
6 6

 اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية 
واليونيسف  

 الحواتمة يؤكد دعم مديرية األمن 
العام للمتقاعدين

 لقاء تجاري صناعي أردني فلسطيني
 في غرفة تجارة األردن

نب�ض البلد- عمان

 وق���ع ���ص��ن��دوق امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة ام�س 

الأربعاء، اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم 

لتنفيذ  )اليوني�سف(،  للطفولة  املتحدة 

برامج  من  املنتفعة  الأ�سر  لأطفال  برامج 

التابعة  “مكاين”  مراكز  عرب  ال�صندوق، 

للمنظمة و�سركائها مبا فيها مراكز وزارة 

التنمية الجتماعية. 

اأطفال  اإحل���اق  اىل  التفاقية،  وت��ه��دف 

الأ�صر املنتفعة من برامج �صندوق املعونة 

ال��وط��ن��ي��ة وال���ت���ي ت�����راوح اأع���م���اره���م بني 

1-18 عاماً، بالربامج التي تنفذها مراكز 

ال�سندوق  ع���ام  م��دي��ر  وق���ال  “مكاين”. 
ب���ال���وك���ال���ة ال���دك���ت���ور ب����رق ال�������س���م���ور، اإن 

التفاقية �ستعمل على رفع القدرات .

نب�ض البلد- عمان

اأك���د م��دي��ر الأم���ن ال��ع��ام ال��ل��واء الركن 

ح�سني احل��وامت��ة، ح��ر���ص امل��دي��ري��ة على 

متابعة تنفيذ التوجيهات امللكية ال�سامية، 

ب���دع���م رف�����اق ال�������س���اح م���ن امل��ت��ق��اع��دي��ن، 

واإيائهم جل الرعاية والهتمام، تقديراً 

لعطائهم، وت�سحياتهم امل�سرفة.

الأربعاء،  ام�ص  زيارته  جاء ذلك خال 

ملوؤ�س�سة املتقاعدين الع�سكريني واملحاربني 

ال��ق��دام��ى، ول��ق��ائ��ه م��دي��ره��ا ال��ع��ام ال��ل��واء 

ال����رك����ن امل���ت���ق���اع���د ال����دك����ت����ور اإ���س��م��اع��ي��ل 

ال�سوبكي، وعدداً من م�سوؤوليها.

وب����ني ال����ل����واء ال���رك���ن احل����وامت����ة، اأن 

امللك  لتوجيهات  تنفيذاً  ياأتي  اللقاء  ه��ذا 

عبداهلل الثاين، القائد الأعلى.

نب�ض البلد- عمان

الأردن،  و�سناعة  جت��ارة  غرفتا  بحثت   

ام�ص الأرب��ع��اء، مع وف��د من غرفة جتارة 

و���س��ن��اع��ة حم��اف��ظ��ة اخل��ل��ي��ل، �سبل زي���ادة 

ال��ت��ع��اون وح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني 

البلدين.

وق��ال نائب رئي�ص غرفة جت��ارة الأردن 

جمال الرفاعي، اإن القت�ساد الفل�سطيني، 

اإىل ف���ر����ص وق�����س�����ص  ال���ت���ح���دي���ات  ح����ول 

جن��اح، وو�سل اإىل دول يف العامل، مل يكن 

قدرة  م��وؤك��داً  اإليها،  الو�سول  اأح��د يتخيل 

ال�����س��ن��اع��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ة 

والو�سول لأ�سواق جديدة. واأ�سار الرفاعي 

اإىل اأن القطاع اخلا�ص الأردين مرتبط مع 

العديد من اجلهات الر�سمية، 3 25

نب�ض البلد- عمان

اأك�����د وزي�����ر ال��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة ال��ك��ن��دي، 

القائمة  ال�سراكة  اأهمية  �سجان،  هارجيت 

بني الأردن وكندا، والتطور الذي ت�سهده يف 

خمتلف املجالت، معتربا الأردن �سريكا قويا 

لكندا يف املنطقة.

واأ����س���اف ���س��ج��ان، يف م��ق��اب��ل��ة م���ع وك��ال��ة 

الأردنية )برتا(، على هام�ص زيارته  الأنباء 

يف  م��ه��م  وق��ائ��د  لع���ب  الأردن  اأن  للمملكة، 

ا�ستقرار املنطقة، واأن كندا تقدر هذا الدور 

املهم.

واأ�ساد الوزير الكندي بدور الأردن بقيادة 

جالة امللك عبد اهلل الثاين يف املنطقة، ويف 

القطاعات  يف  املهمة  ب��الإ���س��اح��ات  م�سيه 

اأج��ل منو �سامل للجميع  ذات الأول��وي��ة من 

وم�����س��ت��دام، وت��وف��ر ف��ر���ص ال��ع��م��ل، خا�سة 

لل�سباب وتوفر البيئة املمكنة لهم لاإجناز 

وال���ع���ط���اء.وب���ني اأن زي���ارت���ه ل������اأردن، ال��ت��ي 

ت�ستمر عدة اأيام، تهدف اإىل تعزيز دعم كندا 

لا�ستجابة لاجئني، .

نب�ض البلد- عمان

 ح���ذر امل��م��ث��ل الإق��ل��ي��م��ي ل��ل�����س��رق الأدن����ى 

والزراعة  الأغ��ذي��ة  ملنظمة  اأفريقيا  و�سمال 

لاأمم املتحدة )الفاو( الدكتور عبد احلكيم 

ال��واع��ر، م��ن خ��ط��ورة واق���ع الأم���ن الغذائي 

اأزم��ة احلرب  يف ظل التحديات التي رافقت 

ال���رو����س���ي���ة الأوك����ران����ي����ة، وم����ا راف���ق���ه���ا من 

والوقود  العمات  �سرف  اأ�سعار  على  تغر 

جراء  الغذاء  اأ�سعار  على  اأث��ر  ما  والأ�سمدة، 

الو�سع الأمني ملعابر وممرات �سحن الغذاء.

وقال م�ساعد املدير العام ملنظمة “الفاو” 

لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( خال زيارته 

العربية تعي�ص يف  ال��دول  اأغلب  اإن  ل��اأردن، 

منطقة جافة و�سبه �سحراوية، وتعاين قلًة 

يف الأرا�سي الزراعية و�سحا يف املوارد املائية، 

املناخي  التغر  ظ��اه��رة  تبعات  ع��ن  ناهيك 

التي فاقمت موجات اجلفاف و�ساعفت من 

املناخي-  التغر  اأدى  كما  احل���رارة.  درج��ات 

وف��ق��ا ل��ل��واع��ر- اإىل ان����دلع ال��ف��ي�����س��ان��ات يف 

بع�ص املناطق .

 وزير التنمية الدولية الكندي يؤكد أهمية 
شراكة بالده مع األردن  

 الممثل اإلقليمي للفاو : األردن يمتلك رؤية 
ثاقبة للمشكالت واألزمات
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سفارة روسيا بالقاهرة تهاجم إسرائيل.. اتهمتها بازدواجية 
المعايير وانتقدت دعوات البيد لقصف غزة

البلد-وكاالت نب�ض 

9 اأغ�سط�ص/ انتقدت �سفارة رو�سيا يف القاهرة، الثاثاء 

لبيد،  يائر  الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�ص  دع��وات   ،2022 اآب 

فيما  بكذبه  م��ذك��رة  غ��زة،  قطاع  يف  الفل�سطينيني  بق�سف 

يتعلق مبجزرة بوت�سا التي ارتكبها “نازيون اأوكرانيون«.

عرب  ر�سالة  م�سر  ل��دى  الرو�سية  ال�سفارة  ن�سرت  حيث 

ح�سابها يف تويرت، اتهمت فيها اإ�سرائيل بازدواجية املعاير، 

مقارنة بني حماولت لبيد، يف اأبريل/ني�سان املا�سي، اإلقاء 

قتلهم  الذين  بوت�سا،  النا�ص يف  وفيات  رو�سيا يف  اللوم على 

ب�سكل وح�سي النازيون الأوكرانيون، ودعواته يف اأغ�سط�ص/

اآب لق�سف و�سرب قطاع غزة.

كما ت�ساءلت �سفارة رو�سيا يف القاهرة يف نف�ص التغريدة 

على موقع تويرت: “األي�ست هذه معاير مزدوجة وجتاهًا 

واحتقاراً كامًا حلياة الفل�سطينيني؟!«.

يف  رو�سيا  �سفارة  وانتقدتها  لبيد  كتبها  التي  التغريدة 

القاهرة تعود اإىل الفرتة التي كان فيها وزيراً.

البلد-وكاالت نب�ض 

اإىل  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ق����وى  دع����ت  اهلل:  رام 

ي����وم غ�����س��ب اجل��م��ع��ة ت��ن��دي��دا مب��م��ار���س��ات 

ال�سعب  بحق  الإ�سرائيلي  الح��ت��ال  جي�ص 

الفل�سطينية  معا  وكالة  الفل�سطينيونقلت 

القوى  من�سق  ع��ن  الأرب��ع��اء  �سباح  لاأنباء 

والف�سائل الفل�سطينية وا�سل اأبو يو�سف اأن 

اجلمعة املقبل يوم غ�سب فل�سطيني تنديداً 

بجرائم الحتال.

دعوات لـ »يوم غضب« في 
األراضي الفلسطينية الجمعة تنديدا 

بممارسات جيش االحتالل
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البلد-وكاالت نب�ض 

ال�سفة  يف  الإ�سرائيلية  ال�سيا�سة  تعتمد 

ال�ستيطان  ح��رك��ة  ت�سعيد  ع��ل��ى  ال��غ��رب��ي��ة 

الأف��ق  وغ��ي��اب  الفل�سطينيني،  ح�ساب  على 

ال�����س��ي��ا���س��ي، وا����س���ت���م���رار احل���ل���ول الأم��ن��ي��ة 

اغتيال  حمات  يف  تتمثل  التي  الع�سكرية، 

حالة  يزيد  مم��ا  اعتقالهم؛  اأو  للمقاومني 

ال��غ�����س��ب داخ�����ل الأرا������س�����ي امل��ح��ت��ل��ة، فيما 

ي��رى خ��رباء اأن غياب اأف��ق اأي ح��ل وارت��ف��اع 

جميع  على  الفل�سطينيني  ا�ستهداف  وت��رة 

الأ�سعدة، ي�سران اإىل اأن انفجار.

 مع استمرار االغتياالت واالعتقاالت.. هل تنذر سياسة 
إسرائيل بانفجار مواجهة شاملة في األراضي الفلسطينية؟
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 األنوية االستيطانية.. مشروع صهيوني 
الستكمال احتالل مدن فلسطين الساحلية

  نب�ض البلد- عمان

 ب��ح��ث ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال�������وزراء ووزي���ر 

اخل���ارج���ي���ة و�����س����وؤون امل���غ���رتب���ني، اأمي���ن 

ال�������س���ف���دي، خ�����ال ا����س���ت���ق���ب���ال���ه، ام�����ص 

الكندي،  التنمية الدولية  الأربعاء، وزير 

التعاون  تو�سعة  �ساجان، فر�ص  هارجيت 

يف  ال�سديقني  البلدين  بني  القت�سادي 

والطاقة  واملياه  الزراعة  ت�سمل  جم��الت 

والتجارة، والإفادة من الكفاءات الأردنية 

يف �سوق العمل الكندي.

واأكد ال�سفدي و�ساجان جناعة قنوات 

التن�سيق يف املجالت التنموية، واحلر�ص 

القوية  ال�سداقة  ع��اق��ات  تطوير  على 

بني الأردن وكندا.

ك��ن��دا يف رفد  ال�سفدي ج��ه��ود  وث��ّم��ن 

وم�ساعدة  اململكة،  يف  التنموية  العملية 

ال���ت���ح���دي���ات  م����واج����ه����ة  ع����ل����ى  الأردن 

الإقليمية،  الأزم��ات  وتبعات  القت�سادية 

�سيما عبء اللجوء.

و�سكر كندا على دعمها لوكالة الأمم 

امل���ت���ح���دة لإغ����اث����ة وت�����س��غ��ي��ل ال��اج��ئ��ني 

الفل�سطينيني )الأن��روا(، موؤكدا �سرورة 

ا����س���ت���م���رار ت���وف���ر ال����دع����م ال�������ازم ل��ه��ا 

وف��ق  ب��واج��ب��ات��ه��ا  ال��ق��ي��ام  م���ن  لتمكينها 

تكليفها الأممي.

وا����س���ت���ع���ر����ص ال������وزي������ران ع�������دداً م��ن 

الق�سايا الإقليمية والدولية .

نب�ض البلد – دالل عمر

  توقع رئي�ص جلنة ال�سياحة الدينية 

يف جمعية وكاء ال�سياحة وال�سفر بال 

روب������ني، ان ت��ت��ج��اوز اأع�������داد امل��ع��ت��م��ري��ن 

العمرة احلايل  الأردن��ي��ني خ��ال مو�سم 

ال�سفر جواً  األ��ف معتمر من خ��ال   200

وبراً مقارنة باأعداد املعتمرين يف املو�سم 

املا�سي الذي بلغ 60 اإىل 65 األف معتمر. 

  وقال روبني يف حديث خا�ص ل�”نب�ص 

الردن��ي��ني  املعتمرين  اأع����داد  ان  البلد” 

جت���اوزت  الأرب���ع���اء  الأم�����ص  �سباح  لغاية 

ثاثة اآلف معتمر حيث ي�سل �سعر رحلة 

العمرة براً 225 ديناراً لل�سخ�ص الواحد، 

و425 ديناراً فما فوق جواً.

ب��راً  املعتمرين  اأع����داد  ان  اإىل  واأ���س��ار   

انه  واأك���د  املعتمرين ج���واً،  اأع����داد  ي��ف��وق 

مت مغادرة األف معتمر جواً خال اليام 

الع�سرة الخرة .

  وتابع ان الإقبال املرتقع على اأعداد 

املعتمرين يوؤ�سر على عودة احلياة ملو�سم 

العمرة تدريجياً ل �سيما وان  116 مكتباً 

���س��ي��اح��ي��اً ت��ع��م��ل خ����ال م��و���س��م ال��ع��م��رة 

احلايل والذي بداأ من الول من �سهر اآب 

حزيران  من  العا�سر  يف  وينتهي  احل��ايل 

املو�سم احل��ايل  ليكون  املقبل  ال��ع��ام  م��ن  

الأطول منذ اأعوام ما�سية.  

واأكد روبني اأن التاأ�سرة الإلكرتونية 

�سهلت  ال�سعودية  ال�سلطات  اأعدتها  التي 

على املعتمرين .

 الصفدي يلتقي وزير التنمية 
الدولية الكندي

 »وكالء السياحة«: رحلة العمرة 
برا 225 و425 دينار جوا

البلد-وكاالت نب�ض 

الفل�سطيني  امل���رك���ز  ع���ن  ح��دي��ث��اً  ����س���در 

من   86 العدد  م��دار  الإ�سرائيلية  للدرا�سات 

ف�سلية ق�سايا اإ�سرائيلية ، حتت عنوان مدن 

 ، وم��واج��ه��ت��ه  التهويد  املختلطة:  ال�ساحل 

يركز على ال�ستيطان املتجدد يف قلب مدن 

ال�ساحل الفل�سطينية التي ُهجر منها معظم 

وب��ق��ي��ت فيها   ،1948 ع���ام  الأ���س��ل��ي��ني  اأه��ل��ه��ا 

اأقلية فل�سطينية عربية حتاول احلفاظ على 

يافا  املكان:  لذاكرة  حار�ساً  وت�سكل  هويتها، 

تتعر�ص  فيما  وع��ك��ا،  والرملة  وال��ل��د  وحيفا 

ملحاولة حمو متجددة ومت�ساعدة

ي�����س��يء ال��ع��دد ع��ل��ى م��ا ك�سفت ع��ن��ه هّبة 

ال���ك���رام���ة( من  2021 )ه��ب��ة  ال���ع���ام  اأي�����ار يف 

ع��م��ق ال��ت�����س��دع��ات ال��ق��وم��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�ساحل،  م��دن  ت�سهدها  التي  والقت�سادية 

الإ�سرائيلي  اخل��ط��اب  يف  عليها  يطلق  التي 

املدن املختلطة ، التي تفاقمت خال العقدين 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الت�سييق  ب�سبب  الأخ���ري���ن 

املمنهج على الفل�سطينيني. 
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 رئيس األركان يلتقي السفير البحريني

 العجارمة يؤكد أهمية األندية الصيفية 
لبناء القدرات

 لجنة المرأة وشؤون األسرة النيابية 
تزور قيادة الشرطة النسائية

 مشتركة في األعيان تبحث مواءمة 
التحديث االقتصادي مع استراتيجيتي 

الصحة واالقتصاد الرقمي

نب�ض البلد- عمان

والتعليم  الرتبية  وزارة  ع��ام  اأم���ن  ق��ال 

ل���ل�������ش����ؤون ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، رئ���ي�������س االحت������اد 

ن�اف  الدكت�ر  املدر�شية،  للريا�شة  االأردين 

ال��ع��ج��ارم��ة اأن ال�������زارة ت����يل ب��ن��اء ق���درات 

الطلبة فيما يخ�س الريا�شة املدر�شية ُجل 

االهتمام والرعاية.

واأ�����ش����ار خ����ال ل��ق��ائ��ه ام�������س االأرب����ع����اء، 

مهند  الدكت�ر  ال�شام  اأجيال  هيئة  رئي�س 

االأوملبي  الاجئ  م�ؤ�ش�شة  وممثل  عربيات، 

لرئي�س  ال��ث��اين  النائب  وبح�ش�ر  ي���ري��ن، 

اأه��م��ي��ة  اإىل  ال���ق���دوم���ي،  ���ش������ش��ن  االحت������اد 

الذي  ال�شيفية  الريا�شية  االأندية  م�شروع 

املدر�شية  للريا�شة  االأردين  االحت��اد  ينفذه 

بالتعاون مع هيئة اأجيال ال�شام.

ب������دوره، اأك����د ع��رب��ي��ات اأه��م��ي��ة ال��ع��اق��ة 

واالحت��اد  ال�شام  اأج��ي��ال  هيئة  جتمع  التي 

االأن����دي����ة  م�������ش���روع  اأن  م��ب��ي��ن��ا  امل����در�����ش����ي، 

ت���ف��ر  يف  �شي�شهم  ال�����ش��ي��ف��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

باتت  التي  الريا�شية  للن�شاطات  م�شاحات 

ملحة يف وقتنا احلايل.

الاجئ  م�ؤ�ش�شة  ممثل  قال  جانبه،  من 

تط�ير  ع��ل��ى  تعمل  امل���ؤ���ش�����ش��ة  ان  االومل���ب���ي، 

النف�شي  ال��دع��م  ال���رام���ج وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 

االجتماعي، ودعم ال�شباب ملمار�شة الريا�شة 

�ش�اء الجئن اأو جمتمعات م�شت�شيفة.

الرتب�ية  الن�شاطات  اإدارة  مدير  وق��دم 

الدكت�ر عبد ال�شام ال�شناق عر�شا مل�شروع 

ينفذه  ال��ذي  ال�شيفية  الريا�شية  االأن��دي��ة 

االحتاد االأردين للريا�شة املدر�شية بالتعاون 

مع هيئة اأجيال ال�شام.

اأندية  اإن�شاء  يت�شمن  امل�شروع  اأن  وب��ن 

���ش��ي��ف��ي��ة ل��ل��ط��اب وال���ط���ال���ب���ات )اأردن���ي���ن 

���ش���ري��ن( يف خمتلف حمافظات  والج��ئ��ن 

ال�شلة  ك���رة  لعبتي  ع��ل��ى  ل��ل��ت��درب  امل��م��ل��ك��ة، 

مفاهيم  ن�����ش��ر  يف  وت���ظ��ي��ف��ه��ا  وال���ط���ائ���رة، 

ال�شام والتما�شك املجتمعي.

 12 ال�شيفية  االأن��دي��ة  ع��دد  اإن  واأ���ش��اف 

ن����ادي����ا، ُت���ث���ل م���دي���ري���ات ع���م���ان، ال�����ش��ل��ط، 

ال�شمالية  البادية  اإرب���د،  م��ادب��ا،  الر�شيفة، 

الطفيلة،  الكرك،  عجل�ن،  الغربية،جر�س، 

معان، والعقبة، و�شتعمل ال�زارة العام املقبل 

ال�شنة  ويف  ن��ادي��ا،   20 اإىل  ال��ع��دد  رف��ع  على 

م�شرا   ،  28 اإىل  ال��ع��دد  رف��ع  �شيتم  الثالثة 

وطالبة  ط��ال��ب   1200 امل�����ش��ارك��ن  ع���دد  اإىل 

بالت�شاوي.

ب��دوره، ق��دم اأم��ن �شر االحت��اد املدر�شي، 

مدير الريا�شة املدر�شية يف ال�زارة الدكت�ر 

ن�شاأة االحت��اد  ال��ق��رارع��ة، عر�شا ح���ل  علي 

واأه����داف����ه امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��ن��ه������س ب��ال��ري��ا���ش��ة 

املدر�شية وتط�يرها، وامل�شاركة يف امل�شابقات 

ال���ع���رب���ي���ة وال�����دول�����ي�����ة، واالإ��������ش�������راف ع��ل��ى 

البط�الت املحلية.

وجرى خال اللقاء ت�قيع مذكرة تفاهم 

الإن�شاء  ال�شام،  اأجيال  وهيئة  االحت��اد  بن 

اأندية ريا�شية �شيفية للطاب والطالبات 

يف خمتلف حمافظات اململكة.

نب�ض البلد- عمان

زارت جل��ن��ة امل������راأة و�����ش�����ؤون االأ�����ش����رة يف 

الن�شائية،  ال�شرطة  قيادة  ال��ن���اب،  جمل�س 

وذل�����ك ���ش��م��ن ج���ه����د ال��ل��ج��ن��ة يف ال��ت��ع��اون 

ال��دول��ة،  م�ؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  والتن�شيق 

تقدمي  يف  املبذولة  اجل��ه���د  على  ل��اإط��اع 

واالأ�شرية  واالجتماعية  االأمنية  اخلدمات 

للم�اطنن.

اجلب�ر  عبر  اللجنة  رئي�س  وا�شتمعت 

واالأع���������ش����اء، الإي���ج���از م���ن ق���ائ���د ال�����ش��رط��ة 

اأ���ش��ارت  ع�����دة،  اب����  م��ن��ى  العقيد  الن�شائية 

الن�شائية  ال�����ش��رط��ة  ق��ي��ادة  اأن  اإىل  خ��ال��ه 

تنفذ �شل�شلة من اخلطط والرامج الهادفة 

للحفاظ على املنظ�مة االأمنية وا�شتقرارها 

م�اقعها  خمتلف  يف  تقدمه  م��ا  خ��ال  م��ن 

وكافة وحدات واإدارات مديرية االأمن العام.

ب������دوره������ا، اأ�������ش������ادت اجل����ب�����ر ب���اجل���ه����د 

االأم��ن  مديرية  تنفذها  التي  اال�شتثنائية 

الن�شائية  ال�شرطة  ق��ي��ادة  خ��ال  م��ن  ال��ع��ام 

واالأ���ش��ري  املجتمعي  االأم���ن  على  للحفاظ 

باململكة، م�شرة اإىل اأن املراأة االأردنية تثبت 

يف ك��ل ي����م ري��ادت��ه��ا وق��درت��ه��ا يف جم��االت 

العمل املختلفة.

نب�ض البلد- عّمان

 ن��اق�����ش��ت ال��ل��ج��ن��ة امل�������ش���رتك���ة ال�����ش��ح��ة 

ال��ع��ام��ة، يف  وال�����ش��ك��ان، واخل��دم��ات  والبيئة 

جمل�س االأع���ي���ان، ام�����س االأرب���ع���اء، م���اءم��ة 

الرقمي  االقت�شاد  وزارت���ي  ا�شرتاتيجيتي 

وال�����ش��ح��ة م���ع خم���رج���ات روؤي�����ة ال��ت��ح��دي��ث 

امل�شاهمة  يف  ال���زارت��ن  ودور  االق��ت�����ش��ادي، 

بتحقيق خمرجات الروؤية.

برئا�شة  اللجنة  اجتماع  جاء ذلك خال 

الدكت�ر يا�شن  رئي�س جلنة ال�شحة العن 

اخلدمات  جلنة  رئي�س  وح�ش�ر  احل�شبان، 

وزير  مع  حمارنة،  م�شطفى  العن  العامة 

ال���ه����اري، ووزي��ر  ال��دك��ت���ر ف��را���س  ال�شحة 

االقت�شاد الرقمي والريادة اأحمد الهناندة، 

اإىل جانب عدد من اخلراء يف القطاعن.

اخل���ط���ة  اإن  احل�������ش���ب���ان  ال����ع����ن  وق��������ال 

اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ي ج���اءت 

لتح�شن ج�دة اخلدمات احلك�مية املقدمة 

ت�اجه  التي  امل�شكات  ومعاجلة  للم�اطن، 

خطة  تنفيذ  تعرقل  التي  ال�شحي،  القطاع 

ال�زارة التنفيذية.

مت�شارع  ب�شكل  العامل  حت���ل  اإىل  واأ���ش��ار 

ن��ح��� ال��رق��م��ن��ة وان��ت�����ش��ار م��ف��اه��ي��م ال��ط��ب 

ال����رق����م����ي وال�������ش���ي���دل���ي���ات االإل���ك���رتون���ي���ة 

الطبية  والتطبيقات  ال�شحابية  واحل��شبة 

اأ���ش��ك��ال��ه��ا، ف�����ش��ااً ع��ن اال���ش��ت�����ش��ارات  ب�شتى 

جائحة  اأزم����ة  اأن  مبينا  ُب��ع��د،  ع��ن  الطبية 

التكن�ل�جيا  دور  تعزيز  يف  �شاهمت  ك�رونا 

يف خمتلف ج�انب احلياة.

ب������دوره، اأك����د ال����زي���ر ال���ه����اري اه��ت��م��ام 

احل���ك����م���ة ب���ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة االأول����ي����ة 

التحديث  روؤي���ة  �شيما  امللكية،  ال���روؤى  وف��ق 

تق�ية  اأهمية  على  �شددت  التي  االقت�شادي 

ب��شفها  االأول���ي���ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  دور 

امل���دخ���ل االأ���ش��ا���ش��ي الإت���اح���ة ال��������ش����ل اإىل 

خدمات �شحية مت�شاوية �شمن نظام رقمي 

متكامل.

ال��روؤي��ة ح�ل  اأن ما ت�شمنته  اإىل  واأ���ش��ار 

ال�شحية  امل��راك��ز  م��ن  وا���ش��ع��ة  �شبكة  اإن�����ش��اء 

املحافظات  يف  والفرعية  واالأولية  ال�شاملة 

امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  �شيحقق  ك��اف��ة، 

عام 2030، الفتاًا اإىل اأن تعزيز نظام الرعاية 

ال�شحية االأولية يف االأردن ياأتي عر �شراكة 

بن جميع القطاعات ذات العاقة لالتزام 

بتنفيذ روؤية االأردن للتحديث االقت�شادي.

من جانبه، قال ال�زير الهناندة اإن اإدارة 

املنظ�مة ال�شحية ت�اجه حتديات اإجرائية 

وعملياتية يف اإدارة امل�شت�شفيات واملخترات، 

ال��ب�����ش��ري��ة  امل���������ارد  م��ن��ظ���م��ة  ج���ان���ب  اإىل 

وت�زيعها على اأنحاء اململكة كافة.

عربية  دول���ة  اأول  االأردن  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

“برنامج  الرقمي  التح�ل  برنامج  تن�شئ 

ال�شجل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  حكيم”، 

ال���ط���ب���ي امل������ح�����د، وع���ل���ى ن���ظ���ام ال���ف����ت���رة 

االإلكرتونية.

ال�������زارة مبا  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  واأو����ش���ح 

يخ�س التح�ل الرقمي، هي جزء ال يتجزاأ 

من روؤية التحديث االقت�شادي، اإ�شافة اإىل 

دورها غر املبا�شر يف تكن حماور الروؤية 

االق��ت�����ش��ادي،  النم�  ت�شمل  ال��ت��ي  االأخ����رى، 

وحياة اأف�شل، واملح�ر البيئي والدمي�مة.

اأهمية  اللجنة  اأع�شاء  اأك��د  جانبهم،  من 

م����اءم���ة خم��ت��ل��ف حم����اور روؤي����ة التحديث 

االق��ت�����ش��ادي م��ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ال������زارات 

ال��ع��م��ل على  اأه��م��ي��ة  اإىل  امل��ع��ن��ي��ة، الف���ت���ن 

لل�شخ�س  املر�شية  وال�شرة  امل�حد  ال�شجل 

يف القطاعن احلك�مي واخلا�س.

نب�ض البلد- عمان

امل�شرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئي�س  التقى   

ال���ل����اء ال���رك���ن ي������ش��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي 

العامة،  بالقيادة  مكتبه  يف  االأربعاء،  ام�س 

ال�����ش��ف��ر ال��ب��ح��ري��ن��ي يف ع���ّم���ان اأح���م���د بن 

الرويعي. ي��شف 

وب���ح���ث ال����ل�����اء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي م��ع 

�شباط  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  بح�ش�ر  ال�����ش��ي��ف، 

ال����ق�����ات امل�����ش��ل��ح��ة االأردن�����ي�����ة – اجل��ي�����س 

العربي، اأوجه التعاون والتن�شيق امل�شرتك، 

الثنائي مبا  التعاون  تعزيز عاقات  و�شبل 

يخدم م�شلحة الق�ات امل�شلحة يف البلدين 

ال�شقيقن.

 الحواتمة يؤكد دعم مديرية األمن العام للمتقاعدين

 الصفدي يلتقي وزير التنمية الدولية الكندي

 تنقالت وتعيينات جديدة في الداخلية

 وزير التنمية الدولية الكندي يؤكد أهمية شراكة بالده مع األردن  

نب�ض البلد- عمان

احل�اتة،  ح�شن  الركن  ال��ل���اء  العام  االأم��ن  مدير  اأك��د 

ح��ر���س امل��دي��ري��ة ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت���ج��ي��ه��ات امللكية 

واإيائهم  املتقاعدين،  م��ن  ال�شاح  رف��اق  ب��دع��م  ال�شامية، 

وت�شحياتهم  لعطائهم،  ت��ق��دي��رااً  وااله��ت��م��ام،  ال��رع��اي��ة  ج��ل 

امل�شرفة.

جاء ذلك خال زيارته ام�س االأربعاء، مل�ؤ�ش�شة املتقاعدين 

ال��ع��ام  م��دي��ره��ا  ول��ق��ائ��ه  ال��ق��دام��ى،  وامل��ح��ارب��ن  الع�شكرين 

وع��ددااً  ال�ش�بكي،  اإ�شماعيل  الدكت�ر  املتقاعد  الركن  الل�اء 

م�ش�ؤوليها. من 

وب����ن ال���ل����اء ال���رك���ن احل�����ات����ة، اأن ه����ذا ال��ل��ق��اء ي��اأت��ي 

ت��ن��ف��ي��ذااً ل��ت���ج��ي��ه��ات امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى 

تنفيذ  يف  الثابت  املديرية  لنهج  وام��ت��دادا  امل�شلحة،  للق�ات 

وامل�شاريع  العمل  اآليات  تط�ير  خال  من  الت�جيهات  هذه 

خراتهم،  من  واال�شتفادة  املتقاعدين  خدمة  اإىل  الهادفة 

العربي،  – اجلي�س  امل�شلحة  الق�ات  بالتعاون والتن�شيق بن 

االأمنية. واالأجهزة 

امل��ت��ق��اع��دي��ن يف  ���ش���ؤون  مل��ت��اب��ع��ة  اإدارة  اإن�����ش��اء  اأن  واأو����ش���ح 

الت�ا�شل  تعزيز  ب�شكل كبر يف  �شاهم  العام،  االأمن  مديرية 

املتقاعدين  م�ؤ�ش�شة  مع  التعاون  وت�طيد  املتقاعدين،  مع 

واملحاربن القدامى لبناء �شراكات جديدة يف هذا املجال.

د ع��ل��ى �����ش����رورة ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون م���ع امل���ؤ���ش�����ش��ة،  و�����ش����دَّ

ب��دوره��ا  م�شيدااً  ك��اف��ة،  امل��ت���اف��رة  ب��االإم��ك��ان��ي��ات  وم�شاندتها 

الكبر واإ�شهاماتها يف متابعة اأم�ر املتقاعدين وم�شاندتهم.

ل قّدمه الل�اء املتقاعد  وا�شتمع احل�اتة اإىل �شرح مف�شّ

للم�ؤ�ش�شة،  امل�شتقبلية  اخلطط  اأبرز  خاله  اأوجز  ال�ش�بكي، 

للمتقاعدين  تقدمه  وما  داخلها  واال�شتثمار  العمل  واآليات 

به مديرية  تق�م  ال��ذي  ال��داع��م  ال��دور  مثمنااً  خ��دم��ات،  من 

الن�احي،  جميع  يف  امل�ؤ�ش�شة  وم�شاندة  لدعم  ال��ع��ام  االأم��ن 

والتي �شاهمت باالرتقاء يف اخلدمات املقدمة من خالها.

  نب�ض البلد- عمان

 ب���ح���ث ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال�����������زراء ووزي�����ر 

اخل����ارج����ي����ة و�������ش�������ؤون امل����غ����رتب����ن، اأمي�����ن 

االأربعاء،  ام�س  ا�شتقباله،  خال  ال�شفدي، 

هارجيت  ال��ك��ن��دي،  ال��دول��ي��ة  التنمية  وزي���ر 

االقت�شادي  التعاون  ت��شعة  فر�س  �شاجان، 

ت�شمل  ال�شديقن يف جم��االت  البلدين  بن 

واالإفادة  والتجارة،  والطاقة  واملياه  الزراعة 

م���ن ال���ك���ف���اءات االأردن�����ي�����ة يف ����ش����ق ال��ع��م��ل 

الكندي.

قن�ات  جن��اع��ة  و���ش��اج��ان  ال�شفدي  واأك���د 

واحلر�س  التنم�ية،  امل��ج��االت  يف  التن�شيق 

بن  الق�ية  ال�شداقة  عاقات  تط�ير  على 

االأردن وكندا.

وث���ّم���ن ال�����ش��ف��دي ج���ه����د ك���ن���دا يف رف��د 

ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م���ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة، وم�����ش��اع��دة 

االأردن على م�اجهة التحديات االقت�شادية 

وت��ب��ع��ات االأزم������ات االإق��ل��ي��م��ي��ة، ���ش��ي��م��ا ع��بء 

اللج�ء.

و���ش��ك��ر ك��ن��دا ع��ل��ى دع��م��ه��ا ل���ك��ال��ة االأمم 

امل����ت����ح����دة الإغ������اث������ة وت�������ش���غ���ي���ل ال���اج���ئ���ن 

���ش��رورة  م���ؤك��دا  )االأن������روا(،  الفل�شطينين 

الدعم الازم لها لتمكينها  ا�شتمرار ت�فر 

من القيام ب�اجباتها وفق تكليفها االأممي.

الق�شايا  من  ع��ددااً  ال�زيران  وا�شتعر�س 

امل�شرتك،  االإقليمية والدولية ذات االهتمام 

وجه�د حل االأزمات يف املنطقة.

واأك��د ال���زي��ر الكندي حر�س ب��اده على 

معربااً  اململكة،  مع  التعاون  عاقات  تعميق 

يف  الرئي�س  اململكة  ل��دور  ب��اده  تثمن  ع��ن 

جه�د تعزيز االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.

وتع�د العاقات الدبل�ما�شية بن اململكة 

1964، وتنفذ كندا ع��ددااً من  اإىل عام  وكندا 

امل�شاريع التنم�ية يف االأردن، ت�شمل م�شاريع 

يف جماالت الطاقة واملياه والبيئة والتعليم، 

وعر م�شروع التنمية االقت�شادية والطاقة 

.)SEED( امل�شتدامة يف االأردن

اتفاقية   2012 العام  يف  البلدان  وقع  كما 

ال��ذي  التجاري  التبادل  �شهلت  ح��رة  جت��ارة 

و�شل يف العام 2020 اإىل 106.7 ملي�ن دوالر 

اأمركي.

نب�ض البلد- عمان

 ق����رر وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة م����ازن ال��ف��راي��ه، 

اإدارية  اإج��راء تنقات يف ال���زارة العتبارات 

اعتبارا من االأحد املقبل.

و����ش���م���ل ال�����ق�����رار، ن���ق���ل ن���ائ���ب حم��اف��ظ 

الكرك/ مت�شرف ل�اء ق�شبة الكرك فرا�س 

العا�شمة  ملحافظ  ن��ائ��ب��ااً  الغنم  اأب����  �شامي 

وم���ت�������ش���رف���ااً  ل����ل�����اء ق�����ش��ب��ة ع����م����ان، ون��ق��ل 

م��ت�����ش��رف ل����اء ال�����ش���ن��ة اجل��ن���ب��ي��ة حممد 

الها�شمية/  ل��ل���اء  ال��ع���ن  مت�شرفااً  م��رزوق 

حم��اف��ظ��ة ال����زرق����اء، ون��ق��ل م��ت�����ش��رف ل����اء 

م�شاعدااً  العدوان  حمدان  ح�شن  احل�شينية 

م��رك��ز  االإن�������ش���ان/  ح���ق����ق  م���دي���ري���ة   ملدير 

ن��ق��ل م�شاعد  ال���ق���رار،   ���ش��م��ل  ال����زارة. ك���م���ا 

ار�شيده  اأخ�  اهلل  عبد  ماهر  مادبا  حمافظ 

مت�شرف  ون��ق��ل  ج��ر���س،  مل��ح��اف��ظ   م�شاعدااً 

ل�اء بني كنانة عمر مفلح الق�شاة م�شاعدااً 

حم��اف��ظ  م�����ش��اع��د  ون���ق���ل  اإرب��������د،   ملحافظ 

مديرااً  ملديرية  البق�ر  خلف  خرو  الزرقاء 

ال�������ش����ؤون امل���ال���ي���ة/ م���رك���ز ال���������زارة، ون��ق��ل 

البلقاء  دير عا / حمافظة  ل�اء  مت�شرف 

ملديرية  مديرااً  هداية  اب��ن  م�شعل  دحيان 

وتط�ير  وامل�ارد  الب�شرية  االإدارية  ال�ش�ؤون 

ال���ق���رار،  ال�زارة. وت�شمن  االأداء/م�����رك�����ز 

ع��ل��ي جميل  ال��ك��رك  م�شاعد حم��اف��ظ  ن��ق��ل 

امل�ا�س مت�شرفااً  لل�اء دير عا / حمافظة 

ال�شر  وادي  ل���اء  مت�شرف  ونقل  البلقاء، 

عبيد/  لل�اء  بني  مت�شرفااً  اخلري�شا  جمال 

حمافظة اإربد، ونقل م�شاعد مدير مديرية 

الب�شرية  وتط�ير  وامل�ارد  االإدارية  ال�ش�ؤون 

ملحافظ  م�شاعدااً  الزيدان  من�ر  ف�از  االأداء 

الزرقاء، ونقل مت�شرف ل�اء فق�ع ع�شمت 

لل�اء  احل�شينية/  مت�شرفااً  القرالة  �شليم 

حم��اف��ظ��ة م���ع���ان، ون��ق��ل م�����ش��اع��د حم��اف��ظ 

احل��ي��اري  م�شاعدااً  ابراهيم  عبداهلل  املفرق 

مل��ح��اف��ظ ال��ع��ا���ش��م��ة، ون��ق��ل م��دي��ر م��دي��ري��ة 

وتط�ير  الب�شرية  وامل�ارد  االإدارية  ال�ش�ؤون 

الع�امرة  ع��ب��داهلل  حممد  املت�شرف   االأداء 

التنمية،  جر�س/  ل�ش�ؤون  ملحافظ  م�شاعدااً 

ونقل مت�شرف ل�اء الق�ي�شمة رائد حمم�د 

ومت�شرفااً  م��ع��ان  ن��ائ��ب��ااً  ملحافظ  اجل��ع��اف��رة 

لل�اء ق�شبة معان.

كما ت�شمن القرار، نقل م�شاعد حمافظ 

اخل�شاونة  م�شاعدااً  حممد  مي�ش�ن  جر�س 

مل���دي���ر م��دي��ري��ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة/ م��رك��ز 

ال�زارة، ونقل مدير مديرية ال�ش�ؤون املالية 

مل��ح��اف��ظ  ال��ب��خ��ي��ت  م�شاعدااً  ���ش��ع���د  ����ش���ادي 

العا�شمة، ونقل م�شاعد حمافظ اإربد خالد 

الق�يرة/  لل�اء  القرارعة  مت�شرفااً  عطاهلل 

حمافظ  م�شاعد  ون��ق��ل  ال��ع��ق��ب��ة،  حم��اف��ظ��ة 

ال�شبلي  م�شاعدااً  ابراهيم  حممد  الطفيلة 

مل��ح��اف��ظ م����ادب����ا، ون���ق���ل م�����ش��اع��د حم��اف��ظ 

اإرب������د ع���ط���اهلل ال��ن���ي��ق��ة م��ت�����ش��رف��ااً ل��ل���اء 

م�شاعد  ونقل  عجل�ن،   كفرجنة/حمافظة 

حم��اف��ظ م��ع��ان ���ش��ع��د حم��م��د ال��ع��ب��دال��ات 

حمافظة  ال�����ش��ر/  وادي  م��ت�����ش��رف��ااً  لل�اء 

الها�شمية  ل���اء  مت�شرف  ونقل  العا�شمة، 

مادبا،  م�شاعدااً  ملحافظ  امل�ر  حممد  �شخر 

 ومب����ج���ب ال���ق���رار ن��ق��ل م�����ش��اع��د حم��اف��ظ 

الكرك علي م�شلح احلي�شة مت�شرفااً  لل�اء 

ونقل  البلقاء،  اجلن�بية/حمافظة  ال�ش�نة 

مت�شرف ل�اء بني عبيد �شقر عيد الدروع 

م�شاعد  ون��ق��ل  ل��ل���اء  الق�ي�شمة،  مت�شرفااً 

���ش��ل��ط��ان م�����ش��ه���ر الكل�ب  ال��ك��رك  حم��اف��ظ 

مت�شرف  ونقل  العا�شمة،  ملحافظ   م�شاعدااً 

ربابعة  حممد  الرحمن  عبد  الق�يرة  ل���اء 

 مت�شرفااً لل�اء بني كنانة/حمافظ اإربد.

فهد  املت�شرف  تعين  الفرايه،  ق��رر  كما 

الطفيلة،  ملحافظ  م�شاعدااً  العمر  حممد 

وتعين املت�شرف وائل عبد الفتاح ال�شرفاء 

ال��ك��رك،  فق�ع/ حمافظة  ل��ل���اء  م��ت�����ش��رف��ااً 

وت���ع���ي���ن امل���ت�������ش���رف خ���ال���د ه�����ال احل�����ت 

م�شاعدااً ملحافظ اإربد.

نب�ض البلد- عمان

اأكد وزير التنمية الدولية الكندي، هارجيت �شجان، اأهمية 

ت�شهده  ال��ذي  والتط�ر  وكندا،  االأردن  بن  القائمة  ال�شراكة 

يف  لكندا  ق���ي��ا  �شريكا  االأردن  معترا  امل��ج��االت،  خمتلف  يف 

املنطقة.

واأ����ش���اف ���ش��ج��ان، يف م��ق��اب��ل��ة م��ع وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن��ي��ة 

االأردن العب وقائد  اأن  )برتا(، على هام�س زيارته للمملكة، 

مهم يف ا�شتقرار املنطقة، واأن كندا تقدر هذا الدور املهم.

امللك  جالة  بقيادة  االأردن  ب��دور  الكندي  ال���زي��ر  واأ���ش��اد 

املهمة  باالإ�شاحات  م�شيه  ويف  املنطقة،  يف  الثاين  اهلل  عبد 

���ش��ام��ل للجميع  اأج���ل من���  ال��ق��ط��اع��ات ذات االأول����ي���ة م��ن  يف 

وت�فر  لل�شباب  خا�شة  ال��ع��م��ل،  ف��ر���س  وت���ف��ر  وم�����ش��ت��دام، 

البيئة املمكنة لهم لاإجناز والعطاء.

وبن اأن زيارته لاأردن، التي ت�شتمر عدة اأيام، تهدف اإىل 

مع  التعاون  وت�طيد  لا�شتجابة لاجئن،  كندا  دعم  تعزيز 

االأردن كم�شيف مهم لهم، مقدرا العبء الكبر الذي تتحمله 

املهم  االإن�����ش��اين  ب��ال��دور  اأ���ش��اد  ك��م��ا  اململكة يف ه���ذا اجل��ان��ب، 

ا�شت�شافة ه�ؤالء الاجئن وتقدمي  الذي يق�م به االأردن يف 

اخلدمات لهم يف خمتلف القطاعات.

وامل��ج��االت  القطاعات  االأردن يف  ب��دع��م  ك��ن��دا  ال��ت��زام  واأك���د 

ال��رئ��ي�����ش��ة ال���ت���ي ت�����ش��م��ل ال��ت��ع��ل��ي��م وت���ك���ن امل������راأة وال�����ش��ب��اب 

وق��ط��اع��ات اأخ�����رى، م�����ش��ي��دا ب��خ��ط��ة ال��ت��ح��دي��ث االق��ت�����ش��ادي 

التحديات  مع  التعامل  على  اململكة  اقت�شاد  وقدرة  االأردنية، 

وال�شدمات اخلارجية.

الذين  االأردن��ي��ن  امل�ش�ؤولن  ناق�س مع عدد من  اأن��ه  وبن 

امل��ن��اخ،  وت��غ��ر  البيئة  ق��ط��اع��ات  يف  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  التقاهم 

واالأمن الغذائي، واملهني والتدريب التقني.

وك���ان ال���زي��ر ال��ك��ن��دي ال��ت��ق��ى ع���ددا م��ن امل�����ش���ؤول��ن وزار 

من  مدع�مة  م�شاريع  على  واطلع  وم�ؤ�ش�شات،  بلديات  ع��دة 

احلك�مة الكندية.
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نب�ض البلد – دالل عمر

يف  الدينية  ال�سياحة  جلنة  رئي�س  توقع    

جمعية وكالء ال�سياحة وال�سفر بالل روبني، 

الأردنيني خالل  املعتمرين  اأعداد  ان تتجاوز 

األ���ف معتمر   200 ال��ع��م��رة احل���ايل  م��و���س��م 

ب��اأع��داد  وب���راً مقارنة  م��ن خ��الل ال�سفر ج��واً 

املعتمرين يف املو�سم املا�سي الذي بلغ 60 اإىل 

معتمر.  األف   65
  وق���ال روب���ني يف ح��دي��ث خ��ا���ض ل�”نب�ض 

لغاية  الردنيني  املعتمرين  اأع��داد  البلد” ان 

اآلف  الأرب��ع��اء جت��اوزت ثالثة  الأم�ض  �سباح 

ب��راً  ال��ع��م��رة  رح��ل��ة  �سعر  ي�سل  حيث  معتمر 

225 ديناراً لل�سخ�ض الواحد، و425 ديناراً 
فما فوق جواً.

ب��راً يفوق  اأع��داد املعتمرين   واأ�سار اإىل ان 

اأعداد املعتمرين جواً، واأكد انه مت مغادرة األف 

معتمر جواً خالل اليام الع�سرة الخرية .

  وت��اب��ع ان الإق���ب���ال امل��رت��ق��ع ع��ل��ى اأع����داد 

ملو�سم  احل��ي��اة  ع���ودة  ع��ل��ى  ي��وؤ���س��ر  املعتمرين 

مكتباً   116 وان   �سيما  ل  تدريجياً  العمرة 

احلايل  العمرة  مو�سم  خ��الل  تعمل  �سياحياً 

اآب احل��ايل  ب���داأ م��ن الول م��ن �سهر  وال���ذي 

العام  م��ن   ح��زي��ران  م��ن  العا�سر  يف  وينتهي 

امل��ق��ب��ل ل��ي��ك��ون امل��و���س��م احل���ايل الأط����ول منذ 

اأعوام ما�سية.  

واأك����د روب���ني اأن ال��ت��اأ���س��رية الإل��ك��رون��ي��ة 

ال��ت��ي اأع��دت��ه��ا ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ع��ودي��ة �سهلت 

ان يكون  املعتمرين حيث ل ت�سدر قبل  على 

امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  يف  ل�سكن  م�����س��ت��اأج��راً  املعتمر 

ومكة املكرمة.

ا�سراطات جديدة  وج��ود  اإىل عدم  ولفت 

ال�سعودية ول يطلب  ال�سحية  ال�سلطات  من 

من املعتمر فح�ض “بي �سي اآر” ول جرعات 

مطعوم فريو�ض كورونا .

نب�ض البلد- العقبة

وق������ع������ت �����س����ل����ط����ة م����ن����ط����ق����ة ال���ع���ق���ب���ة 

القت�سادية اخلا�سة وموؤ�س�سة نهر الردن 

ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون ل���دع���م ق���ط���اع ال��ت�����س��غ��ي��ل 

ال��وظ��ي��ف��ي امل��ب��ا���س��ر  وامل��ت�����س��م��ن ال��ت��دري��ب 

العقبة  يف  عمل  ع��ن  للباحثني  والت�سغيل 

ح�سب احتياجات ومتطلبات �سوق العمل.

مفو�ض  ال�سلطة  ع��ن  التفاقية  ووق��ع   

الكباريتي  رم��زي  الأع��م��ال  وري��ادة  ال�سباب 

ال��ع��ام  امل���دي���ر  الأردن  ن��ه��ر  م��وؤ���س�����س��ة  وع���ن 

التدريب  م��دي��ر  بح�سور  الربي�سي  ان��ع��ام 

والت�سغيل يف القطاع اخلا�ض رائد الع�سيلي 

ومدير مركز امللكه رانيا العبداهلل لتمكني 

املجتمعات يف العقبة احمد الغنيمات.

اأن الت��ف��اق��ي��ة تهدف  ال��ك��ب��اري��ت��ي   وق���ال 

املبا�سر   التوظيف  حمور  حماورها   �سمن 

وحمور التدريب داخل بيئة العمل وحمور  

�سوق  متطلبات  بح�سب  ال��ف��ن��ي  ال��ت��دري��ب 

ال��ع��م��ل املنا�سبة  ي��وف��ر ف��ر���ض  ال��ع��م��ل  مب��ا 

ب��امل��ه��ارات  وام���داده���م  ع��م��ل  ع��ن  للباحثني 

متطلبات  ح�����س��ب  ال���الزم���ة  والإم���ك���ان���ي���ات 

ال�سركات واملوؤ�س�سات وامل�ساريع يف العقبة 

ت�����س��ت��ه��دف   الت���ف���اق���ي���ة  اأن  وا������س�����اف   

ال����ق����ط����اع����ات ال�������س���ي���اح���ي���ة وال�������س���ن���اع���ي���ة 

وال�����س��ح��ي��ة وج��ل�����س��ات ال��ت��وع��ي��ة والر����س���اد 

للباحثني عن عمل لرفع كفاءة امل�ستفيدين 

من هذه الربامج وامل�ساريع ليتم ت�سبيكهم 

بالعمل. 

واكدت  الربي�سي  على اأهمية التفاقية 

يف دعم وتعزيز  برامج وم�ساريع  املوؤ�س�سة 

يف ت���وف���ري ب����رام����ج ال���ت���اأه���ي���ل وال���ت���دري���ب 

العقبة  يف  ع��م��ل  ع��ن  للباحثني  وال��ت��م��ك��ني 

�سمن  حماور التفاقية  ومبا يتوافق مع 

الروؤية ال�سراتيجية للموؤ�س�سة .

 »وكالء السياحة«: رحلة العمرة برا 225دينار و425  دينار جوا

 سلطة منطقة العقبة ومؤسسة نهر االردن توقعان اتفاقية تعاون 

نب�ض البلد- عمان

 زار رئي�ض هيئة الأرك��ان امل�سركة اللواء 

ال���رك���ن ي��و���س��ف احل��ن��ي��ط��ي ام�����ض الأرب���ع���اء، 

كتيبة حر�ض احلدود التا�سعة امللكية، اإحدى 

وكان  ال�سمالية،  الع�سكرية  املنطقة  وح��دات 

الركن  العميد  املنطقة  ق��ائ��د  ا�ستقباله  يف 

حم���م���ود ال�������س���واع���ري، وق����ائ����د ل������واء ح��ر���ض 

احلدود الثاين.

جاهزية  متابعة  ظ��ل  يف  ال���زي���ارة  وت��اأت��ي 

ت�������س���ك���ي���الت ووح����������دات ال�����ق�����وات امل�����س��ل��ح��ة 

وال���ت���دري���ب���ي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات���ي���ة  امل�����ج�����الت  يف 

واللوج�ستية.

وا�ستمع اللواء الركن احلنيطي، بح�سور 

امل�����س��اع��د ل��ل��ع��م��ل��ي��ات وال���ت���دري���ب، اإىل ���س��رح 

ق��دم��ه ق��ائ��د الكتيبة ع��ن امل��ه��ام وال��واج��ب��ات 

العملياتية  الأم��ور  و�سري  للكتيبة،  املوكولة 

واخل��ط��ط  ف��ي��ه��ا،  واللوج�ستية  وال��ت��دري��ب��ي��ة 

اإىل  ومرتباتها  بالكتيبة  و�سوًل  امل�ستقبلية، 

اأعلى درجات الكفاءة واجلاهزية.

الإداري  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ح��دي��ث  و���س��م��ن خ��ط��ة 

 - الأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  ووح����دات  لت�سكيالت 

اجلي�ض العربي، افتتح رئي�ض هيئة الأركان امل�سركة 

خ���الل ال���زي���ارة ع���داد م��ن امل��ب��اين الإداري������ة. وج��ال 

التي  الإداري�����ة  امل��ب��اين  ال��رك��ن احلنيطي يف  ال��ل��واء 

وتوفري  املعنوية  ال��روح  رف��ع  بهدف  حديثاً،  اأن�سئت 

طبيعة  ي��خ��دم  ومب��ا  الكتيبة  ملرتبات  ال��راح��ة  �سبل 

عملها، وي�سمن اأداء مهامها على اأكمل وجه.

نب�ض البلد- عمان

 وق����ع ����س���ن���دوق امل���ع���ون���ة ال��وط��ن��ي��ة ام�����ض 

الأمم  منظمة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  الأرب���ع���اء، 

املتحدة للطفولة )اليوني�سف(، لتنفيذ برامج 

لأطفال الأ�سر املنتفعة من برامج ال�سندوق، 

للمنظمة  ال��ت��اب��ع��ة  “مكاين”  م���راك���ز  ع���رب 

التنمية  وزارة  م��راك��ز  فيها  مب��ا  و���س��رك��ائ��ه��ا 

الجتماعية.

وتهدف التفاقية، اىل اإحلاق اأطفال الأ�سر 

الوطنية  املعونة  �سندوق  برامج  من  املنتفعة 

وال��ت��ي ت���راوح اأع��م��اره��م ب��ني 18-1 ع��ام��اً، 

بالربامج التي تنفذها مراكز “مكاين”.

وق�����ال م���دي���ر ع����ام ال�������س���ن���دوق ب��ال��وك��ال��ة 

�ستعمل  التفاقية  اإن  ال�سمور،  برق  الدكتور 

واملالية  الرقمية  واملهارات  القدرات  على رفع 

يعمل  ال�سندوق  اأن  اإىل  م�سريا  لل�سندوق، 

ع��ل��ى مت��ك��ني الأ����س���ر امل��ن��ت��ف��ع��ة م���ن ب��راجم��ه 

اق��ت�����س��ادي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً ع���رب ت��ق��دمي ح��زم��ة 

 ، الجتماعية  احل��م��اي��ة  خ��دم��ات  م��ن  �ساملة 

بالإ�سافة اإىل برامج التحويالت النقدية.

من جهته، قال مدير احلماية وال�سيا�سات 

الأردن  يف  “اليوني�سف”  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 

�سندوق  اإن  ب���وم���ارول،  رودري��ج��ي�����ز  م��ان��وي��ل 

امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة �سهد ت��ط��ورا ك��ب��ريا، حيث 

اأ�سبح مثال يحتذى به على م�ستوى املنطقة 

والعامل.

ال���ت���اب���ع���ة  “مكاين”  م�����راك�����ز  اأن  وب������ني 

ال�ستعداد  م��ن  الأط��ف��ال  �ستمكن  للمنظمة 

والجتماعية  ال�سلوكية  ال��ت��ط��ورات  ملواجهة 

العمل  �سيجري  كما  وال�سحية،  والتعليمية 

مع ال�سندوق على جتويد خدماته.

نب�ض البلد- عمان

 ات��ف��ق رئ��ي�����ض جم��ل�����ض م��ف��و���س��ي هيئة 

ت��ن��ظ��ي��م ال���ط���ريان امل������دين، ه��ي��ث��م م�����س��ت��و، 

يف  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  ورئي�ض 

الهاجري، على حترير  فالح  قطر، حممد 

النقل اجلوي املبا�سر بني البلدين.

ال��ذي  القطري  الأردين  الت��ف��اق  واأزال 

ج���رى خ���الل م��ب��اح��ث��ات ث��ن��ائ��ي��ة يف جم��ال 

الأرب��ع��اء، بني وفدي  ام�ض  اجل��وي،  النقل 

الأردين،  امل����دين  ال���ط���ريان  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة 

قطر،  يف  امل��دين  للطريان  العامة  والهيئة 

ال���ق���ي���ود امل���ف���رو����س���ة ع���ل���ى ال�����س��ع��ة وع����دد 

ال���رح���الت امل�����س��رية ب���ني ال��ب��ل��دي��ن )رك��اب��ا 

وب�سائع وبريدا( وطراز الطائرات امل�سغلة.

وب��ح��ث امل��ج��ت��م��ع��ون، ب��ح�����س��ور م��ن��دوب��ي 

الأردن��ي��ة،  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �سركة 

الثنائية  العالقات  القطرية،  واخل��ط��وط 

يف جمال النقل اجلوي، مبا يف ذلك حترير 

النقل اجلوي املبا�سر بني البلدين ا�ستكمال 

لإجراءات توقيع اتفاقية اخلدمات اجلوية 

املحدثة بني الطرفني يف 14 اآذار املا�سي.

امل��دين  ال���ط���ريان  وق��ال��ت ه��ي��ئ��ة تنظيم 

امل��ب��اح��ث��ات مثمرة  ه��ذه  نتائج  اإن  ب��ي��ان،  يف 

و�سيكون لها انعكا�سات اإيجابية كبرية على 

وال�ستثماري  القت�سادي  الن�ساط  جممل 

وال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري، وزي����ادة ح��ج��م حركة 

ال�سقيقني،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  اجل����وي  ال��ن��ق��ل 

للنقل اجلوي  تت�سمن حترير  واأنها  �سيما 

وال�����س��ح��ن، ومب��ا  ال���رك���اب  ب�سقيه  امل��ب��ا���س��ر 

التدريجي  ال��ت��ح��ري��ر  �سيا�سة  م��ع  ت��ت��الءم 

ل��ل��ن��ق��ل اجل����وي ال��ت��ي ت��ع��ت��م��ده��ا احل��ك��وم��ة 

الأردنية من خالل ال�سراتيجية الوطنية 

للنقل اجلوي.

البلد-عمان نب�ض 

اأظ���ه���ر ال��ت��ق��ري��ر ال�����دوري ال�����س��ه��ري ال���ذي 

اأ����س���دره املجل�ض الأع��ل��ى حل��ق��وق الأ���س��خ��ا���ض 

امل���ا����س���ي، حجم  ل�����س��ه��ر مت����وز  الإع����اق����ة  ذوي 

الإجنازات التي حققها املجل�ض على امل�ستويني 

على  والتنفيذي  الإ�سراتيجي  التخطيطي 

اأر�ض الواقع.

وب����ني ال��ت��ق��ري��ر ال�������س���ادر ام�����ض الأرب����ع����اء، 

ح��ج��م ال���ربام���ج وامل�����س��اري��ع امل��ن��ف��ذة م���ن قبل 

له  التابعة  الرتباط  الرئي�سي ومكاتب  املكتب 

ال��ث��الث، وطبيعة ه��ذه اخلدمات  الأق��ال��ي��م  يف 

وامل�ستفيدين من هذه الربامج.

ف��ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال����س���رات���ي���ج���ي، اط��ل��ق 

موجهة  الأوىل  وطنيتني،  م�سابقتني  املجل�ض 

“تناولوا مو�سوعي  لالإعالميني حتت عنوان 

ب�سكل مو�سوعي” بهدف ت�سجيع الإعالميني 

اإبداعية  اأعمال  تقدمي  على  فئاتهم  مبختلف 

ومواد اإعالمية مو�سوعية تتناول الإعاقة من 

وال�سور  ال��ق��وال��ب  ع��ن  بعيد  حقوقي  منظور 

ال��ن��م��ط��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ع ال�����س��خ�����ض م���ن ذوي 

الإعاقة يف اإطار البطولة اخلارقة اأو ال�ستكانة 

وال�سعف املثرية لل�سفقة.

وه���دف���ت امل�����س��اب��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة وه����ي ج��ائ��زة 

الإعاقة”،  ذوي  لالأ�سخا�ض  املهياأة  “املباين 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ض  ممار�سة  تعزيز  اإىل 

اإىل  ال��و���س��ول  يف  حقهم  فيها  مب��ا  حلقوقهم 

املباين واملرافق واحل�سول على ما تقدمه من 

يف  وا�ستقاللية  وخ�سو�سية  ب�سهولة  خدمات 

القطاعني العام واخلا�ض.

وق�������دم امل���ج���ل�������ض ب���ال���ت���ع���اون م����ع ج��م��ع��ي��ة 

للتاأهيل  الوطنية  واجلمعية  ال�سليل،  �سيدات 

ونطقي  143 خدمة عالج طبيعي  املجتمعي 

لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة يف منطقتي الأغوار 

اجلنوبية وال�سليل.

مع  املجل�ض  م�ساركة  اىل  التقرير،  واأ���س��ار 

التنمية الجتماعية، ومنظمة لومو�ض،  وزارة 

الندوة  اأعمال  �سمن  اإيرلندا،  �سمال  ومنظمة 

احلوارية حول “متابعة تقدم �سري العمل فيما 

الإي���واء  دور  لبدائل  الوطنية  اخل��ط��ة  يخ�ض 

احلكومية واخلا�سة”.

و����س���م���ن ج����ه����ود امل���ج���ل�������ض ل���ت���ع���زي���ز ح��ق 

الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة يف بيئة العمل، واإزالة 

املعيقات التي تواجههم، وا�ستنادا لأحكام املادة 

)44( من نظام ديوان اخلدمة املدنية، قابلت 

مر�سحني  اأ�سخا�ض   5 ال��ف��ر���ض  ت��ك��اف��وؤ  جلنة 

حتديد  بهدف  احلكومي  القطاع  يف  للتعيني 

ماهية متطلبات اإمكانية الو�سول والرتيبات 

مكان  يف  ل��ه��م  ت��وف��ريه��ا  ال��واج��ب  التي�سريية 

عملهم ليتمكنوا من اأداء املهام املناطة بهم.

ك��م��ا ا���س��ت��م��ر امل��ج��ل�����ض مب��ت��اب��ع��ة ا���س��ت��ق��ب��ال 

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

242 ا�ستف�سارا و�سكوى، ومت الرد عليها عرب 
التوا�سل  )م��واق��ع  الت�����س��ال  ق��ن��وات  خمتلف 

الج���ت���م���اع���ي اخل���ا����س���ة ب��امل��ج��ل�����ض، وامل��ن�����س��ة 

احلكومية ل�ستقبال ال�سكاوى، وعرب الهاتف(.

وا���س��ت��ك��م��ل امل��ج��ل�����ض ت��ق��دمي ال��دع��م الفني 

من  موؤ�س�سات  ب��سبع  اخلا�سة  املباين  لتهيئة 

بنايات   5 �سملت  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني 

تابعة ملراكز الأمل للربية اخلا�سة، ومدر�سة 

واح���دة، ومعهد ت��دري��ب مهني واح���د، واإع���داد 

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

الالزمة لها وكلفها التقديرية، وذلك يف اإطار 

تهيئة املباين واملرافق العامة لالأ�سخا�ض ذوي 

الإعاقة.

الإ���س��ارة  بلغة  ال��رج��م��ة  املجل�ض  وف��ر  كما 

للطالب ال�سم يف عدد من اجلامعات، ا�ستفاد 

14 جامعة وكلية، من  105 طالب يف  منها 

خالل نحو75 مرجما للغة الإ�سارة، اإ�سافة 

اإىل تقدمي ترجمة لغة الإ�سارة اإىل امل�ساركني 

ال�����س��م يف 4 ور�����ض ت��دري��ب��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

ترجمة 3 اأفالم توعوية بلغة الإ�سارة.

 رئيس األركان يزور كتيبة حرس 
الحدود/9 الملكية

 اتفاقية تعاون بين المعونة 
الوطنية واليونيسف  

 األردن وقطر يزيالن القيود على 
السعة والرحالت الجوية

 األعلى لحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة يصدر تقريره لشهر تموز

نب�ض البلد- عمان
 

و�سمال  الأدنى  لل�سرق  الإقليمي  املمثل  حذر 

اأف��ري��ق��ي��ا مل��ن��ظ��م��ة الأغ����ذي����ة وال����زراع����ة ل���الأمم 

الواعر،  احلكيم  عبد  الدكتور  )ال��ف��او(  املتحدة 

م����ن خ����ط����ورة واق������ع الأم�������ن ال���غ���ذائ���ي يف ظ��ل 

الرو�سية  احل��رب  اأزم��ة  راف��ق��ت  التي  التحديات 

اأ�سعار  على  تغري  م��ن  راف��ق��ه��ا  وم��ا  الأوك��ران��ي��ة، 

���س��رف ال��ع��م��الت وال���وق���ود والأ����س���م���دة، م��ا اأث��ر 

ملعابر  الأمني  الو�سع  ج��راء  الغذاء  اأ�سعار  على 

وممرات �سحن الغذاء.

“الفاو”  ملنظمة  العام  املدير  م�ساعد  وق��ال 

لوكالة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة )ب���را( خ��الل زي��ارت��ه 

ل�����الأردن، اإن اأغ��ل��ب ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ت��ع��ي�����ض يف 

قلًة  وت��ع��اين  ���س��ح��راوي��ة،  و���س��ب��ه  ج��اف��ة  منطقة 

املائية،  امل���وارد  و�سحا يف  ال��زراع��ي��ة  الأرا���س��ي  يف 

التي  املناخي  التغري  ظاهرة  تبعات  عن  ناهيك 

درج��ات  من  و�ساعفت  اجلفاف  موجات  فاقمت 

احلرارة.

اإىل  للواعر-  وفقا  املناخي-  التغري  اأدى  كما 

و�ساعف  املناطق  بع�ض  يف  الفي�سانات  ان���دلع 

زاد  ما  اأخ��رى،  مناطق  يف  ال�سقيع  موجات  من 

م��ن ���س��غ��وط ال��ت��ح��دي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن��درة امل��ي��اه 

اإىل  بالتايل  واأدى  ال��رب��ة،  اإنتاجية  وانخفا�ض 

زيادة القلق اإزاء الأمن الغذائي يف املنطقة.

وع�����ّرج ال���واع���ر ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة الأردن����ي����ة يف 

التغري  حتديات  وجمابهة  الغذائي  الأم��ن  ملف 

و�سح  م��وارده  قلة  الأردن رغم  اأن  وقال  املناخي، 

بنيته  على  ال�سغط  وت���وايل  فيه  املائية  امل���وارد 

الالجئني  من  هائال  ع��ددا  ل�ستقباله  التحتية 

بالنزاعات  ملتهب  اإقليم  و�سط  اآمنة  دولة  كونه 

وج��ه  ب��ال�����س��م��ود يف  اأن جت��رب��ت��ه  اإل  واحل�����روب، 

الأزمة ُتّدر�ض.

واأ�����س����اف اإن الأه�����م م���ن ذل����ك ه���و ام��ت��الك 

الأردن روؤية ثاقبة للم�سكالت والأزمات وعندما 

مل�سكالتها  املعامل  وا�سحة  روؤي��ة  الدولة  متتلك 

وانتقلت  الت�سخي�ض  مرحلة  جت��اوزت  قد  تكون 

�سيما يف  والعالج  الإج��راءات  اتخاذ  ملرحلة  الآن 

زراعية  خطة  واإط��الق  املناخي  التغري  جمابهة 

م�ستدامة.

الأردن لإط��الق  م��ب��ادرة  اإىل  ال��واع��ر  واأ���س��ار 

لتعمل  الغذائي  لالأمن  املعلومات  لوحة  من�سة 

ك��م��ر���س��د مل��ت��اب��ع��ة امل���وؤ����س���رات ومت���ك���ن اجل��ه��ات 

الأم��ن  اأو���س��اع  مراقبة  من  ال��دول��ة  يف  امل�سوؤولة 

الغذائي دوليا واإقليميا وحمليا، وبالتايل اتخاذ 

من  ال�سريعة  لال�ستجابة  ال��الزم��ة  الإج����راءات 

اأجل �سمان الأمن الغذائي.

وت��ط��رق اإىل ال��ت��ح��دي ال���ذي ي��ق��ع ع��ل��ى عاتق 

من  والفاقد  الهدر  مواجهة  يف  والأف���راد  ال��دول 

ال��غ��ذاء  م��ن  امل��ه��دور  ن�سبة  اأن  مو�سحا  ال���غ���ذاء، 

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة ال���س��ت��ه��الك��ي��ة ل��ل�����س��ع��وب، 

وال��ولئ��م  الطعام  اإع���داد  اأ�ساليب  يف  ف��الإ���س��راف 

وكذلك  تهدر،  التي  للن�سبة  وع��ي  دون  الغذائية 

�سعف و�سائل النقل والتخزين واملناولة املنا�سبة، 

توؤدي اإىل هدر وفقدان كميات كبرية من الغذاء 

قد ت�سل يف بع�ض الأحيان اإىل 40 باملئة .

ونوه الواعر اإىل اأن كثريا من الدول الغربية 

يف  التق�سف  �سيا�سات  ات��ب��اع  اإىل  �سعوبها  ت��وج��ه 

خ��ط��وة ا���س��ت��ب��اق��ي��ة ل��ت��ف��ادي خ��ط��ر اأزم����ة الأم���ن 

الغذائي.

وت���اب���ع ب����اأن ارت���ف���اع اأ���س��ع��ار امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

دون  اأو حكومة  واح��دة  دول��ة  بيد  يكن  عامليا مل 

ع��امل��ي��ة فر�ستها  ا���س��ت��ج��اب��ة  ك���ان  واإمن����ا  اأخ�����رى، 

الرو�سية  احل��رب  وتبعات  كورنا  جائحة  ظ��روف 

الأوكرانية والتدهور القت�سادي العاملي.

ما،  مبرحلة  الأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  اأن  على  واأك���د 

الغذائي  الأم��ن  معادلة  يف  اإيجابي  اأث��ر  ل��ه  ك��ان 

الهادر  ن�سبة  يف  يتحكم  ال�سعار  ارتفاع  اأن  حيث 

ي�سبح  عندما  اأن��ه  مبينا  ال��غ��ذاء،  م��ن  وال��ف��اق��د 

الأف��راد يف  يفرط  مادية كربى ل  قيمة  للغذاء 

ا�ستخدامه.

برفع  اإل  تكتمل  ل  امل��ع��ادل��ة  ه���ذه  ان  وق���ال 

دخولهم،  معدل  بزيادة  ال�سرائية  الأف��راد  قدرة 

القدرة  تفوق  لدرجة  الغذاء  �سعر  ارتفع  اإذا  اأما 

قاطني  �سيهدد  اجل��وع  ف��ان  ل��الأف��راد،  ال�سرائية 

الدولة لن امكانية الو�سول اإىل الغذاء �ستكون 

مفقودة واإن كان الغذاء متوفرا.

النامية  ال��دول  �سيا�سات  بني  ال��واع��ر  وق��ارن 

ال��دول  اأن  وق��ال  ال��غ��ذاء،  يخ�ض  مب��ا  واملتقدمة 

اح��رازي��ة  �سيا�سات  تتبع  اأن  اع��ت��ادت  املتقدمة 

وخ���ط���ط���ا ا����س���ت���ب���اق���ي���ة ط���وي���ل���ة الأم�������د ب��ع��ك�����ض 

الوعي  م��ن  م��زي��دا  ال��ت��ي حت��ت��اج  النامية  ال���دول 

للتخطيط من اجل تفادي الأزمة.

وق����ال: ي��ت��وج��ب ع��ل��ى م�����س��وؤويل ت��ل��ك ال���دول 

الدولية  واملنظمات  امل��دين  املجتمع  وموؤ�س�سات 

يكونوا  واأن  الوعي  لرفع  تتكاتف  اأن  والإقليمية 

ال�سعوب  ليعي  امل�سكلة  ط��رح  يف  �سفافية  اأك���ر 

واإ�سراكهم يف و�سع احللول  الأزمة  متاما حجم 

وتنفيذها. والعملية  العلمية 

بتزويد  جتلى  )ال��ف��او(  دور  اأن  ذك��ر  واو���س��ح 

ال�������دول ب���ق���اع���دة ب���ي���ان���ات م����ن الإح�������س���ائ���ي���ات 

التي متكنها من  الدقيقة  واملعلومات  والتقارير 

الأزم��ات  لتاليف  وا�سراتيجيات  �سيا�سات  و�سع 

كما  وال��ط��وي��ل،  واملتو�سط  الق�سري  امل��دى  على 

اأنتجت املنظمة الدولية تقريرا عن اآثار احلرب 

تقريرا  واأخرجت  بالكامل  العربية  املنطقة  على 

خ��ا���س��ا ب��ك��ل دول���ة، ومت اإر���س��ال��ه اإىل امل�����س��وؤول��ني 

يف ه�����ذه ال�������دول وب�����ه ت���و����س���ي���ات ل�����الإج�����راءات 

مل�����س��اع��دت��ه��ا يف و���س��ع اخلطط  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة، 

ال�سريعة للتعامل مع الأزمة.

واخ��ت��ت��م ال���واع���ر ح��دي��ث��ه ل����)ب���را( ب����اأن كل 

اجلميع  وعي  على  القادمة  املرحلة  يف  التعويل 

ب��ح��ج��م الأزم������ة وب�������س���رورة و����س���ع ال�����س��ي��ا���س��ات 

امل��وارد  ه��در  على  حتا�سب  التي  ال��ق��وان��ني  و�سن 

القوانني  �سن  يف  التعجيل  و���س��رورة  الطبيعية 

ال���ت���اأخ���ر يف ذل��ك  امل���ي���اه لأن  ت�����ردع ه����در  ال���ت���ي 

. الكثري  �سيكلفنا 

 الممثل اإلقليمي للفاو : األردن يمتلك رؤية ثاقبة 
للمشكالت واألزمات
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 يف 
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065606301

العالناتكم

 يف 

065606300
065606301

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين 

اإعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

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

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

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  امل�سجل  و   ) ال�سيارات  لت�سليح  حلم  بيت  ك��راج   (

)١٥٤68٣( با�سم ) حممد حلمي م�سطفى اأبو عهود ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم

تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب   ) ا�سماعيل  م�سطفى  يو�سف  م�سطفى   (  

ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين 

اإعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

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

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

�سجل  يف  لدينا  امل�سجل  و  االفراح(  ولوازم  واملنا�سبات  احلفالت  لتجهيز  البا�سوات   (

جرى   ) و�سريكه  برهم  عبد  �سركة   ( با�سم   )١2١٧96( بالرقم  التجارية  اال�سماء 

عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) معاذ عبد حممود برهم( وتعترب عملية نقل امللكية 

حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين 

اإعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

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

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

) مياه براهمه ال�سحيه ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )2٤٧٣2٣( با�سم 

) مفيد توفيق حممود براهمه ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) م�سطفى علي م�سطفى ابو 

بكر ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

اإعالن �سادر عن م�سفي �سركة

ا�ستنادا الحكام املادة )26٤/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة ١99٧ وتعديالته

ذ.م.م   الطبية  للتجهيزات  اوك��الن��د  �سركة  دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) ٣٣٧٥2 ( 

بتاريخ ) 9/20١٣/١(

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : اأجمد �سحادة عبدال�سالم الزميلي

عنوان امل�سفي : عمان – خلدا- �سارع مكة - هاتف 0٧9٥808666

م�سفي ال�سركة

اإعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )2٥٤/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   ١99٧ ل�سنة   )22(

الف  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  العقاري  والتطوير  لال�سكان  زين  عني 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )٤٣8٤9( بتاريخ  

20١6/٤/2٤  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2022/6/١8  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيد نواف ح�سني حممد الزعبي  م�سفيا لل�سركة، وان 

عنوان امل�سفي هو :

عمان – ال�سمي�ساين – �سارع ال�سريف نا�سر بن جميل – عمارة 

رقم ١0٥ الطابق االول – هاتف : 0٧96٥١٥0١6

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اإعالن �سادر عن م�سفي �سركة

ا�ستنادا الحكام املادة )26٤/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة ١99٧ وتعديالته

ذ.م.م   الغذائية  املواد  لتجارة  �سالتو�س  �سركة  دائني  من  اأرجو 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 2٧986 ( 

بتاريخ ) 20١2/١٥/٣(

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ميخائيل هاين ميخائيل قراعني

 – – مقابل بنك االإ�سكان  – ال�سمي�ساين  عنوان امل�سفي : عمان 

�سارع عبداحلميد الزهراوي – عمارة رقم ٣0 – الطابق الثالث  

- هاتف 06٥60٧١٤2 / 06٥60٧0٤2 

خلوي 0٧٧٧١٥٤٤٤٤

م�سفي ال�سركة

اإعالن �سادر عن  م�سفي عام ال�سركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )٣٧( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

عودة   واحمد  ع�سام  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   ١99٧

الت�سامن  �سركات  �سجل  يف   )١١09٣6( الرقم  حتت  وامل�سجلة 

بان   )200١٤٥٣٥8( الوطني  ورقمها   20١٤/١2/١8 تاريخ 

جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها 

2022/8/١0 وتعيني ال�سيد ع�سام مبارك حممد عودة  بتاريخ 

 ( ال�سارع  )عمان(  املدينة  والتبليغ  للتبلغ  وعنوانه  لها  م�سفيا 

ا�سليم بن نافع ( البناية )١9( خلوي )0٧96٧0٤690( �س.ب 

)( الرمز الربيدي )( الربيد االلكرتوين

  esammobarak@hotmail.com
م�سفي ال�سركة 

ع�سام مبارك حممد عودة

اإعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )2٥٤/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   ١99٧ ل�سنة   )22(

اوكالند  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الطبية  للتجهيزات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )٣٣٧٥2( بتاريخ  ١/9/20١٣  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  ٣١/202١/١2  

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

�سحادة عبدال�سالم الزميلي م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو  :خلدا – �سارع مكة – هاتف : 0٧9٥808666

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اإعالن �سادر عن م�سفي �سركة

ا�ستنادا الحكام املادة )26٤/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة ١99٧ وتعديالته

ذ.م.م   املعلومات  لتكنولوجيا  اال�سفر  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) ٥٧٤٧١ ( 

بتاريخ ) 20/٧/2020(

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة :لوؤي حممد احمد حماد

عنوان امل�سفي : عمان – القوي�سمة – حي ام نوارة – بالقرب من 

حديقة امللكة رانيا 

هاتف : 0٧9699008٧

م�سفي ال�سركة

اإعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )2٥٤/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   ١99٧ ل�سنة 

لتجارة  �سالتو�س  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

املواد الغذائية وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية 

حمدودة حتت الرقم )2٧986( بتاريخ  20١2/٣/١٥  قد قررت 

املوافقة    2022/٧/٥ بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد ميخائيل 

هاين ميخائيل قراعني م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو 

ال�سمي�ساين – مقابل بنك االإ�سكان- �سارع عبداحلميد الزهراوي 

– عمارة رقم ٣0 – الطابق الثالث  – هاتف : 06٥60٧١٤2 / 
 06٥60٧0٤2

خلوي  0٧٧٧١٥٤٤٤٤

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

 التاريخ :  ٧-2022-8
اىل ال�سادة ال�سركاء يف �سركة حوران لال�ستثمار والتعليم  )ذ م م( 

دعوة حل�سور اجتماعات الهيئة العامة غري العادية ل�سركة حوران لال�ستثمار والتعليم  )ذ م م(
بناء على قرار هيئة املديرين ل�سركة حوران لال�ستثمار والتعليم ) ذ م م(،  ي�سرنا دعوتكم حل�سور اجتماعات الهيئة العامة غري 

 2022  / 8  / ١8 العادية على التوايل والتي �ستعقد االجتماع االول  يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء يوم اخلمي�س املوافق 

وذلك يف مكاتب ال�سركة عمال باإحكام قانون الدفاع رقم ) ١٣ ( ل�سنة )١992 ( ، واأمر الدفاع رقم ) ٥ ( ل�سنة 2020 التعليمات 

ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09 / 0٤ / 2020 مبوجب امر الدفاع اعاله،على انعقاد اجتماعات 

الهيئة العامة غري العادية لل�سركة وذلك للمناق�سة وامل�سادقة على ميزانيات ال�سركة املنتهية بتاريخ 6/٣0 لل�سنوات ) 20١9-

2020-202١- 2022( وذلك على النحو التايل : 

 وذلك للنظر يف جدول االعمال املثبت ادناه 

 ال�سحف املحلية وفقا الأحكام القانون والتعليمات ال�سادرة بهذا اخل�سو�س :

اأوال :االجتماع االول هيئة العامة غري العادي لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ ٣0/20١9/6

١ – مناق�سة امليزانية العمومية واالأرباح واخل�سائر والتدفقات النقدية لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  ٣0 / 6 / 20١9 

وامل�سادقة عليه.  

2 – انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية التالية وتفوي�س هيئة املديرين بتحديد اأتعابه.

ثانيا  :االجتماع الثاين للهيئة العامة غري العادي لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ 2020/6/٣0 والذي �سينعقد ال�ساعة 

ال�سابعة م�ساء:

١ – مناق�سة امليزانية العمومية واالأرباح واخل�سائر والتدفقات النقدية لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  ٣0 / 6 / 2020 

وامل�سادقة عليه.  

2 – انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية التالية وتفوي�س هيئة املديرين بتحديد اأتعابه.

ثالثا :االجتماع الثالث للهيئة العامة غري العادي لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ 202١/6/٣0 والذي �سينعقد ال�ساعة 

الثامنة م�ساء:

١-  مناق�سة امليزانية العمومية واالأرباح واخل�سائر والتدفقات النقدية لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  ٣0 / 6 / 202١ 

وامل�سادقة عليه.  

2- انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية التالية وتفوي�س هيئة املديرين بتحديد اأتعابه.

رابعا :االجتماع الرابع  للهيئة العامة غري العادي لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ 202١/6/٣0 والذي �سينعقد ال�ساعة 

التا�سعة م�ساء:

١ – مناق�سة امليزانية العمومية واالأرباح واخل�سائر والتدفقات النقدية لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  ٣0 / 6 / 2022 

وامل�سادقة عليه.  

2 – انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية التالية وتفوي�س هيئة املديرين بتحديد اأتعابه.

حل�سور  ال�سركاء  احد  تفوي�س  و/او  توكيل  او  املعني  املوعد  يف  املذكورة  االجتماعات  ح�سور  ال�سركاء  ال�سادة  من  يرجى 

االجتماعات املذكورة وفق النموذج اخلا�س بذلك .

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير 
رئي�س هيئة املديرين    
د . موفق عو�س العبد الرزاق

اإعالن �سادر عن م�سفي �سركة

 ١99٧ ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من   )26٤( املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته

ذ.م.م   العقاري  والتطوير  لال�سكان  زين  عني  الف  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

 ( بتاريخ   )٤٣8٤9  ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة 

)20١6/٤/2٤

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

ام ال / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر 

للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : نواف ح�سني حممد الزعبي 

 – جميل  بن  نا�سر  ال�سريف  �سارع   – ال�سمي�ساين   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

عمارة رقم ١0٥ الطابق االول – هاتف : 0٧96٥١٥0١6

م�سفي ال�سركة

نواف ح�سني حممد الزعبي

اإعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )١/٤0( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   ١99٧ ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد طنط�س و�سريكه

 )١00٤96( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 20١١/١/2٧ اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

٥600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن نادي الرمثا الريا�سي 

غري  لالجتماع  العامة  الهيئة  دع��وة  الريا�سي  الرمثا  لنادي  االداري��ة  الهيئة  ي�سر 

2022/8/28 يف  املوافق  الثالثة من م�ساء يوم االحد  ال�ساعه  العادي وذلك يف متام 

مقر النادي ملناق�سة جدول االعمال التايل : 

- عر�س قرار الهيئة االدارية بتعديل البند )2( من املادة )6( من النظام الداخلي 

يكون قد م�سى على قبوله  ان   « التعديل  بعد  لت�سبح  امل��وؤازرة  املتعلقة بفرتة  للنادي 

ع�سوا موؤازرا مدة ال تقل عن اربعة ا�سهر« 

- تفوي�س الهيئة العامة للهيئة االدارية بحق امتالك العقارات واالرا�سي واالموال 

املنقولة وغري املنقولة واحلق ببيع ورهن وتاجري اي منها 

- تفوي�س الهيئة العامة للهيئة االدارية با�ستثمار العقارات واالموال املنقولة وغري 

املنقولة وتوقيع عقود طويلة وق�سرية االجل مبا يعود بالنفع على النادي 

نهاية  حتى  عليهم  امل�ستحقة  اال�سرتاكات  ت�سديد  العامة  الهيئة  اع�ساء  جميع  على   

2022 �سخ�سيا لدى امني ال�سندوق من ال�ساعه اخلام�سة م�ساء ولغاية  اآب لعام  �سهر 

الفرتة  خالل  االلكرتوين  الدفع  او  البنوك  طريق  عن  او  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

2022/8/١٤ ولغاية 2022/8/2٣ يف مقر النادي 

مالحظة

اذا مل يكتمل الن�ساب القانوين يعقد االجتماع للمرة الثانية مبن ح�سر من االع�ساء 

ال�ساعه الثالثة من م�ساء يوم االحد املوافق 2022/9/١١ يف مقر النادي . 

رئي�س النادي 

اإعالن �سادر عن  م�سفي عام ال�سركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )٣٧( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

وكفاية  خ�سر  حممد  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   ١99٧

�سركات  �سجل  يف   )١١٤٤2٣( الرقم  حتت  وامل�سجلة  ال�سكايف  

ورقمها الوطني )200١٥٥96٣(   20١6/8/29 الت�سامن تاريخ 

ال�سركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء  جميع  ب��ان 

خ�سر  حممد  ال�سيد  وتعيني   2022/8/١0 بتاريخ  وت�سفيتها 

م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ املدينة )عمان( ال�سارع

 )0٧9٧0٧٤٣82( خلوي   )١٥( البناية   ) ار�سيدات  �سفيق   (  

�س.ب )( الرمز الربيدي )( الربيد االلكرتوين  

م�سفي ال�سركة 

حممد خ�سر احمد تي�سري عبدالكرمي خ�سر

اإعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )2٧٧/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   ١99٧ ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

والبيتزا ذ.م.م  للماكوالت االيطالية  اير�س  بيون�س  �سركة  باأن 

م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت 

الرقم )٥8٣20( بتاريخ )١0/2١/2020( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/8/9(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اإعالن �سادر عن  م�سفي عام ال�سركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )٣٧( من قانون ال�سركات رقم)22( 

١99٧ وتعديالته ، يعلن م�سفي �سركة ن�سار ا�سنيور  ل�سنة 

�سجل  يف   )٧١6١٥( ال��رق��م  حت��ت  وامل�سجلة  و���س��ري��ك��ه  

الوطني  ورقمها   200٤/6/١0 تاريخ  الت�سامن  �سركات 

اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء  جميع  بان   )20006٤٥82(

وتعيني   2022/8/١0 بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل  على 

والتبليغ  للتبلغ  وعنوانه  لها  م�سفيا  ا�سنيور  م�سباح  ن�سار 

املدينة )الر�سيفة( ال�سارع ) حي جعفر ( البناية )( خلوي 

الربيد   )( الربيدي  الرمز   )( ���س.ب   )0٧98٣8١١٥١(

االلكرتوين  

م�سفي ال�سركة 

ن�سار م�سباح ا�سنيور



50االقت�صادي

 لقاء تجاري صناعي أردني فلسطيني في غرفة تجارة األردن

 الخرابشة: نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء 28 %

 وزير التنمية الدولية الكندي يزور مؤسسة إنجاز ويلتقي رياديين

نب�ض البلد- عمان

 بحثت غرفتا جتارة و�صناعة الأردن، ام�س 

الأربعاء، مع وفد من غرفة جتارة و�صناعة 

حمافظة اخلليل، �سبل زيادة التعاون وحجم 

التبادل التجاري بني البلدين.

وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س غ��رف��ة جت���ارة الأردن 

الفل�سطيني،  القت�ساد  اإن  الرفاعي،  جمال 

جناح،  وق�س�س  فر�س  اإىل  التحديات  ح��ول 

اأح���د  ي��ك��ن  ال���ع���امل، مل  يف  دول  اإىل  وو����س���ل 

يتخيل الو�سول اإليها، موؤكداً قدرة ال�سناعة 

الفل�سطينية على املناف�سة والو�سول لأ�سواق 

جديدة.

اخلا�س  القطاع  اأن  اإىل  الرفاعي  واأ���س��ار 

ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات  الأردين م��رت��ب��ط م��ع 

اإزال��ة كل العقبات  الر�سمية، ومن �ساأن ذلك 

ومبا  الفل�سطيني،  الأردين  التعاون  ل��زي��ادة 

والتن�سيق  ال��ب��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ع��ل��ى  ينعك�س 

اللوج�ستي.

ارتباط  �سباط  �ستوفر  الغرفة  اأن  وب��ني 

م�����س��وؤول��ني ع���ن ا���س��ت��ق��ب��ال اأي�����ة ���س��ك��اوى اأو 

اأي  م��ن  ق�سايا  اأو  اق��راح��ات  اأو  مالحظات 

م�ستثمر فل�سطيني للم�ساعدة يف حلها.

من جهته، قال نائب رئي�س غرفة �سناعة 

التبادل  حجم  اإن  اجليطان،  حممد  الأردن 

ال��ت��ج��اري ب��ني ال��ب��ل��دي��ن من��ا خ���الل الأ���س��ه��ر 

بن�سبة  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  اخلم�سة 

60 باملئة �سول اىل نحو 100 مليون دينار 
مقارنة مع الفرة نف�سها من العام املا�سي.

ال��ت��ب��ادل  اأن ح��ج��م  اإىل  واأ����س���ار اجل��ي��ط��ان 

من  املبذولة  اجلهود  نتائج  يعك�س  التجاري 

التقدم  م�ستويات  اأعلى  لتحقيق  اجلانبني، 

يف ال��ع��الق��ات، لف��ت��اً اإىل وج���ود ال��ع��دي��د من 

الفر�س ال�ستثمارية والتجارية وال�سناعية، 

اإليه  و�سلت  ال���ذي  ال��ع��ايل  امل�ستوى  ظ��ل  يف 

ال�����س��ن��اع��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، رغ���م ال��ت��ح��دي��ات 

التي  القيود  تعانيها جراء  التي  وال�سعوبات 

يفر�سها الحتالل.

واأك���������د ا�����س����ت����ع����داد ال����ق����ط����اع ال�����س��ن��اع��ي 

وج���اه���زي���ت���ه ل���دع���م ال���ت���ج���ار وال�����س��ن��اع��ي��ني 

توجيهات جاللة  م��ن  ان��ط��الق��اً  الأردن���ي���ني، 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين يف ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ل 

والعاملية،  الإقليمية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

مبيناً اأن الغرفة �ستوفر �سباط ارتباط للرد 

على اأي ا�ستف�سارات من اجلانب الفل�سطيني.

واأ����س���اد اجل��ي��ط��ان مب��ع��ر���س ال�����س��ن��اع��ات 

ال��ذي عقد على مدار  الأردن��ي��ة يف فل�سطني 

����س���ن���وات ���س��اب��ق��ة يف ع�����دد م����ن امل��ح��اف��ظ��ات 

الفل�سطينية، معرباً عن ترحيبه با�ست�سافة 

ال�سناعيني والتجار الفل�سطينيني الراغبني 

يف  الفل�سطينية  لل�سناعات  معر�س  باإقامة 

الأردن.

م���ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن رئ��ي�����س غ���رف���ة جت���ارة 

اإدري�����س،  ع��ب��ده  اخل��ل��ي��ل،  حمافظة  و�سناعة 

اجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال���غ���رف ال�����س��ن��اع��ي��ة 

والتجارية الأردنية، لتفعيل اأي اتفاقات بني 

ينعك�س  ومب��ا  ال��واق��ع،  اأر����س  على  الطرفني 

اإيجاباً على حياة امل�ستهلكني يف كال البلدين.

الفل�سطيني  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  اأن  واأك����د 

ما  بعد  خا�سة  واع���د،  م�ستقبل  اإىل  يتطلع 

خلفته جائحة كورونا من حتديات وظروف 

يف  العقبة  م��ي��ن��اء  اأه��م��ي��ة  اإىل  لف��ت��اً  �سعبة، 

احل��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، واأه��م��ي��ة 

ال���ف���ر����س وال���ت���ج���ارب يف ال��ع��ق��ب��ة ل��ل��ج��ان��ب 

الفل�سطيني.

وب���ل���غ ح��ج��م ال���������س����ادرات ال��وط��ن��ي��ة اإىل 

الأوىل  اخل��م�����س��ة  الأ���س��ه��ر  خ���الل  فل�سطني 

من العام احلايل نحو 109 ماليني دولر، 

نف�س  عن  باملئة   74 ح��وايل  ن�سبته  بارتفاع 

الفرة من العام املا�سي، فيما و�سلت قيمة 

امل�ستوردات من فل�سطني اإىل نحو 31 مليون 

دولر، بارتفاع ن�سبته حوايل 23 باملئة.

وب��ح�����س��ب م��ع��ط��ي��ات اإح�����س��ائ��ي��ة ل��غ��رف��ة 

ال��ف��ر���س  ح���ج���م  ي���ق���در  الأردن؛  ����س���ن���اع���ة 

فل�سطني  اإىل  امل�����س��ت��غ��ل��ة  غ���ر  ال��ت�����س��دي��ري��ة 

احل�����س��ة  ت��رك��ز  دولر،  م��ل��ي��ون   60 ب��ن��ح��و 

الغذائية  ال�سناعات  قطاع  يف  منها  الأك���ر 

تقريباً  باملئة   50 بن�سبة  احلية  واحليوانات 

م���ن اإج���م���ايل ال���ف���ر����س، ف��ي��م��ا ي���ق���در حجم 

ال��ف��ر���س ال��ت�����س��دي��ري��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة غر 

م��ل��ي��ون   15 ب��ن��ح��و  الأردن  اإىل  امل�����س��ت��غ��ل��ة 

الأك��ر منها يف قطاع  دولر، تركز احل�سة 

قرابة  اإىل  ت�سل  بقيمة  الغذائية  ال�سناعات 

دولر ومبا ن�سبته نحو 55 باملئة  8 ماليني 
من اإجمايل الفر�س.

وبحث احل�سور اأبرز الفر�س والتحديات 

وال�سناعية  التجارية  العالقات  تواجه  التي 

الأردن������ي������ة وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وم���ق���رح���ات 

ح��ل��ه��ا ل���زي���ادة ال���ت���ب���ادل، وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات 

القت�سادية بني البلدين.

وح�������س���ر ال���ل���ق���اء اأع���������س����اء م����ن غ��رف��ت��ي 

ورجال  الأردن��ي��ة، وجت��ار  والتجارة  ال�سناعة 

اأعمال من حمافظة اخلليل.

نب�ض البلد- عمان

الدكتور  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزير  قال 

امل�سادر  م�ساهمة  ن�سبة  اإن  اخل��راب�����س��ة،  �سالح 

28 ب��امل��ئ��ة،  امل��ح��ل��ي��ة يف ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء ب��ل��غ��ت 

فيما بلغت م�ساهمة الطاقة املتجددة 26 باملئة، 

73 باملئة. ون�سبة م�ساهمة الغاز الطبيعي 

“ال�سراكة  ملجل�س  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

الطاقة” ام�س  اخل��ا���س يف جم��ال  ال��ق��ط��اع  م��ع 

التعاون  اآليات  امل�ساركون  خالله  ناق�س  الأربعاء 

ب��ني ال�����وزارة وال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف اإط����ار عمل 

الوزارة على مواءمة املبادرات وامل�ساريع املتعلقة 

و�سبل  القت�سادي،  التحديث  روؤية  مع  بالقطاع 

م���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��ع��ر���س ال��ق��ط��اع 

اخلا�س العامل يف قطاع الطاقة.

واك�����د اخل���راب�������س���ة اأه���م���ي���ة ال��ت�����س��ارك��ي��ة ب��ني 

ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل�����ا������س ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى 

اإىل  الطاقة، لفتا  التي تواجه قطاع  التحديات 

مبادرات يف القطاع ت�سمل خطة طريق للتحول 

ن��ح��و ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة وال���ب���دي���ل���ة، وت��ط��وي��ر 

مع  الربط  وتعزيز  والكهرباء،  الطاقة  حمطات 

دول الإقليم.

عليها  ال��ع��م��ل  ي��ج��ري  م���ب���ادرات  اإىل  واأ����س���ار 

ح���ال���ي���ا ت�����س��م��ل اأي�������س���ا: ت���ع���زي���ز ال�������س���راك���ة ب��ني 

امل�ساريع  وت��روي��ج  واخل���ا����س،  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني 

واإط�����الق ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ن��ق��ي��ب ودرا����س���ات ج���دوى 

ال�سخري(  والغاز  والغاز  )النفط  الحتياطات 

بيئة موائمة لال�ستثمار. لتوفر 

واحللول  التكنولوجيا  اعتماد  اأهمية  واأك���د 

ال��ذك��ي��ة خل��ف�����س الن��ب��ع��اث��ات واإزال�����ة ال��ك��رب��ون، 

تطوير  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الطاقة  ك��ف��اءة  وحتقيق 

ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���ل���ط���اق���ة )����س���ب���ك���ة ال��ط��اق��ة 

وتطوير  التخزين  واأنظمة  وال��ع��دادات،  الذكية 

التعرفة ح�سب وقت ال�ستخدام، وبناء القدرات 

والإمكانيات وخطوط النقل والتوزيع(.

من جانبها عر�ست مديرة التطوير املوؤ�س�سي 

للمحاور  الغني  �سروق عبد  املهند�سة  الوزارة  يف 

الرئي�سية لقطاع الطاقة وموؤ�سرات اأداء القطاع 

.2030 الرئي�سة وتطلعاته حتى عام 

ب��دوره��م اأك���د امل�����س��ارك��ون، اأه��م��ي��ة الج��ت��م��اع 

ال��ت��ع��اون  ن��ه��ج  وت��ر���س��ي��خ  ال��ت��ح��دي��ات  مناق�سة  يف 

وم�ساعدة  التحديات،  هذه  لتجاوز  والت�ساركية 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ع��ل��ى الن���خ���راط يف م�����س��اري��ع 

الطاقة وال�ستفادة من فر�سه املتاحة.

الطاقة  اأمني عام وزارة  و�سارك يف الجتماع 

الكهرباء  �سركة  ع��ام  ومدير  املعدنية،  وال��رثوة 

الطاقة  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  وممثلو  الوطنية، 

وامل���ع���ادن وامل��وؤ���س�����س��ات وال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 

القطاع.

وكانت وزارة الطاقة اأعلنت اأم�س عن اإطالق 

“جمل�س ال�سراكة مع القطاع اخلا�س يف جمال 
م�ساهمته  وتعزيز  بالقطاع  التعدين” للنهو�س 

يف الناجت املحلي الإجمايل.

و ي��خ��ت�����س جم��ل�����س ال�����س��راك��ة ب��ال��ت��ع��ام��ل مع 

والقطاع  الطاقة  قطاع  تواجه  التي  التحديات 

اخلا�س العامل يف نف�س املجال.

نب�ض البلد- عمان

هارجيت  الكندي،  ال��دويل  التنمية  وزي��ر  زار 

“ماي  اإجن���از  موؤ�س�سة  اأع��م��ال  حا�سنة  ���س��اج��ان، 

خ��ط��ط  ع���ل���ى  الط�������الع  ب���ه���دف  اأب”؛  ����س���ت���ارت 

احل��ا���س��ن��ة وب��راجم��ه��ا وم�����س��اري��ع��ه��ا، ك��م��ا التقى 

تعمل �سمن  وم��وؤ���س�����س��ات  ج��ه��ات  ال���زي���ارة  خ���الل 

�سراكة مع احلكومة الكندية.

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

اأعمال  حا�سنة  اإىل  �ساجان  زي��ارة  تاأتي  الأربعاء، 

الكندي  املكتب  مع  جتمعها  �سراكة  �سمن  اإجن��از 

الفر�س  دع��م  م�����س��روع  لتنفيذ  ال���دويل  للتعليم 

عام  انطلق  ال��ذي  الأردن،  يف  امل���راأة  القت�سادية 

بدعم من احلكومة الكندية.  2018
التنفيذي  الرئي�س  الزيارة لقاء مع  وت�سمنت 

مل��وؤ���س�����س��ة اإجن������از، دمي����ة ال��ب��ي��ب��ي، ل��ل��ح��دي��ث عن 

�سبل  وبحث  الأردن،  يف  الأع��م��ال  ري��ادة  منظومة 

ال��ت��ع��اون ل��دع��م ق��ط��اع ال���ري���ادي���ني وال���ري���ادي���ات 

ال�سباب.

وق���ال وزي���ر ال��ت��ن��م��ي��ة ال��دول��ي��ة ال��ك��ن��دي “اإن 

ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة ه���ي ال��ع��م��ود 

ال��ف��ق��ري جل��م��ي��ع الق��ت�����س��ادات يف ج��م��ي��ع اأن��ح��اء 

ال�سباب  البطالة بني  “حتدي  اأن  العامل”، مبيناً 

تعتر حتديات  العاملي  والوباء  الالجئني  وتدفق 

هائلة، لكن ال�سباب هم احلل”.

وتطلعاتهم  ال�سباب  اأفكار  اإىل  احلاجة  واأك��د 

من  مكان  ك��ل  يف  احلكومات  تتمكن  حتى  املهمة 

معاجلة خماوفهم وبناء م�ستقبل ي�سمل اجلميع.

ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  قالت  من جانبها، 

جزء  ه��ي  اأب”،  �ستارت  “ماي  حا�سنة  اإن  اإجن��از 

ب�سكل  وتعمل  الأردن،  الأعمال يف  ريادة  بيئة  من 

م��ب��ا���س��ر م���ع ج��م��ي��ع الأط�������راف ل��ل��ن��ه��و���س ب��ه��ذا 

القطاع.

من  كبرة  جمموعة  ت�سم  اأن��ه��ا  اإىل  واأ���س��ارت 

اأ���س�����س��وا  رواد الأع���م���ال الإن����اث وال���ذك���ور ال��ذي��ن 

“اإجناز”  اأن  مبينة  املجالت،  خمتلف  يف  �سركات 

للتعليم  ال��ك��ن��دي  امل��ك��ت��ب  يف  �سركائها  م��ع  تعمل 

لتقدمي فر�س  �سنوات   4 اأكرث من  الدويل، منذ 

يف  م�ساركتها  لزيادة  الأردن  يف  للمراأة  اقت�سادية 

�سوق العمل واإحداث تاأثر وا�سح.

تعمل  ال�سراكة،  هذه  و�سمن  اإجناز  اأن  وبينت 

ري��ادة  برامج  بتطوير  تتعلق  اأخ��رى  حم��اور  على 

املدار�س  يف  املنفذة  املجتمعية  والريادة  الأعمال، 

وطنية  حملة  اإط��الق  اإىل  بالإ�سافة  واجلامعات، 

ل��دع��م دور امل���راأة يف ���س��وق ال��ع��م��ل، وع��ق��د حلقات 

واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات  خمتلف  بني  نقا�سية 

وم��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين ل��ت��ع��زي��ز دور امل���راأة 

وم�ساهمتها يف تنمية القت�ساد الوطني.

ك��م��ا ال��ت��ق��ى ال��وزي��ر ال��ك��ن��دي، خ��الل ال��زي��ارة، 

جمموعة من الرياديني والرياديات وتعّرف على 

ا�ستفادت  ال��ت��ي  النا�سئة  و�سركاتهم  م�ساريعهم 

م���ن ال�������س���راك���ة وال����دع����م ال���ك���ن���دي ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 

الأردنية. وال�سركات 
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 خبراء:التعاون اإلقليمي يسهم 
بارتفاع أعداد السياح القادمين لألردن

 زين تنضم إلى االتفاق
 العالمي لألمم المتحدة لممارسات 

األعمال المسؤولة

 نقابة أصحاب الباصات تطالب 
بتفعيل صندوق دعم الركاب

نب�ض البلد- عمان

ال�سياحي،  بالقطاع  وعاملون  خ��راء  اأك��د   

ال�سياحي،  املجال  يف  الإقليمي  التعاون  اأهمية 

الذي ينعك�س اإيجابيا على ارتفاع اأعداد ال�سياح 

وزيادة  عام،  ب�سكل  واملنطقة  القادمني لالأردن 

الدخل ال�سياحي لكل دولة.

وق����ال����وا يف ت�����س��ري��ح��ات ل���وك���ال���ة الأن���ب���اء 

�سياحية  ب��ن��ي��ة  وج����ود  اإن  )ب������را(،  الأردن����ي����ة 

عوامل  اأه��م  من  يعد  الكفاءة،  عالية  اإقليمية 

زوار  ت�ساعد  اأن  ميكن  التي  ال�سياحي  اجل��ذب 

الإقليم على اكت�ساف عمق وات�ساع نطاق التنوع 

البيئي وال��ث��ق��ايف وال��ت��اري��خ��ي واحل�����س��اري يف 

هذه املنطقة من العامل، لفتني اإىل اأن الأمن 

والفريد  املتنوع  ال�سياحي  واملنتج  وال�ستقرار 

الذي يتمتع به الأردن يعد نقطة جذب لل�سياح 

وفر�سة لرتفاع منو القطاع ال�سياحي.

وال��ت��ع��اون بني  اإىل تكثيف اجل��ه��ود  ودع���وا 

امل��ن��ط��ق��ة يف جم���ال  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف  الأط���������راف 

ال�سياحي  اجل��ذب  لتعزيز  امل�سرك،  ال��روي��ج 

على  العمل  جانب  اإىل  اخل���ارج،  م��ن  لالإقليم 

اإط�������الق وت��ن��ف��ي��ذ ب����رام����ج رح������الت ���س��ي��اح��ي��ة 

م�سركة.

عميد كلية ال�سياحة والفندقة يف اجلامعة 

الأردنية فرع العقبة الدكتور ابراهيم بظاظو، 

بني  ال�سياحي  التكامل  اإىل  الو�سول  ان  ق��ال 

الأردن ودول جمل�س التعاون اخلليجي والدول 

التنمية  م��ط��ال��ب  ل��ت��ح��ق��ي��ق  غ���اي���ة  ال��ع��رب��ي��ة، 

يف  اأه��م��ي��ة  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا  ال�ساملة،  ال�سياحية 

و����س���ع ال���س��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��ق��ط��اع 

ال�سياحي يف الأردن.

لالإندماج  ع��ام  مفهوم  حتديد  اأن  واأ���س��اف 

البدء  عند  ك��رى  اأهمية  ل��ه  الإقليم  دول  م��ع 

يف و�سع اخلطط ال�سياحية لالأردن، حيث انه 

الب�سرية  ال�سياحية  ي�سهم يف حتديد املقومات 

وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة امل������وج������ودة، وب����ال����ت����ايل حت��دي��د 

املتطلبات الأ�سا�سية لتنفيذ التنمية ال�سياحية 

املن�سودة.

ت��غ��ي��ر  اإىل  ب����ظ����اظ����و،  ال�����دك�����ت�����ور  ودع��������ا 

ا�سراتيجيات ت�سويق املنتج ال�سياحي الأردين 

ب�سكل  العربي  ال�سائح  وا�ستهداف  ع��ام،  ب�سكل 

التكامل  حتقيق  على  العمل  جانب  اإىل  اك��ر، 

غربي  �سمال  يف  )ن��ي��وم(  اإقليم  م��ع  ال�سياحي 

ال�����س��ع��ودي��ة، وت��ع��زي��ز اآف���اق ال��ت��ع��اون املثمر مع 

العقبة  م��وان��ئ  منظومة  تطوير  يف  الإم����ارات 

ح��ت��ى ت�����س��ب��ح حم��ط��ة ل��وج�����س��ت��ي��ة ل���س��ت��ق��ب��ال 

ال�سياح من خمتلف دول العامل.

امل��ج��ال  ال���ت���ع���اون يف  ت��ع��زي��ز  ك��م��ا دع����ا اإىل 

احلكومة  م��ع  الإقليمي  ال�سياحي  الت�سويقي 

م�سركة  �سياحية  ب��رام��ج  وت��ن��ف��ي��ذ  امل�����س��ري��ة 

يتكون  اأع��ل��ى  جمل�س  وتاأ�سي�س  البلدين،  ب��ني 

ال�سياحي ورج��ال  ال��ق��رار  ق��ي��ادات �سناعة  م��ن 

الأع����م����ال وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ل��ت��ط��وي��ر ال�����س��ي��اح��ة 

كافة،  العربية  وال���دول  الأردن  ب��ني  امل�سركة 

ال�سياحي  القطاع  لدعم  اآلية م�سركة  وو�سع 

يف اململكة.

ال�سياحة  ق�سم  يف  الأ�ستاذ  ق��ال  جهته،  من 

وال�����س��ف��ر ب��ج��ام��ع��ة ال���رم���وك ال���دك���ت���ور عبد 

من  يعد  الإقليمي  التعاون  اإن  عبابنة،  القادر 

التي  التخطيط  وا�سراتيجيات  �سيا�سات  اأهم 

من  ال�ستفادة  اج��ل  م��ن  ال���دول  عليها  تعتمد 

هذه ال�سراتيجيات �سياحيا، موؤكدا اأن جتربة 

الأردن وال���دول الأخ���رى يف ه��ذا امل��ج��ال كانت 

فاعلة يف زيادة تن�سيط احلركة ال�سياحية.

واأو����س���ح اأن الت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة ب��ني دول 

الإق��ل��ي��م وت�����س��ه��ي��ل اإج������راءات وت��خ��ف��ي��ف قيود 

زي���ادة  يف  ك��ب��ر  ب�سكل  ت�سهم  ب��ي��ن��ه��م،  ال�����س��ف��ر 

خمتلف  من  ال�سياح  وج��ذب  البينية  ال�سياحة 

دول العامل.

املجال  يف  الإقليمي  التعاون  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ال�����س��ي��اح��ي ل���ه اإي���ج���اب���ي���ات ع�����دة، م��ن��ه��ا زي����ادة 

خالل  من  ال�سياحية،  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب 

املقدمة  ال�ستثمارية  واحل��واف��ز  الت�سهيالت 

بح�سب التفاقيات.

ت�سويقية  ح��م��الت  اإط����الق  ����س���رورة  وب���ني 

وترويجية م�سركة بني الأردن ودول الإقليم، 

اإب��راز املعامل الأثرية  التي من خاللها يجري 

واملنتج ال�سياحي التي تتمتع به كل دولة.

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأك��د  ب���دوره، 

الأردن����ي����ة ل��ل�����س��ي��اح��ة ال����واف����دة ع����وين ق��ع��وار، 

���س��رورة ال��ع��م��ل ب��ني دول الإق��ل��ي��م م��ن خ��الل 

�سياحي  برنامج  لتوفر  بينهم،  فيما  ال��رب��ط 

زي���ارة  م���ن خ��الل��ه  ال�����س��ائ��ح  ي�ستطيع  م��وح��د 

بدول  والأثرية  ال�سياحية  املواقع  من  العديد 

الإقليم يف رحلة واحدة.

ولفت اإىل اأهمية تعزيز التعاون بني الأردن 

وق��ط��ر خ���الل اإق���ام���ة ف��ع��ال��ي��ات ك���اأ����س ال��ع��امل 

برامج  تنفيذ  خ��الل  احل��ايل، من  العام  نهاية 

م�����س��رك��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ل��ل��ج��م��اه��ر ال��ع��امل��ي��ة 

القادمة حل�سور البطولة.

نب�ض البلد- عمان

 ان�سمت جمموعة زين اإىل مبادرة امليثاق 

للقيادة  من�سة  وه��ي  املتحدة،  ل��الأمم  العاملي 

التطوعية لتطوير وتنفيذ ممار�سات الأعمال 

امل�سوؤولة.

ام�س  الأردن  زي��ن  ل�سركة  ب��ي��ان  وبح�سب 

ال��ت��ع��اون  دف���ع  اإىل  امل���ب���ادرة  ت�سعى  الأرب����ع����اء، 

حقيقية،  ���س��راك��ات  لبناء  واملوؤ�س�سي  ال���دويل 

امل�سركة  للتحديات  مبتكرة  حلول  واإي��ج��اد 

وممار�سة الأعمال بطريقة م�سوؤولة.

والتفاق العاملي لالأمم املتحدة هو مبثابة 

دع�����وة ل��ل�����س��رك��ات مل���واءم���ة ا���س��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 

تتعلق  ع��امل��ي��ة  م���ب���ادئ   10 م���ع  وع��م��ل��ي��ات��ه��ا 

ومكافحة  والبيئة،  والعمل،  الإن�سان،  بحقوق 

الف�ساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف 

املجتمعية وتنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة. 

كما ي�ستهدف التفاق تعبئة حركة عاملية من 

التي تدمج ال�ستدامة يف  امل�سوؤولة  املوؤ�س�سات 

ا�سراتيجياتها وعملياتها الأ�سا�سية.

وقال نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف جم��م��وع��ة زي����ن، ب���در اخل���رايف 

التنمية  اأهداف  العاملي لعتماد  الجتاه  “اإن 
امل�����س��ت��دام��ة ق���اد امل��وؤ���س�����س��ات وال�����س��رك��ات اإىل 

اأه���داف  حتقيق  يف  التقدم  بت�سريع  الل��ت��زام 

تفوي�ساً  اأي�سا  ومنحها  امل�ستدامة،  التنمية 

بت�سمني  زي��ن  تلتزم  حيث  جهودها،  لتكثيف 

امليثاق العاملي لالأمم املتحدة، ومبادئه ال�10 

لعملياتها  ال�ساملة  ال�سراتيجية  كجزء من 

يف املنطقة”.

اأي�����س��ا تقريرها  زي���ن  ون�����س��رت جم��م��وع��ة 

“تغر  ب���ع���ن���وان  ال��ف��ك��ر  ق���ي���ادة  ال�����س��ن��وي يف 

مل�ستقبل  ان��ب��ع��اث��ات(  – حتقيق )���س��ايف  امل��ن��اخ 

املو�سوعات  فيه  ت�ستك�سف  ال��ذي  م�ستدام”، 

اقت�ساد  حت��ق��ي��ق  اأج����ل  م��ن  ب��ال��ع��م��ل  املتعلقة 

قطاع  دور  وفهم  �سفرية”،  انبعاث  “�سايف 
على  القائمة  الأه����داف  وتقييم  الت�����س��الت، 

العلم

نب�ض البلد- عمان

ط����ال����ب ن���ق���ي���ب اأ�����س����ح����اب ال���ب���ا����س���ات 

اخل�سمان  عبدالرزاق  املهند�س  الأردن��ي��ة 

ب��دع��م ق��ط��اع النقل ال��ع��ام لإخ��راج��ه من 

تكلفة  ارت��ف��اع  ظ��ل  يف  املتالحقة  اأزم��ات��ه 

املحروقات.

ل����وك����ال����ة الأن�����ب�����اء  ودع�������ا يف ح����دي����ث 

الأردن����ي����ة )ب�����را( ام�����س الأرب����ع����اء، اإىل 

ال��ذي  ال��رك��اب  نقل  دع��م  �سندوق  تفعيل 

ن�س عليه قانون تنظيم نقل الركاب رقم 

19 لعام 2017.
وقال اإن التكاليف الت�سغيلية لو�سائط 

ال���ن���ق���ل ال����ع����ام وال��ت��ك�����س��ي وال�����س��رف��ي�����س 

وخمتلف الأمناط، توؤثر �سلبا على بع�س 

املنخف�سة  امل����الءة  ذات  ال��ن��ق��ل  خ��ط��وط 

خا�سة خطوط القرى.

واأكد اخل�سمان اأن حل م�ساكل القطاع 

ي��ت��ط��ل��ب ت��ف��ع��ي��ل ���س��ن��دوق دع���م ال��رك��اب 

ال�����وارد يف ق��ان��ون ت��ن��ظ��ي��م ن��ق��ل ال��رك��اب، 

بالقطاع،  العاملني  ك��ف��اءة  تعزز  ب�سورة 

وي��ن��ع��ك�����س اإي���ج���اب���ا ع���ل���ى رف����ع م�����س��ت��وى 

النقل. خدمات 

ف��ل�����س��ا عن   20 ب��ت��خ�����س��ي�����س  وط���ال���ب 

تنتج  اأو  ت�ستورد  و�سولر  بنزين  لر  كل 

جهات  اأي��ة  اأو  ال��ب��رول  م�سفاة  قبل  من 

ال��ن��ق��اب��ة يف خطط  وب���اإ����س���راك  اأخ������رى، 

اإن���ع���ا����س ال��ق��ط��اع واإن����ق����اذه م���ن اأزم���ات���ه، 

ح���واف���ز  ال���ق���ط���اع  م���ن���ح  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

واإع�����ف�����اءات ���س��ري��ب��ي��ة واإل����غ����اء ال��ر���س��وم 

ك��رت الجت��اه  ب��دل  ت��دف��ع  ال��ت��ي  ال�سنوية 

 250 و  ل��ل��ح��اف��ل��ة  دي���ن���ار   300 ب���واق���ع 

ال�ستثمار  ب��دل  ور�سوم  للكو�سر  دينارا 

ال�سنوية.

وقال اإن تقدمي تلك احلوافز �سيخفف 

على  املراكمة  القت�سادية  الأع��ب��اء  من 

اأزمة  عمقت  والتي  �سنوات،  منذ  القطاع 

فرو�س كورونا من تداعياتها، موؤكدا اأن 

دفع  عن  عاجزين  باتوا  القطاع  م�سغلي 

م�ستحقات البنوك وال�سمان الجتماعي 

وال�����������س�����رائ�����ب وخم����ت����ل����ف ال���ت���ك���ال���ي���ف 

الت�سغيلية.

 وزير العمل يطلق برنامج همة لرفع كفاءة القيادات الوسطى
نب�ض البلد- عمان

اأط���ل���ق وزي����ر ال��ع��م��ل ن��اي��ف ا���س��ت��ي��ت��ي��ة ام�����س 

الأرب���ع���اء، ب��رن��ام��ج همة ال���ذي ي��ه��دف اإىل رفع 

قدرات القيادات الو�سطى من العاملني بالوزارة 

ال��ق��ي��ادي��ة  امل��ن��ا���س��ب  لت�سلم  م��وؤه��ل��ني  ل��ي��ك��ون��وا 

م�ستقباًل والإ�سهام يف تطوير القطاع العام.

وقال وزير العمل يف ت�سريح �سحفي اليوم 

لتوجيهات  اإطالق برنامج همة جاء تنفيذاً  ان 

 الثاين، و�سمو ويل العهد 
ّ

جاللة امللك عبداهلل

 ال���ث���اين، ومب��ا 
ّ

الأم������ر احل�����س��ني ب���ن ع���ب���داهلل

الإداري  والإ�سالح  التحديث  روؤي��ة  مع  يتوافق 

الأداء يف خمتلف  ���س��وي��ة  ل��رف��ع  الق��ت�����س��ادي  و 

اخلدمات  اأف�سل  وتوفر  التنموية،  القطاعات 

التي ي�ستحقها الأردنيون.

ال��رن��ام��ج يف متكني  اأه��م��ي��ة  ا�ستيتية  واأك���د 

املوظفني وروؤ�ساء الأق�سام ليكونوا قادرين على 

اإىل  م�سراً  م�ستقباًل،  القيادية  امل��واق��ع  ت�سلم 

ب�سكل  الوظيفي  الإح���الل  خطط  ب��ن��اء  اأهمية 

وال����وزارات  املوؤ�س�سات  لحتياجات  وف��ق��اً  ف��اع��ل 

وخطط اإدارة املوارد الب�سرية فيها.

تفاعلية  بطريقة  ُينفذ  الرنامج  اأن  وب��ني 

ت�����س��ارك��ي��ة ت�����س��ت��م��ل ال��ت��م��اري��ن و ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

و���س��ع من  ال��ت��ي  الأه������داف  لتحقيق  ال��ع��م��ل��ي��ة 

�سوية  ورف��ع  املوظفني  ق��درات  ولتعزيز  اأجلها، 

ال���وزارة  تطوير  يف  م�ساهمني  ليكونوا  اأدائ��ه��م 

يف  وامل�ساهمة  لها،  التابعة  الرديفة  واملوؤ�س�سات 

العالية  اجل��ودة  ذات  النوعية  اخلدمات  توفر 

للمواطنني وب�سكل م�ستدام.

يت�سمن  ال���رن���ام���ج  اأن  ال����وزي����ر  واأو�����س����ح 

امل��ح��اور منها تطوير  ع��دد م��ن  ال��ت��دري��ب على 

التقنية  واملهارات  ال�سخ�سية للموظف  املهارات 

الالزمة لتحقيق التميز، وتعزيز مهارات ريادة 

والتخطيط  والقيادة  امل�ساريع  واإدارة  الأعمال 

ال�سراتيجي، واإدارة اجلودة واملتابعة والتقييم 

ومرتبطة  وا�سحة  اأداء  قيا�س  مل��وؤ���س��رات  وف��ق��اً 

باخلطط التنفيذية املرتبطة بالزمن.

واأ����س���اف، اإن ه��ذا ال��رن��ام��ج ي��اأت��ي يف �سياق 

تطوير اخلدمات لتنفيذ ال�سراتيجية وخطة 

التي  القت�سادي  التحديث  روؤي���ة  وف��ق  العمل 

مت و���س��ع��ه��ا يف ال�����وزارة ب��ع��د ���س��دور امل��وؤ���س��رات 

لتمكني  وذل��ك  القت�سادي  التحديث  روؤي���ة  يف 

العاملني يف ال��وزارة ب��الأدوات لتنفيذ املوؤ�سرات 

والوقت من خالل  واجل��ودة  بالكفاءة  املطلوبة 

ب��ن��اء امل��ه��ارات الإداري�����ة وال��ق��ي��ادي��ة للموظفني 

ل��ي�����س��ب��ح��وا اأك�����رث اإن��ت��اج��ي��ة وف��ع��ال��ي��ة وك���ف���اءة 

وق���ادري���ن ع��ل��ى ري����ادة الأع���م���ال ل��ل��و���س��ول اإىل 

الإبداع والبتكار.
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احتالل مدن فلسطين الساحلية

البلد-وكاالت نب�ض 

����س���در ح���دي���ث���اً ع����ن امل����رك����ز ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

من   86 ال��ع��دد  م���دار  الإ�سرائيلية  ل��ل��درا���س��ات 

مدن  عنوان  حتت   ، اإ�سرائيلية  ق�سايا  ف�سلية 

، يركز  التهويد ومواجهته  املختلطة:  ال�ساحل 

على ال�ستيطان املتجدد يف قلب مدن ال�ساحل 

اأهلها  معظم  منها  ُه��ج��ر  ال��ت��ي  الفل�سطينية 

اأق��ل��ي��ة  1948، وب��ق��ي��ت ف��ي��ه��ا  الأ���س��ل��ي��ن ع���ام 

فل�سطينية عربية حتاول احلفاظ على هويتها، 

وت�سكل حار�ساً لذاكرة املكان: يافا وحيفا واللد 

وال��رم��ل��ة وع��ك��ا، فيما ت��ت��ع��ر���ض مل��ح��اول��ة حمو 

متجددة ومت�ساعدة

اأي��ار  هّبة  عنه  ك�سفت  ما  على  العدد  ي�سيء 

م���ن عمق  ال���ك���رام���ة(  2021 )ه��ب��ة  ال���ع���ام  يف 

الت�سدعات القومية والجتماعية والقت�سادية 

ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا م����دن ال�����س��اح��ل، ال���ت���ي يطلق 

املختلطة  امل��دن  الإ�سرائيلي  اخلطاب  يف  عليها 

، ال��ت��ي ت��ف��اق��م��ت خ���ال ال��ع��ق��دي��ن الأخ���ري���ن 

ب�����س��ب��ب ال��ت�����س��ي��ي��ق الإ���س��رائ��ي��ل��ي امل��م��ن��ه��ج على 

فيه  تتقاطع  ت�سييق  وهو  فيها،  الفل�سطينين 

)التي  ال�ستيطانية  التوراتية  الأنوية  اأن�سطة 

املال  وراأ���ض  القلوب(،  ا�ستيطان  �سيا�سة  تنتهج 

ال�ستطباق  �سيا�سات  ينتهج  )ال���ذي  ال��ي��ه��ودي 

الزاحف( والبلديات الإ�سرائيلية )التي تتحكم 

ال��ذي  ال�سيا�سي  وامل�ستوى  ال�سكن(  يف  ب��احل��ق 

ي��خ��ط��ط م��ن اأع���ل���ى، ح��ي��ث مي��ار���ض ك��ل ه���وؤلء 

تهويدية  �سيا�سات  موقعه،  من  كل  الاعبن، 

لرتحيل  مبا�سر  غ��ر  اأو  مبا�سر  ب�سكل  ت��دف��ع 

الأق���ل  ع��ل��ى  اأو  امل���دن  ه���ذه  م��ن  الفل�سطينين 

حت��وي��ل ح��ي��ات��ه��م الج��ت��م��اع��ي��ة اإىل ح��ي��اة غر 

ممكنة

الأنوية التوراتية

وي���ك���ت���ب رئ���ي�������ض ال���ت���ح���ري���ر رائ�������ف زري����ق 

ل��ا���س��ت��ي��ط��ان  ال����ع����ودة  اأن  ال���ع���دد  ت���ق���دمي  يف 

ال��ب��اد، من  الأي��دي��ول��وج��ي ال�سهيوين داخ��ل 

خال الأنوية التوراتية التي تر�سلها احلركة 

ال�ستيطانية يف تال ال�سفة الغربية املحتلة، 

لهو ن�ساط ذو دللة مهمة جداً، ويك�سف دون 

م���وارب���ة ج��وه��ر ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة ال���س��ت��ي��ط��اين: 

ال�ستياء على املزيد من الأر�ض، �سواء كانت 

اأرا�سي حمتلة داخل ال�سفة الغربية والقد�ض، 

اأو املحتلة عام 1948 نف�سها. يف هذا ال�سياق، 

ينتقل ال��ن��م��وذج ال���س��ت��ي��ط��اين ال���ذي ُط����ّور يف 

اأرا���س��ي  على  امل��ق��ام��ة  اأرب���ع  ك��ري��ات  م�ستوطنة 

اخلليل، على �سبيل املثال، ليتحول اإىل منوذج 

لا�ستيطان يف مدن ال�ساحل الفل�سطيني

ي�سر ا�ستراد هذه املمار�سات ال�ستيطانية 

من ال�سفة الغربية اإىل متيع اخلط الأخ�سر 

)حموه( ويعني اأن عملية الحتال متبادلة: 

يف  تالها،  وت�ستوطن  ال�سفة  حتتل  اإ�سرائيل 

ب��دوره��ا  ال�ستيطانية  احل��رك��ة  ت��ع��ود  امل��ق��اب��ل 

لتحتل اإ�سرائيل )اأرا�سي 48(

ال����وج����ود  ا�����س����ت����م����رار  اإن  زري��������ق  وي�����ق�����ول 

الفل�سطيني يف املدن ال�ساحلية يوحي للبع�ض 

يف اإ�سرائيل وكاأن عملية احتال هذه املدن عام 

1948 مل تنتِه بعد، واأن هناك حاجة لإثبات 
ال��وج��ود ال��ي��ه��ودي فيها م��ن ج��دي��د، م��ا ي��دل 

بن  ال�����س��راع  طبيعة  يف  ج��دي��دة  مرحلة  على 

فل�سطن  �سوؤال  اإن  واإ�سرائيل:  الفل�سطينين 

انهيار  ومع  اإ�سرائيل،  يف  داخلياً  �سوؤاًل  اأ�سبح 

ال�سراع  فاإن  الأخ�سر،  وبهتان اخلط  احل��دود 

فل�سطن  وم�ستقبل  اإ���س��رائ��ي��ل  ج��وه��ر  ح���ول 

فبعد  نف�سه،  لل�سراع  وج��ه��ن  ليكونا  حت��ول 

عادت  العربية،  العوا�سم  اإ�سرائيل  هزمت  اأن 

لتبحث عن جوهرها لتجد فل�سطن تنتظرها 

هناك

حيفا ويافا

وحت��ت ع��ن��وان حم��ور ال��ع��دد، ي��اأخ��ذن��ا اأم��ر 

ال�سوء  لي�سلط  حيفا،  اإىل  مقالته  يف  خم��ول 

امل��دي��ن��ة يف ظل  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ّولت  على 

تراجع احلركة ال�سيا�سية الفل�سطينية املنظمة 

يف املدينة الأكرث ت�سيي�ساً. بعد نقده للمفاهيم 

امل�ستخدمة يف تو�سيف حيفا باعتبارها مدينة 

خمتلطة ، يتوقف خمول عند �سيا�سة التعاي�ض 

باعتبارها اأداة �سبط وهند�سة �سيا�سّية

اأما ميخال ها�ض فتنظر يف مقالتها القيمة 

يافا حتى  امل�ستمرة يف مدينة  املحو  اإىل عملية 

النيوليربالية  ع�سر  يف  امل��ح��و  اأن  بيد  ال��ي��وم. 

يتخذ ���س��ك��ًا اأك���رث وح�����س��ي��ة م��ن خ���ال اإع���ادة 

ت��اأه��ي��ل الأح���ي���اء ال��ق��دمي��ة و جت��دي��د امل��ن��اط��ق 

احل�سرية، بحيث تتقاطع هياكل ال�ستعمار مع 

�سيا�سات ال�سوق النيوليربالية

ُت�����س��ت��ع��ر���ض ه���ذه ال��ت��ق��اط��ع��ات ب�����س��ك��ل اأك���رث 

ي�سورون   � �سمرياهو  ياعيل  مقالة  يف  تف�سيًا 

تاريخ  على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  مونرت�سكو  ودان��ي��ئ��ي��ل 

الأن��وي��ة ال��ت��ورات��ي��ة يف مدينة ي��اف��ا. م��ن خال 

التوراتية،  الأنوية  اأن�سطة  يف  امل�ستمر  بحثهما 

م��ون��رت���س��ك��و  وزم��ي��ل��ه��ا  ���س��م��ري��اه��و  ت�ستخل�ض 

اأن ه���ذه الأن���وي���ة اأف�����رزت ط�����رازاً ج���دي���داً من 

ال�ستطباق القائم على التع�سب القومي، الذي 

يتمايز عن ال�ستطباق الليربايل املعهود

معول الهدم

وحتت حمور العدد اأي�ساً، تقرتح علينا يارا 

ال�سعدي ا�ستخدام الهدم كمنهج بحثي للك�سف 

عن م�سائر املباين الفل�سطينية القدمية التي 

ُه�����ّودت ب��ط��رق خم��ت��ل��ف��ة. ل���دى ال�����س��ع��دي، ف��اإن 

العنف  هياكل  عن  يك�سف  بحثي  كمنهج  الهدم 

و�سيلة  ويوفر  الفل�سطينين،  �سد  امل�ستخدمة 

لتتبع وربط حماولت حمو احليز الفل�سطيني 

امل�ستعمرين  ال��رغ��م م��ن اخ��ت��اف ه��وي��ات  على 

و�سيا�ساتهم

اأما حممد حليم فياأخذنا يف مقالته ال�سيقة 

اإىل اأحد مقاهي مدينة اللد، التي ت�سهد واحداً 

من اأهم م�ساريع ال�ستيطان يف القلوب واأكربها 

م���ن خ���ال الأن���وي���ة ال��ت��ورات��ي��ة ال��ت��ي حتتلها 

، وت��ع��ي��د ف��ر���ض ال�����س��ي��ط��رة ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة على 

اأحيائها باأ�سلوب ميزج بن العنف والتخطيط. 

اأم������ا م�����س��اه��م��ة خ����ل����دون ال���ربغ���وث���ي ف��رتك��ز 

ع��ل��ى م�����س��رة الأع����ام ال��ت��ي ت�����س��ّره��ا احل��رك��ة 

القد�ض كل عام  �سوارع مدينة  ال�ستيطانية يف 

اإحياء لذكرى احتال ال�سطر ال�سرقي، و جبل 

ل��ولدة  التاريخي  ال�سياق  لنا  لي�سرد   ، الهيكل 

م�سرة الأعام، والتحولت التي �سهدتها هذه 

اإىل  و���س��وًل  الدينية  ال�سهيونية  الحتفالية 

�سكلها احلايل

امل�شاألة ال�شرقية

اإ�سرائيلية  ق�سايا  م��ن  ال��ع��دد  ه���ذا  وي�����س��م 

جم��م��وع��ة مم���ي���زة م���ن امل�����س��اه��م��ات امل��ت��ن��وع��ة 

املرتجمة عن  وول��ف  نوغا  الأخ���رى. يف مقالة 

اإ�سرائيل  ف�سل  على  املوؤلفة  تركز  الإنكليزية، 

وحقوق  الهولوكو�ست  تدري�ض  ب��ن  التع�سفي 

دور،  ب��ن  وت�سفي  ب��ه��ار  مو�سيه  اأم���ا  الإن�����س��ان. 

ال�سرقية  امل�ساألة  ل��ط��رق  ج��دي��د  م��ن  ف��ي��ع��ودان 

لتاريخ  معر�ض  اأع��ق��اب  يف  ال�سهيونية  داخ���ل 

ال���ي���ه���ود ال�����س��رق��ي��ن يف ب���اري�������ض. يف رف�����س��ه��م 

املوؤلفان  يعيد  اإ�سرائيل،  الذي يطبع  للمعر�ض 

ال�سرقين  لليهود  احلقيقي  بالتاريخ  تذكرنا 

ثانوية،  ولي�ست  اأ�سا�سية،  �سحية  باعتبارهم 

لا�ستعمار ال�ستيطاين ال�سهيوين

منهجية  نظرية  مقالة  حّبا�ض  وليد  ويقدم 

ح����ول ن���ظ���ري���ات احل������دود ون���ظ���ري���ات م��ن��اط��ق 

احلدود، تتخذ �سكل مراجعة اأدبيات يف حماولة 

ل��ت��و���س��ي��ع ال��ن��ق��ا���ض ح����ول ع���اق���ات امل�����س��ت��ع��َم��ر 

امل�ستعِمر يف احلالة الفل�سطينية

اأر�شيفات �شهيونية

وي�سم العدد بن �سفحاته زاوية لاأر�سيف، 

اأع��ده��ا م��ال��ك ���س��م��ارة م��ن حم��ا���س��ر حم��ادث��ات 

وودرو  وبلفور،  براندي�ض،  بن  قدمية  ور�سائل 

ال�سغوطات  ليك�سف  غراهام،  وجورج  ويل�سون، 

�سّم  على  للموافقة  بريطانيا  على  الأمريكية 

ن��ه��ر ال��ل��ي��ط��اين وج��ب��ل ال�����س��ي��خ اإىل اإ���س��رائ��ي��ل. 

خالد  و�سعه  ال��ذي  النقدي  التعليق  ي�سم  كما 

ح�����وراين ع��ل��ى ك��ت��اب حم��م��د ج��ب��ايل م�سيدة 

الت�سكيلية  الفنون  حلقل  نقدية  درا�سة  املكان: 

يف اإ���س��رائ��ي��ل ، ال���ذي ���س��در ع��ن م��رك��ز م���دار يف 

2022. بالإ�سافة اإىل زاوي��ة حول الأدب  اأي��ار 

اأه��م  على  حت��ت��وي  مكتبة  وزاوي����ة  ال�سهيوين، 

الإ�سدارات الإ�سرائيلية

البلد-وكاالت نب�ض 

ال�سفة  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سيا�سة  تعتمد 

على  ال�ستيطان  حركة  ت�سعيد  على  الغربية 

ال�سيا�سي،  الأفق  الفل�سطينين، وغياب  ح�ساب 

التي  الع�سكرية،  الأم��ن��ي��ة  احل��ل��ول  وا���س��ت��م��رار 

اأو  ل��ل��م��ق��اوم��ن  ت��ت��م��ث��ل يف ح���م���ات اغ���ت���ي���ال 

اع��ت��ق��ال��ه��م؛ مم���ا ي��زي��د ح��ال��ة ال��غ�����س��ب داخ���ل 

الأرا�سي املحتلة، فيما يرى خرباء اأن غياب اأفق 

اأي حل وارتفاع وترة ا�ستهداف الفل�سطينين 

انفجار  اأن  اإىل  ي�سران  الأ�سعدة،  جميع  على 

الأو�ساع يف الأرا�سي املحتلة اأ�سبح قريباً.

هل ال�شفة الغربية اأمام 

مواجهة �شاملة؟

ي����ح����ّذر خ������رباء م����ن ت����داع����ي����ات ا����س���ت���م���رار 

مع  التعامل  يف  املتبعة  الإ�سرائيلية  ال�سيا�سات 

ا�ستمرار  على  تعتمد  وال��ت��ي  الغربية،  ال�سفة 

وغياب  القت�سادي”،  و”ال�سام  ال�ستيطان، 

اأي اأفق �سيا�سي، والعتماد على احللول الأمنية 

الع�سكرية.

ويرى اخلرباء اأن موا�سلة اإ�سرائيل لنهجها 

“قريب”  ان���ف���ج���ار  اإىل  ي������وؤدي  ق���د  احل������ايل، 

الأخ��رة  العملية  اأن  اإىل  م�سرين  ل��اأو���س��اع، 

والتي  نابل�ض،  مدينة  يف  الإ�سرائيلي  للجي�ض 

بينهم  فل�سطينين،   3 ا�ست�سهاد  ع��ن  اأ���س��ف��رت 

 40 نحو  واإ���س��اب��ة  النابل�سي،  اإب��راه��ي��م  امل��ق��اوم 

اآخرين، ُتنذر بت�سعيد الأو�ساع بال�سفة.

اأعلن   ،2022 اآب/اأغ�سط�ض   9 والثاثاء 

ج��ي�����ض الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي، ع���رب ح�سابه 

ت�سفية  ا�ستهدفت  عملية  �سن  اأن���ه  ت��وي��رت،  يف 

الذي  النابل�سي،  اإبراهيم  الفل�سطيني  النا�سط 

على  ن��ار  اإط���اق  هجمات  ع��دة  بتنفيذ  يتهمه 

نابل�ض  م��ن��ط��ق��ة  يف  وع�����س��ك��ري��ن  م�����س��ت��وط��ن��ن 

وحميطها.

���س��اع��ات من  بعد  نابل�ض،  ال��ه��ج��وم يف  وج���اء 

توقف هجوم داٍم �سنته اإ�سرائيل على قطاع غزة 

ا�ستمر 3 اأيام )منذ اجلمعة وحتى ليل الأحد-

الإثنن( انتهى بالتو�سل اإىل وقف اإطاق نار، 

بو�ساطة م�سرية، واأ�سفر بح�سب وزارة ال�سحة 

فل�سطينياً   44 ا�ست�سهاد  ع��ن  الفل�سطينية، 

بينهم 15 طفًا، واإ�سابة 360 اآخرين بجراح 

خمتلفة.

قادم” املحتلة  الأرا�شي  يف  “النفجار 
ي��ت��وق��ع اخل��ب��ر يف ال�����س��وؤون الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

اإ���س��رائ��ي��ل  ت���وا����س���ل  اأن  ال���ربغ���وث���ي،  خ���ل���دون 

���س��غ��وط��ه��ا ع���ل���ى ال�������س���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة، الأم�����ر 

لكّن  عام” ل��اأو���س��اع.  ب�”انفجار  ي��ن��ذر  ال���ذي 

الأن��ا���س��ول:  لوكالة  حديث  يف  ق��ال  الربغوثي 

“متى �سيحدث النفجار؟، وكيف؟ من ال�سعب 
حتديد ذلك”.

ت����زداد  “ال�سغوط  اأن  ال���ربغ���وث���ي  وي�����رى 

ب��ال�����س��ف��ة، وال���س��ت��ي��ط��ان ي��ت�����س��اع��د، ل��ي�����ض لأن 

بل لأن متدد  امل�ستوطنن يريدون ذلك فقط، 

الح��ت��ال  دول���ة  م��ن  ر�سمي  ق���رار  ال�ستيطان 

خل��دم��ة امل�����س��ت��وط��ن��ن، ول ي��وج��د ف�����س��ل بن 

والأخرة  الإ�سرائيلية،  واحلكومة  امل�ستوطنن 

ال�سرطة  وجت��ّن��د  ا�ستيطانية  �سيا�سات  تنفذ 

واجلي�ض من اأجل ذلك”.

وتابع: “العملية الأخرة يف نابل�ض، وقبلها 

يف قطاع غزة، هي حماولة اإثبات من احلكومة 

احلالية، القادمة من خلفية غر ع�سكرية، اأنها 

القادمة”،  النتخابات  قبيل  قادرة على احلكم 

يف اإ����س���ارة اإىل رئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة ي��ائ��ر لب��ي��د، 

القادم من خلفية غر ع�سكرية.

“ت�ستثمر  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن  ال��ربغ��وث��ي  وق����ال 

انتخابية”.  اأهداف  اأجل  الفل�سطيني من  الدم 

ال�سفة  يف  امل��ي��دان��ي��ة  “الأمور  اأن  اإىل  م�����س��راً 

ترى  واإ�سرائيل  الت�سعيد،  نحو  ت�سر  الغربية 

اأن���ه���ا ح��ق��ق��ت ن�����س��راً يف ق��ط��اع غ����زة، وب��ال��ت��ايل 

فقد ل تنخرط الف�سائل يف غزة يف حال �سنت 

اإ�سرائيل هجوماً على ال�سفة”، ح�سب تعبره.

اإىل  ال��ربغ��وث��ي،  بح�سب  اإ���س��رائ��ي��ل،  وت�سعى 

الفل�سطينية،  املعنوية  واحل��ال��ة  النموذج  ك�سر 

وتفرقتها عرب فتح جبهات منف�سلة.

الأخ��رة  املواجهة  خال  غزة  على  الق�سف 

التي وقعت يف القطاع/ رويرتز

القت�شادي” يف ال�شفة  “ال�شالم 
الغربية اأثبت ف�شله 

من جهته، يرى الكاتب واملحلل الفل�سطيني، 

ال�سفة  يف  اإ�سرائيل  �سيا�سة  اأن  ع��وك��ل،  ط��ال 

القت�سادي،  ال�����س��ام  على  والقائمة  الغربية 

م��ق��اب��ل ا���س��ت��م��رار ال��ب��ن��اء ال���س��ت��ي��ط��اين، وَج���ّز 

املقاومة  ق��درات  اإ�سعاف  على  القائمة  الُع�سب، 

الفل�سطينية ب�سكل متوا�سل، “لن تنجح”.

بت ال�سام  وقال لاأنا�سول: “اإ�سرائيل جَرّ

الغربية،  وال�سفة  غ��زة  قطاع  مع  القت�سادي 

وثُبت اأنها �سيا�سة فا�سلة”. واأ�ساف: “اإ�سرائيل 

ب��ح��ك��م اأن��ه��ا دول����ة اح���ت���ال، ي��ق��ع ع��ل��ى عاتقها 

تلبية احتياجات ال�سكان، ولكن دون وجود اأفق 

�سيا�سي، فالأمر �سعب، وحالة ال�سراع �ستبقى 

متوا�سلة”.

يحدثها  الذي  اجلرائم  فاإن  عوكل،  بح�سب 

بكل  الفل�سطينية،  امل��ق��اوم��ة  ت��غ��ّذي  الح��ت��ال 

اأ�سكالها، خا�سة يف ال�سفة الغربية. وقال: “كل 

واع��ت��ق��ال، مل  قتل  م��ن  الإ�سرائيلية  امل��ح��اولت 

تنِه املقاومة، بل على العك�ض توّلد جيًا جديداً 

مقاوماً”.

معركة  م��ن  خ��رج��ت  “اإ�سرائيل  واأ����س���اف: 

وقبلها  نابل�ض،  و�سّعدت يف مدينة  غ��زة،  قطاع 

بل  املقاومة  لي�ض  وال�سبب  والقد�ض،  جنن  يف 

تهدف  التي  الإ�سرائيلية،  احلكومات  �سيا�سات 

اإم��ك��ان��ي��ة  اأي  وق��ت��ل  ال��ع��ن�����س��ري،  ال��ف�����س��ل  اإىل 

اأن احلكومة احلالية تريد  اإىل  واأ�سار  للحل”. 

اأن ت��ق��ول جل��م��ه��وره��ا ق��ب��ي��ل الن��ت��خ��اب��ات اإن��ه��ا 

اأكرث  واإنها  الفل�سطينين،  “غر مت�ساهلة مع 
تطرفاً من �سابقتها”.

اإ�شرائيل ت�شعى لفر�ض وقائع جديدة 

على الأر�ض

يف ال�������س���ي���اق، ي���ق���ول م���دي���ر م���رك���ز ي��ب��و���ض 

للدرا�سات ال�سيا�سية )خا�ض(، �سليمان ب�سارات، 

اإن �سيا�سات اإ�سرائيل يف ال�سفة الغربية، تهدف 

ال�سيطرة  ع��رب  ال�����س��راع،  ح�سم  حم��اول��ة  اإىل 

اأك��رب ق��در ممكن م��ن الأرا���س��ي، وتقدمي  على 

ب��دون  للفل�سطينين،  اق��ت�����س��ادي��ة  ت�����س��ه��ي��ات 

اأفق �سيا�سي”، بالإ�سافة اإىل �سيا�سة “َجّز  “اأي 
الُع�سب”.

ي��اأت��ي يف ظل  اأن ذل���ك  اإىل  ب�����س��ارات  واأ����س���ار 

ال�����س��راع  حل��ل  �سيا�سي  اأف���ق  اأي  وج���ود  “عدم 
واإن���ه���اء الح��ت��ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي واإق���ام���ة دول��ة 

فل�سطينية م�ستقلة”.

ال�سرتاتيجيات،  ه��ذه  ا���س��ت��خ��دام  اأن  وب���ّن 

يرتبط مبجموعة حمددات، اأبرزها: “احلراك 

الق�سية  جت���اه  والإق��ل��ي��م��ي  ال����دويل  ال�سيا�سي 

الفل�سطينية املُطالب بفتح اأفق �سيا�سي والعودة 

للمفاو�سات ال�سيا�سية، وهو ما حتاول اإ�سرائيل 

اأن ت��رد عليه من خ��ال ط��رح خ��ي��ارات وبدائل 

منح  خال  من  القت�سادي،  ال�سام  يف  تتمثل 

مقابل  القت�سادية،  المتيازات  من  جمموعة 

ا�ستمرار الحتال وموا�سلة تنفيذ املخططات 

الإ�سرائيلية على الأر�ض”.

القت�سادي”،  “ال�سام  م���ع  وب���ال���ت���وازي 

ع�سكرية  ه��ج��م��ات  “تنفيذ  اإ���س��رائ��ي��ل  ت��وا���س��ل 

بح�سب  والقتل”،  الغتيال  اأو  بالعتقال  �سواء 

اإىل  ت�سعى  اإ�سرائيل  اأن  اإىل  اأ�سار  كما  ب�سارات. 

ال�ستيطان،  عرب  الأر����ض  على  وقائع  “خلق 
متهيداً لأي اأطروحات �سيا�سية مقبلة”.

ولكّن ب�سارات يرى اأن “اإ�سرائيل مل ت�ستطع 

يف  وق���ال  ل�ساحلها”.  ال�����س��راع  م��ف��ه��وم  ح�سم 

هذا ال�سدد: “قد تنجح )اإ�سرائيل( يف حتقيق 

بع�ض الأهداف، لكن يف املقابل ما زالت املقاومة 

والرف�ض ال�سعبي حا�سرين ملخططاتها، وهذا 

ي��ع��ن��ي اأن اإ���س��رائ��ي��ل ت����درك ع���دم ق��درت��ه��ا على 

وا�سرتاتيجي،  ك��ام��ل  ب�سكل  اأه��داف��ه��ا  حتقيق 

اأه����داف����اً م��رح��ل��ي��ة مرتبطة  واإمن�����ا ق���د حت��ق��ق 

تلك  بتغر  تتغر  اأن  وميكن  معينة،  ب��ظ��روف 

الظروف”.

 مع استمرار االغتياالت واالعتقاالت.. هل تنذر سياسة 
إسرائيل بانفجار مواجهة شاملة في األراضي الفلسطينية؟

2022 /  8  /  11    اخلمي�ض 

دعوات لـ »يوم غضب« 
في األراضي الفلسطينية الجمعة 
تنديدا بممارسات جيش االحتالل

سفارة روسيا بالقاهرة تهاجم 
إسرائيل.. اتهمتها بازدواجية المعايير 

وانتقدت دعوات البيد لقصف غزة

 يخطر بهدم 4 مساكن أخرى... 
االحتالل يهدم مسكنا في أريحا 

ويجبر مقدسيا على هدم منزله

البلد-وكاالت نب�ض 

اإىل  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ق����وى  دع����ت  اهلل:  رام 

ي���وم غ�����س��ب اجل��م��ع��ة ت��ن��دي��دا مب��م��ار���س��ات 

ال�سعب  بحق  الإ�سرائيلي  الحتال  جي�ض 

الفل�سطيني

لاأنباء  الفل�سطينية  معا  وكالة  ونقلت 

�سباح الأربعاء عن من�سق القوى والف�سائل 

اجلمعة  اأن  يو�سف  اأبو  وا�سل  الفل�سطينية 

املقبل يوم غ�سب فل�سطيني تنديداً بجرائم 

الحتال بحق ال�سعب الفل�سطيني واأر�سه 

ومقد�ساته

واأ����س���اف اأب���و ي��و���س��ف يف ح��دي��ث لإذاع���ة 

رقعة  ت��و���س��ي��ع  �سيتم  اأن����ه  فل�سطن  ���س��وت 

ال�سعب  للتاأكيد على وحدة  الفعاليات  هذه 

الفل�سطيني يف مواجهة الحتال

ي�����س��ن ح��رب��ا �ساملة  وت���اب���ع: الح���ت���ال 

ال��دف��اع  وع��ل��ي��ه  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ���س��د 

من  ال�سعبية  املقاومة  ا�ستمرار  نف�سه،  عن 

ال�سفة  )يف  يطا  م�سافر  حتى  ق���دوم  كفر 

الغربية(

ا���س��ت�����س��ه��دوا  فل�سطينين  اأرب���ع���ة  وك����ان 

امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى يد  ال�24  ال�����س��اع��ات  خ���ال 

جي�ض الحتال يف ال�سفة الغربية بعد اأقل 

من 48 �ساعة على بدء تنفيذ اتفاق لوقف 

اإ�سرائيل  ال��ن��ار يف ق��ط��اع غ��زة ب��ن  اإط���اق 

وحركة اجلهاد الإ�سامي بو�ساطة م�سرية 

اأنهى ثاثة اأيام من العنف الذي اأ�سفر عن 

اأكرث من  واإ�سابة  44 فل�سطينيا  ا�ست�سهاد 

اآخرين  360

البلد-وكاالت نب�ض 

ان���ت���ق���دت ����س���ف���ارة رو����س���ي���ا يف ال���ق���اه���رة، 

دع��وات   ،2022 اأغ�سط�ض/اآب   9 الثاثاء 

رئ��ي�����ض ال�����وزراء الإ���س��رائ��ي��ل��ي ي��ائ��ر لب��ي��د، 

بق�سف الفل�سطينين يف قطاع غزة، مذكرة 

التي  ب��وت�����س��ا  يتعلق مب��ج��زرة  ف��ي��م��ا  ب��ك��ذب��ه 

ارتكبها “نازيون اأوكرانيون«.

حيث ن�سرت ال�سفارة الرو�سية لدى م�سر 

اتهمت فيها  ر�سالة عرب ح�سابها يف تويرت، 

بن  مقارنة  املعاير،  ب��ازدواج��ي��ة  اإ�سرائيل 

املا�سي،  اأبريل/ني�سان  يف  لبيد،  حم��اولت 

النا�ض يف  وفيات  رو�سيا يف  اللوم على  اإلقاء 

بوت�سا، الذين قتلهم ب�سكل وح�سي النازيون 

الأوك���ران���ي���ون، ودع���وات���ه يف اأغ�����س��ط�����ض/اآب 

لق�سف و�سرب قطاع غزة.

كما ت�ساءلت �سفارة رو�سيا يف القاهرة يف 

نف�ض التغريدة على موقع تويرت: “األي�ست 

ه��ذه معاير م��زدوج��ة وجت��اه��ًا واح��ت��ق��اراً 

كامًا حلياة الفل�سطينين؟!«.

وانتقدتها  لب��ي��د  كتبها  ال��ت��ي  التغريدة 

الفرتة  اإىل  تعود  القاهرة  يف  رو�سيا  �سفارة 

اإ�سرائيل،  خلارجية  وزي���راً  فيها  ك��ان  ال��ت��ي 

�سهر  ل����ل����وزراء، يف  رئ��ي�����س��اً  ي�����س��ب��ح  اأن  ق��ب��ل 

ي��ون��ي��و/ح��زي��ران امل��ا���س��ي،  وك���ان لب��ي��د يرد 

اجلي�ض  ب��اأن  تفيد  تقارير  على  تغريدته  يف 

الرو�سي َقتل عمداً اأكرث من 1300 مدين، 

وهي التهامات التي نفتها رو�سيا. 

ت�������س���اع���دت ح���دة  اأن  ب���ع���د  ذل�����ك  ي����اأت����ي 

اخل���اف���ات ب���ن رو���س��ي��ا واإ����س���رائ���ي���ل، عقب 

ع�سوية  تعليق  ل�سالح  اأب��ي��ب  ت��ل  ت�سويت 

ال��ت��اب��ع  الإن�����س��ان  م��و���س��ك��و مبجل�ض ح��ق��وق 

هها  ل���اأمم امل��ت��ح��دة، والت��ه��ام��ات ال��ت��ي وَجّ

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي ي��ائ��ر لبيد 

ملو�سكو، بارتكاب جرائم حرب يف اأوكرانيا.

ح��ي��ث ا���س��ت��دع��ت م��و���س��ك��و يف وق���ت �سابق 

ال�����س��ف��ر الإ����س���رائ���ي���ل���ي ب����ن ت�����س��ف��ي، ع��ل��ى 

اأث��ار قلقاً  خلفية ت�سريحات لبيد، وهو ما 

الرو�سي  الغ�سب  ت��داع��ي��ات  م��ن  اإ�سرائيلياً 

على و�سعها يف �سوريا.

الرو�سية،  اخلارجية  وزارة  اأ���س��درت  كما 

يف �سهر اأبريل/ني�سان املا�سي، بياناً “قا�سياً 

ب�سكل ا�ستثنائي”، بح�سب ال�سحيفة، و�سف 

مموهة  “حماولة  باأنها  لبيد  ت�سريحات 

ب�سكل �سيئ” ل�ستغال الو�سع يف اأوكرانيا، 

ال��دويل  املجتمع  ان��ت��ب��اه  “�سرف  اأج���ل  م��ن 

املح�سومة،  غر  ال�سراعات  اأق��دم  اأح��د  عن 

ال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي«.

الرو�سية  الع�سكرية  العملية  بداية  منذ 

لتحقيق  ت�سعى  اإ�سرائيل  كانت  اأوكرانيا،  يف 

التوازن بن اإر�ساء حلفائها الغربين وعدم 

فعلياً  اأ�سبحت  ال��ت��ي  رو���س��ي��ا،  �سخط  جلب 

�سيطرتها  م��ن خ���ال  ال�����س��م��ال��ي��ة،  ج��ارت��ه��ا 

الكاملة على الأجواء ال�سورية.

اإىل ع��ق��وب��ات  اإ���س��رائ��ي��ل  ت��ن�����س��م  ل���ذا مل 

عن  وامتنعت  رو���س��ي��ا،  �سد  الغربية  ال���دول 

بيع الأ�سلحة اإىل اأوكرانيا.

اإدان����ة  اإ���س��رائ��ي��ل يف  ت��ب��اط��وؤ  اأدى  ب��ي��ن��م��ا 

غ�سب  اإث��ارة  اإىل  لأوكرانيا،  الرو�سي  الغزو 

اأن حم���اول���ة  وي����ب����دو  امل���ت���ح���دة،  ال�����ولي�����ات 

اإ���س��رائ��ي��ل لإر����س���اء الأخ�����رة ع���رب ت�سديد 

اإزاء رو�سيا عرب الت�سويت ل�سالح  موقفها  

ط��رده��ا م��ن جم��ل�����ض ح��ق��وق الإن�������س���ان، قد 

اأغ�سب الأخرة بدورها.

البلد-وكاالت نب�ض 

الإ�سرائيلي،  الحتال  �سلطات  هدمت 

يف  اأغ��ن��ام  وحظرة  م�سكنا  الأرب��ع��اء،  ام�ض 

برك�سات   4 بهدم  واأخطرت  العوجا،  قرية 

���س��ك��ن��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال�����واد الأح���م���ر ق��رب 

اأريحا ف�سايل �سمال مدينة 

وق�����ال امل�������س���رف ع��ل��ى م��ن��ظ��م��ة ال��ب��ي��در 

مليحات،  ح�سن  البدو  حقوق  عن  للدفاع 

عرب  جتمع  اقتحمت  الح��ت��ال  ق��وات  اإن 

ال��ع��وج��ا �سمال  ب��داي��ة ق��ري��ة  ال���زواه���رة يف 

الطوب  اأريحا، وهدمت م�سكنا من  مدينة 

�سليمان  امل��واط��ن  ف��ي��ه  يقطن  وال�����س��ف��ي��ح، 

ج��ه��ال��ن وع��ائ��ل��ت��ه، ك��م��ا ه���دم���ت ح��ظ��رة 

اأغنام

ون��ق��ل م��ل��ي��ح��ات ع��ن اأح���د اأق��رب��ائ��ه، اأن 

ق�����وات الح���ت���ال اق��ت��ح��م��ت جت��م��ع ال����واد 

ق��رب مع�سكر الح��ت��ال  ال��ب��دوي  الأح��م��ر 

م�ساكن  اأرب��ع��ة  بهدم  واأخ��ط��رت  ف�سايل  يف 

مليحات،  �سليمان  ع���واد  ل��ع��ائ��ات:  ت��ع��ود 

ع��روج،  اب��و  وابراهيم  �سواركة،  وا�سماعيل 

كعابنة و�سليمان 

�سلطات  اأج����ربت  امل��ح��ت��ل��ة  ال��ق��د���ض  ويف 

هدم  على  مواطنا  الإ�سرائيلي،  الحتال 

50 م��رتا  م��ن��زل��ه ال����ذي ت��ب��ل��غ م�����س��اح��ت��ه 

مربعا وياأوي اأربعة اأطفال ووالديهم

واأف������ادت م�����س��ادر حم��ل��ي��ة، ب����اأن ب��ل��دي��ة 

امل��واط��ن منر الرجبي  اأج��ربت  الح��ت��ال 

بيت  الأ�سقرية يف  على هدم منزله يف حي 

حنينا، بحجة البناء بدون ترخي�ض



نب�س البلد – علي عوي�س

حت��ل��م ال�����س��ب��اح��ة ���س��ح��ر ط��ي��ف��ور ال��اع��ب��ة يف 

���س��ف��وف ن�����ادي احل�����س��ن ل��ل�����س��ب��اب ب��االن�����س��م��ام 

املحلية. القيا�سية  للمنتخب وحتطيم االرقام 

ب��داأت  �سنة   14 فئة  ت�����س��ارك يف  ال��ت��ي  �سحر     

اذ  اظافرها  نعومة  منذ  ال�سباحة  يف  م�سريتها 

تذهب  كانت  حيث  عمرها  من  الثامنة  يف  كانت 

احل�سن  ن��ادي  يف  ال�سباحة  م��درب��ة  والدتها  م��ع 

لل�سباب.

  اح��ب��ت ���س��ح��ر ال�����س��ب��اح��ة ه��واي��ة يف ال��ب��داي��ة 

يف  ي�����س��ارك��ون  وه��م  ال�سباحن  ت�ساهد  ك��ان��ت  اذ  

حلم  معها  فبداأ  اجلوائز  ويح�سدون  البطوالت 

التفوق يف هذه الريا�سة وبداأت بتعلم ا�سا�سياتها 

وكان   2018 ع��ام  يف  احل�سن  لفريق  ان�سمت  ثم 

عمرها ع�سر �سنوات.

للتدرب  امل��ن��ا���س��ب��ة  البيئة  ال��ن��ادي  ل��ه��ا  ه��ي��اأ     

ر�سول  الكابنت  املدرب  مع  وخ�سو�سا  والتمرين 

لها  ال��رئ��ي�����س  ال���داع���م  زال  م���ا  ال�����ذي  ال��ع��ج��ي��ة 

معها  متعاونا  وك��ان  معه  تدريباتها  ب���داأت  فقد 

وم�����س��ان��دا ل��ه��ا يف ال��ت��دري��ب��ات وال��ب��ط��والت مما 

جعلها تتعلق اكرث بهذه الريا�سة.

بل  فح�سب  م��اه��رة  ���س��ب��اح��ة  لي�ست  و���س��ح��ر    

التايكوندو  ف��ري��ق  يف  متميزة  الع��ب��ة  اي�سا  ه��ي 

ال�سبع  ع��م��ر  ال��ل��ع��ب يف  ب�����داأت  ح��ي��ث  ال���ن���ادي  يف 

ال�سباحة  على  للرتكيز  مدة   توقفت  ثم  �سنوات 

مهارات  على  التدرب  اىل  عام  منذ  عادت  ولكنها 

ال���ت���اي���ك���ون���دو م�����س��رية اىل ان���ه���ا  اق���رتب���ت م��ن 

ح�سولها على احلزام اال�سود يف االيام القادمة.

 ال�������س���ب���اح���ة ال مت���ث���ل ل�����س��ح��ر ع���ائ���ق���ا ام����ام 

تفوقها  ب��ن  جت��م��ع  ح��ي��ث  ال��درا���س��ي  التح�سيل 

ال���ري���ا����س���ي وم�������س���ت���واه���ا امل���م���ي���ز يف ال��ت��ح�����س��ي��ل 

احد  درا�سة  يف  م�ستقبا  تطمح  وهي  االكادميي 

الفيزياء  او  )كالكيمياء  الطبيعية  العلوم  اق�سام 

او االحياء( 

و�����س����ارك����ت يف ب���ط���ول���ة االن�����دي�����ة ل��ل�����س��ب��اح��ة 

االخ����رية ال��ت��ي ف���از ب��ه��ا ن���ادي احل�����س��ن باملرتبة 

وكانت  التتويج،  عن  عاما   16 غياب  بعد  االوىل، 

وال��ن��ادي  احل�سن  ن��ادي  ب��ن  حمتدمة  املناف�سة 

املناف�سة  نادي احل�سن ح�سم  االرثوذك�سي ولكن 

�سحر  �ساهمت  التي  النقاط  جمموع  يف  بتفوقه 

يف جمع اعلى جمموع منها.

تتميز �سحر يف �سباق امل�سافات الطويلة احلرة 

وت�سعى جاهدة من اجل حتطيم الرقم القيا�سي 

املحلي �سعيا للفوز يف البطوالت الدولية.

  وال����دة ���س��ح��ر ال��ك��اب��نت ���س��ريي��ن ال��ف��اع��وري 

ان  او���س��ح��ت  لل�سباب  احل�سن  ن���ادي  يف  امل��درب��ة 

ال�سباحن  من  كثري  ح��ال  هو  كما  ت��اأث��رت  �سحر 

بابتعادها  احلظر  ت�سبب  حيث  كورونا  بجائحة 

ع��ن ال��ت��دري��ب مل���دة ط��وي��ل��ة وق��ط��ع��ت ان��ت��ظ��ام��ه��ا 

ال�سنة  م��دار  على  يوميا  �ساعتن  ملدة  التدريبي 

ما ت�سبب يف تراجع م�ستواها.

      وقالت الفاعوري  ان �سحر تنتظم حاليا 

يف التدريب بحما�س رغم التعب واالرهاق الذي 

عانت منه ب�سبب غيابها عن التدريب . 

  وزادت ان �سحر �سعرت بالتعب يف وقت �سابق 

تفكر  جعلها  م��ا  و�سعوبته  ال��ت��دري��ب  ك��رثة  م��ن 

جعلها  و�سغفها  طموحها  ان  اال  ال�سباحة  برتك 

حلمها  اىل  ال��و���س��ول  اج��ل  م��ن  امل�سقات  تتحمل 

ال��وط��ن��ي،  املنتخب  اىل  تن�سم  ان  وه��و  امل��ن�����س��ود 

م�سرية اىل ان ذلك امر �سعب ن�سبيا حيث يجب 

حتقيق ارقام معينة يف اختبارات ينظمها االحتاد 

لتمثيل  ال��و���س��ول  اج���ل  م��ن  لل�سباحة  االردين 

امل��ن��ت��خ��ب اال ان��ه��ا م��ت��ف��ائ��ل��ة ب��ان��ه��ا م��ع ال��ت��دري��ب 

�ستحقق حلمها. واملثابرة 

نب�س البلد- عمان

مدينة  ���س��م��اء  يف  االأردين  ال��ع��ل��م  رف����رف   

قونية الرتكية، يف انطاق الن�سخة اخلام�سة 

التي  االإ���س��ام��ي  الت�سامن  األ��ع��اب  دورة  م��ن 

افتتح فعالياتها الرئي�س الرتكي رجب طيب 

اأردوغان، وت�ست�سيفها مدينة قونية الرتكية 

 54 4200 الع���ب والع��ب��ة مي��ث��ل��ون  مب�����س��ارك��ة 

دولة ويتناف�سون يف 21 ريا�سة.

 11 م���ن  ي��ت��ك��ون  ب���وف���د  االأردن  وي�������س���ارك 

وال��ت��اي��ك��وان��دو  ال��ق��وى  “األعاب  وه��ي  ري��ا���س��ة 

وال��رم��اي��ة واجل��م��ب��از وال�����س��ب��اح��ة وامل�����س��ارع��ة 

 3x3 ورف��ع االأث��ق��ال وال��ك��ارات��ي��ه وك��رة ال�سلة 

واملبارزة”. بوك�سينج  والكيك 

وق��ال��ت ال��ل��ج��ن��ة االأومل��ب��ي��ة يف ب��ي��ان ال��ي��وم 

بداأت  االفتتاح،  بداية حفل  بعد  انه  االأربعاء، 

قونية  دورة  يف  امل�ساركة  الريا�سية  البعثات 

العادة  امللعب كما جرت  اأر�سية  اإىل  بالدخول 

حيث رفع العلم االأردين كل من بطل املنتخب 

وبطلة  ال�سعود،  اأبو  اأحمد  للجمباز،  الوطني 

املنتخب الوطني الألعاب القوى، عليا ب�سناق.

تاريخ  حتاكي  فنية  عرو�سا  احلفل  و�سهد 

�سوئية  ع��رو���س  ج��ان��ب  اإىل  ق��ون��ي��ة  م��دي��ن��ة 

با�ستخدام طائرات “الدرون” واألعاب نارية.

االأذري  الرئي�س  االفتتاح  حفل  يف  و�سارك 

اإل���ه���ام ع��ل��ي��ي��ف، ورئ��ي�����س االحت�����اد ال��ري��ا���س��ي 

ل��ل��ت�����س��ام��ن االإ����س���ام���ي ���س��م��و االأم������ري ع��ب��د 

ال���ع���زي���ز ب����ن ت����رك����ي ال���ف���ي�������س���ل، وع������دد م��ن 

ال�����س��خ�����س��ي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة ال��ت��ي 

متثل الدول امل�ساركة.

ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  الع��ب��ا  ودع  ذل����ك،  اإىل 

ل���ل���ت���اي���ك���وان���دو، حم���م���ود ال����ط����راي����رة وي�����ارا 

ربع  الدور  التايكواندو من  يا�سن، مناف�سات 

النهائي.

وف����از حم��م��ود ال���ط���راي���رة يف ال����دور ثمن 

58 كغم بعد  النهائي من مناف�سات وزن حتت 

حمدي  ريا�س  ال�سعودي  الاعب  على  ف��وزه 

ب��ج��ول��ت��ن جل���ول���ة واح������دة، ويف ال������دور رب��ع 

العبور  من  “الطرايرة”  يتمكن  مل  النهائي 

�ساحب  اأم���ام  بخ�سارته  النهائي  ن�سف  اإىل 

ب���والت ج��ورك��ي��م بجولتن  ال��رتك��ي  االأر������س 

دون رد.

الفوز  يا�سن  يارا  الاعبة  بدورها حققت 

مرمي  املالية  الاعبة  على  االأول  نزالها  يف 

اأن تخ�سر  �سيديبي بجولتن دون مقابل قبل 

اأفريقيا  بطلة  اأم���ام  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  ال���دور  يف 

وال���اع���ب���ة االأومل���ب���ي���ة امل��غ��رب��ي��ة ن����دى ل��ع��رج 

بجولتن دون مقابل.

وت�ستكمل اليوم، امل�ساركة االأردنية يف دورة 

الوطني  املنتخب  العب  �سيفتتح  حيث  قونية 

يف  م�ساركته  ال��ط��راب��ي�����س��ي،  اأح��م��د  ل��ل��رم��اي��ة، 

العا�سرة  ال�ساعة  من  بدءا  ال��رتاب  مناف�سات 

املنتخب  العب  و�سيخو�س  �سباحا  والن�سف 

�ساميل،  اأرزوا  احل���رة،  للم�سارعة  ال��وط��ن��ي 

مناف�سات وزن حتت 74 كغم.

الدور  ب�سناق  عليا  الاعبة  �ستخو�س  كما 

ريا�سة  يف  �سيدات  مرت   200 �سباق  من  االأول 

ال�سباق على م�ستوى  نف�س  القوى ويف  األعاب 

الرجال �سيظهر الاعب بال ذياب.

للتايكواندو  الوطني  املنتخب  و�سي�ستكمل 

كل  �سيظهر  حيث  اليوم  ال��دورة  يف  م�ساركته 

من الاعبن والاعبات: جنى عبد الرحيم 

�سقرة وع��ب��د اهلل  اأب���و  ال�����س��ادق وورد  وج��وان��ا 

عياد.

البلد-وكاالت نب�س 

اأن ي��رت��دي  ال���ق���دم ي��ح��دث  يف ع���امل ك���رة 

بع�س الاعبن اأرقاماً غريبة وغري معتادة، 

 2004 اأ�سهرهم العب عربي تويف عام  ويظل 

ال��زروايل،  املغربي ه�سام  �سري، هو  ح��ادث  يف 

ي�سبقه  رقماً مل  ارتدى قمي�ساً يحمل  الذي 

اإليه اأحد، ومل يرتِده اأحد بعده.

يناير/  17 ي���وم  امل��ول��ود  ال����زروايل  ه�����س��ام 

النجاح  ط��ري��ق  �سلك   ،1977 ال��ث��اين  ك��ان��ون 

بعدما  لل�سباب،  امل��غ��رب  منتخب  م��ع  مبكراً 

“اأ�سبال االأطل�س” للتتويج بكاأ�س االأمم  قاد 

النهائي  يف  الفوز  بعد   ،1997 عام  االإفريقية 

اإفريقيا. على جنوب 

املغربي ه�شام الزروايل الذي حمل 

الرقم 0 ومات �شابًا

اإىل  املغرب  اأو�سل  حينه،  يف  التتويج  هذا 

اأقيمت  التي  لل�سباب،  العامل  كاأ�س  نهائيات 

وّدع  وفيها  ماليزيا،  دول��ة  يف  ال��ع��ام  نف�س  يف 

النهائي،  ثمن  ال��دور  من  املناف�سات  املغاربة 

الثنن  بهدف  بالغة  ب�سعوبة  اخل�سارة  بعد 

ام��ت��دت ل�سوطن  اإي��رل��ن��دا، يف م��ب��اراة  اأم���ام 

اإ�سافين، لكن الزروايل مل ي�سارك فيها.

ق��ب��ل م��ون��دي��ال ال�����س��ب��اب، ك���ان ال����زروايل 

ي��وا���س��ل ط��ري��ق��ه ن��ح��و ح��ج��ز م��ك��ان اأ���س��ا���س��ي 

من  ك��ل  �سباك  يف  �سجل  حيث  الت�سكيل،  يف 

ه��ول��ن��دا واأره�����ق دف���اع���ات ك��روات��ي��ا يف دورة 

تعّر�س  اأن��ه  غري  فرن�سا،  يف  الدولية  تولون 

الإ���س��اب��ة خ��ط��رية ح��رم��ت��ه م��ن امل�����س��ارك��ة يف 

امل���ون���دي���ال، ل��ك��ن��ه ���س��اف��ر م���ع امل��ن��ت��خ��ب اإىل 

ماليزيا.

املنتخب  اإي�سال  مبهمة  ال��زروايل  وتكفل 

االأوملبي اإىل دورة االألعاب االأوملبية عام 2000 

يف ���س��ي��دين، ب��ع��د ال��ف��وز ع��ل��ى م�����س��ر ب��ه��دف 

نظيف، واإحرازه هدفاً يف مرمى تون�س، لكن 

يف  الظهور  من  حرمته  “اللعينة”  االإ�سابة 

االأوملبياد.

ت���ع���اف���ى ال����اع����ب م����ن االإ�����س����اب����ة، وع����اد 

الرت�������داء ق��م��ي�����س م��ن��ت��خ��ب امل����غ����رب، ول��ك��ن 

ك��اأ���س االأمم  االأول يف  الفريق  امل��رة م��ع  ه��ذه 

االإفريقية 2002 يف مايل.

الفوز  م��ب��اراة  يف  هدفن  ال���زروايل  �سجل 

على بوركينا فا�سو 2-1، لكن منتخب “اأ�سود 

االأطل�س” ودع البطولة من الدور االأول بعد 

بهدف  واخل�����س��ارة  غ��ان��ا،  م��ع  �سلبياً  ال��ت��ع��ادل 

الاعب  ليكون  اإفريقيا،  اأمام جنوب  لثاثة 

امل��غ��رب يف جميع  ارت���دى قمي�س  ق��د  ب��ذل��ك 

ال�سنية. الفئات 

االأندية التي لعب لها ه�سام الزروايل

ويف م�سريته مع االأندية، بداأ الراحل مع 

فريق يعقوب املن�سور املغمور، ثم نادي احتاد 

ال�سرطة، وفق �سحيفة “املنتخب” املغربية، 

الذي  الرباطي  الفتح  بقمي�س  يلمع  اأن  قبل 

االأوىل  ال��درج��ة  اإىل  وال�سعود  للعودة  ق��اده 

عام 1998.

وبعدها انتقل اإىل مواطنه اجلي�س امللكي، 

ث��م ���س��اف��ر اإىل االإم�����ارات ل��ل��دف��اع ع��ن األ���وان 

املغرب،  اإىل  ليعود  حقائبه  حزم  ثم  الن�سر، 

امللكي،  اجلي�س  م��ع  ثانية  جت��رب��ة  ليخو�س 

توج خالها بلقب كاأ�س العر�س مرتن.

ال�������زروايل  اح������رتف  ال����ف����رتة،  ت���ل���ك  ويف 

يف ال����دوري االأ���س��ك��ت��ل��ن��دي، ووّق����ع ع��ل��ى عقد 

ملدة   )Aberdeen( اأبردين  اإىل  انتقاله 

ث��اث��ة م��وا���س��م، ن���ال ف��ي��ه��ا اإع���ج���اب اأن�����س��ار 

الفريق.

اأن��ظ��ار اجلماهري  امل��غ��رب��ي  ال��اع��ب  ل��ف��ت 

ارت��داء  اخ��ت��ار  بعدما  وال��ع��امل،  اأ�سكتلندا  يف 

ال��ق��م��ي�����س رق���م ���س��ف��ر، وه���و رق���م مل ي�سبق 

املنتخب  ارتداه، وفق �سحيفة  اأن  الأي العب 

املغربية.

وتو�سح ال�سحيفة اأن الزروايل اختار هذا 

الأن  كامل، نظراً  ملو�سم  ارت��داه  الذي  الرقم، 

“زيرو”  لقب  عليه  اأطلقت  وقتها  ال�سحافة 

اخ���ت�������س���اراً ال����س���م���ه، ف���م���ا ك�����ان م���ن���ه ���س��وى 

االحت��اد  لكن   ،”zero“ �سفر  رق��م  اختيار 

انتهاء  بعد  الرقم  بحجب  ق��ام  االأ�سكتلندي 

ذلك املو�سم.

اأب��ردي��ن،  مع  ال���زروايل  تاألق  ما  و�سرعان 

اأوىل م��ب��اري��ات��ه مع  اأح����رز ه��دف��ن يف  ح��ي��ث 

ال��ف��ري��ق، ث��م دخ��ل ال��ت��اري��خ ب��اإح��رازه الهدف 

ل��ل��و���س��ول  ال�����ذي ق�����اده  ل���ل���ن���ادي،   700 رق����م 

وكاأ�س  اأ�سكتلندا  ك��اأ���س  بطولتي  نهائي  اإىل 

الرابطة.

طيفور : احلم باالنضمام لمنتخب السباحة وتحقيق البطوالت 

 العلم األردني يرفرف بافتتاح ألعاب التضامن اإلسالمي بتركيا

 مسيرته الكروية انتهت بطريقة مأساوية.. قصة الالعب 
المغربي الذي حمل الرقم 0 ومات شابًا

البلد-وكاالت نب�س 

�سادت حالة من اال�ستياء والتذمر لدى 

“اإ�سرائيل”  ا�سم  اإلغاء  بعد  االإ�سرائيلين 

خ��ارط��ة  ع��ن  الفيفا”  “موقع  �سفحة  يف 

“االأرا�سي  ب��ع��ب��ارة  وا���س��ت��ب��دال��ه��ا  ال����دول، 

املحتلة”. الفل�سطينية 

مع  اإن  قالت  اإ�سرائيلية  اإع��ام  و�سائل 

لكاأ�س  املنظمة  اللجنة  اإىل موقع  الدخول 

العامل بقطر، لتحديد اأقرب وكالة ل�سراء 

ي��ط��ل��ب  ب�”التظاهرة”  م��ت��ع��ل��ق��ة  ب���اق���ات 

حت���دي���د م���وق���ع وك���ال���ة امل��ب��ي��ع��ات االأق�����رب 

مل����وق����ع امل���������س����رتي، وال����ت����ي حت�����دد ح�����س��ب 

وال�سرق  اآ�سيا  اىل  الدخول  وعند  الدولة، 

ال���دول،  ا���س��ت��ع��را���س جميع  ي��ت��م  االأو����س���ط 

من  ك��ل  ي��ع��رث  ح��ي��ث  اإ���س��رائ��ي��ل،  با�ستثناء 

يبحث بن اأ�سماء البلدان على “االأرا�سي 

املحتلة”. الفل�سطينية 

ف��ي��م��ا ق�����ال ال�����س��ح��ف��ي االإ����س���رائ���ي���ل���ي، 

ن����داف ت�����س��ي��ن�����س��اف��ري، امل��را���س��ل ال��ري��ا���س��ي 

اأن  اأح��������رون��������وت،  ي����دي����ع����وت  ل�������س���ح���ي���ف���ة 

متابعة  ي��ب��دون  االإ�سرائيلين  “ماين 
ح��ث��ي��ث��ة ل���ب���ط���والت ك����اأ�����س ال����ع����امل ل��ك��رة 

ال��ق��دم، وه���ي واح����دة م��ن اأك���ر االأح����داث 

ال���ع���امل، وم����ع ذل����ك، فقد  ال��ري��ا���س��ي��ة يف 

لي�ست  نف�سها  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  ل��ه��م  ات�����س��ح 

املن�سورة على  مدرجة على اخلريطة حقاً 

يف  قطر  مبونديال  اخلا�س  الفيفا  موقع 

�سخ�س  واأي  ال���ث���اين،  ن��وف��م��ر/ت�����س��ري��ن 

�سيكت�سف  ال�سيافة،  حزم  �سراء  يف  يرغب 

القائمة،  يف  م��درج  غري  اإ�سرائيل  ا�سم  اأن 

امل�سمى  الوحيد  باخليار  عنه  وا�سُتعي�س 

وهي  املحتلة”،  الفل�سطينية  “االأرا�سي 
امل��وق��ع  ع��ل��ى  م��وج��ودة  خم�س�سة  �سفحة 

للفيفا”. الر�سمي 

نتائج قرعة كاأ�س العامل

 2022 )رويرتز(

اأح��رن��وت  ي��دي��ع��وت  �سحيفة  واأ���س��اف��ت 

ا�ستياًء  اأث���ار  قطر  ق���رار  اأن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

ق���ال  اإذ  االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ن،  ل�����دى  ك����ب����رياً 

مت  فقد  كبرية،  عار  و�سمة  �أحدهم”اأمام 

ويجب  االأل��ع��اب،  ال�ست�سافة  قطر  اختيار 

اأن  اأن تكون للعامل كله، ولي�س من املمكن 

الفيفا  موقع  على  فقط  اإ�سرائيل  تختفي 

من جميع دول العامل” 

تغيري تاريخ انطالق كاأ�س

 العامل بقطر

ق��ال م�سدر مطلع  وق��ت  ه��ذا يف  ي��اأت��ي 

2022 لكرة القدم يف قطر  اإن كاأ�س العامل 

���س��ت��ن��ط��ل��ق ق��ب��ل ي���وم واح����د م���ن م��وع��ده��ا 

االأ���س��ل��ي، ح���ال م��واف��ق��ة االحت����اد ال���دويل 

)ال���ف���ي���ف���ا( ع���ل���ى اإق����ام����ة ح���ف���ل االف���ت���ت���اح 

 20 يف  امل�سيفة  ل��ل��دول��ة  االأوىل  وامل���ب���اراة 

نوفمر/ ت�سرين الثاين.

باإقامة  تق�سي  االأ�سلية  اخلطة  وكانت 

ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ق��ب��ل م���ب���اراة ق��ط��ر يف 21 

االإك���وادور،  اأم��ام  الثاين  نوفمر/ت�سرين 

وه�����و م����ا خ���ل���ق و����س���ع���اً غ���ري���ب���اً ب���اإق���ام���ة 

مباراتن اأخرين قبل احلفل، ويقام حفل 

اأول مباراة  انطاق  قبل  تقليدياً  االفتتاح 

يف البطولة.

وك�������ان م����ن امل����ق����رر اإق�����ام�����ة م���واج���ه���ة 

ال�سنغال اأمام هولندا يف املجموعة االأوىل، 

املجموعة  اإي��ران يف  اأم��ام  اإجنلرتا  ومباراة 

الثانية قبل حفل االفتتاح يوم االإثنن.

ي���واف���ق روؤ����س���اء االحت�����ادات  اأن  وي��ج��ب 

والرئي�س  للفيفا،  التابعة  ال�ستة  القارية 

لكن  التغيري،  ه��ذا  على  اإنفانتينو  جياين 

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن االإخ��ط��ار امل��ت��اأخ��ر، فمن 

املتوقع اأن يحظى بالدعم.

حفل  اإق���ام���ة  اإىل  ال��ت��ح��ول  و���س��ي�����س��م��ح 

نوفمر/  20 يف  االأوىل  وامل��ب��اراة  االفتتاح 

وهولندا  ال�سنغال  مل��ب��اراة  ال��ث��اين  ت�سرين 

املحلي  بالتوقيت   1300 ال�����س��اع��ة  امل��ق��ررة 

اأن  ع��ل��ى  ال��ث��اين،  نوفمر/ت�سرين   21 يف 

تنطلق يف وقت الحق يف ذلك اليوم.

الثانية  املجموعة  مباريات  تتاأثر  ول��ن 

ال��ت��ي ت�سمل  ب��ال��ت��غ��ي��ريات  ال��ي��وم  ذل���ك  يف 

اأي�����س��اً م��واج��ه��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اأم���ام 

ويلز.

وت�����وق�����ع م���������س����در اآخ���������ر، ق����ري����ب م��ن 

التعديل  ه���ذا  ت��اأك��ي��د  ي��ت��م  اأن  امل�����س��اورات، 

اأن  اإىل  اأق�سى، م�سرياً  يوم اخلمي�س كحد 

حتمل  عدم  ل�سمان  كذلك  يهدف  املقرتح 

لتغيري  اإ���س��اف��ي��ة  اأم������وال  اأي  امل�����س��ج��ع��ن 

رحات ال�سفر اأو مواعيد االإقامة..

 حذف اسم »إسرائيل« من صفحة كأس العالم بقطر يثير استياء تل أبيب.. استبدلوه
 بـ »األراضي الفلسطينية المحتلة«
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 ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم اخل��م��ي�����س، م��ن��اف�����س��ات 

االأردين  الدوري  الرابع ع�سر من  االأ�سبوع 

.2022 للمحرتفن 

عند  م��ع��ان  ن��ظ��ريه  احل�����س��ن  وي�ستقبل 

ال�ساد�سة م�ساء اخلمي�س، على �ستاد احل�سن 

يف اإربد، قبل اأن يلتقي مغري ال�سرحان مع 

�ستاد  على  والن�سف  الثامنة  عند  ال�سلط 

االأمري حممد بالزرقاء.

وي��ل��ت��ق��ي ����س���ح���اب م����ع ال�����وح�����دات ع��ن��د 

امللك  �ستاد  على  اجلمعة  م�ساء  ال�ساد�سة 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ف��ي��م��ا ي���واج���ه ال�����س��ري��ح 

على  والن�سف  الثامنة  عند  الرمثا  فريق 

�ستاد احل�سن.

ال�سبت  ي��وم  اجلولة  مواجهات  وتختتم 

عند  ال��ف��ي�����س��ل��ي  م���ع  االأردن  ���س��ب��اب  ب��ل��ق��اء 

ال�����س��اب��ع��ة م�����س��اء ع��ل��ى ���س��ت��اد ع���م���ان، فيما 

عند  اجلزيرة  نظريه  العقبة  �سباب  يواجه 

التا�سعة والن�سف على ملعب العقبة.

وي��ت�����س��در ال����وح����دات ت��رت��ي��ب ال��ف��رق 

 ،28 الفي�سلي  ي��ل��ي��ه  ن��ق��ط��ة،   30 ب��ر���س��ي��د 

�سحاب   ،18 ال��ع��ق��ب��ة  ���س��ب��اب   ،26 احل�����س��ن 

 ،16 ال�سرحان  وم��غ��ري  االأردن  �سباب   ،17

اجلزيرة   ،13 معان   ،14 والرمثا  ال�سلط 

.10 وال�سريح 

البلد-وكاالت نب�س 

واحدة  كونها  من  عقدين  من  اأك��رث  بعد 

الاعبة  اأعلنت  التن�س،  لعبة  اأ�ساطري  م��ن 

اإنهاء  نيتها  عن  ويليامز  �سريينا  االأمريكية 

م�����س��ريت��ه��ا ال��ري��ا���س��ي��ة غ���ري امل�����س��ب��وق��ة بعد 

بطولة الواليات املتحدة املفتوحة.

على  ن�سرته  م��ق��ال  يف  ويليامز  واأع��رب��ت 

ال���ت���وازن  ن��ي��ت��ه��ا حت��ق��ي��ق   Vogue جم��ل��ة 

تن�س،  االأ�سرية ومهنتها كاعبة  بن احلياة 

وبن م�ساعرها املعقدة حول فكرة االعتزال 

اأو امل�سي قدماً يف اأهدافها.

وق��ال��ت وي��ل��ي��ام��ز ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 42 

اإنها ال  كلمة االعتزال،  اأب��داً  اأحب  “مل  عاماً: 

تبدو يل كلمة حديثة، رمبا تكون اأف�سل كلمة 

لو�سف ما اأنا ب�سدده هي “التطور”، اأنا هنا 

التن�س، نحو  اأتطور بعيداً عن  اأنني  الأخركم 

اأ�سياء اأخرى مهمة بالن�سبة يل”.

بعد  ���س��ي��ك��ون  اع��ت��زال��ه��ا  اأن  اأك�����دت  ف��ي��م��ا 

العام،  ه��ذا  املفتوحة  اأم��ري��ك��ا  بطولة  نهاية 

اأومل��ب��ي��ا  ال�����س��غ��رية  ابنتها  رغ��ب��ة  ع��ن  كا�سفة 

التي  وال��ط��ري��ق��ة  �سقيق،  ع��ل��ى  احل�����س��ول  يف 

يتعن على الن�ساء يف الريا�سة االختيار بن 

تكوين اأ�سرة واال�ستمرار يف اللعب.

م��رة:   23 ���س��ام  ال��غ��ران��د  وت��اب��ع��ت بطلة 

العبة  اأعظم  ل�ست  اإنني  يقول  من  “هناك 
ت��ن�����س ع��ل��ى م��ر ال��ع�����س��ور الأن��ن��ي مل اأجت����اوز 

األقاب الغراند  رقم مارغريت كورت يف عدد 

قبل  حققته  ال��ذي  الرقم  وه��و   ،)24( �سام 

1968، �ساأكون كاذبة  الع�سر احلديث يف عام 

الرقم،  ه��ذا  حتطيم  اأري��د  ال  باأنني  قلت  اإذا 

ول��ك��ن م��ع م���رور االأي����ام ال اأف��ك��ر يف االأم���ر، 

يف  �ساأفكر  �سام  غ��ران��د  لنهائي  و�سلت  اإذا 

االأمر، فاأنا فكرت به كثرياً ومل يجِد نفعاً”.

يف  الفوز  �ستحاول  اأنها  اإىل  اأ���س��ارت  فيما 

قبل  لها  بطولة  اآخر  �ستكون  التي  نيويورك 

االعتزال.

م��و���س��ح��ة اأن��ه��ا ال ت��ب��ح��ث ع��ن اح��ت��ف��االت 

ك��ي��ف��ي��ة  اأع�������رف  ال  “اأنا  ق���ائ���ل���ة:  وداع�����ي�����ة 

اأنني  اعلموا  ولكن  �سيء،  اأ�سواأ  هذا  ال��وداع، 

التعبري  على  ق��درت��ي  م��ن  اأك��رث  لكم  ممتنة 

ف��اأن��ت��م ح��م��ل��ت��وين جت���اه العديد  ب��ال��ك��ل��م��ات، 

تلك  �ساأفتقد  وال��ك��وؤو���س،  االن��ت�����س��ارات  م��ن 

ال��ن�����س��خ��ة م���ن���ي، ت��ل��ك ال���ف���ت���اة ال���ت���ي ل��ع��ب��ت 

و�ساأفتقدكم”. التن�س، 

وف������ازت ���س��ريي��ن��ا وي���ل���ي���ام���ز االأم���ري���ك���ي���ة 

ف��ردي��اً  ل��ق��ب��اً   73 ب���� مي�سيغان  ول���دت يف  ال��ت��ي 

غراند  بطولة   23 اإىل  اإ�سافة  م�سريتها،  يف 

7 األقاب يف وميبلدون، و7 األقاب  �سام وهي 

املتحدة،  الواليات  اأ�سرتاليا، و6 مرات يف  يف 

و3 األ���ق���اب ف��رن�����س��ي��ة- م���ع ف���وزه���ا االأخ����ري 

الكبري يف ملبورن بارك يف عام 2017.

و����س���ي���ط���رت وي���ل���ي���ام���ز وه�����ي ال�����س��ق��ي��ق��ة 

ال�������س���غ���رى ل���اع���ب���ة ف���ي���ن���و����س ع���ل���ى ل��ع��ب��ة 

20 عاماً املا�سية، لكن  ال�سيدات على مدار ال�

حتقيق  باإمكانها  كان  اأن��ه  تعتقد  االأمريكية 

املزيد من م�سريتها “غري العادية”.

ال��ت��ي  “بالطريقة  وي��ل��ي��ام��ز:  واأ���س��اف��ت 

اأراها، كان يجب اأن اأح�سل على اأكرث من 30 

اأتيحت  لقد  الكرى،  االأرب��ع  البطوالت  من 

يل ف��ر���س ب��ع��د ع��ودت��ي م��ن ال�����والدة، حتى 

الطبيعية،  الر�ساعة  اأثناء  األعب  كنت  اإنني 

ال��والدة،  بعد  ما  اكتئاب  فرتة  خال  ولعبت 

التي  بالطريقة  اأظ��ِه��ر  ومل  اأف���ز،  مل  لكنني 

كان ينبغي اأن اأكون بها”.

 Western & بطولة  و�ستكون  ه��ذا 

املتحدة  ال��والي��ات  وبطولة   Southern
املفتوحة التي تنطلق يف وقت الحق من هذا 

ويليامز  بهما  ت�سارك  بطولتن  اآخر  ال�سهر 

قبل االعتزال

نب�س البلد- وكاالت

عن  بر�س”  “االأ�سو�سيتد  وك��ال��ة  ن��ق��ل��ت 

اإن ه���ن���اك اق���رتاح���ا  م�����س��در م��ط��ل��ع ق���ول���ه، 

“فيفا”،  القدم  الدويل لكرة  يدر�سه االحتاد 

النطاق كاأ�س العامل القادمة 2022 قبل يوم 

من املوعد املقرر.

ووف�������ق امل���������س����در ال�������ذي مل ت���ك�������س���ف ع��ن 

يدر�س  “�لفيفا”  فاإن  بر�س”،  “االأ�سو�سيتد 
مع  باللعب  امل�سيفة  للدولة  لل�سماح  خطة 

االإكوادور يف 20 نوفمر.

القرار قد يتخذ يف  فاإن  امل�سدر،  وبح�سب 

غ�سون اأيام من جلنة ت�سم رئي�س “�لفيفا”، 

ال�ست  االحت��ادات  وروؤ���س��اء  اإنفانتينو،  جياين 

لكرة القدم.

حظي  االق�����رتاح  اأن  اإىل  امل�����س��در  واأ����س���ار 

اأمريكا  بتاأييد منظمي البطولة وقادة احتاد 

اأي�سا  اجلنوبية، خال حمادثات �سارك فيها 

احتادي كرة القدم يف قطر واالإكوادور.

وك����ان م��ق��ررا اأن ت��ن��ط��ل��ق م��ب��اري��ات ك��اأ���س 

هولندا  ت��واج��ه  حيث  نوفمر،   21 يف  ال��ع��امل 

1 ظ���ه���را، ب��ال��ت��وق��ي��ت  ال�����س��ن��غ��ال يف ال�����س��اع��ة 

للدوحة. املحلي 

و���س��ت��ل��ع��ب ق���ط���ر واالإك������������وادور اأي�������س���ا يف 

املجموعة االأوىل بعد �ست �ساعات من مباراة 

وال�سنغال. هولندا 

ال���ع���امل  ك����اأ�����س  ان����ط����اق  ا����س���ت���ب���ع���اد  ومت 

ي���وم االأح����د ق��ب��ل ع���دة ���س��ن��وات ع��ن��دم��ا واف��ق 

اأق�������س���ر  زم����ن����ي  ج��������دول  ع����ل����ى  “�لفيفا” 
مع  حمادثات  بعد  يوما   28 مدته  للبطوالت 

�ستخو�س  والتي  اأوروب��ا  يف  ال��دوري  بطوالت 

مباريات االأندية حتى 13 نوفمر.

 انطالق منافسات األسبوع 14 من 
دوري المحترفين لكرة القدم اليوم

 األسطورة »سيرينا ويليامز«
 تعلن اعتزالها التنس نهائيًا بعد 

»أمريكا المفتوحة«!

 تغيير موعد انطالق كأس العالم 
2022.. القرار خالل أيام
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الأخيـرة

 دّربوها بـ20 مليون دوالر، لكّن نهايتها كانت مأساوية..
 تجربة المخابرات األمريكية لتجنيد »قطة«

البلد-وكاالت نب�ض 

خ����ال ف����رة احل�����رب ال����ب����اردة، مل ت��دخ��ر 

املخابرات الأمريكية اأي جهد، جلمع املعلومات 

عن الحتاد ال�سوفييتي، وجربت جميع طرق 

وامل��راق��ب��ة،  التن�ست  اأج��ه��زة  مثل  التج�س�س؛ 

ذات  وح��دث  واجلوا�سي�س،  العماء  جتنيد  اأو 

اأجهزة  ب��ن الث��ن��ن ودجم��ت  اأن مزجت  م��رة 

التن�ست واملراقبة داخل ج�سم اجلا�سو�س.

وع����ن ط���ري���ق ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة م��ع��ق��دة، 

ال�سوت،  لت�سجيل  ميكروفوناً  اأذن��ه  يف  زرع��ت 

اأما  جمجمته،  اأ�سفل  الإر���س��ال  جهاز  وو�سعت 

الإ�سارات فزرعته على طول  لإر�سال  الهوائي 

عموده الفقري وذيله!، نعم ذيله، فاجلا�سو�س 

هذه املرة مل يكن �سوى قط عادي.

تدريب القط على التج�س�س.. العميل 

املثايل الذي لن ي�سك به اأحد

ل يبدو اأن اأحداً يتذكر من اقرح بال�سبط 

مب��ج��رد  ول��ك��ن  اجلا�سو�س”،  “القط  ف��ك��رة 

امل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه��ا، اأ���س��ب��ح م�����س��روع��اً م�����س��رك��اً 

لوكالة  ال��ت��اب��ع  الفنية  اخل��دم��ات  مكتب  ب��ن 

املخابرات املركزية ومكتب البحث والتطوير.

اعتقدت املخابرات الأمريكية اأن ال�سوفييت 

لن ي�سكوا اأبداً يف كون القط جا�سو�ساً اأمريكياً؛ 

اأو  ت�سجيل  باأجهزة  امل��زود  للقط  لذلك ميكن 

اإر���س��ال �سوتي، الق���راب م��ن الأه����داف دون 

عوائق والتن�ست عليهم.

اخلا�س  امل�ساعد  ماركيتي”،  “فيكتور  قال 

 The ال�����س��اب��ق مل���دي���ر ال���وك���ال���ة ، ل�����س��ح��ي��ف��ة

ف��ا���س��ًا،  ك���ان  امل�����س��روع  اإن   Telegraph
“لقد  ماركيتي:  قال  الوقت،  ذلك  يف  و�سنيعاً 

والأ�ساك  البطاريات  وو�سعوا  القطة،  �سقوا 

داخلها، لقد ارتكبوا ب�ساعة«.

�سهور من التدريب وحت�سري اأجهزة 

التج�س�س الدقيقة

امل�سروع  على  ال��ق��ائ��م  ال��ف��ري��ق  على  ك��ان 

ات��ب��اع  ال��ق��ط��ة ع��ل��ى  ب��ت��دري��ب  اأوًل  ي��ق��وم  اأن 

اإن  اأم��ر �سعب للغاية؛ حيث  الأوام���ر، وه��و 

القطة كانت ت�سعر بامللل ب�سرعة ول تطيع 

الأوام������ر ب�����س��ه��ول��ة ك��م��ا اأن���ه���ا ك��ان��ت ت��رك 

مهمتها اأثناء التدريب اإما للنوم اأو لتناول 

الطعام متى ما �سعرت باحلاجة لذلك.

واج��ه  امل�سني  ال��ت��دري��ب  م��ن  �سهور  بعد 

ثانية،  م�سكلة  المريكية  املخابرات  عماء 

حتى  التج�س�س  اأجهزة  اإخفاء  طريقة  وهي 

ل ي��ت��م اك��ت�����س��اف��ه��ا، ف��ك��ان احل���ل ه��و زرع��ه��ا 

بعملية  اجل���ا����س���و����س  ال���ق���ط  ج�����س��م  داخ�����ل 

جراحية، وكانت هذه م�سكلة جديدة.

 ف��اأج��ه��زة التج�س�س يف ذل��ك ال��وق��ت، مل 

ت��ك��ن ك��م��ا ه���ي يف وق��ت��ن��ا احل�����ايل ���س��غ��رة 

ت�����س��ت��خ��دم رق����اق����ات م��ت��ن��اه��ي��ة  اأو  احل���ج���م 

ال�سغر.

ك���ان ع��ل��ى وك��ال��ة امل��خ��اب��رات الأم��ري��ك��ي��ة 

اكت�ساف طريقة تزويد القطة، مبيكروفون 

تلك  ت��زود  وبطارية  اإر�سال  وجهاز  وهوائي 

الأجهزة بالطاقة، وكان يجب األ توؤثر تلك 

اأي من  القطة، على  داخ��ل ج�سم  الأج��ه��زة 

حركاتها الطبيعية، خ�سية اأن تلفت القطة 

اجلا�سو�س النتباه اإليها.

التج�س�س تلك  اأجهزة  ت�سبب  األ   ويجب 

اأي تهيج، يدفع القطة ملحاولة اإخراج اجلهاز 

عن طريق فركه اأو خد�سه اأو لعقه، �ستحتاج 

امل���ع���دات اأي�����س��اً اإىل حت��م��ل درج����ة احل����رارة 

الداخلية للقطة والرطوبة وغرها.

�ساعة احلقيقة والتجربة العملية

 للقط اجلا�سو�س 

يف ال���ن���ه���اي���ة ق����ام����ت وك�����ال�����ة امل����خ����اب����رات 

الأمريكية، ببناء جهاز اإر�سال يبلغ طوله 2 �سم 

القط،  جمجمة  واأ�سفل  اجللد  حت��ت  و�سعته 

وكان العثور على مكان للميكروفون ي�ستطيع 

اأن يلتقط ال�سوت ب�سكل وا�سح اأمراً �سعباً يف 

البداية.

ولكن وقع الختيار على قناة الأذن ليو�سع 

ف��ي��ه��ا امل���ي���ك���روف���ون، ك���ان ال��ه��وائ��ي م�����س��ن��وع��اً 

و�سوًل  الفقري  العمود  على  ناعم  �سلك  من 

كانت هي   امل�ساكل  �سبب  م��ا  اأك��ر  ال��ذي��ل،  اإىل 

ال��ق��ط جعله  لأن ح��ج��م  ن���ظ���راً  ال��ب��ط��اري��ات؛ 

يقت�سر على ا�ستخدام اأ�سغر البطاريات فقط 

وق��ّي��د م��ق��دار ال��وق��ت ال���ذي مي��ك��ن للقط اأن 

ي�سجله.

ال��ت��دري��ب والتح�سر  ���س��ن��وات م��ن   5 ب��ع��د 

داخل  وزراعتها  وجتربتها  الأج��ه��زة  و�سناعة 

ب�سكل جيد،  تعمل  اأن��ه��ا  م��ن  وال��ت��اأك��د  القطة، 

 20 اإىل ح��وايل  برمتها  العملية  تكلفة  و�سلت 

مليون دولر، لكن الأ�سواأ مل ياأت بعد.

داخل  التدريب  من  ال�سنوات  تلك  كل  بعد 

اخلطة  على  �سرفت  التي  وامل��اي��ن  املخترب 

وت��ط��وي��ر الأج����ه����زة، ح���ان وق���ت جت��رب��ت��ه��ا يف 

امليدان.

اإىل  الأمريكية  املخابرات  عماء  فانطلق 

حديقة عامة يف �ساحنة �سغرة، فتحوا الباب 

ال��ق��ط اجل��ا���س��و���س م��ه��م��ت��ه الأوىل،  واأع���ط���وا 

الت�سلل اإىل رجلن يجل�سان على مقعد قريب 

والتن�ست على حمادثتهما. 

م��ن  اأخ����رج����وه����ا  “لقد  م���ارك���ي���ت���ي:  ق�����ال 

ال�����س��اح��ن��ة، وم���ب���ا����س���رة ج�����اءت ����س���ي���ارة اأج����رة 

وده�����س��ت��ه��ا، وه����ا ه���م ج��ال�����س��ون يف ال�����س��اح��ن��ة 

ينظرون اإىل 5 �سنوات من اجلهد و20 مليوناً 

من التكاليف ميتة!«

امل�سكينة  فرانكن�ستاين”  “قطة  تفقد  مل 

اآخر ت�سعة اأرواح لها فح�سب، بل ُقتل امل�سروع 

الأمريكية  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  وث��ائ��ق  ويف  كله، 

املهمة  ف�سل  ورغ��م  ال�سرية،  عنها  ُرفعت  التي 

علمي  اإجن��از  “اإنه  النهائي:  التقرير  يف  ج��اء 

رائع، ملعرفة اأنه ميكن بالفعل تدريب القطط 

ملهام مماثلة”، واأ�سادوا بعلماء وكالة املخابرات 

خل�ست  النهاية  يف  لكن  “الرائد”.  لعملهم 

بالنظر  اأن��ه  اإىل  الأمريكية  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة 

ا�ستخدام  يف  والأمنية  البيئية  “العوامل  اإىل 

ذلك  يكون  لن  بيئة خارجية  التقنية يف  ه��ذه 

عملياً«.

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل اإلقتصادي
anwar.aak@gmail.com

لمن يجرؤ في السير باإلتجاه المعاكس؟
تحديث برامج إعاده البناء مجددًا ؟

ل الإق��ت�����س��ادي والإج��ت��م��اع��ي )اإع�����اده البناء  ال��ت��ح��وُّ ب��رام��ج   ج���اءت منهجية 

ق��درات  تعزيز  نحو  فائقة  بعناية  م�سممة   خ��ط��وات  وف��ق  واملُ���ت���درِّج  )امل��درو���س 

ت�سارع  العامل  ي�سهد  الذي  الوقت  ، يف  والنامية  النا�سئة  الإقت�سادات  واإمكانيات 

اآفاق التحرر الإقت�سادي على النطاقن الإقليمي والعاملي ، يف ظل بروز اأهمية 

اإيجاد  نحو  العاملية  التجارة  منظمة  تر�سمه  ب���داأت  ال��ذي  ال���دويل  التعاون  دور 

مناخ مائم لنمو وت�سجيع الإ�ستثمارات وحترير التجارة. مما اأوجب على كافة 

للتعامل  اإقت�سادياتها وموؤ�س�ساتها  واإع��ادة هيكلة  تهيئة  والدول على  احلكومات 

 ، بُحريَّة  لاأ�سواق  النفاذ  من  والإ�ستفادة  الإنتاجية  قاعدتها  لتو�سيع  باإيجابية 

 ، الإنتاجية  واإمكانياتها  قواعدها  تعظيم  ت�سهدف  الأوىل  اخلطوة  تكون  بذلك 

جّراء الإ�ستفادة من الإندماج يف الإقت�ساد العاملي مبرونة وكفاءة وباأقل اخل�سائر 

ال��دخ��ل،  م�سادر  وتنويع  النمو  م��ع��دلت  وزي���ادة  الإق��ت�����س��ادي  ال��ت��وازن  وحتقيق 

القطاع اخلا�س يف  الب�سري، وتعزيز دور  املال  راأ�س  الإ�ستثمار يف  وتعزيز فر�س 

املناخ  وتوفر   ، اأي�ساً  اإجتماعية  باأهداف  واملالية  الإقت�سادية  القطاعات  تطوير 

خال  من  والوطنية  اخلارجية  الإ�ستثمارات  وج��ذب  التجارة  لتحرير  املنا�سب 

الإدارة  الإدارة احلديثة وف�سل  اأ�ساليب  و تطبيق  املتطورة  التكنولوجيا  توطن 

عن امللكية، و تبادل املعلومات واخلربات على م�ستوى عاملي .

   خ��ر م��ا ن��ب��داأ ب��ه م��ا ه��و ال��ه��دف م��ن وراء ب��رام��ج ال��ت��ح��ول الإق��ت�����س��ادي 

على  اإقت�سرت  كثرة  ح��الت  اأن  ال�سابقة  التجارب  اأظهرت  حيث  والإجتماعي؟ 

برنامج اخل�سخ�سة كبيع موؤ�س�سات الدولة ، وكانت مت�سّرعة واإجتهادات فردية 

�سكلها  يف  كانت  كما   ، ُمر�سية  غر  النتائج  فكانت  اإرجت��ال��ّي��ة  وردود  وع�سوائية 

اأن  يجب  احلقيقية  واأ�سبابها  هدفها  اأن  حيث  اإقت�سادية،  حقيقتها  ويف  �سيا�سية 

غالبية  اأن  اىل  ت�سر  التجارب  اأن  كما   ، اإقت�سادية  م�سكات  معاجلة  يف  تن�َسّب 

اخلا�س  القطاع  اإىل  العامة  الأ���س��ول  ملكية  نقل  اإج����راءات  يف  تتمثل  العقبات 

املُ�ستخدمة بعيداً عن قيا�س  ذات طابع وم�سكات متعلقة باملعاير الإقت�سادية 

الأثر الإجتماعي و�سرورة الن�ساط الإقت�سادي واإنعكا�ساته على املوازنة العامة 

ة اإجراءات التقييم  ين العام الذي ترك اأثراً �سلبياً حول دقَّ واإ�سراتيجية اإدارة الدَّ

الإختيارية  الت�سفية  اإج���راءات  من  القريبة  والتنفيذ  التخطيط  �سوء  ورافقها 

ملوؤ�س�سات الدولة ، بالتايل عدم جناح التجربة ب�سكل عام.

   من هنا نرى اأن عملية حتويل املوؤ�س�سات يحتاج اإىل التخطيط املتاأّن �سواء 

الوقت  توفر  اإىل  حاجة  هناك  اأن  حيث  الإقت�سادي.  اأو  ال�سيا�سي  اجلانب  من 

اإىل نتائج  امل��ع��ام��ات والإج�����راءات و���س��وًل  ال���ازم وال��ك��ايف اإىل درا���س��ة وحتليل 

العمليات التجارية والإدارية واملالية لهذه املوؤ�س�سات لي�س من املنظور التاريخي 

مع  متوافقة  واإقت�سادية  مالية  ومعاير  �سيا�سات  باإتباع  ذلك  تتعدى  بل  فقط 

اإقت�ساد ال�سوق  معاير مهنية دولية التي تلبي اإحتياجات امل�ستثمرين يف بلدان 

املُختلط برقابة منظمة من الدولة.

   ل ميكننا اأن ننظر اإىل عملية التحول الإقت�سادي والإجتماعي دون مناق�سة 

ف��اإن  ال��ب��داي��ة، م��ن هنا  ال��ق��رار ه��و  اأن ه��ذا  اآث��اره��ا على الإقت�ساد الوطني حيث 

�ُسموليَّة التخطيط ت�ستوجب حتديد اأهداف اإ�سراتيجية من الربنامج وميكننا 

واإدارة وتطوير  والت�سغيلية  الإنتاجية  كفاءة  لبع�سها مثل حت�سن  ر  ت�سوُّ و�سع 

ل الإقت�سادي والإجتماعي  امل�سادر والروات الطبيعية كاأحد اأهم مُمكنات التحوُّ

امللكية  وت�سجيع  الأ�سهم  واأ���س��واق  امل��ال  راأ���س  اأ���س��واق  وتنمية  وتطوير  للمجتمع 

مع  ال�سوق  وق���وى  املناف�سة  زي���ادة  على  والعمل  الوطنية  املوؤ�س�سات  يف  العامة 

املحافظة على �سيطرة الإقت�ساد الوطني على القرار الإقت�سادي ، بالقول الَف�سل 

باأن ل يتجاوز ن�سبة الإ�ستثمار الأجنبي ما ن�سبته 15% من بع�س القطاعات مثل 

البنوك ، والروات الطبيعية وحقوق الإمتياز العام من اإت�سالت وكهرباء ومياه 

واأي قطاع له اإرتباط  بالأمن القومي الوطني  .

م ن�ستطيع اأن ن�ستخِل�س اأن الإج��راءات       كيف ميكن حتقيق ذلك ، مما تقدَّ

التمهيدية ت�ستدعي اجلراأة يف قرار الدوران اىل اخللف ، ال�سر بالإجتاه املُعاك�س 

ل الإقت�سادي والإجتماعي جمدداً؟ والتي توفر تطمينات  يف حتديث برامج التحوُّ

يعتز  الكل  الإ�ستحقاق  ج��دارة  اأ�سا�س  على  وكفاءتها  العلمية  الإدارة  مب�ستوى 

اأن تكون عملية ذات طابع عمل موؤ�س�سي و لي�س  بولئه للدولة والنظام . حيث 

�سخ�سي على اأن توَكل املهمة من قبل جلنة  خمتلطة وزارية مب�ساركة خمت�سن 

من جمل�س النواب والأعيان. اإن اإجراء التغير يحتاج اإىل قرار �سيا�سي وفريق 

اأردن امل�ستقبل  اإداري ح�سيف بعيداً عن الأطماع ال�سخ�سية نحو بناء موؤ�س�سات 

اإ�ستعداداً للمرحلة املقبلة ، وع�سر املئوية الثانية . واهلل ويل التوفيق .

د.انور الخفش

في االقتصاد السياسي والمجتمع 

 نب�ض البلد-وكاالت

فرة  ف��ر  ب���داأت  تولكات�سيف  اأدول���ف  ق�سة 

ه��ام��ة م��ن ت��اري��خ ال���ع���امل، يف اأع���ق���اب احل��رب 

كله  ال��ع��امل  اأ�سبح  اأن  وب��ع��د  الثانية،  العاملية 

ع��ل��ى ي��ق��ن م���ن اأن ه��ن��اك ���س��راع��اً حم��ت��م��ًا 

حتول  واللذين  �سابقن،  حليفن  بن  ق��ادم��اً 

الهيمنة  على  يت�سارعان  قطبن  اإىل  بالفعل 

العامل  ب��داأ  �سنوات   5 م��ن  اأق��ل  وبعد  العاملية، 

الوليات  بن  الهيمنة  �سراع  ب��رودة  ي�ست�سعر 

الذي  ال�سراع  ال�سوفييتي،  والحت��اد  املتحدة 

اأر����س معركتها  ب���اردة ك��ان��ت  اإىل ح��رب  حت��ول 

هي العامل باأكمله، ون�سطت الأبحاث العلمية، 

اجلنود  م��ن  ب��دًل  اجلوا�سي�س،  �ساح  وت��ط��ور 

والطائرات واملدافع.

وك����ان����ت ال����ف����رة م����ن اخل��م�����س��ي��ن��ي��ات اإىل 

من  واحدة  الع�سرين،  القرن  من  الثمانينيات 

مبعدلت  رمبا  التج�س�س،  ن�ساط  فرات  اأب��رز 

اأع��ل��ى م��ن اأن�����س��ط��ة ال��ت��ج�����س�����س اأث���ن���اء احل��رب 

بن  �سارية  امل��ع��ارك  وك��ان��ت  الثانية،  العاملية 

اأج���ه���زة امل���خ���اب���رات ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي��ة وم��ث��ي��ل��ت��ه��ا 

الأم���ري���ك���ي���ة، وم����ن ب���ن ه����ذه امل����ع����ارك ك��ان��ت 

بها  يتفاخر  التي  العمليات  اأك��ر  م��ن  واح��دة 

الأم��ري��ك��ي��ون، وه���ي ع��م��ل��ي��ة ج��ا���س��و���س امل��ل��ي��ار 

احلقيقي:  با�سمه  ُي��ع��رف  ك��ان  كما  اأو  دولر، 

تولكات�سيف«. “اأدولف 

كيف بداأ اأدولف تولكات�سيف

 يف ن�ساطه

دولر«  امل��ل��ي��ار  “جا�سو�س  ك��ت��اب  ب��ح�����س��ب 

ل���ل���ك���ات���ب   Billion dollar spy
�سرد  وال��ذي  هوفمان،  اإي.  ديفيد  الأمريكي 

البالغ عدد  باأكملها يف كتابه،  اأحداث العملية 

على  اع��ت��م��د  وال���ذي  �سفحة،   945 �سفحاته 

فرج عنها 
ُ
وثائق امللف الأ�سلي للعملية، التي اأ

ر�سمياً يف 2014؛ مل ت�سَع املخابرات الأمريكية 

“اأدولف تولكات�سيف”، بل كانت  خلف جتنيد 

املبادرة منه �سخ�سياً. 

تولكات�سيف  ج��ورج��ي��ف��ي��ت�����س  اأدول�����ف  ك���ان 

تطوير  جمال  يف  يعمل  اإلكرونيات  مهند�س 

الأف���ي���ون���ك�������س وال������������رادارات ال���ت���اب���ع ل�����س��اح 

ح���اول   ،1977 ع����ام  ويف  ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي،  اجل����و 

مع  التوا�سل  مرة  من  اأكر  “تولكات�سيف” 
�سباط جهاز ال�”�سي اآي اإيه”، والذين عملوا 

يف  الأمريكية  ال�سفارة  يف  ر�سمي  غر  ب�سكل 

مراقبة  حت��ت  بالطبع  ك��ان��ت  وال��ت��ي  مو�سكو، 

جم���ه���ري���ة م����ن ق���ب���ل رج������ال ال����س���ت���خ���ب���ارات 

ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي��ة؛ ول��ك��ن الأم��ري��ك��ي��ن جت��اه��ل��وا 

طلبات تولكات�سيف اأكر من مرة، اإذ كان من 

رمبا  واأن���ه  ف��ي��ه،  م�سكوك  الأم���ر  اأن  البديهي 

يحاول  �سوفييتياً  جا�سو�ساً  تولكات�سيف  يكون 

جهاز “كي جي بي” ال�سوفييتي د�ّسه لاإيقاع 

برجال “�سي اآي اإيه«.

اأدولف تولكات�سيف التوا�سل الجتماعي  

 1978 ع�����ام  م����ن  م�������ار��������س/اآذار  يف  ول���ك���ن 

الدبلوما�سين  اأحد  �سيارة  اآدولف من  اقرب 

الأمريكية  ال�سفارة  يف  العاملن  الأمريكين 

واأل���ق���ى ب��ه��ا ر���س��ال��ة حت��ت��وي ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات 

وبيته  عمله  وم��ك��ان  �سخ�سه  ع��ن  تف�سيلية 

معلومات  واأي�����س��اً  يعمل  وم���اذا  هاتفه  ورق���م 

ت��ق��ن��ي��ة اأول����ي����ة ع���ن ال��ت�����س��ام��ي��م ال��ع�����س��ك��ري��ة 

يعمل عليها. التي  ال�سوفييتية 

وهنا تبخرت اأغلب �سكوك رجال املخابرات 

الأم��ري��ك��ي��ة ح���ول ت��ول��ك��ات�����س��ي��ف، وق�����ررت اأن 

تتوا�سل معه بحذر، وحتاول معرفة ما الذي 

ميكن اأن يقدمه.

م اأدولف  ماذا قَدّ

للأمريكيني؟ تولكات�سيف 

اآي  ال�”�سي  رج��ال  ا�ستطاع  اأي��ام  بعد عدة 

اأن  بعد  تولكات�سيف  م��ع  لقاء  ترتيب  اإيه” 

تاأكدوا متاماً من اأن ل اأحد يتبعه، اأو يراقبه 

م���ن رج�����ال امل���خ���اب���رات ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي��ة، ويف 

وتولكات�سيف  الأم��ري��ك��ي��ن  ب��ن  ت��ع��اون  اأول 

ط��ل��ب م��ن��ه��م م��ب��ل��غ��اً م���ن امل�����ال، م��ق��اب��ل اأن 

ي����زوده����م مب���ع���ل���وم���ات دق���ي���ق���ة ح�����ول ن��ظ��ام 

الذي  ال�سري  الإلكرون  واملاحة  ال��رادار 

الطران  �ساح  ل�سالح  �سخ�سياً  يطوره هو 

.Avionics ال�سوفييتي، وعرف با�سم 

وب��ع��دم��ا اأر���س��ل��ت امل��خ��اب��رات الأم��ري��ك��ي��ة 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإىل  الأول��ي��ة  املعلومات 

الأم�����ري�����ك�����ي�����ة ال����ب����ن����ت����اغ����ون، ج�������اء رده������ا 

“اأدولف  اأر����س���ل���ه���ا  ال���ت���ي  امل���ع���ل���وم���ات  ب������اأن 

اأي  واأن  ل���ل���غ���اي���ة،  م��ه��م��ة  تولكات�سيف” 

م��ع��ل��وم��ات ���س��ي��ق��دم��ه��ا يف الأغ���ل���ب ���س��ت��ك��ون 

بالأهمية نف�سها، اإن مل تكن اأهم.

الأمريكين  ب��ن  التعاون  ا�ستمر  بعدها 

وتولكات�سيف، هذا التعاون الذي غَرّ م�سار 

بالكامل،  الأم��ري��ك��ي  الع�سكري  التخطيط 

وج���ع���ل – ب��ح�����س��ب و����س���ف ال���ك���ت���اب ال����ذي 

اجلو  ���س��اح  – اأ���س��رار  العملية  فيه  ُن�����س��رت 

ك�سفحة  مك�سوفة  وحت��رك��ات��ه  ال�سوفييتي 

كتاب اأمام الأمريكين، فقد ا�ستطاع اأدولف 

ت���ق���دمي م��ع��ل��وم��ات م��وث��ق��ة ودق��ي��ق��ة ت�سل 

�سل�سلة  من:  كل  عن  مهمة  وثيقة   250 اإىل 

ال�سوفييتية م��ن ط��راز  ���س��واري��خ  ج��و- ج��و 

“اآر”مثل : R  R-27 وR-33 وR-60، كما  
امل�ستخدمة  ال�����رادارات  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  ق��دم 

21 و23  امل���ي���غ م���ن ط�������رازات:   يف ط���ائ���رات 

كانت  وال��ت��ي   ،27 ال�سوخوي  وط��ائ��رات  و29 

اأكرب م�ساريع الطران احلربي  اأحد  اآنذاك 

يف الحت����اد ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي، ك��م��ا اأت����اح ك��ذل��ك 

الدفاع اجلوي  رادارات  معلومات مهمة عن 

معلومات  ه��و  قدمه  م��ا  واأه���م  ال�سوفييتي، 

ب��ط��ائ��رات  اخل��ا���س   PESA ال����  رادار  ع��ن 

 PESA رادار  اأول  ك���ان  وال����ذي   31 امل��ي��غ 

يتفوق  وكان  العامل،  يف  رقمي حممول جواً 

التقليدية. امليكانيكية  الرادارات  على 

 اأدولف تولكات�سيف يف مو�سكو 

االجتماعي التوا�سل 

ب��ف�����س��ل اأدول��������ف ا����س���ت���ط���اع ����س���اح اجل���و 

ال�سراعات  اأغلب  على  ال�سيطرة  الأمريكي 

ال�سوفييتي  الت�سليح  تنتهج  التي  الإقليمية 

اإفريقيا واأمريكا الاتينية وكوريا  مثل دول 

خا�سوها  التي  اجلوية  وامل��ع��ارك  ال�سمالية، 

اأثناء ق�سف ليبيا يف الثمانينيات وا�ستطاعوا 

وكذلك  الليبية،  الطائرات  على  الت�سوي�س 

تولكات�سيف  وفر  كما  الليبي،  اجلوي  الدفاع 

اجلو  �ساح  طائرات  جعلت  دقيقة  معلومات 

اجلي�س  اأم����ام  مت��ام��اً  مك�سوفة  ال�سوفييتي 

املهند�سن  مب��ع��ل��وم��ات��ه  و���س��اع��د  الأم��ري��ك��ي، 

الأم��ري��ك��ي��ن ع��ل��ى ت��ط��وي��ر و���س��ائ��ل الإع��اق��ة 

املنا�سبة. والت�سوي�س 

اإيه” باأن  اآي  “�سي  اع��رف جهاز  ولحقاً 

قرابة  اأمريكا  على  وّف��ر  تولكات�سيف  اأدول��ف 

اأبحاث  على  �سُت�سرف  كانت  دولر،  ملياري 

ت��ط��وي��ر ����س���اح اجل����و الأم����ري����ك����ي، ل��ي�����س��ب��ح 

ق����ادراً ع��ل��ى ال��ت�����س��دي ل��ل��ق��ف��زة ال��ت��ي حققها 

اآن�������ذاك،  ال�����س��وف��ي��ي��ت يف جم�����ال ال����ط����ران 

ل  دولر”،  “املليار  جا�سو�س  كتاب  وبح�سب 

اأدول���ف  قدمها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  بع�س  ت���زال 

عن  الك�سف  وق��ت  ح��ت��ى  ���س��رّي��ة  تولكات�سيف 

.2014 العملية عام 

اأدولف تولكات�سيف جا�سو�س  �سقوط 

املليار دوالر 

بح�سب وثائق العملية الواردة يف الكتاب، 

قوية  برغبة  حم��ّم��ًا  ك��ان  تولكات�سيف  اأن 

الذي  العذاب  من  زوجته  لعائلة  بالنتقام 

ر���س��ل والدها 
ُ
اأم��ه��ا واأ ع��دم��ت 

ُ
اأ ذاق��ت��ه، حيث 

اأع���ده���ا  ال���ت���ي  ال���ت���ع���ذي���ب  م��ع�����س��ك��رات  اإىل 

قبل  �ستالن  جوزيف  ال�سوفييتي  الرئي�س 

احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة وب��ع��ده��ا، وال��ت��ي 

اأق��ام��ه��ا مل��ع��اق��ب��ة م��ع��ار���س��ي��ه. وق���ال ال��ك��ت��اب 

للفكر  م��ع��ار���س��اً  ك��ان  اإن���ه  تولكات�سيف  ع��ن 

ال�سيوعي ب�سدة، واأراد اأن ينتقم من  الدولة 

ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي��ة ب��ك�����س��ف اأ�����س����راره ال��ع�����س��ك��ري��ة 

للوليات املتحدة، ومل يكن هدفه الأول هو 

املال.

 1985  حلظة اعتقال اأدولف تولكات�سيف 

الجتماعي التوا�سل 

اأدول��ف  ب��ن  الكبر  ال��ت��ع��اون  وبعد  لكن، 

يونيو/  13 ويف  والأم��ري��ك��ي��ن  تولكات�سيف 

اأث��ن��اء حم��اول��ة اأح��د عماء   1985 ح��زي��ران 

املخابرات الأمريكية لقاء اأدولف يف مو�سكو 

مت اع��ت��ق��ال الث��ن��ن م��ع��اً ب��وا���س��ط��ة ال��ق��وات 

ال�سوفييتية  للمخابرات  التابعة  اخلا�سة 

وُعرفت با�سم جمموعة “األفا”، وكان عميل 

حتوي  حقيبة  يحمل  الأمريكية  املخابرات 

واأج��ه��زة  ت�سوير  وك��ام��رات  ���س��ري��ة  وث��ائ��ق 

الأم��ري��ك��ي��ة  اجل���ه���ود  اأدت  ول���ك���ن  ت��ن�����س��ت، 

يف  وف�سلت  �سراحه،  لإط��اق  الدبلوما�سية 

وبعد  تولكات�سيف،  اأدول��ف  ح��ول  التفاو�س 

ع��دم 
ُ
اأ اأ�سهر،   10 ح��وايل  ا�ستمرت  حماكمة 

اأدول�����ف ت��ول��ك��ات�����س��ي��ف ب��ت��ه��م��ة اخل��ي��ان��ة ع��ام 

1986، بعدما ت�سبب يف  اأحد اأكرب ت�سريبات 

ال�سوفييتي الطران  �ساح 

  أراد االنتقام لزوجته من ستالين، فباع أسرار دولته ألمريكا! أدولف 
تولكاتشيف “جاسوس المليار”

 إيلون ماسك يتجهز 
لـ »معركته« مع تويتر.. باع 
أسهمًا من شركة تسال بنحو

 7 مليارات دوالر
البلد-وكاالت نب�ض 

اإيلون ما�سك،  باع امللياردير الأمريكي 

اأ�سهماً  ت�سا،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

�سركة �سناعة  دولر يف  مليار   6.9 بقيمة 

ال�سيارات الكهربائية، اإذ كتب على توير 

ي��ق��ول اإن���ه م��ن ال�����س��روري جت��ن��ب البيع 

ال���ط���ارئ لأ���س��ه��م ت�����س��ا و���س��ط م��واج��ه��ة 

ق��ان��ون��ي��ة م��ع ���س��رك��ة ت��وي��ر ف��ي��م��ا يتعلق 

44 مليار دولر. ب�سفقة ا�ستحواذ بقيمة 

قد  العامل،  اأث��ري��اء  اأغنى  ما�سك،  ك��ان 

قال يف اأبريل/ني�سان اإنه ل توجد خطط 

وذلك  ت�سا،  اأ�سهم  املزيد من  لبيع  لديه 

بعد اأن باع اأ�سهماً بقيمة 8.5 مليار دولر 

يف ال�سركة اآنذاك.

اإىل  اأ����س���اروا  ق��ان��ون��ي��ن  خ���رباء  اأن  اإل 

توير  م��ع  معركته  ما�سك  خ�سر  اإذا  اأن��ه 

ج�����رب ع��ل��ى اإمت�����ام ع��م��ل��ي��ة ال���س��ت��ح��واذ 
ُ
واأ

اأن  املحتمل  فمن  قا�سية،  غرامة  دف��ع  اأو 

ي�سطر لبيع املزيد من اأ�سهم ت�سا.

وت���خ���ل���ى م���ا����س���ك ع����ن ات���ف���اق���ه ال����ذي 

ل�سراء  اأبريل/ني�سان   25 يف  اإليه  تو�سل 

وي��واج��ه  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  من�سة 

اجل��ان��ب��ان م��ع��رك��ة ق��ان��ون��ي��ة م��ط��ول��ة قد 

الدولرات. ويتجه  تكلف ما�سك مليارات 

اأك��ت��وب��ر/  17 يف  امل��ح��ك��م��ة  اإىل  اجل��ان��ب��ان 

ت�سرين الأول.

ب��اع  ل��اأ���س��ه��م،  ب��ي��ع  اأح���دث عملية  ويف 

ب��ن  ���س��ه��م  م���ل���ي���ون   7.92 ن���ح���و  م���ا����س���ك 

اخل��ام�����س وال��ت��ا���س��ع م��ن اأغ�����س��ط�����س/اآب، 

وف��ق��اً لإف�����س��اح��ات م��ت��ع��ددة اإىل اجل��ه��ات 

 155.04 الآن  ميتلك  وه���و  التنظيمية. 

مليون �سهم يف ت�سا.

وبذلك يرتفع اإجمايل مبيعات ما�سك 

دولر  مليار   32 ح��وايل  اإىل  الأ�سهم  م��ن 

خال اأقل من عام.

ق���ررت  “توير” ق���د  ���س��رك��ة  وك���ان���ت 

م��ق��ا���س��اة امل���ل���ي���اردي���ر الأم���ري���ك���ي اإي���ل���ون 

�سراء  ب�”تنفيذ” �سفقة  لإلزامه  ما�سك، 

ة، مما قد يكلفه مليار دولر ر�سوم  املن�سّ

ال�سفقة. ف�سخ 

ب��ري��ت ت��اي��ل��ور، رئ��ي�����س م��وق��ع ت��وي��ر، 

ق���ال يف ت��غ��ري��دة ن�����س��رت��ه��ا وك��ال��ة الأن��ب��اء 

الفرن�سية اإّن “جمل�س اإدارة توير ملتزم 

املّتفق  بال�سعر وال�سروط  ال�سفقة  باإمتام 

“نحن  م�����س��ي��ف��اً:  ما�سك”،  م���ع  ع��ل��ي��ه��ا 

اأننا �سننت�سر”. واثقون من 

اإيلون  اأن قال امللياردير  ياأتي هذا بعد 

التنفيذي ل�سركة ت�سا،  ما�سك، الرئي�س 

مليار   44 قيمته  البالغ  اتفاقه  األغى  اإن��ه 

اأن  م�سيفاً  ت��وي��ر،  �سركة  ل�����س��راء  دولر 

تقاع�ست  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  ���س��رك��ة 

ع��ن ت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات ح���ول احل�����س��اب��ات 

الوهمية على من�ستها.


