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 رئيس الوزراء يستقبل
 رئيس بعثة صندوق النقد 

الدولي لألردن
نب�ض البلد- عمان

 ا���ش��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�شر 

ام�س  ال����وزراء  برئا�شة  مكتبه  يف  اخل�����ش��اون��ة 

ال��دويل  النقد  �شندوق  بعثة  رئي�س  الأرب��ع��اء، 

ل���أردن، علي عبا�س الذي يزور اململكة حاليا 

على راأ�س وفد من ال�شندوق.

واأك����د رئ��ي�����س ال�����وزراء خ����ل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ال���دويل،  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي���ر  ح�شره 

رئا�شة  ل�شوؤون  دول��ة  ووزي���ر  ال�شريدة،  نا�شر 

ال������وزراء، ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م اجل����ازي، ووزي���ر 

اأن احلكومة  الع�شع�س،  املالية الدكتور حممد 

بتعزيز  الكفيلة  الإج�����راءات  ب��ات��خ��اذ  ما�شية 

ال�شتثمارات  وا�شتقطاب  القت�شادي،  النمو 

التي توفر فر�س العمل ل�أردنيني.

اأن  اإىل  ال�شدد  بهذا  ال���وزراء  رئي�س  ولفت 

النواب  جمل�س  اإىل  قريبا  �شتتقدم  احلكومة 

ال�شتثمارية  البيئة  تنظيم  ق��ان��ون  مب�شروع 

تعزيز  يف  �شي�شهم  ال���ذي  الأع��م��ال  ومم��ار���ش��ة 

من  امل��زي��د  وا�شتقطاب  ال�شتثمارية،  البيئة 

ال���ش��ت��ث��م��ارات امل��ح��ل��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي لها 

الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  ت��ع��زي��ز  يف  مبا�شر  اأث���ر 

ال��ب��ط��ال��ة، م��وؤك��دا يف  وامل�شاهمة يف احل��د م��ن 

بال�شراكة  احلكومة  ال��ت��زام  على  ذات��ه  ال��وق��ت 

لتمكينه  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  م���ع  احل��ق��ي��ق��ي��ة 

التنمية  م�����ش��رة  ال���ش��ا���س يف  دوره  ل��ع��ب  م��ن 

القت�شادية ودفع عجلة النمو.

ال��ت��ي  الإج����������راءات  اأن  واأك������د اخل�������ش���اون���ة 

�شاهمت  امل��رك��زي  والبنك  احلكومة  اتخذتها 

ب�����ش��ك��ل ك���ب���ر يف ت���ع���زي���ز ال����ش���ت���ق���رار امل����ايل 

البنك  اح��ت��ي��اط��ي��ات  اأن  اإىل  لف��ت��ا  وال��ن��ق��دي، 

اإىل  و�شلت  الأجنبية  ال��ع��م���ت  م��ن  امل��رك��زي 

اأرقام غر م�شبوقة.

اأزمة  ال��وزراء عن تداعيات  وحت��دث رئي�س 

كورونا .

التفا�صيل �ض »2«

 األميرة دانا فراس 
تلتقي لجنة السياحة والتراث 

في مجلس األعيان 
2 نب�ض البلد- عمان

 مشروع زراعي لصندوق استثمار الضمان االجتماعي 
بقيمة 13 مليون دينار  

المدينة الصناعية االردنية العراقية فرصة لبناء 
تكامل اقتصادي بين البلدين 

 نب�ض البلد – �صذى حتامله 

 دخل �شندوق ا�شتثمار ال�شمان الجتماعي 

ال�شناعة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  يف جم���ايل  م�����ش��اري��ع 

والزراعة بهدف حتقيق المن الغذائي واهتمام 

مب�شروع الناقل الوطني .

فانه  لل�شندوق  الل��ك��روين  للموقع  ووفقا 

امل���دوره جنوب  زراع���ي يف منطقة  ب��داأ مب�شروع 

ن��ظ��را لرت��ف��اع  ب��ه��دف  حتقيق الرب����اح  الردن 

كميات  يف  وع��ج��ز  ال��زراع��ي��ة   املحا�شيل  ا���ش��ع��ار 

الكثر من  املحا�شيل الزراعية  بال�شافة اىل  

تنويع املحفظة ال�شتثمارية فهو ا�شتثمار زراعي 

لل�شندوق له اثار �شنوية واهداف اخرى تنموية 

تهدف امل�شتثمرين لزراعة الرا�شي مع بع�شهم 

. اىل حتفيز

وح�شب امل��وق��ع ي��ق��ام امل�����ش��روع ال��زراع��ي على 

الف دومن بقيمة ت�شل اىل   30 ار�س م�شاحتها 

باكورة  امل�����ش��روع   يعترب  حيث  دي��ن��ار  مليون   13

ا���ش��ت��م��ارات ال�����ش��م��ان الج��ت��م��اع��ي يف ال��ق��ط��اع 

�شركة  ا�شئ�س  ال�����ش��ن��دوق  ان  ي��ذك��ر   . ال���زراع���ي 

 2020 ع���ام  ال��زراع��ي��ة  وال�����ش��ن��اع��ات  ل��شتثمار 

ي��ك��ون ال���ش��ت��ث��م��ار م��ن خ����ل ال�شتثمار  ح��ي��ث 

بالكامل  مملوكة  �شركة  تا�شي�س  او  �شركات  يف 

لل�شندوق اأوال�شتثمار يف �شركات تنفذ م�شاريع  

كم�شروعي  الفو�شفات والبوتا�شيوم.

التفا�صيل �ض »3«

نب�ض البلد- عمان

وال����ت����ج����ارة  ال�������ش���ن���اع���ة  ب����ح����ث وزي��������ر       

ال�شناعة  ال�����ش��م��ايل ووزي����ر  ي��و���ش��ف  وال��ت��م��وي��ن 

الربعاء  اليوم  اخلباز  منهل  العراقي  وامل��ع��ادن 

امل�شتجدات  واآخ����ر  ال��ث��ن��ائ��ي��ة،  ال��ع���ق��ات  ت��ع��زي��ز 

والجراءات املتعلقة مب�شروع املدينة ال�شناعية 

امل�شركة بني الأردن والعراق.

وح�����ش��ر ال��ل��ق��اء واج��ت��م��اع اجل��م��ع��ي��ة العامة 

ال�شفر  لل�شناعة  الأردن��ي��ة  العراقية  لل�شركة 

العراقي لدى الأردن حيدر العذاري وعدد من 

م�شوؤويل وزارتي ال�شناعة يف البلدين.

التفاق عليه  ان ما مت  ال�شمايل على  و�شدد 

للتعاون يف  ر�شالة قوية  البلدين هو  اليوم بني 

جتاوز الظروف ال�شعبة الذي مير بها العامل، 

وخا�شة جمتمع الإعمال الأردين والعراقي.

ال�شمايل يف موؤمتر �شحفي م�شرك   وقال 

مع اخلباز  عقب تراأ�شهما اجتماًعا غر عادي 

ت��اأت��ي  ال�شناعية  امل��دي��ن��ة  اق��ام��ة  ان  للجمعية، 

ال��ب��ل��دي��ن:  ل��ت��وج��ي��ه��ات وروؤى ق��ي��ادت��ي  ت��رج��م��ة 

ج���ل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ورئ��ي�����س ال���وزراء 

العراقي م�شطفى الكاظمي.

   وا�شار اىل ان اقامة املدينة ال�شناعية  بني 

القمة  مباحثات  �شمن  ك��ان��ت  وال��ع��راق  الردن 

التي  العراقية   ��� امل�شرية   ��� الأردن��ي��ة  الث�ثية 

هدفت .

التفا�صيل �ض »4«

 االردن يستضيف مؤتمرا عالميا 
لصناعة االلعاب االلكترونية

 بكيرات: دعوات هدم قبة 
الصخرة استهداف لهويتنا 

واعتداء على تراثنا

مجلس الوزراء يقر نظام جائزة الحسين 
بن عبداهلل الثاني للعمل التطوعي

   األردن يشارك دول العالم االحتفال 
باليوم العالمي للمتاحف

نب�ض البلد- عمان

اأحد  الأردين،  الأل��ع��اب  خمترب  ي�شت�شيف   

م�����ش��روع��ات ���ش��ن��دوق امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

الل��ع��اب  ل�����ش��ن��اع��ة  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  للتنمية، 

اللكرونية، وذلك �شمن فعاليات قمة �شناعة 

بالتعاون  ع�شر،  احلادية  اللكرونية  الألعاب 

مع رابطة �شانعي الألعاب الإلكرونية خ�ل 

�شهر ت�شرين الثاين املقبل.

الثاين  عبداهلل  امللك  �شندوق  مدير  وق��ال 

ي�شكل  امل���وؤمت���ر  اإن  احل�����ش��ن،  ���ش��ائ��ب  للتنمية 

الردين  ال�������ش���ب���اب  ك���ب���رة لط�������ع  ف���ر����ش���ة 

اململكة  يف  الل��ك��رون��ي��ة  الل���ع���اب  وم���ط���وري 

اآخر امل�شتجدات يف هذا املجال وامل�شاهمة  على 

وتعزيز  ال�شناعة،  الردن على خريطة  بو�شع 

املنطقة،  القطاع يف  لهذا  اقليمي  دوره كمركز 

موؤكدا اأن ال�شندوق.

التفا�صيل �ض »4«

البلد-وكاالت نب�ض 

و����ش���ف ال�����ش��ي��خ ن���اج���ح ب����ك����رات ن��ائ��ب 

م��دي��ر ع��ام دائ���رة الأوق����اف الإ���ش���م��ي��ة يف 

الدعوات  الأرب��ع��اء،  اليوم  املحتلة،  القد�س 

ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة وال��ت��ح��ري�����ش��ي��ة ب��ه��دم قبة 

ال�����ش��خ��رة، ب��اأن��ه��ا »اع����ت����داء ع��ل��ى ال��ه��وي��ة 

العربية والإ�ش�مية، والراث العاملي«

ه��دم  دع������وات  اأن  اإىل  ب���ك���رات  واأ�����ش����ار 

ق��دمي،  ا�شتيطاين  خمطط  ال�شخرة  قبة 

ي��ه��دف اإىل اق���ت����ع ج���ذورن���ا، والع���ت���داء 

القبة  اأن  اإىل  منوها  م�شلم،  ملياري  على 

ال���راث  يف  م�شجلني  الأق�����ش��ى  وامل�����ش��ج��د 

وانتهاكات  التهويد  واملهدد بخطر  العاملي، 

وامل�شتوطنني الحت�ل 

ي�����ش��ت��ه��دف  اأن ه���ذا الع���ت���داء  واأو����ش���ح 

والذي ميثل  العامل،  الراث يف  اأقدم  اأحد 

هذه  اأن  معتقدا  اإن�����ش��ان��ي��ة،  وق��ي��م  ح�����ش��ارة 

امل�شتوطنني  حتر�س  اإىل  ت�شعى  ال��دع��وات 

املتطرفني للقيام مبثل هذه الأعمال

�شبق  ال�����ش��خ��رة  ق��ب��ة  اأن  ب��ك��رات  وذك���ر 

واأن اعتدى عليها الحت�ل، حينما جرى 

امل�شلني  ع��ل��ى  ال���ن���ار  واإط������ق  اق��ت��ح��ام��ه��ا 

املتوا�شلة  احل��ف��ري��ات  ج��ان��ب  اإىل  داخ��ل��ه��ا، 

حتتها وحتت امل�شجد الأق�شى ب�شكل عام

التفا�صيل �ض »6«

البلد-عمان نب�ض 

اأقرَّ جمل�س الوزراء يف جل�شته التي عقدها 

ام�س الأربعاء، برئا�شة رئي�س الوزراء الدكتور 

ب�����ش��ر اخل�����ش��اون��ة ن��ظ��ام ج��ائ��زة احل�����ش��ني بن 

عي ل�شنة 2022م. عبداهلل الثاين للعمل التطوُّ

����ظ����ام، ���ش��ي��ت��مُّ ا���ش��ت��ح��داث  ومب����وج����ب ال����نِّ

املتطّوعني  لتكرمي  باب،  ال�شَّ وزارة  يف  جائزة 

امللكي،  ال�شمّو  �شاحب  ا�شم  حتمل  املتميِّزين، 

الأم����ر احل�����ش��ني ب��ن ع��ب��د اهلل ال���ث���اين، ويلِّ 

العهد.

العمل  اإىل تر�شيخ ثقافة  وتهدف اجلائزة 

من  وتنظيمه،  الأردين  املجتمع  يف  عي  التطوُّ

ب��الأع��م��ال  للقيام  امل��واط��ن��ني  ت�شجيع  خ����ل 

باب اإليها. �شالتطّوعيَّة، وتوجيه طاقات ال�شَّ

امل�شوؤوليَّة  تفعيل  اإىل  اجلائزة  تهدف  كما 

املجتمعيَّة.

التفا�صيل �ض »2«

االنباط- عمان

ودائ���رة  والآث�����ار  ال�شياحة  وزارة  احتفلت   

العاملي  باليوم  الأرب��ع��اء،  ام�س  العامة،  الآث���ار 

للمتاحف الذي ي�شادف الثامن ع�شر من �شهر 

اأيار من كل عام، حتت �شعار »قوة املتاحف«.

متحف  افتتاح  اإع���ادة  على  احلفل  وا�شتمل 

تاأهيله،  اإع��ادة  الأر���س بعد  اأخف�س مكان على 

لأول  الأث��ري��ة  القطع  م��ن  جمموعة  وع��ر���س 

اإىل ج��ان��ب ع��رو���س مقدمة م��ن ط�ب  م���رة، 

املدار�س، وفقرات ثقافية تراثية و�شعبية.

ال��ع��ام��ة، معار�س  الآث���ار  دائ���رة  كما نظمت 

واإع���داد  لها،  التابعة  كافة  املتاحف  يف  موؤقتة 

يف  املنت�شرة  املتاحف  عن  كاملة  توعية  ن�شرات 

وكيفية  معرو�شاتها  واأه��م  اململكة،  حمافظات 

الو�شول اإليها، واإط�ق حملة توعوية تثقيفية 

للطلبة.

التفا�صيل �ض »5«

البلد-وكاالت نب�ض 

����ش���رع ج��ي�����س الح����ت�����ل الإ����ش���رائ���ي���ل���ي، 

لكبح  جديدة  وتقنيات  تكتيكات  ل�شتخدام 

جنني،  مدينة  يف  امل�شلحة  امل��ق��اوم��ة  ج��م��اح 

ع�شكريون،  وخرباء  حمللون  اأرجع  وقت  يف 

ذلك لف�شله املتكرر يف التعامل معها

وق���ال ه����وؤلء، اإن ا���ش��ت��ح��داث الح��ت���ل 

ل��و���ش��ائ��ل ج���دي���دة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع م��دي��ن��ة 

يف  ج�شيمة  خ�شائر  اإحل��اق  �شاأنه  من  جنني، 

يلجوؤوا  مل  ح��ال  امل��ق��اوم��ة  عنا�شر  اأو���ش��اط 

تكتيكات جديدة ل�شتخدام 

اإ�شرائيلي عجز 

واأو�شح املحلل ال�شيا�شي، ب�ل ال�شوبكي 

يف ت�����ش��ري��ح ل�����ش��ب��ك��ة م�����ش��در الإخ���ب���اري���ة، 

ُتبعد  و�شيلة  لأي  الح��ت���ل  ا���ش��ت��خ��دام  اأن 

على  م��وؤ���ش��ر  املبا�شر  ال���ش��ت��ب��اك  ع��ن  ق��وات��ه 

عن  الإ�شرائيلية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  عجز 

امل��ق��اوم��ة يف ج��ن��ني، رغ���م توا�شع  م��واج��ه��ة 

الإمكانات

ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأن  اإىل  ال�������ش���وب���ك���ي  واأ������ش�����ار 

والأ����ش���ال���ي���ب اجل���دي���دة ت��ع��ك�����س ع���دم ق���درة 

����ش����ح امل�����ش��اة الإ����ش���رائ���ي���ل���ي ع��ل��ى ال��ت��وغ��ل 

يف ج��ن��ني وب��ع�����س امل���ن���اط���ق ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

الأخ������رى، دون وق����وع اأ����ش���رار ج�����ش��ي��م��ة يف 

�شفوفه

التفا�صيل �ض »6«

 تكتيكات االحتالل اإلسرائيلي الجديدة في جنين ُتنذر 
بمواجهات أكثر دموية
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البلد-عمان نب�ض 

اط��ل��ع ���س��م��و الأم����ر احل�����س��ن ب��ن ع��ب��داهلل 

الثاين ويل العهد، خالل زيارته ام�س الأربعاء، 

اإىل ق�سم ترخي�س �سمال عمان، على الأنظمة 

تقدمي  اإىل  الهادفة  امل�ستحدثة،  الإلكرتونية 

اأف�سل اخلدمات للمواطنن والت�سهيل عليهم.

وج����ال ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د، ب��ح�����س��ور م��دي��ر 

الأم���ن ال��ع��ام ال��ل��واء ال��رك��ن ح�سن احل��وامت��ة، 

يف م���راف���ق ال��ق�����س��م وم�������س���ار ال��رتخ��ي�����س من 

داخل املركبة، كما اطلع على نظام الرتخي�س 

للتميز  العربية  اجل��ائ��زة  على  احل��ائ��ز  املتنقل 

ترخي�س  اإدارة  بخطة  �سموه  احلكوميواأ�ساد 

ال�������س���واق���ن وامل���رك���ب���ات ل���الرت���ق���اء ب��اخل��دم��ة 

املُقدمة للمواطنن، ناقاًل اعتزاز جاللة امللك 

عبداهلل الثاين القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 

بجهود كوادر الأمن العام على مدار ال�ساعة.

قّدمه  اإيجاز  اإىل  العهد  ويل  �سمو  وا�ستمع 

وامل��رك��ب��ات  ال�����س��واق��ن  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  م��دي��ر 

ال���ع���م���ي���د رام�������ي ال����دب����ا�����س، اأو������س�����ح خ��الل��ه 

لرفع  املرورية  الإدارات  يف  املُتخذة  الإج���راءات 

لإنفاذ  بينها  فيما  وال�ستجابة  التن�سيق  كفاءة 

ال�سرتاتيجية املرورية.

اأن  الركن احلوامتة  اللواء  اأكد  من جانبه، 

مديرية الأمن العام تعمل �سمن ا�سرتاتيجية 

وال��ت��ي  ك��اف��ة  امل���روري���ة  الإدارات  ب��ه��ا  ت�����س��رتك 

ُتراجع دوما لغايات التطوير.

نب�ض البلد- عمان

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

ام�س  ال����وزراء  برئا�سة  مكتبه  يف  اخل�ساونة 

الدويل  النقد  بعثة �سندوق  رئي�س  الأرب��ع��اء، 

لالأردن، علي عبا�س الذي يزور اململكة حاليا 

على راأ�س وفد من ال�سندوق.

واأك���د رئي�س ال����وزراء خ��الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ال��دويل،  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي��ر  ح�سره 

رئا�سة  ل�سوؤون  دول��ة  ووزي��ر  ال�سريدة،  نا�سر 

ال�����وزراء، ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م اجل����ازي، ووزي��ر 

املالية الدكتور حممد الع�سع�س، اأن احلكومة 

بتعزيز  الكفيلة  الإج�����راءات  باتخاذ  ما�سية 

ال�ستثمارات  وا�ستقطاب  القت�سادي،  النمو 

التي توفر فر�س العمل لالأردنين.

اأن  اإىل  ال�سدد  بهذا  ال���وزراء  رئي�س  ولفت 

النواب  جمل�س  اإىل  قريبا  �ستتقدم  احلكومة 

ال�ستثمارية  البيئة  تنظيم  ق��ان��ون  مب�سروع 

تعزيز  �سي�سهم يف  ال���ذي  الأع��م��ال  ومم��ار���س��ة 

من  امل��زي��د  وا�ستقطاب  ال�ستثمارية،  البيئة 

ال���س��ت��ث��م��ارات امل��ح��ل��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي لها 

القت�سادية  التنمية  تعزيز  يف  مبا�سر  اأث���ر 

يف  م��وؤك��دا  البطالة،  م��ن  احل��د  يف  وامل�ساهمة 

بال�سراكة  احلكومة  ال��ت��زام  على  ذات��ه  الوقت 

لتمكينه  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  م���ع  احل��ق��ي��ق��ي��ة 

التنمية  م�سرة  يف  ال���س��ا���س  دوره  لعب  م��ن 

القت�سادية ودفع عجلة النمو.

ال��ت��ي  اأن الإج���������راءات  واأك������د اخل�����س��اون��ة 

�ساهمت  املركزي  والبنك  احلكومة  اتخذتها 

ب�����س��ك��ل ك���ب���ر يف ت���ع���زي���ز ال����س���ت���ق���رار امل����ايل 

البنك  احتياطيات  اأن  اإىل  لف��ت��ا  وال��ن��ق��دي، 

اإىل  و�سلت  الأجنبية  العمالت  م��ن  امل��رك��زي 

اأرقام غر م�سبوقة.

اأزمة  ال��وزراء عن تداعيات  وحتدث رئي�س 

وخمتلف  الأردين  الق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  ك���ورون���ا 

ع��م��ل��ت  اأن احل���ك���وم���ة  م����وؤك����دا  ال���ق���ط���اع���ات، 

وب��ال�����س��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س على احلد 

القطاعات  على  واآث��اره��ا  التداعيات  هذه  من 

القت�سادية واملواطنن.

ك��م��ا اأ����س���ار رئ��ي�����س ال������وزراء اإىل ت���اأث���رات 

املواد  اأ�سعار  على  الأوكرانية  الرو�سية  الأزمة 

اأ�سعار  وارت��ف��اع  الأ�سا�سية  وال�سلع  الغذائية 

النفط.

من جهته، اأكد رئي�س بعثة �سندوق النقد 

وبف�سل  ا�ستطاع  الأردن  اأن  ل��الأردن،  ال��دويل 

اتخذتها احلكومة  التي  والإج��راءات  اجلهود 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���س��ت��ق��رار الق��ت�����س��ادي يف 

عانت  وق��ت  يف  املا�سية  الفرتة  خ��الل  اململكة 

كبرة  تداعيات  م��ن  ال���دول  م��ن  العديد  فيه 

على اقت�ساداتها نتيجة تداعيات اأزمة كورونا.

الهيكلية  الإ���س��الح��ات  ب��اأن  ثقته  اأك��د  كما 

و�ساهمت  الأردن��ي��ة  احلكومة  بها  قامت  التي 

يف تعزيز النمو القت�سادي و�ستنعك�س اآثارها 

ب�����س��ك��ل اي��ج��اب��ي ع��ل��ى امل���واط���ن���ن لف���ت���ا اإىل 

ا�ستعداد ال�سندوق للوقوف اإىل جانب الأردن 

لتجاوز التحديات التي تواجهه.

نب�ض البلد- عمان

و�����س����وؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ن���ف���ت 

امل��غ��رتب��ن الأن���ب���اء ال��ت��ي حت��دث��ت عن 

احلكم بحب�س موظف بالوزارة.

وق����ال����ت يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي، ام�����س 

اإلكرتونية،  مواقع  »تداولت  الأربعاء، 

باحلب�س �سدر بحق  ، خربا عن حكم 

و���س��وؤون  م��وظ��ف يف وزارة اخل��ارج��ي��ة 

امل����غ����رتب����ن، ه������دد ���س��خ�����س��ا ب�����س��الح 

ن����اري، وت���ود ال�����وزارة ال��ت��ن��وي��ه اإىل اأن 

حكم  ���س��در  وال����ذي  امل��ع��ن��ي  ال�سخ�س 

ق�����س��ائ��ي ب��ح��ب�����س��ه م�����دة ���س��ه��ر ل��ي�����س 

موظفاً بالوزارة، ومل ي�سبق له العمل 

الأردن��ي��ة يف  البعثات  اأو يف  ال���وزارة  يف 

اخلارج«.

ولي العهد يطلع على األنظمة المستحدثة في خدمات 
»إدارة الترخيص«

 رئيس الوزراء يستقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لألردن

 الخارجية تنفي حبس موظف يعمل في الوزارة

نب�ض البلد- عّمان

رئي�سة  ف��را���س  دان��ا  الأم���رة  �سمو  التقت 

للمحافظة  الوطنّية  اجلمعّية  اإدارة  جمل�س 

على البرتا، و�سفرة منظمة الأمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة »اليون�سكو« للنوايا 

الأرب���ع���اء،  ام�����س  ال��ث��ق��ايف،  ل��ل��رتاث  احل�سنة 

جلنة ال�سياحة والرتاث يف جمل�س الأعيان، 

الرتاثي  الواقع  على  اللجنة  لطالع  وذلك 

وال�سياحي يف الأردن.

وع���ر����س���ت ���س��م��و الأم��������رة دان������ا ف���را����س 

��ا ع���ن اأه�����م امل���ن���ج���زات والأن�����س��ط��ة  م��ل��خ�����سً

 30 منذ  تاأ�س�ست  التي  للجمعية،  وامل�ساريع 

الإدارة  نهج  وت��ع��زي��ز  ت�سجيع  ب��ه��دف  ع��اًم��ا، 

الثقايف من خالل  ال��رتاث  امل�ستدامة ملواقع 

اإىل  تهدف  الأوج��ه،  م�ساريع متعددة  تنفيذ 

العاملي  ال��رتاث  مواقع  على  احلفاظ  تعزيز 

املمار�سات  اأف�سل  وتعزيز  ال��رّبي��ة،  واحل��ي��اة 

يف جم����ال احل���ف���اظ ع��ل��ى ال������رتاث ال��ث��ق��ايف 

وال��ط��ب��ي��ع��ي يف امل��م��ل��ك��ة، وت���ط���وي���ر ب��رام��ج 

يدعم  دخ��ل  كم�سدر  الثقافية  لل�سناعات 

ال�سياحة.

واأو�سحت �سموها اأن اجلمعية عملت على 

توعوي  ث��ق��ايف  تعليمي  ب��رن��ام��ج  اأول  تنفيذ 

من  الأطفال  وتوعية  لتعليم  يهدف  �سامل، 

عمر 7 �سنوات وحتى 18 عاًما بكل ما يتعلق 

ال��ث��ق��ايف، وك��ي��ف��ي��ة املحافظة  ال����رتاث  ب��ق��ي��م 

والإرث  ال��رتاث��ي��ة  بالقيم  والتعريف  عليه، 

بها كجزء من  والع��ت��زاز  الأردن��ي��ة  والهوية 

تنفيذ  جرى  اأنه  مبينة  احلقيقية،  املواطنة 

 3 وا�ستفاد منه  8 حمافظات،  الربنامج يف 

اآلف طالب وطالبة.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ن 

ال��دك��ت��ور ن�����س��ال ال��ق��ط��ام��ن، خ���الل اللقاء 

الذي جرى بدار جمل�س الأعيان، اإن القطاع 

مكانة  يحتل  الأردن  يف  والرتاثي  ال�سياحي 

املختلفة،  القت�سادية  القطاعات  بن  ب��ارزة 

حيث يعد رافدا اأ�سا�سيا لالقت�ساد الوطني، 

اأرج��اء  يف  �ساملة  تنمية  على  ال��ق��درة  ولديه 

العاملة  الأي��دي  ت�سغيل  خالل  من  الوطن، 

الأردنية.

واأ�سار اإىل اأن الزيادة يف اأعداد زوار اململكة 

جاء  ال�سياحي  بالدخل  املتحقق  والرت��ف��اع 

نتيجة الإجراءات التخفيفية، التي اتخذتها 

احلكومة بالآونة الأخرة على قيود ال�سفر، 

بعد عدة قيود فر�ستها جائحة كورونا.

من جانبهم، اأ�ساد الأعيان بدور اجلمعية 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال������رتاث ون�����س��ر ال��ت��وع��ي��ة، 

ن�سبة  لرفع  ال��رتاث  م�سادر  اإدارة  وتوحيد 

م�����س��اه��م��ة ال���ق���ط���اع يف ال���دخ���ل الج���م���ايل 

ال��وط��ن��ي، وت��ن��م��ي��ة وت��ن��وع امل�����وارد ال��رتاث��ي��ة 

وترويجها حمليا وعامليا.

البلد-عمان نب�ض 

التي  جل�سته  يف  ال������وزراء  جم��ل�����س  اأق����رَّ 

ع��ق��ده��ا ام�����س الأرب����ع����اء، ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س 

ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة نظام 

للعمل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سن  جائزة 

عي ل�سنة 2022م. التطوُّ

���ظ���ام، ���س��ي��ت��مُّ ا���س��ت��ح��داث  ومب���وج���ب ال���نِّ

باب، لتكرمي املتطّوعن  جائزة يف وزارة ال�سَّ

��زي��ن، حت��م��ل ا���س��م ���س��اح��ب ال�����س��م��ّو  امل��ت��م��يِّ

امللكي، الأمر احل�سن بن عبد اهلل الثاين، 

ويلِّ العهد.

وت���ه���دف اجل���ائ���زة اإىل ت��ر���س��ي��خ ث��ق��اف��ة 

الأردين  امل��ج��ت��م��ع  يف  ع���ي  ال���ت���ط���وُّ ال��ع��م��ل 

امل��واط��ن��ن  ت�سجيع  خ���الل  م��ن  وتنظيمه، 

وتوجيه  ��ة،  ���س��ال��ت��ط��ّوع��يَّ ب��الأع��م��ال  للقيام 

باب اإليها. طاقات ال�سَّ

كما تهدف اجلائزة اإىل تفعيل امل�سوؤوليَّة 

�������س���ات، وت���ك���رمي  ��ة ل�����دى امل���وؤ����سَّ امل��ج��ت��م��ع��يَّ

الأعمال  على  القائمة  �سات  واملوؤ�سَّ الأف��راد 

الإيجابي  الأث��ر  وذات  املتميِّزة  التطّوعيَّة 

وت�سجيع  امل�ستدامة،  التَّنمية  عمليَّة  على 

عي  اأ�سحاب الأفكار يف جمال العمل التطوُّ

وو�سع اأفكارهم مو�سع التَّنفيذ.

 األميرة دانا فراس 
تلتقي لجنة السياحة والتراث 

في مجلس األعيان 

مجلس الوزراء يقر 
نظام جائزة الحسين بن عبداهلل 

الثاني للعمل التطوعي

نب�ض البلد- عمان

 ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ال�������وزراء، ال��دك��ت��ور ب�سر 

ام�س  ال���وزراء،  برئا�سة  مكتبه  يف  اخل�ساونة، 

ال��ع��راق��ي،  وامل��ع��ادن  ال�سناعة  وزي���ر  الأرب���ع���اء، 

ال�سناعة  وزي��ر  بح�سور  اخل��ب��از،  عزيز  منهل 

وال����ت����ج����ارة وال���ت���م���وي���ن، ي���و����س���ف ال�����س��م��ايل، 

وال�سفر العراقي يف الأردن، حيدر العذاري.

واأك��������د رئ���ي�������س ال����������وزراء ع���ل���ى ال���ع���الق���ات 

الأردن  ت���رب���ط  ال���ت���ي  والأخ����وي����ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

وال�����ع�����راق، واحل����ر�����س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

خ��دم��ة  ك��اف��ة  امل���ج���الت  يف  بينهما  وال��ت��ك��ام��ل 

مل�سالح البلدين وال�سعبن ال�سقيقن.

ينظر  الأردن  اأن  ال����وزراء  رئي�س  اأك���د  كما 

ال�سرتاتيجية  امل�����س��روع��ات  لتنفيذ  ب��اه��ت��م��ام 

امل����ن����وي ت���ن���ف���ي���ذه���ا ب����ن ال���ب���ل���دي���ن، وال����ب����دء 

اأر����س  ع��ل��ى  لتنفيذها  العملية  ب����الإج����راءات 

القت�سادية  امل��دي��ن��ة  م�����س��روع  ومنها  ال��واق��ع، 

امل�����س��رتك��ة امل��زم��ع اإق��ام��ت��ه��ا ع��ل��ى احل����دود بن 

الب�سرة  النفط من  اأنبوب  وم�سروع  البلدين، 

اإىل العقبة ومنها اإىل الأرا�سي امل�سرية، والتي 

تاأتي ترجمة لتوجيهات وروؤى قيادتي البلدين 

ال��وزراء  ورئي�س  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة 

التعاون  واآل��ي��ة  الكاظمي،  م�سطفى  العراقي 

الثالثي التي تربط الأردن والعراق وم�سر.

وج���دد رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دع��م 

الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  بقيادة  الأردن، 

لرت�سيخ الأمن وال�ستقرار يف العراق ال�سقيق 

ملوا�سلة اأداء دوره الفاعل على امل�ستوى العربي 

والإقليمي والدويل.

وط��ل��ب رئ��ي�����س ال������وزراء ن��ق��ل حت��ي��ات��ه اإىل 

م�سطفى  ال��ع��راق��ي،  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 

الكاظمي، وتطلعه اإىل مزيد من التعاون بن 

البلدين ال�سقيقن.

ال�سناعة  ال��وزراء من وزير  وا�ستمع رئي�س 

واملعادن  ال�سناعة  ووزي��ر  والتموين  والتجارة 

ال��ع��راق��ي اإىل اإي��ج��از ح���ول الت��ف��اق ال���ذي مت 

ال��ت��و���س��ل اإل���ي���ه ال���ي���وم ب���ن اجل��ان��ب��ن، للبدء 

املدينة  م�سروع  لتنفيذ  العملية  ب��الإج��راءات 

الق���ت�������س���ادي���ة امل�����س��رتك��ة ع��ل��ى احل������دود بن 

اجلانبن بعد النتهاء من الإجراءات املتعلقة 

ك���اف���ة ب���امل���واف���ق���ات وال���س��ت��م��الك��ات اخل��ا���س��ة 

باملنطقة من قبل البلدين.

واأك����د وزي���ر ال�����س��ن��اع��ة وامل���ع���ادن ال��ع��راق��ي، 

ال����ذي ن��ق��ل حت��ي��ات رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ع��راق��ي 

اأن  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  لرئي�س 

اإىل  للعراق، لفتا  العمق احلقيقي  الأردن هو 

اأن اإقامة املدينة القت�سادية امل�سرتكة له اأبعاد 

يف  وال�سعبن  ال��ب��ل��دي��ن  ع��ل��ى  �ستعود  وف��وائ��د 

املجالن القت�سادي والجتماعي.

الخصاونة يلتقي وزير الصناعة والمعادن العراقي

 نب�ض البلد-عمان

اطلعت جاللة امللكة رانيا العبداهلل ام�س 

خالل زيارة اإىل حمافظة عجلون، على عدد 

�سيدات  جمعية  تنفذها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  م��ن 

ع���ج���ل���ون اخل����ري����ة ���س��م��ن م����ب����ادرة مت��ك��ن 

املُنفذ  املحدود  الدخل  وذوي  الفقرة  الأ�سر 

الردن  نهر  موؤ�س�سة  قبل  م��ن  املحافظة  يف 

بتمويل من الديوان امللكي الها�سمي.

التقت جاللتها مع  ال��زي��ارة،  ب��داي��ة   ويف 

وا�ستمعت  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء 

من رئي�سة اجلمعية ناديا الرب�سي اإىل �سرح 

ع���ن ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ة وت��اأ���س��ي�����س��ه��ا وخططها 

امل�ستقبلية.

 وت���ه���دف اجل��م��ع��ي��ة اإىل مت��ك��ن ال��ن�����س��اء 

وال���ف���ت���ي���ات ون�����س��ر ال��ت��وع��ي��ة وال���ت���اأه���ي���ل يف 

الأ�سرة،  املجالت ال�سحية والبيئية وق�سايا 

وهي جمعية غر ربحية اأ�س�ست عام 1982.

وال��ت��ق��ت ج��الل��ت��ه��ا يف ا����س���رتاح���ة ال��ب��ي��ت 

من  مب��ج��م��وع��ة  للجمعية  ال��ت��اب��ع  ال��ري��ف��ي 

وم��ب��ادرة  اجلمعية،  ب��رام��ج  م��ن  امل�ستفيدين 

ت��ن��ف��ذه��ا موؤ�س�سة  ال��ت��ي  ال������دوارة  ال��ق��رو���س 

بتكليف  املوؤ�س�سة  ق��ام��ت  حيث  الأردن،  نهر 

ومتويل من الديوان امللكي الها�سمي بتنفيذ 

الدخل  وذوي  الفقرة  الأ�سر  متكن  مبادرة 

حت�سن  يف  للم�ساهمة  ع��ج��ل��ون  يف  امل��ح��دود 

الو�سع القت�سادي واملعي�سي لالأ�سر الفقرة 

يف امل��ح��اف��ظ��ة م���ن خ����الل ت���وف���ر ال��ن��واف��ذ 

ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ل���ه���ذه الأ����س���ر وب���ن���اء ق��درات��ه��م 

اأو ت��ط��وي��ر م�����س��اري��ع  ومت��ك��ي��ن��ه��م ل��ت��اأ���س��ي�����س 

اإنتاجية مدرة للدخل توفر لهم م�سادر دخل 

منظمات  مع  ال�سراكة  خالل  من  م�ستدامة 

املجتمع املحلي الفاعلة يف املحافظة.

خرية  حملية  هيئات   10 اخ��ت��ي��ار  ومت   

وت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات م��ع��ه��ا وان�����س��اء حمافظ 

دينار  األ���ف   59 بقيمة  هيئة  لكل  متويلية 

وبناء  الهيئات  تلك  ت��دري��ب  وج���رى  اأردين، 

قدراتها لإدارة املحفظة التمويلية يف املناطق 

تنفيذ  امل���ب���ادرة  خ���الل  م��ن  ومت  امل�ستهدفة. 

للدخل. مدر  �سغر  انتاجي  م�سروع   213
 وخ����الل ال����زي����ارة، جت��ول��ت ج��الل��ت��ه��ا يف 

اجل��م��ع��ي��ة واط��ل��ع��ت ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات م��ب��ادرة 

ال����ق����رو�����س ال�����������دوارة وم���ط���ب���خ اجل��م��ع��ي��ة، 

وان�����س��م��ت اإىل جم��م��وع��ة م��ن امل�����س��ارك��ات يف 

اح���دى اجل��ل�����س��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي تنفذها 

اجلمعية.

لتن�سيق  حم���ل  يف  ج��الل��ت��ه��ا  وت���وق���ف���ت   

الأزه��ار وبيع الهدايا وا�ستمعت من �ساحبة 

ع��ن م�سروعها  اخل��ط��اط��ب��ة  ي��ق��ن  امل�����س��روع 

الذي بداأ يف عام 2017، حيث ح�سلت على 

التي  الإقرا�سية  املحفظة  متويل من خالل 

مت ان�ساءها يف حمافظة عجلون، وا�ستطاعت 

عمل  ف��ر���س   3 وت��وف��ر  م�سروعها  ت��ط��وي��ر 

ل�سيدات من املجتمع املحلي.

الملكة رانيا العبداهلل 
تطلع على برامج جمعية سيدات 

عجلون الخيرية
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 نب�ض البلد – �شذى حتامله 

ا�ضتثمار ال�ضمان االجتماعي   دخل �ضندوق 

ال�صناعة  جم���ايل  يف  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة   م�����ص��اري��ع 

والزراعة بهدف حتقيق االمن الغذائي واهتمام 

مب�ضروع الناقل الوطني .

فانه  لل�ضندوق  االلتتكتتروين  للموقع  ووفقا 

املتتتدوره جنوب  زراعتتتي يف منطقة  بتتداأ مب�ضروع 

نتتظتترا الرتتتفتتاع  االربتتتتتاح  بتتهتتدف  حتقيق  االردن 

كميات  يف  وعتتجتتز  التتزراعتتيتتة   املحا�ضيل  ا�تتضتتعتتار 

الزراعية  باال�ضافة اىل   املحا�ضيل  الكثري من  

تنويع املحفظة اال�ضتثمارية فهو ا�ضتثمار زراعي 

لل�ضندوق له اثار �ضنوية واهداف اخرى تنموية 

تهدف امل�ضتثمرين لزراعة االرا�ضي مع بع�ضهم 

. اىل حتفيز

وح�ضب املتتوقتتع يتتقتتام املتت�تتضتتروع التتزراعتتي على 

ار�ض م�ضاحتها 30 الف دومن بقيمة ت�ضل اىل 

باكورة  امل�ضروع   يعترب  حيث  دينار  مليون   13
ا�تتضتتتتتمتتارات التت�تتضتتمتتان االجتتتتتمتتاعتتي يف التتقتتطتتاع 

الزراعي .

يذكر ان ال�ضندوق ا�ضئ�ض �ضركة لال�ضتثمار 

يكون  حيث   2020 عتتام  الزراعية  وال�ضناعات 

اال�تتضتتتتتثتتمتتار متتتن ختتتالل اال�تتضتتتتتثتتمتتار يف �تتضتتركتتات 

لل�ضندوق  بالكامل  مملوكة  �ضركة  تا�ضي�ض  او 

اأواال�ضتثمار يف �ضركات تنفذ م�ضاريع  كم�ضروعي  

املال  براأ�ض  بامل�ضاهمة  والبوتا�ضيوم  الفو�ضفات 

فيه. 

وحتتت�تتتضتتتب املتتتتوقتتتتع فتتتتتان التتت�تتتضتتتنتتتدوق  يتتهتتدف 

متتتن املتت�تتضتتاركتتة بتتاملتت�تتضتتاريتتع اىل درا�تتتضتتتة اجلتتتدول 

املتتتادي  التتعتتائتتد  و  االقتتتتت�تتضتتادي لتحقيق االربتتتتاح 

وتقليل املخاطر �ضواء كانت يف قطاعات الزراعة 

اوالتعدين او البنوك واخلدمات. 

وينفذ ال�ضندوق م�ضاريع يف قطاع ال�ضياحة 

ال�ضياحية  للتنمية  الوطنية  ال�ضركة  من خالل 

العتتتتتادة تتتاأهتتيتتل فتتنتتدق »كتتتتتراون بتتتتتالزا« التتبتترا، 

وتتتاأهتتيتتل غتتترف التتنتتزالء واملتتترافتتتق االأ�تتضتتا�تتضتتيتتة يف 

فتتنتتدق »اإنتتركتتونتتتتتيتتنتتنتتتتتال« التتعتتقتتبتتة، بتتاالإ�تتضتتافتتة 

الإعتتتتتتتتتادة تتتتاأهتتتيتتتل التتت�تتتضتتتاطتتتئ املتتتتتحتتتتتاذي لتتفتتنتتدق 

»اإنركونتيننتال« العقبة، والذي �ضيوؤمن واجهة 

الفنادق  نتتزالء  العقبة من  لتتزوار مدينة  بحرية 

اإىل  باالإ�ضافة  العقبة،  واأهتتتايل  ال�ضاطئية  غري 

االإرتقاء  اإىل  تهدف  متنوعة  راأ�ضمالية  م�ضاريع 

مب�ضتوى اخلدمات التي تقدمها الفنادق. 

بقطاع  تتعلق  م�ضاريع  ال�ضندوق  نفذ  كما 

الطاقة ملا  ي�ضكله من اأهمية ا�ضراتيجية يف دفع 

عملية التنمية امل�ضتدامة لهذا حر�ض ال�ضندوق 

اال�ضتثمارات  ا�ضتثماراته من خالل  تنويع  على 

يف تتتولتتيتتد وتتتتوزيتتتع التتكتتهتتربتتاء، بتتاالإ�تتضتتافتتة اإىل 

م�ضاريع الطاقة املتجددة. 

تتعلق  اختترى  م�ضاريع  هناك  للموقع  ووفقا 

التنموية  املتتنتتاطتتق  لتتتتتطتتويتتر  التت�تتضتتمتتان  بتت�تتضتتركتتة 

م�ضاهمة  ك�ضركة   2009 عتتام  تاأ�ض�ضت  التتتتتي  

خا�ضة مملوكة بالكامل للموؤ�ض�ضة لتكون الذراع 

التحتية  البنية  لل�ضندوق لتطوير  اال�ضتثماري 

احل�ضني  املتتلتتك  ملنطقة  والتتتتت�تتضتتويتتق  واخلتتتدمتتتات 

بتتن طتتتالل التتتتتنتتمتتويتتة / املتتفتترق ومتتنتتطتتقتتة اربتتد 

تنموية   مناطق  اعالنهما  مت  واللتان  التنموية 

اعادة  يف  للم�ضاهمة  ملكية  مببادرات  اقت�ضادية 

توزيع مكت�ضبات التنمية  يف املحافظات الواعدة 

اقت�ضادًيا. 

لل�ضندوق   امل�ضاهمات  قيمة  حمفظة  وبلغت 

1,964.9 مليون دينار نهاية �ضهر اذار املا�ضي 
%15.7 من املحفظة الكلية  �ضكلت ما ن�ضبته 

 11,9 حتتوايل  ن�ضبته  ما  �ضكلت  كما  لل�ضندوق 

% من اجمايل القيمة ال�ضوقية لبور�ضة عمان 
البالغة قيمتها حوايل 16,504 مليار دينار.

البلد-عمان نب�ض 

اي�ضبني  عمان،  يف  الرنويجي  ال�ضفري  قال   

�ضيا�ضياً  نتتفتتوذاً  ميتتتتتلتتك  االأردن  ،ان  لتتيتتنتتدبتتاك 

م�ضابه  ب�ضكل  بحجمه،  لبلد  يتوقع  مما  اأكرب 

اإىل حد ما للرنويج، وهو �ضريك مهم لل�ضالم 

. الدوليني  واال�ضتقرار 

االنتتتتتتبتتتتتتاء  لتتتتتتوكتتتتتتالتتتتتتة  حتتتتتتديتتتتتتث  يف  واأكتتتتتتتتتتتتتتد 

االردنتتتتيتتتتة)بتتتترا(، مبتتنتتا�تتضتتبتتة التتعتتيتتد التتوطتتنتتي 

لبالده، على دور االأردن باعتباره الو�ضي على 

يف  واالإ�تتضتتالمتتيتتة  امل�ضيحية  املتتقتتد�تتضتتة  االأمتتاكتتن 

معربا  اال�ضتقرار  لتحقيق  وكعامل   ، القد�ض 

عتتن قلق التترنويتتج متتن التتتتتطتتورات االأختتترية يف 

الراهن. الو�ضع  القد�ض وحماوالت حتدي 

واأ�تتتضتتتاف ان التتبتتلتتديتتن يتتتتتمتتتتتعتتان بتتعتتالقتتات 

عالقاتنا  وتعود  وثيقة  و�ضداقة  جيدة  ثنائية 

عتتاًمتتا،  خم�ضني  متتن  اأكتتتر  اإىل  التتدبتتلتتومتتا�تتضتتيتتة 

وتتتتعتتتد �تتضتتفتتارتتتنتتا يف عتتتمتتتان واحتتتتتدة متتتن اأكتتترب 

على  كدليل  الرنويجية  الدبلوما�ضية  البعثات 

خمتلف  يف  الوثيقة  الثنائية  عالقاتنا  عمق 

املجاالت.

وا�ضعة  تتتعتتاونتتنتتا يف جمتتتاالت  وقتتتال:« ميتتتتتد 

لل�ضالم  م�ضركة  �ضيا�ضية  روؤية  من  وخمتلفة 

وجادة،  وثيقة  �ضيا�ضية  مناق�ضات  مع  واحلوار 

متتثتتل  عتتتديتتتدة  قتتتطتتتاعتتتات  قتتتتوي يف  تتتتعتتتاون  اإىل 

االأردن  ال�تتضتتتتت�تتضتتافتتة  االإنتت�تتضتتانتتيتتة  اال�تتضتتتتتجتتابتتة 

لتتالجتتئتتني، والتتتتتعتتلتتيتتم ، والتتطتتاقتتة ، ومتتتوؤختتتراً 

. الدفاع« 

التتنتتاجتتحتتة جلاللة  التتدولتتة  وقتتتال ان زيتتتارة 

اذار  االأردن يف  اإىل  �ضونيا  وامللكة  امللك هارالد 

التتوثتتيتتقتتة  التتعتتالقتتة  2020، عتتتززت هتتتذه  عتتتام 

والتت�تتضتتداقتتة واأعتتتتادت تتتعتتزيتتز روؤيتتتتتنتتا واأهتتدافتتنتتا 

اتفاقية  على  التوقيع  خاللها  ومت   ، امل�ضركة 

زيارة  ان  واأ�ضاف  منتظمة.  �ضيا�ضية  م�ضاورات 

يف  الرنويج  اإىل  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

اأختتتترى االهتتتتتمتتام  اأظتتهتترت متتترة  املتتا�تتضتتي،  اآذار 

التتقتتوي والتتعتتالقتتات التتوثتتيتتقتتة احلتتقتتيتتقتتيتتة على 

جتتمتتيتتع املتت�تتضتتتتتويتتات، وحتت�تتضتتر جتتاللتتتتته ختتالل 

للقوات  م�ضركة  ع�ضكرية  تتتدريتتبتتات  زيتتارتتته 

االأردنتتتتيتتتتة والتتترنويتتتجتتتيتتتة، متت�تتضتتريا اىل انتتتته يف 

تتا  التت�تتضتتنتتوات االأختتتتتترية، طتتتتورت التتترنويتتتج اأيتت�تتضً

اطتتترهتتتا  االأردن  متتتتع  قتتتتوًيتتتتا  دفتتتاعتتتًيتتتا  تتتتعتتتاوًنتتتا 

التدريبات  هتتذه  مثل  الإجتتراء  اتفاقية  توقيع 

البلدين. بني  امل�ضركة 

الثنائي  االت�ضال  اإىل  باالإ�ضافة  اأنتته  واأكتتد 

�ضريًكا  تتا  اأيتت�تتضً االأردن  يعترب   ، للغاية  الوثيق 

االأطراف  متعدد  امل�ضتوى  على  للرنويج  مهًما 

دويل  قتتانتتوين  لنظام  قتتوي  متتوؤيتتد  كتتالنتتا  حيث 

تتا ان التتترنويتتتج حتتالتتًيتتا  قتتتوي، ويتتعتتزز هتتتذا اأيتت�تتضً

عتت�تتضتتو متتنتتتتتختتب يف جمتتلتت�تتض االأمتتتتتن، والتتتواقتتتع 

اأوكرانيا.  بعد غزو  والعامل  اأوروبا  اجلديد يف 

وقتتتال اإنتتنتتا نتتتتت�تتضتتاور بتتا�تتضتتتتتمتترار وعتتن كتتثتتب مع 

�تتضتتركتتائتتنتتا االأردنتتتتيتتتتني يف االأمتتتتتتور والتتقتت�تتضتتايتتا 

االأو�ضط  ال�ضرق  يف  واالأمتتن  بال�ضالم  املتعلقة 

اإقتتلتتيتتمتتيتتة  جتتتهتتتة  االأردن  بتتت�تتتضتتتفتتتة  والتتتتتتعتتتتتتامل، 

فتتاعتتلتتة متتهتتمتتة لتتتتتحتتقتتيتتق اال�تتضتتتتتقتترار والتت�تتضتتالم 

والو�صاطة.

وا�ضار اىل ان االأردن اأثبت على مر ال�ضنني 

اأنتتتتته متت�تتضتتيتتف كتتتترمي لتتلتتعتتديتتد متتتن التتالجتتئتتني 

واالأمن  االأمان  وفر  حيث  ال�ضوريني  واخرهم 

اإن  اىل  م�ضريا  اإليه،  احلاجة  اأم�ض  يف  هم  ملن 

االأردن  اأظتتهتترهتتا  التتتتتي  واالإنتت�تتضتتانتتيتتة  الت�ضامن 

اإليها يف  اأمثلة مهمة يجب النظر  بهذا االإطار 

الرنويج  ظلت   ، ال�ضبب  ولهذا  االأوقتتتات،  هتتذه 

�تتتضتتتريتتتًكتتتا ثتتتابتتتًتتتتا لتتتتتتتالأردن ، و�تتتضتتتاهتتتمتتتت بتتتاأكتتتر 

عتتام  متتنتتذ  اأمتتتريكتتتي  دوالر  متتلتتيتتون   200 متتتن 

وحتقيق  االإن�ضانية  اجلهود  مل�ضاعدة   2013
اال�تتضتتتتتقتترار. وقتتتتال: نتتعتتتتتقتتد اأنتتته يتتجتتب تتتوفتتري 

حتتتيتتتاة كتتترميتتتة لتتالجتتئتتني حتتتتتى يتتتتتمتتكتتنتتوا متتن 

توفري  على  خا�ض  ب�ضكل  ركتتزنتتا  وقتتد  التتعتتودة، 

واال�ضتخدام  النقد  على  القائمة  التتتتتدختتالت 

املتتبتتتتتكتتر لتتلتتتتتكتتنتتولتتوجتتيتتا ، وهتتتتو جمتتتتال يتتلتتعتتب 

كتتان مهًما يف  والتتذي   ، رائتتًدا  دوًرا  االأردن  فيه 

امل�ضاعدات  تكون  اأن  ل�ضمان  املبذولة  اجلهود 

االأ�ضا�ضي  الركيز  كان  كما  فاعلة،  االإن�ضانية 

االآختتتتتتر لتتدعتتمتتنتتا هتتتتو �تتتضتتتمتتتان التتتو�تتتضتتتول اإىل 

مت  التتذيتتن   ، التتالجتتئتتني  لتتالأطتتفتتال  جيد  تعليم 

االأردنتتيتتة  املتتدار�تتض  اإىل  التتو�تتضتتول  حتتق  منحهم 

االأردنتتيتتة  للحكومة  امل�ضركة  للجهود  نتيجة 

الدوليني. وال�ضركاء 

التتتالجتتتئتتتني  اأزمتتتتتتتة  الأن  نتتتتظتتتتًرا  واأ�تتتتتتضتتتتتتاف: 

تركيزنا  حولنا  فقد   ، االأمتتد  طويلة  اأ�ضبحت 

االأجل  طويلة  التنمية  من  ملزيد  دعمنا  وزدنا 

، متتتع التتتركتتتيتتتز بتت�تتضتتكتتل ختتتا�تتتض عتتلتتى التتتتتعتتلتتيتتم 

الدعم  ا�ضتمرار  اإىل  بتتاالإ�تتضتتافتتة   ، والتوظيف 

فاإننا  لذلك  �ضعفاً،  االأكتتر  للفئات  االإن�ضاين 

االإ�تتتضتتتالح  نتتحتتو  االأردن  جتتتهتتتود  تتتا  اأيتتت�تتتضً نتتتدعتتتم 

االقتتتتت�تتضتتادي والتتنتتمتتو املتت�تتضتتتتتدام وختتلتتق فتتر�تتض 

العمل مع البنك الدويل، م�ضريا اىل ان وزير 

اخلارجية الرنويجي �ضدد يف موؤمتر بروك�ضل 

متتلتتتتتزمتتة  تتتتتزال  التتترنويتتتج ال  اأن  عتتلتتى  االأختتتتتري 

ي�ضت�ضيفهم  الذين  لالجئني  الدعم  بتقدمي 

ب�ضخاء. االأردن 

تتا متتانتتًحتتا متتهتتًمتتا  وقتتتال تتتظتتل التتترنويتتتج اأيتت�تتضً

طويل االأجل لالأونروا ، ونحن نعمل عن كثب 

الالجئني  حقوق  احتترام  ل�ضمان  االأردن  مع 

هذا  وقمنا  احتياجاتهم  وتلبية  الفل�ضطينيني 

التتعتتام بتتزيتتادة متت�تتضتتاهتتمتتتتتنتتا بتت�تتضتتكتتل اأكتتترب لتتدعتتم 

االونروا .

تتا يف حتتتوار مع  وقتتتال اأنتتنتتا متتنتتختترطتتون اأيتت�تتضً

االأردن حول حقوق االإن�ضان ، وندعم املنظمات 

واملتت�تتضتتاريتتع التتتتتي تتت�تتضتتعتتى اإىل تتتعتتزيتتز املتتجتتتتتمتتع 

املتتتتدين املتتحتتلتتي واحتتتتترام حتتقتتوق االإنتتت�تتتضتتتان يف 

التتبتتالد ، وختتا�تتضتتة حتتقتتوق املتتتراأة واملتت�تتضتتاواة بني 

اجلتتنتت�تتضتتني. وحتتتول التتتتتعتتاون االقتتتتت�تتضتتادي قتتال 

وفر�ض  اال�تتضتتتتتثتتمتتارات  تعزيز  اإىل  نتتهتتدف  انتتنتتا 

بتترنتتامتتج  دعتتتم  ختتتالل  متتن   ، االأردن  التتعتتمتتل يف 

وتتتعتتزيتتز  االقتتتتت�تتضتتاديتتة  لتتالإ�تتضتتالحتتات  االأردن 

االبتكار  جمال  يف  والتعاون  الثنائية  التجارة 

واال�تتتضتتتتتتتثتتتمتتتارات متتتن التت�تتضتتركتتات التترنويتتجتتيتتة، 

واال�ضتثمار  التجارة  م�ضتويات  ان  اىل  م�ضريا 

هناك  ولكن  تقليديا،  متوا�ضعة  البلدين  بني 

ولهذه  بها،  والنهو�ض  للتو�ضع  كبرية  اإمكانات 

هارالد  للملك  الدولة  زيارة  رافق  فقد  الغاية 

اإىل  كتتبتتري  نتترويتتجتتي  جتتتتاري  وفتتتد  االأردن  اإىل 

جتتانتتب وزيتتتر التتتتتجتتارة بتتهتتدف زيتتتتادة التتتتتعتتاون 

واالقت�ضادي. التجاري 

الرنويجية  ال�ضركات  من  للعديد  وعر�ض 

كتتانتتون  �تتضتتهتتر  يف  اأنتتتته  اىل  متت�تتضتتريا  االأردن  يف 

اإنتتتتتتتاج  التتتتثتتتتاين املتتتا�تتتضتتتي مت افتتتتتتتتتتتاح متت�تتضتتنتتع 

التتزرقتتاء  يف  الرنويجية  جوتن  ل�ضركة  جديد 

واأ�تتضتتبتتحتتت متتنتتتتتجتتات جتتتوتتتتن التتتترائتتتتدة عتتاملتتًيتتا 

وقتتال  واالإقتتلتتيتتمتتي.  االأردين  ال�ضوق  اإىل  اأقتترب 

ان لتتلتترنويتتج تتتاريتتختتا طتتويتتال يف االنتتختتراط يف 

واإ�ضرائيل  فل�ضطني  بتتني  وامل�ضاحلة  ال�ضالم 

 1995 و   1993 اأو�تتضتتلتتو يف  اتتتفتتاقتتيتتات  متتنتتذ 

املخ�ض�ضة  االت�ضال  جلنة  التترنويتتج  وتتتراأ�تتض   ،

لتتتتتنتت�تتضتتيتتق املتتت�تتتضتتتاعتتتدات التتتدولتتتيتتتة املتتقتتدمتتة اإىل 

التت�تتضتتعتتب التتفتتلتت�تتضتتطتتيتتنتتي بتتتهتتتدف بتتتنتتتاء اأ�تتتضتتتا�تتتض 

متتوؤ�تتضتت�تتضتتي واقتتتتتتت�تتتضتتتادي لتتتدولتتتة فتتلتت�تتضتتطتتيتتنتتيتتة 

التتو�تتضتتع  ان حتتت�تتضتتني  متت�تتضتتريا اىل  متت�تتضتتتتتقتتبتتلتتيتتة 

اأخرى. اأولوية  هو  غزة  ل�ضكان  بالن�ضبة 

ال�ضراع  من  االأ�ضا�ضي  موقفنا  اأن  واأ�ضاف 

عليه  املتفاو�ض  الدولتني  حتتل  وان  يتغري  مل 

هو الذي �ضيخلق �ضالًما دائًما وم�ضتداًما بني 

م�ضتداًما  الدولتني  حل  يكون  ولكي  الطرفني 

التتقتتانتتون  متتع  يتتتتتمتتا�تتضتتى  اأن  يتتجتتب  اأنتتته  نعتقد   ،

التتتدويل. وبتتني ان التترنويتتج حتتذرت متتن اتخاذ 

اإجراءات اأحادية اجلانب وان اأي �ضم لالأر�ض 

بتتالتتقتتوة هتتو اأمتتتر غتتري متتقتتبتتول ويتتتتتعتتار�تتض مع 

الدويل. القانون 

رئي�ضًيا  دوًرا  لالأردن  اأن  ب�ضدة  نوؤمن  وقال 

بتتتاعتتتتتتتبتتتاره التتتو�تتتضتتتي عتتلتتى االأمتتتتاكتتتتن املتتقتتد�تتضتتة 

وكعامل  التتقتتد�تتض،  يف  واالإ�تتضتتالمتتيتتة  امل�ضيحية 

من  قتتلتتقتتون  نتتحتتن  لتتذلتتك  اال�تتضتتتتتقتترار  لتحقيق 

التتتتتتتطتتتورات االأختتتتترية يف التتقتتد�تتض وحمتتتتاوالت 

الراهن. الو�ضع  حتدي 

وحتتتتول التتتيتتتوم التتوطتتنتتي لتتلتترنويتتج قتتتتال ان 

الد�ضتور،  بيوم  ايار  من   17 يف  حتتفل  بالده 

اأكتترب االحتتتتتفتتاالت يف التتعتتام، ويكون  وهتتو اأحتتد 

هتتتنتتتاك متتت�تتتضتتتريات لتتتالأطتتتفتتتال، وتتت�تتضتتري التتفتترق 

الوطنية  باملالب�ض  النا�ض  وجموع  املو�ضيقية 

التتقتترى واملتتدن  التت�تتضتتوارع يف جميع  التتتتتي متتتالأ 

اليوم بد�ضتور  اأنحاء البالد ونحتفل  يف جميع 

اأقتتتتدم  ثتتتتاين  وهتتتتو   -  1814 لتتتعتتتام  التتتترنويتتتتج 

العامل. د�ضتور مكتوب يف 

 مشروع زراعي لصندوق استثمار الضمان االجتماعي بقيمة
 13 مليون دينار  

 السفير النرويجي: االردن يملك نفوذا سياسيا أكبر مما
 يتوقع لبلد بحجمه

نب�ض البلد- العقبة

العامة واالإ�تتضتتكتتان،  االأ�تتضتتغتتال  افتتح وزيتتر   

املتتهتتنتتد�تتض يتتحتتيتتى التتكتت�تتضتتبتتي امتتت�تتتض االربتتتعتتتاء، 

يف التتعتتقتتبتتة، متتدر�تتضتتتتتي االأمتتتتل لتتلتتغتتة االإ�تتتضتتتارة 

التتتتداجمتتتتة التتتثتتتانتتتويتتتة املتتختتتتتلتتطتتة والتتتتتا�تتضتتعتتة 

الوكالة  مدير  ترافقه  املختلطة،  االأ�ضا�ضية 

االأمريكية للتنمية الدولية، �ضريي كارلني.

وقتتتتتال التتكتت�تتضتتبتتي ختتتتالل افتتتتتتتتتتتاح متتدر�تتضتتة 

منطقة  �ضلطة  رئي�ض  ح�ضره  التتتذي  االأمتتتل 

نايف  املهند�ض  اخلا�ضة  االقت�ضادية  العقبة 

الرفايعة،  حممد  العقبة  وحمتتافتتظ  بخيت، 

االإداريتتتة  لل�ضوؤون  الربية  وزارة  عتتام  واأمتتني 

واملالية الدكتورة جنوى قبيالت، اإن التعاون 

والتت�تتضتتراكتتة بتتني وزارتتتتتي االأ�تتضتتغتتال والتتربتتيتتة، 

للتنمية  االمتتتريكتتتيتتتة  التتتوكتتتالتتتة  متتتن  وبتتتدعتتتم 

حتقيق  يف  ي�ضاهم   ،)USAID( التتدولتتيتتة 

من  للتعليم  الوطنية  اال�ضراتيجية  اهداف 

ومتتتزودة  �ضاملة  تعليمية  بيئة  تتتوفتتري  حيث 

بالتقنيات احلديثة، وادماج ذوي االحتياجات 

اخلا�ضة يف عملية التعليم وامل�ضاعدة يف احلد 

من االكتظاظ يف الف�ضول الدرا�ضية املوجودة 

يف املتتدار�تتض واحلتتتد متتن املتتدار�تتض التتتتتي تعمل 

ا�ضتدامة  متتن  تقلل  والتتتتتي  الفرتني  بنظام 

التتبتتنتتيتتة التتتتتحتتتتتيتتة وال تتتتتتمتتا�تتضتتى متتتع التتبتتيتتئتتة 

التعليمية املنا�ضبة.

اأي�ضا يف توفري  وتابع، ان التعاون ي�ضاهم 

القدرة على زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم 

وا�ضفا  ال�ضكاين،  النمو  ال�ضتيعاب  اال�ضا�ضي 

اختتريا  افتتاحها  مت  التي  املدر�ضية  امل�ضاريع 

بالنموذجية  اململكة  مناطق  متتن  العديد  يف 

وتلبي املتطلبات احلديثة للعملية التعليمية 

التي نطمح بان يرتادها ابناوؤنا.

وبني الك�ضبي اأن مدر�ضة االأمل ذات طابع 

ختتا�تتض لتتتذوي االحتتتتتيتتاجتتات اخلتتا�تتضتتة، تعطي 

التت�تتضتتم حتتيتتث مت ت�ضميمها  لتتلتتطتتالب  االأمتتتتل 

لتتتتتتتتنتتا�تتضتتب متتتع احتتتتتيتتاجتتاتتتهتتم ومتت�تتضتتاعتتدتتتهتتم 

ولتحقيق  املجتمع  يف  اإيتتجتتابتتي  بتتتدور  للقيام 

بتتاالأجتتهتتزة  تتتزويتتدهتتا  طموحاتهم متتن ختتالل 

اخلا�ضة لهذه الغاية. واأ�ضار اإىل اأن االأعمال 

مبتت�تتضتتروع متتدر�تتضتتة االأمتتتتتل �تتضتتمتتلتتت اإنتت�تتضتتاء 3 

حيث  وروف(  وثتتتاين  واأول  )اأر�تتتضتتتي  طتتوابتتق 

علوم  خمتربات  من  االأر�ضي  الطابق  يتكون 

وغتترفتتة ديتتزل وغتترفتتة بويلر وغتترفتتة كهرباء 

ومتت�تتضتتتتتودع كتتتتتب ووحتتتتتدات �تتضتتحتتيتتة ويتتتتتكتتون 

وغتترفتتة  معلمني  غتترفتتة  متتن  االأول  التتطتتابتتق 

ووحتتدات  �ضفية  وغتترف  ومطبخ  اجتماعات 

�ضحية ويتتتتتكتتون التتطتتابتتق التتثتتاين متتن غتترف 

�تتضتتفتتيتتة ووحتتتتتتدات �تتضتتحتتيتتة، بتتتاالإ�تتتضتتتافتتتة اإىل 

االعتتتمتتتال اخلتتارجتتيتتة متتن متتالعتتب واأر�تتضتتفتتة 

علما باأن املدر�ضة جمهزة لذوي االحتياجات 

اخلا�صة.

ولتتفتتت اإىل اإ�تتضتتهتتامتتات املتتتدار�تتتض التتتتتي يتم 

من  جتتزء  و�تتضتتد  التتعتتبء  تخفيف  يف  ت�ضيديها 

التتربتتيتتة  وزارة  يف  املتتتتتتتزايتتتدة  االحتتتتتتتيتتتاجتتتات 

الإن�ضاء  احلتتايل  امل�ضروع  اأن  مبينا  والتعليم، 

املتتتدار�تتتض واملتتتمتتتول متتتن التتوكتتالتتة االمتتريكتتيتتة 

للتنمية الدولية ي�ضعى اإىل بناء وتاأثيث 25 

مدر�ضة حكومية يف جميع انحاء اململكة، ومت 

االنتهاء من بناء 12 مدر�صة جديدة.

وا�ضاد الك�ضبي بتعاون الوكالة االمريكية 

الواليات  و�ضعب  وحكومة  الدولية  للتنمية 

املتحدة االمريكية على هذا الدعم املتوا�ضل، 

يف  امل�ضرك  التعاون  من  املزيد  اإىل  متطلعا 

امل�ضتقبل.

متتتتن جتتتهتتتتتتتهتتتا، قتتتالتتتت كتتتتارلتتتتني »عتتنتتدمتتا 

تتت�تتضتتتتتثتتمتتر التتتوكتتتالتتتة االأمتتتتريكتتتتيتتتتة لتتلتتتتتنتتمتتيتتة 

ن�ضتثمر  فاإننا  الدامج،  التعليم  يف  الدولية 

يف االإمتتتكتتتانتتتات التتبتت�تتضتتريتتة جلتتمتتيتتع االأطتتفتتال 

وال�ضباب يف اململكة ».

ب�ضراكتنا  جدا  فخورون  »نحن  واأ�ضافت، 

متتع وزارتتتتي االأ�تتضتتغتتال والتتربتتيتتة«، متتوؤكتتدة اأن 

املتتتدار�تتتض احلتتديتتثتتة هتتي اأمتتثتتلتتة ممتتتتتازة على 

التت�تتضتتراكتتة والتتعتتالقتتة املتتمتتيتتزة متتتع احلتتكتتومتتة 

االأردنية.

متتتديتتترة متتتدر�تتتضتتتة االمتتتتتل لتتلتتغتتة االإ�تتتتضتتتتارة 

التتتتداجمتتتتة �تتتضتتتالم جمتتتتتايل، ا�تتتتضتتتتادت بتتجتتهتتود 

التتتوكتتتالتتتة يف اإنتتت�تتتضتتتاء و�تتتضتتتيتتتانتتتة املتتتتتدار�تتتتتض يف 

يف�ضي  التتتتتتتعتتتاون  هتتتتذا  ان  متتتوؤكتتتدة  املتتمتتلتتكتتة، 

اىل ختتدمتتة املتتجتتتتتمتتع املتتحتتلتتي، وختتا�تتضتتة فئة 

العون  وتتتقتتدمي  ذوي االحتتتتتيتتاجتتات اخلتتا�تتضتتة 

وامل�ضاعدة لهم ولذويهم .

التا�ضعة  متتدر�تتضتتة  متتديتترة  بينت  بتتدورهتتا، 

اال�تتضتتا�تتضتتيتتة املتتختتتتتلتتطتتة �تتضتتعتتاد التتتدرد�تتتضتتتاوي، 

اأن متت�تتضتتروع املتتدر�تتضتتة يتتتتتاألتتف متتن 4 طتتوابتتق 

)ار�ضي  طوابق  و3  امتار   4507 مب�ضاحة 

واأول وثتتتتاين( ويتتتتتكتتون طتتابتتق التتتتت�تتضتتويتتة من 

وغرفة  ادارة  ومكتب  مدير  ومكتب  ح�ضانة 

وقاعة  ومق�ضف  حا�ضوب  وغرفة  متتوؤمتتترات 

متتتتتتتعتتتددة االغتتتتترا�تتتتتض ومتتكتتتتتبتتة وغتتتترفتتتتة فتتن 

وخمترب جيولوجيا وفيزياء وخمترب كيمياء 

وغرفة تدريب مهني وغرفة عناية باالأطفال 

ووحدات �ضحية وخزان ماء وغرفة م�ضخات 

االر�ضي من  الطابق  ويتكون  كتب  وم�ضتودع 

وغرفة  معلمني  ومركز  �ضفية  غرفة   12
ووحتتدة  وغتترف  اخلا�ضة  االحتياجات  لتتذوي 

�ضحية للطالب وغرفة مر�ضد وغرفة نائب 

وغتتترفتتتة كتتهتتربتتاء ومتت�تتضتتتتتودع ومتتكتتتتتب تعليم 

خا�ض، ويتكون الطابق الثاين من 12 غرفة 

�ضفية.

نب�ض البلد- عمان

اأ�تتضتتدرت وزارة التتتزراعتتتة، امتت�تتض التتثتتالثتتاء، 

الأ�ضماك  نفوق  مالب�ضات  فيه  و�ضحت  بيانا 

»الكارب« يف مزارع بوادي االأردن خالل االأيام 

املا�ضية.

االأعتترا�تتض  اأن  بيانها،  التتتوزارة، يف  وك�ضفت 

بداأت بالظهور قبل 4 اأيام على اأ�ضماك الكارب 

دون غريها متتن االأ�تتضتتمتتاك يف متتتزارع حمتتددة 

التي  التتزور  االأردن، خا�ضة يف مناطق  بتتوادي 

املتتيتتاه متتن نهر  تعتمد يف جتتزء منها على جتتر 

حالة  وجتتتود  احتمالية  اإىل  م�ضرية  االأردن، 

وبائية تهدد مزارع االأ�ضماك. واأ�ضارت اإىل اأن 

لعينات جمعتها من  املخربي  الفح�ض  نتائج 

االأ�ضماك النافقة، اأظهرت  وت�ضريح  مزارع   4
ب�ضكل مبدئي وجود طفيليات خارجية »قمل 

ال�ضمك«، وعزل فطر »امليكور« من االأعالف، 

بتتيتتنتتمتتا تتت�تتضتتري بتتعتت�تتض االأعتتتترا�تتتتض التت�تتضتتريتتريتتة 

»االأكتتلتتيتتنتتيتتكتتيتتة« اإىل متتر�تتض فتتريو�تتضتتي كتتوي 

يف  م�ضوؤوال  كتتان  التتذي   ،)KHV( الهرب�ض 

بع�ض دول اجلوار عن نفوقات وبائية الإ�ضماك 

الكارب.

اأنتتتهتتتا تتابع  بتتيتتانتتهتتا،  التتتتتتتوزارة، يف  واأكتتتتتتدت 

النفوقات، واأنها �ضت�ضع برنامج الإدارة املر�ض 

واحلتتتتتد متتتن اأ�تتتتضتتتتراره عتتلتتى املتتتتتدى التتقتت�تتضتتري 

الزراعة  وزير  اأن  مبينة  والطويل،  واملتو�ضط 

با�ضترياد  اخلا�ضة  االإجتتراءات  بتخفيف  وجه 

مع  التعامل  تخدم  م�ضادات  اأو  عالجات  اأي 

هذا املر�ض.

تاما مع  اأن هناك تعاونا وتوا�ضال  وبينت 

البحرية  واالأحتتيتتاء  االأ�تتضتتمتتاك  متتربتتي  جمعية 

اإىل  م�ضرية  حثيثة،  ب�ضكل  املتتو�تتضتتوع  ملتابعة 

املتابعة  ال�تتضتتتتتدامتتة  متت�تتضتتركتتة  جلتتنتتة  ت�ضكيل 

والتن�ضيق بني اجلانبني.

اأن هذا املر�ض ال ينتقل لالإن�ضان،  واأكتتدت 

وال ي�ضكل اأي خطر على �ضحته حتى يف حال 

فقط  يوؤثر  واأنتته  م�ضابة،  اأ�ضماكا  ا�ضتهالكه 

اأعتتداد نفوقها،  على االأ�ضماك من خالل رفع 

م�ضددة على جودة املنتج املحلي من االأ�ضماك 

ومتابعتها الدائمة لهذا القطاع.

نب�ض البلد- عمان

جولته  املتنقل  االأطتتفتتال  متحف  ا�ضتاأنف   

االأغتتوار اجلنوبية  لتتواء  العام يف  االأوىل لهذا 

�ضهر  ختتالل  توقفه  بعد  التتكتترك  حمافظة  يف 

رم�ضان املبارك وعطلة عيد الفطر ال�ضعيد.

وقتتتتتتال املتتتتتتتحتتتف يف بتتتيتتتان �تتضتتحتتفتتي امتت�تتض 

االربتتتعتتتاء اإن اجلتتتولتتتة كتتانتتت قتتتد بتتتتتداأت لتتهتتذا 

اأن  لها  املقرر  ومن  املا�ضي،  �ضباط   24 العام 

جتوب حمافظات اجلنوب من العقبة وانتهاء 

باالأغوار اجلنوبية يف 31 اأيار احلايل.

ويتتفتتتتتح متتتتتحتتف االأطتتتفتتتال املتتتتتنتتقتتل اأبتتوابتته 

لتتلتتعتتائتتالت واملتتتتدار�تتتتض بتت�تتضتتكتتل جمتتتاين ختتالل 

جتتوالتتته التتتتتي تتتقتتام فتتعتتالتتيتتاتتتهتتا يف التت�تتضتتاالت 

املحافظات،  يف  املتتدار�تتض  ومتت�تتضتتارح  الريا�ضية 

العديدة  التعليمية  املحطات  لعر�ض  وذلتتتك 

كالقبة  املتتتتتحتتركتتة؛  حافلته  يف  يحملها  التتتتتي 

الفلكية وحمطة الطاقة من حولنا وحمطة 

ي�ضتمتع  والتي  املدينة،  �ضاحة  وحمطة  الفن 

االآن  حتى  جمموعهم  بلغ  التتذيتتن  زواره  بها 

انطالقة جوالته  زائتتر منذ  التتف   340 نحو 

عتتتام متحف  متتديتترة  واأ�تتتضتتتارت   .2012 عتتتام 

التتروؤيتتة  اإىل  التتدلتتق،  �ضو�ضن  االأردن  االأطتتفتتال 

التي انبثقت منها فكرة املتحف املتنقل كجزء 

لنقل  التتهتتادفتتة  لتتلتتكتتل«  »متحفنا  متتبتتادرة  متتن 

على  القائمة  التفاعلية  التعليمية  التجربة 

الّلعب جلميع االأطتتفتتال يف  التعلم من ختتالل 

بينهم  يحول  اأن  دون  اململكة  حمافظات  كتتل 

وبتتتني ذلتتتك اأيتتتة عتتوائتتق جتتغتترافتتيتتة اأو متتاديتتة، 

�ضركاء  للمبادرة من  الداعمني  مثمنة جهود 

املتحف من القطاعني العام واخلا�ض.

ويتتتتنتتتتدرج بتتترنتتتامتتتج املتتتتتحتتف املتتتتتنتتقتتل حتت 

مبادرة »متحفنا للكل« املدعومة من موؤ�ض�ضات 

جعل  اإىل  ت�ضعى  والتتتتتي  وختتا�تتضتتة،  حتتكتتومتتيتتة 

اأطفال  لكل  متاحًة  التعليمية  املتحف  جتربة 

املبادرة  هتتذه  مظلة  حتت  يندرج  كما  االأردن. 

اأيتت�تتضتتا بتتترامتتتج زيتتتتتتارات املتتتتدار�تتتتض احلتتكتتومتتيتتة 

وبرنامج  )االأونتتتروا(،  الغوث  وكالة  ومدار�ض 

زيارات اجلمعيات اخلريية ودور رعاية االأيتام 

واالأيتتام  االجتماعية،  التنمية  لتتوزارة  التابعة 

املتتفتتتتتوحتتة، وبتترنتتامتتج زيتتتتتارات االأطتتتفتتتال ذوي 

االإعاقة واملراكز املخت�ضة بذوي االإعاقة.

 وزير األشغال يفتتح مدرستين
 في العقبة

 الزراعة توضح مالبسات نفوق 
أسماك في وادي األردن

 متحف األطفال المتنقل يستأنف 
جولته في لواء األغوار الجنوبية

نب�ض البلد- عمان

 احتفل ام�ض االأربعاء يف املجل�ض االأعلى 

حلقوق االأ�ضخا�ض ذوي االإعاقة

يف  امل�ضاركني  من  الثاين  الفوج  بتخريج 

الربنامج التدريبي »اإعداد وتاأهيل املقيمني 

االأ�ضخا�ض  خلدمات  الوطنية  املعايري  على 

واإ�تتضتتطتتراب طيف  التتذهتتنتتيتتة  االإعتتتاقتتتة  ذوي 

مهند  املجل�ض  عتتام  اأمتتني  برعاية  التوحد«، 

العزة.

واأنتتتهتتتى متتتتتطتتلتتبتتات التتربنتتامتتج التتتتتدريتتبتتي 

22 م�����ص��ارك��اً  بتت�تتضتتقتتيتته التتنتتظتتري والتتعتتمتتلتتي 

72 متقدما للربنامج. وم�ضاركة من اأ�ضل 

�صاعة   65 التتنتتظتتري  اجلتتانتتب  وتتت�تتضتتمتتن 

العملي  اجلتتانتتب  ت�ضمن  حتتني  يف  تدريبية، 

عتتمتتلتتيتتة تتتقتتيتتيتتم املتتتوؤ�تتتضتتت�تتتضتتتات عتتلتتى املتتعتتايتتري 

االإعاقة  ذوي  االأ�ضخا�ض  خلدمات  الوطنية 

التتذهتتنتتيتتة وا�تتضتتطتتراب طتتيتتف التتتتتوحتتد حتت 

60 ���ص��اع��ة  اإ�تتتتضتتتتراف املتتتدربتتتني مبتتتا يتتتعتتتادل 

نظري  اختبارين  عقد  ذلتتك  تبع  تدريبية، 

الذي  الربنامج  وياأتي  للم�ضاركني.  وعملي 

الدولية  اجلمعية  ملنهجية  وفتتقتتاً  اإعتتتداد  مت 

املجل�ض  جتتهتتود  �ضمن  )االإ�تتضتتكتتوا(  لتتلتتجتتودة 

لتتيتت�تتضتتبتتح جتتهتتة رائتتتتتتدة يف جمتتتتال التتتتتقتتيتتيتتم 

ومتتنتتح االعتتتتتمتتاد لتتلتتمتتوؤ�تتضتت�تتضتتات التتعتتامتتلتتة مع 

املتت�تتضتتتتتوى  االأ�تتضتتختتا�تتض ذوي االإعتتتاقتتتة عتتلتتى 

واالإقليمي. الوطني 

تتتتاأهتتتيتتتل فتتريتتق  التتتربنتتتامتتتج اىل  ويتتتهتتتدف 

متتقتتيتتمتتني متتتن داختتتتتل وختتتتتتارج املتتجتتلتت�تتض من 

العلمية  والتتدرجتتات  التخ�ض�ضات  خمتلف 

العالقة  ذات  التت�تتضتتريتتكتتة  اجلتتهتتات  وخمتتتتتلتتف 

التقييمية  التتتتزيتتتتارات  لتتتتتنتتفتتيتتذ  لتتلتتمتت�تتضتتاركتتة 

لتتتلتتتمتتتوؤ�تتتضتتت�تتتضتتتات التتتعتتتامتتتلتتتة متتتتع االأ�تتتضتتتختتتا�تتتض 

واإ�تتضتتطتتراب طيف  التتذهتتنتتيتتة  االإعتتتاقتتتة  ذوي 

التتتتتتتوحتتتد، والتتتتتتتتتاأكتتتتد متتتتن متت�تتضتتتتتوى جتتتتودة 

لتتتالأ�تتتضتتتختتتا�تتتض ذوي  املتتتتقتتتتدمتتتتة  اخلتتتتتدمتتتتتات 

االإعتتتاقتتتة، والتتتتتحتت�تتضتتني املتت�تتضتتتتتمتتر عتتلتتى جتتودة 

هتتتتذه اخلتتتدمتتتات والتتتتتتتتتزام اجلتتتهتتتات املتتعتتنتتيتتة 

. بتطبيقها

جمموعة  توفري  بهدف  الربنامج  وجتتاء 

اىل  املتتعتتايتتري،  على  وتاأهيلهم  املقيمني  متتن 

بهم  لال�ضتعانة  موؤهلة  كتتوادر  اإيجاد  جانب 

التدريبية  والتتتتتدورات  التتور�تتضتتات  تنفيذ  يف 

االأ�ضخا�ض  مع  العاملة  املوؤ�ض�ضات  وتثقيف 

االإعتتتاقتتتة يف جمتتتال االعتتتتتتتمتتتاد، ونتت�تتضتتر  ذوي 

ثتتقتتافتتة االعتتتتتمتتاد وزيتتتتتادة التتوعتتي بتتهتتا لتتدى 

املتتوؤ�تتضتت�تتضتتات التتعتتامتتلتتة متتتع االأ�تتضتتختتا�تتض ذوي 

االإعاقة.

 تخريج المشاركين ببرنامج المعايير الوطنية لخدمات 
ذوي اإلعاقة الذهنية
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والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزي���ر  ب��ح��ث    

يو�صف ال�صمايل ووزير ال�صناعة واملعادن العراقي 

م��ن��ه��ل اخل��ب��از ال��ي��وم االرب���ع���اء ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات 

املتعلقة  واالج����راءات  امل�صتجدات  واآخ��ر  الثنائية، 

االأردن  بني  امل�صرتكة  ال�صناعية  املدينة  مب�صروع 

والعراق.

وح�����ص��ر ال��ل��ق��اء واج���ت���م���اع اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 

ال�صفري  لل�صناعة  االأردن���ي���ة  ال��ع��راق��ي��ة  لل�صركة 

من  وع��دد  ال��ع��ذاري  حيدر  االأردن  ل��دى  العراقي 

م�صوؤويل وزارتي ال�صناعة يف البلدين.

عليه  االت��ف��اق  م��ا مت  ان  على  ال�صمايل  و���ص��دد 

يف  للتعاون  ق��وي��ة  ر�صالة  ه��و  البلدين  ب��ني  ال��ي��وم 

العامل،  بها  ال��ذي مي��ر  ال�صعبة  ال��ظ��روف  جت��اوز 

وخا�صة جمتمع االإعمال االأردين والعراقي.

م�صرتك  �صحفي  م��وؤمت��ر  يف  ال�صمايل  وق���ال   

ع��ادي  غ��ري  اجتماًعا  تراأ�صهما  عقب  اخل��ب��از   م��ع 

للجمعية، ان اقامة املدينة ال�صناعية تاأتي ترجمة 

امللك  جالة  البلدين:  قيادتي  وروؤى  لتوجيهات 

عبداهلل الثاين ورئي�س الوزراء العراقي م�صطفى 

الكاظمي.

ال�صناعية  بني  املدينة  اقامة  ان     وا�صار اىل 

القمة  م��ب��اح��ث��ات  ���ص��م��ن  ك��ان��ت  وال���ع���راق  االردن 

الثاثية االأردنية ��� امل�صرية ��� العراقية التي هدفت 

اىل تنفيذ التكامل ال�صناعي امل�صرتك، م�صريا اىل 

ال�صماح الي م�صتثمر من الدول العربية ال�صقيقة 

املنطقة  هذه  منتوجات  يدخل  ان  م�صر،  وخا�صة 

الدول  ا�صواق  او  اواالردن��ي��ة  العراقية  ال�صوق  اىل 

التي يرتبط االردن معها باتفاقية التجارة احلرة.

ال�صناعية  املدينة  اإق��ام��ة  اإن  ال�صمايل،  وق��ال 

يف  ع��راق��ي  اأردين  اقت�صادي  تكامل  لبناء  فر�صة 

العديد من املجاالت خا�صة القطاعات ال�صناعية، 

م�صيًفا ان املنطقة ال�صناعية �صتتيح بعد اجنازها 

�صيتم  التي  وال�صناعات  املنتجات  من  اال�صتفادة 

وم��زاي��ا  اع��ف��اءات  م��ن  املنطقة  داخ���ل  ا�صتحداثها 

موجودة لدى البلدين.

�صنوات  منذ  املتخذ  ال�صيا�صي  القرار  ان  واك��د 

ح��دود  على  امل�صرتكة  ال�صناعية  املدينة  الن�صاء 

�� الكرامة، له ابعاد عديدة اأهمها: البعد  طريبيل 

اختيار  ان  واالقت�صادي، مبيًنا  وال�صيا�صي  االأمني 

ياأت عبًثا" من قبل  "مل  ال�صناعية  املدينة  موقع 

قيادتي البلدين لروؤيتهما انه �صيعمل على ت�صغيل 

االأردين  اجل��ان��ب��ني  ال��ق��ط��اع��ات يف  م���ن  ال��ع��دي��د 

والعراقي.

ال�صناعية  امل��دي��ن��ة  ان  اىل  ال�����ص��م��ايل  ول��ف��ت 

امل�����ص��رتك��ة ���ص��ت�����ص��اه��م يف ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة 

املن�صودة، يف املنطقة الغربية العراقية يف حمافظة 

ال�صفاوي  يف  االأردن��ي��ة  ال�صرقية  واملنطقة  االأنبار 

وال��روي�����ص��د واجل���ف���ر ل��ل��م��دي��ن��ة، م�����ص��ريا اىل ما 

�صيتبع االن�صاء من حتريك ا�صطول النقل وجتارة 

طول  على  الوقود  وحمطات  وال�صيانة،  التجزئة 

الطريق املرتبط بامل�صروع الذي تبلغ م�صاحته 10 

تن�صيط  اىل  باال�صافة  جانب،  كل  يف  دومن  االف 

حركة املناولة يف ميناء العقبة.

االأردين  ال������وزراء  ق����رار جم��ل�����ص��ي  اىل  وا����ص���ار 

وال����ع����راق����ي ال����ص���ن���اد ال���ع���م���ل مب�������ص���روع امل��دي��ن��ة 

منذ  ب��ه  اخلا�صة  االأر����س  وتخ�صي�س  ال�صناعية 

لل�صناعة  االأردن���ي���ة  ال��ع��راق��ي��ة  ل��ل�����ص��رك��ة  ���ص��ن��وات 

منا�صفتها  ب�صبب   ،1980 ع���ام  ت��اأ���ص�����ص��ت  ال��ت��ي 

من  ل��دي��ه��ا  وم���ا  وال���ع���راق،  االأردن  حكومتي  ب��ني 

م�صاهمات ا�صتثمارية لدى اجلانبني.

 وا�صار وزير ال�صناعة واملعادن العراقي منهل 

اخل��ب��از، اىل ت��ع��اون ال�����ص��رك��ة ال��ع��راق��ي��ة االردن��ي��ة 

لل�صناعة مع هيئة املدن يف وزارة ال�صناعة واملعادن 

جميع  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ة  الهيئة  ب�صفتها  ال��ع��راق��ي��ة 

املناطق االقت�صادية واملدن ال�صناعية يف العراق.

ولفت اىل الو�صول اإىل البدء باإجراءات اختيار 

يف  ال�صركة  مل�صاعدة  ا�صت�صارية  جهة  اأو  و/  مكتب 

ا�صتقطاب  عملية  حتتاجها  التي  الوثائق  اإع���داد 

مطور للم�صروع )اإعداد ال�صروط املرجعية الفنية 

لتطوير  املرجعية  ال�����ص��روط  ووثيقة   )TOR(

وات��ف��اق��ي��ة   )RFP(امل�صروع وا���ص��ت��ث��م��ار  وت��ن��ف��ي��ذ 

التطوير واعداد الت�صريعات الناظمة لعمل املدينة 

اجلمركية،  املنظومة  واالم��ت��ي��ازات،  احل��واف��ز   "
نظام الرتاخي�س وت�صجيل ال�صركات، رخ�س املهن 

ورخ�س االن�صاء و نظام التنظيم واالأعمار ..الخ".

ق��رار  ال�صمايل  ان��ه ناق�س م��ع    وق���ال اخل��ب��از 

االن���ت���ه���اء م����ن ا����ص���ت���م���اك االأرا�������ص������ي وحت���دي���د 

امل��ت��ط��ل��ب��ات االأ���ص��ا���ص��ي��ة وحت���دي���د روؤي�����ة وا���ص��ح��ة 

ل��ل��م�����ص��روع ل��ت��ع��ر���س ع��ل��ى اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ص��ة يف 

ب�صاأن  النهائي  ال��ق��رار  الت��خ��اذ  البلدين؛  القيادة 

البدء  ليتم  االأرا���ص��ي،  ال�صتئجار  اخلا�صة  الكلف 

مبا�صرًة يف امل�صروع.

وب����ني  ان مت االت���ف���اق ع��ل��ى ت��ك��ل��ي��ف ال�����ص��رك��ة 

ال�صروط  لتقدمي   ، لل�صناعة  االردن��ي��ة  العراقية 

امل��رج��ع��ي��ة وال�������روؤى اخل��ا���ص��ة يف ان�����ص��اء امل��دي��ن��ة 

ال�صناعية يف 90 يوما؛ لتعر�س لطرح العرو�س 

املرحلة  ان  معلًنا  املهتمني،  املطورين  وا�صتقطاب 

بعد  ال��واق��ع  اأر����س  على  التطبيق  �صتكون  املقبلة 

واحل�صول  واملكتبية،  االداري���ة  االج����راءات  اع���داد 

على املوافقات القانوينة والبيئية ب�صفتها مناطق 

حدودية للبلدين.

�صتكون  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  امل��دي��ن��ة  ان  واك����د اخل��ب��از 

م��ن��ط��ق��ة ���ص��ن��اع��ي��ة واع�������دة، واق��ت�����ص��ادي��ة ت��خ��دم 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  الناحية  م��ن  اجلانبني 

مهمة  ا�صرتاتيجية  منطقة  ب�صفتها  واالأم��ن��ي��ة 

تعود بالنفع على البلدين ب�صكل كبري.

نب�ض البلد- عم�ن

االأردين،  االأل����ع����اب  خم��ت��ر  ي�����ص��ت�����ص��ي��ف   

اأح�����د م�������ص���روع���ات ����ص���ن���دوق امل���ل���ك ع��ب��د اهلل 

ل�صناعة  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،  ال���ث���اين 

فعاليات  �صمن  وذل��ك  االلكرتونية،  االل��ع��اب 

احل��ادي��ة  االل��ك��رتون��ي��ة  االأل��ع��اب  �صناعة  قمة 

االأل��ع��اب  �صانعي  راب��ط��ة  م��ع  بالتعاون  ع�صر، 

االإلكرتونية خال �صهر ت�صرين الثاين املقبل.

الثاين  امللك عبداهلل  وقال مدير �صندوق 

ي�صكل  امل��وؤمت��ر  اإن  احل�����ص��ن،  �صائب  للتنمية 

ال�������ص���ب���اب االردين  ك���ب���رية الط������اع  ف���ر����ص���ة 

اململكة  االل��ك��رتون��ي��ة يف  االل���ع���اب  وم���ط���وري 

على اآخر امل�صتجدات يف هذا املجال وامل�صاهمة 

بو�صع االردن على خريطة ال�صناعة، وتعزيز 

دوره كمركز اقليمي لهذا القطاع يف املنطقة، 

موؤكدا اأن ال�صندوق �صيدعم م�صاركة مطوري 

املدير  واو�صح  االأردين.  ال�صباب  من  االألعاب 

خري�س،  ن��ور  ال���ورد،  مي�س  ل�صركة  التنفيذي 

ان  االردين،  االلعاب  ملختر  التقني  ال�صريك 

مع  بالتعاون  �صتنطلق  التي  القمة  فعاليات 

للموؤمترات،  العاملية   « ميديا  »�صتيل  �صركة 

املتخ�ص�صة  امل��وؤمت��رات  اأه���م  اأح���د  تنفذ  ال��ت��ي 

�صركات  املوؤمتر  ي�صت�صيف  كما  املجال.  بهذا 

ع��امل��ي��ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة ب�����ص��ن��اع��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

االأل����ع����اب االإل���ك���رتون���ي���ة اخل��ا���ص��ة ب��امل��وب��اي��ل 

وجمموعة من املتحدثني العامليني ليتحدثوا 

عن اآخر ما تو�صل اليه عامل �صناعة االألعاب 

االإل��ك��رتون��ي��ة م���ن ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وط����رق ن�صر 

انه  اىل  ا���ص��اف��ة  اإي�����رادات،  وحتقيق  وت�صويق 

والعاملي  وال��ع��رب��ي  االأردين  للمطور  فر�صة 

للتوا�صل، من خال ور�س العمل والنقا�صات 

وا�صار  امل�صاركني.  واملتحدثني  ال�صركات  مع 

خري�س اىل انه �صيتم االإع��ان خال املوؤمتر 

التطبيقات  حت��دي  مب�صابقة  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��ن 

االلكرتونية للعام الثاين ع�صر على التوايل، 

الفئة  �صمن  امل��دار���س  طلبة  ت�صتهدف  والتي 

وي��ت�����ص��م��ن   . ع���ام���ا(   16  14-  ( ال��ع��م��ري��ة 

الأف�صل  عاملية  م�صابقة  الثالث،  للعام  املوؤمتر 

املطورين امل�صتقلني، تعطي الفر�صة للمطور 

امل�صتقل لعر�س لعبة على جمموعة من كبار 

او  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  او  املتخ�ص�صني 

م�صارك  ح�صور500  ويتوقع  امل�صتثمرين. 

ل��ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ال����ذي مي��ت��از ه���ذا ال��ع��ام 

بالرتكيز  ال�����ص��اب��ق��ة  االأع�����وام  م��ن  كمثياته 

االألعاب  اأ�صبحت  »، وكيف  �صبورت  »اي-  على 

فر�صة  وتوجد  العاملية،  الريا�صات  من  جزءا 

ل��ل��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى ج���وائ���ز خم�ص�صة  ل��ل�����ص��ب��اب 

لريا�صيي االألعاب االإلكرتونية. ي�صار اىل ان 

�صناعة  قمة  يعقد  االردين،  االل��ع��اب  خمتر 

2011 ب�صكل  االلعاب االلكرتونية منذ عام 

�صنوي.

نب�ض البلد - جواد اخل�رضي

بدعم من االحت��اد االأروب���ي،  وقعت �صلطة 

منطقة العقبة االأقت�صادية اخلا�صه وبرنامج 

ادارة  لدعم  اتفاقية  االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم 

الت�صاميم  وو���ص��ع  البحرية  العقبة  حممية 

ملجمع العقبة  للعلوم بتاريخ 18 اأيار 2022.

وت�����اأت�����ي ه�����ذه االإت����ف����اق����ي����ه ����ص���م���ن اط����ار 

 )Green Deal( اخل�����ص��راء  االإت��ف��اق��ي��ه 

بدعم من االحت��اد االأوروب���ي ل��اردن للعمل 

امل�صتدامة  االقت�صادية  التنمية  تعزيز  على 

لتاأثري  الت�صدي  اج��راءات  على  الرتكيز  مع 

والتنمية  االأخ�صر  النمو  ودع��م  امل��ن��اخ  تغري 

االقت�صادية.

و�صرتكز هذه االإتفاقيه على تنفيذ املوؤ�صر 

املتعلقة  اخل�����ص��راء  االت��ف��اق��ي��ة  م���ن   8 رق���م 

بان�صاء وادارة  املحمية البحرية واإن�صاء مركز 

العقبة للعلوم.

رئ��ي�����س جمل�س  اأك�����د  ال�����ص��ي��اق،  ه����ذا  ويف 

االقت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  مفو�صي 

التعاون  اأهمية   البخيت على  نايف  اخلا�صه 

امل�صتمر وال�صراكة مع كل من برنامج االأمم 

امل��ت��ح��دة االإمن����ائ����ي  واالحت������اد االوروب������ي يف 

اط���اق منطقة  م��ن��ذ  البيئة  ح��م��اي��ة  جم���ال 

العقبة االقت�صادية اخلا�صة  

وا���ص��ار ان ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

على  احل���ف���اظ  اىل   ،2020 ع����ام  يف  وج����ه  

البيئة البحرية الفريدة من نوعها يف خليج 

لا�صتفادة  العلمي  البحث  وتعزيز  العقبة 

اأول  ان�صاء  ذل��ك  يف  مبا  املميزة،  �صماتها  من 

حممية بحرية يف االأردن، و�صي�صاعد امل�صروع 

املوقع  و�صع  اإىل  الرامية  اجل��ه��ود  دف��ع  على 

على قائمة حمميات املحيط احليوي التابعة 

املحميات  ���ص��ب��ك��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  لليون�صكو 

الدويل  )القائمة اخل�صراء-االحتاد  العاملية 

معر�صا  اأي�����ص��ا  و�صي�صمل  الطبيعة(  ل�صون 

العلمي.  البحث  ومرافق  البحرية  لاحياء 

وتتما�صى حممية العقبة البحرية مع جهود 

امل��ن��اخ  اآث����ار ت��غ��ري  امل�����ص��ت��م��رة مل��واج��ه��ة  االأردن 

وامل�صاهمة يف اجلهود الدولية املبذولة يف هذا 

ال�صدد.

و���ص��ك��رت ���ص��ف��رية االحت������اد االأوروب��������ي يف 

االأردن ماريا هادجيثيودو�صيو �صلطة منطقة 

جهودها  على  اخلا�صه  االقت�صادية  العقبة 

امل�����ص��ت��م��رة ل�����ص��م��ان احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام 

البيئي البحري يف العقبة وا�صتعدادها ملتابعه 

بحرية  حممية  الن�����ص��اء  امللكية  التوجيهات 

اك��دت على  . كما  ابحاث مرتبط بها  ومركز 

املتحدة  االأمم  برنامج  م��ع  ال�صراكه  اأهمية 

االمن���ائ���ي ل��ن��ت��ف��ي��ذ ه����ذه امل����ب����ادرة ح��ي��ث  اأن 

الرنامج االإمنائي ا�صتثمر جهوداً متوا�صله 

يف دعم االأردن يف مواجهة  التحديات  البيئية 

واملناخيه التي يواجهها.

لرنامج  املقيم  املمثل  اك��دت  جانبها  من 

االأمم املتحدة االإمنائي رندا اأبو احل�صن، اننا 

تعتر  والتي  االتفاقية  ه��ذه  بتوقيع  �صعداء 

ا�صتمراراً لل�صراكه املتميزه مع �صلطة منطقة 

العقبة االقت�صادية اخلا�صه والتي تعود اىل 

حتقيق  يف  و�صاهمت  �صنوات  ع�صر  م��ن  اأك��ر 

العديد من االجنازات يف جمال احلفاط على 

البيئة البحرية وال�صاحلية. واأ�صافت ان هذه 

املبادرة تاأتي يف الوقت املنا�صب ومبا يتما�صى 

العقبة  مل��ن��ط��ق��ة  ال��ف��ع��ل��ي��ة  م���ع االح��ت��ي��اج��ات 

�صاهم  وال��ت��ي  البحرية  املحمية  ان�����ص��اء  بعد 

الرنامج االإمنائي يف تلك اجلهود الن�صائها .

ومن اجلدير بالذكر اأنه مت ان�صاء املحمية 

دي�صمري   13 ب��ت��اري��خ  ال��ع��ق��ب��ه  يف  ال��ب��ح��ري��ة 

للم�صاهمة  وذلك   2020 لعام  االأول  كانون 

يف احلفاظ على التنوع البيولوجي ل�صاحلها 

اأن��واع حيوية بع�صها مهدد  الذي تعي�س فيه 

باالنقرا�س. 

وتبلغ م�صاجة هذه املحمية حوايل 2.45  

7 كلم من  كلم مربع ب�صاطئ ميتد حل��وايل 

ما  متثل  التي  امل�صاحة  وه��ي  كلم،   27 اأ�صل 

االجمالية  امل�صاحة  من   2.6% من  يقارب 

ملياه االأردن.

المدينة الصناعية االردنية العراقية فرصة لبناء تكامل 
اقتصادي بين البلدين 

 االردن يستضيف مؤتمرا عالميا لصناعة االلعاب االلكترونية

 مفوضية العقبة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي يوقعان
 اتفاقية لدعم ادارة المحمية البحريه وتصميم مركز العلوم

 البحرية في العقبه

شباب مأدبا يحافظون بأناملهم على 
لقب مدينة الفسيفساء     

 إدارية النواب تبحث التشكيالت
 في وزارة الصحة

نب�ض البلد- م�أدب�

 يعمل ال�صاب حممد �صرابعة بكل حب و�صغف 

حتى  مبكرا  امتهنها  التي  الف�صيف�صاء  حرفة  يف 

اأ�صبح حمرتفا فيها ومدربا يف معهد ماأدبا لفن 

على  احلفاظ  ب�صرورة  منه  اميانا  الف�صيف�صاء، 

ملاأدبا  املميزة  العامة  تعتر  التي  احلرفة  ه��ذه 

»مدينة الف�صيف�صاء« بدون منازع.

امتهنوا حرفة  الذين  واأقرانه  ويعيد حممد 

الف�صيف�صاء يف ماأدبا اإحياء اأجماد من عا�س على 

مدينة  م��اأدب��ا  لتبقى  ال�صنني  اآالف  ع��ر  اأر�صها 

الف�صيف�صاء ومكانا جاذبا للزوار وال�صياح، للتمتع 

فنية  لوحات  الفريد واحل�صول على  الفن  بهذا 

لرتك  مباأدبا  الف�صيف�صاء  فناين  اأنامل  تر�صمها 

اأجمل الذكريات وتخليدها.

ومل ياأت ت�صمية ماأدبا مبدينة الف�صيف�صاء من 

عاما،   120 نحو  منذ  فيها  اكت�صف  فقد  ف���راغ، 

وقد  الف�صيف�صائية،  االر���ص��ي��ات  م��ن  ه��ائ��ل  ع��دد 

ا�صبحت هذه االكت�صافات بح�صب مدير اآثار ماأدبا 

خالد الهواري، متد الدار�صني واملوؤرخني بالكثري 

ال��ف��ك��ري��ة والثقافية  امل��ع��ل��وم��ات ع��ن احل��ي��اة  م��ن 

التي  احليوانات  وانواع  والطبيعية  واالقت�صادية 

ا�صتوطنت ماأدبا عر مر الع�صور.

االأر����ص���ي���ات  ه����ذه  ان  اىل  ال����ه����واري  وا�����ص����ار 

اأ�صماء  ع��ن  مدنيا  �صجا  ت�صكل  الف�صيف�صائية 

االأعام والعائات وتطور الفكر املدين والديني 

دللت  م��ا  وه��ذا  املختلفة،  مراحلها  خ��ال  مل��اأدب��ا 

االكت�صافات، منها موجودة يف  العديد من  عليه 

الكنائ�س التي تعود اىل الفرتة البيزنطية.

وا���ص��اف ان م��اأدب��ا مب��ا حت��وي��ه م��ن ار���ص��ي��ات 

ف�صيف�صائية جعلها تتبنى هذا الفن منذ ظهوره 

وا�صبحت رمزا يف املنطقة لراعة فنانيها الذين 

اأ���ص��م��اءه��م مب��ا ت��رك��وه لنا م��ن ت�صوير  ���ص��ط��روا 

ل��اأ���ص��اط��ري وال��ف��ن��ون ال��ك��ا���ص��ي��ك��ي��ة وال��ق�����ص��اي��ا 

املتعلقة بالناحية الدينية، وما قدمه الفنان من 

ونباتات وحيوانات  ا�صجار  للطبيعة من  ت�صوير 

ال��ت��ي كان  ال��ف��رتة  ج�صدت واق���ع احل��ي��اة يف تلك 

يعي�صها الفنان.

الف�صيف�صائية  ار�صياتها  بكرة  ماأدبا  وتتميز 

ذات االل����وان واال���ص��ك��ال ال��رائ��ع��ة وال�����ص��ور التي 

الفنان  اراده����ا  ال��ت��ي  وب��امل��وا���ص��ي��ع  ب��اإت��ق��ان  مثلت 

املاأدباوي حينها.

وحت���دث ع��ن ن�����ص��اأة امل��دي��ن��ة احل��دي��ث��ة وكيف 

لذاكرة  ال�صعبي  بالتاريخ  الف�صيف�صاء  ارتبطت 

اه����ل م��دي��ن��ة م����اأدب����ا، ح��ي��ث اأ���ص��ب��ح��ت م��ك��ع��ب��ات 

التي  ال�صعبية  االأل��ع��اب  م��ن  ج���زءا  الف�صيف�صاء 

حيث  واحلا�صر  املا�صي  يف  املدينة  اأه��ل  مار�صها 

�صكلت تلك االر�صيات البيوت والكنائ�س يف ماأدبا 

خال الع�صور الكا�صيكية، كذلك البيوت التي 

عمرها العديد من املهاجرين من مدينة الكرك 

القرن  وب��داي��ة  ع�صر  التا�صع  ال��ق��رن  ن��ه��اي��ات  يف 

الع�صرين لت�صكل هوية املدينة احل�صارية.

وق�����ال اإن م��ع��ه��د م����اأدب����ا ل��ف��ن ال��ف�����ص��ي��ف�����ص��اء 

والرتميم، يعد املعهد الوحيد يف ال�صرق االو�صط 

الذي مينح درجة الدبلوم يف جمال انتاج وترميم 

ال��ف�����ص��ي��ف�����ص��اء ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى احل���رف���ة ومت��ك��ني 

متميز  ك��ف��ن  �صناعتها  اح����رتاف  م��ن  االج���ي���ال 

وراق، ك��م��ا ت��ع��د اح���د ال��ف��ن��ون ال��ت��ي مت��ي��ز املنتج 

ال�صياحي االردين وماأدبا على وجه اخل�صو�س.

احمد  الدكتور  املعهد  عميد  اأك��د  من جانبه، 

ال���ع���م���اي���رة، ان امل��ع��ه��د ات���ب���ع ���ص��ي��ا���ص��ة االن��ف��ت��اح 

والتوا�صل مع املجتمع املحلي من خال تدري�س 

ومنحهم  الداعمة  اجل��ه��ات  نفقة  على  ال��ط��اب 

فر�صة لانخراط يف �صوق العمل وبنف�س الوقت 

احل���ف���اظ ع��ل��ى ح��رف��ة ال��ف�����ص��ي��ف�����ص��اء م���ن خ��ال 

وا�صع  ب�صكل  والتوجه  ف�صيف�صائية،  انتاج لوحات 

لتدريب ابناء املجتمع املحلي على تلك احلرفة.

ت���دري���ب حملة  ع��ل��ى  رك����ز  امل��ع��ه��د  اإن  وق�����ال 

الف�صيف�صاء  ح��رف��ة  على  ال��راك��دة  التخ�ص�صات 

ابناء  م��ن  �صخ�س   500 ال���ذي جت���اوز ع��دده��م 

املحافظة خال ال�صنتني االخريتني، كما �صاهم 

طريق  ع��ن  امل��ح��اف��ظ��ة  و���ص��اب��ات  ���ص��ب��اب  بت�صغيل 

االلفي  ت��ع��دت  حم���دودة  عمل  ف��ر���س  ا�صتحداث 

من  ت��ك��ون  حم���دودة  ومل���دد  �صنويا،  عمل  فر�صة 

�صهر و�صهرين و�صتة �صهور وت�صعة �صهور.

واملتعددة  املتنوعة  االن�صطة  هذه  ان  واو�صح 

ل��ل��م��ع��ه��د ب��ت��دري��ب ون�����ص��ر ث��ق��اف��ة ان���ت���اج ح��رف��ة 

وخارجها،  ماأدبا  حمافظة  داخ��ل  يف  الف�صيف�صاء 

���ص��ك��ل��ت ف��ر���ص��ة ج��ي��دة ام����ام ال�����ص��ب��اب لتح�صني 

ذاته  الوقت  ويف  لهم،  وخلق فر�س عمل  دخلهم 

الف�صيف�صائي  الطابع  على  احلفاظ  من  متكنت 

ملدينة ماأدبا.

بدوره، قال مدير �صياحة ماأدبا وائل جعنيني، 

من  الف�صيف�صاء  حل��رف��ة  م�صغا   18 ه��ن��اك  اإن 

على  تعمل  ماأدبا  يف  متنوعا  م�صغا   24 ا�صل 

احلفاظ على دميومة احلرفة، ا�صافة اىل وجود 

اللوحات  وتعر�س  ال�صرقية  للتحف  متجرا   31
الف�صيف�صائية لزوار املدينة.

ان�����ص��اء  ت��دع��م  ال�����ص��ي��اح��ة،  وزارة  ان  وا����ص���اف 

م�صغل الف�صيف�صاء وبر�صوم رمزية ال تتعدى 20 

التقليدية،  احل��رف  على  احلفاظ  بهدف  دي��ن��ارا 

ف��ي��م��ا حت���ر����س ع��ل��ى ال��ت��وا���ص��ل م���ع احل��رف��ي��ني 

املعار�س  واق��ام��ة  منتجاتهم  ت�صويق  يف  وت�صهم 

ال�صنوية لهم وعر�صها لل�صياح، ا�صافة اىل عقد 

دورات حرفية للحفاظ على حرفة الف�صيف�صاء.

وت��ب��ق��ى م���اأدب���ا م��دي��ن��ة ال��ف�����ص��ي��ف�����ص��اء ق��دمي��ا 

وحديثا وكانت البوابة ل�صهرة املدينة وحتقيقها 

اجنازات الفتة يف االعوام االخرية ابرزها فوزها 

الف�صيف�صاء«  ح��رف��ة  يف  م��ب��دع��ة  »م��دي��ن��ة  بلقب 

عام  ال��ي��دوي��ة  للحرف  العاملي  املجل�س  قبل  م��ن 

2019، فيما اعتمدت اأخريا كعا�صمة لل�صياحة 
العربية للعام احلايل.

نب�ض البلد- عم�ن

 ن��اق�����ص��ت ال��ل��ج��ن��ة االإداري�������ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، ام�����س 

االأرب����ع����اء، يف اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه ب��رئ��ا���ص��ة ال��ن��ائ��ب 

الدكتور علي الطراونة، مو�صوع الت�صكيات التي 

املاحظات  وبع�س  موؤخرا  ال�صحة  وزارة  اأجرتها 

حول اأداء الوزارة.

وح�����ص��ر االج���ت���م���اع: رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����ص��ح��ة 

تي�صري كري�صان، ووزير  الدكتور  النيابية  والبيئة 

ديوان  ورئي�س  ال��ه��واري،  فرا�س  الدكتور  ال�صحة 

العام  ال��ن��ا���ص��ر، واالأم����ني  امل��دن��ي��ة �صامح  اخل��دم��ة 

ال�صارية  واالأم���را����س  واالأوب���ئ���ة  ال�صحة  ل����وزارة 

ال��دك��ت��ور رائ���د ال�����ص��ب��ول، واالأم�����ني ال��ع��ام ل���وزارة 

ال�صحة لل�صوؤون الفنّية واالإدارّية الدكتورة الهام 

خري�صات.

وت�����ص��اءل ال���ط���راون���ة ع���ن اأ���ص��ب��اب ع���دم تعيني 

وح���ال  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات،  اإدارة  ت��خ�����ص�����س  خ��ري��ج��ي 

امل�صت�صفيات امليدانية والكوادر التابعة له، واأحاديث 

عن تعيني اأطباء عر �صراء اخلدمات، م�صريا اإىل 

اأن »مبداأ �صراء اخلدمات يعتر خرقا للقانون«.

ودع�����ا اإىل رف����د امل���راك���ز ال�����ص��ح��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة 

القيام  من  لتتمكن  وال�صحية  االإداري���ة  بالكوادر 

ب���واج���ب���ه���ا ع���ل���ى اأك����م����ل وج�����ه وت����ق����دمي اخل���دم���ة 

الف�صلى للمر�صى.

لنظام  االحتكام  اإىل  كري�صان  دع��ا  جهته،  من 

الكوادر  على  العقوبة  ايقاع  عند  املدنية  اخلدمة 

الطبية.

ادارة  لدعم  اتفاقية  إمن��ائ��ي  ا املتحدة  أمم 

الت�صاميم  الت�صاميم ص��ع  الت�صاميم ص��ع  ��ع  وو��� البحرية  العقبة  وو���صحممية  البحرية  العقبة  صحممية 
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���م���ن اط����ار ص���م���ن اط����ار ص���م���ن اط����ار  صإت����ف����اق����ي����ه ����صإت����ف����اق����ي����ه ���� إت����ف����اق����ي����ه ����الإت����ف����اق����ي����ه ����ال أت�����ي ه�����ذه ااأت�����ي ه�����ذه ااأت�����ي ه�����ذه ا اوت�����اوت�����

 )Green Deal( )ص��راء  )ص��راء  ��راء  اخل����� اخل�����صإت��ف��اق��ي��ه  صإت��ف��اق��ي��ه  اخل�����ال اخل�����الإت��ف��اق��ي��ه  إت��ف��اق��ي��ه  ا

�أوروب���ي ل��أوروب���ي ل�اردن للعمل �اردن للعمل �اردن للعمل  أوروب���ي ل�الأوروب���ي ل�ال بدعم من االحت��اد ا

تدامة صتدامة صتدامة  امل� االقت�صادية  التنمية  تعزيز  امل�صعلى  االقت�صادية  التنمية  تعزيز  صعلى 

أثري اأثري اأثري  لت الت�صدي  اج��راءات  على  الرتكيز  لتامع  الت�صدي  اج��راءات  على  الرتكيز  امع 

والتنمية  والتنمية صر  والتنمية صر  ر  صأخ�صأخ� أخ�الأخ�ال ا النمو  ودع��م  امل��ن��اخ  تغري 

االقت�صادية.

ر صر صر  صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و وإتفاقيه على تنفيذ املوإتفاقيه على تنفيذ امل إتفاقيه على تنفيذ املالإتفاقيه على تنفيذ املال رتكز هذه اصرتكز هذه اصرتكز هذه ا صو�صو�

املتعلقة  املتعلقة ص��راء  املتعلقة ص��راء  ��راء  اخل����� االت��ف��اق��ي��ة  م���ن  اخل�����ص  االت��ف��اق��ي��ة  م���ن  ص  8 رق���م 

اء مركز صاء مركز صاء مركز  صإن�صإن� إن�اإن�ا إن�اء وادارة  املحمية البحرية و إن�اإن�ااء وادارة  املحمية البحرية واإن�اء وادارة  املحمية البحرية و إن�اإن�اء وادارة  املحمية البحرية و اء وادارة  املحمية البحرية وصاء وادارة  املحمية البحرية وص صبان�صبان�

العقبة للعلوم.

رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س جمل�س اأك�����د  رئ��ي�����س جمل�س اأك�����د  أك�����د  ��ي��اق، ص��ي��اق، ص��ي��اق،  ال����� ه����ذا  ال�����صويف  ه����ذا  صويف 

�اق منطقة  اط� م��ن��ذ  البيئة  ح��م��اي��ة  جم���ال 

العقبة االقت�صادية اخلا�صة  

ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين �ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ��ار ان ج�ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين �ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ���ار ان ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ��ار ان ج�ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ��ار ان ج�ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين �ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين  ��ار ان ج�ص��ار ان ج�ص صوا���صوا���

على  احل���ف���اظ  اىل   ،2020 ع����ام  يف  وج����ه  

البيئة البحرية الفريدة من نوعها يف خليج 

تفادة صتفادة صتفادة  ص�ص� لا العلمي  البحث  وتعزيز  لاالعقبة  العلمي  البحث  وتعزيز  االعقبة 

أول اأول اأول  اء صاء صاء  ان� ذل��ك  يف  مبا  املميزة،  ان�صماتها  ذل��ك  يف  مبا  املميزة،  صماتها  ان�ص ذل��ك  يف  مبا  املميزة،  ان�صماتها  ذل��ك  يف  مبا  املميزة،  ماتها  � �صمن  صمن 

روع صروع صروع  صاعد امل�صاعد امل� اعد امل�صاعد امل�ص صي�صي� ي�صي�ص صأردن، و�صأردن، و� أردن، و�الأردن، و�ال حممية بحرية يف ا

املوقع  املوقع صع  املوقع صع  ع  و� و�صإىل  صإىل  و�ا و�اإىل  إىل  الرامية  اجل��ه��ود  دف��ع  على 

على قائمة حمميات املحيط احليوي التابعة 

املحميات  املحميات ص��ب��ك��ات  املحميات ص��ب��ك��ات  ��ب��ك��ات  ��� م��ن  ���صه��ا  م��ن  صه��ا  ����ري م��ن  ����ريه��ا  م��ن  ه��ا  وغ� وغ��ريكو  �ريكو  وغ�ص وغ�صكو  كو  صلليون�صلليون�

الدويل  الدويل صراء-االحتاد  الدويل صراء-االحتاد  راء-االحتاد  )القائمة اخل� )القائمة اخل�صالعاملية  صالعاملية 

ا صا صا  معر� معر�ص��ا  ص��ا  معر�ص معر�ص��ا  ��ا  صأي�����صأي����� أي�����اأي�����ا مل صمل صمل  صي�صي� ي�صي�ص و� الطبيعة(  و�صل�صون  الطبيعة(  صل�صون 

العلمي.  البحث  ومرافق  البحرية  الالاحياء 

ى حممية العقبة البحرية مع جهود صى حممية العقبة البحرية مع جهود صى حممية العقبة البحرية مع جهود  صوتتما�صوتتما�

يو � أردن ماريا هادجيثيودو�

جهودها  على  اخلا�صه  االقت�صادية  العقبة 

��م��ان احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ص��م��ان احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ص��م��ان احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام  ص��ت��م��رة ل�����ص��ت��م��رة ل����� ��ت��م��رة ل�����ص��ت��م��رة ل�����ص صامل�����صامل�����

تعدادها ملتابعه صتعدادها ملتابعه صتعدادها ملتابعه  صالبيئي البحري يف العقبة وا�صالبيئي البحري يف العقبة وا�

بحرية  حممية  بحرية ص��اء  حممية  بحرية ص��اء  حممية  ��اء  الن����� امللكية  الن�����صالتوجيهات  امللكية  صالتوجيهات 

اك��دت على  . كما  ابحاث مرتبط بها  ومركز 

املتحدة  املتحدة الأمم  املتحدة الأمم  أمم  ا برنامج  م��ع  اصراكه  برنامج  م��ع  اصراكه  برنامج  م��ع  راكه  ال� ال�صأهمية  صأهمية  ال�ا ال�اأهمية  أهمية 

أن اأن اأن  االمن���ائ���ي ل��ن��ت��ف��ي��ذ ه����ذه امل����ب����ادرة ح��ي��ث  

تثمر جهوداصتثمر جهوداصتثمر جهوداً متوا�صله  صإمنائي ا�صإمنائي ا� إمنائي ا�الإمنائي ا�ال نامج ارنامج ارنامج ا رالرال

أردن يف مواجهة  التحديات  البيئية الأردن يف مواجهة  التحديات  البيئية الأردن يف مواجهة  التحديات  البيئية  يف دعم ا

واملناخيه التي يواجهها.

نامج رنامج رنامج  ل املقيم  املمثل  اك��دت  جانبها  لرمن  املقيم  املمثل  اك��دت  جانبها  رمن 

ن، اننا صن، اننا صن، اننا  صأبو احل�صأبو احل� أبو احل�اأبو احل�ا إمنائي رندا الإمنائي رندا الإمنائي رندا  أمم املتحدة االأمم املتحدة االأمم املتحدة ا ا

تعتر والتي  االتفاقية  ه��ذه  بتوقيع  تعترعداء  والتي  االتفاقية  ه��ذه  بتوقيع  رعداء  تعتص والتي  االتفاقية  ه��ذه  بتوقيع  تعتصعداء  والتي  االتفاقية  ه��ذه  بتوقيع  عداء  ص�ص�

لطة منطقة صلطة منطقة صلطة منطقة  صراكه املتميزه مع �صراكه املتميزه مع � راكه املتميزه مع �صراكه املتميزه مع �ص ص لل�ص لل� تمراراصتمراراصتمراراً صا�صا�

ى  ب ومبا يتما� أتي يف الوقت املنا� املبادرة ت

العقبة  مل��ن��ط��ق��ة  ال��ف��ع��ل��ي��ة  م���ع االح��ت��ي��اج��ات 

اهم صاهم صاهم  � وال��ت��ي  البحرية  املحمية  �ص��اء  وال��ت��ي  البحرية  املحمية  ص��اء  �ص وال��ت��ي  البحرية  املحمية  �ص��اء  وال��ت��ي  البحرية  املحمية  ��اء  ان����� ان�����صبعد  صبعد 

ائها .صائها .صائها . صإمنائي يف تلك اجلهود الن�صإمنائي يف تلك اجلهود الن� إمنائي يف تلك اجلهود الن�الإمنائي يف تلك اجلهود الن�ال نامج ارنامج ارنامج ا رالرال

اء املحمية صاء املحمية صاء املحمية  صأنه مت ان�صأنه مت ان� أنه مت ان�اأنه مت ان�ا ومن اجلدير بالذكر 

مري صمري صمري  دي� دي�ص  ص  13 ب��ت��اري��خ  ال��ع��ق��ب��ه  يف  ال��ب��ح��ري��ة 

اهمة صاهمة صاهمة  للم� وذلك  للم�ص  وذلك  ص  2020 لعام  لعام الأول  لعام الأول  أول  ا كانون 

احلها صاحلها صاحلها  صيف احلفاظ على التنوع البيولوجي ل�صيف احلفاظ على التنوع البيولوجي ل�

ها مهدد صها مهدد صها مهدد  صأن��واع حيوية بع�صأن��واع حيوية بع� أن��واع حيوية بع�اأن��واع حيوية بع�ا سالذي تعي�سالذي تعي�س فيه 

سباالنقرا�سباالنقرا�س. 

اجة هذه املحمية حوايل صاجة هذه املحمية حوايل صاجة هذه املحمية حوايل 2.45 صوتبلغ م�صوتبلغ م�

7 كلم من  اطئ ميتد حل��وايل صاطئ ميتد حل��وايل صاطئ ميتد حل��وايل  صكلم مربع ب�صكلم مربع ب�

ما  متثل  التي  ما صاحة  متثل  التي  ما صاحة  متثل  التي  احة  امل� وه��ي  كلم،  امل�ص  وه��ي  كلم،  ص  27 أ�صل اأ�صل اأ�صل 

االجمالية  االجمالية صاحة  االجمالية صاحة  احة  امل� من  امل�ص  من  ص  2.6% من  يقارب 

أردن.الأردن.الأردن. ملياه ا



50االقت�صادي

 األردن يشارك دول العالم االحتفال باليوم العالمي للمتاحف

جمعية المصدرين: 60 مستفيدا من برنامج تأهيل سيدات 
األعمال من أجل التصدير

نب�ض البلد- عمان

ودائ���رة  والآث����ار  ال�سياحة  وزارة  احتفلت   

العاملي  باليوم  الأرب��ع��اء،  ام�س  العامة،  الآث��ار 

من  ع�سر  ال��ث��ام��ن  ي�����س��ادف  ال���ذي  للمتاحف 

���س��ه��ر اأي������ار م���ن ك���ل ع�����ام، حت���ت ���س��ع��ار »ق���وة 

املتاحف«.

افتتاح متحف  اإع��ادة  على  وا�ستمل احلفل 

اإعادة تاأهيله،  اأخف�س مكان على الأر�س بعد 

لأول  الأث��ري��ة  القطع  من  جمموعة  وعر�س 

طالب  من  مقدمة  عرو�س  جانب  اإىل  م��رة، 

املدار�س، وفقرات ثقافية تراثية و�سعبية.

معار�س  العامة،  الآث��ار  دائ��رة  نظمت  كما 

واإع��داد  لها،  التابعة  كافة  املتاحف  يف  موؤقتة 

ن�سرات توعية كاملة عن املتاحف املنت�سرة يف 

حمافظات اململكة، واأهم معرو�ساتها وكيفية 

ال���و����س���ول اإل���ي���ه���ا، واإط�������الق ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة 

تثقيفية للطلبة يف املدار�س املحيطة مبتحف 

اأخف�س بقعة على �سطح الأر�س.

الآث��ار  دائ��رة  وعلى هام�س احلفل، نظمت 

جل�سة حوارية بعنوان »املتاحف الأردنية بني 

املا�سي واحلا�سر: روؤية م�ستقبلية«، مب�ساركة 

ال�سياحة والآث��ار نايف حميدي الفايز،  وزير 

وعدد من املعنيني بالقطاع ال�سياحي.

وق���ال ال��وزي��ر الفايز خ��الل احل��ف��ل ال��ذي 

من  وع���دد  الع�سو�س  جميل  ال��ن��ائ��ب  ح�سره 

اأجمع  العامل  مع  ال�سايف«نحتفل  غ��ور  اأب��ن��اء 

العاملي للمتاحف، ونحن منتلئ فخرا  باليوم 

م��ن متاحف،  اململكة  ب��ه  تزخر  واع��ت��زازا مب��ا 

بل اإن اململكة متحف مفتوح بتاريخها واإرثها 

احل�ساري الذي يعزز مكانة الأردن«.

التاريخي  ودورهم  الها�سميني  اإن  واأ�ساف 

ع��ل��ى م�����دار م��ئ��ة ع����ام م���ن ت���اري���خ ت��اأ���س��ي�����س 

على  احلفاظ  اأعينهم  ن�سب  و�سعوا  الدولة، 

ت��راث الأم��ة واآث��اره��ا، وتعاظم ه��ذا الهتمام 

يف عهد ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، لفتا 

للحكومة  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  اإىل 

لالهتمام بالرتاث والإرث الثقايف واحل�ساري 

للمملكة و�سيانته وحفظه.

مكانا  اأخ��ف�����س  متحف  ال���ف���اي���ز«اإن  وت��اب��ع 

على �سطح الأر���س الذي يقع مبحاذاة موقع 

قبل  وافتتح  ال�سالم،  عليه  ل��وط  النبي  كهف 

ع�سرة اأعوام، يعد من اأهم املتاحف لي�س فقط 

يف  لوقوعه  العامل  م�ستوى  على  بل  ب���الأردن 

اأخف�س بقعة على �سطح الأر�س«.

يف  م��ه��م��ا  دورا  ت��ل��ع��ب  امل��ت��اح��ف  اأن  واأك�����د 

وعلمية  ثقافية  ك��م��راك��ز  لأهميتها  املجتمع 

وتربوية وتعليمية من خالل عر�س خمتلف 

ج���وان���ب احل���ي���اة ع���ر اآلف ال�����س��ن��ني، لف��ت��ا 

الرئي�سة  املكونات  اأح��د  تعد  املتاحف  اأن  اإىل 

مهم  م��ورد  وهي  للمجتمع،  الثقافية  للهوية 

للتنمية يف القطاع ال�سياحي مبا تعر�سه من 

موجودات وممتلكات اأثرية وتراثية، ت�سهم يف 

جذب الزوار من جميع اأنحاء العامل لالطالع 

على الهوية الثقافية املحلية«.

املنظمني  ال��ف��اي��ز  ك��رم  احل��ف��ل،  نهاية  ويف 

وطلبة املدار�س امل�ساركني بالفعاليات.

ب��������دوره، ق�����ال م���دي���ر ع�����ام دائ�������رة الآث������ار 

ال��ع��ام��ة ال��دك��ت��ور ف����ادي ب��ل��ع��اوي، ن���اأم���ل من 

لتنوع  التقاء  نقطة  يكون  اأن  الحتفال  ه��ذا 

وجهات النظر التي ت�سكل جمتمعات املتاحف 

والر�سل  الأن��ب��ي��اء  ق�س�س  و���س��رد  واأف���راده���ا، 

والأج�������داد والأب������اء ل���رتت���وي م��ن��ه��ا الأج���ي���ال 

الأي��ام  ه��ذه  املتاحف  اأن  اإىل  م�سريا  القادمة، 

م��ن قبل  واه��ت��م��ام��ا  م��ت��زاي��دا  اإق���ب���ال  ت�سهد 

القطاعات ال�سعبية والفئات العمرية املختلفة 

اأ�سباب منها  لعدة  وق��ت م�سى،  اأي  اأك��ر من 

ان��ت�����س��ار ت��ط��ب��ي��ق��ات ال����زي����ارات الإل��ك��رتون��ي��ة 

)الفرتا�سية(.

ال�سنوات  �سهدتها  التي  ال��زي��ادة  اأن  وب��ني 

بدرا�سة  املهتمني  الباحثني  ع��دد  يف  الأخ���رية 

ال��ت��اري��خ والآث�����ار ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الأك���ادمي���ي، 

وزي��������ادة ع�����دد الأب�����ح�����اث يف جم�����ال ال�����رتاث 

على  مبا�سر  ت��اأث��ري  لها  �سيكون  احل�����س��اري، 

حياة النا�س كدرو�س م�ستفادة من املا�سي، من 

حيث بناء القدرة على حل امل�سكالت وحتليلها 

وتطبيقها.

ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 

هيئة  ت�سعى   « عربيات  ع��ب��دال��رزاق  ال��دك��ت��ور 

تن�سيط ال�سياحة من خالل مديرية املتاحف 

فيها اإىل ت�سويق الإرث التاريخي واحل�ساري 

اإىل  لفتا  خ�سو�سا،  منه  والفريد  للمملكة، 

�سعي الهيئة �سمن خطوات اإيجابية لت�سويق 

للمهتمني،  ج��ذب  كنقطة  اململكة  يف  املتاحف 

وع��ن�����س��ر م��ه��م ل��ل�����س��ي��اح ل���الط���الع ع��ل��ى ه��ذا 

الإرث من خالل املتاحف«.

الأردن  خارطة  اأ�سافت  الهيئة  اأن  واأو�سح 

التي ت�سم جميع املتاحف يف اململكة على املوقع 

لت�سويق  ال�سياحة  تن�سيط  لهيئة  ال��ر���س��م��ي 

وترويج املتاحف خارج الأردن«، لفتا اإىل دعوة 

موؤثرين على مواقع التوا�سل الجتماعي من 

املتخ�س�سني يف املتاحف من عدة دول اأوروبية 

واأمريكية لت�سويقها خارج اململكة.

وبني عربيات اأن الهيئة �سممت برو�سورات 

وتوزيعها على  باململكة،  املتاحف  ت�سم جميع 

الفنادق امل�سنفة واملطارات، تت�سمن معلومات 

ج��اذب��ة ع��ن امل��ت��اح��ف، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت�سوير 

فيديو للجولت الفرتا�سية داخل املتاحف.

نب�ض البلد- عمان

 60 اأن  الأردن��ي��ني  امل�سدرين  اك��دت جمعية   

تاأهيل  برنامج  من  اليوم،  حتى  ا�ستفادت  �سركة 

�سيدات الأعمال من اأجل الت�سدير الذي تنفذه 

اجلمعية ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ت��روي��ج ال��ت��ج��ارة 

ال��ك��ن��دي، وذل����ك مب��وج��ب ات��ف��اق��ي��ة وق��ع��ت بني 

الطرفني عام 2019.

ان  اخل�����س��ري،  اح��م��د  رئي�س اجلمعية  وق���ال 

الرنامج الذي ميتد حتى عام 2024، �سي�سهم 

التجارة،  يف  املنخرطات  ال�سيدات  ع��دد  زي��ادة  يف 

اىل جانب رفع ح�سة ال�سادرات املتولدة من قبل 

واململوكة  املدارة  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 

من قبلهن.

وا���س��اف اخل�����س��ري يف ب��ي��ان ام�����س الرب��ع��اء، 

تواجهها  التي  املعيقات  على  يركز  الرنامج  ان 

ال�������س���ي���دات امل�������س���درات وب��خ��ا���س��ة ق��ل��ة اخل���رة 

واملعرفة بالت�سدير وما هي ال�سواق الت�سديرية 

التي ميكن الو�سول اليها.

نفذ جمموعة من  ال��رن��ام��ج  ان  اىل  وا���س��ار 

الطرفني  بني  التفاقية  توقيع  منذ  الن�ساطات 

بالت�سدير  امل��ع��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  م�����س��اع��دة  م��ن��ه��ا 

ع��ل��ى و���س��ع خ��ط��ة ل���زي���ادة ان���خ���راط ال�����س��ي��دات 

والدعم  الرامج  وزيادة  التجارة  ال�سناعيات يف 

املقدم للمراأة، بالإ�سافة لتدريب املدربني.

واو����س���ح اخل�����س��ري ب��ان��ه مت ك��ذل��ك ت��دري��ب 

واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  م��ن  جمموعة 

وم����ن ���س��م��ن��ه��ا ����س���رك���ات مم��ل��وك��ة وم�������دارة من 

الغذائية  ال�سناعات  قطاعي  م��ن  �سيدات  قبل 

ال�سركات  امليت لتهيئة وتقييم  ومنتجات البحر 

للت�سدير ، ول �سيما لل�سوق الكندية.

اأن ال�����س��وق ال��ك��ن��دي��ة تزخر  واك���د اخل�����س��ري 

بالفر�س الواعدة اأمام املنتجات الردنية بف�سل 

يوؤهلها  م��ا  ب��ه��ا،  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة  اجل����ودة 

لدخول هذا ال�سوق بقوة، يف ظل وجود اتفاقية 

جتارة حرة مع كندا والتي دخلت حيز النفاذ عام 

.2012
للتجارة  باتفاقية  كندا  مع  الأردن  ويرتبط 

احل���رة ب��ه��دف رف���ع م�ستوى ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري 

ت�����س��دي��ري��ة ج��دي��دة للمنتجات  ف��ر���س  واإي���ج���اد 

الأردن���ي���ة ب��الأ���س��واق اخل��ارج��ي��ة، م��ن خ���الل ما 

ال��دول  مع  املن�ساأ  تكامل  اإمكانية  من  به  ت�سمح 

التي تت�سارك مع البلدين باتفاقيات جتارة حرة.

ارتفعت  كندا  اىل  اململكة  ���س��ادرات  ان  يذكر 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   50 اىل   ،2021 امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 

مقابل 44 مليون دينار خالل 2020. واو�سح 

ت���ق���دمي اخل���دم���ات  ���س��ت�����س��ت��م��ر يف  ان اجل��م��ع��ي��ة 

ال�سناعية  القطاعات  خمتلف  من  للم�سدرين 

خالل  من  ملنتجاتهم  ت�سديرية  ا�سواق  لإيجاد 

املتخ�س�سة  اخل��ارج��ي��ة  امل��ع��ار���س  يف  امل�����س��ارك��ة 

لديهم،  للعاملني  التدريبية  ال���دورات  وتنظيم 

ال�ستفادة  بكيفية  للتعريف  واللقاءات  والور�س 

م��ن م��زاي��ا الت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي ت��رب��ط اململكة مع 

خمتلف التكتالت القت�سادية العاملية.

ي�����س��ار اىل ان اجل��م��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��اأ���س�����س��ت ع��ام 

م��ن��ت��وج��ات  ت�����س��دي��ر  ل���دع���م  ت�����س��ع��ى   ،1988
الن�ساطات  وتنفيذ  ال�سناعي،  القطاع  وخدمات 

وامل�����س��ارك��ة  امل��م��ل��ك��ة  ����س���ادرات  لتنمية  ال��ه��ادف��ة 

باملعار�س الدولية وعقد ندوات وحلقات نقا�سية 

متخ�س�سة.
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 5.3% ارتفاع الرقم 
القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 

في الربع االول    

 مستو يترأس اجتماعات تنفيذي 
المنظمة العربية للطيران المدني

 منصة الحرفيين العالمية توقع 
اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة

نب�ض البلد- عمان

لكميات  ال��ع��ام  القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع   

الإنتاج ال�سناعي يف الربع الأول من العام 

ب��امل��ئ��ة،   5.31 ب��ن�����س��ب��ة   ،2022 احل����ايل 

م��ق��اب��ل   ،  89.99 ال��ن��ق��ط��ة  اإىل  ل��ي�����س��ل 

العام  من  الفرتة  لنف�س  نقطة   85.45
املا�سي.

واأ����س���ارت دائ���رة الإح�����س��اءات ال��ع��ام��ة يف 

ت��ق��ري��ره��ا ال�����س��ه��ري ام�����س الرب����ع����اء، اإىل 

ارتفاع الرقم القيا�سي العام لكميات الإنتاج 

احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  اآذار  ل�سهر  ال�����س��ن��اع��ي 

النقطة  اإىل  لي�سل  10.39باملئة،  بن�سبة 

ال�سهر  لنف�س   86.68 مقابل   95.68
من العام املا�سي.

القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع  للتقرير،  وف��ق��ا 

اآذار  ل�سهر  ال�سناعي  الإنتاج  لكميات  العام 

من هذا العام بن�سبة 12.48 باملئة، لي�سل 

 85.07 م��ق��اب��ل   95.68 ال��ن��ق��ط��ة  اإىل 

ل�سهر �سباط من نف�س العام.

نب�ض البلد- عمان

هيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  ت��راأ���س   

املجل�س  رئي�س  امل���دين،  ال��ط��ريان  تنظيم 

للطريان  ال��ع��رب��ي��ة  للمنظمة  التنفيذي 

اجتماعات  م�ستو،  هيثم  الكابنت  امل���دين 

ال�  دورت��ه  يف  للمنظمة  التنفيذي  املجل�س 

يف  الثالثاء  اأعمالها  انطلقت  التي   65
العا�سمة املغربية الرباط.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ل��ل��م��ف��و���س��ي��ة ام�������س، 

اأك�����د م�����س��ت��و اأه���م���ي���ة ع��ق��د ه����ذه ال�����دورة 

الرقي  �ساأنها  م��ن  ملفات  �ستبحث  ال��ت��ي 

مب���ن���ظ���وم���ة ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي امل�������س���رتك 

امل�سرتكة يف  والأه��داف  التكامل  وحتقيق 

قطاع الطريان املدين العربي، اإ�سافة اإىل 

التي  الفنية  والقرارات  التو�سيات  درا�سة 

�سيتم رفعها اإىل اجلمعية العامة.

يناق�س  الج��ت��م��اع  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

تقييم الإجنازات املحققة يف املجال التقني 

خ���الل ال���ف���رتات ال�����س��اب��ق��ة، م�����س��ددا على 

اأمال يف  كاملة  املجل�س  ر�سالة  اأداء  اأهمية 

الذي  الهام  القطاع  ه��ذا  تطلعات  حتقيق 

يعد من اأهم حمركات اقت�ساد الدول.

للمجل�س   65 ال�����دورة  اأن  اىل  ي�����س��ار 

العادية  ال���دورة  انعقاد  ت�سبق  التنفيذي 

27 للجمعية العامة للمنظمة يومي 19 
و 20 اأيار احلايل مب�ساركة الردن ممثال 

بوفد يراأ�سه رئي�س جمل�س مفو�سي هيئة 

تنظيم الطريان املدين.

نب�ض البلد- عمان

لتنمية  العاملية  احلرفيني  من�سة  وقعت 

وزارة  تعاون مع  اتفاقية  الثالثاء،  القدرات، 

الثقافة، لدعم املنتج الثقايف الإبداعي.

الأرب���ع���اء،  ام�����س  للمن�سة  ب��ي��ان  واأو����س���ح 

الثقافة  وزارة  تزويد  تت�سمن  التفاقية  اأن 

اأ�سحاب  واأب��رز  احلرفيني  ببيانات  للمن�سة 

وموؤ�س�سات،  اأف��راد  من  الإبداعية  ال�سناعات 

ل���ت���ق���دم ل���ه���م ال����دع����م وامل�������س���ان���دة امل��ج��ان��ي��ة 

للنهو�س باأعمالهم الإبداعية.

ه���زاع  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ع����ام  اأم�����ني  واأك������د 

النوعية  الثقافية  ال�سراكة  اأهمية  ال��راري، 

اإذ يتجه  ال��ع��ام واخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني 

ال���ع���امل ال���ي���وم ن��ح��و ال�����س��ن��اع��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 

املتنوعة.

»ال��دول العربية ما زالت تعتمد  اإن  وقال 

الر�سمية،  والرعايات  احلكومي  الدعم  على 

م�سوؤولية  تتحمل  تعد  مل  املرحلة  اأن  رغ��م 

ال���دول���ة ال��رع��وي��ة، وب�����داأت تتجه ن��ح��و دع��م 

القت�ساد الإبداعي«، م�سرياً اإىل اأن ال�سناعة 

وح�سارة  وت��اري��خ  ثقافة  تنقل  ثقافية  بنية 

البلدان وهو ما مييز ثقافة دولة عن اأخرى.

واأكد الراري حر�س الوزارة على تعميم 

امل����ب����ادرة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا امل��ن�����س��ة، مب���ا يتيح 

للمنتجني اأن يروجوا اأعمالهم داخل الوطن 

العامة  امل��دي��رة  قالت  وخ��ارج��ه. من جهتها، 

توقيع  اإن  تليالن،  اأري���ج  ال��دك��ت��ورة  للمن�سة 

ل��ق��اءات متعددة  ج��ه��ود  ث��م��رة  ه��و  التفاقية 

تعد  التي  الثقافة،  وزارة  الإط��ار مع  ه��ذا  يف 

تعنى  التي  الر�سمية  املوؤ�س�سات  اأه��م  اإح��دى 

املنتج الثقايف  املبادرة الوطنية، وبدعم  بهذه 

والرتاثي للوطن، موؤكدة اأن الهدف للمن�سة 

ين�سجم وتوجهات الوزارة الرئي�سية.

يف  تكررت  قد  املن�سة  فكرة  اأن  واو�سحت 

كرافت   « من�سة  اأن  ال  البلدان  م��ن  الكثري 

وف��ري��د  اإط����ار خمتلف  ع��ل��ى  م��ارك��ت« عملت 

احلرفيني  ومتكني  لدعم  يهدف  نوعه  م��ن 

وال���ف���ن���ان���ني واأ�����س����ح����اب امل����واه����ب اخل��ا���س��ة 

باملنتجات اليدوية .

 اقتصاديون: تمكين الشركات الكبرى يفتح آفاقا واعدة لدعم االقتصاد الوطني
نب�ض البلد- عمان

ال�����س��رك��ات  اأن  اأك�����د خ�����راء يف الق���ت�������س���اد،   

ال��ك��رى ت��ع��د راف����دا رئ��ي�����س��ا ل��ل��خ��زي��ن��ة ال��ع��ام��ة 

ما  ال�سريبية،  الإي������رادات  خ���الل  م��ن  ل��ل��دول��ة 

ي�سهم بدعم وتعزيز القت�ساد الوطني.

الأردنية  الأنباء  لوكالة  احاديث  يف  واأ�ساروا 

اأن زي��ادة ربحية ال�سركات الكرى  اإىل  )ب��رتا(، 

ت��ع��ن��ي زي������ادة يف من���و ال��ق��ط��اع��ات ال���ت���ي تعمل 

القطاعات  تلك  م�ساهمة  م��ن  �سريفع  م��ا  بها، 

يف من��و ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الج���م���ايل، اإ���س��اف��ة اإىل 

قدرتها على توظيف اعداد كبرية من العاملني 

هذه  وم�ساعدة  البطالة،  معدلت  من  للتقليل 

يف  التكنولوجيا  وت��وط��ني  نقل  على  ال�����س��رك��ات 

ال��ع��م��ل.  ودع����وا اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة اإىل ���س��رورة 

يتعلق  فيما  حتفيزية  اقت�سادية  �سيا�سة  اإيجاد 

يف امل�����س��اري��ع وال�����س��رك��ات ال��ك��رى وذل���ك لدعم 

ومتكني تلك ال�سركات لفتح اآفاق واعدة باجتاه 

ال�سركة  وت��ع��رف  الأردين.    الق��ت�����س��اد  ت��ع��زي��ز 

الكبرية باأنها كل �سركة يبلغ عدد عمالها اأكر 

مبيعاتها  جمموع  ويتجاوز  عامال،   250 من 

الرئي�س  دي��ن��ار.  ماليني  ثالثة  موجوداتها  اأو 

الدكتور  العربية  البوتا�س  ل�سركة  التنفيذي 

ال�سركات  ربحية  زي���ادة  اإن  ق��ال  الن�سور،  معن 

القطاعات  منو  زي��ادة  باملح�سلة  تعني  الكرى 

ذلك  م�ساهمة  م��ن  �سيزيد  م��ا  بها،  تعمل  التي 

ال���ق���ط���اع يف من����و ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي الإج����م����ايل، 

مو�سحا انه كلما زادت ربحية ال�سركات الكرى 

ال��ت��ي تدفعها،  وال��ر���س��وم  ال�����س��رائ��ب  زاد ح��ج��م 

الدولة  خزينة  اي��رادات  على  ايجاباً  ينعك�س  ما 

الأردن���ي���ة وب��ال��ت��ايل زي����ادة ق��درت��ه��ا ع��ل��ى تنفيذ 

امل�ساريع الراأ�سمالية.

التعدينية  القطاعات  اأن  اإىل  الن�سور  واأ�سار 

وال�����س��ن��اع��ي��ة ت��ق��وم ب��ت�����س��دي��ر ج����زء ك��ب��ري من 

اأث���را مهما يف حت�سني  ل��ه  اأن  ان��ت��اج��ه��ا، م��وؤك��دا 

موؤ�سرات امليزان التجاري الأردين، كما ي�سهم يف 

زيادة رفد العمالت الجنبية اإىل اململكة.

ل�سركة  امل��ح��وري  ال���دور  ت�ساعد  اإىل  ول��ف��ت 

البوتا�س العربية على مدار ال�سنوات املا�سية يف 

امل�سهد القت�سادي الأردين، مبينا اأن هذا الدور 

اأرب���اح  م��ن  ال�سركة  م��دف��وع��ات  جت��ّل��ى يف حجم 

العام  بلغت  للخزينة  تعدين  ور���س��وم  و�سرائب 

عن  ب��ارت��ف��اع  دي��ن��ار،  مليون   158 نحو  املا�سي 

باملئة،   98 ح��وايل  ن�سبته  بلغت   2020 العام 

الأردين  امل�����س��ريف  ال��ن��ظ��ام  رف��ده��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة 

بلغت   2021 ال��ع��ام  اأج��ن��ب��ي��ة خ���الل  ب��ع��م��الت 

حوايل 1.4 مليار دولر.

اأن ال��ت��ح�����س��ن امل��ل��ح��وظ على  واأك����د ال��ن�����س��ور 

الأداء املايل لل�سركة انعك�س على حجم امل�ساريع 

لذلك  وم��ا  ال�سركة  تنفذها  التي  الراأ�سمالية 

من اأثار مبا�سرة على حتريك العجلة التجارية 

ل���ل���ق���ط���اع���ات الأخ��������رى امل���رت���ب���ط���ة ب��ن�����س��اط��ات 

كال�سحن  العربية،  البوتا�س  �سركة  وم�ساريع 

وال�ست�سارات  والتخلي�س  والنقل  وامل��ق��اولت 

قال  ب���دوره،  اخل��دم��ات.  من  وغريها  والتوريد 

رئي�س منظومة حملة »�سنع يف الأردن« الدكتور 

اإياد اأبو حلتم، اإن للم�ساريع وال�سركات الكرى 

اأهمية خا�سة يف القت�ساد الأردين، حيث متتلك 

العاملني،  م��ن  ك��ب��رية  اأع����داد  توظيف  خا�سية 

طبيعتها  يف  متتاز  الكرى  ال�سركات  اأن  مبينا 

ب��اأن��ه��ا م�����س��اري��ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة، م��ث��ل ال��ب��وت��ا���س، 

ال���ف���و����س���ف���ات،وال�������س���ن���اع���ات ال����س���ت���خ���راج���ي���ة، 

امل�ساريع  اأن  واأ���س��اف  ال�سخمة.   والكيماويات 

ق��درت��ه��ا ع��ل��ى توطني  ي��ع��ول عليها يف  ال��ك��رى 

ال�سركات  اأن  اإىل  لفتا  عملها،  يف  التكنولوجيا 

ت�ستورد التكنولوجيا يف البدايات ثم تعمل على 

تطويرها وتوطينها، مو�سحا انها عادة ما تكون 

عبارة عن م�سروع رئي�س يجتمع حوله م�ساريع 

تن�سئ  الكرى  ال�سركات  واأن  اأخ��رى،  و�سركات 

�سناعات  منها  ت�ستفيد  �سناعية  عناقيد  منها 

م�ساندة و�سغرية ومتو�سطة.

واو����س���ح اأن ه���ن���اك ���س��رك��ات ك����رى حت��ت��اج 

للتعاون مع م�سانع اأو �سركات �سغرية ل�سناعة 

�سيانة  لعمل  اأو  املعدين،  الت�سكيل  اأو  القوالب 

لل�سناعات  حاجتها  اإىل  اإ�سافة  املاكينات،  على 

امل�������س���ان���دة وذل������ك لج�������راء ب��ع�����س ال��ع��م��ل��ي��ات 

مكلفة  ت��ك��ون  ق��د  ال��ت��ي  ال�����س��غ��رية  الت�سنيعية 

اأب���و حلتم اأن  ل���دى ال�����س��رك��ات ال���ك���رى. واأك����د 

لإن�ساء  ال�سا�س  العمود  تعد  الكرى  ال�سركات 

�سيكون  وبالتايل  املتعددة،  ال�سناعية  العناقيد 

�سواء من خالل  وتكامل �سناعي  انت�سار  هناك 

اأو اخل��ل��ف��ي��ة، م��ا ت�سهم يف  ال���رواب���ط الم��ام��ي��ة 

ت�����س��غ��ل م��ن��ظ��وم��ة اق��ت�����س��ادي��ة ك��ب��رية ك��ال��ن��ق��ل، 

التاأمني،  ا�ستفادة �سركات  اإىل  اإ�سافة  والطاقة، 

وال��ق��ط��اع��ات ال�����س��غ��رية الأخ�����رى ال��ت��ي تعتمد 

اأن  اإىل  ولفت  ال�سركات.  ه��ذه  على  كبري  ب�سكل 

ال�سركات الكرى ت�سكل رافداً كبرياً لالإيرادات 

ال�����س��ري��ب��ي��ة، ح��ي��ث ت�سهم ب�����س��ورة م��ب��ا���س��رة يف 

امل��ج��ت��م��ع��ات املحلية  ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة وخ���دم���ة 

باأن  املعنية  اجلهات  من  اأم��اًل  ال�سركات،  لهذه 

يف  يتعلق  فيما  اقت�سادية  �سيا�سة  لديها  يكون 

امل�ساريع وال�سركات الكرى، بحيث تكون قائمة 

ال�سركات  لهذه  وداعمة  حتفيزية  �سيا�سة  على 

يف  العليا  وال��درا���س��ات  العلمي  البحث  عميد   .

جامعة الريموك واخلبري القت�سادي الدكتور 

الكرى  ال�سركات  اأهمية  اأكد  احلموري،  قا�سم 

يف حالة القت�ساد الأردين، حيث اأن تكون قيمة 

الناجت  من��و  يف  فت�سهم  مرتفعة،  ع��ادة  اإنتاجها 

النمو  تعزز معدلت  وبالتايل  الإجمايل  املحلي 

القت�سادي . واأ�ساف ان ال�سركات الكرى تعزز 

اأع��داد كبرية  اأي�سا من خالل توفري  القت�ساد 

ن�سب  ي�ساعد يف تخفي�س  العمل ما  من فر�س 

خالل  من  القت�ساد  وتدعم  البطالة،  معدلت 

الروابط الأمامية واخللفية، مبينا اأن ال�سركات 

ال���ك���رى حت���ت���اج ل��ب��ع�����س اخل����دم����ات وال�����س��ل��ع 

لدميومة عملها من قطاعات اأخرى وهذا يعود 

بالفائدة على القت�ساد، فنجاح ال�سركات ي�ساعد 

على زيادة النمو القت�سادي.  ولفت احلموري 

اىل من �سلبيات بع�س امل�ساريع الكرى اأنها ل 

اإىل  اإ�سافة  اأرباحها ب�سكل جمد،  تعيد ا�ستثمار 

هذه  على  والتطوير  البحث  عمليات  يف  �سعف 

وملحوظ،  �سريع  تقدم  ل�ستحداث  ال�سركات 

واأماًل يف اأن يتم اختيار اإدارات ال�سركات الكرى 

ح�سب مبداأ الكفاءة ولي�س على معايري اأخرى، 

وذلك للنهو�س بها، وال�سماح لها بعمل الأبحاث 

والتطوير، وزيادة دورها يف القت�ساد الأردين. 

ع��م��ان  ب���ور����س���ة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  وق�����ال 

واخل���ب���ري الق��ت�����س��ادي وامل�����ايل جم���د ���س��ف��ي��ق، اإن 

اق��ت�����س��اد اي دول����ة ي��ت��ك��ون م���ن ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخل�����ا������س، ومي����ار�����س ج�����زء ك���ب���ري م����ن الأف�������راد 

من  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  اأن�سطتهم 

ل��ك��ل منها  ال�����س��رك��ات،  اأن����واع خمتلفة م��ن  خ���الل 

م��زاي��اه وف��وائ��ده، واأك��ر ه��ذه الأن���واع �سيوعا هي 

ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وال�سركات الكرى.

اأن هناك قطاعات اقت�سادية  واأ�ساف �سفيق 

مثل قطاع التعدين حتتاج لروؤو�س اأموال كبرية 

ال�سركات  خ���الل  م��ن  اإل  ت��ت��اأت��ى  ل  لتطويرها 

للح�سول على  ال��ق��درة  ل��دي��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��رى، 

ال�ستثمار،  لأغرا�س  الالزمة  التمويل  اأحجام 

يف  مدرجة  ال�سركات  ه��ذه  كانت  اإذا  وخ�سو�سا 

البور�سة. وبني اأن هذه القطاعات يف كثري من 

بحاجة  النامية،  ال��دول  يف  ول�سيما   ، الأح��ي��ان 

لأغرا�س  ا�سرتاتيجي  دويل  �سريك  ج��ذب  اإىل 

اأو  معينة  تقنية  على  احل�����س��ول  مثل  خمتلفة 

ال�سركات  تتميز  فيما  ج��دي��دة،  اأ���س��واق  دخ���ول 

بامل�سداقية  منها  ال��ن��اج��ح��ة  وخ��ا���س��ة  ال��ك��رى 

ال�������س���روري���ة جل����ذب اه���ت���م���ام ه����ذه ال�����س��رك��ات 

الدولية والدخول معها يف اتفاقيات وتفاهمات، 

ت�سهم بتطوير قطاع معني.

الذي تقوم  الكبري  ال��دور  واأثنى �سفيق على 

ال��ف��و���س��ف��ات وال��ب��وت��ا���س يف تطوير  ���س��رك��ت��ا  ب���ه 

قطاع التعدين يف اململكة، م�سريا اإىل اأن هاتني 

املا�سية  ال�سنوات  مدى  على  متكنتا  ال�سركتني 

مب�سروعات  والقيام  الإنتاج  كلف  تخفي�س  من 

اأو  نهائية  منتجات  اإىل  اخل���ام  امل���واد  لت�سنيع 

�سبه نهائية، ما زاد من القيمة امل�سافة املحلية 

ل���ل�������س���ادرات الأردن����ي����ة وم���ك���ن ال�����س��رك��ت��ني من 

ا���س��ت��غ��الل ال��ظ��روف ال��دول��ي��ة ال��داع��م��ة ل��زي��ادة 

اإىل ان لهذه  املنتجات. واأ�سار  الطلب على هذه 

ال���ت���ط���ورات اأث�����را اإي��ج��اب��ي��ا ك��ب��ريا ع��ل��ى امل��ي��زان 

وكذلك  للمملكة،  اجل��اري  واحل�ساب  التجاري 

الفو�سفات والبوتا�س  اأ�سهم �سركتي  اأ�سعار  على 

وتوزيعات اأرباحهما على حملة اأ�سهمهما، موؤكدا 

ال�سركتني  لكال  املنا�سبة  القادمة  اخل��ط��وة  اأن 

زي���ادة راأ����س امل��ال لأغ��را���س التو�سع يف الإن��ت��اج، 

لأ�سهم جديدة  م��زدوج  اإدراج  خ��الل  وذل��ك من 

يف ب��ور���س��ة ع��ّم��ان واإح����دى ال��ب��ور���س��ات العاملية 

اأ�ستاذ  ب��دوره، قال  اأو نيويورك.  كبور�سة لندن 

رعد  ال��دك��ت��ور  الأردن��ي��ة  اجلامعة  يف  القت�ساد 

التل، اإن زيادة ربحية ال�سركات الكرى تعد من 

املوؤ�سرات اليجابية جتاه زيادة اإيرادات املوازنة 

العامة للدولة.

واأ�����س����اف اأن زي�����ادة الإي��������رادات ال�����س��ري��ب��ي��ة 

ال���ن���اجت���ة ع����ن الرب���������اح، ت���ع���د م�������وردا ا���س��اف��ي��ا 

اأن توفري وتعزيز  اإىل  العامة، م�سريا  للخزينة 

ال�سركات  ه���ذه  حتقيق  جت���اه  امل��ن��ا���س��ب��ة  البيئة 

ارباحا متزايدة ، تعني زيادة قدرة الدولة على 

حت�سني ايراداتها، وبالتايل ت�ساعد على النفاق 

اأو  جاريا  انفاقا  اأك��ان  �سواء  خمتلفة  باجتاهات 

راأ�سماليا، اإ�سافة اإىل القدرة على �سداد الديون 

وتقليل عجز هذه املوازنة. وركز التل يف حديثه 

على قطاع التعدين وال�سركات امل�ساهمة العامة، 

�سرورة  م��وؤك��دا  ذه��ب،  مناجم  باأنهم  وو�سفهم 

الهتمام بهم وتطويرهم ، لأنهم يفتحون اآفاقا 

واعدة باجتاه تعزيز ومتكني القت�ساد الأردين، 

اأخ��رى زي��ادة معدلت النمو، وزي��ادة  ومن جهة 

فر�س العمل، بالتايل خدمة القت�ساد الردين 

ن�سبة م�ساهمة قطاع  اأن  اإىل  واأ�سار  ب�سكل عام. 

التعدين بالناجت املحلي الجمايل ارتفعت خالل 

امل�ساهمة  ه���ذه  اأن  م��وؤك��دا  الأخ�����رية،  ال�����س��ن��وات 

م�ساهمة  ال���س��ت��خ��راج��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات  ك��ق��ط��اع 

م��ه��م��ة وا���س��ا���س��ي��ة يف ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الج��م��ايل 

لالقت�ساد  بالن�سبة  ا���س��ا���س��ي��ا  راف����دا  وت�سكل   ،

اأن���ه لتمكني  وف��ر���س ال��ع��م��ل. ول��ف��ت ال��ت��ل اإىل 

لزيادة  ع��ام،  ب�سكل  وال�سركات  القطاعات  ه��ذه 

الإجمايل،  املحلي  بالناجت  وامل�ساهمة  النتاجية 

يجب العمل على جوانب عديدة اأولها التعامل 

مع نظام �سريبي مرن بالن�سبة لهذه ال�سركات، 

من خالل امل�سوؤولية املجتمعية لهذه ال�سركات، 

حيث ت�سكل ُبعدا اأ�سا�سيا يف رفد اخلزينة العامة 

من الإيرادات ال�سريبية.

واع��ت��ر ال��ت��ل اأن ك��ل��ف ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه من 

اأب����زر ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ق��ط��اع التعدين 

ما  يف  يكمن  الأك��ر  التحدي  لكن  وال�سناعات، 

الو�سيطة  والب�سائع  ال�سلع  من  ا�سترياده  يتم 

والراأ�سمالية وذلك لغايات اإنتاجية.

واأكد التل اأن تكاملية القطاعات جزء اأ�سا�سي 

ومهم، وهذا ما ركز عليها احلراك القت�سادي 

الذي حدث يف الور�س القت�سادية، م�سريا اإىل 

اأن قطاع الطاقة يواجه حتديا كبريا وهو كيف 

نوفر من فاتورة الطاقة على القطاع ال�سناعي.

القطاعات تعزز وتخدم  اأن تكاملية  واأ�ساف 

وبالتايل  وال��ن��ق��ل،  ال�سناعة  قطاعي  تناف�سية 

ربحيته،  ب��رف��ع  وامل�ساهمة  النتاجية  يف  زي���ادة 

لف��ت��ا اىل اه��م��ي��ة ال��ت�����س��ب��ي��ك ب���ني ال��ق��ط��اع��ات، 

نقل  يف  وان�سيابية  حتتية  بنية  توفري  وك��ذل��ك 

الب�سائع واملنتجات، ما يخدم ال�سناعة والقطاع 

امل�����س��ريف وال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف الق��ت�����س��اد، 

المر الذي يزيد من انتاجيتها وبالتايل ارتفاع 

يف ربحية اإيراداتها.
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 تكتيكات االحتالل اإلسرائيلي الجديدة في جنين ُتنذر 
بمواجهات أكثر دموية

البلد-وكاالت نب�ض 

����س���رع ج��ي�����ش الح����ت����ال الإ����س���رائ���ي���ل���ي، 

لكبح  جديدة  وتقنيات  تكتيكات  ل�ستخدام 

امل�سلحة يف مدينة جنني، يف  املقاومة  جماح 

وقت اأرجع حمللون وخرباء ع�سكريون، ذلك 

لف�سله املتكرر يف التعامل معها

وق����ال ه�����وؤلء، اإن ا���س��ت��ح��داث الح��ت��ال 

لو�سائل جديدة يف التعامل مع مدينة جنني، 

اأو�ساط  اإحل��اق خ�سائر ج�سيمة يف  من �ساأنه 

عنا�سر املقاومة حال مل يلجوؤوا ل�ستخدام 

تكتيكات جديدة

عجز اإ�سرائيلي

ال�سوبكي  ال�سيا�سي، بال  املحلل  واأو�سح 

اأن  الإخ���ب���اري���ة،  م�����س��در  ل�سبكة  ت�سريح  يف 

قواته  ُتبعد  و�سيلة  لأي  الحتال  ا�ستخدام 

ع���ن ال���س��ت��ب��اك امل��ب��ا���س��ر م��وؤ���س��ر ع��ل��ى عجز 

املوؤ�س�سة الع�سكرية الإ�سرائيلية عن مواجهة 

املقاومة يف جنني، رغم توا�سع الإمكانات

ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأن  اإىل  ال�������س���وب���ك���ي  واأ������س�����ار 

والأ�ساليب اجلديدة تعك�ش عدم قدرة �ساح 

امل�����س��اة الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ال��ت��وغ��ل يف جنني 

دون  الأخ��رى،  الفل�سطينية  املناطق  وبع�ش 

وقوع اأ�سرار ج�سيمة يف �سفوفه

ولفت اإىل اأن ما حدث يف جنني يف الفرتة 

الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  اأن  اأظ��ه��ر  الأخ����رة 

راك���م���ت م���ن ق��وت��ه��ا يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ق���وات 

الح����ت����ال م���ا دف����ع امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة 

الإ�سرائيلية لتغر تكتيكاتها

مواجهات اأكرث دموية

التكتيكات  ت��غ��ي��ر  اأن  ال�����س��وب��ك��ي،  واأك�����د 

�سيلحق خ�سائر  الأ�ساليب اجلديدة  واإدخال 

واإح����داث  الفل�سطيني  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اأك���رب 

اأن هذا  اإىل  اأك���ر دم��وي��ة، لف��ت��اً  م��واج��ه��ات 

�ست�ستلم  امل��ق��اوم��ة  اأن  ب��ال�����س��رورة  يعني  ل 

لتتطور يف العمليات الإ�سرائيلية لأن مع كل 

ن�سهد  الإ�سرائيلي  الع�سكري  للم�ستوى  رفع 

رفع املقاومة لتكتيكاتها وتطوير عملها

و�سدد على اأن املتغرات اجلديدة �ستدفع 

امل���ق���اوم���ة لإع������ادة امل���واج���ه���ة م���ع الح��ت��ال 

لتخفيف   1948 ع��ام  املحتل  ال��داخ��ل  اإىل 

وقوع خ�سائر كبرة  عليها، وتايف  ال�سغط 

فيها

اأ�سلوب  م��وؤخ��راً  اتبع  الح��ت��ال  اأن  وتابع 

ع����دم ال���ت���وغ���ل ب�����س��ك��ل ك��ب��ر يف ج��ن��ني مبا 

ل ي��ل��ح��ق خ�����س��ائ��ر يف ���س��ف��وف��ه، ب��الإ���س��اف��ة 

القتحامات  اإج���راء  مواعيد  اختيار  لإع���ادة 

الليل  �ساعات  من  والت�سفية،  والع��ت��ق��الت 

ف�سائل  اأن  يعلم  كونه  الباكر  ال�سباح  اإىل 

اأفرادها  ومن�سغل  ليًا  يقظة  اأكر  املقاومة 

بحياتهم اليومية نهاراً

ال ميكن ح�سم املعركة

ح�سم  مبقدوره  لي�ش  الحتال  اأن  واأك��د 

�سابقاً  ف�سل  واأن���ه  ل�سيما  جنني  يف  املعركة 

يف قطاع غزة مع اختاف املتغرات، وعودة 

نف�ش املدينة للمقاومة بعدما جرى م�سحها 

يف املا�سي خال عملية ال�سور الواقي

احللول  اأن  ت��درك  اإ�سرائيل  اأن  اإىل  ون��وه 

ال�سراع مع  الع�سكرية مل تعد احلل حل�سم 

الفل�سطينيني وما ن�سهده حالة من التخبط 

ل��ل��ج��م��ه��ور  م��ر���س��ي��ة  ن���ت���ائ���ج  اأي  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

الإ�سرائيلي

ال�����س��ي��ا���س��ي  امل���ح���ل���ل  ال�������س���ي���اق، ق�����ال  ويف 

واخل��ب��ر يف ال�����س��وؤون الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، اأح��م��د 

يف  لتكتيكاته  الح���ت���ال  ت��غ��ر  اإن  غ�����س��ب��ة، 

جنني �سببه، ردت الفعل القوية التي واجهها 

واأ�سفرت  للمدينة،  الأخ��ر  اقتحامه  خ��ال 

عن مقتل اأحد �سباطه

كميات كبرية من الذخرية

واأ�ساف غ�سبة يف ت�سريح خا�ش ل�سبكة 

م�سدر الإخبارية، اأن الحتال اأيقن بوجود 

وال��ذخ��رة،  امل�سلحني  اأع���داد  ك��ب��رة  كميات 

كان  كما  املدينة  اإىل  الدخول  ال�سعب  وم��ن 

بال�سابق

واأ�سار اإىل اأن ا�ستخدام التقنيات اجلديدة 

اأي  على  ُتقدم  لن  الحتال  ق��وات  اأن  يعني 

معلومات  ت��وف��ر  ح���ال  اإل  ج��ن��ني  يف  عملية 

تف�سيلية حولها، و�سمان فر�ش جناحها

واأكد غ�سبة، اأن التقنيات اجلديدة ترتك 

الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  ع��ل��ى  �سلبية  اأث������اراً 

وت���ع���ط���ي ق������وات الح����ت����ال م�����س��اح��ة اأك����رب 

للتحرك على الأر�ش لتنفيذ عملياتها

فر�ض جناح كبح املقاومة يف جنني

من جهته، راأى اخلبر الع�سكري وا�سف 

عريقات، اأن املقاومون الفل�سطينيون جنحوا 

باإف�سال حلول الحتال الع�سكرية للتعامل 

مع املقاومة يف جنني

وق�������ال ع����ري����ق����ات يف ت�������س���ري���ح ل�����س��ب��ك��ة 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإن  الإخ��ب��اري��ة،  م�سدر 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ت��خ�����س��ى ح��ال��ي��اً م���ن امل��ج��ه��ول 

للبحث عن  يدفعها  وال��ق��ادم يف جنني، مم��ا 

بدائل جديدة للتعامل مع املدينة

لن  البدائل  اأن  اأعتقد  عريقات  واأ���س��اف 

تكون مما ا�ستخدمته قوات الحتال �سابقاً، 

ينجحوا  ل��ن  ال���ربي  بالتعامل  ف�سلوا  وك��م��ا 

جوياً

الح���ت���ال  م���ع  امل���ع���رك���ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

فقط  ع�سكرية  لي�ست  جنني  يف  الإ�سرائيلي 

بل معركة عقول واأدمغة واإرادات . مبيناً اأن 

خال  تفوقاً  اأظ��ه��رت  الفل�سطينية  العقول 

الآون���ة الأخ����رة، ناهيك ع��ن وج��ود تن�سيق 

وتعاون بني ف�سائل املقاومة يف كافة املناطق 

مع  التعامل  يف  جناحات  ينتج  الفل�سطينية 

الحتال

 بكيرات: دعوات هدم قبة الصخرة استهداف لهويتنا 
واعتداء على تراثنا

البلد-وكاالت نب�ض 

و���س��ف ال�����س��ي��خ ن��اج��ح ب���ك���رات ن��ائ��ب م��دي��ر 

ع����ام دائ������رة الأوق�������اف الإ����س���ام���ي���ة يف ال��ق��د���ش 

ال�ستيطانية  الدعوات  الأرب��ع��اء،  اليوم  املحتلة، 

والتحري�سية بهدم قبة ال�سخرة، باأنها »اعتداء 

ع��ل��ى ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��ام��ي��ة، وال���رتاث 

العاملي«

قبة  ه����دم  دع������وات  اأن  اإىل  ب���ك���رات  واأ�����س����ار 

اإىل  ا�ستيطاين قدمي، يهدف  ال�سخرة خمطط 

م�سلم،  ملياري  على  والعتداء  جذورنا،  اقتاع 

منوها اإىل اأن القبة وامل�سجد الأق�سى م�سجلني 

يف ال�����رتاث ال���ع���امل���ي، وامل���ه���دد ب��خ��ط��ر ال��ت��ه��وي��د 

وانتهاكات الحتال وامل�ستوطنني

واأو�سح اأن هذا العتداء ي�ستهدف اأحد اأقدم 

وال���ذي ميثل ح�سارة وقيم  ال��ع��امل،  ال���رتاث يف 

اإىل  ت�سعى  ال��دع��وات  ه��ذه  اأن  معتقدا  اإن�سانية، 

مبثل  للقيام  امل��ت��ط��رف��ني  امل�ستوطنني  حت��ر���ش 

هذه الأعمال

وذك����ر ب��ك��رات اأن ق��ب��ة ال�����س��خ��رة ���س��ب��ق واأن 

اعتدى عليها الحتال، حينما جرى اقتحامها 

جانب  اإىل  داخلها،  امل�سلني  على  النار  واإط��اق 

امل�سجد  امل��ت��وا���س��ل��ة حت��ت��ه��ا وحت����ت  احل���ف���ري���ات 

الأق�سى ب�سكل عام

ل��ه��ا ح�سور  ال�����س��خ��رة  ق��ب��ة  اأن  و����س���دد ع��ل��ى 

يف م��رك��ز م��دي��ن��ة ال��ق��د���ش وت�����س��ر اإىل ال��ه��وي��ة 

ه��ذه  م�سح  ع��ل��ى  ي�سعى  والح���ت���ال  وال��ت��اري��خ، 

الهوية الإ�سامية

وع���ل���ى ���س��ع��ي��د ال��ت�����س��دي ل���ه���ذه ال����دع����وات، 

دع���ا ال�����س��ي��خ ب���ك���رات اإىل م��واج��ه��ة اق��ت��ح��ام��ات 

الفل�سطيني  »احل�����س��د  ق���ائ���ا:  امل�����س��ت��وط��ن��ني، 

التهويد  خمططات  لإف�����س��ال  م��ه��م«،  واملقد�سي 

التي ل تتوقف يف امل�سجد الأق�سى

اأن امل�ستوطنني و�سلطات الحتال  اإىل  ونّبه 

واحل�سور  الفل�سطيني  الوعي  بحيوية  تفاجئوا 

وتكثيف  الأق�������س���ى،  ع���ن  ال���دف���اع  امل��ق��د���س��ي، يف 

الرباط فيه لإحباط خمطط التق�سيم الزماين 

واملكاين فيه

متطرفة،  ا�ستيطانية  منظمات  اأن  اإىل  ي�سار 

قبة  لتفكيك  م���وع���دا  الأرب����ع����اء،  ال���ي���وم  ح����ددت 

ال�سخرة، وتد�سني »الهيكل« املزعوم، يف �ساحات 

امل�سجد الأق�سى مبدينة القد�ش املحتلة

ال�ستيطانية  له��اف��ا  منظمة  رئ��ي�����ش  ودع���ا 

ب��ن��ت�����س��ي غ��وي�����س��ت��اي��ن، امل�����س��ت��وط��ن��ني وج��م��اع��ات 

ما  مبنا�سبة  املقبل،  الح��د  احل�سد  اإىل  الهيكل 

ي�سمى يوم القد�ش ، وذلك بهدف اقتحام امل�سجد 

ال�سخرة،  قبة  تفكيك  خمطط  وب��دء  الأق�سى، 

متهيدا لت�سييد الهيكل

البلد-وكاالت نب�ض 

اللبنانية  النيابية  النتخابات  نتائج  عك�ست 

ال��ب��اد،  يف  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  م��وازي��ن  يف  ت��غ��را 

من  )مدعومة  اهلل  ح��زب  جماعة  فقدان  اأب��رزه��ا 

اإيران( والتيار الوطني احلر وحلفائهما الأغلبية 

النيابية

ول��ع��ل اأك���ر م��ا مييز �سكل ال��ربمل��ان اجل��دي��د، 

ك�سر التمثيل التقليدي لقوى ال�سلطة الذي كان 

حم�سوراً طيلة عقدين بني فريقي 8 اآذار )حلفاء 

الريا�ش  اآذار )قريبة من  طهران ودم�سق( و14 

ووا�سنطن(، عقب دخول الربملان لعبون جدد

بني  حم�سورة  القوى  م��وازي��ن  كانت  وبعدما 

ط��رف��ني، باتت م��وزع��ة يف 3 اجت��اه��ات واأك���ر، يف 

وقت ترتقب الباد ا�ستحقاقات حملية واإقليمية 

�ساخنة

تراجع  الر�سمية  النتخابات  نتائج  واأظ��ه��رت 

ع���دد م��ق��اع��د ح���زب اهلل وال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل��ر 

فيما   ،60 ن��ح��و  اإىل  ن��ائ��ب��اً   71 م��ن  وحلفائهما 

املقاعد ال� 68 املتبقية موزعة على قوى خمتلفة 

وبع�سها  ووا�سنطن،  الريا�ش  من  قريب  بع�سها 

الآخر م�ستقل

ونواب  اأ�سا�سية  تكتات   3 وج��ود  وهكذا، ومع 

اآخرين م�ستقلني، فاإن الأغلبية الربملانية مل تعد 

حم�سورة بيد فريق �سيا�سي معني، اإمنا بات الثقل 

موزعاً يف عدة اجتاهات

وي��ت��األ��ف ال���ربمل���ان م���ن 128 ن��ائ��ب��ا، وت��ت��وزع 

و8  لل�سيعة  و28  لل�ُسنة   28 ب��واق��ع:  م��ق��اع��ده 

ل��اأرث��وذك�����ش و8  ل��ل��م��وارن��ة و14  ل��ل��دروز و34 

للعلويني  وم��ق��ع��دان  ل���اأرم���ن  و5  ل��ل��ك��اث��ول��ي��ك 

ومقعد واحد لاأقليات داخل الطائفة امل�سيحية

اأ�سا�ش  على  اللبناين  ال�سيا�سي  النظام  ويقوم 

اق��ت�����س��ام ال�����س��ل��ط��ات وامل��ن��ا���س��ب ال�����س��ي��ادي��ة وف��ق��ا 

لانتماءات الدينية والطائفية

وك��ّر���ش ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف ل��ع��ام 1989، ال��ذي 

ـ  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة )1975  الأه���ل���ي���ة  احل�����رب  اأن���ه���ى 

وامل��ن��ا���س��ب  ال�سلطة  اق��ت�����س��ام  م��ع��ادل��ة   )1990
املكونات  بني  املحا�س�سات  اأ�سا�ش  على  الرئي�سية 

الأ�سا�سية الثاثة: امل�سيحيني وال�سنة وال�سيعة

 كتل غري متجان�سة

اإنه حتى  قال  قا�سم ق�سر،  ال�سيا�سي  املحلل 

ال��ربمل��ان  يف  التحالفات  طبيعة  تت�سح  مل  الآن 

اجل�����دي�����د، ك����ون����ه ي�������س���م جم���م���وع���ة ك���ت���ل غ��ر 

متجان�سة

اأنه مع قيام  اإىل  ولفت يف حديثه لاأنا�سول 

التحالف بني حزب اهلل وحركة اأمل )�سيعيتان( 

)م�سيحيان(  امل��ردة  وتيار  احلر  الوطني  والتيار 

ل  ق��د  ف��اإن��ه  م�ستقلة،  �سخ�سيات  اإىل  اإ���س��اف��ة 

يتفقوا اأحياناً على بع�ش امللفات

ي������ربز ح������زب ال��ت��ق��دم��ي  اآخ��������ر،  ويف اجت�������اه 

ال����س���رتاك���ي )ب��رئ��ا���س��ة ال��زع��ي��م ال������درزي ول��ي��د 

ج��ن��ب��اط( وح���زب ال��ق��وات )م�����س��ي��ح��ي(، وح��زب 

ن��واب قوى  اإىل  اإ�سافة  ، كٌل على ح��دة،  الكتائب 

اأخرى م�ستقلة، منها من  ، و�سخ�سيات  التغير 

هو بخلفية اإ�سامية

وه�����ك�����ذا، ي����ك����ون ال�����ربمل�����ان اجل����دي����د اأ����س���ب���ه 

اأو اخلاف  بف�سيف�ساء متنوعة، �سيكون التوافق 

بني اأع�سائه ح�سب كل ملف، ولي�ش وفق م�سروع 

�سيا�سي موحد، ح�سب املتحدث ذاته

ا�ستعادة  م��ن  الإ���س��ام��ي��ة  اجل��م��اع��ة  ومتكنت 

مت��ث��ي��ل��ه��ا ال����ربمل����اين ب��ن��ائ��ب واح�����د ه���و حممد 

احلوت، بعدما خ�سرت مقعدين لها يف انتخابات 

2018، كما متكن تنظيم ال�سعبي النا�سري من 
زيادة ح�سوره الربملاين بنائبني

** ملفات �ساخنة منتظرة

اأبرز امللفات والق�سايا التي قد ت�سهد انق�ساماً 

داخ���ل ال��ربمل��ان، وف��ق ق�سر، ه��ي اخ��ت��ي��ار رئي�ش 

الربملان ونائبه، ومن ثم ت�سمية رئي�ش للحكومة، 

و�سكل احلكومة املقبلة

برنامج  اختيار  يف  �سعوبة  هناك  �ستكون  كما 

الأزم�����ة الق��ت�����س��ادي��ة  ب�����س��اأن  احل��ك��وم��ة، ل �سيما 

وامل����ال����ي����ة، وك��ي��ف��ي��ة م���ع���اجل���ة م�����س��ك��ل��ة اح��ت��ج��از 

تطبيق  اإىل  اإ�سافة  امل�سارف،  يف  املودعني  اأم��وال 

الإ�ساحات ال�سيا�سية والإدارية

اأزمة  ون�سف،  نحو عامني  لبنان منذ  ويعاين 

اق��ت�����س��ادي��ة ح���ادة ت��ع��د الأ����س���واأ يف ت��اري��خ��ه، حيث 

الوقود  يف  و�سح  ومعي�سي،  م��ايل  انهيار  اىل  اأدت 

والأدوية و�سلع اأ�سا�سية اأخرى

 �سالح حزب اهلل

�ساح  ف���اإن  القت�سادية،  الأزم���ة  ج��ان��ب  واإىل 

حزب اهلل قد يكون من اأبرز الق�سايا التي �ست�سهد 

انق�ساماً ب�ساأنها حتت قبة الربملان، وفق املتحدث 

نف�سه

اأ�سلحة  ت��ر���س��ان��ة  ومت��ت��ل��ك ج��م��اع��ة ح���زب اهلل 

بتهديد  لبنانية  �سيا�سية  و�سواريخ، تتهمها قوى 

ال�����س��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة ب��ه��ا، بينما ت��ق��ول اجل��م��اع��ة 

اإن ���س��اح��ه��ا م��ك��ر���ش ح�����س��را ل��ل��دف��اع ع��ن لبنان 

ومقاومة اإ�سرائيل التي حتتل اأرا�ٍش لبنانية

تبُدل املوازين �سيزيد التوترات

اأما الأ�ستاذ اجلامعي والنا�سط ال�سيا�سي با�سل 

�سالح، فراأى اأن الربملان اجلديد �سي�سهد توترات 

ال��ق��وى فيه، وم��ا ينتظره من  م��ع تبدل م��وازي��ن 

ا�ستحقاقات �سيا�سية واقت�سادية

ولأول  اأن���ه  اإىل  ل��اأن��ا���س��ول  حديثه  يف  ول��ف��ت 

لأغلبية  وج��ود  هناك  يعد  مل  عقدين،  منذ  م��رة 

مطلقة داخل الربملان، �سواء حللفاء حزب اهلل اأو 

خل�سومهم، مع وجود لعبني جدد ممثلني لقوى 

التغير واملعار�سة

)وف��ق  �سيخلق  اجل��دي��د،  النيابي  ال��واق��ع  ه��ذا 

�سالح( نوعاً من التوتر يف عمل الربملان، يف ظل 

بع�ش  ا�ستمالة  التقليدية  القوى  بع�ش  حماولة 

اللتفاف  اأو  �سفوفهم،  اإىل  التغير  ق��وى  ن��واب 

عليهم

وبرز م�سطلح قوى التغير ب�سكل لفت خال 

ع��ل��ى خلفية الح��ت��ج��اج��ات  امل��ا���س��ي��ني،  ال��ع��ام��ني 

 2019 اأواخ����ر  ال��ب��اد  �سهدتها  ال��ت��ي  ال�سعبية 

املتظاهرون  ح��ّم��ل  اأ���س��ه��ر، حيث  ع��دة  وا���س��ت��م��رت 

وطالبوها  الف�ساد  م�سوؤولية  ال�سيا�سية  الطبقة 

بالرحيل

 اأزمات د�ستورية وفراغ رئا�سي

الواقع  نتيجة  التوتر  ه��ذا  اأن  �سالح  واع��ت��رب 

الد�ستورية  بال�ستحقاقات  يطيح  ق��د  اجل��دي��د، 

رئي�ش  وانتخاب  جديدة  حكومة  كت�سكيل  املقبلة، 

ج��دي��د ل��ل��ب��اد، م��ا ي��ن��ذر ب�����س��ق��وط ل��ب��ن��ان ب��ف��راغ 

رئا�سي وحكومي يف املرحلة املقبلة

داخلية  ا�ستحقاقات  اجل��دي��د  ال��ربمل��ان  واأم���ام 

�سكل  واختيار  ل��ه،  رئي�ش  انتخاب  اأول��ه��ا  ع��دي��دة، 

احلكومة املقبلة ورئي�سها، وانتخاب رئي�ش جديد 

للجمهورية

وت��ن��ت��ه��ي ولي�����ة ال��رئ��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين احل���ايل 

مي�سال عون، يف 31 اأكتوبر/ت�سرين اأول 2022، 

2016 واأنهى  حيث انتخبه اأع�ساء الربملان عام 

اآنذاك فراغا رئا�سيا ا�ستمر 29 �سهراً

التغير  ق���وى  ن���واب  اأن  اإىل  امل��ت��ح��دث  ول��ف��ت 

لي�سوا م��وح��دي��ن ح��ول ب��رن��ام��ج واح���د، وه���ذا ما 

داخل  والنق�سامات  التوترات  من  �سيخلق مزيداً 

الربملان

 برلمان لبنان الجديد.. تغير موازين القوى ُيعقد المشهد السياسي وكسر التمثيل التقليدي لقوى 
السلطة.. فهل سُينقذ البالد من أزماتها؟

2022 /  5  /  19   اخلمي�ض 

ا بزعم   االحتالل يعتقل طفاًل مقدسًيّ
نيته تنفيذ هجوم

 »بن غفير« يقترح سن قانون يقضي 
بإعدام أسرى ب«كرسي كهربائي«

 روسيا تعلن طرد 
عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين

 عائلة نزار بنات: سنتوجه للقضاء 
الدولي لفتح قضايا ضد السلطة 

مهما كان المستوى

البلد-وكاالت نب�ض 

زعمت�سرطة الحتال الإ�سرائيلي، ام�ش 

الأربعاء، اأنها اعتقلت طفا فل�سطينًيّايبلغ 

من العمر 15 عاًما، من �سكان بيت حنينا 

يف ال��ق��د���ش امل��ح��ت��ل��ة، اأب��دىمل�����س��ت�����س��اري��ن يف 

املدر�سة التي يدر�ش فيها نيته تنفيذ هجوم 

على جنود وم�ستوطنينيهود، اأم�ش الثاثاء

وق����ال م��وق��ع »م���ف���زاك لب����ف« ال��ع��ربي، 

الحتال،  اأم��ن  اأجهزة  م�سدريف  عن  نقا 

حتقيقا  فتحت  الإ�سرائيلية  »ال�سرطة  اإن 

ب��ع��د ت��ل��ق��ي��ه��اب��اغ ع���ن ن��ي��ة ال��ط��ف��ل، حيث 

مت حت��دي��د م��ك��ان��ه، واع��ت��ق��ال��ه م��ن �سباط 

ال�سرطة«

اأن����ه »���س��ي��ت��م اإح�����س��ار  واأ����س���ارامل���وق���ع اإىل 

الإ�سرائيلية  ال�سلح  حمكمة  اإىل  الطفل 

لتمديد  ال���ي���وم  ���س��ب��اح  ال��ق��د���س��امل��ح��ت��ل��ة،  يف 

اعتقاله، من اأجل موا�سلة التحقيق معه«

البلد-وكاالت نب�ض 

ك�����س��ف��ت و����س���ائ���ل اإع������ام ع���ربي���ة، ام�����ش 

اليميني  ال��ن��ائ��ب  اأن   ،)18-5( الأرب���ع���اء 

)ال�����ربمل�����ان  »ال����ك����ن���������س����ي����ت«  امل����ت����ط����رف يف 

الإ�سرائيلي(، اإيتمار بن غفر، ينوي اقرتاح 

بالإعدام  اأحكام  »اإ�سدار  على  ين�ش  قانون، 

على املقاومني والأ�سرى الفل�سطينيني«

وق����ال����ت ���س��ح��ي��ف��ة »ي�������س���رائ���ي���ل ه���ي���وم« 

العربية، اإن »بن غفر، )رئي�ش حزب القوة 

الأح���د  ي���وم  ال��ق��ان��ون،  �سي�سع  ال��ي��ه��ودي��ة(، 

امل��ق��ب��ل، ع��ل��ى ط���اول���ة م���ا ي�����س��م��ى »ال��ل��ج��ن��ة 

الوزارية للت�سريع« ملناق�سته

ووفق ال�سحيفة العربية، ين�ش »م�سروع 

الذي  الفل�سطيني  الأ�سر  اأن  على  القانون 

يحكم  اإ�سرائيلًيّا  ا  جندًيّ اأو  م�ستوطنا  يقتل 

عليه بالإعدام، با�ستخدام كر�سي كهربائي«

اإىل  القانون  ي�سعى  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 

الن�ش على اأنه »لن يكون من املمكن تخفيف 

ب��الإع��دام،  ال��ذي حكم عليه  الأ���س��ر  عقوبة 

من اأجل منع اإمكانية اإدراج الأ�سرى املحكوم 

عليهم بالإعدام يف �سفقات تبادل الأ�سرى«

الأوىل  امل����رة  لي�ست  ه���ذه  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

تن�ش  ق��وان��ني،  اق��رتاح��ات  فيها  تقدم  التي 

كان  حيث  فل�سطينيني،  اأ���س��رى  اإع���دام  على 

املالية  »اإ�سرائيل بيتنا«، بزعامة وزير  حزب 

بقانون  تقدم  قد  لرمان،  اأفيغدور  احلايل 

رئي�ش  م��ن  ب��دع��م   ،2018 ع���ام  يف  م�سابه 

احلكومة اآنذاك بنيامني نتنياهو

ك��م��ا ط����رح ن��ف�����ش م�������س���روع ال���ق���ان���ون يف 

اإل   ،2015 ع��ام  للكني�ست  العامة  الهيئة 

املتطرف  اليمني  يوؤيده �سوى حزب  اأن��ه مل 

جميع  ع��ار���س��ت��ه  بينما  ب��ي��ت��ن��ا«،  »اإ���س��رائ��ي��ل 

الأحزاب الأخرى

البلد-وكاالت نب�ض 

ام�ش  ال��رو���س��ي��ة،  اأع��ل��ن��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 

الأرب�����ع�����اء، ط����رد ع����دد م���ن ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني 

اإج���راء  ع��ل��ى  رداً  م��و���س��ك��و،  ل���دى  الفرن�سيني 

مماثل اتخذته باري�ش �سد دبلوما�سيني رو�ش

اإّن��ه��ا »ا�ستدعت  ب��ي��ان،  ال����وزارة، يف  وق��ال��ت 

ال�����س��ف��ر ال��ف��رن�����س��ي ب���ي���ر ل��ي��ف��ي لإب���اغ���ه 

باإجراءات جوابية، رداً على طرد باري�ش لعدد 

�سابق«،  وق��ت  يف  ال��رو���ش  الدبلوما�سيني  م��ن 

ح�سبما نقلت وكالة »تا�ش« الرو�سية

ط��ردت  املا�سي،  اأبريل/ني�سان  ب��داي��ة  ويف 

بذريعة  رو�سياً،  دبلوما�سياً   30 نحو  باري�ش 

اأّن ممار�ساتهم »تتعار�ش مع امل�سالح الأمنية 

لفرن�سا«

 6 ب����اري���������ش  اأع����ل����ن����ت  ويف وق�������ت لح��������ق، 

دب��ل��وم��ا���س��ي��ني رو�����ش اآخ���ري���ن اأ���س��خ��ا���س��اً غر 

مرغوب فيهم

�سرغي  الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  و�سّرح 

الفرن�سي  الرئي�ش  ب��اأّن  اأم�����ش،  ي��وم  لف���روف، 

بطريقة  يحاول  ي��زال  »ل  ماكرون  اإميانويل 

ال�سرتاتيجي  ال���س��ت��ق��ال  ع��ن  ال��ت��ح��دث  م��ا 

اأّنهم لن ي�سمحوا له  اأنا متاأكد من  لاحتاد، 

بذلك«

م����ن ج���ان���ب���ه، اأك������د ال���رئ���ي�������ش ال��ف��رن�����س��ي 

مع  هاتفي  ات�سال  خال  ماكرون،  اإميانويل 

اأّن  زيلين�سكي،  الأوك��راين فادمير  الرئي�ش 

فرن�سا �ستلبي احتياجات اأوكرانيا من املعدات 

ال��دف��اع��ي��ة ك���اف���ة، وذل�����ك مل��واج��ه��ة ال��ع��م��ل��ي��ة 

الع�سكرية الرو�سية

وذك�����رت ال��رئ��ا���س��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة، يف ب��ي��ان، 

على  »ع��زم��ه  لزيلين�سكي  اأّك����د  م���اك���رون  اأّن 

ال�ستجابة جلميع طلبات الدعم التي اأعربت 

عنها اأوكرانيا، ول �سيما فيما يتعلق باملعدات 

الإن�سانية  وامل�����س��اع��دات  وال���وق���ود  ال��دف��اع��ي��ة 

والدعم القت�سادي واملايل«

البلد-وكاالت نب�ض 

اأع��ل��ن��ت ع��ائ��ل��ة ال���راح���ل ال��ن��ا���س��ط ن���زار 

التوجه  اأن���ه �سيتم  الأرب���ع���اء،  ام�����ش  ب��ن��ات، 

للق�ساء الدويل لفتح ق�سايا �سد ال�سلطة 

الفل�سطينية مهما كان امل�ستوى

�سنتوجه  »ك��م��ا  ب���ن���ات:  ع��ائ��ل��ة  وق���ال���ت 

ل��ل��ق�����س��اء امل�������دين، و����س���ن���ق���وم مب��ح��اك��م��ة 

رفع  ق��ري��ب��اً  و�سيتم  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

ق�����س��ي��ة يف امل��ح��اك��م امل��دن��ي��ة ���س��د ك���ل من 

يتحمل امل�سوؤولية يف هذه اجلرمية«

وب������دوره، اأو����س���ح حم��ام��ي ال��ع��ائ��ل��ة، يف 

امل��وق��وف��ني  ب��ع�����ش  اأن  م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي، 

ُمنحوا  بنات  ن��زار  النا�سط  بقتل  املتهمني 

ط����ل����ق ���س��راح��ه��م خ����ال الأي�����ام 
ُ
اإج������ازة واأ

املا�سية



البلد-وكاالت نب�ض 

�إن  �لإ���س��ب��ان��ي��ة  »�آ�����س«  �سحيفة  ق��ال��ت 

مبابي  كيليان  ال�شاب  الفرن�شي  النجم 

ب���ات »ق��ري��ب��ا ج���دا« م��ن م���غ���ادرة ب��اري�����س 

�شان جرمان واالنتقال اإىل ريال مدريد.

وذكرت ال�شحيفة االإ�شبانية ال�شهرية 

عاما،   23 العمر  من  البالغ  الالعب،  اأن 

���ش��ي��ل��ع��ب اآخ������ر م����ب����اراة ل����ه ب��ال��ق��م��ي�����س 

ال�شبت  ي��وم  ميتز  ن��ادي  �شد  الباري�شي 

ق��رار  ب��ع��ده��ا  يعلن  اأن  م��رج��ح��ة  امل��ق��ب��ل، 

الفريق. مغادرته 

اأم����ا ب��خ�����ش��و���س اإع����الن ان��ت��ق��ال��ه اإىل 

»اآ���س«  االإ���ش��ب��اين، فك�شفت  ري��ال م��دري��د 

اأن االأم����ر »���ش��ي�����ش��ت��غ��رق ب��ع�����س ال��وق��ت«، 

يف  ي��رغ��ب  ال  امل��ل��ك��ي  ال��ن��ادي  اأن  م�شيفة 

دوري  ن��ه��ائ��ي  ق��ب��ل  اإع�����الن  اأي  اإ�����ش����دار 

االإجنليزي  ليفربول  اأمام  اأوروب��ا  اأبطال 

يوم ال�شبت 28 مايو.

وك�����ان م��ب��اب��ي اع�����رف، ي����وم االأح�����د، 

ب�شاأن  ب�شغط كبري«  »ي�شعر موؤخرا  باأنه 

اأ���ش��ار  لكنه  م�شتقبله،  ع��ن  ق���راره  ك�شف 

اإىل اأنه »يجب احرام جميع االأطراف«.

واأو����ش���ح، ب��ع��د ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى ج��ائ��زة 

االأوىل  ال��درج��ة  دوري  اأف�����ش��ل الع��ب يف 

»اتخذ  ق��راره  اأن  القدم،  لكرة  الفرن�شي 

قريبا«. و�شاأعلنه  تقريبا، 

اإدارة  ت��ع��ل��ن  اأن  ي��ت��وق��ع  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 

ال���ري���ال ع���ن ت��ع��اق��ده��ا اجل���دي���د ي����وم 1 

يوليو، اأي بعد يوم واحد من نهاية عقد 

م��ب��اب��ي م��ع ب��اري�����س ���ش��ان ج���رم���ان، وف��ق 

االإ�شبانية. ال�شحيفة 

وتابعت: »ما يهم حقا هو الوعد الذي 

اأب��دى  ال���ذي  الفرن�شي،  ال��الع��ب  قطعه 

ال��ت��زام��ه ال��ك��ل��ي ب��االن��ت��ق��ال اإىل ال��ري��ال، 

رغم ال�شغوط التي يتعر�س لها«.

 وفيما يتعلق بعقد مبابي يف مدريد، 

فهناك حديث عن �شفقة مدتها تراوح 

 40 بني  مالية  بقيمة  موا�شم،  و6   4 بني 

و60 مليون يورو �شنويا.

البلد-وكاالت نب�ض 

ليفربول  م��درب  كلوب  يورغن  قال 

اإن فر�شة خطف فريقه لقب الدوري 

االإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از ل��ك��رة ال��ق��دم من 

االأخ��رية  اجلولة  يف  �شيتي  مان�ش�شر 

يوم االأحد املقبل »غري حمتملة لكنها 

ممكنة«.

م�����ش��ي��ف��ه  ع��ل��ى   1-2 ل��ي��ف��رب��ول  وف�����از 

نقطة  ب��ع��د  ع��ل��ى  لي�شبح  ���ش��اوث��ام��ب��ت��ون 

واحدة خلف �شيتي قبل اجلولة االأخرية.

وي���ح���ت���اج ل���ي���ف���رب���ول ل���ل���ف���وز ع��ل��ى 

وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون يف م��ع��ق��ل ل��ي��ف��رب��ول 

مان�ش�شر  ي��ن��ت�����ش��ر  واأال  »االأن��ف��ي��ل��د« 

اأ�شتون فيال. �شيتي على �شيفه 

ريال  ماراثوين..  نهائي  ن�شف  بعد 

مدريد وليفربول بنهائي االأبطال

 وي���ل���ع���ب اأ�����ش����ت����ون ف����ي����ال، ب���ق���ي���ادة 

ليفربول  قائد  �شتيفن جريارد  املدرب 

ال�����ش��اب��ق، اأم����ام ب��رين��ل��ي امل��ت��ع��ر، ي��وم 

ملعب  اإىل  ال��ت��وج��ه  ق��ب��ل  اخل��م��ي�����س، 

االحت����اد مل��واج��ه��ة ف��ري��ق امل����درب بيب 

غوارديوال.

وق���ال ك��ل��وب ال��ف��ائ��ز بلقب ال���دوري 

يف 2020، والذي ي�شعى للفوز برباعية 

حمتملة  غري  ممكن،  »اإنها  تاريخية: 

لكنها ممكنة. وهذا يكفي«.

»بالتاأكيد  االأمل���اين  امل���درب  واأ���ش��اف 

على  �شيلعب  �شيتي  الأن  حمتملة  غري 

اأر�شه اأمام اأ�شتون فيال الذي يخو�س 

مباراة  �شتكون  اخلمي�س.  ي��وم  م��ب��اراة 

���ش��ع��ب��ة اأم������ام ب���رين���ل���ي ال�����ذي ي��ك��اف��ح 

للهروب من الهبوط«.

اإب���ع���اد ج��ون  اإىل  واأ�����ش����اف م�����ش��ريا 

���ش��ت��ون��ز ال��ك��رة م��ن ع��ل��ى خ��ط امل��رم��ى 

 2019 يف  ول��ي��ف��رب��ول  �شيتي  م��ب��اراة  يف 

فاز  عندما  اأتذكر  القدم.  ك��رة  »لكنها 

ب�شبب  كان   ،)2019 )يف  باللقب  �شيتي 

11 مليمرا«.

ي��ت��وق��ع  اأن�������ه  اإىل  ك����ل����وب  واأ������ش�����ار   

اجلولة  يف  اأنفيلد  يف  حما�شية  اأج���واء 

االأخرية.

ن�شبح  اأن  ال��ب��ع�����س  اأراد  »ل���و  وق���ال 

اأوال  ال����ف����وز  ف��ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا  اأب�����ط�����اال، 

اأ����ش���ت���ون ف��ي��ال ع��ل��ى نقطة  وح�������ش���ول 

واحدة من �شيتي«.

ن�شت�شلم.  لن  اأننا  نعلم  »كلنا  وتابع 

اأر�شنا،  على  مباراة  �شتكون  �شنحاول، 

م���ب���ارات���ن���ا االأخ�������رية ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ن��ا يف 

ا�شتثنائية  �شتكون  االأج����واء  امل��و���ش��م. 

ا�شتغاللها«. و�شنحاول 

واأ�������ش������اف: »ي���ج���ب ع��ل��ي��ن��ا ال��ق��ي��ام 

يف  معقدة  ت�شبح  ال��ق��دم  ك��رة  بعملنا. 

�شيلعب  فيال  اأ�شتون  االأح��ي��ان.  بع�س 

لكن  �شرنى  االأح��د.  ثم  اخلمي�س  ي��وم 

اأنف�شنا«. يجب علينا الركيز على 

البلد-وكاالت نب�ض 

امل����ال����ك����ة يف  ال���ع���ائ���ل���ة  اأن  ج���ل���ي���اً  ي����ب����دو 

اإغ���راءات  مقاومة  على  تقَو  مل  بريطانيا، 

ك����رة ال����ق����دم، واجن�������ّرت ك���ح���ال ال���ع���ائ���الت 

ال���ع���ادي���ة يف ال���ب���الد ب���ل يف ال���ع���امل اأج��م��ع 

امل�شتديرة. ال�شاحرة  ل�شغف 

اململكة  يف  ق��ان��ون  اأو  م��ر���ش��وم  ُي��وج��د  ال 

اأف��راد  م��ن  ف��رد  اأي  اأو  امللكة  مينع  املتحدة 

ع��ائ��ل��ت��ه��ا م���ن ت�����ش��ج��ي��ع ف���رق ب��ع��ي��ن��ه��ا، لكن 

ل اأن ُيبقي هذا االأمر �شراً. بع�شهم ف�شّ

الأندية التي ت�شجعها العائلة 

املالكة يف بريطانيا

من  بريطانيا  يف  املالكة  العائلة  وُتعترب 

يردد  وال  وا�شح،  ب�شكل  القدم  كرة  ع�شاق 

من  املباريات  حل�شور  ال��ذه��اب  يف  بع�شهم 

التالية  ال�����ش��ط��ور  امل���درج���ات، وخ���الل  ع��ل��ى 

ن��ر���ش��د امل���ي���ول ال��ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة الأف������راد ه��ذه 

امللكية. العائلة 

الثانية اإليزابيث  امللكة 

و���ش��ل��ت امل��ل��ك��ة اإل���ي���زاب���ي���ث ال��ث��ان��ي��ة اإىل 

ب��ع��د وف����اة وال��ده��ا   ،1952 ال��ع��ر���س يف ع���ام 

لتكون  ه���ذا،  يومنا  حتى  ال�����ش��اد���س،  ج���ورج 

ال�����ف�����رة االأط������������ول يف خ���دم���ة  ����ش���اح���ب���ة 

بريطانيا.

وخالل �شبعني عاماً مل يتمكن اأحد من 

عاماً(   96( اإليزابث  امللكة  ميول  يف  اجل��زم 

ت�شجعه،  ال��ذي  ال��ن��ادي  ومعرفة  ال��ك��روي��ة، 

ال�شعب  عامة  اإليها  ينظر  اأن  تف�شل  الأنها 

اأنها حيادية. على 

ل��ك��ن ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال���ربي���ط���اين ج��ريم��ى 

ك���ورب���ني، رئ��ي�����س ح���زب ال��ع��م��ال امل��ع��ار���س، 

امل��ل��ك��ة  اأن   ،2016 ن��ي�����ش��ان  اإب���ري���ل/  يف  اأك����د 

اهتمامها  بقدر  القدم  بكرة  تهتم  اليزابيث 

اأكرب  بال�شوؤون ال�شيا�شية للبالد، واأنها من 

اأر�شنال. لنادي  املتع�شبني 

اأر�شنال �شيفاً  2007، حل فريق  عام  ويف 

باكنغهام؛  ق�شر  يف  اإل��ي��زاب��ي��ث  امل��ل��ك��ة  ع��ل��ى 

�شي�شك  االإ���ش��ب��اين  وب��ني  بينهما  دار  حيث 

حوار  االأ�شبق،  »الغانزر«  العب  فابريغا�س، 

ودي ق�شري.

وب���ع���ده���ا ك�����ش��ف ف���اب���ري���غ���ا����س، الإح����دى 

االإذاع�����ات ال��ربي��ط��ان��ي��ة، اأن امل��ل��ك��ة اأخ��ربت��ه 

باأنها من املتع�شبني الأر�شنال، ليوؤكد بذلك 

كوربني. معلومات 

اآخ��ر،  راأي  باكنغهام  ق�شر  ملوظفي  لكن 

��دم��وا ح���ني ك�����ش��ف��ت امللكة  وه���م ال���ذي���ن ���شُ

وي�شت  لفريق  م�شجعة  اأنها  لهم  اإليزابيث 

ه����ام ي���ون���اي���ت���د، وف����ق م���ا ذك�����رت ���ش��ح��ي��ف��ة 

الربيطانية.  mirror
الق�شر  ال�شحيفة عن م�شدر يف  ونقلت 

يعرف  اأن  يف  اأب���داً  امللكة  ترغب  »مل  ق��ول��ه: 

ُينظر  اأن  ت��ري��د  الأن��ه��ا  ت�شجع،  م��ن  ال��ن��ا���س 

اإليها على اأنها حمايدة«.

واأ������ش�����اف: »ل��ك��ن��ه��ا ت��خ��ل��ت ع����ن ���ش��ره��ا 

اإن��ه  ي��ق��ول  موظفيها  اأح���د  �شمعت  اأن  ب��ع��د 

اإىل  يتحدث  وك��ان  م��ي��ل��وول،  م�شجعي  م��ن 

هام  و�شت  بني  الديربي  حول  اآخ��ر  موظف 

اللدود«. وخ�شمهم 

الأمري ت�شارلز

اأثناء قيامه ببع�س االأعمال اخلريية يف 

عام 2012، تبني اأن االأمري ت�شارلز، الوريث 

االبن  باعتباره  بريطانيا،  لعر�س  ال�شرعي 

االأكرب للملكة اإليزابيث الثانية، من اأن�شار 

نادي برينلي.

وع�����ن�����د ������ش�����وؤال�����ه ع������ن �����ش����ب����ب م���ي���ول���ه 

ال��ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة ل���ن���اٍد ���ش��غ��ري، اأج�����اب االأم���ري 

االأوق��ات  ببع�س  برينلي  مّر  »لقد  ت�شارلز: 

م�شاعدته  اأح�����اول  واأن����ا  ل��ل��غ��اي��ة،  ال�����ش��ع��ب��ة 

لرفع التطلعات واحرام الذات«.

برينلي  نادي  منح  الت�شريح،  هذا  وبعد 

االأمري ت�شارلز تذكرة مو�شمية يف فئة كبار 

ال�شخ�شيات.

الأمري وليام

ك���ان االأم�����ري وي��ل��ي��ام، دوق ك��ام��ربي��دج، 

واب����ن االأم�����ري ت�����ش��ارل��ز وزوج���ت���ه االأم����رية 

ال��راح��ل��ة دي��ان��ا، اأك���ر و���ش��وح��اً م��ن جدته 

امل��ل��ك��ة اإل��ي��زاب��ي��ث، ومل ي��ت��م��ك��ن م��ن اإخ��ف��اء 

اأ�شتون فيال. ع�شقه لنادي 

اأريد  اأك��ن  االأم��ري: »مل  وعن ذلك �شرح 

مثل  ت�شيل�شي  اأو  يونايتد  مان�ش�شر  دع��م 

اأعجبني تاريخ  اآخر يف املدر�شة،  اأي �شخ�س 

مع  حقيقية  بعالقة  و�شعرت  فيال  اأ�شتون 

النادي«.

اإال  فيال،  اأ�شتون  لنادي  ت�شجعيه  ورغ��م 

للنجم  ح��ب��ه  ي��خ��ف��ي  ال  وي��ل��ي��ام  االأم����ري  اأن 

امل�شري حممد �شالح العب ليفربول.

التقى دوق كامربيدج مبحمد  اأن  و�شبق 

����ش���الح اأك������ر م����ن م������رة، اإح�����داه�����ا خ���الل 

م�����ش��ارك��ت��ه��م��ا يف ح��ف��ل »اإي����رث ����ش���وت«، كما 

���ش��اف��ح��ه م���وؤخ���راً م���ب���اراة ان��ط��الق م��ب��اراة 

كاأ�س االحتاد  نهائي  ليفربول وت�شيل�شي يف 

االإجنليزي، على ملعب وميبلي.

وي��ح��ر���س االأم���ري وي��ل��ي��ام، ال���ذي ُيعترب 

اأفراد العائلة املالكة حباً لكرة القدم،  اأكر 

ابنه  مع  »الفيالنز«  مباريات  ح�شور  على 

االأك���رب ج���ورج، م��ن م��درج��ات ملعب »فيال 

بارك« اخلا�س باأ�شتون فيال.

الرئا�شة  من�شب  ويليام  االأم���ري  وتقّلد 

القدم  لكرة  االإجنليزي  لالحتاد  الفخرية 

منتخب  م��ب��اري��ات  وح�����ش��ر   ،2006 ع���ام  يف 

اإىل  باالإ�شافة  بانتظام،  الثالثة«  »االأ���ش��ود 

االإجنليزي،  االحتاد  كاأ�س  م�شابقة  نهائيات 

م���ن اأج����ل ت�����ش��ل��ي��م ال���ك���اأ����س ل��ل��ف��ري��ق امل��ت��وج 

بالبطولة.

وُن��ق��ل ع��ن االأم���ري وي��ل��ي��ام ق��ول��ه، خ��الل 

اإحدى الرحالت العائلية، اأن كل �شيء متاح 

اأمام ابنه جورج، با�شتثناء اأن يكون م�شجعاً 

لت�شيل�شي، وفق �شحيفة »مريور«.

ك���م���ا ا����ش���ت�������ش���اف م����ب����اراة ل���ك���رة ال���ق���دم 

يف ق�������ش���ر ب���اك���ن���غ���ه���ام، ل���الح���ت���ف���ال ب��ع��م��ل 

ال�شعبية  القاعدة  م�شتوى  على  املتطوعني 

لكرة القدم.

كيت ميدلتون

م��ا ك���ان ي��رف�����ش��ه االأم����ري وي��ل��ي��ام الب��ن��ه 

ميدلتون،  كيت  زوج��ت��ه  م��ع  حتقق  ج���ورج، 

دوق����ة ك���ام���ربي���دج، ال��ت��ي اع���رف���ت يف ع��ام 

2015 باأنها من م�شجعي ت�شيل�شي.

جمعية  يف  وج����وده����ا  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 

خ����ريي����ة ل����الأط����ف����ال، وي���وم���ه���ا ق�����ال اأح����د 

االأط��ف��ال: »اأن���ا اأح��ب��ه��ا الأن��ه��ا م��ن م�شجعي 

لت�شيل�شي«. م�شجع  واأنا  ت�شيل�شي، 

الأمري هاري

���ش��ار االأم�����ري ه����اري ع��ل��ى خ��ط��ى ج��دت��ه 

امل��ل��ك��ة اإل��ي��زاب��ي��ث، واأب��ق��ى اأم���ر والئ���ه الأح��د 

بع�س  يف  يظهر  لكنه  اخل��ف��اء،  يف  االأن��دي��ة 

م��ب��اري��ات امل��ن��ت��خ��ب االإجن��ل��ي��زي ون��ه��ائ��ي��ات 

الكاأ�س.

ل��ك��ن ه���ذا ال�����ش��ر ت��ك�����ّش��ف ق��ب��ل ���ش��ن��وات، 

وب���ال���ت���ح���دي���د خ�����الل اإح�������دى ال��ف��ع��ال��ي��ات 

اخل���ريي���ة م���ع اأط����ف����ال يف م��ق��ر احل��ك��وم��ة 

ب�شع  ق��ب��ل  وي��ل��ي��ن��غ��ت��ون  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة يف 

�شنوات.

يف ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ة ���ُش��م��ع االأم����ري ه���اري، 

دوق ���ش��اك�����س، وه���و ي��ق��ول: »م��ع��ظ��م اأف����راد 

العائلة املالكة هم من م�شجعي اأر�شنال«.

ت���زوج االأم���ري ه���اري م��ن م��ي��غ��ان م��ارك��ل 

الزفاف  وتزامن   ،2018 مايو/اأيار   18 يوم 

وت�شيل�شي،  يونايتد  مان�ش�شر  موقعة  مع 

يف نهائي كاأ�س االحتاد االإجنليزي.

قيل يومها اإنه مت تقدمي موعد الزفاف 

لُتقام مرا�شمه عند ال�شاعة 12:00 بتوقيت 

ل�شقيقه  املجال  اإف�شاح  اأج��ل  من  غرينت�س 

االأم������ري وي���ل���ي���ام وامل���دع���وي���ن م���ن م��ت��اب��ع��ة 

امل���ب���اراة ال��ت��ي ب����داأت ع��ن��د ال�����ش��اع��ة 17:15 

املحلي. بالتوقيت 

 أحدهم يدعم فريقًا مغمورًا وآخر ُمعجب بصالح.. تعرف 
على األندية التي تشجعها العائلة المالكة في بريطانيا

البلد-وكاالت نب�ض 

تاريخ  يف  حكام   10 اأف�شل  قائمة  ت�شم 

اأ���ش��م��اء الم��ع��ة لطاملا خطفت  ال��ق��دم  ك��رة 

�شخ�شية  ق���وة  ب�����ش��ب��ب  وغ��ال��ب��اً  االأن���ظ���ار، 

ا���ش��م ع��رب��ي دخل  ه���وؤالء احل��ك��ام، وبينهم 

اإحدى  بقيادته  اأبوابه  اأو�شع  من  التاريخ 

املباريات النهائية لبطوالت كاأ�س العامل.

يحفل تاريخ اللعبة بالكثري من احلكام 

ال���ذي���ن ق���ارب���ت ���ش��ه��رت��ه��م وجن��وم��ي��ت��ه��م 

به  يتمتعون  ملا  اللعبة،  اأ�شاطري  م�شتوى 

حا�شمة،  وق����رارات  جريئة  �شخ�شية  م��ن 

وب��ع�����ش��ه��م ب�����ش��ب��ب ال��ه��ف��وات ال��ت��ي وق��ع��وا 

اأي�شاً. فيها 

خ�ش�س  احل���ك���ام،  اأه��م��ي��ة  ول��ت��و���ش��ي��ح 

االحتاد الدويل للتاأريخ واالإح�شاء جائزة 

ُت��ن��ح ل��الأف�����ش��ل م��ن��ه��م ���ش��ن��وي��اً م��ن��ذ ع��ام 

ال��ربازي��ل��ي روم���وال���دو  ك���ان  1987، ح��ي��ث 

فيلهو، اأول حكم يفوز باجلائزة.

اأف�شل 10 حكام يف تاريخ كرة القدم

ال�شوء  ن�شلط  التالية  ال�شطور  خالل 

ع��ل��ى اأب����رز احل��ك��ام يف ت��اري��خ ال��ل��ع��ب��ة، من 

اأدار م��ب��اراة  ب��ي��ن��ه��م ح��ك��م ع��رب��ي وح���ي���د، 

نهائية يف كاأ�س العامل.

فرانك دي بليكري

يوليو/  1 ي��وم  امل��ول��ود  بليكري  دي  ب��داأ 

لكنه   ،1984 ع��ام  يف  التحكيم   1966 ت��وز 

على  احل�شول  اأج��ل  م��ن  ع��ام��اً   14 انتظر 

الدولية. ال�شارة 

االأوىل  مباراته  البلجيكي  احلكم  اأدار 

لكاأ�س  امل��وؤه��ل��ة  االأوروب���ي���ة  الت�شفيات  يف 

م��ار���س/اآذار   24 ي��وم  2022، وذل��ك  العامل 

2001 بني قرب�س واإيرلندا.

البلجيكي  احل��ك��م  ب��ل��ي��ك��ري  دي  ُي��ع��ت��رب 

يف  م���ب���اري���ات  ���ش��ب��ع  اأدار  ال�����ذي  ال���وح���ي���د 

ن���ه���ائ���ي���ات ك����اأ�����س ال����ع����امل، وذل������ك خ���الل 

اإف��ري��ق��ي��ا  2006 وج��ن��وب  اأمل��ان��ي��ا  ن�����ش��خ��ت��ي 

كاأ�س  مباريات  اإدارة  يف  �شارك  كما   ،2010

وي����ورو   2004 )ي�����ورو  االأوروب�����ي�����ة  االأمم 

.)2008

املباريات  من  الكثري  بليكري  دي  واأدار 

اأوروب���ا،  اأب��ط��ال  دوري  م�شابقة  يف  القوية 

خ��ا���ش��ة م��ي��الن وم��ان�����ش�����ش��ر ي��ون��اي��ت��د يف 

ن�شف  واإي���اب   ،2007-2006 نهائي  ن�شف 

 ،2010-2009 واإن������ر  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ن��ه��ائ��ي 

بر�شلونة  ب��ني  االأوروب��ي��ة  ال�شوبر  وك��اأ���س 

.2009 و�شاختار دونيت�شك يف 

بروين�شا بيدرو 

ُي��ع��د احل��ك��م ال��ربت��غ��ايل امل��ول��ود ي���وم 3 

1970، واحداً من  نوفمرب/ت�شرين الثاين 

لكرة  احل��دي��ث  التاريخ  يف  احل��ك��ام  اأف�شل 

القدم.

الدولية  ال�شارة  على  بروين�شا  ح�شل 

النخبة  واأ���ش��ب��ح م��ن ح��ك��ام   ،2003 ع��ام  يف 

ُتوج  كما   ،2009 ع��ام  العجوز يف  ال��ق��ارة  يف 

لعامي  الربتغال  يف  حكم  اأف�شل  بجائزة 

املحلي يف  2007 و2011، من قبل االحت��اد 

البالد.

ك���ل���ف���ت���ه جل����ن����ة احل�����ك�����ام يف االحت�������اد 

ب����اإدارة  منا�شبة  م��ن  اأك���ر  يف  ال��ربت��غ��ايل 

وكاأ�س  الكاأ�س،  مل�شابقة  النهائية  املباريات 

كاأ�س  مباريات  اإدارة  يف  و���ش��ارك  ال�شوبر، 

العامل 2014.

وُي���ع���ت���رب ب��روي��ن�����ش��ا احل���ك���م االأوروب������ي 

يف  اأوروب��ي��ني  نهائيني  اأدار  ال��ذي  الوحيد 

ع���ام واح����د، ح��ي��ث ظ��ه��ر يف ن��ه��ائ��ي دوري 

اأب����ط����ال اأوروب��������ا ب���ني ت�����ش��ي��ل�����ش��ي وب���اي���رن 

من  اأق�����ل  وب���ع���د   ،2012 ع����ام  يف  م��ي��ون��ي��خ 

ب��ني   2012 ي������ورو  ن���ه���ائ���ي  ق�����اد  ����ش���ه���ري���ن 

واإيطاليا. اإ�شبانيا 

فوترو مي�شيل 

اأف�شل  اأح��د  اأن��ه  على  فوترو  اإىل  ُينظر 

احل���ك���ام ال��ف��رن�����ش��ي��ني يف ت���اري���خ ال��ل��ع��ب��ة، 

واختري اأف�شل حكم يف العامل عامي 1988 

ب��امل��واق��ف  ي��ح��ف��ل  ت��اري��خ��ه  ل��ك��ن  و1989، 

الطريفة واملثرية للجدل.

اأ����ش���اف ف���وت���رو 8 دق���ائ���ق ك��وق��ت ب��دل 

العامل  كاأ�س  نهائي  ن�شف  خالل  لل�شائع 

لكن  واإي���ط���ال���ي���ا،  االأرج���ن���ت���ني  ب���ني   1990

امل��ب��اراة ام��ت��دت اأك��ر م��ن ذل��ك، واع��رف 

اإىل  ال��ن��ظ��ر  ب��اأن��ه ن�شي  ال��ف��رن�����ش��ي  احل��ك��م 

�شاعته.

العامل  ك��اأ���س  م��ب��ارات��ني يف  ف��وت��رو  اأدار 

اإىل   ،1990 م���ون���دي���ال  يف  وث���الث���اً   1982

 1984 ي�����ورو  امل���ب���اري���ات يف  ب��ع�����س  ج���ان���ب 

و1988.

يف  م��ت��واج��داً  ال�شهري  الفرن�شي  وك���ان 

 7 ي���وم  ب��ي��زخ��وان  �شان�شيز  رام����ون  ملعب 

دوري  ن��ه��ائ��ي  ل��ي��دي��ر   ،1986 م���اي���و/اأي���ار 

اأب����ط����ال اأوروب�������ا ب���ني ���ش��ت��ي��وا ب��وخ��ار���ش��ت 

بركالت  االأول  فيه  فاز  ال��ذي  وبر�شلونة، 

الرجيح.

ث���ري الكثري م��ن اجل��دل 
ُ
اأ  1984 يف ع��ام 

ب��ع��د ث���ب���وت حم���اول���ة ن�����ادي روم�����ا ر���ش��وة 

اإ�شرليني،  جنيه  األ��ف   50 مببلغ  ف��وت��رو 

اأمام  اأوروب��ا  كاأ�س  نهائي  ن�شف  اإي��اب  قبل 

اأظهرت  وقد  االأ�شكتلندي،  يونايتد  دندي 

رف�س  ال��ف��رن�����ش��ي  احل��ك��م  اأن  التحقيقات 

احل�شول على الر�شوة.

ميكل�شن بيرت 

هو  ميكل�شن  اأن  على  اثنان  يختلف  ال 

اقتحم  ال��ذي  وهو  دمناركي،  حكم  اأف�شل 

من  عمره،  من  الثالثني  يف  العامل  كاأ�س 

اأدار  وفيه   ،1990 اإيطاليا  مونديال  بوابة 

مباراتني.

اأخ��رى يف مونديال  كما ظهر يف ثالث 

اأمريكا 1994، كما �شارك يف اإدارة مباريات 

 1992 ن�شختي  يف  االأوروب��ي��ة  االأمم  ك��اأ���س 

و1996.

اختري كاأف�شل حكم يف العامل من قبل 

االحت���اد ال���دويل ل��ل��ت��اأري��خ واالإح�����ش��ائ��ي��ات 

التحكيم  واعتزل  و1993،   1991 عامي  يف 

املوؤهلة  االأوروب��ي��ة  الت�شفيات  نهاية  بعد 

.1998 لنهائيات كاأ�س العامل 

ميكل�شن  عمل  التحكيم،  ج��ان��ب  واإىل 

���ش��رك��ة  ال���ب�������ش���ري���ة يف  امل���������وارد  ق�������ش���م  يف 

 10 مل������دة  ال����دمن����ارك����ي����ة   F-Group
ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون   30 ي����وم  ����ش���ن���وات، وت�����ويف 

الثاين 2019، بعد �شراع طويل مع مر�س 

ال�شرطان.

�شاندرو بول

فاز احلكم املجري بجائزة اأح�شن حكم 

ما  الفرة  م��رات متتالية، يف   4 العامل  يف 

اأدار  ال����ذي  وه���و   ،1997 ح��ت��ى   1994 ب��ني 

ال��ربازي��ل  ب��ني   1994 ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائي 

واإيطاليا.

كما قاد نهائي دوري اأبطال اأوروبا عام 

ب��ورو���ش��ي��ا دورت���ون���د االأمل���اين  1997 ب��ني 

وي��وف��ن��ت��و���س االإي����ط����ايل، وال������ذي ان��ت��ه��ى 

اأهداف  بثالثة  الفي�شتيفال«  »اأ�شود  بفوز 

لواحد.

يف  �شديدة  النتقادات  تعر�س  بول  لكن 

اإ�شبانيا، الأنه مل يتخذ اأي قرار يف التدخل 

العنيف من االإيطايل ماورو تا�شوتي على 

ربع  اإن��ري��ك��ي يف  االإ���ش��ب��اين لوي�س  ن��ظ��ريه 

تعر�س  والذي   ،1994 العامل  كاأ�س  نهائي 

لك�شر يف االأنف.

�شغل  التحكيم،  يف  براعته  ج��ان��ب  اإىل 

من�شب   ،2019 ع���ام  يف  ت���ويف  ال����ذي  ب���ول 

القدم  لكرة  املجري  االحت��اد  رئي�س  نائب 

من عام 2000 حتى 2006.

نيل�شني كيم ميلتون 

حيث  امل��م��ي��ز،  مب��ظ��ه��ره  نيل�شني  ُع���رف 

تتع بطول فارع، وكان اأطول من معظم 

م���ب���اراة   154 واأدار  ال���ق���دم،  ك����رة  الع���ب���ي 

اأوروبا،  اأبطال  دولية و53 اأخرى يف دوري 

امل�شابقات  اأجمد  تاريخ  يف  رقم  اأعلى  وهو 

االأوروبية.

 1988 يف  ال��دول��ي��ة  ال�����ش��ارة  على  ح�شل 

وه���و يف ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����ش��ري��ن م��ن ع��م��ره، 

بعد   2006 م���اي���و/اأي���ار   16 ي���وم  وت��ق��اع��د 

بلوغه �شن 45 عاماً.

العامل  كاأ�س  يف  مباراتني  نيل�شني  اأدار 

ال���ربازي���ل  ب���ني  ال��ن��ه��ائ��ي  ون�����ش��ف   ،1998

ك��وري��ا  2002 يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  وت��رك��ي��ا يف 

واليابان. اجلنوبية 

قاد الدمناركي املباراة النهائية لدوري 

وب��ورت��و  الفرن�شي  م��ون��اك��و  ب��ني  االأب��ط��ال 

عمله  ج��ان��ب  واإىل   ،2004 يف  ال��ربت��غ��ايل 

تكنولوجيا  جم���ال  يف  ب���رع  ال��ت��ح��ك��ي��م،  يف 

املعلومات.

بلقولة �شعيد 

الوحيد  واالإفريقي  العربي  احلكم  هو 

ال��ع��امل،  بكاأ�س  نهائية  م��ب��اراة  اأدار  ال��ذي 

والربازيل  فرن�شا  بني  جمعت  التي  وه��ي 

نهائي  ق��اد  ال��ع��ام  نف�س  1998، ويف  ع��ام  يف 

االإفريقية بني م�شر وجنوب  االأمم  كاأ�س 

اإفريقيا.

اأغ�شط�س/اآب   30 ي��وم  امل��ول��ود  بلقولة 

1956 يف م��دي��ن��ة ف��ا���س، ع��م��ل م��ف��ت�����ش��اً يف 

تاأهيل  مبدر�شة  والتحق  مكنا�س،  جمارك 

احلكام عام 1983.

االأوىل يف  ال��درج��ة  م��ب��اراة يف  اأول  ق��اد 

ال�����ش��ارة  1990، وح�����ش��ل ع��ل��ى  ب����الده ع���ام 

الدولية عام 1993.

خارج  االأوىل  الدولية  م�شاركته  كانت 

يف  وب��ال��ت��ح��دي��د   1995 ع����ام  يف  اإف��ري��ق��ي��ا 

املوؤهلة  االآ�شيوية  الت�شفيات  يف  ماليزيا 

اإىل اأوملبياد اأتالنتا.

مباريات  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  بلقولة  اأدار 

كوريا  مع  وال�شني  االإم���ارات  مع  اليابان 

اجل��ن��وب��ي��ة وال�����ش��ع��ودي��ة م��ع ال���ع���راق، ويف 

يف  واإجن��ل��را  فرن�شا  م��ب��اراة  اأدار  اأوروب����ا 

ال�����دورة ال��رب��اع��ي��ة ال���ودي���ة ال��دول��ي��ة ع��ام 

.1997

ت����ويف ���ش��ع��ي��د ب��ل��ق��ول��ة يف ال���رب���اط ع��ام 

2002 عن عمر يناهز 45 عاماً، بعد عامني 

ف��ق��ط م��ن االإع����الم ع��ن اإ���ش��اب��ت��ه مبر�س 

ال�شرطان.

هاورد ويب

 14 ُيعترب االإجنليزي ويب، املولود يوم 

يف  احلكام  اأ�شهر  اأحد   ،1971 يوليو/توز 

النهائية  امل��ب��اراة  واأدار  االأوروب��ي��ة،  ال��ق��ارة 

اإف��ري��ق��ي��ا،  2010 يف ج��ن��وب  ال��ع��امل  ل��ك��اأ���س 

 14 اإ���ش��ب��ان��ي��ا وه��ول��ن��دا، واأ���ش��ه��ر فيها  ب��ني 

اإىل  منها  واح��دة  حتولت  �شفراء،  بطاقة 

حمراء، ليحطم الرقم القيا�شي يف اإعطاء 

البطاقات يف مباراة نهائية بكاأ�س العامل، 

والتي كانت 6 بطاقات يف نهائي 1986.

وق��ب��ل��ه��ا ب��اأق��ل م��ن ���ش��ه��ري��ن، ك���ان وي��ب 

م���وج���وداً يف م��ل��ع��ب ���ش��ان��ت��ي��اغ��و ب��رن��اب��ي��و، 

ميونيخ  ب��اي��رن  م��ب��اراة  حتكيم  اأج���ل  م��ن 

نهائي  االإيطايل يف  واإنر ميالن  االأمل��اين 

الثاين  انتهت بفوز  دوري االأبطال، والتي 

نظيفني. بهدفني 

 بينهم عربي أدار نهائي كأس العالم وصاحب أشهر قضية رشوة.. أفضل 10 حكام في تاريخ كرة القدم

 صحيفة إسبانية شهيرة تكشف 
موعد انضمام مبابي لريال مدريد

كلوب: فرصة ليفربول للفوز 
بالبريميرليغ غير محتملة 

لكنها ممكنة
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اين هي نتائج احالم الوهم!!!

الجغبير حسين 

القول الفصل

�أجل  من  �ستليها  �لتي  �أو  �سبقتها  �لتي  �أو  �حلالية،  �حلكومات  �سنعت  مهما 

وبال  �سك  بال  �لف�سل،  هي  �حلتمية  عملها  نتيجة  ف��اإن  �لأردين،  �ل�سارع  �إر���س��اء 

�لوعود  م��ن  �سئم  �ل��ذي  نف�سه،  باملو�طن  يتعلق  م��ا  منها  ع��دي��دة  لأ�سباب  نقا�ش 

�خليالية و�للكمات �ملعنوية و�ملادية �ملوجعة ومنها �ل�سعار�ت و�خلطابات �لوهمية 

و�ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ات غ��ر �ل��و�ق��ع��ي��ة �ل��ت��ي بثتها ون�����س��رت��ه��ا �حل��ك��وم��ات يف �لآون���ة 

�لأخرة، و�لتي كانت مبجملها �حالم و�همة هو�ئية لي�ش بينها وبني �لو�قع �أي 

�سلة �وعالقة �و �سلة.

 حكومة �لدكتور عبد�هلل �لن�سور �أطلقت روؤية �لأردن 2025 �لتي �نتهت و�جزم 

�أنها مل حتقق �سيئا من �لروؤية لأنها غر معنية بذلك، وغادرت �حلكومة �لدو�ر 

�لر�بع وهي حتاول �أن تقنع �ملو�طن ب�سد�د منهجها، وماز�ل �لأردنيون حماولت 

ت�سويق �مل�سروع �لذي تبقى ثالثة �أعو�م على �نتهاء موعده.

وبعد حكومة �لدكتور �لن�سور جاءت حكومة �مللقي �لتي �سدعتنا بخطة  حتفيز 

�أظن  بل  يتعزز،  �لنمو مل  ولالأ�سف  �ملدينة �جلديدة،  �لقت�سادي،وم�سروع  �لنمو 

�أنها مل ت�سع ��سيا لتحفيزه وبقيت �لدولة تعاين �سوء �لأو�ساع �لقت�سادية،�لتي 

كان ينقذها �مل�ساعد�ت �خلارجية ولي�ست �مل�سروعات �ملحلية �لتي حتقق �لنه�سة 

وم��ات��ز�ل  عانت  مو�زنتها،�لتي  وت��دع��م  �ل��دول��ة  خزينة  ترفد  �لتي  �لقت�سادية 

تعاين عجز�ً ماليا كبر�.

�أ�سم  �ل��ذي  �ل���رز�ز  عمر  �لدكتور  حكومة  �إب��ان  ح��ال  باح�سن  �لأم��ر  يكن  ومل 

�آذ�ننا مب�سطلح دولة �لإنتاج وخطة �لنه�سة �لذي ظل لعامني هما عمر حكومته 

م�سطلحا �سعبويا و�سعاريا ل ي�ستند �ىل �لو�قع �ملعا�ش.

وعند �حلديث عن خطة �لنه�سة فان �سخ�ش �لرز�ز �لذي جاء يف �أعقاب دفع 

��ستب�سرو�  �لذين  �لنا�ش  نفو�ش  يف  �لم��ل  بث  لال�ستقالة  �مللقي  حكومة  �ل�سارع 

وفريقه  �ل���رز�ز  ق���ر�ءة  بعد  و�سقطت  �لأوه����ام  تبخرت  م��ا  ���س��رع��ان  ول��ك��ن  خ���ر�، 

روؤية  �لأردنيون وهم  �لتنفيذ. وهكذ� عا�ش  �حلكومي للخطة وعدم قدرتها على 

�لوقت  لك�سب  ��سر�تيجيات  كانت  �لتي  �لنه�سة  و�أفكار  �لتحفيز  2025،وخ��ط��ة 

و�ل�سعبوية وظلت حبي�سة �لدر�ج لأ�سباب عديدة.. �أولها �أن �لأفكار تتغر بتغر 

�ملدى،فكانت  ومتو�سطة  ق�سرة  وخطط  در��سات  على  تنب  مل  لأنها  �لأ�سخا�ش 

نعيها  يتم  ب��رح��ي��ل��ه،�و  تخنق  �أو  ومت��وت  �ل��ر�ب��ع  �ل���دو�ر  يف  �لرئي�ش  ببقاء  تبقى 

بت�سريح من �ل�ساكن �جلديد يف �لدو�ر �لر�بع �لذي يعلمنا بخطب وت�سريحات 

و وعود و�جتماعات لزغللة �لعيون ودغدغة �لعو�طف لي�ش �أكرث.

�لتنفيذ  و�أدو�ت  �لإر�دة  غياب  ثم  �إد�ري��ة  �أولها  عديدة  م�ساكل  �لأردن  يف  نعم 

يف  �ل�سنو�ت  م��د�ر  على  �حلكومي  �خلطاب  �ل�سعب،وف�سل  �مل��ايل  �لو�سع  نتيجة 

�إىل  �أدى  عليهم،ما  و�ل�ستقو�ء  ونبذهم  تنفرهم  يف  ز�د  بل  �لنا�ش  مع  �لتقارب 

فقد�ن ثقة �ل�سارع بها.

ول  �سبقها  مما  �ف�سل  لي�ست  فظروفها  �خل�ساونة  ب�سر  �لدكتور  حكومة  �أما 

من  نفذ  ما  على  �لوقوف  مدتها  تنتهي  �أن  �إىل  عليها  و�حلكم  تقييمها  ن�ستطيع 

�ملو�طن  �أن لتخيب ظن  نرجو  �ل��وز�ري..  وبيانه  ت�سريحاته  لها يف  �لتزم  وعود 

ول تخيب �آماله فالقادم �حلى كما قال..

�لدكتور�ه.. �سهادة  مالحظة..كلهم يحملون 

الأخيـرة

تذكر الوجوه ولكن تنسى أصحابها.. 
نصائح لتذكر أسماء 

من تتعرف عليهم

البلد-وكاالت نب�ض 

م���ر ع��ل��ي��ك ه���ذ� �مل���وق���ف ب��ال��ت��اأك��ي��د، 

يقرب منك �سخ�ش ما ويبا�سر حديثاً 

معك وهو يف كامل �لثقة باأنك تعرفه، 

ل يبدو �لوجه غريباً �أبد�ً بالن�سبة لك، 

�سابقاً  ر�أي��ت��ه  �أي��ن  جيد�ً  تذكرت  ورمب��ا 

وم���ا د�ر م��ن ح��دي��ث ل��ك��ن ����س��م��ه غ��اب 

كلياً، وخذلتك ذ�كرتك من جديد، فال 

تعرف كيف تناديه!

ع��ن��دم��ا نلتقي  �ل��ط��ب��ي��ع��ي ج����د�ً  م��ن 

لن�ستوعبه؛  �لكثر  يوجد  ما،  ب�سخ�ش 

م�سادر  �إىل  �ملحادثة  �إىل  مظهره  م��ن 

�لإل��ه��اء �لأخ���رى �ل��ت��ي حت��دث حولنا. 

�لإن��رن��ت  على  �ملتز�يد  �عتمادنا  وم��ع 

ذ�ك���رت���ن���ا، ت�سر  ك��ب��دي��ل ل���س��ت��ع��ر����ش 

ن��وع  �أي  م��ن  �أن �حل��ف��ظ  �إىل  �لأب��ح��اث 

�أ�سبح فناً �سائعاً.

عدة  على  مهم  �لأ���س��م��اء  تذكر  لكن 

عليها  يحر�ش  مهارة  وهي  م�ستويات، 

�ملوجودون يف منا�سب قيادية.

نعدد يف ما يلي ن�سائح لتذكر �أ�سماء 

ل�ستعادتها  �سابقاً،  عليهم  تعرفت  من 

م���ن خم�����زون �ل����ذ�ك����رة ع��ن��د �حل��اج��ة 

عليها منعاً لأي �إحر�ج..

1. �لتكر�ر �لفوري

عندما ت�سمع ��سم �سخ�ش ما حلظة 

ب��الإمي��اء  تكتفي  ل  �لأوىل،  �ل��ت��ع��ارف 

تو�سيل  ح���اول  ب��ل  �مل��ح��ادث��ة،  ومتابعة 

�مل��ث��ال،  �سبيل  على  ت��ق��ول��ه.  �ل���س��م مب��ا 

��سمه  �إن  �أمامك  �لذي  �لرجل  قال  �إذ� 

�سررت  ف��الن،  يا  »مرحباً  فقل:  ف��الن، 

��سمه  يحمل  �سوؤ�ًل  �طرح  �أو  بلقائك.« 

و�أن�����ت تعمل  »م��ن��ذ م��ت��ى  �ل��ن��ه��اي��ة:  يف 

يف جم����ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل���ع���ل���وم���ات ي��ا 

فالن؟«.

����س��ت��خ��دم �ل����س���م ط����و�ل �مل��ح��ادث��ة، 

ول����ك����ن ب����اع����ت����د�ل، ول���ي�������ش ب��ط��ري��ق��ة 

وف�ش  �ملحادثة  �نتهاء  وعند  مبالغة. 

�ل�سم  ��ستخد�م  م��ن  ت��اأك��د  �لج��ت��م��اع، 

لل�سخ�ش  �لنظر  �أثناء  �لأخ��رة  للمرة 

يف �لوجه، و�بذل جهد�ً و�عياً لتذكره.

�لتهجئة  .2

ي���ق���رح �ل��ط��ب��ي��ب �ل��ن��ف�����س��ي وخ��ب��ر 

�ل����ذ�ك����رة �ل���دك���ت���ور غ�����اري ���س��م��ول �أن 

��سمه،  تهجئة  م��ا  �سخ�ش  م��ن  تطلب 

�إذ� كان ��سماً غر عادي. ميكن  خا�سة 

كانت  �إذ�  مفيدة  �لتقنية  هذه  تكون  �أن 

ب�����س��ري��ة، لأن���ه���ا تخلق  ل���دي���ك ذ�ك������رة 

�سورة ذهنية ل�سم �ل�سخ�ش.

ق���د ي��ك��ون م���ن �مل��ف��ي��د �أي�������س���اً طلب 

ب��ط��اق��ة ع��م��ل و�إل���ق���اء ن��ظ��رة ع��ل��ى ��سم 

�ل�����س��خ�����ش �أث���ن���اء �ل��ت��ح��دث �إل���ي���ه. ه��ذ� 

ي��خ��ل��ق حم������اذ�ة �أك�����ر ب���ني �ل�����س��خ�����ش 

و�ل�سم �ملرئي.

�أخ�����ر�ً، وب��ع��د م��ق��اب��ل��ة ���س��خ�����ش م��ا، 

�ملعارف  قائمة  �إىل  ��سمه  �إ�سافة  ميكن 

ع��ل��ى ه��ات��ف��ك �ل��ذك��ي م��ع و���س��ع بع�ش 

يف  ت��ت��ذك��ره  ك��ي  �لب�سيطة  �مل��الح��ظ��ات 

مظهرهم  ذلك  ي�سمل  قد  �ملقبلة.  �ملرة 

�أو �أ�سماء �أطفالهم �أو �هتماماتهم.

3. �لربط

ي���ق���رح �ل���ع���دي���د م����ن �خل������ر�ء �أن 

ل��ف��ظ��ي��ة  ����س���ورة  �أو  ل��ع��ب��ة  ت�����س��ت��ح�����س��ر 

على  م���رة.  لأول  ����س��م��اً  ت�سمع  ع��ن��دم��ا 

���س��ب��ي��ل �مل���ث���ال ف���الن م���ن �ل���ق���اه���رة، �أو 

فالنة من �سركة كذ� للمبيعات. 

�أ�سماء  ن�سائح لتذكر 

4. �لتو��سل

هناك طريقة �أخرى ميكن �أن تكون 

مفيدة وهي �لربط بني �ل�سخ�ش �لذي 

ت��ت��ح��دث م��ع��ه و���س��خ�����ش �آخ�����ر ت��ع��رف��ه 

على  »ه��ب��ة  م��ث��ل:  �ل���س��م،  نف�ش  يحمل 

مبمثل  ت�سبيهه  ميكن  �أو  �أخ��ت��ي«،  ��سم 

»ف��الن  لنف�سك  ف���ردد  ت��ع��رف��ه  ���س��ه��ر 

�لذي ي�سبه هذ� �ملمثل«.

5. �لعر�ف

فيمكن  �جل��ه��ود،  ك��ل  ف�سلت  م��ا  �إذ� 

وتطلب  �ل�سم  ن�سيت  باأنك  �لع��ر�ف 

بكل لطافة �أن يذكرك �ل�سخ�ش با�سمه 

ب������دًل م����ن �لن�����خ�����ر�ط مب���ح���ادث���ة ث��م 

��سمه فيقع  باأنك ن�سيت  �لإقر�ر لحقاً 

�لإحر�ج على �لطرفني.

البلد-وكاالت نب�ض 

�لأطفال  على  �ل�سهل  من  يكون  ما  د�ئماً 

�ل�سغار �أن ي�سعرو� بالإحباط ب�سهولة، وهي 

�مل�����س��اع��ر �ل��ق��وي��ة �ل��ت��ي ق��د ي��ت��ف��اع��ل��ون معها 

و�ل�سرب. بال�سر�خ 

ب�����س��رب��ك قد  �ل��ط��ف��ل  �أن ق��ي��ام   ���س��ح��ي��ح 

�سائع  لكنه  �لآب��اء،  لقلق  مثر�ً  �سلوكاً  يكون 

وط��ب��ي��ع��ي ج���د�ً ع��ن��د �ل��ط��ف��ل ���س��غ��ر �ل�����س��ن، 

�إد�رة  مي��ك��ن��ه  ك���ي���ف  ب���ع���د  ي���ع���رف  ل  �ل������ذي 

�ل�سديدة. م�ساعره وعو�طفه 

�أف�����س��ل ط��ري��ق��ة ل��ل��رد ه���ي �ل����رد ب��ه��دوء، 

ولكن بحزم، على �أن تو�سح لهم �أنك حتظر 

�أخرى، و�لتحدث معهم  عليهم �سربك مرة 

�سربك  �إذ�  خ��ط��اأ.  �ل�����س��رب  ك��ون  �سبب  ع��ن 

ت��رغ��ب يف تقييم  ف��ق��د  م����ر�ت  ع���دة  ط��ف��ل��ك 

�ملوقف ملعرفة ما ميكن فعله ملنع �ملزيد من 

ن��وب��ات �ل��غ�����س��ب �ل�����س��دي��دة �ل��ت��ي ق��د تنتهي 

مبحاولته �سربك بكل ما �أوتي من قوة.

ملاذا يقوم الطفل ب�ضرب والديه 

يف املقام الأول؟

�إذ� ما �سربك  �لكامنة  �أ�سباب  هناك عدة 

 Positive م����وق����ع  وي����و�����س����ح  ط���ف���ل���ك. 

�أنهم  �لإيجابية  للربية   Discipline
�أح���ي���ان���اً ي��ف��ع��ل��ون ذل����ك �ل�����س��ل��وك لأن���ه���م ل 

�ملهار�ت �لالزمة لإد�رة م�ساعرهم  ميتلكون 

و�لتعبر عنها بطريقة مقبولة ملن حولهم.

�أو  �مل���الئ���م���ة،  �ل��ل��غ��ة  �إىل  ي��ف��ت��ق��رون  ق���د 

�ل��ت��ح��ك��م �ل����الزم يف �لن���دف���اع ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

م�ساعرهم، وبالتايل يقومون بال�سرب دون 

لتلبية  �أخ��رى  طرق  �أو  �لعو�قب  يف  �لتفكر 

فكرتهم. وتو�سيل  �حتياجاتهم 

ميكن اأي�ضًا ا�ضتخدام ال�ضرب كاأداة 

للتالعب وحتقيق رغباتهم.

�أح���ي���ان���اً ي�����س��رب �لأط����ف����ال يف حم��اول��ة 

يريدون،  ما  على  و�حل�سول  طريقهم  ل�سق 

ف��ال��ط��ف��ل �ل���ذي ي�����س��رب �أم���ه ع��ن��دم��ا تقول 

ملا  فتن�ساع  ر�أيها،  يغر  �أن  ياأمل  رمبا  ل  له 

يرغب فيه لتفادي �لحتكاك.

ماذا تفعل اإذا �ضربك طفلك؟

 Very Well م������وق������ع  ي�����و������س�����ح 

و�لربية  �لأ���س��ري��ة  للعالقات   Family

لل�سرب  ��ستجابتك  طريقة  �أن  �ل�سليمة، 

�حتمالية  م���دى  ع��ل��ى  ج���ذري  ب�سكل  ت��وؤث��ر 

قيام طفلك ب�سربك مرة �أخرى.

وف����ي����م����ا ي����ل����ي ب���ع�������ش �����س���ر�ت���ي���ج���ي���ات 

�لن�������س���ب���اط �ل���ت���ي مي���ك���ن���ك ����س��ت��خ��د�م��ه��ا 

�لأذى  �لأطفال من  نف�سك وحماية  حلماية 

مع  للتعامل  �أف�����س��ل  ط��رق��اً  تعليمهم  �أث��ن��اء 

م�ساعرهم و�إد�رة �سلوكهم بالطرق �ل�سحية 

�ملقبولة:

1- و�سع �لقو�عد �ل�سارمة

���س��ع ق���و�ع���د م��ن��زل��ي��ة ت��ت��ن��اول �لح����ر�م 

وحماية م�ساحة �لآخرين وحقوقهم.

�أن  �ملبكرة  �سنو�ته  منذ  للطفل  و�أو���س��ح 

�لع��ت��د�ء  �أو  �ل��ع�����ش  �أو  �ل��رك��ل  �أو  �ل�����س��رب 

�جل�سدي باأي �سكٍل كان هو �سلوٌك مرفو�ش، 

وغ����ر م�����س��م��وح ب���ه يف م��ن��زل��ك و�لأم����اك����ن 

�لأخرى.

����س���ع �ل���ق���و�ع���د �خل���ا����س���ة ب���ك ب��ط��ري��ق��ة 

قول  م��ن  وب���دًل  ذل���ك،  �أم��ك��ن  كلما  �إيجابية 

تفعل  ل  يوؤملني،  »�ل�سرب  ق��ل  ت�سرب«،  »ل 

ذلك«.

للتاأكد  �لقو�عد  عن  طفلك  �إىل  وحت��دث 

من فهمه لعو�قب خرق �لتفاق، مع حتديد 

ج������ز�ء�ت م��ق��ب��ول��ة ل��ل��ط��ف��ل ع��ن��د خم��ال��ف��ت��ه 

�سمن طرق �لربية �لإيجابية �ملعروفة.

2- حتميله �مل�سوؤولية من خالل �لعو�قب

ولكنه  �ل��ق��و�ع��د  ي��ع��رف  ط��ف��ل��ك  ك���ان  �إذ� 

بع�ش  فا�ستخدم  ��ستمر يف �سربك  ذلك  مع 

مرة  �ل�سرب  عن  لردعه  �لتالية  �لعقوبات 

�أخرى بطريقة �سحية.

�ل���وق���ت �مل�����س��ت��ق��ط��ع: ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ب��ع�����ش 

�ل��وق��ت  �أو  �مل��ه��ل��ة  ت��ك��ون  �أن  �لأط���ف���ال مي��ك��ن 

�مل�ستقطع �أحد �أكرث �لطرق فاعلية لردعهم 

عن �ل�سرب مرة �أخرى.

وبتحديد تلك �ملهلة يعلم �لأطفال كيفية 

�ملثر  �ملوقف  عن  و�إبعادهم  �أنف�سهم  تهدئة 

كيفية  تعليمهم  �ملهم  من  �إذ  لهم،  بالن�سبة 

خالل  �لهدوء  و��ستعادة  م�ساعرهم  تنظيم 

هذ� �لوقت.

ف���ق���د�ن �لم���ت���ي���از�ت: ق���د ي��ح��ت��اج بع�ش 

عن  تختلف  �إ�سافية  ع��و�ق��ب  �إىل  �لأط��ف��ال 

�أن يكون  ل��ذل��ك مي��ك��ن  �مل�����س��ت��ق��ط��ع،  �ل��وق��ت 

�ن�سباط  ��سر�تيجية  �لم��ت��ي��از�ت  �سحب 

فعالة.

طفلك  و���س��ول  تقييد  �مل��ث��ال،  �سبيل  على 

�أو  م��ع��ي��ن��ة  �أل����ع����اب  �أو  �لإل���ك���رون���ي���ات  �إىل 

�مل�سموحة  �ل�سحية  �حللوى  على  �حل�سول 

ملدة 24 �ساعة، �أو �أقل، ح�سب عمر �لطفل.

�لوقت  قّل  �سناً  �أ�سغر  �لطفل  كان  وكلما 

�لذي يحتاجه بعيد�ً عن �ل�سيء �ملحبب له.

�ل��ت��ع��وي�����ش: �ج��ع��ل ط��ف��ل��ك ي��ق��وم بعمل 

�سورًة  لك  ير�سم  �جعله  �أو  �إ���س��ايف،  روتيني 

بدر  �ل��ذي  �خل��ط��اأ  ع��ن  للتعوي�ش  كطريقة 

منه �إذ� ما �سربك طفلك، ومن باب تعليمه 

فن �لعتذ�ر.

�ملكافاأة: ميكن �أن يوؤدي تعزيز �ل�سلوكيات 

�جليدة ذ�ت �لعو�قب �لإيجابية �إىل ت�سجيع 

طفلك على �لتوقف عن �ل�سرب. على �سبيل 

»�للم�سات  ��ستخد�م  كاِفئ طفلك على  �ملثال 

�ليوم  وق�ّسم  �ل�����س��رب.  م��ن  ب��دًل  �للطيفة« 

ك�سب  ميكنه  حيث  زمنية،  ف��ر�ت  ع��دة  �إىل 

�أو رموز لل�سلوكيات �جليدة. مل�سقات 

��ستخد�م  عند  طفلك  مدح  �أي�ساً  ميكنك 

تاأكد  يعانقونك  وع��ن��دم��ا  لطيفة«،  »مل�����س��ات 

�للطيفة  �للم�سات  حت��ب  ك��م  ت��ق��ول  �أن  م��ن 

�إليك  تلك. �مدحهم �أي�ساً عندما ي�ستمعون 

ويتوقفون عن �ل�سرب.

عِلّم طفلك �ل�سلوك �ملنا�سب: ل يكفي �أن 

عّلم  ت�سرب«.  »ل  بب�ساطة  لالأطفال  تقول 

�لتي  �أي�����س��اً،  �لغ�سب  �إد�رة  م��ه��ار�ت  طفلك 

تكون بدياًل عن �ل�سرب للتعبر عما ي�سعر 

به.

ر�سم  �أو  كتاب،  ق��ر�ءة  على  طفلك  ع  و�سِجّ

�إىل  �لذهاب  �أو  عميق،  نف�ش  �أخذ  �أو  �سورة، 

بالغ�سب. غرفته عندما ي�سعر 

ك��ذل��ك ع���ِلّ���م ط��ف��ل��ك ع���ن �مل�����س��اع��ر، مثل 

�حل��زن و�لإح��ب��اط و�لإح����ر�ج و�مل��ل��ل. ناق�ش 

بالطرق  �مل�ساعر  ه��ذه  م��ع  �لتعامل  �أه��م��ي��ة 

�مل��ن��ا���س��ب��ة، و����س���اع���د ط��ف��ل��ك ع��ل��ى �ك��ت�����س��اف 

�لتاأقلم  على  ت�ساعده  �لتي  �ل�سر�تيجيات 

مع م�ساعره باأمان.

3- جتَنّب �لعقاب �لبدين

ك��ع��ق��اب يف  �ل�����س��رب  ت�����س��ت��خ��دم  ك��ن��ت  �إذ� 

حم��دودة،  ك��ان��ت  ول��و  حتى  �ملنا�سبات  بع�ش 

ف�����س��رت��ب��ك ط��ف��ل��ك ب�����س��ب��ب �ل�������س���م���اح ل��ك 

بال�سرب وعدم �ل�سماح له بذلك. وبدًل من 

لل�سفع  ميكن  ب�سربه  نف�سه  �سبط  تعليمه 

�أن يزيد من عدو�نية طفلك.
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�لأط����ف����ال  �أن  �ل��ن��ف�����ش  ل��ع��ل��م   Today
ي��ت��ع��ل��م��ون �مل���زي���د ع���ن �ل�����س��ل��وك م���ن خ��الل 

�ملربني،  كاأحد  �أو  ك��اأب  تفعله  �أن��ك  ي��رون  ما 

�سفهياً،  به  تخرهم  مما  بكثر  �أك��ر  ب�سكل 

ل��ذل��ك من����وذج �ل�����س��ل��وك��ي��ات �ل��ت��ي ت��ري��د �أن 

تر�ها يف طفلك هو �أنت يف �ملقام �لأول.

�أظِهر لطفلك كيفية �لتعامل مع �لغ�سب 

و�حل�������زن وخ���ي���ب���ة �لأم�������ل ب���ط���رق م��ن��ا���س��ب��ة 

�ل��ت��ح��اور  يف  �أب�������د�ً  ت��ب��خ��ل  �ج���ت���م���اع���ي���اً، ول 

و�ل��ن��ق��ا���ش م��ع��ه ب�����س��ورة و�ع��ي��ة ل��ف��ه��م كيف 

ب��الأم��ان  �لطفل  ي�سعر  م��ا  غالباً  �إذ  ي�سعر، 

�أنه م�سموع وُمقّدر. مبجرد �إح�سا�سه 

 التجاهل لن يعالج المشكلة والقسوة قد تفاقمها.. ما الذي 
عليك فعله عندما يقوم طفلك بضربك؟

 هكذا تفاعل الشارع األردني مع اغتيال اإلعالمية 
شيرين أبو عاقلة

البلد-عمان نب�ض 

ما يز�ل �ل�سارع �لأردين ي�سهد �لعديد من 

و�ل�سعبي  �لر�سمي  �مل�ستوى  على  �لفعاليات 

عاقلة،  �أبو  �سرين  �ل�سحفية  باغتيال  �ملندد 

ويبتكر �لأردنيون و�سائل جديدة للتعبر عن 

غ�سبهم جتاه �جلرمية �ل�سهيونية، وتخليد� 

لذكرى �لإعالمية �سرين.

�سرين  �ل�سهيدة  روح  عن  جارية  »�سدقة 

�أبو عاقلة«.. لفتة مكتوبة على بو�بة ثالجة 

�إح��دى  �مل��ي��اه يف  م��ن  زج��اج��ات  بد�خها  حتمل 

�لأردنية  �لعا�سمة  يف  ماركت  �سوبر  و�جهات 

عمان.

مالمح  نق�ش  �إىل  �جل��اري��ة  �ل�سدقة  وم��ن 

بري�سة  �لفاكهة  من  �لعديد  على  �لإعالمية 

فنان �أردين لتكون رمز� للعطاء و�خلر.

عزيزية  �أ�سيل  �لأردن��ي��ة  �لفنانة  وج�سدت 

م�����س��رة �ل�����س��ح��ف��ي��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة �ل��ر�ح��ل��ة 

�أور�ق  م���ن  ع���اق���ل���ة مب��ن��ح��وت��ة  �أب�����و  ����س���ري���ن 

�ل�����س��ح��ف و�لأخ����ب����ار م�����س��ت��وح��اة م���ن ���س��ورة 

كر�سي  على  جتل�ش  وه��ي  لل�سحفية  حقيقية 

بعبارة  �لحتالل  قو�ت  وتو�جه  �ل�سارع  و�سط 

»وه����ي ق��اع��دي��ن��ل��ه��م«، وت��ت��ك��ون �مل��ن��ح��وت��ة من 

�ل�سحف مبعاجلة مبو�د خمتلفة وهي  �أور�ق 

يتابعها  �لتي  و�ل�����س��ور  �لأخ��ب��ار  بع�ش  حتمل 

�ل�سحفيون يف خمتلف �لعامل.

�أهدي  �أن  »ي�سرفني  عزيزية:  �أ�سيل  وقالت 

ق��ن��اة �جل��زي��رة ه��ذ� �ل��ع��م��ل »�مل��ج�����س��م« ليكون 

ذكرى لها يف �ل�ستوديوهات«.

�جلامعات  �إىل  �ل�سعبية  �لفعاليات  وم��ن 

�ل���ت���ي �أع���ل���ن���ت ع���ن �ل���ع���دي���د م���ن �مل���ن���ح ب��ا���س��م 

منها  عاقلة،  �أب��و  �سرين  �ل�سحفية  �لر�حلة 

�مل��ل��ك ع��ب��د �هلل  �ل��ت��ي وج��ه��ه��ا  �مللكية  �مل��ك��رم��ة 

��سم  حتمل  �ملاج�ستر  لدر��سة  مبنحه  �لثاين 

�سرين �أبو عاقلة  لل�سحفيات �لفل�سطينيات، 

وعلى نفقته �خلا�سة.

ك���م���ا خ�����س�����س��ت ج���ام���ع���ة ع���م���ان �لأه���ل���ي���ة 

�ل�سحفيني  �أبناء  لأحد  كاملة  در��سية  منحة 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ل��ن��ي��ل درج�����ة �ل��ب��ك��ال��وري�����ش 

يف ت��خ�����س�����ش �ل��ت�����س��م��ي��م �ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي ب��ا���س��م 

�أبو عاقلة. �ل�سهيدة �سرين 

�لر�حلة  �سورة  �لرموك  جامعة  وو�سعت 

�أبو عاقلة على �سفحة كتاب خريجي  �سرين 

�ل�سحافة،  ق�سم   1993 عام  �لرموك  جامعة 

لتعلن لحقا عن منحة در��سية با�سم �سرين 

يف  وكانت  �ل�سحافة،  حلرية  �لعاملي  �ليوم  يف 

�أبو  باغتيال  للتنديد  �سابق نظمت وقفة  وقت 

عاقلة.

وق�����رر ����س���ن���دوق ح���ي���اة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م �لإع�����الن 

ع��ن م��ن��ح��ة در����س��ي��ة ج��ام��ع��ي��ة ك��ام��ل��ة مقدمة 

�ل�سحفية  با�سم  للتعليم  حياة  �سندوق  م��ن 

�سرين �أبو عاقلة، تدفع على نفقة �ل�سندوق 

باأي جامعة �أردنية كانت.

وب��ح�����س��ب خ��ال��د �ل�������س���امل، رئ��ي�����ش ج��ام��ع��ة 

�إد�رة  ق���ررت  �لأردن���ي���ة،  �لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم 

�جلامعة ��ستحد�ث منحة يف جمال �لدر��سات 

وكذلك  و�لت�سميم،  �ل��ع��م��ارة  كلية  يف  �لعليا 

با�سمها؛  �ل��ع��م��ارة  كلية  مر��سم  �أح��د  ت�سمية 

لذكر�ها. وتخليد�ً  تكرمياً 

�أب���و ع��اق��ل��ة در���س��ت هند�سة  وك��ان��ت ���س��ري��ن 

�ل���ع���م���ارة يف ج��ام��ع��ة �ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

جامعة  يف  �لإع����الم  ل��در����س��ة  تنتقل  �أن  ق��ب��ل 

�لرموك.

وعّلق مكتب �جلزيرة يف �لعا�سمة �لأردنية 

عليها  مكتوبا  �سرين  �لر�حلة  �سورة  عمان 

يف  عاقلة  �أب���و  �سرين  �ل��ق��د���ش  جنمة  »ود�ع���ا 

بع�ش �لغياب �حل�سور �أكر«.

ه����ذ� وق����د �غ��ت��ي��ل��ت �لإع���الم���ي���ة ���س��ري��ن 

�لإ�سر�ئيلي،  �لح��ت��الل  بر�سا�ش  عاقلة  �أب��و 

ر�أ�سها  �ل��ن��ار على  ب��اإط��الق  �مل��ا���س��ي،  �لأرب��ع��اء 

جنني  يف  �لأح���د�ث  تغطيتها  خ��الل  مبا�سرة، 

يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة.


