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األنوية االستيطانية ..مشروع صهيوني
الستكمال احتالل مدن فلسطين الساحلية

الصفدي يلتقي وزير التنمية
الدولية الكندي
نب�ض البلد -عمان

ب�ح��ث ن��ائ��ب رئ�ي����س ال� � ��وزراء ووزي ��ر
اخل��ارج �ي��ة و� � �ش � ��ؤون امل �غ�ت�رب�ي�ن� ،أمي ��ن
ال� ��� �ص� �ف ��دي ،خ �ل��ال ا� �س �ت �ق �ب��ال��ه ،ام ����س
الأربعاء ،وزير التنمية الدولية الكندي،
هارجيت �ساجان ،فر�ص تو�سعة التعاون
االقت�صادي بني البلدين ال�صديقني يف
جم��االت ت�شمل الزراعة واملياه والطاقة
والتجارة ،والإفادة من الكفاءات الأردنية
يف �سوق العمل الكندي.
و�أكد ال�صفدي و�ساجان جناعة قنوات
التن�سيق يف املجاالت التنموية ،واحلر�ص
على تطوير ع�لاق��ات ال�صداقة القوية
بني الأردن وكندا.

وث� ّم��ن ال�صفدي ج�ه��ود ك�ن��دا يف رفد
العملية التنموية يف اململكة ،وم�ساعدة
الأردن ع� �ل ��ى م ��واج � �ه ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات
االقت�صادية وتبعات الأزم��ات الإقليمية،
�سيما عبء اللجوء.
و�شكر كندا على دعمها لوكالة الأمم
امل �ت �ح��دة لإغ ��اث ��ة وت �� �ش �غ �ي��ل ال�لاج �ئ�ين
الفل�سطينيني (الأن��روا) ،م�ؤكدا �ضرورة
ا� �س �ت �م��رار ت ��وف�ي�ر ال ��دع ��م ال �ل ��ازم ل�ه��ا
لتمكينها م��ن ال �ق �ي��ام ب��واج�ب��ات�ه��ا وف��ق
تكليفها الأممي.
وا� �س �ت �ع��ر���ض ال � ��وزي � ��ران ع � � ��دداً م��ن
الق�ضايا الإقليمية والدولية .
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«وكالء السياحة» :رحلة العمرة
برا  225و 425دينار جوا
نب�ض البلد – دالل عمر

نب�ض البلد-وكاالت

� �ص��در ح��دي �ث �اً ع��ن امل��رك��ز الفل�سطيني
للدرا�سات الإ�سرائيلية م��دار العدد  86من
ف�صلية ق�ضايا �إ�سرائيلية  ،حتت عنوان مدن
ال�ساحل املختلطة :التهويد وم��واج�ه�ت��ه ،

يركز على اال�ستيطان املتجدد يف قلب مدن
ال�ساحل الفل�سطينية التي هُ جر منها معظم
�أه�ل�ه��ا الأ��ص�ل�ي�ين ع��ام  ،1948وب�ق�ي��ت فيها
�أقلية فل�سطينية عربية حتاول احلفاظ على
هويتها ،وت�شكل حار�ساً لذاكرة املكان :يافا

وحيفا وال�ل��د والرملة وع�ك��ا ،فيما تتعر�ض
ملحاولة حمو متجددة ومت�صاعدة
ي���ض��يء ال �ع��دد ع�ل��ى م��ا ك�شفت ع�ن��ه ه ّبة
�أي � ��ار يف ال �ع��ام ( 2021ه �ب��ة ال �ك��رام��ة) من
ع�م��ق ال�ت���ص��دع��ات ال�ق��وم�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة

وزير التنمية الدولية الكندي يؤكد أهمية
شراكة بالده مع األردن

نب�ض البلد -عمان

�أك� ��د وزي� ��ر ال�ت�ن�م�ي��ة ال��دول �ي��ة ال �ك �ن��دي،
هارجيت �سجان� ،أهمية ال�شراكة القائمة
بني الأردن وكندا ،والتطور الذي ت�شهده يف
خمتلف املجاالت ،معتربا الأردن �شريكا قويا
لكندا يف املنطقة.
و�أ�� �ض ��اف � �س �ج��ان ،يف م�ق��اب�ل��ة م��ع وك��ال��ة

الأنباء الأردنية (برتا) ،على هام�ش زيارته
للمملكة� ،أن الأردن الع��ب وق��ائ��د م�ه��م يف
ا�ستقرار املنطقة ،و�أن كندا تقدر هذا الدور
املهم.
و�أ�شاد الوزير الكندي بدور الأردن بقيادة
جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف املنطقة ،ويف
م�ضيه ب��الإ��ص�لاح��ات املهمة يف القطاعات

الحواتمة يؤكد دعم مديرية األمن
العام للمتقاعدين
نب�ض البلد -عمان

�أك��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�ل�اح م ��ن امل �ت �ق��اع��دي��ن،
و�إيالئهم جل الرعاية واالهتمام ،تقديراً
لعطائهم ،وت�ضحياتهم امل�شرفة.
جاء ذلك خالل زيارته ام�س الأربعاء،

مل�ؤ�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 �إ� �س �م��اع �ي��ل
ال�شوبكي ،وعدداً من م�س�ؤوليها.
وب �ي�ن ال� �ل ��واء ال ��رك ��ن احل� ��وامت� ��ة� ،أن
ه��ذا اللقاء ي�أتي تنفيذاً لتوجيهات امللك
عبداهلل الثاين ،القائد الأعلى.
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دعوات لـ «يوم غضب» في
األراضي الفلسطينية الجمعة تنديدا
بممارسات جيش االحتالل
نب�ض البلد-وكاالت

رام اهلل :دع� ��ت ق� ��وى ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة �إىل
ي ��وم غ���ض��ب اجل �م �ع��ة ت �ن��دي��دا مب�م��ار��س��ات
جي�ش االح�ت�لال الإ�سرائيلي بحق ال�شعب
الفل�سطينيونقلت وكالة معا الفل�سطينية

للأنباء �صباح الأرب �ع��اء ع��ن من�سق القوى
والف�صائل الفل�سطينية وا�صل �أبو يو�سف �أن
اجلمعة املقبل يوم غ�ضب فل�سطيني تنديداً
بجرائم االحتالل.
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مع استمرار االغتياالت واالعتقاالت ..هل تنذر سياسة
إسرائيل بانفجار مواجهة شاملة في األراضي الفلسطينية؟
نب�ض البلد-وكاالت

تعتمد ال�سيا�سة الإ�سرائيلية يف ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة ع�ل��ى ت�صعيد ح��رك��ة اال�ستيطان
على ح�ساب الفل�سطينيني ،وغ�ي��اب الأف��ق
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،وا� �س �ت �م��رار احل� �ل ��ول الأم �ن �ي��ة
الع�سكرية ،التي تتمثل يف حمالت اغتيال

للمقاومني �أو اعتقالهم؛ مم��ا يزيد حالة
ال �غ �� �ض��ب داخ� ��ل الأرا� � �ض� ��ي امل �ح �ت �ل��ة ،فيما
ي��رى خ�براء �أن غياب �أف��ق �أي ح��ل وارت�ف��اع
وت�يرة ا�ستهداف الفل�سطينيني على جميع
الأ�صعدة ،ي�شريان �إىل �أن انفجار.
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واالقت�صادية التي ت�شهدها م��دن ال�ساحل،
التي يطلق عليها يف اخل�ط��اب الإ�سرائيلي
املدن املختلطة  ،التي تفاقمت خالل العقدين
الأخ�ي�ري ��ن ب�سبب الت�ضييق الإ��س��رائ�ي�ل��ي
املمنهج على الفل�سطينيني.
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الممثل اإلقليمي للفاو  :األردن يمتلك رؤية
ثاقبة للمشكالت واألزمات

ذات الأول��وي��ة من �أج��ل منو �شامل للجميع
وم���س�ت��دام ،وت��وف�ير ف��ر���ص ال�ع�م��ل ،خا�صة
لل�شباب وتوفري البيئة املمكنة لهم للإجناز
وال �ع �ط��اء.وب�ي�ن �أن زي��ارت��ه ل� �ل ��أردن ،ال�ت��ي
ت�ستمر عدة �أيام ،تهدف �إىل تعزيز دعم كندا
لال�ستجابة لالجئني. ،
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نب�ض البلد -عمان

ح��ذر امل�م�ث��ل الإق�ل�ي�م��ي ل�ل���ش��رق الأدن ��ى
و�شمال �أفريقيا ملنظمة الأغ��ذي��ة والزراعة
للأمم املتحدة (الفاو) الدكتور عبد احلكيم
ال��واع��ر ،م��ن خ�ط��ورة واق��ع الأم��ن الغذائي
يف ظل التحديات التي رافقت �أزم��ة احلرب
ال��رو� �س �ي��ة الأوك� ��ران � �ي� ��ة ،وم� ��ا راف �ق �ه��ا من

اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية
واليونيسف
نب�ض البلد -عمان

توقع رئي�س جلنة ال�سياحة الدينية
يف جمعية وكالء ال�سياحة وال�سفر بالل
روب �ي��ن ،ان ت �ت �ج��اوز �أع� � ��داد امل�ع�ت�م��ري��ن
الأردن�ي�ين خ�لال مو�سم العمرة احلايل
� 200أل��ف معتمر من خ�لال ال�سفر جواً
وبراً مقارنة ب�أعداد املعتمرين يف املو�سم
املا�ضي الذي بلغ � 60إىل � 65ألف معتمر.
وقال روبني يف حديث خا�ص لـ”نب�ض
البلد” ان �أع ��داد املعتمرين االردن�ي�ين
لغاية �صباح الأم ����س الأرب �ع��اء جت��اوزت
ثالثة �آالف معتمر حيث ي�صل �سعر رحلة
العمرة براً  225ديناراً لل�شخ�ص الواحد،
و 425ديناراً فما فوق جواً.
و�أ� �ش��ار �إىل ان �أع ��داد املعتمرين ب��راً

ي�ف��وق �أع ��داد املعتمرين ج ��واً ،و�أك ��د انه
مت مغادرة �ألف معتمر جواً خالل االيام
الع�شرة االخرية .
وتابع ان الإقبال املرتقع على �أعداد
املعتمرين ي�ؤ�شر على عودة احلياة ملو�سم
العمرة تدريجياً ال �سيما وان  116مكتباً
��س�ي��اح�ي�اً ت�ع�م��ل خ�ل�ال م��و� �س��م ال�ع�م��رة
احلايل والذي بد�أ من االول من �شهر �آب
احل��ايل وينتهي يف العا�شر من حزيران
م��ن ال�ع��ام املقبل ليكون املو�سم احل��ايل
الأطول منذ �أعوام ما�ضية.
و�أكد روبني �أن الت�أ�شرية الإلكرتونية
التي �أعدتها ال�سلطات ال�سعودية �سهلت
على املعتمرين .

وق��ع ��ص�ن��دوق امل�ع��ون��ة ال��وط�ن�ي��ة ام�س
الأربعاء ،اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم
املتحدة للطفولة (اليوني�سف) ،لتنفيذ
برامج لأطفال الأ�سر املنتفعة من برامج
ال�صندوق ،عرب مراكز “مكاين” التابعة
للمنظمة و�شركائها مبا فيها مراكز وزارة
التنميةاالجتماعية.

وت�ه��دف االتفاقية ،اىل �إحل ��اق �أطفال
الأ�سر املنتفعة من برامج �صندوق املعونة
ال��وط �ن �ي��ة وال �ت��ي ت �ت��راوح �أع �م��اره��م بني
 18-1عاماً ،بالربامج التي تنفذها مراكز
“مكاين” .وق ��ال م��دي��ر ع��ام ال�صندوق
ب��ال��وك��ال��ة ال ��دك �ت ��ور ب� ��رق ال �� �ض �م��ور� ،إن
االتفاقية �ستعمل على رفع القدرات .
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تغري على �أ�سعار �صرف العمالت والوقود
والأ�سمدة ،ما �أث��ر على �أ�سعار الغذاء جراء
الو�ضع الأمني ملعابر وممرات �شحن الغذاء.
وقال م�ساعد املدير العام ملنظمة “الفاو”
لوكالة الأنباء الأردنية (برتا) خالل زيارته
ل�ل�أردن� ،إن �أغلب ال��دول العربية تعي�ش يف
منطقة جافة و�شبه �صحراوية ،وتعاين قل ًة

يف الأرا�ضي الزراعية و�شحا يف املوارد املائية،
ناهيك ع��ن تبعات ظ��اه��رة التغري املناخي
التي فاقمت موجات اجلفاف و�ضاعفت من
درج��ات احل��رارة .كما �أدى التغري املناخي-
وف�ق��ا ل�ل��واع��ر� -إىل ان ��دالع ال�ف�ي���ض��ان��ات يف
بع�ض املناطق .
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لقاء تجاري صناعي أردني فلسطيني
في غرفة تجارة األردن
نب�ض البلد -عمان

بحثت غرفتا جت��ارة و�صناعة الأردن،
ام�س الأرب �ع��اء ،مع وف��د من غرفة جتارة
و��ص�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�س غرفة جت��ارة الأردن
جمال الرفاعي� ،إن االقت�صاد الفل�سطيني،

ح� ��ول ال �ت �ح��دي��ات �إىل ف��ر���ص وق���ص����ص
جن��اح ،وو�صل �إىل دول يف العامل ،مل يكن
�أح��د يتخيل الو�صول �إليها ،م��ؤك��داً قدرة
ال���ص�ن��اع��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ع �ل��ى امل�ن��اف���س��ة
والو�صول لأ�سواق جديدة .و�أ�شار الرفاعي
�إىل �أن القطاع اخلا�ص الأردين مرتبط مع
العديد من اجلهات الر�سمية،
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سفارة روسيا بالقاهرة تهاجم إسرائيل ..اتهمتها بازدواجية
المعايير وانتقدت دعوات البيد لقصف غزة
نب�ض البلد-وكاالت

انتقدت �سفارة رو�سيا يف القاهرة ،الثالثاء � 9أغ�سط�س/
�آب  ،2022دع��وات رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي يائري البيد،
بق�صف الفل�سطينيني يف قطاع غ��زة ،م��ذك��رة بكذبه فيما
يتعلق مبجزرة بوت�شا التي ارتكبها “نازيون �أوكرانيون».
حيث ن�شرت ال�سفارة الرو�سية ل��دى م�صر ر�سالة عرب
ح�سابها يف تويرت ،اتهمت فيها �إ�سرائيل بازدواجية املعايري،
مقارنة بني حماوالت البيد ،يف �أبريل/ني�سان املا�ضي� ،إلقاء
اللوم على رو�سيا يف وفيات النا�س يف بوت�شا ،الذين قتلهم
ب�شكل وح�شي النازيون الأوكرانيون ،ودعواته يف �أغ�سط�س/
�آب لق�صف و�ضرب قطاع غزة.
كما ت�ساءلت �سفارة رو�سيا يف القاهرة يف نف�س التغريدة
على موقع تويرت�“ :ألي�ست هذه معايري مزدوجة وجتاه ً
ال
واحتقاراً كام ً
ال حلياة الفل�سطينيني؟!».
التغريدة التي كتبها البيد وانتقدتها �سفارة رو�سيا يف
القاهرة تعود �إىل الفرتة التي كان فيها وزيراً.
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الحواتمة يؤكد دعم مديرية األمن العام للمتقاعدين

نب�ض البلد -عمان

�أك��د مدير الأم��ن العام ال�ل��واء الركن ح�سني احلوامتة،
ح��ر���ص امل��دي��ري��ة ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال�ت��وج�ي�ه��ات امللكية

ال�سامية ،ب��دع��م رف��اق ال�سالح م��ن املتقاعدين ،و�إيالئهم
ج��ل ال��رع��اي��ة وااله�ت�م��ام ،ت�ق��دي��راً لعطائهم ،وت�ضحياتهم
امل�شرفة.
جاء ذلك خالل زيارته ام�س الأربعاء ،مل�ؤ�س�سة املتقاعدين

الع�سكريني وامل�ح��ارب�ين ال�ق��دام��ى ،ول�ق��ائ��ه م��دي��ره��ا ال�ع��ام
اللواء الركن املتقاعد الدكتور �إ�سماعيل ال�شوبكي ،وع��دداً
من م�س�ؤوليها.
وب�ي�ن ال� �ل ��واء ال��رك��ن احل ��وامت ��ة� ،أن ه ��ذا ال �ل �ق��اء ي ��أت��ي
ت�ن�ف�ي��ذاً ل�ت��وج�ي�ه��ات امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين ،ال�ق��ائ��د الأع�ل��ى
للقوات امل�سلحة ،وام�ت��دادا لنهج املديرية الثابت يف تنفيذ
هذه التوجيهات من خالل تطوير �آليات العمل وامل�شاريع
الهادفة �إىل خدمة املتقاعدين واال�ستفادة من خرباتهم،
بالتعاون والتن�سيق بني القوات امل�سلحة – اجلي�ش العربي،
والأجهزة الأمنية.
و�أو� �ض��ح �أن �إن �� �ش��اء �إدارة مل�ت��اب�ع��ة � �ش ��ؤون امل�ت�ق��اع��دي��ن يف
مديرية الأمن العام� ،ساهم ب�شكل كبري يف تعزيز التوا�صل
مع املتقاعدين ،وتوطيد التعاون مع م�ؤ�س�سة املتقاعدين
واملحاربني القدامى لبناء �شراكات جديدة يف هذا املجال.
و�� �ش� �دَّد ع �ل��ى �� �ض ��رورة ت �ع��زي��ز ال �ت �ع ��اون م ��ع امل ��ؤ� �س �� �س��ة،
وم�ساندتها ب��الإم�ك��ان�ي��ات امل�ت��واف��رة ك��اف��ة ،م�شيداً ب��دوره��ا
الكبري و�إ�سهاماتها يف متابعة �أمور املتقاعدين وم�ساندتهم.
مف�صل قدّمه اللواء املتقاعد
وا�ستمع احلوامتة �إىل �شرح ّ
ال�شوبكي� ،أوجز خالله �أبرز اخلطط امل�ستقبلية للم�ؤ�س�سة،
و�آليات العمل واال�ستثمار داخلها وما تقدمه للمتقاعدين
من خ��دم��ات ،مثمناً ال��دور ال��داع��م ال��ذي تقوم به مديرية
الأم��ن ال�ع��ام لدعم وم�ساندة امل�ؤ�س�سة يف جميع النواحي،
والتي �ساهمت باالرتقاء يف اخلدمات املقدمة من خاللها.

الصفدي يلتقي وزير التنمية الدولية الكندي
نب�ض البلد -عمان

ب �ح��ث ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء ووزي � ��ر
اخل� ��ارج � �ي� ��ة و� � � �ش � � ��ؤون امل � �غ �ت�رب �ي�ن� ،أمي� ��ن
ال�صفدي ،خالل ا�ستقباله ،ام�س الأربعاء،
وزي��ر التنمية ال��دول�ي��ة ال�ك�ن��دي ،هارجيت
�ساجان ،فر�ص تو�سعة التعاون االقت�صادي
بني البلدين ال�صديقني يف جم��االت ت�شمل
الزراعة واملياه والطاقة والتجارة ،والإفادة
م ��ن ال� �ك� �ف ��اءات الأردن � �ي� ��ة يف � �س��وق ال�ع�م��ل
الكندي.
و�أك ��د ال�صفدي و��س��اج��ان جن��اع��ة قنوات
التن�سيق يف امل�ج��االت التنموية ،واحلر�ص
على تطوير عالقات ال�صداقة القوية بني
الأردن وكندا.
وث� � ّم ��ن ال �� �ص �ف��دي ج �ه��ود ك �ن��دا يف رف��د
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�م��وي��ة يف امل�م�ل�ك��ة ،وم���س��اع��دة
الأردن على مواجهة التحديات االقت�صادية

وت �ب �ع��ات الأزم � ��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة�� ،س�ي�م��ا ع��بء
اللجوء.
و��ش�ك��ر ك�ن��دا ع�ل��ى دع�م�ه��ا ل��وك��ال��ة الأمم

امل� �ت� �ح ��دة لإغ � ��اث � ��ة وت �� �ش �غ �ي��ل ال�ل�اج �ئ�ي�ن
الفل�سطينيني (الأن � ��روا) ،م ��ؤك��دا ��ض��رورة
ا�ستمرار توفري الدعم الالزم لها لتمكينها

من القيام بواجباتها وفق تكليفها الأممي.
وا�ستعر�ض الوزيران ع��دداً من الق�ضايا
الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك،
وجهود حل الأزمات يف املنطقة.
و�أك��د ال��وزي��ر الكندي حر�ص ب�لاده على
تعميق عالقات التعاون مع اململكة ،معرباً
ع��ن تثمني ب�لاده ل��دور اململكة الرئي�س يف
جهود تعزيز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
وتعود العالقات الدبلوما�سية بني اململكة
وكندا �إىل عام  ،1964وتنفذ كندا ع��دداً من
امل�شاريع التنموية يف الأردن ،ت�شمل م�شاريع
يف جماالت الطاقة واملياه والبيئة والتعليم،
وعرب م�شروع التنمية االقت�صادية والطاقة
امل�ستدامة يف الأردن (.)SEED
كما وقع البلدان يف العام  2012اتفاقية
جت��ارة ح��رة �سهلت التبادل التجاري ال��ذي
و�صل يف العام � 2020إىل  106.7مليون دوالر
�أمريكي.

تنقالت وتعيينات جديدة في الداخلية

نب�ض البلد -عمان

ق ��رر وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة م� ��ازن ال �ف��راي��ه،
�إج��راء تنقالت يف ال��وزارة العتبارات �إدارية
اعتبارا من الأحد املقبل.
و� �ش �م��ل ال � �ق � ��رار ،ن �ق��ل ن ��ائ ��ب حم��اف��ظ
الكرك /مت�صرف لواء ق�صبة الكرك فرا�س
�سامي �أب��و الغنم ن��ائ�ب�اً ملحافظ العا�صمة
وم �ت �� �ص��رف �اًل� �ل ��واء ق �� �ص �ب��ة ع� �م ��ان ،ون �ق��ل
م�ت���ص��رف ل ��واء ال���ش��ون��ة اجل�ن��وب�ي��ة حممد
م��رزوق ال�ع��ون مت�صرفاً ل�ل��واء الها�شمية/

حم��اف�ظ��ة ال ��زرق ��اء ،ون �ق��ل م�ت���ص��رف ل��واء
احل�سينية ح�سن حمدان العدوان م�ساعداً
ملدير م��دي��ري��ة ح �ق��وق الإن� ��� �س ��ان /م��رك��ز
ال ��وزارة.ك� �م ��ا ��ش�م��ل ال� �ق ��رار، ن�ق��ل م�ساعد
حمافظ مادبا ماهر عبد اهلل �أخو ار�شيده
م�ساعداً مل�ح��اف��ظ ج��ر���ش ،ون�ق��ل مت�صرف
لواء بني كنانة عمر مفلح الق�ضاة م�ساعداً
ملحافظ �إرب � � ��د ،ون �ق ��ل م �� �س��اع��د حم��اف��ظ
الزرقاء خريو خلف البقور مديراً ملديرية
ال �� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة /م��رك��ز ال � � ��وزارة ،ون�ق��ل
مت�صرف لواء دير عال  /حمافظة البلقاء

م�شعل دحيالن اب��ن هداية مديراً ملديرية
ال�ش�ؤون الإدارية واملوارد الب�شرية وتطوير
الأداء/م � ��رك � ��ز الوزارة.وت�ضمن ال �ق��رار،
ن�ق��ل م�ساعد حم��اف��ظ ال �ك��رك ع�ل��ي جميل
املوا�س مت�صرفاً للواء دير عال  /حمافظة
البلقاء ،ونقل مت�صرف ل��واء وادي ال�سري
جمال اخلري�شا مت�صرفاً للواء بني عبيد/
حمافظة �إربد ،ونقل م�ساعد مدير مديرية
ال�ش�ؤون الإدارية واملوارد الب�شرية وتطوير
الأداء فواز منور الزيدان م�ساعداً ملحافظ
الزرقاء ،ونقل مت�صرف لواء فقوع ع�صمت
�سليم القرالة مت�صرفاً للواء احل�سينية/
حم��اف �ظ��ة م �ع��ان ،ون �ق��ل م���س��اع��د حم��اف��ظ
املفرق عبداهلل ابراهيم احل�ي��اري م�ساعداً
مل�ح��اف��ظ ال�ع��ا��ص�م��ة ،ون�ق��ل م��دي��ر م��دي��ري��ة
ال�ش�ؤون الإدارية واملوارد الب�شرية وتطوير
الأداء املت�صرف حممد ع�ب��داهلل العوامرة
م�ساعداً ملحافظ جر�ش /ل�ش�ؤون التنمية،
ونقل مت�صرف لواء القوي�سمة رائد حممود
اجل�ع��اف��رة ن��ائ�ب�اً ملحافظ م�ع��ان ومت�صرفاً
للواء ق�صبة معان.
كما ت�ضمن القرار ،نقل م�ساعد حمافظ
جر�ش مي�سون حممد اخل�صاونة م�ساعداً
مل��دي��ر م��دي��ري��ة ال�ت�ن�م�ي��ة امل �ح �ل �ي��ة /م��رك��ز
الوزارة ،ونقل مدير مديرية ال�ش�ؤون املالية
� �ش��ادي � �س �ع��ود ال�ب�خ�ي��ت م�ساعداً مل�ح��اف��ظ

العا�صمة ،ونقل م�ساعد حمافظ �إربد خالد
عطاهلل القرارعة مت�صرفاً للواء القويرة/
حم��اف�ظ��ة ال�ع�ق�ب��ة ،ون�ق��ل م�ساعد حمافظ
الطفيلة حممد ابراهيم ال�شبلي م�ساعداً
مل �ح��اف��ظ م ��ادب ��ا ،ون �ق��ل م �� �س��اع��د حم��اف��ظ
�إرب� � ��د ع �ط��اهلل ال �ن��وي �ق��ة م �ت �� �ص��رف �اً ل �ل��واء
كفرجنة/حمافظة عجلون ،ونقل م�ساعد
حم��اف��ظ م �ع��ان ��س�ع��د حم�م��د ال�ع�ب��دال�لات
م�ت���ص��رف�اً للواء وادي ال �� �س�ير /حمافظة
العا�صمة ،ونقل مت�صرف ل��واء الها�شمية
�صخر حممد املور م�ساعداً ملحافظ مادبا،
ومب��وج��ب ال� �ق ��رار ن �ق��ل م���س��اع��د حم��اف��ظ
الكرك علي م�صلح احلي�صة مت�صرفاً للواء
ال�شونة اجلنوبية/حمافظة البلقاء ،ونقل
مت�صرف لواء بني عبيد �صقر عيد الدروع
مت�صرفاً ل�ل��واء القوي�سمة ،ون�ق��ل م�ساعد
حم��اف��ظ ال �ك��رك ��س�ل�ط��ان م���ش�ه��ور الكلوب
م�ساعداً ملحافظ العا�صمة ،ونقل مت�صرف
ل��واء القويرة عبد الرحمن حممد ربابعة
مت�صرفاً للواء بني كنانة/حمافظ �إربد.
كما ق��رر الفرايه ،تعيني املت�صرف فهد
حممد العمر م�ساعداً ملحافظ الطفيلة،
وتعيني املت�صرف وائل عبد الفتاح ال�شرفاء
م�ت���ص��رف�اً ل �ل��واء فقوع/حمافظة ال �ك��رك،
وت �ع �ي�ي�ن امل �ت �� �ص��رف خ ��ال ��د ه�ل��ال احل ��وت
م�ساعداً ملحافظ �إربد.

وزير التنمية الدولية الكندي يؤكد أهمية شراكة بالده مع األردن
نب�ض البلد -عمان

�أكد وزير التنمية الدولية الكندي ،هارجيت �سجان� ،أهمية
ال�شراكة القائمة بني الأردن وكندا ،والتطور ال��ذي ت�شهده
يف خمتلف امل �ج��االت ،معتربا الأردن �شريكا ق��وي��ا لكندا يف
املنطقة.
و�أ� �ض��اف ��س�ج��ان ،يف م�ق��اب�ل��ة م��ع وك��ال��ة الأن �ب��اء الأردن �ي��ة
(برتا) ،على هام�ش زيارته للمملكة� ،أن الأردن العب وقائد
مهم يف ا�ستقرار املنطقة ،و�أن كندا تقدر هذا الدور املهم.
و أ�� �ش��اد ال��وزي��ر الكندي ب��دور الأردن بقيادة جاللة امللك
عبد اهلل الثاين يف املنطقة ،ويف م�ضيه بالإ�صالحات املهمة
يف ال�ق�ط��اع��ات ذات الأول��وي��ة م��ن �أج ��ل من��و ��ش��ام��ل للجميع
وم���س�ت��دام ،وت��وف�ير ف��ر���ص ال�ع�م��ل ،خا�صة لل�شباب وتوفري
البيئة املمكنة لهم للإجناز والعطاء.
وبني �أن زيارته للأردن ،التي ت�ستمر عدة �أيام ،تهدف �إىل
تعزيز دعم كندا لال�ستجابة لالجئني ،وتوطيد التعاون مع
الأردن كم�ضيف مهم لهم ،مقدرا العبء الكبري الذي تتحمله
اململكة يف ه��ذا اجل��ان��ب ،ك�م��ا �أ� �ش��اد ب��ال��دور الإن �� �س��اين املهم
الذي يقوم به الأردن يف ا�ست�ضافة ه�ؤالء الالجئني وتقدمي
اخلدمات لهم يف خمتلف القطاعات.
و�أك��د ال�ت��زام ك�ن��دا ب��دع��م الأردن يف القطاعات وامل�ج��االت
ال��رئ �ي �� �س��ة ال �ت��ي ت���ش�م��ل ال�ت�ع�ل�ي��م ومت �ك�ي�ن امل � ��ر�أة وال���ش�ب��اب
وق �ط��اع��ات �أخ � ��رى ،م���ش�ي��دا ب�خ�ط��ة ال�ت�ح��دي��ث االق�ت���ص��ادي

الأردنية ،وقدرة اقت�صاد اململكة على التعامل مع التحديات
وال�صدمات اخلارجية.
وبني �أن��ه ناق�ش مع عدد من امل�س�ؤولني الأردن�ي�ين الذين
التقاهم ال�ف��ر���ص امل�ت��اح��ة يف ق�ط��اع��ات البيئة وت�غ�ير امل�ن��اخ،

والأمن الغذائي ،واملهني والتدريب التقني.
وك ��ان ال��وزي��ر ال�ك�ن��دي ال�ت�ق��ى ع ��ددا م��ن امل���س��ؤول�ين وزار
ع��دة بلديات وم�ؤ�س�سات ،واطلع على م�شاريع مدعومة من
احلكومة الكندية.

رئيس األركان يلتقي السفير البحريني
نب�ض البلد -عمان

التقى رئي�س هيئة الأرك ��ان امل�شرتكة
ال� �ل ��واء ال��رك��ن ي��و� �س��ف �أح �م��د احل�ن�ي�ط��ي
ام�س الأربعاء ،يف مكتبه بالقيادة العامة،
ال���س�ف�ير ال�ب�ح��ري�ن��ي يف ع � ّم��ان �أح �م��د بن
يو�سف الرويعي.

وب �ح��ث ال� �ل ��واء ال ��رك ��ن احل �ن �ي �ط��ي م��ع
ال���ض�ي��ف ،بح�ضور ع��دد م��ن ك�ب��ار �ضباط
ال� �ق ��وات امل �� �س �ل �ح��ة الأردن � �ي� ��ة – اجل�ي����ش
العربي� ،أوجه التعاون والتن�سيق امل�شرتك،
و�سبل تعزيز عالقات التعاون الثنائي مبا
يخدم م�صلحة القوات امل�سلحة يف البلدين
ال�شقيقني.

مشتركة في األعيان تبحث مواءمة
التحديث االقتصادي مع استراتيجيتي
الصحة واالقتصاد الرقمي
عمان
نب�ض البلدّ -

ن��اق �� �ش��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �� �ش�ت�رك��ة ال���ص�ح��ة
والبيئة وال���س�ك��ان ،واخل��دم��ات ال�ع��ام��ة ،يف
جمل�س الأع �ي��ان ،ام����س الأرب �ع��اء ،م��واءم��ة
ا�سرتاتيجيتي وزارت ��ي االقت�صاد الرقمي
وال���ص�ح��ة م��ع خم��رج��ات ر�ؤي� ��ة ال�ت�ح��دي��ث
االق�ت���ص��ادي ،ودور ال��وزارت�ين يف امل�ساهمة
بتحقيق خمرجات الر�ؤية.
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة برئا�سة
رئي�س جلنة ال�صحة العني الدكتور يا�سني
احل�سبان ،وح�ضور رئي�س جلنة اخلدمات
العامة العني م�صطفى حمارنة ،مع وزير
ال�صحة ال��دك�ت��ور ف��را���س ال �ه��واري ،ووزي��ر
االقت�صاد الرقمي والريادة �أحمد الهناندة،
�إىل جانب عدد من اخلرباء يف القطاعني.
وق � � ��ال ال � �ع �ي�ن احل� ��� �س� �ب ��ان �إن اخل �ط��ة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل�ل�ق�ط��اع ال���ص�ح��ي ج��اءت
لتح�سني جودة اخلدمات احلكومية املقدمة
للمواطن ،ومعاجلة امل�شكالت التي تواجه
القطاع ال�صحي ،التي تعرقل تنفيذ خطة
الوزارة التنفيذية.
و�أ��ش��ار �إىل حت��ول العامل ب�شكل مت�سارع
ن �ح��و ال��رق �م �ن��ة وان �ت �� �ش��ار م�ف��اه�ي��م ال�ط��ب
ال ��رق� �م ��ي وال �� �ص �ي ��دل �ي ��ات الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة
واحلو�سبة ال�سحابية والتطبيقات الطبية
ب�شتى �أ��ش�ك��ال�ه��ا ،ف���ض اً�ًلن ع��ن اال��س�ت���ش��ارات
الطبية ع��ن ُب �ع��د ،مبينا �أن �أزم ��ة جائحة
كورونا �ساهمت يف تعزيز دور التكنولوجيا
يف خمتلف جوانب احلياة.
ب � ��دوره� ،أك� ��د ال ��وزي ��ر ال� �ه ��واري اه�ت�م��ام
احل �ك��وم��ة ب��ال��رع��اي��ة ال �� �ص �ح �ي��ة الأول� �ي ��ة
وف��ق ال��ر�ؤى امللكية� ،سيما ر�ؤي��ة التحديث
االقت�صادي التي �شددت على �أهمية تقوية

دور ال��رع��اي��ة ال�صحية الأول �ي��ة بو�صفها
امل��دخ��ل الأ� �س��ا� �س��ي لإت ��اح ��ة ال��و� �ص��ول �إىل
خدمات �صحية مت�ساوية �ضمن نظام رقمي
متكامل.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ما ت�ضمنته ال��ر�ؤي��ة حول
�إن���ش��اء �شبكة وا��س�ع��ة م��ن امل��راك��ز ال�صحية
ال�شاملة والأولية والفرعية يف املحافظات
ك��اف��ة� ،سيحقق �أه ��داف التنمية امل�ستدامة
عام  ،2030الف ًتا �إىل �أن تعزيز نظام الرعاية
ال�صحية الأولية يف الأردن ي�أتي عرب �شراكة
بني جميع القطاعات ذات العالقة لاللتزام
بتنفيذ ر�ؤية الأردن للتحديث االقت�صادي.
من جانبه ،قال الوزير الهناندة �إن �إدارة
املنظومة ال�صحية تواجه حتديات �إجرائية
وعملياتية يف �إدارة امل�ست�شفيات واملختربات،
�إىل ج ��ان ��ب م �ن �ظ��وم��ة امل � � ��وارد ال �ب �� �ش��ري��ة
وتوزيعها على �أنحاء اململكة كافة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن الأردن �أول دول��ة عربية
تن�شئ برنامج التحول الرقمي “برنامج
حكيم”� ،إ��ض��اف��ة �إىل ال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�سجل
ال �ط �ب��ي امل� ��وح� ��د ،وع� �ل ��ى ن� �ظ ��ام ال �ف��وت��رة
الإلكرتونية.
و�أو�� �ض ��ح �أن ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال � ��وزارة مبا
يخ�ص التحول الرقمي ،هي جزء ال يتجز�أ
من ر�ؤية التحديث االقت�صادي� ،إ�ضافة �إىل
دورها غري املبا�شر يف متكني حماور الر�ؤية
الأخ� ��رى ،ال�ت��ي ت�شمل النمو االق�ت���ص��ادي،
وحياة �أف�ضل ،واملحور البيئي والدميومة.
من جانبهم� ،أك��د �أع�ضاء اللجنة �أهمية
م��واءم��ة خم�ت�ل��ف حم ��اور ر�ؤي ��ة التحديث
االق�ت���ص��ادي م��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال� ��وزارات
امل �ع �ن �ي��ة ،الف �ت�ي�ن �إىل �أه �م �ي��ة ال �ع �م��ل على
ال�سجل املوحد وال�سرية املر�ضية لل�شخ�ص
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.

لجنة المرأة وشؤون األسرة النيابية
تزور قيادة الشرطة النسائية
نب�ض البلد -عمان

زارت جل �ن��ة امل � ��ر�أة و�� �ش� ��ؤون الأ�� �س ��رة يف
جمل�س ال�ن��واب ،قيادة ال�شرطة الن�سائية،
وذل� ��ك ��ض�م��ن ج �ه��ود ال�ل�ج�ن��ة يف ال �ت �ع��اون
والتن�سيق م��ع خمتلف م�ؤ�س�سات ال��دول��ة،
ل�ل�إط�لاع على اجل�ه��ود املبذولة يف تقدمي
اخلدمات الأمنية واالجتماعية والأ�سرية
للمواطنني.
وا�ستمعت رئي�س اللجنة عبري اجلبور
والأع� ��� �ض ��اء ،لإي� �ج ��از م��ن ق��ائ��د ال���ش��رط��ة
الن�سائية العقيد م�ن��ى اب��و ع ��ودة� ،أ� �ش��ارت

خ�لال��ه �إىل �أن ق �ي��ادة ال���ش��رط��ة الن�سائية
تنفذ �سل�سلة من اخلطط والربامج الهادفة
للحفاظ على املنظومة الأمنية وا�ستقرارها
م��ن خ�لال م��ا تقدمه يف خمتلف مواقعها
وكافة وحدات و�إدارات مديرية الأمن العام.
ب � ��دوره � ��ا� ،أ�� � �ش � ��ادت اجل � �ب� ��ور ب��اجل �ه��ود
اال�ستثنائية التي تنفذها مديرية الأم��ن
ال�ع��ام م��ن خ�لال ق�ي��ادة ال�شرطة الن�سائية
للحفاظ على الأم ��ن املجتمعي والأ� �س��ري
باململكة ،م�شرية �إىل �أن املر�أة الأردنية تثبت
يف ك��ل ي ��وم ري��ادت �ه��ا وق��درت �ه��ا يف جم��االت
العمل املختلفة.

العجارمة يؤكد أهمية األندية الصيفية
لبناء القدرات
نب�ض البلد -عمان

ق��ال �أم�ي�ن ع��ام وزارة الرتبية والتعليم
ل� �ل� ��� �ش� ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،رئ �ي �� ��س االحت � ��اد
الأردين للريا�ضة املدر�سية ،الدكتور نواف
ال�ع�ج��ارم��ة �أن ال � ��وزارة ت ��ويل ب �ن��اء ق ��درات
الطلبة فيما يخ�ص الريا�ضة املدر�سية ُجل
االهتمام والرعاية.
و�أ� � �ش� ��ار خ �ل�ال ل �ق��ائ��ه ام ����س الأرب � �ع� ��اء،
رئي�س هيئة �أجيال ال�سالم الدكتور مهند
عربيات ،وممثل م�ؤ�س�سة الالجئ الأوملبي
ي��وري�ين ،وبح�ضور النائب ال�ث��اين لرئي�س
االحت � ��اد � �س��و� �س��ن ال� �ق ��دوم ��ي� ،إىل �أه �م �ي��ة
م�شروع الأندية الريا�ضية ال�صيفية الذي
ينفذه االحت��اد الأردين للريا�ضة املدر�سية
بالتعاون مع هيئة �أجيال ال�سالم.
ب � ��دوره� ،أك� ��د ع��رب �ي��ات �أه �م �ي��ة ال�ع�لاق��ة
التي جتمع هيئة �أج�ي��ال ال�سالم واالحت��اد
امل ��در� � �س ��ي ،م �ب �ي �ن��ا �أن م� ��� �ش ��روع الأن ��دي ��ة
ال��ري��ا��ض�ي��ة ال���ص�ي�ف�ي��ة �سي�سهم يف ت��وف�ير
م�ساحات للن�شاطات الريا�ضية التي باتت
ملحة يف وقتنا احلايل.
من جانبه ،قال ممثل م�ؤ�س�سة الالجئ
االومل �ب��ي ،ان امل��ؤ��س���س��ة تعمل ع�ل��ى تطوير
ال�ب�رام��ج وال�ترك �ي��ز ع�ل��ى ال��دع��م النف�سي
االجتماعي ،ودعم ال�شباب ملمار�سة الريا�ضة
�سواء الجئني �أو جمتمعات م�ست�ضيفة.
وق��دم مدير �إدارة الن�شاطات الرتبوية
الدكتور عبد ال�سالم ال�شناق عر�ضا مل�شروع

الأن��دي��ة الريا�ضية ال�صيفية ال��ذي ينفذه
االحتاد الأردين للريا�ضة املدر�سية بالتعاون
مع هيئة �أجيال ال�سالم.
وب�ين �أن امل�شروع يت�ضمن �إن�شاء �أندية
��ص�ي�ف�ي��ة ل �ل �ط�لاب وال �ط��ال �ب��ات (�أردن� �ي�ي�ن
والج�ئ�ين ��س��وري�ين) يف خمتلف حمافظات
امل�م�ل�ك��ة ،ل �ل �ت��درب ع�ل��ى لعبتي ك ��رة ال�سلة
وال �ط ��ائ ��رة ،وت��وظ�ي�ف�ه��ا يف ن���ش��ر مفاهيم
ال�سالم والتما�سك املجتمعي.
و�أ� �ض��اف �إن ع��دد الأن��دي��ة ال�صيفية 12
ن ��ادي ��ا ،مُت �ث��ل م��دي��ري��ات ع �م ��ان ،ال���س�ل��ط،
الر�صيفة ،م��ادب��ا� ،إرب��د ،البادية ال�شمالية
الغربية،جر�ش ،عجلون ،الكرك ،الطفيلة،
معان ،والعقبة ،و�ستعمل الوزارة العام املقبل
على رف��ع ال�ع��دد �إىل  20ن��ادي��ا ،ويف ال�سنة
الثالثة �سيتم رف��ع ال�ع��دد �إىل  ، 28م�شريا
�إىل ع��دد امل���ش��ارك�ين  1200ط��ال��ب وطالبة
بالت�ساوي.
ب��دوره ،ق��دم �أم�ين �سر االحت��اد املدر�سي،
مدير الريا�ضة املدر�سية يف الوزارة الدكتور
علي ال�ق��رارع��ة ،عر�ضا ح��ول ن�ش�أة االحت��اد
و�أه ��داف ��ه امل�ت�م�ث�ل��ة ب��ال�ن�ه��و���ض ب��ال��ري��ا��ض��ة
املدر�سية وتطويرها ،وامل�شاركة يف امل�سابقات
ال �ع ��رب �ي ��ة وال� ��دول � �ي� ��ة ،والإ� � � �ش� � ��راف ع�ل��ى
البطوالت املحلية.
وجرى خالل اللقاء توقيع مذكرة تفاهم
بني االحت��اد وهيئة �أجيال ال�سالم ،لإن�شاء
�أندية ريا�ضية �صيفية للطالب والطالبات
يف خمتلف حمافظات اململكة.

املـحـلـي
اخلمي�س
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«وكالء السياحة» :رحلة العمرة برا 225دينار و 425دينار جوا

نب�ض البلد – دالل عمر
توقع رئي�س جلنة ال�سياحة الدينية يف
جمعية وكالء ال�سياحة وال�سفر بالل روبني،

ان تتجاوز �أعداد املعتمرين الأردنيني خالل
م��و��س��م ال�ع�م��رة احل ��ايل � 200أل ��ف معتمر
م��ن خ�لال ال�سفر ج��واً وب��راً مقارنة ب��أع��داد
املعتمرين يف املو�سم املا�ضي الذي بلغ � 60إىل

� 65ألف معتمر.
وق��ال روب�ي�ن يف ح��دي��ث خ��ا���ص لـ”نب�ض
البلد” ان �أع��داد املعتمرين االردنيني لغاية
�صباح الأم�س الأرب�ع��اء جت��اوزت ثالثة �آالف

معتمر حيث ي�صل �سعر رح�ل��ة ال�ع�م��رة ب��راً
 225ديناراً لل�شخ�ص الواحد ،و 425ديناراً
فما فوق جواً.
و�أ�شار �إىل ان �أع��داد املعتمرين ب��راً يفوق
�أعداد املعتمرين جواً ،و�أكد انه مت مغادرة �ألف
معتمر جواً خالل االيام الع�شرة االخرية .
وت��اب��ع ان الإق �ب ��ال امل��رت�ق��ع ع�ل��ى �أع ��داد
املعتمرين ي��ؤ��ش��ر ع�ل��ى ع ��ودة احل �ي��اة ملو�سم
العمرة تدريجياً ال �سيما وان  116مكتباً
�سياحياً تعمل خ�لال مو�سم العمرة احلايل
وال ��ذي ب��د�أ م��ن االول م��ن �شهر �آب احل��ايل
وينتهي يف العا�شر م��ن ح��زي��ران م��ن العام
امل�ق�ب��ل ل�ي�ك��ون امل��و��س��م احل ��ايل الأط� ��ول منذ
�أعوام ما�ضية.
و�أك ��د روب�ي�ن �أن ال�ت��أ��ش�يرة الإل�ك�ترون�ي��ة
ال �ت��ي �أع��دت �ه��ا ال���س�ل�ط��ات ال���س�ع��ودي��ة �سهلت
على املعتمرين حيث ال ت�صدر قبل ان يكون
املعتمر م���س�ت��أج��راً ل�سكن يف امل��دي�ن��ة امل�ن��ورة
ومكة املكرمة.
ولفت �إىل عدم وج��ود ا�شرتاطات جديدة
من ال�سلطات ال�صحية ال�سعودية وال يطلب
من املعتمر فح�ص “بي �سي �آر” وال جرعات
مطعوم فريو�س كورونا .

سلطة منطقة العقبة ومؤسسة نهر االردن توقعان اتفاقية تعاون

نب�ض البلد -العقبة
وق� � �ع � ��ت �� �س� �ل� �ط ��ة م� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �ع� �ق� �ب ��ة

االقت�صادية اخلا�صة وم�ؤ�س�سة نهر االردن
ات �ف��اق �ي��ة ت� �ع ��اون ل��دع��م ق �ط��اع ال�ت���ش�غ�ي��ل
ال��وظ�ي�ف��ي امل �ب��ا� �ش��ر وامل�ت���ض�م��ن ال�ت��دري��ب

والت�شغيل للباحثني ع��ن عمل يف العقبة
ح�سب احتياجات ومتطلبات �سوق العمل.
ووق��ع االتفاقية ع��ن ال�سلطة مفو�ض

ال�شباب وري��ادة الأع�م��ال رم��زي الكباريتي
وع ��ن م��ؤ��س���س��ة ن�ه��ر الأردن امل��دي��ر ال�ع��ام
ان�ع��ام الربي�شي بح�ضور م��دي��ر التدريب
والت�شغيل يف القطاع اخلا�ص رائد الع�سيلي
ومدير مركز امللكه رانيا العبداهلل لتمكني
املجتمعات يف العقبة احمد الغنيمات.
وق��ال ال�ك�ب��اري�ت��ي �أن االت�ف��اق�ي��ة تهدف
�ضمن حماورها حمور التوظيف املبا�شر
وحمور التدريب داخل بيئة العمل وحمور
ال �ت��دري��ب ال�ف�ن��ي بح�سب متطلبات �سوق
ال�ع�م��ل مب��ا ي��وف��ر ف��ر���ص ال�ع�م��ل املنا�سبة
للباحثني ع��ن ع�م��ل وام��داده��م ب��امل�ه��ارات
والإم �ك��ان �ي��ات ال�ل�ازم��ة ح���س��ب متطلبات
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وامل�شاريع يف العقبة
وا�� � �ض � ��اف �أن االت� �ف ��اق� �ي ��ة ت �� �س �ت �ه��دف
ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال� ��� �س� �ي ��اح� �ي ��ة وال �� �ص �ن��اع �ي��ة
وال���ص�ح�ي��ة وج�ل���س��ات ال�ت��وع�ي��ة واالر� �ش��اد
للباحثني عن عمل لرفع كفاءة امل�ستفيدين
من هذه الربامج وامل�شاريع ليتم ت�شبيكهم
بالعمل.
واكدت الربي�شي على �أهمية االتفاقية
يف دعم وتعزيز برامج وم�شاريع امل�ؤ�س�سة
يف ت ��وف�ي�ر ب ��رام ��ج ال �ت ��أه �ي ��ل وال� �ت ��دري ��ب
وال�ت�م�ك�ين للباحثني ع��ن ع�م��ل يف العقبة
�ضمن حماور االتفاقية ومبا يتوافق مع
الر�ؤية اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة .

الممثل اإلقليمي للفاو  :األردن يمتلك رؤية ثاقبة
للمشكالت واألزمات

نب�ض البلد -عمان
حذر املمثل الإقليمي لل�شرق الأدنى و�شمال
�أف��ري �ق �ي��ا مل�ن�ظ�م��ة الأغ ��ذي ��ة وال ��زراع ��ة لل��أمم
املتحدة (ال�ف��او) الدكتور عبد احلكيم الواعر،
م ��ن خ� �ط ��ورة واق � ��ع الأم� � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي يف ظ��ل
التحديات التي راف�ق��ت �أزم��ة احل��رب الرو�سية
الأوك��ران �ي��ة ،وم��ا راف�ق�ه��ا م��ن تغري على �أ�سعار
��ص��رف ال�ع�م�لات وال��وق��ود والأ� �س �م��دة ،م��ا �أث��ر
على �أ�سعار الغذاء ج��راء الو�ضع الأمني ملعابر
وممرات �شحن الغذاء.
وق��ال م�ساعد املدير العام ملنظمة “الفاو”
لوكالة الأن �ب��اء الأردن �ي��ة (ب�ت�را) خ�لال زي��ارت��ه
ل �ل ��أردن� ،إن �أغ �ل��ب ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ت�ع�ي����ش يف
منطقة ج��اف��ة و��ش�ب��ه ��ص�ح��راوي��ة ،وت �ع��اين قل ًة
يف الأرا� �ض��ي ال��زراع�ي��ة و�شحا يف امل��وارد املائية،
ناهيك عن تبعات ظاهرة التغري املناخي التي
فاقمت موجات اجلفاف و�ضاعفت من درج��ات
احلرارة.
كما �أدى التغري املناخي -وفقا للواعر� -إىل
ان��دالع الفي�ضانات يف بع�ض املناطق و�ضاعف
من موجات ال�صقيع يف مناطق �أخ��رى ،ما زاد
م��ن ��ض�غ��وط ال�ت�ح��دي��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ن��درة امل�ي��اه

وانخفا�ض �إنتاجية ال�ترب��ة ،و�أدى بالتايل �إىل
زيادة القلق �إزاء الأمن الغذائي يف املنطقة.
وع � � ّرج ال��واع��ر ع�ل��ى ال�ت�ج��رب��ة الأردن� �ي ��ة يف
ملف الأم��ن الغذائي وجمابهة حتديات التغري
املناخي ،وقال �أن الأردن رغم قلة م��وارده و�شح
امل��وارد املائية فيه وت��وايل ال�ضغط على بنيته
التحتية ال�ستقباله ع��ددا هائال من الالجئني
كونه دولة �آمنة و�سط �إقليم ملتهب بالنزاعات
واحل � ��روب� ،إال �أن جت��رب�ت��ه ب��ال���ص�م��ود يف وج��ه
الأزمة ُتدّر�س.
و�أ�� �ض ��اف �إن الأه � ��م م��ن ذل ��ك ه��و ام �ت�لاك
الأردن ر�ؤية ثاقبة للم�شكالت والأزمات وعندما
متتلك الدولة ر�ؤي��ة وا�ضحة املعامل مل�شكالتها
تكون قد جت��اوزت مرحلة الت�شخي�ص وانتقلت
الآن ملرحلة اتخاذ الإج��راءات والعالج �سيما يف
جمابهة التغري املناخي و�إط�لاق خطة زراعية
م�ستدامة.
و�أ� �ش��ار ال��واع��ر �إىل م �ب��ادرة الأردن لإط�لاق
من�صة لوحة املعلومات للأمن الغذائي لتعمل
ك �م��ر� �ص��د مل �ت��اب �ع��ة امل� ��ؤ�� �ش ��رات ومت �ك��ن اجل �ه��ات
امل�س�ؤولة يف ال��دول��ة من مراقبة �أو��ض��اع الأم��ن
الغذائي دوليا و�إقليميا وحمليا ،وبالتايل اتخاذ
الإج ��راءات ال�لازم��ة لال�ستجابة ال�سريعة من

�أجل �ضمان الأمن الغذائي.
وت�ط��رق �إىل ال�ت�ح��دي ال��ذي ي�ق��ع ع�ل��ى عاتق
ال��دول والأف��راد يف مواجهة الهدر والفاقد من
ال �غ��ذاء ،مو�ضحا �أن ن�سبة امل �ه��دور م��ن ال�غ��ذاء
ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى ال�ث�ق��اف��ة اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة ل�ل���ش�ع��وب،
ف��الإ��س��راف يف �أ�ساليب �إع ��داد الطعام وال��والئ��م
الغذائية دون وع��ي للن�سبة التي تهدر ،وكذلك
�ضعف و�سائل النقل والتخزين واملناولة املنا�سبة،
ت�ؤدي �إىل هدر وفقدان كميات كبرية من الغذاء
قد ت�صل يف بع�ض الأحيان �إىل  40باملئة .
ونوه الواعر �إىل �أن كثريا من الدول الغربية
ت��وج��ه �شعوبها �إىل ات�ب��اع �سيا�سات التق�شف يف
خ �ط��وة ا��س�ت�ب��اق�ي��ة ل �ت �ف��ادي خ�ط��ر �أزم ��ة الأم��ن
الغذائي.
وت��اب��ع ب� ��أن ارت �ف��اع �أ� �س �ع��ار امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة
عامليا مل يكن بيد دول��ة واح��دة �أو حكومة دون
�أخ� ��رى ،و�إمن ��ا ك��ان ا��س�ت�ج��اب��ة ع��امل�ي��ة فر�ضتها
ظ��روف جائحة كورنا وتبعات احل��رب الرو�سية
الأوكرانية والتدهور االقت�صادي العاملي.
و�أك ��د على �أن ارت �ف��اع الأ��س�ع��ار مبرحلة ما،
ك��ان ل��ه �أث��ر �إيجابي يف معادلة الأم��ن الغذائي
حيث �أن ارتفاع اال�سعار يتحكم يف ن�سبة الهادر
وال�ف��اق��د م��ن ال �غ��ذاء ،مبينا �أن��ه عندما ي�صبح

للغذاء قيمة مادية كربى ال يفرط الأف��راد يف
ا�ستخدامه.
وق ��ال ان ه��ذه امل �ع��ادل��ة ال تكتمل �إال برفع
قدرة الأف��راد ال�شرائية بزيادة معدل دخولهم،
�أما �إذا ارتفع �سعر الغذاء لدرجة تفوق القدرة
ال�شرائية ل�ل�أف��راد ،ف��ان اجل��وع �سيهدد قاطني
الدولة الن امكانية الو�صول �إىل الغذاء �ستكون
مفقودة و�إن كان الغذاء متوفرا.
وق��ارن ال��واع��ر بني �سيا�سات ال��دول النامية
واملتقدمة مب��ا يخ�ص ال �غ��ذاء ،وق��ال �أن ال��دول
املتقدمة اع �ت��ادت �أن تتبع �سيا�سات اح�ترازي��ة
وخ �ط �ط��ا ا� �س �ت �ب��اق �ي��ة ط��وي �ل��ة الأم � � ��د ب�ع�ك����س
ال��دول النامية ال�ت��ي حت�ت��اج م��زي��دا م��ن الوعي
للتخطيط من اجل تفادي الأزمة.
وق ��ال :ي�ت��وج��ب ع�ل��ى م���س��ؤويل ت�ل��ك ال��دول
وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين واملنظمات الدولية
والإقليمية �أن تتكاتف لرفع الوعي و�أن يكونوا
�أك�ث�ر �شفافية يف ط��رح امل�شكلة ليعي ال�شعوب
متاما حجم الأزمة و�إ�شراكهم يف و�ضع احللول
العلمية والعملية وتنفيذها.
واو��ض��ح ذك��ر �أن دور (ال�ف��او) جتلى بتزويد
ال � � ��دول ب �ق ��اع ��دة ب �ي ��ان ��ات م ��ن الإح �� �ص��ائ �ي��ات
والتقارير واملعلومات الدقيقة التي متكنها من
و�ضع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات لتاليف الأزم��ات
على امل��دى الق�صري واملتو�سط وال�ط��وي��ل ،كما
�أنتجت املنظمة الدولية تقريرا عن �آثار احلرب
على املنطقة العربية بالكامل و�أخرجت تقريرا
خ��ا��ص��ا ب�ك��ل دول ��ة ،ومت �إر��س��ال��ه �إىل امل���س��ؤول�ين
يف ه� ��ذه ال� � ��دول وب� ��ه ت��و� �ص �ي��ات ل�ل ��إج� ��راءات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،مل���س��اع��دت�ه��ا يف و��ض��ع اخلطط
ال�سريعة للتعامل مع الأزمة.
واخ �ت �ت��م ال��واع��ر ح��دي�ث��ه ل� �ـ(ب�ت�را) ب� ��أن كل
التعويل يف املرحلة القادمة على وعي اجلميع
ب�ح�ج��م الأزم � ��ة وب �� �ض��رورة و� �ض��ع ال���س�ي��ا��س��ات
و�سن ال�ق��وان�ين التي حتا�سب على ه��در امل��وارد
الطبيعية و��ض��رورة التعجيل يف �سن القوانني
ال �ت��ي ت� ��ردع ه ��در امل� �ي ��اه لأن ال �ت ��أخ��ر يف ذل��ك
�سيكلفنا الكثري .

رئيس األركان يزور كتيبة حرس
الحدود 9/الملكية
نب�ض البلد -عمان
زار رئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة اللواء
ال��رك��ن ي��و��س��ف احل�ن�ي�ط��ي ام ����س الأرب� �ع ��اء،
كتيبة حر�س احلدود التا�سعة امللكية� ،إحدى
وح��دات املنطقة الع�سكرية ال�شمالية ،وكان
يف ا�ستقباله ق��ائ��د املنطقة العميد الركن
حم �م ��ود ال �� �س ��واع�ي�ر ،وق ��ائ ��د ل � ��واء ح��ر���س
احلدود الثاين.
وت ��أت��ي ال��زي��ارة يف ظ��ل متابعة جاهزية
ت �� �ش �ك �ي�ل�ات ووح� � � � ��دات ال� � �ق � ��وات امل �� �س �ل �ح��ة
يف امل� � �ج � ��االت ال �ع �م �ل �ي��ات �ي��ة وال �ت ��دري �ب �ي ��ة
واللوج�ستية.
وا�ستمع اللواء الركن احلنيطي ،بح�ضور

امل �� �س��اع��د ل�ل�ع�م�ل�ي��ات وال �ت��دري��ب� ،إىل ��ش��رح
ق��دم��ه ق��ائ��د الكتيبة ع��ن امل�ه��ام وال��واج�ب��ات
املوكولة للكتيبة ،و�سري الأم��ور العملياتية
وال�ت��دري�ب�ي��ة واللوج�ستية ف�ي�ه��ا ،واخل�ط��ط
امل�ستقبلية ،و�صو ًال بالكتيبة ومرتباتها �إىل
�أعلى درجات الكفاءة واجلاهزية.
و��ض�م��ن خ�ط��ة ال�ت�ح��دي��ث وال �ت �ط��وي��ر الإداري
لت�شكيالت ووح ��دات ال �ق��وات امل�سلحة الأردن �ي��ة -
اجلي�ش العربي ،افتتح رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة
خ�ل�ال ال��زي��ارة ع ��داد م��ن امل �ب��اين الإداري � ��ة .وج��ال
ال �ل��واء ال��رك��ن احلنيطي يف امل�ب��اين الإداري� ��ة التي
�أن�شئت حديثاً ،بهدف رف��ع ال��روح املعنوية وتوفري
�سبل ال��راح��ة ملرتبات الكتيبة ومب��ا ي�خ��دم طبيعة
عملها ،وي�ضمن �أداء مهامها على �أكمل وجه.

اتفاقية تعاون بين المعونة
الوطنية واليونيسف
نب�ض البلد -عمان
وق ��ع � �ص �ن��دوق امل �ع��ون��ة ال��وط �ن �ي��ة ام����س
الأرب �ع��اء ،اتفاقية ت�ع��اون م��ع منظمة الأمم
املتحدة للطفولة (اليوني�سف) ،لتنفيذ برامج
لأطفال الأ�سر املنتفعة من برامج ال�صندوق،
ع�ب�ر م��راك��ز “مكاين” ال �ت��اب �ع��ة للمنظمة
و��ش��رك��ائ�ه��ا مب��ا فيها م��راك��ز وزارة التنمية
االجتماعية.
وتهدف االتفاقية ،اىل �إحلاق �أطفال الأ�سر
املنتفعة من برامج �صندوق املعونة الوطنية
وال�ت��ي ت�ت�راوح �أع�م��اره��م ب�ين  1-18ع��ام�اً،
بالربامج التي تنفذها مراكز “مكاين”.
وق � ��ال م��دي��ر ع� ��ام ال �� �ص �ن��دوق ب��ال��وك��ال��ة
الدكتور برق ال�ضمور� ،إن االتفاقية �ستعمل
على رفع القدرات واملهارات الرقمية واملالية

لل�صندوق ،م�شريا �إىل �أن ال�صندوق يعمل
ع �ل��ى مت �ك�ين الأ�� �س ��ر امل�ن�ت�ف�ع��ة م ��ن ب��راجم��ه
اق �ت �� �ص��ادي �اً واج �ت �م��اع �ي �اً ع�ب�ر ت �ق��دمي ح��زم��ة
�شاملة م��ن خ��دم��ات احل�م��اي��ة االجتماعية ،
بالإ�ضافة �إىل برامج التحويالت النقدية.
من جهته ،قال مدير احلماية وال�سيا�سات
االج �ت �م��اع �ي��ة يف “اليوني�سف” يف الأردن
م��ان��وي��ل رودري�ج�ي�ـ��ز ب ��وم ��ارول� ،إن �صندوق
امل�ع��ون��ة ال��وط�ن�ي��ة �شهد ت �ط��ورا ك �ب�يرا ،حيث
�أ�صبح مثاال يحتذى به على م�ستوى املنطقة
والعامل.
وب �ي��ن �أن م� ��راك� ��ز “مكاين” ال �ت��اب �ع��ة
للمنظمة �ستمكن الأط �ف��ال م��ن اال�ستعداد
ملواجهة ال�ت�ط��ورات ال�سلوكية واالجتماعية
والتعليمية وال�صحية ،كما �سيجري العمل
مع ال�صندوق على جتويد خدماته.

األردن وقطر يزيالن القيود على
السعة والرحالت الجوية
نب�ض البلد -عمان
ات �ف��ق رئ�ي����س جم�ل����س م�ف��و��ض��ي هيئة
ت�ن�ظ�ي��م ال� �ط�ي�ران امل � ��دين ،ه�ي�ث��م م���س�ت��و،
ورئي�س الهيئة العامة للطريان امل��دين يف
قطر ،حممد فالح الهاجري ،على حترير
النقل اجلوي املبا�شر بني البلدين.
و�أزال االت�ف��اق الأردين القطري ال��ذي
ج ��رى خ�ل�ال م�ب��اح�ث��ات ث�ن��ائ�ي��ة يف جم��ال
النقل اجل��وي ،ام�س الأرب �ع��اء ،بني وفدي
ه�ي�ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م ال �ط�ي�ران امل ��دين الأردين،
والهيئة العامة للطريان امل��دين يف قطر،
ال �ق �ي ��ود امل �ف��رو� �ض��ة ع �ل��ى ال �� �س �ع��ة وع ��دد
ال ��رح�ل�ات امل �� �س�يرة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن (رك��اب��ا
وب�ضائع وبريدا) وطراز الطائرات امل�شغلة.
وب �ح��ث امل�ج�ت�م�ع��ون ،ب�ح���ض��ور م�ن��دوب��ي
�شركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردن�ي��ة،

واخل�ط��وط القطرية ،العالقات الثنائية
يف جمال النقل اجلوي ،مبا يف ذلك حترير
النقل اجلوي املبا�شر بني البلدين ا�ستكماال
لإجراءات توقيع اتفاقية اخلدمات اجلوية
املحدثة بني الطرفني يف � 14آذار املا�ضي.
وق��ال��ت ه�ي�ئ��ة تنظيم ال �ط�ي�ران امل��دين
يف ب�ي��ان� ،إن نتائج ه��ذه امل�ب��اح�ث��ات مثمرة
و�سيكون لها انعكا�سات �إيجابية كبرية على
جممل الن�شاط االقت�صادي واال�ستثماري
وال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ،وزي� ��ادة ح�ج��م حركة
ال�ن�ق��ل اجل ��وي ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال�شقيقني،
�سيما و�أنها تت�ضمن حترير للنقل اجلوي
امل�ب��ا��ش��ر ب�شقيه ال��رك��اب وال���ش�ح��ن ،ومب��ا
ت �ت�لاءم م��ع �سيا�سة ال�ت�ح��ري��ر التدريجي
ل�ل�ن�ق��ل اجل ��وي ال �ت��ي ت�ع�ت�م��ده��ا احل�ك��وم��ة
الأردنية من خالل اال�سرتاتيجية الوطنية
للنقل اجلوي.

األعلى لحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة يصدر تقريره لشهر تموز
نب�ض البلد-عمان
�أظ �ه��ر ال�ت�ق��ري��ر ال � ��دوري ال���ش�ه��ري ال��ذي
�أ� �ص��دره املجل�س الأع �ل��ى حل�ق��وق الأ��ش�خ��ا���ص
ذوي الإع ��اق ��ة ل���ش�ه��ر مت ��وز امل��ا� �ض��ي ،حجم
الإجنازات التي حققها املجل�س على امل�ستويني
التخطيطي الإ�سرتاتيجي والتنفيذي على
�أر�ض الواقع.
وب�ي�ن ال �ت �ق��ري��ر ال �� �ص��ادر ام ����س الأرب� �ع ��اء،
ح�ج��م ال�ب�رام��ج وامل �� �ش��اري��ع امل �ن �ف��ذة م��ن قبل
املكتب الرئي�سي ومكاتب االرتباط التابعة له
يف الأق��ال�ي��م ال�ث�لاث ،وطبيعة ه��ذه اخلدمات
وامل�ستفيدين من هذه الربامج.
ف �ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��د اال� �س�ت�رات �ي �ج ��ي ،اط �ل��ق
املجل�س م�سابقتني وطنيتني ،الأوىل موجهة
للإعالميني حتت عنوان “تناولوا مو�ضوعي
ب�شكل مو�ضوعي” بهدف ت�شجيع الإعالميني
مبختلف فئاتهم على تقدمي �أعمال �إبداعية
ومواد �إعالمية مو�ضوعية تتناول الإعاقة من
منظور حقوقي بعيد ع��ن ال�ق��وال��ب وال�صور
ال �ن �م �ط �ي��ة ال �ت��ي ت �� �ض��ع ال �� �ش �خ ����ص م ��ن ذوي
الإعاقة يف �إطار البطولة اخلارقة �أو اال�ستكانة
وال�ضعف املثرية لل�شفقة.
وه ��دف ��ت امل �� �س��اب �ق��ة ال �ث��ان �ي��ة وه ��ي ج��ائ��زة
“املباين املهي�أة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة”،
�إىل تعزيز ممار�سة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
حلقوقهم مب��ا فيها حقهم يف ال��و��ص��ول �إىل
املباين واملرافق واحل�صول على ما تقدمه من
خدمات ب�سهولة وخ�صو�صية وا�ستقاللية يف
القطاعني العام واخلا�ص.
وق� � ��دم امل �ج �ل ����س ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ج�م�ع�ي��ة
�سيدات ال�ضليل ،واجلمعية الوطنية للت�أهيل
املجتمعي  143خدمة عالج طبيعي ونطقي
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف منطقتي الأغوار
اجلنوبية وال�ضليل.
و�أ� �ش��ار التقرير ،اىل م�شاركة املجل�س مع

وزارة التنمية االجتماعية ،ومنظمة لومو�س،
ومنظمة �شمال �إيرلندا� ،ضمن �أعمال الندوة
احلوارية حول “متابعة تقدم �سري العمل فيما
يخ�ص اخل�ط��ة الوطنية لبدائل دور الإي��واء
احلكومية واخلا�صة”.
و�� �ض� �م ��ن ج � �ه ��ود امل �ج �ل �� ��س ل �ت �ع ��زي ��ز ح��ق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف بيئة العمل ،و�إزالة
املعيقات التي تواجههم ،وا�ستنادا لأحكام املادة
( )44من نظام ديوان اخلدمة املدنية ،قابلت
جلنة ت�ك��اف��ؤ ال�ف��ر���ص � 5أ�شخا�ص مر�شحني
للتعيني يف القطاع احلكومي بهدف حتديد
ماهية متطلبات �إمكانية الو�صول والرتتيبات
التي�سريية ال��واج��ب ت��وف�يره��ا ل�ه��م يف مكان
عملهم ليتمكنوا من �أداء املهام املناطة بهم.
ك �م��ا ا��س�ت�م��ر امل�ج�ل����س مب�ت��اب�ع��ة ا��س�ت�ق�ب��ال
ال���ش�ك��اوى واال��س�ت�ف���س��ارات ،ح�ي��ث ت�ع��ام��ل مع
 242ا�ستف�سارا و�شكوى ،ومت الرد عليها عرب
خمتلف ق �ن��وات االت���ص��ال (م��واق��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي اخل��ا� �ص��ة ب��امل �ج �ل ����س ،وامل �ن �� �ص��ة
احلكومية ال�ستقبال ال�شكاوى ،وعرب الهاتف).
وا��س�ت�ك�م��ل امل�ج�ل����س ت �ق��دمي ال��دع��م الفني
لتهيئة املباين اخلا�صة بـ�سبع م�ؤ�س�سات من
القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص �شملت  5بنايات
تابعة ملراكز الأمل للرتبية اخلا�صة ،ومدر�سة
واح��دة ،ومعهد ت��دري��ب مهني واح��د ،و�إع��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 �إطار
تهيئة املباين واملرافق العامة للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
كما وف��ر املجل�س ال�ترج�م��ة بلغة الإ� �ش��ارة
للطالب ال�صم يف عدد من اجلامعات ،ا�ستفاد
منها  105طالب يف  14جامعة وكلية ،من
خالل نحو 75مرتجما للغة الإ�شارة� ،إ�ضافة
�إىل تقدمي ترجمة لغة الإ�شارة �إىل امل�شاركني
ال���ص��م يف  4ور� ��ش ت��دري�ب�ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ترجمة � 3أفالم توعوية بلغة الإ�شارة.
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�إعالن �صادر عن م�صفي �شركة

�إعالن �صادر عن م�صفي �شركة

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن م�صفي �شركة ع�صام واحمد عودة
وامل�سجلة حتت الرقم ( )110936يف �سجل �شركات الت�ضامن
تاريخ  2014/12/18ورقمها الوطني ( )200145358بان
جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�صفيتها
بتاريخ  2022/8/10وتعيني ال�سيد ع�صام مبارك حممد عودة
م�صفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ املدينة (عمان) ال�شارع (
ا�سليم بن نافع ) البناية ( )19خلوي (� )0796704690ص.ب
() الرمز الربيدي () الربيد االلكرتوين
esammobarak@hotmail.com
م�صفي ال�شركة
ع�صام مبارك حممد عودة

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن م�صفي �شركة حممد خ�ضر وكفاية
ال�سكايف وامل�سجلة حتت الرقم ( )114423يف �سجل �شركات
الت�ضامن تاريخ  2016/8/29ورقمها الوطني ()200155963
ب��ان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة
وت�صفيتها بتاريخ  2022/8/10وتعيني ال�سيد حممد خ�ضر
م�صفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ املدينة (عمان) ال�شارع
( �شفيق ار�شيدات ) البناية ( )15خلوي ()0797074382
�ص.ب () الرمز الربيدي () الربيد االلكرتوين
م�صفي ال�شركة
حممد خ�ضر احمد تي�سري عبدالكرمي خ�ضر

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرج���و م��ن دائ��ن��ي �شركة اوك�لان��د للتجهيزات الطبية ذ.م.م
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم ( ) 33752
بتاريخ ( )١/٩/٢٠١٣
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �سواء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  /وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني
داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة � :أجمد �شحادة عبدال�سالم الزميلي
عنوان امل�صفي  :عمان – خلدا� -شارع مكة  -هاتف ٠٧٩٥٨٠٨٦٦٦

ا�ستنادا الحكام املادة ( )264من قانون ال�شركات رقم ( )22ل�سنة 1997
وتعديالته
�أرج��و من دائني �شركة الف عني زين لال�سكان والتطوير العقاري ذ.م.م
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم (  )43849بتاريخ (
)2016/4/24
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع
ام ال  /وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر
للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :نواف ح�سني حممد الزعبي
عنوان امل�صفي  :عمان – ال�شمي�ساين – �شارع ال�شريف نا�صر بن جميل –
عمارة رقم  105الطابق االول – هاتف 0796515016 :
م�صفي ال�شركة
نواف ح�سني حممد الزعبي

�إعالن �صادر عن م�صفي �شركة

�إعالن �صادر عن م�صفي عام ال�شركات

�إعالن �صادر عن م�صفي �شركة

اعالن �صادر عن نادي الرمثا الريا�ضي

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرج��و من دائني �شركة اال�صفر لتكنولوجيا املعلومات ذ.م.م
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم ( ) 57471
بتاريخ ( )2020/7/20
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �سواء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  /وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني
داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة :ل�ؤي حممد احمد حماد
عنوان امل�صفي  :عمان – القوي�سمة – حي ام نوارة – بالقرب من
حديقة امللكة رانيا
هاتف 0796990087 :
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن م�صفي �شركة ن�صار ا�شنيور
و���ش��ري��ك��ه وامل�سجلة حت��ت ال��رق��م ( )71615يف �سجل
�شركات الت�ضامن تاريخ  2004/6/10ورقمها الوطني
( )200064582بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا
على حل ال�شركة وت�صفيتها بتاريخ  2022/8/10وتعيني
ن�صار م�صباح ا�شنيور م�صفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ
املدينة (الر�صيفة) ال�شارع ( حي جعفر ) البناية () خلوي
(��� )0798381151ص.ب () الرمز الربيدي () الربيد
االلكرتوين
م�صفي ال�شركة
ن�صار م�صباح ا�شنيور

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة �سالتو�س لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم ( ) ٢٧٩٨٦
بتاريخ ( )١٥/٣/٢٠١٢
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �سواء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  /وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني
داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :ميخائيل هاين ميخائيل قراعني
عنوان امل�صفي  :عمان – ال�شمي�ساين – مقابل بنك الإ�سكان –
�شارع عبداحلميد الزهراوي – عمارة رقم  – ٣٠الطابق الثالث
 هاتف ٠٦٥٦٠٧٠٤٢ / ٠٦٥٦٠٧١٤٢خلوي ٠٧٧٧١٥٤٤٤٤
م�صفي ال�شركة

ي�سر الهيئة االداري��ة لنادي الرمثا الريا�ضي دع��وة الهيئة العامة لالجتماع غري
العادي وذلك يف متام ال�ساعه الثالثة من م�ساء يوم االحد املوافق  2022/8/28يف
مقر النادي ملناق�شة جدول االعمال التايل :
 عر�ض قرار الهيئة االدارية بتعديل البند ( )2من املادة ( )6من النظام الداخليللنادي املتعلقة بفرتة امل��ؤازرة لت�صبح بعد التعديل « ان يكون قد م�ضى على قبوله
ع�ضوا م�ؤازرا مدة ال تقل عن اربعة ا�شهر»
 تفوي�ض الهيئة العامة للهيئة االدارية بحق امتالك العقارات واالرا�ضي واالموالاملنقولة وغري املنقولة واحلق ببيع ورهن وتاجري اي منها
 تفوي�ض الهيئة العامة للهيئة االدارية با�ستثمار العقارات واالموال املنقولة وغرياملنقولة وتوقيع عقود طويلة وق�صرية االجل مبا يعود بالنفع على النادي
على جميع اع�ضاء الهيئة العامة ت�سديد اال�شرتاكات امل�ستحقة عليهم حتى نهاية
�شهر �آب لعام � 2022شخ�صيا لدى امني ال�صندوق من ال�ساعه اخلام�سة م�ساء ولغاية
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء او عن طريق البنوك او الدفع االلكرتوين خالل الفرتة
 2022/8/14ولغاية  2022/8/23يف مقر النادي
مالحظة
اذا مل يكتمل الن�صاب القانوين يعقد االجتماع للمرة الثانية مبن ح�ضر من االع�ضاء
ال�ساعه الثالثة من م�ساء يوم االحد املوافق  2022/9/11يف مقر النادي .
رئي�س النادي

�إعالن �صادر عن مراقب عام ال�شركات

�إعالن �صادر عن مراقب عام ال�شركات

�إعالن �صادر عن مراقب عام ال�شركات

�إعالن �صادر عن مراقب عام ال�شركات

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل��ادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف
وزارة ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة اوكالند
للتجهيزات الطبية وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ذات
م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم ( )٣٣٧٥٢بتاريخ ٢٠١٣/9/١
قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١
املوافقة على ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني �أجمد
�شحادة عبدال�سالم الزميلي م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�صفي
هو :خلدا – �شارع مكة – هاتف ٠٧٩٥٨٠٨٦٦٦ :
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/277أ) من قانون ال�شركات رقم ()22

�إعالن �صادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة �سالتو�س لتجارة
املواد الغذائية وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية
حمدودة حتت الرقم ( )٢٧٩٨٦بتاريخ  ٢٠١٢/٣/١٥قد قررت
باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  ٢٠٢٢/٧/٥املوافقة
على ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد ميخائيل
هاين ميخائيل قراعني م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�صفي هو
ال�شمي�ساين – مقابل بنك الإ�سكان� -شارع عبداحلميد الزهراوي
– عمارة رقم  – ٣٠الطابق الثالث – هاتف / ٠٦٥٦٠٧١٤٢ :
٠٦٥٦٠٧٠٤٢
خلوي ٠٧٧٧١٥٤٤٤٤
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة بيون�س اير�س للماكوالت االيطالية والبيتزا ذ.م.م
م�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة /حتت
الرقم ( )58320بتاريخ ()2020/10/21
وقد تقرر �شطبها من �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة
بتاريخ ()2022/8/9
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي
التاريخ 2022-8-7 :
اىل ال�سادة ال�شركاء يف �شركة حوران لال�ستثمار والتعليم (ذ م م)
دعوة حل�ضور اجتماعات الهيئة العامة غري العادية ل�شركة حوران لال�ستثمار والتعليم (ذ م م)
بناء على قرار هيئة املديرين ل�شركة حوران لال�ستثمار والتعليم ( ذ م م) ,ي�سرنا دعوتكم حل�ضور اجتماعات الهيئة العامة غري
العادية على التوايل والتي �ستعقد االجتماع االول يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء يوم اخلمي�س املوافق 2022 / 8 / 18
وذلك يف مكاتب ال�شركة عمال ب�إحكام قانون الدفاع رقم (  ) 13ل�سنة ( , ) 1992و�أمر الدفاع رقم (  ) 5ل�سنة  2020التعليمات
ال�صادرة عن معايل وزير ال�صناعة والتجارة والتموين بتاريخ  2020 / 04 / 09مبوجب امر الدفاع اعاله,على انعقاد اجتماعات
الهيئة العامة غري العادية لل�شركة وذلك للمناق�شة وامل�صادقة على ميزانيات ال�شركة املنتهية بتاريخ  6/30لل�سنوات ( -2019
 )2022 -2021-2020وذلك على النحو التايل :
وذلك للنظر يف جدول االعمال املثبت ادناه
ال�صحف املحلية وفقا لأحكام القانون والتعليمات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص :
�أوال :االجتماع االول هيئة العامة غري العادي لل�شركة لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ 2019/6/30
 – 1مناق�شة امليزانية العمومية والأرباح واخل�سائر والتدفقات النقدية لل�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2019 / 6 / 30
وامل�صادقة عليه.
 – 2انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية التالية وتفوي�ض هيئة املديرين بتحديد �أتعابه.
ثانيا :االجتماع الثاين للهيئة العامة غري العادي لل�شركة لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ  2020/6/30والذي �سينعقد ال�ساعة
ال�سابعة م�ساء:
 – 1مناق�شة امليزانية العمومية والأرباح واخل�سائر والتدفقات النقدية لل�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2020 / 6 / 30
وامل�صادقة عليه.
 – 2انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية التالية وتفوي�ض هيئة املديرين بتحديد �أتعابه.
ثالثا :االجتماع الثالث للهيئة العامة غري العادي لل�شركة لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ  2021/6/30والذي �سينعقد ال�ساعة
الثامنة م�ساء:
 -1مناق�شة امليزانية العمومية والأرباح واخل�سائر والتدفقات النقدية لل�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2021 / 6 / 30
وامل�صادقة عليه.
 -2انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية التالية وتفوي�ض هيئة املديرين بتحديد �أتعابه.
رابعا :االجتماع الرابع للهيئة العامة غري العادي لل�شركة لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ  2021/6/30والذي �سينعقد ال�ساعة
التا�سعة م�ساء:
 – 1مناق�شة امليزانية العمومية والأرباح واخل�سائر والتدفقات النقدية لل�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2022 / 6 / 30
وامل�صادقة عليه.
 – 2انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية التالية وتفوي�ض هيئة املديرين بتحديد �أتعابه.
يرجى من ال�سادة ال�شركاء ح�ضور االجتماعات املذكورة يف املوعد املعني او توكيل و/او تفوي�ض احد ال�شركاء حل�ضور
االجتماعات املذكورة وفق النموذج اخلا�ص بذلك .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
رئي�س هيئة املديرين
د  .موفق عو�ض العبد الرزاق

العالناتكم
يف

065606300
065606301

م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل��ادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب ع��ام ال�شركات
يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة الف
عني زين لال�سكان والتطوير العقاري وامل�سجلة لدينا يف �سجل
ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم ( )43849بتاريخ
 2016/4/24قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ
 2022/6/18املوافقة على ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية
وتعيني ال�سيد نواف ح�سني حممد الزعبي م�صفيا لل�شركة ،وان
عنوان امل�صفي هو :
عمان – ال�شمي�ساين – �شارع ال�شريف نا�صر بن جميل – عمارة
رقم  105الطابق االول – هاتف 0796515016 :
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة حممد طنط�ش و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ()100496
بتاريخ  2011/1/27اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
�إعالن �صادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
�إعالن �صادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين ب�أن اال�سم التجاري
( مياه براهمه ال�صحيه ) و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم ( )247323با�سم
( مفيد توفيق حممود براهمه ) جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�سم ( م�صطفى علي م�صطفى ابو
بكر ) وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
م�سجل اال�سماء التجارية
�إكرام ال�سكر

ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين ب�أن اال�سم التجاري
( ك��راج بيت حلم لت�صليح ال�سيارات ) و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم
( )١٥٤٦٨٣با�سم ( حممد حلمي م�صطفى �أبو عهود ) جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�سم
( م�صطفى يو�سف م�صطفى ا�سماعيل ) وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ
ن�شر هذا االعالن .
م�سجل اال�سماء التجارية
�إكرام ال�سكر

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
�إعالن �صادر عن م�سجل اال�سماء التجارية
ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن
م�سجل اال�سماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين ب�أن اال�سم التجاري
( البا�شوات لتجهيز احلفالت واملنا�سبات ولوازم االفراح) و امل�سجل لدينا يف �سجل
اال�سماء التجارية بالرقم ( )١٢١٧٩٦با�سم ( �شركة عبد برهم و�شريكه ) جرى
عليه نقل ملكية لي�صبح با�سم ( معاذ عبد حممود برهم) وتعترب عملية نقل امللكية
حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
م�سجل اال�سماء التجارية
�إكرام ال�سكر
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لقاء تجاري صناعي أردني فلسطيني في غرفة تجارة األردن

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
جمال الرفاعي� ،إن االقت�صاد الفل�سطيني،
ح��ول التحديات �إىل فر�ص وق�ص�ص جناح،
وو� �ص��ل �إىل دول يف ال �ع ��امل ،مل ي�ك��ن �أح��د
يتخيل الو�صول �إليها ،م�ؤكداً قدرة ال�صناعة
الفل�سطينية على املناف�سة والو�صول لأ�سواق
جديدة.
و�أ��ش��ار الرفاعي �إىل �أن القطاع اخلا�ص
الأردين م��رت�ب��ط م��ع ال�ع��دي��د م��ن اجل�ه��ات
الر�سمية ،ومن �ش�أن ذلك �إزال��ة كل العقبات
ل��زي��ادة التعاون الأردين الفل�سطيني ،ومبا
ينعك�س ع�ل��ى ال �ت �ج��ارة ال�ب�ي�ن�ي��ة والتن�سيق
اللوج�ستي.

وب�ين �أن الغرفة �ستوفر �ضباط ارتباط
م �� �س ��ؤول�ين ع��ن ا��س�ت�ق�ب��ال �أي� ��ة � �ش �ك��اوى �أو
مالحظات �أو اق�تراح��ات �أو ق�ضايا م��ن �أي
م�ستثمر فل�سطيني للم�ساعدة يف حلها.
من جهته ،قال نائب رئي�س غرفة �صناعة
الأردن حممد اجليطان� ،إن حجم التبادل
ال�ت�ج��اري ب�ين ال�ب�ل��دي��ن من��ا خ�ل�ال الأ��ش�ه��ر
اخلم�سة الأوىل م��ن ال �ع��ام احل ��ايل بن�سبة
 60باملئة �صوال اىل نحو  100مليون دينار
مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
و�أ� �ش��ار اجل�ي�ط��ان �إىل �أن ح�ج��م ال�ت�ب��ادل
التجاري يعك�س نتائج اجلهود املبذولة من
اجلانبني ،لتحقيق �أعلى م�ستويات التقدم
يف ال�ع�لاق��ات ،الف�ت�اً �إىل وج��ود ال�ع��دي��د من
الفر�ص اال�ستثمارية والتجارية وال�صناعية،
يف ظ��ل امل�ستوى ال�ع��ايل ال��ذي و�صلت �إليه
ال���ص�ن��اع��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،رغ ��م ال�ت�ح��دي��ات
وال�صعوبات التي تعانيها جراء القيود التي
يفر�ضها االحتالل.

و�أك� � � ��د ا�� �س� �ت� �ع ��داد ال� �ق� �ط ��اع ال �� �ص �ن��اع��ي
وج��اه��زي �ت��ه ل��دع��م ال �ت �ج��ار وال���ص�ن��اع�ي�ين
الأردن �ي�ي�ن ،ان�ط�لاق�اً م��ن توجيهات جاللة
امل �ل��ك ع� �ب ��داهلل ال� �ث ��اين يف ج �م �ي��ع امل �ح��اف��ل
ال�سيا�سية واالقت�صادية الإقليمية والعاملية،
مبيناً �أن الغرفة �ستوفر �ضباط ارتباط للرد
على �أي ا�ستف�سارات من اجلانب الفل�سطيني.
و�أ�� �ش ��اد اجل �ي �ط��ان مب �ع��ر���ض ال���ص�ن��اع��ات
الأردن�ي��ة يف فل�سطني ال��ذي عقد على مدار
� �س �ن��وات � �س��اب �ق��ة يف ع� ��دد م ��ن امل �ح��اف �ظ��ات
الفل�سطينية ،معرباً عن ترحيبه با�ست�ضافة
ال�صناعيني والتجار الفل�سطينيني الراغبني
ب�إقامة معر�ض لل�صناعات الفل�سطينية يف
الأردن.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ث �م��ن رئ �ي ����س غ��رف��ة جت ��ارة
و�صناعة حمافظة اخل�ل�ي��ل ،ع�ب��ده �إدري ����س،
اجل �ه��ود ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا ال �غ��رف ال���ص�ن��اع�ي��ة
والتجارية الأردنية ،لتفعيل �أي اتفاقات بني
الطرفني على �أر���ض ال��واق��ع ،ومب��ا ينعك�س

�إيجاباً على حياة امل�ستهلكني يف كال البلدين.
و�أك ��د �أن ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص الفل�سطيني
يتطلع �إىل م�ستقبل واع ��د ،خا�صة بعد ما
خلفته جائحة كورونا من حتديات وظروف
�صعبة ،الف �ت �اً �إىل �أه�م�ي��ة م�ي�ن��اء العقبة يف
احل��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،و�أه�م�ي��ة
ال �ف��ر���ص وال� �ت� �ج ��ارب يف ال �ع �ق �ب��ة ل�ل�ج��ان��ب
الفل�سطيني.
وب �ل��غ ح �ج��م ال� ��� �ص ��ادرات ال��وط �ن �ي��ة �إىل
فل�سطني خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر اخل�م���س��ة الأوىل
من العام احلايل نحو  109ماليني دوالر،
بارتفاع ن�سبته ح��وايل  74باملئة عن نف�س
الفرتة من العام املا�ضي ،فيما و�صلت قيمة
امل�ستوردات من فل�سطني �إىل نحو  31مليون
دوالر ،بارتفاع ن�سبته حوايل  23باملئة.
وب �ح �� �س��ب م �ع �ط �ي��ات �إح �� �ص��ائ �ي��ة ل�غ��رف��ة
� �ص �ن��اع��ة الأردن؛ ي� �ق ��در ح �ج��م ال �ف��ر���ص
ال�ت���ص��دي��ري��ة غ�ي�ر امل���س�ت�غ�ل��ة �إىل فل�سطني
ب�ن�ح��و  60م �ل �ي��ون دوالر ،ت�ترك��ز احل���ص��ة
الأك�ب�ر منها يف قطاع ال�صناعات الغذائية
واحليوانات احلية بن�سبة  50باملئة تقريباً
م��ن �إج� �م ��ايل ال �ف��ر���ص ،ف�ي�م��ا ي �ق��در حجم
ال �ف��ر���ص ال�ت���ص��دي��ري��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة غري
امل���س�ت�غ�ل��ة �إىل الأردن ب �ن �ح��و  15م�ل�ي��ون
دوالر ،ترتكز احل�صة الأك�بر منها يف قطاع
ال�صناعات الغذائية بقيمة ت�صل �إىل قرابة
 8ماليني دوالر ومبا ن�سبته نحو  55باملئة
من �إجمايل الفر�ص.
وبحث احل�ضور �أبرز الفر�ص والتحديات
التي تواجه العالقات التجارية وال�صناعية
الأردن � � �ي � ��ة وال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة ،وم �ق�ت�رح��ات
ح�ل�ه��ا ل��زي��ادة ال �ت �ب��ادل ،وت �ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات
االقت�صادية بني البلدين.
وح �� �ض��ر ال� �ل� �ق ��اء �أع� ��� �ض ��اء م ��ن غ��رف �ت��ي
ال�صناعة والتجارة الأردن�ي��ة ،وجت��ار ورجال
�أعمال من حمافظة اخلليل.

الخرابشة :نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء % 28
نب�ض البلد -عمان
قال وزير الطاقة والرثوة املعدنية الدكتور
�صالح اخل��راب���ش��ة� ،إن ن�سبة م�ساهمة امل�صادر
امل�ح�ل�ي��ة يف ت��ول�ي��د ال�ك�ه��رب��اء ب�ل�غ��ت  28ب��امل�ئ��ة،
فيما بلغت م�ساهمة الطاقة املتجددة  26باملئة،
ون�سبة م�ساهمة الغاز الطبيعي  73باملئة.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماع ملجل�س “ال�شراكة
م��ع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف جم��ال الطاقة” ام�س
الأربعاء ناق�ش خالله امل�شاركون �آليات التعاون
ب�ين ال � ��وزارة وال �ق �ط��اع اخل��ا���ص يف �إط� ��ار عمل
الوزارة على مواءمة املبادرات وامل�شاريع املتعلقة
بالقطاع مع ر�ؤية التحديث االقت�صادي ،و�سبل
م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت �ع�تر���ض ال �ق �ط��اع

اخلا�ص العامل يف قطاع الطاقة.
واك� ��د اخل��راب �� �ش��ة �أه �م �ي��ة ال �ت �� �ش��ارك �ي��ة ب�ين
ال �ق �ط ��اع�ي�ن ال � �ع� ��ام واخل � ��ا� � ��ص ل �ل �ت �غ �ل��ب ع�ل��ى
التحديات التي تواجه قطاع الطاقة ،الفتا �إىل
مبادرات يف القطاع ت�شمل خطة طريق للتحول
ن �ح��و ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وال �ب��دي �ل��ة ،وت �ط��وي��ر
حمطات الطاقة والكهرباء ،وتعزيز الربط مع
دول الإقليم.
و�أ� �ش ��ار �إىل م �ب ��ادرات ي �ج��ري ال�ع�م��ل عليها
ح��ال �ي��ا ت �� �ش �م��ل �أي �� �ض ��ا :ت �ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ة ب�ين
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص ،وت��روي��ج امل�شاريع
و�إط �ل��اق ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ن�ق�ي��ب ودرا�� �س ��ات ج��دوى
االحتياطات (النفط والغاز والغاز ال�صخري)
لتوفري بيئة موائمة لال�ستثمار.

و�أك��د �أهمية اعتماد التكنولوجيا واحللول
ال��ذك�ي��ة خل�ف����ض االن�ب�ع��اث��ات و�إزال� ��ة ال�ك��رب��ون،
وحتقيق ك�ف��اءة الطاقة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تطوير
ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ل �ل �ط��اق��ة (� �ش �ب �ك��ة ال �ط��اق��ة
الذكية وال�ع��دادات ،و�أنظمة التخزين وتطوير
التعرفة ح�سب وقت اال�ستخدام ،وبناء القدرات
والإمكانيات وخطوط النقل والتوزيع).
من جانبها عر�ضت مديرة التطوير امل�ؤ�س�سي
يف الوزارة املهند�سة �شروق عبد الغني للمحاور
الرئي�سية لقطاع الطاقة وم�ؤ�شرات �أداء القطاع
الرئي�سة وتطلعاته حتى عام .2030
ب��دوره��م �أك ��د امل �� �ش��ارك��ون� ،أه�م�ي��ة االج�ت�م��اع
يف مناق�شة ال�ت�ح��دي��ات وت��ر��س�ي��خ ن�ه��ج ال�ت�ع��اون
والت�شاركية لتجاوز هذه التحديات ،وم�ساعدة

ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ع�ل��ى االن �خ��راط يف م���ش��اري��ع
الطاقة واال�ستفادة من فر�صه املتاحة.
و�شارك يف االجتماع �أمني عام وزارة الطاقة
وال�ثروة املعدنية ،ومدير ع��ام �شركة الكهرباء
الوطنية ،وممثلو هيئة تنظيم ق�ط��اع الطاقة
وامل� �ع ��ادن وامل ��ؤ� �س �� �س��ات وال �� �ش��رك��ات ال �ع��ام �ل��ة يف
القطاع.
وكانت وزارة الطاقة �أعلنت �أم�س عن �إطالق
“جمل�س ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص يف جمال
التعدين” للنهو�ض بالقطاع وتعزيز م�ساهمته
يف الناجت املحلي الإجمايل.
و ي�خ�ت����ص جم�ل����س ال���ش��راك��ة ب��ال�ت�ع��ام��ل مع
التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والقطاع
اخلا�ص العامل يف نف�س املجال.

وزير التنمية الدولية الكندي يزور مؤسسة إنجاز ويلتقي رياديين

نب�ض البلد -عمان
زار وزي��ر التنمية ال��دويل الكندي ،هارجيت
��س��اج��ان ،حا�ضنة �أع �م��ال م�ؤ�س�سة �إجن ��از “ماي
�� �س� �ت ��ارت �أب”؛ ب� �ه ��دف االط� �ل ��اع ع �ل��ى خ�ط��ط
احل��ا��ض�ن��ة وب��راجم �ه��ا وم���ش��اري�ع�ه��ا ،ك�م��ا التقى
خ�ل�ال ال��زي��ارة ج�ه��ات وم��ؤ��س���س��ات تعمل �ضمن
�شراكة مع احلكومة الكندية.
وب �ح �� �س��ب ب �ي��ان � �ص �ح �ف��ي ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ة ام ����س
الأربعاء ،ت�أتي زي��ارة �ساجان �إىل حا�ضنة �أعمال

�إجن��از �ضمن �شراكة جتمعها مع املكتب الكندي
للتعليم ال ��دويل لتنفيذ م���ش��روع دع��م الفر�ص
االقت�صادية امل ��ر�أة يف الأردن ،ال��ذي انطلق عام
 2018بدعم من احلكومة الكندية.
وت�ضمنت الزيارة لقاء مع الرئي�س التنفيذي
مل ��ؤ� �س �� �س��ة �إجن � ��از ،دمي ��ة ال �ب �ي �ب��ي ،ل �ل �ح��دي��ث عن
منظومة ري��ادة الأع�م��ال يف الأردن ،وبحث �سبل
ال �ت �ع��اون ل��دع��م ق �ط��اع ال��ري��ادي�ي�ن وال��ري��ادي��ات
ال�شباب.
وق ��ال وزي ��ر ال�ت�ن�م�ي��ة ال��دول �ي��ة ال�ك�ن��دي “�إن

ال �� �ش��رك��ات ال �� �ص �غ�يرة وامل �ت��و� �س �ط��ة ه��ي ال�ع�م��ود
ال�ف�ق��ري جل�م�ي��ع االق �ت �� �ص��ادات يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء
العامل” ،مبيناً �أن “حتدي البطالة بني ال�شباب
وتدفق الالجئني والوباء العاملي تعترب حتديات
هائلة ،لكن ال�شباب هم احلل”.
و�أك��د احلاجة �إىل �أفكار ال�شباب وتطلعاتهم
املهمة حتى تتمكن احلكومات يف ك��ل مكان من
معاجلة خماوفهم وبناء م�ستقبل ي�شمل اجلميع.
من جانبها ،قالت الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
�إجن��از �إن حا�ضنة “ماي �ستارت �أب” ،ه��ي جزء

من بيئة ريادة الأعمال يف الأردن ،وتعمل ب�شكل
م �ب��ا� �ش��ر م ��ع ج�م�ي��ع الأط � � ��راف ل�ل�ن�ه��و���ض ب�ه��ذا
القطاع.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن�ه��ا ت�ضم جمموعة كبرية من
رواد الأع �م��ال الإن� ��اث وال��ذك��ور ال��ذي��ن �أ��س���س��وا
�شركات يف خمتلف املجاالت ،مبينة �أن “�إجناز”
تعمل م��ع �شركائها يف امل�ك�ت��ب ال�ك�ن��دي للتعليم
الدويل ،منذ �أكرث من � 4سنوات لتقدمي فر�ص
اقت�صادية للمر�أة يف الأردن لزيادة م�شاركتها يف
�سوق العمل و�إحداث ت�أثري وا�ضح.
وبينت �أن �إجناز و�ضمن هذه ال�شراكة ،تعمل
على حم��اور �أخ��رى تتعلق بتطوير برامج ري��ادة
الأعمال ،والريادة املجتمعية املنفذة يف املدار�س
واجلامعات ،بالإ�ضافة �إىل �إط�لاق حملة وطنية
ل��دع��م دور امل ��ر�أة يف ��س��وق ال�ع�م��ل ،وع�ق��د حلقات
نقا�شية بني خمتلف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة
وم��ؤ��س���س��ات امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ل�ت�ع��زي��ز دور امل ��ر�أة
وم�ساهمتها يف تنمية االقت�صاد الوطني.
ك�م��ا ال�ت�ق��ى ال��وزي��ر ال�ك�ن��دي ،خ�لال ال��زي��ارة،
جمموعة من الرياديني والرياديات وتع ّرف على
م�شاريعهم و�شركاتهم النا�شئة ال�ت��ي ا�ستفادت
م ��ن ال �� �ش��راك��ة وال ��دع ��م ال �ك �ن��دي ل�ل�م��ؤ��س���س��ات
وال�شركات الأردنية.

وزير العمل يطلق برنامج همة لرفع كفاءة القيادات الوسطى
نب�ض البلد -عمان
�أط �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 �إىل رفع
قدرات القيادات الو�سطى من العاملني بالوزارة
ل�ي�ك��ون��وا م��ؤه�ل�ين لت�سلم امل�ن��ا��ص��ب ال�ق�ي��ادي��ة
م�ستقب ً
ال والإ�سهام يف تطوير القطاع العام.
وقال وزير العمل يف ت�صريح �صحفي اليوم
ان �إطالق برنامج همة جاء تنفيذاً لتوجيهات
جاللة امللك عبداللهّ الثاين ،و�سمو ويل العهد
الأم �ي��ر احل �� �س�ين ب ��ن ع� �ب ��داللهّ ال� �ث ��اين ،ومب��ا
يتوافق مع ر�ؤي��ة التحديث والإ�صالح الإداري

و االق�ت���ص��ادي ل��رف��ع ��س��وي��ة الأداء يف خمتلف
القطاعات التنموية ،وتوفري �أف�ضل اخلدمات
التي ي�ستحقها الأردنيون.
و�أك ��د ا�ستيتية �أه�م�ي��ة ال�برن��ام��ج يف متكني
املوظفني ور�ؤ�ساء الأق�سام ليكونوا قادرين على
ت�سلم امل��واق��ع القيادية م�ستقب ً
ال ،م�شرياً �إىل
�أهمية ب�ن��اء خطط الإح�ل�ال الوظيفي ب�شكل
ف��اع��ل وف�ق�اً الحتياجات امل�ؤ�س�سات وال ��وزارات
وخطط �إدارة املوارد الب�شرية فيها.
وب�ين �أن الربنامج يُنفذ بطريقة تفاعلية
ت �� �ش��ارك �ي��ة ت���ش�ت�م��ل ال �ت �م��اري��ن و ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات
ال�ع�م�ل�ي��ة لتحقيق الأه� � ��داف ال �ت��ي و� �ض��ع من

�أجلها ،ولتعزيز ق��درات املوظفني ورف��ع �سوية
�أدائ �ه��م ليكونوا م�ساهمني يف تطوير ال��وزارة
وامل�ؤ�س�سات الرديفة التابعة لها ،وامل�ساهمة يف
توفري اخلدمات النوعية ذات اجل��ودة العالية
للمواطنني وب�شكل م�ستدام.
و�أو� � �ض� ��ح ال ��وزي ��ر �أن ال�ب�رن ��ام ��ج يت�ضمن
ال�ت��دري��ب على ع��دد م��ن امل �ح��اور منها تطوير
املهارات ال�شخ�صية للموظف واملهارات التقنية
الالزمة لتحقيق التميز ،وتعزيز مهارات ريادة
الأعمال و�إدارة امل�شاريع والقيادة والتخطيط
اال�سرتاتيجي ،و�إدارة اجلودة واملتابعة والتقييم
وف�ق�اً مل��ؤ��ش��رات قيا�س �أداء وا�ضحة ومرتبطة

باخلطط التنفيذية املرتبطة بالزمن.
و�أ� �ض��اف� ،إن ه��ذا ال�برن��ام��ج ي��أت��ي يف �سياق
تطوير اخلدمات لتنفيذ اال�سرتاتيجية وخطة
العمل وف��ق ر�ؤي��ة التحديث االقت�صادي التي
مت و��ض�ع�ه��ا يف ال � ��وزارة ب�ع��د � �ص��دور امل ��ؤ� �ش��رات
يف ر�ؤي��ة التحديث االقت�صادي وذل��ك لتمكني
العاملني يف ال��وزارة ب��الأدوات لتنفيذ امل�ؤ�شرات
املطلوبة بالكفاءة واجل��ودة والوقت من خالل
ب�ن��اء امل �ه��ارات الإداري� ��ة وال�ق�ي��ادي��ة للموظفني
ل�ي���ص�ب�ح��وا �أك�ث��ر �إن �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��ص��ول �إىل
الإبداع واالبتكار.

خبراء:التعاون اإلقليمي يسهم
بارتفاع أعداد السياح القادمين لألردن
نب�ض البلد -عمان
�أك��د خ�براء وعاملون بالقطاع ال�سياحي،
�أهمية التعاون الإقليمي يف املجال ال�سياحي،
الذي ينعك�س �إيجابيا على ارتفاع �أعداد ال�سياح
القادمني للأردن واملنطقة ب�شكل عام ،وزيادة
الدخل ال�سياحي لكل دولة.
وق ��ال ��وا يف ت �� �ص��ري �ح��ات ل��وك��ال��ة الأن� �ب ��اء
الأردن� �ي ��ة (ب �ت��را)� ،إن وج� ��ود ب�ن�ي��ة �سياحية
�إقليمية عالية الكفاءة ،يعد من �أه��م عوامل
اجل��ذب ال�سياحي التي ميكن �أن ت�ساعد زوار
الإقليم على اكت�شاف عمق وات�ساع نطاق التنوع
البيئي وال�ث�ق��ايف وال�ت��اري�خ��ي واحل �� �ض��اري يف
هذه املنطقة من العامل ،الفتني �إىل �أن الأمن
واال�ستقرار واملنتج ال�سياحي املتنوع والفريد
الذي يتمتع به الأردن يعد نقطة جذب لل�سياح
وفر�صة الرتفاع منو القطاع ال�سياحي.
ودع ��وا �إىل تكثيف اجل�ه��ود وال�ت�ع��اون بني
الأط � � � ��راف امل �خ �ت �ل �ف��ة يف امل �ن �ط �ق��ة يف جم��ال
ال�تروي��ج امل�شرتك ،لتعزيز اجل��ذب ال�سياحي
للإقليم م��ن اخل ��ارج� ،إىل جانب العمل على
�إط �ل ��اق وت �ن �ف �ي��ذ ب ��رام ��ج رح �ل��ات ��س�ي��اح�ي��ة
م�شرتكة.
عميد كلية ال�سياحة والفندقة يف اجلامعة
الأردنية فرع العقبة الدكتور ابراهيم بظاظو،
ق��ال ان الو�صول �إىل التكامل ال�سياحي بني
الأردن ودول جمل�س التعاون اخلليجي والدول
ال �ع��رب �ي��ة ،غ��اي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ط��ال��ب التنمية
ال�سياحية ال�شاملة ،مل��ا ل��ذل��ك م��ن �أه�م�ي��ة يف
و� �ض��ع اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات ال �ت �ن �م��وي��ة ل�ل�ق�ط��اع
ال�سياحي يف الأردن.
و�أ��ض��اف �أن حتديد مفهوم ع��ام للإندماج
م��ع دول الإقليم ل��ه �أهمية ك�برى عند البدء
يف و�ضع اخلطط ال�سياحية للأردن ،حيث انه
ي�سهم يف حتديد املقومات ال�سياحية الب�شرية
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�شودة.
ودع � � ��ا ال� ��دك � �ت� ��ور ب � �ظ ��اظ ��و� ،إىل ت �غ �ي�ير
ا�سرتاتيجيات ت�سويق املنتج ال�سياحي الأردين
ب�شكل ع��ام ،وا�ستهداف ال�سائح العربي ب�شكل
اك�بر� ،إىل جانب العمل على حتقيق التكامل
ال�سياحي م��ع �إقليم (ن�ي��وم) يف �شمال غربي
ال���س�ع��ودي��ة ،وت�ع��زي��ز �آف ��اق ال�ت�ع��اون املثمر مع
الإم ��ارات يف تطوير منظومة م��وان��ئ العقبة

ح �ت��ى ت���ص�ب��ح حم �ط��ة ل��وج���س�ت�ي��ة ال��س�ت�ق�ب��ال
ال�سياح من خمتلف دول العامل.
ك �م��ا دع ��ا �إىل ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون يف امل �ج��ال
الت�سويقي ال�سياحي الإقليمي م��ع احلكومة
امل���ص��ري��ة وت�ن�ف�ي��ذ ب��رام��ج �سياحية م�شرتكة
ب�ين البلدين ،وت�أ�سي�س جمل�س �أع�ل��ى يتكون
م��ن ق�ي��ادات �صناعة ال�ق��رار ال�سياحي ورج��ال
الأع� �م ��ال وامل���س�ت�ث�م��ري��ن ل�ت�ط��وي��ر ال���س�ي��اح��ة
امل�شرتكة ب�ين الأردن وال ��دول العربية كافة،
وو�ضع �آلية م�شرتكة لدعم القطاع ال�سياحي
يف اململكة.
من جهته ،ق��ال الأ�ستاذ يف ق�سم ال�سياحة
وال �� �س �ف��ر ب�ج��ام�ع��ة ال�ي�رم ��وك ال��دك �ت��ور عبد
القادر عبابنة� ،إن التعاون الإقليمي يعد من
�أهم �سيا�سات وا�سرتاتيجيات التخطيط التي
تعتمد عليها ال��دول م��ن اج��ل اال�ستفادة من
هذه اال�سرتاتيجيات �سياحيا ،م�ؤكدا �أن جتربة
الأردن وال ��دول الأخ ��رى يف ه��ذا امل�ج��ال كانت
فاعلة يف زيادة تن�شيط احلركة ال�سياحية.
و�أو� �ض��ح �أن االت�ف��اق�ي��ات امل��وق�ع��ة ب�ين دول
الإق �ل �ي��م وت���س�ه�ي��ل �إج� � ��راءات وت�خ�ف�ي��ف قيود
ال���س�ف��ر ب�ي�ن�ه��م ،ت�سهم ب�شكل ك�ب�ير يف زي ��ادة
ال�سياحة البينية وج��ذب ال�سياح من خمتلف
دول العامل.
و�أ��ش��ار �إىل �أن التعاون الإقليمي يف املجال
ال �� �س �ي��اح��ي ل ��ه �إي �ج��اب �ي��ات ع� ��دة ،م�ن�ه��ا زي ��ادة
ا�ستقطاب اال�ستثمارات ال�سياحية ،من خالل
الت�سهيالت واحل��واف��ز اال�ستثمارية املقدمة
بح�سب االتفاقيات.
وب�ي�ن � �ض��رورة �إط �ل�اق ح �م�لات ت�سويقية
وترويجية م�شرتكة بني الأردن ودول الإقليم،
التي من خاللها يجري �إب��راز املعامل الأثرية
واملنتج ال�سياحي التي تتمتع به كل دولة.
ب��دوره� ،أك��د رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
الأردن� �ي ��ة ل�ل���س�ي��اح��ة ال ��واف ��دة ع ��وين ق �ع��وار،
� �ض��رورة ال�ع�م��ل ب�ين دول الإق�ل�ي��م م��ن خ�لال
ال��رب��ط فيما بينهم ،لتوفري برنامج �سياحي
م��وح��د ي�ستطيع ال���س��ائ��ح م��ن خ�لال��ه زي ��ارة
العديد من املواقع ال�سياحية والأثرية بدول
الإقليم يف رحلة واحدة.
ولفت �إىل �أهمية تعزيز التعاون بني الأردن
وق �ط��ر خ�ل�ال �إق��ام��ة ف�ع��ال�ي��ات ك ��أ���س ال�ع��امل
نهاية العام احل��ايل ،من خ�لال تنفيذ برامج
م���ش�ترك��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ل�ل�ج�م��اه�ير ال�ع��امل�ي��ة
القادمة حل�ضور البطولة.

زين تنضم إلى االتفاق
العالمي لألمم المتحدة لممارسات
األعمال المسؤولة
نب�ض البلد -عمان
ان�ضمت جمموعة زين �إىل مبادرة امليثاق
العاملي ل�ل�أمم املتحدة ،وه��ي من�صة للقيادة
التطوعية لتطوير وتنفيذ ممار�سات الأعمال
امل�س�ؤولة.
وبح�سب ب�ي��ان ل�شركة زي��ن الأردن ام�س
الأرب� �ع ��اء ،ت�سعى امل �ب��ادرة �إىل دف��ع ال�ت�ع��اون
ال��دويل وامل�ؤ�س�سي لبناء ��ش��راك��ات حقيقية،
و�إي �ج��اد حلول مبتكرة للتحديات امل�شرتكة
وممار�سة الأعمال بطريقة م�س�ؤولة.
واالتفاق العاملي للأمم املتحدة هو مبثابة
دع� ��وة ل�ل���ش��رك��ات مل ��واءم ��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات�ه��ا
وع�م�ل�ي��ات�ه��ا م ��ع  10م �ب ��ادئ ع��امل �ي��ة تتعلق
بحقوق الإن�سان ،والعمل ،والبيئة ،ومكافحة
الف�ساد ،واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف
املجتمعية وتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة.
كما ي�ستهدف االتفاق تعبئة حركة عاملية من
امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة التي تدمج اال�ستدامة يف

ا�سرتاتيجياتها 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
“�إن االجتاه العاملي العتماد �أهداف التنمية
امل���س�ت��دام��ة ق ��اد امل ��ؤ� �س �� �س��ات وال �� �ش��رك��ات �إىل
االل �ت��زام بت�سريع التقدم يف حتقيق �أه��داف
التنمية امل�ستدامة ،ومنحها �أي�ضا تفوي�ضاً
لتكثيف جهودها ،حيث تلتزم زي��ن بت�ضمني
امليثاق العاملي للأمم املتحدة ،ومبادئه الـ10
كجزء من اال�سرتاتيجية ال�شاملة لعملياتها
يف املنطقة”.
ون���ش��رت جم�م��وع��ة زي ��ن �أي���ض��ا تقريرها
ال �� �س �ن��وي يف ق� �ي ��ادة ال �ف �ك��ر ب �ع �ن��وان “تغري
امل�ن��اخ – حتقيق (��ص��ايف ان�ب�ع��اث��ات) مل�ستقبل
م�ستدام” ،ال��ذي ت�ستك�شف فيه املو�ضوعات
املتعلقة ب��ال�ع�م��ل م��ن �أج ��ل حت�ق�ي��ق اقت�صاد
“�صايف انبعاث �صفرية” ،وفهم دور قطاع
االت���ص��االت ،وتقييم الأه ��داف القائمة على
العلم

نقابة أصحاب الباصات تطالب
بتفعيل صندوق دعم الركاب
نب�ض البلد -عمان
ط ��ال ��ب ن �ق �ي��ب �أ�� �ص� �ح ��اب ال �ب��ا� �ص��ات
الأردن�ي��ة املهند�س عبدالرزاق اخل�شمان
ب��دع��م ق�ط��اع النقل ال�ع��ام لإخ��راج��ه من
�أزم��ات��ه املتالحقة يف ظ��ل ارت �ف��اع تكلفة
املحروقات.
ودع � � ��ا يف ح ��دي ��ث ل ��وك ��ال ��ة الأن � �ب� ��اء
الأردن� �ي ��ة (ب�ت��را) ام ����س الأرب � �ع� ��اء� ،إىل
تفعيل �صندوق دع��م نقل ال��رك��اب ال��ذي
ن�ص عليه قانون تنظيم نقل الركاب رقم
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وقال �إن التكاليف الت�شغيلية لو�سائط
ال �ن �ق��ل ال� �ع ��ام وال �ت �ك �� �س��ي وال �� �س��رف �ي ����س
وخمتلف الأمناط ،ت�ؤثر �سلبا على بع�ض
خ �ط��وط ال�ن�ق��ل ذات امل �ل�اءة املنخف�ضة
خا�صة خطوط القرى.
و�أكد اخل�شمان �أن حل م�شاكل القطاع
ي�ت�ط�ل��ب ت�ف�ع�ي��ل � �ص �ن��دوق دع ��م ال��رك��اب
ال� ��وارد يف ق��ان��ون ت�ن�ظ�ي��م ن�ق��ل ال��رك��اب،
ب�صورة تعزز ك�ف��اءة العاملني بالقطاع،

وي �ن �ع �ك ����س �إي� �ج ��اب ��ا ع �ل��ى رف� ��ع م���س�ت��وى
خدمات النقل.
وط��ال��ب ب�ت�خ���ص�ي����ص  20ف�ل���س��ا عن
كل لرت بنزين و�سوالر ت�ستورد �أو تنتج
من قبل م�صفاة ال�ب�ترول �أو �أي��ة جهات
�أخ� � ��رى ،وب� ��إ�� �ش ��راك ال �ن �ق��اب��ة يف خطط
�إن �ع��ا���ش ال �ق �ط��اع و�إن� �ق ��اذه م��ن �أزم ��ات ��ه،
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل م �ن��ح ال �ق �ط��اع ح��واف��ز
و�إع � �ف� ��اءات � �ض��ري �ب �ي��ة و�إل � �غ� ��اء ال��ر� �س��وم
ال�سنوية ال�ت��ي ت��دف��ع ب��دل ك��رت االجت��اه
ب��واق��ع  300دي �ن��ار ل�ل�ح��اف�ل��ة و 250
دينارا للكو�سرت ور�سوم ب��دل اال�ستثمار
ال�سنوية.
وقال �إن تقدمي تلك احلوافز �سيخفف
من الأع�ب��اء االقت�صادية املرتاكمة على
القطاع منذ �سنوات ،والتي عمقت �أزمة
فريو�س كورونا من تداعياتها ،م�ؤكدا �أن
م�شغلي القطاع باتوا عاجزين عن دفع
م�ستحقات البنوك وال�ضمان االجتماعي
وال� � ��� � �ض � ��رائ � ��ب وخم � �ت � �ل� ��ف ال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف
الت�شغيلية.

الدويل
اخلمي�س
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األنوية االستيطانية ..مشروع صهيوني الستكمال
احتالل مدن فلسطين الساحلية
لتتبع وربط حماوالت حمو احليز الفل�سطيني
على ال��رغ��م م��ن اخ�ت�لاف ه��وي��ات امل�ستعمرين
و�سيا�ساتهم
�أما حممد حليم في�أخذنا يف مقالته ال�شيقة
�إىل �أحد مقاهي مدينة اللد ،التي ت�شهد واحداً
من �أهم م�شاريع اال�ستيطان يف القلوب و�أكربها
م��ن خ�ل�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���ص�ه�ي��ون�ي��ة على
�أحيائها ب�أ�سلوب ميزج بني العنف والتخطيط.
�أم � ��ا م �� �س��اه �م��ة خ� �ل ��دون ال�ب�رغ ��وث ��ي ف�ترك��ز
ع�ل��ى م���س�يرة الأع �ل�ام ال�ت��ي ت���س�ّيهرّ ه��ا احل��رك��ة
اال�ستيطانية يف �شوارع مدينة القد�س كل عام
�إحياء لذكرى احتالل ال�شطر ال�شرقي ،و جبل
الهيكل  ،لي�سرد لنا ال�سياق التاريخي ل��والدة
م�سرية الأعالم ،والتحوالت التي �شهدتها هذه
االحتفالية ال�صهيونية الدينية و��ص��و ًال �إىل
�شكلها احلايل
نب�ض البلد-وكاالت
�� �ص ��در ح ��دي� �ث� �اً ع ��ن امل ��رك ��ز ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي
ل�ل��درا��س��ات الإ�سرائيلية م��دار ال�ع��دد  86من
ف�صلية ق�ضايا �إ�سرائيلية  ،حتت عنوان مدن
ال�ساحل املختلطة :التهويد ومواجهته  ،يركز
على اال�ستيطان املتجدد يف قلب مدن ال�ساحل
الفل�سطينية ال�ت��ي هُ �ج��ر منها معظم �أهلها
الأ��ص�ل�ي�ين ع ��ام  ،1948وب�ق�ي��ت ف�ي�ه��ا �أق�ل�ي��ة
فل�سطينية عربية حتاول احلفاظ على هويتها،
وت�شكل 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�صاعدة
ي�ضيء العدد على ما ك�شفت عنه ه ّبة �أي��ار
يف ال �ع��ام ( 2021ه �ب��ة ال �ك��رام��ة) م��ن عمق
الت�صدعات القومية واالجتماعية واالقت�صادية
ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا م ��دن ال �� �س��اح��ل ،ال �ت��ي يطلق
عليها يف اخلطاب الإ�سرائيلي امل��دن املختلطة
 ،ال �ت��ي ت�ف��اق�م��ت خ�ل�ال ال�ع�ق��دي��ن الأخ�ي�ري��ن
ب���س�ب��ب ال�ت���ض�ي�ي��ق الإ� �س��رائ �ي �ل��ي امل�م�ن�ه��ج على
الفل�سطينيني فيها ،وهو ت�ضييق تتقاطع فيه
�أن�شطة الأنوية التوراتية اال�ستيطانية (التي
تنتهج �سيا�سة ا�ستيطان القلوب) ،ور�أ���س املال
ال�ي�ه��ودي (ال��ذي ينتهج �سيا�سات اال�ستطباق
الزاحف) والبلديات الإ�سرائيلية (التي تتحكم
ب��احل��ق يف ال�سكن) وامل�ستوى ال�سيا�سي ال��ذي
ي�خ�ط��ط م��ن �أع �ل��ى ،ح�ي��ث مي��ار���س ك��ل ه ��ؤالء
الالعبني ،كل من موقعه� ،سيا�سات تهويدية
ت��دف��ع ب�شكل مبا�شر �أو غ�ير مبا�شر لرتحيل
الفل�سطينيني م��ن ه��ذه امل ��دن �أو ع�ل��ى الأق��ل
حت��وي��ل ح�ي��ات�ه��م االج�ت�م��اع�ي��ة �إىل ح �ي��اة غري
ممكنة
الأنوية التوراتية

وي �ك �ت��ب رئ �ي ����س ال �ت �ح��ري��ر رائ� � ��ف زري� ��ق
يف ت �ق��دمي ال� �ع ��دد �أن ال� �ع ��ودة ل�لا��س�ت�ي�ط��ان
الأي��دي��ول��وج��ي ال�صهيوين داخ��ل ال�ب�لاد ،من
خالل الأنوية التوراتية التي تر�سلها احلركة
اال�ستيطانية يف تالل ال�ضفة الغربية املحتلة،
لهو ن�شاط ذو داللة مهمة جداً ،ويك�شف دون
م ��وارب ��ة ج��وه��ر ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة اال��س�ت�ي�ط��اين:
اال�ستيالء على املزيد من الأر�ض� ،سواء كانت
�أرا�ضي حمتلة داخل ال�ضفة الغربية والقد�س،
�أو املحتلة عام  1948نف�سها .يف هذا ال�سياق،
ينتقل ال�ن�م��وذج اال��س�ت�ي�ط��اين ال ��ذي ُط� � ّور يف
م�ستوطنة ك��ري��ات �أرب ��ع امل�ق��ام��ة على �أرا��ض��ي
اخلليل ،على �سبيل املثال ،ليتحول �إىل منوذج
لال�ستيطان يف مدن ال�ساحل الفل�سطيني
ي�شري ا�سترياد هذه املمار�سات اال�ستيطانية
من ال�ضفة الغربية �إىل متيع اخلط الأخ�ضر
(حموه) ويعني �أن عملية االحتالل متبادلة:
�إ�سرائيل حتتل ال�ضفة وت�ستوطن تاللها ،يف
امل�ق��اب��ل ت�ع��ود احل��رك��ة اال�ستيطانية ب��دوره��ا
لتحتل �إ�سرائيل (�أرا�ضي )48
وي � �ق� ��ول زري � � ��ق �إن ا�� �س� �ت� �م ��رار ال� ��وج� ��ود
الفل�سطيني يف املدن ال�ساحلية يوحي للبع�ض
يف �إ�سرائيل وك�أن عملية احتالل هذه املدن عام
 1948مل تنت ِه بعد ،و�أن هناك حاجة لإثبات
ال��وج��ود ال�ي�ه��ودي فيها م��ن ج��دي��د ،م��ا ي��دل
على مرحلة ج��دي��دة يف طبيعة ال���ص��راع بني
الفل�سطينيني و�إ�سرائيل� :إن �س�ؤال فل�سطني
�أ�صبح �س�ؤا ًال داخلياً يف �إ�سرائيل ،ومع انهيار
احل��دود وبهتان اخلط الأخ�ضر ،ف�إن ال�صراع
ح��ول ج��وه��ر �إ� �س��رائ �ي��ل وم�ستقبل فل�سطني
حت��وال ليكونا وج�ه�ين لل�صراع نف�سه ،فبعد
�أن هزمت �إ�سرائيل العوا�صم العربية ،عادت
لتبحث عن جوهرها لتجد فل�سطني تنتظرها
هناك

حيفا ويافا
وحت��ت ع�ن��وان حم��ور ال �ع��دد ،ي��أخ��ذن��ا �أم�ير
خم��ول يف مقالته �إىل حيفا ،لي�سلط ال�ضوء
على ال�ت�ح�وّالت ال�ت��ي ت�شهدها امل��دي�ن��ة يف ظل
تراجع احلركة ال�سيا�سية الفل�سطينية املنظمة
يف املدينة الأكرث ت�سيي�ساً .بعد نقده للمفاهيم
امل�ستخدمة يف تو�صيف حيفا باعتبارها مدينة
خمتلطة  ،يتوقف خمول عند �سيا�سة التعاي�ش
باعتبارها �أداة �ضبط وهند�سة �سيا�س ّية
�أما ميخال ها�س فتنظر يف مقالتها القيمة
�إىل عملية املحو امل�ستمرة يف مدينة يافا حتى
ال �ي��وم .بيد �أن امل�ح��و يف ع�صر النيوليربالية
يتخذ ��ش�ك�ل ً
ا �أك�ث�ر وح���ش�ي��ة م��ن خ�ل�ال �إع ��ادة
ت ��أه �ي��ل الأح� �ي ��اء ال �ق��دمي��ة و جت��دي��د امل�ن��اط��ق
احل�ضرية ،بحيث تتقاطع هياكل اال�ستعمار مع
�سيا�سات ال�سوق النيوليربالية
ُت���س�ت�ع��ر���ض ه ��ذه ال�ت�ق��اط�ع��ات ب���ش�ك��ل �أك�ث�ر
تف�صي ً
ال يف مقالة ياعيل �شمرياهو ـ ي�شورون
ودان�ي�ئ�ي��ل مونرت�سكو ال�ت��ي ت��رك��ز على تاريخ
الأن��وي��ة ال�ت��ورات�ي��ة يف مدينة ي��اف��ا .م��ن خالل
بحثهما امل�ستمر يف �أن�شطة الأنوية التوراتية،
ت�ستخل�ص ��ش�م��ري��اه��و وزم�ي�ل�ه��ا م��ون�تر��س�ك��و
�أن ه ��ذه الأن ��وي ��ة �أف � ��رزت ط � ��رازاً ج��دي��داً من
اال�ستطباق القائم على التع�صب القومي ،الذي
يتمايز عن اال�ستطباق الليربايل املعهود
معول الهدم
وحتت حمور العدد �أي�ضاً ،تقرتح علينا يارا
ال�سعدي ا�ستخدام الهدم كمنهج بحثي للك�شف
عن م�صائر املباين الفل�سطينية القدمية التي
هُ � �وّدت ب�ط��رق خم�ت�ل�ف��ة .ل��دى ال���س�ع��دي ،ف ��إن
الهدم كمنهج بحثي يك�شف عن هياكل العنف
امل�ستخدمة �ضد الفل�سطينيني ،ويوفر و�سيلة

امل�س�ألة ال�شرقية
وي���ض��م ه��ذا ال �ع��دد م��ن ق�ضايا �إ�سرائيلية
جم �م��وع��ة مم �ي��زة م ��ن امل �� �س��اه �م��ات امل�ت�ن��وع��ة
الأخ ��رى .يف مقالة نوغا وول��ف املرتجمة عن
الإنكليزية ،تركز امل�ؤلفة على ف�صل �إ�سرائيل
التع�سفي ب�ين تدري�س الهولوكو�ست وحقوق
الإن �� �س��ان� .أم ��ا مو�شيه ب�ه��ار وت�سفي ب��ن دور،
ف�ي�ع��ودان م��ن ج��دي��د ل�ط��رق امل�س�ألة ال�شرقية
داخ��ل ال�صهيونية يف �أع �ق��اب معر�ض لتاريخ
ال �ي �ه��ود ال �� �ش��رق �ي�ين يف ب��اري ����س .يف رف���ض�ه��م
للمعر�ض الذي يطبع �إ�سرائيل ،يعيد امل�ؤلفان
تذكرينا بالتاريخ احلقيقي لليهود ال�شرقيني
باعتبارهم �ضحية �أ�سا�سية ،ولي�ست ثانوية،
لال�ستعمار اال�ستيطاين ال�صهيوين
ويقدم وليد ح ّبا�س مقالة نظرية منهجية
ح� ��ول ن �ظ��ري��ات احل� � ��دود ون� �ظ ��ري ��ات م�ن��اط��ق
احلدود ،تتخذ �شكل مراجعة �أدبيات يف حماولة
ل�ت��و��س�ي��ع ال �ن �ق��ا���ش ح ��ول ع�ل�اق ��ات امل���س�ت�ع� َم��ر
امل�ستعمِ ر يف احلالة الفل�سطينية
�أر�شيفات �صهيونية
وي�ضم العدد بني �صفحاته زاوية للأر�شيف،
�أع��ده��ا م��ال��ك ��س�م��ارة م��ن حم��ا��ض��ر حم��ادث��ات
ور�سائل قدمية بني براندي�س ،وبلفور ،وودرو
ويل�سون ،وجورج غراهام ،ليك�شف ال�ضغوطات
الأمريكية على بريطانيا للموافقة على �ض ّم
ن�ه��ر ال�ل�ي�ط��اين وج�ب��ل ال���ش�ي��خ �إىل �إ��س��رائ�ي��ل.
كما ي�ضم التعليق النقدي ال��ذي و�ضعه خالد
ح � ��وراين ع �ل��ى ك �ت��اب حم �م��د ج �ب��ايل م�صيدة
املكان :درا�سة نقدية حلقل الفنون الت�شكيلية
يف �إ��س��رائ�ي��ل  ،ال��ذي ��ص��در ع��ن م��رك��ز م��دار يف
�أي��ار  .2022بالإ�ضافة �إىل زاوي��ة حول الأدب
ال�صهيوين ،وزاوي ��ة مكتبة حت�ت��وي على �أه��م
الإ�صدارات الإ�سرائيلية

مع استمرار االغتياالت واالعتقاالت ..هل تنذر سياسة
إسرائيل بانفجار مواجهة شاملة في األراضي الفلسطينية؟
نب�ض البلد-وكاالت
تعتمد ال�سيا�سة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة يف ال�ضفة
الغربية على ت�صعيد حركة اال�ستيطان على
ح�ساب الفل�سطينيني ،وغياب الأفق ال�سيا�سي،
وا��س�ت�م��رار احل�ل��ول الأم�ن�ي��ة الع�سكرية ،التي
ت �ت �م �ث��ل يف ح �م�ل�ات اغ �ت �ي��ال ل �ل �م �ق��اوم�ين �أو
اع �ت �ق��ال �ه��م؛ مم��ا ي��زي��د ح��ال��ة ال�غ���ض��ب داخ��ل
الأرا�ضي املحتلة ،فيما يرى خرباء �أن غياب �أفق
�أي حل وارتفاع وترية ا�ستهداف الفل�سطينيني
على جميع الأ�صعدة ،ي�شريان �إىل �أن انفجار
الأو�ضاع يف الأرا�ضي املحتلة �أ�صبح قريباً.
هل ال�ضفة الغربية �أمام
مواجهة �شاملة؟
ي � �ح � � ّذر خ� �ب��راء م ��ن ت ��داع� �ي ��ات ا� �س �ت �م��رار
ال�سيا�سات الإ�سرائيلية املتبعة يف التعامل مع
ال�ضفة الغربية ،وال�ت��ي تعتمد على ا�ستمرار
اال�ستيطان ،و”ال�سالم االقت�صادي” ،وغياب
�أي �أفق �سيا�سي ،واالعتماد على احللول الأمنية
الع�سكرية.
ويرى اخلرباء �أن موا�صلة �إ�سرائيل لنهجها
احل� � ��ايل ،ق ��د ي � � ��ؤدي �إىل ان �ف �ج��ار “قريب”
ل�ل�أو��ض��اع ،م�شريين �إىل �أن العملية الأخ�يرة
للجي�ش الإ�سرائيلي يف مدينة نابل�س ،والتي
�أ��س�ف��رت ع��ن ا�ست�شهاد  3فل�سطينيني ،بينهم
امل�ق��اوم �إب��راه�ي��م النابل�سي ،و�إ��ص��اب��ة نحو 40
�آخرينُ ،تنذر بت�صعيد الأو�ضاع بال�ضفة.
والثالثاء � 9آب�/أغ�سط�س � ،2022أعلن
ج�ي����ش االح �ت�ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ،ع�ب�ر ح�سابه
يف ت��وي�تر� ،أن��ه �شن عملية ا�ستهدفت ت�صفية
النا�شط الفل�سطيني �إبراهيم النابل�سي ،الذي
يتهمه بتنفيذ ع��دة هجمات �إط�ل�اق ن��ار على
م���س�ت��وط�ن�ين وع���س�ك��ري�ين يف م�ن�ط�ق��ة نابل�س
وحميطها.
وج��اء ال�ه�ج��وم يف نابل�س ،بعد ��س��اع��ات من
توقف هجوم دا ٍم �شنته �إ�سرائيل على قطاع غزة

ا�ستمر � 3أيام (منذ اجلمعة وحتى ليل الأحد-
الإثنني) انتهى بالتو�صل �إىل وقف �إطالق نار،
بو�ساطة م�صرية ،و�أ�سفر بح�سب وزارة ال�صحة
الفل�سطينية ،ع��ن ا�ست�شهاد  44فل�سطينياً
بينهم  15طف ً
ال ،و�إ�صابة � 360آخرين بجراح
خمتلفة.
“االنفجار يف الأرا�ضي املحتلة قادم”
ي�ت��وق��ع اخل�ب�ير يف ال �� �ش ��ؤون الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة،
خ� �ل ��دون ال�ب�رغ ��وث ��ي� ،أن ت��وا� �ص��ل �إ� �س��رائ �ي��ل
� �ض �غ��وط �ه��ا ع �ل��ى ال �� �ض �ف��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة ،الأم � ��ر
ال��ذي ي�ن��ذر بـ”انفجار عام” ل�ل�أو� �ض��اع .لكنّ
الربغوثي ق��ال يف حديث لوكالة الأن��ا��ض��ول:
“متى �سيحدث االنفجار؟ ،وكيف؟ من ال�صعب
حتديد ذلك”.
وي� ��رى ال�ب�رغ��وث��ي �أن “ال�ضغوط ت ��زداد
ب��ال���ض�ف��ة ،واال��س�ت�ي�ط��ان ي�ت���ص��اع��د ،ل�ي����س لأن
امل�ستوطنني يريدون ذلك فقط ،بل لأن متدد
اال�ستيطان ق��رار ر�سمي م��ن دول��ة االح�ت�لال
خل��دم��ة امل���س�ت��وط�ن�ين ،وال ي��وج��د ف���ص��ل بني
امل�ستوطنني واحلكومة الإ�سرائيلية ،والأخرية
تنفذ �سيا�سات ا�ستيطانية وجت � ّن��د ال�شرطة
واجلي�ش من �أجل ذلك”.
وتابع“ :العملية الأخرية يف نابل�س ،وقبلها
يف قطاع غزة ،هي حماولة �إثبات من احلكومة
احلالية ،القادمة من خلفية غري ع�سكرية� ،أنها
قادرة على احلكم قبيل االنتخابات القادمة”،
يف �إ� �ش��ارة �إىل رئ�ي����س احل�ك��وم��ة ي��ائ�ير الب�ي��د،
القادم من خلفية غري ع�سكرية.
وق ��ال ال�برغ��وث��ي �إن �إ� �س��رائ �ي��ل “ت�ستثمر
الدم الفل�سطيني من �أجل �أهداف انتخابية”.
م���ش�يراً �إىل �أن “الأمور امل�ي��دان�ي��ة يف ال�ضفة
الغربية ت�سري نحو الت�صعيد ،و�إ�سرائيل ترى
�أن �ه��ا ح�ق�ق��ت ن �� �ص��راً يف ق �ط��اع غ ��زة ،وب��ال�ت��ايل
فقد ال تنخرط الف�صائل يف غزة يف حال �شنت
�إ�سرائيل هجوماً على ال�ضفة” ،ح�سب تعبريه.
وت�سعى �إ��س��رائ�ي��ل ،بح�سب ال�برغ��وث��ي� ،إىل
ك�سر النموذج واحل��ال��ة املعنوية الفل�سطينية،

وتفرقتها عرب فتح جبهات منف�صلة.
الق�صف على غزة خالل املواجهة الأخ�يرة
التي وقعت يف القطاع /رويرتز
“ال�سالم االقت�صادي” يف ال�ضفة
الغربية �أثبت ف�شله
من جهته ،يرى الكاتب واملحلل الفل�سطيني،
ط�لال ع��وك��ل� ،أن �سيا�سة �إ�سرائيل يف ال�ضفة
الغربية والقائمة على ال���س�لام االقت�صادي،
وج� � ّز
م�ق��اب��ل ا� �س �ت �م��رار ال �ب �ن��اء اال� �س �ت �ي �ط��اينَ ،
ال ُع�شب ،القائمة على �إ�ضعاف ق��درات املقاومة
الفل�سطينية ب�شكل متوا�صل“ ،لن تنجح”.
وقال للأنا�ضول�“ :إ�سرائيل ج َّربت ال�سالم
االقت�صادي مع قطاع غ��زة وال�ضفة الغربية،
وث ُبت �أنها �سيا�سة فا�شلة” .و�أ�ضاف�“ :إ�سرائيل
ب�ح�ك��م �أن �ه��ا دول ��ة اح �ت�ل�ال ،ي�ق��ع ع�ل��ى عاتقها
تلبية احتياجات ال�سكان ،ولكن دون وجود �أفق
�سيا�سي ،فالأمر �صعب ،وحالة ال�صراع �ستبقى
متوا�صلة”.
بح�سب عوكل ،ف�إن اجلرائم الذي يحدثها
االح �ت�لال ت�غ� ّذي امل�ق��اوم��ة الفل�سطينية ،بكل
�أ�شكالها ،خا�صة يف ال�ضفة الغربية .وقال“ :كل
امل�ح��اوالت الإ�سرائيلية م��ن قتل واع�ت�ق��ال ،مل
تن ِه املقاومة ،بل على العك�س تو ّلد جي ً
ال جديداً
مقاوماً”.
و�أ� �ض ��اف�“ :إ�سرائيل خ��رج��ت م��ن معركة
قطاع غ��زة ،و�ص ّعدت يف مدينة نابل�س ،وقبلها
يف جنني والقد�س ،وال�سبب لي�س املقاومة بل
�سيا�سات احلكومات الإ�سرائيلية ،التي تهدف
�إىل ال�ف���ص��ل ال�ع�ن���ص��ري ،وق �ت��ل �أي �إم�ك��ان�ي��ة
للحل” .و�أ�شار �إىل �أن احلكومة احلالية تريد
�أن ت �ق��ول جل�م�ه��وره��ا ق�ب�ي��ل االن �ت �خ��اب��ات �إن�ه��ا
“غري مت�ساهلة مع الفل�سطينيني ،و�إنها �أكرث
تطرفاً من �سابقتها”.
�إ�سرائيل ت�سعى لفر�ض وقائع جديدة
على الأر�ض

يف ال �� �س �ي��اق ،ي �ق ��ول م ��دي ��ر م ��رك ��ز ي�ب��و���س
للدرا�سات ال�سيا�سية (خا�ص)� ،سليمان ب�شارات،
�إن �سيا�سات �إ�سرائيل يف ال�ضفة الغربية ،تهدف
�إىل حم��اول��ة ح�سم ال �� �ص��راع ،ع�بر ال�سيطرة
على �أك�بر ق��در ممكن م��ن الأرا� �ض��ي ،وتقدمي
ت���س�ه�ي�لات اق�ت���ص��ادي��ة للفل�سطينيني ،ب��دون
“ج ّز
“�أي �أفق �سيا�سي” ،بالإ�ضافة �إىل �سيا�سة َ
ال ُع�شب”.
و�أ� �ش��ار ب �� �ش��ارات �إىل �أن ذل��ك ي ��أت��ي يف ظل
“عدم وج ��ود �أي �أف ��ق �سيا�سي حل��ل ال���ص��راع
و�إن �ه��اء االح �ت�لال الإ��س��رائ�ي�ل��ي و�إق��ام��ة دول��ة
فل�سطينية م�ستقلة”.
وب�ّي�نّ �أن ا��س�ت�خ��دام ه��ذه اال�سرتاتيجيات،
يرتبط مبجموعة حمددات� ،أبرزها“ :احلراك
ال�سيا�سي ال ��دويل والإق�ل�ي�م��ي جت��اه الق�ضية
الفل�سطينية املُطالب بفتح �أفق �سيا�سي والعودة
للمفاو�ضات ال�سيا�سية ،وهو ما حتاول �إ�سرائيل
�أن ت��رد عليه من خ�لال ط��رح خ�ي��ارات وبدائل
تتمثل يف ال�سالم االقت�صادي ،من خالل منح
جمموعة من االمتيازات االقت�صادية ،مقابل
ا�ستمرار االحتالل وموا�صلة تنفيذ املخططات
الإ�سرائيلية على الأر�ض”.
وب ��ال �ت ��وازي م��ع “ال�سالم االقت�صادي”،
ت��وا��ص��ل �إ��س��رائ�ي��ل “تنفيذ ه�ج�م��ات ع�سكرية
�سواء باالعتقال �أو االغتيال والقتل” ،بح�سب
ب�شارات .كما �أ�شار �إىل �أن �إ�سرائيل ت�سعى �إىل
“خلق وقائع على الأر���ض عرب اال�ستيطان،
متهيداً لأي �أطروحات �سيا�سية مقبلة”.
ولكنّ ب�شارات يرى �أن “�إ�سرائيل مل ت�ستطع
ح�سم م�ف�ه��وم ال���ص��راع ل�صاحلها” .وق ��ال يف
هذا ال�صدد“ :قد تنجح (�إ�سرائيل) يف حتقيق
بع�ض الأهداف ،لكن يف املقابل ما زالت املقاومة
والرف�ض ال�شعبي حا�ضرين ملخططاتها ،وهذا
ي�ع�ن��ي �أن �إ� �س��رائ �ي��ل ت ��درك ع��دم ق��درت�ه��ا على
حتقيق �أه��داف�ه��ا ب�شكل ك��ام��ل وا�سرتاتيجي،
و�إمن� ��ا ق��د حت�ق��ق �أه ��داف� �اً م��رح�ل�ي��ة مرتبطة
ب�ظ��روف معينة ،وميكن �أن تتغري بتغري تلك
الظروف”.

دعوات لـ «يوم غضب»
في األراضي الفلسطينية الجمعة
تنديدا بممارسات جيش االحتالل
نب�ض البلد-وكاالت
رام اهلل :دع ��ت ق ��وى ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة �إىل
ي ��وم غ���ض��ب اجل �م �ع��ة ت �ن��دي��دا مب�م��ار��س��ات
جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي بحق ال�شعب
الفل�سطيني
ونقلت وكالة معا الفل�سطينية للأنباء
�صباح الأربعاء عن من�سق القوى والف�صائل
الفل�سطينية وا�صل �أبو يو�سف �أن اجلمعة
املقبل يوم غ�ضب فل�سطيني تنديداً بجرائم
االحتالل بحق ال�شعب الفل�سطيني و�أر�ضه
ومقد�ساته
و�أ� �ض��اف �أب ��و ي��و��س��ف يف ح��دي��ث لإذاع ��ة
� �ص��وت فل�سطني �أن ��ه �سيتم ت��و��س�ي��ع رقعة
هذه الفعاليات للت�أكيد على وحدة ال�شعب

الفل�سطيني يف مواجهة االحتالل
وت��اب��ع :االح �ت�ل�ال ي���ش��ن ح��رب��ا �شاملة
��ض��د ال���ش�ع��ب الفل�سطيني وع�ل�ي��ه ال��دف��اع
عن نف�سه ،ا�ستمرار املقاومة ال�شعبية من
كفر ق��دوم حتى م�سافر يطا (يف ال�ضفة
الغربية)
وك ��ان �أرب �ع��ة فل�سطينيني ا��س�ت���ش�ه��دوا
خ�ل�ال ال���س��اع��ات الـ 24امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى يد
جي�ش االحتالل يف ال�ضفة الغربية بعد �أقل
من � 48ساعة على بدء تنفيذ اتفاق لوقف
�إط�ل�اق ال�ن��ار يف ق�ط��اع غ��زة ب�ين �إ�سرائيل
وحركة اجلهاد الإ�سالمي بو�ساطة م�صرية
�أنهى ثالثة �أيام من العنف الذي �أ�سفر عن
ا�ست�شهاد  44فل�سطينيا و�إ�صابة �أكرث من
� 360آخرين

سفارة روسيا بالقاهرة تهاجم
إسرائيل ..اتهمتها بازدواجية المعايير
وانتقدت دعوات البيد لقصف غزة
نب�ض البلد-وكاالت
ان �ت �ق��دت � �س �ف��ارة رو� �س �ي��ا يف ال �ق��اه��رة،
الثالثاء � 9أغ�سط�س�/آب  ،2022دع��وات
رئ�ي����س ال� ��وزراء الإ��س��رائ�ي�ل��ي ي��ائ�ير الب�ي��د،
بق�صف الفل�سطينيني يف قطاع غزة ،مذكرة
ب�ك��ذب��ه ف�ي�م��ا يتعلق مب �ج��زرة ب��وت���ش��ا التي
ارتكبها “نازيون �أوكرانيون».
حيث ن�شرت ال�سفارة الرو�سية لدى م�صر
ر�سالة عرب ح�سابها يف تويرت ،اتهمت فيها
�إ�سرائيل ب��ازدواج�ي��ة املعايري ،مقارنة بني
حم��اوالت البيد ،يف �أبريل/ني�سان املا�ضي،
�إلقاء اللوم على رو�سيا يف وفيات النا�س يف
بوت�شا ،الذين قتلهم ب�شكل وح�شي النازيون
الأوك ��ران �ي ��ون ،ودع��وات��ه يف �أغ���س�ط����س�/آب
لق�صف و�ضرب قطاع غزة.
كما ت�ساءلت �سفارة رو�سيا يف القاهرة يف
نف�س التغريدة على موقع تويرت�“ :ألي�ست
ه��ذه معايري م��زدوج��ة وجت��اه�ل ً
ا واح�ت�ق��اراً
كام ً
ال حلياة الفل�سطينيني؟!».
التغريدة ال�ت��ي كتبها الب�ي��د وانتقدتها
�سفارة رو�سيا يف القاهرة تعود �إىل الفرتة
ال�ت��ي ك��ان فيها وزي ��راً خلارجية �إ�سرائيل،
ق�ب��ل �أن ي���ص�ب��ح رئ�ي���س�اً ل� �ل ��وزراء ،يف �شهر
ي��ون�ي��و/ح��زي��ران امل��ا��ض��ي ،وك��ان الب�ي��د يرد
يف تغريدته على تقارير تفيد ب��أن اجلي�ش
الرو�سي َقتل عمداً �أكرث من  1300مدين،
وهي االتهامات التي نفتها رو�سيا.
ي � ��أت ��ي ذل � ��ك ب �ع��د �أن ت �� �ص��اع��دت ح��دة
اخل�ل�اف ��ات ب�ي�ن رو� �س �ي��ا و�إ� �س��رائ �ي��ل ،عقب
ت�صويت ت��ل �أب�ي��ب ل�صالح تعليق ع�ضوية
م��و��س�ك��و مبجل�س ح �ق��وق الإن �� �س��ان ال�ت��اب��ع

وجهها
لل��أمم امل�ت�ح��دة ،واالت �ه��ام��ات ال�ت��ي َّ
وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الإ��س��رائ�ي�ل��ي ي��ائ�ير البيد
ملو�سكو ،بارتكاب جرائم حرب يف �أوكرانيا.
ح�ي��ث ا��س�ت��دع��ت م��و��س�ك��و يف وق��ت �سابق
ال �� �س �ف�ير الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي ب ��ن ت �� �س �ف��ي ،ع�ل��ى
خلفية ت�صريحات البيد ،وهو ما �أث��ار قلقاً
�إ�سرائيلياً م��ن ت��داع�ي��ات الغ�ضب الرو�سي
على و�ضعها يف �سوريا.
كما �أ��ص��درت وزارة اخلارجية الرو�سية،
يف �شهر �أبريل/ني�سان املا�ضي ،بياناً “قا�سياً
ب�شكل ا�ستثنائي” ،بح�سب ال�صحيفة ،و�صف
ت�صريحات البيد ب�أنها “حماولة مموهة
ب�شكل �سيئ” ال�ستغالل الو�ضع يف �أوكرانيا،
م��ن �أج��ل “�صرف ان�ت�ب��اه املجتمع ال��دويل
عن �أح��د �أق��دم ال�صراعات غري املح�سومة،
ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي».
منذ بداية العملية الع�سكرية الرو�سية
يف �أوكرانيا ،كانت �إ�سرائيل ت�سعى لتحقيق
التوازن بني �إر�ضاء حلفائها الغربيني وعدم
جلب �سخط رو��س�ي��ا ،ال�ت��ي �أ�صبحت فعلياً
ج��ارت�ه��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال �سيطرتها
الكاملة على الأجواء ال�سورية.
ل ��ذا مل ت�ن���ض��م �إ� �س��رائ �ي��ل �إىل ع�ق��وب��ات
ال��دول الغربية �ضد رو��س�ي��ا ،وامتنعت عن
بيع الأ�سلحة �إىل �أوكرانيا.
ب�ي�ن�م��ا �أدى ت �ب��اط ��ؤ �إ� �س��رائ �ي��ل يف �إدان� ��ة
الغزو الرو�سي لأوكرانيا� ،إىل �إث��ارة غ�ضب
ال� ��والي� ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،وي� �ب ��دو �أن حم��اول��ة
�إ� �س��رائ �ي��ل لإر�� �ض ��اء الأخ �ي��رة ع�ب�ر ت�شديد
موقفها �إزاء رو�سيا عرب الت�صويت ل�صالح
ط��رده��ا م��ن جم�ل����س ح �ق��وق الإن �� �س��ان ،قد
�أغ�ضب الأخرية بدورها.

يخطر بهدم  4مساكن أخرى...
االحتالل يهدم مسكنا في أريحا
ويجبر مقدسيا على هدم منزله

نب�ض البلد-وكاالت
هدمت �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي،
ام�س الأرب�ع��اء ،م�سكنا وحظرية �أغ�ن��ام يف
قرية العوجا ،و�أخطرت بهدم  4برك�سات
��س�ك�ن�ي��ة يف م�ن�ط�ق��ة ال � ��واد الأح� �م ��ر ق��رب
ف�صايل �شمال مدينة �أريحا
وق � ��ال امل �� �ش��رف ع �ل��ى م�ن�ظ�م��ة ال �ب �ي��در
للدفاع عن حقوق البدو ح�سن مليحات،
�إن ق��وات االح�ت�لال اقتحمت جتمع عرب
ال��زواه��رة يف ب��داي��ة ق��ري��ة ال�ع��وج��ا �شمال
مدينة �أريحا ،وهدمت م�سكنا من الطوب
وال���ص�ف�ي��ح ،يقطن ف�ي��ه امل��واط��ن �سليمان
ج �ه��ال�ين وع��ائ �ل �ت��ه ،ك �م��ا ه��دم��ت ح�ظ�يرة
�أغنام

ون�ق��ل م�ل�ي�ح��ات ع��ن �أح ��د �أق��رب��ائ��ه� ،أن
ق� ��وات االح� �ت�ل�ال اق �ت �ح �م��ت جت �م��ع ال ��واد
الأح�م��ر ال�ب��دوي ق��رب مع�سكر االح�ت�لال
يف ف�صايل و�أخ�ط��رت بهدم �أرب�ع��ة م�ساكن
ت�ع��ود ل�ع��ائ�لات :ع ��واد �سليمان مليحات،
وا�سماعيل �سواركة ،وابراهيم اب��و ع��روج،
و�سليمان كعابنة
ويف ال �ق��د���س امل�ح�ت�ل��ة �أج �ب�رت �سلطات
االحتالل الإ�سرائيلي ،مواطنا على هدم
م �ن��زل��ه ال� ��ذي ت�ب�ل��غ م���س��اح�ت��ه  50م�ترا
مربعا وي�أوي �أربعة �أطفال ووالديهم
و�أف� � ��ادت م �� �ص��ادر حم �ل �ي��ة ،ب � ��أن ب�ل��دي��ة
االح�ت�لال �أج�برت امل��واط��ن منري الرجبي
على هدم منزله يف حي الأ�شقرية يف بيت
حنينا ،بحجة البناء بدون ترخي�ص

الريا�ضي
اخلمي�س
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طيفور  :احلم باالنضمام لمنتخب السباحة وتحقيق البطوالت

نب�ض البلد – علي عوي�س
حت�ل��م ال���س�ب��اح��ة ��س�ح��ر ط�ي�ف��ور ال�لاع �ب��ة يف
� �ص �ف��وف ن� ��ادي احل �� �س�ين ل�ل���ش�ب��اب ب��االن���ض�م��ام
للمنتخب وحتطيم االرقام القيا�سية املحلية.
�سحر ال�ت��ي ت���ش��ارك يف فئة � 14سنة ب��د�أت
م�سريتها يف ال�سباحة منذ نعومة اظافرها اذ
كانت يف الثامنة من عمرها حيث كانت تذهب
م��ع والدتها م��درب��ة ال�سباحة يف ن��ادي احل�سني
لل�شباب.
اح �ب��ت ��س�ح��ر ال���س�ب��اح��ة ه��واي��ة يف ال�ب��داي��ة
اذ ك��ان��ت ت�شاهد ال�سباحني وه��م ي���ش��ارك��ون يف

يف ال �ن��ادي ح�ي��ث ب� ��د�أت ال�ل�ع��ب يف ع�م��ر ال�سبع
�سنوات ثم توقفت مدة للرتكيز على ال�سباحة
ولكنها عادت منذ عام اىل التدرب على مهارات
ال �ت��اي �ك��ون��دو م �� �ش�يرة اىل ان� �ه ��ا اق�ت�رب ��ت م��ن
ح�صولها 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
التح�صيل ال��درا� �س��ي ح�ي��ث جت�م��ع ب�ين تفوقها
ال��ري��ا� �ض��ي وم �� �س �ت��واه��ا امل �م �ي��ز يف ال�ت�ح���ص�ي��ل
االكادميي وهي تطمح م�ستقبال يف درا�سة احد
اق�سام العلوم الطبيعية (كالكيمياء او الفيزياء
او االحياء)
و�� �ش ��ارك ��ت يف ب �ط��ول��ة االن� ��دي� ��ة ل�ل���س�ب��اح��ة

البطوالت ويح�صدون اجلوائز فبد�أ معها حلم
التفوق يف هذه الريا�ضة وبد�أت بتعلم ا�سا�سياتها
ثم ان�ضمت لفريق احل�سني يف ع��ام  2018وكان
عمرها ع�شر �سنوات.
ه�ي��أ ل�ه��ا ال �ن��ادي البيئة امل�ن��ا��س�ب��ة للتدرب
والتمرين وخ�صو�صا مع املدرب الكابنت ر�سول
ال �ع �ج �ي��ة ال� ��ذي م ��ا زال ال ��داع ��م ال��رئ �ي ����س لها
فقد ب��د�أت تدريباتها معه وك��ان متعاونا معها
وم �� �س��ان��دا ل�ه��ا يف ال �ت��دري �ب��ات وال �ب �ط��والت مما
جعلها تتعلق اكرث بهذه الريا�ضة.
و��س�ح��ر لي�ست ��س�ب��اح��ة م��اه��رة فح�سب بل
ه��ي اي�ضا الع�ب��ة متميزة يف ف��ري��ق التايكوندو

انطالق منافسات األسبوع  14من
دوري المحترفين لكرة القدم اليوم

االخ�ي�رة ال�ت��ي ف��از ب�ه��ا ن ��ادي احل���س�ين باملرتبة
االوىل ،بعد غياب  16عاما عن التتويج ،وكانت
املناف�سة حمتدمة ب�ين ن��ادي احل�سني وال�ن��ادي
االرثوذك�سي ولكن نادي احل�سني ح�سم املناف�سة
بتفوقه يف جمموع النقاط التي �ساهمت �سحر
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�تن ��ش�يري��ن ال �ف��اع��وري
امل��درب��ة يف ن��ادي احل�سني لل�شباب او��ض�ح��ت ان
�سحر ت��أث��رت كما هو ح��ال كثري من ال�سباحني
بجائحة كورونا حيث ت�سبب احلظر بابتعادها
ع��ن ال �ت��دري��ب مل ��دة ط��وي�ل��ة وق�ط�ع��ت ان�ت�ظ��ام�ه��ا
التدريبي ملدة �ساعتني يوميا على م��دار ال�سنة
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 �شعرت بالتعب يف وقت �سابق
م��ن ك�ثرة ال�ت��دري��ب و�صعوبته م��ا جعلها تفكر
برتك ال�سباحة اال ان طموحها و�شغفها جعلها
تتحمل امل�شقات م��ن اج��ل ال��و��ص��ول اىل حلمها
امل�ن���ش��ود وه��و ان تن�ضم اىل املنتخب ال��وط�ن��ي،
م�شرية اىل ان ذلك امر �صعب ن�سبيا حيث يجب
حتقيق ارقام معينة يف اختبارات ينظمها االحتاد
االردين لل�سباحة م��ن اج��ل ال��و� �ص��ول لتمثيل
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
واملثابرة �ستحقق حلمها.

نب�ض البلد -عمان
ت�ن�ط�ل��ق ال� �ي ��وم اخل �م �ي ����س ،م�ن��اف���س��ات
الأ�سبوع الرابع ع�شر من الدوري الأردين
للمحرتفني .2022
وي�ستقبل احل���س�ين ن�ظ�يره م�ع��ان عند
ال�ساد�سة م�ساء اخلمي�س ،على �ستاد احل�سن
يف �إربد ،قبل �أن يلتقي مغري ال�سرحان مع
ال�سلط عند الثامنة والن�صف على �ستاد
الأمري حممد بالزرقاء.
وي �ل �ت �ق��ي � �س �ح��اب م ��ع ال� ��وح� ��دات ع�ن��د
ال�ساد�سة م�ساء اجلمعة على �ستاد امللك
ع �ب��داهلل ال� �ث ��اين ،ف�ي�م��ا ي��واج��ه ال���ص��ري��ح

األسطورة «سيرينا ويليامز»
تعلن اعتزالها التنس نهائيًا بعد
«أمريكا المفتوحة»!
نب�ض البلد-وكاالت
بعد �أك�ثر من عقدين من كونها واحدة
م��ن �أ�ساطري لعبة التن�س� ،أعلنت الالعبة
الأمريكية �سريينا ويليامز عن نيتها �إنهاء
م���س�يرت�ه��ا ال��ري��ا��ض�ي��ة غ�ي�ر امل���س�ب��وق��ة بعد
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة.
و�أع��رب��ت ويليامز يف م�ق��ال ن�شرته على
جم �ل��ة  Vogueن�ي�ت�ه��ا حت�ق�ي��ق ال �ت��وازن
بني احلياة الأ�سرية ومهنتها كالعبة تن�س،
وبني م�شاعرها املعقدة حول فكرة االعتزال
�أو امل�ضي قدماً يف �أهدافها.
وق��ال��ت وي�ل�ي��ام��ز ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر 42
عاماً“ :مل �أحب �أب��داً كلمة االعتزال� ،إنها ال
تبدو يل كلمة حديثة ،رمبا تكون �أف�ضل كلمة
لو�صف ما �أنا ب�صدده هي “التطور”� ،أنا هنا
لأخربكم �أنني �أتطور بعيداً عن التن�س ،نحو
�أ�شياء �أخرى مهمة بالن�سبة يل”.
ف�ي�م��ا �أك� ��دت �أن اع �ت��زال �ه��ا ��س�ي�ك��ون بعد
نهاية بطولة �أم��ري�ك��ا املفتوحة ه��ذا العام،
كا�شفة ع��ن رغ�ب��ة ابنتها ال���ص�غ�يرة �أومل�ب�ي��ا
يف احل���ص��ول ع�ل��ى �شقيق ،وال�ط��ري�ق��ة التي
يتعني على الن�ساء يف الريا�ضة االختيار بني
تكوين �أ�سرة واال�ستمرار يف اللعب.
وت��اب�ع��ت بطلة ال�غ��ران��د ��س�لام  23م��رة:
“هناك من يقول �إنني ل�ست �أعظم العبة
ت�ن����س ع�ل��ى م��ر ال�ع���ص��ور لأن �ن��ي مل �أجت ��اوز
رقم مارغريت كورت يف عدد �ألقاب الغراند
�سالم ( ،)24وه��و الرقم ال��ذي حققته قبل
الع�صر احلديث يف عام � ،1968س�أكون كاذبة
�إذا قلت ب�أنني ال �أري��د حتطيم ه��ذا الرقم،
ول�ك��ن م��ع م ��رور الأي� ��ام ال �أف �ك��ر يف الأم ��ر،
�إذا و�صلت لنهائي غ��ران��د �سالم �س�أفكر يف
الأمر ،ف�أنا فكرت به كثرياً ومل يجدِ نفعاً”.
فيما �أ��ش��ارت �إىل �أنها �ستحاول الفوز يف

العلم األردني يرفرف بافتتاح ألعاب التضامن اإلسالمي بتركيا
نب�ض البلد -عمان
رف ��رف ال�ع�ل��م الأردين يف ��س�م��اء مدينة
قونية الرتكية ،يف انطالق الن�سخة اخلام�سة
م��ن دورة �أل�ع��اب الت�ضامن الإ��س�لام��ي التي
افتتح فعالياتها الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان ،وت�ست�ضيفها مدينة قونية الرتكية
مب���ش��ارك��ة  4200الع ��ب والع �ب��ة مي�ث�ل��ون 54
دولة ويتناف�سون يف  21ريا�ضة.
وي �� �ش��ارك الأردن ب��وف��د ي �ت �ك��ون م ��ن 11
ري��ا��ض��ة وه��ي “�ألعاب ال�ق��وى وال�ت��اي�ك��وان��دو
وال��رم��اي��ة واجل�م�ب��از وال���س�ب��اح��ة وامل���ص��ارع��ة
ورف��ع الأث�ق��ال وال�ك��ارات�ي��ه وك��رة ال�سلة 3x3
والكيك بوك�سينج واملبارزة”.
وق��ال��ت ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة يف ب �ي��ان ال�ي��وم
الأربعاء ،انه بعد بداية حفل االفتتاح ،بد�أت

يا�سني ،مناف�سات التايكواندو من الدور ربع
النهائي.
وف ��از حم �م��ود ال �ط��راي��رة يف ال� ��دور ثمن
النهائي من مناف�سات وزن حتت  58كغم بعد
ف��وزه على الالعب ال�سعودي ريا�ض حمدي
ب �ج��ول �ت�ين جل��ول��ة واح� � ��دة ،ويف ال � ��دور رب��ع
النهائي مل يتمكن “الطرايرة” من العبور
�إىل ن�صف النهائي بخ�سارته �أم ��ام �صاحب
الأر�� ��ض ال�ترك��ي ب ��والت ج��ورك�ي��م بجولتني
دون رد.
بدورها حققت الالعبة يارا يا�سني الفوز
يف نزالها الأول على الالعبة املالية مرمي
�سيديبي بجولتني دون مقابل قبل �أن تخ�سر
يف ال ��دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي �أم ��ام بطلة �أفريقيا
وال�ل�اع �ب ��ة الأومل� �ب� �ي ��ة امل �غ��رب �ي��ة ن� ��دى ل �ع��رج
بجولتني دون مقابل.

البعثات الريا�ضية امل�شاركة يف دورة قونية
بالدخول �إىل �أر�ضية امللعب كما جرت العادة
حيث رفع العلم الأردين كل من بطل املنتخب
الوطني للجمباز� ،أحمد �أبو ال�سعود ،وبطلة
املنتخب الوطني لألعاب القوى ،عليا ب�شناق.
و�شهد احلفل عرو�ضا فنية حتاكي تاريخ
م��دي�ن��ة ق��ون�ي��ة �إىل ج��ان��ب ع��رو���ض �ضوئية
با�ستخدام طائرات “الدرون” و�ألعاب نارية.
و�شارك يف حفل االفتتاح الرئي�س الأذري
�إل �ه��ام ع�ل�ي�ي��ف ،ورئ �ي ����س االحت� ��اد ال��ري��ا��ض��ي
ل�ل�ت���ض��ام��ن الإ�� �س�ل�ام ��ي � �س �م��و الأم �ي��ر ع�ب��د
ال� �ع ��زي ��ز ب� ��ن ت ��رك ��ي ال �ف �ي �� �ص��ل ،وع� � ��دد م��ن
ال���ش�خ���ص�ي��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال��ري��ا��ض�ي��ة ال�ت��ي
متثل الدول امل�شاركة.
�إىل ذل� ��ك ،ودع الع �ب��ا امل�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي
ل �ل �ت��اي �ك��وان��دو ،حم� �م ��ود ال� �ط ��راي ��رة وي� ��ارا

وت�ستكمل اليوم ،امل�شاركة الأردنية يف دورة
قونية حيث �سيفتتح العب املنتخب الوطني
ل�ل��رم��اي��ة� ،أح �م��د ال�ط��راب�ي���ش��ي ،م�شاركته يف
مناف�سات ال�تراب بدءا من ال�ساعة العا�شرة
والن�صف �صباحا و�سيخو�ض العب املنتخب
ال��وط�ن��ي للم�صارعة احل ��رة� ،أرزوا �شاميل،
مناف�سات وزن حتت  74كغم.
كما �ستخو�ض الالعبة عليا ب�شناق الدور
الأول من �سباق  200مرت �سيدات يف ريا�ضة
�ألعاب القوى ويف نف�س ال�سباق على م�ستوى
الرجال �سيظهر الالعب بالل ذياب.
و�سي�ستكمل املنتخب الوطني للتايكواندو
م�شاركته يف ال��دورة اليوم حيث �سيظهر كل
من الالعبني والالعبات :جنى عبد الرحيم
وج��وان��ا ال���ص��ادق وورد �أب��و �شقرة وع�ب��د اهلل
عياد.

مسيرته الكروية انتهت بطريقة مأساوية ..قصة الالعب
المغربي الذي حمل الرقم  0ومات شابًا
نب�ض البلد-وكاالت

يف ع ��امل ك ��رة ال �ق��دم ي �ح��دث �أن ي��رت��دي
بع�ض الالعبني �أرقاماً غريبة وغري معتادة،
ويظل �أ�شهرهم العب عربي تويف عام 2004
يف ح��ادث �سري ،هو املغربي ه�شام ال��زروايل،
الذي ارتدى قمي�صاً يحمل رقماً مل ي�سبقه
�إليه �أحد ،ومل يرتدِ ه �أحد بعده.
ه���ش��ام ال� ��زروايل امل��ول��ود ي��وم  17يناير/
ك��ان��ون ال �ث��اين � ،1977سلك ط��ري��ق النجاح
مبكراً م��ع منتخب امل�غ��رب لل�شباب ،بعدما
قاد “�أ�شبال الأطل�س” للتتويج بك�أ�س الأمم
الإفريقية عام  ،1997بعد الفوز يف النهائي
على جنوب �إفريقيا.
املغربي ه�شام الزروايل الذي حمل
الرقم  0ومات �شاب ًا
هذا التتويج يف حينه� ،أو�صل املغرب �إىل
نهائيات ك�أ�س العامل لل�شباب ،التي �أقيمت
يف نف�س ال�ع��ام يف دول��ة ماليزيا ،وفيها ودّع
املغاربة املناف�سات من ال��دور ثمن النهائي،

�سجل ال��زروايل هدفني يف م�ب��اراة الفوز
على بوركينا فا�سو  ،1-2لكن منتخب “�أ�سود
الأطل�س” ودع البطولة من الدور الأول بعد
ال�ت�ع��ادل �سلبياً م��ع غ��ان��ا ،واخل���س��ارة بهدف
لثالثة �أمام جنوب �إفريقيا ،ليكون الالعب
ب��ذل��ك ق��د ارت ��دى قمي�ص امل�غ��رب يف جميع
الفئات ال�سنية.
الأندية التي لعب لها ه�شام الزروايل
ويف م�سريته مع الأندية ،بد أ� الراحل مع
فريق يعقوب املن�صور املغمور ،ثم نادي احتاد
ال�شرطة ،وفق �صحيفة “املنتخب” املغربية،
قبل �أن يلمع بقمي�ص الفتح الرباطي الذي
ق��اده للعودة وال�صعود �إىل ال��درج��ة الأوىل
عام .1998
وبعدها انتقل �إىل مواطنه اجلي�ش امللكي،
ث��م ��س��اف��ر �إىل الإم� ��ارات ل�ل��دف��اع ع��ن �أل��وان
الن�صر ،ثم حزم حقائبه ليعود �إىل املغرب،
ليخو�ض جت��رب��ة ثانية م��ع اجلي�ش امللكي،
توج خاللها بلقب ك�أ�س العر�ش مرتني.
ويف ت �ل��ك ال � �ف �ت�رة ،اح �ت��رف ال � � ��زروايل
يف ال ��دوري الأ��س�ك�ت�ل�ن��دي ،وو ّق ��ع ع�ل��ى عقد

بعد اخل�سارة ب�صعوبة بالغة بهدف الثنني
�أم ��ام �إي��رل �ن��دا ،يف م �ب��اراة ام�ت��دت ل�شوطني
�إ�ضافيني ،لكن الزروايل مل ي�شارك فيها.
ق�ب��ل م��ون��دي��ال ال �� �ش �ب��اب ،ك ��ان ال� ��زروايل
ي��وا��ص��ل ط��ري�ق��ه ن�ح��و ح�ج��ز م�ك��ان �أ��س��ا��س��ي
يف الت�شكيل ،حيث �سجل يف �شباك ك��ل من
ه��ول �ن��دا و�أره � ��ق دف��اع��ات ك��روات �ي��ا يف دورة
تولون الدولية يف فرن�سا ،غري �أن��ه تع ّر�ض
لإ� �ص��اب��ة خ �ط�يرة ح��رم�ت��ه م��ن امل �� �ش��ارك��ة يف
امل ��ون ��دي ��ال ،ل�ك�ن��ه � �س��اف��ر م ��ع امل �ن �ت �خ��ب �إىل
ماليزيا.
وتكفل ال��زروايل مبهمة �إي�صال املنتخب
الأوملبي �إىل دورة الألعاب الأوملبية عام 2000
يف � �س �ي��دين ،ب�ع��د ال �ف��وز ع�ل��ى م���ص��ر ب�ه��دف
نظيف ،و�إحرازه هدفاً يف مرمى تون�س ،لكن
الإ�صابة “اللعينة” حرمته من الظهور يف
الأوملبياد.
ت �ع��اف��ى ال�ل�اع ��ب م ��ن الإ� � �ص ��اب ��ة ،وع ��اد
الرت� � ��داء ق�م�ي����ص م�ن�ت�خ��ب امل� �غ ��رب ،ول�ك��ن
ه��ذه امل��رة م��ع الفريق الأول يف ك� أ����س الأمم
الإفريقية  2002يف مايل.

فريق الرمثا عند الثامنة والن�صف على
�ستاد احل�سن.
وتختتم مواجهات اجلولة ي��وم ال�سبت
ب�ل�ق��اء ��ش�ب��اب الأردن م��ع ال�ف�ي���ص�ل��ي عند
ال���س��اب�ع��ة م �� �س��اء ع �ل��ى � �س �ت��اد ع �م��ان ،فيما
يواجه �شباب العقبة نظريه اجلزيرة عند
التا�سعة والن�صف على ملعب العقبة.
وي �ت �� �ص��در ال� ��وح� ��دات ت��رت �ي��ب ال �ف��رق
ب��ر��ص�ي��د  30ن�ق�ط��ة ،ي�ل�ي��ه الفي�صلي ،28
احل���س�ين �� ،26ش�ب��اب ال�ع�ق�ب��ة � ،18سحاب
� ،17شباب الأردن وم�غ�ير ال�سرحان ،16
ال�سلط والرمثا  ،14معان  ،13اجلزيرة
وال�صريح .10

نيويورك التي �ستكون �آخر بطولة لها قبل
االعتزال.
م��و��ض�ح��ة �أن �ه��ا ال ت�ب�ح��ث ع��ن اح�ت�ف��االت
وداع � �ي� ��ة ق ��ائ� �ل ��ة�“ :أنا ال �أع � � ��رف ك�ي�ف�ي��ة
ال��وداع ،هذا �أ�سو�أ �شيء ،ولكن اعلموا �أنني
ممتنة لكم �أك�ثر م��ن ق��درت��ي على التعبري
ب��ال�ك�ل�م��ات ،ف��أن�ت��م ح�م�ل�ت��وين جت��اه العديد
م��ن االن�ت���ص��ارات وال �ك ��ؤو���س� ،س�أفتقد تلك
ال �ن �� �س �خ��ة م �ن��ي ،ت �ل��ك ال �ف �ت��اة ال �ت��ي ل�ع�ب��ت
التن�س ،و�س�أفتقدكم”.
وف� � ��ازت � �س�يري �ن��ا وي �ل �ي��ام��ز الأم��ري �ك �ي��ة
ال�ت��ي ول��دت يف مي�شيغان ب �ـ 73ل�ق�ب�اً ف��ردي�اً
يف م�سريتها� ،إ�ضافة �إىل  23بطولة غراند
�سالم وهي � 7ألقاب يف وميبلدون ،و� 7ألقاب
يف �أ�سرتاليا ،و 6مرات يف الواليات املتحدة،
و� 3أل� �ق ��اب ف��رن �� �س �ي��ة -م ��ع ف ��وزه ��ا الأخ�ي�ر
الكبري يف ملبورن بارك يف عام .2017
و� �س �ي �ط��رت وي �ل �ي��ام��ز وه � ��ي ال �� �ش �ق �ي�ق��ة
ال �� �ص �غ ��رى ل�ل�اع �ب ��ة ف �ي �ن��و���س ع �ل ��ى ل�ع�ب��ة
ال�سيدات على مدار الـ 20عاماً املا�ضية ،لكن
الأمريكية تعتقد �أن��ه كان ب�إمكانها حتقيق
املزيد من م�سريتها “غري العادية”.
و�أ� �ض��اف��ت وي �ل �ي��ام��ز“ :بالطريقة ال�ت��ي
�أراها ،كان يجب �أن �أح�صل على �أكرث من 30
من البطوالت الأرب��ع الكربى ،لقد �أتيحت
يل ف��ر���ص ب�ع��د ع��ودت��ي م��ن ال � ��والدة ،حتى
�إنني كنت �ألعب �أثناء الر�ضاعة الطبيعية،
ولعبت خالل فرتة اكتئاب ما بعد ال��والدة،
لكنني مل �أف��ز ،ومل �أظ� ِه��ر بالطريقة التي
كان ينبغي �أن �أكون بها”.
ه��ذا و�ستكون بطولة & Western
 Southernوبطولة ال��والي��ات املتحدة
املفتوحة التي تنطلق يف وقت الحق من هذا
ال�شهر �آخر بطولتني ت�شارك بهما ويليامز
قبل االعتزال

تغيير موعد انطالق كأس العالم
 ..2022القرار خالل أيام

انتقاله �إىل �أبردين ( )Aberdeenملدة
ث�لاث��ة م��وا� �س��م ،ن ��ال ف�ي�ه��ا �إع �ج��اب �أن���ص��ار
الفريق.
ل�ف��ت ال�لاع��ب امل�غ��رب��ي �أن �ظ��ار اجلماهري
يف �أ�سكتلندا وال �ع��امل ،بعدما اخ�ت��ار ارت��داء
ال�ق�م�ي����ص رق��م ��ص�ف��ر ،وه��و رق��م مل ي�سبق
لأي العب �أن ارتداه ،وفق �صحيفة املنتخب
املغربية.
وتو�ضح ال�صحيفة �أن الزروايل اختار هذا
الرقم ،الذي ارت��داه ملو�سم كامل ،نظراً لأن
ال�صحافة وقتها �أطلقت عليه لقب “زيرو”
اخ� �ت� ��� �ص ��اراً ال� �س �م ��ه ،ف �م��ا ك� ��ان م �ن��ه � �س��وى
اختيار رق��م �صفر “ ،”zeroلكن االحت��اد
الأ�سكتلندي ق��ام بحجب الرقم بعد انتهاء
ذلك املو�سم.
و�سرعان ما ت�ألق ال��زروايل مع �أب��ردي��ن،
ح�ي��ث �أح ��رز ه��دف�ين يف �أوىل م�ب��اري��ات��ه مع
ال�ف��ري��ق ،ث��م دخ��ل ال�ت��اري��خ ب ��إح��رازه الهدف
رق ��م  700ل �ل �ن��ادي ،ال� ��ذي ق� ��اده ل�ل��و��ص��ول
�إىل نهائي بطولتي ك��أ���س �أ�سكتلندا وك�أ�س
الرابطة.

نب�ض البلد -وكاالت
ن�ق�ل��ت وك��ال��ة “الأ�سو�شيتد بر�س” عن
م �� �ص��در م �ط �ل��ع ق ��ول ��ه� ،إن ه �ن��اك اق�ت�راح��ا
يدر�سه االحتاد الدويل لكرة القدم “فيفا”،
النطالق ك�أ�س العامل القادمة  2022قبل يوم
من املوعد املقرر.
ووف� � ��ق امل� ��� �ص ��در ال� � ��ذي مل ت �ك �� �ش��ف ع��ن
“الأ�سو�شيتد بر�س” ،ف�إن “الفيفا” يدر�س
خطة لل�سماح للدولة امل�ضيفة باللعب مع
الإكوادور يف  20نوفمرب.
وبح�سب امل�صدر ،ف�إن القرار قد يتخذ يف
غ�ضون �أيام من جلنة ت�ضم رئي�س “الفيفا”،
جياين �إنفانتينو ،ور�ؤ��س��اء االحت��ادات ال�ست
لكرة القدم.
و�أ�� �ش ��ار امل �� �ص��در �إىل �أن االق �ت��راح حظي

بت�أييد منظمي البطولة وقادة احتاد �أمريكا
اجلنوبية ،خالل حمادثات �شارك فيها �أي�ضا
احتادي كرة القدم يف قطر والإكوادور.
وك ��ان م �ق��ررا �أن ت�ن�ط�ل��ق م �ب��اري��ات ك��أ���س
ال�ع��امل يف  21نوفمرب ،حيث ت��واج��ه هولندا
ال���س�ن�غ��ال يف ال �� �س��اع��ة  1ظ �ه��را ،ب��ال�ت��وق�ي��ت
املحلي للدوحة.
و� �س �ت �ل �ع��ب ق �ط��ر والإك � � � � ��وادور �أي �� �ض��ا يف
املجموعة الأوىل بعد �ست �ساعات من مباراة
هولندا وال�سنغال.
ومت ا� �س �ت �ب �ع��اد ان � �ط �ل�اق ك � ��أ�� ��س ال �ع ��امل
ي��وم الأح ��د ق�ب��ل ع��دة ��س�ن��وات ع�ن��دم��ا واف��ق
“الفيفا” ع� �ل ��ى ج � � ��دول زم � �ن� ��ي �أق �� �ص ��ر
للبطوالت مدته  28يوما بعد حمادثات مع
بطوالت ال��دوري يف �أوروب��ا والتي �ستخو�ض
مباريات الأندية حتى  13نوفمرب.

حذف اسم «إسرائيل» من صفحة كأس العالم بقطر يثير استياء تل أبيب ..استبدلوه
بـ «األراضي الفلسطينية المحتلة»
نب�ض البلد-وكاالت

�سادت حالة من اال�ستياء والتذمر لدى
الإ�سرائيليني بعد �إلغاء ا�سم “�إ�سرائيل”
يف �صفحة “موقع الفيفا” ع��ن خ��ارط��ة
ال� ��دول ،وا��س�ت�ب��دال�ه��ا ب�ع�ب��ارة “الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة”.
و�سائل �إع�لام �إ�سرائيلية قالت �إن مع
الدخول �إىل موقع اللجنة املنظمة لك�أ�س
العامل بقطر ،لتحديد �أقرب وكالة ل�شراء
ب ��اق ��ات م�ت�ع�ل�ق��ة بـ”التظاهرة” ي�ط�ل��ب
حت��دي��د م��وق��ع وك��ال��ة امل �ب �ي �ع��ات الأق� ��رب
مل ��وق ��ع امل� ��� �ش�ت�ري ،وال � �ت ��ي حت � ��دد ح���س��ب
الدولة ،وعند الدخول اىل �آ�سيا وال�شرق
الأو� �س��ط ي�ت��م ا��س�ت�ع��را���ض جميع ال ��دول،

با�ستثناء �إ��س��رائ�ي��ل ،ح�ي��ث ي�ع�ثر ك��ل من
يبحث بني �أ�سماء البلدان على “الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة”.
ف �ي �م��ا ق� ��ال ال �� �ص �ح �ف��ي الإ� �س��رائ �ي �ل��ي،
ن ��داف ت���س�ي�ن���س��اف�ير ،امل��را� �س��ل ال��ري��ا��ض��ي
ل �� �ص �ح �ي �ف��ة ي ��دي � �ع ��وت �أح � � ��رون � � ��وت� ،أن
“ماليني الإ�سرائيليني ي�ب��دون متابعة
ح �ث �ي �ث��ة ل� �ب� �ط ��والت ك� ��أ� ��س ال� �ع ��امل ل �ك��رة
ال �ق��دم ،وه��ي واح ��دة م��ن �أك�ب�ر الأح ��داث
ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف ال� �ع ��امل ،وم ��ع ذل� ��ك ،فقد
ات���ض��ح ل�ه��م �أن �إ� �س��رائ �ي��ل نف�سها لي�ست
مدرجة على اخلريطة حقاً املن�شورة على
موقع الفيفا اخلا�ص مبونديال قطر يف
ن��وف�م�بر/ت���ش��ري��ن ال �ث��اين ،و�أي �شخ�ص
يرغب يف �شراء حزم ال�ضيافة� ،سيكت�شف

�أن ا�سم �إ�سرائيل غري م��درج يف القائمة،
وا�س ُتعي�ض عنه باخليار الوحيد امل�سمى
“الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة” ،وهي
�صفحة خم�ص�صة م��وج��ودة ع�ل��ى امل��وق��ع
الر�سمي للفيفا”.
نتائج قرعة ك�أ�س العامل
( 2022رويرتز)
و�أ� �ض��اف��ت �صحيفة ي��دي�ع��وت �أح��رن��وت
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �أن ق��رار قطر �أث ��ار ا�ستيا ًء
ك � �ب �ي�راً ل � ��دى الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل� �ي�ي�ن� ،إذ ق ��ال
�أحدهم”�أمام و�صمة عار كبرية ،فقد مت
اختيار قطر ال�ست�ضافة الأل�ع��اب ،ويجب
�أن تكون للعامل كله ،ولي�س من املمكن �أن
تختفي �إ�سرائيل فقط على موقع الفيفا

من جميع دول العامل”
تغيري تاريخ انطالق ك�أ�س
العامل بقطر
ي��أت��ي ه��ذا يف وق��ت ق��ال م�صدر مطلع
�إن ك�أ�س العامل  2022لكرة القدم يف قطر
��س�ت�ن�ط�ل��ق ق �ب��ل ي ��وم واح ��د م��ن م��وع��ده��ا
الأ� �ص �ل��ي ،ح��ال م��واف�ق��ة االحت ��اد ال��دويل
(ال �ف �ي �ف��ا) ع �ل��ى �إق� ��ام� ��ة ح �ف��ل االف �ت �ت��اح
وامل �ب��اراة الأوىل ل�ل��دول��ة امل�ضيفة يف 20
نوفمرب /ت�شرين الثاين.
وكانت اخلطة الأ�صلية تق�ضي ب�إقامة
ح�ف��ل االف �ت �ت��اح ق�ب��ل م �ب��اراة ق�ط��ر يف 21
نوفمرب/ت�شرين الثاين �أم��ام الإك ��وادور،

وه � ��و م ��ا خ �ل��ق و�� �ض� �ع� �اً غ ��ري� �ب� �اً ب ��إق��ام��ة
مباراتني �أخريني قبل احلفل ،ويقام حفل
االفتتاح تقليدياً قبل انطالق �أول مباراة
يف البطولة.
وك� � ��ان م� ��ن امل � �ق� ��رر �إق � ��ام � ��ة م��واج �ه��ة
ال�سنغال �أمام هولندا يف املجموعة الأوىل،
ومباراة �إجنلرتا �أم��ام إ�ي��ران يف املجموعة
الثانية قبل حفل االفتتاح يوم الإثنني.
وي �ج��ب �أن ي��واف��ق ر�ؤ�� �س ��اء االحت� ��ادات
القارية ال�ستة التابعة للفيفا ،والرئي�س
جياين �إنفانتينو على ه��ذا التغيري ،لكن
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن الإخ �ط��ار امل�ت��أخ��ر ،فمن
املتوقع �أن يحظى بالدعم.
و��س�ي���س�م��ح ال �ت �ح��ول �إىل �إق ��ام ��ة حفل
االفتتاح وامل�ب��اراة الأوىل يف  20نوفمرب/

ت�شرين ال�ث��اين مل�ب��اراة ال�سنغال وهولندا
امل �ق��ررة ال���س��اع��ة  1300بالتوقيت املحلي
يف  21نوفمرب/ت�شرين ال �ث��اين ،ع�ل��ى �أن
تنطلق يف وقت الحق يف ذلك اليوم.
ول��ن تت�أثر مباريات املجموعة الثانية
يف ذل ��ك ال �ي��وم ب��ال�ت�غ�ي�يرات ال �ت��ي ت�شمل
�أي �� �ض �اً م��واج �ه��ة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �أم ��ام
ويلز.
وت � ��وق � ��ع م� ��� �ص ��در �آخ � � � ��ر ،ق� ��ري� ��ب م��ن
امل �� �ش��اورات� ،أن ي�ت��م ت��أك�ي��د ه��ذا التعديل
يوم اخلمي�س كحد �أق�صى ،م�شرياً �إىل �أن
املقرتح يهدف كذلك ل�ضمان عدم حتمل
امل���ش�ج�ع�ين �أي �أم � ��وال �إ� �ض��اف �ي��ة لتغيري
رحالت ال�سفر �أو مواعيد الإقامة..

اخلمي�س

الأخيـرة

2022 / 8 / 11

في االقتصاد السياسي والمجتمع

لمن يجرؤ في السير باإلتجاه المعاكس؟
تحديث برامج إعاده البناء مجددًا ؟

د.انور الخفش
ج ��اءت منهجية ب��رام��ج ال�ت�ح� ُّول الإق�ت���ص��ادي والإج�ت�م��اع��ي (�إع� ��اده البناء
(امل��درو���س وامل ُ �ت��د ِّرج وف��ق خ�ط��وات م�صممة بعناية فائقة نحو تعزيز ق��درات
و�إمكانيات الإقت�صادات النا�شئة والنامية  ،يف الوقت الذي ي�شهد العامل ت�سارع
�آفاق التحرر الإقت�صادي على النطاقني الإقليمي والعاملي  ،يف ظل بروز �أهمية
دور التعاون ال��دويل ال��ذي ب��د�أت تر�سمه منظمة التجارة العاملية نحو �إيجاد
مناخ مالئم لنمو وت�شجيع الإ�ستثمارات وحترير التجارة .مما �أوجب على كافة
احلكومات والدول على تهيئة و�إع��ادة هيكلة �إقت�صادياتها وم�ؤ�س�ساتها للتعامل
بحر َّية ،
ب�إيجابية لتو�سيع قاعدتها الإنتاجية والإ�ستفادة من النفاذ للأ�سواق ُ
بذلك تكون اخلطوة الأوىل ت�سهدف تعظيم قواعدها و�إمكانياتها الإنتاجية ،
ج ّراء الإ�ستفادة من الإندماج يف الإقت�صاد العاملي مبرونة وكفاءة وب�أقل اخل�سائر
وحتقيق ال �ت��وازن الإق�ت���ص��ادي وزي ��ادة م�ع��دالت النمو وتنويع م�صادر ال��دخ��ل،
وتعزيز فر�ص الإ�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري ،وتعزيز دور القطاع اخلا�ص يف
تطوير القطاعات الإقت�صادية واملالية ب�أهداف �إجتماعية �أي�ضاً  ،وتوفري املناخ
املنا�سب لتحرير التجارة وج��ذب الإ�ستثمارات اخلارجية والوطنية من خالل
توطني التكنولوجيا املتطورة و تطبيق �أ�ساليب الإدارة احلديثة وف�صل الإدارة
عن امللكية ،و تبادل املعلومات واخلربات على م�ستوى عاملي .
خ�ير م��ا ن �ب��د�أ ب��ه م��ا ه��و ال �ه��دف م��ن وراء ب��رام��ج ال �ت �ح��ول الإق�ت���ص��ادي
والإجتماعي؟ حيث �أظهرت التجارب ال�سابقة �أن ح��االت كثرية �إقت�صرت على
برنامج اخل�صخ�صة كبيع م�ؤ�س�سات الدولة  ،وكانت مت�س ّرعة و�إجتهادات فردية
وع�شوائية وردود �إرجت��ال� ّي��ة فكانت النتائج غري مُر�ضية  ،كما كانت يف �شكلها
�سيا�سية ويف حقيقتها �إقت�صادية ،حيث �أن هدفها و�أ�سبابها احلقيقية يجب �أن
تن�ص ّب يف معاجلة م�شكالت �إقت�صادية  ،كما �أن التجارب ت�شري اىل �أن غالبية
َ
العقبات تتمثل يف �إج ��راءات نقل ملكية الأ��ص��ول العامة �إىل القطاع اخلا�ص
ذات طابع وم�شكالت متعلقة باملعايري الإقت�صادية املُ�ستخدمة بعيداً عن قيا�س
الأثر الإجتماعي و�سريورة الن�شاط الإقت�صادي و�إنعكا�ساته على املوازنة العامة
و�إ�سرتاتيجية �إدارة الدَّين العام الذي ترك �أثراً �سلبياً حول د َّقة �إجراءات التقييم
ورافقها �سوء التخطيط والتنفيذ القريبة من �إج��راءات الت�صفية الإختيارية
مل�ؤ�س�سات الدولة  ،بالتايل عدم جناح التجربة ب�شكل عام.
من هنا نرى �أن عملية حتويل امل�ؤ�س�سات يحتاج �إىل التخطيط املت� يّأن �سواء
من اجلانب ال�سيا�سي �أو الإقت�صادي .حيث �أن هناك حاجة �إىل توفري الوقت
ال�ل�ازم وال �ك��ايف �إىل درا� �س��ة وحتليل امل�ع��ام�لات والإج � ��راءات و� �ص��و ًال �إىل نتائج
العمليات التجارية والإدارية واملالية لهذه امل�ؤ�س�سات لي�س من املنظور التاريخي
فقط بل تتعدى ذلك ب�إتباع �سيا�سات ومعايري مالية و�إقت�صادية متوافقة مع
معايري مهنية دولية التي تلبي �إحتياجات امل�ستثمرين يف بلدان �إقت�صاد ال�سوق
املُختلط برقابة منظمة من الدولة.
ال ميكننا �أن ننظر �إىل عملية التحول الإقت�صادي والإجتماعي دون مناق�شة
�آث��اره��ا على الإقت�صاد الوطني حيث �أن ه��ذا ال�ق��رار ه��و ال�ب��داي��ة ،م��ن هنا ف��إن
ُ�شمول َّية التخطيط ت�ستوجب حتديد �أهداف �إ�سرتاتيجية من الربنامج وميكننا
و�ضع ت�ص ُّور لبع�ضها مثل حت�سني كفاءة الإنتاجية والت�شغيلية و�إدارة وتطوير
امل�صادر والرثوات الطبيعية ك�أحد �أهم ممُ كنات التح ُّول الإقت�صادي والإجتماعي
للمجتمع وتطوير وتنمية �أ��س��واق ر�أ���س امل��ال و�أ��س��واق الأ�سهم وت�شجيع امللكية
العامة يف امل�ؤ�س�سات الوطنية والعمل على زي��ادة املناف�سة وق��وى ال�سوق مع
املحافظة على �سيطرة الإقت�صاد الوطني على القرار الإقت�صادي  ،بالقول ال َف�صل
ب�أن ال يتجاوز ن�سبة الإ�ستثمار الأجنبي ما ن�سبته  %15من بع�ض القطاعات مثل
البنوك  ،والرثوات الطبيعية وحقوق الإمتياز العام من �إت�صاالت وكهرباء ومياه
و�أي قطاع له �إرتباط بالأمن القومي الوطني .
كيف ميكن حتقيق ذلك  ،مما تقدَّم ن�ستطيع �أن ن�ستخلِ�ص �أن الإج��راءات
التمهيدية ت�ستدعي اجلر�أة يف قرار الدوران اىل اخللف  ،ال�سري بالإجتاه املُعاك�س
يف حتديث برامج التح ُّول الإقت�صادي والإجتماعي جمدداً؟ والتي توفر تطمينات
مب�ستوى الإدارة العلمية وكفاءتها على �أ�سا�س ج��دارة الإ�ستحقاق الكل يعتز
بوالئه للدولة والنظام  .حيث �أن تكون عملية ذات طابع عمل م�ؤ�س�سي و لي�س
�شخ�صي على �أن تو َكل املهمة من قبل جلنة خمتلطة وزارية مب�شاركة خمت�صني
من جمل�س النواب والأعيان� .إن �إجراء التغيري يحتاج �إىل قرار �سيا�سي وفريق
�إداري ح�صيف بعيداً عن الأطماع ال�شخ�صية نحو بناء م�ؤ�س�سات �أردن امل�ستقبل
�إ�ستعداداً للمرحلة املقبلة  ،وع�صر املئوية الثانية  .واهلل ويل التوفيق .
الرئيس التنفيذي  /مرصد مؤشر المستقبل اإلقتصادي
anwar.aak@gmail.com

إيلون ماسك يتجهز
لـ «معركته» مع تويتر ..باع
أسهمًا من شركة تسال بنحو
 7مليارات دوالر
نب�ض البلد-وكاالت
باع امللياردير الأمريكي �إيلون ما�سك،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة ت�سال� ،أ�سهماً
بقيمة  6.9مليار دوالر يف �شركة �صناعة
ال�سيارات الكهربائية� ،إذ كتب على تويرت
ي �ق��ول �إن ��ه م��ن ال �� �ض��روري جت�ن��ب البيع
ال �ط��ارئ لأ� �س �ه��م ت���س�لا و� �س��ط م��واج�ه��ة
ق��ان��ون�ي��ة م��ع ��ش��رك��ة ت��وي�تر ف�ي�م��ا يتعلق
ب�صفقة ا�ستحواذ بقيمة  44مليار دوالر.
ك��ان ما�سك� ،أغنى �أث��ري��اء العامل ،قد
قال يف �أبريل/ني�سان �إنه ال توجد خطط
لديه لبيع املزيد من �أ�سهم ت�سال ،وذلك
بعد �أن باع �أ�سهماً بقيمة  8.5مليار دوالر
يف ال�شركة �آنذاك.
�إال �أن خ�ب�راء ق��ان��ون�ي�ين �أ� �ش��اروا �إىل
�أن��ه �إذا خ�سر ما�سك معركته م��ع تويرت
و�أُج �ب��ر ع �ل��ى �إمت� ��ام ع�م�ل�ي��ة اال� �س �ت �ح��واذ
�أو دف��ع غرامة قا�سية ،فمن املحتمل �أن
ي�ضطر لبيع املزيد من �أ�سهم ت�سال.
وت �خ �ل��ى م��ا� �س��ك ع ��ن ات �ف ��اق ��ه ال ��ذي
تو�صل �إليه يف � 25أبريل/ني�سان ل�شراء
من�صة ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،وي��واج��ه
اجل��ان �ب��ان م�ع��رك��ة ق��ان��ون�ي��ة م�ط��ول��ة قد
تكلف ما�سك مليارات الدوالرات .ويتجه
اجل��ان �ب��ان �إىل امل�ح�ك�م��ة يف � 17أك �ت��وب��ر/
ت�شرين الأول.

ويف �أح ��دث عملية ب�ي��ع ل�ل�أ��س�ه��م ،ب��اع
م��ا� �س��ك ن �ح��و  7.92م �ل �ي��ون � �س �ه��م ب�ين
اخل��ام ����س وال�ت��ا��س��ع م��ن �أغ �� �س �ط ����س�/آب،
وف �ق �اً لإف���ص��اح��ات م�ت�ع��ددة �إىل اجل�ه��ات
التنظيمية .وه��و ميتلك الآن 155.04
مليون �سهم يف ت�سال.
وبذلك يرتفع �إجمايل مبيعات ما�سك
م��ن الأ�سهم �إىل ح��وايل  32مليار دوالر
خالل �أقل من عام.
وك��ان��ت � �ش��رك��ة “تويرت” ق��د ق��ررت
م �ق��ا� �ض��اة امل �ل �ي��اردي��ر الأم ��ري �ك ��ي �إي �ل��ون
ما�سك ،لإلزامه بـ”تنفيذ” �صفقة �شراء
املن�صة ،مما قد يكلفه مليار دوالر ر�سوم
ّ
ف�سخ ال�صفقة.
ب��ري��ت ت��اي �ل��ور ،رئ�ي����س م��وق��ع ت��وي�تر،
ق��ال يف ت�غ��ري��دة ن���ش��رت�ه��ا وك��ال��ة الأن �ب��اء
الفرن�سية �إنّ “جمل�س �إدارة تويرت ملتزم
ب�إمتام ال�صفقة بال�سعر وال�شروط املتّفق
ع�ل�ي�ه��ا م��ع ما�سك” ،م �� �ض �ي �ف �اً“ :نحن
واثقون من �أننا �سننت�صر”.
ي�أتي هذا بعد �أن قال امللياردير �إيلون
ما�سك ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة ت�سال،
�إن��ه �ألغى اتفاقه البالغ قيمته  44مليار
دوالر ل���ش��راء �شركة ت��وي�تر ،م�ضيفاً �أن
��ش��رك��ة ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي تقاع�ست
ع��ن ت �ق��دمي م�ع�ل��وم��ات ح ��ول احل���س��اب��ات
الوهمية على من�صتها.
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ّ
لكن نهايتها كانت مأساوية..
د ّربوها بـ 20مليون دوالر،
تجربة المخابرات األمريكية لتجنيد «قطة»
نب�ض البلد-وكاالت

خ�ل�ال ف�ت�رة احل� ��رب ال � �ب ��اردة ،مل ت��دخ��ر
املخابرات الأمريكية �أي جهد ،جلمع املعلومات
عن االحتاد ال�سوفييتي ،وجربت جميع طرق
التج�س�س؛ مثل �أج �ه��زة التن�صت وامل��راق�ب��ة،
�أو جتنيد العمالء واجلوا�سي�س ،وح��دث ذات
م��رة �أن مزجت ب�ين االث�ن�ين ودجم��ت �أجهزة
التن�صت 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،
زرع��ت يف �أذن��ه ميكروفوناً لت�سجيل ال�صوت،
وو�ضعت جهاز الإر��س��ال �أ�سفل جمجمته� ،أما
الهوائي لإر�سال الإ�شارات فزرعته على طول
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�شك به �أحد

ال يبدو �أن �أحداً يتذكر من اقرتح بال�ضبط
ف �ك��رة “القط اجلا�سو�س” ،ول �ك��ن مب�ج��رد
امل��واف �ق��ة ع�ل�ي�ه��ا� ،أ� �ص �ب��ح م �� �ش��روع �اً م���ش�ترك�اً
ب�ين مكتب اخل��دم��ات الفنية ال�ت��اب��ع لوكالة
املخابرات املركزية ومكتب البحث والتطوير.
اعتقدت املخابرات الأمريكية �أن ال�سوفييت
لن ي�شكوا �أبداً يف كون القط جا�سو�ساً �أمريكياً؛
لذلك ميكن للقط امل��زود ب�أجهزة ت�سجيل �أو
�إر� �س��ال �صوتي ،االق�ت�راب م��ن الأه ��داف دون
عوائق والتن�صت عليهم.
قال “فيكتور ماركيتي” ،امل�ساعد اخلا�ص
ال �� �س��اب��ق مل��دي��ر ال��وك��ال��ة  ،ل���ص�ح�ي�ف��ة The
� Telegraphإن امل���ش��روع ك��ان ف��ا��ش�ل ً
ا،
و�شنيعاً يف ذلك الوقت ،قال ماركيتي“ :لقد
�شقوا القطة ،وو�ضعوا البطاريات والأ�سالك
داخلها ،لقد ارتكبوا ب�شاعة».
�شهور من التدريب وحت�ضري �أجهزة
التج�س�س الدقيقة

ك��ان على ال�ف��ري��ق ال�ق��ائ��م على امل�شروع
�أن ي�ق��وم �أو ًال ب�ت��دري��ب ال�ق�ط��ة ع�ل��ى ات�ب��اع
الأوام��ر ،وه��و �أم��ر �صعب للغاية؛ حيث �إن
القطة كانت ت�شعر بامللل ب�سرعة وال تطيع
الأوام� � ��ر ب���س�ه��ول��ة ك�م��ا �أن �ه��ا ك��ان��ت ت�ترك

مهمتها �أثناء التدريب �إما للنوم �أو لتناول
الطعام متى ما �شعرت باحلاجة لذلك.
بعد �شهور م��ن ال�ت��دري��ب امل�ضني واج��ه
عمالء املخابرات االمريكية م�شكلة ثانية،
وهي طريقة �إخفاء �أجهزة التج�س�س حتى
ال ي�ت��م اك�ت���ش��اف�ه��ا ،ف�ك��ان احل��ل ه��و زرع�ه��ا
داخ � ��ل ج �� �س��م ال �ق��ط اجل��ا� �س��و���س بعملية
جراحية ،وكانت هذه م�شكلة جديدة.
ف��أج�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 ��ص�غ�يرة
احل �ج��م �أو ت �� �س �ت �خ��دم رق ��اق ��ات م�ت�ن��اه�ي��ة
ال�صغر.
ك��ان ع�ل��ى وك��ال��ة امل �خ��اب��رات الأم��ري�ك�ي��ة
اكت�شاف طريقة تزويد القطة ،مبيكروفون
وهوائي وجهاز �إر�سال وبطارية ت��زود تلك
الأجهزة بالطاقة ،وكان يجب �أال ت�ؤثر تلك
الأج�ه��زة داخ��ل ج�سم القطة ،على �أي من
حركاتها الطبيعية ،خ�شية �أن تلفت القطة
اجلا�سو�س االنتباه �إليها.
ويجب �أال ت�سبب �أجهزة التج�س�س تلك
�أي تهيج ،يدفع القطة ملحاولة �إخراج اجلهاز
عن طريق فركه �أو خد�شه �أو لعقه� ،ستحتاج
امل �ع��دات �أي �� �ض �اً �إىل حت�م��ل درج ��ة احل ��رارة
الداخلية للقطة والرطوبة وغريها.

�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 �إر�سال يبلغ طوله � 2سم
و�ضعته حت��ت اجللد و�أ�سفل جمجمة القط،
وكان العثور على مكان للميكروفون ي�ستطيع
�أن يلتقط ال�صوت ب�شكل وا�ضح �أمراً �صعباً يف
البداية.
ولكن وقع االختيار على قناة الأذن ليو�ضع
ف�ي�ه��ا امل �ي �ك��روف��ون ،ك ��ان ال �ه��وائ��ي م���ص�ن��وع�اً
من �سلك ناعم على العمود الفقري و�صو ًال
�إىل ال��ذي��ل� ،أك�ثر م��ا �سبب امل�شاكل كانت هي
ال �ب �ط��اري��ات؛ ن �ظ��راً لأن ح�ج��م ال �ق��ط جعله
يقت�صر على ا�ستخدام �أ�صغر البطاريات فقط
وق � ّي��د م �ق��دار ال��وق��ت ال ��ذي مي�ك��ن للقط �أن
ي�سجله.
ب�ع��د �� 5س�ن��وات م��ن ال�ت��دري��ب والتح�ضري
و�صناعة الأج�ه��زة وجتربتها وزراعتها داخل
القطة ،وال�ت��أك��د م��ن �أن�ه��ا تعمل ب�شكل جيد،
و�صلت تكلفة العملية برمتها �إىل ح��وايل 20
مليون دوالر ،لكن الأ�سو�أ مل ي�أت بعد.
بعد كل تلك ال�سنوات من التدريب داخل
املخترب وامل�لاي�ين التي �صرفت على اخلطة

وت �ط��وي��ر الأج� �ه ��زة ،ح ��ان وق ��ت جت��رب�ت�ه��ا يف
امليدان.
فانطلق عمالء املخابرات الأمريكية �إىل
حديقة عامة يف �شاحنة �صغرية ،فتحوا الباب
و�أع �ط ��وا ال �ق��ط اجل��ا� �س��و���س م�ه�م�ت��ه الأوىل،
الت�سلل �إىل رجلني يجل�سان على مقعد قريب
والتن�صت على حمادثتهما.
ق� ��ال م ��ارك �ي �ت ��ي“ :لقد �أخ ��رج ��وه ��ا م��ن
ال �� �ش��اح �ن��ة ،وم �ب��ا� �ش��رة ج� ��اءت � �س �ي��ارة �أج ��رة
وده �� �س �ت �ه��ا ،وه ��ا ه��م ج��ال �� �س��ون يف ال���ش��اح�ن��ة
ينظرون �إىل � 5سنوات من اجلهد و 20مليوناً
من التكاليف ميتة!»
مل تفقد “قطة فرانكن�شتاين” امل�سكينة
�آخر ت�سعة �أرواح لها فح�سب ،بل ُقتل امل�شروع
كله ،ويف وث��ائ��ق وك��ال��ة امل�خ��اب��رات الأمريكية
التي رُفعت عنها ال�سرية ،ورغ��م ف�شل املهمة
ج��اء يف التقرير النهائي�“ :إنه �إجن��از علمي
رائع ،ملعرفة �أنه ميكن بالفعل تدريب القطط
ملهام مماثلة” ،و�أ�شادوا بعلماء وكالة املخابرات
لعملهم “الرائد” .لكن يف النهاية خل�صت
وك��ال��ة امل�خ��اب��رات الأمريكية �إىل �أن��ه بالنظر
�إىل “العوامل البيئية والأمنية يف ا�ستخدام
ه��ذه التقنية يف بيئة خارجية لن يكون ذلك
عملياً».

أراد االنتقام لزوجته من ستالين ،فباع أسرار دولته ألمريكا! أدولف
تولكاتشيف “جاسوس المليار”
نب�ض البلد-وكاالت
ق�صة �أدول ��ف تولكات�شيف ب��د�أت ف��ر فرتة
ه��ام��ة م��ن ت��اري��خ ال �ع��امل ،يف �أع �ق��اب احل��رب
العاملية الثانية ،وب�ع��د �أن �أ�صبح ال�ع��امل كله
ع �ل��ى ي �ق�ين م��ن �أن ه �ن��اك � �ص��راع �اً حم�ت�م�ل ً
ا
ق��ادم�اً بني حليفني �سابقني ،واللذين حتوال
بالفعل �إىل قطبني يت�صارعان على الهيمنة
العاملية ،وبعد �أق��ل م��ن � 5سنوات ب��د�أ العامل
ي�ست�شعر ب��رودة �صراع الهيمنة بني الواليات
املتحدة واالحت��اد ال�سوفييتي ،ال�صراع الذي
حت��ول �إىل ح��رب ب��اردة ك��ان��ت �أر���ض معركتها
هي العامل ب�أكمله ،ون�شطت الأبحاث العلمية،
وت�ط��ور �سالح اجلوا�سي�س ،ب��د ًال م��ن اجلنود
والطائرات واملدافع.
وك ��ان ��ت ال� �ف�ت�رة م ��ن اخل �م �� �س �ي �ن �ي��ات �إىل
الثمانينيات من القرن الع�شرين ،واحدة من
�أب��رز فرتات ن�شاط التج�س�س ،رمبا مبعدالت
�أع �ل��ى م��ن �أن���ش�ط��ة ال�ت�ج���س����س �أث �ن��اء احل��رب
العاملية الثانية ،وك��ان��ت امل�ع��ارك �ضارية بني
�أج� �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�ي�ن ه ��ذه امل� �ع ��ارك ك��ان��ت
واح��دة م��ن �أك�ثر العمليات التي يتفاخر بها
الأم��ري �ك �ي��ون ،وه��ي ع�م�ل�ي��ة ج��ا��س��و���س امل�ل�ي��ار
دوالر� ،أو كما ك��ان ُي�ع��رف با�سمه احلقيقي:
“�أدولف تولكات�شيف».
كيف بد�أ �أدولف تولكات�شيف
يف ن�شاطه
ب�ح���س��ب ك �ت��اب “جا�سو�س امل �ل �ي��ار دوالر»
 Billion dollar spyل �ل �ك��ات��ب
الأمريكي ديفيد �إي .هوفمان ،وال��ذي �سرد
�أحداث العملية ب�أكملها يف كتابه ،البالغ عدد
�صفحاته � 945صفحة ،وال ��ذي اع�ت�م��د على
وثائق امللف الأ�صلي للعملية ،التي �أُفرج عنها
ر�سمياً يف 2014؛ مل ت�س َع املخابرات الأمريكية
خلف جتنيد “�أدولف تولكات�شيف” ،بل كانت
املبادرة منه �شخ�صياً.
ك ��ان �أدول� ��ف ج��ورج�ي�ف�ي�ت����ش تولكات�شيف
مهند�س �إلكرتونيات يعمل يف جمال تطوير
الأف �ي��ون �ك ����س وال � � � � ��رادارات ال� �ت ��اب ��ع ل �� �س�لاح
اجل ��و ال �� �س��وف �ي �ي �ت��ي ،ويف ع ��ام  ،1977ح ��اول

“تولكات�شيف” �أكرث من مرة التوا�صل مع
�ضباط جهاز الـ”�سي �آي �إيه” ،والذين عملوا
ب�شكل غري ر�سمي يف ال�سفارة الأمريكية يف
مو�سكو ،وال�ت��ي ك��ان��ت بالطبع حت��ت مراقبة
جم �ه��ري��ة م ��ن ق �ب��ل رج� � ��ال اال� �س �ت �خ �ب��ارات
ال���س��وف�ي�ي�ت�ي��ة؛ ول �ك��ن الأم��ري �ك �ي�ين جت��اه�ل��وا
طلبات تولكات�شيف �أكرث من مرة� ،إذ كان من
البديهي �أن الأم��ر م�شكوك ف�ي��ه ،و�أن��ه رمبا
يكون تولكات�شيف جا�سو�ساً �سوفييتياً يحاول
د�سه للإيقاع
جهاز “كي جي بي” ال�سوفييتي ّ
برجال “�سي �آي �إيه».
�أدولف تولكات�شيف التوا�صل االجتماعي
ول� �ك ��ن يف م � � ��ار� � � ��س�/آذار م ��ن ع � ��ام 1978
اقرتب �آدولف من �سيارة �أحد الدبلوما�سيني
الأمريكيني العاملني يف ال�سفارة الأمريكية
و�أل� �ق ��ى ب �ه��ا ر� �س��ال��ة حت �ت��وي ع �ل��ى م�ع�ل��وم��ات
تف�صيلية ع��ن �شخ�صه وم �ك��ان عمله وبيته
ورق��م هاتفه وم ��اذا يعمل و�أي���ض�اً معلومات
ت �ق �ن �ي��ة �أول� �ي ��ة ع ��ن ال �ت �� �ص��ام �ي��م ال�ع���س�ك��ري��ة
ال�سوفييتية التي يعمل عليها.
وهنا تبخرت �أغلب �شكوك رجال املخابرات
الأم��ري �ك �ي��ة ح ��ول ت��ول�ك��ات���ش�ي��ف ،وق� ��ررت �أن
تتوا�صل معه بحذر ،وحتاول معرفة ما الذي
ميكن �أن يقدمه.
قدم �أدولف
ماذا َّ
تولكات�شيف للأمريكيني؟
بعد عدة �أي��ام ا�ستطاع رج��ال الـ”�سي �آي
�إيه” ترتيب لقاء م��ع تولكات�شيف بعد �أن
ت�أكدوا متاماً من �أن ال �أحد يتبعه� ،أو يراقبه
م ��ن رج� ��ال امل� �خ ��اب ��رات ال �� �س��وف �ي �ي �ت �ي��ة ،ويف
�أول ت�ع��اون ب�ين الأم��ري�ك�ي�ين وتولكات�شيف
ط �ل��ب م �ن �ه��م م �ب �ل �غ �اً م ��ن امل � ��ال ،م �ق��اب��ل �أن
ي� ��زوده� ��م مب �ع �ل��وم��ات دق �ي �ق��ة ح� ��ول ن �ظ��ام
ال��رادار واملالحة الإلكرتوين ال�سري الذي
يطوره هو �شخ�صياً ل�صالح �سالح الطريان
ال�سوفييتي ،وعرف با�سم .Avionics
وب �ع��دم��ا �أر� �س �ل��ت امل �خ��اب��رات الأم��ري�ك�ي��ة
املعلومات الأول�ي��ة �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
الأم� ��ري � �ك � �ي� ��ة ال � �ب � �ن � �ت� ��اغ� ��ون ،ج � � ��اء رده � ��ا
ب� � ��أن امل �ع �ل ��وم ��ات ال� �ت ��ي �أر� �س �ل �ه ��ا “�أدولف
تولكات�شيف” م �ه �م��ة ل �ل �غ��اي��ة ،و�أن �أي

م �ع �ل��وم��ات ��س�ي�ق��دم�ه��ا يف الأغ� �ل ��ب ��س�ت�ك��ون
بالأهمية نف�سها� ،إن مل تكن �أهم.
بعدها ا�ستمر التعاون ب�ين الأمريكيني
غي م�سار
وتولكات�شيف ،هذا التعاون الذي رَّ
التخطيط الع�سكري الأم��ري�ك��ي بالكامل،
وج� �ع ��ل – ب �ح �� �س��ب و�� �ص ��ف ال �ك �ت ��اب ال ��ذي
ُن���ش��رت فيه العملية – �أ� �س��رار ��س�لاح اجلو
ال�سوفييتي وحت��رك��ات��ه مك�شوفة ك�صفحة
كتاب �أمام الأمريكيني ،فقد ا�ستطاع �أدولف
ت �ق��دمي م �ع �ل��وم��ات م��وث �ق��ة ودق �ي �ق��ة ت�صل
�إىل  250وثيقة مهمة عن كل من� :سل�سلة
��ص��واري��خ ج��و -ج��و ال�سوفييتية م��ن ط��راز
“�آر”مثل  27-R R :و 33-Rو ،60-Rكما
ق��دم م�ع�ل��وم��ات ع��ن ال� ��رادارات امل�ستخدمة
يف ط ��ائ ��رات امل �ي��غ م��ن ط � � ��رازات 21 :و23
و 29وط��ائ��رات ال�سوخوي  ،27وال�ت��ي كانت
�آنذاك �أحد �أكرب م�شاريع الطريان احلربي
يف االحت� ��اد ال���س��وف�ي�ي�ت��ي ،ك�م��ا �أت� ��اح ك��ذل��ك
معلومات مهمة عن رادارات الدفاع اجلوي
ال�سوفييتي ،و�أه��م م��ا قدمه ه��و معلومات
ع��ن رادار ال �ـ  PESAاخل��ا���ص ب�ط��ائ��رات
امل �ي��غ  31وال� ��ذي ك ��ان �أول رادار PESA
رقمي حممول جواً يف العامل ،وكان يتفوق
على الرادارات امليكانيكية التقليدية.
�أدولف تولكات�شيف يف مو�سكو
التوا�صل االجتماعي
ب �ف �� �ض��ل �أدول� � � ��ف ا� �س �ت �ط��اع �� �س�ل�اح اجل��و
الأمريكي ال�سيطرة على �أغلب ال�صراعات
الإقليمية التي تنتهج الت�سليح ال�سوفييتي
مثل دول �إفريقيا و�أمريكا الالتينية وكوريا
ال�شمالية ،وامل�ع��ارك اجلوية التي خا�ضوها
�أثناء ق�صف ليبيا يف الثمانينيات وا�ستطاعوا
الت�شوي�ش على الطائرات الليبية ،وكذلك
الدفاع اجلوي الليبي ،كما وفر تولكات�شيف
معلومات دقيقة جعلت طائرات �سالح اجلو
ال�سوفييتي مك�شوفة مت��ام �اً �أم ��ام اجلي�ش
الأم��ري �ك��ي ،و��س��اع��د مب�ع�ل��وم��ات��ه املهند�سني
الأم��ري �ك �ي�ين ع�ل��ى ت�ط��وي��ر و� �س��ائ��ل الإع��اق��ة
والت�شوي�ش املنا�سبة.
والحقاً اع�ترف جهاز “�سي �آي �إيه” ب�أن
�أدول��ف تولكات�شيف و ّف��ر على �أمريكا قرابة

ملياري دوالر ،كانت �ستُ�صرف على �أبحاث
ت �ط��وي��ر � �س�ل�اح اجل� ��و الأم ��ري� �ك ��ي ،ل�ي���ص�ب��ح
ق� ��ادراً ع�ل��ى ال�ت���ص��دي ل�ل�ق�ف��زة ال �ت��ي حققها
ال �� �س��وف �ي �ي��ت يف جم� ��ال ال � �ط �ي�ران �آن� � ��ذاك،
وبح�سب كتاب جا�سو�س “املليار دوالر” ،ال
ت��زال بع�ض امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي قدمها �أدول��ف
تولكات�شيف ��س��ر ّي��ة ح�ت��ى وق��ت الك�شف عن
العملية عام .2014
�سقوط �أدولف تولكات�شيف جا�سو�س
املليار دوالر
بح�سب وثائق العملية الواردة يف الكتاب،
�أن تولكات�شيف ك��ان حم� ّم�ل ً
ا برغبة قوية
باالنتقام لعائلة زوجته من العذاب الذي
ذاق�ت��ه ،حيث �أُع��دم��ت �أم�ه��ا و�أُر� �س��ل والدها
�إىل م �ع �� �س �ك��رات ال �ت �ع��ذي��ب ال� �ت ��ي �أع ��ده ��ا
الرئي�س ال�سوفييتي جوزيف �ستالني قبل
احل ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة وب �ع��ده��ا ،وال �ت��ي
�أق��ام �ه��ا مل�ع��اق�ب��ة م�ع��ار��ض�ي��ه .وق ��ال ال�ك�ت��اب
ع��ن تولكات�شيف �إن��ه ك��ان م�ع��ار��ض�اً للفكر
ال�شيوعي ب�شدة ،و�أراد �أن ينتقم من الدولة
ال���س��وف�ي�ي�ت�ي��ة ب�ك���ش��ف �أ�� �س ��راره ال�ع���س�ك��ري��ة
للواليات املتحدة ،ومل يكن هدفه الأول هو
املال.
حلظة اعتقال �أدولف تولكات�شيف 1985
التوا�صل االجتماعي
لكن ،وبعد ال�ت�ع��اون الكبري ب�ين �أدول��ف
تولكات�شيف والأم��ري�ك�ي�ين ويف  13يونيو/
ح��زي��ران � 1985أث�ن��اء حم��اول��ة �أح��د عمالء
املخابرات الأمريكية لقاء �أدولف يف مو�سكو
مت اع�ت�ق��ال االث �ن�ين م�ع�اً ب��وا��س�ط��ة ال�ق��وات
اخلا�صة التابعة للمخابرات ال�سوفييتية
وعرفت با�سم جمموعة “�ألفا” ،وكان عميل
ُ
املخابرات الأمريكية يحمل حقيبة حتوي
وث��ائ��ق ��س��ري��ة وك��ام�يرات ت�صوير و�أج �ه��زة
ت �ن �� �ص��ت ،ول �ك��ن �أدت اجل� �ه ��ود الأم��ري �ك �ي��ة
الدبلوما�سية لإط�لاق �سراحه ،وف�شلت يف
التفاو�ض ح��ول �أدول��ف تولكات�شيف ،وبعد
حماكمة ا�ستمرت ح��وايل � 10أ�شهر� ،أُع��دم
�أدول� ��ف ت��ول�ك��ات���ش�ي��ف ب�ت�ه�م��ة اخل �ي��ان��ة ع��ام
 ،1986بعدما ت�سبب يف �أحد �أكرب ت�سريبات
�سالح الطريان ال�سوفييتي

