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نب�ض البلد- عمان

اك���د رئ��ي�����س ال�����وزراء الأ���س��ب��ق ال��دك��ت��ور 

اأه��م��ي��ة م��ت��اب��ع��ة وتنفيذ  ب�����دران،  ع���دن���ان 

م�����س��ام��ن روؤي����ة ال��ت��ح��دي��ث الق��ت�����س��ادي 

امللك عبداهلل  اطالقها جاللة  رعى  التي 

ال��ث��اين اخ����را، وامل��ت�����س��م��ن��ة 366 م��ب��ادرة 

ذلك  ج��اء  �سنوات.  م��دى ع�سر  تنفذ على 

خالل افتتاحه اعمال املوؤمتر القت�سادي 

وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة  “اقت�ساديات  ال��ث��ام��ن 

 ،“ الطبيعية  وامل�����وارد  ال��غ��ذائ��ي  والم����ن 

ام�������س ال�����س��ب��ت، ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن اجل��م��ع��ي��ة 

الأردن������ي������ة ل��ل��ب��ح��ث ال���ع���ل���م���ي وال�����ري�����ادة 

والبداع، بالتعاون مع جامعة البرتا.

وق����ال ب�����دران وه���و امل�����س��ت�����س��ار الأع��ل��ى 

جلامعة البرتا وجمل�س امنائها.

نب�ض البلد- عمان

و����س���ف مم���ث���ل ق���ط���اع ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ات 

والإل��ك��رتون��ي��ات يف غ��رف��ة جت���ارة الأردن 

التجاري  القطاع  ن�ساط  ال��زع��ب��ي،  ح��امت 

ب��اأن��ه ك��ان قا�سيا، وغر  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ 

م�سبوق مقارنة مع �سنوات قليلة ما�سية.

ال�سبت،   hls ب��ي��ان  ال��زع��ب��ي، يف  وق���ال 

“لقد م��ر ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ���س��ي��ف وم��و���س��م 

قا�س جدا غر م�سبوق، والقدرة ال�سرائية 

ال��رتاج��ع  ح��ج��م  م��ق��درا  جدا”،  �سعيفة 

ب��امل��ئ��ة،   50 ن�سبته  مب���ا  ال��ق��ط��اع  ب��اأع��م��ال 

�سواء فيما يتعلق بالجهزة اأو التمديدات 

الن��خ��ف��ا���س  “اأن  واأ����س���اف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. 

احلاد الذي مت طال حجم املبيعات رافقة 

زيادة كبرة باملخزون الكبر

نب�ض البلد- عمان

 اأكد الرئي�س التنفيذي ل��سركة “اأورجن 

الأردن  اأورجن  اأن  ماريني  ت��ري  الأردن” 

�ست�ستثمر ب�سكل كبر يف اجليل اخلام�س 

ل��ت��ع��زي��ز بنيتها  امل��ق��ب��ل��ة  خ����الل الأع��������وام 

التحتية القائمة.

واأ�سار اإىل دعم جمموعة اأورجن العاملية 

لتقدمي خدمات اجليل اخلام�س يف اململكة، 

والذي متثل يف نية ال�سركة رفع ال�ستثمار 

واإتاحة  الأردن  اأورجن  مل�ساندة  الراأ�سمايل 

اخل����رة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ن��ال��ت��ه��ا املجموعة 

ال��ع��امل��ي��ة يف اإط������الق اجل���ي���ل اخل��ام�����س يف 

اإ�سبانيا  �سلوفاكيا،  ع��ّدة منها فرن�سا،  دول 

وب����ول����ن����دا، خ���ا����س���ة م����ع ت���وّق���ع���ات جت����اوز 

ا�سرتاكات اجليل اخلام�س. 234

 نب�ض البلد-عمان

الدكتور  ال�سياحة  وزارة  ع��ام  اأم��ن  بحث 

ع��م��اد ح���ج���ازي���ن، خ����الل ل��ق��ائ��ه م��دي��ر ع��ام 

م��وؤ���ّس�����س��ة ال��ّت��دري��ب امل��ه��ن��ي امل��ه��ن��د���س اأح��م��د 

خا�سة  امل�سرتك،  التعاون  تطوير  الغرايبه، 

بعد جناح تطبيق الرنامج ال�سياحي الذي 

التعاون  اتفاقية  يتم تنفيذه حالياً مبوجب 

اآب احل���ايل  م���ن  ال��ت��ا���س��ع  ُوق���ع���ت يف  ال���ت���ي 

وزير  و  ا�ستيتيه  نايف  العمل  وزير  بح�سور 

ال�سياحة نايف الفايز، لتدريب وتاأهيل 500  

ال�سياحي ومزودي  القطاع  العاملن يف  من 

املجتمعات  اأب��ن��اء  م��ن  ال�سياحية  اخل��دم��ات 

املهني  التدريب  موؤ�ّس�سة  معاهد  يف  املحلية 

ومتويل من وزارة ال�سياحة.

املوؤ�ّس�سة  معاهد  ب���داأت  ال��غ��راي��ب��ه،  وق���ال 

ت��ن��ف��ي��ذ ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ت��اأه��ي��ل 500 

ال�سياحية،  وزارة  مع  بال�سراكة  و�سابة  �ساب 

مع  تتوافق  التي  النوعية  امل��ه��ارات  لتقدمي 

بالقطاع  العمل  �سوق  يف  املطلوبة  امل��ه��ارات 

اخلا�س يف هذا املجال التنموي الهام

نب�ض البلد - فرح مو�سى

تعتر اجلمعيات اخلرية مبا تقدمه من 

دعم مادي للفقراء واليتام واملحتاجن من 

وامل�ساعدة  العون  تقدم  التي  الهامة  الأذرع 

تعتراملالذ  وان��ه��ا  خا�سة  ال��ف��ق��رة  ل��الأ���س��ر 

اآلم����ن ل��ل��ك��ث��ري��ن .وي��ت�����س��اءل ال��ب��ع�����س مع 

ت��ردي الو���س��اع القت�سادية وارت��ف��اع اع��داد 

حالت الفقرهل ما زالت اجلمعيات اخلرية  

قادرة على حتمل م�سوؤولياتها ؟

وق�����ال رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ق��م��ي��م اخل��ري��ة 

حممد العزام، اإن اجلمعية تقدم الترعات، 

قيمتها  تتفاوت  ثابتة،  غر  نقدية  ومبالغ 

وفق املبالغ املقدمة وعلى �سبيل املثال بلغت 

ديناريف  األف  احلايل  العام  اجلمعية  موازنة 

حن بلغت العام املا�سي خم�سة اآلف دينار

تخ�سع  اخل��ري��ة  اجلمعيات  ان  وا���س��اف 

للرقابة وتدقيق احل�سابات.

 السياحة و التدريب المهني تبحثان تطوير 
التعاون بعد النجاح في البرنامج السياحي 

جمعيات خيرية تقيم مشاريع زراعية لتمكين 
األسر ذات الدخل المتدني 
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 »مجازر مخفية«.. هكذا ُمحيت قرية األرمن 
الوحيدة بفلسطين »عطًشا«

البلد-وكاالت نب�ض 

القرية الوحيدة التي مل يتم تهجرها  »ال�سيخ بريك”، 

اإّبان عام النكبة الفل�سطينية 1948، وهي قرية اأرمنية وحيدة 

يف فل�سطن، لكن اأر�سيف “اإ�سرائيل” املليء باملجازر، اأخفى 

ال�سهيونية،  الع�سابات  مع  القرية  هذه  ق�سة  طياته،  بن 

لتتك�سف اليوم

موؤخًرا ملًفا للك�سف عن جمازر  “�سفا”  وفتحت وكالة 

ب�سعة تطويها “اإ�سرائيل” يف اأر�سيفها، بالتن�سيق مع ن�سطاء 

بحملة لإخراج هذه املجازر، بالإ�سافة مل�سادر خا�سة

وي���اأت���ي م��ل��ف ال��ك�����س��ف ع���ن امل����ج����ازر، يف ظ���ل امل���ح���اولت 

الإ�سرائيلية احلثيثة لإخفاء حقيقية تلك املجازر وطم�سها، 

والتي ُك�سف موؤخًرا عنها عر �سواهد تاريخية، واأخرى عر 

�سهادات جلنود اإ�سرائيلين �ساركوا يف ارتكابها

وعن قرية “ال�سيخ بريك”، جاء اأن “ع�سابات الحتالل 

اللتفاف  فقررت  النكبة،  من  م��دة  بعد  بقاءها  حتتمل  مل 

عليها وتهجرها واإحراق م�ساكنها«

البلد-وكاالت نب�ض 

ح����ذر ك���ت���اب وحم���ل���ل���ون ���س��ي��ا���س��ي��ون من 

ا����س���ت���ع���ال م���واج���ه���ة م�����س��ل��ح��ة ب����الأرا�����س����ي 

الفل�سطينية، ب�سبب التهديدات الإ�سرائيلية 

خالل  الأق�سى،  امل�سجد  لقتحام  املتجددة 

راأ�������س ال�����س��ن��ة ال���ع���ري���ة، وم����ا ي��ت��خ��ل��ل��ه من 

البوق”.  يف  ل�”النفخ  ي��ه��ودي��ة  ا���س��ت��ع��دادات 

م�سطفى  ال�سيا�سي،  واملحلل  الكاتب  وق��ال 

اأي  “حدوث  اإن  بر�س”،  ل�”قد�س  ال�سواف 

الفل�سطينية  املقاومة  بن  م�سلحة  مواجهة 

والح���ت���الل م��رت��ب��ط ب�����س��ل��وك الأخ����ر على 

الأر�س، 

نب�س البلد-وكالت

ذكرت قناة 12 العرية، الليلة املا�سية، اأن 

جي�س الحتالل الإ�سرائيلي ي�ستعد لتو�سيع 

عملية “كا�سر الأمواج” لت�سمل مدن اأخرى 

يف ال�سفة الغربية، اإذا لزم الأمر

وب��ح�����س��ب ال��ق��ن��اة ال��ع��ري��ة، ف���اإن���ه خ��الل 

الأ�سابيع الأخ��رة، مت �سن هجمات متتالية 

كل يوم تقريًبا، وكانت موجهة �سد اجلنود 

خ�سية  هناك  اأن  اإىل  م�سرًة  وامل�ستوطنن، 

من ت�سعيد اأكر

زيادة ملحوظة  فاإن هناك  للقناة،  ووفًقا 

الإن���ذارات،  يف  زي��ادة  ويقابلها  الهجمات،  يف 

ا يف الإجراءات امل�سادة، ولكن اأي�سً

 األعياد اليهودية.. هل تتدحرج 
األوضاع إلى مواجهة شاملة؟ 

 االحتالل يستعد لتوسيع عملية 
»كاسر األمواج« في الضفة

نب�ض البلد- الطفيلة

ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  افتتح   

م�ست�سفى  ال�����س��ب��ت،  ام�����س  اخل�����س��اون��ة، 

�سريرا،   150 ب�سعة  احل��ك��وم��ي  الطفيلة 

وبكلفة اجمالية 45 مليون دينار.

امل�ست�سفى  اأق�سام  يف  اخل�ساونة  وجال 

فرا�س  ال��دك��ت��ور  ال�سحة  وزراء  ي��راف��ق��ه 

ال���ه���واري والأ����س���غ���ال ال��ع��ام��ة والإ���س��ك��ان 

املهند�س يحيى الك�سبي والداخلية مازن 

الفراية.

واأك������د خ����الل الف���ت���ت���اح، �����س����رورة اأن 

يقدم امل�ست�سفى اأف�سل اخلدمات الطبية 

وال����رع����اي����ة ال�����س��ح��ي��ة ل���ل���م���واط���ن���ن يف 

حمافظة الطفيلة.

وت��ب��ادل رئ��ي�����س ال�����وزراء احل��دي��ث مع 

وم��ع  للم�ست�سفى  وامل��راج��ع��ن  امل��ر���س��ى 

والعاملن  والتمري�سية  الطبية  الكوادر 

الطبية  اخل���دم���ات  ب�����س��اأن  امل�ست�سفى  يف 

وال�سحية التي يقدمها امل�ست�سفى.

اإن  ال��ه��واري،  الدكتور  من جهته، قال 

امل�ست�سفى  ب��رف��د  ق��ام��ت  ال�����س��ح��ة  وزارة 

والإداري�����ة  وال��ط��ب��ي��ة  ال�سحية  ب��ال��ك��وادر 

الالزمة لت�سغيلها بكفاءة وفاعلية.

من  ع���ددا  اأج���رى  امل�ست�سفى  اأن  وب��ن 

ت�سغيله  ب���دء  م��ن��ذ  اجل��راح��ي��ة  العمليات 

قيام  بعد  احل��ايل  ال�سهر  بداية  بالكامل 

ال��ط��وارئ  اأق�����س��ام  بتزويد جميع  ال����وزارة 

والعيادات اخلارجية.

 رئيس الوزراء يفتتح مستشفى 
الطفيلة الحكومي

نب�ض البلد- عمان

ب��رع��اي��ة ���س��م��و الأم�����ر احل�����س��ن بن 

يف  تنطلق  العهد،  ويل  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل 

عربية  ق��م��ة  امل��ق��ب��ل  ال�سهر   29 ب���  ع��م��ان 

الأهلية  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  للهيئات 

ال��ع��ام��ل��ة يف دع����م امل�������س���اري���ع ال�����س��غ��رة 

وامل����ت����و�����س����ط����ة ب���ت���ن���ظ���ي���م م�����ن ال��ل��ج��ن��ة 

غرب  ل���دول  والجتماعية  القت�سادية 

املتحدة  والتابعة لالأمم  اآ�سيا )ال�سكوا( 

لتطوير  الأردنية  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون 

امل�ساريع القت�سادية )جيدكو(.

على  �ستحتوي  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة  وت��ه��دف 

جانبية  فعاليات  و10  رئي�سة  جل�سة   20

م�ساندة اإىل م�ساعدة امل�ساريع ال�سغرة 

وامل��ت��و���س��ط��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��و���س��ول اإىل 

والتعامل  والدولية،  الإقليمية  الأ�سواق 

مع م�سادر التمويل املتنوعة، وال�ستفادة 

من ال�سبكات الإقليمية والدولية،

 برعاية ولي العهد قمة عربية 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

في عمان الشهر المقبل
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 الخصاونة يلتقي وجهاء وفعاليات شعبية 
ورسمية في محافظة الطفيلة

نب�ض البلد- الطفيلة

ال��وزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، يف جامعة  التقى رئي�س   

�سعبيَّة  ��ات  وف��ع��ال��يَّ وج��ه��اء  ال�����س��ب��ت،  ام�����س  التقنية  الطفيلة 

فيلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات جاللة  ور�سميَّة يف حمافظة الطَّ

يارات احلكومي  الزِّ الثاين، وا�ستكماًل لرنامج  امللك عبداهلل 

�س احتياجات املواطنن، والعمل  ملحافظات اململكة؛ بهدف تلمُّ

على حت�سن الواقع املعي�سي واخلدمي والتَّنموي.

فيلة الها�سميَّة الغالية  وقال رئي�س الوزراء، “اإن زيارتنا للطَّ

اأق���لُّ ال��واج��ب نحو اأه��ل��ن��ا وع��زوت��ن��ا م��ن اأب��ن��اء ه��ذه املحافظة 

ولة  للدَّ امل��ت��ن  البنيان  تاأ�سي�س  يف  اأ�سهموا  ال��ذي��ن  ال��ع��زي��زة، 

وبنات وطننا  اأبناء  �سائر  الأوىل، مع  مئويَّتها  الأردنيَّة خالل 

مركزي  دور  لهم  املحافظة  وبنات  اأب��ن��اء  اأن  م��وؤك��دا  الغايل”، 

اإىل املئوية الثانية من عمر  اأبناء الوطن يف الولوج  مع �سائر 

الدولة. واأ�ساف رئي�س الوزراء “نحن �سعداء اليوم باأن متكنا 

بافتتاح  فيلة  الطَّ حمافظة  يف  لأهلنا  ال��وع��د  ن�سدق  اأن  م��ن 

م�ستوى  ز  ي��ع��زِّ اأن  ن��اأم��ل  ال��ذي  احلكومي  الطفيلة  م�ست�سفى 

ي،  عاية الطبيَّة والرتقاء بالواقع ال�سحِّ الرِّ

اخلمي�س   29  �سفر  1444 هـ  - املوافق  25 اأيلول  2022 م - العدد  302  - ال�سعر 250 فل�سا - ال�سنة الثانية
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 برعاية ولي العهد قمة عربية 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 في عمان الشهر المقبل
نب�ض البلد- عمان

عبداهلل  ب��ن  احل�سني  الأم���ر  �سمو  ب��رع��اي��ة 

 29 ب����  ال���ث���اين، ويل ال��ع��ه��د، ت��ن��ط��ل��ق يف ع��م��ان 

واملوؤ�س�سات  للهيئات  عربية  قمة  املقبل  ال�سهر 

ال��ر���س��م��ي��ة الأه��ل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف دع���م امل�����س��اري��ع 

ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن ال��ل��ج��ن��ة 

اآ�سيا  ل���دول غ���رب  الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

بالتعاون  املتحدة  ل���أمم  والتابعة  )ال���س��ك��وا( 

م���ع امل���وؤ����س�������س���ة الأردن�����ي�����ة ل��ت��ط��وي��ر امل�����س��اري��ع 

)جيدكو(. القت�سادية 

وت���ه���دف ال��ق��م��ة ال���ت���ي ���س��ت��ح��ت��وي ع��ل��ى 20 

جل�سة رئي�سة و10 فعاليات جانبية م�ساندة اإىل 

م�ساعدة امل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة العربية 

والدولية،  الإقليمية  الأ�سواق  اإىل  الو�سول  يف 

وال���ت���ع���ام���ل م���ع م�������س���ادر ال��ت��م��وي��ل امل��ت��ن��وع��ة، 

والدولية،  الإقليمية  ال�سبكات  من  وال�ستفادة 

وزيادة قدرتها على التو�ّسع.

وت��ت��ي��ح ال��ق��م��ة م���ن���راً اإق��ل��ي��م��ي��اً ي��ج��م��ع بني 

القطاعني  وال��دول��ي��ني م��ن  ال��وط��ن��ي��ني  ال��ق��ادة 

�سيا�سات  و���س��ع  اإىل  ل��ل��دع��وة  واخل���ا����ص  ال��ع��ام 

وا����س���رات���ي���ج���ي���ات ����س���ام���ل���ة ت����دع����م امل�������س���اري���ع 

ال�سغرة واملتو�سطة يف الوطن العربي.

ومن املتوقع اأن جتمع القمة ما يقارب ال� 600 

م�ساركاً ميثلون عددا من الوزراء القت�ساديني 

يف الدول العربية ومدراء الهيئات القت�سادية 

الأع��م��ال  ورواد  اقت�سادين  وخ���راء  الر�سمية 

التجارية،  والأع��م��ال  ال���س��ت��ث��م��ارات  واأ���س��ح��اب 

وممثلي  القت�ساديني  اخل��راء  اإىل  بالإ�سافة 

املنظمات احلكومية الدولية واملجتمع املدين.

المدارس الرقمية األميركية تطلق 
حملة اعرف بلدك االردن 19

 تخريج المشاركين في معسكرات جائزة 
الحسن للشباب المستوى الفضي

 السياحة و التدريب المهني تبحثان تطوير 
التعاون بعد النجاح في البرنامج السياحي 

نب�ض البلد- عمان

ام�ص  الأمركية  الرقمية  املدار�ص  اطلقت   

اإىل   19 الردن  ب��ل��دك  اع����رف  ح��م��ل��ة  ال�����س��ب��ت، 

املوؤ�س�سات  من  عدد  مب�ساركة  والعقبة،  البرا 

من القطاع العام واخلا�ص.

يف  النظافة  باأعمال  القيام  احلملة،  وت�سمل 

الداخلية  ال�سياحة  وتن�سيط  العقبة،  حممية 

الطلبة  ب��ني  والأث���ري  ال�سياحي  ال��وع��ي  ون�سر 

وذويهم.

خلراء  الدولية  لل�سركة  العام  املدير  وقال 

اإن احلملة  ج��ه��اد حت�����س��ني،  ال��دك��ت��ور  ال��ت��ع��ل��ي��م 

ت���ه���دف ل���رف���ع ال����وع����ي ال�������س���ي���اح���ي والأث�������ري 

ل����دى ال��ط��ل��ب��ة واإث�������راء م��ع��ارف��ه��م وجت��ارب��ه��م 

�سياحية  م��ق��وم��ات  م��ن  ب��ل��ده��م  ب��ه  يتمتع  مب��ا 

وتطويرها  عليها  واملحافظة  متنوعة،  واأثرية 

القطاعات  م��ع  الفاعلة  ال�����س��راك��ات  خ���ل  م��ن 

واخلا�سة. احلكومية 

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اك�����دت م���دي���رة الأن�������س���ط���ة يف 

املبادرات  ان هذه  الأمركية،  الرقمية  املدار�ص 

امل�سوؤولية  حتمل  على  قادر  جيل  باإيجاد  ت�سهم 

الوطن  وت��ع��زز ح��ب  الأن�سطة  ه��ذه  م��ن خ���ل 

الطلبة. عند 

نب�ض البلد- عمان

لل�سباب  احل�����س��ن  ج���ائ���زة  ب��رن��ام��ج  اح��ت��ف��ل   

34 ���س��اب��ا و����س���اب���ة، ال���ذي���ن ���س��ارك��وا  ب��ت��خ��ري��ج 

يف م��ع�����س��ك��ر امل�����س��ت��وى ال��ف�����س��ي م���ن م��در���س��ة 

ال��ب��ك��ال��وري��ا / ع��م��ان، ال����ذي ع��ق��ده ال��رن��ام��ج 

الدائم يف مدينة البراء.

ا�ستمل  ال�سبت،  ام�ص  اجلائزة،  لبيان  ووفقا 

الذي  ايام،   3 ا�ستمر  الذي  التدريبي  الرنامج 

العامة  ال�س�مة  اج���راءات  جميع  فيه  طبقت 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����س��ح��ي��ة ب���اإ����س���راف اخل���دم���ات 

على  امل�����س��ارك��ني  ت��دري��ب  ع��ل��ى  امل��ل��ك��ي��ة،  الطبية 

الولية. ال�سعافات 

ك��م��ا ا���س��ت��م��ل ع��ل��ى حم��ا���س��رة ت��وع��وي��ة عن 

اخ���ط���ار امل����خ����درات وال���ت���دري���ب ع��ل��ى م���ه���ارات 

اإ�سافة  البو�سلة،  وا�ستعمال  اخل��ارط��ة  ق��راءة 

طويل  م�سر  وتنفيذ  ال�سوبك  قلعة  زي��ارة  اىل 

خمتلفة  تدريبية  حمطات  واجتياز  البرا،  يف 

واكت�ساب  اليجابي  التفكر  مهارات  لكت�ساب 

م��ع��ل��وم��ات وط��ن��ي��ة م��ن ت��اري��خ ال��وط��ن، ك��م��ا مت 

حت�سر الطعام والطهي اخللوي يف ال�سحراء 

ل�عتماد على النف�ص والتعاي�ص مع البيئة.

وب��ح�����س��ب ال���ب���ي���ان، خ�����س��ع امل�������س���ارك���ون اإىل 

تقييم موا�سيع التدريب والقدرة على التحمل 

وال��ق��ي��ادة وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي، واج��ت��ازوا جميع 

اخل���ارج���ي مب�ستوى  ال��ن�����س��اط  م��ن  امل��ت��ط��ل��ب��ات 

متميز.

�سمر  لل�سباب  وثمنت مديرة جائزة احل�سن 

ك��ل��داين، ج��ه��ود ك��ل م��ن ���س��اه��م يف اإجن����اح ه��ذا 

امل��خ��ي��م ال�����س��ب��اب��ي امل��ت��م��ي��ز م��ن م��دي��ري��ة الم��ن 

العامة  وال��ق��ي��ادة  ال�سياحية  وال�����س��رط��ة  ال��ع��ام 

و���س��ل��ط��ة  ال�����س��ي��اح��ة  ووزارة  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 

ومدر�سة  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة 

عمان. البكالوريا 

البلد-عمان نب�ض 

ال�����س��ي��اح��ة ال��دك��ت��ور  اأم���ني ع���ام وزارة  ب��ح��ث 

عماد حجازين، خ�ل لقائه مدير عام موؤ�ّس�سة 

ال���ّت���دري���ب امل��ه��ن��ي امل��ه��ن��د���ص اأح���م���د ال��غ��راي��ب��ه، 

ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون امل�����س��رك، خ��ا���س��ة ب��ع��د جن��اح 

تنفيذه  يتم  ال��ذي  ال�سياحي  الرنامج  تطبيق 

يف  ُوقعت  التي  التعاون  اتفاقية  مبوجب  حالياً 

العمل  وزي���ر  بح�سور  احل���ايل  اآب  م��ن  التا�سع 

الفايز،  نايف  ال�سياحة  وزي��ر  و  ا�ستيتيه  نايف 

العاملني يف القطاع  500  من  لتدريب وتاأهيل 

من  ال�سياحية  اخل��دم��ات  وم����زودي  ال�سياحي 

موؤ�ّس�سة  م��ع��اه��د  يف  املحلية  امل��ج��ت��م��ع��ات  اأب��ن��اء 

التدريب املهني ومتويل من وزارة ال�سياحة.

وقال الغرايبه، بداأت معاهد املوؤ�ّس�سة تنفيذ 

و�سابة  �ساب   500 لتاأهيل  التدريبية  ال��رام��ج 

بال�سراكة مع وزارة ال�سياحية، لتقدمي املهارات 

يف  املطلوبة  املهارات  مع  تتوافق  التي  النوعية 

املجال  ه��ذا  يف  اخل��ا���ص  بالقطاع  العمل  ���س��وق 

الهام. التنموي 

�سمن  ت�سعى  امل��وؤ���ّس�����س��ة  اأّن  ال��غ��راي��ب��ه  واأك���د 

ل��زي��ادة   2024-2022 ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ت��ه��ا 

ال��ت�����س��ب��ي��ك م����ع ك���اف���ة ال���ق���ط���اع���ات ال��ت��ن��م��وي��ة 

الرامج  وتطوير  واخل��ا���ص  العام  بالقطاعني 

ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��دي��ه��ا وامل���درب���ني مب��ا ي��ت��واف��ق مع 

اح��ت��ي��اج��ات ���س��وق ال��ع��م��ل ب��ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص، 

يتم  ال��ت��ي  التدريبية  ال��رام��ج  اأّن  اإىل  م�����س��راً 

الرنامج  �سمن  املوؤ�ّس�سة  معاهد  يف  تنفيذها 

ال�������س���ي���اح���ي ت����وف����ر ف���ر����س���ة مم����ي����زة ل��ل�����س��ب��اب 

لهم  املجال  واإتاحة  فيها،  امللتحقني  وال�سابات 

للتدريب �سمن املعاهد ومواقع العمل بالقطاع 

اخل��ا���ص لك��ت�����س��اب امل��ه��ارات امل��ط��ل��وب��ة يف �سوق 

العمل.

ومن  ال���وزارة  اأّن  حجازين  ق��ال  جانبه،  من 

التدريب  موؤ�ّس�سة  مع  التعاون  اتفاقية  خ���ل 

وتطويرها  ال�سياحة  لت�سجيع  ت�سعى  امل��ه��ن��ي 

لزيادة  وا�ستثمارها،  ال�سياحية  امل��وارد  وتنمية 

لف��ت��اً  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  دع���م  يف  م�ساهمتها 

الإ�سراتيجية  مع  تتما�سى  التفاقية  اأّن  اإىل 

.2025-2021 الوطنية لل�سياحة ل�أعوام 

واأكد حجازين اأهمية دور موؤ�ّس�سة التدريب 

املطلوبة  التدريبية  الرامج  تطوير  يف  املهني 

يف ����س���وق ال��ع��م��ل ودوره�������ا ال���ف���اع���ل يف ت��اأه��ي��ل 

املحلي  ال��ع��م��ل  ل�����س��وق  امل��درب��ة  املهنية  ال��ك��وادر 

والق��ل��ي��م��ي، لف��ت��اً اإىل اإم��ك��ان��ي��ة ت��ط��وي��ر ه��ذه 

تدريبية  ب��رام��ج  وب��ن��اء  بامل�ستقبل  الت��ف��اق��ي��ة 

امل�ستدامة  النوعية  الفر�ص  لتوفر  م�سركة 

لل�سباب وال�سابات يف جميع حمافظات اململكة.

اجلانبني  لدى  املعنية  اللجان  اأّن  اإىل  ُي�سار 

موؤ�ّس�سة  ملعاهد  دورية  متابعة  بزيارات  يقوموا 

التدريب املهني،  ملتابعة �سر العملية التدريبية 

اإيجابية  نتائج  حقق  الذي  ال�سياحي  للرنامج 

وتطوير ملهارات ال�سباب وال�سابات امل�ساركني.

 الخصاونة يلتقي وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية في محافظة الطفيلة

 بدران يؤكد أهمية متابعة وتنفيذ مضامين رؤية التحديث االقتصادي

نب�ض البلد- الطفيلة

ال��دك��ت��ور ب�سر اخل�����س��اون��ة، يف جامعة  ال����وزراء  رئ��ي�����ص  ال��ت��ق��ى   

ور�سميَّة  �سعبيَّة  وفعاليَّات  وجهاء  ال�سبت،  ام�ص  التقنية  الطفيلة 

��ف��ي��ل��ة، وذل���ك ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ج���ل��ة امللك  يف حم��اف��ظ��ة ال��طَّ

يارات احلكومي ملحافظات  عبداهلل الثاين، وا�ستكماًل لرنامج الزِّ

حت�سني  على  والعمل  املواطنني،  احتياجات  �ص  تلمُّ بهدف  اململكة؛ 

الواقع املعي�سي واخلدمي والتَّنموي.

الغالية  الها�سميَّة  فيلة  للطَّ زيارتنا  “اإن  ال��وزراء،  رئي�ص  وقال 

اأبناء هذه املحافظة العزيزة،  اأقلُّ الواجب نحو اأهلنا وعزوتنا من 

خ�ل  ��ة  الأردن��يَّ ولة  للدَّ املتني  البنيان  تاأ�سي�ص  يف  اأ�سهموا  الذين 

اأن  موؤكدا  الغايل”،  وطننا  وبنات  اأبناء  �سائر  مع  الأوىل،  مئويَّتها 

يف  الوطن  اأبناء  �سائر  مع  مركزي  دور  لهم  املحافظة  وبنات  اأبناء 

الولوج اإىل املئوية الثانية من عمر الدولة.

ب���اأن متكنا من  ال��ي��وم  ���س��ع��داء  “نحن  ال����وزراء  واأ���س��اف رئ��ي�����ص 

م�ست�سفى  بافتتاح  فيلة  الطَّ حمافظة  يف  لأهلنا  الوعد  ن�سدق  اأن 

الطبيَّة  عاية  الرِّ م�ستوى  ز  يعزِّ اأن  ناأمل  الذي  احلكومي  الطفيلة 

مع  الع�جية  لل�سياحة  يوؤ�س�ص  واأن  ي،  ال�سحِّ بالواقع  والرت��ق��اء 

حمامات عفرا وغرها من املواقع ال�سياحية«.

فيلة واأهلها  وقال اخل�ساونة “كلنا فخر واعتزاز مبحافظة الطَّ

واإجنازاتهم يف م�سرة الوطن يف خمتلف املجالت«.

الذي  امل  ال�سَّ التَّحديث  برنامج  يف  ُق��ُدم��اً  ما�سون  اأننا  واأك��د 

يا�سيَّة  ال�سِّ الث�ثة  مب�ساراته  الثاين  عبداهلل  امللك  ج�لة  اأطلقه 

والقت�ساديَّة وحتديث القطاع العام.

اأن روؤية التَّحديث القت�سادي تهدف  اإىل  ولفت رئي�ص الوزراء 

وتوفر  باملئة،   5.5 اإىل  ت�سل  اقت�سادي  من��ّو  ن�سبة  اإىل  للو�سول 

نحو مليون فر�سة عمل ل�أردنيني خ�ل ع�سر �سنوات.

ة مبنظومة التَّحديث  واأ�سار اإىل اأننا اأجنزنا التَّ�سريعات اخلا�سَّ

يا�سي التي �ستهدف الو�سول اإىل حكومات حزبيَّة م�ستقب� . ال�سِّ

ول��ة  واأك����د رئ��ي�����ص ال�����وزراء، اأن ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ق���اد م�����س��رة ال��دَّ

ه  مهامِّ على  كر  ال�سُّ منَّا  وي�ستحقُّ  الأوىل،  مئويَّتها  خ�ل  الأردنية 

التي نه�ص بها، ون�سعى من خ�ل خارطة طريق حتديث القطاع 

عف الذي اأ�سابه. العام اإىل معاجلة الوهن وال�سَّ

��ف��ني  و����س���دد رئ��ي�����ص ال������وزراء ع��ل��ى اأن����ه ل���ن مت�����ّص ح��ق��وق امل��وظَّ

خارطة  اإط��ار  يف  ف  موظَّ اأيِّ  عن  ال�ستغناء  يتّم  ول��ن  واأو�ساعهم، 

طريق حتديث القطاع العام التي تهدف اىل رفع م�ستوى اخلدمات 

التَّنمية وجذب ال�ستثمارات. املقدمة للمواطنني وتعزيز 

فيها،  نفرط  ولن  ُجزافاً،  الوعود  ُنطِلق  “لن  اخل�ساونة  واأك��د 

كل  امل��واط��ن��ني يف  ه��و ممكن يف خدمة  م��ا  ك��لِّ  اإىل حتقيق  ون�سعى 

املجالت” م�سددا على اأن امل�سداقيَّة هي الأ�سا�ص يف اأداء الواجب.

حمافظة  يف  ال��ب��ط��ال��ة  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  ال������وزراء،  رئ��ي�����ص  ول��ف��ت 

و�سن�سعى  الأخ����رى،  امل��ح��اف��ظ��ات  بع�ص  يف  كما  مرتفعة  فيلة  الطَّ

فيلة للم�ساهمة يف توفر  جاهدين اإىل جلب ال�ستثمارات اإىل الطَّ

العمل. فر�ص 

وقال “هناك فقر وبطالة، ولكن هناك رجولة وكرامة وانتماء 

و���س��ه��ام��ة وق����درة ع��ل��ى ال��ع��م��ل والإجن������از ���س��ن��ت��ج��اوز م���ن خ�لها 

التي تواجهنا«. يات  التحدِّ

واأك���د اخل�����س��اون��ة اأن ج���زءا م��ن ال�����س��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات التي 

اإزاء  فة  وامل�سرِّ الثَّابتة  مواقفنا  ب�سبب  منها  كثر  ج��اء  تواجهنا 

هي  ال��ت��ي  الفل�سطينيَّة،  الق�سيَّة  متها  مقدِّ ويف  ����ة،  الأمَّ ق�سايا 

واملركزيَّة. ق�سيَّتنا اجلوهريَّة 

الفل�سطينني  ��اء  الأ���س��قَّ م��ع  الأردن  وق��وف  على  التاكيد  واأع���اد 

ولتني، ومبا  ودعمهم للو�سول اإىل حقوقهم الكاملة، وفق حل الدَّ

على  يادة،  ال�سِّ ذات  امل�ستقلَّة،  الفل�سطينيَّة  ول��ة  ال��دَّ اإقامة  ي�سمن 

1967م، وعا�سمتها القد�ص ال�سرقيَّة،  ابع من حزيران  خطوط الرَّ

ويف اطار حل نهائي يعالج جميع ق�سايا الو�سع النِّهائي.

ينه�ص  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  اأن ج�لة  ال���وزراء،  رئي�ص  واأك��د 

�سات  املقدَّ الها�سميَّة على  اأمانة وم�سوؤولية واقتدار بالو�ساية  بكل 

الإ�س�ميَّة وامل�سيحيَّة يف القد�ص واحلفاظ على الو�سع التَّاريخي 

والقانوين القائم فيها.

ولفت اإىل اأننا اأجنزنا م�سروع قانون تنظيم البيئة ال�ستثماريَّة 

حدِّ  اإىل  ت�سل  العا�سمة،  خارج  للم�ستثمرين  حوافز  يعطي  الذي 

بهدف  ا�سافية؛  �سريبية  وح��واف��ز  ال��دخ��ل  ريبة  �سَّ م��ن  الإع��ف��اء 

توفر فر�ص العمل لأبناء املحافظات واحلدِّ من البطالة.

��ة والإ���س��ك��ان  واأوع�����ز رئ��ي�����ص ال������وزراء، ل�����وزارة الأ���س��غ��ال ال��ع��امَّ

 5 وتاأهيل  اإن�ساء  اإع��ادة  خ���ل  من  امللوكي  ريق  الطَّ من  ل�نتهاء 

امل��ق��ب��ل، و5 كيلو م��رات  ال��ع��ام  ��ري��ق خ���ل  ال��طَّ كيلو م���رات م��ن 

ع��ل��ى خ��ارط��ة  فيلة  الطَّ ز م��ن و���س��ع  ي��ع��زَّ 2024؛ ومب��ا  ع��ام  اأخ���رى 

الوطنيَّة. ياحة  ال�سِّ

ك��م��ا وج����ه ال�������وزارة اإىل الن���ت���ه���اء ب�����س��ك��ل ���س��ري��ع م���ن ج��م��ي��ع 

وطريق  اجلنوبيَّة،  الأغ���وار   - عيمة  لطريق  زم��ة  ال���َّ التَّ�ساميم 

ب�سرا - الأغوار اجلنوبيَّة.

لتنفيذ  والإ�سكان  ة  العامَّ الأ�سغال  وزارة  ال��وزراء،  رئي�ص  وكلف 

ت�سل  تقديريَّة  بقيمة  فيلة،  – الطَّ احل�سا  لطريق  الإن��ارة  اأعمال 

اإىل 1.5 مليون دينار على موازنة 2023م.

اه ل��ستثمار يف م�ساريع  راعة لتعزيز الجتِّ الزِّ كما وجه وزارة 

اإيجاد فر�ص عمل لأبناء حمافظة  احل�ساد املائي التي �ست�سهم يف 

فيلة. الطَّ

ر �سابقاً منح حوافز  واأ�سار اخل�ساونة اىل اأن جمل�ص الوزراء قرَّ

ت�سجيعيَّة للراغبني يف ال�ستثمار يف املدينة ال�سناعيَّة يف الطفيلة، 

ل��ستثمارات  باملئة   75 بن�سبة  ال��ك��ه��رب��اء  اأ���س��ع��ار  دع��م  بينها  م��ن 

اأع��وام   3 ل��� باملئة   50 وبن�سبة  اأع���وام،   5 لأول  طة  واملتو�سِّ غرة  ال�سَّ

التَّاليني. مقبلة و15باملئة للعامني 

بالفروع  فيلة  الطَّ يف  ال�سناعَيّة  املدينة  �سمول  ال��ق��رار  و�سمل 

ن�سف  دفع  خ�ل  من  املحليَّة  للعمالة  عم  الدَّ وتقدمي  الإنتاجَيّة، 

راتب العامل الأردين، ومبلغ 25 ديناراً بدل موا�س�ت، و25 ديناراً 

ال�ستثمارات  و���س��م��ول  الج��ت��م��اع��ي،  ��م��ان  ال�����سَّ ا���س��راك��ات يف  ب��دل 

5 �سنوات. القائمة بالرنامج الوطني للتَّ�سغيل ل� 

احلاويات  مناولة  ُكلفة  دعم  اأي�سا  �سمل  القرار  اأن  اإىل  واأ�سار 

ناعيَّة واملطبِّقة ل�سروط  فيلة ال�سِّ للب�سائع املُ�سنَّعة يف مدينة الطَّ

5 �سنوات. 50 باملئة وملدة  ت�سغيل العمالة الأردنيَّة بن�سبة 

املدينة  يف  للعمل  امل�ستثمرين  من  جيِّدا  ع��ددا  لدينا  اأن  واأك��د 

20 مليون دينار،  ا�ستثمار تزيد على  فيلة بقيمة  الطَّ ال�سناعيَّة يف 

فيلة. 500 فر�سة عمل لأبناء الطَّ ر نحو  توفِّ

ا�ستئجار  ُكلف  وتخفي�ص  تقدير  ب��اإع��ادة  قمنا  اأن��ن��ا  اإىل  ولفت 

على  ��د  ون��وؤكِّ ��ف��ي��ل��ة،  ال��طَّ يف  ال�سناعيَّة  امل��دي��ن��ة  يف  الأرا����س���ي  وب��ي��ع 

يف  م�ساهمتها  تعزيز  اأج��ل  من  العاملة  دة  املتجدِّ اقة  الطَّ �سركات 

اأبناء املحافظة. اإطار امل�سوؤوليَّة املجتمعية جتاه 

�سة  ملوؤ�سَّ دينار  األ��ف   150 بقيمة  �سات  خم�سَّ توفر  عن  واأع��ل��ن 

�سة اإعمار ب�سرا وتخ�سي�ص  فيلة، و150 األف دينار ملوؤ�سَّ اإعمار الطَّ

فيلة،  اإ�سفلتيَّة لبلديَّة الطَّ اإ�سافيَّة لتوفر خلطات  األف دينار   250

ان  اىل  لفتا  �سابقاً،  تخ�سي�سها  متَّ  دينار  األ��ف   750 اإىل  لت�ساف 

للمنتجات  دائم  معر�ص  اإقامة  على  �ستعمل  املحليَّة  الإدارة  وزارة 

فيلة. يفيَّة للمراأة يف الطَّ الرِّ

العربية  ال�ستثمارات  اقبال  اعادة  “ نرى  ال��وزراء  رئي�ص  وقال 

جتاه الأردن حيث بداأت هذه ال�ستثمارات يف العقبة، ولدينا درا�سة 

جدية من �سندوق �سيادي عربي لإن�ساء م�سروع �سكة احلديد من 

مل�ست�سفى  ا�ستثماري  م�سروع  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ا���س��ون��ة،  اىل  العقبة 

يف  احلكومة  جدية  م��وؤك��دا  عمان”  تخوم  على  وجامعي  تعليمي 

�سعيها ل�ستقطاب ال�ستثمارات اىل الطفيلة يف املجالني ال�سناعي 

والزراعي اإ�سافة اإىل ال�سياحي.

نب�ض البلد- عمان

اكد رئي�ص الوزراء الأ�سبق الدكتور عدنان بدران، اأهمية متابعة 

اط�قها  رعى  التي  القت�سادي  التحديث  روؤية  م�سامني  وتنفيذ 

تنفذ  مبادرة   366 واملت�سمنة  اخ��را،  الثاين  عبداهلل  امللك  ج�لة 

على مدى ع�سر �سنوات.

الثامن  القت�سادي  امل��وؤمت��ر  اع��م��ال  افتتاحه  خ���ل  ذل��ك  ج��اء 

الطبيعية  واملوارد  الغذائي  والمن  واملياه  الطاقة  “اقت�ساديات 
العلمي  للبحث  الأردنية  اجلمعية  من  بتنظيم  ال�سبت،  ام�ص   ،“

والريادة والبداع، بالتعاون مع جامعة البرا.

وجمل�ص  ال��ب��را  جلامعة  الأع��ل��ى  امل�ست�سار  وه��و  ب���دران  وق���ال 

 41 بنحو  ل����أردن  ا�ستثمارات  جلب  تت�سمن  اخل��ط��ة  اإن  امنائها 

م��ل��ي��ار دي��ن��ار ، وت��وف��ر م��ل��ي��ون ف��ر���س��ة ع��م��ل خ���ل ال��ع��ق��د املقبل 

تقود  طريق  وخريطة  تنفيذية  خطة  �سمن  القت�ساد  وحتديث 

نوعية  املواطن حلياة  وزي��ادة دخل  والفقر  البطالة  اإىل احلد من 

اأف�سل.

النتقال  ميكن  خ�لها  من  التي  املحاور  من  للعديد  وعر�ص 

م���ن ال��ري��ع��ي��ة اىل الن��ت��اج��ي��ة وحت��ق��ي��ق اه����داف روؤي����ة ال��ت��ح��دي��ث 

القت�سادي يف جمالت خمتلفة.

والتوقف  امل�ستاأجرة  عن  بديلة  م��دار���ص  بناء  اىل  ب��دران  ودع��ا 

املدر�سة  وجعل   ، وامل�سائة  ال�سباحية  الفرتني  بنظام  العمل  عن 

متطورة،  درا�سية  مناهج  مع  وتقنياتها،  جتهيزها  يف  جاذبة  بيئة 

املعا�سر الذي يقوم على  املعلمني للتعليم املدمج  وتدريب وتاأهيل 

وتنمية  امل�سك�ت،  وح��ل  وال�ستنتاج،  والتحليل  والت�ساوؤل  النقد 

راأ�سمال  لبناء  اأكر،  وتعلم  اأقل  تعليم  التفكر من خ�ل  مهارات 

ب�سري ذكي مبدع ومبتكر.

ال�سم�سية  الطاقة  انتاج  يف  ال�ستثمار  ان  بدران،  الدكتور  وبني 

للطاقة  الكبر  ال�ستراد  ملواجهة  حمليا،  الطاقة  انتاج  �سيعزز 

احتياجات  م��ن  96ب��امل��ئ��ة  اإىل  حاليا  ت�سل  ال��ت��ي  ال�سعبة  بالعملة 

اململكة.

م�سروعات  باإط�ق  املناخي  التغر  مع  التكيف  اهمية  بني  كما 

بث�ث  الأح��م��ر  البحر  مياه  حتلية  حمطات  واإن�ساء  املياه  حتلية 

حمطات قدرة املحطة 330 مليون مر مكعب مبجموع يبلغ املليار 

مر مكعب �سنويا تقريبا، مع ناقل وطني يرتبط بناقل الدي�سي، 

وميتد �سمال على اأرا�سي الدولة للخط احلديدي احلجازي حتى 

احلدود ال�سورية، وبناء خزانات حول الناقل الوطني لتوزيع املياه 

وحترير  الأردن��ي��ة،  وال��ق��رى  امل��دن  ح��اج��ات  لتغطية  و�سرقا،  غربا 

الأمن  لتحقيق  الزراعة  لأغرا�ص  ال�سدود  ومياه  اجلوفية  الآب��ار 

امل�ستدام. الغذائي 

واك����د ان حت��ق��ي��ق ذل���ك مم��ك��ن م��ن خ����ل اإن�����س��اء ���س��رك��ة م��ي��اه 

جدواها  لرتفاع  فيها  امل�ساهمة  ل�أردنيني  تتيح  م�ساهمة  وطنية 

القت�سادية ب�سراكة القطاعني العام واخلا�ص.

بيئية  كارثة  لتجنب  البحرين  قناة  م�سروع  اهمية  اىل  وا�سار 

نتيجة ن�سوب البحر امليت، الذي ينخف�ص م�ستواه ما يقارب املر 

الثمينة. واأم�حه  كيميائياته  ولتنمية  �سنويا، 

امل��ي��اه  م��ن  مكعب  م��ر  م��ل��ي��ون   580 �سيوفر  امل�����س��روع  ان  وب���ني 

العذبة.

ودعا بدران اىل النط�ق بالزراعة العمودية واملحمية، وزيادة 

م�سادر املياه يف قناة الغور ال�سرقية و ا�ستغ�ل الأرا�سي ال�سمالية 

ا�ستغ�ل  خ���ل  م��ن  ح���وران،  �سهل  جل��ن��وب  ام��ت��دادا  ت�سكل  ال��ت��ي 

املياه اجلوفية يف الأحوا�ص احلدودية الأردنية ال�سمالية، وبذلك 

اإىل مزارع مروية ت�سهم يف  البعلية حاليا  الدومنات  اآلف  تتحول 

بناء الأمن الغذائي امل�ستدام.

و�س��سله  والبوتا�ص  الفو�سفات  انتاج  يف  التو�سع  اىل  داعا  كما 

جديدة  م�ساهمة  �سركات  باإن�ساء  الأخ���رى،  امل�سافة  الت�سنيعية 

ي�ستثمر فيها الأردنيون، اأو التو�سع يف ال�سركات القائمة يف مناطق 

وكربونات  وال�سيليكا  وال��ذه��ب  النحا�ص  اإىل  بالإ�سافة  ج��دي��دة، 

الكال�سيوم، والبازلت، والزيولويت وغرها.

اجلنوب  يف  معظمها  وال��ت��ي  ال���روات  ه��ذه  ا�ستغ�ل  ان  وت��اب��ع 

الوطنية  ال���روة  ب��ن��اء  يف  و�ست�ساهم  ك��ب��رة،  عمل  ف��ر���ص  �ستوفر 

ل��ت�����س��دي��د امل��دي��ون��ي��ة، والن���ط����ق يف خ���ارط���ة ط��ري��ق ال��ت��ح��دي��ث 

القت�سادي يف العتماد على الذات.

من جهته، قال رئي�ص اجلمعية الردنية للبحث العلمي والريادة 

يف  ال��زراع��ي��ة  التكنولوجيا  وكلية  العلمي  البحث  عميد  والب���داع 

يهدف  املوؤمتر  اإن  اخلوالدة،  ر�سا  الدكتور  الهلية  عمان  جامعة 

هي  وم��ا  الأردين،  ل�قت�ساد  التالية  املرحلة  م�مح  حتديد  اإىل 

ينعم  التي  الطبيعية  امل��وارد  ا�ستغ�ل  فيها  ميكن  التي  الطريقة 

بها الأردن يف حتقيق الأمن الغذائي، ان�سجاما مع روؤية التحديث 

اإىل  الروؤية  خ�ل  من  الدولة  ت�سعى  حيث  للمملكة،  القت�سادي 

تعزيز  يف  وال�سهام  متينة،  واجتماعية  اقت�سادية  قاعدة  تاأ�سي�ص 

امكانات وا�ستدامة م�سارات التنمية على املدى الطويل.

الربط  ونقطة  الأ�سا�ص  حجر  �سي�سكل  املوؤمتر  هذا  ان  وا�ساف 

على  العتماد  وفاعلية  كفاءة  ليعزز  الأردن  احتاجها  لطاملا  التي 

القت�سادية  القاعدة  وتطوير  الوطنية،  امل�سالح  وحتقيق  ال��ذات 

ل�قت�ساد  امل�ستقبلية  التوجهات  من  العديد  خ�ل  من  الأردنية 

لت��خ��اذ  ال��ق��رار  لأ���س��ح��اب  العلمي  امل��رج��ع  �سيكون  ك��م��ا  ال��وط��ن��ي، 

وحتقيق  ال�سراتيجي  بالتخطيط  يتعلق  فيما  ال��ق��رارات  اأن�سب 

الطبيعية  امل���وارد  ا�ستغ�ل  يف  التميز  خ���ل  م��ن  الغذائي  الأم��ن 

الأردنية.

واكد اخلوالدة اأن الأردن ميلك راأ�ص مال ب�سري قوي ومتطورا 

ال���ذات وتطوير  ع��ل��ى  ال��و���س��ول اىل حتقيق الع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ق���ادرا 

الوطني. القت�ساد 

الدكتور  للموؤمتر  التح�سرية  اللجنة  رئي�ص  او�سح  ب���دوره، 

�سامر الرجوب، انه يف ظل التحديات التي ع�سفت بالعامل نتيجة 

من  بد  ل  كان  الأوكرانية،  الرو�سية  واحل��رب  كورونا  وباء  انت�سار 

�سرورة التوجه اإىل اإعادة �سياغة اأولوياتنا، فيما يتعلق بالطاقة، 

حيث اأن اأ�سعار الطاقة عامليا ارتفعت ب�سكل �سخم واأ�سبحت ت�سكل 

عبئا على موازنات الدول امل�ستوردة لها.

اأث��رت  العاملية،التي  التوريد  �س��سل  �سعف  اىل  اي�سا  وا���س��ار 

ا�سهم  ما  ال��غ��ذاء،  من  العاملية  ال�����س��ادرات  حجم  على  كبر  ب�سكل 

ب�سعوبة حتقيق الأمن الغذائي لدى الكثر من دول العامل اإ�سافة 

اىل قطاعي املياه والمن الغذائي، موؤكدا ان املوؤمتر يتناول ث�ثة 

حماور رئي�سية هي: املياه، الأمن الغذائي، والطاقة.

م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال رئ���ي�������ص ج���ام���ع���ة ال����ب����راء ال���دك���ت���ور رام���ي 

املياه  قطاعات  يف  كبرة  حتديات  يواجه  الأردن  اإن  عبدالرحيم، 

اجلوفية  املياه  مب�ستوى  الراجع  وان  الغذائي،  والمن  والطاقة 

المطار  �سقوط  معدلت  براجع  م�سحوب  م�ستمر  وال�سطحية 

وزيادة ال�سته�ك والتغر املناخي.

الوطني  الناقل  م�سروع  تنفيد  نحو  التوجه  �سرورة  اىل  ودعا 

واإزال��ة  ال�سبكات  يف  الفاقد  وتقليل  املائي  للح�ساد  خطط  وو�سع 

ال�سم�سية  كالطاقة  الطاقة  بدائل  اىل  والتوجه  ال�سدود  روا�سب 

الزيتي. وال�سخر 

ودع����ا اجل��ام��ع��ات ل��ل��ق��وم ب���دوره���ا وال��رك��ي��ز ع��ل��ى الأول���وي���ات 

الوطنية يف هذه القطاعات، عار�سا امل�ساريع والأبحاث واملوؤمترات 

التي دعمتها ونفذتها جامعة البرا يف هذا اجلانب.

وا�ستمل املوؤمتر الذي انعقد مب�ساركة م�سوؤولني ومتخ�س�سني 

اب��رزه��ا ورق��ة  ال��ت��ي م��ن  العمل  اأوراق  ال��ع��دي��د م��ن  وب��اح��ث��ني على 

ب��ع��ن��وان ازم���ة ال��غ��ذاء يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي )ال��ف��ر���ص وال��ت��ح��دي��ات 

وورقة  الدويري(،  حممود  الدكتور  ال�سبق  الزراعة  وزير  قدمها 

ال��غ��ذائ��ي: م��ف��ت��اح ال�ستجابة  ب��ع��ن��وان )حت��ل��ي��ل م��ع��ل��وم��ات الم���ن 

وال���رد ق��دم��ه��ا خ��ب��ر الم���ن ال��غ��ذائ��ي ال��دك��ت��ور ف��ا���س��ل ال��زع��ب��ي(، 

ال�ستدامة  واف��اق  الردن  املائية يف  امل��وارد  وورق��ة )ح��ول حتديات 

املهند�سة مي�سون  املياه والري  العام ال�سبق لوزارة  قدمها المني 

التزويد  املائي وبدائل  التحدي  ،ا�سافة اىل ورقة )حول  الزعبي( 

ل�ستاذ هند�سة املياه والبيئة الدكتور ماجد ابو زريق(.

املهند�ص  الوطنية  الكهرباء  ل�سركة  ال�سبق  العام  املدير  وقدم 

– ال��ط��اق��ة يف الردن  ب��ع��ن��وان )ق���ط���اع  اح��م��د ح��ي��ا���س��ات، ورق����ة 

الوطنية  اجلامعية  الكلية  عميد  قدم  كما  والطموحات(،  الواقع 

)الطاقة  ب��ع��ن��وان  ورق��ة  ال�س�مية  اح��م��د  ال��دك��ت��ور  للتكنولوجيا 

املتجددة وانظمة تخزين الطاقة والعدادات الذكية ال�س�مية(

كما قدم امني عام �سلطة املياه ال�سبق املهند�ص ق�سي قطي�سات 

قطاعات  يف  التحويل  و  والت�سغيل  بعنوان)البناء  رئي�سية  ورق��ة 

الطبيعية(. املوارد 
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نب�ض البلد- الطفيلة

 اف���ت���ت���ح رئ���ي�������س ال����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ش��ر 

الطفيلة  م�شت�شفى  ال�شبت،  ام�س  اخل�شاونة، 

احلكومي ب�شعة 150 �شريرا، وبكلفة اجمالية 

دينار. مليون   45
وج�����ال اخل�������ش���اون���ة يف اأق�������ش���ام امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 

الهواري  فرا�س  الدكتور  ال�شحة  وزراء  يرافقه 

والأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة والإ���ش��ك��ان امل��ه��ن��د���س يحيى 

الك�شبي والداخلية مازن الفراية.

واأك�����د خ����ال الف���ت���ت���اح، ����ش���رورة اأن ي��ق��دم 

والرعاية  الطبية  اخل��دم��ات  اأف�شل  امل�شت�شفى 

ال�شحية للمواطنني يف حمافظة الطفيلة.

املر�شى  مع  ال��وزراء احلديث  رئي�س  وتبادل 

الطبية  ال��ك��وادر  وم��ع  للم�شت�شفى  وامل��راج��ع��ني 

ب�شاأن  امل�شت�شفى  يف  وال��ع��ام��ل��ني  والتمري�شية 

ال��ت��ي يقدمها  ال��ط��ب��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة  اخل���دم���ات 

امل�شت�شفى.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال���دك���ت���ور ال�����ه�����واري، اإن 

بالكوادر  امل�شت�شفى  برفد  قامت  ال�شحة  وزارة 

ال�شحية والطبية والإدارية الازمة لت�شغيلها 

بكفاءة وفاعلية.

وبني اأن امل�شت�شفى اأجرى عددا من العمليات 

ب��داي��ة  ب��ال��ك��ام��ل  ب���دء ت�شغيله  اجل��راح��ي��ة م��ن��ذ 

ال��وزارة بتزويد جميع  ال�شهر احلايل بعد قيام 

اأق�����ش��ام ال��ط��وارئ وال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة وغ��رف 

وغريها  والعمليات  احلثيثة  والعناية  املر�شى 

من الأق�شام بالأجهزة واملعدات الطبية والأثاث 

الازم.

ول��ف��ت ال���وزي���ر اإىل اخل��ط��ة ال��ت��ي ك��ان��ت قد 

وال��ت��ي  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى،  لت�شغيل  ال������وزارة  اأع��دت��ه��ا 

وتاأهيلية جلميع  دورات تدريبية  ت�شمنت عقد 

جتريبية  فرتة  وو�شع  امل�شت�شفى،  يف  العاملني 

وت��ق��ي��ي��م��ي��ة ل��ل��ت�����ش��غ��ي��ل ع���ل���ى ث�����اث م���راح���ل 

ب�����داأت ب��ت�����ش��غ��ي��ل اق�����ش��ام ال����ط����وارئ وال���ع���ي���ادات 

حتتوي  عيادة   17 عددها  بلغ  التي  اخلارجية 

الباطنية،  منها  ع���دة،  طبية  تخ�ش�شات  على 

واجل����راح����ة، وال��ن�����ش��ائ��ي��ة، والأط����ف����ال، والأن����ف 

وال��ف��م  ال���وج���ه  وج���راح���ة  واحل���ن���ج���رة،  والأذن 

وال���ف���ك���ني، والأ����ش���ن���ان، واجل���ل���دي���ة، وال��ع��ي��ون، 

وال��ع��ظ��ام، وال��ن��ف�����ش��ي��ة، والأع�������ش���اب، وامل�����ش��ال��ك 

البولية.

امل�شت�شفى  ملبنى  الجمالية  امل�شاحة  وتبلغ 

حوايل 33 األف مرت مربع وبكلفة تنفيذ بلغت 

التجهيزات  كلفة  بلغت  فيما  دينار،  34 مليون 
ح��وايل  الطبي  وغ��ري  الطبي  والأث���اث  الطبية 

دينار. مليون   11
ويحتوي  ط��واب��ق   7 م��ن  امل�شت�شفى  ويتكون 

ب��الإ���ش��اف��ة اىل اأ����ش���رة اإق���ام���ة امل��ر���ش��ى ال��ب��ال��غ 

غ��رف عمليات،   7 على  ���ش��ري��را،   150 ع��دده��ا 

وغرفتي  �شريرا   11 ب�شعة  كلى  غ�شيل  وقاعة 

 17 ب�شعة  حثيثة  وعناية  اإنعا�س  وق�شم  ع��زل، 

�شريرا، ووحدة للخداج ب�شعة 15 حا�شنة قابلة 

�شريرا،   30 ب�شعة  ل��ل��ط��وارئ  وق�شم  ل��ل��زي��ادة، 

ووح��دة  اله�شمي  للجهاز  وح��دة  على  ويحتوي 

ال��ق�����ش��ط��رة،  وح����دة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للتنف�شية 

و�شكن للكوادر الطبية.

اأح���دث  ع��ل��ى  اأي�����ش��ا  امل�شت�شفى  ي��ح��ت��وي  ك��م��ا 

الأن����ظ����م����ة ال���ط���ب���ي���ة وال���ك���ه���روم���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة، 

واحل��ج��ر  امل��ع��م��اري��ة  وال������روزات  والت�شطيبات 

وال��واج��ه��ات احل��ج��ري��ة وف��ق اأع��ل��ى امل��وا���ش��ف��ات، 

والأعمال  والإن�شائية  املدنية  الأع��م��ال  وجميع 

اخل���ارج���ي���ة م���ن اأر����ش���ف���ة ومم������رات و���ش��اح��ات 

خارجية،  وم��واق��ف  واأ���ش��وار  ا�شتنادية  وج���دران 

والري،  ال�شرب  زراعية وخزانات مياه  ومناطق 

وجت��م��ي��ع م��ي��اه الأم���ط���ار، وم��واق��ف ا�شطفاف 

عامودي  ط��ائ��رات  ومهبط  املراجعني،  ملركبات 

ل���اإ����ش���ع���اف اجل������وي، وحم���ط���ة م��ع��اجل��ة م��ي��اه 

ال�شرف ال�شحي.

يذكر ان وزير ال�شحة، كان قد افتتح يف �شهر 

لعيادات  الأوىل  الت�شغيلية  املرحلة  املا�شي  اآذار 

موؤكدا  احلكومي،  الطفيلة  م�شت�شفى  وط��وارئ 

الوزارة ليكون م�شت�شفى الطفيلة �شرحا  �شعي 

التخ�ش�شات  خمتلف  يحت�شن  تعليميا  طبيا 

اخلدمات  نوعية  تطوير  يف  لاإ�شهام  الطبية 

ال�شحية املقدمة لأبناء الطفيلة.

 رئيس الوزراء يفتتح مستشفى الطفيلة الحكومي

نب�ض البلد- العقبة

 اأن����ه����ت ����ش���رك���ة واح������ة اأي����ل����ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 

والإداري��ة  والفنية  اللوج�شتية  ا�شتعداداتها 

ل���ش��ت�����ش��اف��ة ب��ط��ول��ة ك���اأ����س اآ���ش��ي��ا ال��دول��ي��ة 

ال��ت��ي   2022 وال����دواث����ل����ون  ل��ل��رتاي��ث��ل��ون 

�شتنظمها رابطة الرتايثلون الأردنية، حتت 

رع��اي��ة ���ش��م��و الأم����ري في�شل ب��ن احل�����ش��ني، 

الأول  يف  الأردن��ي��ة،  الأوملبية  اللجنة  رئي�س 

من ت�شرين الول املقبل يف العقبة مب�شاركة 

حملية وعربية وعاملية.

للمرة  ت��ق��ام  ال��ت��ي  البطولة  يف  وي�����ش��ارك 

اأب��رز جنوم  اأيلة،  اخلام�شة يف م�شروع واح��ة 

واحلا�شلون  للرتايثلون،  العامل  وحم��رتيف 

ع��ل��ى ت�����ش��ن��ي��ف دويل م���ن الحت�����اد ال����دويل 

العربية  امل�����ش��ارك��ة  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��رتاي��ث��ل��ون 

واملحلية من جنوم املنتخب الوطني لريا�شة 

الرتايثلون وحمبي ريا�شة الرتايثلون.

بالإ�شافة  امل�شاركة  ال��دول  قائمة  وت�شم 

ال��ع��راق، م�شر، قطر،  م��ن  ك��ا  الأردن،  اإىل 

لبنان،  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  الكويت، 

رومانيا،  الفلبني،  تايبيه،  ال�شني  ���ش��وري��ا، 

ب���ول���ن���دا، ب��ل��ج��ي��ك��ا، ه���ول���ن���دا، ل��وك�����ش��م��ب��ورغ، 

ك��ازاخ�����ش��ت��ان،  ب��ارب��ادو���س،  النم�شا،  ت��اي��ل��ن��د، 

�شلوفاكيا،  ا���ش��رتال��ي��ا،  ���ش��وي�����ش��را،  ال��ي��اب��ان، 

الوليات  كندا،  ترينداد، كرواتيا،  الرازيل، 

امل��ت��ح��دة، ���ش��ن��غ��اف��ورة، ال��ت�����ش��ي��ك، اأوك��ران��ي��ا، 

فرن�شا واأملانيا.

 230 البطولة  يف  امل�شاركني  عدد  ويبلغ 

لعبا ولعبة، يتوزعون على الدول امل�شاركة، 

م�����ن خم��ت��ل��ف  100 لع������ب  ب���ي���ن���ه���م  م�����ن 

لعبا  و130  الأردن،  داخ��ل  من  اجلن�شيات 

قادمني من اخلارج.

و���ش��ب��ق ل�����ش��رك��ة واح�����ة اأي���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 

ب���ط���ولت ك��رى  ن��ظ��م��ت وا���ش��ت�����ش��اف��ت  اأن 

كان  كبري  بنجاح  وال��دواث��ل��ون  للرتايثلون 

اآخ��ره��ا ق��ب��ل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ع���ام 2019، 

موقعها  اأيلة  بواحة  ممثلة  العقبة  لرت�شخ 

امل�شت�شيفة  العاملية  امل��دن  اأ�شهر  قائمة  على 

ج��ان��ب  اإىل  ال���ك���ب���ري  ال���ري���ا����ش���ي  ل���ل���ح���دث 

ل��ن��دن وب��وداب�����ش��ت وب��ك��ني و�شيكاغو ول���وزان 

كوجهة  مكانتها  ي��ع��زز  مب��ا  وج��ول��دك��و���ش��ت، 

عاملية ل�شت�شافة اأبرز الفعاليات والبطولت 

الريا�شية العاملية.

و���ش��ت��ق��ام ب��ط��ول��ة ك���اأ����س اآ���ش��ي��ا ال��دول��ي��ة 

اأيلة  مرافق  �شمن  والدواثلون  للرتايثلون 

لل�شباحة  ال�����ش��واط��ئ  ت�شمل  وال��ت��ي  الآم��ن��ة 

وم�������ش���ارات ال����دراج����ات ال��ه��وائ��ي��ة وري��ا���ش��ة 

اأيلة التي �شيتم وقف  الرك�س �شمن �شوارع 

احلركة عليها ل�شمان �شامة امل�شاركني.

وت�������ش���م اأي����ل����ة اأي�������ش���ا خم��ت��ل��ف امل���راف���ق 

لت�شبح  ال�شياحية  والرتفيهية  الريا�شية 

وج����ه����ة ع���امل���ي���ة ل����ش���ت�������ش���اف���ة ال���ف���ع���ال���ي���ات 

ريا�شيا   230 �شينطلق  حيث  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 

من 34 دولة اإىل حتد ثاثي من ال�شباحة 

والرك�س وركوب الدرجات.

كما �شينطلق م�شار ال�شباق املعتمد عامليا 

م��ن ق��ب��ل الحت����اد ال����دويل ل��ل��رتاي��ث��ل��ون من 

�شاطئ واحة اأيلة اأحد اأجمل ال�شواطئ على 

ال��ب��ح��ر الأح���م���ر واأك���ره���ا ح��ي��وي��ة مب�شافة 

وال����ذي مي��ت��از ب��ج��ودة امل��ي��اه  م��رت   1500
ال��دراج��ات  رك���وب  يليها  لل�شباحة  املنا�شبة 

اأي���ل���ة امل��ح��اط��ة  مل�����ش��اف��ة 40 ك���م يف ����ش���وارع 

باأ�شجار الزينة يتنقل من خالها الدراجون 

وملعب  ال�شطناعية  البحريات  بني ج�شور 

وم��راف��ق  اخل�����ش��راء  مب�شطحاته  اجل��ول��ف 

ال��ب��ح��ري��ة، ثم  امل��دي��ن��ة  �شاحل  امل�����ش��روع على 

مل�شافة  باجلري  ال�شباق  املت�شابقون  يختتم 

اأيلة. واحة  م�شروع  اأر�س  على  كم   10
اأيلة  التنفيذي ل�شركة واحة  املدير  وقال 

ت�شريح  دودي��ن، يف  �شهل  املهند�س  للتطوير 

بطولة  ا�شت�شافة  اإن  ال�شبت،  اليوم  �شحفي 

للمرة  اأي��ل��ة  قلب  يف  للرتايثلون  اآ�شيا  ك��اأ���س 

اأيلة  روؤي���ة  يعك�س  ال��ت��وايل،  على  اخلام�شة 

وامتداد خططها ال�شاعية ملوا�شلة ا�شتقطاب 

نخبة الفعاليات الريا�شية العاملية الكرى، 

دع��م��ا ل��ل��م��ك��ان��ة امل��رم��وق��ة ل��ل��ع��ق��ب��ة، وزي����ادة 

تناف�شيتها �شياحيا.

الفعاليات  وخمتلف  اأي��ل��ة  ان  اىل  وا���ش��ار 

يف ال��ع��ق��ب��ة ي��ف��خ��رون ب��ال��ث��ق��ة ال��ع��امل��ي��ة التي 

حت�������ش���ده���ا امل���م���ل���ك���ة م����ن ق���ب���ل الحت��������ادات 

ال��ري��ا���ش��ي��ة ال���دول���ي���ة ل���ش��ت�����ش��اف��ة ك��رى 

البطولت العاملية، ل �شيما يف اأيلة التي �شبق 

ب��ط��ولت  ع�����ش��رة  م��ن  اأك���ر  ا�شت�شافت  واأن 

واملاراثونات  والرتايثلون  عاملية يف اجلولف 

والتزلج على الكروبات وغريها.

يعك�س  البطولة  ا�شت�شافة هذه  اأن  واأ�شاف 

مدى اهتمام »اأيلة« بالريا�شات بجميع اأنواعها، 

لت�شليط  امل�شتمر  ال�����ش��رك��ة  �شعي  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

الأردن  م��ك��ان��ة  وت��ر���ش��ي��خ  العقبة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 

الريا�شة  خ��ارط��ة  على  اخل�شو�س  وج��ه  على 

على  لقدرتها  والعاملية،  الإقليمية  وال�شياحة 

لهذه  املائمة  الآم��ن��ة  التحتية  البنية  توفري 

الأنواع من الريا�شات النوعية وتوفري الغرف 

يف  امل�شاركني  الريا�شيني  ل�شتقبال  الفندقية 

هذه البطولت وغريهم من ال�شياح.

 أيلة تستعد الستضافة بطولة 
كأس آسيا الدولية للترايثلون 

والدواثلون 2022

نب�ض البلد- عمان

و������ش�����ف مم����ث����ل ق�����ط�����اع ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ات 

الأردن حامت  والإلكرتونيات يف غرفة جتارة 

بداية  منذ  التجاري  القطاع  ن�شاط  الزعبي، 

قا�شيا، وغري م�شبوق مقارنة  كان  باأنه  العام 

مع �شنوات قليلة ما�شية.

hls ال�شبت، »لقد  وقال الزعبي، يف بيان 

ق��ا���س جدا  وم��و���ش��م  ال��ق��ط��اع �شيف  م��ر على 

ال�����ش��رائ��ي��ة �شعيفة  وال���ق���درة  م�����ش��ب��وق،  غ��ري 

جدا«، مقدرا حجم الرتاجع باأعمال القطاع 

ف��ي��م��ا يتعلق  ���ش��واء  ب��امل��ئ��ة،   50 ن�����ش��ب��ت��ه  مب��ا 

اأو التمديدات الكهربائية. بالجهزة 

ال���ذي  احل�����اد  الن��خ��ف��ا���س  »اأن  واأ�����ش����اف 

كبرية  زي���ادة  راف��ق��ة  املبيعات  حجم  ط��ال  مت 

وامل�شتوردات  الب�شائع  من  الكبري  باملخزون 

ما  والتجار،  امل�شتوردين  مبخازن  وتكد�شها 

ترتب عليها تبعات مالية �شواء من فوائد او 

اأجور وعمليات تخزين«.

واأرج��������ع ال���زع���ب���ي ت����راج����ع ن�������ش���اط ق��ط��اع 

�شعف  اإىل  والإل����ك����رتون����ي����ات،  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ات 

تكاليف  وارتفاع  للمواطنني،  ال�شرائية  القدرة 

���ش��راء  ع���ن  ال����ع����زوف  اإىل  اأدى  م���ا  امل��ع��ي�����ش��ة، 

اإل لل�شرورة الق�شوى. الجهزة الكهربائية 

التجار ميلكون خمزونا وافرا  اأن  واأو�شح 

كميات  ج��راء  م�شتودعاتهم  يف  الب�شائع  من 

انخفا�س  �شي�شاحبه  ما  الكبرية  ال�شترياد 

ت��ب��ع��ات مالية  ع��ل��ي��ه��م  و���ش��ريت��ب  ق��ي��م��ت��ه��ا  يف 

و���ش��ي��ل��ح��ق خ�شائر  ال��ق��رو���س،  ج����راء  ع��ال��ي��ة 

 25 لنحو  ت�شل  وال��ت��ج��ار  ب��امل��وردي��ن  ك��ب��رية 

باملئة.

ا���ش��ع��ار  ان��خ��ف��ا���س  اإىل  ال���زع���ب���ي  واأ�����ش����ار 

ت�شل  بن�شبة  املن�شاأ  باد  يف  وامل��واد  الب�شائع 

وزي��ادة  الت�شخم  وارت��ف��اع  باملئة،   20 لنحو 

اأ���ش��ع��ار ال��ف��ائ��دة ب��الإ���ش��اف��ة ل���رتاج���ع اأج���ور 

ال�شحن البحري العاملي بعد و�شوله مل�شتوى 

اإحل������اق ���ش��رر  ����ش���ي���وؤدي اإىل  غ���ري م�����ش��ب��وق، 

باملوردين.

ال�����ك�����ه�����رب�����ائ�����ي�����ات  ق�������ط�������اع  اأن  وب�����������ني 

والإل���ك���رتون���ي���ات م��ت�����ش��اب��ك م���ع ال��ق��ط��اع��ات 

والإن�شاءات،  الإ�شكانات  �شيما  ول  التجارية 

وبخا�شة  ل��ه،  ال��دع��م  ك��ل  ت��وف��ري  يتطلب  م��ا 

تاأجيلها  و����ش���رورة  ب��ال��ق��رو���س  يتعلق  فيما 

ل��ن��ه��اي��ة ال����ع����ام، وم��ن��ح��ه ت�����ش��ه��ي��ات م��ال��ي��ة 

خمف�شة. باأ�شعار 

اإع�����ف�����اءات م��ن  ال���ق���ط���اع  اإىل م��ن��ح  ودع�����ا 

اجلمركية  �شواء  عليه  املفرو�شة  ال�شرائب 

ح�شب  ب��امل��ئ��ة   25 15و  ب���ني  ت�����رتاوح  ال��ت��ي 

عاوة  املبيعات،  �شريبة  اأو  الأجهزة،  نوعية 

ع��ل��ى ت�����ش��دي��د امل�����ش��ت��ح��ق��ات امل��ال��ي��ة ال��ع��ائ��دة 

ل��ل��ت��ج��ار وامل���ق���اول���ني وامل�����وردي�����ن، وت��ي�����ش��ري 

فر�س  بتوليد  ي�شهم  مبا  ال�شتثمار  عمليات 

العمل.

مل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ات  ق��ط��اع  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 

قررته  ال���ذي  اجل��م��رك��ي  بالتخفي�س  ي��ح��َظ 

احل��ك��وم��ة ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل ع��ل��ى الكثري 

تخفي�س  ال��ق��رار  �شمل  حيث  الأ���ش��ن��اف،  من 

وجود  عدم  رغم  منها،  القليل  على  التعرفة 

مثيل لها يف ال�شناعة املحلية، مثل القواطع 

واملراوح. الكهربائية 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ات  ق��ط��اع  »اإن  ال��زع��ب��ي  وق����ال 

والإل����ك����رتون����ي����ات رك����ن ا����ش���ا����س يف ال��ق��ط��اع 

القوية  اأذرع��ه  اأح��د  وي�شكل  برمته  التجاري 

وي��ح��ت��اج ل��ب��ذل امل���زي���د م���ن ال��ع��م��ل ل��ت��ذل��ي��ل 

باجلهود  م�شيدا  تواجهه«،  التي  ال�شعوبات 

واملقايي�س  املوا�شفات  موؤ�ش�شة  تبذلها  التي 

لت�شهيل حركة ان�شياب الب�شائع اإىل اململكة.

الكهربائية  الج��ه��زة  جت���ارة  ان  واأ���ش��اف 

بني  عالية  مناف�شة  ت�شهد  املحلية  بال�شوق 

التجار لتعدد م�شادر امل�شتوردات وكرة عدد 

يتجاوز  الذين  القطاع  يف  العاملني  التجار 

3 اآلف تاجر يعملون ببيع الأجهزة  عددهم 

واملحافظات،  ع��م��ان  بالعا�شمة  الكهربائية 

ووفروا الآلف من فر�س العمل.

الأج�����ه�����زة  ا�����ش����ع����ار  اأن  ال����زع����ب����ي  واأك���������د 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ب��ال�����ش��وق م��ع��ت��دل��ة وم��ق��ب��ول��ة، 

 10 بني  ت��رتاوح  معقولة  بن�شب  وانخف�شت 

من  باأقل  يبيعون  جت��ار  وهناك  باملئة،  و20 

وال��وف��اء  املالية  ال�شيولة  لتوفري  امل��ال  راأ���س 

بالتزاماتهم

نب�ض البلد - فرح مو�سى

من  تقدمه  مبا  اخلريية  اجلمعيات  تعتر 

واملحتاجني من  والي��ت��ام  للفقراء  م��ادي  دع��م 

الأذرع ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ت��ق��دم ال��ع��ون وامل�����ش��اع��دة 

لاأ�شر الفقرية خا�شة وانها تعتراملاذ اآلمن 

للكثريين .

وي���ت�������ش���اءل ال��ب��ع�����س م���ع ت�����ردي الو����ش���اع 

الفقرهل  ح���الت  اع���داد  وارت��ف��اع  القت�شادية 

ما زالت اجلمعيات اخلريية  قادرة على حتمل 

م�شوؤولياتها ؟

قميم اخلريية حممد  رئي�س جمعية  وقال 

ومبالغ  الترعات،  تقدم  اجلمعية  اإن  ال��ع��زام، 

املبالغ  وفق  قيمتها  تتفاوت  ثابتة،  نقدية غري 

امل���ق���دم���ة وع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال ب��ل��غ��ت م���وازن���ة 

اجلمعية العام احلايل األف ديناريف حني بلغت 

العام املا�شي خم�شة اآلف دينار

تخ�شع  اخل���ريي���ة  اجل��م��ع��ي��ات  ان  وا����ش���اف 

ال�شنة  ن��ه��اي��ة  وت��دق��ي��ق احل�����ش��اب��ات  ل��ل��رق��اب��ة 

ال�شول  وفق  مثبتة  امل�شروفات  املالية،وتكون 

املحا�شبية القانونية من حما�شب قانوين يتم 

ار�شالها لوزارة التنمية الجتماعية . 

ت��ت��م  ال������ع������زام ان اوج��������ه الإن������ف������اق  وب������ني 

ال���ش��ارة  م��ع  احل��اج��ة  وا���ش��ح��اب  للم�شتحقني 

اىل وجود التزامات مالية �شهرية ترتتب على 

من  ت�شغيلية  وم�شاريف  امل�شتاأجرة  اجلمعيات 

فواتري مياه وكهرباء واإنرتنت، وهاتف.  

ولفت اىل ان الإنفاق يتم بطريقة ي�شتفيد 

منها اأكر عدد ممكن من املحتاجني حيث يتم 

املحتاجني،  على  لتوزيعها  خ��ري،  ط��رود  ���ش��راء 

للموظفني لأنهم ل  دفع مكافاآت  اأحياناً  ويتم 

يتقا�شون رواتب ب�شكل ر�شمي. 

دعما  تقدم  اجلمعية  ان  اىل  ال��ع��زام  وا���ش��ار 

للطالب الفقري، وفق املبالغ التي يتم احل�شول 

ع��ل��ي��ه��ا وب���ذل���ك ت���ك���ون اوج�����ه الن����ف����اق تتفق 

واأهداف اجلمعية.

واكد العزام ان  قلة املوارد املالية تقف عائقاً 

ارب��د   ف�ي  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  طموحات  اأم���ام 

ي�شكل حاجزا  املالية  الإمكانيات  نق�س  ان  كما 

يف حتقيق اأهدافها وبراجمها وان�شطتها . 

وق���ال���ت رئ��ي�����ش��ة ج��م��ع��ي��ة ع���ط���اء ن�����ش��م��ي��ات 

الفئات  اإن جميع  ال�شطناوي،  اإ�شراء  اخلريية، 

امل�����ش��ت��ه��دف��ة ل�����دى اجل��م��ع��ي��ة ه����ي ال���ع���ائ���ات 

الإعاقة،  وذوي  والأرام��ل،  واملطلقات،  الفقرية 

كما تقدم م�شاعدات عينية كالطعام واملاب�س، 

واحتياجات املر�شى كما تنظم ور�شات تدريبية 

وحما�شرات تخ�س املجتمع املحلي، واحتفالت 

التاأكد  وال��دي��ن��ي��ة،وي��ت��م  الوطنية،  باملنا�شبات 

من حاجة املواطن للدعم، من خال مديرية 

التنمية الجتماعية. 

واأ�شافت بالن�شبة لإيرادات اجلمعية  اغلبها 

عينية ولي�شت نقدية حيث تنفق �شنوياً  حوايل 

خم�شة اآلف دينار كترعات عينية. 

اخلريية  اليقني  دار  جمعية  رئي�شة  وبينت 

ع��ل��ى متكني  ان اجل��م��ع��ي��ة تعمل  ال���ع���زام  مت���ام 

الأ����ش���رة وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، ب��ج��وان��ب احل��ي��اة 

الق��ت�����ش��ادي��ة، والج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ث��ق��اف��ي��ة وان  

ت��رع��ات عينية،  اإي����رادات اجلمعية ع��ب��ارة ع��ن 

ونقدية من املح�شنني ولدى اجلمعية م�شروع 

زراعي عبارة عن بيوت با�شتيكية حيث يعمل 

امل�شروع على متكني الأ�شر املحلية ذات الدخل 

املتدين ويقدم لها دخا �شنوياً ب�شيطا.

ك��ورون��ا  ازم���ة  خ��ال  اجلمعية  وا�شتحدثت 

ن���ادي للطفل م��ن خ���ال  ���ش��راك��ات م��ع جهات 

وموؤ�ش�شات  حملي  جمتمع  وموؤ�ش�شات  ر�شمية 

وم��ن��ظ��م��ات حم��ل��ي��ة واج��ن��ب��ي��ة ب���ه���دف متكني 

ال�����ش��ب��اب وا���ش��راك��ه��م ب����دورات ت��وؤه��ل��ه��م ل�شوق 

العمل.

اآلف  خم�شة  ح���وايل  اجلمعية  وت�شتهدف 

دخل  ان  مو�شحة  خمتلفة  برامج  يف  م�شتفيد 

ال��ف   66 امل��ا���ش��ي ح���وايل  ال��ع��ام  ب��ل��غ  اجلمعية 

برامج  ت��ق��دم  كما  ون��ق��دي��ة  م���واد عينية  دي��ن��ار 

توعية لل�شيدات كاأخطار الزواج املبكر وتنظيم 

املخدرات  ومكافحة  العدوانية  ملحاربة  دورات 

حول  ودورات  واملجتمع  ال���ش��رة  على  واأث��ره��ا 

ك��ي��ف��ي��ة اإق����ام����ة م�������ش���روع���ات ���ش��غ��رية واع�����داد 

ميزانية لهذه امل�شروعات.

ال����دع����م احل��ك��وم��ي  ال����ع����زام ان  وا����ش���اف���ت 

حيث  معدوما  يكون  يكاد  اخلريية  للجمعيات 

مل حت�شل اجلمعية خال الع�شر املا�شية على 

دعم ال ملرة واحدة ويف حال ا�شتطعنا احل�شول 

ع���ل���ى دع�����م خ����ارج����ي ف�����ان احل���ك���وم���ة ت��ط��ال��ب 

مبوافقات و�شروط معقدة .

التطوعية  اجلمعيات  ميزانيات  ان  وبينت 

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ا����ش���رتاك���ات الأع�������ش���اء وت��رع��ات 

وال�شخ�شيات  املوؤ�ش�شات  وت��رع��ات  املح�شنني 

عرة  حجر  تقف  واليت  املالية  امل��وارد  وبع�س 

اأمام تنفيذ براجمها ون�شاطاتها. 

يف  الجتماعية  التنمية  م��دي��ر  ق��ال  ب���دوره 

حمافظة اربد الدكتور حممد املومني اإن عدد 

اىل  ي�شل  اإرب��د  ق�شبة  يف  اخلريية  اجلمعيات 

من  فيها  الت�شجيل  اآلية  تكون  جمعية   )٢٢٠(

خ���ال امل��وق��ع الل���ك���رتوين ح��ي��ث ي��ت��م حتديد 

اهداف اجلمعية من قبل الع�شاء املوؤ�شي�شني 

ووفقا لهداف 

كما  امل�شرفة  اجل��ه��ة  حت��دي��د  يتم  اجلمعية 

الأ�شا�شي  اأع�شاء اجلمعية نظامها  يحدد عدد 

ال�����ذي ي���ك���ون مب��ث��اب��ة خ���ارط���ه ط���ري���ق حت��دد 

والهيئة  الإداري����ة،  والهيئة  ع�شو  كل  واج��ب��ات 

العامة،

الرقابة  ال���وزارة يف  دور  اهمية   اىل  وا���ش��ار 

الهيئة  ���ش��ج��ات  ع��ل��ى  وال��ت��ف��ت��ي�����س  وامل��ت��اب��ع��ة 

الإدارية و�شندات القب�س وال�شرف  ون�شاطات 

اجلمعية ب�شكل عام.

نب�ض البلد- عّمان

اتفاقية  ال�شحية  احل��و���ش��ب��ة  ���ش��رك��ة  وق��ع��ت 

الأردين بهدف تقدمي  الريد  �شركة  تعاون مع 

وزارة  ملر�شى  ال�شهرية  الأدوي���ة  تو�شيل  خدمة 

لت�شهيل  اململكة  حم��اف��ظ��ات  جميع  يف  ال�شحة 

وزارة  مر�شى  م��ن  مل�شتحقيها  الأدوي����ة  و���ش��ول 

ال�شحة.

�شحفي  بيان  يف  ال�شحية  احلو�شبة  وق��ال��ت 

ام�س ال�شبت، اإن التفاقية وقعتها عن »احلو�شبة 

ال�����ش��ح��ي��ة« رئ��ي�����ش��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي امل��ه��ن��د���س عمر 

اإب��راه��ي��م ع��اي�����س، وع���ن ال��ري��د الأردين امل��دي��ر 

من  ع��دد  بح�شور  اللحام  خالد  الدكتور  ال��ع��ام 

كبار املوظفني من اجلانبني.

من  للمر�شى  �شيتاح  الت��ف��اق��ي��ة،  ومب��وج��ب 

مراجعي امل�شت�شفيات واملن�شاآت ال�شحية التابعة 

»حكيم«،  برنامج  تطبق  وال��ت��ي  ال�شحة  ل���وزارة 

طلب اأدويتهم ال�شهرية من خال خدمة تو�شيل 

ال�شحية«  »احل��و���ش��ب��ة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  الأدوي������ة 

�شيقوم  حيث  »ح��ك��ي��م��ي«،  وتطبيق  من�شة  على 

الأدوية  ا�شتام  يتقدمي خدمة  الأردين  الريد 

وتو�شيلها اإىل املر�شى املنتفعني بوا�شطة طرود 

وحافظات خا�شة وبر�شوم ثابتة جلميع املناطق 

على  املر�شى  ح�شول  لت�شهيل  اإلكرتونياً،  تدفع 

اأدويتهم دون احلاجة ملراجعة املن�شاآت ال�شحية.

وت�شمل امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية املطبقة 

17 من�شاأة  خلدمة طلب تو�شيل الأدوية حالياً 

الدكتور  م�شت�شفى  و  الب�شري،  م�شت�شفيات  وهي 

جميل التوتنجي، ومركز �شحي عمان ال�شامل، 

ال�شامل، ومركز �شحي  اللويبدة  ومركز �شحي 

اأب����و ن�����ش��ري ال�����ش��ام��ل، وم��رك��ز ���ش��ح��ي اجلبيهة 

ال�����ش��ام��ل، وم���رك���ز ���ش��ح��ي ال��ه��ا���ش��م��ي ال�����ش��م��ايل 

ال�شامل، ومركز �شحي طربور ال�شامل، ومركز 

ال�����ش��ام��ل، وم��رك��ز �شحي  ال�����ش��ري  ���ش��ح��ي وادي 

القوي�شمة  ���ش��ح��ي  وم���رك���ز  ال�����ش��ام��ل،  اجل���وف���ة 

ال�����ش��ام��ل، وم���رك���ز ���ش��ح��ي اأم ق�����ش��ري امل��ق��اب��ل��ني 

ال�شامل،  ال�شوق  ال�شامل، ومركز �شحي خريبة 

�شحي  وم��رك��ز  ال�شامل،  �شحاب  �شحي  وم��رك��ز 

ال�شامل،  ناعور  �شحي  ومركز  ال�شامل،  �شويلح 

ومركز �شحي تاع العلي الأويل، و�شيتم اإ�شافة 

من�شاآت �شحية اأخرى تباعاً.

من  املنتفعون  �شيتمكن  الإتفاقية،  ومبوجب 

اأدويتهم  تو�شيل  عملية  تتبع  من  اخلدمة  هذه 

من  »حكيمي«  وتطبيق  من�شة  على  ال�شهرية 

الأردين  الريد  �شيوفرها  خا�شة  اأنظمة  خال 

لتلك الغاية.

بتوقيع  اعتزازه  عن  عاي�س  املهند�س  واأع��رب 

هذه التفاقية مع �شركة الريد الأردين، موؤكداً 

امل��ر���ش��ى  ع��ل��ى  الت�شهيل  ه��دف��ه��ا  الت��ف��اق��ي��ة  اأن 

حيث  اأمكن،  ما  عليهم  واجلهد  الوقت  وتوفري 

�شيكون مبقدورهم طلب اأدويتهم ب�شهولة وي�شر 

اإليهم  تو�شيلها  ثم  ومن  »حكيمي«  تطبيق  من 

من خال »الريد الأردين« ب�شكل �شريع واآمن.

اللحام على  الدكتور خالد  اأكد  ومن جانبه، 

اأهمية خدمة تو�شيل الأدوية املزمنة يف ت�شهيل 

كبار  فئة  وخا�شًة  املر�شى  عن  العناء  وتخفيف 

م�شتمرة  الأردين  ال��ري��د  ���ش��رك��ة  واأن  ال�����ش��ن، 

الريدية  اخل��دم��ات  اأف�شل  ت��ق��دمي  يف  ب��دوره��ا 

احتياجات  وف��ق  املتنوعة  واملالية  واللوج�شتية 

ال�����ش��وق امل��ت��غ��رية، اأ���ش��وة ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ري��دي��ة 

اأع��م��ال جديدة  اع��ت��م��دت من���اذج  وال��ت��ي  العاملية 

من بينها خدمة تو�شيل الأدوية للمر�شى على 

عناوينهم املحددة بالتعاون مع القطاع ال�شحي، 

حيث حتقق هذه اخلدمة قيمة م�شافة ونوعية 

التاأكيد  مت  كما  املجال،  هذا  يف  الأردين  للريد 

ال�شروط واملتطلبات  الإلتزام بتوفري كافة  على 

اخل��ا���ش��ة ب��اخل��دم��ة مب��وث��وق��ي��ة ودق���ة ت��ام��ة مع 

احلفاظ على خ�شو�شية املر�شى.

 الزعبي: موسم قاس يمر على قطاع الكهربائيات واإللكترونيات

جمعيات خيرية تقيم مشاريع زراعية لتمكين األسر 
ذات الدخل المتدني 

 إتفاقية تعاون لتسهيل وصول األدوية لمستحقيها 
من مرضى وزارة الصحة

نب�ض البلد- عمان

النابل�شي،  ال�����ش��ب��اب حم��م��د  ���ش��ارك وزي���ر   

لل�شباب  الأردين  الوطني  الئ��ت��اف  اأع�شاء 

2250، فعاليات الرنامج  وال�شام والأمن 

امل���ب���ادرات  ال���ذي نظمته م��دي��ري��ة  ال��ت��دري��ب��ي 

ال�����ش��ب��اب��ي��ة وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف ال������وزارة، 

مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شام.

قال  ال�شبت،  ام�����س  ال����وزارة  لبيان  ووف��ق��ا 

عن  ال�����ش��ادر   2250 ال���ق���رار  اإن  ال��ن��اب��ل�����ش��ي 

امل��ت��ح��دة، ج��اء ثمرة  الأم���ن يف الأمم  جمل�س 

ج���ه���ود ���ش��م��و الأم������ري احل�����ش��ني ب���ن ع��ب��داهلل 

ت���روؤ����ش���ه جل�شة  خ����ال  ال��ع��ه��د،  ال���ث���اين ويل 

جمل�س الأمن عام 2015، وتقدمه مب�شروع 

قرار حول »ال�شباب وال�شام والأمن« اعتمده 

اإىل تعزيز م�شاركة  املجل�س بالإجماع، يهدف 

ال��دول��ي��ني وح��ث  ال�شلم والأم����ن  ال�����ش��ب��اب يف 

الدول الأع�شاء على النظر يف ال�شبل الكفيلة 

عمليات  يف  لل�شباب  ال�شامل  التمثيل  ل��زي��ادة 

ملنع  امل�����ش��ت��وي��ات  جميع  ع��ل��ى  ال���ق���رارات  �شنع 

ن�شوب النزاعات وحلها.

من  ت�شعى  ال���وزارة  اأن  النابل�شي،  واأ���ش��اف 

القرار  ترجمة  اىل  الوطني  الئتاف  خال 

2250 من خال خطة عمل وطنية، ت�شهم 
الأم��ن  حتقيق  يف  ال�شباب  م�شاركة  تعزيز  يف 

وال�شام من خال املبادرات وامل�شاريع املنبثقة 

عن ال�شباب الأع�شاء وال�شركاء، لفتا اإىل اأن 

ال�شرتاتيجية  اإع���داد  جلنة  ي��رتاأ���س  الأردن 

العربية لل�شباب والأمن وال�شلم .

�شارك  ال���ذي  ال��رن��ام��ج  فعاليات  وا�شتملت 

ب���ه 24 ���ش��اب��ا و����ش���اب���ة، واأق����ي����م يف ب��ي��ت ���ش��ب��اب 

 2250 بالقرار  تعريفية  جل�شات  على  جر�س، 

وحماوره، وجل�شات تدريبية عن توا�شل ايجابي 

امل�شاركة  واآليات  التعاون  على  مبنية  ومقاربات 

اإىل �شياغة  واليافعني و�شول  لل�شباب  الفاعلة 

خطة عمل م�شرتكة من ال�شباب الع�شاء.

 النابلسي يشارك في البرنامج 
التدريبي لإلئتالف الوطني للشباب 

والسالم واألمن



نب�ض البلد- عمان

 اأظ���ه���ر ال��ت��ق��ري��ر ال������دوري ال�����ش��ه��ري لأب����رز 

اإجن�����ازات امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى حل��ق��وق الأ���ش��خ��ا���ص 

الربامج  حجم  املا�شي،  اآب  ل�شهر  الإع��اق��ة  ذوي 

الرئي�شي  امل��ك��ت��ب  ق��ب��ل  امل��ن��ف��ذة م���ن  وامل�����ش��اري��ع 

ومكاتب الرتباط التابعة للمجل�ص يف الأقاليم 

الثالثة، وطبيعة هذه امل�شاريع وامل�شتفيدين من 

هذه الربامج.

الطبية  ال��ل��ج��ان  ب��ا���ش��رت  التقرير،  وبح�شب 

من  �شخ�شا   260 وت�شخي�ص  لتقييم  بالنعقاد 

اإقليم  يف  الإع���اق���ات  خمتلف  م��ن  الإع���اق���ة  ذوي 

الو�شط، وذلك �شمن املرحلة التح�شريية للبدء 

با�شدار البطاقة التعريفية.

حتليل  زي����ارات  تنفيذ  م��ن  املجل�ص  وان��ت��ه��ى 

الدخول  املتقدمة بطلب  املوؤ�ش�شات  الفجوات يف 

على  للح�شول  املوؤ�ش�شات  حت�شري  م�����ش��روع  يف 

21 موؤ�ش�شة  العتمادية، حيث نفذت الزيارات ل� 

يف اأقاليم اململكة الثالثة.

العتمادية  برنامج  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ش��ار 

�����ش����روري جل��م��ي��ع امل���وؤ����ش�������ش���ات، ك���ون���ه ي��ل��زم��ه��ا 

التي  والج���راءات  بال�شيا�شات  التقيد  ب�شرورة 

تعمل على حت�شني اخلدمات املقدمة، كما ي�شجع 

املوؤ�ش�شات على التعلم والتدرب امل�شتمر.

جل�شات  بعقد  ب��داأ  املجل�ص  اأن  التقرير  وب��ني 

والأ���ش��ك��ال  التي�شريية  ال��رت��ي��ب��ات  دل��ي��ل  اإع����داد 

املي�شرة يف املدار�ص الداجمة، والذي يهدف اىل 

املعلم  اأو  لالأخ�شائي  م�شاعدة  خ��ي��ارات  ت��وف��ري 

امل�شاند ت�شم تكييفات واأ�شكال مي�شرة وترتيبات 

ال���غ���رف ال�شفية  اإع���اق���ة داخ����ل  ت��ي�����ش��ريي��ة ل��ك��ل 

مب�����ش��ارك��ة  ال���داجم���ة  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 

جمموعة من اخلرباء مبا فيهم خرباء من ذوي 

الإعاقة.

الإدارة  معهد  م��ع  وق��ع  املجل�ص  اأن  واأو���ش��ح 

ال��ع��ام��ة م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب��ه��دف ال���ب���دء بتنفيذ 

امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ت���دري���ب وت��اأه��ي��ل )230( 

�شخ�شا من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلا�شلني 

التخ�ش�شات  م���ن  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص  درج����ة  ع��ل��ى 

توظيف  بطلبات  واملتقدمني  وال��راك��دة  امل�شبعة 

لدى ديوان اخلدمة املدنية، بحيث يتم تدريبهم 

العمل وذلك �شمن جهود  وفق احتياجات �شوق 

الإعاقة يف  الأ�شخا�ص ذوي  املجل�ص لتعزيز حق 

بيئة العمل، واإزالة املعيقات التي تواجههم.

واأكد اأي�شا ا�شتمرار املجل�ص مبتابعة ا�شتقبال 

ال�����ش��ك��اوى وال����ش���ت���ف�������ش���ارات ح��ي��ث ت��ع��ام��ل مع 

خمتلف  عرب  عليها  ال��رد  ومت  ا�شتف�شارا   )161(

الجتماعي  التوا�شل  )مواقع  الت�شال  قنوات 

اخلا�شة باملجل�ص، واملن�شة احلكومية ل�شتقبال 

ال�شكاوى، وعرب الهاتف(.

ووف��ق��ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ا���ش��ت��ك��م��ل امل��ج��ل�����ص تقدمي 

ال��دع��م ال��ف��ن��ي لتهيئة امل��ب��اين اخل��ا���ش��ة ب����)12( 

واإعداد  واخلا�ص،  العام  القطاعني  موؤ�ش�شة من 

ال���ت���ق���اري���ر ح����ول م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

اإطار  يف  وذل��ك  التقديرية،  وكلفها  لها  الالزمة 

ذوي  لالأ�شخا�ص  العامة  واملرافق  املباين  تهيئة 

الإعاقة.

وتابع، ان املجل�ص وفر الرجمة بلغة الإ�شارة 

ت��دري��ب��ي��ة،  ور������ص  ال�����ش��م يف )6(  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 

بلغة  ت��وع��وي��ني  فلمني  ت��رج��م��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

الإ�شارة.

والتاأهيل  التمكني  م�شروع  �شمن  ق��دم  كما 

املجتمعي بالتعاون مع جمعية �شيدات ال�شليل، 

 )137( املجتمعي  للتاأهيل  الوطنية  واجلمعية 

ل��الأط��ف��ال ذوي  ون��ط��ق��ي  ع���الج طبيعي  خ��دم��ة 

الإعاقة يف منطقتي الأغوار اجلنوبية وال�شليل 

بواقع )254( جل�شة.

التدريبية  ب��راجم��ه  عقد  املجل�ص  وا�شتكمل 

والتوعوية للكوادر العاملة يف عدد من اجلهات 

 )219( مب�����ش��ارك��ة  اآب  ���ش��ه��ر  خ����الل  ال�����ش��ري��ك��ة 

م��ت��درب��ا وم��ت��درب��ة م��وزع��ني ع��ل��ى �شبعة ب��رام��ج 

اعتماد  تاأهيل �شباط  برنامج  تدريبية ت�شمنت 

للموؤ�ش�شات العاملة مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

الذهنية وا�شطراب طيف التوحد، وبرنامج رفع 

الختبارات  على  بالت�شخي�ص  العاملني  ك��ف��اءة 

ال�شيكومرية احلديثة.

وقال التقرير، اإن املجل�ص نفذ وبالتعاون مع 

جمعية خطوتنا برنامج تقدمي الدعم التماثلي 

لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة )م�شورة النظراء(.

التوا�شل  م��ه��ارات  برنامج  املجل�ص  نفذ  كما 

يف  العاملة  للكوادر  اإنعا�شية  دورة  الإ���ش��ارة  بلغة 

العام على خط الطوارئ لل�شم  مديرية الأم��ن 

.114

تاأهيل  برنامج  عقد  مت  اأن��ه  التقرير  واأو�شح 

الطفولة  على  احل�شانات  يف  الرعاية  ملقدمات 

امل��ب��ك��رة م��ن��ذ ال�����ولدة ح��ت��ى ع��م��ر اأرب����ع ���ش��ن��وات، 

امل�شتمر  التعليم  ب��رن��ام��ج  بعقد  امل��ج��ل�����ص  وق���ام 

لفريق مقيمي املوؤ�ش�شات العاملة مع الأ�شخا�ص 

اإذك��اء وعي  املعتمدين، اىل جانب  الإع��اق��ة  ذوي 

املوؤ�ش�شات ال�شحية للح�شول على العتمادية.

 األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يصدر تقريره عن شهر آب

 تخريج الفوج الـ 50 من مشروع 
ازدهــار باالغوار الوسطى

 بلدية عجلون تنظم ورشة عن 
مصفوفة النزاهة ومكافحة الفساد

نب�ص البلد- الأغوار الو�شطى

اكد رئي�ص الحتاد العام للجمعيات اخلريية 

الذي  ال��دور  اأهمية  ع�شيبات  عاطف  الدكتور 

تقوم به اجلمعيات يف اإحداث التنمية من خالل 

امل�شاريع و املبادرات والن�شطة التي تنظمها.

وا����ش���اف خ���الل رع��اي��ت��ه ف��ع��ال��ي��ات تخريج 

ال��ف��وج اخل��م�����ش��ني م��ن م�����ش��روع ازده�����ار ال��ذي 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعيتي  ال��ع��ام  ينفذه الحت����اد 

الرو�شة  �شيدات  و  اخل��ريي��ة  التنموية  ال���ش��ر 

الو�شطى”  ب��الغ��وار  الرو�شة  بلدية  قاعة  يف 

امل�شاريع  ه��ذه  نفتخر بدعم وحتفيز مثل  اننا 

ال��رائ��دة التي ت�شهم بزيادة الوعي  امل��ب��ادرات  و 

ومتكني ال�شيدات«.

م��ف��ت��وح��ة  الحت������اد  اب������واب  اأن  اىل  وا�����ش����ار 

ل�شتقبال اأي م�شروع نوعي يف اأي حمافظة من 

حمافظات اململكة، يهدف اىل حتقيق الفائدة 

الفقر  م�شكلتي  ب��ح��ل  وي�����ش��اه��م  ل��ل��م��ج��ت��م��ع، 

والبطالة.

ات��ف��اق��ي��ة مع  اأن الحت�����اد وق���ع  وا����ش���ار اىل 

لتنفيذ  اخل��ريي��������ة  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال����ش���ر  جمعية 

م�����ش��روع ت���دري���ب وت���اأه���ي���ل ال�����ش��ي��دات ب��امل��ه��ن 

اإ���ش��راك  ب��ه��دف  ا���ش��ه��ر  خم�شة  مل���دة  الفندقية 

اجلمعيات يف الن�شطة والفعاليات التي تنظمها 

الحتادات وتوجيهها لتقدمي درا�شات وم�شاريع 

لتعزيز اآليات عملها.

التدبري  جم���الت  على  ال��ت��دري��ب  وي�شتمل 

الفندقي وخدمة الطعام الفندقي وال�شتقبال 

والم���ن واحل��م��اي��ة وال��ت��دري��ب��ات ال��ت��ي تخت�ص 

باحلقوق القانونية للمراأة.

زي��ارات��ه  وا���ش��ار اىل ان الحت���اد م�شتمر يف 

اجل  باملحافظات من  الحت���ادات  ولقاءاته مع 

تعزيز اآليات العمل والنهو�ص بر�شالته واهدافه 

خدمة للجمعيات واملجتمع، مبينا انه مت اإجراء 

لقاءات يف اربد وعجلون وجر�ص.

البلقاء  يف  اجلمعيات  احت���اد  رئي�ص  وا���ش��اد 

علي خري�شات بدعم الحت���ادات يف املحافظات 

وتفعيل عمل اجلمعيات من خالل تعزيز النهج 

العمل  لتحقيق  املعنية  اجلهات  مع  الت�شاركي 

والجناز واحداث التنمية.

التنموية  ال���ش��ر  جمعية  رئي�شة  وا����ش���ارت 

ال��ذي  ازده���ار  م�شروع  ان  اىل  ال�شعدي  مي�شر 

بداأته اجلمعية منذ عام 2002 الول من نوعه 

 1400 ي��ق��ارب  م��ا  ت��دري��ب  خ��الل��ه  وا�شتطاعت 

ورع��اي��ة  املنزلي��ة  الدارة  م��ه��ارات  على  �شيدة 

ا�ش�ص علمية المر  الطفال وفن املطبخ على 

فر�ص  على  ح�شولهن  امكانية  �شاعف  ال��ذي 

عمل منا�شبة.

اخلريية  الرو�شة  جمعية  رئي�شة  واعلنت 

مرمي هوميل عن ا�شتفادة 15 �شيدة من الغوار 

مت تدريبهن على موا�شيع خمتلفة ملدة ع�شرة 

ايام والذي اتاح لهن احل�شول على وظائف يف 

عدد من املواقع.

وع��ربت م�شاركات وه��ن منى علي و�شبحا 

النواجي عن مدى �شعادتهن للم�شاركة يف هذا 

امل�شروع الذي �شاهم يف توفري فر�ص عمل لهن 

وحت�شني دخلهن.

ويف نهاية احلفل الذي ح�شره نائب رئي�ص 

الحت������اد ال���ع���ام ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ع��ي��ا���ص ك��ري�����ش��ان 

وم�����ش��اع��د م��ت�����ش��رف ل����واء ال�����ش��ون��ة الو�شطى 

العبادي  زاه��ر  التنمية  البقور ومدير  حممود 

ورئي�ص بلدية ال�شونه احمد العوران وعدد من 

امل�شاريع يف  املحافظة ومديرة  اع�شاء جمل�ص 

الحتاد �شذى قطي�شات، �شلم الدكتور ع�شيبات 

ال�شهادات اىل امل�شاركات.

ال��ع��ام ق��دم مبلغ خم�شة  وي�شار ان الحت���اد 

اآلف دينار جلمعية ال�شر التنموية.

نب�ض البلد- عجلون

نظمت بلدية عجلون الكربى، ام�ص ال�شبت 

املديريات  مل���دراء  ور�شة  احل�شرية،  القرية  يف 

واملوظفني املعنيني مبناق�شة م�شفوفة النزاهة 

ومكافحة الف�شاد.

اإىل  ال��زغ��ول  ح��م��زة  البلدية  رئي�ص  واأ���ش��ار 

�شرورة العمل بروح الفريق والتعاون التام بني 

املختلفة،  واأق�شامها  البلدية  مديريات  جميع 

التزام كل مديرية بتقدمي  اأهمية  اإىل  م�شرياً 

وت�شليمها  منها  املطلوبة  واملعلومات  الوثائق 

ملقرر اللجنة التي �شكلت لهذه الغاية ليجري 

الرتباط،  �شابط  واأو�شح  وتوثيقها.  اأر�شفتها 

م�شاعد رئي�ص البلدية ل�شوؤون املناطق، حممد 

اأعدته  ال���ذي  ال�شتبيان  تعبئة  اآل��ي��ة  الق�شاة، 

مدى  لقيا�ص  الف�شاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة 

تطبيق ال��ب��ل��دي��ات مل��ع��اي��ري: ���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون، 

وامل�شاءلة واملحا�شبة، والعدالة وامل�شاواة وتكافوؤ 

الفر�ص، واحلاكمية الر�شيدة وال�شفافية، من 

خ��الل الإج��اب��ة عن ع��دد من الأ�شئلة املتعلقة 

بتطبيق البلدية لهذه املعايري.
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 أورنج األردن: سنستثمر بقوة في تقنية الجيل الخامس األعوام المقبلة

نب�ض البلد- عمان

“�أورجن  اأك����د ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��������ش��رك��ة   

الأردن” تريي ماريني اأن اأورجن الأردن �شت�شتثمر 

ب�شكل كبري يف اجل��ي��ل اخل��ام�����ص خ��الل الأع���وام 

املقبلة لتعزيز بنيتها التحتية القائمة.

ال��ع��امل��ي��ة  اأورجن  جم��م��وع��ة  دع����م  اإىل  واأ�����ش����ار 

لتقدمي خدمات اجليل اخلام�ص يف اململكة، والذي 

الراأ�شمايل  ال�شتثمار  رفع  ال�شركة  نية  متثل يف 

مل�شاندة اأورجن الأردن واإتاحة اخلربة املتميزة التي 

نالتها املجموعة العاملية يف اإطالق اجليل اخلام�ص 

اإ�شبانيا  �شلوفاكيا،  ف��رن�����ش��ا،  منها  ع���ّدة  دول  يف 

ت��وّق��ع��ات جت���اوز ا�شراكات  وب��ول��ن��دا، خا�شة م��ع 

اجل��ي��ل اخل��ام�����ص امل��ل��ي��ار يف جميع اأن��ح��اء العامل 

خالل العام احلايل.

اأه��م��ي��ة الت��ف��اق��ي��ة التي  ول��ف��ت م��اري��ن��ي اإىل 

قطاع  تنظيم  هيئة  م��ع  اأخ���ريا  ال�شركة  وّقعتها 

الت�شالت يف متهيد الطريق مل�شتقبل الت�شالت 

يف الأردن.

واأو�شح اأنه مبوجب التفاقية، �شتمنح الهيئة 

رخ�ص ت��رددات اجليل اخلام�ص، بحيث يلتزم كل 

ب��اإط��الق خدمات  الرخي�ص  م���زّود حا�شل على 

اجليل اخلام�ص جتارياً خالل مدة ل تتجاوز 18 

�شهراً من تاريخ ترخي�شها.

واأ�شار يف حديث لوكالة الأنباء الأردنية )برا( 

اجليل  خ��دم��ات  اإدخ����ال  يف  التفاقية  اأهمية  اإىل 

ح�شول  معترباً  الأردين،  ال�شوق  اإىل  اخلام�ص 

التي  ال����رددات  الت�����ش��الت على رخ�ص  م�شغلي 

تتيح ت��ق��دمي ه���ذه اخل���دم���ات ان��ط��الق��ة ج��دي��دة 

املحلي  املعلومات  لقطاع الت�شالت وتكنولوجيا 

ومن������وذج الأع����م����ال يف ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي 

اأ�شبحت احللول الرقمية جزءاً ل يتجّزاأ منها.

وق�����ال م���اري���ن���ي: اإن ت���وف���ر خ���دم���ات اجل��ي��ل 

�شيما  ل  ن��وع��ي��ة،  نقلة  يعد  اململكة  يف  اخل��ام�����ص 

ال��ذي ج��اء نتيجة جهد دوؤوب  من حيث التفاق 

بني م�شغلي الت�شالت وكل من وزارة القت�شاد 

الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الت�شالت 

ب��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��ام��ي��ة م��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

اإطالق  بالتزامن مع  الإع��الن عنه  الثاين، ليتم 

خدمات  وباعتبار  الق��ت�����ش��ادي،  التحديث  روؤي���ة 

ال��روؤي��ة اخلا�شة  رك��ائ��ز  اإح���دى  اجليل اخلام�ص 

بقطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

وح������ول ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة خل���دم���ات اجل��ي��ل 

اخلام�ص، اأكد ماريني اأن الإمكانات التي �شتتيحها 

هذه التقنية هائلة وغري م�شبوقة، اإذ تقرن هذه 

العامل  وتقنيات  ال�شطناعي  بالذكاء  اخلدمات 

الفرا�شي واإنرنت الأ�شياء من خالل تطبيقات 

وا���ش��ت��خ��دام��ات ج���دي���دة يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

لتطوير النقل وال�شحة والطاقة والتعليم.

ملنظومة  الطريق  اخل��دم��ة مت��ّه��د  اأن  وت��اب��ع: 

رقمية م��راب��ط��ة ب�شكل ج��دي��د ك��ل��ّي��اً ع��رب امل��دن 

الذكية واأمتتة العمليات بف�شل الكفاءة وال�شرعة 

التي  العالية  وال�شعة  ال�شتجابة  وق��ت  وخف�ص 

ت�شمنها، مقارنة بالتقنيات ال�شابقة.

واأ�شاف اأن هذه التقنية �شتمّكن القطاعات من 

رفع كفاءة الأداء وتقليل كلف ال�شتثمار وتعزيز 

لالأعمال  ج��دي��دة  ط��رق  وا�شتك�شاف  الإن��ت��اج��ي��ة 

مع احلفاظ على امل�شوؤولية البيئية، كما �شتدفع 

خمتلف  يف  حديثة  تطبيقات  لبتكار  الرياديني 

وغريها،  وال��زراع��ي  الطبي  كالقطاع  القطاعات 

جميع  يف  ال�شتثمار  ل��دع��م  رك��ي��زة  يجعلها  مم��ا 

م�شتوى  على  والتنموية  القت�شادية  امل��ج��الت 

كمزّود  الأردن  اأورجن  دور  ماريني  واأك��د  اململكة. 

ا�شتثماراتها  رقمي وم�شوؤول، حيث جت��اوز حجم 

1.3 مليار دينار، يف حني توا�شل عرب  اململكة  يف 

اإطالق تقنية اجليل اخلام�ص م�شاهمتها يف روؤية 

التطّور  بذلك  تدعم  اإذ  القت�شادي،  التحديث 

ال��رق��م��ي م���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي 

املجتمعي

االعالين
08 االحد   12/ 12 / 2021

رقم العدد   5899

العالناتكم

 يف 

065606300
065606301

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

)مياه ربوع �سويلح ال�سحية  ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )209835( 

با�سم )خملد عبد الرحمن غثيان احل�سامية  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عبد املالك 

علي ابراهيم ابو ريا  ( 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 )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) الدوائية    التقنية  ادوي��ة  )م�ستودع 

)267527( با�سم )احمد ابراهيم �سليمان �سلبي   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سركة 

م�ستودع ادوية التقنية للم�ستلزمات الدوائية   ذ م م  ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام  ح�سن ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة خ�سر ابو ن�سار و �سريكه  وامل�سجلة يف �سجل 

 2011/2/1 بتاريخ   )100530( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : خ�سر ابو ن�سار و �سريكه  

اإىل �سركة : خ�سر خليل ابو ن�سار و �سريكته  

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي 

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ركائز الدارة وحدات االخ�ساب   ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 42187 ( 

بتاريخ ) 2015/11/11 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد فواز ح�سني عبدالعزيز  

عنوان امل�سفي : عمان – الدوار ال�سابع  – مبنى امللكية  – ط3 

– مكتب 303  
خلوي ) 0797414744(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

اللوج�ستيه  واخلدمات  املعدات  لتجارة  ا�سناد  �سركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )28000 ( 

بتاريخ ) 2012/3/18(

ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة  املالية جتاه  �سرورة تقدمي مطالباتهم 

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 : حممد �سليمان عيد العوامله 

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع و�سفي التل ) اجلاردنز ( – عمارة رقم 

85 – الطابق الرابع – مكتب 411 – رقم الهاتف 065521717 – رقم 

الفاك�س 065521919 – �سندوق بريد 3340 الرمز الربيدي 11953

خلوي  0795595794 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   الطاحمون لتجارة 

االلب�سه واالك�س�سوارات   وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )47686( بتاريخ  2017/5/10  

  2022/8/20 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني املحامي 

وان  لل�سركة،  م�سفيا  احل��ار���س    طاهر   « ع�سام  حممد   « ط��ارق 

عنوان امل�سفي هو :

– هاتف   22 – ع��م��ارة  ال��رم��ادي  – ���س��ارع  اذي��ن��ه  – ام  عمان 

0795777791

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

دعوة اجتماع الهيئة العامة الغري عادي
لشركة فانكوفر للمجوهرات

ذات  �سركة  للمجوهرات  فانكوفر  �سركة  يف  الكرمي  ال�سريك  ح�سرة 

م�سوؤولية حمدودة رقم ت�سجيلها لدى مراقب ال�سركات ) 29168 ( .

العامة الغري  الهيئة  ال�سركة دعوتكم حل�سور اجتماع  ي�سر مدير عام 

عادي ملناق�سة االمور التالية مع ال�سركاء :

ا�ستقالة املدير العام .

انتخاب املدير العام اجلديد .

تعديل املفو�سني بالتوقيع .

اال�ستاذ  املحامي  مكتب  يف  وذلك   2022/10/6 املوافق  اخلمي�س  يوم 

خلدون ابو هزمي يف ام اذينة – �سارع ارترييا – عمارة رقم 6 .

املدير العام 
علي محمود علوش

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  �سريكه    و  العي�سى  احمد  خالد  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )122303( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2021/12/21 تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : خالد احمد العي�سى و �سريكه  

اإىل �سركة : خالد احمد العي�سى و �سركاه 

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات 
ا�ستنادا الحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

باأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 

الهيئة العامة ل�سركة ركائز الدارة وحدات االخ�ساب   وامل�سجلة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم 

 ) 42187 ( 

العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   )   2015/11/11  ( بتاريخ 

ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة   2022/8/30 بتاريخ  املنعقد 

ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد حممد فواز ح�سني عبدالعزيز 

م�سفيا لل�سركة 

وان عنوان امل�سفي هو : عمان/ الدوار ال�سابع / مبنى امللكية / 

ط3 مكتب 303 

هاتف : 0797414744 

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي 

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء قصبة املفرق 

رقم ) 456 ( تاريخ 2022/8/22
قد  املفرق   ق�سبة  للواء  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

2022/8/22 وبعد االطالع على قرار  بتاريخ   )  456  ( قررت بقرارها رقم 

اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية لبلدية من�سية بني ح�سن رقم

) 200 / 2022  ( تاريخ 2022/8/16 واملت�سمن :

 ) 1 112 ( حو�س )  املوافقة على تخفي�س احكام اجلزء من القطعة رقم ) 

لوحة ) 2 ( من ارا�سي دير ورق على النحو التايل االرتداد االمامي من ) 15 (

م اىل ) 5 ( م وذلك باجلزء املف�سول واملحيط ب�سارع من جميع اجلهات وح�سب 

الرت�سيم واملخططات املرفقة .

اعاله  القرار  على  املوافقة  املفرق  ق�سبة  للواء  اللوائية  اللجنة  وق��ررت 

وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني 

ويجوز لذوي العالقة االطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم 

واالبنية يف بلدية من�سية بني ح�سن ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب 

االعرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

د. هاني الشورة
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
للواء قصبة املفرق 

العالناتكم

06 560 6300
06 560 6301
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 التأميم .. حل ألمانيا لمواجهة مشكلة الغاز

 أدنوك وطاقة تكمالن تمويل مشروعهما االستراتيجي لنقل الكهرباء

البلد-وكاالت نب�ض 

يف ظ���ل اأزم�����ة ن��ق�����ص ال���غ���از ال��ت��ي ت��ع��اين 

منها كثري من دول الحتاد الأوروبي، وعلى 

اإنها  الأملانية  احلكومة  قالت  اأملانيا،  راأ�سهم 

اإف  اإي  »اإ���ص  �سركة  على  ال�ستحواذ  تدر�ص 

اإي«، وهي اجلزء الأملاين من �سركة للطاقة 

تابعة ل�سركة »غازبروم« الرو�سية.

»دويت�سه  م��وق��ع  ن�سره  تقرير  وبح�سب 

اأول  ظ��ه��رت  فقد  اجلمعة،  الأمل����اين،  فيلي« 

اأن���ب���اء ع��ن ت��اأم��ي��م ال�����س��رك��ة يف جم��ل��ة »دي��ر 

�سبيغل« الأملانية ال�سهرية.

وب����ع����د الأن�����ب�����اء ع����ن ال����ت����اأم����ي����م، ذك����رت 

امل��ت��ح��دة ب��ا���س��م وزي����ر الق��ت�����س��اد الأمل�����اين، 

بالفعل جتري  اأن احلكومة  روب��رت هابيك، 

حمادثات عن م�ستقبل �سركة.

وتاأتي ت�سريحات احلكومة الأملانية بعد 

���س��اب��ق نيتها  اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة يف وق���ت  اأن 

ال�ستحواذ على ح�سة 99 باملئة من �سركة 

»ي��ون��ي��ب��ري« ل���س��ت��رياد ال���غ���از، وال��ت��ي كانت 

ت��واج��ه خم��اط��ر اق��ت�����س��ادي��ة نتيجة ت��راج��ع 

وتوقف اإمدادات الغاز الرو�سي.

�ست�سرتي  اإنها  الأملانية  احلكومة  وقالت 

يف  الفنلندية  »ف��ورت��وم«  �سركة  ح�سة  كامل 

»يونيرب« ب�سعر 1.70 يورو لل�سهم، لت�سل 

ح�ستها الإجمالية اإىل حوايل 99 باملئة من 

برلني  خطة  �سمن  وذل��ك  »يونيرب«،  اأ�سهم 

لإنقاذ ال�سركة املتعرثة.

�سهم  قفز  ال�سفقة  ع��ن  الإع���ان   وعقب 

���س��رك��ة »ف����ورت����وم« ب���اأك���رث م���ن 20 ب��امل��ئ��ة، 

الأغلبية يف  والتي كانت ت�سيطر على ح�سة 

»يونيرب« التي هبط �سهمها بنحو 23 باملئة.

ومع اقرتاب ف�سل ال�ستاء، ت�سعى اأملانيا، 

اأوروب��ا، ملحاولة زي��ادة �سعة  اأكرب اقت�ساد يف 

 90 خم��زون��ات��ه��ا م���ن ال���غ���از اإىل م�����س��ت��وى 

باملئة.

يجب  اأملانيا  اإن  اخلمي�ص،  هابيك،  وق��ال 

اأن ت�ستفيد ب�سكل كامل من �سيا�ساتها املالية 

وحماية  القت�سادي  و�سعها  على  للحفاظ 

ا�ستثماراتها التجارية وم�سانعها.

ال��غ��از  واردات  ا����س���ت���ب���دال  اأن  واأ�����س����اف 

الرو�سي �سيكلف اأملانيا نحو 60 مليار يورو، 

العام  58.14 مليار دولر، خال  اأي نحو 

اجلاري، ونحو 100 مليار يورو )96.90 

مليار دولر( يف العام القادم.

ف��ي��ل��ي«، فقد  »دوي��ت�����س��ه  ت��ق��ري��ر  وبح�سب 

ق��ام��ت احل��ك��وم��ة الأمل��ان��ي��ة ب��ت��اأم��ي��م م�سفاة 

ن��ف��ط رو���س��ي��ة ت���وف���ر ن��ح��و 90 ب��امل��ئ��ة من 

الوقود للعا�سمة الأملانية برلني.

اأملانيا  فاإن  »يونيبري«،  �سركة  تاأميم  ومع 

���س��ت�����س��خ م���ا ل ي��ق��ل ع���ن 40 م��ل��ي��ار ي���ورو 

)38.76 مليار دولر( من ال�ستثمارات يف 

ال�سركات الرو�سية الثاث، »يونيبري« و«اإ�ص 

اإي اإف اإي«، و« اإي اإن بي دابليو«.

البلد-وكاالت نب�ض 

»اأدنوك«  اأبوظبي الوطنية  اأعلنت �سركة برتول 

و�سركة اأبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة«، عن اإمتام 

يهدف  ال���ذي  ال���س��رتات��ي��ج��ي  م�سروعهما  مت��وي��ل 

البحرية  »اأدن�����وك«  ح��ق��ول  اإن��ت��اج  عمليات  لإم����داد 

بطاقة �سديقة للبيئة ت�سهم يف خف�ص النبعاثات 

دره��م  مليار   14 ق��دره��ا  بتكلفة  وذل��ك  الكربونية 

)حوايل 3.8 مليار دولر(.

ي��ه��دف امل�����س��روع امل��ب��ت��ك��ر، ال���ذي ي��ع��د الأول من 

اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  نوعه 

كهربائي  ت��ي��ار  ل��ن��ق��ل  ن��ظ��ام  وت�سغيل  ت��ط��وي��ر  اإىل 

م��ب��ا���س��ر ع���ايل اجل��ه��د حت��ت �سطح ال��ب��ح��ر لإم���داد 

عمليات اإنتاج حقول »اأدنوك« البحرية بطاقة اأكرث 

ب�سبكة  ربطها  خ��ال  م��ن  للبيئة  و�سديقة  ك��ف��اءة 

كهرباء اأبوظبي الربية التابعة ل�سركة »طاقة«.

و���س��ه��د امل�������س���روع ال�����ذي ي��ت��م ت���ط���وي���ره ب�سكل 

م�سرتك ب��ني ك��ل م��ن »اأدن����وك« و«ط��اق��ة« وائتاف 

ي�سم كًا من ال�سركة الكورية للطاقة الكهربائية 

)ك��ي��ب��ك��و(، و���س��رك��ة ك��ي��و���س��و ل��ل��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

دي  )اإي  الفرن�سية  ال��ك��ه��رب��اء  و���س��رك��ة  ال��ي��اب��ان��ي��ة، 

و�سوًل  التخطيط  م��ن  ب���دءاً  �سريعاً  تقدماً  اإف(، 

يف  الت�سييد  اأعمال  وانطاق  التطوير  مرحلة  اإىل 

مطلع ع��ام 2022، مم��ا ي��وؤك��د ال���دور ال��رائ��د لكل 

من »اأدن��وك« و«طاقة« يف دفع العمل املناخي ودعم 

احلياد  لتحقيق  ال�سرتاتيجية  الإم����ارات  م��ب��ادرة 

املناخي بحلول عام 2050.

ون��ق��ل  وام���ت���اك  بت�سييد  الئ���ت���اف  و���س��ي��ق��وم 

بال�سراكة  املتطورة  الكهرباء  نقل  �سبكة  وت�سغيل 

اإع��ادة امل�سروع  اأن تتم  »اأدن���وك« و«ط��اق��ة«، على  مع 

بالكامل اإىل »اأدنوك« بعد 35 عاماً من الت�سغيل.

اأحمد  الدكتور �سلطان بن  املنا�سبة، قال  وبهذه 

املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر، 

املناخي،  للتغري  الإم���ارات  لدولة  اخلا�ص  املبعوث 

ال��ع�����س��و امل��ن��ت��دب وال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي لأدن�����وك 

وجمموعة �سركاتها: »ر�سخت اأدنوك لنف�سها مكانة 

رائدة يف تطبيق حلول مبتكرة وجمدية اقت�سادياً 

لتكنولوجيا الطاقة النظيفة واحلد من النبعاثات 

ال��ك��رب��ون��ي��ة مب��ا ي��ت��م��ا���س��ى م��ع ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة 

امل�سروع  اإمتام متويل هذا  اإن  الإماراتية«، مو�سحا 

ال�سرتاتيجي يوؤكد قدرة اأدنوك على هيكلة واإمتام 

م�ستقبل  �سمان  يف  ت�سهم  ومرنة  مبتكرة  �سفقات 

امل�ستمرة  جهودنا  �سمن  وذلك  الكربون،  منخف�ص 

وي�سهم  العمليات.  جم��ال  يف  النبعاثات  من  للحد 

ه���ذا امل�����س��روع امل��ب��ت��ك��ر يف دف���ع ج��ه��ود خ��ل��ق القيمة 

كما  وم�ستدامة،  م�سوؤولة  ب�سورة  اأبوظبي  لإم��ارة 

ير�سخ مكانة دولة الإمارات وجهة جذابة وموثوقة 

ل�ستثمارات روؤو�ص املال العاملية«.

م�����س��وؤوًل وم��وث��وق��اً  م����زوداً  »ب�سفتها  واأ����س���اف: 

ت�ستمر  ال��ك��رب��ون،  منخف�سة  ال��ط��اق��ة  لإم������دادات 

�سركائها لتطوير حلول عملية  بالعمل مع  اأدن��وك 

وجم���دي���ة جت���اري���اً ت�����س��ه��م يف خ��ف�����ص الن��ب��ع��اث��ات 

الكربونية«.

امل�������س���روع يف خف�ص  ي�����س��اه��م  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 

البحرية  »اأدن���وك«  لعمليات  الكربونية  النبعاثات 

ب���اأك���رث م���ن 30 ب��امل��ئ��ة ع���رب ا����س���ت���ب���دال م���ول���دات 

الكهرباء احلالية، التي تعتمد على توربينات الغاز، 

مب�سادر اأكرث ا�ستدامة عرب �سبكة كهرباء اأبوظبي 

الربية التي ت�سغلها �سركة اأبوظبي للنقل والتحكم 

)ت��ران�����س��ك��و( ال��ت��اب��ع��ة وامل��م��ل��وك��ة ب��ال��ك��ام��ل ل�سركة 

»طاقة«.

من جانبه، قال حممد ح�سن ال�سويدي، رئي�ص 

للطاقة  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 

ب��دور حيوي وف��اع��ل يف  »ط��اق��ة«: »ت�ساهم »ط��اق��ة« 

ت�سريع التحول يف قطاع الطاقة يف دولة الإمارات 

من خال تقدمي حمفظة متكاملة من احللول من 

�ساأنها توفري م�سادر نظيفة للطاقة لدعم التنمية 

امل��ايل  الإغ���اق  عملية  اإمت���ام  وي��اأت��ي  القت�سادية. 

وال��ذي  الفريد  امل�سروع  ه��ذا  اإجن��از مهم يف  مبثابة 

اأدن��وك  مرافق  بتزويد  خاله  من  »طاقة«  �ستقوم 

البحرية باإمدادات طاقة منخف�سة الكربون بطرق 

الكهرباء  نقل  �سبكة  نظام  خال  من  وفّعالة  اآمنة 

جمموعتنا  وت��وا���س��ل  »ت��ران�����س��ك��و«.  ل�سركة  ال��ت��اب��ع 

اإثبات قدرتها على ال�ستفادة من خرباتها الوا�سعة 

لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، وذلك بالعتماد 

على بناء ال�سراكات ال�سرتاتيجية واإ�سافة القيمة 

لأ�سحاب امل�سلحة«.

اإع��ادة توجيه اأكرث من  اأنه �سيتم  جدير بالذكر 

اإىل  للم�سروع  الإجمالية  القيمة  من  باملئة   50
الق��ت�����س��اد امل��ح��ل��ي ع��رب ب��رن��ام��ج »اأدن�����وك« لتعزيز 

القيمة املحلية امل�سافة الذي حقق جناحاً كبرياً.

وي���ع���د ه����ذا امل�������س���روع ال���س��رتات��ي��ج��ي من���وذج���اً 

لإقبال �سركات رائدة عاملياً على ال�ستثمار يف دولة 

الإمارات، مما يوؤكد مكانة »اأدنوك« ودورها املحوري 

يف دف���ع ال���س��ت��ث��م��ار امل�����س��وؤول وامل�����س��ت��دام يف جم��ال 

الطاقة، وجهود خلق القيمة للدولة.

»اأدن���وك«،  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  تعّد 

اململوكة بالكامل من قبل اإمارة اأبوظبي، واحدة من 

اأكرب جمموعات الطاقة والبرتوكيماويات املتنوعة 

ال���رائ���دة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل. وت��ع��م��ل ال�����س��رك��ة 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م��ة م���ن امل������وارد والح��ت��ي��اط��ي��ات 

ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة ال��ك��ب��رية يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي من 

خ���ال ع��م��ل��ي��ات ال���س��ت��ك�����س��اف والإن����ت����اج امل�����س��وؤول��ة 

يف  القت�سادي  والتنويع  النمو  لدعم  وامل�ستدامة 

دولة الإمارات.

للطاقة  ال��وط��ن��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  اأن  ي��ذك��ر 

2005، وه����ي جم��م��وع��ة  ع����ام  ت��اأ���س�����س��ت  »ط���اق���ة« 

مقرها  يقع  والطاقة  املرافق  �سركات  من  متنوعة 

ال��رئ��ي�����س��ي يف اأب���وظ���ب���ي، ع��ا���س��م��ة دول����ة الإم������ارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وم����درج����ة يف ����س���وق اأب��وظ��ب��ي 

ا�ستثمارات �سخمة  املالية. ولدى »طاقة«  ل��اأوراق 

ونقلهما  املياه  الكهرباء وحتلية  توليد  يف جم��الت 

واإنتاج  ا�ستك�ساف  عمليات  متتلك  كما  وتوزيعهما، 

ونقل وتخزين النفط والغاز. تنت�سر اأ�سول ال�سركة 

املتحدة، وكندا،  العربية  الإم���ارات  يف كٍل من دول��ة 

وغانا، والهند، والعراق، واملغرب، وُعمان، وهولندا، 

وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، 

والوليات املتحدة الأمريكية.
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 العقارات والصناعة أكثر القطاعات تأثرا برفع الفائدة

البلد-وكاالت نب�ض 

ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة حول  ت��ع��اين معظم 

نتيجة  اإليها،  ال�ستثمارات  تدفق  �سعف  العامل 

الفائدة، ما يدفع  املركزية معدلت  البنوك  رفع 

الأفراد مبن فيهم امل�ستثمرون اإىل اإيداع اأموالهم 

يف البنوك لا�ستفادة من الفوائد املرتفعة والتي 

خ���رباء،  بح�سب  واآم���ن���اً،  م�سمونا  رب��ح��اً  ت�سكل 

اأكرث  املال  واأ�سواق  ال�سناعة والعقارات  اأن  اأك��دوا 

القطاعات القت�سادية تاأثراً برفع الفائدة.

ورف������ع جم��ل�����ص الح���ت���ي���اط���ي ال���ف���ي���درايل 

الأم���ريك���ي الأرب����ع����اء امل��ا���س��ي م��ع��دل ال��ف��ائ��دة 

اأ���س��ا���ص للمرة  ن��ق��ط��ة   75 ال��ق��ي��ا���س��ي مب���ق���دار 

لتهدئة  منه  م�سعى  يف  ال��ت��وايل،  على  الثالثة 

معدلت الت�سخم املرتفعة يف الوليات املتحدة 

فيها  يرفع  التي  اخلام�سة  امل��رة  تكون  وبذلك 

ال��ف��ي��درايل الأم���ريك���ي م��ع��دلت ال��ف��ائ��دة ه��ذا 

 3.25 اإىل   3.00 ن��ط��اق  يف  لت�سبح  ال���ع���ام، 

باملئة، وهو اأعلى م�ستوى منذ عام 2008، بعد 

 2.50 اإىل   2.25 نطاق  يف  ن�سبتها  كانت  اأن 

باملئة قبل الزيادة.

وي����وؤك����د امل�����س��ت�����س��ار الق���ت�������س���ادي ال��دك��ت��ور 

�سكاي  »اقت�ساد  ملوقع  حديثه  يف  قا�سي  اأ�سامة 

ن��ي��وز ع��رب��ي��ة« اأن »ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري م��ن اأك��رث 

القطاعات التي تتاأثر �سلباً برفع �سعر الفائدة 

ال�سخ�ص  لأن  الإق��را���ص،  تكلفة  ل��زي��ادة  ن��ظ��راً 

الذي كان يدفع اثنني باملئة فائدة على قر�ص 

باملئة  و�سبعة  خم�سة  بني  الآن  �سيدفع  عقاري 

اأي �سعفي ما كان يدفعه �سابقاً، وهذا بالتاأكيد 

ي�����س��د ���س��ه��ي��ة ال��ن��ا���ص جت����اه ال���ع���ق���ارات بعك�ص 

جتاه  �سهيتهم  تفتح  التي  املنخف�سة  ال��ف��ائ��دة 

ال�سناديق  ف��اإن  ذل��ك  اإىل  وبالإ�سافة  القطاع، 

ب�سكل  اأي�ساً  �سلباً  تتاأثر  العقارية  ال�ستثمارية 

كبري برفع الفائدة«.

وم���ن ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت��ت��اأث��ر ���س��ل��ب��اً برفع 

ال�سلع  تكلفة  ارتفاع  نتيجة  ال�سناعة  الفائدة 

امل�سنعة وبالتايل تدين الطلب عليها، وكذلك 

كال�سيارات  الأم��د  طويلة  ال�ستهاكية  ال�سلع 

ل���زي���ادة تكلفة ق��رو���ص ���س��راء  وغ��ريه��ا ن��ظ��راً 

اأ�سار  الذي  قا�سي،  الدكتور  بح�سب  ال�سيارات، 

يف الوقت ذاته اإىل ا�ستفادة عدد من القطاعات 

الق��ت�����س��ادي��ة م��ن ج���راء ارت��ف��اع الأ���س��ع��ار مثل 

ق���ط���اع���ات ال���ط���اق���ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

وال�سحة وخدمات التوا�سل واخلدمات الأولية 

كاملاء والكهرباء.

بدوره، ي�سري اأ�ستاذ القت�ساد الدكتور هاين 

الفيدرايل  الحتياطي  »رف���ع  اأن  اإىل  ال�سامي 

ي���وؤث���ر ب�سكل  ال���ف���ائ���دة،  الأم����ريك����ي م���ع���دلت 

اأ�سهم  با�ستثناء  امل��ال  راأ���ص  اأ���س��واق  مبا�سر على 

وخ�سو�ساً  عليها،  الإق��ب��ال  يزيد  التي  البنوك 

ال�ستثمار  عن  يبحثون  الذين  امل�ستثمرين  اأن 

ي�سمى  ما  اأو   ،»HOT MONEY« ال���  يف 

اإىل  �سيلجوؤون  ال��ف��ائ��دة،  اأ���س��ع��ار  يف  ال�ستثمار 

و�سع اأموالهم يف البنوك«.

ملوقع  حديثه  يف  ال�سامي  الدكتور  ويو�سح 

»اق��ت�����س��اد ���س��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة« اأن »رف���ع �سعر 

اأموالها  النا�ص  لو�سع  اآمناً  يعد ماذاً  الفائدة 

يف ال��ب��ن��وك، وب��ال��ت��ايل ف����اإن ال���س��ت��ث��م��ار يف اأي 

حتى  اأو  جتارياً  اأو  �سناعياً  اأك��ان  �سواء  ن�ساط، 

عقارياً �سينخف�ص جداً طاملا بقي عائد البنوك 

مرتفعاً، كما اأن الذهب اأي�ساً الذي يعد ماذاً 

�سعر  رف��ع  ج��راء  �سلباً  يتاأثر  لا�ستثمار  اآم��ن��اً 

الفائدة«.

وم��ن ال��ت��داع��ي��ات اخل��ط��رية ل��رف��ع معدلت 

اأن  ذل��ك  القت�سادي،  ال��رك��ود  ح��دوث  الفائدة، 

ي��وؤدي  البنوك  الأم���وال يف  الإق��ب��ال على و�سع 

ال�ستثمار  على  امل�ستثمرين  اإقبال  ت�ساوؤل  اإىل 

يف  املبا�سر  وال�ستثمار  املبا�سر  غ��ري  الأج��ن��ب��ي 

املختلفة  الق��ت�����س��ادي��ة  وال��ق��ط��اع  امل�����س��روع��ات 

وب���ال���ت���ايل ���س��ي��ن��خ��ف�����ص ح��ج��م ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي 

الإجمايل ب�سكل كبري، وفقاً للدكتور ال�سامي.

ال��ع��ق��اري، مهند  م��ن جهته، ي��ق��ول اخل��ب��ري 

عربية«:  نيوز  �سكاي  »اقت�ساد  ملوقع  ال��وادي��ة، 

»لأول مرة يف تاريخ الإن�سانية ي�سهد العامل اأربع 

اأزمات دفعة واحدة، وهي اأزمة )كوفيد – 19(، 

والتوترات ال�سيا�سية، والأزمة القت�سادية وما 

اأ���س��ع��ار  ورف���ع  الت�سخم  ت��داع��ي��ات  م��ن  ت�سهده 

الفائدة، واأزم��ة تغري املناخ، حيث نتج عن هذه 

الأزمات خوف دفع النا�ص ما دفعهم للبحث عن 

ماذات اآمنة ل�ستثمار اأموالهم«.

ال���ق���ط���اع  اأن  ال����ع����ق����اري  اخل����ب����ري  وي�������س���رح 

ال��ع��ق��اري يف ك��ل اأن��ح��اء ال��ع��امل ت��اأث��ر مب��وج��ات 

الت�سخم اأ�سوة بجميع القطاعات القت�سادية، 

العقارات  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  اإىل  اأدى  ال��ذي  الأم���ر 

اأو�سح  كما  للم�ستهلكني،  بالن�سبة  والإي��ج��ارات 

الأ�سخا�ص  على  ي��وؤث��ر  ال��ف��ائ��دة  �سعر  رف��ع  اأن 

الذين لديهم قر�ص عقاري لأن ن�سبة الفائدة 

�ستزداد، لكنه اأكد يف الوقت ذاته اأن العقار اأثبت 

جدارته كاأ�سل ا�ستثماري ي�ساعد على التحوط 

املدن  يف  اآم��ن��اً  م��اذاً  يعد  وبالتايل  الغاء  من 

للم�ستثمرين  جاذبة  بيئة  توفر  التي  وال���دول 

مثل دولة الإمارات.

ي�سار اإىل اأن رفع �سعر الفائدة من قبل البنوك 

ال��ق��رو���ص، وب��ن��اء  اإىل رف���ع تكلفة  ي����وؤدي  امل��رك��زي��ة 

احت�ساب  اآلية  يف  خططها  البنوك  ت�سع  ذلك  على 

جديدة لأ�سعار الفائدة على القرو�ص التي تقدمها 

ي�سعه  ال��ذي  الفائدة  �سعر  ارتفع  وكلما  للعماء، 

تلقائي  ب�سكل  الفائدة  ن�سبة  تزيد  املركزي،  البنك 

ع��ل��ى ال���ق���رو����ص ال��ق��ائ��م��ة واجل����دي����دة، ب��ال��ع��م��ات 

اأن  ورغ��م  بها،  املرتبطة  اأو  امل��رك��زي  بعملة  املقومة 

معدل  تخفي�ص  ع��ل��ى  ي�ساعد  ال��ف��ائ��دة  �سعر  رف���ع 

الت�سخم فاإنه ي�سعف اأي�ساً النمو القت�سادي.

 أسبوع من الخسائر لألسهم 
األميركية بسبب مخاوف الفائدة

 االقتصاد اإلسباني ينمو بـ 1.5 بالمئة 
في الربع الثاني

 الشتاء يبدأ مبكرا.. وأوروبا تواجه 
أول اختبارات أزمة الطاقة

 الليرة التركية تهوي لمستوى 
تاريخي بعد خفض مفاجئ للفائدة

البلد-وكاالت نب�ض 

يف  الرئي�سية  الأ���س��ه��م  م��وؤ���س��رات  ت��راج��ع��ت 

الأ����س���واق الأم��ريك��ي��ة خ���ال الأ���س��ب��وع املا�سي 

اإع����ادة  ب�سكل ح����اد، ح��ي��ث وا���س��ل امل�����س��ت��ث��م��رون 

ت���رت���ي���ب اأو����س���اع���ه���م و����س���ط خم������اوف م����ن اأن 

الفيدرايل  الحتياطي  جمل�ص  �سيا�سة  ت���وؤدي 

دفع  اإىل  النقدية  ال�سيا�سة  لت�سديد  الأمريكي 

القت�ساد اإىل الركود.

ويف اأ���س��ب��وع، ت��راج��ع م��وؤ���س��ر »���س��ت��ان��درد اآن��د 

بورز 500« بن�سبة 4.64 باملئة، وهبط موؤ�سر 

»داو جونز« ال�سناعي بن�سبة 3.99 باملئة، كما 

 5.07 بن�سبة  املجمع  »نا�سداك«  تراجع موؤ�سر 

باملئة.

وبعد حتقيق مكا�سب �سخمة خال العامني 

املا�سيني، اهتزت »وول �سرتيت« يف عام 2022 

ب�سبب املخاوف ب�ساأن جمموعة من الق�سايا مبا 

يف ذلك اأزمة اأوكرانيا، واأزمة الطاقة يف اأوروبا، 

ال�سني،  يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  تف�سي  وم��وج��ات 

وت�سديد ال�سيا�سات النقدية يف اأنحاء العامل.

الأ�سبوع، اجلمعة، تراجع  اآخر تداولت  ويف 

ب��واق��ع   »500 ب�����ورز  اآن�����د  امل���وؤ����س���ر »����س���ت���ان���درد 

عند  ليغلق  باملئة   1.69 اأو  نقطة   62.49
خ�سر  ب��ي��ن��م��ا  ن��ق��ط��ة،   3694.32 م�����س��ت��وى 

باملئة   1.75 اأو  نقطة   193.70 »ن��ا���س��داك« 

ليهبط اإىل 10873.10 نقطة.

ب���واق���ع  ج�����ون�����ز«  »داو  امل����وؤ�����س����ر  وت�����راج�����ع 

اإىل  باملئة   1.57 بن�سبة  اأو  نقطة   473.55
نقطة.  29603.13

ورف�������ع جم���ل�������ص الح���ت���ي���اط���ي ال���ف���ي���درايل 

الأمريكي، الأربعاء، معدلت الفائدة بواقع 75 

و3.25  باملئة   3 بني  نطاق  اإىل  اأ�سا�ص  نقطة 

التي  ال��ت��وايل  الثالثة على  وامل���رة  وه��ي  ب��امل��ئ��ة، 

يرفعها بهذه الن�سبة.

البلد-وكاالت نب�ض 

الثاين  الربع  يف  الإ�سباين  القت�ساد  منا 

ف�سلي،  اأ���س��ا���ص  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة،   1.5 ب��ن�����س��ب��ة 

بارتفاع عن التقديرات الأولية البالغة 1.1 

باملئة.

بيان،  لاإح�ساء يف  الوطني  املعهد  وق��ال 

اجلمعة، اإن القت�ساد منا على اأ�سا�ص �سنوي 

باملئة   6.3 م��ع  م��ق��ارن��ة  باملئة   6.8 بن�سبة 

يف ال��ت��ق��دي��رات الأول���ي���ة ال��ت��ي ���س��درت قبل 

�سهرين.

وع����دل م��ع��ه��د الإح�������س���اء ب��ي��ان��ات ال��رب��ع 

بن�سبة  ف�سلي  انكما�ص  اإىل  العام  من  الأول 

باملئة،   0.2 بن�سبة  منو  مقابل  باملئة،   0.2

 6.7 اإىل  ال�����س��ن��وي  ال��ن��م��و  ن�سبة  ع���دل  ك��م��ا 

باملئة مقابل 6.3 باملئة.

واأ�سار املعهد اإىل اأن الإنفاق احلكومي يف 

الربع الثاين من العام انخف�ص بن�سبة 1.3 

انخف�ص  كما  �سنوي،  ربع  اأ�سا�ص  على  باملئة 

بن�سبة 2.9 باملئة على اأ�سا�ص �سنوي.

وارتفعت �سادرات اإ�سبانيا يف الربع الثاين 

كما  ف�سلي،  اأ�سا�ص  على  باملئة   4.9 بن�سبة 

اأ���س��ا���ص  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   23.1 بن�سبة  ارت��ف��ع��ت 

�سنوي، بح�سب بيانات معهد الإح�ساء.

اأي�سا، ارتفعت الواردات بن�سبة 2.8 باملئة 

اأ���س��ا���ص رب���ع �سنوي،  يف ال��رب��ع ال��ث��اين ع��ل��ى 

اأ���س��ا���ص  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   8.8 بن�سبة  وارت��ف��ع��ت 

�سنوي.

البلد-وكاالت نب�ض 

اأول اخ��ت��ب��ار مبكر لها  اأوروب����ا  ت��ب��داأ ق���ارة 

اإذ  القادم،  ال�ستاء  اأزمة الطاقة وبرودة  حول 

من املتوقع اأن تبداأ درجات احلرارة يف القارة 

ال��ع��ج��وز ب��ال��رتاج��ع خ��ال الأ���س��ب��وع ال��ق��ادم، 

ق��ب��ل امل���وع���د ال��ط��ب��ي��ع��ي ل���رتاج���ع احل�����رارة، 

ب�سبب هبوب رياح من القطب ال�سمايل.

فاإن  »بلومبريغ«،  لوكالة  تقرير  وبح�سب 

الأ�سبوع القادم �سي�سهد انخفا�سا يف درجات 

5 درج���ات مئوية يف لندن،  احل���رار ب��ح��وايل 

بريطانيا، كما �سترتاجع بنحو 6.5 درجات 

بحلول يوم 27 من �سبتمرب اجلاري.

اأن  تكنولوجي«  »ماك�سار  �سركة  وذك���رت 

درج����ات احل�����رارة يف ف��رن�����س��ا واإ���س��ب��ان��ي��ا ق��دد 

ترتاجع بنحو 3 اإىل 4 درجات مئوية، باأقل 

من املعدل املتو�سط للمو�سم احلايل.

واأع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ات يف اأوروب�����ا ع��ن خطط 

لرت�سيد ا�ستهاك الطاقة ا�ستعداًدا لل�ستاء، 

ك��م��ا ق���د ت���ق���وم ب��ع�����ص احل���ك���وم���ات بتقنني 

الأم�����ر، بح�سب  ل���زم  اإذا  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام 

التقرير.

وتاأتي اخلطوات التي تقوم بها احلكومات 

الأوروب�����ي�����ة ب��ع��د ان ق���ام���ت رو����س���ي���ا ب��وق��ف 

اإم����دادات ال��غ��از ع��رب خ��ط »ن���ورد �سرتمي 1« 

ن��ه��اي��ة اأغ�����س��ط�����ص امل���ا����س���ي، م���ا دف����ع ال����دول 

للغاز،  بديلة  م�سادر  عن  للبحث  الأوروب��ي��ة 

ال�ستهاك  تر�سيد  هو  الأمثل  احل��ل  اأن  اإل 

طواعية من قبل امل�ستهلكني.

اأن ب��ع�����ص احل��ك��وم��ات  وي���وؤك���د ال��ت��ق��ري��ر 

الأكرث  با�ستخدام احلل  تقوم  قد  الأوروب��ي��ة 

للغاز،  املنتظمة  الإغ��اق  �سدة، وهو عمليات 

اأي قطعه عن امل�ستهلكني وفق اآليات حمددة.

ووفقا ملكتب الأر�ساد اجلوية يف بريطانيا، 

ف��اإن الأج���واء �ست�سبح اأك��رث ب��رودة يف بداية 

الأ�سبوع القادم، كما �ستزداد قوة الرياح.

واأ�ساف املكتب اأن مو�سم التدفئة الر�سمي 

الن��خ��ف��ا���ص  اأن  اإل  اأك��ت��وب��ر،  ���س��ه��ر  ي��ب��داأ يف 

امل��رت��ق��ب يف درج���ات احل����رارة ميثل اخ��ت��ب��اًرا 

واق��ع��ي��ا وم��ب��ك��ًرا ي��و���س��ح ك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��ه��اك 

الطاقة يف املنطقة قبل ال�ستاء.

ويف ال���وق���ت ال�����ذي ت��ط��ل��ق ف��ي��ه ال��ع��دي��د 

امل�ستهلكني  ل��دع��م  خ��ط��ًط��ا  احل��ك��وم��ات  م��ن 

مب��ل��ي��ارات ال�����دولرات، ف���اإن الأم���ل يتمثل يف 

التدفئة  لأجهزة  امل�ستهلكني  ا�ستخدام  ع��دم 

حتى تبداأ الأ�سهر الباردة.

البلد-وكاالت نب�ض 

هوت اللرية الرتكية اإىل اأدنى م�ستوى لها 

املركزي  البنك  اأعلن  بعدما  الإط���اق،  على 

الرتكي، اخلمي�ص، عن خف�ص مفاجئ جديد 

باملئة،   12 اإىل  نقطة  مبئة  ال��ف��ائ��دة  ل�سعر 

 80 ارتفاع الت�سخم لأك��رث من  وذل��ك رغم 

العامل  حول  املركزية  البنوك  وت�سابق  باملئة 

لت�سديد ال�سيا�سة النقدية.

وت��راج��ع��ت ال���ل���رية مل�����س��ت��وى ق��ي��ا���س��ي بلغ 

امل�ستوى  ال��دولر، وهو دون  18.42 مقابل 
الذي �سجلته خال اأزمة العملة

ويقول حمللون اإن التي�سري النقدي غري 

الرئي�ص  جل��ه��ود  ا�ستجابة  وي��اأت��ي  ُم�����س��ت��دام 

رج�����ب ط���ي���ب اأردوغ�����������ان خل��ف�����ص ت��ك��ال��ي��ف 

وال�ستثمار،  ال�����س��ادرات  ل��زي��ادة  الق��رتا���ص 

وي��ت��وق��ع��ون امل��زي��د م��ن الن��خ��ف��ا���ص يف قيمة 

العملة يف امل�ستقبل.

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف  ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات غ���ري  واأدت 

اأ�سعار الفائدة خال العام املا�سي، اإىل جانب 

ارتفاع  اإىل  الأ�سا�سية،  ال�سلع  اأ�سعار  ارت��ف��اع 

الت�سخم اإىل اأعلى م�ستوى له يف 24 عاما، 

واأثار اأزمة غاء بالن�سبة لاأتراك.

وب������رر ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي ه�����ذه اخل���ط���وة 

ب�����امل�����وؤ������س�����رات امل�������س���ت���م���رة ع����ل����ى ال���ت���ب���اط���وؤ 

القت�سادي، وقال من جديد اإنه يتوقع بدء 

تراجع معدل الت�سخم.

وق���ال���ت جل��ن��ة ال�����س��ي��ا���س��ات ب��ال��ب��ن��ك اإن 

توا�سل  الثالث  للربع  الرئي�سية  »امل��وؤ���س��رات 

ال��ن�����س��اط  ال���زخ���م يف  ف���ق���دان  اإىل  الإ�����س����ارة 

القت�سادي ب�سبب تراجع الطلب اخلارجي«.

اقت�ساديا  14 خبريا  11 من بني  وك��ان 

يتوقعون  اآراءه���م  روي���رتز  وك��ال��ة  ا�ستطلعت 

تغيري.  دون  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار  ع��ل��ى  الإب���ق���اء 

نقطة   50 اأح��ده��م خف�سا مب��ق��دار  وت��وق��ع 

اأ�سا�ص اإىل 12.50 باملئة، بينما توقع اثنان 

 12 اإىل  اأ�سا�ص  100 نقطة  خف�سا مبقدار 

باملئة.



60الدويل

 األعياد اليهودية.. هل تتدحرج األوضاع إلى مواجهة شاملة؟ 

البلد-وكاالت نب�ض 

حذر كتاب وحمللون �شيا�شيون من ا�شتعال 

الفل�شطينية،  ب���الأرا����ش���ي  م�شلحة  م��واج��ه��ة 

ب�����ش��ب��ب ال���ت���ه���دي���دات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��ج��ددة 

ال�شنة  راأ���س  خ��ال  الأق�شى،  امل�شجد  لقتحام 

يهودية  ا�شتعدادات  من  يتخلله  وم��ا  العربية، 

ل���«ال��ن��ف��خ يف ال���ب���وق«. وق����ال ال��ك��ات��ب وامل��ح��ل��ل 

بر�س«،  ل�«قد�س  ال�شواف  م�شطفى  ال�شيا�شي، 

املقاومة  بني  م�شلحة  مواجهة  اأي  »ح��دوث  اإن 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة والح����ت����ال م��رت��ب��ط ب�����ش��ل��وك 

الأخري على الأر�س، والكل ينتظر هل �شُي�شمح 

ل«.  اأم  ب��ال��ت��م��ادي  امل��ت��ط��رف��ني  للم�شتوطنني 

�شلطات  ل��ه  ت�شعى  »م���ا  اأن  »ال�����ش��واف«  وراأى 

الحتال تثبيت للخطوة الأوىل، لبدء عملية 

التهويد الكامل للم�شجد الأق�شى، من خال 

م��ا ي�شمى ن��ف��خ ال���ب���وق، وال�����ش��ل��وات، وت��ق��دمي 

القرابني«. و�شدد على »�شرورة الت�شدي لهذه 

املحاولت من الكل الفل�شطيني، ملنع الحتال 

الأم��ر مواجهة  وع��دم متكينه، حتى لو تطلب 

املقاومة  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  امل��ن��اط��ق،  ك��ل  وا�شعة يف 

ال�شاأن  ق��ال اخل��ب��ري يف  غ���زة«. وم��ن جهته،  يف 

الإ�شرائيلي، عاهد فروانة، اإنه »ح�شب املعطيات 

يف  عمليات  �شتكون  املتوفرة،  وال�شيناريوهات 

ال�شفة والقد�س مع مواجهة ب�شيطة يف قطاع 

خطري  تطور  يحدث  مل  ما  ال�شاأن،  بهذا  غ��زة 

يقلب الأمور راأ�شا على عقب«. وا�شتبعد فروانة 

»ت��ت��دح��رج هذه  اأن  ب��ر���س«  ل���«ق��د���س  يف حديثه 

اإىل مواجهة ع�شكرية كبرية  املواجهات لت�شل 

ب��ني الح��ت��ال وغ���زة، وذل���ك على ال��رغ��م من 

ه�شا�شة الأو�شاع«. واعترب اأن »اقتحام الأق�شى، 

ت��ط��ور وت�شعيد خ��ط��ري م��ن دول���ة الح��ت��ال، 

اإن مل يتم نزع فتيله، �شتكون مواجهات  ورمبا 

اأن  اإىل  اخلبري  واأ���ش��ار  ال�شتباكات«.  وتتطور 

اأح����زاب دول���ة الح��ت��ال،  »ه��ن��اك ت�شابقا م��ن 

طقو�شها،  مبمار�شة  اجلماعات  لهذه  لل�شماح 

ال��ب��ازار  الأ���ش��وات يف  امل��زي��د م��ن  حتى يك�شبوا 

املتطرف،  اليمني  من  الإ�شرائيلي  النتخابي 

لأن����ه امل�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة يف الن��ت��خ��اب��ات 

ثاين/نوفمرب  ت�شرين  يف  املقبلة  الإ�شرائيلية 

البوق،  يف  بالنفخ  »ال�شماح  اأن  واعترب  املقبل«. 

خطري«.  تطور  ا�شرائيلية،  حمكمة  من  بقرار 

ال�شيا�شي،  واملحلل  الكاتب  ق��ال  جانبه،  وم��ن 

تعاظم  »اأم����ام  اإن��ن��ا  ���ش��اه��ني،  م�شطفى  حممد 

الغربية  ال�شفة  يف  الفدائية  للعمليات  وزي��ادة 

الت�شعيد  لتدحرج  احتمال  وهناك  والقد�س؛ 

ملواجهة م�شلحة من الف�شائل يف غزة، يف حال 

تنفيذ اقتحامات كالتي يدعو اإليها املتطرفون 

يهودا غليك وبن غفري«. وحذر �شاهني من اأن 

»املواجهة قد تدفع باجتاه اإ�شعال حرب دينية، 

اإ�شامية وجبهات  تتعدى نريانها اإىل �شاحات 

ع��دوان��ه على  اأخ���رى، لتدفيع الح��ت��ال ثمن 

امل��ق��د���ش��ات«. واع���ت���رب ال��ت��ج��ارب ال�����ش��اروخ��ي��ة 

للمقاومة يف غزة، »ر�شالة بالبارود والنار على 

موؤكدا  الأق�����ش��ى«،  امل�شجد  م��ن  تقرتبوا  ل  اأن 

الفل�شطينية  »امل���ق���اوم���ة  اأن  ب���ر����س«  ل���«ق��د���س 

قادرة ومتتلك من القوة ما ميكنها من حماية 

يتم  اليهودية  »الأع��ي��اد  اإن  وق��ال  مقد�شاتها«. 

واملكاين  الزماين  التق�شيم  لتكري�س  توظيفها 

احل��ك��وم��ة  م��ن  بت�شجيع  الأق�����ش��ى،  للم�شجد 

اليمينية  ال��ه��ي��ك��ل  وج���م���اع���ات  ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة، 

ال�شفة  ت�شهده  م��ا  »ل��ع��ل  وت��اب��ع  للمتطرفة«. 

فدائية  عمليات  من  املحتل  وال��داخ��ل  الغربية 

ر�شائل وا�شحة، اأن امل�شجد الأق�شى خط اأحمر، 

حا�شرا،  زال  ل  القد�س  �شيف  معركة  ولهيب 

يف  الفل�شطينية  الف�شائل  عليه  اأك��دت  ما  وهو 

مواقفها الأخرية«. ويف وقت �شابق، اأم�س؛ اأقدم 

النفخ  على  روث��م��ان،  �شمحا  الكني�شت،  ع�شو 

»ال�شوفار«  با�شم  امل��ع��روف   - اليهودي  بالبوق 

ال�شرقي  لل�شور  املحاذية  الرحمة،  - يف مقربة 

املحتلة.  القد�س  يف  املبارك  الأق�شى  للم�شجد 

ب���«ال�����ش��وف��ار« ه��و طق�س دي��ن��ي يهودي  وال��ن��ف��خ 

�شاة  يف  كب�س،  ق��رن  ع��رب  النفخ  خ��ال��ه  يتم 

راأ���س  عيد  ي�شبق  ال���ذي  ال�شهر  اأث��ن��اء  ال�شباح 

العيد نف�شه، ويف يوم  العربية، ويف يوم  ال�شنة 

غدا  وتبداأ  اليهودية.  املعتقدات  وفق  الغفران، 

وت�شتمر  اليهودية  الأعياد  من  �شل�شلة  الأح��د، 

لثاثة اأ�شابيع، و�شط حتذيرات من اقتحامات 

وا�شعة للم�شجد الأق�شى، وتداعيات ذلك على 

الأو�شاع الأمنية يف فل�شطني املحتلة
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»ال�شيخ ب��ري��ك«، ال��ق��ري��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي مل 

الفل�شطينية  النكبة  ع���ام  اإّب����ان  تهجريها  ي��ت��م 

1948، وهي قرية اأرمنية وحيدة يف فل�شطني، 
اأخفى  باملجازر،  املليء  »اإ�شرائيل«  اأر�شيف  لكن 

الع�شابات  م��ع  القرية  ه��ذه  ق�شة  طياته،  ب��ني 

ال�شهيونية، لتتك�شف اليوم

للك�شف  ملًفا  م��وؤخ��ًرا  »�شفا«  وكالة  وفتحت 

ع����ن جم������ازر ب�����ش��ع��ة ت��ط��وي��ه��ا »اإ�����ش����رائ����ي����ل« يف 

لإخراج  بحملة  ن�شطاء  مع  بالتن�شيق  اأر�شيفها، 

هذه املجازر، بالإ�شافة مل�شادر خا�شة

وي���اأت���ي م��ل��ف ال��ك�����ش��ف ع���ن امل���ج���ازر، يف ظل 

املحاولت الإ�شرائيلية احلثيثة لإخفاء حقيقية 

تلك املجازر وطم�شها، والتي ُك�شف موؤخًرا عنها 

ع��رب ���ش��واه��د ت��اري��خ��ي��ة، واأخ����رى ع��رب ���ش��ه��ادات 

جلنود اإ�شرائيليني �شاركوا يف ارتكابها

وعن قرية »ال�شيخ بريك«، جاء اأن »ع�شابات 

الح����ت����ال مل حت��ت��م��ل ب���ق���اءه���ا ب��ع��د م����دة من 

وتهجريها  عليها  الل��ت��ف��اف  ف��ق��ررت  ال��ن��ك��ب��ة، 

واإحراق م�شاكنها«

و���ُش��م��ي��ت ال��ق��ري��ة ب��ه��ذا ال���ش��م ل��وج��ود مقام 

اأو  »ب��ري��ك«  ال�شيخ  م��ق��ام  ي�شمى  اأرا���ش��ي��ه��ا  ب��ني 

»بريق«، وهي تقع جنوب مدينة حيفا بالداخل 

الفل�شطيني املحتل

مالذ الهاربني من احلروب

وي��ق��ول ال��ن��ا���ش��ط ج��ه��اد اأب����و ري����ا، وه���و اأب���رز 

اأبناء  يعرفها  ل  من�شية  جم��ازر  ع��ن  الكا�شفني 

ب��ريك  ال�شيخ  ق��ري��ة  اأن  الفل�شطيني،  ال�شعب 

م��اذاً  وكانت  فل�شطني،  يف  وحيدة  اأرمنية  هي 

لعائات اأرمنية هربت من تركيا قبل اأكرث من 

ق���رن، ه��رب��ت م��ن امل��ج��ازر واحل����روب وا�شتقرت 

قبالة قرية عتليت اإىل اجلنوب من حيفا

النكبة  يف  القرية  ه��ذه  تهجر  »مل  وي�شيف 

م��ث��ل��م��ا ه���ج���رت ب��ق��ي��ة ج���ارات���ه���ا م��ث��ل ال��ط��رية 

وعتليت واملزار، وعني حو�س وكفر لم وغريها«

لكن اأطماع الكيبوت�شات ال�شهيونية القريبة، 

مل ي���رق ل��ه��ا وج���ود ال��ق��ري��ة، ف��ب��داأت مباحقة 

�شكانها واأرا�شيها

ومم���ا ُك�����ش��ف »اأن����ه م��ع اح���ت���دام امل���ج���ازر �شد 

1915 ق����ام ال��ك��ث��ري م��ن��ه��م من  الأرم������ن ع����ام 

حياتهم،  على  خوفا  بالهرب  تركيا  يف  املقيمني 

بع�شهم و�شل اإىل فل�شطني«

وت���ع���ّرف الأرم������ن ع��ل��ى م����اك اأرا�����ش����ي من 

وُي��ع��رف  ال��ق��ري��ة،  فيها  تقع  ال��ت��ي  حيفا  مدينة 

»اأن��ط��ون ح��م��ودة«، وال���ذي ك��ان ميلك م�شاحات 

اىل  ال��واق��ع��ة  املنطقة  الأرا���ش��ي يف  م��ن  �شا�شعة 

تبلغ نحو  الغرب من قرية عتليت جنوب حيفا 

1000 دومن

ب����ني »ح�����م�����ودة« وال���ع���ائ���ات  ومت الت����ف����اق 

الأرمنية، على اأن ت�شكن هذه العائات بالقرب 

الأرا�شي،  وت��زرع  ال�شيخ بريك وتعبد  من مقام 

على اأن يتم تق�شيم املنتوج بني الطرفني«

وروي��ًدا روي��ًدا بداأت تبنى قرية جديدة على 

ال�شيخ  قرية  هي  البحر  �شاحل  من  قريبة  تلة 

بريك، ويف عام 1948 كانت ت�شكن القرية 15 

عائلة ت�شم 95 ن�شمة

تهجريها »عط�ًشا«

ولكن بعد عام النكبة، هّجر الحتال اأنطون 

حيفا  �شكان  مبعظم  لح��ًق��ا  لبنان،  اإىل  ح��م��ودة 

ال��ذي��ن ُه���ج���روا، واأع��ل��ن احل��ار���س ع��ل��ى اأم���اك 

اأن��ه��ا  ب��ادع��اء  اأم��اك��ه  ال��غ��ائ��ب��ني �شيطرته ع��ل��ى 

»اأماك غائبني«

بنهب  ال��ق��ري��ب��ة  ال��ك��ي��ب��وت�����ش��ات  ت��ك��ت��ف  ومل 

للقرى  التابعة  الدومنات  اآلف  ع�شرات  و�شلب 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة امل�����ج�����اورة، ب���ل ق���ام���ت م��ب��ا���ش��رة 

مبحاولة ال�شيطرة على الأرا�شي، التي يزرعها 

ويعبدها �شكان قرية ال�شيخ بريك

 24/10/1948 ب��ت��اري��خ  اأن���ه  ُك�����ش��ف  ك��م��ا 

ما  اإىل  ر�شالة  بريك  ال�شيخ  قرية  �شكان  اأب���رق 

الأقليات يف حيفا  �شوؤون  ي�شمى مكتب م�شت�شار 

�شكان كيبوت�س عني هيام  »اأن  ي�شكون فيها من 

املجاور قام بحراثة اأر�شهم التي يزرعونها منذ 

عاما«  22
اأن��ط��ون  »اأن  ال��ر���ش��ال��ة  واأو����ش���ح الأه�����ايل يف 

كانوا  واأن��ه��م  دومن،   1000 ك��ان ميلك  حمودة 

الكيبوت�شات  واأن  580 دومنا منها،  ي�شتعملون 

قد �شيطروا على اأكرث من 40000 دومن من 

زال��وا  ول  املهجرة  الفل�شطينية  القرى  اأم��اك 

يطمعون ب� 580 دومنا«

الكيبوت�شات  �شكان  ولأن  ك��ث��رًيا،  مي�س  ومل 

ال�شهيونية املجاورة »مل يحتملوا وجود القرية 

م�شايقات  بحملة  ف���ب���داأوا  م��ك��ان��ه��ا،  الأرم��ن��ي��ة 

تهدف اإىل اإخاء البلدة وتهجري اأهلها«

ول���ت���ح���ق���ي���ق ال���ت���ه���ج���ري، م���ن���ع���ت ع�������ش���اب���ات 

الحتال اأدنى اخلدمات عن القرية امل�شتهدفة، 

ب�شكل  اأمدتها  كما  اليها،  املوؤدية  الطرق  و�شدت 

متعمد مبياه ماحلة جًدا لل�شرب

منت�شف  ح��ت��ى  التهجري  عملية  وا���ش��ت��م��رت 

من  تبقى  م��ن  تهجري  مت  حينها  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات، 

�شكان القرية

�شرعت  ال�شكان،  لتهجري  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ويف 

ت�شمن  لكي  ال��ب��ي��وت  ب��ه��دم  الح��ت��ال  �شلطات 

عدم عودة اأهلها

ومنذ حينه اإىل اليوم، مل يبق يف القرية اإل 

قبور، ُتذكر باأطماع »الكييبوت�شات ال�شهيونية«، 

ال���ت���ي حم���ت م���ن ال����وج����ود ال���ق���ري���ة الأرم���ن���ي���ة 

الوحيدة يف فل�شطني
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اأن  املا�شية،  الليلة  العربية،   12 قناة  ذك��رت 

لتو�شيع  ي�شتعد  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��ال  جي�س 

يف  اأخ���رى  م��دن  لت�شمل  الأم����واج«  »كا�شر  عملية 

ال�شفة الغربية، اإذا لزم الأمر

وبح�شب القناة العربية، فاإنه خال الأ�شابيع 

الأخرية، مت �شن هجمات متتالية كل يوم تقريًبا، 

وكانت موجهة �شد اجلنود وامل�شتوطنني، م�شريًة 

اإىل اأن هناك خ�شية من ت�شعيد اأكرب

زي���ادة ملحوظة يف  هناك  ف��اإن  للقناة،  ووف��ًق��ا 

ولكن  الإن�����ذارات،  يف  زي���ادة  ويقابلها  ال��ه��ج��م��ات، 

جناح  اإىل  م�شريًة  امل�����ش��ادة،  الإج����راءات  يف  ا  اأي�شً

جهاز ال�شاباك يف اعتقال 7 خايا نفذت عمليات 

اإطاق نار يف الفرتة الأخرية

التاأهب  ح��ال��ة  زي���ادة  �شيتم  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ارت 

الق�شوى خال الأعياد اليهودية، وتعزيز القوات 

�شواء  املناطق  خمتلف  يف  وال�شرطية  الع�شكرية 

ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة اأو خ��ط ال��ت��م��ا���س وح��ت��ى م��دن 

الداخل

وبينت اأن جي�س الحتال الإ�شرائيلي ي�شتعد 

اأوًل  الأم����واج«،  »كا�شر  احلالية  عمليته  لتو�شيع 

اإذا لزم  اأخ��رى  يف نابل�س وجنني، ولحًقا مناطق 

اأ�شهر حتى  الأمر، ويتوقع اأن ي�شتغرق ذلك عدة 

اإعادة الهدوء الأمني

وقالت اإن الأمر ل يتعلق باحلاجة اإىل عملية 

ع�شكرية على غرار »ال�شور الواقي«، ولكن يتعلق 

عنوان  حتت  �شتنفذ  التي  العمليات  من  ب�شل�شلة 

»ك��ا���ش��ر الأم��������واج«، م���ع ال��ف�����ش��ل ب���ني »م��ك��اف��ح��ة 

وفق  الفل�شطينيني.  املدنيني  ومعاملة  الإره��اب« 

قولها

الإ�شرائيلي  الحتال  جي�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

اأر�شل كتيبة من لواء جولين اإىل �شمال ال�شفة، 

واأخرى اإىل اخلليل، ورمبا يكون ذلك موؤ�شًرا على 

�شاحة جديدة بداأت املوؤ�ش�شة الأمنية الإ�شرائيلية 

تنظر اإليها

وي��ح��ذر ج��ه��از »ال�����ش��اب��اك« م��ن ت���ورط حما�س 

خايا  توجيه  خ��ال  م��ن  الهجمات  يف  امل��ت��زاي��د 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه��ج��م��ات، اإىل ج��ان��ب زي�����ادة م��ع��ي��ن��ة يف 

الأمنية  الأج��ه��زة  اأع�شاء  اأ�شبح  التي  الطريقة 

الفل�شطينية �شركاء يف الهجمات، وهذا ما ميلي 

اإعادة التفكري يف الو�شع الأمني، ومن هنا جاءت 

ال�شتعدادات املتزايدة لذلك
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فخ  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  ع���ن���وان:  حت��ت 

اإن  الفرن�شية  ل��وم��ون��د  �شحيفة  ق��ال��ت  ال��ق��م��ع، 

نابل�س يف حالة مترد، مو�شحة اأنه مع حلول ليلة 

الع�شابات  اأ�شعلت م�شاهد حرب  املا�شي  الثاثاء 

ال�شفة  �شمال  العظيمة يف  املدينة  امل�شبوقة  غري 

الفل�شطينيني  يواجهون  الفل�شطينيون  الغربية. 

النار  �شبان  اأط��ل��ق  ال��ب��داي��ة،  منذ  كثيفة.  ب��ن��ريان 

باجتاه  ال��ق��دمي��ة،  للبلدة  ال�شرقي  امل��دخ��ل  على 

على  الفل�شطينية.  لل�شلطة  التابعة  الأمن  قوات 

الطرف  يف  ال�شكان  مئات  جتمع  قريبة،  م�شافة 

الآخر من �شاحة ال�شهداء، التي تفتح على ال�شوق 

ومتاهة من احلجارة القدمية، ويحدق املئات من 

ال�شكان يف ال�شرطة امللثمة

كل  امل�شهد:  وا�شفة  القول  لوموند  واأ�شافت 

ي�شتدير  احل��دي��دي��ة.  �شتائرهم  اأن���زل���وا  ال��ت��ج��ار 

زق��اق  ب��احل�����ش��ى يف  امل�����ش��ل��ح��ون  ال�����ش��غ��ار  الأولد 

قريب. �شيارة مدرعة تابعة لل�شلطة الفل�شطينية 

تفرقهم وتطلق �شفارات الإن��ذار. على بعد مائة 

مرت، ا�شتعلت حرائق يف الإط��ارات، مما اأدى اإىل 

اإغاق ال�شريان التجاري لو�شط املدينة

واأو�شحت ال�شحيفة اأن املتظاهرين يطالبون 

م��ن��ذ ي����وم الث���ن���ني ب����الإف����راج ع���ن ق���ائ���د حملي 

���ش��اب يف ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة الإ���ش��ام��ي��ة )ح��م��ا���س( 

القوات  واعتقلت  احلاكمة.  فتح  حلركة  املناف�شة 

اإ�شرائيل، هو م�شعب  الفل�شطينية مطلوًبا لدى 

ا�شتية. لكن م�شعب ا�شتية قومي ي�شوب بندقيته 

اإ����ش���رائ���ي���ل، واع��ت��ق��ال��ه م��رف��و���س، يلخ�س  ن��ح��و 

بي�شان  اأن�شطة مركز  ين�شق  الذي  الهندي،  جهاد 

لاأبحاث مع جمعيات حملية

ي��رتددون.  ال�شباب  اأن ه��وؤلء  وتابعت لوموند 

م��ق��ر  اإىل  ي���ت���وج���ه  اأن  ي������ود  م���ن���ه���م  ال���ب���ع�������س 

لل�شلطة  ال�شيا�شية  ال�����ش��رط��ة  ال��وق��ائ��ي،  الأم����ن 

الفل�شطينية، يف قلب املجمع املح�شن للمحافظة. 

هنا يتم ا�شتجواب، اأحياناً ل�شهور، ال�شجناء ذوي 

امللفات الأكرث ح�شا�شية: وهم �شجناء �شيا�شيون، 

ون�شطاء  راأي  �شجناء  م��ع��ار���ش��ون،  ���ش��ح��اف��ي��ون، 

م�����ش��ل��ح��ون، امل���ت���ه���ورون يف خم��ي��م��ات ال��اج��ئ��ني 

ال���ذي���ن اأغ���راه���م ال��ك��ف��اح امل�����ش��ل��ح ���ش��د اإ���ش��رائ��ي��ل 

وال���ك���وادر الأك����رث خ���ربة يف اجل��ه��اد الإ���ش��ام��ي، 

املنظمة ال�شغرية ال�شقيقة حلما�س. والتهامات 

ب�شوء املعاملة م�شتمرة هناك. التعذيب ممار�شة 

املجهدة،  املواقف  �شنوات:  را�شخة منذ  ممنهجة، 

واحلرمان من النوم، وال�شرب . يتهم عمر �شاكر، 

لإ�شرائيل  ووت�س  رايت�س  هيومن  منظمة  مدير 

وفل�شطني، ال�شلطات تعرف ذلك، لكن يف معظم 

الأحيان، ل يتم حما�شبة امل�شوؤولني

اأن اأريحا هي الوجه املظلم  واعتربت لوموند 

للم�شاغبني  بالن�شبة  لكن  الفل�شطينية.  لل�شلطة 

من  للعديد  بالن�شبة  احل��ال  ه��و  كما  نابل�س،  يف 

ال�شجون  ه��ذه  اأ�شبحت  الفل�شطينيني،  ال�شباب 

جت�شيًدا لل�شلطة الفل�شطينية باأكملها. وباعتقال 

اأم��ام  عر�شا  الفل�شطينية  ال�شلطة  تقدم  ا�شتية، 

 2005 ع��ام  )املنتخب  عبا�س  حممود  الرئي�س 

ملدة اأربع �شنوات( وهو يتحدث يف اجلمعية العامة 

لاأمم املتحدة يف نيويورك. يريدون اأن ُيظهروا 

كل  يقاتلون  اأنهم  املتحدة  وال��ولي��ات  لإ�شرائيل 

ك��م��ا تنقل   ، اإره���اب���ي  ي��ح��اول تنفيذ ه��ج��وم  م��ن 

ال�شحيفة عن جهاد الهندي

واأ�شارت لوموند اإىل اأن احلكومة الإ�شرائيلية 

لل�شلطة  ر�شائلها  الأخ����رية  الأ���ش��اب��ي��ع  يف  ج���ددت 

الفل�شطينية، ب�شكل �شري ولكنها كانت ملحة. اإذ 

حتثها على امل�شاركة يف قمع انتفا�شة مت�شاعدة. 

 900 الربيع  منذ  الإ�شرائيلية  ال��ق��وات  ونفذت 

ن��اب��ل�����س، و500 يف ج��ن��ني )���ش��م��ال(،  اق��ت��ح��ام يف 

الأن��ب��اء  وك��ال��ة  عليها  ح�شلت  معطيات  بح�شب 

يواجهون  وه��م  دول��ي��ة.  منظمات  م��ن  الفرن�شية 

م��ق��اوم��ة م���ت���زاي���دة. وق���ت���ل يف ن��اب��ل�����س ع�����ش��ري��ن 

ما  وق��ت��ل  اآخ������رون.   2000 وج����رح  فل�شطينيا 

هذا  مدنيون،  بينهم  فل�شطينيا،   95 جمموعه 

اأ�شواأ  وه��ي  الغربية  بال�شفة  ا�شتباكات  يف  العام 

2016. ك��م��ا ق��ت��ل ج��ن��دي  ح�����ش��ي��ل��ة م��ن��ذ ع����ام 

و�شرطي اإ�شرائيلي

ال��ل��ج��ن��ة  ت���وث���ي���ق  اإىل  ل���وم���ون���د  اأ������ش�����ارت  ك���م���ا 

الفل�شطينية امل�شتقلة حلقوق الإن�شان 397 �شكوى 

م��ن ال��ت��ع��ذي��ب و���ش��وء امل��ع��ام��ل��ة يف ���ش��ج��ون ال�شفة 

الغربية هذا العام و196 �شكوى يف غزة حتت حكم 

املتحدة يف معر�س حديثها  الأمم  حما�س. وت�شري 

اإىل اأن عدًدا قليًا فقط من ال�شكاوى ) ( اأدى اإىل 

اإدان��ة اجلناة تقريًبا،  تتم  ماحقات ق�شائية، ومل 

الأم����ر ال���ذي ي�����ش��اه��م يف خ��ل��ق م��ن��اخ م��ن الإف���ات 

الهيئة  مدير  ال��دوي��ك،  عمار  وي�شري  العقاب.  من 

اأن �شجون  اإىل  امل�شتقلة التي تزور هذه املعتقات، 

اإنها  الأ�شهر الأخ��رية.  اأقل تواجًدا يف  اأريحا كانت 

ل  الإن�شان.  حقوق  منظمات  من  انتقادات  نتيجة 

يتم توزيع  اأق��ل من العتقالت، ولكن  يوجد عدد 

ال�شجناء ب�شكل اأف�شل يف مدن اأخرى

 االحتالل يستعد لتوسيع عملية »كاسر األمواج« في الضفة

 لوموند: السلطة الفلسطينية تسقط في فخ القمع

 مركز: 34 أسيرة فلسطينية
 في سجون االحتالل يتعرضن 

إلجراءات قمعية
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الأ�شرى،  لدرا�شات  فل�شطني  مركز  قال 

�شجونه  يعتقل يف  الإ�شرائيلي  الحتال  اإن 

كافة  من  يحرمن  فل�شطينية  اأ�شرية   34
قمعية  لإج������راءات  وي��ت��ع��ر���ش��ن  ح��ق��وق��ه��ن، 

م����ت����ع����ددة، مب����ا ف���ي���ه���ا ال����ع����زل الن�����ف�����رادي 

واحلرمان من العاج والتعليم والزيارة

الدويل  املجتمع  اهتمام  اأن  املركز  واأ�شاف 

اإل ����ش���ع���ارات زائ���ف���ة  امل�������راأة م���ا ه���ي  ب��ق�����ش��ي��ة 

وت��ت��ا���ش��ى ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم�����ر مب��م��ار���ش��ات 

الحتال بحق الأ�شريات الفل�شطينيات، حيث 

يقبعن  اأ�شرية   34 معاناة  عن  الطرف  يغ�س 

اإن�����ش��ان��ي��ة ق��اه��رة وي��ت��ع��ر���ش��ن لكل  يف ظ����روف 

اأ�شكال النتهاك والتعذيب خارج اإطار القانون

واأك����د ري��ا���س الأ���ش��ق��ر م��دي��ر امل��رك��ز اأن 

الأ�����ش����ريات ي��ت��ع��ر���ش��ن ل��ل��ت��ع��ذي��ب ال��ن��ف�����ش��ي 

لاعتقال،  الأوىل  اللحظة  منذ  واجل�شدي 

بطريقة  منازلهن  الح��ت��ال  يقتحم  حيث 

همجية بعد منت�شف الليل تثري الذعر بني 

يف  التحقيق  اإىل  بنقلهن  وي��ق��وم  الأط��ف��ال، 

�شجن الرملة او اجللمة او بتاح تكفا، وهاك 

يتعر�شن لو�شائل تعذيب قا�شية بهدف نزع 

العرتافات منهن بالقوة

واأ����ش���ار الأ���ش��ق��ر اإىل ع���دد م��ن احل���الت 

ال�شهرين  خ��ال  للتعذيب  تعر�شت  ال��ت��ي 

الأخ����ريي����ن ك���الأ����ش���رية دن���ي���ا ج������رادات من 

يف  عنيف  لتحقيق  تعر�شت  وال��ت��ي  ج��ن��ني، 

ق��ب��ل نقلها  ي��وٍم��ا   14 مل���دة  م��رك��ز اجل��ل��م��ة 

زن��زان��ة  ال��دام��ون، واح��ت��ج��زت يف  اىل �شجن 

�شيقة بدون تهوية بظروف �شيئة، وبطانية 

بالأر�س  فتحة  عن  عبارة  واحلمام  مت�شخة 

ت��خ��رج م��ن��ه��ا ال���روائ���ح ال��ك��ري��ه��ة وال��ف��ئ��ران 

واحل�شرات

اأب��و  وحت��ري��ر  الأ���ش��ريت��ني  وتعر�شت  كما 

���ش��ري��ة وم���رمي ���ش��واف��ط��ة يف م��رك��ز حتقيق 

�شبحهما  قا�شي حيث مت  لتحقيق  تكفا  بتاح 

لا�شتجواب  وتعر�شتا  �شغري،  كر�شي  على 

م���ن اأك����رث م���ن حم��ق��ق ع��ل��ى م����دار ���ش��اع��ات 

وتوجيه  ب��ال�����ش��رب  اع��ت��داء  تخلله  ط��وي��ل��ة، 

���ش��ت��ائ��م ب���األ���ف���اظ ن��اب��ي��ة و����ش���راخ م�����ش��ت��م��ر، 

وو���ش��ع��ه��م��ا يف زن���ازي���ن ان���ف���رادي���ة م��راق��ب��ة 

ب��ال��ك��ام��ريات ل ت�����ش��ل��ح ل��ل��ع��ي�����س ال��ب�����ش��ري، 

حتقيق  ملركز  نقلهما  جرى  يوماً   14 وبعد 

اجللمة

والأ�شرية عطاف جرادا من جنني، وقد 

)غيث  الثاث  اأبنائها  اعتقال  بعد  اعتقلت 

الحتال  وق��ام  ج���رادات(،  ومنت�شر  وعمر 

يف  ق��ا���ش��ي  لتحقيق  خ�شعت  م��ن��زل��ه،  ب��ه��دم 

و�شعها  ت��ده��ور  اىل  اأدى  اجل��ل��م��ة،  معتقل 

املرتفع  ال��دم  ب�شغط  اأ�شيب  حيث  ال�شحي 

وعدم انتظام بدقات القلب، وتتلقى 8 اأنواع 

تعر�شت مرتني لأعرا�س  الدوي��ة، كما  من 

الإ����ش���اب���ة ب��ج��ل��ط��ة ومت ن��ق��ل��ه��ا ع����دة م���رات 

للم�شت�شفى

يعانون  ال���ش��ريات  ان  اىل  الأ�شقر  واأك��د 

من  وي�شتكون  وقا�شية،  �شعبة  ظ��روف  من 

عدم توفر اخل�شو�شية يف �شجون الحتال 

م��دار  على  مراقبة  ك��ام��ريات  وج��ود  نتيجة 

مم��رات  يف  ال�شجن  اإدارة  و�شعتها  ال�شاعة 

ال�شجن و�شاحة الفورة

اأن  اإىل  ف��ل�����ش��ط��ني  م���رك���ز  م���دي���ر  ول���ف���ت 

الأ������ش�����ريات ي��ع��ان��ني م���ن ال��ت��ن��ق��ل ب�����ش��ي��ارة 

اإذللهن  الح��ت��ال  يتعمد  حيث  البو�شطة 

بعمليات التنقل، حيث يتم اإخراج الأ�شريات 

وتعود  فجًرا،  الرابعة  ال�شاعة  ال�شجن  من 

م�شاء من نف�س اليوم

لها  ي�شبب  ال���ذي  الأم����ر  امل��رك��ز:  وت��اب��ع 

التعب اجل�شدي والنف�شي والإرهاق، وطوال 

ف���رتة ال�����ش��ف��ر ي��ت��م ت��ق��ي��ي��ده��ن ب��ال�����ش��ا���ش��ل 

احل��دي��دي��ة ب���الأي���دي والأرج������ل، ك��م��ا مينع 

لغر�س  التجمع  م��ن  ال���ش��ريات  الح��ت��ال 

ال�شاة  اأو لأداء فرائ�س  والتعلُّم،  الدرا�شة 

ج���م���اع���ًة، ومم���ار����ش���ة الأن�������ش���ط���ة ال��ذه��ن��ي��ة 

والرتفيهية

�شيا�شة  م��ن  تعاين  الأ���ش��ريات  اأن  اأو���ش��ح 

الإه�����م�����ال ال���ط���ب���ي مم����ا ي���ع���ر����س ح��ي��ات��ه��ن 

م��وؤخ��راً  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ت��ل��ك  اأدت  وق���د  للخطر 

�شامل  �شعدية  امل�شنة  الأ����ش���رية  ل�شت�شهاد 

فرج اهلل )65 عاًما( من اخلليل، يف �شجن 

اإ�شابتها بجلطة قلبية الدامون نتيجة 

التي  امل��وؤ���ش�����ش��ات  فل�شطني  م��رك��ز  ودع���ا 

ت��ت��غ��ن��ى ب���ح���ق���وق امل���������راأة، ال����وق����وف ب�����ش��ك��ل 

املتفاقمة  الأ����ش���ريات  م��ع��ان��اة  حم��اي��د جت��اه 

وال��ت��دخ��ل احل��ق��ي��ق��ي م��ن اأج���ل ان�����ش��اف��ه��ن، 

ووق����ف اجل���رائ���م ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ش��ن ل��ه��ا من 

ق��ب��ل الح���ت���ال وال�����ش��ع��ي ال��ف��اع��ل لإط���اق 

�شراحهن

 من بئر السبع جنوًبا حتى عكا شماًلا.. 
27 قتيًلا إسرائيلًيا بعمليات مقاومة 

منذ مطلع 2022
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ر�شد تقرير ن�شرته القناة ال�13 العربية 

�شد  الفل�شطينية  الفدائية  العمليات  ازدياد 

وامل�شتوطنني  الإ�شرائيلي  الح��ت��ال  ق��وات 

خال العام اجلاري

ترجمة  وف��ق  تقريرها،  يف  القناة  وقالت 

وكالة »�شفا« ال�شبت، اإّن نحو 110 عمليات 

ن��ّف��ذه��ا م��ق��اوم��ون خ���ال ال��ع��ام اجل����اري يف 

من  املحتلة  الأرا���ش��ي  م��ن  خمتلفة  مناطق 

بئر ال�شبع جنوًبا حتى عكا �شمال

وذكرت اأّن العمليات تنّوعت ما بني طعن 

وده�س واإطاق نار، واأ�شفرت عن مقتل 27 

اإ�شرائيلًيا، منهم 4 من جنود الحتال

العمليات«  »مئات  اإحباط  القناة  وزعمت 

47 يف القد�س  ال��ع��ام اجل���اري، منها  خ��ال 

وحدها

اأّما على �شعيد ال�شواريخ، فذكرت القناة 

طلقت 
ُ
اأ �شاروًخا   1160 نحو  اأّن  العربية 

من قطاع غزة باجتاه الأرا�شي املحتلة
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ق���اد جن���م ل��ي��ف��رب��ول الإجن���ل���ي���زي حممد 

�صالح منتخب بلده م�صر اإىل فوز كبري على 

النيجر 3-�صفر اجلمعة مبلعب الإ�صكندرية 

واأمام 5 اآلف م�صجع يف مباراة دولية ودية، 

يف الظهور الأول للمدرب اجلديد الربتغايل 

روي فيتوريا.

 43 الدقيقتني  يف  ثنائية  �صالح  و�صجل 

و67 من ركلة جزاء، فيما كان مهاجم نانت 

الهدف  �صاحب  حممد  م�صطفى  الفرن�صي 

الثاين يف الدقيقة 55.

ب��ق��ي��ادة  ل��ل��ف��راع��ن��ة  الأوىل  امل���ب���اراة  وه���ي 

فيتوريا الذي توىل امل�صوؤولية خلفا للمحلي 

امل��ق��ال م��ن من�صبه ل��راج��ع  اإي���ه���اب ج���الل 

امم  لنهائيات  املوؤهلة  الت�صفيات  يف  النتائج 

افريقيا �صاحل العاج 2024.

ليبرييا  منتخب  م��ع  ال��ف��راع��ن��ة  ويلتقى 

ال��ث��الث��اء امل��ق��ب��ل يف ال��ل��ق��اء ال����ودي ال���دويل 

الثاين مبلعب الإ�صكندرية.

رغم  فنيا،  متوا�صعا  الأول  ال�صوط  وكان 

على  فاعلية  ب��ال  م�صر  وا�صتحواذ  �صيطرة 

مرمى منتخب النيجر الذي تراجع لعبوه 

للدفاع املتكتل اعتمادا على الهجمات املرتدة، 

اأديبايور من  يان  اإحداها �صدد فيكتور  ومن 

خ���ارج امل��ن��ط��ق��ة م���رت اأع��ل��ى ع��ار���ص��ة مرمى 

واأخ����رى  ال�����ص��ن��اوي )9(،  احل���ار����س حم��م��د 

ركنية  اإىل  ال�صناوي  اأبعدها  �صو�صا  لدانيال 

.)18(

وان��ت��ف�����س لع���ب���و م�����ص��ر ب��ع��د ���ص��ع��وره��م 

بخطورة ال�صيوف، و�صدد عمر مرمو�س من 

الي�صر  القائم  ب��ج��وار  م��رت  املنطقة  داخ���ل 

)28(، ثم متريرة عر�صية من حممد حمدي 

تابعها �صالح براأ�صه علت العار�صة )32(.

وان���ت���ظ���ر ال��ف��راع��ن��ة ح��ت��ى ال��دق��ي��ق��ة 43 

تلقى  بعدما  �صالح  عرب  الت�صجيل  لفتتاح 

كرمي  راوغ  مرمو�س،  م��ن  عر�صية  مت��ري��رة 

املنطقة على  داخ��ل  بي�صراه من  و�صدد  دودو 

ي�صار احلار�س جربيال كا�صايل دجيبو.

وو�صح الفارق الفني للفراعنة مع مرور 

الوقت مقارنة بال�صيوف، ووا�صلوا �صغطهم 

الهجومي، ولعب �صالح ركنية متقنة تابعها 

ال��ب��دي��ل حم��م��د ع��ب��د امل��ن��ع��م ب��راأ���ص��ه اأب��ع��ده��ا 

عثمان دياباتي من على خط املرمى )52(.

وت��ل��ق��ى م�����ص��ط��ف��ى حم��م��د مت���ري���رة من 

فانفرد  ال��دف��اع،  خلف  عا�صور  اإم���ام  البديل 

و���ص��دده��ا م��ن ف���وق احل��ار���س ك��ا���ص��ايل )55( 

حمرزا الهدف الثاين.

ما  ال��ه��ج��وم  اإىل  النيجر  لع��ب��و  وان��دف��ع 

ا�صتغلها  دف���اع���ه���م،  خ��ل��ف  م�����ص��اح��ات  خ��ل��ف 

اإح��داه��ا  ال��ف��راع��ن��ة بهجمات م��رت��دة، وم���ن 

مل�صة  اإث���ر  رك��ل��ة ج���زاء  امل��ب��اراة  احت�صب حكم 

يد من دودو، فانربى لها �صالح على ي�صار 

كا�صايل حمرزا الهدف الثالث )67(.

 صالح يقود الفراعنة إلى أول فوز بقيادة المدرب فيتوريا

 هل يواجه األهلي ريال مدريد في ملعب لوسيل بالدوحة؟ 
مصادر قطرية ومصرية تكشف حقيقة »لقاء القرن«

 تحقيق رسمي في قضية اإلهانات العنصرية بحق فينيسيوس

البلد-وكاالت نب�ض 

انت�صر خالل ال�صاعات املا�صية يف و�صائل 

الريا�صية  والأو�صاط  الجتماعي  التوا�صل 

امل�����ص��ري��ة خ���رب ي��ف��ي��د ب���اإق���ام���ة م���ب���اراة بني 

ال��ن��ادي الأه��ل��ي وري��ال م��دري��د، ن��ادي القرن 

القارية  بالألقاب  تتويجاً  الأك��ر  الأوروب���ي 

حول العامل. وتاأتي م�صاركة الأهلي امل�صري 

ك���ون���ه ن�����ادي ال���ق���رن الإف���ري���ق���ي وو���ص��ي��ف 

تتويجاً  الأك���ر  قائمة  يف  الإ���ص��ب��اين  امللكي 

بالبطولت القارية حول العامل.

الأخ��ب��ار امل��ت��داول��ة تقول اإن ه��ذه امل��ب��اراة 

يف   ،2022 قطر  مونديال  �صرف  على  �صتقام 

بالدوحة،  لو�صيل  ا�صتاد  نهائية على  جتربة 

يف  مباريات  ع��دة  �صي�صت�صيف  ال��ذي  امللعب 

البطولة بينها املباراة النهائية.

فرج عامر اأ�صا�س املعلومة

ق���ام ف���رج ع���ام���ر، رئ��ي�����س ن����ادي �صموحة 

ال�صابق، بن�صر تلك املعلومة يف البداية عرب 

ق��ائ��اًل:  في�صبوك،  على  ال�صخ�صي  ح�صابه 

الأهلي  وال��ن��ادي  مدريد  ري��ال  بني  “مباراة 
قبل افتتاح كاأ�س العامل لتحديد نادي القرن 

على م�صتوى العامل«.

�صموحة  رئ��ي�����س  ك��ت��ب  اآخ����ر،  من�صور  ويف 

“ا�صتاد لو�صيل �صي�صت�صيف مباراة  ال�صابق: 

بني ري��ال مدريد وال��ن��ادي الأه��ل��ي لتحديد 

نادي القرن على م�صتوى العامل«.

املا�صية ومنذ رحيله  الفرة  اعتاد عامر 

اأخبار خا�صة كما  بن�صر  �صموحة  رئا�صة  عن 

وبداأ  ح�صابه،  عرب  النوعية  هذه  من  يعتقد 

حم�س  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور  معها  يتعامل 

�صخرية لأن اأغلبها ل ميت للحقيقة ب�صلة، 

خ��ا���ص��ة ج��م��اه��ري ال��زم��ال��ك ال��ت��ي ت���رى اأن��ه 

م��ن��ح��از ل���الأه���ل���ي، وب���ال���ت���ايل حت���ر����س على 

مهاجمته ب�صراوة على مثل هذه الأخبار.

وتداول رواد مواقع التوا�صل الجتماعي 

ت��ل��ك امل��ع��ل��وم��ة ك��ال��ن��ار يف ال��ه�����ص��ي��م، خا�صة 

ج��م��اه��ري الأه���ل���ي ال��ت��ي ا���ص��ت��غ��ل��ت��ه��ا مل��ك��اي��دة 

جماهري الزمالك التي قامت بالفعل نف�صه 

عندما واجهوا الهالل ال�صعودي على ملعب 

لو�صيل ذاته بكاأ�س لو�صيل قبل اأيام، ب�صفته 

بطل الدوري امل�صري والهالل بطل الدوري 

ال�����ص��ع��ودي وف����از الأخ����ري ب��ال��ك��اأ���س ب��رك��الت 

الرجيح.

حقيقة املباراة تف�صياًل من م�صادر 

خا�صة

ل��ك�����ص��ف ح��ق��ي��ق��ة ت��ل��ك امل����ب����اراة، ت��وا���ص��ل 

باجلانب  م�صادر  عدة  بو�صت” مع  “عربي 
“الطريان  ����ص���رك���ة  خ���ا����ص���ة  ال����ق����ط����ري، 

الأه��ل��ي  ال���ن���ادي  ���ص��رع��ى  القطرية” ال��ت��ي 

اأك��ت��وب��ر/ت�����ص��ري��ن الأول  ���ص��ه��ر  ب���داي���ة م���ن 

القادم.

واأكدت امل�صادر بال�صركة القطرية �صحة 

تبحث  ولكنها  مبدئي،  ب�صكل  الفكرة  تلك 

ع���ن اآل���ي���ات ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب�����ص��ك��ل ر���ص��م��ي خ��الل 

ال��ف��رة ال��ق��ادم��ة. وق��د عر�صت الأم���ر على 

الأه���ل���ي ال����ذي رح���ب ب�����ص��دة، ك��ون��ه��ا م��ب��اراة 

كبرية ودعاية له وللراعي اجلديد اأمام بطل 

اأوروب����ا ال��ت��اري��خ��ي، ويف اأج���واء ك��اأ���س العامل 

الذي يقام للمرة الأوىل يف املنطقة العربية 

وال�صرق الأو�صط.

وب���ال���ت���ايل ف������اإن ال���ف���ك���رة م����ن الأ����ص���ا����س 

م��وج��ودة بالفعل وم��ا زال��ت ت��در���س وتبحث 

خالل  ملمو�س  لواقع  لتحويلها  كيفية  عن 

الفرة القادمة بدون �صك.

اأما النادي الأهلي فاأكد م�صدر من داخله 

�صيء  ه��ن��اك  ل��ي�����س  بو�صت” اأن����ه  “عربي  ل��� 

ر�صمي حتى الآن بخ�صو�س هذا الأمر، ومل 

يعر�س عليه اأي �صيء حتى الآن، ورمبا يكون 

متواجداً ورمبا ل يف تلك املباراة.

يذكر اأن الأهلي �صيقوم مبع�صكر تدريبي 

خ����الل ف����رة ك���اأ����س ال���ع���امل ت��ل��ك غ��ال��ب��اً يف 

ومرحباً  متاحاً  �صيكون  وبالتايل  الإم���ارات، 

التنفيذ، ح�صب  اإذا دخلت حيز  املباراة  لهذه 

اأنه ل �صيء ر�صمياً  الذي �صدد على  امل�صدر، 

اأو توا�صل اأحد معهم حتى هذه اللحظة، ل 

من قريب اأو من بعيد.

ال��ق��دم  ل���ك���رة  الأول  ال���ف���ري���ق  وي�����ص��ت��ع��د 

ال�صوي�صري مار�صيل  بقيادة  الأهلي  بالنادي 

لل�صياطني  اجل���دي���د  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  ك���ول���ر، 

احلمر، ل�صربة البداية يف املو�صم مبواجهة 

ال�����32 من  ب����دور  ال��ت��ون�����ص��ي  املن�صتري  احت����اد 

�صهر  اأول  اإف��ري��ق��ي��ا  اأب���ط���ال  دوري  ب��ط��ول��ة 

امل��ق��ب��ل، وق��ب��ل ذلك  الأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����ص��ري��ن 

يلعب ع��دة م��ب��اري��ات ودي���ة ك��ان اأول��ه��ا اأم�س 

 1-5 اأم��ام بروجيت وف��از بنتيجة  الأرب��ع��اء 

قبل  اجلي�س  ثم طالئع  اأ�صوان  �صيواجه  ثم 

مباراة اإفريقيا املهمة.

احتاد الكرة يو�صح حقيقة مباراة الأهلي 

وريال مدريد

“عربي  ت���وا����ص���ل  ع��ل��ى اجل���ان���ب الآخ������ر 

امل�صري  الكرة  بو�صت” مع م�صدر يف احتاد 

للبحث عن معلومة بخ�صو�س تلك املباراة، 

اأن جمال ع��الم، رئي�س الحت���اد، وقع  واأك���د 

ب����روت����وك����وًل م���ع الحت������اد ال���ق���ط���ري ل��ك��رة 

القدم يت�صمن مباريات ودية م�صركة بني 

اجلانبني، �صواء منتخبات اأو اأندية م�صرية، 

واأن الأمر متاح ولي�س هناك ما مينع اإذا ما 

املباراة  تو�صلت الأطراف كلها لتفاق ب�صاأن 

واأ�صبحت اأمراً واقعاً.

ت�صب  امل���ب���اري���ات  ه����ذه  م��ث��ل  اأن  وك�����ص��ف 

�صعبيتها،  وزي���ادة  امل�صرية  ال��ك��رة  �صالح  يف 

وتو�صيل �صورة جيدة لكل العامل خا�صة مع 

وجود فريق عاملي عمالق مثل ريال مدريد 

بالألقاب  وف���وزاً  �صعبية  العامل  اأن��دي��ة  اأك��ر 

ال��ق��اري��ة، وك��ذل��ك ال���ن���ادي الأه���ل���ي و�صيفه 

رائعة  فر�صة  يجعلها  م��ا  القائمة؛  تلك  يف 

امل�صرية يف قطر للذهاب  كذلك للجماهري 

للملعب وال�صتمتاع مبباراة قرن كبرية لن 

ين�صوها اأبداً.

ذكريات �صابقة ملباراة القرن يف القاهرة

 ،2001 اأغ�������ص���ط�������س/اآب  م����ن  ال����راب����ع  يف 

ال��ت��ق��ى ال���ن���ادي الأه���ل���ي م���ع ري�����ال م��دري��د 

ب��ال��ن��ج��وم يف م���ب���اراة ودي�����ة، ب�صبب  امل���دج���ج 

الإفريقي،  القرن  الأهلي على لقب  ح�صول 

وري���ال م��دري��د على لقب ال��ق��رن الأوروب����ي، 

يف  �صنداي  للنيجريي  بهدف  الأه��ل��ي  وف��از 

ال�صاحر مانويل  املدرب  بقيادة   ،51 الدقيقة 

جوزيه.

وق���د ���ص��ارك يف ت��ل��ك امل���ب���اراة ك��اف��ة جن��وم 

اآنذاك على راأ�صهم زين الدين زيدان  امللكي 

وفرناندو  كارلو�س  وروبرتو  فيجو  ولوي�س 

ليلة  وك��ان��ت  ج��ون��زال��ي�����س،  وراوؤول  ه��ي��ريو 

تن�صاها  مل  احل��م��راء  للجماهري  ت��اري��خ��ي��ة 

ح��ت��ى الآن، وك��ذل��ك ال��ف��وز وال���ه���دف ال��ذي 

�صجله الأحمر بتلك املباراة العاملية.

نب�ض البلد- وكاالت

اإ���ص��ب��ان��ي��ا حتقيقا  ف��ت��ح الدع����اء ال��ع��ام يف 

بالإهانات العن�صرية التي طالت الربازيلي 

م��ب��اراة  وخ���الل  ق��ب��ل  ج��ون��ي��ور  فيني�صيو�س 

وم�صيفه  ري��ال  فريقه  بني  العا�صمة  درب��ي 

اأتلتيكو يف الدوري املحلي لكرة القدم.

منظمة  من  �صكوى  بعد  التحقيق  وُف��ِت��َح 

م��ن��اه�����ص��ة ل��ل��ع��ن�����ص��ري��ة ب�������ص���اأن الإه����ان����ات 

ال��ع��ن�����ص��ري��ة ال��ت��ي وج��ه��ت��ه��ا جم��م��وع��ة من 

اأتلتيكو لفيني�صيو�س. م�صجعي 

م�صجعي  من  املجموعات  بع�س  واأطلقت 

فيني�صيو�س،  ق���رد  “اأنت  ه��ت��اف��ات  اأت��ل��ت��ي��ك��و 

بها  فاز  التي  املباراة  واأثناء  قرد” قبل  اأن��ت 

الريال على جاره اللدود 2-1 الأحد املا�صي 

على ملعب “واندا مروبوليتانو«.

فيني�صيو�س  اأت��ل��ت��ي��ك��و  م�����ص��ج��ع��و  ورم�����ى 

بينها  ب���امل���ق���ذوف���ات،  رودري����غ����و  وم���واط���ن���ه 

يف  بالت�صجيل  احتفالهما  خ���الل  ولع����ات، 

امل�����درب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي دييغو  م��رم��ى ف��ري��ق 

�صيميوين.

اإ�صبانيا  ال��ع��ام يف  ب��ي��ان الدع���اء  وج��اء يف 

م��دري��د  ال���ع���ام يف  الدع������اء  “فتح  اجل��م��ع��ة 

العن�صري  الطابع  ذات  الهتافات  حتقيقا يف 

اأتلتيكو  ملعب  وخ���ارج  داخ���ل  �صمعت  ال��ت��ي 

مدريد �صد اأحد لعبي ريال مدريد خالل 

مباراة الأحد 18 �صبتمرب«.

من  ط��ل��ب  ال��ع��ام  “الدعاء  اأن  واأ����ص���اف 

الأح��داث  ه��ذه  ت�صجيالت  حتليل  ال�صرطة 

اأطلقوا  الذين  الأ�صخا�س  حتديد  اأجل  من 

ه���ذه الإه���ان���ات ال��ع��ن�����ص��ري��ة مل��ع��رف��ة م���ا اإذا 

اأو  عنيفة  بجماعات  ع��الق��ة  اأي  لهم  ك��ان��ت 

متطرفة«.

ما  يف  التحقيق  ال�صرطة  م��ن  ُط��ِل��َب  كما 

اإذا ك��ان��ت ال��ه��ت��اف��ات ت��ك��ررت داخ���ل امل��ل��ع��ب، 

فيما ح�س الدعاء العام موظفي الأمن يف 

اأتلتيكو على ت�صليم اأي معلومات “ميكن اأن 

ت�صاعد يف تو�صيح ما حدث«.

الإ���ص��ب��اين  ال����وزراء  رئي�س  اأدان  وب��ع��دم��ا 

اأتلتيكو،  �صكوت  ال��ث��الث��اء  �صان�صي�س  ب���درو 

ال��ف��ري��ق ال����ذي ي�����ص��ج��ع��ه ���ص��خ�����ص��ي��ا، وع���دم 

العن�صرية  ال��ه��ت��اف��ات  ���ص��د  م��وق��ف��ا  ات��خ��اذه 

بيانا  النادي  اأ�صدر  جمهوره،  اأطلقها  التي 

“اأتلتيكو  ق���ائ���ال  ح�����ص��ل،  م���ا  ف��ي��ه  ���ص��ج��ب 

التي  املقبولة  غري  الهتافات  يدين  مدريد 

امللعب  خ��ارج  امل�صجعني  من  اأقلية  اأطلقتها 

قبل الدربي«.

اأن يلطخوا  “ل ميكن لعدد قليل  و�صدد 

�صورة الآلف والآلف من م�صجعي اأتلتيكو 

واح��رام  ب�صغف  فريقهم  يدعمون  ال��ذي��ن 

ت�صعر  ال��ذي  الأمل  “اإن  م�صيفا  للخ�صم”، 

اأتلتيكو(  )ل��ق��ب  )روخ��ي��ب��الن��ك��و(  عائلة  ب��ه 

لقاعدة  ال�صماح  ميكننا  ل  ه��ائ��ل.  ح��دث  مل��ا 

النوع  بهذا  عالقة  على  تكون  اأن  م�صجعينا 

ب�صبب  قيمنا  يف  والت�صكيك  ال�����ص��ل��وك  م��ن 

اأقلية ل متثلنا«.

وتابع “قرارنا ثابت ووا�صح، ولن نتوقف 

حتى يتم طردهم من عائلة )روخيبالنكو(، 

لأنه ل ميكنهم اأن يكونوا جزءا منها«.

ومل يكن ما ح�صل يف مباراة الأحد �صوى 

التي بداأها رئي�س رابطة  ا�صتكمال لل�صرارة 

وك���الء ال��الع��ب��ني يف اإ���ص��ب��ان��ي��ا ب���درو ب��راف��و 

على  اإن  امل�صاهدين  ماليني  اأم��ام  قال  حني 

الت�صرف كقرد”  “عن  التوقف  فيني�صيو�س 

يف طريقة رق�صاته الحتفالية بالأهداف.

واع����ت����ذر ب���راف���و ب��ع��د ذل�����ك، ق���ائ���ال اإن���ه 

دللت  اأي  ب��ه��ا  يق�صد  مل  ع��ب��ارة  ا���ص��ت��خ��دم 

يف  �صائع  ب�صكل  ت�صتخدم  اإنها  بل  عن�صرية، 

اأو  كالأحمق”  “الت�صرف  مبعنى  اإ�صبانيا 

“العبث«.
كما انتقد رئي�س بلدية العا�صمة مدريد 

هو  ال��ذي  اأمل��ي��دا  مارتيني�س  لوي�س  خو�صيه 

اأتلتيكو، اجلمهور الذي  اأي�صا من م�صجعي 

فيني�صيو�س،  ب��ح��ق  ال��ه��ت��اف��ات  ه���ذه  اأط���ل���ق 

حدث  يف  فقط  لي�س  لهم،  مكان  “ل  قائال 

ري��ا���ص��ي، ل��ك��ن يف اأي جم���ال م���ن جم���الت 

احلياة«.

ت اأ����ص���م���اء ك���ب���رية يف ك����رة ال��ق��دم  وع������ربرّ

ال��ربازي��ل��ي��ة، ع��ل��ى غ����رار الأ����ص���ط���ورة بيليه 

ون���ي���م���ار، ع���ن ���ص��خ��ط��ه��ا ح��ي��ال ت�����ص��ري��ح��ات 

اإن��ه يرف�س  ق��ال ري��ال مدريد  ب��راف��و، فيما 

الأجانب”  وكراهية  العن�صرية  اأنواع  “كل 
و”�صيتخذ اإجراءات قانونية”، وفقما نقلت 

بر�س«. “فران�س 

 فيدرر يودع التنس بالدموع.. وقصة 
الحكم المغربي

 في أول مباراة للركراكي.. »أسود 
األطلس« تكشر عن أنيابها

حطم هاتف مشجع.. رونالدو متهم 
بارتكاب تصرف غير الئق

البلد-وكاالت نب�ض 

ودع اأ�صطورة التن�س روجري فيدرر املالعب 

وخا�س مباراته الأخ��رية م�صاء اجلمعة، جنبا 

و�صديقه  ال��ت��اري��خ��ي  خ�صمه  م���ع  ج��ن��ب  اإىل 

بالعا�صمة  تاريخية  ليلة  يف  ن����ادال،  راف��اي��ي��ل 

الإجنليزية لندن.

وخ��ا���س ف��ي��درر م��ب��ارات��ه الأخ�����رية، �صمن 

زوج��ي  م���ب���اراة  يف  ليفر”،  “كاأ�س  م��ن��اف�����ص��ات 

ن����ادال، مبواجهة  راف��اي��ل  ب��الإ���ص��ب��اين  جمعته 

���ص��وك وفران�صي�س  الأم���ريك���ي ج���اك  ال��ث��ن��ائ��ي 

ت��ي��اف��و، ه���ي الأخ�������رية يف م�����ص��ريت��ه احل��اف��ل��ة 

بالألقاب.

وبالرغم من خ�صارة الأ�صطورة ال�صوي�صري 

للمباراة بطريقة دراماتيكية، اإىل جانب نادال، 

اأق��وى من  امل�صرية كانت  انتهاء  اأن م�صاعر  اإل 

املباراة نف�صها، وغلبت على جميع من كان يف 

ملعب “اأو 2 اأرينا” يف لندن.

 ومل ي��ت��م��ال��ك ف���ي���درر ن��ف�����ص��ه ب��ع��د ان��ت��ه��اء 

املباراة، وانهمر بالبكاء، بينما عانق زمالئه يف 

وعائلته،  للجماهري  كلمات  ووج��ه  البطولة، 

و�صط ت�صفيق حار وحلظات موؤثرة.

احلكم املغربي

واأدار املواجهة الأخرية لفيدرر على مالعب 

ذو  حل��ي��اين،  حممد  املخ�صرم  احلكم  التن�س، 

الطويل يف مباريات  وال��ب��اع  املغربية،  الأ���ص��ور 

التن�س.

وول��د حلياين يف مدينة ت��اف��راوت، جنوبي 

امل���غ���رب، ع���ام 1966، ث��م ه��اج��رت ع��ائ��ل��ت��ه اإىل 

ال�صويد عندما كان طفال، لينخرط بعدها يف 

عامل التن�س.

ع��امل  يف  ك��ب��رية  م���ب���اري���ات  حل��ي��اين  واأدار 

وميبلدون  بطولة  نهائي  �صمنها  من  التن�س، 

لأط��ول  الرئي�صي  احلكم  ك��ان  كما   ،2013 ع��ام 

م��ب��اراة يف تاريخ التن�س، بني الأم��ريك��ي جون 

اإي����زن����ر، وال��ف��رن�����ص��ي ن��ي��ك��ول م���اه���وت، وال��ت��ي 

ا���ص��ت��م��رت ل�����11 ���ص��اع��ة وخ��م�����س دق���ائ���ق، �صمن 

بطولة وميبلدون عام 2010.

املغربي-ال�صويدي اجل��دل يف  واأث��ار احلكم 

2018، عندما  املفتوحة للتن�س  اأمريكا  بطولة 

قام بت�صجيع الالعب الأ�صرايل نيك كرييو�س 

بكل �صخ�صي، وحثه على ال�صتمرار، عندما كان 

مهزوما.

ت�صجيع حلياين لالعب املثري للجدل اأدى 

ملعاقبته باحلرمان من التحكيم يف الن�صختني 

الالحقتني من البطولة.

ب���رزت موهبة ف��ي��درر لأول م��رة ح��ني هزم 

الأ�صطورة الأمريكي بيت �صامربا�س يف طريقه 

اإىل دور الثمانية لبطولة وميبلدون 2001.

بعد عامني تغلب على م��ارك فيليبو�صي�س 

ح�صد  ليبداأ  بوميبلدون  الرئي�صي،  امللعب  يف 

الألقاب الكربى.

ون�������ال ف����ي����درر ���ص��ب��ع��ة األ�����ق�����اب اأخ��������رى يف 

وميبلدون وتوج بلقب اأمريكا املفتوحة خم�س 

مرات وباأ�صراليا املفتوحة �صت مرات بجانب 

ليكمل   2009 يف  املفتوحة  بفرن�صا  واح��د  لقب 

الفوز بالبطولت الأربع الكربى.

يحتفظ بالرقم القيا�صي لت�صدر الت�صنيف 

ينق�س  ومل  متتاليا،  اأ�صبوعا   237 يف  العاملي 

م�����ص��ريت��ه امل��ب��ه��رة ���ص��وى امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة 

بالفردي يف الأوملبياد اإذ خ�صر نهائي 2021 اأمام 

اآندي موراي.

األقاب   103 على  باحل�صول  م�صواره  اأن��ه��ى 

اأك��ر لعب تتويجا يف التاريخ بعد  وهو ثاين 

جيمي كونورز، كما و�صل اإىل 137 نهائيا.

وح���ق���ق ف���ي���درر خ����الل م�����ص��ريت��ه 20 لقب 

“غراند �صالم”، �صمنها رقم قيا�صي بتحقيق 8 
بطولت وميبلدون.

البلد-وكاالت نب�ض 

املغربي  للمنتخب  اجل��دي��د  امل���درب  ا�صتهل 

لكرة القدم وليد الركراكي م�صواره على راأ�س 

باأف�صل  الأطل�س”  ل�”اأ�صود  الفنية  الإدارة 

طريقة ممكنة، بقيادته اإىل فوز م�صتحق على 

ت�صيلي 2-�صفر، اجلمعة، على ملعب “كورنيا 

اإ�صبانيول يف مدينة  اإل برات” اخلا�س بنادي 

بر�صلونة الإ�صبانية.

واأح�����زر ك��ل م��ن م��ه��اج��م اأجن��ي��ه الفرن�صي 

���ص��ف��ي��ان ب����وف����ال ولع������ب و����ص���ط ���ص��م��ب��دوري��ا 

الإيطايل عبد احلميد �صابريي، هديف املباراة.

وف����ر�����س ال����رك����راك����ي ال�������ذي ق�����اد ال�������وداد 

املحلي ودوري  ال��دوري  ثنائية  اإىل  البي�صاوي 

اأبطال اإفريقيا املو�صم املا�صي، نف�صه بتبديالته 

ال��ذي  �صابريي  خ�صو�صا  اأكلها  اأع��ط��ت  ال��ت��ي 

جنح يف هز ال�صباك يف مباراته الدولية الأوىل 

�صليم  م��ك��ان  دخ��ول��ه  م��ن  فقط  دقيقتني  بعد 

اأمالح.

ودفع الركراكي بجناح ت�صل�صي الإجنليزي 

حكيم زيا�س الذي كان اأحد الأ�صباب الرئي�صية 

التي اأدت اإىل اإقالة وحيد خليلودزيت�س، اأ�صا�صيا 

منذ البداية بعدما اأعاده عن اعتزاله الدويل، 

فيما اأ����ص���رك ظ��ه��ري ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ الأمل����اين 

ن�صري مزراوي يف مركز اجلناح الأي�صر يف ظل 

ما�صينا  اآدم  الإيطايل  اأودينيزي  مدافع  غياب 

ب�صبب الإ�صابة التي �صتحرمه من امل�صاركة يف 

مونديال قطر.

وكاد مدافع بري�صت الفرن�صي اأ�صرف داري 

الذي دفع به الركراكي اإىل جانب القائد رومان 

�صاي�س يف ظل غياب مدافع و�صت هام يونايتد 

الإجن��ل��ي��زي ن��اي��ف اأك����رد ب�صبب الإ���ص��اب��ة، اأن 

يفتتح الت�صجيل ب�صربة راأ�صية من ركلة ركنية 

مرت بجوار القائم الأي�صر يف الدقيقة الثامنة.

الإ���ص��ب��اين  اإ�صبيلية  م��رم��ى  واأن��ق��ذ ح��ار���س 

املغربي  املنتخب  الأمي��ن  والقائم  بونو  يا�صني 

من هدف حمقق اإثر انفراد ملهاجم بالكبرين 

روف������رز الإجن���ل���ي���زي ب���ن ب��ريي��ت��ون دي���ا����س يف 

الدقيقة 24.

وتابع املنتخب املغربي اأف�صليته يف ال�صوط 

بت�صديدة  تباغته  ك���ادت  ت�صيلي  لكن  ال��ث��اين، 

لنجمها اأرت��ورو فيدال ارت��دت من العار�صة يف 

الدقيقة 54.

وح�����ص��ل امل���غ���رب ع��ل��ى رك��ل��ة ج�����زاء ب�صبب 

مل�صة يد على املدافع باولو ديا�س بعد مراوغة 

رائعة لالعب و�صط اأجنيه عز الدين اأوناحي، 

فانربى لها بوفال زميله يف الفريق الفرن�صي 

بنجاح على ميني احلار�س.

الأطل�س”  “اأ�صود  ت��ق��دم  ���ص��اب��ريي  وع���زز 

عندما تلقى متريرة رائعة من البديل الآخر 

ح��ارث  اأم��ني  الفرن�صي  مر�صيليا  و�صط  لع��ب 

ي�صار  على  املنطقة  خ���ارج  م��ن  ق��وي��ة  ف�صددها 

احلار�س. ويلعب املغرب مباراته الدولية الودية 

الثالثاء  ال��ب��اراغ��واي،  م��ع  والأخ����رية  الثانية 

املقبل، يف مدينة اإ�صبيلية الإ�صبانية.

واأوق����ع����ت ق���رع���ة ك���اأ����س ال���ع���امل امل���غ���رب يف 

املجموعة ال�صاد�صة اإىل جانب كرواتيا وبلجيكا 

وكندا، فيما ف�صلت ت�صيلي يف حجز بطاقتها اإىل 

العر�س الكروي العاملي.

البلد-وكاالت نب�ض 

ات��ه��م��ت راب���ط���ة ك���رة ال���ق���دم الإجن��ل��ي��زي��ة، 

بال�صلوع  رون��ال��دو  كري�صتيانو  اجلمعة،  ي��وم 

باإلقاء  يبدو  ما  على  قيامه  �صهدت  واقعة  يف 

ه��ات��ف م���ن ي���د م�����ص��ج��ع اي��ف��رت��ون يف م��ب��اراة 

بالدوري املمتاز يف اأبريل.

يزعم اأن �صلوك مهاجم مان�ص�صر يونايتد 

ك�����ان غ����ري لئ�����ق اأو ع���ن���ي���ف، ح�����ص��ب��م��ا ق��ال��ت 

الرابطة.

تلقى رون���ال���دو حت��ذي��را م��ن ال�����ص��رط��ة يف 

ات��ه��ام  ب�صبب  م��ع��ه  حققت  ب��ع��دم��ا  اأغ�����ص��ط�����س 

بالعتداء ووقوع �صرر جنائي بعد الواقعة يف 

غودي�صون بارك يوم 9 اأبريل.

ن�������ص���ر م���ق���ط���ع م�������ص���ور ع���ل���ى الإن����رن����ت 

لرونالدو يبدو فيه وهو يلقي هاتف حممول 

لأحد امل�صجعني على الأر�س، بينما �صار نحو 

ل  مقابل  بهدف  مان�ص�صر  هزمية  بعد  نفق 

�صيء.

التحذير  ال��ربي��ط��اين،  ال��ق��ان��ون   مبوجب 

����ص���روري م���ن ج��ان��ب ال�����ص��رط��ة يف اجل��رائ��م 

ال�صغرية اإن اعرف ال�صخ�س بالتهمة.

بعد احلادث، اأ�صدر رونالدو اعتذارا ن�صره 

ب�صبب  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  من�صات  ع��ل��ى 

مباراة  مل�صاهدة  امل�صجع  غ�صبه” ودعا  ”نوبة 
ال��روح  ”كبادرة على  ت��راف��ورد  اول��د  يف ملعب 

الريا�صية واللعب النظيف.”
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الأخيـرة

 أصبح مالكًا ألكثر من 130 شركة.. »هاري وين« رجل أعمال أمريكي 
كسب مليارات الدوالرات من النفايات

 أحرق نفسه ليعبِّر عن غضبه! ناشط يقتحم ملعبًا احتضن مباراة فيدرر 
ونادال ويصيب اآلالف بذهول

البلد-وكاالت نب�ض 

ب��ن الأم����ل والإ����ص���رار ع��ل��ى ال��ن��ج��اح، هناك 

اأ����ص���خ���ا����ص مت���ك���ن���وا م����ن حم����ارب����ة ال��ف��ق��ر، 

وحت��ق��ي��ق  ع���ل���ي���ا،  م����رات����ب  اإىل  وال����و�����ص����ول 

اأحالمهم، التي كانت يف يوم من الأيام �صبه 

. م�صتحيلة

وم����ن ب���ن ه�����وؤلء الأ����ص���خ���ا����ص، جن���د رج��ل 

ال��ذي متكن  وي��ن،  ه��اري  المريكي  الأعمال 

اأن  بعد  القمامة،  ثروة طائلة من  ك�صب  من 

املجال،  ه��ذا  يف  وال�صتثمار  املخاطرة  اختار 

كعامل  ول��ك��ن  ���ص��اب��ق��اً،  فيه  يعمل  ك��ان  ال���ذي 

ب�صيط، ل يكفيه راتبه ل�صد حاجيات عائلته.

يف رح����ل����ة م����ن ال�������ص���ر ع���ل���ى ال���ك���ث���ر م��ن 

اأب��رزه��ا ك��ان��ت م��ادي��ة، متكن وين  ال�����ص��ع��اب، 

�صركته  اإن�صاء  من  �صاباً،  ي��زال  ل  ك��ان  ال��ذي 

جميع  فيها  ي�صغل  ك��ان��ت  وال��ت��ي  ال�����ص��غ��رة، 

اأكرث  اأ�صبح �صاحب  اأن  اإىل  املنا�صب وحيداً، 

ناجحاً يف  اأخرى، وم�صتثمراً  130 �صركة  من 

عدة قطاعات خمتلفة.

ُولد يف عائلة فقرية وترك درا�سته 

والديه  مل�ساعدة 

اأ�صول  ذات  وي��ن يف عائلة فقرة  ه��اري  ول��د 

ه��ول��ن��دي��ة، مب��دي��ن��ة ���ص��ي��ك��اغ��و الأم��ري��ك��ي��ة، 

ب�صبب  ���ص��ع��ب��ة  ط��ف��ول��ة  وع��ا���ص   ،1937 ���ص��ن��ة 

تعر�صه للعنف من طرف والده، ومل يتمكن 

امل��ادي  و�صعهم  ب�صبب  درا���ص��ت��ه،  اإك��م��ال  م��ن 

ال�صعب.

عندما  الدرا�صي  م�صاره  لإنهاء  وين  ا�صطر 

كان يبلغ من العمر 15 �صنة، من اأجل العمل 

وم�����ص��اع��دة ال��ع��ائ��ل��ة يف ت���وف���ر م�����ص��روف��ه��ا 

وال��دي��ه،  انف�صال  بعد  خ�صو�صاً  ال�����ص��ه��ري، 

اأكر. وحتمله م�صوؤولية 

ل هاري بن  وهو يف �صنه ال�صغرة هذه، تنَقّ

�صائق  بينها  م��ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  امل��ه��ن  م��ن  ع���دد 

ال��ب��ن��زي��ن، كما  ����ص���ي���ارة، وع���ام���ل يف حم��ط��ة 

اأم��ل  ال��ت��ح��ق باجلي�ص الأم��ري��ك��ي؛ ع��ل��ى  اأن���ه 

ذل��ك،  بعد  م�صتقرة  وظيفة  على  احل�����ص��ول 

لكنه قرر الن�صحاب بعد اأقل من �صنة واحدة 

ان�صمامه. على 

اجلي�ص،  يف  الق�صرة  رحلته  انتهت  اأن  بعد 

عاد هاري وين للبحث عن عمل جديد، ومت 

مدينته  يف  قمامة  �صركة  ط��رف  م��ن  قبوله 

���ص��ي��ك��اغ��و، ل�����ص��غ��ل م��ن�����ص��ب ���ص��ائ��ق ���ص��اح��ن��ة 

ال��ق��م��ام��ة، وال���ت���وا����ص���ل ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر مع 

العمال من اأجل احل�صول على نفاياتهم.

اقرت�ض مبلغًا �سغريًا من اأجل

 اإن�ساء �سركته 

القمامة  ���ص��رك��ة  يف  ال��ع��م��ل  م��ن  �صنتن  ب��ع��د 

املجال،  هذا  يف  كبرة  خرة  واكت�صابه  ه��ذه، 

ف��ك��ر وي���ن يف اإن�����ص��اء ���ص��رك��ت��ه اخل��ا���ص��ة، لكن 

ت��ن��ف��ي��ذ ال���ف���ك���رة ك����ان ���ص��ع��ب��اً ب�����ص��ك��ل ك��ب��ر، 

يكن  ومل  ب�صيطاً،  ك��ان  اأج���ره  اأن  خ�صو�صاً 

اأنه  يكفيه  ل�صد حاجياته وعائلته، خ�صو�صاً 

كان قد تزوج واأ�صبح اأباً.

 ،1962 بعد تفكر مطول، وبال�صبط يف �صنة 

تنفيذ  وال�صروع يف  املغامرة،  وين  هاري  قرر 

مبلغ  واقرت�ص  عمله،  من  فا�صتقال  فكرته، 

اأج��ل  م��ن  زوج���ت���ه،  وال����د  م��ن  دولر  األف   5

���ص��راء �صاحنة ق��م��ام��ة ���ص��غ��رة وال�����ص��روع يف 

ب�صكل م�صتقل. العمل 

ك���ان ه���اري وي���ن ي�����ص��غ��ل ج��م��ي��ع امل��ن��ا���ص��ب يف 

���ص��رك��ت��ه ال�����ص��غ��رة، م���ن م���دي���ر اإىل ���ص��ائ��ق 

التفاو�ص  يف  ماهراً  فكان  القمامة،  �صاحنة 

التعاقد م��ع عدد  ال��ع��م��الء، ومت��ّك��ن م��ن  م��ع 

ال��ن��ف��اي��ات من  الأ���ص��خ��ا���ص، جلمع  كبر م��ن 

منازلهم.

الأي���ام متكن م��ن احل�صول على  وم��ع م��رور 

�صركات  بينهم  م��ن  ال��ع��م��الء  م��ن  مهم  ع��دد 

ك���رى، ف��اأ���ص��ب��ح ي��وظ��ف اأ���ص��خ��ا���ص��اً اآخ��ري��ن 

معه، وكرت ال�صركة بطريقة �صريعة.

اأ�سبح ربحه ال�سنوي يقدر

 مباليني الدولرات

يف ف������رتة وج�����ي�����زة، اأ�����ص����ب����ح ا�����ص����م ���ص��رك��ت��ه 

م��ع��روف��اً ب�����ص��ك��ل ك��ب��ر، ف��ق��رر وي���ن ت��و���ص��ي��ع 

�صديق  �صركة  اإىل  �صركته  و�صم  م�صروعه، 

 ،1698 �صنة  امل��ج��ال،  نف�ص  يف  يعمل  ل��ه  اآخ���ر 

 Waste" ال�����ص��رك��ة اجل��دي��د  ا���ص��م  اأ���ص��ب��ح 

من  اأ�صبحت  والتي   ،"Management
اأ���ص��ه��ر ���ص��رك��ات ال��ن��ف��اي��ات يف ع���دد ك��ب��ر من 

الأمريكية. الوليات 

ال�صركات  ب�صم عدد كبر من  قام  ذلك  بعد 

اإىل �صركته، فاأ�صبح  النا�صئة يف نف�ص املجال 

تابعة  قمامة  �صركة   130 م��ن  اأك���رث  ع��دده��ا 

ل�����ص��رك��ت��ه ال���رئ���ي�������ص���ي���ة، يف م�����دن وولي������ات 

خمتلفة.

ال�صركة  اأ�صهم  قيمة  ارتفعت   ،1971 �صنة  يف 

يف البور�صة، واأ�صبحت ربحها ال�صنوي يقدر 

مليون   82 اإىل  و�صلت  ال���دولرات،  مبالين 

اإن�����ص��اء  م��ن  ف��ق��ط  ���ص��ن��وات  ع�صر  ب��ع��د  دولر، 

م�صروعه الذي كان ب�صيطاً يف البداية.

 و�صل عدد املوظفن يف �صركته اإىل ما يزيد 

األف عامل، فيما ارتفع عدد عمالئه   60 عن 

اإىل 600 األف عميل.

ترك النفايات وا�ستثمر يف قطاع اآخر 

اأكر �صركة للنفايات،  اأ�صبح �صاحب  اأن  بعد 

ومت��ك��ن م���ن حت��ق��ي��ق ث����روة ك��ب��رة م���ن ه��ذا 

املجال، قرر هاري وين بيع �صركته والتوجه 

غمار  وخو�ص  جديد،  جم��ال  يف  لال�صتثمار 

حتٍدّ جديد.

 Blockbuster" فقام وين ب�صراء �صركة

���ص��رائ��ط  جم����ال  يف  امل��خ��ت�����ص��ة   "Video
ال���ف���ي���دي���و، ال���ت���ي ك���ان���ت يف م���رح���ل���ة ب���داي���ة 

ق���ام  اإذ   ،1984 ����ص���ن���ة  وذل�������ك  ان���ت�������ص���اره���ا، 

ب��ال���ص��ت��ث��م��ار يف ه���ذا امل��ج��ال رف��ق��ة ع���دد من 

18 مليون  بقيمة  الآخ��ري��ن،  الأع��م��ال  رج��ال 

ال�صركة،  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأ�صبح  دولر، 

8 متاجر  ال��وق��ت متلك  ك��ان��ت يف ذل��ك  ال��ت��ي 

بيع فقط يف مدينة �صيكاغو.

امل�صتثمرين  اأن قام ب�صراء ح�ص�ص بقية  بعد 

يف ال�������ص���رك���ة، وارت���ف���ع���ت ق��ي��م��ة ال�����ص��رك��ة يف 

اآخر  19 فرعاً  البور�صة، متكن وين من فتح 

اأم��ري��ك��ي��ة، يف ظ��رف �صنتن  يف ع��دة ولي���ات 

فقط من توليه اإدارتها.

بتو�صيع  ف��ق��ام  ه��ن��ا،  وي���ن  ه���اري  ي��ت��وق��ف  مل 

املتحدة  الوليات  �صركته خارج  فروع متاجر 

3000 فرع، يف  الأمريكية، وفتح ما يزيد عن 

10 دول خمتلفة حول العامل.

ويف �صنة 1994، اعتمد هاري وين مع �صركته 

�صركته  م��ع  تعامله  طريقة  نف�ص  اجل��دي��دة 

ال�����ص��اب��ق��ة، ف��ق��ام ب��ب��ي��ع��ه��ا ب�����ص��ف��ق��ة ���ص��خ��م��ة، 

قدرت باأكرث من 8 مليارات دولر.

البلد-وكاالت نب�ض 

كاأ�ص  املناخ ملعب بطولة  اأحد ن�صطاء  اقتحم 

النار يف ذراعه خالل  واأ�صرم  "ليفر" للتن�ص، 
23 ���ص��ب��ت��م��ر/ اإح�����دى امل���ب���اري���ات، اجل��م��ع��ة، 

املتفرجن  اإ�صابة  اإىل  اأدى  م��ا   ،2022 اأي��ل��ول 

بالذهول. 

 17500 البالغ  احل�صد  من  ال�صيحات  تعالت 

O2 يف لندن، بينما ظهرت  �صخ�ص يف �صاحة 

األ�����ص��ن��ة ال��ل��ه��ب م��ن ذراع ال��رج��ل، ال���ذي ك��ان 

ُكِتب عليه "اأوقفوا الطائرات  يرتدي قمي�صاً 

اأوردته  ملا  وفقاً  املتحدة"،  اململكة  يف  اخلا�صة 

 23 الريطانية،   The Times �صحيفة 

.2022 �صبتمر/اأيلول 

امللعب،  الأم��ن يف  الهرب من  الرجل  ا�صتطاع 

ذراع���ه  ي��ف��رك  اأن  ق��ب��ل  ال�صبكة  ع��ن��د  وج��ل�����ص 

وي�صتخدم  ال�صوائل،  من  معروف  غر  بنوع 

ولعة �صجائر لإ�صعال النار فيها.

رك�������ص ح����را�����ص الأم�������ن ب���ع���د ذل�����ك لإخ���م���اد 

امللعب؛  اإىل خارج  النران ومرافقة املتظاهر 

ق��ب��ل  م��ن��ط��ق��ة خ��ل��ف��ي��ة  اإىل  اق�����ت�����ادوه  ح���ي���ث 

اأي  عليه  يظهر  ومل  اخل��ارج،  اإىل  ا�صطحابه 

انزعاج وا�صح بعد ذلك.

امللعب  من  ج��زء  يف  النار  املتظاهر  اأ�صعل  كما 

ال�صلب الداخلي؛ مما ت�صبب يف توقف ق�صر 

من  ت�صيت�صيبا�ص  �صتيفانو�ص  ب��ن  للمباراة 

فريق  من  �صوارتزمان  ودييغو  اأوروب��ا،  فريق 

وهم  البطولة  م�صوؤولو  و�صوهد  وورل��د.  تيم 

مي�صحون اأر�صية امللعب قبل ا�صتئناف اللعب.

من جانبهم، قال منظمو كاأ�ص ليفر يف بيان: 

ظهر  بعد  التن�ص  ملعب  اإىل  رج��ل  "و�صل 
وتوقفت  الأم��ن.  اأخرجه  ما  و�صرعان  اليوم، 

ال��ل��ع��ب��ة ل��ف��رتة وج���ي���زة، واع��ت��ق��ل��ت��ه ال�����ص��رط��ة 

وتعاملت مع املوقف".

يف وق���ت ���ص��اب��ق، اأ���ص��در ال��رج��ل، ال���ذي اأ���ص��ار 

مدته  فيديو  مقطع  ك���اي،  با�صم  نف�صه  اإىل 

نيته  ع��ن  فيه  اأع��ل��ن  ي��وت��ي��وب،  على  دقيقتان 

الحتجاج على ا�صتخدام احلكومة للطائرات 

ال����ط����وارئ  "حالة  اأ����ص���م���اه  وم�����ا  اخل���ا����ص���ة، 

املناخية".

والع�صو  ع��ام��اً،   20 العمر  من  البالغ  ال�صاب 

 End UK Private Jets يف جمموعة

ا�صتخدام  لإن��ه��اء  حملة  تنظم  التي  البيئية، 

احل��ك��وم��ة ل��ل��ط��ائ��رات اخل��ا���ص��ة، ق��ال اإن���ه "يف 

غ�صون �صاعات قليلة، �صاأذهب اإىل كاأ�ص ليفر 

للتن�ص، واأ�صعل النران يف ذراعي يف امللعب".  

يف  "حمقون  املتفرجن  اأن  "كاي" اإىل  اأ���ص��ار 

الذين  الأ�صخا�ص  لكن  بالغ�صب"،  ال�صعور 

الأج��ي��ال  ت��ع��اين  اأن  ينبغي  ل  اأن���ه  ي��ع��ت��ق��دون 

ملعاجلة  خ��ط��وات  ي��ت��خ��ذوا  اأن  يجب  ال�����ص��اب��ة، 

تغر املناخ.

الأ�صخا�ص  اأَنّ  "اإذا كنا نعتقد  ال�صاب:  اأ�صاف 

ف�����اإَنّ  ي���ع���ان���وا،  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ل  امل�����ص��ت�����ص��ع��ف��ن 

لإث��ب��ات  بها  الت�صرف  يجب  ال��ت��ي  الطريقة 

ه��ذا الع��ت��ق��اد، ه��ي ب��اإي��ق��اف ح��ال��ة ال��ط��وارئ 

املناخية يف اأ�صرع وقت ممكن".

 End UK م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت جم��م��وع��ة 

زال��ت  م��ا  "النخبة  اإن   ،Private Jets
ت�����ص��اف��ر يف ط���ائ���رات خ��ا���ص��ة، وي��ت�����ص��ب��ب��ون يف 

اأ�صلوب  من  �صرورية  غر  كربونية  انبعاثات 

ي��واج��ه��وا حقيقة  اأن  ي��ج��ب  ال��ف��اخ��ر.  احل��ي��اة 

ال�صرر الذي يت�صببون فيه".

ورافاييل  فيدرير  روج��ر  التن�ص،  جن��وم  ك��ان 

ديوكوفيت�ص،  ون��وف��اك  م��وراي  واآن���دي  ن��ادال 

اأمام امللعب و�صاهدوا الحتجاج.  يجل�صون 

املباراة النهائية من  لعب فيدرير )41 عاماً( 

24 عاماً  م�صرته الحرتافية، التي ا�صتمرت 

�صبتمر/  23 يوم اجلمعة  يف وقت لحق من 

اأيلول 2022. 

هل يستحق الرئيس
 فرصة أخرى؟

باأن  اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ص  مقولة  الردن��ي��ن  اغلب  قابل 

القادم اأجمل باطالق النكات على مواقع التوا�صل الجتماعي، وعند اي حادثة 

اللويبدة. او يف جبل  العقبة  يتعر�ص لها الوطن كما  جرى يف 

انهم  ورغ���م  الن��ت��ق��اد،  ا�صت�صهال  ح��ي��ث  ���ص��ن��وات،  م��ن��ذ  الردن��ي��ن  دي���دن  ه��ذا 

حم���ق���ون يف ذل����ك ج�����راء ف�����ص��ل احل���ك���وم���ات يف ب���ن���اء ال��ث��ق��ة ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��خ��ط��ط 

حتقيقها. يف  ف�صلت  التي  وال�صرتاتيجيات 

اثبات   يف  اك��ر  م�صاحة  اخ��ذ  اخل�صاونة  حق  من  ان  تفول  امل��وؤ���ص��رات  ان  بيد 

املنا�صبات. اغلب  الذي حتدث عنه يف  القادم الجمل 

والغاز  بالنفط  يتعلق  فيما  اجمل  القادم  ان  و�صلتني  التي  املعلومات  تقول 

ذلك؟ واملعادن. كيف 

لكن  1850م  عمق  اىل  ال�صرحان  بئر  حفر  يف  الو�صول  مت  النفط  بخ�صو�ص 

من  احلفر  طريقة  تغير  اجانب   خ��راء  ا�صت�صارة  على  بناء  وج��دت  احلكومة 

العمق  اىل  وال��و���ص��ول  ال��ط��ب��ق��ات  فتفتة  اج��ل  م��ن  وج��ان��ب��ي  اف��ق��ي  اىل  ع��م��ودي 

دينار. مليون   16 بقيمة  حديثة  حفارة  ل�صراء  بطريقها  وهي  التجاري 

حمليتان  �صركتان  تقدمت  حيث  جتارية،  كميات  اىل  التو�صل  فتم  الغاز  اما 

بذلك. مذكرة  توقيع  ومت  وحتويله  ا�صتخراجه  بعطاء  للفوز 

عدم  تدر�ص  واحلكومة  وكبرة  جتارية  فالكميات  للفو�صفات  بالن�صبة  ام��ا 

اكر. مايل  عائد  وحتقيق  حمليا،  ت�صنيعه  لغايات  خارجيا  بيعه 

على  العمل  ويجري  النحا�ص،  من  كبرة  كميات  اكت�صاف  مت  ذلك  جانب  اىل 

�صركة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  حيث  املخزنة،  الكميات  لتحديد  و�صاق  قدم 

فيها. النحا�ص  اكت�صاف  مت  التي  باملواقع  واقعية  درا�صة  لجراء  حملية 

الرئي�ص اخل�صاونة دون ان  بها  التي يق�صد  لعل ما ذكرته من موؤ�صرات هي 

هذه  طرق  الذي  الوحيد  الرئي�ص  فهو  ذلك  كان  ما  واذا  �صراحة،  عنها  يف�صح 

منها  ال���ص��ت��ف��ادة  ميكن  ث���روات  الردن  يف  ي��وج��د  ل  ان��ه  معادلة  وك�صر  الب���واب 

ذلك. ليثبت  الوقت  من  بع�صا  فلنمنحه  جتاريا. 

الجغبير حسين 

القول الفصل

info@alanbatnews.net

حادث بسيط تسبب له في عاهة 
الزمته 68 سنة.. الحالة المرضية 
رت حياة المزارع  الغريبة التي غيَّ

تشارلز أوزبورن

البلد-وكاالت نب�ض 

ي��ع��ت��ر ال���ف���واق م���ن الأم�����ور ال��ع��ادي��ة 

التي ميكن اأن ت�صيب الإن�صان يف حالت 

كثرة، من بينها خالل �صرب م�صروبات 

اأو حتى  ال��ه��واء،  اب��ت��الع  اأو عند  غ��ازي��ة، 

الت�صخي�صات  ح�صب  حما�ص،  حلظة  يف 

الطبية.

والعادي اأن ت�صتمر حالة الفواق لعدة 

طويلة،  مل��دة  ت�صتمر  م��ا  ون����ادراً  دق��ائ��ق، 

ل��ك��ن م���ن ال���غ���ري���ب وغ����ر امل��ن��ط��ق��ي اأن 

ت�صتمر هذه احلالة لعدة �صنوات.

ب��ال��ف��ع��ل م��ع ال�صيد  وه���ذا م��ا ح�����ص��ل 

ال��ف��واق  ال���ذي لزم���ه  اأوزب�����ورن،  ت�صارلز 

ل�صنوات طوال، و�صلت اإىل 68 �صنة، ومل 

يتمكن الأطباء من حل لغز حالته التي 

من  اأح���د  لها  ي�صبقه  ومل  ن���ادرة،  تعتر 

قبل.

تعر�ض لنوبة فواق ا�ستمرت 

ل�سنوات 

1922، عندما  اأحد الأي��ام من �صنة  يف 

البالغ من  اأوزب��ورن،  امل��زارع ت�صارلز  كان 

قرية  لذبح خنزير يف  ي�صتعد   ،29 العمر 

ي��ون��ي��ون ب���ولي���ة ن��را���ص��ك��ا الأم��ري��ك��ي��ة، 

ح�����ص��ل م��ع��ه اأم�����ر غ���ري���ب ق��ل��ب ح��ي��ات��ه 

متاماً.

اإنه  �صابق له،  اأوزب��ورن يف حوار  وقال 

ك���ان ي��ري��د ت��ع��ل��ي��ق اخل��ن��زي��ر ال����ذي ك��ان 

هذه  حماولته  خ��الل  لكن  ج���داً،  ثقياًل 

تعر�ص  اللحظة،  تلك  ويف  اأر���ص��اً،  �صقط 

�صت�صتمر  اأن��ه��ا  يظن  فكان  ف���واق،  لنوبة 

ك��ان  الأم���ر  اأن  اإل  ف��ق��ط،  دق��ائ��ق  لب�صع 

68 �صنة. خمتلفاً، ومل تتوقف طيلة 

ع��ن ح��ل��ول طبية  البحث  وق��د ح���اول 

ك��ان  الأم������ر  اأن  اإل  ال���غ���ري���ب���ة،  حل��ال��ت��ه 

ي��ت��م��ك��ن الأط���ب���اء من  م�����ص��ت��ع�����ص��ي��اً، ومل 

ت�صخي�ص حالته، فكان خائفاً اأن تالزمه 

هذه احلالة طيلة حياته، وهذا ما ح�صل 

بالفعل.

جرب عالج ال�سدمة بال�سدمة 

وطرق اأخرى..

فقط،  واح���داً  طبيباً  ت�صالرز  ي��ُزر  مل 

ل بن عدد كبر من الأطباء،  بل اإنه تنَقّ

ط��م��ع��اً يف ال��و���ص��ول اإىل ع���الج، وت��وق��ف 

حالة الفواق التي تالزمه.

ال��ط��ب��ي��ب  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، مت��ك��ن  ويف 

ح��ال��ة  ت�صخي�ص  م��ن  اأن���ت���وين  ت��ري��ن�����ص 

ن��وب��ة  يف  ال�����ص��ب��ب  اإن  وق�����ال  اأوزب����������ورن، 

ل�صرر  تعر�صه  التي تالزمه هي  الفواق 

يف الدماغ عند �صقوطه، يف الوقت الذي 

ال�صيء  اخل��ن��زي��ر،  تعلق  ف��ي��ه  ي��ري��د  ك���ان 

دم����وي  وع�����اء  ت��ف��ج��ر  اإىل  اأدى  ال�����ذي 

�صغر يف جذع دماغه.

البلد-وكاالت نب�ض 

ت�����ص��درت ك���ل م���ن دب���ي واأب���وظ���ب���ي امل��رت��ب��ت��ن 

درا����ص���ة  يف  ال����ت����وايل  ع��ل��ى  وال���ث���ان���ي���ة  الأوىل 

 The ا����ص���ت���ق�������ص���ائ���ي���ة اأج�����رت�����ه�����ا �����ص����رك����ة 

 Economist Intelligence
يف  العي�ص"  م��الءم��ة  "مدى  ح���ول   Unit

ال�صرق الأو�صط واإفريقيا.

 The ������ص�����ح�����ي�����ف�����ة  ق��������ال��������ت  ف�����ح�����������ص�����ب�����م�����ا 

ت��ق��ري��ر  يف  ال��ري��ط��ان��ي��ة،   Economist
2022، اإن  22 �صبتمر/اأيلول  ن�صرته اخلمي�ص 

ما يقرب من 99% من الأ�صخا�ص يف الإمارات 

الأق��ل  على  جرعتن  تلقوا  املتحدة  العربية 

ثالث  ل�"كوفيد-19″، وهو  امل�صاد  اللقاح  من 

اأعلى معدل تطعيم يف العامل. 

دبي واأبوظبي من اأف�سل املدن يف 

ال�سرق الأو�سط 

����ص���اع���د ذل�����ك ال����ب����الد ع���ل���ى جت���ن���ب ع��م��ل��ي��ات 

الآن  وح��ت��ى   2021 ع��ام  يف  ال�صاملة  الإغ���الق 

2022. وظلت اأبوظبي ودبي، املدينتان  يف عام 

اأم��ام  كبر  حد  اإىل  مفتوحتن  الرئي�صيتان، 

عام  يف  الأوىل  املوجة  منذ  التجارية  الأعمال 

 .2020

 The Economist يف حن ُيقّيم موؤ�صر

 172 ال��ع��امل��ي   Intelligence Unit

139 يف عام 2021- يف خم�ص  مدينة- مقارنة ب�

والرعاية  والتعليم  والبيئة  الثقافة  ف��ئ��ات: 

وال�صتقرار.  التحتية  والبنية  ال�صحية 

الأو�صط  بال�صرق  امل��دن  ح�صلت   ، املتو�صط   يف 

 50 ب� مقارنًة  درج��ة،   58 على  اإفريقيا  و�صمال 

درج�����ة ل��ت��ل��ك امل����وج����ودة يف اإف���ري���ق���ي���ا ج��ن��وب 

يف  للعي�ص  مالءمة  الأقل  املنطقة  ال�صحراء، 

العامل. )وقد ح�صلت اأوروبا الغربية، املنطقة 

الأكرث مالءمة للعي�ص، على متو�صط   درجات 

 .)91

هونغ كونغ يف املقدمة 

اأَنّ دب���ي واأب��وظ��ب��ي  ال���رغ���م م���ن  ك��ذل��ك ع��ل��ى 

ت��ت�����ص��دران اجل���زء اخل��ا���ص بهما م��ن ال��ع��امل، 

فاإنهما حتتالن مرتبة متو�صطة حول العامل. 

ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال، ل ت����زال ك��ل��ت��ا امل��دي��ن��ت��ن 

احلجر  قواعد  ذات  املدينة  كونغ،  هونغ  خلف 

درجات  على  ح�صلت  لكنها  ال�صارمة  ال�صحي 

عالية يف مناطق اأخرى.

املنخف�ص،  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  ال��رغ��م م��ن  ع��ل��ى 

و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  احل��ي��اة  اأَنّ  يبدو 

اإفريقيا تتح�صن: فقد ارتفع متو�صط   درجات 

53 درجة يف عام  58 من  اإىل  املدن يف املنطقة 

على  امل��ف��رو���ص��ة  ال��ق��ي��ود  ت��خ��ف��ي��ف  م���ع   2021

انت�صار فرو�ص كورونا امل�صتجد.

ك��م��ا ���ص��ع��دت ال���دوح���ة، ع��ا���ص��م��ة ق��ط��ر، ال��ت��ي 

وقت  القدم يف  لكرة  العامل  كاأ�ص  �صت�صت�صيف 

6 م��راك��ز يف الت�صنيف  لح��ق م��ن ه��ذا ال��ع��ام، 

عا�صمة  الكويت،  مدينة  قفزت  كما  العاملي، 

اأحد اأ�صرع القت�صادات منواً يف �صبه اجلزيرة 

العربية، 9 مراكز، وهو اأكر حت�صن من نوعه 

يف املنطقة.

كان اأداء املدن يف اإفريقيا جنوب ال�صحراء اأقل 

مدينة  اأك��ر  جوهان�صرغ،  ت��زال  ول  جن��اح��اً. 

يف ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا، امل���ك���ان الأك����رث م��الءم��ة 

مراكز   5 تراجعت  لكنها  املنطقة،  يف  للعي�ص 

 The Economist يف ت�صنيفات موؤ�صر 

���ص��ّج��ل  ح��ي��ث  Intelligence Unit؛ 

قيا�صياً  ارت��ف��اع��اً  ال��ب��الد  يف  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دل 

الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ان��ق��ط��اع  واأ���ص��ب��ح  ت��ق��ري��ب��اً، 

اأكرث تواتراً، وتنهار اخلدمات العامة.

على غرار ا�صتق�صاء عام 2021 �صجلت دم�صق، 

يف  املعي�صية  ال��ظ��روف  اأ���ص��واأ  ���ص��وري��ا،  عا�صمة 

الوح�صي  الدكتاتوري  احلكم  وحت��ت  ال��ع��امل. 

لب�صار، يعي�ص نحو 90% من النا�ص ب�صوريا يف 

فقر. كما اأَنّ اأداء لغو�ص، العا�صمة التجارية 

ذلك جزئياً  اأي�صاً، ويرجع  لنيجريا، �صعيف 

امل��ن��ظ��م��ة.  ان��ت�����ص��ار الإره������اب واجل���رمي���ة  اإىل 

���ص��ه��دت ك��ل��ت��ا امل��دي��ن��ت��ن حت�����ص��ن��اً ط��ف��ي��ف��اً يف 

مبا  لي�ص  لكن   ،2021 بعام  مقارنة  درجاتهما 

يكفي لإخراجهما من ذيل الرتتيب العاملي.

 شركة ترصد أفضل وأسوأ مدن للحياة فيها بالشرق األوسط.. دمشق األسوأ 
وهذه المدن في المقدمة


