخل�ب�رة وي�سعى ب�شكل دائ��م يف اي�ج��اد م�صادر
ج��دي��دة ل�ل�ت��وري��د وه�ن��ال��ك ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال��دول
التي ترتبط اململكة معها باتفاقيات جتارة حرة
لال�سترياد منها وتوفري ال�سلع بجودة عاليا.
وجدد حمادة الت�أكيد على �أن التاجر لي�س
م ��ن م���ص�ل�ح�ت��ه رف ��ع الأ� �س �ع ��ار يف ظ ��ل �ضعف

الأ� � �س� ��واق وت ��راج ��ع ال� �ق ��درة ال �� �ش��رائ �ي��ة ل��دى
امل��واط�ن�ين ،يف وق��ت ي�ستورد الأردن نحو 90
باملئة من احتياجاته من املواد الغذائية.
و�أ�شار �إىل �أن قطاع املواد الغذائية باململكة
ي�ح�ت��اج ال �ي��وم �إىل ��ض��خ امل��زي��د م��ن ال���س�ي��ول��ة
وت��وف�ير ن��واف��ذ متويلية ب�شروط مي�سرة مبا
ي�ساعد امل�ستوردين والتجار على �إدامة عمليات
تزويد ال�سوق املحلية بالب�ضائع ودعم املخزون
اال�سرتاتيجي الغذائي.
ودع� ��ا �إىل �� �ض ��رورة ت��وح �ي��د ع �م��ل اجل �ه��ات
الرقابية وفرق التفتي�ش ،واالهتمام بامل�ستثمر
امل �ح �ل��ي وم �ن �ح��ه احل ��واف ��ز وامل� ��زاي� ��ا امل �ق��دم��ة
للم�ستثمر الأجنبي.

الدويل
اخلمي�س
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نابلس  ٠٠رسالة غضب ضد االعتقال السياسي  ٠٠الفصائل:
سعيدون باالتفاق وندعو السلطة لإللتزام

نب�ض البلد – وكاالت
ات �ف ��اق لإن� �ه ��اء ح��ال��ة ال �غ �ل �ي��ان والأح� � ��داث
الأخ�ي��رة ع�ل��ى خلفية اع�ت�ق��ال �أج �ه��زة الأم ��ن
امل�ط��ارد لقوات االح�ت�لال الإ�سرائيلي م�صعب
ا�شتيه و�أحد زمالءه� ،أعلنت عنه جلنة التن�سيق
الف�صائلي بنابل�س فجر اليوم الأربعاء ،فلماذا
�سارعت ال�سلطة و�أجهزتها باحتواء املوقف؟
امل�ح�ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي �أم�ي�ن اب ��و وردة �أك ��د �أن
تدحرج الأمور يف اليوم الثاين لأحداث نابل�س
ملرحلة �صعبة ،دفع بلجنة التن�سيق الف�صائلي
وكافة املواطنني لقرار بالتوافق واجللو�س مع
امل�ح��اف��ظ وامل���س��ؤول�ين للتو�صل الت �ف��اق ينهي
الأحداث
واع�ت�بر �أب��و وردة يف حديث ل�شبكة م�صدر
الإخ �ب��اري��ة �أن احل��ل ال ��ذي مت ال�ت��و��ص��ل لي�س
مر�ضي للجميع ولكنه و�سطي ،م�ؤكداً �أهمية

�إن �ه��اء الأح� ��داث منعاً للتعدي على املمتلكات
العامة و�إغ�ل�اق اجلامعات وامل��دار���س وتعطيل
كافة مناحي احلياة
ولفت �إىل �أن االت�ف��اق ين�ص ب�شكل مبد�أي
على �إنهاء الأح��داث مع ا�ستدراك باقي امللفات
الحقاً ،والنظر بق�ضية املعتقل م�صعب ا�شتية
ب�شكل جانبي مع �سرعة �إنهاء ملفه
وب نّ
�ّي� �أن االح�ت�ج��اج الأخ�ي�ر على االعتقال
ال�سيا�سي �أو� �ص��ل ر��س��ال��ة لل�سلطة و�أج�ه��زت�ه��ا
الأم �ن �ي��ة ب � ��أن ال �� �ش��ارع ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ال يقبل
ال�ع��ودة لهذه ال�سيا�سة ،و�أن ق�ضية املطلوبني
ل��دى االح�ت�لال �أب��رزت احت�ضاناً �شعبياً كبرياً
وك��ان��ت مل���س��ة وط �ن �ي��ة يف ن��اب�ل����س الح�ت���ض��ان�ه��ا
م�صعب ا�شتية ودف��اع�ه��ا عنه �أث �ن��اء مطاردته
من االحتالل وحتى بعد اعتقاله من الأجهزة
الأمنية
و�أو�ضح �أبو وردة �أن حالة ال�ضغط والغليان

واالن �ت �ق ��ادات ال�ل�اذع��ة لل�سلطة ال �ت��ي نتجت
عن اعتقال ا�شتية ورفيقه �ستجعل �أي خطوة
اعتقال �سيا�سي قادمة خطرية ولن تكون �سهلة،
وهي �سيا�سة مرفو�ضة منذ الت�سعينات
القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي خ�ضر
حبيب �أك��د �أن ال �أح��د يريد ت�صعيد الأم��ور يف
نابل�س ،و�أن االجتاه يف الت�صعيد يجب �أن يكون
يف وجه االحتالل
وق� ��ال ح�ب�ي��ب يف ت���ص��ري��ح ل���ش�ب�ك��ة م���ص��در
الإخ �ب��اري��ة �إن ��ه ورغ ��م اخ �ت�لاف ال�ك�ث�يري��ن مع
ال�سلطة ،لكن بكل ت�أكيد ذلك ال يعني ال�صدام
م�ع�ه��ا ،و�أن� ��ه ل�ي����س م��ن م�صلحة �أح ��د ال�ت��وت��ر
وامل�ستفيد الأكرب منه االحتالل
و�أردف� :سعيدون مل��ا مت التو�صل �إل�ي��ه من
ات �ف��اق لإن �ه��اء ل�ل��أح ��داث ،ف �ح��ال ا��س�ت�م��راره��ا
كانت �ست�ؤثر ب�شكل كبري على وح��دة ال�شعب
الفل�سطيني

يف ال �� �س �ي��اق وج ��ه ح�ب�ي��ب ر� �س��ال��ة لل�سلطة
ب���ض��رورة ال�ت��زام�ه��ا بكل م��ا ت��واف�ق��ت عليه مع
القيادات ال�شعبية ،و�إب��راز �صورة ب��أن ال�سلطة
مع املواطن ولي�ست حار�ساً لالحتالل
و�أ��ض��اف :االعتقال ال�سيا�سي متوافق على
رف�ضه وطنياً وخا�صة للمقاومني واملطلوبني
ل�ل�اح �ت�ل�ال ،ف �ه��و �أم� ��ر م���ش�ين وال ي���ص��ب �إال
مب�صلحة العدو ويجب �أن تكون ال�سلطة مع
ال�شعب يف م�شروع التحرر
الناطق با�سم حركة حما�س عبد اللطيف
ال�ق��ان��وع ب نّ
�ّي� �أن احل��ل يف ح��ال��ة ال�غ�ل�ي��ان التي
�شهدتها نابل�س �أن حتتويها ال�سلطة وال تلتف
ع�ل�ي�ه��ا ،م �� �ش �ي��داً ب��امل��وق��ف ال��وط �ن��ي ال��راف ����ض
الع �ت �ق��ال ا��ش�ت�ي��ة ورف �ي �ق��ه وال� ��ذي ي�ح�ت��م على
ال�سلطة وقف االعتقاالت ال�سيا�سية والإف��راج
عنهم
و�أردف :معنيون ب�أن تقوم ال�سلطة بالتقاط
ر�سالة اجلماهري الغا�ضبة واملواقف احلقوقية
واملطالبة ب��الإف��راج عنهم ،و�أن تنحاز لل�شعب
يف ظل الأو�ضاع ال�ساخنة التي تعي�شها ال�ضفة
هذه الفرتة
و�أك ��د ال�ق��ان��وع دع��م اجل�م�ه��ور الفل�سطيني
يف الوقوف بوجه االعتقال ال�سيا�سي و�ضرورة
ال�ضغط املدين والف�صائلي وامل�ؤ�س�ساتي لإيقاف
هذه ال�سيا�سة
وت�ضمن االتفاق يف نابل�س العمل على �إنهاء
ملف امل�ط��ارد م�صعب ا�شتية ب�صورة مر�ضية
والعمل على و�ضع �سقف زمني للإفراج عنه
ك�م��ا ��ش�م��ل اع �ت �ب��ار ح��ال��ة امل �ط��اردي��ن ح��ال��ة
وطنية دون العمل على مالحقتها بدوا ٍع �أمنية،
والإفراج عن الأ�شخا�ص الذين مت اعتقالهم يف
الأح��داث عدا املعتدين على الأم�لاك اخلا�صة
وال�سرقة ،وعدم مالحقة �أي �شخ�ص على �إثر
هذا احلدث

حصار غزة يسبب جراحًا نفسية غير مرئية وخطيرة
نب�ض البلد – وكاالت
ت��زام �ن��ا م ��ع ال ��ذك ��رى ال �� �س �ن��وي��ة اخل��ام���س��ة
ع�شرة للح�صار ال�سيا�سي الظامل املفرو�ض على
قطاع غزة ،ت�ؤكد جمعية حقوقية �إ�سرائيلية �أن
االح�ت�لال مثل نقطة حرب يف بقعة م��اء ،يتمدد
ويتغلغل يف كل االجتاهات ومي�س بكل �شيء ،وله
تبعات مدمّرة غري مرئية
يف تقرير جديد ن�شرته �أم�س م�ؤ�س�سة چي�شاه
م�سلك تنوه ب�أن خمت�صني وخمت�صات يف جمال
ال�صحة النف�سية يلقون ال�ضوء على �إ�سقاطات
ال�سيا�سة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ع�ل��ى ال�صحة النف�سية
للفل�سطينيني يف غزة .وتذ ّكر ب�أن البنى التحتية
الأ�سا�سية يف غزة على حافة االنهيار منذ �سنني،
الكهرباء متوفرة لل�سكان ،ون�صفهم من الأطفال،
يف �أج��زاء من اليوم فقط ،وما يزيد عن 90%
من امل��اء غري �صالح لل�شرب ،والبطالة �آخ��ذة يف
االرت �ف��اع .وت�ق��ول �إن ظ��روف احل�ي��اة املتدنية يف
القطاع ،التي ي�شكل الإغ�لاق مرك ًبا مركزيًا يف
�إحداثها واحلفاظ عليهاُ ،ت�ضاف �إليها الأ�ضرار

ال�تراك�م�ي��ة للهجمات ال�ع���س�ك��ري��ة امل �ت �ك��ررة من
جانب �إ�سرائيل ،والتي تلحق ال�ضرر ب ��الأرواح،
املمتلكات والبنى التحتية املدنية
وتتابع جمعية م�سلك الإ�سرائيلية :تفر�ض
�إ�سرائيل على الفل�سطينيني والفل�سطينيات يف
غزة وخارجها منظومة ت�صاريح حترمهم ب�شكل
منهجي من احلق يف حرية التنقل ،وحتكم عليهم
بالف�صل امل�ستمر عن �أقاربهم ،وعدم اليقني امل�ؤمل
يف ما يتعلق بتلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية .تظل
الآثار طويلة املدى ل�سيا�سات �إ�سرائيل وللإغالق
على ال�صحة النف�سية يف غزة خمفية عن الأنظار
يف الغالب
وت �� �ش�ير اجل�م�ع�ي��ة احل �ق��وق �ي��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة
�إىل �أن��ه خ�لال جل�سة عقدتها چي�شاه -م�سلك ،
ب��اال��ش�تراك م��ع مركز ال�صحة النف�سية يف غزة
�أواخ� ��ر  ،2021ع��ر���ض خمت�صون وخمت�صات
م��ن ع ��دة م�ن�ظ�م��ات ل�ل���ص�ح��ة ال�ن�ف���س�ي��ة يف غ��زة
ا�ستنتاجات متعلقة ب�إ�سقاطات �سيا�سة �إ�سرائيل
يف غزة على ال�صحة النف�سية .بح�سبهم ،يعاين
الآالف م��ن الفل�سطينيني يف ق �ط��اع غ ��زة من

ا�ضطرابات ما بعد ال�صدمة ،يف كثري من احلاالت
ي�أخذ الإحباط املتزايد والتوترات النف�سية بني
ال�سكان نتيجة ال�ستمرار ال�سيا�سات الإ�سرائيلية
واحل��رب التي ال تنتهي �أب�دًا �شكل الأمل واملعاناة
اجل�سدية ،وت�ؤدي �إىل اكتئاب �شديد وحتى انتحار
وت�ت��اب��ع :لقد �أ� �ش��ارت ال��درا��س��ات �إىل �أن هذه
العوار�ض تظهر � ً
أي�ضا ب�شكل وا�سع لدى الأطفال
يف غ� ��زة ،ك �ث�ي�رون م�ن�ه��م ول � ��دوا وك �ُب ��رُ وا حتت
الإغالق ،وال يعرفون �سوى واقع احلياة ال�صعب
التي يفر�ضها عليهم
وي �ح �ت��وي ال �ت �ق��ري��ر اجل ��دي ��د ،ال� ��ذي تطلقه
چي�شاه م�سلك � ،أهم ما جاء يف �أق��وال خمت�صات
وخمت�صني مهنيني يف جم��ال ال�صحة النف�سية
يف غ��زة ،ال��ذي��ن ي�صفون ال�ت�ح��دي��ات ال�شخ�صية
واملهنية ال�ت��ي تواجههم كمن يعي�شون يف غزة
ويعانون ب�أنف�سهم من تقييدات احلركة اجلارفة
وال�ع���ش��وائ�ي��ة وغ�ي�ر ال�ق��ان��ون�ي��ة ال �ت��ي تفر�ضها
�إ��س��رائ�ي��ل ،وال�ت��ي تف�صلهم ع��ن زم�لائ�ه��م خ��ارج
القطاع ،ومتنعهم من الو�صول �إىل دورات ت�أهيل
واخل� � ��روج م��ن ال �ق �ط��اع ل�ل�ترف�ي��ه ع��ن ال�ن�ف����س،

وت�سجنهم مع من يعاجلونهم يف دائرة من الي�أ�س
ال��ذي يبدو �أن ال خم��رج منها .وتتابع :كل هذا
خ�لا ًف��ا الل�ت��زام��ات �إ��س��رائ�ي��ل ك�ق��وة حمتلة التي
تتن�صل منها على نحو منهجي ،وال�ت��ي تق�ضي
ب�ضمان كل ما يلزم من �أجل �أداء حياة �سليمة يف
غزة
وح�سب تقرير اجلمعية الإ�سرائيلية �أي�ضا
ي�ع�م��ل امل �ع��اجل��ون وامل �ع��اجل��ات يف غ ��زة ب�لا كلل،
ويف ظ��روف م�ستحيلة ،لتقدمي الدعم النف�سي
للفل�سطينيني حتت الإغالق يف غزة ،لكن الواقع
امل�ستمر لالحتالل والقمع والعنف البريوقراطي
ي�ح��د م��ن ق��درت�ه��م ع�ل��ى امل �� �س��اع��دة .منبهة �إىل
�أن ه��ذا الو�ضع لي�س ق��د ًرا ،ب��ل ه��و نتاج �سيا�سة
ممنهجة .وتنقل عن �أح��د امل�شاركني يف امل�شروع
ق��ول��ه :ميكن �أن تتغري ح��ال��ة ال�صحة النف�سية
يف قطاع غزة ب�شكل ج��ذري �إذا اتخذت �إ�سرائيل
ق ��را ًرا �سيا�س ًيا واح � �دًا -رف��ع الإغ�ل�اق وال�سماح
بحرية احلركة .ميكن �أن يكون ملثل هذا القرار
ت�أثري كبري على ال�صحة النف�سية .ه��ذا �سيزرع
�أم ً
ال لدى النا�س

االحتالل يصادق على قرار
سحب إقامات أفراد عائلة الشهيد
فادي القنبر
نب�ض البلد – وكاالت
قررت حمكمة االحتالل الإ�سرائيلي على
�سحب الإق��ام��ات وال�ه��وي��ات امل��ؤق�ت��ة لأف��راد
عائلة ال�شهيد املقد�سي فادي القنرب
وذك� � ��رت وزي� � ��رة ال��داخ �ل �ي��ة يف ح�ك��وم��ة
االح�ت�لال الإ�سرائيلي �أييلت �شاكيد :بنا ًء
على قرار حمكمة اال�ستئناف �أوعزت ب�إبطال
�إقامات �أفراد من عائلة القنرب ،والذي قتل
ابنها  4جنود
وزع�م��ت �أن �أف ��راد عائلة ال�شهيد القنرب
مقيمون م�ؤقتون ح�صلوا على ت�أ�شرية دخول
�إىل �إ�سرائيل وقاموا با�ستغاللها ،و�سيدفعون
ثمن ت�صرفات قريبهم ،ومن الآن ف�صاعدًا
��س�ي�ت��م �إل �غ��اء و��ض�ع�ي��ة م�ن�ح�ه��م ال�ت���ص��اري��ح،
�ضمن خطوة مهمة يف احلرب امل�ستمرة التي
�أخو�ضها �ضد م��ا و�صفتهم ب�ـ(الإره��اب�ي�ين)
وعائالتهم كردع كبري  .وفق تعبريها
ب� ��دوره� ��ا� ،أو� �ض �ح ��ت ع��ائ �ل��ة ال �ق �ن�بر �أن
رف ����ض اال� �س �ت �ئ �ن��اف ي �ه��دد وج� ��ود  11من
�أف��راد العائلة يف منازلهم يف مدينة القد�س
امل�ح�ت�ل��ة ،وي�ع�ن��ي ت�شتيت ��ش�م��ل ال �ع��ائ�لات،
والتي يحمل �أف��راده��ا الهوية الإ�سرائيلية
ومنهم من كانوا يعي�شون يف املدينة بهويات
م�ؤقتة �أو اقامات
و�أ�ضافت �أن القرار يهدد �أبناء عم ال�شهيد
و�أبناء �شقيقاته
وكان وزير الداخلية الإ�سرائيلية �آنذاك
�أري�ي��ه درع��ي طلب التحرك يف وق��ف عملية
مل �شمل العائلة ،فيما �أعلنت الحقًا �إيليت
��ش��اك�ي��د ال �ت��ي ت��ول��ت ال� � ��وزارة �أن �ه��ا �ستلغي
الت�صاريح وتعمل على ترحيلهم من القد�س
ويف �آذار(م� � � ��ار�� � � ��س) امل ��ا�� �ض ��ي� ،أغ �ل �ق��ت

�سلطات االحتالل منزل ال�شهيد القنرب يف
�آذار(م ��ار� ��س)  ،2017ك�ج��زء م��ن العقاب
اجل�م��اع��ي ��ض��د ع��ائ�ل��ة ال�شهيد امل�ك��ون��ة من
زوجته و�أطفالهما الأربعة
و�س ّلمت �سلطات االح�ت�لال �أف��راد عائلة
ال�شهيد القنرب فور ا�ست�شهاده عام ،2017
ق ��رارات �سحب االق��ام��ات وال�ه��وي��ات امل�ؤقتة
ومعامالت مل ال�شمل
وقدم املت�ضررون اال�ستئنافات للمحاكم
امل�خ�ت���ص��ة لإب �ق��ائ �ه��م يف امل��دي �ن��ة امل�ق��د��س��ة،
ومت�ك�ن��وا م��ن ال�ت��واج��د وال�ت�ن�ق��ل يف املدينة
خالل الفرتة املا�ضية بقرارات من املحكمة،
لكن قرار اليوم مينعهم من ذلك
وت��وا� �ص��ل � �س �ل �ط��ات االح� �ت�ل�ال اح�ت�ج��از
جثمان ال�شهيد فادي القنرب يف الثالجات

االحتالل يؤجل جلسة طلب اإلفراج
المبكر عن األسير «أبو حميد»
نب�ض البلد – وكاالت
قررت جلنة االحتالل املخت�صة بالنظر
يف طلب الإف ��راج املبكر ع��ن الأ��س�ير نا�صر
�أبو حميد ،امل�صاب بال�سرطان� ،إرجاء املوعد
الذي حتدد بالأم�س لعقد اجلل�سة ،والذي
ك��ان م�ق��ر ًرا ي��وم غ��د اخلمي�س ،حتى تاريخ
ال�ساد�س من ت�شرين الأول� /أكتوبر القادم
و�أو� �ض��ح ن ��ادي الأ� �س�ير (م�ن�ظ�م��ة �أهلية
م�ق��ره��ا رام اهلل) يف ب �ي��ان ،ال �ي��وم ال�ث�لاث��اء
(� ،)20-9أنّ “اللجنة ق ��ررت ت��أج�ي�ل�ه��ا
ع �ق��ب اع�ت�را� ��ض ج��دي��د ت �ق��دم��ت ب��ه ن�ي��اب��ة
االحتالل”
وت ��أت��ي ه��ذه امل�م��اط�ل��ة يف �إط ��ار امل��رح�ل��ة
احل ��رج ��ة ال �ت��ي و� �ص��ل ل �ه��ا الأ�� �س�ي�ر “�أبو
حميد” امل �� �ص��اب ب��ال �� �س��رط��ان ،وال �ق��اب��ع يف
�سجن “الرملة” (�شمال فل�سطني املحتلة)

حيث يواجه خطر املوت يف �أية حلظة ،وفقًا
“لنادي الأ�سري”
والأ� �س�ير “�أبو حميد” ،واح��د م��ن بني
سريا م�صابون بال�سرطان والأورام
� 23أ� ً
ب��درج��ات خمتلفة ،وي�ح�ت��اج��ون �إىل رعاية
��ص�ح�ي��ة خ��ا��ص��ة وح�ث�ي�ث��ة ،يف ال��وق��ت ال��ذي
تعمد فيه �سلطات االح�ت�لال �إىل ممار�سة
�سيا�سة املوت البطيء بحقهم
و”�أبو حميد” ( 49ع��ا ًم��ا) ،من خميم
الأم � �ع� ��ري ل�لاج �ئ�ين يف م��دي �ن��ة رام اهلل،
معتقل منذ عام  2002وحمكوم بال�سجن
 7م�ؤبدات و 50عامًا
وه��و م��ن ب�ين خم�سة �أ��ش�ق��اء ي��واج�ه��ون
احل�ك��م م��دى احل�ي��اة يف �سجون االح�ت�لال،
وت�ع��ر���ض م�ن��زل�ه��م ل�ل�ه��دم م ��رات ع��دة على
يد ق��وات االحتالل ،كان �آخرها خالل عام
2019

ضم األراضي ..ورقة تفاوض أم ضرورة استراتيجية لموسكو؟
نب�ض البلد – وكاالت
بينما اجتهت �أنظار العامل �إىل املكا�سب التي
حققتها ال�ق��وات الأوك��ران �ي��ة يف الآون ��ة الأخ�ي�رة
��ض��د ال �ق��وات ال��رو��س�ي��ة� ،أع�ل�ن��ت مو�سكو دعمها
خلطط و�ضعها االنف�صاليون يف �أوكرانيا لتنظيم
ا�ستفتاءات بهدف االن�ضمام لرو�سيا ،يف خطوة
واجهت معار�ضة دولية وا�سعة ،واعتربها البع�ض
ت�صعيداً جديداً للحرب ،فهل ت�ستعد مو�سكو لنقل
ال�صراع مع كييف �إىل م�ستويات �أعلى عرب امل�ضي
ق��دم�اً يف دع��م اال��س�ت�ف�ت��اءات� ،أم ورق��ة تفاو�ضية
لت�سوية ال�صراع مع �أوكرانيا
وترى تقارير غربية حتدثت عن �ضم مو�سكو
لأجزاء �إ�ضافية من �أوكرانيا� ،أن الرئي�س الرو�سي
ف�لادمي�ير ب��وت�ين يخاطر ب ��أن ت��دخ��ل ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة وح �ل �ف��ا�ؤه��ا الأوروب� � �ي � ��ون يف م��واج�ه��ة
ع�سكرية مع رو�سيا �أكرب قوة نووية يف العامل
ويف املقابل� ،أك��د الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني� ،أم�س الثالثاء� ،أن مو�سكو �ستم�ضي قدماً
بـ”م�سارها ال�سيادي” على ال�ساحة ال��دول�ي��ة،
وقال“ ،لن ننحرف عن م�سارنا ال�سيادي
ووف�ق�اً لوكالة “فران�س بر�س” ،ح��ذر بوتني
يف اجتماع متلفز مع �سفراء �أجانب مت تعيينهم
حديثاً يف مو�سكو من �أن دور الواليات املتحدة يف
اخلارج يعرقل التنمية على م�ستوى العامل”
و�أف��اد يف �إ�شارة مبطنة �إىل الغرب والواليات
املتحدة “للأ�سف ،ي��واج��ه تطوير ع��امل متعدد
الأق �ط��اب مقاومة م��ن �أول �ئ��ك ال��ذي��ن يحاولون
االح �ت �ف��اظ ب��دوره��م امل�ه�ي�م��ن ،وال���س�ي�ط��رة على
ك��ل ��ش��يء يف �أم��ري�ك��ا الالتينية و�أوروب � ��ا و�آ��س�ي��ا
و�أفريقيا” ،م�ضيفاً� :أن”هذه الهيمنة �سارت
ب�شكل جيد مل��دة طويلة ،لكن م��ن امل�ستحيل �أن
يبقى الو�ضع كذلك �إىل الأبد”
وم��ن جهته ،ق��ال الرئي�س ال��رو��س��ي ال�سابق

ون��ائ��ب رئ�ي����س جم�ل����س الأم� ��ن ال �ت��اب��ع ل�ب��وت�ين،
دمي�ت�ري ميدفيديف ،على ت�ل�غ�يرام� ،إن “هذه
اال�ستفتاءات لها “�أهمية كبرية” ،لأن الكرملني
�سيعترب الهجوم عليها مبثابة هجوم على الأرا�ضي
الرو�سية” ،م�ضيفاً ن “التعدي على �أرا�ضي رو�سيا
جرمية ،ي�سمح لك ارتكابها با�ستخدام جميع قوى
الدفاع عن النف�س”
كما و�أ� �ش��اد م�س�ؤولون رو���س رفيعو امل�ستوى
بينهم رئ�ي����س جم�ل����س ال ��دوم ��ا ،فيات�شي�سالف
فولودين بهذه اال�ستفتاءات
وي��رى مراقبون �أن ه��ذه املناطق التي تعتزم
تنظيم ا�ستفتاءات لالن�ضمام لرو�سيا هي واقعياً
مرتبطة بالفعل مبو�سكو ،و�أن هذه اال�ستفتاءات
�ستكون جمرد حت�صيل حا�صل ،ما يعني وفقهم
�أن �أوكرانيا عرب هذه اال�ستفتاءات �ستتفتت كدولة
ويعتقد حمللون رو���س �أن مو�سكو ق��د تلوّح
ب��ورق��ة اال��س�ت�ف�ت��اءات ه ��ذه لكبح ج �م��اح التقدم
ال�ع���س�ك��ري الأوك� � ��راين ،ول��دف��ع ال �غ��رب ملراجعة
� �س �ي��ا� �س��ات��ه ال�ت���س�ل�ي�ح�ي��ة ال��داع �م��ة لأوك ��ران� �ي ��ا،
وال�ستغاللها الحقاً ك�أوراق قوة تفاو�ضية لت�سوية
ال�صراع
وك��ان��ت ال�سلطات التي ع ّينتها مو�سكو يف 4
م�ن��اط��ق يف �أوك��ران �ي��ا �أع�ل�ن��ت �أم ����س ع��زم�ه��ا على
تنظيم ا�ستفتاءات عاجلة ب�ش�أن االن�ضمام �إىل
رو�سيا ،يف منطقتي لوهان�سك ودونيت�سك� ،شرق
�أوك��ران �ي��ا وك��ذل��ك يف خ�ير��س��ون يف اجل �ن��وب ويف
منطقة زابوريجيا وفيها �أك�بر حمطة نووية يف
�أوروب��ا وذل��ك ب��دءاً من  23ولغاية � 27سبتمرب
(�أيلول)
وعلى مدى �أ�شهر� ،أفادت ال�سلطات الرو�سية يف
�شرق وجنوب �أوكرانيا �إنها ت�ضع خططاً لإجراء
ا�ستفتاء ي��دع��و مو�سكو �إىل ��ض��م ت�ل��ك املناطق
و�إعالنها �أرا�ض رو�سية
وي� ��رى ال �غ��رب وك��ذل��ك �أوك ��ران� �ي ��ا �أن خطة

اال�ستفتاءات غري قانونية مع التعهد بعدم قبول
ال�ن�ت��ائ��ج ،واع �ت�ب�روا �أن ��ه ب�ضم �أرا�� ��ض �أوك��ران �ي��ة
ر��س�م�ي�اً ،يعطي ب��وت�ين لنف�سه ذري �ع��ة حمتملة
ال��س�ت�خ��دام �أ��س�ل�ح��ة ن��ووي��ة م��ن ت��ر��س��ان��ة رو�سيا
ال�ضخمة التي ت�ضم ر�ؤو�سا حربية �أكرث رمبا مما
متتلكه الواليات املتحدة
وتتيح العقيدة النووية الرو�سية ا�ستخدام مثل
هذه الأ�سلحة �إذا مت ا�ستخدام �أ�سلحة دمار �شامل
�ضدها �أو �إذا كانت الدولة تواجه تهديداً وجودياً
من �أ�سلحة تقليدية
و�أم�س ،و�صفت �أوكرانيا ،اال�ستفتاءات املقرر
تنظيمها يف � 4أقاليم �شرقي البالد ت�سيطر عليها
رو�سيا �أو م��وال��ون ل�ه��ا ،لالن�ضمام �إىل مو�سكو
بـ”عملية �آن�شلو�س” ،يف �إ��ش��ارة �إىل عملية �ضم
جمهورية النم�سا �إىل �أملانيا النازية يف  12مار�س
1938
وق � � ّل ��ل ال��رئ �ي ����س الأوك � � � � ��راين ف��ول��ودمي�ي�ر
زيلين�سكي من �أهمية “اال�ستفتاءات” ،بينما ثمن
�إدانة الغرب لهذا امل�شروع
وم��ن جانبه ،اتهم امل�ست�شار الأمل ��اين� ،أوالف
��ش��ول�ت����س� ،أم ����س ،رو��س�ي��ا بتنظيم “ا�ستفتاءات
�صورية” يف مقاطعات �شرقي �أوكرانيا لـ”�ضمها
ر�سمياً �إىل الأرا�ضي املحتلة”
وق ��ال �شولت�س ،لل�صحافيني ،يف ن�ي��وي��ورك،
ح �ي��ث ي�ح���ض��ر زع� �م ��اء ال� �ع ��امل �أع� �م ��ال ال � ��دورة
الـ 77للجمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة� ،إن هذه
اال� �س �ت �ف �ت��اءات “انتهاك ل�ل�ق��ان��ون ال� ��دويل ول��ن
يعرتف بها املجتمع الدويل” ،م��ؤك��داً �أن �أملانيا
�ستوا�صل الوقوف �إىل جانب الأوكرانيني
ك �م��ا ان �ت �ق��دت رئ�ي���س��ة امل�ف��و��ض�ي��ة الأوروب� �ي ��ة
�أورزوال فون دير الين خطط مو�سكو لإجراء تلك
اال�ستفتاءات بو�صفها انتهاكاً وا�ضحاً مليثاق الأمم
املتحدة .وقالت فون دير الين“ :لن نعرتف �أبدا
مبحاولة رو�سيا �إ�ضفاء ال�شرعية على احتاللها

غري القانوين والوح�شي للأرا�ضي الأوكرانية”
و�أ�ضافت على هام�ش اجلمعية العامة للأمم
امل �ت �ح��دة يف ن �ي��وي��ورك “حماولة ت�غ�ي�ير ح��دود
�أوكرانيا أ�م��ر غري مقبول باملرة وانتهاك وا�ضح
مليثاق الأمم املتحدة وا�ستقالل �أوكرانيا و�سيادتها
ووحدة �أرا�ضيها”
وك �م��ا اع �ت�بر ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي �إمي��ان��وي��ل
ماكرون �أن “اال�ستفتاءات” التي تعتزم مو�سكو
ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا يف م �ن��اط��ق ان�ف���ص��ال�ي��ة يف �أوك��ران �ي��ا
“مهزلة” ،م�شدداً على �أن رو�سيا هي من “قرر”
�شن احل��رب و�أك��د �أن �أوك��ران�ي��ا “تقاوم” متمنياً
“و�ضع حد للحرب”
وو�صف احلرب الرو�سية يف �أوكرانيا ب�أنه عودة
�إىل “ع�صر الأمربيالية واال�ستعمار”
ويف وا�شنطن� ،أعلن م�ست�شار الرئي�س الأمريكي
جو بايدن للأمن القومي ،جاك �سوليفان �إدانة
�أمريكا لال�ستفتاءات التي تعتزم مناطق �أوكرانية
�إجراءها للت�صويت على االن�ضمام �إىل رو�سيا
وبدوره ،قال م�س�ؤول كبري يف وزارة اخلارجية
الأمريكية �إنه �ستكون هناك عواقب �إ�ضافية �إذا
�ضمت رو�سيا �أجزاء من �أوكرانيا
و�إىل ذل� � � ��ك ،ن� � ��دد الأم � �ي� ��ن ال � �ع � ��ام حل�ل��ف
��ش�م��ال الأط�ل���س��ي (ال �ن��ات��و) ي�ن����س �ستولتنربغ،
ب��اال��س�ت�ف�ت��اءات ،معتربا �أن �ه��ا ت�صعيد �إ� �ض��ايف يف
احلرب التي ي�شنها الكرملني
وك�ت��ب �ستولتنربغ على ت��وي�تر “ا�ستفتاءات
زائفة لي�س لها �شرعية وال تغيرّ يف طبيعة احلرب
العدوانية الرو�سية على �أوك��ران�ي��ا .ه��ذا ت�صعيد
�إ�ضايف يف حرب بوتني” ،م�ضيفاً “على املجتمع
ال��دويل �أن يدين هذا االنتهاك ال�سافر للقانون
الدويل و�أن يزيد من دعمه لأوكرانيا”
ويف ال���ش��أن ذات��ه ،علقت �صحيفة “وا�شنطن
بو�ست” الأمريكية ،بالقول� :إن “�إعالن م�س�ؤولون
موالون لرو�سيا يف اجلمهوريتني االنف�صاليتني

مبنطقة دونبا�س يف �شرق �أوكرانيا ،ويف خري�سون
يف جنوب ال�ب�لاد� ،إىل �إج ��راء ا�ستفتاءات عاجلة
لالن�ضمام �إىل رو�سيا”� ،إ�شارة وا�ضحة �إىل حالة
الذعر” بعد املكا�سب الأخرية للجي�ش الأوكراين
و�أ� � �ش ��ارت “وا�شنطن بو�ست” �إىل ت�ق��اري��ر
تفيد ب ��أن ال�ق��وات الأوك��ران�ي��ة توغلت يف مدينة
لي�سيت�شان�سك يف منطقة لوغان�سك ،و�إىل معارك
حول مدينة �سلوفيان�سك يف منطقة دونيت�سك،
مما ي�شري �إىل �أن مو�سكو معر�ضة لفقدان هذه
الأرا�ضي التي كانت ت�سيطر عليها �سابقاً يف ال�شرق
وم ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ق��ال��ت ��ص�ح�ي�ف��ة “نيويورك
تاميز” �إن “خطوات رو��س�ي��ا يف ��ش��رق وج�ن��وب
�أوكرانيا ت�شبه ما فعلته ل�ضم �شبه جزيرة القرم
بعد اجتياحها ،عام ”2014
ولفتت ال�صحيفة� ،إىل �أن امل�س�ؤولون الغربيون
اح �ت��اروا ب�ش�أن م��ا ق��د يفعله الرئي�س الرو�سي،
ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،ال��ذي ب��دا وك ��أن��ه حما�صر يف
الزاوية ،بعد ان�سحاب رو�سيا الوا�ضح من �شمال
�شرق �أوكرانيا يف وقت �سابق من هذا ال�شهر
و�أو�ضحت � ،أنه “يف غ�ضون � 36ساعة يومي
الإث� �ن�ي�ن وال� �ث�ل�اث ��اء ،ق� ��دم ال �ك��رم �ل�ين �إج��اب �ت��ه
يف ع��ر���ض م�صمم ب ��إح �ك��ام يف و� �س��ائ��ل الإع �ل�ام
الر�سمية” ،حيث �ستجري  4مناطق �أوكرانية
حتتلها مو�سكو كلياً �أو جزئياً تقريباً “ا�ستفتاءات”
ع�ل��ى االن���ض�م��ام �إىل رو�سيا” ،م�ع�ت�بر ًة �أن ه��ذه
اخل�ط��وة مقدِمة ل�ضم تلك الأرا� �ض��ي وت�صعيد
حمتمل للحرب
ووف� ��ق “نيويورك تاميز” ،ظ �ل��ت مو�سكو
غ��ام���ض��ة ب �� �ش ��أن م��وع��د �إج � ��راء ت�ل��ك “الرق�صة
اال�ستفتائية” ،وم ��ا �إن ك ��ان �سيتم �إج ��را�ؤه ��ا،
م�ضيف ًة �أن “الكرملني كان ي�سعى على ما يبدو
�إىل ترك خياراته مفتوحة يف الوقت الذي تكافح
فيه القوات الرو�سية لتحقيق مكا�سب كبرية على
خط املواجهة”

ويعد �ضم الأرا�ضي �سابقة و�ضعها بوتني مع
�شبه جزيرة القرم يف عام  ،2014والتي جاءت
بعد ا�ستفتاء مت رف�ضه على نطاق وا�سع باعتباره
خدعة يف الغرب ،لكن بوتني ا�ستخدمه لتربير
ت�ه��دي��ده ب ��أن��ه م�ستعد حل��رب �شاملة �إذا �سعت
�أوكرانيا �إىل ا�ستعادة �شبه اجلزيرة بالقوة
وك��ان��ت م��و��س�ك��و ��ض�م��ت ��ش�ب��ه ج��زي��رة ال�ق��رم
الأوك ��ران� �ي ��ة ع�ل��ى ال�ب�ح��ر الأ�� �س ��ود �إىل االحت ��اد
الرو�سي بطريقة م�شابهة عام 2014
ويف ال�سياق ،ح��ذرت املحا�ضرة يف م��ادة العلوم
ال�سيا�سية يف جامعة باري�س  ،10واملتخ�ص�صة
يف ال�ش�ؤون ال�سوفياتية ودول الفلك ال�سوفياتي
�سابقاً� ،أ ّنا كولني ليبيديف ،من �إ�ساءة تقدير ما
يح�صل حالياً
و�أ�شارت ليبيديف �إىل �إجراءين بارزين حدثا
يف ال�ساعات الأخرية على اجلانب الرو�سي� :أو ًال،
�إع�ل�ان اال��س�ت�ف�ت��اءات يف الأرا� �ض��ي ال�ت��ي حتتلها
رو�سيا يف الأي��ام املقبلة ،وثانياً ،ت�شديد العقوبات
الت�أديبية ��ض� ّد املقاتلني ال��رو���س ،وه��و القانون
ال ��ذي �أق��رت��ه رو��س�ي��ا االث �ن�ي�ن ،بطريقة ع��اج��ل،
م�ضيف ًة �أن تنظيم اال�ستفتاءات يف تلك املناطق
�سيعطي رو�سيا “�أ�سا�ساً قانونياً ل�ضمها”
وتابعت “�أي هجوم �أوكراين على تلك املناطق
ب�ع��د ��ض� ّم�ه��ا� ،سيعترب ه �ج��وم �اً ع�ل��ى الأرا� �ض ��ي
الرو�سية ،من وجهة نظر مو�سكو ،ما �سيدفعها
للر ّد بطريقة ال ميكن توقعها”
وم��ن ج�ه�ت��ه ،ي��رى ال���ص�ح��ايف املتخ�ص�ص يف
ال�ش�ؤون الرو�سية والآ�سيوية ،دميرتي �ألك�ساندر
�ساميز� ،أن الإع�ل�ان ع��ن اال�ستفتاءات ميكن �أن
ي�ك��ون مب�ث��اب��ة ذري �ع��ة للكرملني ل��رف��ع م�ستوى
“عمليته الع�سكرية اخلا�صة” يف �أوكرانيا �إىل
�إع�لان ر�سمي للحرب ،م�ضيفاً �أن ذلك �سي�سمح
ل�سيد الكرملني ب��ال�ب��دء يف التعبئة الع�سكرية
واالقت�صادية

اخلمي�س

الريا�ضي

2022 / 9 / 22

ليفاندوفسكي يقود بولندا في
المونديال بـ»شارة قائد أوكرانيا»

07

نجم منتخب النشامى يغيب عن البطولة الرباعية
نب�ض البلد – وكاالت

ت�أكد غياب جنم املنتخب الوطني
ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم وامل� � �ح �ت��رف ب� �ن ��ادي
ال�شمال ال�ق�ط��ري علي ع�ل��وان عن
ا��س�ت�ع��دادت املنتخب ال��وط�ن��ي لكرة
ال �ق��دم وع��ن امل���ش��ارك��ة يف البطولة
ال��رب��اع �ي��ة ال��دول �ي��ة ال ��ودي ��ة ال�ت��ي
ي�ست�ضيفها االحت��اد االردين لكرة
ال �ق��دم � 23أي �ل��ول وح �ت��ى  26اي�ل��ول
مب�شاركة منتخبات العراق و�سوريا
و�سلطنة عمان باال�ضافة ملنتخبنا
الوطني.
ومل ي �� �ش��ارك ع� �ل ��وان يف ت��دري��ب
الثالثاء ب�سبب �إ�صابته يف الكاحل،
ليبتعد عن املالعب نحو �أ�سبوعني.
نب�ض البلد – وكاالت

َت ��� َ�س � َّل��م ال � �ه ��داف ال �ب��ول �ن��دي روب� ��رت
ل �ي �ف��ان��دوف �� �س �ك��ي ال �ث�ل�اث ��اء �� �ش ��ارة ق��ائ��د
امل�ن�ت�خ��ب الأوك � ��راين م��ن �أج ��ل ارت��دائ�ه��ا
بجانب �شارة قائد منتخب ب�لاده خالل
مونديال قطر نهاية العام احلايل ،وذلك
يف خ �ط��وة رم��زي��ة ت���ض��ام�ن�ي��ة م��ع ال�ب�ل��د
اجل��ار ال��ذي يعاين الأم��ري��ن ج��راء الغزو
الرو�سي .وقال الهداف احلايل لرب�شلونة
الإ��س�ب��اين وف��ق م��ا نقلت عنه وك��ال��ة “بي
�أي بي” ال�ب��ول�ن��دي��ة ب�ع��دم��ا ��س� َّل�م��ه جنم
�أوكرانيا ال�سابق ومدربها احلايل �أندري
�شفت�شنكو ال�شارة� ،إنه “ل�شرف عظيم يل
�أن �أرتدي �شارة قائد �أوكرانيا خالل ك�أ�س
العامل”.
�أما �شفت�شنكو الذي كان ميني النف�س
بقيادة بالده اىل نهائيات مونديال قطر

لكنها �سقطت يف نهائي امل�سار الأول من
امللحق الأوروبي �أمام ويلز �صفر ،1-فقال
ب�ت��أث��ر وا� �ض��ح “البالد ب��أك�م�ل�ه��ا م�ت��أث��رة
باحلرب واجلميع يف خطر”.
وت ��اب ��ع وف ��ق م ��ا ن�ق�ل��ت ع �ن��ه �صحيفة
“غازيتا فيبورت�شا” ال�ب��ول�ن��دي��ة بعد
لقائه بليفاندوف�سكي يف امللعب الوطني
يف وار�� �س ��و “ويف ال ��وق ��ت ن �ف �� �س��ه ،يعمل
اجلميع ويفعلون ما يف و�سعهم للم�ساهمة
وم �� �س��اع��دة الآخ � ��ري � ��ن ،ل ��دع ��م ال� �ب�ل�اد.
العبو كرة القدم لي�سوا باال�ستثناء .هذه
�أي���ض�اً ر��س��ال��ة اىل ال�ع��امل  -نحن نقاتل،
م��ا زل�ن��ا ع�ل��ى ق�ي��د احل �ي��اة ول��ن ن�ست�سلم
�أبداً” .و�ستخو�ض بولندا غمار املونديال
ال�ق�ط��ري ال ��ذي ينطلق يف  20ن��وف�م�بر،
� �ض �م��ن امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ال �ث��ة اىل ج��ان��ب
الأرجنتني وال�سعودية واملك�سيك.

إصدار جدول مباريات الدور النهائي لبطولتي النخبة
والدرجات تحت 15
نب�ض البلد – عمان

�أ� �ص��در احت��اد ك��رة ال�ق��دم �أم����س  ،ج��دول
مباريات ال��دور الثاين والنهائي لبطولتي
النخبة والدرجات حتت  15للمو�سم .2022
وت�شارك ف��رق فر�سان الأردن ،احل�سني،
واالحتاد ،والوحدات ،والفي�صلي ،واجلزيرة،
يف ب �ط��ول��ة دوري ال �ن �خ �ب��ة حت ��ت  ،15بعد
ح�صولها ع�ل��ى امل��راك��ز ال���س�ت��ة الأوىل من
الدور الأول.
وتقام مناف�سات املرحلة الثانية ل��دوري
النخبة حت��ت  ،15وال��ذي ينطلق � 30أيلول
احلايل ،بنظام الدوري الكامل من مرحلتني
“ذهاباً و�إياباً” ،على �أن يتوج باللقب الفريق
احلا�صل على �أكرب عدد من النقاط.
يف املقابل ،ت�شارك فرق كفر�سوم ،والرمثا،

مانشستر يونايتد ينافس برشلونة
على نجم موناكو

وعمان  ،FCواجلليل ،و�سحاب ،وال�سلط،
و�أكادميية ر�ؤى امل�ستقبل ،والعربي ،و�شباب
الأردن ،و�شفا ب ��دران ،يف ال��دور ال�ث��اين من
بطوالت الفئات العمرية لأندية الدرجات
الأوىل والثانية والثالثة.
ويقام الدور الثاين بنظام الدوري املجز�أ
م��ن م��رح�ل��ة واح� ��دة ،بحيث ت�ت��أه��ل ال�ف��رق
�أ� �ص �ح��اب امل��راك��ز م��ن ( )6-1م��ن امل��رح�ل��ة
ال �ث��ان �ي��ة ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف ب� �ط ��والت ال �ف �ئ��ات
العمرية لأندية النخبة خالل املو�سم القادم
 2023بغ�ض النظر عن درجة النادي يف هذا
املو�سم ،والفرق احلا�صلة على الرتتيب من
( )10-7ت�شارك يف بطوالت الفئات العمرية
لأندية ال��درج��ات الأوىل والثانية والثالثة
والأك��ادمي �ي��ات خ�ل�ال م��و��س��م  ،2023بغ�ض
النظر عن درجة النادي.

 10آالف يورو وغرفة ..شروط تعجيزية من ميسي
لبرشلونة

نب�ض البلد – وكاالت

�أك��دت تقارير �صحفية م�ساء الأربعاء،
�أن م��ان �� �ش �� �س�تر ي ��ون ��اي �ت ��د ي �ع �م��ل ع�ل��ى
جتهيز �صفقة للتعاقد مع جنم موناكو
فاندر�سون ،و�سط مناف�سة من بر�شلونة
على خدمات الظهري الأمين الربازيلي.
وذك� � � � � � ��رت �� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة “�سبورت”
الكاتالونية� ،أن مدرب مان�ش�سرت يونايتد
�إري��ك تني هاج ،حري�ص على التعاقد مع
مدافع جديد يف يناير/كانون الثاين.
وحت���س��ن خ��ط دف ��اع ي��ون��اي�ت��د بالفعل
بف�ضل �ضم كل من لي�ساندرو مارتينيز
وترييل ماال�سيا ،ومت اختيار فاندر�سون
( 21عاما) ،ليكون املوهبة املقبلة املثرية
لتعزيز الفريق.
وان �� �ض��م جن ��م ج��رمي �ي��و ال �� �س��اب��ق �إىل
موناكو يف يناير/كانون ال�ث��اين املا�ضي،

ل�ك��ن �أداءه ال��رائ��ع ��س��رع��ان م��ا �أدى �إىل
ح�صوله على عقد جديد.
وتقدر قيمة فاندر�سون ب�أكرث من 52
مليون جنيه �إ�سرتليني من قبل موناكو،
لكن يونايتد �أظهر ا�ستعداده لدفع ر�سوم
عالية �إذا اعتقد تني هاج �أن الأمر ي�ستحق
العناء.
وق � ��د ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك م �� �ش �ك �ل��ة واح � ��دة
ل�ل���ش�ي��اط�ين احل �م��ر ب��ال��رغ��م م ��ن ذل ��ك،
لأن ب��ر��ش�ل��ون��ة م��ا ي ��زال ي���س�ت�ه��دف �ضم
فاندر�سون خالل ال�صيف ،ورف�ض النادي
ال�ك�ت��ال��وين ال���س�ع��ر ال ��ذي ط�ل�ب��ه م��ون��اك��و
عندما ح��دد ت�شايف ه�يرن��ان��دي��ز الالعب
ال�شاب على �أنه خليفة داين �ألفي�س.
وي � ��ري � ��د م� � � ��درب ب ��ر�� �ش� �ل ��ون ��ة ت �� �ش��ايف
ه��رن��ان��دي��ز� ،ضم ظهري �أمي ��ن ج��دي��د ،يف
وقت يبدو فيه موناكو م�ستعدا ال�ستقبال
العرو�ض يف يناير/كانون الثاين.

نب�ض البلد وكاالت

ك�شفت تقرير �صحفي �إ�سباين ،كوالي�س
مفاو�ضات جتديد عقد ليونيل مي�سي ،جنم

إصابة فيراتي تثير المخاوف في باريس
نب�ض البلد – وكاالت

الثورة السوري يفوز على األرثوذكسي
األردني بالبطولة العربية لسيدات السلة

نب�ض البلد – وكاالت

ح �ق��ق ف��ري��ق ال� �ث ��ورة ال �� �س ��وري ل�ك��رة
ال�سلة ،ال�ف��وز على ن�ظ�يره الأرث��وذك���س��ي
الأردين ،بنتيجة  ،74 61يف املباراة الثانية
م��ن مناف�سات ب�ط��ول��ة الأن��دي��ة العربية
لكرة ال�سلة لل�سيدات املقامة يف تون�س.
وخ�سر ن��ادي ال�ث��ورة� ،أم����س الثالثاء،
�أم ��ام ك��و��س�ي��دار اجل��زائ��ري بنتيجة -61
 ،53يف �أوىل مبارياته يف بطولة الأندية
العربية لكرة ال�سلة.
وينتظر فريق الثورة ،مواجهة الهالل
يوم اجلمعة املقبل ،على �أن يختتم الدور
الأول بلقاء بريوت الريا�ضي يوم ال�سبت

ب��اري����س � �س��ان ج�يرم��ان احل ��ايل ،م��ع ن��ادي��ه
ال�سابق بر�شلونة يف .2020
ورح��ل مي�سي ع��ن �صفوف بر�شلونة يف
�صيف  ،2021بعد نهاية عقده يف كامب نو،
وعدم التو�صل التفاق ب�ش�أن عقدٍ جديد.
وح� � ��اول م �ي �� �س��ي امل � �غ� ��ادرة ب �ع��د امل��و� �س��م
ال�صفري يف  ،2020وتلقي خ�سارة مروعة
م��ن ب��اي��رن م�ي��ون��خ ،بنتيجة  ،2-8يف دوري
�أبطال �أوروبا.
وب� �ح� ��� �س ��ب � �ص �ح �ي �ف��ة “�إل موندو”
الإ� �س �ب��ان �ي��ة ،ف � ��إن وال� ��د م�ي���س��ي وامل �ح��ام��ي
اخل��ا���ص ب��ه �أر� �س�ل�ا ب��ري �دًا �إل �ك�ترون � ًي��ا �إىل
بر�شلونة يف �صيف  ،2020يت�ضمن ال�شروط
امل �ط �ل��وب��ة ل �ل �م��واف �ق��ة ع �ل��ى جت ��دي ��د ع�ق��د
الربغوث الأرجنتيني.
و�أ� �ش ��ارت ال�صحيفة� ،إىل �أن �أب ��رز تلك
ال�شروط� ،أن تكون مدة التعاقد ،حتى �صيف
 ،2023مع �إمكانية التمديد ملو�سم �إ�ضايف،

ع�ل��ى �أن ي�ك��ون ال �ق��رار يف ه��ذا الأم ��ر عائد
لالعب وح��ده ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع �شرط
جزائي لرحيله بقيمة � 10آالف يورو فقط.
و�أ�ضافت ال�صحيفة� ،أن مي�سي ا�شرتط
�أي �� ً��ض��ا احل �� �ص��ول ع�ل��ى ن���س�ب��ة ال � �ـ %20ال�ت��ي
ُخ���ص�م��ت م��ن رات �ب��ه خ�ل�ال �أزم� ��ة ك��ورون��ا،
مق�سمة على مو�سمني ،بواقع  %10يف مو�سم
 ،22-2021و %10يف مو�سم  ،23-2022بفائدة
 %3على �أي مبلغ متبقي.
كما ا�شرتط مي�سي احل�صول على مكاف�أة
جتديد عقد بقيمة  10ماليني ي��ورو ،و�أن
يرتفع املبلغ حال ارتفعت ال�ضريبة.
و�أخ �ي� ً�را ،ط��ال��ب مي�سي �إدارة بر�شلونة
بتخ�صي�ص غ��رف��ة يف م�ل�ع��ب “كامب نو”
لعائلته وكذلك عائلة لوي�س �سواريز ،كما
طلب �أن يتكفل ال�ن��ادي بتخ�صي�ص طائرة
لنقله وعائلته �إىل الأرجنتني يف فرتة عيد
امليالد.

ب��ات ماركو فرياتي الع��ب و�سط باري�س
�سان جريمان الفرن�سي ،مهددا بالغياب عن
املالعب لب�ضعة �أ�سابيع.
وك �� �ش��ف ت �ق��ري��ر ��ص�ح�ف��ي ف��رن���س��ي نقال
ع��ن العيادة الطبية للنادي الباري�سي� ،أن
فرياتي يعاين من كدمة �شديدة يف ع�ضلة
ال�ساق� ،أدت �إىل تورم دموي حتت اجللد.
و�أ�ضاف �أي�ضا �أن العب الو�سط الإيطايل
بات مهددا بالغياب فرتة ترتاوح من �أ�سبوع
�إىل � 4أ�سابيع على الأقل.

و�أو� �ض��ح التقرير الطبي �أن م��دة غياب
جنم الو�سط الباري�سي ،تعتمد على �سرعة
ذوب � ��ان ال�ت�ج�م��ع ال ��دم ��وي م �ك��ان ال �ك��دم��ة،
و�أن هذه العملية ت�ستغرق نحو �أ�سبوعني،
والتعايف يكون ح�سب قوة الإ�صابة.
و�أ�صيب ماركو فرياتي يف مباراة بي �إ�س
جي �ضد �أوملبيك ليون ،يف الدوري الفرن�سي،
يوم الأحد املا�ضي ،بعد احتكاك م�شرتك مع
املهاجم الفرن�سي مو�سى دميبلي.
وت �� �س �ب �ب��ت ه� ��ذه الإ�� �ص ��اب ��ة يف ا��س�ت�ب�ع��اد
فرياتي من مع�سكر منتخب �إيطاليا ل�شهر
�سبتمرب� /أيلول اجلاري.

ريال مدريد يضع يده على كاسيميرو الجديد
املقبل.
و��ض�م��ت امل�ج�م��وع��ة الأوىل بالبطولة
العربية لل�سلة� ،أن��دي��ة الأم ��ل الريا�ضي
التون�سي وال�شارقة الريا�ضي الإم��ارات��ي
وامل��دي �ن��ة ال�سطافية اجل��زائ��ري و�شباب
ال �ف �ح �ي ����ص الأردين وم �ق��دي �� �ش��و �سيتي
ال�صومايل و�سموحة امل�صري.
وين�ص نظام البطولة على �أن يلعب
ب��دور الثمانية �أول املجموعة الأوىل مع
راب��ع املجموعة الثانية وث��اين املجموعة
الأوىل مع ثالث املجموعة الثانية وثاين
امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ع ث��ال��ث امل�ج�م��وع��ة
الأوىل و�أول املجموعة الثانية م��ع راب��ع
املجموعة الأوىل.

نب�ض البلد – وكاالت

�أك��د تقرير �صحفي� ،أم����س الأرب �ع��اء� ،أن
ريال مدريد عرث بالفعل على خليفة العبه
الربازيلي ال�سابق كا�سيمريو.
ورح � ��ل ك��ا� �س �ي �م�يرو ع ��ن � �ص �ف��وف ري ��ال
مدريد ،يف املريكاتو ال�صيفي املا�ضي ،وانتقل
ل�صفوف مان�ش�سرت يونايتد.
وبح�سب �شبكة “ ”ESPNالعاملية ،ف�إن
ريال مدريد ي�ضع عينه على الربازيلي جواو
جوميز ،العب و�سط فالمنجو ،ليحل حمل

كا�سيمريو يف �سانتياجو برنابيو.
و�أ��ض��اف التقرير� ،أن ج��واو جوميز (21
عاما) العب خط و�سط دفاعي ،م�شابه جدا
لكا�سيمريو ،ويتوقع له الكثريون م�ستقبال
مذهال.
و�أو�ضح التقرير� ،أن ريال مدريد م�ستعد
لدفع  30مليون يورو ،من �أجل �ضم جوميز،
لكنه لي�س الفريق الأوروب��ي الوحيد الذي
يتابع الالعب الربازيلي.
و�أ��ش��ار التقرير� ،إىل �أن ن��ادي��ي ليفربول
ومان�ش�سرت يونايتد �أي�ضا يتابعان الالعب،
وعلى ا�ستعداد لدفع �أم��وال �أك�ثر من ريال
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اضطراب ساعتك البيولوجية يع ّرضك لحالة مزمنة من اإلجهاد نهارًا
واألرق لي ً
ال ..هذه أسبابه وطرق العالج

نب�ض البلد – وكاالت
�إذا كنت تعاين فج�أة من ا�ضطرابات �شديدة
يف قدرتك على النوم واال�ستيقاظ ،وجتد �أن
مواقيت �شعورك بالتعب واليقظة والن�شاط
ب ��د�أت ت�ت��داخ��ل وتختلف دون �سبب وا��ض��ح،
فقد يكون ذل��ك ع��ائ��داً �إىل �إ�صابتك بحالة
تُ�سمى بـ”ا�ضطراب ال�ساعة البيولوجية”.
ما هي ال�ساعة البيولوجية للج�سم؟
يعمل اجل���س��م ع�ل��ى م��دار ال���س��اع��ة يف �إف��راز
ه��رم��ون��ات��ه ال��داخ �ل �ي��ة ال �ت��ي جت�ع�ل��ك ت�شعر
ب��ال�ن�ع��ا���س يف ال�ل�ي��ل والإح �� �س��ا���س بالن�شاط
واال�ستيقاظ �أثناء النهار.
وبح�سب موقع Cleveland Clinic
ل �ل �� �ص �ح��ة وال� � �ط � ��بُ ،ت � �ع� ��رف دورة ال� �ن ��وم
واال�ستيقاظ الطبيعية تلك ،وال�ت��ي تتكرر
ك��ل �� 24س��اع��ة ،ب��إي�ق��اع ال�ساعة البيولوجية
للج�سم� .إذ تعتمد على الإ� �ش��ارات البيئية
املحيطة ب��الإن���س��ان م�ث��ل ال���ض��وء وال �ظ�لام،
وت��وق �ي��ت ال��وج �ب��ات الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،وال�ن���ش��اط
البدين.
كذلك هناك م�ؤثرات �أخرى ل�ساعة اجل�سم
الداخلية ،من �ضمنها امليالتونني (هرمون
يفرز ب��ال��دم��اغ ويلعب دوراً يف عمق وج��ودة
النوم) .كما ميكن �أن ي�ؤثر العمر �أي�ضاً على
ح�سا�سية دورة النوم واال�ستيقاظ.
وتت�ضمن ا�ضطرابات النوم املتعلقة ب�إيقاع
ال �� �س��اع��ة ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة �إح� � ��دى امل �� �ش �ك�لات
التالية:
املعاناة من ال�صعوبة يف النوم.
الكفاح من �أج��ل البقاء نائماً ،واال�ستيقاظ
عدة مرات خالل دورة النوم.
اال�ستيقاظ املبكر ج��داً وع��دم ال �ق��درة على
العودة للنوم.
وب ��ال� �ت ��ايل مي �ك��ن اع �ت �ب ��ار ا�� �ض� �ط ��راب ه��ذه
ال ��دورة مبثابة ا��ض�ط��راب يف �إي�ق��اع ال�ساعة
البيولوجية للج�سم يف النوم ،والذي ميكن
�أن ي���س�ب��ب �أع ��را� �ض �اً ت�ت��راوح ب�ي�ن ال�ن�ع��ا���س
واخل�م��ول امل�ستمر �أث�ن��اء النهار و��ص��و ًال �إىل
االكتئاب والأرق والإجهاد املزمن.
يتغري �إيقاع نوم ال�شخ�ص ويتطور مع تقدم
ال �ع �م��ر .ه ��ذا ه��و ال���س�ب��ب يف �أن امل��راه �ق�ين
م �ث�ل ً
ا ،غ��ال �ب �اً م��ا ي��ذه �ب��ون �إىل ال �ف��را���ش يف
وقت مت�أخر عن الأطفال ال�صغار والبالغني
عنهم.

وم ��ع ت �ق��دم �ن��ا يف ال �� �س��ن ،من �ي��ل �إىل ال �ن��وم
واال�ستيقاظ يف �أوقات مبكرة من اليوم.
�أعرا�ض ا�ضطراب ال�ساعة
البيولوجية
رغ��م �أن �أع��را���ض ه��ذه اال��ض�ط��راب��ات ميكن
�أن تختلف م��ن �شخ�ص لآخ ��ر وف �ق �اً لكثري
من املتغريات ،ف�إن معظمها ي�سبب النعا�س
املفرط يف �أثناء النهار ،والأرق وهو �صعوبة
النوم �أو اال�ستمرار يف النوم.
ويت�ضمن الت�شخي�ص الر�سمي ال�ضطراب
ال���س��اع��ة البيولوجية م�ع��اي�ير حم ��ددة ،من
�ضمنها:
ا�ضطرابات النوم املزمنة �أو املتكررة ب�سبب
تغريات يف الإي�ق��اع اليومي الداخلي للفرد
�أو اختالالت بني �إيقاع ال�ساعة البيولوجية
وتتابع الليل والنهار.
�أعرا�ض متكررة من الأرق �أو النعا�س املفرط
�أثناء النهار.
ا� �ض �ط��راب��ات الأداء ال�ع�ق�ل��ي �أو ال �ب��دين �أو
االج�ت�م��اع��ي �أو امل�ه�ن��ي �أو التعليمي للفرد
والتي ميكن �أن تُعزى �إىل ا�ضطرابات النوم
ب�سبب الإجهاد امل�ستمر.
غالباً ما تكون �أكرث يقظة و�إنتاجية وانتباهاً
يف وقت مت�أخر من الليل.
�إذا ا�� �ض� �ط ��ررت �إىل اال� �س �ت �ي �ق��اظ م �ب �ك��راً،
ف�ست�شعر بالنعا�س ال�شديد خالل اليوم.
غالباً ما ُينظر �إليك على �أنك ك�سول �أو غري
متحم�س �أو ذو �أداء �ضعيف وتت�أخر دائماً عن
م�س�ؤولياتك ال�صباحية.
اال� �ض �ط��راب �أك�ث�ر ��ش�ي��وع�اً ع�ن��د امل��راه�ق�ين
وال�شباب.
وتت�ضمن ا�ضطرابات النوم املتعلقة ب�إيقاع
ال �� �س��اع��ة ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة �إح� � ��دى امل �� �ش �ك�لات
التالية:
املعاناة من ال�صعوبة يف النوم.
الكفاح من �أج��ل البقاء نائماً ،واال�ستيقاظ
عدة مرات خالل دورة النوم.
اال�ستيقاظ املبكر ج��داً وع��دم ال �ق��درة على
العودة للنوم.
وب ��ال� �ت ��ايل مي �ك��ن اع �ت �ب ��ار ا�� �ض� �ط ��راب ه��ذه
ال ��دورة مبثابة ا��ض�ط��راب يف �إي�ق��اع ال�ساعة
البيولوجية للج�سم يف النوم ،والذي ميكن

�أن ي���س�ب��ب �أع ��را� �ض �اً ت�ت��راوح ب�ي�ن ال�ن�ع��ا���س
واخل�م��ول امل�ستمر �أث�ن��اء النهار و��ص��و ًال �إىل
االكتئاب والأرق والإجهاد املزمن.
يتغري �إيقاع نوم ال�شخ�ص ويتطور مع تقدم
ال �ع �م��ر .ه ��ذا ه��و ال���س�ب��ب يف �أن امل��راه �ق�ين
م �ث�ل ً
ا ،غ��ال �ب �اً م��ا ي��ذه �ب��ون �إىل ال �ف��را���ش يف
وقت مت�أخر عن الأطفال ال�صغار والبالغني
عنهم.
وم ��ع ت �ق��دم �ن��ا يف ال �� �س��ن ،من �ي��ل �إىل ال �ن��وم
واال�ستيقاظ يف �أوقات مبكرة من اليوم.
�أعرا�ض ا�ضطراب ال�ساعة
البيولوجية
رغ��م �أن �أع��را���ض ه��ذه اال��ض�ط��راب��ات ميكن
�أن تختلف م��ن �شخ�ص لآخ ��ر وف �ق �اً لكثري
من املتغريات ،ف�إن معظمها ي�سبب النعا�س
املفرط يف �أثناء النهار ،والأرق وهو �صعوبة
النوم �أو اال�ستمرار يف النوم.
ويت�ضمن الت�شخي�ص الر�سمي ال�ضطراب
ال���س��اع��ة البيولوجية م�ع��اي�ير حم ��ددة ،من
�ضمنها:
ا�ضطرابات النوم املزمنة �أو املتكررة ب�سبب
تغريات يف الإي�ق��اع اليومي الداخلي للفرد
�أو اختالالت بني �إيقاع ال�ساعة البيولوجية
وتتابع الليل والنهار.
�أعرا�ض متكررة من الأرق �أو النعا�س املفرط
�أثناء النهار.
ا� �ض �ط��راب��ات الأداء ال�ع�ق�ل��ي �أو ال �ب��دين �أو
االج�ت�م��اع��ي �أو امل�ه�ن��ي �أو التعليمي للفرد
والتي ميكن �أن تُعزى �إىل ا�ضطرابات النوم
ب�سبب الإجهاد امل�ستمر.
غالباً ما تكون �أكرث يقظة و�إنتاجية وانتباهاً
يف وقت مت�أخر من الليل.
�إذا ا�� �ض� �ط ��ررت �إىل اال� �س �ت �ي �ق��اظ م �ب �ك��راً،
ف�ست�شعر بالنعا�س ال�شديد خالل اليوم.
غالباً ما ُينظر �إليك على �أنك ك�سول �أو غري
متحم�س �أو ذو �أداء �ضعيف وتت�أخر دائماً عن
م�س�ؤولياتك ال�صباحية.
اال� �ض �ط��راب �أك�ث�ر ��ش�ي��وع�اً ع�ن��د امل��راه�ق�ين
وال�شباب.
الأنواع ال�شائعة ال�ضطراب ال�ساعة
البيولوجية
ه�ن��اك �ستة ا��ض�ط��راب��ات ن��وم ب�سبب ُّ
تعطل
�إيقاع ال�ساعة البيولوجية .يتم تعريف كل
واحد من خالل �أمناط معينة من ا�ضطراب

ال �ن��وم ال ��ذي ي � ��ؤدي �إىل الأرق �أو ال�ن�ع��ا���س
املفرط �أثناء النهار.
وبح�سب م��وق��ع  Healthlineلل�صحة
والطب ،ميكن �أن يكون لهذه احلاالت ت�أثري
��س�ل�ب��ي ع�ل��ى ال���ص�ح��ة ال�ع�ق�ل�ي��ة واجل���س��دي��ة،
�إ�ضافة �إىل الأداء اليومي.
 -1ا� �ض �ط��راب م��رح�ل��ة ال �ن��وم واال��س�ت�ي�ق��اظ
املتقدم ()ASWPD
ي�ن��ام الأ��ش�خ��ا���ص امل�صابون ب�ه��ذه احل��ال��ة يف
وق��ت �أب�ك��ر م��ن معظم الأ��ش�خ��ا���ص ،ع��اد ًة ما
ب�ين ال���س��اع��ة  6م���س��ا ًء و 9م���س��ا ًء ،وع� ��اد ًة ما
ي�ستيقظون مبكراً للغاية ،بني نحو ال�ساعة
� 2صباحاً و� 5صباحاً.
 -2ا� �ض �ط��راب م��رح�ل��ة ال �ن��وم واال��س�ت�ي�ق��اظ
املت�أخر ()DSWPD
ه ��ذا ه��و ا� �ض �ط��راب ال �ن��وم ال �ي��وم��ي الأك�ث�ر
� �ش �ي��وع �اً .وف �ي��ه ع � ��اد ًة م��ا ي �ن��ام الأ� �ش �خ��ا���ص
امل���ص��اب��ون ح�ت��ى وق��ت م�ت��أخ��ر ع��ن غ�يره��م،
و�إما �أن ي�ستيقظوا مت�أخراً �أكرث من غريهم
�أو يواجهوا �صعوبة يف اال�ستيقاظ بللوقت
املحدد.
وتُعد هذه احلالة �أكرث �شيوعاً عند املراهقني
وال�شباب اليافعني.
 -3ا�ضطراب �إيقاع النوم واال�ستيقاظ على
مدار � 24ساعة ()N24
يعاين الأ�شخا�ص امل�صابون بهذا النوع من
ا�ضطرابات النوم من �أمناط نوم ال تتوافق
مع نظام � 24ساعة يف اليوم� .إذ ت�صبح �أوقات
ن��وم�ه��م م�ت��أخ��رة ت��دري�ج�ي�اً ك��ل ي��وم� ،إىل �أن
يناموا يف النهاية خالل النهار.
 -4ا�ضطراب �إيقاع النوم واال�ستيقاظ غري
املنتظم ()ISWRD
ي � �ن ��ام ال �� �ش �خ ����ص امل� ��� �ص ��اب ب � �ه ��ذه احل ��ال ��ة
ل�ف�ترات ق�صرية ال ي�ح��دده��ا ن�ظ��ام ال�ساعة
ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة .ن�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك�� ،س�ي�ن��ام ل�ع��دة
نوبات ق�صرية موزعة على مدار الـ� 24ساعة،
مع فرتات من اليقظة بينهما.
وت �� �ش �م��ل الأع� � ��را�� � ��ض ع � ��دم ال� � �ق � ��درة ع�ل��ى
ال �ن��وم امل��زم��ن ال �ث��اب��ت ،وال �ن �ع��ا���س امل �ف��رط.
وميكن �أن ت�ساهم ه��ذه احل��ال��ة يف الإ�صابة
باال�ضطرابات الع�صبية ،مثل اخلرف.
 -5ا� �ض �ط��راب ال��رح�ل�ات اجل��وي��ة ال�ط��وي�ل��ة
(�إرهاق ال�سفر)
ت�ؤثر هذه احلالة التي تُ�سمى “”Jet Lag
على الأ�شخا�ص من جميع الأعمار ،وميكن
�أن حت��دث عند ال�سفر ج��واً ع�بر منطقتني
زمنيتني خمتلفتني.
وغالباً ما يواجه اجل�سم �صعوبة يف التكيف
مع الوقت اجلديد يف تلك احلالة ،وكلما زاد
االختالفات الزمنية بني املناطق ،زادت حدة
الأعرا�ض.
ع��اد ًة م��ا يكون ا�ضطراب ال��رح�لات اجلوية
ال� �ط ��وي� �ل ��ة م � ��ؤق � �ت � �اً ،وي� � ��ؤث � ��ر ع� �ل ��ى ب �ع ����ض
الأ�شخا�ص �أكرث من غريهم.
�أ�سباب الإ�صابة با�ضطرابات
النوم الناجمة عن خلل ال�ساعة
البيولوجية
حتدث ا�ضطرابات النوم الناجتة عن �إيقاع
ال �� �س��اع��ة ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة ،ب���س�ب��ب ا� �ض �ط��راب
م�ستمر �أو عر�ضي يف �أمناط النوم و�ساعات
التع ُّر�ض لل�ضوء والليل.
وينتج اال�ضطراب عن خلل يف “�ساعة اجل�سم
الداخلية” �أو ع ��دم ت �ط��اب��ق ب�ي�ن “�ساعة
اجل�سم الداخلية” والبيئة اخلارجية ،مما
ي�ؤثر على توقيت ومدة النوم.

08
 5نصائح للوقاية من ألزهايمر
نب�ض البلد – وكاالت
ق ��دم ��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة ال� ��دم� ��اغ الأمل ��ان �ي ��ة
جمموعة من الن�صائح التي تعد مبثابة
درع وقاية من �ألزهامير ،وهو �أكرث �أنواع
اخلرف �شيوعاً.
 �أ��س�ل��وب احل�ي��اة ال�صحي يحمي منامل��ر���ض ،وي��رت�ك��ز على التغذية ال�سليمة،
�أي تناول اخل�ضراوات والفواكه الطازجة
وم�ن�ت�ج��ات احل �ب��وب ال�ك��ام�ل��ة والأ� �س �م��اك
واملك�سرات وزيت الزيتون ،كما �أن ممار�سة
ال ��ري ��ا� �ض ��ة م ��ن رك ��ائ ��ز �أ�� �س� �ل ��وب احل �ي��اة
ال�صحي؛ ولذا ينبغي احلفاظ عليها لـ30
دقيقة يومياً.

 ال �ع �م��ل ع �ل��ى خ �ف ����ض � �ض �غ��ط ال ��دمامل ��رت �ف ��ع ،ف �ه��و واح � ��د م ��ن �أب � ��رز ع��وام��ل
اخلطورة امل�ؤدية �إىل الإ�صابة ب�ألزهامير.
 الإقالع عن التدخني. التمتع بوزن طبيعي. احل � ��ر� � ��ص ع� �ل ��ى �إق � ��ام � ��ة ع�ل�اق ��اتاجتماعية ق��وي��ة م��ن �أج��ل احل�ف��اظ على
�صحة الدماغ واللياقة الذهنية.
ي�شار �إىل �أن �أل��زه��امي��ر مر�ض مزمن
غ�ير ق��اب��ل ل�ل���ش�ف��اء ي �ح��دث ب�سبب حتلل
الأع �� �ص ��اب ،ت�ت�م�ث��ل �أع��را� �ض��ه يف ت��راج��ع
�أداء ال��ذاك��رة و�صعوبات اللغة والتوهان
(�سهولة ال�ضياع) وال�ت�غ�يرات ال�سلوكية
والتقلبات املزاجية.

من المتوقع أن يصبح مليار شخص بدناء بحلول عام 2030

البالستيك ربما يكون أحد
مسببات البدانة
نب�ض البلد – وكاالت
�آف ��ة ال �ب��دان��ة ال�ع��امل�ي��ة ت� ��زداد � �س��وءاً،
خ �� �ص��و� �ص �اً ب�ي�ن الأط � �ف� ��ال� ،إذ ارت �ف �ع��ت
م� �ع ��دالت ال� �ب ��دان ��ة ع �ل��ى م � ��دار ال �ع �ق��د
امل��ا� �ض��ي ،وب� � ��د�أت ت�ن�ت�ق��ل �إىل الأع� �م ��ار
الأ�صغر �سناً.
وتعد تداعيات البدانة خطرية ،حيث
ت��رت�ب��ط ارت�ب��اط�اً وث�ي�ق�اً ب��ارت�ف��اع �ضغط
الدم وال�سكري ومر�ض القلب وم�شاكل
�صحية �أخ��رى .وعلى الرغم من حجم
امل���ش�ك�ل��ة ،م ��ازال ال ي��وج��د �إج �م��اع ح��ول
��س�ب�ب�ه��ا ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن ال�ع�ل�م��اء
يعرفون الكثري من العوامل امل�ساهمة
يف ه��ذه امل���ش�ك�ل��ة ،مب��ا يف ذل��ك اجل�ي�ن��ات
وال �ت��وت��ر وال �ف�ي�رو� �س��ات وال �ت �غ�ي�رات يف
ع ��ادات ال �ن��وم .وب��ال�ط�ب��ع ،ك��ان ل�شعبية
الأط� �ع� �م ��ة امل� �ج� �ه ��زة جت� �ه� �ي ��زاً ك �ث �ي �ف �اً،
وامل��رت�ف�ع��ة يف ال���س�ك��ر وامل �ل��ح وال��ده��ون،
دور ،خ�صو�صاً يف ال��دول الغربية ،حيث
ي�ستهلك الأ�شخا�ص قدراً من ال�سعرات
يومياً الآن �أك�ثر مما كانت عليه احلال
قبل  50عاماً.
وذك � ��رت وك ��ال ��ة ب �ل��وم �ب�يرغ ل�ل�أن �ب��اء
�أن��ه م��ع ذل��ك ،خل�صت مراجعات علمية
حديثة �إىل �أن معظم االرت �ف��اع الكبري
يف ال �ب��دان��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل على
مدار العقود الأربعة املا�ضية مازال بال
تف�سري.
وظ �ه��ر ر�أي ب�ين ال�ع�ل�م��اء م �ف��اده �أن
ه �ن��اك ع �ن �� �ص��راً رئ �ي �� �س �اً مت جت��اه �ل��ه يف
م�شكلة ال�ب��دان��ة ه��و م��ن امل ��ؤك��د تقريباً
بيئتنا ،وخ�صو�صاً ،كرثة املواد الكيماوية
داخلها ،والتي حتى اجلرعات ال�صغرية
للغاية منها ،تعمل على ا�ضطراب العمل
الطبيعي للتمثيل ال �غ��ذائ��ي ال�ب���ش��ري،
ما ي ��ؤدي حل��دوث خلل يف ق��درة اجل�سم
على تنظيم ت�ن��اول ال�ط�ع��ام وا�ستهالك
الطاقة.
وب� �ع� �� ��ض ه � ��ذه امل� � � ��واد ال �ك �ي �م ��اوي ��ة،
ال�ت��ي ت�ع��رف ب��ا��س��م «حم��دث��ات ال�سمنة»
ت��زي��د ب���ص��ورة مبا�شرة م��ن �إن �ت��اج �أن��واع
خاليا معينة و�أن�سجة دهنية مرتبطة
ب��ال �ب��دان��ة .ول�ل��أ�� �س ��ف ،ت �� �س �ت �خ��دم ه��ذه
املواد الكيميائية يف الكثري من املنتجات
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ل �ل �غ��اي��ة ل �ل �ح �ي��اة احل��دي �ث��ة،

مب ��ا يف ذل� ��ك ال �ع �ب ��وات ال�ب�لا��س�ت�ي�ك�ي��ة،
واملالب�س ،والأثاث ،ومنتجات التجميل،
والإ� �ض��اف��ات ع�ل��ى الأط �ع �م��ة ،و مبيدات
الأع�شاب ومبيدات الآفات.
ومنذ � 10أع��وام ،كانت فكرة البدانة
ال�ن��اج�م��ة ع��ن امل� ��واد ال�ك�ي�م��اوي��ة جم��رد
افرتا�ضية هام�شية ،ولكن مل يعد الأمر
كذلك.
وق� � ��ال اخل� �ب�ي�ر يف جم � ��ال ال �ب ��دان ��ة
وال �ك �ي �م��اوي��ات ال �ت��ي ت�ع�ي��ق ع �م��ل ال �غ��دد
ال���ص�م��اء ب�ج��ام�ع��ة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،ب��رو���س
بليمبريغ� ،إن «حمدثات ال�سمنة بالطبع
مت �ث��ل ع ��ام�ل� ً
ا م �� �ش��ارك �اً يف ال� �ب ��دان ��ة»،
م�ضيفاً «ال�صعوبة تكمن يف حتديد �أي
ج ��زء م��ن ال �ب��دان��ة م��رت �ب��ط ب��ال�ت�ع��ر���ض
للمواد الكيماوية».
والأم��ر الأك�ثر �أهمية ،هو ما تو�صل
�إل� �ي ��ه ب �ح��ث ح ��دي ��ث ،م ��ن �أن حم��دث��ات
ال�سمنة ت�ضر الأفراد بطرق ال ميكن �أن
تر�صدها اخ�ت�ب��ارات ال�سمية الكيماوية
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة .وب ��وج ��ه خ ��ا� ��ص ،رمب� ��ا ال
تظهر ت��داع�ي��ات ال�ت�ع��ر���ض للكيماويات
خ�لال حياة الع�ضو ال��ذي تعر�ض لهذه
امل� ��واد ،ول �ك��ن مي�ك��ن �أن ي�ن�ت�ق��ل ع�بر ما
يطلق عليه �آليات جينية لتنطلق حتى
�إىل �أجيال ع��دة �أبعد .ومثال على ذلك
مادة ثالثي بوتيل الق�صدير الكيماوية،
التي ت�ستخدم يف احلفاظ على اخل�شب،
وغريها.
ويف دالل��ة على �أن الكيماويات رمبا
ت �ك��ون ال���س�ب��ب وراء ال �ب��دان��ة :خل�صت
درا�سة �إىل �أن �أزمة البدانة ت�ؤثر �أي�ضاً يف
القطط وال�ك�لاب واحل�ي��وان��ات الأخ��رى
التي تعي�ش على مقربة من الب�شر.
ل ��ذل ��ك م ��ن امل �ح �ت �م��ل �أن ن� �ك ��ون ق��د
قمنا مب��لء بيئتنا املعي�شية دون ق�صد
بالكيماويات التي ت�ؤثر على بع�ض من
�أهم �صفات الكيمياء احليوية الأ�سا�سية
التي تتحكم يف النمو الب�شري والتنمية.
وم��ن امل��رج��ح �أن ت�ستمر �آف��ة البدانة �أو
ت��زداد �سوءاً ،ما مل ن�ستطيع �أن نتو�صل
ل�سبل لإق�صاء مثل هذه الكيماويات من
البيئة.
من �أ�سباب البدانة اجلينات والتوتر
وال � �ف �ي�رو� � �س� ��ات والأط � �ع � �م� ��ة امل �ج �ه ��زة
والتغيري يف عادات النوم.

أقوى من البشر بـ 8مرات ..لماذا تمتلك القطط قدرة استثنائية على الرؤية في الظالم؟
نب�ض البلد – وكاالت
�إذا �سبق واعتنيت بقطة من قبل فال بد و�أنك
تعرف متاماً �أن القطط تت�شابه مع الأطفال يف
كثري من الأ�شياء ..فهم بحاجة �إىل االهتمام
والرعاية ،يحبون اللعب ،وين�شطون لي ً
ال.
لكن فيما يق�ضي الأطفال الليل يف البكاء غالباً،
تنظم القطة جدولها الليلي ب�شكل خمتلف
متاماً� ،إذ تخ�ص�ص وقتاً للقفز فوق �سريرك،
ووقتاً للتجول يف املطبخ ،ووقتاً لت�سلق كل ما
ت�ستطيع ت�سلقه يف املنزل ال��ذي يكون يف ذلك
الوقت ملكاً لها بالكامل ،لكن املثري لالهتمام
�أن ك��ل ذل��ك ي�ح��دث يف ال �ظ�لام ال��دام ����س ،ما
يدفع بالكثريين من مربي القطط لالعتقاد
ب�أن حيواناتهم الأليفة متتلك قدرة ا�ستثنائية
على الر�ؤية يف الظالم ،فهل هذا �صحيح؟
هل ترى القطط يف الظالم ب�شكل
�أف�ضل؟
ق�ب��ل الإج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال �� �س ��ؤال دع��ون��ا ن�شرح
��س��ري�ع�اً �آل �ي��ة ال ��ر�ؤي ��ة ل ��دى ال �ك��ائ �ن��ات احل�ي��ة
عموماً ،وي�شمل ذلك الب�شر والقطط وغريها.
بب�ساطة ينعك�س ال�ضوء من الأج�سام املوجودة

ح��ول�ن��ا �إىل �أع�ي�ن�ن��ا ح�ي��ث جت�م��ع امل�ستقبالت
ال�ضوئية �أ�شعة ال�ضوء وتتكون عرب اخلاليا
الع�صبية املوجودة يف العني �شحنات كهربائية
تنتقل �إىل ال��دم��اغ ع�بر الع�صب الب�صري� ،إذ
يقوم الدماغ برتجمة �أ�شعة ال�ضوء املر�سلة �إىل
�صور ،وهذا يف�سر عدم قدرتنا على الر�ؤية يف
الظالم ،فلحدوث الر�ؤية ال بد من وجود �ضوء
حميط بنا.
لكن مع ذلك ،تتكيف عيون القطط مع الر�ؤية
بالظالم ب�شكل �أف�ضل بكثري من عيون الب�شر،
وف�ق�اً لكارين ب�لام��ر� ،أخ�صائية ط��ب العيون
البيطري ال�سريري يف كلية الطب البيطري
بجامعة فلوريدا.
فقد قالت بالمر ملوقع ،Live Science
�إن ال���س�ب��ب يف ذل ��ك ي �ع��ود �إىل ك�ي�ف�ي��ة ت�ط��ور
ع�ي��ون القطط بحيث ت�ستوعب كميات �أك�بر
م��ن ال���ض��وء م��ن تلك ال�ت��ي ت�ستوعبها العني
الب�شرية.
�إذ ميكن للقطط �أن ترى يف الظالم لأن بنية
ع�ي��ون�ه��ا ،وخ��ا��ص��ة �شبكية ع�ي�ن�ه��ا ،ت�سمح لها
بر�ؤية �أف�ضل من الب�شر عندما تكون م�ستويات
ال�ضوء منخف�ضة .القطط لديها ن�سبة مئوية
وت��رك �ي��ز �أع �ل��ى للم�ستقبالت ال���ض��وئ�ي��ة من

ال�ب���ش��ر ،م��ا يعني �أن ل��دي�ه��ا ح�سا�سية �أف�ضل
ل�ل���ض��وء ،ومي�ك�ن�ه��ا ر�ؤي ��ة امل��زي��د يف م�ستويات
الإ�ضاءة املنخف�ضة �أكرث من الب�شر.
ووفقاً جلمعية حماية القطط اخلريية ،ف�إن
ه��ذه ال��وف��رة م��ن امل�ستقبالت ال�ضوئية تعني
�أن القطط ميكنها �أن ترى “�أف�ضل ب�ست �إىل
ثماين مرات” من الب�شر عندما يحل الظالم.
ملاذا تطورت القطط بحيث تتمتع
بر�ؤية ليلية ا�ستثنائية؟
عندما نتحدث ع��ن ال�ت�ط��ور ،ن�لاح��ظ �أن كل
ن��وع م��ن الكائنات احلية ط��ور م�ي��زات تختلف
ع��ن الآخ��ري��ن وف�ق�اً الحتياجاته للبقاء على
قيد احلياة والتفاعل مع البيئة املحيطة ب�شكل
مثايل.
وك �م��ا ن�ع�ل��م ف� ��إن ال�ق�ط��ط ه��ي ح �ي��وان��ات �آك�ل��ة
للحوم ،مما يعني �أنها يجب �أن ت�أكل اللحوم
من �أجل البقاء ب�صحة جيدة .فهي غري قادرة
على �إنتاج بع�ض الربوتينات املهمة ل�صحتها
وي�ج��ب �أن تبتلعها م��ن م�صدر خ��ارج��ي .لكن
العديد من فرائ�س القطط املحتملة تن�شط يف
الليل �أو يف ال�ضوء اخلافت.
وب �ن��ا ًء ع�ل��ى ذل ��ك ف�ق��د ط ��ورت ال�ق�ط��ط ق��درة

خ��ا��ص��ة ع�ل��ى ال��ر�ؤي��ة ب�شكل �أف���ض��ل يف الليل
ال�صطياد فرائ�سها.
ورغ��م كونها �أن�شط من الإن�سان العادي �أثناء
الليل� ،إال �أن القطط لي�ست ح�ي��وان��ات ليلية
مت��ام �اً .ب��ل ي�ع�ت�برون ك��ائ�ن��ات “�شفقية”� ،أو
ن�شطية �أثناء الغ�سق ،ب�سبب ولعها بال�صيد عند
الغ�سق وال�شفق.
ال�سر لي�س يف العيون فقط
وم��ع ذل ��ك ،رغ��م �أن ع�ي��ون ال�ق�ط��ط م�صممة
للر�ؤية الليلية ،ف�إن قدرة القطط على التنقل
جيداً يف بيئتها خالل فرتات الظالم يرجع �إىل
�أ�سبابٍ �أك�ثر من جمرد تكوين عيونهم .وفقاً
لبالمر ،تعتمد القطط �أي���ض�اً على حوا�سها
الأخرى.
ف �ل��دى ال �ق �ط��ط ��س�م��ع ح ��اد ج� ��داً و� �ش��م ق��وي
ل�ل�غ��اي��ة ،م��ا ي���س��اع��ده��ا ع�ل��ى ال�ت�ن�ق��ل ح�ت��ى يف
الظالم الدام�س معتمدة على حوا�سها الأخرى
�إذ يتطلب التفاعل م��ع البيئة ت�ع��اون جميع
احلوا�س.
ل��ذل��ك ،ال�ق�ط��ط �أم �ه��ر يف ال �ت �ج��ول ل �ي�ل ً
ا من
ال �ب �� �ش��ر ،ول �ك��ن ع �ن��دم��ا ي�ت�ع�ل��ق الأم � ��ر ب �ج��ودة
ال��ر�ؤي��ة ،فهي بالت�أكيد ال تتفوق على الب�شر
�أثناء النهار.

قال رون عوفري� ،أ�ستاذ طب العيون البيطري
يف كلية ك��وري��ت للطب البيطري يف اجلامعة
العربية يف �إ�سرائيل ،ملوقع Live Science
الأمريكي“ :يف التطور ،ع��ادة ما يكون هناك
ثمن يُد َفع مقابل كل ميزة”.
بالن�سبة للقطط ،ف�إن املقاي�ضة للح�صول على
ر�ؤي��ة ليلية رائعة يجب �أن تتعامل مع �ضعف
الر�ؤية ن�سبياً �أثناء النهار.
ق��ال ع��وف��ري“ :نتيجة للتكيفات التي ت�سمح
مبثل هذه الر�ؤية الليلية احل�سا�سة ،ف�إن حدة
ال�ب���ص��ر خ�ل�ال ال �ن �ه��ار ت�ب�ل��غ ح ��وايل  7/1من
قدرتنا .هذا ي�صدم الأ�شخا�ص الذين يعتقدون
�أن القطط تتمتع دائ �م �اً ب��ر�ؤي��ة رائ �ع��ة :فهي
تفعل ذلك ،ولكن فقط يف الليل ؛ �أما يف النهار
ن�ستطيع القول �أن الر�ؤية �ضعيفة لديهم”.
ماذا عن الألوان؟
االخ �ت�ل�اف��ات ب�ي�ن ع �ي��ون ال�ب���ش��ر وال �ق �ط��ط ال
ت�ت��وق��ف ف�ق��ط ع�ل��ى ح��دة ال��ر�ؤي��ة ب��ل تتعداها
ك��ذل��ك �إىل ال�ق��درة على متييز الأل ��وان� ،إذ ال
ترى القطط العامل بنف�س الألوان التي نراها
نحن.
ق��ال��ت ب�لام��ر“ :القطط ل��دي�ه��ا ع ��دد مطلق

وت ��رك �ي ��ز �أق � ��ل م ��ن امل �� �س �ت �ق �ب�لات ال �� �ض��وئ �ي��ة
املخروطية مقارنة بالب�شر ،لذلك فهي ال ترى
اللون بالطريقة التي نراها نحن ،وال تتمتع
بدرجة دقة التفا�صيل التي لدينا”.
املخاريط املوجودة يف العني هي امل�س�ؤولة عن
حت��دي��د ل��ون “ر�ؤية النهار” .ول ��دى الب�شر
ث�لاث��ة �أن� ��واع م��ن امل �خ��اري��ط ال �ت��ي مت� ِّك�ن��ا من
�إدراك الألوان الأزرق والأخ�ضر والأحمر ،بينما
القطط لديها نوعان فقط من املخاريط ،ما
يعني �أن م��ا ن��راه ب��ال�ل��ون الأخ���ض��ر والأح�م��ر
يظهر باللون الرمادي للقطط.
ك ��ان ُي �ع � َت � َق��د م �ن��ذ ف�ت�رة ط��وي �ل��ة �أن ال�ق�ط��ط
م�صابة بعمى الألوان ،لكن العديد من العلماء
مل ي�ع��ودوا يعتقدون �أن ه��ذا هو احل��ال -رغم
اح �ت��دام ال�ن�ق��ا���ش يف ذل ��كُ .ي�ع�ت�ق��د الآن على
نطاق وا��س��ع �أن القطط ميكنها ر�ؤي��ة الأزرق
وال��رم��ادي ،ورمب��ا �أي�ضاً بع�ض ظالل اللونني
الأ�صفر والأخ�ضر ،ولكن احلقيقة هي �أن��ه ال
ميكن لأحد اجلزم بذلك.
قالت بالمر“ :القطط ثنائية اللون ،ما يعني �أن
لديها نوعني من امل�ستقبالت ال�ضوئية املخروطية،
مقارنة ب�أنواعنا الثالثة .لذا فهي ال ترى العديد
من الألوان الزاهية مثلما نراها نحن”.

