
األوقاف تدعو جميع الحجاج إلجراء فحص كورونا
*عمان 

وامل��ق��د���س��ات  وال�������س����ؤون  الأوق�����اف  وزارة  دع���ت 
بيان  يف  والعمرة،  احلج  دائ��رة  خالل  من  الإ�سالمية 
لهذا  حج  تاأ�سرية  على  ح�سل  من  كل  ال�سبت،  �سدر، 
مبدة  ك���رون��ا،  فح�ص  اإج���راء   2022-1443 امل��سم 

اأق�ساها 72 �ساعة قبل م�عد ال�سفر.

واأكدت الدائرة اأن فح�ص ك�رونا يعد �سرطا لدخ�ل 
اأرا�سي اململكة العربية ال�سع�دية لأداء فري�سة احلج، 

اإ�سافة اإىل مطع�م احلمى ال�س�كية “ال�سحايا«.
الأردن��ي��ن  احل��ج��اج  ق���اف��ل  اأوىل  اأن  اإىل  ي�سار 
الث��ن��ن  ي���م  امل��ق��د���س��ة،  ال��دي��ار  ب��اجت��اه  �ستنطلق 

املقبل.
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37.4  دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا 920 إصابة محتملة بالتهاب 
الكبد الحاد لدى األطفال

الجيش المصري ينعي شيخ 
المجاهدين في سيناء

التجديد لمجلس إدارة جمعية 
شرق عمان الصناعية

مياه اليرموك تفصل 8 اشتراكات 
منزلية بإربد اثر حدوث تلوث

الجيش الصيني: طائرة أميركية في 
مضيق تايوان عرضت السالم للخطر

*عمان 
الأك��ر   21 عيار  الذهب  غ��رام  بيع  �سعر  بلغ 
رغبة من امل�اطنن يف ال�س�ق املحلية، ال�سبت، عند 
37.40 دينار لغايات ال�سراء من حمالت ال�ساغة، 

مقابل 35.90 دينار جلهة البيع.
وبلغ �سعر بيع الغرام ال�احد من الذهب عياري 
24 و18 لغايات ال�سراء من حمالت ال�ساغة، عند 

43.90 و33.40 دينار على الت�ايل.
حمالت  لأ�سحاب  العامة  النقابة  رئي�ص  واأ�سار 
عالن،  ربحي  واملج�هرات  احللي  و�سياغة  جتارة 

بلغ  غرامات،   7 وزن  الر�سادي  اللرية  �سعر  اأن  اإىل 
وزن  الإجنليزي  اللرية  �سعر  بلغ  فيما  دينارا،   263

8 غرامات 300 دينار.
وب����ن ع����الن يف ت�����س��ري��ح ل���ك��ال��ة الأن���ب���اء 
بال�س�ق  الذهب  على  الطلب  اأن  الأردنية)برتا(، 
املحلية بداأ بالتح�سن، مت�قعا زيادة وترية الن�ساط 

مع قرب حل�ل عيد الأ�سحى.
اأغلق  الأ���س��ف��ر  امل��ع��دن  �سعر  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اجلمعة،  العاملية،  بال�س�ق  الأ�سب�عية  تداولته 

عند 1828 دولرا لالأون�سة ال�احدة.

*عمان 
اإ�سابة   920 �سجلت  دولة   33 اأن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  اأعلنت 
حمتملة بالتهاب الكبد احلاد لدى الأطفال حتى الآن، بزيادة مقدارها 

270 حالة عن اأيار املا�سي.
اأن  ال�سبت،  الر�سمي،  م�قعها  على  العاملية  ال�سحة  وبينت 
 267 منها  الأوروبية،  املنطقة  يف  �ُسجلت  املحتملة  احلالت  ن�سف 
ال�ليات  يف  املحتملة  احل��الت  ثلث  �سجلت  فيما  بريطانيا،  يف 

املتحدة.
يف  حتقق  العامل  م�ست�ى  على  ال�سحية  ال�سلطات  اأن  واأ�سافت 
الأطفال  ل��دى  احل��اد  الكبد  التهاب  ح��الت  يف  الغام�ص  الرت��ف��اع 

ال�سغار.
يذكر اأنه مت ت�سجيل تف�سي املر�ص لأول مرة يف ني�سان يف بريطانيا، 

وبعد ذلك اأ�ساب التهاب الكبد احلاد ع�سرات الدول الأخرى.

*القاهرة
نعت القيادة العامة للق�ات امل�سلحة امل�سرية، اجلمعة، ال�سيخ ح�سن 
املنية اخلمي�ص عن  الذى وافته  �سيناء،  على خلف �سيخ املجاهدين يف 

عمر يناهز 72 عاما.
وذكر ال�سفحة الر�سمية للمتحدث الع�سكري امل�سري على في�سب�ك 
اأن “الفقيد كان له دورًا بط�ليًا يف حرب اأكت�بر املجيدة والذى �سيظل 

خالدًا يف �سجل التاريخ«.
العزاء  بخال�ص  �سيناء  ولأهايل  لأ�سرته  امل�سلحة  الق�ات  وتتقدم 
ذويه  ويلهم  رحمته  ب�ا�سع  يتغمده  اأن  وتعاىل  �سبحانه  امل�ىل  داعن 

ال�سرب وال�سل�ان. 
ولد ال�سيخ ح�سن علي خلف يف منطقة اجل�رة جن�ب مدينة ال�سيخ 
ال�س�اركة،  قبيلة  ع�سائر  اإحدى  “اخللفات”  ع�سرية  من  وه�  زويد، 
وعمه  وال���ده  م��ن  البط�لة  وورث  القبيلة  رم���ز  اأح��د  وال���ده  وك��ان 
ال�سيخ خلف ح�سن اخللفات، اللذان كان لهما باع يف الت�سدي ملحاولت 

اإ�سرائيل يف �سراء الأرا�سي امل�سرية. 
ان�سم ل�سف�ف املقاومة �سد الحتالل الإ�سرائيلي، بداأها بت�سكيل 
عندما  الحتالل  �سد  �سيناء  عن  وال��دف��اع  العربية  �سيناء  منظمة 
داهمها يف عام 1967، بالتعاون مع عدد كبري من �سباب �سيناء، وجتنيد 
عددا من الفدائين من �سباب القبائل و�سمهم اإىل خاليا املقاومة �سد 

الحتالل الإ�سرائيلي. 
بالعري�ص،  الإ�سرائيلية  القيادة  مركز  �سرب  بط�لته  وم��ن 
زويد،  ال�سيخ  مناطق  فى  الإ�سرائيلي  الحتالل  م�ستعمرات  و�سرب 
م�ستخدًما  اأو  مرتجاًل  كان  �س�اء  ن�عية  عمليات  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة 

الإبل يف التنقل.
�سرق  من  واملدد  والأ�سلحة  ال�س�اريخ  نقل  يف  بارز  دور  له  كان  كما 
عرب  التنقل  مهارات  من  به  يتمتع  كان  ملا  �سيناء،  عمق  حتى  القناة 
لتنفيذ  قاحلة  مناطق  يف  ط�يلة  لأيام  والعي�ص  ال�سحراوية  الدروب 

عمليات �سد اأهداف ع�سكرية اإ�سرائيلية.

*عمان 
جددت الهيئة العامة جلمعية م�ستثمري �سرق 
جديدة  ل��دورة  اإدارت��ه��ا  ملجل�ص  ال�سناعية  عمان 

بالتزكية متتد حتى عام 2026.
املجل�ص  اإن  ال�سبت،  بيان  يف  اجلمعية  وقالت 
اي��اد  وال��دك��ت���ر  ال�سع�دي  زكي”  “حممد  ي�سم، 
وحازم  عنبتاوي  و�سادي  الط�يل  وفرج  حلتم  اأب� 
ووائ��ل  الط�يل  وعنان  الفقيه  وزك��ري��ا  م�سطفى 

عابدين وفائق ال�سايغ.
ال�سن�ي  اجتماعه  خالل  املجل�ص  وا�ستعر�ص 
اخلدمات التي قدمت لل�سركات ال�سناعية العاملة 
اجلمعية  مرافق  وتط�ير  حتديث  ومنها  باملنطقة، 
مع  التعاقد  وجتديد  الإلكرتوين  الدليل  واإجن��از 
قيمة  وزي��ادة  ال��دويل  للتعاون  الأملانية  ال�كالة 
وزيادة  اجلماعي  ال�سحي  التاأمن  وبرنامج  الدعم 

الرتابطات ال�سناعية من خالل تنظيم املعار�ص.
تلعبه اجلمعية  الذي  الدور  اإىل  املجل�ص  ولفت 
خلدمة م�سانع املنطقة مبختلف الظروف من خالل 
املعنية،  الر�سمية  امل�ؤ�س�سات  مع  والتعاون  التن�سيق 
املحلي  للمجتمع  خدمات  من  تقدمه  ما  جانب  اإىل 

وم�ساعدة الأ�سر املحتاجة.
اإىل  وتهدف اجلمعية التي تاأ�س�ست عام 2010 
خدمة امل�سانع واملن�ساآت ال�اقعة �سمن اخت�سا�سها 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات اأم��ام��ه��ا وزي���ادة 
الر�سمية  اجلهات  لدى  ومتثيلها  بينها  التناف�سية 
وعقد امل�ؤمترات واملعار�ص ذات ال�ساأن القت�سادي.

ماركا  مناطق  ال�سناعية  عمان  �سرق  وت�سم 
واأحد وطارق واأب� علندا واحلزام الدائري والن�سر 
من�ساأة   2500 اإىل  ت�سل  من�ساآت  بعدد  وب�سمان، 

�سغرية ومت��سطة وفرت 25 األف فر�سة عمل.

*إربد 
واملختربات  وال�سيانة  الت�سغيل  ك���ادر  ف�سلت 
ا�سرتاكات   8 ال�سبت،  ال��ريم���ك،  مياه  �سركة  يف 
منزلية احرتازيًا يف منطقة البارحة مبدينة اإربد، 
وانبعاث  املياه  ل�ن  �سك�ى تفيد بتغري يف  تلقي  اإثر 

رائحة غريبة منها.
معتز  لل�سركة  الإع���الم���ي  ال��ن��اط��ق  واأو����س���ح 
عبيدات ل�كالة الأنباء الأردنية )برتا(، اأن نتائج 
اأظهرت  املختربات  املياه يف مديرية  فح�ص عينات 
غ�سيل  عن  ناجتة  ومياه  ال��ك��از،  مل��ادة  اآث��ار  وج���د 

املركبات.
ال�سك�ى،  تلقيها  وف�ر  ال�سركة  ك�ادر  اأن  وبن 
اأح��د  يف  ال�سك�ى  وح�سرت  امل���ق��ع  اإىل  ت�جهت 
املنازل  الفرعية، ومت ف�سل اخلط�ط عن  ال�س�ارع 
عينات  اأخ��ذ  جرى  فيما  التل�ث،  فيها  حدث  التي 

وعمل جم�سات لتحديد م�سدر التل�ث.
ت��زوي��د  �سيتم  اأن���ه  اإىل  ع��ب��ي��دات،  واأ����س���ار 
ب�سهاريج  عنهم  املياه  ف�سل  مت  الذين  امل�اطنن 
املياه  خزانات  وتعقيم  تنظيف  اإىل  اإ�سافة  مياه، 

بهم. اخلا�سة 

*بكني
تابعة  طائرة  حتليق  اإن  ال�سيني  اجلي�ص  قال 
الآونة  يف  تاي�ان  م�سيق  عرب  الأمريكية  للبحرية 
الإقليمي  ال��سع  ا�سطراب  يف  ت�سبب  الأخ���رية 

وتعري�ص ال�سالم وال�ستقرار للخطر.
قيادة  با�سم  املتحدث  يي  �سي  الك�ل�نيل  وقال 
اإن  بيان  يف  ال�سيني  اجلي�ص  يف  ال�سرقية  املنطقة 

ال���لي��ات  ت�سرفات  على  ب�سدة  تعرت�ص  ال�سن 
املتحدة واأن ق�اتها ل تزال يف حالة تاأهب ق�س�ى.

يف  ال�سن  و�سعت  ال��ذي  ال�قت  يف  ه��ذا  ياأتي   
ميكن  خط�ة  يف  ثالثة،  طائرات  حاملة  اخلدمة 
اجلي�ص  حت��دي��ث  نح�  كبري  ت��ط���ر  باأنها  و�سفها 
عاملية  بحرية  ق�ة  اإىل  ال�سن  وحت�يل  ال�سيني 

وعمالقة.

*عمان )بترا-مشهور الشخانبة(
املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزي��ر  اأك��د   
احلك�مة  اأن  اخل��راب�����س��ة،  �سالح  ال��دك��ت���ر 
كل  يف  املعدنية  ال��روات  با�ستغالل  معنية 
على  احل��ف��اظ  �سمان  م��ع  اململكة  مناطق 

البيئة والتن�ع احلي�ي.
وقال خالل ج�لة تفقدية رافقه خاللها 
ال��رداي��دة  معاوية  ال��دك��ت���ر  البيئة  وزي��ر 
�سانا  يف  ال��ن��ح��ا���ص  ع��ن  التنقيب  منطقة 
التنقيب  مرحلة  يف  امل�����س��روع  اإن  ال�سبت، 
ظه�ر  حتى  املحمية  اأرا�سي  من  اقتطاع  ول 

النتائج التي بناء عليها �سنقرر.
والتنقيب  ال�ستك�ساف  اأن  ال�زير،  واأكد 
بعيدا  �سيتم  �سانا  منطقة  يف  النحا�ص  عن 
املحمية-  يف  بيئيا  احل�سا�سة  املنطقة  عن 
درا�سة  خاللها  و�ستنفذ  الرئي�سية،  الربية 
ا���س��ت��ط��الع��ي��ة، وم���ن ث���م درا����س���ة ج���دوى 

اقت�سادية.
امل�قعة  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  اإن  وق����ال، 
للتعدين  املتكاملة  الأردن��ي��ة  ال�سركة  م��ع 
وال��ت��ن��ق��ي��ب ت����ؤك���د �����س����رورة الل���ت���زام 
جلنة  ت�سكيل  و�سيتم  البيئة،  بال�سرتاطات 
الأداء  ملتابعة  وال�����س��رك��ة  احل��ك���م��ة  م��ن 
و�سمان العمل وفق ال�سرتاطات التي و�سعت 
ومتطلبات  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق 

العمل.
�سمن  �ستتم  التنقيب  عمليات  اأن  وب��ن 
وم�ا�سفات  حمكمة  بيئية  عمل  منظ�مة 
ع��امل��ي��ة وب��اأف�����س��ل امل���م���ار����س���ات ال��ع��امل��ي��ة 

وال�سرتاطات يف املحافظة على البيئة.

التنقيب  اأن اجل�لة على منطقة  واأ�ساف 
خمتلف  بن  التن�سيق  على  للتاأكيد  ج��اءت 
ب��ال���س��رتاط��ات  ل��الل��ت��زام  املعنية  اجل��ه��ات 
املتكاملة  الأردنية  ال�سركة  بدء  مع  البيئية 
التنقيب  يف  اأع��م��ال��ه��ا  والتنقيب  للتعدين 

وا�ستك�ساف النحا�ص يف منطقة �سانا.

ا�ستك�ساف  م�سروع  اأن  اخلراب�سة  واأو�سح 
مراحل  باأربع  مير  �سانا  منطقة  يف  النحا�ص 
يليها  ت��ط���ي��ر،  ث��م  وم��ن  ا�ستك�ساف،  ه��ي: 
اإع��ادة  مرحلة  واأخ��ريا  ا�ستخراج،  مرحلة 

التاأهيل.
تابع �ص2

الحكومة: ال اقتطاع من »ضانا« 
حتى ظهور نتائج التنقيب 

*عمان 
اخلارجية  ب����زارة  الأو���س��ط  وال�سرق  اآ�سيا  ���س���ؤون  وزي��رة  تبداأ 
ل��الأردن،  ،زي��ارة  الأح��د  الي�م  ميلينغ،  اأماندا  الربيطانية،  والتنمية 

تعقد خاللها اجتماعات مع عدد من امل�س�ؤولن.
على  الربيطانية،  لل�سفارة  بيان  بح�سب  ميلينغ  ال�زيرة  وتطلع 
برامج امل�ساعدات الإن�سانية والتنم�ية الربيطانية املقدمة لالأردنين 

والالجئن يف اململكة.
التزام  ي���م��ن،  ت�ستمر  التي  زيارتها  خ��الل  ال���زي��رة  ت���ؤك��د  و 
املجالت  يف  الأردن  مع  ال�سرتاتيجية  ب�سراكتها  املتحدة  اململكة 
الدبل�ما�سية والتنم�ية والقت�سادية، ومبجال التعاون الأمني بن 

البلدين.

*عمان 
القان�نية  والإج��راءات  بالطرق  ت�سري  اأنها  ال�سحة،  وزارة  اأكدت 
الالزمة جتاه املعتدين على ك�ادرها الطبية اأثناء تاأديتهم ل�اجبهم 
جميع  يف  حمايتهم  وي�سمن  حق�قها  كامل  يحفظ  ومب��ا  ال�ظيفي، 

املرافق التابعة لل�زارة.
حادثتي  بخ�س��ص  ال�سبت،  �سحفي  بيان  يف  ال����زارة  و���س��ددت 
العتداء ي�مي اجلمعة والأربعاء املا�سين على طبيبن يف م�ست�سفى 
املهنية  ب�اجباتهما  قيامهما  اأثناء  الب�سري  وم�ست�سفيات  الأمري حمزة 
والإن�سانية، على عدم تهاونها جتاه اأي حالة اعتداء قد تتعر�ص لها 

ك�ادرها.
ال�سحية  الك�ادر  على  العتداءات  ظاهرة  اأّن  رغم  اإنه  وقالت، 
على  بالق�ساء  ملتزمة  ال���زارة  اأّن  اإّل  الأخ��رية  الفرتة  يف  تراجعت 
هذه  جت��اه  اأ�سفها  �سديد  عن  معربة  حدوثها،  ومنع  الظاهرة  ه��ذه 
الت�سرفات امل�ستهجنة واملرف��سة اإزاء الك�ادر الطبية والتي تخالف 
اأحكام القان�ن والعادات والتقاليد الأردنية الأ�سيلة وتعترب دخيلة 
الت�سرفات  هذه  مثل  وجه  يف  وقف  طاملا  الذي  الأردين  املجتمع  على 

الغريبة عنه.
الطبية،  ك�ادرها  به  تق�م  الذي  الكبري  الدور  ال�زارة  نت  وثمَّ
وتقدمي  املجتمع  حلماية  واإخال�ص  تفاٍن  بكل  جه�دها  ت�ا�سل  اإذ 
فخر  م�سدر  يجعلها  م��ا  ل��ه،  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اأ���س��ك��ال  خمتلف 

واعتزاز.

*عمان 
الت�سهيالت  خريي  عطاهلل  الأردن  لدى  فل�سطن  دولة  �سفري  ثمن 
والإجراءات التي قدمتها وقامت بها اجلهات املعنية يف اململكة وجهاز 
الأمن العام واإدارة ومفارز اأمن اجل�س�ر للحجاج الفل�سطينين القادمن 
لأداء  املقد�سة  الديار  اإىل  طريقهم  يف  والقد�ص  الغربية  ال�سفة  من 

�سعائر ومنا�سك احلج لهذا العام.
الت�سهيالت  ه��ذه  اإن  ال�سبت،  �سحفي  ت�سريح  يف  خ��ريي  وق��ال 
اأكر  مع  حمدود  الال  والتعاون  الأخ�ي  وال�ستقبال  والإج��راءات 
املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  من  قدم�ا  فل�سطيني  حاج   2100 من 
الها�سمية،  الأردنية  اململكة  عرب  املقد�سة  الديار  اإىل  طريقهم  يف 
ب�سه�لة  رحلتهم  احلجيج  وا�سل  حيث  احلجاج،  على  كثريا  �سّهلت 

وي�سر.
واأ�ساف ال�سفري الفل�سطيني، “كما عهدنا الأ�سفاء يف اململكة، وكما 
والتكرمي  الرتحاب  يالق�ن  الفل�سطينين  احلجاج  فاإن  دائما  ع�دونا 

واأف�سل اخلدمات وهم يعربون الأرا�سي الأردنية«.
الفل�سطينين  احلجاج  وامتنان  وتقدير  �سكر  خريي  ال�سفري  ونقل 
جلاللة امللك عبداهلل الثاين واحلك�مة وجميع اجلهات الأردنية التي 
العربية  اململكة  اإىل  و�سفرهم  مهمتهم  ت�سهيل  يف  و�ساعدت  �ساهمت 

ال�سع�دية ال�سقيقة.

*عمان
الأردن  اإن  احلنيفات،  خالد  املهند�ص  ال��زراع��ة  وزي��ر  اأك��د 
العربي  ال���ط��ن  م�ست�ى  على  للقمح  الأع��ل��ى  امل��خ��زون  ميتلك 
ملدة  ال�سعري  كميات  تكفي  حن  يف  �سهرا،   13 عن  تزيد  بكميات 

اأ�سهر.  10
ال�س�ق  يف  يت�فر  اأنه  الأردين  للتلفزي�ن  حديثه  يف   ، وقال 
امل�ا�سي  من  األف   600 يزيد  ما  والأجنبية  املحلية  امل�ا�سي  من 
الأ�سحى  لعيد  ا���س��ت��ع��دادا  احتياجاتنا  �سعف  تغطي  ال��ت��ي 

املبارك.
ا�سعارها  ارتفاع  كدا  م�ؤ العالف  �سعار  اأ ال�زير  وتناول 
ول. باأ ول  اأ �س�اق  الأ �ستتابع  ال�زارة  ن  اأ اىل  من�ها  عامليا 

الخرابشة:معنيون باستغالل الثروات الطبيعية مع الحفاظ على البيئة مسؤولة بالخارجية 
البريطانية تزور األردن اليوم

الصحة: اجراءات قانونية 
عطاهلل خيري يثمن التسهيالت بحق المعتدين على األطباء

األردنية للحجاج الفلسطينيين

وزير الزراعة:مخزون 
القمح األعلى عربًيا

 الشخصية التربوية المثالية 

 المعلمة الرائعة 

 رحاب حمزة العزام
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*عمان )بترا-مشهور الشخانبة(
املعدنية  وال����روة  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  اأك���د   
الدكت�ر �سالح اخلراب�سة، اأن احلك�مة معنية 
مناطق  ك��ل  يف  املعدنية  ال���روات  با�ستغالل 
اململكة مع �سمان احلفاظ على البيئة والتن�ع 

احلي�ي.
خاللها  رافقه  تفقدية  ج�لة  خالل  وقال 
وزير البيئة الدكت�ر معاوية الردايدة منطقة 
اإن  ال�سبت،  �سانا  يف  النحا�ص  ع��ن  التنقيب 
من  اقتطاع  ول  التنقيب  مرحلة  يف  امل�سروع 
اأرا�سي املحمية حتى ظه�ر النتائج التي بناء 

عليها �سنقرر.
والتنقيب  ال�ستك�ساف  اأن  ال�زير،  واأك��د 
بعيدا  �سيتم  �سانا  منطقة  يف  النحا�ص  ع��ن 
املحمية-  يف  بيئيا  احل�سا�سة  املنطقة  ع��ن 
درا�سة  خاللها  و�ستنفذ  الرئي�سية،  الربية 
ا���س��ت��ط��الع��ي��ة، وم����ن ث���م درا�����س����ة ج���دوى 
التفاهم  م��ذك��رة  اإن  وق����ال،  اق��ت�����س��ادي��ة. 
املتكاملة  الأردن���ي���ة  ال�����س��رك��ة  م��ع  امل���ق��ع��ة 
اللتزام  ���س��رورة  ت�ؤكد  والتنقيب  للتعدين 

جلنة  ت�سكيل  و�سيتم  البيئة،  بال�سرتاطات 
و�سمان  الأداء  ملتابعة  وال�سركة  احلك�مة  من 
العمل وفق ال�سرتاطات التي و�سعت بالتن�سيق 

مع اجلهات املعنية ومتطلبات العمل.
�سمن  �ستتم  التنقيب  عمليات  اأن  وب��ن 
منظ�مة عمل بيئية حمكمة وم�ا�سفات عاملية 
يف  وال�سرتاطات  العاملية  املمار�سات  وباأف�سل 

املحافظة على البيئة.
منطقة  ع��ل��ى  ال��ي���م  ج���ل��ة  اأن  واأ����س���اف 
بن  التن�سيق  على  للتاأكيد  ج��اءت  التنقيب 
خمتلف اجلهات املعنية لاللتزام بال�سرتاطات 
املتكاملة  الأردن��ي��ة  ال�سركة  بدء  مع  البيئية 
التنقيب  يف  اأع��م��ال��ه��ا  وال��ت��ن��ق��ي��ب  للتعدين 

وا�ستك�ساف النحا�ص يف منطقة �سانا.
ا�ستك�ساف  م�سروع  اأن  اخلراب�سة  واأو�سح 
مراحل  باأربع  مير  �سانا  منطقة  يف  النحا�ص 
ا�ستك�ساف، ومن ثم تط�ير، يليها مرحلة  هي: 

ا�ستخراج، واأخريا مرحلة اإعادة التاأهيل.
معاوية  الدكت�ر  البيئة  وزي��ر  اأك��د  ب��دوره 
�ستتم  التنقيب وال�ستك�ساف  اأعمال  الردايدة، 
وفق بيئة عمل حمكمة و�سمن �سروط و�سعتها 

امللكية  اجلمعية  مع  بالتعاون  البيئة  وزارة 
حلماية الطبيعة.

ال�سركة  عمل  ت�سهيل  �سيتم  اأنه  اإىل  واأ�سار 
املعنية باأعمال التنقيب بعد جتاوز ال�سع�بات 
املا�سية،  الفرتة  يف  واجهتها  التي  والتحديات 
�ستتم  �سانا  يف  ال�ستك�ساف  عمليات  اأن  مبينا 
امل�سكلة  �سانا  جلنة  ت��سيات  بكامل  الأخذ  مع 
التعدين  م�ست�سار  عر�ص  جهته  م��ن  �سابقًا. 
للتعدين  امل��ت��ك��ام��ل��ة  الأردن���ي���ة  ال�����س��رك��ة  يف 
على  اجل�لة  خالل  خمامرة،  �سامر  والتنقيب 
ال�سركة  عمل  اآليات  �سانا،  يف  التعدين  مناطق 
التزامها  وم���دى  ال��ن��ح��ا���ص  ع��ن  التنقيب  يف 
بال�سرتاطات البيئية املتفق عليها مع اجلهات 
اأن  مبينا  التنقيب،  عمليات  ومراحل  املعنية 
ح�ايل  �ست�سل  للم�سروع  الإجمالية  التكلفة 
600 ملي�ن دينار، واأن التكلفة الأولية لدرا�سة 

اجلدوى بلغت 2 ملي�ن دينار.
هيئة  رئي�ص  ن��ائ��ب  اجل���ل��ة:  يف  و���س��ارك 
امل��دي��ري��ن يف جم��م���ع��ة امل��ن��ا���س��ري ال��دك��ت���ر 
امللكية  اجلمعية  عام  ومدير  �سيف،  اإبراهيم 
وم��دي��ر   ، ال��ن��ا���س��ر  ف���ادي  الطبيعة  حل��م��اي��ة 
املحميات يف اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 

عامر  �سانا  حممية  ومدير   ، الط�البة  عثمان 
الرف�ع.

املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزارة  وك��ان��ت 
تفاهم  مذّكرة  احل��ايل  حزيران  مطلع  وقعت 
مدتها 16 �سهرا، مع ال�سركة الأردنية املتكاملة 
يف  النحا�ص  وا�ستك�ساف  للتنقيب  للتعدين 

منطقة �سانا.
وتن�ص املذكرة على ا�ستك�ساف وتنقيب عن 
كيل�مرتا   78 م�ساحتها  تبلغ  اأر�ص  يف  النحا�ص 
بيئيا  احل�سا�سة  املنطقة  ع��ن  بعيدا  مربعا، 
خاللها  تنفذ  الرئي�سية،  املحمية-الربية  يف 
درا�سة  ثم  ومن  ا�ستطالعية  درا�سة  ال�سركة 

جدوى اقت�سادية.
الأولية  النتائج  ف��ان  الدرا�سات  وبح�سب 
اململكة  ي�سع  املنطقة،  يف  النحا�ص  لتم��سعات 

على خارطة ال�ستثمارات التعدينية العاملية.
يذكر بان وزارة الطاقة وقعت اأخريا، عددا 
من مذكرات التفاهم لال�ستك�ساف والتنقيب عن 
ال�سناعات  على  بالرتكيز  املعدنية  ال��روات 
م�سافة  ق��ي��م��ة  م��ن  ت�سكله  مل��ا  ال��ت��ح���ي��ل��ي��ة 
العمل  فر�ص  يف  والت��سع  ال�طني  لالقت�ساد 

وحت�سن م�ست�ى املعي�سة للمجتمعات املحلية.

*عمان 
احتفال  ط��الل  ب��ن  احل�سن  الأم���ري  رع��ى   
مدر�سة البكال�ريا عمان بي�م امل�ؤ�س�سن الأول.

الأم��رية  �سم�  تكرمي  مت  احل��ف��ل،  وخ��الل 
واأع�ساء  امل��در���س��ة،  م�ؤ�س�ص  احل�سن،  ث���روت 
جمل�ص اأمناء �سابقن كّر�س�ا عق�دا من حياتهم 
خدمة للمدر�سة، حيث مت ت�سمية مباٍن واأق�سام 
جله�دهم  لهم  تقديًرا  باأ�سمائهم  املدر�سة  يف 

طيلة الأربعن عام املا�سية.
خالل  طالل،  بن  احل�سن  الأمري  �سم�  واأكد 
والأخ���الق  ب��الإمي��ان  الت�سلح  اأهمية  احل��ف��ل، 
امل�سرتكة،  اإن�سانيتنا  اأج��ل  من  والعمل  والعلم 
املال  راأ���ص  يف  ال�ستثمار  ���س��رورة  اإىل  م�سريا 

الإن�ساين من اأجل التمكن.
والتعلم من  اأن ال�ستفادة  اإىل  �سم�ه  ولفت 
التجارب ال�سابقة وحتليلها وو�سعها يف ال�سياق، 
البتكار  ا�ستمرارية  ل�سمان  منه  بد  ل  اأم��ر 
الأجيال  م�ستقبل  اأجل  من  والتغيري  والإب��داع 

املقبلة.
مع  والت�سبيك  الت�ا�سل  اإىل  �سم�ه  ودع��ا 

خريجي املدر�سة يف جميع اأنحاء العامل.
بنت  �سمية  الأم��رية  �سم�  قالت  جهتها،  من 
اإن  امل��در���س��ة،  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  احل�سن، 
امل�ؤ�س�ص �سيك�ن تقليًدا �سن�ًيا،  الحتفال بي�م 
حيث مينح الطلبة الفر�سة للتعرف على تراث 
مدر�ستهم واملبادئ التي اأن�سئت عليها وا�ستمرت 

عرب تلك ال�سن�ات.
بذات  �ست�ا�سل  املدر�سة  اأن  �سم�ها  واأكدت 
الّتمّيز  نح�  �سعيا  والأه���داف  وال���روح  النهج 
الّتعليمية  وبالتقنيات  الّتعليمي،  بامل�ست�ى 
يرفد  متميزًا  علميا  �سرحًا  املدر�سة  لتبقى 
ال�طن بقيادات ت�ساهم يف بناء الأردن وتقدمه 

يف �ستى املجالت.
منذ  املدر�سة  م�سرية  عر�ص  احلفل  وتخلل 
احل�سن  الأمري  �سم�  بفكرة   ،1981 عام  ن�ساأتها 
بن طالل والأمرية ثروت احل�سن لتاأ�سي�ص �سرح 
بالرتاث  متجذر  الأك��ادمي��ي،  ب��الإب��داع  يتميز 
املجتمع  ل��ريف��د  الأ���س��ي��ل  ال��ع��رب��ي  الأردين 
ال�سباب تت�سف بالحرتام  من  اأجياًل �ساعدة 
على  ق���ادرة  والأ���س��ال��ة،  ب��ال��رتاث  والتم�سك 

اإحداث التاأثري الإيجابي.
وقدم طلبة ال�سف اخلام�ص فقرات متن�عة 
ح�ل ن�ساطات املدر�سة لتحقيق اأهداف التنمية 

امل�ستدامة.
فيما قدم طلبة ال�سف احلادي ع�سر فقرات 
وال�عي  ال��ف��ك��رّي  الف�س�ل  م�ا�سيع  حتاكي 
الّتحيز  دون  الختالف  مبداأ  واحرتام  املعريّف، 

للمبادئ ال�سخ�سية، واإظهار الإيثار والت�سامح.
وح�����س��ر احل��ف��ل ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��ي���ف 
ال�سرح  هذا  بناء  يف  �ساهم�ا  الذين  املتميزين 
من  واأع�ساء  الأم�ر  اأولياء  من  وعدد  التعليمي 

الهيئتن التدري�سية والإدارية.

منذ ن�ساأتها، قامت مدر�سة البكال�ريا عمان 
وطالبة  طالب   2700 عن  يقل  ل  ما  بتخريج 
احتفلت  ال���ذي   38 ال����  ال��ف���ج  اآخ��ره��م  ك���ان 

املدر�سة بتخّرجه قبل اأ�سب�عن.
البكال�ريا  مدر�سة  خريج�  اأثبت  ولطاملا 
العمل  جم���الت  ويف  اجل��ام��ع��ات  يف  مت��ّي��زه��م 
والإبداع املختلفة يف اأرجاء العامل كافة، وهم 
بت�فري  م�ؤ�س�سيها  روؤى  حتقيق  على  حري�س�ن 
تعّلم ن�عي وتربية قائمة على القيم واملبادئ 

والأخالق.
عمان  البكال�ريا  مدر�سة  تزال  وما  وكانت 
يف  الأوىل  املدر�سة  اأنها  حيث  رائ��دة  مدر�سة 
اعتماد  على  ح�سلت  التي  واملنطقة  الأردن 
تطبيق برامج البكال�ريا – الدبل�ما وال�سن�ات 

املت��سطة والربنامج املهني.
كما اأنها كانت املهد للعديد من املبادرات مثل 
جزءًا  اأ�سبحت  التي  لل�سباب،  احل�سن  جائزة 
الأردن،  يف  املتميز  التعليم  ن�سيج  من  يتجّزاأ  ل 
التي  الأوىل  املدر�سة  ك�نها  اإىل  بالإ�سافة 
جمل�ص  من  امل�ست�ى  رفيع  اعتماد  على  ح�سلت 

املدار�ص العاملية.
تعليمية  برامج  بتقدمي  املدر�سة  ومتّيزت 
قامت  كما  اجل��ائ��ح��ة،  ف��رتة  خ��الل  متمّيزة 
بالإ�ستمرار بتقدمي برامج ون�ساطات م�ساحبة 
الطلبة  انتماء  تعميق  اإىل  تهدف  للمنهاج، 

ب�طنهم ولغتهم.

*عمان 
الأع��م��ال  رج����ال  جمعية  رئ��ي�����ص  ب��ح��ث 
الأردن�����ي�����ن، ح���م���دي ال���ط���ب���اع، ال��ع��الق��ات 
ال�ستثمارية،  الفر�ص  واآف���اق  القت�سادية 
فرونيك  اململكة،  لدى  الفرن�سية  ال�سفرية  مع 

ف�لند يف مقر ال�سفارة.
اأن  ال�����س��ب��ت،  للجمعية،  ب��ي��ان  واأو����س���ح 
املت�فرة يف القطاعات  الطرفن بحثا الفر�ص 
القت�سادية ال�اعدة، و�سبل تنمية العالقات 

بن جمتمعي الأعمال يف كال البلدين.
جه�د  اإىل  اللقاء  خ��الل  الطباع  واأ���س��ار 
اجل��م��ع��ي��ة احل��ث��ي��ث��ة يف ت���ط��ي��د ال��ع��الق��ات 
بن  وال�ستثمارية  والتجارية  القت�سادية 
الدائم  وحر�سها  العامل  دول  وباقي  الأردن 
الفر�ص  لأه���م  ال���س��ت��ث��م��اري،  ال��رتوي��ج  على 
مل�ساريع  حت�يلها  بهدف  املتاحة،  ال�ستثمارية 

ذات قيمة م�سافة لالقت�ساد الأردين.
العالقات  تعزيز  يف  اجلمعية  رغبة  واأكد 
القت�سادية بن الأردن وفرن�سا خالل املرحلة 

القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  املقبلة 
امل�سالح  يحقق  مب��ا  امل�سرتك،  الهتمام  ذات 

امل�سرتكة.
بالعديد  تتمتع  الأردنية  ال�س�ق  اإن  وقال 

التجاري  انفتاحها  م��ع  خا�سة  امل��زاي��ا  م��ن 
التجارية  التفاقيات  م��ن  لعدد  وامتالكها 
التي جتمعه مع خمتلف الدول على امل�ست�ين 

العربي والدويل.
حجم  زيادة  على  العمل  اأهمية  اإىل  واأ�سار 

التبادل التجاري بن البلدين وتن�يع القاعدة 
يعزز  مبا  واخل��دم��ات،  ال�سلع  من  الت�سديرية 
اإمكانات  يعك�ص  مبا  التجاري،  التبادل  حجم 

البلدين.
ال�سفارة  ا�ستعداد  اأكدت ف�لند  من جهتها، 

العالقات  دف��ع  بهدف  اجلمعية،  م��ع  للتعاون 
اأرحب، م�سرية  اآفاق  الثنائية بن البلدين نح� 
يف  وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  رج��ال  رغبة  اإىل 
فرن�سا، اإىل زيادة حجم ال�ستثمارات يف الأردن 
وفقًا مل�ساريع وا�سحة على اأر�ص ال�اقع، وزيادة 

�سراكات  لتحقيق  الأعمال  جمتمعي  ت�سبيك 
حقيقية.

ال��ع��ن��اي��ة  م��ن  امل��زي��د  ب���ذل  اإىل  ودع���ت 
نها  �ساأ من  والتي  الفرن�سية  لال�ستثمارات 
ا�ستثماراتهم  لزيادة  امل�ستثمرين  ت�سجيع 

حت�سن  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رية  الأردن،  يف 
هناك  واأن  خا�سة  القت�سادية  العالقات 
التي  امل�����س��رتك  ل��ل��ت��ع��اون  حقيقية  ف��ر���س��ًا 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  حجم  زي��ادة  م��ن  متكن 

البلدين. بن 

الخرابشة: الحكومة معنية باستغالل 
الثروات الطبيعية مع الحفاظ على البيئة

مدرسة البكالوريا عمان تحتفل بيوم المؤسسين األول

جمعية رجال األعمال األردنيين تبحث آفاق الفرص االستثمارية بين األردن وفرنسا

بطريرك الالتين في القدس يزور 
المستشفى الميداني األردني في غزة

*عمان 
بيت�سابال  بيريباتي�ستا  القد�ص  يف  الاّلتن  بطريرك  غبطة  زار 
امليداين  امل�ست�سفى  ال�سبت،  ال��اّلت��ن،  الأ�ساقفة  من  وف��د  راأ���ص  على 
الأردين/71 يف قطاع غزة، وكان يف ا�ستقباله قائد امل�ست�سفى العقيد 
الرب�سي وعدد  الرائد الطبيب رامي  الركن �سادق بني ن�سر، ومديره 

من ط�اقم امل�ست�سفى.
وقال البطريرك بيت�سابال : “اإننا الي�م نق�م بهذه الزيارة اإىل 
اأجمع ولكل من يتحدث  للعامل  امل�ست�سفى امليداين الأردين لكي نق�ل 
وطبيًا  اإن�سانيًا  دعمًا  يقدم  الأردين  امل�ست�سفى  اأن  غ��زة  دع��م  عن 
بها ط�اقم  التي تق�م  “، م�سيدًا باجله�د  القطاع  اأهلنا يف  اإىل  كبريًا 
امل�ست�سفى واخلدمات الطبية التي تقدمها بكل كفاءة واقتدار لالأهل 

يف القطاع.
اجل��ه���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن  ن�����س��ر،  ب��ن��ي  ال��رك��ن  العقيد  وا���س��ت��ع��ر���ص 
القطاع  يف  عمله  بداية  منذ  امل�ست�سفى  قّدمها  التي  واخل��دم��ات 
تنفيذًا  وذلك  القطاع  يف  الأهل  مع  ال�ق�ف  اأجل  من   ،2009 عام 
وتقدير  �سكر  عن  معربًا  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  لت�جيهات 
هذه  على  املرافق  وال�فد  البطريرك  لغبطة  امل�ست�سفى  ط�اقم 

الزيارة.
و�سكر  حمبة  ر�سالة  القد�ص  يف  الاّلتن  بطريرك  غبطة  ووج��ه 
و�سالم اإىل جاللة امللك عبداهلل الثاين ولل�سعب الأردين على دعمهم 
الظروف  خمتلف  يف  معهم  وال���ق���ف  القطاع  يف  لالأ�سقاء  املت�ا�سل 

ال�سعبة.
جدير ذكره اأن امل�ست�سفى امليداين الأردين غزة/ 71 با�سر اأعماله 
وذلك  احلايل،  حزيران  �سهر  نهاية  يف  واملر�سى  املراجعن  با�ستقبال 
الق�ات  به  تق�م  الذي  والإن�ساين  الطبي  ال�اجب  لتقدمي  ا�ستمرارًا 

امل�سلحة الأردنية بت�جيهات ملكية �سامية.

السفير العماني يؤكد
 عمق العالقات بين البلدين

*عمان 
بن  مره�ن  بن  هالل  ال�سيخ  الأردن،  لدى  عمان  �سلطنة  �سفري  اأكد 
�سامل املعمري، عمق العالقات التي تربط اململكة وال�سلطنة يف خمتلف 
خمتلف  على  ت�سهده  الذي  والتط�ر  امل�ست�يات  جميع  وعلى  املجالت 

ال�سعد.
جاء ذلك خالل حفل اأقامه ال�سفري يف مقر اإقامته، م�ساء اجلمعة، 
دروع��ا  الأردن��ي��ة  اخلريية  وامل�ؤ�س�سات  اجلمعيات  من  ع��دد  لت�سليم 
وتقدمي  خريية  حمالت  تنفيذ  يف  ال�سفارة  مع  لتعاونها  تقديرية 

امل�ساعدات املختلفة للمحتاجن.
للعمل  كبريا  اهتماما  ت�يل  عمان  �سلطنة  اأن  اإىل  ال�سفري  واأ�سار 
اجلمعيات  ه��ذه  جله�د  وتقديره  �سكره  عن  معربا  وقيمه،  اخل��ريي 

وامل�ؤ�س�سات يف خدمة جمتمعاتها.
وامل�ؤ�س�سات  اجلمعيات  لهذه  حافزا  ليك�ن  جاء  التكرمي  اأن  واأكد 
اخلريية لتعزيز التعاون امل�سرتك بينها وبن �سفارة �سلطنة عمان يف 
الإن�سانية  اجله�د  لدعم  ال�سلطنة  تبذلها  التي  اجله�د  عرب  الأردن 

واخلريية.
م��ن ج��ان��ب��ه��م، اأ���س��اد روؤ����س���اء اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة الأردن��ي��ة 
اخلريية  الأع��م��ال  تقدمي  يف  وتعاونها  الُعمانية  ال�سفارة  ب��دور 

ن�سانية. والإ
ومت على هام�ص احلفل تقدمي و�سالت غنائية من الفن�ن ال�سعبية 
ظفار  حمافظة  يف  امل�سه�رة  الرب�بة  فن  منها  والأردن��ي��ة،  العمانية 

وجمم�عة من الرق�سات الرتاثية الأردنية.

اختتام مشروع سياسات 
الملكية الفكرية

  
*عمان 

حماية  مديرية  والتم�ين/  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  عقدت 
الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  مع  وبالتعاون  ال�سناعية،  امللكية 
الفكرية  امللكية  �سيا�سات  مل�سروع  اخلتامي  اللقاء  ال�سبت،  )ال�يب�( 
)عن  افرتا�سي  ب�سكل  الأردنية،  البحثية  وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  يف 

بعد(.
الن�س�ر،  ري��ا  الفكرية  امللكية  حماية  مديرية  مدير  واأك��دت 
وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  يف  الفكرية  امللكية  �سيا�سات  تط�ير  اأهمية 
الإب��داع  ت�سجيع  على  اإيجابي  اأث��ر  من  له  ملا  الأردن��ي��ة  البحثية 
ال�طني،  القت�ساد  تنمية  على  اإيجابيًا  ينعك�ص  الذي  والبتكار 
 ،2025 الأردن  روؤي��ة  عن  املنبثقة  العامة  ال�سيا�سات  مع  ومتا�سيًا 
اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�ص للتجربة الأردنية ومراحلها يف هذا امل�سروع 

املهم.
واملراحل  امل�سروع  يف  العمل  منهجية  ا�ستعرا�ص  اللقاء  خالل  ومت 
اجلامعات  يف  بنجاح  امل��رج���ة  للنتائج  لل��س�ل  املتبعة  وال��ط��رق 
وامل�ؤ�س�سات البحثية وطرق الدعم والتط�ير والتحديات التي ت�اجه 
للدرو�ص  اإ�سافة  الفكرية  للملكية  �سيا�سات  و�سع  يف  امل�ؤ�س�سات  هذه 

امل�ستفادة من التجربة يف هذا امل�سروع.

مديريات الشباب تنفذ أنشطة 
متعددة في المحافظات

صناعة االردن وعمان: سلوفاكيا بوابة 
لصادرات المملكة لدول االتحاد االوروبي

*عمان 
اجلل�سات  تنفيذ  لها،  التابعة  واملراكز  ال�سباب  مديريات  وا�سلت 
وعرب  وجاهيا،  وال�سحية  والثقافية  ال�سبابية  والأن�سطة  التعريفية 

و�سائل الت�سال احلديثة.
املراكز  مديرية  نظمت  ال�سبت،  ال�سباب،  وزارة  لبيان  ووف��ق��ا 
املرئي،  الت�سال  و�سائل  عرب  ال�سباب  وزارة  يف  والك�سافة  ال�سبابية 
والبناء  للعمل  احل�سن  مع�سكرات  تنفيذ  اآلية  ح�ل  تعريفية  ور�سة 
2022، مب�ساركة 102 عامل مع ال�سباب من خمتلف مديريات ال�سباب 

واملراكز ال�سبابية.
ونفذت مديرية �سباب حمافظة جر�ص، ور�سة ح�ل التنظيم املايل 
والإداري لالأندية، بهدف مد ج�س�ر الت�ا�سل مع الأندية، بح�س�ر 20 

م�ساركا.
وتهدف ال�ر�سة اإىل �سرورة تركيز امل�ساركن على الألعاب الفردية 
والعمل على تنظيم اإدارتها املالية والتخطيط ال�سليم وكيفية �سياغة 

الأن�سطة والربامج لبل�غ اأهدافها.
املجتمعية  ال�سرطة  مع  بالتعاون  الر�سا�ص  اأم  �سباب  مركز  ونفذ 
مبادرة بعن�ان “ل تقتل فرحتي”، للحد من اإطالق العيارات النارية، 
يف  املت�اجدين  امل�اطنن  اأرواح  على  احلفاظ  اإىل  امل��ب��ادرة  وتهدف 
املنا�سبات والأفراح وعدم ن�سر الرعب واخل�ف بن الأطفال والن�ساء، 
وم�ساعدة الأجهزة الأمنية يف �سرعة التجاوب للحد من انت�سار هذه 

الظاهرة.
الأعمال،  ري��ادة  جمال  يف  ور�سة  العقبة،  �سباب  مركز  عقد  كما 
مب�ساركة 22 م�ساركا �سمن الفئة العمرية من 17 اإىل 30 عاما، بهدف 
الأ�ساليب  اأحدث  على  التدريبية  املهارات  من  بجملة  ال�سباب  متكن 

واملهارات ح�ل كيفية اإن�ساء امل�سروعات ال�سغرية.
الكرك  �سباب  ملديرية  التابع  العدنانية  �سابات  مركز  ونظم 
بالتعاون مع مدر�سة العدنانية الأ�سا�سية املختلطة، حما�سرة ت�ع�ية 

بعن�ان “التغذية ال�سليمة” مب�ساركة 15 طالبة.
اإىل  ال�ر�سة  خالل  املرابحة  عالية  الرتب�ية  املر�سدة  واأ�سارت 
مرحلة  يف  خ�س��سا  بالفيتامينات،  الغنية  ال�جبات  تناول  اأهمية 
قراءة  اأهمية  اإىل  بالإ�سافة  واليافعات،  اليافعن  لدى  اجل�سم  بناء 

التعليمات امل�ج�دة على الأغذية عند �سرائها.

*عمان 
اأكد رئي�ص غرفتي �سناعة والأردن وعمان املهند�ص فتحي اجلغبري 
اأهمية ال�س�ق ال�سل�فاكية لل�سادرات الأردنية، باعتباره ب�ابة لأ�س�اق 

دول الحتاد الأوروبي.
اإيفان  ال�سل�فاكي  اخلارجية  ب�زير  لقائه  خالل  اجلغبري  واأ�ساف 
اأن  كذلك  ميكن  اململكة  اأن  عمان،  �سناعة  غرفة  مقر  يف  ك�رت�س�ك، 
تك�ن ب�ابة للمنتجات ال�سل�فاكية اإىل اأ�س�اق اخلليج العربي والعراق.
وح�سب بيان ل�سناعة عمان، ال�سبت، اأ�سار اجلغبري اإىل اأن مبادلت 
ال�سادرات  �سيما جلهة  زالت مت�ا�سعة جدا، ول  التجارية ل  البلدين 
الأردنية التي ترتكز غالبيتها باملنتجات الدوائية والكيميائية، مقابل 
والآلت  املركبات  من  دولر  ملي�ن   14 املا�سي  العام  بلغت  م�ست�ردات 

الثقيلة.
بن  امل�سرتكة  ال�ستثمارات  زي���ادة  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
البلدين، وخ�س��سا اأن الأردن ميلك �سناعات متقدمة يف جمال الطاقة 
املتجددة، فيما متلك �سل�فاكيا �سناعات متقدمة يف �سناعة البطاريات 

وتخزين الطاقة.
�سل�فاكيا  اإىل  اأردنية  جتارية  بعثة  تنظيم  يتم  اأن  التفاق  ومت 
خالل الأ�سهر املقبلة، وكذلك تبادل املعل�مات ح�ل فر�ص ال�ستثمار 

يف البلدين واأهم الفعاليات واملعار�ص التي �سيتم تنظيمها فيهما.
وح�سر اللقاء ال�سفري ال�سل�فاكي غري املقيم يف الأردن ماريك فارغا 
والقن�سل  زميباجاك�فا  كاثرينا  بال�سفارة  القت�سادية  وامل�ست�سارة 
جمعية  ورئي�ص  ح�سان  اأب���  خلدون  الأردن  يف  ل�سل�فاكيا  الفخري 

الأعمال الأردنية الأوروبية )جيبا( علي مراد.
اأردين  اأع��م��ال  منتدى  نظمت  ق��د  عمان  �سناعة  غرفة  وك��ان��ت 
�سناعية  ل�سركات  ممثلن  بن  ثنائية  عمل  لقاءات  ا�ستمل  �سل�فاكي، 
عر�ص  تقدمي  جانب  اإىل  الأردن،  من  ونظرائهم  �سل�فاكية  وجتارية 
يف  ال�سياحة  ح���ل  وعر�ص  البلدين،  يف  ال�ستثمار  جم��الت  لأب��رز 

الأردن.
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*عمان 
اأك���د اأع�����س��اء امل��ن��ت��دى الق��ت�����س��ادي 
ال�����س��ادرات  ا�ستفادة  ���س��رورة  الأردين، 
الأردنية من اتفاقيات التجارة التي تربط 
لتعزيز  ال�سمالية  اأمريكيا  دول  مع  اململكة 

ت�اجدها بال�س�ق املك�سيكية.
عقدها  ح�ارية  جل�سة  خالل  و�سددوا 
اململكة  لدى  املك�سيكي  ال�سفري  مع  املنتدى 
روبريت� رودريغيز هرنانديز، على �سرورة 
تن�يع قاعدة ال�سلع املتبادلة بن البلدين، 
لها  بعينها  وم���اد  ب�سائع  على  والرتكيز 
من  وبخا�سة  اجلانبن،  ل��دى  خ�س��سية 

مادتي الب�تا�ص والف��سفات.
اأدارها  التي  احل�ارية  خالل  واأ�ساروا 
عي�سى  العن  املنتدى  اإدارة  جمل�ص  ع�س� 
اللقاءات  تكثيف  اأهمية  اإىل  مراد،  حيدر 
بن فعاليات القطاع اخلا�ص لدى الطرفن، 

من  ومنتديات  معار�ص  اإقامة  جانب  اإىل 
خالل التن�سيق والتعاون مع غرف التجارة 

وال�سناعة باململكة.
ال�سبت،  للمنتدى  بيان  ح�سب  واأك��دوا، 
ال�سياحة  ا�ستقطاب  على  الرتكيز  �سرورة 
�سياحية  م��ك��ات��ب  خ���الل  م��ن  املك�سيكية 
طريان  خط  تد�سن  اإىل  بالإ�سافة  اأردنية 
القطاع  تط�ير  يف  ي�سهم  مبا  البلدين  بن 

ال�سياحي.
ب�������دوره، دع����ا ال�����س��ف��ري امل��ك�����س��ي��ك��ي 
التجارية  العالقات  تعزيز  اإىل  هرنانديز 

ومبا  والأردن،  ب��الده  ب��ن  وال�ستثمارية 
م�ؤكدا  امل�سرتكة،  م�ساحلهما  على  ينعك�ص 
ملختلف  وب�ابة  م�ستقرة  دول��ة  الأردن  اأن 

اأ�س�اق دول املنطقة.
واأو�سح خالل اجلل�سة التي تاأتي �سمن 
يعقده  الذي  القت�سادي  ال�سال�ن  برنامج 
تركز  ال�سفارة  اأن  دوري،  ب�سكل  املنتدى 
القطاع  م�ؤ�س�سات  مع  الت�ا�سل  تعزيز  على 
اخلا�ص واأ�سحاب الأعمال والتبادل الثقايف 
م�سريا  اجلامعات،  بقطاع  والتعاون  والعلمي 
اإىل ت�قيع عدة اتفاقيات بهذا اخل�س��ص.

ينظر  املك�سيكي  ال�سعب  اأن  اإىل  ولفت 

اإىل الأردن ك�جهة �سياحية غنية باملناطق 
م�ؤكدا  والدينية،  والأث��ري��ة  ال�سياحية 
�سعي بالده لتط�ير التعاون من اأجل تدفق 

وتبادل احلركة ال�سياحية بن البلدين.
عديدة  مزايا  ميتلك  الأردن  اأن  وب��ن 
م�ؤكدا  ال�ستثمار،  على  م�سجعة  وح�افز 
لت�سجيع  جهدها  ق�سارى  تبذل  ال�سفارة  اأن 
اأ���س��ح��اب الأع���م���ال وت��ع��زي��ز ال��ت���ا���س��ل 
اإق��ام��ة  اإىل  ي����ؤدي  مب��ا  بينهما  وال��ت��ق��ارب 
الرتكيز  جانب  اإىل  ا�ستثمارية،  �سراكات 
بزيادة  ت�سهم  التي  التجارية  الفر�ص  على 

مبادلت البلدين التجارية.

*عمان 
خليل  عمان،  جتارة  غرفة  رئي�ص  دعا 
التكامل  على  الرتكيز  اإىل  ت�فيق،  احلاج 
بقيادة  ال��ع��رب��ي،  القت�سادي  وال��ت��ع��اون 
قبل  من  متكينه  �سريطة  اخلا�ص،  القطاع 

احلك�مات العربية وت�سهيل اأعماله.
وقال خالل م�ساركته يف ملتقى التعاون 
ع�سر،  ال�سابع  العربي  الرتكي  القت�سادي 
م�����س��اء اجل��م��ع��ة، مبدينة  ال���ذي اخ��ت��ت��م 
اأن  يجب  “التكامل  الرتكية  اإ�سطنب�ل 
القطاع  م�ؤ�س�سات  ب��ن  بالبداية  ي��ك���ن 
من  ال��ي���م  ي��ع��اين  ال���ذي  العربي  اخل��ا���ص 

حالة ت�ستت«.
الي�م  ع��م��ان،  ل��ت��ج��ارة  ب��ي��ان  وح�سب 
اأن القطاع  اإىل  اأ�سار احلاج ت�فيق  ال�سبت، 
ب��سلة  دون  م��ن  يعمل  العربي  اخل��ا���ص 
ل��ت��ع��دد م��رج��ع��ي��ات��ه، ب��ال��رغ��م م��ن ت�فر 
والفر�ص  امل�سرتكة  الق�ا�سم  من  الكثري 
ما  “لكنها  ال��دول،  مبختلف  ال�ستثمارية 

زالت �سائعة«.
ال��ع��رب��ي  اخل���ا����ص  ال��ق��ط��اع  اأن  وب���ن 
التكامل  لتحقيق  واأخ��الق��ي��ا  مهنيا  ملزم 
ول�سيما  العربية،  الدول  بن  القت�سادي 
الأم��ن  ت���اج��ه  ال��ت��ي  ال�سعبة  ب��ال��ظ��روف 
وق��درة  بالأ�سعار  يرتبط  ال��ذي  الغذائي 

امل�اطن على ال�سراء اأو ال��س�ل للغذاء.
باململكة  خ��ا���ص  ل��ق��اء  ل��ع��ق��د  ودع����ا 
لت�حيد  العربي  اخلا�ص  القطاع  لفاعليات 
اأن  اأهمية  م��ع  التكامل  وحتقيق  اجل��ه���د 
ال�ستثمارية  ال��ف��ر���ص  دول���ة  ك��ل  حت���دد 
على  تعر�ص  وا�سحة  خطط  �سمن  واملزايا 

طاولة واحدة ويتم تبنيها من اجلميع.
على  ع��م��ان  جت���ارة  غ��رف��ة  اأن  واأك����د 
ا�ستعداد تام لحت�سان اللقاء باأقرب وقت 
اخلا�ص  القطاع  م�ؤ�س�سات  ودع���ة  ممكن، 
احلك�مات  تلزم  بخطة  للخروج  العربي 
عن  والتخلي  ا�ستثمارية  م�سروعات  �سمن 

الفردية.
خا�ص  ج�سم  اإيجاد  �سرورة  اإىل  واأ�سار 
اأن تك�ن جمل�سا اقت�ساديا  اأو مظلة، ممكن 
جه�د  لت�حيد  عربية  نقابة  اأو  م�سرتكا 
�س�ء  يف  �سيما  ول  العربي  اخلا�ص  القطاع 
ال�سع�بات القت�سادية العاملية اإىل جانب 
اأ�سعار  وارتفاع  املناخية  التغريات  حتديات 
ال��ذي  اخللل  جانب  اإىل  وال�سلع  الطاقة 

اأ�ساب �سال�سل التزويد.
ي��راأ���ص  ال���ذي  ت�فيق  احل���اج  واأو���س��ى 
كذلك النقابة العامة لتجار امل�اد الغذائية 
قاعدة  ي�فر  عربي  معل�مات  بنك  باإن�ساء 
بلد وخريطة  ال�ستثمار يف كل  بيانات عن 

ا�ستثمار ومزايا وكلف امل�سروعات.
روؤي����ة  اإىل  ت���ف��ي��ق  احل����اج  وت���ط���رق 

الأردن  اأطلقها  التي  القت�سادي  التحديث 
لالأع�ام  للمملكة  طريق  خريطة  لتك�ن 
احلك�مة  لقيام  اإ�سافة  املقبلة،  الع�سرة 
بالعمل على اإجناز قان�ن جديد لال�ستثمار 
لتج�يد بيئة الأعمال باململكة يف ظل ت�فر 
مع  للتجارة  واتفاقيات  والأمان  ال�ستقرار 

خمتلف التكتالت القت�سادية العاملية.
و���س��دد ع��ل��ى ���س��رورة اإع����ادة اإح��ي��اء 
الأردنية  الرتكية  احلرة  التجارة  اتفاقية 
اأن  م��ب��ي��ن��ا   ،2018 ع����ام  ت���ق��ف��ت  ال��ت��ي 
 ،2017 عام  تركيا  من  اململكة  م�ست�ردات 
بلغت 683 ملي�ن دولر، مقابل 140 ملي�ن 
امل�ست�ردات  ارتفعت  فيما  �سادرات،  دولر 
دولر  ملي�ن   691 اإىل  املا�سي  العام  خالل 

مقابل 98 ملي�ن دولر �سادرات.
معاجلة  اأن  اإىل  الغرفة  رئي�ص  واأ�سار 
الأردن  ب��ن  ال��ت��ج��ارة  م��ي��زان  يف  خلل  اأي 
وتركيا ميكن اأن يتم من خالل و�سع ق�ائم 

ا�ستثنائية حلماية ال�سناعات الأردنية.
الهيئة  اأع�����س��اء  ت�فيق  احل���اج  ودع���ا 
امل�ساركة  اإىل  وامل�ستثمرين  والتجار  العامة 
والإقليمية  العاملية  واملعار�ص  امللتقيات  يف 
ال��دول  منتجات  على  ل��الط��الع  والعربية 
العار�سة  ال�سركات  مع  والت�ا�سل  امل�ساركة 
لإقامة  املت�فرة  الفر�ص  من  وال�ستفادة 
ال�سركات  مع  والت�سبيك  جتارية  �سراكات 
جديدة  اأ���س���اق  وفتح  الأع��م��ال  واأ�سحاب 

اأمامها.
واأكد اأن ال�ستثمار يف فل�سطن ال�سقيقة 
واج����ب ق���م��ي ووط���ن���ي ودي���ن���ي، ب��ه��دف 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  �سم�د  دعم 
الح��ت��الل  دول���ة  �سلطات  مم��ار���س��ات  ظ��ل 
الإ�سرائيلي وحماولتها امل�ستمرة لل�سيطرة 

بيد  املره�ن  الفل�سطيني  القت�ساد  على 
الحتالل.

جمعية  نظمته  ال���ذي  امللتقى  وج��م��ع 
التعاون امل�سرتك للبلدان الرتكية والعربية 
وامل�ؤمترات  املعار�ص  لتنظيم  تراب  و�سركة 
ورجل  �سركة   1500 اإ�سطنب�ل  مدينة  يف 
اأع���م���ال م���ن خم��ت��ل��ف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، 
عار�سة  تركية  �سركة   250 ج��ان��ب  اإىل 
وم���اد  التكن�ل�جيا  مب��ج��ال  متخ�س�سة 

الغذاء والزراعة وجتهيزات الفنادق.
وجاء عقد امللتقى لدعم حركة التبادل 
ال��ت��ج��اري ال��رتك��ي -ال��ع��رب��ي، وال��ع��رب��ي - 
وامل�ست�ردات  ال�����س��ادرات  وزي���ادة  العربي 
ب��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وت��رك��ي��ا م��ن خ��الل 
واإقامة  التجارية  ال�سفقات  عقد  ت�سهيل 
ال���س��ت��ث��م��ارات واحل�����س���ل ع��ل��ى وك���الت 
جتارية وال�ستفادة من املزايا واحل�س�مات 
التي �ستقدمها ال�سركات وهيئات ال�ستثمار 

الرتكية العربية.
امللتقى  وف���ر  ت���ف��ي��ق  احل���اج  وح�����س��ب 
ل���ق���اءات ث��ن��ائ��ي��ة ب���ن رج����ال الأع���م���ال 
التجاري،  التعاون  لتعزيز  وامل�ستثمرين 
اإ�سافة  الغذائي،  الأم��ن  ق�سية  ول�سيما 
ال��غ��ذاء  كمعر�ص  امل��ع��ار���ص  م��ن  ع��دد  اإىل 
وتكن�ل�جيا ال�سناعات الغذائية والزراعة 
واآخر  الزراعية،  ال�سناعات  وتكن�ل�جيا 
واملخابز  واملطاعم  الفنادق  معدات  لعر�ص 

واملنتجات امل�ستهلكة العامة.
اأعمال امللتقى تكرمي غرفة  ومت خالل 
امل�اد  لتجار  العامة  والنقابة  عمان  جتارة 
الغذائية نظرا جله�دهما الكبرية املبذولة 
مبجالت الأمن الغذائي وتط�ير العالقات 

الأردنية العربية والرتكية.

*العقبة 
للريا�سات  الأردين  امللكي  الحت��اد  رئي�ص  وقع 
اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  امل��غ��رب��ي،  حممد  البحرية 
حامت  املائية  للريا�سات  الأح��م��ر  البحر  �سركة 

اجلب�سة، اتفاقية دعم وتعاون بن اجلانبن.
الحت��اد،  مبقر  وقعت  التي  التفاقية  وتن�ص 

املائية  للريا�سات  الأحمر  البحر  �سركة  قيام  على 
الأردين  ال�سراع  منتخب  من  لعبن   10 بتدريب 
�سباب  لتاأهيل  ومتابعتهم،  ال�سيفية  العطلة  خالل 
متقدمة  مراكز  واإح��راز  الأردن،  متثيل  على  ق��ادر 

باملحافل العربية والدولية.
الأح��م��ر  البحر  �سركة  دع��م  امل��غ��رب��ي،  وث��م��ن 

املتميز، واحت�سانها ملجم�عة من الالعبن الأردنين، 
م�سيدا بالتعاون الذي قدمه رجل الأعمال الأردين 
الع�ن  تقدمي  ،وم�ا�سلته  لالحتاد  اجلب�سة  حامت 
تتبع  التي  املائية  الريا�سات  جلميع  وامل�ساعدة 
لالحتاد. من جانبه اأكد اجلب�سة، الدور الكبري الذي 
يق�م به الحتاد امللكي للريا�سات البحرية، لإعادة 

لتك�ن  العقبة  وت�س�يق  امل��ائ��ي��ة،  ل��الأل��ع��اب  الأل���ق 
واحدة من اأهم ال�جهات ال�سياحية، والريا�سية يف 

املنطقة والعامل.
يذكر اأن الحتاد تاأ�س�ص يف نهاية ال�ستينات، وه� 
التابعة  الر�سمية  الريا�سية  الحتادات  اأحد  الآن 

اإىل اللجنة الأوملبية الأردنية.

المنتدى االقتصادي يؤكد أهمية تعزيز 
الصادرات االردنية للسوق المكسيكية

تجارة عمان تدعو للتركيز 
على التكامل االقتصادي العربي

اتفاقية تعاون بين االتحاد الملكي 
للرياضات البحرية وشركة البحر األحمر

مقال رئيس التحرير

ثعلبًا  يك�ن  اأن  امل��رء  على 
لريهب  اأ���س��دًا  يك�ن  واأن  ل��ه،  املن�س�بة  الفخاخ  ليعي 

مدار  على  الب�سرية  يف  تاأثريًا  واأكرها  الكتب  اأحد اأ�سهر   ، الذئاب 
التاريخ، ومن اأكر الكتب ال�سيا�سية - حتديدًا- دهاًء وحنكة ، األفه 
دي  “ل�رنزو  م�ساعدة  بهدف  مكيافيلي  نيك�ل�  وال�سيا�سي  الفيل�س�ف 
ميديت�سي” على ال��س�ل اإىل احلكم والحتفاظ به، وكيفية ت�سيري 
واإدارة �س�ؤون احلكم، فاأ�سحى مرجعًا ملئات احلكام منذ اأن مت تاأليفه 

عام 1513، وحتى حلظتنا هذه .
وك��اأن  ال��ك��ت��اب،  يح�يه  مب��ا  ال���اق��ع  تطابق  مل��دى  تنده�ص  ق��د 
فهم  اأنه  الأم��ر  يف  ما  كل  لكن  كتابته،  قبل  امل�ستقبل  قراأ  ميكافيللي 
ال�سر،  يغلب عليه  العامل  اأن  واأدرك  اأبعد حد،  اإىل  الب�سرية  النف�ص 
فر�سخ اأفكاره على هذا املبداأ، حيث ي�سم الكتاب اآلف الأفكار واحلكم 

وال��سايا التي ي�سفها البع�ص باملدمرة، يف �سفحات ل تتجاوز املئة .
حكرًا  ولي�ص  قراءته،  عن  غنى  ل  وبراأيي  وعميق  مركز  كتاب 
فقط على ال�سيا�سن واحلكام اأو من يعمل يف جمال ال�سيا�سة اإطالًقا؛ 
فه� يعلمك اأي�سًا كيف تتعامل مع الآخر بدهاء وذكاء منقطع النظري، 
اأنه  اإل  �سر،  العامل كله  اأن  اأ�سا�ص  الكتاب تق�م على  اأفكار  اأن  �سحيح 
من  هناك  حتمًا  ح�لك،  الأ���س��رار  من  القلة  تلك  م�اجهة  يف  مفيد 

ي�ستحق اأن يعامل مبا اأتى به ميكافيللي يف كتابه .
للحكم والحتفاظ  ال��س�ل  الكتاب ح�ل كيفية  باخت�سار يدور 
به حتى اآخر �سهقة نف�ص، ب��سائل واأ�ساليب تنايف الأخالق واملثاليات 
تخت�سر  قد  واحدة  بجملة  هذه  مبادئه  ميكافييلي  يربر  لكن  متامًا، 
عليك الكثري من الأ�سئلة، حيث يق�ل يف مقدمة كتابه ما معناه، اأنه 
ل�ل اأن العامل مليء بال�سرور واأن الب�سر يف حقيقتهم م�س�خ مروجن 
لل�سر، ملا كان كتب ما كتبه من و�سايا ودعاٍو ل�سحق الآخر، فاحلقيقة 

اأن الب�سر يدع�ن اأنهم عازفن عن ال�سر، لكن احلقيقة غري ذلك .
ومن اجلدير بالذكر اأنه مل يتم ن�سر الكتاب اإل بعد وفاة مكيافيلي 
بخم�ص �سنن، ومنذ اللحظة الأوىل ه�جم ميكافيللي وات�سف كتابه 
والدين،  الأخ��الق  تنايف  و�سايا  من  يح�يه  ملا  بحت  �سيطاين  مبنهج 
واأعلنته  الكتاب  ن�سخ  جميع  بحرق  روما  وقامت  الكني�سة  فرف�سته 
يف  النه�سة  ع�سر  بدء  مع  ال�قت  ومبرور   ،1559 عام  ممن�ًعا  كتابًا 
اأوروبا، بداأ العديد من الكتاب والأدباء يف الدفاع عنه، اأبرزهم جان 
جاك رو�س�، ومنذ تلك اللحظة بداأت النا�ص تقبل على قراءة الكتاب 

والتهامه كما مل تقراأ من قبل .
ومن الكتب املهمة الكتاب الذي يتناول ال�سلطة تظل ق�ية عندما 
الكتاب  هذا  يف   ، بالتبخر  تبداأ  لل�س�ء  وبتعري�سها  الظالم  يف  تظل 
يك�سف لنا نع�م ت�س�م�سكي وجه ال�سيا�سة الأوحل، وكيف اأنه ل مكان 
لل�سدفة يف عامل ال�سيا�سة، فال يحدث �سيء ب�سكل اعتباطي، مهما بدا 

كذلك اإل اأن ثمة اأياٍد خفية حترك ال�اقع كما يحل� لها .
ال�سيا�سين  وممار�سات  األعيب  ت�س�م�سكي  لنا  ي��سح  باخت�سار 
وكيفية تزييفهم للحقيقية بدهاء بالغ، لكن ال�سيا�سين الذي يتحدث 
عنهم ت�س�م�سكي هنا، هم ال�سيا�سي�ن الأمريكي�ن ب�سكل خا�ص، حيث 
ويقارن  ودوافعها  واخلارجية،  الداخلية  اأمريكا  �سيا�سة  عن  يتحدث 

بن اأهدافها الظاهرة واأهدافها الباطنة احلقيقية .
ومتن�عة،  كثرية  ق�سايا  هذا  كتابه  يف  اأي�سًا  ت�س�م�سكي  يناق�ص 
وملن  وكيف  ال���دويل،  والإره����اب  الإن�����س��ان،  حق�ق  ق�سية  اأب��رزه��ا: 
العراق  على  احل��رب  عن  اأي�سًا  حت��دث  كما  الإره���اب،  �سناعة  يتم 
انتقد  واأخريًا  واأوباما،  ب��ص  من  كل  �سيا�سة  بن  وقارن  واأفغان�ستان، 
ا�ستغالل  هدفها  عدوانية  ب�سيا�سة  و�سفها  التي  الأمريكية  ال�سيا�سة 

ال�سع�ب والتحكم يف م�سائرهم
تاأتي  �سائد،  ه�  عما  واملخالفة  املثرية  والق�سايا  الآراء  هذه  ومن 
�سرد  يف  ت�س�م�سكي  اأ�سل�ب  اإىل  بالإ�سافة  الكتاب،  واأهمية  �سهرة 

الق�سايا ومقارنتها باأحداث تاريخية �سبقتها .

خالد خازر الخريشا

السلطة وقوتها 
في الظالم ..!!!

khrishakhaled@yahoo.com

هيئتا الطيران المدني والنزاهة ومكافحة الفساد 
تعقدان ورشة توعوية بعنوان بكفي واسطة ومحسوبية

  
*عمان 

التي  احلملة  يف  ال�سبت،  امل��دين  ال��ط��ريان  تنظيم  هيئة  �ساركت 
وا�سطة  “بكفي  بعن�ان  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  اأطلقتها 
وحم�س�بية” من خالل ور�سة ت�ع�ية تعزز مبادئ النزاهة ومكافحة 

الف�ساد.
هيثم  املدين  الطريان  تنظيم  هيئة  مف��سي  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
م�ست� اإن م�ساركة الهيئة تاأتي بهدف جت�سيد قيم ال�سفافية واحل�كمة 
وجت�سيد روؤية الدولة الأردنية ب�سرورة مكافحة كل ما اأ�سكال الف�ساد 

و�سبهاته.
واأو�سح اأن هيئة تنظيم الطريان عقدت 4 ور�سات ت�ع�ية مماثلة 

منذ العام 2018 غطت 98 باملئة من م�ظفي الهيئة.
واأكد م�ست� اأن هذه ال�ر�ص تاأتي يف اإطار ت�ع�ي اإنعا�سي بحت وهي 
الإنعا�سية  ال�ر�ص  مثل  مثلها  الف�ساد  ممار�سات  اأي  على  فعل  رد  لي�ست 

التي تعقدها الهيئة يف جمال الطريان.
عا�سم  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  ع��ام  اأم��ن  ق��ال  ب��دوره، 
الطراونة، اإن من اأهم الأهداف ال�سرتاتيجية للهيئة ه� تعزيز مبادئ 
النزاهة وال�قاية من الف�ساد من خالل تبني مبادئ النزاهة ال�طنية 
التي تعتمدها الدولة الأردنية، م�ؤكدا اأن ال�ر�سة �ستتطرق اإليها واإىل 
القت�سادية  اجل�انب  على  جتاهلها  واآثار  لتطبيقها  العملية  الآليات 

والجتماعية وال�سيا�سية.
ولفت اإىل اأن الف�ساد من اجلرائم التي تخرج عن الإطار التقليدي 
جه�د  دعم  اإىل  باحلك�مة  حدا  ما  وهي  معها،  والتعامل  اإثباتها  يف 
التح�ل  للعديد من م�ساريع  الالزمة  املالية  املبالغ  الهيئة، وتخ�سي�ص 
اإدارة  نظام  وم�سروع  الرقمي،  ال�ستخبار  كم�سروع  الهيئة  يف  الرقمي 

الق�سايا.
هيئة  مع  للت�سبيك  هامة  فر�سة  تعد  ال�ر�سة  اأن  الطراونة  واأكد 
وفق  التعامل  تر�سيخ  جم��الت  يف  �سيما  ل  امل��دين  ال��ط��ريان  تنظيم 
مبادئ النزاهة ال�طنية واإيجاد ثقافة النزاهة ال�طنية يف خمتلف 

امل�ؤ�س�سات.
الدكت�ر  النزاهة وال�قاية  ال�ر�سة مدير مديرية  وحا�سر خالل 
حم�ر  يف  حا�سر  فيما  ال�قاية،  النزاهة  حم���ر  عن  اجل��دوع  عا�سم 
يف  حا�سر  كما  البق�ر،  بكر  الدكت�ر  التحقيق  مديرية  مدير  الإنقاذ 
حم�ر دور ال�حدات امل�ستحدثة والتحديث ال�سرتاتيجي مدير وحدة 

ال�ستثمار الدكت�ر خالد الق�ساة.
اإنفاذ  حم���ري  يف  الهيئة  عمل  اآليات  الهيئة  م��دراء  وا�ستعر�ص 
ال�طنية  النزاهة  معايري  وتناول�ا  وال�قاية،  والنزاهة  القان�ن 
وامل�ساواة  والعدالة  واملحا�سبة  وامل�ساءلة  القان�ن  ب�سيادة  املتمثلة 
وتكاف�ؤ الفر�ص وال�سفافية واحلاكمية الر�سيدة، م�ؤكدين دور الهيئة 

يف تر�سيخ تلك املبادئ لدى م�ؤ�س�سات الإدارة العامة.
الطريان  هيئة  م�ظفي  بن  م��سع  ح���ار  دار  اللقاء  نهاية  ويف 
املحا�سرون، كما دار  لها  التي تطرق  امل�ا�سيع  الف�ساد ح�ل  ومكافحة 
وا�ستف�ساراتهم  اأ�سئلتهم  عن  خالله  اأجيب  احل�س�ر  بن  م��سع  نقا�ص 
امل�ست�يات  على  الف�ساد  اأفعال  واآث��ار  الهيئة  دور  ح�ل  متح�رت  التي 

الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية.

أم قيس بحضارتها تعانق أصالة الجزائر في ختام 
مشاركتها باحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية

*إربد 
�سمن  وتاريخه   وح�ساراتها  وتراثها  باآثارها  قي�ص  اأم  احت�سنت 
الأيام اجلزائرية يف اإحتفالية اإربد عا�سمة للثقافة العربية 2022 
الثقافية  واله�ية  بالتاريخ  والإعتزاز  الأخ�ة  قيم  غلفتها  بحميمية 

العربية اجلامعة.
وجتلت هذه ال�س�رة يف اأرفع معانيها باخلروج عن الر�سمي يف مثل 
اأم قي�ص خا�سة ويف  هذه املنا�سبات وقيام م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف 
ل�اء بني كنانة عامة والفعاليات ال�سعبية، باإحت�سان امل�سهد وتقدمي 
بهذا  حدث  لإجناح  والأهلي  الر�سمي  بن  الت�ساركية  يف  اأردين  من�ذج 
امل�ست�ى، فتعانقت اأ�سالة امل�روث الثقايف اجلزائري مع تاريخ اأم قي�ص 

الأثري لينرا معا مكن�نات هذا الإرث يف ف�ساءات املكان والزمان.
ثعالبي  �سمري  اجلزائري  ال�فد  رئي�ص  عنه  عرب  ال��ذي  النطباع 
و�س�اهده  وجماليته  املكان  ب�سحر  )ب��رتا(  الأردنية  الأنباء  ل�كالة 
اإربد  بجدارة  حتقق  الذي  بالنجاح  ال�سع�ر  عزز  التاريخ،  يف  ال�ساربة 
بالأج�اء  م�سيدا  العربية،  للثقافة  عا�سمة  تك�ن  باأن  وا�ستحقاقها 
التي  وال�سعرية  وامل��سيقية  الفنية  الأم�سية  �سادت  التي  الثقافية 
اختتم بها ال�فد اجلزائري م�ساركته بالإحتفالية و�سط تفاعل �سعبي 

كبري.
وقال الثعالبي، اإن النطباع الأبرز الذي �سجله ال�فد عالوة على 
التفاعل  ذلك  ه�  فل�سطن،  على  املطل  اجلغرايف  وم�قعه  املكان  �سحر 
احلميمي الذي مل�سه من قبل ال�سكان وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملحلي 
ال�سعب  اأ�سالة  عن  تنم  بروحية  اجلزائرية  امل�ساركة  احت�سان  يف 
الأردين، كما هي اأ�سالة ه�يته الثقافية واحل�سارية ودوره التاريخي 
يف الأحداث التي مرت بها املنطقة، م�ؤكدا اأن الحتفالية كانت ناجحة 

بكل املقايي�ص.
ولفت اإىل اأن اجلزائر حر�ست على تقدمي اأف�سل ما لديها من رم�ز 
ثقافية يف امل��سيقى والغناء الرتاثي الأ�سيل وال�سعر والأدب والفن�ن 
اجلزائر  ل��دى  الأردن  بها  يحظى  التي  للمكانة  تقديرا  الت�سكيلية 

حك�مة و�سعبا.
بر�سايل  ليلى  اجلزائري�ن  وامل��سيقي�ن  الفنان�ن  اأب��دى  ب��دوره 
اإعجابهم الكبري باحلفاوة  وحكيم �ساحلي و�سمري ت�مي ونادية قريف 
والتفاعل الذي وجدوه من خالل م�ساركتهم يف اأم قي�ص، وذلك من قبل 
الفعاليات املحلية وال�سعبية، معتربين اأن هذا التفاعل �سكل مع طبيعة 
املكان والأج�اء املثالية التي رافقت اأداءهم جعلهم يقدم�ن اأف�سل ما 

لديهم.
اأن  اخل�الدة،  عاقل  اإربد  تقافة  مديرية  مدير  اأكد  جانبه،  من 
املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  قادتها  التي  ال�سعبية  التفاعلية  احلالة 
قدمها  التي  العرو�ص  مع  كنانة  بني  ول���اء  قي�ص  اأم  يف  واملحلي 
الدفع  �ساأنها  من  جن��اح  وق�سة  امن�ذجا  �سكلت  اجل��زائ��ري  ال�فد 
متن�عة  اإحتفالية  فعاليات  احت�سان  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  بتعزيز 
حتى نهاية العام احلايل، م�سيدا بالدور الذي قام به ملتقى جدارا 
ال��دور  ه��ذا  بعك�ص  املنطقة  يف  املحلي  املجتمع  م�ؤ�س�سات  وب��اق��ي 

الإيجابي.

 فاعليات تطالب بتغيير نهج التعامل 
مع االطفال وإطالق إبداعاتهم

*الكرك
 طالبت فاعليات ثقافية بالكرك، ب�سرورة تغيري نهج التعامل مع 

الأطفال، وحتفيزهم ليك�ن�ا فاعلن مبدعن ل متلقن.
وقال�ا يف حديث ل�كالة الأنباء الأردنية )برتا(، اإن الطفل م�سروع 
عطاء مب�سر ون�اة امل�ستقبل، وميتلك الكثري من الطاقات، داعن اإىل اأن 
تك�ن قراءاتنا النقدية لإبداعاتهم غري حمبطة ول ا�ستعالئية، لأن 
بناء  يف  الإ�سهام  الإن�ساين  حقه  ومن  وم�اهبه  اأدوات��ه  حامل  الطفل 

جمتمعه.
ما  كل  الطفل،  بثقافة  املق�س�د  اإن  الن�اي�سة  نايف  الأدي��ب  وقال 
يتعلق باملعارف التي تنمي ذهنه وحتفز اإبداعاته وتخرجه من قي�د 
�س�اء  ال��ذات  عن  والبحث  ال�ستقالل  رحابة  اإىل  والتلقن  الأوام��ر 
الثقايف  نتاجه  اأو من  ال�سغار  اأو من نظرائه من  الكبار  متلقيا من  كان 
واإبداعاته. وبن اأن هذه الثقافة ت�سمل حق�ل: الأدب )�سعر وق�سة 
وامل�سرح(،  وامل��سيقا  والغناء  )الر�سم  والفن�ن  وخاطرة(  ومقالة 
يف  الطفل  اإ�سراك  �سبيل  يف  متقدمة  خط�ات  خطا  الأردن  اأن  م�ؤكدا 
بناء ثقافته بعد تاأ�سي�ص وزارة الثقافة والإعالن عن ال�سنة الدولية 
يف  ن�عية  نقلة  هناك  فكانت  املا�سي،  القرن  �سبعينيات  نهاية  للطفل 
اإذ تاأ�س�ست هيئات ثقافية خا�سة باإبراز م�اهب الأطفال  هذا املجال 
مثل مركز هيا يف عمان، وبعد ذلك نادي الإبداع يف الكرك، كما قامت 
اأق�سام الن�ساطات يف مديريات الرتبية بتحفيز املدار�ص لإظهار م�اهب 

الطلبة من خالل امل�سابقات وت�سليط ال�س�ء عليها.
الأطفال  باإبداعات  للنه��ص  اق��رتاح��ات  ع��دة  الن�اي�سة  وق��دم 
ا�ستثناء واإخراجها من  املناطق دون  كالتنبه لطاقات الأطفال يف كل 
م�اقدها وت�جيهها ت�جيها اإيجابيا، وكذلك اأن ت�سجع وزارة الثقافة 
يف  الإب��داع  نادي  جتربة  نح�  على  الأطفال  لإبداعات  ن�اد  تاأ�سي�ص 
الكرك. ودعا اإىل اأن ت�سرتط وزارة الثقافة على الهيئات التابعة لها 
وكذلك  اإبداعاتهم،  لإبراز  لالأطفال  برامج  خططها  �سمن  حتدد  باأن 
يف  الطلبة  لن�ساطات  ت�جيهيا  هدفا  والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�سع  اأن 
املدار�ص باأن يك�ن امل�ستفيد الأول ه� الطالب ولي�ص املدر�سة واملعلمات، 

واأن تتبنى الرتبية م�اهب الطلبة وتنميها اإىل اأبعد حد.
خالل  الطفل،  لثقافة  ح�سة  بتخ�سي�ص  الثقافة  وزارة  وطالب 
براجمها باملدن الثقافية، واجلامعات ب��سع م�ساق جامعي عن ثقافة 
الطفل، اإ�سافة اإىل لقاء الأطفال امل�ه�بن وال�ستماع اإليهم، وكذلك 
الأطفال  اإبداعات  بطبع  الطباعية  واجلهات  الن�سر  دور  من  الطلب 
الأطفال  لر�س�مات  املعار�ص  اإق��ام��ة  عن  ف�سال  ت�سجيعية،  باأ�سعار 

واملهرجانات لفن�نهم الأدائية والغنائية.
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*وكاالت
تخ��ص اأوروبا �سباقا مع الزمن لتن�يع 
حل�ل  قبل  خزاناتها  وم���لء  اإم��دادات��ه��ا 
ال�ستاء تفاديا لنق�ص تت�قع اأن يتفاقم مع 
زيادة الطلب، خا�سة اأن �سعر الغاز الطبيعي 
م�ست�ياته  اأع��ل��ى  م��ن  ي��ق��رتب  اأوروب����ا  يف 

التاريخية.
من  لإم��دادات��ه��ا  رو�سيا  خف�ص  واأج��رب 
على  الأوروب���ي���ة  امل��راف��ق  الطبيعي  ال��غ��از 
عادة  �ص  ُتخ�سّ التي  احتياطاتها  ا�ستخدام 
لال�ستهالك خالل ذروة م��سم ال�ستاء حيث 
اأظهرت بيانات من “جمعية البنية التحتية 
م�ست�يات  ان��خ��ف��ا���ص  اأوروبا”  يف  ل��ل��غ��از 
منذ  الأوىل  للمرة  الأ�سب�ع  هذا  التخزين 
منت�سف اأبريل، وه� ال�قت الذي يبداأ فيه 
املرافق، يف واحدة من  التجار عادة تعبئة 
اأزمة  ت�ساعد  كيفية  على  العالمات  اأحدث 

الطاقة يف املنطقة. 
وو���س��ط ع���دم ج����دوى ح��ل���ل ال��ق��ادة 
الأوروبين حلل اأزمة الطاقة التي عّقدتها 
يف  امل��خ��اوف  ت���زداد  الغربية،  العق�بات 
“�ستاء كارثي” مما يثري  القارة العج�ز من 
قد  الجتماعية  ال��ت��ح��رك��ات  م��ن  م��زي��دا 
جتاه  احلك�مات  م�قف  على  �سلبا  تنعك�ص 

حرب اأوكرانيا. 
اأوكرانيا  ح��رب  ت��اأث��ريات  وانعك�ست 
اإيطاليا  فمن  الغربية،  احلك�مات  على 
وامل��ج��ر  ب��ف��رن�����س��ا  م�����رورا  اأمل���ان���ي���ا  اإىل 
حملت  و�سل�فينيا،  ب�لندا  اإىل  و���س���ل 
اأن  م��ن  اأك��رب  ت��غ��ريات  النتخابات  نتائج 
وت�جهاتهم،  احلكام  �سيا�سات  حتت�يها 
الأغلبية  الفرن�سي  الرئي�ص  خ�سر  حيث 
املحافظن  احلزب  ُمني  وكذلك  الربملانية 
يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ه��زمي��ت��ن ���س��اح��ق��ت��ن يف 

الفرعية. النتخابات 
الأوروب����ي  الحت����اد  دول  وت�ستهلك   
النفط  من  واردات��ه��ا  من  املئة  يف   40 نح� 
وم�ستقاته من رو�سيا، والتي ت�سل اإىل نح� 
اخلام  النفط  من  ي�ميا  برميل  ملي�ن   6.5

ووق�د الديزل. 
�سكري،  اآميد  قال  ذل��ك،  على  وتعقيبا 
واأمن  اخلارجية  ال�سيا�سة  م�ست�ساري  كبري 
اخلليج”  دول  “حتليالت  مركز  يف  الطاقة 
)مقره وا�سنطن(: “قد تك�ن هناك عا�سفة 
�ست�ية كاملة تختمر يف اأوروبا حيث ت�سعى 
الغاز  اإم���دادات  من  احل��د  اإىل  القارة  دول 

الرو�سي، و�سلت اأزمة الطاقة-  التي بداأت 
على  ب�سدة  و�سغطت   2021 خ��ري��ف  يف 
ذروتها،  اإىل    - الأوروبية  ال��دول  م�اطني 
حتى  امل�ستقر  غري  ال��سع  هذا  ي�ستمر  وقد 

�ستاء 2022«.
 واأ�ساف �سكري، ل�”�سكاي ني�ز عربية”: 
الطبيعي يف  للغاز  اأكرب م�رد  رو�سيا  “كانت 
ا�ستفاد  وقد  عق�د،  منذ  الأوروبي  الحتاد 
البع�ص.  بع�سهما  احتياجات  من  اجلانبان 
خالفات  ت�ساعدت  الأحيان،  بع�ص  يف  لكن 
الغاز بن رو�سيا واأوكرانيا واأوروبا. اندلعت 
يف  ثم  و2009،   2006 عامي  يف  الت�ترات 
م�ساكل  خلق  مم��ا   ،2014 و   2013 عامي 
للقارة اخل�سراء يف ت�فري الطاقة مل�اطنيها 

و�سناعاتها«.
وتابع: “لأ�سباب خمتلفة، �سعت الدول 
اإىل تقليل اعتمادها على  الأوروبية دائًما 
لكن هذا  رو�سيا،  الطبيعي من  الغاز  واردات 
ول  حتقيقه،  جًدا  ال�سعب  من  كان  الهدف 
تزال رو�سيا ت�فر ح�ايل40 ٪ من ا�ستهالك 

الغاز يف الحتاد الأوروبي«.
على  اأوروب���ا  “اعتماد  ق��ائ��ال:  وم�سى 
ال��ق��ارة )ك��ل من  اإم���دادات الغاز من خ��ارج 
نقطة  ميثل  املتحدة(  وال���لي��ات  رو�سيا 
لديهم  لكن  لهم.  بالن�سبة  رئي�سية  �سعف 
من  احتياجاتهم  لتلبية  فقط  خ��ي��اران 
الأنابيب،  خط�ط  خالل  من  اإما  الطاقة: 
امل�سدرين.  اأيدي  يف  ولكن  تكلفة  اأقل  وهي 
مكثفات  ���س��راء  ه��ي  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ط��ري��ق��ة 
الب�سائع على منت ال�سفن، مما ي�فر لأوروبا 
ل�سراء  املتن�عة  امل���ارد  من  واملزيد  املزيد 

الغاز، ولكن بتكلفة اأعلى«. 
واأ�سار اإىل اأن “معظم الدول الأوروبية 
خف�ص  ح��اول��ت  الأخ�����رية  ال�����س��ن���ات  يف 
حرب  لكن  الرو�سي.  الغاز  على  اعتمادها 
اإىل قطع  ت����ؤدي دون وع��ي  ق��د  اأوك��ران��ي��ا 
حظر  يك�ن  قد  الرو�سي.  الغاز  اإم���دادات 
من  انتقاما  الأعمال  ج��دول  على  الطاقة 
ال�سراع  ي���ؤدي  قد  اأو  الغربية،  العق�بات 
الإم���داد  اإت���الف ط��رق  اإىل  اأوك��ران��ي��ا  يف 
الغاز  من  مكعب  مرت  مليار   52 ي�سل  حيث 
الطرق  اأو  اأوكرانيا  عرب  اأوروبا  اإىل  �سن�ًيا 

املجاورة«. 
اأن  م��ن  ال��رغ��م  “على  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
م�ساريع  زيادة  اإىل  اأدى  قد  املتزايد  الطلب 
ح���ل  اجل��دي��دة  امل�����س��ال  الطبيعي  ال��غ��از 

العامل خالل العقد املا�سي، اإل اأن اجلداول 
 ،2024 عام  قبل  اأنه  تعني  للبناء  الزمنية 
اأن ت�ساعد هذه امل�ساريع يف  من غري املرجح 

ت�فري الغاز املطل�ب«. 
الكندي  الت�سيكي  املحلل  ق��ال  ب��دوره، 
ميت�سل  الدولية،  ال�س�ؤون  يف  املتخ�س�ص 
من  الأك���رب  للجزء  بالن�سبة  اإن���ه  بيلفر، 
والحت��اد  املتحدة  اململكة  ق��ررت  ال��غ��رب، 
القت�سادية  ال�سربة  ات��خ��اذ  الأوروب����ي 
الق�اعد  على  القائم  النظام  عن  للدفاع 
اأوروبا ما بعد  الذي �ساعدا يف ت�سميمه يف 

احلرب الباردة. 
اأبحاث  واأ�ساف بيلفر، وه� مدير مركز 
“اإذا كان  ني�ز عربية”:  ل�”�سكاي  روما،  يف 
يظهرون  الأوروبين  فاإن  �سيء،  اأي  هناك 
اأنهم مرن�ن اإىل حد ما وقادرون على اتخاذ 
ال�راء  اإىل  تعيدهم  اأن  �ساأنها  من  ق��رارات 
اأهمية مثل حماية  اأخرى ذات  يف جمالت 
اإم���دادات  على  العتماد  وتقليل  البيئة 
اأملانيا  اإعالن  الفحم.  مثل  القذرة  الطاقة 
اأخرى  ا�ستخدام الفحم مرة  اأنها �ستبداأ يف 

ه� مثال جيد على ذلك«. 
بحل�ل  الأم�����ر  تتغري  “قد  وت��اب��ع: 
وطاملا  الآن،  احل��ال  ه�  كما  ولكن  ال�ستاء 
زمام  ت�يل  يف  املتحدة  ال�ليات  ا�ستمرت 
�سيك�ن  اأنه  يف  ب�سدة  اأ�سك  فاإنني  املبادرة، 
الي�سار  ف��رن�����س��ا،  يف  ل��ك��ن  ت��راج��ع،  ه��ن��اك 
امل��ت��ط��رف وال��ي��م��ن امل��ت��ط��رف، وك��اله��م��ا 
ح��ق��ق م��ك��ا���س��ب ك��ب��رية يف الن��ت��خ��اب��ات 
ال�سع�بات  �سي�ستغالن  الأخرية،  الربملانية 
من  امل�اطن�ن  ي�اجهها  التي  القت�سادية 
اأجل حتقيق مكا�سب. قد يك�ن لديهم حافز 
ت��ن��ازلت  لتقدمي  م��اك��رون  على  لل�سغط 
عن  �سيعزلهم  بذلك  القيام  لكن  لرو�سيا، 
اأوروبا  اأنحاء  جميع  يف  ال�سقيقة  اأحزابهم 
ومن الناخبن يف فرن�سا. ي�ستمر النظر اإىل 
حرب رو�سيا �سد اأوكرانيا ب�سكل �سلبي عرب 

الطيف ال�سيا�سي«. 
املجن�ن  الن��دف��اع  “يف  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
اإمدادات الطاقة البديلة، وبالنظر  لتاأمن 
تعهدت  ق��د  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  اأن  اإىل 
احتياجاتها  تلبية  على  اأوروب��ا  مب�ساعدة 
متن�عة  جمم�عة  جانب  اإىل  الطاقة،  من 
من املبادرات الأخرى، فهذا يعني اأن درجة 
�سكاي  احل��رب«.  نهاية  حتدد  لن  احل��رارة 

ني�ز عربية

أوروبا تخشى شتاء كارثيا.. هل 
تحدد درجات الحرارة مصير الحرب؟

البنتاغون: روسيا تحاول وقف تدفق 
األسلحة ألوكرانيا دون جدوى

*وكاالت 
قال م�س�ؤول دفاعي اأمريكي بارز اإن رو�سيا حتاول دون جدوى 
اعرتا�ص �سبيل الأ�سلحة الغربية التي تتدفق اإىل اأوكرانيا مبا 
ي�سمل اأنظمة �س�اريخ اأبعد مدى تاأمل كييف اأنها �ستك�ن حا�سمة 

يف ميدان املعركة.
يف  رو�سيا  حققته  ال��ذي  التقدم  ���س��اأن  م��ن  امل�����س���ؤول  وه���ن 
اأوكرانيا وقال اإن ان�سحاب اأوكرانيا من �سيفريودونيت�سك �سي�سمح 

لق�اتها باتخاذ م�اقع دفاعية اأف�سل.
الق�ات  “تراجع  ا�سمه  ذكر  عدم  طلب  الذي  امل�س�ؤول  وقال 
امل�سلحة الأوكرانية من �سيفريودونيت�سك يجعلها يف و�سع يتيح 

لها الدفاع عن نف�سها ب�سكل اأف�سل«.
كييف  اإن  اأوكرانيا  يف  اإقليمي  حاكم  قال  اأخ��رى،  جهة  من 
املدمرة  �سيفريودونيت�سك  مدينة  من  ق�اتها  �سحب  على  تعمل 
�ستمثل  خط�ة  يف  ال�س�ارع،  يف  والقتال  الق�سف  من  اأ�سابيع  بعد 

ن�سرا كبريا لرو�سيا التي تكثف هج�مها يف ال�سرق.
احتلت  الرو�سية  ال��ق���ات  اإن  اأوك��ران��ي���ن  م�س�ؤول�ن  وق��ال 
بالكامل بلدة تبعد نح� ع�سرة كيل�مرتات جن�با يف ال�قت الذي 
اقرتبت فيه من ال�سيطرة على اآخر املناطق اخلا�سعة لأوكرانيا 

يف ل�جان�سك.
وقالت م��سك� اإن ق�اتها تط�ق نح� األفي جندي اأوكراين يف 

املنطقة.
من جهته، قلل وزير اخلارجية الأوكراين من اأهمية خ�سارة 

بالده املحتملة ملزيد من الأرا�سي يف دونبا�ص.
ك�ريريي  �سحيفة  مع  مقابلة  يف  ك�ليبا  دميرتو  وق��ال 
بحل�ل  دونبا�ص  احتالل  ب�تن  “اأراد  الإيطالية  �سريا  ديال 
هناك.  نقاتل  زلنا  وما  ي�ني�   24 يف  نحن  ماي�.  من  التا�سع 
على  احلرب  خ�سارة  يعني  ل  الأرا�سي  بع�ص  من  الن�سحاب 

الإطالق«.
ك�ليبا  بدا  قريبا،  �سالم  حمادثات  اأي  عقد  اإمكانية  وب�ساأن 

مت�سائما ح�ل احتمال حدوث ذلك.
وتابع قائال “انت�سارنا الع�سكري وحده ه� ما �سيقنع رو�سيا 
�سي�ؤمن  من  ه�  ال�سالح  ج��ادة.  �سالم  مفاو�سات  يف  بالنخراط 

امل�سار الدبل�ما�سي”.

مجموعة السبع تحمل روسيا مسؤولية 
تفاقم انعدام األمن الغذائي

*عمان 
حمل بيان �سادر عن وزراء خارجية جمم�عة الدول ال�سبع 
انعدام  تفاقم  م�س�ؤولية  رو�سيا  اجلمعة،  برلن،  يف  املنعقدة 
الأمن الغذائي بح�سارها وق�سفها للبنية التحتية الرئي�سية يف 

اأوكرانيا.
ودعا ال�زراء م��سك� اإىل: “وقف الهجمات واأعمال التهديد 
الأ�س�د  البحر  على  املطلة  اأوكرانيا  م�انئ  عن  احل�سار  ورف��ع 
ي�روني�ز  �سبكة  نقلته  ملا  وفقا  الغذائية”.  بال�سادرات  لل�سماح 

الأوروبية .
حرب  اإن  يلينكن،  اأنت�ين  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
رو�سيا يف اأوكرانيا، ولي�ص العق�بات الغربية، �ست�سيف 40 اأو 50 

ملي�ن �سخ�ص اآخرين اإىل �سف�ف اجلياع.
وزي���رة  م��ع  م�����س��رتك  �سحفي  م���ؤمت��ر  يف  بلينكن  واأ����س���اف 
اخلارجية الأملانية اأنالينا بريب�ك “ل ي�جد �سبب �س�ى احل�سار 
ت�سدير  احلالت  من  كثري  يف  رو�سيا  ورف�ص  لأوكرانيا  الرو�سي 

حب�بها لأ�سباب �سيا�سية«.
وذكرت بريب�ك اأن ال�سركاء الدولين يعمل�ن �س�يا مل�اجهة 

حرب احلب�ب التي ت�سنها رو�سيا.

غوتيريش يحذر من كارثة 
غذائية قد تطال مئات الماليين

*عمان 
حذر الأمن العام لالأمم املتحدة اأنط�ني� غ�تريي�ص، من اأن 
النق�ص  جراء  املالين،  مئات  تطال  قد  »كارثة«  ي�اجه  العامل 
من  فاقمت  اأوكرانيا  على  احلرب  اأن  مبينا  الغذاء،  يف  املتزايد 
وعدم  ك�رونا  وجائحة  املناخ  تغري  عن  الناجمة  الأزم��ة  حدة 
امل�ساواة ما قد ينذر ب�«اأزمة ج�ع عاملية غري م�سب�قة«، على حد 

تعبريه.
ويف ر�سالة وجهها اإىل امل�س�ؤولن يف ع�سرات الدول املجتمعن 
يف العا�سمة الأملانية برلن الي�م اجلمعة، لبحث اأزمة الغذاء يف 
ي�سهد  اأن  من  “خطر حقيقي”  “هناك  العامل، قال غ�تريي�ص: 
العامل “الإعالن عن كثري من املجاعات خالل العام 2022. وقد 
يك�ن احلال اأ�س�اأ يف العام 2023”، وفقا ملا نقلته �سبكة ي�روني�ز 

الأوروبية .
�ستى  يف  املحا�سيل  اأن  اإىل  الن��ت��ب��اه  غ�تريي�ص  ول��ف��ت 
يكافح  فيما  تت�سرر،  �س�ف  والأمريكتن  واأفريقيا  اآ�سيا  اأنحاء 
الأ�سمدة  اأ�سعار  ارتفاع  مع  للتعامل  العامل  ح�ل  املزارع�ن 

والطاقة.
ال��س�ل  “م�سكالت  اأن  من  املتحدة  لالأمم  العام  الأمن  ون�ه 
اإىل الغذاء يف العام اجلاري، قد تتح�ل العام املقبل اإىل نق�ص يف 
الغذاء العاملي”، وقال: “لن يك�ن اأي بلد يف مناأى عن التداعيات 

الجتماعية والقت�سادية لهذه الكارثة«.
ي�سع�ن  الأممية  املنظمة  يف  امل�س�ؤولن  اإن  غ�تريي�ص:  وقال 
اأوكرانيا من ت�سدير  اأن ميكن  �ساأنه  اتفاق من  اإىل  الت��سل  اإىل 
الأ�س�اق  اإمداد  لرو�سيا  الأ�س�د، ويتيح  البحر  برًا وعرب  الغذاء 

العاملية بالأغذية والأ�سمدة من دون قي�د.
البلدان  دي�ن  تخفيف  اإىل  الغنية  الدول  غ�تريي�ص  ودعا 
اقت�ساداتها،  متا�سك  على  احلفاظ  على  مل�ساعدتها  الفقرية 
الغذاء  اأ�س�اق  با�ستقرار  امل�ساهمة  يف  اخلا�ص  القطاع  مطالبا 

العاملية.
من جهتها، قالت وزيرة اخلارجية الأملانية، اأنالينا بريب�ك، 
التي ت�ست�سيف بالدها الجتماع اخلا�ص باأزمة الغذاء يف العامل، 
العامل،  يف  املتزايدة  اجل���ع  اأزم��ة  وراء  تكمن  ع��دة  ع�امل  اإن 
م�سددة على اأن احلرب الرو�سية على اأوكرانيا هي التي فاقمت 

من حدة الأزمة الغذائية يف العامل.

بيان أميركي-أوروبي يدعو 
األطراف الليبية إلى الحوار البّناء

*وكاالت
اإن  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأ�سدرته  م�سرتك  بيان  قال 
حتث  وبريطانيا  واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�سا  املتحدة  ال�ليات 
لإنهاء  بناء  ب�سكل  التفاو�ص  على  الليبين  ال�سيا�سين  الزعماء 

املاأزق والتفاق على م�سار لالنتخابات.
يف  الت�سريعين  املجل�سن  رئي�سي  اإن  املتحدة  الأمم  وقالت 
يك�ن  قد  ما  لإجراء  املقبل  الأ�سب�ع  جنيف  يف  �سيلتقيان  ليبيا 
حمادثات اللحظة الأخرية لبحث الإطار الد�ست�ري لالنتخابات، 

لكن املحللن ل يرون اأي احتمال يذكر لتحقيق انفراج.
با�ساغا  فتحي  الليبية  احلك�مة  رئي�ص  رح��ب  جانبه،  من 
م�حدة  ليبية  حك�مة  اإىل  الدع�ة  وخا�سة  اخلما�سي  بالبيان 

قادرة على احلكم واإجراء النتخابات يف جميع اأنحاء البالد.
بت�يرت  ال�سخ�سي  ح�سابه  يف  تغريدة  يف  با�ساغا  وق��ال 
قبل  من  واملدع�مة  املنتخبة   - احلك�مة  تلك  رئي�ص  “ب�سفتي 
جمل�سي الن�اب والدولة - اأتطلع اإىل العمل جنًبا اإىل جنب مع 
بناء  لإع��ادة  والأفارقة  العرب  اأ�سدقائنا  وجميع  ال��دول  تلك 

ليبيا وقيادتها اإىل النتخابات ال�طنية يف اأقرب الآجال.«
احلميد  عبد  وليته  املنتهية  احلك�مة  رئي�ص  رح��ب  كما 
الدبيبة بالبيان قائال اإنه ين�سجم مع م�قفنا الراف�ص للعنف اأو 

ال�ستيالء على ال�سلطة بالق�ة اأو خلق اأي اأج�سام م�ازية.
الأممي  امل�قف  مع  البيان  لت�افق  ارتياحه  الدبيبة  واأبدى 
الذي ح�سم م�ساألة ا�ستمرار عمل الأطراف الليبية وفقًا ملقررات 
التفاق ال�سيا�سي الذي ن�ص على اأهمية تنفيذ اإجراء انتخابات 
مب�ا�سلة  الل��ت��زام  الدبيبة  وج��دد  د�ست�رية.  لقاعدة  وفقًا 
واأن يك�ن  �سيا�سة الإف�ساح وال�سفافية ح�ل الإنفاق احلك�مي، 

هناك اآلية وطنية وا�سحة لذلك.

دراغي: ال سقف ألسعار الغاز من 
اإلتحاد األوروبي خوفا من روسيا

*روما
مانع  اأكرب  اإن  دراغ��ي،  ماري�  الإيطايل  ال���زراء  رئي�ص  قال 
ل��سع �سقف ل�سعر الغاز من جانب الحتاد الأوروبي ياأتي ب�سبب 

اخل�ف من اأن تقطع رو�سيا الإمدادات ب�سكل اأكرب.
واأ�ساف دراغي يف م�ؤمتر �سحفي من بروك�سل، الي�م اجلمعة: 
نحن يف مرحلة انخف�ست فيها الإمدادات اإىل اأملانيا بن�سبة 50 
باملئة مقارنة مبا كانت عليه من قبل، مبينًا اأن ال�سعر قد ارتفع 
بينما  تقريًبا  نف�سها  الأم����ال  تك�سب  رو�سيا  جتعل  بطريقة 
وكالة  نقلتة  ملا  وفقا  الرو�سية...  الغاز  اإم���دادات  تنخف�ص 
الإيطالية،  احلك�مة  رئي�ص  وذك��ر   . لالأنباء  الإيطالية  اآك��ي 
ت�ؤتي  بداأت  احلرب  بداية  منذ  اتخذناها  التي  الإج��راءات  اأن 
ثمارها، فقد بداأ م�ردو الغاز الآخرون با�ستبدال الغاز الرو�سي، 
م�سريًا اىل اأن اأ�سعار الطاقة قد ارتفعت بالفعل مقارنة مبا قبل 
بن�سبة  زي��ادات  ت�سجل  الطاقة  اأن  اإىل  دراغ��ي  واأ�سار  احل��رب. 
ما  القيام ب�سيء  اإذا متكنا من  ب�سكل عام،  الأ�سعار  باملئة يف   40
ا فيما يتعلق باحت�اء  على جبهة الطاقة، ف�سنحقق تقدًما اأي�سً

الت�سخم واأ�سعار الفائدة.

*مليلية
مهاجرا   18 اإن  املغربية  ال�سلطات  قالت 
احل��دود  عب�ر  حماولة  خ��الل  حتفهم  لق�ا 
اإىل جيب مليلية والتي اأدت اإىل ا�ستباكات مع 

ق�ات الأمن.
الإ�سبانية  ال�سلطات  قالت  ق��د  وك��ان��ت 
اقتحم�ا  مهاجر  األ��ف��ي  نح�  اإن  واملغربية 
يف  ودخل�ا  مليلية  جيب  يط�ق  عاليا  �سياجا 
مناو�سات عنيفة على مدى �ساعتن مع ق�ات 
واإ�سابة  مقتل  عن  اأ�سفر  مما  احلدود  حر�ص 

عدد منهم.
من  ال��ع�����س��رات  اأن  ال�سلطات  واأ���س��اف��ت 
اأكر  اأ�سيب�ا بجروح يف حن متكن  اجلانبن 

من 100 مهاجر من العب�ر اإىل مليلية.
وب����داأت حم��اول��ة الق��ت��ح��ام يف ح���ايل 
بالت�قيت  اجلمعة  �سباح  من   6:40 ال�ساعة 
الأمن  ق���ات  من  مقاومة  م�اجهة  يف  املحلي 

املغربية.
احلك�مة  مت��ث��ل  ال��ت��ي  ال�سلطة  وق��ال��ت 
 500 من  اأك��ر  اإن  بيان  يف  هناك  الإ�سبانية 
�سباحا   8:40 ال�ساعة  بحل�ل  ب��داأوا  مهاجر 
دخ�ل مليلية بالقفز ف�ق �سطح نقطة تفتي�ص 

حدودية بعدما قطع�ا ال�سياج باآلة حادة.
لكن  اأنه مت �سد معظمهم  البيان  وجاء يف 

مليلية  دخ����ل  م��ن  متكن�ا  رج��ال   130 نح� 
ا�ستقبال  م��رك��ز  يف  معهم  ال��ت��ع��ام��ل  وج���رى 

املهاجرين باجليب.
واأظ���ه���رت ل��ق��ط��ات ن�����س��رت ع��ل��ى م���اق��ع 
من  كبرية  جمم�عات  الجتماعي  الت�ا�سل 
ح�ل  ط��رق  على  ي�سريون  الأف��ارق��ة  ال�سبان 
واإط��الق  مليلية،  بدخ�ل  احتفال  احل���دود، 

ال�سلطات ما بدا اأنه غاز م�سيل للدم�ع.

اخرتاق  اإن  الإ�سبانية  ال�سلطات  وقالت 
اإ�سابة 57 مهاجرا و49 من  اإىل  اأدى  احلدود 

اأفراد ال�سرطة الإ�سبانية.
الإن�سان  املغربية حلق�ق  وقالت اجلمعية 
من  ي�م  بعد  جاء  القتحام  اإن  الناظ�ر  فرع 
املغربين  الأمن  اأفراد  مع  املهاجرين  ا�ستباك 
الذين كان�ا يحاول�ن اإخالء خميمات اأقام�ها 

يف غابة قرب مليلية.

*تونس
اإن  �سعّيد،  قي�ص  الت�ن�سي،  الرئي�ص  قال 
تاريخا جديدا لت�ن�ص �سي�سنع، م�سيدا بدور 
العام  م��ن  ي�لي�   25 اإج����راءات  يف  اجلي�ص 
قرارات  �سل�سلة  �سعّيد  اتخذ  عندما  املا�سي، 
يف  ال�سيا�سية  الأزم����ة  ل���ق��ف  ا�ستثنائية 
البالد. وجاءت ت�سريحات �سعّيد خالل حفل 
مبنا�سبة  ت�ن�ص  بالعا�سمة  قرطاج  ق�سر  يف 

الذكرى ال�66 لتاأ�سي�ص اجلي�ص الت�ن�سي.
ما  ين�سى  اأن  لأح��د  “لي�ص  �سعيد:  وق��ال 
 25 ي�م  الت�ن�سي  اجلي�ص  اأبطال  اأحد  قاله 

ي�لي� املا�سي اأنني هنا حلماية ال�طن«.
“اإن  للع�سكرين:  حديثه  م�جها  وتابع 
عتاد  لها  وكان  �س�اريخ  ال��دول  لبع�ص  كانت 
هذا  بها  نطق  التي  اجلملة  هذه  فاإن  متط�ر، 
للقارات  عابرة  جملة  اأبطال  وكلكم  البطل 

وعابرة للتاريخ«.
تاريخا  اهلل  �ساء  اإن  “�سن�سنع  واأ�ساف: 
على  و�سنعمل  م�سعا،  ت��اري��خ��ا  ج���دي���دا.. 
حتى  والتاريخ  الزمن  يف  امل�سافة  اخت�سار 
الآم��ال  م�ست�ى  ويف  التاريخ  مع  م�عد  نك�ن 

التي يعلقها ال�سعب الت�ن�سي علينا«.
العام  من  ي�لي�   25 يف  ق��رر  �سعّيد  وك��ان 
ت�سمل  ا�ستثنائية  اإج��راءات  �سل�سلة  املا�سي 
اإقالة احلك�مة وتعطيل عمل الربملان، ف�سال 
م�س�ؤولن  اإقالة  �سملت  اأخرى  اإج��راءات  عن 

من   80 للمادة  ا�ستنادا  وذل��ك  احلك�مة،  يف 
الدولة  لرئي�ص  تتيح  التي  الت�ن�سي،  الد�ست�ر 

التدخل يف “حال اخلطر الداهم«.
ودعا �سعّيد الت�ن�سين اإىل ال�ستفتاء على 

د�ست�ر جديد يف 25 ي�لي� املقبل.

وقال اإنه �سي�ستبدل د�ست�ر 2014 بد�ست�ر 
اإج��راء  يتم  اأن  على  ال�ستفتاء،  عرب  جديد 
انتخابات برملانية جديدة يف دي�سمرب املقبل.

مقتل 18 مهاجرا في محاولة 
للعبور لجيب مليلية

قيس سعّيد: سنصنع تاريخا جديدا لتونس

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
مان�س�سرت  اإىل  اإيرلنج هالند،  ي�سل 
اأن  اإىل  متطلًعا  املقبل،  ال�سهر  �سيتي 
مان�س�سرت  »اآل��ة«  يف  مهًما  تر�ًسا  ي�سبح 

�سيتي التهديفية املدمنة على الف�ز.
ملان�س�سرت  التنفيذي  الرئي�ص  واأكد   
النادي اتخذ  اأنَّ  �س�ريان�،  �سيتي فريان 
ب�رو�سيا  ه���داف  م��ع  التعاقد  خ��ط���ة 
كروية  لأ���س��ب��اب  ال�سابق،  دورمت���ن��د 

بحتة.
العمر  من  البالغ  هالند  اأن  ورغ��م   
مع  مرتفًعا  اأج��ًرا  �سيتقا�سى  عاًما،   21
اإ�سرتليني  األف جنيه  �سيتي قدره 375 
اأن الأمر ل يتعلق باملال،  اإل  بالأ�سب�ع، 
قبل  الرنويجي،  املهاجم  واأن  �سيما  ل 
اإىل فريق  النتقال  املتمثل يف  التحدي 
�سريح،  مهاجم  بدون  الف�ز  على  اعتاد 

خالل امل��سمن املا�سين.
 وقال �س�ريان� يف ت�سريحات نقلتها 
عملية  “كانت  ميل”:  “ديلي  �سحيفة 
لأي  يذهب  اأن  املمكن  من  كان  ط�يلة. 
الأندية  من  العديد  هناك  كان  مكان. 
�سفافة؛  ال�سفقة  كانت  وال�سائعات. 
لكن  ج��زائ��ي،  �سرط  لديه  ك��ان  حيث 
الكثري من الأندية اأرادت الت�قيع معه. 
كرة  معايري  على  بناًء  القرار  اتخذنا  

القدم«.
ه��الن��د  اأن  ���س���ري��ان���،  واع����رتف   
طريقة  مع  للتكيف  وقت  اإىل  �سيحتاج 
قد  الفريق  لكن  اللعب،  يف  ج�اردي�ل 

ا. يتط�ر ح�له اأي�سً
يف  مهاجًما  و�سعت  “اإذا  واأردف: 
من  م��ا  �سخ�ص  اإخ����راج  فعليك  ف��ري��ق 
الفريق الذي فاز ب�4 من اآخر 5 األقاب يف 

و�سجل  قيا�سية  اأرقاًما  حمطًما  الدوري، 
الأهداف. ميكنك الق�ل اأن النظام يعمل 

ول يحتاج اإىل مهاجم«.
مبهاجم،  لعبنا  “اإذا  وا���س��ت��ط��رد:   
فنحن بحاجة اإىل نظام جديد و�سيتعن 

اإنه  اأق���ل  لن  ذل��ك.  مع  التكيف  علينا 
ال�سيء  لكن  القيا�سية،  الأرقام  �سيحطم 
ال�حيد الذي اأود ق�له ه� اأن اجلماهري 
�سخ�ص  اأي  بال�سرب،  تتحلى  اأن  يجب 

ين�سم اإىل فريقنا يحتاج اإىل وقت”.

*وكاالت
اإيفرت�ن  اأن  �سحفية  تقارير  اأكدت 
مهتم بالتعاقد مع لعب و�سط ليفرب�ل 
ال�����س��اب��ق ج���رج��ي��ن��ي��� ف��ي��ن��ال��دوم ه��ذا 
احل��ايل  فريقه  اأب���دى  بعدما  ال�سيف، 
للتخلي  ا�ستعداده  جريمان  �سان  باري�ص 

عن خدماته.
الالعب  م�قف  اإيفرت�ن  وي��راق��ب 
�سان  م��ع  ال��ع��م��ر 31 ع��اًم��ا  م��ن  ال��ب��ال��غ 
ل�سم  بخط�ة  يق�م  اأن  وميكن  جريمان، 
ال���دوري  بلقب  ال��ف��ائ��ز  ال������س��ط  لع��ب 
اأوردت����ه  مل��ا  وف��ًق��ا  م����ؤخ���را،  الفرن�سي 

�سحيفة “ليفرب�ل اإيك�«.

وي��ري��د م����درب اإي��ف��رت���ن ف��ران��ك 
اإ�سالح خط و�سط فريقه، بعد  لمبارد، 
الإجنليزي  ال���دوري  يف  ك��ارث��ي  م��سم 

املمتاز.
العا�سمة  اإىل  ف��ي��ن��ال��دوم  وان��ت��ق��ل 
ال��ع��ام  جم��ان��ي��ة  �سفقة  يف  الفرن�سية 
مع  ع��ق��ده  مت��دي��د  رف�سه  بعد  امل��ا���س��ي، 
م�ستعد  اأن��ه  الآن  يبدو  لكن  ليفرب�ل، 
واحد  م��سم  بعد  احلايل  ناديه  ملغادرة 
النقاد  قبل  م��ن  اخ��ت��ي��اره  �سهد  ف��ق��ط، 

كاأ�س�اأ �سفقة يف الدوري الفرن�سي.
لتحقيق  ال������س��ط  لع���ب  وع��ان��ى   
ال��ت��اأث��ري امل��ط��ل���ب حت��ت ق��ي��ادة امل��درب 

يف  �سارك  اأنه  رغم  ب�كيتين�،  ماوري�سي� 
38 مباراة بكافة امل�سابقات.

اإىل  املحتمل  و���س���ل��ه  و�سي�ساعد 
املطل�بة  اجل�دة  اإ�سافة  على  اإيفرت�ن، 
عدم  ب�سبب  ال��سط،  خ��ط  اإىل  ب�سدة 
“األن  من  كل  مب�ستقبل  املحيط  اليقن 

واأندريه ج�ميز«.
ال�حيد  ال��ن��ادي  لي�ص  اإي��ف��رت���ن 
يف ال����دوري الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از ال��ذي 
خدمات  على  باحل�س�ل  مهتم  اأنه  ُي�ساع 
لي�سرت  اأن��دي��ة  اأب���دت  حيث  فينالدوم، 
ه��ام  وو���س��ت  وول��ف��ره��ام��ب��ت���ن  �سيتي 

ي�نايتد اهتمامها بخدمات الالعب.

ليفربول يحدد ثمن صالح.. 
وريال مدريد يترقب

*وكاالت
لأول مرة يف التاريخ، �ستقام بط�لة كاأ�ص العامل يف ف�سل ال�ستاء، 
و�سينق�سم امل��سم الكروي اإىل ن�سفن، قبل وبعد امل�نديال، على عك�ص 

املعتاد، عندما كان يقام امل�نديال بعد انتهاء امل��سم يف ي�ني�.
كي  الكروي  امل��سم  اإف��راغ  �سيتم  كيف  ه�  الأه��م،  ال�س�ؤال  ولكن 
م�عد  عن  يتاأخر  اأن  دون  التح�سريية،  وفرتته  للم�نديال  “يت�سع” 

انتهائه يف ماي� وي�ني�؟
املباريات،  م�اعيد  اإىل  النظر  علينا  �ساملة،  بطريقة  الأمر  لفهم 
ال���دوري  �سن�ستخدم  م��ف��ه���م،  م��ث��ال  ول��ط��رح  ال��ب��ط���لت،  وج����داول 

الإجنليزي املمتاز.
م�عد النطالق والنهاية

يف بادئ الأمر، �سيتقدم م�عد انطالق الدوري الإجنليزي املمتاز، 
ومثله الدوريات الأخرى، اأ�سب�عا، حيث �سينطلق 6 اأغ�سط�ص، متقدم 

عن عام 2021 عندما انطلق يف 13 اأغ�سط�ص.
ماي�،   28 يف  كامال،  اأ�سب�عا  متاأخر  مب�عد  ال��دوري  �سينتهي  كما 

بينما انتهى يف 2021 ي�م 22 ماي�.
هذان الأ�سب�عان �سيمنحان م�ساحة لكاأ�ص العامل، حيث ي�ستخدم 
الأ�سب�ع  و�سي�ستخدم  امل�نديال،  قبل  املنتخبات  لتجمع  اأ�سب�ع  اأول 
اأيام   8 ت�ستمر  والتي  امل�نديال،  نهائي  بعد  الراحة  فرتة  يف  الثاين 

بال�سبط.
بينما يجري امل�نديال نف�سه بن 25 ن�فمرب و18 دي�سمرب، خالل 

27 ي�ما.
الت�قف الدويل

كما ا�ستطاع الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( حل مع�سلة فرتة 
امل�نديال نف�سها، والتي “�ستاأكل” 4 اأ�سهر من الروزنامة الكروية.

ذلك احلل جاء باإلغاء “فرتة الت�قف الدويل”، التي ي�سارك فيها 
ون�فمرب  واأكت�بر  �سبتمرب  يف  فرتات،   4 يف  منتخباتهم،  مع  الالعب�ن 
ويناير.  كل ت�قف دويل ي�ستمر 10 اأيام، مما يعني اأن 40 ي�ما تذهب 
من الروزنامة الكروية يف امل�ساركات الدولية للمنتخبات و�سط امل��سم، 

ولكنها �ستك�ن متاحة الآن للم�نديال نف�سه.
ونهاية  انطالق  م�اعيد  تغيري  خط�ة  وهي  اخلط�تن،  هذه  ومع 
الدوريات، وخط�ة اإلغاء فرتة الت�قف الدويل، ا�ستطاع الفيفا اإيجاد 
مباريات  تاأجيل  دون  امل��سم،  و�سط  �ست�ي  م�نديال  لإقامة  احل��ل 

الدوري، اأو التاأثري ب�سكل كبري على امل��سم.
كما اأن امل�نديال نف�سه �سيك�ن اأق�سر باأربعة اأيام، حيث �سينتهي يف 

27 ي�ما ع��سا عن 31، مما مينح 4 اأيام اإ�سافية للراحة.
بي�م  املجم�عات  دور  يف  مباريات   4 ب��اإج��راء  متت  اخلط�ة  تلك 
يف  مباريات   3 تقيم  كانت  التي  ال�سابقة  البط�لت  عن  ع��سا  واحد، 
ي�م واحد. كل تلك اخلط�ات جعلت من امل�نديال ال�ست�ي ممكنا، بعد 
اأن كان فكرة “خميفة” جلماهري الكرة، التي مل تعرف كيف �ست�ستكمل 

بط�لت الدوري بعد ت�قف امل�نديال.

*وكاالت
اجلاري،  ي�ني�   30 ي�م  امل�سري  الزمالك  نادي  يف  اجلميع  يرتقب 
الذي �سي�سهد انتهاء رحلة 8 لعبن يف �سف�ف الفريق الأول بنهاية 

عق�دهم مع الفريق.
يف  امل��سم  انتهاء  حتى  بالبقاء  الالعبن  طالب  الأبي�ص  النادي 

م�سر ي�م 30 اأغ�سط�ص املقبل، وه� الأمر الذي ق�بل بالرف�ص.
ي�ني�   30 بعد  ما  وخا�سة  املقبلة  الفرتة  اأن  اإىل  ي�سري  امل�قف 
�ست�سهد جدل وا�سعا يف الكرة امل�سرية، حيث يتم�سك الزمالك بالعبيه 
حتى انتهاء امل��سم، ويرغب الالعبن يف الرحيل بانتهاء العقد بنهاية 
الأبي�ص  ناديهم  ال�سهر اجلاري مامل يح�سل�ن على عرو�ص جيدة من 
للتجديد. يف �سيف 2021 امتد امل��سم امل�سري اإىل ما بعد �سهر ي�ني�، 
الزمالك ي�م 30  الرحيل عن  �سا�سي  الت�ن�سي فرجاين  الدويل  ليقرر 
اللتحاق  له  ليحق  الالعبن،  عق�د  يف  امل�ا�سم  انتهاء  م�عد  ي�ني� 
بفريق اآخر. الزمالك رف�ص رحيل �سا�سي ومت�سك ببقاء الالعب حلن 
رحل  الت�ن�سي  ال��دويل  لكن  العقد،  انتهاء  حلن  ولي�ص  امل��سم  نهاية 
اأزمات قان�نية، لي�سبح فيما بعد مثال  اأي  اإىل الدحيل القطري دون 
النتقالت  الرحيل يف م�عد  الذين يريدون  امل�سري  الدوري  لالعبي 
اأول ي�لي�، دون احلاجة للبقاء حتى اأول �سبتمرب حيث يك�ن القيد قد 

اأغلق يف معظم الدوريات الأخرى.
عن  الرحيل  الزمالك  ن��ادي  �سف�ف  يف  لعبن  لثمانية  ويحق 
الفريق بانتهاء عق�دهم هذا ال�سيف، وهم: احلار�ص حممد اأب� جبل، 
الأمين  والظهري  “روقا”،  اأ�سرف  وحممد  حامد  طارق  ال��سط  وثنائي 
حازم اإمام، والثنائي املغربي اأ�سرف بن�سرقي وحممد اأوناجم، وثنائي 

الهج�م عمر ال�سعيد ورزاق �سي�سيه.
الزمالك كان قد اأعلن رحيل الالعبن الذين تنتهي عق�دهم لعدم 
مبثابة  ذلك  ليك�ن  التجديد،  اأجل  من  التفاو�ص  جل�سات  ح�س�رهم 
جتميد  ظل  يف  اأخ��رى  عرو�ص  عن  البحث  اأج��ل  من  لالعبن  فر�سة 
املفاو�سات مع ناديهم احلايل. ويتخ�ف اجلهاز الفني يف نادي الزمالك 
من ي�م 30 ي�ني� اجلاري الذي يعد كاب��سا يتمثل يف رحيل الالعبن 
�سهرين ببط�لة  اآخر  الفريق يف  اأغلبهم، لأن غيابهم عن  اأو  الثمانية 
الالعبن  اأغلب  واأن  خا�سة  بالفريق،  فني  خلل  يف  �سيت�سبب  ال��دوري 
حمم�د  قال  جانبه  ومن  للفريق.  الأ�سا�سية  الأعمدة  �سمن  الثمانية 
اأب� رجيلة جنم الزمالك ال�سابق يف حديث مل�قع “�سكاي ني�ز عربية” 
فعله يف ملف جتديد  يتعن عليها  ما  الأبي�ص تعرف  النادي  اإدارة  اإن 
اأب�  واأ�ساف  جديدة.  ب�سفقات  الالعبن  اأولئك  ا�ستبدال  اأو  العق�د 
الالعبن  عق�د  جتديد  يف  القرار  �ساحب  ه�  الفني  “اجلهاز  رجيلة: 
اإذا كانت هناك حاجة فنية لهم، اأو ال�سماح لهم بالرحيل اإذا مل يك�ن�ا 
�سمن خططه يف امل�ا�سم املقبلة«. واأمت اأب� رجيلة: “يجب اأن ي�سارك 
هذا  عق�دهم،  يف  ي�م  اآخر  حتى  التدريبات  ويف  الفريق  مع  الثمانية 
مع  ويتاألق  بانتظام  ي�سارك  منهم  عددا  بالفعل  وراأينا  الحرتاف،  ه� 

الفريق يف الفرتة املا�سية”.

*وكاالت
بايرن  رغبة  ح�ل  الإ�سبانية،  ال�سحف  من  »�سادم«  تقرير  بعد 
رونالدو،  كري�ستيان�  الربتغايل  النجم  مع  بالت�قيع  الأمل��اين  مي�نيخ 

خرج املدير الريا�سي للعمالق الأملاين ليعلق ح�ل امل�قف.
ويف حديثه ل�سكاي �سب�رت�ص الأملانية، نفى املدير الريا�سي لبايرن 
مي�نيخ، ح�سن �ساحلميدزيت�ص، الأخبار التي تربط الفريق برونالدو.

الدرجة  من  لعب  رونالدو  “كري�ستيان�  �ساحلميدزيت�ص:  وقال 
الأوىل ولديه م�سرية ا�ستثنائية، لكن الأخبار ح�ل �سفقة بينه وبن 

بايرن مي�نيخ غري �سحيحة«.
واأكد: “هذه الإ�ساعات ل اأ�سا�ص لها من ال�سحة«.

وكان تقرير مفاجئ من �سحيفة “اأ�ص” الإ�سبانية، قد اأ�سار م�ساء 
اخلمي�ص، اإىل احتمالية انتقال النجم الربتغايل كري�ستيان� رونالدو 

اإىل بطل اأملانيا.
مهتم  الأمل���اين،  مي�نيخ  بايرن  اإن  الإ�سبانية  ال�سحيفة  وقالت 
املهاجم  �سيرتكه  ال��ذي  الفراغ  ل�سد  الربتغايل،  النجم  مع  بالتعاقد 

الب�لندي روبرت ليفاندوف�سكي، مع رحيله ال��سيك.

تأُهل العب المنتخب الوطني 
للتنس محمد القطب للدور النهائي

*وكاالت
تاأهل لعب املنتخب ال�طني للتن�ص حممد القطب للدور النهائي 
والنا�سئات-  للنا�سئن  للتن�ص  الدولية  عمان  بط�لة  فعاليات  �سمن 
الدرجة اخلام�سة يف الفردي والزوجي حتت 18 �سنة، والتي ينظمها 
احتاد اللعبة باإ�سراف رئي�ص الحتاد خالد نفاع على مالعب الحتاد 

يف مدينة احل�سن لل�سباب.
وت�سهد البط�لة م�ساركة عاملية وا�سعة ت�سم 75 لعبا ولعبة من 
22 دولة بالإ�سافة اإىل الأردن، �س�ي�سرا، وهنغاريا، واأملانيا ،وا�سرتاليا، 
وقرب�ص،  وبريطانيا،  واليابان،  وايطاليا،  والي�نان  ولتفيا،  وب�لندا 
واجلزائر،  وم�سر،  و�س�ريا  والك�يت  وال�سع�دية  وباك�ستان،  والعراق 

وتركيا والهند، ولبنان .
طاني��ص  اللبناين  ال��دويل  احلكم  البط�لة  اإدارة  على  وي�سرف 
كنعان، ومديرة البط�لة الدا الزعمط. وكان الحتاد قد �سكل عدة 
جلان لإجناح البط�لة من اأع�ساء جمل�ص اإدارة الحتاد والتن�ص بدعم 

من �سركة ن�ستله الأردن و�سركة فاين للحل�ل املتكاملة.
وجاء تاأهل القطب بعد ف�زه على الهنغاري ل�رانت جي�ري، وكانت 
فاز  الرجال  فردي  اأول:  التايل:-  النح�  على  اجلمعة  الي�م  نتائج 

الأردين حممد القطب على الهنغاري ل�رانت جي�ري 7- 5، و6- 1 .
�ساه�  ديبا�سي�ص  الهندي  على  الناط�ر  م�سطفى  اللبناين  وف��از 
6-4، و6-4. ثانيًا : فردي ال�سيدات: فازت الرتكية زينب الكري على 

الالعبة باتري�سيا من لتفيا 2-6، و2-6 2-6.
بيلك�فا  كري�ستينا  الرو�سية  على  بكر  �س�يف  الربيطانية  وف��ازت 
زوجي  يف  النهائية  املباراة  ال�سبت  غد  ي�م  �سباح  وتقام  و1-6.   1-6
الرجال، فيما تقام ع�سر الغد املباراة النهائية يف فردي الرجال بن 

الأردين حممد القطب واللبناين م�سطفى الناط�ر .

*وكاالت
 خ�سر املنتخب ال�طني لكرة ال�سلة اأمام منتخب رواندا يف املباراة 

ال�دية التي اأقيمت الي�م اجلمعة.
يف  ال�طني،  للمنتخب   51 مقابل  نقطة  ب��61  روان��دا  منخب  وفاز 
املباراة التي اأقيمت يف مدينة ال�سكندرية امل�سرية، يف اإطار مناف�سات 
بط�لة م�سر الدولية الرباعية. وتعترب هذه املباراة الثالثة للمنتخب 
اوغندا،  اأم��ام  الثانية  مباراته  اخلمي�ص  اأم�ص  خا�ص  الذي  ال�طني، 
وفاز فيها بعد اأن اأوقف مباراته اأمام م�سر ب�سبب اإ�سابة اأحد لعبي 
بط�لة  يف  ال�سلة  منتخب  م�ساركة  وتاأتي  اأيام.  قبل  امل�سري  املنتخب 
امل�ؤهلة  الآ�سي�ية  الت�سفيات  يف  للم�ساركة  ا�ستعدادًا  ال�دية،  م�سر 

لكاأ�ص العامل والتي يلتقي فيها منتخبا اأندوني�سيا ولبنان.

*وكاالت
قبل 5 �سن�ات، ويف عمر الثانية ع�سر، قرر ال�ساب امل�سري حمم�د 
يراها  كان  التي  الأثقال،  رفع  ريا�سة  تعّلم  وال��ده  من  بدعم  ح�سني 

»الب�ابة نح� العاملية«.
وقع  حتى  ال�سن�ات،  تلك  ط���ال  حا�سرة  ظلت  ال�ساب  اأح���الم 
الختيار عليه لتمثيل املنتخب امل�سري يف بط�لة العامل لرفع الأثقال 
التي اأقيمت اأخريا يف املك�سيك،  حيث ح�سد 3 ميداليات ذهبية، وحطم 

الرقم القيا�سي العاملي.
عربية”  ني�ز  “�سكاي  مل�قع  البط�لة  ك�الي�ص  حمم�د  ويحكي 
وحققت  القيا�سي  الرقم  ك�سر  ا�ستطعت  اأنني  اأ���س��دق  “مل  قائال: 

امليداليات الذهبية الثالث، هذا ما حلمت به ط�ال حياتي«.
املنتخب  مع�سكر  دخ���ل  البداية  يف  فقط  اأمتنى  “كنت  وتابع: 
�سيظل  اهلل  ومب�سيئة  عاليا،  م�سر  علم  برفع  قمت  وحاليا  ال�طني، 

الن�سيد ال�طني امل�سري يرتدد بال ت�قف يف جميع املحافل الدولية«.

 14 ميدالية متنوعة
امل�سري ح�سد 14 ميدالية متن�عة يف  املنتخب  وا�ستطاعت بعثة 
ال�سيد،  راأ�سهم ذهبيات حمم�د ح�سني والبطلة رحمة  البط�لة، على 

مع تت�يج الأول بكاأ�ص الأف�سل يف البط�لة.
بعد  اخلطف  يف  الذهبية  بامليداليات  التت�يج  يف  حمم�د  وجنح 
جناحه يف رفع 150 كلغ، وذهبية ورقم عاملي جديد يف الكلن والنطر 
برفع 193 كلغ، بعد اأن كان الرقم ال�سابق 192كلغ ، وذهبية املجم�ع 

ب� 343 كلغ.
مناف�سات  يف  العاملي  القيا�سي  الرقم  حّطم  ال��ذي  امل�سري  واأك��د 
وكانت  ب�سيط،  ب�سكل  اأمترن  كنت  الأج��ازة  فرتة  “يف  والنطر:  الكلن 
اأ�سا�سيا و�ساعدتني كثريا، لأن لعبة رفع الأثقال  هذه التمارين عامال 
يجب  هنا  مثايل،  ب�سكل  بالتمارين  واأق����م  الي�م  جيد  اأن��ا  رقمية. 

ال�ستكمال وعدم الهدوء لأن الي�م ال�احد ُيحدث فارقا كبريا«.
اإ�سادة من املديرين الفنين،  اأتلقى  “اأثناء البط�لة كنت  واأردف: 
اأنني قريب من حتقيق رقم قيا�سي، كان�ا ي�ؤمن�ن  وكان�ا ي�ؤكدون يل 

بي وبقدراتي، وبت�فيق من اهلل متكنت من حتقيق ما اأرادوه«.

36 ساعة سفر
اأثناء البط�لة قائال:  وحكى حمم�د عن ال�سع�بات التي واجهها 
و�س�لنا  فعند  �ساعة،   36 اإىل  و�سل  حيث  للغاية  �سعبا  كان  “ال�سفر 
كنا مرهقن للغاية، ولكننا بعد �ساعات ب�سيطة من الراحة قمنا لكي 

نتمرن مبالب�سنا التي و�سلنا بها«.
ونّ�ه: “احلقائب التي حتت�ي على اأغرا�سنا مل تكن قد و�سلت بعد، 
وه� ما جعلنا لأكر من ي�م نرتدي ونتمرن نف�ص املالب�ص التي و�سلنا 
لتن�سيط  تك�ن  مبا�سرة  البط�لة  قبيل  بها  نق�م  التي  فالتمارين  بها. 

اجل�سم فقط، غري اأن التمارين املهمة تك�ن قبيل ال�سفر من البداية«.

راتب شهري
وهناأ وزير ال�سباب والريا�سة امل�سري، اأ�سرف �سبحي، ح�سني وبقية 
امل�ه�بن  تتبنى  الدولة  اأن  م�ؤكدا  للم�هبة،  الق�مي  امل�سروع  اأبطال 
�سمن امل�سروع الق�مي للم�هبة، و�ستق�م باإعدادهم ملختلف املناف�سات. 
وتابع �سبحي: “الأجيال القادمة يف رفع الأثقال رائعة، وهي م�ستقبل 
ودفع  م�ست�ى،  اأعلى  على  وتدريبهم   ، بق�ة  برعايتهم  �سنق�م  م�سر، 

راتب �سهري لهم، واإعدادهم للبط�لت والأوملبياد القادم«.

المنتخب الوطني للسلة 
يخسر أمام رواندا وديا

مصري يحطم األرقام في بطولة 
العالم لرفع األثقال.. وهذا حلمه

سوريانو: هاالند يحتاج وقتا 
للتأقلم مع طريقة جوارديوال

فينالدوم يجد بوابة
 العودة إلى البريميرليج

*وكاالت
ال�سماح  ليفرب�ل،  نادي  اإدارة  تدر�ص 
باللحاق  ���س��الح  حم��م��د  امل�����س��ري  للنجم 
بزميله ال�سابق �سادي� ماين، والرحيل هذا 

ال�سيف.
�سن”:  “ذا  �سحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا   
“ل ميانع مالك� ليفرب�ل بيع �سالح، حال 
ملي�ن   60 اإىل  ي�سل  عر�ص  على  ح�سل�ا 

جنيه اإ�سرتليني«.
 واأ�سافت: “ريال مدريد يعترب من بن 
التي تراقب و�سع �سالح الدقيق،  الأندية 
ل �سيما بعد انتقال ماين اإىل بايرن مي�نخ 
اأي��ام  قبل  اإ�سرتليني  ملي�ن   35 مقابل 

قليلة«.
وينتهي عقد �سالح مع ليفرب�ل �سيف 
العام املقبل، وحينها باإمكانه النتقال اإىل 

فريق اآخر دون مقابل.
 وو����س���ل���ت امل���ف���او����س���ات ب���ن ���س��الح 
ظل  يف  م��ع��ق��دة،  مرحلة  اإىل  وليفرب�ل 
اأ�سب�عي  براتب  امل�سري  الالعب  مطالبة 

قدره 400 األف اإ�سرتليني.
ه���داف  ي��ب��ق��ى  اأن  ل��ي��ف��رب���ل  وي�����د   
كافة  يف  هدفا   31 بر�سيد  املا�سي  امل��سم 
امل�سابقات، لكنه لي�ص م�ستعدا لتجاوز احلد 

الأعلى للرواتب يف النادي.
 وي���راق���ب ري����ال م��دري��د ال��ت��ط���رات 

و�سيك�ن قادًرا على تقدمي �سفقة �سخمة، 
رغ��م ���س���ء ال��ع��الق��ات ب��ن ���س��الح وجن���م 
اأبطال  دوري  نهائي  ب�سبب  امللكي،  الفريق 
“ريال مدريد  “ذا �سن”:  اأوروبا.  وتابعت 
ملدة  النتظار  عليهم  �سيتعن  اأن��ه  اعتقد 
عام اآخر للح�س�ل على �سالح، لكن م�قف 
ما  دفع  بعد  ت�سدًدا  اأق��ل  اأ�سبح  ليفرب�ل 
اإ�سرتليني  ملي�ن  اإىل 85.3  اأن ي�سل  ميكن 

للتعاقد مع املهاجم داروين ن�نيز«.
 وقد تقرر املجم�عة الأمريكية املالكة 
�سالح،  بيع  من  ماليا  ال�ستفادة  لليفرب�ل 
يف  مناف�ص  ل��ن��اد  عنه  التخلي  دون  لكن 

الدوري الإجنليزي املمتاز.

مونديال الشتاء.. كيف سيغير 
مواعيد الدوريات الكبرى؟

8 نجوم على أبواب الرحيل.. 
أيام فاصلة في الزمالك

مدير بايرن ميونيخ يكسر 
الصمت حول صفقة رونالدو

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
�سرف  الأثاث  ومنتجي  جتار  نقيب  اأكد 
القت�سادي  التحديث  روؤية  اأن  الهياجنة، 
املقبل، متثل خارطة طريق  للعقد  للمملكة 
بالقت�ساد  للنه��ص  امل��ع��امل  وا���س��ح��ة 

ال�طني من جديد.
مهياأة  ال��ظ��روف  اأن  بيان  يف  واأ���س��اف 
حت��ق��ق  اق��ت�����س��ادي��ة  لن���ط���الق���ة  الآن 
امللكية،  ال��روؤي��ة  ر�سمتها  التي  الأه��داف 
وهي الكفيلة باأن جتعل كل م�اطن يلم�ص 

الإيجابي. اأثرها 
مراجعة  وقفة  اإىل  الهياجنة  ودع��ا 
وتقييم جلميع الإجراءات املتخذة مل�اجهة 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي اع��رت���س��ت ال��ق��ط��اع��ات 
واإىل  اأن�اعها،  اختالف  على  القت�سادية 
م��راج��ع��ة وحت��دي��ث الأن��ظ��م��ة وال��ق���ان��ن 
ما  وا�ستبدال  القت�ساد،  عمل  حتكم  التي 
مع  تتنا�سب  باأخرى  ا�ستبداله  ي�ست�جب 
النجاحات  على  والبناء  احلالية،  الأو�ساع 
وت��اليف  الإجن����از  لتعظيم  حتققت  ال��ت��ي 

الثغرات.
اأ�سفرت  التي  التحديات  اأن  اإىل  واأ�سار 
على  وانعكا�ساتها  ك���رون��ا  جائحة  عنها 
وال�سناعية،  التجارية  القطاعات  جميع 
م���اج��ه��ة  اإىل  احل���اج���ة  م���دى  اأظ���ه���رت 
التحديات من خالل مرجعية واحدة متثل 
والزراعة  والتجارة  ال�سناعة  قطاعات 
وال�����س��ي��اح��ة، م��ث��ل��م��ا اأظ���ه���رت اأه��م��ي��ة 
امللك  جاللة  بها  ينادي  التي  الت�ساركية 

عبداهلل الثاين.

نقيب تجار األثاث: الظروف مهيأة النطالقة 
اقتصادية تحقق األهداف المرسومة

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة

*عمان 
 دعا خرباء بالقت�ساد والجتماع، اإىل 
من  للم�اطنن،  اقت�سادي  دعم  حزم  ت�فري 
خالل تخفي�ص ال�سرائب، مبا يعزز قدرتهم 
ا�ستهالكية  اأمن��اط  ظه�ر  ظل  يف  ال�سرائية 
بالتزامن  ك�رونا،  جائحة  خالل  جديدة، 
باأزمة اقت�سادية  التعايف والدخ�ل  مع بدء 

عاملية.
الأنباء  ل�كالة  ت�سريحات  يف  واأّك���دوا 
على  التفكري  ���س��رورة  )ب����رتا(  الأردن���ي���ة 
حل�ل  باإيجاد  والبعيد،  املت��سط  املدين 
ال�ستهالك  فات�رة  رفعت  التي  امل�ساكل  لكل 
ال���ف���ردي ل��ل��م���اط��ن��ن، ك��امل��ي��اه وال���غ���ذاء 

وامل�ستقات النفطية وغريها.
ق�سم  يف  امل�ساعدة  الأ���س��ت��اذة  واأك���دت 
الدكت�رة  الها�سمية  باجلامعة  القت�ساد 
ال�ستهالكي  النمط  اأن  الب�سايرة  اآلء 
فيه  وم��ب��ال��غ  ودخ��ي��ل،  م�ست�رد  الأردين، 
الأف���راد  اأن  ول�سيما  الأح��ي��ان،  بع�ص  يف 
ي�ستهلك�ن بنح� يف�ق طاقاتهم واإمكاناتهم، 
�سبط  ت�ستدعي  الأزم����ات  اأن  اإىل  لف��ت��ًة 

ال�سل�ك ال�ستهالكي وتهذيبه.
وقالت “اإن تغري اأمناط ال�ستهالك ظهر 
ب��س�ح عندما اأ�سبحت الكماليات اأ�سا�سيات، 
وخ�س��سا بعد تط�ر و�سائل الإعالم، وزيادة 
التنقل، واأ�سبح النا�ص يبتعدون عن التفكري 
مالية تزيد  ف�ائ�ص  لديهم من  ما  با�ستثمار 

من م�سادر دخلهم«.
ي�اجه�ن  امل�ستثمرين  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
حيث  م��ن  م�ستمرة،  وحت��دي��ات  �سع�بات 
ال�سرائب  وارتفاع  واملُعامالت  الإج���راءات 

وتكاليف الت�سغيل، ول�سيما الطاقة.
ال�����س��ن��اع��ي��ة يف  ال���ث����رة  اأن  واأ���س��اف��ت 
مبا�سر  غري  بدعم  ح�سلت  املتقدمة،  الدول 
ال�سرائب  تخفي�ص  خ��الل  من  للحك�مات، 
ال�����س��ادرات  وت�سجيع  ال��ط��اق��ة  وتكاليف 
حم��اول��ة  ����س���رورة  اإىل  لف���ت���ًة  وغ���ريه���ا، 
تن�يع  خ��الل  من  الت�سخم  على  ال�سيطرة 
اأ�سعار الفائدة، مبا ُيبقيها منخف�سة لغايات 
ذات  للقرو�ص  رفعها  يتم  بينما  ال�ستثمار، 

ال�ستخدامات ال�ستهالكية.
ودعت الب�سايرة اإىل مراجعة ال�سرائب 
املبيعات  �سريبة  على  الرتكيز  مع  باأن�اعها 
ال�سناعة  وال�سريبة على قطاع  ناحية،  من 
من ناحية اأخرى، وعمل درا�سات مبنية على 
ال�سريبة  ملعدلت  خمتلفة  �سيناري�هات 
واإي���رادات  القت�ساد،  اأداء  على  واأث��ره��ا 
واجلهد  العبء  قيم  مراعاة  مع  احلك�مة، 

ال�سريبي.
واأو����س���ت ب�����س��رورة ���س��ب��ط ال��ن��ف��ق��ات 
على  والرتكيز  زي���ادة،  دون  ال�ستهالكية 
وخ�س��سا  الراأ�سمالية  النفقات  زي���ادة 
امل�سروعات الإنتاجية التي من �ساأنها ت�ليد 
البطالة،  حدة  من  والتخفيف  عمل  فر�ص 
واإي���ج���اد ���س��ن��دوق ل��ت��م���ي��ل امل�����س��روع��ات 
تك�ن  اأن  �سريطة  ال�سباب  لفئة  الإنتاجية 
حمكمة،  ج��دوى  بدرا�سة  مرفقة  امل�ساريع 
اأ�سا�ص  على  ولي�ص  للقب�ل  اأ�سا�سي  ك�سرط 

ال�ا�سطة«. اأو  “املعرفة 
التعليم  على  اأك��ر  الرتكيز  اإىل  ودع��ت 
وم�ست�ى  ظ��روف  وحت�سن  والتقني  املهني 
وب��ي��ئ��ة ال��درا���س��ة ف��ي��ه��ا، وال���س��ت��ف��ادة من 
الكليات  يف  وت�طيدها  الأملانية  التجربة 
وتقنية  علمية  لكليات  وحت�يلها  احلالية 
داعمة للفنين يف �س�ق العمل مبدة تدري�ص 
اجلانب  �ساملة  �سن�ات  ث��الث  ع��ن  تقل  ل 

العملي والتطبيقي املبا�سر يف �س�ق العمل.
تخفي�ص  اأن  اإىل  الب�سايرة  وخل�ست 
على  الكهرباء،  وخ�س��سا  الطاقة  فات�رة 
ال�سحري  “املفتاح  ه���  ال�سناعي  القطاع 
���س��اأن��ه  م���ن  ال����ذي  الأردين”  ل��الق��ت�����س��اد 
يعانيها،  ال��ت��ي  امل�ساكل  م��ن  العديد  ع��الج 
ويزيد  ال�ستثمارات،  �سيعزز  ال��ذي  الأم��ر 
العمالت  ر�سيد  ويرفع  وال�سادرات،  الإنتاج 
والفقر،  البطالة  ويخّف�ص  الأج��ن��ب��ي��ة، 
ويخفف من حدة العجز يف امليزان التجاري.

مازن  القت�سادي  اخلبري  اأ�سار  ب��دوره، 
املدين  على  التفكري  ���س��رورة  اإىل  ار�سيد، 
املت��سط والبعيد، باإيجاد حل�ل لكل امل�ساكل 
ال��ف��ردي  ال�ستهالك  ف��ات���رة  رف��ع��ت  ال��ت��ي 
وامل�ستقات  وال��غ��ذاء  ك��امل��ي��اه  للم�اطنن، 

النفطية وغريها.
العمل  وت��رية  ت�سريع  اإىل  ار�سيد  ودع��ا 
تدوير  واإع���ادة  امل��ي��اه،  حتلية  مب�سروعات 
والع��ت��ب��ار  ال���زراع���ي،  لال�ستخدام  امل��ي��اه 
ب��اأزم��ة ك���رون��ا وم��ا اأوج��دت��ه م��ن حاجات 
واأزمات جديدة، اأثرت على �سال�سل الإمداد 

والتزويد والأ�سعار.
واأّكد اأهمية اأن يتعّلم كل اأردين الهتمام 
بالقطاع الزراعي، وي�جد حل�ل با�ستخدام 
وال��ري  امل��ي��اه  مل�ساكل  احلديثة  التقنيات 

باأحدث ال��سائل املمكنة، مبا يرفع الإنتاج.
اأكر  ي�ست�رد  “الأردن  اإن  ار�سيد  وقال 
من 93 باملئة من احتياجاته من الطاقة من 
اخلارج، منذ اأكر من �ستة عق�د”، داعيًا اإىل 
منح امل�ستثمرين مزايا تف�سيلية، ول�سيما يف 

ملفي الطاقة والأمن الغذائي.
القت�سادية  اخلبرية  قالت  جانبها،  من 
القت�ساد  اإن  احل��ي��اري،  م�سنات  الدكت�رة 
الإن�سان  حاجات  بن  العالقة  يدر�ص  علم 
من  ق��در  اأك���رب  حتقيق  وكيفية  وم�����ارده، 
الإ�سباع لهذه احلاجات بال�ستخدام الأمثل 

للم�ارد املتاحة.
يف  العامل  دخ�ل  ومنذ  اأنه  اإىل  واأ�سارت 
جائحة فريو�ص ك�رونا، تغرّي مفه�م الع�ملة، 
انغالقية،  �سيا�سات  ال��دول  بع�ص  اتبعت  اإذ 
واأوقفت ت�سدير حما�سيلها ال�سرتاتيجية، 
للمجتمعات،  ال�ستهالكية  الأمناط  وتغرّيت 
دع��م  ح���زم  ت���ف��ري  اإىل  احل��اج��ة  زاد  م��ا 
للقطاعات،  �سريبية  واإعفاءات  اقت�سادية 

بهدف حتفيزها.
واأّك����دت ال��دك��ت���رة احل��ي��اري، ���س��رورة 
ال��ق��درة  ي��ع��زز  مب��ا  ال�����س��رائ��ب،  تخفي�ص 
�سيا�سات  وات��ب��اع  للم�ستهلكن،  ال�سرائية 
من  امل�ست�ردات  واإحالل  ال�سادرات،  ت�سجيع 

ال�سناعة املحلية ذات امليزة الن�سبية.

نح�  ال��ق��رو���ص  ت���ج��ي��ه  اإىل  ودع����ت 
لعجلة  امل��ح��رك��ة  الإن��ت��اج��ي��ة  امل�����س��روع��ات 
امل�سروعات  وتنمية  ال���ط��ن��ي،  القت�ساد 
لل�سياحة  والرتويج  وال�سغرية،  امليكروية 
الزراعية،  الأرا���س��ي  وا�ست�سالح  البيئية، 
الأم��ن  وحتقيق  البطالة  ن�سب  لتخفي�ص 

الغذائي.
�سبق،  م��ا  “كل  اإن  احل��ي��اري  واأ���س��اف��ت 
وا�ستقطاب  التكن�ل�جيا  ت�ظيف  يتطلب 
ال����س���ت���ث���م���ارات، وا����س���ت���ق���رار ال��ق���ان��ن 
والت�سريعات وال�سراكة بن القطاعن العام 
التحتية  البنية  يف  وال�ستثمار  واخلا�ص، 
بيئيًا  �ساملة  تنمية  وحتقيق  الرقمية، 

واجتماعيًا، ورفع تناف�سية الإنتاج«.
واحلماية  التاأمينات  خبري  دعا  ب��دوره، 
�سرورة  اإىل  ال�سبيحي،  م��سى  الجتماعية 
وتط�ير  الآخ��ري��ن،  على  الع��ت��م��اد  ع��دم 
ال���ق���درات واإط����الق ال��ط��اق��ات ب��اأق�����س��ى ما 
ال�سيا�سية  امل�����س��ارات  خمتلف  يف  مي��ك��ن، 
وثيقتن  وج����د  ظ��ل  يف  والق��ت�����س��ادي��ة، 
�سيا�سي،  وحتديث  اإ�سالح  وثيقة  مهمتن، 
اإىل  حتتاجان  اقت�سادي،  حتديث  واأخ��رى 
ممّكنات ق�ية للدفع باجتاه ترجمتهما على 
الربامج  ا�ستمرارية  و�سمان  ال�اقع  اأر���ص 
خمرجات  اإىل  يق�د  ما  بكل  عنهما  املنبثقة 

قابلة للقيا�ص واملراجعة والتق�مي.
من  التخّل�ص  ���س��رورة  ال�سبيحي  واأك��د 
البريوقراطية يف اأداء القطاع العام، ليعمل 
اإجراء  خالل  من  واإب��داع،  وحي�ية  بكفاءة 
خدمة  نظام  وتط�ير  ج�هرية  تغيريات 
للمتغريات  ال�ستجابة  على  ق��ادر  مدنية 
وتر�سيق  والإب����داع،  التحديث  ومتطلبات 

اجلهاز احلك�مي.
لالحتاد  الأردين  الفرع  رئي�سة  واأ�سارت 
اإدارة  وخ���ب���رية  “للك�ت�سنج”  ال�����دويل 
دمي��ة  املهند�سة  وامل��خ��اط��ر،  امل�����س��روع��ات 
على  تقع  م�س�ؤولية  وج����د  اإىل  ب��رك��ات، 
عاتق امل�اطن واحلك�مة، اإذ يجب اأن حتدد 
الأخرية م�اردها املالية املتاأتية من امل�اطن، 
���س��رائ��ب وج��م��ارك وي�سرتي  ي��دف��ع  ال���ذي 
�سبل  وت���ف��ري  عليه  وال��ت��خ��ف��ي��ف  ال�����س��ل��ع، 

الرفاهية يف معي�سته.
اأيدي  يف  ال�سي�لة  زيادة  اأن  اإىل  ولفتت 
لالقت�ساد،  اأك���رب  دع��م��ًا  تعني  امل���اط��ن��ن، 
من  ال�سي�لة،  هذه  زيادة  �سبل  بحث  ويجب 
وتخفي�ص  اأك���رب،  ت�سهيالت  تقدمي  خ��الل 
ال�ستهالكية  لل�سلع  ول�سيما  الأ���س��ع��ار، 
الأ�سا�سية، واإعادة النظر يف جممل الف�اتري 
طاقة  من  امل���اط��ن  يدفعها  التي  ال�سهرية 

ومياه ووق�د مركبات وغريها.
ت�سجيع  اإىل  ب��رك��ات  املهند�سة  ودع��ت 
ال�سناعة والزراعة، ول�سيما زراعة القمح، 
كربى  تنم�ية  م�ساريع  ا�ستحداث  خالل  من 
للدولة، �ست�ّلد بدورها احتياجات �سناعية، 
و�سع  خ��الل  م��ن  ال��زراع��ة  رق��ع��ة  وت��سيع 
هذا  يف  لال�ستثمار  وتخفي�سات  ت�سهيالت 
ت�سهم  اأك��ر،  عمل  فر�ص  ي�ّلد  ما  القطاع، 

بازدهار القت�ساد. )برتا-عائ�سة عناين(

دعوات لترشيد االستهالك وتوفير 
دعم اقتصادي للمواطنين
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