
الصناعة والتجارة: نراقب األسواق 
في مواسم العروض والتنزيالت

صندوق اسكان موظفي االمانة يصدر 
دفعة جديدة لمستحقي القروض

وزير الخارجية يجري مباحثات مع 
نظيره القطري

نب�ض البلد  - عمان

وال���ت���ج���ارة  ال�������ص���ن���اع���ة  وزارة  اأك�������دت 

الأ���س��واق  مبراقبة  تقوم  اأن��ه��ا  والتموين، 

يومية،  تفتي�سية  كافة من خالل جولت 

خا�سة يف مو�سم التخفي�سات والتنزيالت 

وال����ع����رو�����ض، وذل������ك ل�����س��ب��ط الأ�����س����واق 

واملخالفات ان وجدت حماية للم�ستهلك.

وب���ن ال��ن��اط��ق الع��الم��ي ب��ا���س��م وزارة 

ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة ي��ن��ال ال���رم���اوي يف 

الأح��د،  اأم�ض  العام  حديث لذاع��ة الم��ن 

او  اأن هناك من يقوم مبحاولة تنزي�الت 

ت��ق��دمي ع��رو���ض وه��م��ي��ة وه���م ف��ئ��ة قليلة 

يف  التعامل  ويتم  للقانون  خمالف  وه��ذا 

والقوانن،  النظمة  ظل  يف  ال�سياق  ه��ذا 

لأن الدور الرقابي للوزارة ي.

نب�ض البلد  – عمان 

اإ���س��ك��ان  اإدارة ���س��ن��دوق  اأ����س���درت جل��ن��ة 

م��وظ��ف��ي اأم���ان���ة ع���م���ان، ب��رئ��ا���س��ة م��دي��ر 

م��دي��ن��ة ع��م��ان امل��ه��ن��د���ض اح��م��د امل��ل��ك��اوي، 

بقيمة  القرو�ض  مل�ستحقي  جديدة  دفعة 

مليون و 160 األف دينار.

وقال مدير ال�سندوق حيان احلم�سي 

 86 ت���وزع���ت ع��ل��ى  ال���راب���ع���ة  ال��دف��ع��ة  اإن 

م�����س��رك��ا، ب��ح�����س��ب ���س��ري��ح��ة ا���س��راك��ه��م 

والأنظمة  ال�سندوق  �سيا�سة  مع  متا�سيا 

املعمول بها.

ت��ق��دمي ملخ�ض  اجل��ل�����س��ة  خ���الل  ومت 

م����ايل ع���ن و����س���ع ال�������س���ن���دوق م���ن حيث 

م���وج���ودات���ه ال��ن��ق��دي��ة وا���س��ت��م��راري��ت��ه يف 

تقدمي اخلدمات للم�سركن

نب�ض البلد  – الدوحة 

اأج�����رى ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال������وزراء ووزي���ر 

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

ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ونائب  ال�سفدي، 

ال�سقيقة،  قطر  دول��ة  يف  اخلارجية  وزي��ر 

اآل ثاين،  ال�سيخ حممد بن عبد الرحمن 

اأم�����ض الأح���د، حم��ادث��ات رك��زت على �سبل 

بن  التاريخية  الأخوية  العالقات  تعزيز 

البلدين ال�سقيقن، وا�ستعر�ست عددا من 

ق�سايا عربية واإقليمية.

على  العمل  ا�ستمرار  ال��وزي��ران  واأك���د 

وال��ت��ن�����س��ي��ق يف خمتلف  ال���ت���ع���اون  زي������ادة 

لتوجيهات جاللة امللك  املجالت؛ تنفيذاً 

متيم  ال�سيخ  �سمو  واأخيه  الثاين  عبداهلل 

بن حمد اآل ثاين، 
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  نب�ض البلد  – عمان 

 رع�����ى رئ���ي�������ض ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

اخل�ساونة، اأم�ض الأحد، يف وزارة التخطيط 

وال��ت��ع��اون ال����دويل ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة املنحة 

وقيمتها  املوازنة  لدعم  ال�سنوية  الأمريكية 

وزارة  بن  اأمريكي  دولر  مليون   845.1

ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال������دويل وال���وك���ال���ة 

الأمريكية للتنمية الدولية.

وتاأتي املنحة كجزء من برنامج امل�ساعدات 

الأردنية،  للحكومة  الأمريكية  القت�سادية 

�سمن مذكرة التفاهم الثالثة بن اجلانبن 

رئي�ض  واأك�����د   .2018-2022 ل���الأع���وام 

الوزراء، خالل حفل التوقيع، عمق ال�سراكة 

ال�سديقن،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

لتطوير  الأردن  ي��ول��ي��ه��ا  ال��ت��ي  والأه���م���ي���ة 

يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  �سراكته 

خمتلف جمالت التعاون. واأعرب اخل�ساونة 

عن تقدير الأردن لهذا الدعم، 

نب�ض البلد  – عمان   

اأك����د اأم����ن ع���ام ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل�����س��وؤون 

الت�سامن  ي���وم  اأن  ك��ن��ع��ان  ع��ب��داهلل  ال��ق��د���ض 

ال������دويل م���ع ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال���ذي 

ي�������س���ادف ي����وم غ����ٍد ال���ث���الث���اء، مي��ث��ل ح��ال��ة 

���س��ح��وة اإن�����س��ان��ي��ة جت���اه ج���رائ���م الح��ت��الل 

ومعاناة وظلم �سعب اأعزل حما�سر، متار�ض 

ابرتهايد  �سيا�سة  طويلة  عقود  ومنذ  �سده 

وا�ستعمار اآن لها اأن تنتهي. وقال يف ت�سريح 

للت�سامن  ال��دويل  اليوم  مبنا�سبة  �سحفي، 

تتطلع  اللجنة  اإن  الفل�سطيني،  ال�سعب  مع 

اليوم  اإىل هذا  العامل  التفاتة  تتكرر  اأن  اإىل 

ق����رار اجلمعية  ت��دع��م  ت��اري��خ��ي��ة  ب����ق����رارات 

ت�سرين   29 ب��ت��اري��خ  ���س��در  ال����ذي  ال��ع��ام��ة 

منح  ت�����س��م��ن  ال�����ذي   2012 ع����ام  ال���ث���اين 

ب��الأمم  مراقب  ع�سو  دول��ة  و�سع  فل�سطن 

ال��ع��امل  اأح����رار  امل��ت��ح��دة، لي�سمل ومب�����وؤازرة 

العراف الكامل بع�سوية فل�سطن

األردن والواليات المتحدة يوّقعان اتفاقية المنحة 
األميركية السنوية لدعم الموازنة بـ 845.1 مليون دوالر

كنعان: يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني 
يمثل صحوة انسانية تجاه جرائم االحتالل

24

»تل أبيب«: كل المرشحين لخالفة عّباس 
يعانون من الضعف السياسّي والعداء الشعبّي

انتخاب »مانديال فلسطين« سيفاقم العالقة مع االحتالل

نب�ض البلد- وكاالت

د.  الإ������س�����رائ�����ي�����ل�����ّي،  املُ���������س����ت���������س����ِرق  راأى 

ال�سيا�سات  معهد  م��ن  ميل�ستاين،  ميخائيل 

امل���ت���زاي���د يف  ال��ن��ق��ا���ض  اأّن  وال���س��رات��ي��ج��ي��ات، 

حول  والفل�سطينية  الإ�سرائيلية  ال�ساحتن 

يرّكز  عّبا�ض  ملحمود  التايل”  “اليوم  م�ساألة 

اإىل حدٍّ كبرٍي على احتمال اأْن تتطور �سراعات 

داخلية عنيفة حول خالفة كر�سي  فل�سطينية 

ال��رئ��ا���س��ة، الأم����ر ال����ذي ���س��ي��وؤدي اإىل زع��زع��ة 

تهديدات  ون�����س��وء  اهلل  رام  يف  احل��ك��م  ا�ستقرار 

موجات  مقدمتها  ويف  اإ���س��رائ��ي��ل،  جت��اه  اأمنية 

والفو�سى  ل��ل��ف��راغ  حما�ض  وا���س��ت��غ��الل  العنف 

املحتملة لتاأ�سي�ض نفوذها ورمّبا ال�سيطرة على 

اأْو حتى املنطقة  اأرا�سي ال�سفة الغربية  بع�ض 

باأكملها.

نب�ض البلد- وكاالت

ي�����ويل ج���ه���از امل����خ����اب����رات الإ����س���رائ���ي���ل���ي 

لغز عملية  حلل  خا�سة  “ال�ساباك” اأهمية 
وقعت  ال��ت��ي  امل��زدوج��ة  التفجريية  ال��ق��د���ض 

ق��ب��ل اأي�������ام، م��ت�����س��ب��ب��ة مب��ق��ت��ل م�����س��ت��وط��ن��ن 

واإ�����س����اب����ة ال���ع�������س���رات ب����ج����راح ع���ن���دم���ا ه��ز 

ان��ف��ج��اران ق��ل��ب ال��ق��د���ض يف ���س��اع��ة ال����ذروة 

�سحيفة  وق���ال���ت  ل��ل��ح��اف��الت.  مب��ح��ط��ت��ن 

اإن  ال�سبت،   احرونوت” العرية  “يديعوت 
عملية مالحقة منفذي العملية.

نب�ض البلد- وكاالت

اأوك��ران��ي��ا خم��زون��ات  ال��ق��ت��ال يف  ي�ستنزف 

املدفعية وال��ذخ��رية وال��دف��اع اجل���وي ل��دول 

الناتو، فنحو ثلثي دول احللف قد ا�ستنفدت 

كامل،  �سبه  ب�سكل  الأ�سلحة  من  خمزوناتها 

تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  ذك��رت  ح�سبما 

نقاًل عن ممثل حلف �سمال الأطل�سي. وتو�سح 

ال�سحيفة اأّنه “بالن�سبة اإىل دول الناتو التي 

زودت اأوك���ران���ي���ا ب��ع��دد ك��ب��ري م��ن الأ���س��ل��ح��ة، 

بولندا  امل��واج��ه��ة مثل  خ��ط  ل���دول  خ�سو�ساً 

ا�ستبدالها  ع���بء  اأن  ت��ب��ّن  البلطيق،  ودول 

“لقد  تاميز”:  “نيويورك  وق��ال��ت  ثقيل”. 

ا�ستنفدت الدول ال�سغرية اإمكاناتها، 

تفجيرا القدس.. لغز الشاباك الحائر 
والبحث عن طرف خيط 

تفاصيل صادمة٠٠ دعم أوكرانيا استنفذ مخازن 
أسلحة »الناتو« واألزمة بصواريخ أرض-أرض

نب�ض البلد  – عمان 

ر جمل�ض ال���وزراء، يف جل�سته التي   ق��رَّ

ع��ق��ده��ا، اأم�������ض الأح������د، ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����ض 

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

��ات ب��ت�����س��ج��ي��ل م��ط��ال��ب��ات��ه��ا  اإل������زام ال��ب��ل��ديَّ

��رائ��ب وال��ع��وائ��د على الأرا���س��ي  م��ن ال�����سَّ

دة لدى وزارة  والأبنية على النَّافذة املوحَّ

الإدارة املحليَّة.

وي���اأت���ي ال���ق���رار ل��غ��اي��ات مت��ك��ن دائ���رة 

اإمت����ام عمليَّات  الأرا����س���ي وامل�����س��اح��ة م��ن 

البلديَّة  مراجعة  اإىل  احلاجة  دون  البيع 

منها؛  ��ة  ورق��يَّ ��ة  ذمَّ ب���راءة  على  للح�سول 

وتوفري  املواطنن  على  التَّ�سهيل  بهدف 

ال���وق���ت واجل���ه���د امل����ب����ذول لإمت������ام ه��ذه 

املعامالت. على �سعيد اآخر، وافق جمل�ض 

اإنارة  اأعمال  تكاليف  ال��وزراء على تغطية 

��ق��ب اإىل  ال��ط��ري��ق امل��م��ت��ّد م���ن ن����زول ال��نَّ

احلميمة يف حمافظة معان،

  نب�ض البلد  – عمان 

بن عبداهلل  الأم��ري احل�سن  �سمو  هناأ 

الأح��د،  اأم�����ض  م�ساء  العهد،  ويل  ال��ث��اين، 

امل��ن��ت��خ��ب امل��غ��رب��ي مب��ن��ا���س��ب��ة ف�����وزه على 

املنتخب البلجيكي بهدفن دون مقابل، يف 

ثاين مبارياته �سمن بطولة كاأ�ض العامل 

فيفا قطر 2022.

وقال �سموه يف من�سور عر ح�سابه على 

العربية  “منتخباتنا  ان�����س��ت��غ��رام،  م��وق��ع 

م�ستمرة يف الإبداع،

الحكومة تلزم البلديات بتسجيل مطالباتها 
دة على األراضي واألبنية على النَّافذة الموحَّ

ولي العهد يهنئ أسود األطلس
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الملك يستمع إلى ردي مجلسي األعيان 
والنواب على خطاب العرش السامي

رئيس مجلس األعيان: التوجيهات الملكية ستكون نبراس عمل مجلسنا

نب�ض البلد  – عمان 

اأم�����ض الأح���د، رديهما على  رف��ع جمل�سا الأع��ي��ان وال��ن��واب 

خطاب العر�ض ال�سامي الذي األقاه جاللة امللك عبداهلل الثاين 

العادية  ال���دورة  بافتتاح  اجل���اري  ال�سهر  م��ن  ع�سر  الثالث  يف 

الثانية ملجل�ض الأمة التا�سع ع�سر.

املجل�ض  رد  يف  الفايز  في�سل  الأعيان  جمل�ض  رئي�ض  واأ�سار 

األ��ق��اه يف ق�سر رغ����دان العامر  ال���ذي  ال��ع��ر���ض،  ع��ل��ى خ��ط��اب 

بح�سور �سمو الأمري احل�سن بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، 

اإىل دور املجل�ض يف م�سارات التحديث من خالل اإجناز جملة 

وما  ال�سيا�سي،  التحديث  مبنظومة  املرتبطة  الت�سريعات  من 

القت�سادية، �سمن �سالحياته  الروؤية  به يف حتقيق  �سي�سهم 

الد�ستورية بالتعاون مع احلكومة.
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* الفايز: سنعمل من أجل دعم سيادة القانون 
وتطوير البيئة التشريعية في المجاالت كافة.

* رئيس مجلس النواب: ستكون اللجان والكتل النيابية بمثابة 
حكومات الظل لمراقبة تنفيذ رؤية التحديث االقتصادي

*  الصفدي: المجلس سيعمل على تطوير نظامه الداخلي بما 
يتناسب مع المستجدات الوطنية لتطوير العمل البرلماني
*  الصفدي: مجلس النواب يدعم كل خطوة من شأنها 

تعزيز اإلدارة العامة في الدولة.

الملك يستمع إلى ردي مجلسي األعيان والنواب على خطاب العرش السامي

الفايز: أهمية إتمام الجزء الثالث من منظومة التحديث الشامل المتمثل بإدارة عامة كفؤة مرنة

وزير الداخلية والسفير الفرنسي 
يبحثان العالقات الثنائية

ذكرى اغتيال الشهيد وصفي التل 
تصادف اليوم

نب�ض البلد- عمان

ب��ح��ث وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة، م����ازن ال��ف��راي��ه، مع 

ك��وور  ل��و  اليك�سي  ع��م��ان،  يف  الفرن�سي  ال�سفري 

غرامنيزون، اأم�س الأحد، �سبل تطوير وتوطيد 

ال�سديقني،  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��اق��ات 

واأب���رز  وال�سرطية  الأم��ن��ي��ة  امل��ج��الت  يف  خا�سة 

التطورات اجلارية يف املنطقة.

واأكد الفرايه �سرورة ال�ستفادة من اخلربات 

ال�ستقرار  اأرك��ان  لتعزيز  البلدين؛  الأمنية بني 

اأنواعها،  ب�ستى  اجل��رمي��ة  وحم��ارب��ة  املنطقة  يف 

خا�سة امل��خ��درات والإره�����اب، وت��ب��ادل ال��زي��ارات 

وبرامج التدريب والتاأهيل يف ظل تزايد حالت 

دول  من  العديد  ت�سهدها  التي  ال�ستقرار  عدم 

ال���دول؛  جميع  ت��ك��ات��ف  تتطلب  وال��ت��ي  املنطقة 

وال�سلم  الأمن  ال�سلبية وحتقيق  اآثارها  ملواجهة 

الدوليني.

يرتبطان  ال��ب��ل��دي��ن  اأن  اإىل  ال��ف��راي��ه  واأ����س���ار 

ب���ع���اق���ات وث���ي���ق���ة يف امل����ج����الت ك����اف����ة، داع���ي���ا 

يحقق  مب��ا  وتفعيلها  ا�ستثمارها  ���س��رورة  اإىل 

طموحات وتطلعات ال�سعبني ال�سديقني.

بدوره، اأكد ال�سفري غرامنيزون اأهمية الدور 

والأم���ن  ال���س��ت��ق��رار  ع��وام��ل  تثبيت  يف  الأردين 

التي  احلكيمة  لل�سيا�سات  نتيجة  املنطقة،  يف 

تنتهجها القيادة الها�سمية ووعي واإدراك ال�سعب 

م�سريا  وال��ت��ط��رف،  العنف  ينبذ  ال��ذي  الأردين 

البلدين  بني  التعاون  برامج  تكثيف  اأهمية  اإىل 

مبا يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة.

نب�ض البلد- عمان

ي�����س��ادف ال��ي��وم الث���ن���ني، ال���ذك���رى احل��ادي��ة 

الأ�سبق،  ال���وزراء  رئي�س  ل�ست�سهاد  واخلم�سون 

القاهرة  يف  اغتيل  ال��ذي  التل،  و�سفي  امل��رح��وم 

اأثناء م�ساركته يف اجتماع جمل�س الدفاع العربي 

امل�سرتك يوم 28 ت�سرين الثاين من العام 1971.

واملرحوم التل من اأبرز ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 

الأردنية، توىل من�سب رئي�س الوزراء يف الأعوام 

وولئ��ه  باإخا�سه  وع��رف  و1970،  و1965   1962

لقيادته الها�سمية وع�سقه لوطنه واأمته العربية 

ووحدتها.

وام���ت���از امل���رح���وم ب��اإمي��ان��ه ب��ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي 

امل�����س��رتك وال��ت�����س��دي ل��اأخ��ط��ار ال��ت��ي واج��ه��ت 

الأمة العربية، ودعمه لكفاح ال�سعب الفل�سطيني 

يف �سبيل حترير اأر�سه ووطنه.

ول���د و���س��ف��ي ال��ت��ل يف ال��ع��ام 1920 وه���و اب��ن 

التل،  املعروف م�سطفى وهبي  الأردين  ال�ساعر 

انتقل  ثم  اململكة،  يف  البتدائية  درا�سته  وتلقى 

اإىل الدرا�سة باجلامعة الأمريكية يف بريوت.

الوظائف  العديد من  الكبري  الراحل  وتقلد 

واأريحا  والقد�س  عمان  يف  الر�سمية  واملنا�سب 

الأردنية  ال�سفارات  دبلوما�سيا يف  ولندن، وعمل 

يف مو�سكو وطهران وبغداد.

رئيس مجلس األعيان: التوجيهات الملكية 
ستكون نبراس عمل مجلسنا

دة الحكومة تلزم البلديات بتسجيل مطالباتها على األراضي واألبنية على النَّافذة الموحَّ

  رئيس هيئة األركان يلتقي السفير الياباني

نب�ض البلد- عمان

رديهما على خطاب  الأح��د،  اأم�س  والنواب  الأعيان  رفع جمل�سا 

األقاه جالة امللك عبداهلل الثاين يف الثالث  العر�س ال�سامي الذي 

ع�سر من ال�سهر اجلاري بافتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة 

التا�سع ع�سر.

على  املجل�س  رد  يف  الفايز  في�سل  الأعيان  جمل�س  رئي�س  واأ�سار 

�سمو  العامر بح�سور  رغ��دان  األقاه يف ق�سر  ال��ذي  العر�س،  خطاب 

الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، اإىل دور املجل�س يف 

م�سارات التحديث من خال اإجناز جملة من الت�سريعات املرتبطة 

الروؤية  حتقيق  يف  به  �سي�سهم  وم��ا  ال�سيا�سي،  التحديث  مبنظومة 

القت�سادية، �سمن �ساحياته الد�ستورية بالتعاون مع احلكومة.

�ستكون نربا�س عمل جمل�س  امللكية  التوجيهات  اأن  الفايز  واأك��د 

ل  املقبلة عمًا حثيثاً  املرحلة  ت�سهد  اأن  تركز على  والتي  الأعيان، 

يعرف اخلوف اأو الرتدد اأو الرتاجع، عماده الإجناز وهدفه نه�سة 

�ساملة ي�ست�سعر املواطن اأثرها.

تبني توجيه جالة  بالعمل على  الأعيان  رئي�س جمل�س  وتعهد 

على  القادر  املنيع  القت�ساد  ذات  الإن��ت��اج،  دول��ة  اإىل  للو�سول  امللك 

خلق فر�س العمل، لتح�سني م�ستوى معي�سة الأردنيني والأردنيات، 

وت�سجيع ال�ستثمار.

ول��ف��ت ال��ف��اي��ز اإىل اأه��م��ي��ة اإمت����ام اجل���زء ال��ث��ال��ث م��ن منظومة 

باإدارة  املتمثل  الأ�سا�سية منه،  ال�سامل واللبنة  التحديث والإ�ساح 

عامة كفوؤة مرنة، ل ترهل فيها ول تقاع�س، تعمل باأحدث الو�سائل 

املفرطة  البريوقراطية  اإ�سكالت  من  النتهاء  اأج��ل  من  واأ�سرعها، 

واحللقة املفرغة من ازدواجية الإجراءات والت�سريعات.

ال�ساحيات  اإط���ار  يف  �سيعمل  الأع��ي��ان  جمل�س  اأن  على  و���س��دد 

من  احلكومة،  م��ع  وال��ت��ع��اون  امل��رن  الف�سل  حيث  م��ن  الد�ستورية، 

الت�سريعية  البيئة  وتطوير  وتعزيزها،  القانون  �سيادة  دع��م  اأج��ل 

يف  تقف  التي  والتحديات  العقبات  ك��ل  وجت���اوز  ك��اف��ة،  امل��ج��الت  يف 

اأ�سا�سها العدالة  طريق النه�سة الوطنية ال�ساملة، �سمن منظومة 

وامل�ساواة.

العادلة،  اأمته  لق�سايا  م�سانداً  �سيظل  الأردن  اأن  الفايز  واأك��د 

وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية، معرباً يف الوقت ذاته عن اعتزازه 

بالو�ساية الها�سمية على املقد�سات الإ�سامية وامل�سيحية بالقد�س، 

ال��ت��اري��خ��ي��ة، حم��اط��ني مبحبة  اأم��ان��ت��ه��ا  ال��ه��ا���س��م��ي��ون  ال��ت��ي يحمل 

وعرفان املوؤمنني يف العامل اأجمع وال�سعبني ال�سقيقني على �سفتي 

النهر.

التي  والبطولت  الت�سحيات  اإىل  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  ون��وه 

ال��ع��رب��ي،  اجل��ي�����س   – الأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  منت�سبو  يقدمها 

والأجهزة الأمنية يف �سبيل الدفاع عن الوطن.

رد  يف  ال�سفدي  اأح��م��د  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  اأك���د  جهته،  م��ن 

املجل�س على خطاب العر�س اأن م�سامني اخلطاب �ست�سكل خريطة 

�سيعمل  فيما  املقبلة،  الفرتة  يف  النواب  جمل�س  بها  يهتدي  طريق 

امل�ستجدات  مع  يتنا�سب  مبا  الداخلي  نظامه  تطوير  على  املجل�س 

الوطنية لتطوير العمل الربملاين وزيادة فاعليته.

د�ستورية،  وطنية  م�سوؤولية  اأم���ام  املجل�س  اإن  ال�سفدي  وق���ال 

التطوير  م�ساريع  خ��ط��وات  ل�ستكمال  الت�سريعي  دوره  ت��اأدي��ة  يف 

والتحديث، وتاأدية دوره الرقابي يف مدى التزام احلكومات بتنفيذ 

الروؤى امللكية.

و�سدد على اأن اللجان والكتل النيابية �ستكونان مبثابة حكومات 

التحديث  روؤي��ة  تنفيذ  واملعنية يف  املخت�سة  ال��وزارات  ملراقبة  الظل 

القت�سادي، معترباً اأن امل�سروع الوطني الذي وجه به جالة امللك 

يف م�ساراته الثاثة ي�سكل م�سوؤولية كبرية ل تراخي فيها.

اأجل  من  احلكومة  مع  بالتعاون  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  وتعهد 

اإليه الأجيال، مراعني مبداأ الف�سل املرن  تكاملية حتقق ما ت�سبو 

بني ال�سلطات، لفتاً اإىل اأن املجل�س و�سع ن�سب اأعينه الو�سول اإىل 

�سنع  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  قاعدة  بتو�سيع  الأ�سمى  امللكي  الهدف 

ال�سيا�سات والقرارات.

ولفت ال�سفدي اإىل اأن جمل�س النواب يدعم كل خطوة من �ساأنها 

املعيارين  الكفاءة والإجن��از  الدولة، لتكون  العامة يف  الإدارة  تعزيز 

والو�سيلتني لتحقيق اأهداف التنمية، ُبغية حت�سني م�ستوى معي�سة 

املواطنني وتوفري فر�س الت�سغيل والعمل وال�ستثمار.

اأمام م�سوؤولية وطنية  نف�سه  النواب يجد  اأن جمل�س  اإىل  واأ�سار 

يف �سناعة حالة من الوعي لتمكني ال�سباب واملراأة عن طريق اإيجاد 

قيادات جديدة حتمل روافع امل�سروع الوطني، ويكون لهما احل�سور 

دعم  م��وؤك��داً  امل�ستقبل،  حكومات  ويف  النيابية  املجال�س  يف  الفاعل 

املجل�س لاأحزاب وال��روؤى امللكية جتاه حق ال�سباب وامل��راأة بطليعة 

الدور يف تلك الأحزاب، على اأن تكون اأحزاباً براجمية ل فردية فيها 

وغري م�ستن�سخة.

مواقف  ال�سفدي  ثمن  الفل�سطينية،  بالق�سية  يتعلق  وفيما 

على  الو�ساية  اأمانة  وحمله  عنها،  الدفاع  يف  الثابتة  امللك  جالة 

املقد�سات الإ�سامية وامل�سيحية بالقد�س نيابة عن الأمتني العربية 

والإ�سامية.

– اجلي�س  الأردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات  الكبري  ال���دور  اإىل  واأ���س��ار 

العربي، والأجهزة الأمنية يف حماية الوطن.

اأ�سحاب  م��ن  ع��دد  العر�س  خطاب  على  املجل�سني  ردي  وح�سر 

ال�سمو الأمراء، ورئي�س الوزراء، ورئي�س املجل�س الق�سائي، ومدير 

مكتب ج��ال��ة امل��ل��ك، وم�����س��ت�����س��ارو ج��ال��ة امل��ل��ك، ووزي����ر ال�����س��وؤون 

ال�سيا�سية والربملانية.

نب�ض البلد- عمان

ر جمل�س ال��وزراء، يف جل�سته التي عقدها،  قرَّ

اأم�س الأحد، برئا�سة رئي�س الوزراء، الدكتور ب�سر 

مطالباتها  بت�سجيل  البلديَّات  اإل��زام  اخل�ساونة، 

والأبنية  الأرا���س��ي  على  والعوائد  رائب  ال�سَّ من 

دة لدى وزارة الإدارة املحليَّة. على النَّافذة املوحَّ

وي��اأت��ي ال��ق��رار لغايات متكني دائ��رة الأرا���س��ي 

وامل�ساحة من اإمتام عمليَّات البيع دون احلاجة اإىل 

ة ورقيَّة  مراجعة البلديَّة للح�سول على براءة ذمَّ

وتوفري  امل��واط��ن��ني  على  التَّ�سهيل  بهدف  منها؛ 

الوقت واجلهد املبذول لإمتام هذه املعامات.

على �سعيد اآخ���ر، واف��ق جمل�س ال���وزراء على 

املمتّد من  الطريق  اإن���ارة  اأعمال  تكاليف  تغطية 

معان  حم��اف��ظ��ة  يف  احلميمة  اإىل  ��ق��ب  ال��نَّ ن���زول 

ت اإعادة تاأهيله وحت�سينه(  )اجلزء الأوَّل الذي متَّ

ريق  من ح�ساب فل�س الريف؛ وذلك ملا ي�سهده الطَّ

من كثافة مروريَّة، ولكونه يربط منطقة العقبة 

عرب  اململكة  مبحافظات  ��ة  اخل��ا���سَّ ��ة  الق��ت�����س��اديَّ

حراوي. ريق ال�سَّ الطَّ

كما وافق جمل�س الوزراء على الأ�سباب املوجبة 

مل�سروع نظام ت�سكيل حمكمة بلديَّة النَّ�سيم ل�سنة 

2022م، اإنفاذاً لأحكام املادَّة )10( من قانون ت�سكيل 

املحاكم رقم )35( ل�سنة 2006م، التي ت�ستوجب اأن 

ي�سدر نظام خا�س لكلِّ حمكمة بلديَّة كانت قائمة 

قبل اإقراره.

مل�سروع  املوجبة  الأ�سباب  على  املجل�س  وواف��ق 

عوة ل�سنة 2022م. ل لنظام �سندوق الدَّ نظام معدِّ

ل ن��ظ��راً لإل��غ��اء  ��ظ��ام امل��ع��دِّ وي��اأت��ي م�����س��روع ال��نِّ

عوة مبوجب التَّعديات التي  مديريَّة �سندوق الدَّ

طراأت على نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف 

�سات الإ�ساميَّة، بحيث اأ�سبحت  وؤون واملقدَّ وال�سُّ

ق�سماً يف مديريَّة الوعظ والإر�ساد، واحلاجة اإىل 

حتديد نوعيَّة النَّ�ساط والواجبات التي ُيعَهد بها 

اإىل مدير الوعظ والإر�ساد الذي حلَّ حمّل مدير 

عوة. �سندوق الدَّ

كما تهدف التَّعديات اإىل تنظيم بع�س الأمور 

عوة  ة مبجل�س اأمناء �سندوق الدَّ ��ة اخلا�سَّ الإداريَّ

ندوق وجلنة املقابات، والأمور  وجلنة اإدارة ال�سَّ

ندوق  املتعلِّقة بتَّكليف العاملني على ح�ساب ال�سَّ

وموارده.

نب�ض البلد- عمان

اللواء   التقى رئي�س هيئة الأرك���ان امل�سرتكة، 

الركن يو�سف اأحمد احلنيطي، يف مكتبه بالقيادة 

عّمان  الياباين يف  ال�سفري  الأح��د،  اأم�س  العامة، 

اأوكوياما جريو.

وياأتي اللقاء يف اإطار توطيد عاقات التعاون 

الها�سمية ودولة  الأردن��ي��ة  اململكة  الع�سكري بني 

اليابان ال�سديقة.

ال�سيف،  مع  احلنيطي  الركن  ال��ل��واء  وبحث 

امل�سلحة  ال��ق��وات  كبار �سباط  م��ن  ع��دد  بح�سور 

الدفاعي  وامل��ل��ح��ق  ال��ع��رب��ي،  - اجلي�س  الأردن���ي���ة 

ال��ع�����س��ك��ري ال��ي��اب��اين يف ع���م���ان، اأوج�����ه ال��ت��ع��اون 

والتن�سيق امل�سرتك يف خمتلف املجالت الع�سكرية 

يحقق  مبا  واللوج�ستية  والتدريبية  العملياتية 

الأه�����داف امل���رج���وة خل��دم��ة ال���ق���وات امل�سلحة يف 

البلدين ال�سديقني.

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره القطري
نب�ض البلد-  الدوحة 

اأج��������رى ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال����������وزراء ووزي������ر 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني، اأمين ال�سفدي، 

ونائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية 

يف دول������ة ق���ط���ر ال�����س��ق��ي��ق��ة، ال�������س���ي���خ حم��م��د 

ب���ن ع��ب��د ال��رح��م��ن اآل ث����اين، اأم�������س الأح����د، 

العاقات  تعزيز  �سبل  على  رك��زت  حم��ادث��ات 

ال�سقيقني،  البلدين  بني  التاريخية  الأخوية 

وا����س���ت���ع���ر����س���ت ع�������ددا م����ن ق�������س���اي���ا ع��رب��ي��ة 

واإقليمية.

زيادة  على  العمل  ا�ستمرار  الوزيران  واأكد 

ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت؛ 

ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ت��وج��ي��ه��ات ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  �سمو  واأخيه  الثاين 

ثاين، ومبا ينعك�س اإيجابا على البلدين.

وبحث ال�سفدي وال�سيخ حممد، اخلطوات 

امل�����س��ت��ه��دف��ة ل��ت��ع��م��ي��ق ال���ت���ع���اون ال���س��ت��ث��م��اري 

والق��ت�����س��ادي وال��ت��ج��اري، وات��ف��ق��ا على زي��ادة 

الت�������س���الت ب���ني امل��ع��ن��ي��ني ل��ت��ح��دي��د ف��ر���س 

التعاون امل�ستقبلية والعمل على الإفادة منها.

اجلانب  الفل�سطينية  الق�سية  وت��ق��دم��ت 

ال�سفدي  اأكد  حيث  املحادثات،  من  الإقليمي 

اأن ل بديل عن حل الدولتني  وال�سيخ حممد 

وال�����س��ام��ل،  ال��ع��ادل  ال�����س��ام  لتحقيق  ���س��ب��ي��ًا 

و����س���ّددا ع��ل��ى ����س���رورة وق���ف ك���ل الإج������راءات 

وتدفع  تقو�سه  التي  الا�سرعية  الإ�سرائيلية 

باجتاه املزيد من التاأزمي والتوتر وال�سراع.

للو�ساية  قطر  دع��م  حممد  ال�سيخ  واأّك���د 

ال���ه���ا����س���م���ي���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ع���ل���ى امل���ق���د����س���ات 

يف  ودوره��ا  القد�س،  يف  وامل�سيحية  الإ�سامية 

حماية املقد�سات وهويتها العربية الإ�سامية 

وامل�سيحية.

الوزيران اجلهود املرتبطة بحل  كما بحث 

وع��ددا من  واليمن  وليبيا  �سوريا  الأزم��ات يف 

الق�سايا.

وه���ّن���اأ ال�����س��ف��دي ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ال��ن��ج��اح 

تنظيم  يف  قطر  حققته  الذي  والتميز  الكبري 

ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال���ع���امل ل���ك���رة ال���ق���دم اإجن������ازاً 

تاريخياً كبرياً لها ولكل العرب.

وات���ف���ق ال����وزي����ران ع��ل��ى اإدام������ة ال��ت��وا���س��ل 

والتن�سيق.

الملك يهنئ بعيد استقالل موريتانيا

ولي العهد يهنئ أسود األطلس

نب�ض البلد- عمان

 بعث جالة امللك عبداهلل الثاين برقية تهنئة 

املوريتانية  الإ�سامية  اجلمهورية  رئي�س  اإىل 

ال�سقيقة حممد ولد ال�سيخ الغزواين، مبنا�سبة 

عيد ا�ستقال باده.

با�سمه  بعثها  برقية  يف  امل��ل��ك  ج��ال��ة  وع��رب 

وب���ا����س���م ���س��ع��ب امل��م��ل��ك��ة الأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

امل�ساعر  واأ���س��دق  التهاين  اأح���ر  ع��ن  وحكومتها 

الأخ����وي����ة ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ���س��ائ��ا اهلل ال��ع��ل��ي 

وهو  الغزواين  الرئي�س  على  يعيدها  اأن  القدير 

ال�سعب  وعلى  والعافية،  ال�سحة  مبوفور  ينعم 

املوريتاين ال�سقيق بدوام التقدم والزدهار.

نب�ض البلد- عمان

هناأ �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، 

ويل العهد، م�ساء اأم�س الأحد، املنتخب املغربي 

البلجيكي بهدفني  املنتخب  مبنا�سبة فوزه على 

دون مقابل، يف ثاين مبارياته �سمن بطولة كاأ�س 

العامل فيفا قطر 2022.

وقال �سموه يف من�سور عرب ح�سابه على موقع 

يف  م�ستمرة  ال��ع��رب��ي��ة  “منتخباتنا  ان�����س��ت��غ��رام، 

وال�سعب  الأطل�س  لأ�سود  الفوز  مبارك  الإب��داع، 

املغربي ال�سقيق«.
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نب�ض البلد  – عمان 

خالل  الأردنيات،  الربملانيات  ملتقى  قرر 

اأم�����س الأح���د، برئا�سة روع��ة  اج��ت��م��اع ع��ق��ده 

اإعادة ت�سكيل مكتبه الدائم. الغرابلي، 

اآمال  النائب  انتخاب  امللتقى على  وتوافق 

الرياطي  متام  والنواب  له،  رئي�سة  ال�سقران 

مقررة،  الطبا�سات  واإ���س��الم  للرئي�س،  نائبة 

واأ�سماء الرواحنة ناطقة اإعالمية.

وقالت ال�سقران، اإن املرحلة املقبلة �ستكون 

ت��اأ���س��ي�����س��ه لتحقيق  ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا مت  م��رح��ل��ة 

اأه�������داف امل��ل��ت��ق��ى وال���ن���ه���و����س ب���واق���ع امل�����راأة 

ومتكينها للو�سول اإىل املواقع القيادية.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اأ�����س����ادت ال��غ��راب��ل��ي ب��ج��ه��ود 

الفرتة  يف  له  تروؤ�سها  خالل  امللتقى  اأع�ساء 

املا�سية.

نب�ض البلد  – عمان 

الدكتور  حتت رعاية مدير ثقافة معان 

الم��ر  مكتبة  يف  ف��ت��ت��ح 
ُ
اأ ال�سمري  يو�سف 

احل�����س��ن ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين يف ج��ام��ع��ة 

احل�����س��ن ب��ن ط���الل اأم�����س الح���د معر�س 

رئي�س  بح�سور  الأردن���ي���ة،  الأ����س���رة  مكتبة 

اجلامعة ال�ستاذ الدكتور عاطف اخلراب�سة 

وهبي  ال�ستاذ  معان  منطقة  تربية  ومدير 

ال�سلبي ومدير مالية معان ال�سيد حممود 

عليان

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  وع��رب 

ب��اإق��ام��ة هذا  ع��اط��ف اخلراب�سة ع��ن ف��خ��ره 

امل���ع���ر����س يف ج��ام��ع��ة احل�����س��ن ب���ن ط��الل 

ل��ي�����س��ك��ل ح����اف����زاً ك���ب���راً ل��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة 

ثقافتهم  وزي���ادة  ال��ق��راءة  على  لت�سجعيهم 

با�سعار  املعرو�سة  الكتب  على  وح�سولهم 

اجل��م��ي��ع،  م��ت��ن��اول  رم��زي��ة مم��ا يجعلها يف 

كما و�سكر هذه املبادرة التي تقوم بها وزارة 

الثقافة �سنوياً بتحملها تكلفة طباعة الكتب 

يف  الثقايف  الوعي  ن�سر  �سبيل  يف  وتوزيعها 

ان�ساء  على  وت�سجيعهم  الردين،  املجتمع 

مكتبات خا�سة يف بيت كل اأردين من خالل 

اجلميع،  متناول  يف  التي  الرمزية  ال�سعار 

الكتب  كما وابدى اعجابه يف تنوع عناوين 

لتلبي جميع الفئات العمرية والفكرية.

و����س���ك���ر م���دي���ر م���دي���ري���ة ث���ق���اف���ة م��ع��ان 

اجلامعه  رئي�س  ال�سمري  يو�سف  الدكتور 

على تعاونه امل�ستمر وفتحه ابواب اجلامعة 

عام  ب�سكل  املجتمع  م�سلحة  فيه  مل��ا  دائ��م��ا 

برنامج  اأن  وا�ساف  خا�س،  ب�سكل  والطلبة 

�سنوي  برنامج  هو  الأردن��ي��ة  الأ�سرة  مكتبة 

ت�سعى وزارة الثقافة من خالله اإىل تعميم 

الوعي  ن�سر  القائمة على  الوطنية  الّثقافة 

ال���ّث���ق���ايّف، وت��ن��م��ي��ة ال��ف��ك��ر ال��ّن��اق��د، واي��ج��اد 

ال��ّت��ن��اغ��م احّل�����س��ّي ب���ن ال��ف��ك��ر وال���وج���دان 

الإن�������س���ايّن؛ ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع م��ث��ّق��ف ي���درك 

اأه��م��ي��ة ال��ّت��ح��اور وال��ت��ف��اع��ل م��ع الآخ��ري��ن، 

م�ستقبل  ور���س��م  ذات���ه،  تطوير  يف  ويجتهد 

وطنه الّزاهر.

من  ي�ستمر  وال�����ذي  امل��ع��ر���س  وا���س��ت��م��ل 

جمموعة  على  اخلمي�س  ي��وم  وحتى  ال��ي��وم 

ك��ب��رة م���ن ال��ك��ت��ب وال���ت���ي حت��م��ل ع��ن��اوي��ن 

م��ت��ع��ددة يف ال���رتاث وال��درا���س��ات الأردن��ي��ة، 

وامل���ع���ارف  وال��ف��ل�����س��ف��ة  وال���ف���ن���ون،  والأدب 

العامة، والعلوم، وكتب الأطفال.

اق��ب��اًل  ال��ي��وم الأول  امل��ع��ر���س يف  و���س��ه��د 

ملحوظاً وتوافد من قبل طلبة اجلامعة يف 

�سراء الكتب القيمة والتي ت�سدر عن وزارة 

الثقافة الأردنية.

  نب�ض البلد  – عمان 

يف  العاملة  اجلمركية  ال��ك��وادر  �سبطت 

مع  وبالتعاون  جابر،  ح��دود  جمرك  مركز 

اآلف حبة كبتاجون   10 الأمنية،  الأجهزة 

وكيلو غرام من مادة الكري�ستال املخدر.

وق���ال���ت دائ������رة اجل����م����ارك الأردن����ي����ة يف 

اإن �ساحنة فارغة قادمة  اأم�س الأح��د،  بيان 

ويقودها  عربية  لوحة  وحتمل  �سوريا  من 

���س��ائ��ق م��ن جن�سية ع��رب��ي��ة، و���س��ل��ت ح��دود 

داخل غرفة  ال�ساحنة عرث  وبتفتي�س  جابر 

اإخفاوؤهما  مت  دخ��ان  ك��روزي��ن  على  ال�سائق 

بداخلهما  ما  تفقد  مت  كما  �سرية  بطريقة 

ليتم العثور على احلبوب واملواد املخدرة.

امل�سبوطات  ت�سليم  ج��رى  اأن��ه  واأ�سافت 

اإىل الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة امل��خ��ت�����س��ة لت��خ��اذ 

الإجراءات القانونية الالزمة، مو�سحة اأن 

كوادر اجلمارك الأردنية تعمل على الدوام 

الأمنية  الأج��ه��زة  كافة  مع  اإىل جنب  جنباً 

ع��ل��ى احل����دود حل��م��اي��ة الق��ت�����س��اد الوطني 

وامل���واط���ن���ن م���ن ك���اف���ة اأ����س���ك���ال ال��ت��ه��ري��ب 

وخ�����س��و���س��ا امل����خ����درات مل���ا ل��ه��ا م���ن ت��اأث��ر 

مبا�سر على �سحة وعقل الإن�سان وبحاجة 

اإىل جهود وطنية م�سرتكة.

الشقران رئيسة 
للبرلمانيات األردنيات

افتتاح معرض
 مكتبة األسرة االردنية في جامعة 

الحسين بن طالل

الجمارك تضبط 10 آالف حبة 
كبتاجون في شاحنة قادمة

 عبر حدود جابر

  نب�ض البلد  – عجلون 

اأكدت الأمن العام لل�سوؤون الإدارية واملالية 

جنوى  ال��دك��ت��ورة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف 

ق��ب��ي��الت، اأه��م��ي��ة احل���ف���اظ ع��ل��ى ه��ي��ب��ة املعلم 

و�سون كرامته.

واأ������س�����اف�����ت، خ�����الل ح�������س���وره���ا ال���ط���اب���ور 

ال�����س��ب��اح��ي مل��در���س��ة ���س��خ��ره ال��ث��ان��وي��ة للبنن 

مب��ح��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون اأم�������س الأح�����د، اأن����ه يجب 

بيئة  ت��وف��ر  امل����دار�����س يف  دور  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 

اأهمية  ع��ل��ى  م�����س��ددة  للطلبه،  اآم��ن��ة  تعليمية 

الن�سباط ومالحقة الت�سرفات غر امل�سوؤولة 

من قبل عدد من الطلبة.

واط���م���اأن���ت ق��ب��ي��الت، خ���الل ال���زي���ارة ال��ت��ي 

راف��ق��ه��ا ب��ه��ا م��دي��ر ت��رب��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ال��دك��ت��ور 

ف��ي�����س��ل ال���ه���واري وم���دي���ر ال�������س���وؤون الإداري�����ة 

وامل����ال����ي����ة ب�����الل امل���وم���ن���ي وم����دي����ر ال�������س���وؤون 

التعليمية يا�سن ال�سعايدة وعدد من امل�سرفن 

ال���رتب���وي���ن يف امل���دي���ري���ة، ع��ل��ى ���س��ح��ة م��دي��ر 

مدر�سة �سخرة الذي تعر�س لعتداء من قبل 

اأحد الطلبة، و�سددت على اأن الوزارة لن ت�سمح 

و�ستحا�سب  واملعلمات،  املعلمن  بالتطاول على 

كل من يعتدي على اأي زميل لينال جزاءه كما 

ن�س عليه القانون الأردين.

قبيالت تؤكد أهمية الحفاظ على هيبة المعلم وكرامته

الخصاونة..  برعاية 
األردن والواليات المتحدة يوّقعان اتفاقية المنحة األميركية 

السنوية لدعم الموازنة بـ 845.1 مليون دوالر

  نب�ض البلد  – عمان 
 

رعى رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، 

وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  يف  الأح����د،  اأم�����س 

ال�����دويل ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة امل��ن��ح��ة الأم��رك��ي��ة 

ال�����س��ن��وي��ة ل��دع��م امل���وازن���ة وق��ي��م��ت��ه��ا 845.1 

التخطيط  وزارة  ب��ن  اأم��رك��ي  دولر  مليون 

والتعاون الدويل والوكالة الأمركية للتنمية 

الدولية.

امل�ساعدات  برنامج  املنحة كجزء من  وتاأتي 

الأردن��ي��ة،  للحكومة  الأم��رك��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

اجلانبن  بن  الثالثة  التفاهم  مذكرة  �سمن 

لالأعوام 2018-2022.

التوقيع،  ال��وزراء، خالل حفل  واأك��د رئي�س 

ال�����س��راك��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ن البلدين  ع��م��ق 

ال�����س��دي��ق��ن، والأه��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ول��ي��ه��ا الأردن 

ل���ت���ط���وي���ر ����س���راك���ت���ه م����ع ال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 

الأمركية يف خمتلف جمالت التعاون.

لهذا  الأردن  تقدير  واأع��رب اخل�ساونة عن 

الدعم، والذي يعرب عن تفهم الوليات املتحدة 

الأم��رك��ي��ة حلجم ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي مي��ر بها، 

ودعمها مل�سروع التحديث ال�سامل.

يف  ق���دم���اً  امل�����س��ي  الأردن  م��وا���س��ل��ة  واأك������د 

الثالثة:  ال�سامل مب�ساراته  التحديث  م�سروع 

اإط���ار  يف  والإداري������ة  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 

منظومة التحديث ال�سيا�سي، وروؤية التحديث 

القطاع  حتديث  طريق  وخ��ارط��ة  القت�سادي 

العام الذي يقوده جاللة امللك عبداهلل الثاين.

ووق������ع الت���ف���اق���ي���ة، ن���ي���اب���ة ع����ن احل��ك��وم��ة 

الأردن��ي��ة وزي���رة التخطيط وال��ت��ع��اون ال��دويل 

زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة الأمركية 

�سبرز،  مارغريت  ب��الإن��اب��ة  الدولية  للتنمية 

وب��ح�����س��ور ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال��������وزراء ل��ل�����س��وؤون 

القت�سادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام 

الدكتور حممد  املالية  ووزير  ال�سريدة،  نا�سر 

الأردن  ل���دى  الأم���رك���ي  وال�����س��ف��ر  الع�سع�س، 

هرني وو�سرت.

واأو����س���ح���ت وزي������رة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ع��اون 

التفاقية  مبوجب  اأن��ه  احلفل  خ��الل  ال���دويل 

منحة  بتحويل  الأم��رك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  �ستقوم 

اخلزينة  ح�ساب  اإىل  املبا�سر  ال��ن��ق��دي  ال��دع��م 

احل���ايل،  ال��ث��اين  ت�سرين  �سهر  خ���الل  ال��ع��ام��ة 

امل�ساهمة  امل��ن��ح��ة يف  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رة 

�سمن  اأول��وي��ة  ذات  تنموية  م�ساريع  متويل  يف 

ق���ط���اع���ات امل���ال���ي���ة ال���ع���ام���ة وامل����ي����اه وال��ت��ع��ل��ي��م 

والأ����س���غ���ال ال��ع��ام��ة والإ����س���ك���ان ودع�����م ج��ه��ود 

التعايف القت�سادي، مما �سُي�ساهم يف تخفي�س 

احلكومة  خطط  ودع��م  العامة،  امل��وازن��ة  عجز 

لتنفيذ  امل��الئ��م��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  تهيئة  اإىل  ال��ه��ادف��ة 

كذلك  وم�سرة  القت�سادي،  التحديث  روؤي���ة 

اإىل اأث����ر ه���ذه امل�����س��اع��دات الإي���ج���اب���ي يف دع��م 

م�سرة الأردن التنموية، ودعم تنفيذ اخلطط 

والتنموية  القت�سادية  الإ�سالحية  والربامج 

يف خمتلف القطاعات.

من جهته، قال ال�سفر الأمركي يف عمان 

حكومة  م��ع  �ستعمل  امل��ت��ح��دة  “الوليات  اإن 

القت�سادي  النتعا�س  لتحفيز  و�سعبه  الأردن 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة، وت���ع���زي���ز الأم������ن امل����ائ����ي، وت��وف��ر 

العمل  وف��ر���س  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  التعليم 

اأكرث  م�ستقبل  لبناء  الأردنيون  يحتاجها  التي 

ا�ستقراراً وازدهاراً، وتعّد مذكرة التفاهم رمزاً 

ل�سراكتنا الدائمة وتربهن على دعم الوليات 

الأردن  يف  القت�سادية  لالإ�سالحات  املتحدة 

واللتزام امل�سرتك بتعزيز القدرة على التكّيف 

وال�ستقرار والأمن.”

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت م��دي��رة ب��ع��ث��ة ال��وك��ال��ة 

ما  “اإن  بالإنابة  الدولية  للتنمية  الأمركية 

حققناه معاً قد ُبني على عالقة متينة ودائمة 

بن بلدينا، قائمة على اأ�سا�س الحرتام املتبادل 

واللتزام واملتابعة .”

الأردنية  احلكومة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 

وقعت يف �سهر اأيلول املا�سي على مذكرة تفاهم 

�سنوات،   7 ملدة  الأمركي  اجلانب  مع  جديدة 

 ،)2023-2029( ال���ف���رتة  ت��غ��ط��ي  وال���ت���ي 

���س��ي��ق��دم اجل���ان���ب الأم���رك���ي مبوجبها  ح��ي��ث 

بقيمة  الفرتة  هذه  خالل  اإجمالية  م�ساعدات 

يبلغ  �سنوي  ومب��ع��دل  دولر،  مليار   10.15
)1.45( مليار دولر ابتداًء من العام 2023، 

مببلغ  ال�سنوية  امل�����س��اع��دات  حجم  يف  وب��زي��ادة 

175 مليون دولر مقارنة بامل�ساعدات املُقدمة 
مب��وج��ب م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ال�����س��اب��ق��ة، وال��ت��ي 

قدماً  امل�سي  يف  احلكومية  اجل��ه��ود  �ست�ساعد 

وخارطة  القت�سادي  التحديث  روؤي���ة  بتنفيذ 

حتديث القطاع العام.

مذكرة تعاون بين المستقلة لالنتخاب وجامعة الحسين التقنية

التنمية: األردن حقق نجاًحا كبيًرا بتمكين المرأة والحّد 
من العنف ضدها

نب�ض البلد  - عمان 

وّق���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب وج��ام��ع��ة 

احل�����س��ن ال��ت��ق��ن��ي��ة، اإح����دى م���ب���ادرات م��وؤ���س�����س��ة ويل 

العهد، اأم�س الأحد، مذّكرة تفاهم؛ تهدف اإىل توفر 

اإط���ار ت��ع��اون يف امل��ج��ال��ن الأك���ادمي���ي وال��ع��م��ل��ي، من 

خالل تنفيذ وتطوير الربامج الأكادميية والأن�سطة 

التدريبية امل�سرتكة لرفع الوعي لدى طلبة اجلامعة 

حول املهام والأعمال التي تقوم بها الهيئة.

ووق������ع امل����ذك����رة ع����ن ال��ه��ي��ئ��ة ع�����س��و جم��ل�����س 

اجلامعة  وع��ن  ال��ع��دوان  رائ��د  الدكتور  املفو�سن، 

وبح�سور  احل��ن��ط��ي،  اإ�سماعيل  ال��دك��ت��ور  رئي�سها 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة.

وقال العدوان اإن الهيئة حري�سة على النفتاح 

على �سركاء العملية النتخابية مبختلف فئاتهم، 

م�����س��ت��ع��ر���س��ا ال��ت��ع��دي��الت ال��د���س��ت��وري��ة الأخ�����رة 

ال�سيا�سية،  الأحزاب  بقانون  يتعلق  خ�سو�سا فيما 

ن�س  اإذ  وال�سباب،  امل��راأة  متكن  على  عملت  والتي 

القانون على اأن ل تقل ن�سبة املراأة عن 20 باملئة 

ال�سباب  ن�سبة  تقل  ل  واأن  املوؤ�س�سن،  ن�سبة  م��ن 

18 و35 عاما، عن  اأعمارهم بن  الذين ت��رتاوح 

باملئة.  20
دورات  ت��ن��ظ��ي��م  ����س���ي���ج���ري  امل������ذك������رة،  ووف�������ق 

ت��دري��ب��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة يف امل��و���س��وع��ات ذات 

العملية  اإدارة  ومنها  الهيئة،  باخت�سا�س  ال�سلة 

النتخابية، وزيادة الوعي لديهم حول جمرياتها، 

وبحث اإدراج م�ساق تدري�سي اختياري - نظري، اأو 

اخلدمة  �ساعات  �سمن  اأو  منفرد  عملي،  تدريبي 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة؛ ُي��ع��ن��ى ب��ال��ت��ع��ري��ف 

���ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة يف  ب���الأع���م���ال وامل�������س���وؤول���ي���ات اخل���ا����سّ

والإ�����س����راف  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإدارة  جم����ال 

الأكادميّية  اخل��ربات  تبادل  اإىل  بالإ�سافة  عليها، 

�����س��ة يف ����س���وؤون الن��ت��خ��اب��ات  وال��ب��ح��ث��ّي��ة امل��ت��خ�����سّ

والأحزاب ال�سيا�سية.

وخالل اللقاء، عرب احلنطي عن �سعادته بهذا 

التعاون، مذّكًرا باأهمّية هذه اخلطوة لتعزيز وعي 

اأن  واأك��د  احلزبّية.  احلياة  ح��ول  الأردين  ال�سباب 

حتقيق  �سبيل  يف  اأوىل  خطوة  هو  احلزبي  الوعي 

اإرادة جاللة امللك عبداهلل الثاين يف اإدماج ال�سباب 

امل�ساركة  يف  دور  لهم  ليكون  ال�سيا�سّية  احلياة  يف 

ال�سيا�سّية احلقيقّية.

ي�سار اإىل اأن جامعة احل�سن التقنّية هي اإحدى 

مبادرات موؤ�ّس�سة ويّل العهد، وهي جامعة وطنّية 

ة ل تهدف اإىل الربح، وتتوىّل تقدمي  اأردّنية خا�سّ

والتقنّية  الأ�سا�سّية  املهارات  يعّزز  تعليمي  من��وذج 

ل�سوق  املطلوبة  املختلفة  الهند�سّية  امل��ج��الت  يف 

الفجوة  تقلي�س  اإىل  رئي�س  ب�سكل  وت�سعى  العمل، 

ب���ن امل��ع��رف��ة ال��ن��ظ��رّي��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل��ّي��ة، 

وتعزيز روح املبادرة والطاقات الإبداعّية والفكرّية 

للطلبة.

وتعمل اجلامعة على خدمة املجتمع املحلي من 

ال�سباب  ت�ستهدف  تدريبّية  برامج  تقدمي  خ��الل 

اجل��ام��ع��ي ال��ب��اح��ث ع���ن ال��ع��م��ل، ك��م��ا ت��ع��م��ل على 

اإطالع وتو�سيع مدارك طلبة املدار�س من خمتلف 

�سات  التخ�سّ اأح���دث  على  اململكة  يف  امل��ح��اف��ظ��ات 

العلمّية والعملّية املطلوبة يف �سوق العمل.

نب�ض البلد  – عمان 

للق�ساء  العاملي  باليوم  وال��ع��امل  الأردن  احتفل 

ع��ل��ى ال��ع��ن��ف ���س��د امل�����راأة، وال����ذي ي�����س��ادف ي���وم 25 

من  يوماً   16 وحملة  ع��ام،  كل  من  الثاين  ت�سرين 

العمل ملناه�سة العنف �سد املراأة والفتاة.

ب��ي��ان  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  وق���ال���ت 

�سحفي اأم�س الأحد، اإن الأردن حقق اإجنازات كبرة 

اجلن�سن،  بن  امل�ساواة  مب�ستوى  بالنهو�س  متثلت 

يف  كافة  باأ�سكاله  العنف  م��ن  واحل��د  امل���راأة  ومتكن 

الأردن.

وبتوجيهات  �سامية  ملكية  وب��اإرادة  اأن��ه  واأ�سافت 

من جاللة امللك عبداهلل الثاين، اأطلق الأردن وثائق 

برنامج  ت��ع��زز  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  اأ���س��ا���س��ي��ة  تخطيطية 

واحلد  امل���راأة  ومتكن  اجلن�سن،  بن  امل�ساواة  عمل 

2025، ومنظومة  من العنف، ومنها روؤية الأردن 

القت�سادي  التحديث  وروؤي���ة  ال�سيا�سي  التحديث 

وخ���ارط���ة ط��ري��ق حت��دي��ث ال��ق��ط��اع ال���ع���ام، واإق�����رار 

احلكومة اأجندة 2030.

من  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ت��ع��دي��ل  ق����ام  الأردن  اإن  وت��اب��ع��ت 

كافة،  العنف  اأ�سكال  م��ن  باحلد  اخلا�سة  الت�سريعات 

ال�ساد�سة يف  املادة  ال�ساد�سة من  الفقرة  اإ�سافة  واأهمها 

الد�ستور الأردين التي تن�س على “تكفل الدولة متكن 

مبا  املجتمع  بناء  يف  فاعل  ب��دور  للقيام  ودعمها  امل���راأة 

والإن�ساف  العدل  اأ�سا�س  على  الفر�س  تكافوؤ  ي�سمن 

وحمايتها من جميع اأ�سكال العنف والتمييز”.

الت�سريعات  م�ستوى  وعلى  اأن��ه  ال���وزارة  وذك���رت 

ال��ن��اظ��م��ة ل��ع��م��ل ال�������وزارة ���س��م��ن حم����ور احل��م��اي��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة، ي��وج��د ق��ان��ون احل��م��اي��ة م��ن العنف 

ال��وط��ن��ي حلماية  2017، والإط����ار  ل��ع��ام  الأ���س��ري 

للخطر  املعر�سات  دور  ون��ظ��ام  العنف،  م��ن  الأ���س��رة 

لقانون  املعدل  والقانون   ،2016 لعام   171 رق��م 

 ،2021 ل�����س��ن��ة   10 ب��ال��ب�����س��ر رق����م  م��ن��ع الجت�����ار 

 ،2014 لعام   32 رق��م  الأردين  الأح���داث  وق��ان��ون 

ال��وزارة �سمن خطتها التنفيذية للحد  كما و�سعت 

الإجراءات  كاأحد  �سنة  من زواج القا�سرات دون 18 

املتخذة للحد من العنف �سد الن�ساء باأ�سكاله كافه، 

الأ�سري  والدمج  البديلة  الرعاية  �سيا�سية  واعتماد 

احل��م��اي��ة،  خ���دم���ات  م���ن  للمنتفعن  والج��ت��م��اع��ي 

وال��ع��م��ل ج����ار ع��ل��ى اع��ت��م��اد ت��رخ��ي�����س احل�����س��ان��ات 

العمل  ���س��وق  يف  الن�ساء  ا�ستمرار  ل�سمان  املنزلية 

ومتكن الن�ساء اقت�ساديا.

ت��ق��دم منظومة من  اأن��ه��ا  اإىل  ال�����وزارة  واأ����س���ارت 

دور  خ��دم��ات  م��ن  للمنتفعن  امل��ت��ك��ام��ل��ة  اخل���دم���ات 

ال�سحة،  خدمات  مثل  والرعاية،  احلماية  ومراكز 

النف�سي  ال��دع��م  القانونية،  ال���س��ت�����س��ارات  التعليم، 

الج���ت���م���اع���ي، ال�����س��ح��ة الإجن����اب����ي����ة، رف����ع ال��وع��ي 

والفتيات  للن�ساء  ُتقدم  اخلدمات  وه��ذه  القانوين، 

ك��اف��ة ع��ل��ى اأر�����س امل��م��ل��ك��ة يف دور الإي�����واء واأم��اك��ن 

ت���واج���ده���ن، ومت��ك��ن��ت ال�������وزارة وم����ن خ����الل ن��ظ��ام 

اآمنه  دار  افتتاح  من   2016 لعام  اإداري��ا  املوقوفات 

الجت��ار  ل�سحايا  ك��رام��ه  ودار  اإداري�����اً،  للموقوفات 

بالب�سر.

لل�سيدات  حماية  دور  باإن�ساء  قامت  اأنها  وبينت 

والإي���واء  وال��رع��اي��ة  للحماية  املحتاجات  والفتيات 

واللواتي يعانن من خطورة على حياتهن وعددها 

5 دور اإيواء وهي دار الوفاق الأ�سري يف عمان واإربد 
والعقبة، والتي ت�ستقبل حالت العنف الأ�سري من 

لأمهاتهم  امل��راف��ق��ن  والأط���ف���ال  وال��ف��ت��ي��ات  الن�ساء 

املحتاجات للحماية والرعاية، ودار رعاية الفتيات/ 

ال��ر���س��ي��ف��ة، ال���ت���ي ت�����س��ت��ق��ب��ل ال��ف��ت��ي��ات امل��ح��ت��اج��ات 

حيث  عاما،   12-18 عمر  من  والرعاية  للحماية 

ي��ت��م ت��ق��دمي اخل���دم���ات امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ه��ن )الإي��وائ��ي��ة 

والتعليمية  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات  و  ال��رع��ائ��ي��ة 

باأ�سرهن  دجم��ه��ن  واإع�����ادة  والنف�سية  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 

اآمنة،   / الن�ساء  وتاأهيل  ا�ست�سافة  ودار   ،) واملجتمع 

وتقدمي  للخطر  املعر�سات  الن�ساء  ت�ستقبل  ال��ت��ي 

اخل��ط��ورة  ع��وام��ل  زوال  حل��ن  املتكاملة  اخل��دم��ات 

واإعادة دجمهن باأ�سرهن واملجتمع، كما يتم حتويل 

خالل  م��ن  وال��رع��اي��ة  للحماية  امل��ح��ت��اج��ات  الن�ساء 

م��ك��ات��ب اخل���دم���ة الج��ت��م��اع��ي��ة اإىل ال�����دور وال��ت��ي 

متمثلة  متكاملة  خ��دم��ات  ب��ت��ق��دمي  ت��ق��وم  ب��دوره��ا 

النف�سية،  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  ب������)اخل��دم��ات 

القت�سادي،  والتمكن  املهني  التاأهيل  التعليمية، 

الالمنهجية  الأن�سطة  الأكادميي،  التعليم  برنامج 

بالإ�سافة اإىل تعزيز النتماء الوطني(.

واأو�سحت الوزارة اأنها اأن�ساأت دار الوفاق الأ�سري 

�سمن اإقليم اجلنوب يف حمافظة العقبة ل�ستقبال 

���س��ح��اي��ا ال��ع��ن��ف م��ن ال��ن�����س��اء يف ه���ذا الإق��ل��ي��م وق��د 

الدار  هذه  اإدارة  الجتماعية  التنمية  وزارة  اأناطت 

ملوؤ�س�سة جمتمع مدين وهي )SOS( وهي فر�سة 

اأُتيحت اأمام موؤ�س�سات املجتمع املدين لال�سرتاك يف 

بنهج قائم على حقوق  الأ�سري  العنف  اإدارة حالت 

تقدمي  يتم  الن�ساء، حيث  رغبات  واح��رتام  الإن�سان 

وبرامج  املتكاملة  امل�ساندة  اخلدمات  من  منظومة 

اإعادة التاأهيل النف�سي واجل�سدي.

تو�سيع  على  الجتماعية  التنمية  وزارة  وتعمل 

تعزيز  يف  واملحلية  الدولية  اجل��ه��ات  م��ع  �سراكاتها 

امل�ستوى  على  �سواء  الجتماعية  احلماية  منظومة 

العديد من  اإب���رام  فقد مت  امل���ايل،  ال��دع��م  اأو  الفني 

الت��ف��اق��ي��ات م��ع امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة ذات ال��ع��الق��ة 

ب��ق�����س��اي��ا احل���م���اي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة م��ث��ل الت��ف��اق��ي��ة 

للم�ساواة  املتحدة  الأمم  هيئة  مع  والتعاون  املوقعة 

للطفولة،  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  اجل��ن�����س��ن،  ب��ن 

املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئن، والتي تهدف 

اإىل تعزيز وتو�سيع نطاق نظم احلماية الجتماعية 

مع  وال�سراكة  التعاون  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  الوطنية، 

يف  الر�سمية،  وغ��ر  الر�سمية  الوطنية  املوؤ�س�سات 

حماية  ومنها  الجتماعية  احل��م��اي��ة  نظم  تطوير 

املراأة من العنف.



خرفان يبحث مع مدير شؤون األونروا 
في األردن عدة قضايا

صندوق اسكان موظفي االمانة يصدر 
دفعة جديدة لمستحقي القروض

العقبه : لجنة رعاية المساجد في السلطة تباشر 
باعمال الصيانة الالزمة في مساجد المحافظة 

  نب�ض البلد  – الدوحة 

ب����ح����ث م�����دي�����ر ع��������ام دائ������������رة ال�����������ش������ؤون 

اأم�س  خ��رف��ان،  رفيق  املهند�س  الفل�شطينية، 

الأح����د، م��ع م��دي��ر ���ش���ؤون الأون�����روا ب��الإن��اب��ة 

جاللة  زي����ارة  ب��ي��ك��ر،  اأولف  الأردن،  ملنطقة 

ال�شهيد  ملخيم  الأخ��رة  الثاين  امللك عبداهلل 

املتعلقة  الق�شايا  م��ن  وع���ددا  املفتي،  ع��زم��ي 

بعمل ال�كالة يف اململكة.

واأك����د خ��رف��ان ����ش���رورة م��ت��اب��ع��ة الأون�����روا 

اإ���ش��راف  حت��ت  ترميمها  يتم  ال��ت��ي  للم�شاكن 

مثمنا  مانحة،  جهات  م��ن  وبتم�يل  ال�كالة 

ج���ه����د ال�����ك����ال����ة ال���ت���ي ت���ب���ذل���ه���ا يف ت��ق��دمي 

اخلدمات لالجئني الفل�شطينيني.

ت��ق��دي��ره جله�د  اأع����رب بيكر ع��ن  ب����دوره، 

احلك�مة الأردنية يف دعمها امل��ش�ل لل�كالة، 

م�شيدا بالدعم والتن�شيق الذي قدمته دائرة 

م�شح  عملية  لإمت���ام  الفل�شطينية  ال�����ش���ؤون 

الرواتب التي تنفذها الأون��روا، بالتعاون مع 

احتاد العاملني لديها يف الأردن.

نب�ض البلد  – عمان 

اإ���ش��ك��ان  ����ش���ن���دوق  اإدارة  جل��ن��ة  اأ�����ش����درت 

مدينة  مدير  برئا�شة  عمان،  اأم��ان��ة  م�ظفي 

جديدة  دفعة  امللكاوي،  احمد  املهند�س  عمان 

األف   160 و  مل�شتحقي القرو�س بقيمة ملي�ن 

دينار.

ال�����ش��ن��دوق ح��ي��ان احلم�شي  وق���ال م��دي��ر 

86 م�شرتكا،  ت�زعت على  الرابعة  الدفعة  اإن 

بح�شب �شريحة ا�شرتاكهم متا�شيا مع �شيا�شة 

ال�شندوق والأنظمة املعم�ل بها.

مايل  ملخ�س  تقدمي  اجلل�شة  خ��الل  ومت 

ع��ن و���ش��ع ال�����ش��ن��دوق م��ن ح��ي��ث م���ج���دات��ه 

اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  وا�شتمراريته  النقدية 

للم�شرتكني.

نب�ض البلد  - العقبه 

ت�شعى  �شلطة منطقة العقبة القت�شادية 

اخل���ا����ش���ة ع��ل��ى اله���ت���م���ام ال����دائ����م  ب��اإع��م��ار 

با�شرت  بها لذا   امل�شاجد وجتهيزها والعناية 

جل��ن��ة رع���اي���ة امل�����ش��اج��د يف ال�����ش��ل��ط��ة اع��م��ال 

وحتديث  املكيفات  م��ن  ع��دد  وت���ف��ر  تركيب 

فر�س مل�شاجد يف  املحافظة .

واك�����د رئ��ي�����س جل��ن��ة رع���اي���ة امل�����ش��اج��د يف 

ال��ع��ق��ب��ة م��ف������س امل��دي��ن��ة والق��ل��ي��م ع��ب��د اهلل 

ال��ن��ج��ادات ح��ر���س  ال�شلطة م��ن خ��الل جلنة 

على  �شن�ي  وب�شكل  بالإنفاق  امل�شاجد  رعاية 

اي اح��ت��ي��اج��ات وم��ت��ط��ل��ب��ات ل��ل��م�����ش��اج��د وف��ق 

ال��غ��ر���س من  ل��ه��ذا  م��ال��ي��ة خم�ش�شة  م��ب��ال��غ 

م�ازنتها  بهدف اإعداد ها اإعدادا جيدا لتك�ن 

تبارك  الرحمن  ب�شي�ف  الالئق  ال�جه  على 

وتعاىل.

املكيفات  تركيب  حملة  ان  النجادات  وبني 

العقبة  مدينة  يف  منها   4 م�شاجد   8 �شملت 

وهي م�شجد اأب� عبيدة بالعاملية عدد 2 مكيف 

ق��ي��ا���س 1.5 ط��ن وم�����ش��ج��د ب���الل ب��ن رب���اح يف 

اخلزان عدد 2 مكيف قيا�س 1.5طن وم�شجد 

مكيفات   4 ع��دد  الثالثة  يف  وق��ا���س  ب��ن  �شعد 

عمر  ب��ن  م�شعب  وم�شجد  ط��ن   1.5 قيا�س 

عدد 3 مكيفات قيا�س 2 طن

ك��م��ا ���ش��م��ل��ت  4 م�����ش��اج��د اأخ�����رى يف ل����اء 

، وه��ي م�شجد ح��ي احل�شني حيث  ال��ق���ي��ره  

طن   1.5 بقيا�س  مكيفات  ع���دد3  ت��رك��ي��ب  مت 

2 مكيف  ال��ت���ب��ة /ال���ق����ي���ره ع����دد  وم�����ش��ج��د 

بقيا�س 2 طن واأي�شا مت تركيب عدد3 مكيفات 

1.5 طن مل�شجد الرا�شدية و5 مكيفات  قيا�س 

ال��ك��ب��ر اىل  ال��ط���ي�����ش��ة  2ط���ن مل�شجد  ق��ي��ا���س 

م�شجد  �شجاد  وجتديد  فر�س   اإع���ادة   جانب 

مني�شر

القائمني  ك��اف��ة   ال��ن��ج��ادات  جه�د   وثمن 

وامل�شاندين للحفاظ  امل�شاجد  يف جلنة رعاية 

لأداء  املالئمة  البيئة  وت�فر  اهلل  بي�ت  على 

العبادات فيها .

وم����ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ان جل��ن��ة رع��اي��ة 

اوقاف  مديرية  مع  بالتعاون  �ُشكلت  امل�شاجد 

ال��ع��الق��ة  ال��ع��ق��ب��ة واجل����ه����ات ذات  حم��اف��ظ��ة 

ل��درا���ش��ة اح��ت��ي��اج��ات امل�����ش��اج��د يف امل��ح��اف��ظ��ة 

وحت��دي��د الأول����ي���ات الن��ف��اق مب��ا ي�شمن ان 

تك�ن كافة امل�شاجد يف املحافظة تليق بك�نها 

بي�ت اهلل وي�ؤمها النا�س من �شتى املناطق.
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كنعان: يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني 
يمثل صحوة انسانية تجاه جرائم االحتالل

العقبة: ورشة لتقييم األثر البيئي لمشروع مستودع البوتاس األحمر

التهتموني تؤكد ضرورة إيجاد نظام نقل يعكس احتياجات المجتمع

نب�ض البلد  – عمان   

اأكد اأمني عام اللجنة امللكية ل�ش�ؤون القد�س 

مع  ال���دويل  الت�شامن  ي���م  اأن  كنعان  ع��ب��داهلل 

غ��ٍد  ي����م  ي�����ش��ادف  ال����ذي  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب 

ال��ث��الث��اء، مي��ث��ل ح��ال��ة ���ش��ح���ة اإن�����ش��ان��ي��ة جت��اه 

ج��رائ��م الح��ت��الل وم��ع��ان��اة وظ��ل��م �شعب اأع��زل 

حم��ا���ش��ر، مت���ار����س ���ش��ده وم��ن��ذ ع��ق���د ط�يلة 

�شيا�شة ابرتهايد وا�شتعمار اآن لها اأن تنتهي.

ال��ي���م  مبنا�شبة  �شحفي،  ت�شريح  يف  وق���ال 

الفل�شطيني،  ال�����ش��ع��ب  م��ع  للت�شامن  ال����دويل 

العامل  التفاتة  تتكرر  اأن  اإىل  تتطلع  اللجنة  اإن 

ق��رار  ت��دع��م  تاريخية  ب��ق��رارات  ال��ي���م  ه��ذا  اإىل 

ت�شرين   29 بتاريخ  الذي �شدر  العامة  اجلمعية 

فل�شطني  منح  ت�شمن  ال��ذي   2012 ع��ام  ال��ث��اين 

و����ش���ع دول�����ة ع�����ش��� م���راق���ب ب������الأمم امل��ت��ح��دة، 

ل��ي�����ش��م��ل ومب��������ؤازرة اأح������رار ال���ع���امل الع����رتاف 

الكامل بع�ش�ية فل�شطني يف الأمم املتحدة اأ�ش�ة 

وال�شرعي  التاريخي  احل��ق  ذات  ال��دول  بجميع 

والقان�ين بتقرير م�شرها واإقامة دولتها على 

ترابها ال�طني على حدود عام 1967 وعا�شمتها 

القد�س ال�شرقية.

امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  ت���ك����ن  اأن  اإىل  ك��ن��ع��ان  ودع����ا 

الفل�شطيني  ال�شعب  حماية  يف  م�شتمرا  نهجا 

اأن الدع�ة مفت�حة  والدفاع عن حق�قه، مبينا 

ال�شعب  م��ع  الت�شامن  ي���م  يف  كلها  لالإن�شانية 

الفل�شطيني وما بعده لزيادة الن�شاط والفعالية 

امل��ظ��ل���م وحتقيقا  ال�����ش��ع��ب  ن�����ش��رة ه���ذا  لأج����ل 

يجري  م��ا  م��ع  خا�شة  املن�ش�د،  ال��ع��ادل  لل�شالم 

الحتالل  حك�مة  بت�شكيل  تتعلق  جتاذبات  من 

الإ�شرائيلي التي تغلب عليها الأطياف اليمينية 

التي  الأخرة  الكني�شت  انتخابات  اأفرزتها  التي 

مت فيها ت�ظيف ال�شباق على قتل عدد كبر من 

اقتحام  املتطرفني على  وت�شجيع  الفل�شطينيني 

املت�ا�شلة  املبارك والعتداءات  الأق�شى  امل�شجد 

الفل�شطينية  وال����ب�����ادي  وال���ق���رى  امل����دن  ع��ل��ى 

لك�شب مقاعد انتخابية.

ال�شعب  مع  احلقيقي  الت�شامن  اأن  واأ���ش��اف 

حقهم  اإىل  العاملي  اللتفات  يعني  الفل�شطيني 

م���ن ق��ب��ل ج��م��ي��ع ال���ق����ى ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��ي 

�شيا�شة  مم��ار���ش��ة  ع���ن  ب��ع��ي��دا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

ل�”اإ�شرائيل”،  والن���ح���ي���از  مب��ك��ي��ال��ي��ني  ال��ك��ي��ل 

الفل�شطيني  ال�شعب  ودع��م  م�شاندة  اإىل  اإ�شافة 

الذي  والجتماعي  القت�شادي  الت�شييق  لرفع 

يعي�شه اأهلنا يف فل�شطني والقد�س، واعتبار هذا 

ممار�شات  بف�شح  احل��ر  ل��الإع��الم  ر�شالة  ال��ي���م 

على  ال�����ش���ء  وت�شليط  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل 

اأر�شه  الفل�شطيني الذي ت�شتباح  ال�شعب  معاناة 

الإ�شالمية  مقد�شاته  وتقتحم  اإن�شانه  ويقتل 

وامل�شيحية.

وع���ل���ى ال�����ش��ع��ي��د ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي وال���ع���رب���ي و 

الإ����ش���الم���ي، اأك����د ك��ن��ع��ان اأن����ه لب����د م���ن وح���دة 

املقد�شي  وال��رب��اط  ال�شم�د  وم�����ش��ان��دة  ال�شف 

على  الها�شمية  ال��شاية  ودع���م  والفل�شطيني 

املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�س.

ي�شار اإىل اأنه وانطالقا من مركزية الق�شية 

تقرر  ال��ت��ي  ال��ق��د���س،  وج���ه��رت��ه��ا  الفل�شطينية 

باإعتبارها  الدولية  القرارات  مئات  بخ�ش��شها 

عن  �شدر  فقد  العاملي،  والأم���ن  ال�شالم  اأ�شا�س 

1977دع�ة  عام  املتحدة  العامة لالأمم  اجلمعية 

الثاين من كل  29 ت�شرين  باأن يك�ن ي�م  دولية 

الفل�شطيني،  ال�شعب  م��ع  للت�شامن  ي�ما  ع��ام 

بهدف الت�عية بحق�ق ال�شعب الفل�شطيني.

وي����اأت����ي اخ���ت���ي���ار ه�����ذا ال����ت����اري����خ لرت���ب���اط���ه 

 ،1947/181 الزمني ب�شدور قرار التق�شيم رقم 

بالعدالة  الفل�شطيني  ال�شعب  حق  على  للتاأكيد 

والإن�������ش���اف مب���ا يف ذل���ك ح���ق ت��ق��ري��ر م�شره 

واإق�����ام�����ة دول����ت����ه ح�������ش���ب ق���������رارات ال�����ش��رع��ي��ة 

ال����دول����ي����ة، ك���م���ا ي����اأت����ي ه�����ذا ال����ي�����م يف ظ����روف 

وال��ق��د���س،  فل�شطني  يف  اأه��ل��ن��ا  يعي�شها  �شعبة 

ال�شتعمارية  هجماته  الح��ت��الل  فيه  ي���ا���ش��ل 

ال�شعب  على  وامل���ت  التج�يع  وح�شار  امل�شتبدة 

الفل�شطيني.

وت��ع��ك�����س اإح�����ش��ائ��ي��ات امل��ن��ظ��م��ات وال��ل��ج��ان 

فل�شطني  يف  الإن�����ش��ان  بحق�ق  املعنية  ال��دول��ي��ة 

املحتلة احلجم الكبر لالنتهاكات الإ�شرائيلية، 

هذا  الإ�شرائيلية  الق�ات  يد  على  ا�شت�شهد  فقد 

ال�شفة  يف  فل�شطينيا   118 عن  يقل  ل  ما  العام 

بينهم  من  ال�شرقية،  القد�س  فيها  مبا  الغربية 

ان�����ش��م��ت جثامينهم  ن�����ش��اء،  وخ��م�����س  ط��ف��ال   26

جثامينهم  �شهيد   400 ح�����ايل  اإىل  ال��ط��اه��رة 

ث��الج��ات  ي�شمى  ف��ي��م��ا   2015 ع���ام  م��ن��ذ  اأ����ش���رة 

ومقابر الأرقام الإ�شرائيلية.

وي�������ش���ارك امل�����ش��ت���ط��ن���ن ب���ج���رائ���م ال��ق��ت��ل، 

من  بلغت  حتى  ال�شاملة  الع���ت���داءات  واأع��م��ال 

398 اعتداء، كما يقبع يف �شج�ن  قبلهم ح�ايل 

اآلف  ���ش��ع��ب��ة  ���ش��ح��ي��ة  الح���ت���الل ويف ظ�����روف 

يف  ط��ف��ال،   750 بينهم  م��ن  والأ���ش��رى  املعتقلني 

من  اأك���ر  الإ�شرائيلية  احل��ك���م��ة  ه��دم��ت  ح��ني 

500 مبنى فل�شطيني، ا�شافة اإىل اأوامر هدم ما 

مدار�س،  بهدم  اأم��را   56 بينها  من  معلقة  ت��زال 

املمنهجة  ال��ي���م��ي��ة  الق��ت��ح��ام��ات  ع���ن  ف�����ش��ال 

للمقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية ويف مقدمتها 

امل�شجد الأق�شى املبارك، كل ذلك �شمن �شيا�شة 

والجتماعي  الق��ت�����ش��ادي  للت�شييق  خمططة 

وال���ث���ق���ايف وال��ت�����ش��ل��ي��ل الإع����الم����ي ع��ل��ى ح��ق���ق 

ال�شعب الفل�شطيني.

  نب�ض البلد  - العقبة

القت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة  نظمت 

الأث��ر  تقييم  ل��درا���ش��ة  ور���ش��ة عمل  اخل��ا���ش��ة، 

ال��ب��ي��ئ��ي مل�������ش���روع »امل�������ش���ت����دع اجل���دي���د مل���ادة 

ال��ب���ت��ا���س الأح����م����ر يف ال��ع��ق��ب��ة«، ب��ال��ت��ع��اون 

م���ع ���ش��رك��ت��ي ال��ب���ت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة، وال���رواب���ي 

والطاقة. البيئة  ل�شت�شارات 

ال�شلطة  يف  البيئة  مديرية  مدير  وقالت 

الت�شاورية  احللقة  ه��ذه  اإن  املعايطة  تغريد 

ت��ع��د امل��رح��ل��ة الأخ������رة م���ن م���راح���ل درا���ش��ة 

اأعدها  والتي  للم�شروع  البيئي  الأث��ر  تقييم 

ال���ف���ري���ق ال����ش���ت�������ش���اري يف ����ش���رك���ة ال����رواب����ي 

ذلك  بعد  �شيتم  ان��ه  م��شحة  ال���ش��ت�����ش��اري��ة، 

احلد  �شاأنها  من  التي  البيئية  امل�افقة  منحه 

من الآثار ال�شلبية والتخفيف من اأثرها على 

والطاقة  املياه  م�شادر  وعلى  املحيطة  البيئة 

ل�شلطة  البيئة  نظام  ح�شب  وذل��ك   ، وغرها 

 21 رقم  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة 

ل�شنة2001 .

الأث���ر  ت��ق��ي��ي��م  اأن  اإىل  امل��ع��اي��ط��ة  واأ�����ش����ارت 

ال��ب��ي��ئ��ي ل��ل��م�����ش��روع ي���اأت���ي ���ش��م��ن م��ت��ط��ل��ب��ات 

وعنا�شرها  البيئة  حماية  ل�شمان  ال�شلطة 

و����ش���م���ن م��ن��ه��ج��ي��ة ت��ق��ي��ي��م الأث��������ر ال��ب��ي��ئ��ي 

للم�شروعات التي تتطلب عر�شا على اجلهات 

املخت�شة واحل�ش�ل على امل�افقات الالزمة.

يف  البيئية  اخل��ب��رة  عر�شت  جانبها،  م��ن 

العجارمة  رام��ي��ة  ال��دك��ت���رة  ال��رواب��ي  �شركة 

النهائية  املرجعية  والأ�ش�س  امل�شروع  مراحل 

ل���درا����ش���ة ت��ق��ي��ي��م الأث�������ر ال��ب��ي��ئ��ي )ع��ن��ا���ش��ر 

ال���درا����ش���ة الأ���ش��ا���ش��ي��ة والإط�������ار ال��ت�����ش��ري��ع��ي 

لتقييم  م��ل��خ�����س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال���ق���ان����ين(، 

خلطة  املت�قعة  والجتماعية  البيئية  الآث��ار 

من  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  وخ��ط��ة  البيئية  الإدارة 

املراقبة  وبرنامج  ال�قائية  الإجراءات  ناحية 

البيئية.

ويهدف امل�شروع اإىل اإن�شاء م�شت�دع جديد 

للم�شت�دعات  جم��اور  الأح��م��ر  الب�تا�س  مل��ادة 

احل��ال��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ل��ل��ب���ت��ا���س ���ش��م��ن امل��ي��ن��اء 

تل�ث  اأي  منع  اأج��ل  م��ن  العقبة  يف  اجلن�بي 

ب���ني ال��ب���ت��ا���س الأح���م���ر والأب���ي�������س، وب����داأت 

الب�تا�س  اإن��ت��اج  يف  العربية  الب�تا�س  �شركة 

2019 يف  الأح����م����ر ع����ايل اجل�������دة م��ن��ذ ع����ام 

متطلبات  لتلبية  ال�شايف  منطقة  يف  م�شنعها 

الب�تا�س  م�شت�دع  اإن�����ش��اء  و���ش��ي���ؤدي  ال�����ش���ق، 

الأح���م���ر اجل���دي���د اإىل زي�����ادة ���ش��ع��ة ت��خ��زي��ن 

مرونة  اإىل  اإ�شافة  العربية،  الب�تا�س  �شركة 

تخزينها دون التعر�س ملخاطر التل�ث.

نب�ض البلد  – عمان 

 

اأكدت اأمني عام وزارة النقل، املهند�شة 

لإيجاد  العمل  �شرورة  التهتم�ين،  و�شام 

املجتمع  احتياجات  يعك�س  للتنقل  نظام 

امل��ح��ل��ي وت��ط��ل��ع��ات��ه وي��ت���اف��ق م��ع اأه���داف 

العاملية. ال�شتدامة 

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اخ���ت���ت���ام ف��ع��ال��ي��ات 

م�شابقة “تنقلنا م�شتقبلنا “ التي نظمت 

الهند�شي،  الأعمال  منتدى  مع  بالتعاون 

وم�شروع الطاقة واملناخ الإقليمي ملنطقة 

ال�������ش���رق الأو�����ش����ط و����ش���م���ال اأف���ري���ق���ي���ا يف 

م�ؤ�ش�شة فريدري�س ايربت.

الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ع���دال���ة  اأن  واأ����ش���اف���ت 

ال��ذي  الأم���ر  الأردن، وه���  ه��دف مهم يف 

م��ت��اح��ة جلميع  ال��ن��ق��ل  و���ش��ائ��ل  اأن  ي���ؤك��د 

الدخل  ع��ن  النظر  بغ�س  املجتمع  اأف���راد 

واجل���ن�������س وال���ع���م���ر، م����ع ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى 

من  تعد  التي  اجلامعات  ط��الب  �شريحة 

ل��شائل  امل�شتهدفة  الرئي�شة  ال�����ش��رائ��ح 

النقل والأكر تاأثرا.

ي�شار اإىل اأن منتدى الأعمال الهند�شي 

اأطلقا  الإقليمي  واملناخ  الطاقة  وم�شروع 

بناء  “تنقلنا م�شتقبلنا”؛ بهدف  م�شابقة 

ق����درات ال��ط��الب واخل��ري��ج��ني اجل���دد يف 

عملية  بطريقة  امل�شتدام  التنقل  جم��ال 

وال������ش���ل  للتناف�س  الفر�شة  ومنحهم 

النقل  لتحديات  وح��ل���ل  مقرتحات  اإىل 

يف اململكة.

امل�����ش��اب��ق��ة ع��ق��د دورات  وج����رى خ���الل 

ت���دري���ب���ي���ة ح�������ل ال���ن���ق���ل وال���ت���خ���ط���ي���ط 

الجتماعية  والعدالة  والبيئة  العمراين 

املتعلقة  ب��امل��ع��ل���م��ات  امل�����ش��ارك��ني  ل��ت��زوي��د 

بناء  يف  ودع��م��ه��م  العملية،  بالتطبيقات 

اختر  م�شاركا   149 وت��ق��دم  م�شاريعهم، 

من بينهم 41 م�شاركا ق�شم�ا اإىل 9 فرق.

 2022 /  11  /  28 االثنني  
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إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة 

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عبدالهادي  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

يف   )54162( الرقم  حتت  وامل�سجلة  و�سركاه  اخلطيب  عوين 

الوطني  ورقمها   1999/10/20 تاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل 

)200056642( بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على 

ال�سيد  وتعيني   2022/11/24 بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل 

ح�سني احمد ح�سني امل�ساملة م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

املدينة : )عمان( ال�سارع : ) �سط العرب( البناية : ) ( 

خلوي: )0799508950( �ص.ب : ) ( الرمز الربيدي : ) ( 

gmail.com@Talaalshabbar4 : الربيد اللكرتوين

م�شفي ال�شركة 

ح�سني احمد ح�سني امل�ساملة  

إعالن صادر عن مصفي شركة
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  )264/ب(  امل��ادة  لحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته

التجارية   وال�ستثمارات  للمطاعم  الطموح  �سركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 25208 

( بتاريخ ) 2011/6/15(

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

الدفع ام ل / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة 

، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : طارق ع�سام ال�ساحوري

عنوان امل�سفي : عمان – ام ال�سماق – �سارع عامر بن مالك – عمارة 
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 –  11118 الربيدي  الرمز   –  709 �ص.ب   – التجاري  زيدة  جممع 

هاتف 065544111 – فاك�ص 065544222

خلوي : 0795055554

م�شفي ال�شركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

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

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  امل�سجل  و   ) الزراعية   للمواد  القرى  ام  موؤ�س�سة   (

)266578( با�سم )عمر عبدالعزيز علي الذيابات( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

) يا�سر عودة اهلل احمد عبيدات ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر 

هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

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

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة جهاد الربابعة و�سريكه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )14798( 

بتاريخ 2009/7/12 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�سنة 

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

والتجارة باأن 

�شركة ) ال�سادات والهندي (  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدم  قد   ،  )2008/5/27( بتاريخ   )90843( الرقم  حتت 

وذلك  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  لت�سفية  بطلب  فيها  ال�سركاء 

بتاريخ 2014/1/28 وتعيني املحامي )حممد خري�سات( م�سفيا 

لل�سركة ، وبتاريخ 2022/11/27 تقدم ال�سركاء بطلب بالعدول 

عن الت�سفية.  

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

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

ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  التدريبية  للدورات  الب�ستنجي  مركز  �سركة  باأن 

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

)61526( بتاريخ )2021/10/28( 

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

بتاريخ )2022/11/24(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

دعوة اىل شركاء شركة جرش للصناعات الدوائية ذ.م.م 
رقم التسجيل )6230( الرقم الوطني)200026455( 

لحضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي 
السادة الشركاء املحرتمني  تحية وبعد،،، 

والجراءات   2020 ل�سنة   )5( رقم  الدفاع  وامر   1992 ل�سنة   )13( رقم  الدفاع  قانون  باحكام  عمال 

ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة والتموين مبوجب امر الدفاع اعاله والتعديالت التي طراأت 

عليها حتى تاريخه ، يت�سرف رئي�ص هيئة املديرين ل�سركة جر�ص لل�سناعات الدوائية ذ.م.م بدعوتكم 

يوم  من  الثانية ع�سر ظهرا  ال�ساعه  �سيعقد يف متام  والذي  العادي  العامة غري  الهيئة  اجتماع  حل�سور 

الثالثاء املوافق 2022/12/6 وذلك مبقر ال�سركة الكائن يف ) عمان – ماركا ال�سمالية – �سارع نعيم بن 

مقرن 16( للنظر يف المور املدرجة على جدول العمال التايل : 

1- املوافقة على عمل ال�سيد/ �سامر خرمي يف �سركة م�سنع الميان ملواد التجميل واملطهرات ذ.م.م 

لل�سنة  الدخل  وبيان  النقدية  وتدفقاتها  وخ�سائرها  ارباحها  وح�ساب  ال�سركة  ميزانية  مناق�سة   -2

املالية املنتهية يف 2020/12/31

3- انتخاب مدقق حل�سابات ال�سركة للعام 2021 

4- اقالة هيئة املديرين ال�سابقة وانتخاب هيئة مديرين جديدة لل�سركة 

يرجى من ح�سرات ال�سركاء الكرام ح�سور الجتماع املذكور يف املوعد واملكان املعنيني مع �سرورة التقيد 

من اجلميع باخذ احليطة والمان لعقد الجتماع بظروف �سحية امنة .

واذا مل يتمكنوا من احل�سور نرجو التكرم بتوكيل و/او تفوي�ص من ترغبون من ال�سركاء وذلك بتعبئة 

النموذج املرفق وتوقيعه وار�ساله ملقر ال�سركة او على عرب الربيد اللكرتوين :

 admin@jerashpharma.com
علما بان املرفقات اخلا�سة بالجتماع : 

1- م�سودة ميزانية ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 2022/12/31 

2- منوذج ق�سيمة التوكيل .

مرفقة ومتاحة لكافة ال�سركاء على الرابط اللكرتوين التايل : 

 https://jerashpharma.com/

وجتدر ال�سارة اىل انه يحق طرح ال�سئلة وال�ستف�سارات الكرتونيا قبل التاريخ املحدد لالجتماع امل�سار 

ال�سادرة عن معايل  البند خام�سا/ج من الجراءات  للرد عليها وذلك عمال باحكام  لي�سار  اليه اعاله 

 )%10( عن  تقل  ل  ا�سهما/ح�س�سا  ميلك  الذي  ال�سريك  بان  علما  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير 

من ال�سهم / احل�س�ص املمثلة يف الجتماع يحق له طرح ال�سئلة وال�ستف�سارات خالل الجتماع وذلك 

ا�ستنادا اىل البند خام�سا / ط من الجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة والتموين .

رئيس هيئة املديرين  / عبدالرحمن سليمان خريم 



50االقت�صادي

 رفع أسعار مادتي البنزين »90« و »95« والديزل  وتثبيت الكاز 

11 شركة أردنية تشارك في معرض المنتجات المصنعة 
لألسواق في شيكاغو

نب�ض البلد – عمر الكعابنة

 ع��ل��م��ت �لأن�����ب�����اط م����ن م�������ص���در خ���ا����ص �أن 

�حلكومة ب�صدد رفع �صعر �لبنزين  "90" قر�ش 

ون�صف �لقر�ص  و" 95" ب� قر�صني  �إ�صافة لرفع 

مادة �لديزل ب� 3.5  قر�ص ل� �صهر 12 �لقادم .

م��ادة  تثبيت  ل���  تتجه  �أن �حلكومة  و�أ���ص��اف   

 4 �صهر  لغاية  12�لقادم  �صهر  م��ن  ب���دء�ً  �ل��ك��از 

رغبة  ل���  �لتوجه  ه��ذ�  معزيا   ،2023 ع��ام  م��ن 

�حل��ك��وم��ة �ل��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن �مل��و�ط��ن��ني يف ف�صل 

�ل��ك��از يف  �صعر  �رت��ف��اع  م��ن  �ل��رغ��م  على  �ل�صتاء 

�ملوؤ�صر�ت �لعاملية.

نب�ض البلد  – عمان 

11 ���ص��رك��ة �أردن���ي���ة ���ص��غ��رة  ���ص��ارك��ت 

�ملنتجات  معر�ص  يف  �حلجم  ومتو�صطة 

�صيكاغو  يف  �لتجارية  للأ�صو�ق  �مل�صنعة 

نظمته  و�ل�����ذي  �أخ������ر�،   )PLMA(

�لأردن  يف  �لأم���رك���ي���ة  �ل���ت���ج���ارة  غ���رف���ة 

ب��دع��م م��ن م�����ص��روع من��و �لأع��م��ال �ملمول 

�لدولية،  �لوكالة �لأمركية للتنمية  من 

وم�صاهمة من وز�رة �ل�صتثمار.

�لأح��د،  �أم�ص  بيان  يف  �لغرفة  و�أ�صارت 

ع��دد�  ��صتقطب  �لأردين  �جل��ن��اح  �أن  �إىل 

م���ن ك��ب��ار �مل�����ص��ري��ن و�ل�����ص��ن��اع��ي��ني من 

�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة �لأم���رك���ي���ة وج��م��ي��ع 

�أن�����ح�����اء �ل�����ع�����امل، �مل���ه���ت���م���ني ب��امل��ن��ت��ج��ات 

�ل��ق��درة  �لأردن���ي���ة ع��ال��ي��ة �جل�����ودة، وذ�ت 

�ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة �ل�����ص��ع��ري��ة، و�ل���ص��ت��ف��ادة من 

�لأردن  ب���ني  �ل���ت���ج���ارة �حل����رة  �ت��ف��اق��ي��ات 

وعدد من �لدول.

غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص  وق������ال 

���ص��ام��ر  �لأردن،  يف  �لأم���رك���ي���ة  �ل��ت��ج��ارة 

يف  �لأردن���ي���ة  �مل�����ص��ارك��ة  تنظيم  �إن  ج���ودة، 

�مل���ع���ار����ص �لأم���رك���ي���ة و�ل���دول���ي���ة ي��اأت��ي 

�صمن نهج ��صر�تيجي منظم، حتت ر�ية 

�ئ��ت��لف �ل��ت��ج��ارة �ل��وط��ن��ي، �ل���ذي ي�صم 

تعمل  وخ��ا���ص��ة،  ع��ام��ة  وطنية  جهة   37
م��ع��ا ب��ه��دف ت��ن��وي��ع وت��و���ص��ي��ع �ل�����ص��ادر�ت 

�إىل  و�ل���و����ص���ول  �ل���ع���امل،  �إىل  �ل��وط��ن��ي��ة 

�ل�صوق �لأمركية و�لأ�صو�ق �لدولية.

�لقطاع  جهود  توحيد  �أن  ج��ودة  و�أك��د 

�خل��ا���ص وم��ا ت��وف��ره �حلكومة م��ن دع��م، 

�إىل جانب م�صاهمة م�صروع منو �لأعمال 

�ل���ت���اب���ع ل���ل���وك���ال���ة �لأم���رك���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

�لدولية؛ �صاهم يف توفر م�صاركة �أردنية 

�أمام  جاذبة، و�صمان فتح فر�ص حقيقية 

�لغرفة تنظيم  �إىل نية  �ل�صركات، م�صر�ً 

رئ��ي�����ص��ي��ة يف  م��ع��ار���ص   3 �أردين يف  ج��ن��اح 

�لوليات �ملتحدة خلل �لعام �ملقبل.

�لأعمال  منو  م�صروع  مديرة  و�أ���ص��ارت 

�مل�����ص��روع  �أن  �إىل  ع��رن��ك��ي  وف�����اء  �مل���م���ول 

�لأردن����ي����ة  �ل�������ص���رك���ات  دع�����م  �إىل  ي���ه���دف 

�ملعار�ص  يف  �لناجحة  م�صاركتها  و�صمان 

�لغرفة،  م��ع  بالتعاون  ق��دم  �إذ  �ل��دول��ي��ة، 

ت�صمنت  �ل��ف��ن��ي��ة،  �خل���دم���ات  م���ن  ع�����دد�ً 

�أن�صطة  و�إع��د�د  حت�صرية،  عمل  ور�صات 

تنظيم  �إىل  �إ�صافة  لل�صركات،  ت�صويقية 

ل��رب��ط   )B2B( ث���ن���ائ���ي���ة  �ج���ت���م���اع���ات 

�ملحتملني  بامل�صرين  �لأردنية  �ل�صركات 

يف �لأ�صو�ق �لدولية.

وق�������ال ����ص���اح���ب ����ص���رك���ة �ل�������ص���ل����ص���ل 

�ل���ت���ج���اري���ة ل��ت�����ص��ن��ي��ع �لأغ�����ذي�����ة، ع���ب���ادة 

كيايل، �إن �ملعر�ص هذ� �لعام كان متميز�ً، 

لإقامته بعد �نقطاع د�م عامني يف �أعقاب 

�ه��ت��م��ام  �إىل  م�������ص���ر�ً  ك����ورون����ا،  ج��ائ��ح��ة 

�مل�صرين باإيجاد موردين جدد ومنتجات 

�ل��ت��غ��ر�ت يف  م��ب��ت��ك��رة ل��ل���ص��ت��ج��اب��ة �إىل 

�ل�صوق. �مل�صتهلك و�جتاهات  �صلوك 

للكيماويات  ليان  �صركة  مندوب  وقال 

زياد  �ملعر�ص،  يف  مرة  لأول  ت�صارك  �لتي 

�مل��ع��ار���ص  يف  م�����ص��ارك��ت��ن��ا  “�إن  ����ص���ال  �أب����و 

�ل��دول��ي��ة ���ص��اه��م��ت يف رف���ع ق��در�ت��ن��ا من 

خ����لل �ل���رب���ط �مل��ب��ا���ص��ر م���ع �مل�����ص��ري��ن، 

وحت����دي����د �آل�����ي�����ات �ل���ع���م���ل �ل���ن���اج���ح م��ع 

�مل�صرين �لأمركيني و�لدوليني”

م��ن��ت��ج��ات  �لأردين  �جل���ن���اح  وع���ر����ص 

غ��ذ�ئ��ي��ة ���ص��م��ل��ت ح��ل��وي��ات ع��رب��ي��ة، ومت��ر 

�مل���ج���ه���ول، و�أع�������ص���اب وت����و�ب����ل، و�أط��ع��م��ة 

م��ع��ل��ب��ة، م���ن ���ص��رك��ات ع���دن���ان �خل�����ص��ري 

وح��ل��وي��ات  �ل���ع���امل���ي���ة،  و�ل�������درة  و�أولده، 

و�لطر  �لتجارية،  و�ل�صل�صل  عنبتاوي، 

�ل���ذه���ب���ي، وح���ل���وي���ات ن��ف��ي�����ص��ة، وب���امل���ر� 

�صلع  جانب  �إىل  �لتمور،  وجت��ارة  ل��زر�ع��ة 

وهم  �لتنظيف،  كمو�د  �أخرى  ��صتهلكية 

جم��م��وع��ة �ل��ع��م��لق �ل�����ص��ن��اع��ي��ة و���ص��رك��ة 

�لتعبئة  وم��ن��ت��ج��ات  ل��ل��ك��ي��م��اوي��ات،  ل��ي��ان 

للغذ�ء. �مللم�صة  و�لتغليف 
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ندوة إقليمية حول برامج الحماية االجتماعية العربية
  نب�ض البلد – عمان 

ب�����د�أت يف ع��م��ان �أم�������ص �لح����د �ع���م���ال ن���دوة 

�ل��ت��م��وي��ل وف��ر���ص  ت��ن��ّوع م�����ص��ادر  �إقليمية ح���ول 

�لجتماعية  �لتاأمينات  موؤ�ص�صة  يف  �ل�صتثمار 

تعزيز�ً لرب�مج �حلماية �لجتماعية.

وت���ن���ظ���م �ل����ن����دوة م��ن��ظ��م��ة �ل���ع���م���ل �ل��ع��رب��ي��ة 

و�جل���م���ع���ي���ة �ل���ع���رب���ي���ة ل��ل�����ص��م��ان �لج���ت���م���اع���ي 

ب���ال���ت�������ص���ارك م����ع �مل���وؤ����ص�������ص���ة �ل���ع���ام���ة ل��ل�����ص��م��ان 

�لجتماعي.

وق�����ال م���ن���دوب وزي�����ر �ل�����ص��ن��اع��ة و�ل���ت���ج���ارة 

�ل�صمان  موؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  و�لعمل  و�لتموين 

�لندوة  �فتتاح  خلل  �لطر�ونة  حممد  �لدكتور 

�لقت�صاد�ت  ه�صا�صة  ك�صفت  ك��ورون��ا  جائحة  �ن 

ما  �لجتماعية  بتاأميناتها  تهتم  تكن  مل  �ل��ت��ي 

ت�صّبب بات�صاع رقعة �لفقر يف تلك �لدول، مقارنة 

�لتاأمينات  تعنى  ُموؤ�ص�صات  لديها  �لتي  ب��ال��دول 

�لجتماعية.

و��صاف �لطر�ونة، �ن تنوع �لرب�مج وتطوير 

لها  وكان  �أهد�فها،  �لتاأمينات جنحت يف حتقيق 

�أكرب �لأثر يف تخفيف �آثار �جلائحة و�صو�ها من 

�لأزمات �لعاملية �لتي تكاد تفتك باملجتمعات من 

حني لآخر، كما �أظهرت يف �لوقت نف�صه �حلاجة 

للقطاعات  �لجتماعية  �حلماية  لتوفر  �ملا�صة 

�لجتماعية،  �حل��م��اي��ة  ب��اأن��ظ��م��ة  �مل�صمولة  غ��ر 

خا�صة �لقطاع غر �ملنظم، و��صتحد�ث حزم من 

�أ�صو�ق  كفاءة  تعزيز  �لتي  و�ل�صيا�صات  �ل��رب�م��ج 

�لعمل للو�صول �ىل �لأمان �لجتماعي.

حتقيق  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �ن  �ىل  و�أ�صار 

�ل���ص��ت��د�م��ة �ل��ت��اأم��ي��ن��ي��ة مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ت��اأم��ي��ن��ات 

�لجتماعية يف �لعامل �لعربي كبرة و�إن �ختلفت 

ي�صكل  �ل���ذي  �حل���ل  �أن  �إل  ب��ل��د،  ك��ل  خ�صو�صية 

�لقا�صم �مل�صرك �لأكرب و�أحد �لرو�فع �لأ�صا�صية 

ل�صتد�مة �أنظمة �ملنافع �لتاأمينية و��صتمر�ريتها 

�ملَحافظ،  يف  �ل�صتثمار  ه��و  و�جباتها  ت��اأدي��ة  يف 

و�إجر�ء �لدر��صات �لكتو�رية .

م��ن ج��ان��ب��ه ����ص��اد رئ��ي�����ص �جل��م��ع��ي��ة �لعربية 

ل��ل�����ص��م��ان �لج��ت��م��اع��ي �ل��دك��ت��ور حم��م��د ك��رك��ي 

لتعزيز  �جلائحة  فرة  خلل  �ملبذولة  باجلهود 

�لتغطية  لكن هذه  �لجتماعية،  بر�مج �حلماية 

ل تز�ل منخف�صة يف �لعديد من �لبلد�ن �لعربية 

م�صتقرة  تعي�ص ظروفاً غر  �لتي  �لبلد�ن  �صيما 

�منياً و�صيا�صياً و�قت�صادياً.

و�لتاأمينات  �ل�صمان  موؤ�ص�صات  كركي  ودع��ا 

�لن�صمام  �ىل  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

و�مل�������ص���ارك���ة يف �أع�����م�����ال ون�������ص���اط���ات �جل��م��ع��ي��ة 

�ملن�صودة وتعزيز  �لأه��د�ف  للم�صاهمة يف حتقيق 

�لعمل �لعربي �مل�صرك، م�صر� �ىل �أن �ملوؤ�صر�ت 

معدل  يف  �نخفا�صاً  تظهر  �حلالية  �لقت�صادية 

وتدهور  �لت�صخم،  بن�صب  و�رتفاعاَ  �لأج��ور  منو 

عو�ئد �ل�صتثمار يف كثر من �لأ�صول �ملالية،

�مل���دي���ر �ل���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة �ل��ع��م��ل �ل��ع��رب��ي��ة ف��اي��ز 

كاأحد  �لجتماعي  �ل�صمان  �همية  �كد  �ملطري 

وحق  �لجتماعية  �حلماية  منظومة  مرتكز�ت 

من حقوق �لن�صان ومظلة حماية لي�ص للعمال 

فقط بل للمجتمع ككل.

�لجتماعي  �ل�صمان  يف  �ل�صتثمار  �إن  وق��ال، 

وت���ط���وي���ره ه���و ����ص��ت��ث��م��ار يف ت��ع��زي��ز �لق��ت�����ص��اد 

لتطوير  و�أد�ه  �لج��ت��م��اع��ي  و�ل�����ص��لم  �ل��وط��ن��ي 

وتقدم و�زدهار �ملجتمع.

وبني �ملطري �أن �أنظمة �ل�صمان �لجتماعي 

يف �لعديد من �لبلد�ن �لعربية تو�جه جمموعة 

�مل�صتحدثة،  و�ملتغر�ت  �لر�هنة  �لتحديات  من 

�ملتقاعدين  م��ث��ل  معينة  ف��ئ��ات  ي��خ�����ص  بع�صها 

يتعلق  �لآخ���ر  وبع�صها  �لإع��اق��ة  وذوي  و�لن�صاء 

تهدد  �لتي  �ملالية  �لتو�زنات  و�ختلل  بالتغطية 

دمي��وم��ة ن��ظ��ام �ل��ت��اأم��ي��ن��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة نتيجة 

لرتفاع كلفة �لنفقات للم�صتحقني مقابل تر�جع 

باملتغر�ت  تتعلق  ع��دي��دة  ع��و�م��ل  ب�صبب  �مل���و�رد 

�ل��دمي��غ��ر�ف��ي��ة �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة و�ن��خ��ف��ا���ص ع��و�ئ��د 

�ل�صتثمار .

ومت خ����لل ج��ل�����ص��ات �ل���ن���دوة ع���ر����ص ف��ي��دي��و 

عام  مدير  ق��دم  كما  �لجتماعية  �حلماية  ح��ول 

حول  عر�صا  �لطر�ونة  حممد  �لدكتور  �ل�صمان 

�لوطنية  و�ل�صر�تيجية  بر�مج �حلماية  متويل 

للحماية �لجتماعية وبر�مج �حلماية يف �لردن .

وي�صارك يف �لندوة ممثلون من وز�ر�ت �لعمل 

وم��ن��ظ��م��ات �أ���ص��ح��اب �ل��ع��م��ل وم��ن��ظ��م��ات �لعمال 

�لغرف  �حت��اد  �إىل  بالإ�صافة  �لعربية  �ل���دول  يف 

�لعربية و�لحتاد �لدويل لنقابات �لعمال �لعرب، 

وم��وؤ���ص�����ص��ات �ل�����ص��م��ان �لج��ت��م��اع��ي و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات 

�ملكتب  وك��ذل��ك  �لعربية،  �ل���دول  يف  �لجتماعية 

�لتنفيذي ملجل�ص وزر�ء �لعمل وجمل�ص �ل�صوؤون 

�لجتماعية يف دول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج 

�لعربية ومنظمة �لعمل �لدولية و�لإ�صكو�.

وت��ن��اق�����ص �ل��ن��دوة ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني �لآف���اق 

�لجتماعية  �حلماية  �أنظمة  لتمويل  �مل�صتقبلية 

�ل�صوء  وت�صليط  �مل��ال��ي��ة،  ل��ل���ص��ت��د�م��ة  حتقيقاً 

�ل�صر�ئب  من  �ملمّولة  �لتقاعدية  �ملعا�صات  على 

ل�صمان حدٍّ �أدنى من �لدخل،.

كما تناق�ص دور �حلو�ر �لجتماعي وم�صاركة 

نظم  وتنفيذ  و���ص��ع  �لج��ت��م��اع��ي��ني يف  �ل�����ص��رك��اء 

�ل�صمول  مظلة  وتو�صيع  �لجتماعية  �حل��م��اي��ة 

ملوؤ�ص�صات �ل�صمان �لجتماعي للعاملني يف كافة 

�لقطاعات �لقت�صادية و�ل�صتفادة من �لتجارب 

�لعربية و�لدولية �لر�ئدة.

54  %  من العاملين بالقطاع السياحي 
عالميا من النساء

 نب�ض البلد  - عمان

و�ل�صياحة،  لل�صفر  �لعاملي  �ملجل�ص  ك�صف 

قطاع  يف  �لعاملة  �لقوى  من  باملئة   54 �أن 

�ل�����ص��ي��اح��ة م���ن �ل��ن�����ص��اء، ف��ي��م��ا ت��ت��وىل �م����ر�أة 

 5 و�حدة من�صب وزير لل�صياحة من بني كل 

وزر�ء �صياحة يف دول �لعامل.

و�أك����د �مل��ج��ل�����ص يف ب��ي��ان �أم�����ص �لح����د، �أن 

�ل��ع��ن�����ص��ر �ل��ن�����ص��ائ��ي ي��ل��ع��ب دور� حم���وري���ا يف 

�ل��ع��امل، لفتاً  �أن��ح��اء  كل  �ل�صياحة يف  �صناعة 

يف  �مللهمات  �لن�صاء  من  �لعديد  م�صاركة  �ىل 

يف  و�لأع��م��ال  و�حلكومية  �لإن�صانية  �ملجالت 

للمجل�ص  و�لع�صرين  �لثانية  �لعاملية  �لقمة 

يف  �صتنطلق  �ل��ت��ي  و�ل�صياحة  لل�صفر  �لعاملي 

�لريا�ص �لأ�صبوع �حلايل.

�لقياديات  ه���وؤلء  مثل  م�صاركة  �أن  وب��ني، 

�مل���ل���ه���م���ات يف �ل���ق���م���ة �ل���ع���امل���ي���ة ل��ل��م��ج��ل�����ص 

�ل���وزر�ء  كرئي�صة  و�ل�صفر،  لل�صياحة  �لعاملي 

�ل��ربي��ط��ان��ي��ة �ل�����ص��اب��ق��ة ت��ري��ز� م����اي، و�صمو 

�لأمرة هيفاء �آل �صعود، و�لرئي�صة �لتنفيذية 

بيجينج،  �آن  “هيلينغ”،  ف���ن���ادق  مل��ج��م��وع��ة 

و�ل��رئ��ي�����ص��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �ل��ع��امل��ي��ة مل��ج��م��وع��ة 

�ألفار�دو،  بريز  جيلد�  �ل�صيافة  ودور  فنادق 

�مل�����ر�أة يف  �أه��م��ي��ة مت��ك��ني  ت��ع��زي��ز  �صي�صاهم يف 

�ل�صفر  ق��ط��اع  و�ل���ق���ي���ادة يف  �ل���ق���ر�ر  ���ص��ن��اع��ة 

و�ل�صياحة.

وبح�صب �لبيان قالت �صمو �لأمرة هيفاء 

�ل�صعودي:  �ل�صياحة  وزي���ر  ن��ائ��ب  ���ص��ع��ود،  �آل 

�ل�صناعات  م��ن  و�ح����دة  �ل�����ص��ي��اح��ة  “ُتعترب 
غالبية  �لن�صاء  ت�صّكل  �لتي  �لقليلة  �لعاملية 

�ل���ق���وى �ل��ع��ام��ل��ة ف��ي��ه��ا، و���ص��ي��ح��ق��ق ���ص��ب��اب��ن��ا 

�مل�صتقبلية  طموحاتهم  بال�صفر  �ل�صغوفون 

يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت، ك�����رّو�د �أع���م���ال وق���ادة 

وم��ب��ت��ك��ري��ن يف جم�����الت �ل�����ص��ي��اف��ة وف��ن��ون 

�لطهي”.

و�أكدت �أن دعم �لن�صاء و�إلهامهن هو حجر 

�أ�صا�ص مل�صتقبل قطاع �ل�صفر و�ل�صياحة، مبينة 

�آخر كال�صياحة لديه هذ�  �أنه ل يوجد قطاع 

��صتثمرت  لل�صباب، ولذلك  �لفر�ص  �لكم من 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية ب�صكٍل كبر ومكّثف 

يف �لتدريب بهدف متكني �ل�صباب من �لفر�ص 

�لوظيفية �لعديدة يف قطاع �ل�صياحة.

�لأم��ني  م��ن  ك��ل  م�صاركة  �لقمة  و�صت�صهد 

�ملتحدة  �لأمم  لتفاقية  �ل�صابق  �لتنفيذي 

�لإطارية ب�صاأن تغر �ملناخ باتري�صيا �إ�صبينوز�، 

ووزيرة �ل�صياحة �لإيطالية د�نييل �صانتان�ص، 

وع�صو �لربملان �لأوروبي �إيلينا كونتور�.

�لن�صائية  �ل�صخ�صّيات  ه���ذه  و���ص��ت�����ص��ارك 

�ل����ر�ئ����دة ع���امل���ًي���ا يف �ل���ع���دي���د م���ن �جل��ل�����ص��ات 

�حلو�رية يف �ملجل�ص �لعاملي لل�صفر و�ل�صياحة 

و�ملمثلني  �ل�صياحة  �صناعة  ق��ادة  جانب  �إىل 

�ل����ع����امل، ب��ه��دف  �حل��ك��وم��ي��ني م���ن ك���ل دول 

توحيد �جلهود �مل�صركة لدعم تعايف �لقطاع 

م�صتقبلية  م��رح��ل��ة  �إىل  �لن��ت��ق��ال  �أج����ل  م��ن 

يكون فيها قطاع �ل�صفر و�ل�صياحة �أكرث �أماًنا 

ومرونة و�صمولية و��صتد�مة.

إيجابي تنظم ورشتين 
تدريبيتين حول الموارد البشرية 

وإدارة عالقات العمالء

اتفاقية بين اتحاد شركات التأمين 
والعالمي للتكافل اإلسالمي

ارتفاع الرقم القياسي العام ألسعار 
تجارة الجملة 5.49 %

نب�ض البلد – عمان 

�لأردين  �لأوروب������ي  �مل��ع��ه��د  ���ص��رك��ة  نظمت 

لتطوير �لأعمال )�إيجابي(، �لذر�ع �لتدريبي 

تدريبيتني  ور���ص��ت��ني  ع��م��ان،  �صناعة  ل��غ��رف��ة 

يف  �ل��ب�����ص��ري��ة  �مل�������و�رد  “م�صوؤولية  ب���ع���ن���و�ن 

و  و�أهميتها”  �مل��ع��ي��اري��ة  �لت�صغيل  �إج�����ر�ء�ت 

ل��زي��ادة  �ل��ع��م��لء  وجت�����ارب  ع���لق���ات  “�إد�رة 
�ملبيعات”.

وعقدت �لغرفة بح�صب بيان، �أم�ص �لأحد، 

“�ملهار�ت �ملتكاملة يف  برناجماً تدريبياً حول 

�لك�صل �ملتقدم )تطبيقات عملية”(.

و�أم��ني  �لغرفة  �إد�رة  جمل�ص  ع�صو  و�أ���ص��ار 

�ل�صندوق �أحمد �خل�صري، �إىل �صعي �لغرفة 

�لأردن  يف  �ل�صناعي  �لقطاع  ق���در�ت  لتعزيز 

عرب �إطلق جمموعة من �لرب�مج �لتدريبية 

�لنوعية ملنت�صبيها.

تنظيم  ع��ل��ى  “�إيجابي”  ح���ر����ص  و�أك������د 

�ل�صناعي، خا�صة  �لقطاع  �لتي تهم  �ل��دور�ت 

و�ملبيعات؛  و�لت�صويق  ب����الإد�رة  �لعلقة  ذ�ت 

بهدف تنمية �ملو�رد �لب�صرية و�لرتقاء بو�قع 

ع��م��ل �مل��ن�����ص��اآت �ل�����ص��ن��اع��ي��ة، وحت�����ص��ني ج���ودة 

تلبية متطلبات  �ملنتجات، وجعلها قادرة على 

�ل�صوق.

نب�ض البلد  -عمان

�ل��ت��اأم��ني  ل�����ص��رك��ات  وق���ع �لحت����اد �لأردين 

و�لتاأمني  �لتكافل  ل�صركات  �لعاملي  و�لحت��اد 

بهدف  م�صرك،  ت��ع��اون  �تفاقية  �لإ���ص��لم��ي، 

تبادل �خلرب�ت وحتقيق �لأهد�ف �مل�صركة.

وج����اءت �لت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ه��ام�����ص فعاليات 

�مل��خ��اط��ر  “�د�رة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����ن����دوة  �أع����م����ال 

و�لأم��ن  �لأم��و�ل  غ�صيل  ومكافحة  و�لمتثال 

�ل�صيرب�ين”.

ورك�������زت �لت���ف���اق���ي���ة ب�����ص��ك��ل خ���ا����ص ع��ل��ى 

مو�صوع �لتدريب و�لتاأهيل �ملنظم من خلل 

�لحتادين، لرفع كفاءة �ملو�رد �لب�صرية وفتح 

جمال  يف  �لعاملة  للكو�در  �لتدريب  جم��الت 

�لتاأمني وغرها من �لقطاعات �لأخرى.

ومب����وج����ب �لت���ف���اق���ي���ة مت م���ن���ح مم��ث��ل��ي 

ر�صوم  حيث  م��ن  خا�صة  معاملة  �لحت��ادي��ن 

�ل�������ص������ر�ك، وم���ن���ح خ�������ص���وم���ات حت��ف��ي��زي��ة 

�أع�صاء �لحتادين للم�صاركة  للم�صاركني من 

�لتدريبية،  و�لرب�مج  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  يف 

�لأردين  �لحت��اد  ينظمها  �لتي  �لعمل  وور���ص 

ل�صركات  �لعاملي  �لحتاد  �أو  للتاأمني  ل�صركات 

�لتكافل و�لتاأمني �لإ�صلمي، و�إعفاء ع�صوين 

ك��ح��د �أق�����ص��ى م��ن �ل��ع��ام��ل��ني ب��الحت��ادي��ن يف 

�لن�صاطات �مل�صركة.

�لأردين  �لحت������اد  ع���ن  �لت���ف���اق���ي���ة  ووق�����ع 

�لإد�رة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  �ل���ت���اأم���ني،  ل�����ص��رك��ات 

�ملهند�ص ماجد �صمر�ت، وعن �لحتاد �لعاملي 

ل�صركات �لتكافل و�لتاأمني �لإ�صلمي، رئي�ص 

�لعام  �لأم���ني  دح��ب��ور، بح�صور  ر�صا  �لحت���اد 

�أب��و  �صكيب  للتاأمني  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��ام  ل��لحت��اد 

زيد، و�ملدير �لتنفيذي/ مديرية �لرقابة على 

�أعمال �لتاأمني يف �لبنك �ملركزي �لأردين رنا 

طهبوب.

  نب�ض البلد  – عمان 

�رتفع �لرقم �لقيا�صي �لعام لأ�صعار جتارة 

�ل��ع��ام �حل��ايل  م��ن  �لثالث  �ل��رب��ع  �جلملة يف 

�لفرة  بنف�ص  مقارنة  باملئة،   5.49 بن�صبة 

من �لعام �ملا�صي.

وب���ح�������ص���ب �ل���ت���ق���ري���ر �ل����رب����ع����ي ل����د�ئ����رة 

�لإح�صاء�ت �لعامة �أم�ص �لأحد، �أ�صهم يف هذ� 

�لرتفاع ب�صورة رئي�صية �أ�صعار جمموعة بيع 

ولو�زمها  �لإن�صائية  و�مل��و�د  و�ملعادن  �لوقود 

جمموعة  و�أ���ص��ع��ار  ب��امل��ئ��ة،   12.03 بن�صبة 

جتارة بيع �لآلت ومعد�تها ولو�زمها بن�صبة 

و�أ�صعار جمموعة بيع مركبات  باملئة،   6.85
�لنارية  و�لدر�جات  و�أجز�ئها  �ملحركات  ذ�ت 

بن�صبة 4.89 باملئة، و�أ�صعار جمموعة جتارة 

�مل���و�د �خل���ام �ل��زر�ع��ي��ة و�حل��ب��وب و�لأغ��ذي��ة 

ب��امل��ئ��ة،   2.99 بن�صبة  و�ل��ت��ب��غ  و�مل�����ص��روب��ات 

و�ألب�صة  من�صوجات  بيع  جمموعة  و�أ���ص��ع��ار 

 2.44 ب��ن�����ص��ب��ة  وم��ن��زل��ي��ة  �صخ�صية  و���ص��ل��ع 

باملئة.

متو�صط  �رت���ف���اع  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر،  و�أ�����ص����ار 

�لرقم �لقيا�صي �لعام للت�صعة ��صهر من �لعام 

بنف�ص  مقارنة  باملئة،   5.79 بن�صبة  �حل��ايل 

�لفرة من �لعام �ملا�صي.

وب��ني �لتقرير �أن ه��ذ� �لرت��ف��اع ن��اجت عن 

و�ملعادن  �لوقود  بيع  جمموعة  �أ�صعار  �رتفاع 

 13.57 بن�صبة  ولو�زمها  �لإن�صائية  و�مل��و�د 

�لآلت  بيع  جت��ارة  جمموعة  و�أ���ص��ع��ار  باملئة، 

باملئة،   6.15 بن�صبة  ول��و�زم��ه��ا  وم��ع��د�ت��ه��ا 

و�أ�صعار جمموعة بيع مركبات ذ�ت �ملحركات 

 3.88 بن�صبة  �لنارية  و�لدر�جات  و�أجز�ئها 

�خلام  �مل��و�د  جت��ارة  جمموعة  و�أ�صعار  باملئة، 

�ل��زر�ع��ي��ة و�حل��ب��وب و�لأغ���ذي���ة و�مل�����ص��روب��ات 

و�لتبغ بن�صبة 3.56 باملئة، و�أ�صعار جمموعة 

�صخ�صية  و���ص��ل��ع  و�أل��ب�����ص��ة  م��ن�����ص��وج��ات  ب��ي��ع 

ومنزلية بن�صبة 2.82 باملئة.

الصناعة والتجارة: نراقب األسواق في مواسم العروض والتنزيالت

بتحويل مكتب العقبة الى فرع »شارع الحمامات التونسية« 
يختتم البنك االسالمي االردني خطة التوسع 2022

نب�ض البلد  - عمان

و�ل����ت����ج����ارة  �ل�������ص���ن���اع���ة  وز�رة  �أك���������دت 

و�لتموين، �أنها تقوم مبر�قبة �لأ�صو�ق كافة 

من خلل جولت تفتي�صية يومية، خا�صة يف 

و�لعرو�ص،  و�لتنزيلت  �لتخفي�صات  مو�صم 

وذلك ل�صبط �لأ�صو�ق و�ملخالفات �ن وجدت 

للم�صتهلك. حماية 

ب��ا���ص��م وز�رة  �ل���ن���اط���ق �لع���لم���ي  وب����ني 

�ل�����ص��ن��اع��ة و�ل���ت���ج���ارة ي���ن���ال �ل����ربم����اوي يف 

ح��دي��ث لذ�ع����ة �لم���ن �ل��ع��ام �أم�����ص �لأح���د، 

�أن ه��ن��اك م��ن ي��ق��وم مب��ح��اول��ة ت��ن��زي�����لت �و 

ف��ئ��ة قليلة  ت���ق���دمي ع���رو����ص وه��م��ي��ة وه����م 

وه����ذ� خم��ال��ف ل��ل��ق��ان��ون وي��ت��م �ل��ت��ع��ام��ل يف 

ه���ذ� �ل�����ص��ي��اق يف ظ��ل �لن��ظ��م��ة و�ل��ق��و�ن��ني، 

مبر�قبة  يعنى  ل��ل��وز�رة  �لرقابي  �ل��دور  لأن 

�ل�صو�ق و�لتحقق من مدى �صحة �لعرو�ص 

خ��ا���ص��ة �ل��ت��ي ت��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا �مل����ولت و�مل��ر�ك��ز 

�و  �ل�صلعة  توفر  وم��دى  �ل��ك��ربى  �لتجارية 

�خل��دم��ات م��ن خ���لل م��ر�ق��ب��ي �ل����ص���و�ق يف 

كافة �ملحافظات .

ت��اج��ر  �أي  �أن  �ىل  �ل�����ربم�����اوي  و�������ص�����ار 

ي��ع��ل��ن عن  �ن  ي�����ص��ت��ط��ي��ع  �و حم���ل جت�����اري، 

م��وع��د  �ي  يف  ت��ن��زي��لت  �و  ت��خ��ف��ي�����ص��ات  �ي 

ذك��ره  �صبق  �لل���ت���ز�م مب��ا  عليه  ول��ك��ن  ك���ان، 

�لوقت  على  تتم  �لرقابة  �ن  �ىل  بال�صافة 

و�ل��ت��اأك��د م��ن توفر  �ل��ع��رو���ص  �مل��ح��دد لتلك 

�ل�صلعة �و �خلدمة بنف�ص �لفرة.

ب��ا���ص��م وز�رة  �ل���ن���اط���ق �لع���لم���ي  ون�����وه 

�ل�����ص��ن��اع��ة، �ىل �أن����ه مي��ك��ن �لب����لغ ع��ن �ي 

ب���ال����ص���و�ق  ����ص���ك���اوى �و م���لح���ظ���ات ت��ت��ع��ل��ق 

يف  �مل��غ��الة  �و  منتج  �ي  رد�ءة  �و  و�لأ���ص��ع��ار 

�صعره من خلل �لت�صال مع وز�رة �ل�صناعة 

 ،065661176 �ل��رق��م  ع��ل��ى  و�ل��ت��ج��ارة 

�و م����ن خ�����لل �رق�������ام �ل���ه���و�ت���ف �خل��ا���ص��ة 

مترير  �و  �ملحافظات  يف  �ل��وز�رة  مبديريات 

�ي ���ص��ك��وى م���ن خ����لل و����ص���ائ���ل �ل��ت��و����ص��ل 

�لر�صمية للوز�رة، موؤكد� �همية  �لجتماعي 

تعاون �ملو�طنني مع �لوز�رة للمحافظة على 

��صتقر�ر �ل�صعار و�صبط �ي خمالفات .

نب�ض البلد  - عمان

�ختتم �لبنك �لإ�صلمي �لأردين خطة �لتو�صع 

مكتبه  بتحويل   2022 �حل��ايل  للعام  �جل��غ��ر�يف 

و�لثمانني  �لتا�صع  �لفرع  �ىل  �لعقبة  يف حمافظة 

وبنف�ص  �لتون�صية  �حل��م��ام��ات  ���ص��ارع  ف���رع  ب��اإ���ص��م 

 ، �لتون�صية  ���ص��ارع �حل��م��ام��ات  �ل��ك��ائ��ن يف   �مل��وق��ع 

و�لع�صرين  �ل�صابع  �لأح��د  يوم  من  �عتبار�ً  وذل��ك 

ت�صرين �لثاين2022  .

وقال �لدكتور ح�صني �صعيد �لرئي�ص �لتنفيذي 

تاأكيد�ً  �لردين  �ل�صلمي  للبنك  �لعام  �ملدير   /

ملا حتظى به   حمافظة �لعقبة من �أهمية خا�صة 

�قت�صادية  منطقة  باعتبارها  مل�صرفنا  بالن�صبة 

خا�صة ونافذة �لردن �لبحرية    و�ل�صياحية ، فقد 

1982ليكون  ع���ام   منذ  فيها  م�صرفنا  ت��و�ج��د 

�ف��ت��ت��اح مكتب يف  ك��م��ا مت  للبنك،  �ل�����ص��اب��ع  �ل��ف��رع 

�لعام 2014 ليتم �ليوم حتويله �ىل فرع، ومنذ 

بن�صيب  �ملدينة  حظيت  �لآن  وحتى  �ل��وق��ت  ذل��ك 

موزعة  م�صرفنا  ومتويلت  ��صتثمار�ت  كبرمن 

يف خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ع��ق��اري��ة وم����و�د �ل��ب��ن��اء 

و�لأر������ص����ي/ و�مل��رك��ب��ات و�ل��ت��م��وي��لت �ل��ت��ج��اري��ة 

�لتجارية  و�ملباين  �ملختلفة  و�ل�صحية  و�لزر�عية 

و�لفندقية...�لخ . 

وثمن �لدكتور ح�صني �صعيد جهود �د�رة �لبنك 

ل��ه��ذ�  �جل���غ���ر�يف  �ل��ت��و���ص��ع  ����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة  لتنفيذ 

�لتي  �لعقبة  حمافظة  يف  لُتختتم   ،2022 �لعام 

ع�صرة  جانب  �ىل  للبنك  فرعني  ت�صم  ��صبحت 

���ص��ر�ف��ات �آل��ي��ة منها �ث��ن��ني تقبل خ��دم��ة �لي���د�ع 

ملحافظة  �ملت�صارع  �لنمو  مع  ولتتنا�صب  �لنقدي، 

�لعقبة موؤكد�ً على �ل�صتمر�ر بالتو�صع �جلغر�يف 

خدمات  باإي�صال  �مل���ايل  �ل�صتمال  مل��ب��د�أ  حتقيقاً 

�ل��ب��ن��ك  �مل��خ��ت��ل��ف��ة �ىل ج��م��ي��ع ���ص��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع ، 

وت��ل��ب��ي��ة لح��ت��ي��اج��ات م��ت��ع��ام��ل��ي �ل��ب��ن��ك وت��ق��دمي 

�أف�����ص��ل �خل���دم���ات �مل�����ص��رف��ي��ة و�ل��ت��م��وي��ل��ي��ة �ل��ت��ي 

تتو�فق مع �أحكام ومبادئ �ل�صريعة �لإ�صلمية .

وبانتهاء خطة �لتو�صع �جلغر�يف للبنك خلل 

عام 2022 ��صبح  للبنك 89 فرعاً و22 مكتباً 

وذلك  �ململكة  �نحاء  جميع  يف  منت�صرة  م�صرفياً 

ب��اف��ت��ت��اح م��ك��ت��ب��ني ج��دي��دي��ن يف ج��ام��ع��ة �ل��ع��ل��وم 

�ىل  مكاتب   خم�صة  وحتويل  و�لرمثا  �ل�صلمية 

ف����روع �صملت )���ص��ف��ا ب�����در�ن، ���ص��اح��ي��ة �ل��ر���ص��ي��د/ 

�ل�صمايل   �مل��ز�ر  �ملفرق،  بو�بة  �لعا�صمة،  حمافظة 

و�لعقبة �صارع �حلمامات �لتون�صية ( كما مت نقل 

فرع �لرمثا ملوقع جديد .



60الدويل

تفجيرا القدس.. لغز الشاباك الحائر والبحث عن طرف خيط 
نب�ض البلد- وكاالت

ي�������ويل ج����ه����از امل�����خ�����اب�����رات الإ�����س����رائ����ي����ل����ي 

عملية  لغز  حل��ل  خا�سة  اأهمية  “ال�ساباك” 
قبل  وقعت  التي  امل��زدوج��ة  التفجريية  القد�س 

واإ���س��اب��ة  م�����س��ت��وط��ن��ن  مب��ق��ت��ل  مت�سببة  اأي�����ام، 

ال��ع�����س��رات ب��ج��راح ع��ن��دم��ا ه��ز ان��ف��ج��اران قلب 

القد�س يف �ساعة الذروة مبحطتن للحافالت.

احرونوت”  “يديعوت  ���س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 

منفذي  مالحقة  عملية  اإن  ال�سبت،   العربية 

ال��ع��م��ل��ي��ة امل���زدوج���ة ت����دار ع��رب غ��رف��ة عمليات 

خا�سة د�سنها ال�ساباك موؤخراً.

الأم��ن  اأذرع  مع  بالتعاون  ال�ساباك  وي�سعى 

خطاأ  عن  والبحث  املنفذين،  ملالحقة  الأخ��رى 

بالإيقاع  مت�سبباً  اخللية  اأف���راد  يرتكبه  قد  ما 

بهم.

من  الإ�سرائيلي  الأم��ن  دوائ��ر  تخ�سى  فيما 

جناح اخللية التي يعتقد باأنها منظمة، وتنتمي 

ال�ساحة  على  الفاعلة  التنظيمات  اإح���دى  اإىل 

قبل  اأخ����رى  ع��م��ل��ي��ات  تنفيذ  يف  الفل�سطينية 

اإليها،  الو�سول  من  الإ�سرائيلي  الأم��ن  متكن 

وذلك على غرار ما فعله ال�سهيد عدي التميمي 

بتنفيذه عملية “معاليه اأدوميم” بعد مالحقة 

ا�ستمرت 12 يوما.

اأن الأم����ن  اأو����س���ح���ت  ال�����س��ح��ي��ف��ة ال��ع��ربي��ة 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي ���س��ح��ب خ����الل الأي�������ام الأخ�����رية 

ف����ي����دي����وه����ات م�����ن ك�����ام�����ريات امل����راق����ب����ة ع��رب 

ع�����س��رات ال���ك���ام���ريات يف ال��ق��د���س وم����ا ح��ول��ه��ا 

يو�سلهم  خ��ي��ط  ط���رف  ع��ل��ى  للح�سول  ���س��ع��ي��اً 

للمنفذين، حيث ُيعتقد باأنهم من �سكان �سرقي 

ال�سفة  اإىل  جل��وئ��ه��م  ي�ستبعد  ول  ال��ق��د���س، 

الغربية، وخا�سة �سمالها.

دون  اخللية  عملت  فقد  للتقديرات،  ووفقاً 

على  للعملية  وخ��ط��ط��ت  خ��ارج��ي��ة،  ت��وج��ي��ه��ات 

جيدة  معرفة  على  وكانت  طويلة،  ف��رة  م��دار 

تاأكد  العمليات؛ حيث  التي نفذت بها  باملنطقة 

امل��ن��ف��ذون م���ن وج����ود اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن يف امل��واق��ع 

العبوات  فجروا  وعندها  بالعبوات،  امل�ستهدفة 

بفارق 20 دقيقة.

امل��ا���س��ي، ق��ت��ل م�ستوطن  و���س��ب��اح الأرب���ع���اء 

واأ�سيب 19 اآخرون يف تفجريين يف حمطتن 

ل��ل��ح��اف��الت يف ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، ف��ي��م��ا اأع��ل��ن 

جراء  جريح  م�ستوطن  وف��اة  عن  ال�سبت  اأم�س 

التفجريين.

وك���ان ه��اك��رز اإي��ران��ي��ون، ق��د اخ��رق��وا فجر 

اخلمي�س، كامريات مراقبة �سوارع تابعة لهيئة 

م�ساهد  على  حتتوي  كبرية،  اإ�سرائيلية  اأمنية 

الن��ف��ج��ار يف حمطة احل��اف��الت  اأول��ي��ة لعملية 

املركزية غرب القد�س.

ال��ه��اك��رز  اإن  ال��ع��ربي��ة،   14 ال��ق��ن��اة  وق��ال��ت 

ل�سركة  تابعة  ك��ام��ريات  اخ��رق��وا  الإي��ران��ي��ن 

اأمنية  هيئة  مل�سلحة  تعمل  اإ�سرائيلية  مدنية 

اإ�سرائيلية كبرية.

الت�سجيالت  اأن  ال��ع��ربي��ة،  القناة  واأ���س��اف��ت 

ا،  �سرًيّ امل�سورة متت يف حيز عام مفتوح ولي�س 

�سرية،  معلومات  على  خطر  ي��وج��د  “ل  واأن���ه 

مك�سوفة  واإمن��ا  �سرية،  ك��ام��ريات  لي�ست  وه��ذه 

على  احل��دث  ه��ذا  وتاأثري  �سارية،  على  ومعلقة 

الوعي بالأ�سا�س«.

ون�����س��رت جم��م��وع��ة ه��اك��رز اإي��ران��ي��ة تطلق 

للحظة  ت�سجيال  مو�سى”،  “ع�سا  نف�سها  على 

التفجريية  العملية  النا�سفة يف  العبوة  انفجار 

املركزية  احلافالت  مبحطة  وقت  التي  الأوىل 

غرب مدينة القد�س �سباح اأم�س الأربعاء.

بيان  الإيرانية يف  الهاكرز  وقالت جمموعة 

الكامريات  اخ��راق  من  متكنت  اإنها  مقت�سب، 

الإ�سرائيلية مبحطة احلافالت، وا�ستولت على 

ت�سوير للحظة النفجار.

واأدى النفجار اإىل مقتل اإ�سرائيلي واإ�سابة 

جراحهم  و�سفت   3 بينهم  اآخ��ري��ن   22 نحو 

باحلرجة واخلطرية.

14 العربية  من جهته، قال مرا�سل القناة 

هيلل بيتون روزين، اإن اخراق جمموعة هاكرز 

اإيرانية لكامريات تابعة جلهاز اأمني اإ�سرائيلي 

هي �سفعة قوية وثغرة اأمنية لأجهزة الأمن.

هيلر  اأور  العربية   13 القناة  مرا�سل  اأم���ا 

فتحت  الإ�سرائيلية  الأمنية  املوؤ�س�سة  اإن  فقال 

ك��ام��ريات  اخ����راق  ق�سية  يف  ���س��ام��اًل  حتقيًقا 

اأمنية من هاكرز اإيراين، لفهم ما اإذا كان هناك 

اخراق اإلكروين وكيف مت ت�سريب الفيديو.

نب�ض البلد- وكاالت

كيم جونغ- ال�سمالية،  كوريا  زعيم  ظهر 

فعالية  يف  اب��ن��ت��ه،  ب��رف��ق��ة  اأخ����رى  م���رة  اأون 

ر�سمية ع�سكرية 

ال�سمالية  ك��وري��ا  زع��ي��م  ك�����س��ف  اأن  وب��ع��د 

من�سة  يف  م���رة  لأول  اب��ن��ت��ه  ع���ن  اأي�����ام  ق��ب��ل 

العابر  البالي�ستي  اإطالق �ساروخ هوا�سيونغ 

18 م���ن ال�����س��ه��ر اجل�����اري،  ل���ل���ق���ارات ي����وم 

ظهرت مرة اأخرى يف فعالية التقاط ال�سور 

التذكارية مع امل�ساهمن يف اطالق ال�ساروخ

امل��رك��زي��ة الكورية  وق��ال��ت وك��ال��ة الأن��ب��اء 

ال�����س��م��ال��ي��ة يف اإف������ادة ع���ن ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ق��اط 

اإن الزعيم كيم ح�سر موقع التقاط  ال�سور 

املف�سلة ابنته  ال�سور برفقة 

ون�سرت الوكالة العديد من �سور الزعيم 

ك��ي��م واب���ن���ت���ه ي���ت���ج���ولن يف م���وق���ع ال��ت��ق��اط 

ال�سور

كيم  ابنة  ارت��دت  لها،  الأول  الظهور  ويف 

م��ع��ط��ف��ا ���س��ت��وي��ا م��ب��ط��ن��ا اأب��ي�����س ال���ل���ون، ما 

يو�سح اأنها تلميذة يف املدر�سة البتدائية

غري اأنه يف ظهورها الثاين، كانت ترتدي 

م�سففة  ال�سوف،  من  اللون  اأ���س��ود  معطفا 

�سعرها لتظهر كفتاة بالغة، ما �سبب ارتباكا 

بينها ووالدتها يل �سيول-جو

اأف�����ادت وك���ال���ة ال���س��ت��خ��ب��ارات  اأن  و���س��ب��ق 

الطفلة  اأن  ال�سهر  م��ن   22 ي���وم  ال��وط��ن��ي��ة 

ال��ت��ي راف��ق��ت ال��زع��ي��م كيم يف م��وق��ع اط��الق 

ال�ساروخ البالي�ستي العابر للقارات يوم 18 

من ال�سهر هي ابنته الثانية كيم جو-اأيه

وق����ال وزي����ر ال���وح���دة ك����وان ي��ون��غ-���س��ي��ه 

ال�سمالية  ك��وري��ا  اإن  ظ��ه��وره��ا،  ع��ل��ى  معلقا 

ت���ه���دف م���ن ظ���ه���وره���ا اإر�����س����ال ر����س���ال���ة اإىل 

الدويل  واملجتمع  ال�سمايل  الكوري  املجتمع 

للقارات  العابر  ال�ساروخ  اط��الق  ب��اأن  تفيد 

هو حدث من احلياة اليومية العادية

وو�����س����ف����ت و�����س����ائ����ل الإع���������الم ال���ك���وري���ة 

ب�  الأول  ك��ي��م يف ظ��ه��وره��ا  اب��ن��ة  ال�����س��م��ال��ي��ة 

الب���ن���ة امل��ح��ب��ب��ة ل��ل��زع��ي��م، غ���ري اأن���ه���ا رف��ع��ت 

مكانتها اإىل البنة الغالية املحرمة يف هذه 

املرة

وق�����ال رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة درا������س�����ات ك���وري���ا 

كيم  اب��ن��ة  ظ��ه��ور  م��و-ج��ن  ي��ان��غ  ال�سمالية 

ال����ن����ووي ف��ق��ط  ال��ت�����س��ل��ح  اأن  ي��ح��م��ل م��ع��ن��ى 

وظهورها   ، القادم  اجليل  م�ستقبل  ي�سمن 

املعني  ال�ساروخ  تطوير  يف  امل�ساهمن  اأم��ام 

اإىل اجل��ي�����س  ع���ب���ارة ع���ن ر����س���ال���ة م��وج��ه��ة 

للحفاظ على ال�ساللة الأ�سيلة للبالد

ك��ي��م  اب����ن����ة  اأن  اخل���������رباء  وت�����وق�����ع  ه������ذا 

ب�سورة  الفعاليات  م��ن  م��زي��د  يف  �ست�سارك 

معلنة يف امل�ستقبل، من �سمن م�ساعي كوريا 

-اأون،  جونغ  كيم  �سورة  لتعديل  ال�سمالية 

للت�سلح، من خالل ظهور  املعروف بحما�سه 

اإبنته معه
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نب�ض البلد- وكاالت

د.  الإ�������س������رائ������ي������ل������ّي،  املُ���������س����ت���������س����ِرق  راأى 

م��ي��خ��ائ��ي��ل م��ي��ل�����س��ت��اي��ن، م���ن م��ع��ه��د ال�����س��ي��ا���س��ات 

امل���ت���زاي���د يف  ال��ن��ق��ا���س  اأّن  وال����س���رات���ي���ج���ي���ات، 

ح��ول  والفل�سطينية  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��اح��ت��ن 

يرّكز  عّبا�س  ملحمود  التايل”  “اليوم  م�ساألة 

تتطور �سراعات  اأْن  احتمال  كبرٍي على  اإىل حدٍّ 

كر�سي  خالفة  ح��ول  عنيفة  داخلية  فل�سطينية 

ال��رئ��ا���س��ة، الأم�����ر ال����ذي ����س���ي���وؤدي اإىل زع��زع��ة 

ت��ه��دي��دات  ا���س��ت��ق��رار احل��ك��م يف رام اهلل ون�����س��وء 

م��وج��ات  اإ���س��رائ��ي��ل، ويف مقدمتها  اأم��ن��ي��ة جت���اه 

ال��ع��ن��ف وا���س��ت��غ��الل ح��م��ا���س ل��ل��ف��راغ وال��ف��و���س��ى 

ال�سيطرة على  ورمّبا  نفوذها  لتاأ�سي�س  املحتملة 

املنطقة  حتى  اأْو  الغربية  ال�سفة  اأرا���س��ي  بع�س 

باأكملها.

من  ال���ن���ق���ا����س،  ه����ذا  م���ن  “كجزٍء  وت����اب����ع:   

ال���������س����روري ال���ت���ع���م���ق يف حت���ل���ي���ل ال���ت���ح���رك���ات 

امل�ستقبلي  وتاأثريه  الربغوثي  ملروان  امل�ستقبلية 

على �سورة النظام الفل�سطيني والعالقات بينه 

وبن اإ�سرائيل، فقد اأم�سى الزعيم الفل�سطيني، 

اأح����د ق����ادة ح��رك��ة ف��ت��ح، م���دة ع�����س��ري��ن ع��اًم��ا يف 

ال�����س��ج��ن )م��ن��ذ ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ور ال���واق���ي يف ع��ام 

التاأثري  على  قدرته  فقد  اأّن��ه  ويبدو   ،)2002
ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  الأح���داث  على  مبا�سر  ب�سكل 

ولكن  الفل�سطينّي،  ال��ن��ظ��ام  يف  ال�سراتيجية 

يزال  ل  الطويلة،  �سجنه  فرة  من  الرغم  على 

النظام  يف  رف��ي��ع��ة  مب��ك��ان��ة  يحتفظ  ال��ربغ��وث��ي 

الفل�سطينّي”.

ال��وا���س��ع  اجل���م���اه���ريي  “التاأييد  واأردف: 

للربغوثي يتناق�س مع حقيقة اأّن التاأييد له يف   

�سفوف حركة فتح حمدود، فبعد �سنوات عديدة 

من “تطهري” عّبا�س حلركة فتح من خ�سومه، 

جنح يف اإعادة تاأ�سي�س احلركة من اأن�ساره فقط، 

ومع ذلك، الربغوثي نف�سه يو�سح ب�سكل ل لب�س 

لقيادة  الر�سح  ينوي  اأّن��ه  م�ستمر  وب�سكل  فيه 

النظام الفل�سطيني، ل �سيما يف اإطار النتخابات 

العامة املقبلة حتى لو مّت ذلك من داخل اأ�سوار 

ال�سجن”.

ال�سنن،  “على مر  اأّنه  د. ميل�ستاين  واأو�سح 

ك���ان���ت ه���ن���اك اأ�����س����وات ب���اإ����س���رائ���ي���ل ت���دع���و اإىل 

يتمّكن  الربغوثي حتى  �سراح  اإط��الق  النظر يف 

م���ن ت��ث��ب��ي��ت ن��ف�����س��ه ك��ق��ائ��ٍد م�����س��ت��ق��ب��ل��يٍّ للنظام 

الفل�سطيني، وقد تال�سى هذا اخلطاب تدريجًيا 

ب�سبب تراجع قوة الربغوثي ال�سيا�سية، وكذلك 

ب�سبب الإجماع الذي ن�ساأ يف الكيان �سّد اإطالق 

�سراح املتورطن يف العمليات امل�سلحة التي اأودت 

بحياة اإ�سرائيلين”.

اإىل  يعِك�س  “الربغوثي  اأّن  املُ�����س��ت�����س��ِرق  واأّك����د 

الفل�سطينّي،  النظام  اأ�سا�سية يف  حدٍّ كبرٍي عمليات 

اجليل  ميثل  ه��و  اأوًل  بطبيعتها،  قامتة  معظمها 

ب�سكٍل  وركز  الداخل  ن�ساأ يف  الذي  ال�سائع، اجليل 

اأكرٍب على م�ساكل 1967 اأكرث من ق�سايا 1948، 

وقاد النتفا�سة الأوىل وكان من املفر�س اأْن يكون 

قائًدا للنظام الفل�سطيني، ولكن مّت دفعه بعيًدا من 

قبل القيادة التي جاءت من تون�س، ويواجه حتدًيا 

ف�ساًدا  يرى  جديٍد  �ساٍب  فل�سطينيٍّ  جيٍل  قبل  من 

عميًقا يف كّل من اجليل القدمي واجليل الأو�سط، 

النظام  م��ن  وال��ن��ف��ور  ب��اخل��وف  ي�سعر  ع���اٍم  وب�سكٍل 

ال�سيا�سي برمته”.

اجل��م��اع��ي  ال��ت��وق  “حقيقة  اأّن  ع��ل��ى  و����س���ّدّد 

الفراغ  اإىل  كبرٍي  ح��دٍّ  اإىل  ي�سري  الربغوثي  اإىل 

القيادّي املوجود يف النظام الفل�سطيني واملتوقع 

التايل” لأب��و م��ازن، علًما  “اليوم  اأن يتفاقم يف 

اأّن كّل املر�سحن خلالفة عّبا�س اإّما يعانون من 

ال�سعف ال�سيا�سّي اأْو العداء من قبل اجلمهور”.

“يف ظ����ّل ه��ذه  اأّن�����ه  اإىل  املُ�����س��ت�����س��ِرق  ول���ف���ت 

اخل��ل��ف��ي��ة ن�����س��اأ ل���دى ال��ك��ث��ريي��ن م���ن اجل��م��ه��ور 

النزيهة  القيادة  اإىل  للعودة  حنيًنا  الفل�سطيني 

ي���وج���د خلف  اأّن مم��ث��ل��ه��ا  م���ع جت���اه���ل ح��ق��ي��ق��ة 

للربغوثي  امل�ستقبلّي  الت�سويت  واأّن  الق�سبان، 

هو تعبري عن رغبة اأكرث منه دعم روؤية وا�سحة 

وقابلة للتحقيق.”

ب��الإ���س��اف��ة اإىل م���ا ُذِك�����ر اأع������اله، اأو����س���ح د. 

ميل�ستاين اأّنه “من املتوقع اأْن يكون للربغوثي 

التايل”  “اليوم  ���س��ي��ن��اري��وه��ات  يف  ك��ب��رًيا  وزًن����ا 

ل���ع���ّب���ا����س، ل ���س��ي��م��ا يف ظ����ّل ط��م��وح��ه ال�����ذي ل 

ه�����وادة ف��ي��ه يف امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى ال��رئ��ا���س��ة، وه���ذا 

من  ل��ك��لٍّ  ح����اّدٍة  مع�سالٍت  �سيطرح  ال�سيناريو 

تفاقم  اإىل  وي����وؤدي  والفل�سطينين،  اإ���س��رائ��ي��ل 

ن��ظ��ام ال��ع��الق��ة ال��ه�����ّس��ة بالفعل ب��ن ال��ط��رف��ن، 

قبل  للتدخل من  الهتمام وحتى جهود  واإث��ارة 

اأط������راٍف خ��ارج��ّي��ٍة م��ع مم��ار���س��ة ال�����س��غ��ط على 

الربغوثي  حماولة  عن  تعبري  وه��ذا  اإ�سرائيل، 

على  �سورته  لر�سيخ  الأم��د  الطويلة  واأن�ساره 

بذلك  وال�ستعانة  الفل�سطيني”،  “مانديال  اأّنه 

قوته  لتعزيز  فقط  لي�س  املقبلة  النتخابات  يف 

ا كو�سيلة متكن  ال�سعبية وال�سيا�سية، ولكن اأي�سً

من اإطالق �سراحه من ال�سجن”.

و�سّدّد املُ�ست�سِرق على اأّنه “اإذا جنح الربغوثي 

بالفعل يف الفوز بالرئا�سة الفل�سطينية، ف�سوف 

ي��ن�����س��اأ و���س��ًع��ا م��ع��ق��ًدا ي��ك��ون ف��ي��ه زع��ي��م ال�سعب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ّي ال�����ذي مّت ان��ت��خ��اب��ه م���ن خ��الل 

بال�سجن  عليه  الدميقراطّية حمكوًما  الو�سائل 

مدى احلياة من قبل اإ�سرائيل”.

“مثل  اأّن  اإىل  الإ�سرائيلّي  املُ�ست�سِرق  ولفت 

اأْن يخلق الفو�سى والرتباك  هذا الواقع ميكن 

ال�سيا�سّي يف ال�سلطة الفل�سطينّية )التي �سُتواِجه 

ا حتديات �سعبة مع اختفاء اأبو مازن(، ومن  اأي�سً

�سعبية  احتجاجية  ح��رك��ات  تتبعها  اأْن  املحتمل 

�سّد اإ�سرائيل يف النظام الفل�سطيني، ورمّبا حتى 

48، اإىل  ال�  داخل املجتمع الفل�سطينّي باأرا�سي 

بن  بالت�سال  لل�سماح  خارجية  �سغوط  جانب 

اإذا  ��ًة  خ��ا���سّ الفل�سطينية،  وال�ساحة  ال��ربغ��وث��ي 

من  واأ�سبح  الغربية  ال�سفة  يف  الو�سع  تدهور 

ال�سرورة اإطالق �سراحه من ال�سجن.”

“مطلوب من احلكومة  القول:  اإىل  وخُل�س 

حول  ا�سراتيجّية  و�سع  القادمة  الإ�سرائيلّية 

الق�سية الفل�سطينّية مل تكن موجودًة، فم�ساألة 

“اليوم التايل” لأبو مازن يجب اأْن حتتل جزًءا 
يف  الركيز  املهم  ومن  العملية،  تلك  يف  رئي�سَيا 

يتوقع  التي  امل��وؤث��رة  املع�سلة  على  ال�سياق  ه��ذا 

اأْو  ال��ربغ��وث��ي، وا���س��ت��ي��ع��اب  م����روان  ي��ث��ريه��ا  اأْن 

لتحركاته  ال�سراتيجّية  النتائج  اأْو  الآثار  فهم 

د.  املُ�����س��ت�����س��ِرق  ت��ع��ب��ري  ح���ّد  ع��ل��ى  امل�ستقبلّية”، 

ميلي�ستاين.

نب�ض البلد- وكاالت

ي�����س��ت��ن��زف ال��ق��ت��ال يف اأوك���ران���ي���ا خم��زون��ات 

امل��دف��ع��ي��ة وال���ذخ���رية وال���دف���اع اجل����وي ل���دول 

ا�ستنفدت  قد  احللف  دول  ثلثي  فنحو  الناتو، 

ك��ام��ل،  �سبه  ب�سكل  الأ���س��ل��ح��ة  م��ن  خم��زون��ات��ه��ا 

ح�سبما ذكرت �سحيفة “نيويورك تاميز” نقاًل 

عن ممثل حلف �سمال الأطل�سي.

دول  اإىل  “بالن�سبة  اأّن��ه  ال�سحيفة  وتو�سح 

ال��ن��ات��و ال��ت��ي زودت اأوك���ران���ي���ا ب��ع��دد ك��ب��ري من 

مثل  املواجهة  خط  ل��دول  خ�سو�ساً  الأ�سلحة، 

بولندا ودول البلطيق، تبّن اأن عبء ا�ستبدالها 

ثقيل”.

وقالت “نيويورك تاميز”: “لقد ا�ستنفدت 

من   20 وا�ستنفد  اإمكاناتها،  ال�سغرية  ال��دول 

اأ�سل 30 من اأع�سائها قدراتها ب�سكل كبري”.

يف الوقت نف�سه، ل يزال باإمكان 10 دول اأن 

واأملانيا  فرن�سا  اأّولها  بالأ�سلحة،  اأوكرانيا  تزود 

واإيطاليا وهولندا، بح�سب ال�سحيفة.

اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  الأوك���ران���ي���ن  اأّن  واأ���س��اف��ت 

اأنظمة مل يقدمها الغرب، ومن غري املرجح اأن 

يوفرها، وهي: “�سواريخ اأر�س – اأر�س بعيدة 

والتي   )ATACMS( با�سم  تعرف  امل��دى 

القرم،  ج��زي��رة  و�سبه  رو�سيا  ت�سرب  اأن  ميكن 

طائرات مقاتلة، ودبابات”.

ال��رو���س��ي��ة، يف  اخل��ا���س��ة  العملية  ب��داي��ة  ويف 

�سباط/فرباير، كان لدى دول الناتو نحو ن�سف 

اإح��راز  ال�����س��روري م��ن الأ�سلحة، ومت  امل��خ��زون 

ت�ستخدمها  اأن  مي��ك��ن  اأ���س��ل��ح��ة  �سنع  يف  ت��ق��دم 

البلدان ب�سكل متبادل، وفق ال�سحيفة.

“بلومربغ”   وكالة  �سابق، حتدثت  وقت  ويف 

اأي�ساً عن اأّن “الناتو” يعاين نق�ساً يف ال�سالح 

م�سادر  عن  ونقلت  اأوكرانيا،  دع��م  يف  وتباطوؤاً 

���س��م��ال  ح��ل��ف  يف  دوًل  اأّن  ب��امل��ط��ل��ع��ة  و���س��ف��ت��ه��ا 

الأط��ل�����س��ي ط��ال��ب��ت ���س��رك��ات الأ���س��ل��ح��ة ب��زي��ادة 

اإنتاجها بهدف جتديد خمزوناتها.

وذك����رت امل�����س��ادر ل��ل��وك��ال��ة اأّن ال��دع��م ال��ذي 

بنق�س  ت�سبب  لأوك��ران��ي��ا،  ال���دول  تلك  تقدمه 

املخزونات لديها، على نحو قد ي�ستغرق �سنوات 

لتعوي�سه.

���س��رك��ات  اإّن  اأي�����ام  م��ن��ذ  “رويرز”  وق���ال���ت 

مل�سلحة  اإن��ت��اج��ه��ا  تكثف  الأوروب���ي���ة  الأ���س��ل��ح��ة 

اأ�سواق جديدة  على  العثور  وتاأمل يف  اأوكرانيا، 

مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي.

انتخاب »مانديال فلسطين« سيفاقم العالقة مع االحتالل

»تل أبيب«: كل المرشحين لخالفة عّباس يعانون من الضعف 
السياسّي والعداء الشعبّي

تفاصيل صادمة٠٠ دعم أوكرانيا استنفذ مخازن أسلحة »الناتو« 
واألزمة بصواريخ أرض-أرض

الخارجية الفلسطينية تحذر 
من المخاطر المحدقة بالمقدسات 

جراء انتهاكات االحتالل

هيئة األسرى: األسيران
 »زهران وسمحان« يواجهان إهمال 

طبي متعمد

»شاكيد« تسارع إلنجاز المخطط 
االستيطاني في قلنديا 

نب�ض البلد- وكاالت

من  الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  ح��ذرت 

الفل�سطينية  ب��امل��ق��د���س��ات  امل��ح��دق��ة  امل��خ��اط��ر 

ج������راء ان���ت���ه���اك���ات، واع������ت������داءات الح���ت���الل 

الإ�سرائيلي اليومية لها

واأك������دت ال�������وزارة يف ب���ي���ان اأم�������س اأوردت������ه 

وك��ال��ة وف���ا اأن اق��ت��ح��ام��ات وان��ت��ه��اك��ات ق��وات 

الح����ت����الل وم�����س��ت��وط��ن��ي��ه امل��ت��وا���س��ل��ة بحق 

مدينة  يف  وامل�سيحية  الإ���س��الم��ي��ة  امل��ق��د���س��ات 

القد�س املحتلة ويف مقدمتها امل�سجد الأق�سى 

امل���ب���ارك ب��اط��ل��ة وغ����ري ���س��رع��ي��ة، وت���ن���درج يف 

اإىل تغيري  الرامية  اإطار حماولت الحتالل 

والدميوغرايف  والقانوين  التاريخي  الو�سع 

القائم يف امل�سجد، ما يهدد بتفجري الأو�ساع 

يف املنطقة برمتها

وط����ال����ب����ت ال�������������وزارة امل���ج���ت���م���ع ال�������دويل 

م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف  امل���خ���ت�������س���ة  وم����ن����ظ����م����ات����ه 

من  واحلذر  واليقظة  بالهتمام  )اليون�سكو( 

وما  القتحامات،  تلك  ت�سكلها  التي  املخاطر 

يرافقها من اأداء جولت ا�ستفزازية يف باحات 

الدولية  احلماية  توفري  اإىل  داعية  الأق�سى، 

القرارات  وف��ق  ومقد�ساتها  للقد�س  الالزمة 

الأممية ذات ال�سلة

نب�ض البلد- وكاالت

وامل��ح��رري��ن  الأ���س��رى  ���س��وؤون  هيئة  ك�سفت 

ت���ق���ري���ره���ا، ال�������س���ادر ام�������س الأح�������د، بعد  يف 

ع��ب��ي��دات، ع��ن حالتن  ف���ادي  زي���ارة حماميها 

مر�سيتن ل�سريين يقبعان يف معتقل النقب، 

من بينها: حالة الأ���س��ري راج��ي زه��ران )44 

ع���ام���اً(، م��ن ق��ري��ة دي���ر اأب���و م�����س��ع��ل/رام اهلل، 

والذي يعاين من التهابات باللثة منذ خم�سة 

وت�ساقطها،  الأ�سنان  ت�سو�س  اىل  اأدت  �سنوات 

يعاين  التي  لاللتهابات  نتيجة  اأغلبها  وتلف 

منها حيث راجع العيادة مرات عديدة، اإل ان 

اإدارة املعتقل ترف�س تقدمي العالج الالزم له.

�سمحان)47  اي���اد  الأ���س��ري  ي�ستكي  فيما 

عاماً( من قرية عن �سينا/ رام اهلل، واملحكوم 

اأوج������اع   مل�����دة )30 ع�����ام�����اً(، م����ن  ب��ال�����س��ج��ن 

ب���اجل���ان���ب المي������ن م����ن ال���ب���ط���ن ومب��ن��ط��ق��ة 

ال�سدر  يف  واآلم  واخل�سيتن،  البول  جمرى 

اأ�سعة  و���س��ور  طبية  لفحو�سات  خ�سع  وق��د 

وت��خ��ط��ي��ط ل��ل��ق��ل��ب، وت���ب���ن اأن�����ه ي���ع���اين من 

الكولي�سرول و�سغط يف القلب، اإل ان عيادة 

فقط،  امل�����س��ك��ن��ات  ب��اإع��ط��اءه  تكتفي  ال�����س��ج��ن 

حيث يتح�سن فرة  وجيزة ويعود اىل نف�س 

الأوجاع والآلم.

وحملت الهيئة اإدارة ال�سجون الإ�سرائيلية 

ا���س��ت��م��رار م�سل�سل  ال��ك��ام��ل��ة ع��ن  امل�����س��وؤول��ي��ة 

الإهمال الطبي بحق املعتقلن الفل�سطينين، 

وطالبت املوؤ�س�سات الدولية وموؤ�س�سات حقوق 

بدورها  بالقيام  الأح��م��ر  وال�سليب  الإن�����س��ان 

الالزم جتاه ق�سية املعتقلن على اأكمل وجه.

نب�ض البلد- وكاالت

قالت �سحيفة “اإ�سرائيل اأم�س” العربية، 

وليتها  املنتهية  الحتالل  داخلية  وزي��رة  اإن 

اأييلت �سكيد، توجهت اإىل ما ي�سمى “اللجنة 

اللوائية للتخطيط والبناء يف لواء القد�س” 

بطلب ت�سريع اإجراءات املوافقة على م�سروع 

يتعلق  وال���ذي  “عطروت”،  ال�سخم  ال��ب��ن��اء 

 9000 ح��وايل  ي�سم  اإ�سكاين  جممع  ببناء 

ك��ان يقوم فيه  ال��ذي  املكان  وح��دة �سكنية، يف 

مطار قلنديا.

وح�����س��ب ال�����س��ح��ي��ف��ة؛ ي��ث��ري دف���ع اخل��ط��ة 

�سمال  يف  موقعه  ب�سبب  �سيا�سية  ح�سا�سية 

يف  “اإ�سرائيل”  احتلتها  منطقة  يف  املدينة، 

حرب الأيام ال�ستة.

وترغب �سكيد، التي روجت للخطة خالل 

ف����رة ع��م��ل��ه��ا، يف ا���س��ت��ك��م��ال��ه��ا، يف الأ���س��ب��وع 

احلياة  ت��رك  اأن  قبل  من�سبها  م��ن  الأخ���ري 

ال�سيا�سية.

اأن  “اللجنة اللوائية”  اأبلغتها  ومع ذلك، 

بعد،  تكتمل  مل  للمنطقة  البيئية  امل��راج��ع��ة 

لذلك، لي�س من املمكن، من ناحية قانونية، 

املوافقة  تتم  ولن  الآن،  على اخلطة  املوافقة 

عليها اإل يف غ�سون ب�سعة اأ�سهر.

وق������ال م���ق���رب���ون م����ن ���س��ك��ي��د ل�����س��ح��ي��ف��ة 

احل��ايل  ال��و���س��ع  يف  اإن��ه��ا  هيوم”  “ي�سرائيل 
لي�ست ملتزمة �سيا�سًيّا جتاه نتنياهو اأو لبيد، 

منهما  اأي  م��ن  ال�سغط  تخ�سى  ل  وب��ال��ت��ايل 

لإيقاف الربنامج ب�سبب طلب اأمريكي.

من  الرغم  “على  فاإنه  امل�سادر،  وبح�سب 

الوقت  يف  املخطط  ا�ستكمال  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��دم 

اإىل  اخل��ط��ة  دف��ع��ت  ���س��ك��ي��د  اأن  اإل  احل�����ايل، 

اأق�����س��ى ح��دٍّ خ��الل نوبتها. والأم����ر م��روك 

الآن للحكومة القادمة لإكمالها، ويتعلق هذا 

امل�سروع بفر�س �سيطرة الحتالل على �سمال 

ال�سقق  اآلف  القد�س، وخطة لإن�ساء ع�سرات 

يف املدينة«.

ووف���ق���اً ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة، ف�����اإن الن���ت���ق���ال اإىل 

املخطط  على  الت�سديق  يف  النهائية  املرحلة 

قد ت�ستغرق ب�سعة اأ�سهر حلن انتهاء امل�سح.
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الكشف عن قيمة عرض النصر 
السعودي لرونالدو

حارس بولندا يكشف عن خدعة مكنته 
من التصدي لركلة جزاء الدوسري

ميسي يتحدى بولندا برسالة حاسمة

نب�ض البلد- وكاالت

عر�ضا  ال�ضعودي،  الن�ضر  ن��ادي  ق��دم 

كري�ضتيانو  ال��رت��غ��ايل  للنجم  �ضخما 

يونايتد  مان�ض�ضرت  فريق  جنم  رونالدو 

التعاقد  اأج���ل  ال�����ض��اب��ق، م��ن  الإجن��ل��ي��زي 

ال�ضتوية  الن��ت��ق��الت  ف���رتة  خ���ال  م��ع��ه 

املقبلة.

 cbs ����ض���ب���ك���ة  ذك������رت������ه  مل������ا  ووف������ق������ا 

ال�ضعودي  الن�ضر  نادي  فاإن   ،sports
عاما،   37 البالغ  ل��رون��ال��دو  عر�ضا  ق��دم 

 225 3 م��وا���ض��م م��ق��اب��ل  مل���دة  بعقد مي��ت��د 

مليون دولر.

ويف حال موافقة رونالدو على عر�ض 

ال�ضعودي، �ضيوا�ضل النجم  نادي الن�ضر 

الرتغايل م�ضواره يف املاعب حتى �ضن 

الـ40.

ووف���ق���ا ل��ل��ع��ر���ض امل���ق���دم م���ن ج��ان��ب 

الن�ضر ال�ضعودي، فاإن رونالدو �ضيح�ضل 

75 مليون دولر ب�ضكل  على راتب بقيمة 

�ضنوي.

اإن��ه يف  الإخ��ب��اري��ة،  ال�ضبكة  اأك��دت  كما 

حال موافقة رونالدو على هذا العر�ض، 

لفرتة  ال�ضفقة  اإمت��ام  عملية  حتتاج  لن 

طويلة، حيث اإن كل �ضيء جاهزا.

اأعلن  يونايتد  مان�ض�ضرت  ن��ادي  وك��ان 

ال��ث��اث��اء امل��ا���ض��ي، ف�����ض��خ ع��ق��د امل��ه��اج��م 

اأ�ضهر   6 نحو  قبل  بالرتا�ضي،  رون��ال��دو 

من تاريخ نهاية عقده.

يونايتد  ع��ن  رون���ال���دو  رح��ي��ل  وي��اأت��ي 

التي  امل��دوي��ة  التلفزيونية  املقابلة  بعد 

اأج���راه���ا الأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي، وال��ت��ي ق��ال 

فيها اإنه �ضعر ب�”اخليانة” من م�ضوؤويل 

الإطاحة  اإياهم مبحاولة  النادي، متهما 

ب���ه، وق����ال اإن����ه ل ي��ك��ن اح���رتام���ا مل���درب 

الفريق، الهولندي اإريك تن هاغ.

و���ض��ي��ك��ون امل��ن��ت��خ��ب ال���رت���غ���ايل على 

م��وع��د م��ع ن��ظ��ره الأوروغ����وي����اين، ي��وم 

الث���ن���ن امل���ق���ب���ل، يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة، 

كاأ�ض  لبطولة  املجموعات  دور  ويختتم 

كوريا  مبواجهة   ،”2022 “قطر  العامل 

2 دي�����ض��م��ر  اجل���ن���وب���ي���ة، ي�����وم اجل���م���ع���ة 
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نب�ض البلد - وكاالت

بولندا،  منتخب  مرمى  حار�ض  ك�ضف 

لركلة  ت�����ض��دي��ه  اأن  ت�����ض��ي��زين،  ف��وت�����ض��ي��خ 

اجل����زاء ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا ال��ن��ج��م ال�����ض��ع��ودي 

منتخبي  مباراة  خال  الدو�ضري  �ضامل 

مل  قطر،  مونديال  يف  ال�ضبت،  بلديهما 

يكن حم�ض �ضدفة.

وخ�������ض���رت ال�����ض��ع��ودي��ة امل����ب����اراة ال��ت��ي 

ج��م��ع��ت��ه��ا ب��ب��ول��ن��دا يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة 

قطر،  م��ون��دي��ال  يف  الثالثة  للمجموعة 

اإ�ضاعة  �ضهد  ل��ق��اء  يف  رد،  دون  بهدفن 

ال���دو����ض���ري رك���ل���ة ج������زاء، ت�������ض���دى ل��ه��ا 

ت�ضيزين براعة.

ت�������ض���ري���ح���ات  ت�������ض���ي���زين يف  وك�������ض���ف 

ال��ب��ول��ن��دي��ة،  “فاكت”  �ضحيفة  نقلتها 

���ض��ر ت�����ض��دي��ه ل��رك��ل��ة ج����زاء ال��دو���ض��ري، 

النجم  طريقة  يعلم  ك��ان  اإن��ه  ق��ال  حيث 

ال�ضعودي يف ت�ضديد الركات.

واأ�ضاف “اإن الأمر كله يتعلق بتحليل 

فكر الاعب م�ضدد الركلة”.

���ض��امل  ال���اع���ب  اأن  “اأعلم  وت����اب����ع: 

ثم  ومن  حتركي،  ينتظر  كان  الدو�ضري 

ي�ضدد الكرة يف الزاوية عك�ض احلركة”.

خ��دع��ت��ه  “لذلك  ت�������ض���ي���زين:  واأمت 

ب��خ��ط��وت��ي ن��ح��و ال���زاوي���ة ال��ي�����ض��رى، ثم 

الأخ���رى،  ال��زاوي��ة  ن��اح��ي��ة  رم��ي��ت نف�ضي 

ومتكنت من �ضد الكرة”.

وب���ت���ل���ك ال���ن���ت���ي���ج���ة، رف������ع امل��ن��ت��خ��ب 

ال��ب��ول��ن��دي ر���ض��ي��ده اإىل اأرب����ع ن��ق��اط يف 

�ضدارة املجموعة الثالثة، متقدما بفارق 

نقطة واحدة عن ال�ضعودية والأرجنتن، 

وثاث نقاط عن املك�ضيك الرابعة.

نب�ض البلد- وكاالت

قائد  مي�ضي،  ليونيل  الأ�ضطورة  وجه 

م��ن��ت��خ��ب الأرج���ن���ت���ن، ر���ض��ال��ة جل��م��ه��ور 

راق�������ض���ي ال���ت���اجن���و، ع���ق���ب ال����ف����وز ع��ل��ى 

نظيفة. بثنائية  املك�ضيك 

وق�����اد م��ي�����ض��ي الأرج���ن���ت���ن ل��ت��ح��ق��ي��ق 

ف����وز ���ض��ع��ب ع��ل��ى امل��ك�����ض��ي��ك، ب��ت�����ض��ج��ي��ل 

ه����دف و���ض��ن��اع��ة الآخ�������ر، م�����ض��اء اأم�����ض 

دور  من  الثانية  اجلولة  �ضمن  ال�ضبت، 

.)2022 املجموعات بكاأ�ض العامل )قطر 

وك���ت���ب م���ي�������ض���ي، ع����ر ح�������ض���اب���ه ع��ل��ى 

يف  نفوز  اأن  علينا  “كان  “اإن�ضتجرام”: 
اأن  باإمكاننا  اأن��ه  نعلم  وكنا  امل��ب��اراة،  تلك 

نفعل ذلك”.

واأ�ضاف: “هناك نهائي اآخر قادم يوم 

الأربعاء، وعلينا موا�ضلة القتال مًعا”.

ورف����ع م��ن��ت��خ��ب الأرج���ن���ت���ن ر���ض��ي��ده 

بالت�ضاوي  الثاين،  املركز  3 نقاط يف  اإىل 

يت�ضدر  بينما  )الثالث(،  ال�ضعودية  مع 

م��ن��ت��خ��ب ب���ول���ن���دا ال���رتت���ي���ب ب��ر���ض��ي��د 4 

راب���ًع���ا بنقطة  امل��ك�����ض��ي��ك  وي��ح��ل  ن���ق���اط، 

وحيدة.

وي��ح��ت��اج راق�����ض��و ال��ت��اجن��و ل��ل��ف��وز يف 

امل��ب��اراة الأخ���رة ب���دور امل��ج��م��وع��ات على 

التاأهل  ل�ضمان  بولندا،  املت�ضدر  ح�ضاب 

اإىل ثمن النهائي.

نب�ض البلد- وكالت

ق��ال املتحدث با�ضم الحت��اد ال��دويل لكرة 

الفيفا لن يعاقب  اإن  القدم جيوفاين مارتي 

لعب و�ضط منتخب الكامرون جايل اأوندوا، 

ال����ذي ارت����دى ح����ذاء يحمل ال��ع��ل��م ال��رو���ض��ي 

خال مباراة يف مونديال قطر 2022.

ويف 24 ن��وف��م��ر، دخ���ل اأون�����دوا ك��ب��دي��ل يف 

الدقيقة 68 من املباراة التي خ�ضرها منتخب 

باده اأمام املنتخب ال�ضوي�ضري بهدف دون رد 

يف مباراة اجلولة الأوىل من دور املجموعات 

لكاأ�ض العامل، مع يف حذاء حمل �ضورة العلم 

الرو�ضي.

بعد املباراة ، قال اأوندوا البالغ 27 عاما “اإن 

على  عامة  ه��و  ح��ذائ��ه  على  الرو�ضي  العلم 

احرتام للبلد الذي ن�ضاأ فيه”.

وطالب خبر كرة القدم يف هيئة الإذاع��ة 
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على  اأون�����دوا  الفيفا  ت��ع��اق��ب  ب���اأن   Thorp
ت�ضرفه.

وو����ض���ف ب��ري��ت ل��ي��ن��دم��ان الأم�����ن ال��ع��ام 

منظمة  )وه���ي  الرويجية  هل�ضنكي  للجنة 

غ��ر حكومية ن��روي��ج��ي��ة حل��ق��وق الإن�����ض��ان( 

ت�ضرفات الاعب باأنها “رمز �ضيا�ضي”.

وظ��ه��ور ال��اع��ب ال��ك��ام��روين ب��ح��ذاء مع 

علم رو�ضيا لي�ض غريبا، لأنه يحمل اجلن�ضية 

الرو�ضية اأي�ضا اإىل جانب الكامرونية.

و�ضبق لأون��دوا، وهو جنل موظف ب�ضفارة 

ال���ك���ام���رون، اأن ع��ا���ض يف رو���ض��ي��ا وت����درب يف 

اأكادميية لوكوموتيف مو�ضكو ولعب مع فريق 

اأجني والآن يلعب يف �ضفوف هانوفرالأملاين.

و�ضرح اأون��دوا �ضابقا باأنه يرغب يف اللعب 

م��ار���ض  ق���رر يف  لكنه  ال��رو���ض��ي،  املنتخب  م��ع 

املا�ضي متثيل الكامرون.

ي���ذك���ر اأن الحت������اد ال������دويل ل���ك���رة ال��ق��دم 

من  ال��رو���ض��ي  املنتخب  ح���رم  ك���ان  “فيفا”، 
املوؤهل ملونديال  الأوروب���ي  امللحق  امل�ضاركة يف 

قطر على خلفية العملية الع�ضكرية الرو�ضية 

يف اأوكرانيا.

الفيفا يحسم موقفه من الالعب الذي دخل مباراة 
منتخب بالده المونديالية بحذاء مع علم روسيا
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ثنائية المغرب تقتل بلجيكا في انتصار تاريخي للعرب

كوستاريكا تعطل الكمبيوتر الياباني

بورتو يعلن وفاة هدافه التاريخي غوميش

العداء السياسي يصل لكرة القدم.. أمريكا تستفز إيران وتنشر علمها 
بدون شعار الجمهورية اإلسالمية قبل مواجهتهما في المونديال

نب�ض البلد - وكاالت 

ح��ق��ق امل��ن��ت��خ��ب امل��غ��رب��ي ان��ت�����ض��ارا 

البلجيكي بهدفن  ثمينا على نظره 

جمعت  التي  امل��ب��اراة  خ��ال  نظيفن، 

اأم�ض الأحد، حل�ضاب اجلولة  بينهما، 

نهائيات  يف  املجموعات  ل��دور  الثالثة 

كاأ�ض العامل 2022.

امل��ب��اراة يف  ال��ه��دف الأول يف  وج���اء 

احلميد  عبد  اأق��دام  من   72 الدقيقة 

اأبو  زكرياء  ي�ضيف  اأن  قبل  �ضابري، 

خال الهدف الثاين يف الدقيقة 92.

وب����ه����ذا الن���ت�������ض���ار، ب�����ات »اأ�����ض����ود 

الأط����ل���������ض« ي���ت�������ض���درون امل��ج��م��وع��ة 

جتمد  فيما  ن��ق��اط،  ب��اأرب��ع  ال�ضاد�ضة 

 3 ر����ض���ي���د »ال�������ض���ي���اط���ن احل����م����ر« يف 

نقاط.

�ضلبا  تعادل  املغربي  املنتخب  وك��ان 

على  بلجيكا  ف��ازت  فيما  كرواتيا،  مع 

كندا بهدف نظيف.

نب�ض البلد –وكاالت

فاجاأ منتخب كو�ضتاريكا نظره الياباين، 

وت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه 1-���ض��ف��ر خ���ال امل���ب���اراة التي 

جمعتهما اأم�ض الأح��د، على ا�ضتاد اأحمد بن 

مناف�ضات  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  �ضمن  ع��ل��ي، 

امل��ج��م��وع��ة اخل��ام�����ض��ة ب��ك��اأ���ض ال��ع��امل )قطر 

.)2022

ويدين منتخب كو�ضتاريكا بالف�ضل يف هذا 

الفوز لاعبه كي�ضر فولر، الذي �ضجل هدف 

املباراة الوحيد يف الدقيقة 81.

نقاط   3 اأول  كو�ضتاريكا  منتخب  وح�ضد 

له يف الن�ضخة احلالية من البطولة، وتوقف 

ر���ض��ي��د املنتخب ال��ي��اب��اين ع��ن��د 3 ن��ق��اط، يف 

انتظار نتيجة مباراة اأملانيا واإ�ضبانيا يف وقت 

لحق الليلة.

غ�����رت ن��ت��ي��ج��ة ه�����ذه امل�����ب�����اراة ح�����ض��اب��ات 

“املان�ضافت”، الذي �ضيظل يف دائرة املناف�ضة 
على التاأهل لثمن النهائي، حتى لو خ�ضر اأمام 

“ل روخا”.
وكان املنتخب الياباين قد ا�ضتهل م�ضواره 

يف البطولة بالفوز على اأملانيا 2-1، فيما خ�ضر 

اأم��ام  مبارياته  اأوىل  الكو�ضتاريكي  املنتخب 

اإ�ضبانيا �ضفر-7.

وي��ل��ت��ق��ي امل��ن��ت��خ��ب ال���ي���اب���اين يف اجل��ول��ة 

الإ�ضباين يوم اخلمي�ض  الأخ��رة مع نظره 

املقبل، فيما يلعب املنتخب الكو�ضتاريكي مع 

نظره الأملاين يف ذات التوقيت.

نب�ض البلد- وكاالت

ت���ويف ال���ه���داف ال��ت��اري��خ��ي ل��ن��ادي ب��ورت��و 

غومي�ض،  فرناندو  القدم،  لكرة  الرتغايل 

ال����ف����ائ����ز ب������احل������ذاء ال����ذه����ب����ي م����رت����ن يف 

الثمانينات، عن عمر بلغ 66 عاما، ح�ضب ما 

اأعلن ناديه ال�ضابق، اأم�ض الأحد.

موقعه  على  �ضفحته  ع��ر  ب��ورت��و  وكتب 

الهداف  غومي�ض،  فرناندو  “تويف  الر�ضمي 

باملهاجم  م�ضيدا  بورتو”،  لنادي  التاريخي 

الذي �ضاهم يف “حتول بورتو اإىل ناد فائز”.

واأف����اد ال��ب��ي��ان ب���اأن امل��ه��اج��م الأ���ض��ط��وري 

“من �ضرطان كان يكافحه منذ ثاث  تويف 

�ضنوات”.

ودون غومي�ض، الذي �ضجل 355 هدفا يف 

�ضجات  ا�ضمه يف  ر�ضمية، طبع  451 مباراة 

قبل  عاما،   13 رحابه  يف  ق�ضى  حيث  بورتو 

وينهي  الإ���ض��ب��اين  خ��ي��خ��ون  اإىل  ينتقل  اأن 

م�����ض��رت��ه يف ل�����ض��ب��ون��ة م���ع ���ض��ب��ورت��ي��ن��غ ع��ام 

.1991

نب�ض البلد- وكاالت

ب����داأ امل��ن��ت��خ��ب الأم��ري��ك��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 

يف ن�����ض��ر ال���ع���ل���م الإي��������راين ب�����دون ���ض��ع��ار 

التي  املباراة  قبل  الإ�ضامية  اجلمهورية 

املقامة  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  ببطولة  جتمعهما 

حاليا يف قطر

يوجد  ب��اأن��ه  علما  امل��ن��ت��خ��ب��ان،  وي��ل��ت��ق��ي 

عداء �ضيا�ضي طويل بن البلدين، يوم غٍد 

الثالثة من مناف�ضات  الثاثاء يف اجلولة 

فر�ضتهما  تبقى  حيث  الثانية،  املجموعة 

قائمة يف الو�ضول لدور ال�.16

على  تغلب  الإي��راين  املنتخب  اأن  يذكر 

كاأ�ض  1 يف بطولة   /  2 الأمريكي  املنتخب 

العامل .1998

و�����ض����ي����ط����رت ع����ل����ى اإي�������������ران م�����وؤخ�����را 

وُينظر  للحكومة،  املناه�ضة  الحتجاجات 

ل���ق���رار الحت�����اد الأم���ري���ك���ي ل��ك��رة ال��ق��دم 

ب��ع��ر���ض م��ث��ل ه����ذا ال��ع��ل��م ع��ل��ى و���ض��ائ��ل 

التوا�ضل الجتماعي على اأنه عامة على 

دعم الحتجاجات

لإيران  خمتلفة  اأع��ام  ا�ضتخدام  وكان 

�ضمة من �ضمات كاأ�ض العامل احلالية

ول���وح���ت ب��ع�����ض اجل��م��اه��ر الإي��ران��ي��ة 

يف  الإ�ضامية  اجلمهورية  �ضعار  به  بعلم 

اآخ��رون  ق��ام  بينما  للحكومة،  وا�ضح  دع��م 

ب��ع��ر���ض ع��ل��م خم��ت��ل��ف مت��ام��ا ي��ع��ود لعهد 

ال�ضاه
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الأخيـرة

هل تنجح فكرة
 وزارة االتصال الحكومي؟

بع�ض  �أو����س���اط  �ن��ت��ق��اد� يف  �حل��ك��وم��ي  ل��ات�����س��ال  وز�رة  �ن�����س��اء  ف��ك��رة  الق���ت 

م�سبقة  �أحكام  يف  �حلريات،  عن  باملد�فعني  �أنف�سهم  ي�سنفون  ومن  �ل�سحفيني، 

تف�سري  وت��ق��دمي  �مل�����س��روع،  ه��ذ�  ل�سرح  جم��اال  للحكومة  نعطي  �أن  دون  �أطلقت 

�أو نظامها، وكالعادة يطلق  �أو حتى قبل بزوغ فجر �لوز�رة و�أهد�فها،  الأهميته، 

حولهم. يجري  ما  يفهمو�  �أن  قبل  لتحلياتهم  �لعنان  بع�سهم 

وز�رة �الت�����س��ال ه��ي ج��زء م��ن خ��ري��ط��ة حت��دي��ث �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ام، وق��د ربطها 

�الت�سال  وزي��ر  �أك��د   فيما   �سابقا،  قائمة  كانت  �لتي  �الإع���ام  ب���وز�رة  بع�سهم 

�الت�سال  وز�رة  �إن  �ل�سبول  في�سل  �حلكومة  با�سم  �لر�سمي  و�لناطق  �حلكومي 

�لفكرة  ترويج  حم��اوالت  على  رد  يف  �الإعام”،  ل��وز�رة  عودة  “لي�ست  �حلكومي 

بع�سهم. لدى 

�حلريات  ل��ر�ج��ع  رئي�سا  �سببا  �ستكون  �ل���وز�رة  ه��ذه  �أن  �إىل  ذه��ب��و�  �آخ���رون 

وهذ�  �الإع��ام،  موؤ�س�سات  على  نف�سها  �حلكومة  �ستفر�ض  وب�سببها  �لدولة،  يف 

�الإعام  �لوز�رة تعزيز دور  �أن من مهام  �لو�قع، كون  �أبعد ما يكون عن  حديث 

باأن  ذ�ته  �ل�سبول  تاأكيد  مع  يتو�فق  ما  �لدولة،  م�سالح  عن  �لدفاع  يف  �لوطني 

بالتاأكيد  وه��ذ�  وتنوعها.  �الإع���ام  و�سائل  تعددية  حماية  على  حر�سا  ه��ن��اك 

يخدم  ل��ن  �الأردين  �الإع���ام  ب���اأدو�ت  �لتحكم  �ن  �إذ  �ل��دول��ة  م�سلحة  يف  �سيكون 

�أن �حلكومة تدرك هذ� �جلانب جيد�. �لوطن، و�ظن 

�أن  بتاأكيده  �حلريات  على  �ملتخوفني  �أج��اب  �سحفية  ت�سريحات  يف  �ل�سبول 

�لوطنية،  �الإعامية  �ملوؤ�س�سات  ولدعم  �حلريات  لتعزيز  �أي�سا  ج��اءت  �ل��وز�رة 

����س��ت��ح��د�ث وز�رة �الت�����س��ال �حل��ك��وم��ي ي��وؤك��د ج��دي��ة �ل��دول��ة يف  م�����س��ري� �إىل �ن 

�ملهام. هذه  تطبيق 

�الأنباء  وكالة  دم��ج  �سيتم  �ل��وز�رة  ه��ذه  عهد  يف  �أن  عن  ك��ان  �ل��د�ئ��ر  �حلديث 

�الأردنية )بر�( مع �لتلفزيون �الأردين، �الأمر �لذي نفاه �ل�سبول بقوله �ن كل 

�أمر  ��ستقالها ودعمهما  �أن  موؤ�س�سة م�ستقلة بذ�تها وتعمل وفق قانون، موؤكد� 

منها. تكونان جزء�ً  ولن  �لوز�رة  مع  مرتبتطني  و�ستكونان  �سروري، 

و��سحة  مرجعية  توفر  عدم  و  �ملعلومات،  يف  �سحا  �الأردين  �ل�سحفي  يعاين 

�ل��وز�رة  ه��ذه  مثل  وج��ود  حني  يف  ي�سرحون،  �لذين  �الأ�سخا�ض  تعدد  مع  لها، 

توفرها  ���س��اأن  م��ن  �لتي  �الأردين،  ل��اإع��ام  �ملعلومة  تدفق  ت��اأم��ني  يف  �سي�ساهم 

و�غتيال  �الإ�ساعة  �نت�سار  من  �حل��د  يف  �مل�ساهمة  للنا�ض،  و�سرحها  ومتريرها 

�لتو��سل  م��و�ق��ع  على  �لدقيقة  غ��ري  �ملعلومات  تناقل  م��ن  و�حل��د  �ل�سخ�سية، 

�الجتماعي �لتي تعاين فو�سى من �ل�سعب �ل�سيطرة عليها دون حماربة �لوباء 

�أوال  �ملعلومة  توفري  يف  متخ�س�ض  موؤ�س�سي  ج�سم  طريق  عن  بها  يتغلغل  �لذي 

وعملي. منتظم  ب�سكل  باأول، 

يكون  خاطئا  نر�ه  ما  لعل  عليها،  �حلكم  قبل  كافيا  وقتا  للفكرة  مننح  ال  مل 

�ل�سو�ب بعينه. �لو�قع هو   يف 

الجغبير حسين 

القول الفصل

info@alanbatnews.net

نب�ض البلد - وكاالت

 ك�سفت م�سادر ق�سائية مطلعة على �لتحقيقات 

جديدة  تفا�سيل  �سلبي،  منة  �لفنانة  و�ق��ع��ة  يف 

يف �ل��ق�����س��ي��ة، ومل�����اذ� مل ي��ت��م ح��ب�����س��ه��ا ع��ل��ى ذم��ة 

�لتحقيقات.

ت��ع��اط��ي  �إن غ��ال��ب��ي��ة ق�����س��اي��ا  �مل�������س���ادر  وق���ال���ت 

�إذ� كانت  �إال  �ملخدر�ت ال ي�سدر فيها قر�ر حب�ض 

�لقتل  مثل  �أخ���رى،  بجرمية  مرتبطة  �لق�سية 

�خل���ط���اأ وق���ي���ادة ���س��ي��ارة، م��و���س��ح��ة �أن حت��ري��ات 

�أن  �أي�سا  �أكدت  �ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �الإد�رة 

بق�سد  �ملتهمة  ب��ح��ي��ازة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �مل�سبوطات 

�لتعاطي ولي�ض �الجتار.

و���س��رح��ت �مل�����س��ادر �أن �ل��ن��ي��اب��ة مل ت��ق��رر �إج����ر�ء 

قادمة من  كانت  الأنها  للمتهمة  حتليل خمدر�ت 

دولة �أجنبية تبيح تعاطي �ملو�د �ملخدرة، ويف هذه 

�مل�سافر  بحق  جرمية  توجد  ال  حت��دي��ًد�  �حل��ال��ة 

�ل��ق��ادم م��ن �خل���ارج ويف دم��ه بقايا م��و�د خم��درة 

�لتعاطي. ب�سبب 

و�أك����دت �مل�����س��ادر �أن ك��اف��ة �مل��ت��ه��م��ني ���س��و�ء �أم���ام 

�لقانون، وال جمال ملجاملة يف حتقيقات �لنيابة.

�لفنانة  �سبيل  باإخاء  �أم��رت  قد  �لنيابة  وكانت 

50 �أل����ف ج��ن��ي��ه بعد  م��ن��ة ���س��ل��ب��ي ب�����س��م��ان م���ايل 

�لدويل  �لقاهرة  مبطار  �سبطها  �إثر  ��ستجو�بها 

ع��ائ��دة م��ن �خل����ارج وب��ح��وزت��ه��ا م���و�د ُي�����س��َت��ب��ه يف 

كونها خمدر�ت.

�أم�������ض حم�سر  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ن��ي��اب��ة  ورد  ق���د  وك����ان 

ما  ب�ساأن  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لعامة  �الإد�رة  م��ن 

�إليه �لتحريات يف تلك �لو�قعة، ثبت به  تو�سلت 

�أن �ملتهمة قد �أحرزت تلك �ملو�د بق�سد �لتعاطي.

�ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات،  �ل���ع���ام���ة  �ل���ن���ي���اب���ة  ب���ا����س���رت  و�إذ 

من�سوب  هو  فيما  �ملتهمة  با�ستجو�ب  فا�ستهلتها 

�إليها من �تهام بحيازتها و�إحر�زها مو�د خمدرة 

فاأنكرتها. �لتعاطي،  بق�سد 

�ملو�د  و�إر�سال  �سبيلها  باإخاء  �أمرت  ذلك،  وعلى 

�ل�سرعي  �ل��ط��ب  مل�سلحة  ب��ح��وزت��ه��ا  �مل�����س��ب��وط��ة 

على  �حتو�ئها  وم��دى  طبيعتها  وبيان  لفح�سها 

�أي من �ملو�د �ملخدرة.

هكذا نجت منة شلبي من الحبس.. و«مادة قانونية« 
غريبة: ال توجد جريمة

نب�ض البلد- وكاالت

�أ�سدرت حمكمة م�سرية حكما بحب�ض حممود �ملهدي، طليق �ملمثلة 

�ألف   20 وغر�مة  جنيه  �أل��ف  وكفالة  �سهرين  مدة  عرفة،  منة  �ل�سابة 

وتعوي�ض مدين موؤقت 40001 جنيه، التهامه باالإ�ساءة لنقيب �ملهن 

�لتمثيلية، �أ�سرف زكي، يف وقت �سابق.

�ملهدي،  حممود  �سد  ي�سدر  �ل��ذي  �لثالث  ه��و  �حلكم  ه��ذ�  ويعترب 

ب�سبب �أزمته �الأخرية مع �أ�سرف زكي.

وكانت حمكمة جنح �لدقي، قد حكمت يف وقت �سابق، بحب�ض �ملهدي 

�سنة مع �ل�سغل وغر�مة 10 �آالف جنيه، وكفالة 5 �آالف الإيقاف تنفيذ 

�لعقوبة حلني �ال�ستئناف على �حلكم؛ التهامه ب�سب وقذف �أ�سرف زكي 

وزوجته �لفنانة روجينا.

�أ�سرف زكي وروجينا، يف  �سابق قال �سعبان �سعيد حمامي  ويف وقت 

�أ�سرف  وق��ذف  �سب  �مل��ه��دي  حممود  �إن  �ل��دق��ي  حمكمة  �أم���ام  مر�فعته 

زكي وزوجته روجينا عرب �إحدى �ل�سحف، م�سري�ً �إىل �أن ”�ملتهم �عتاد 

�أ�سرف زكي وزوجته  وق��ذف  ل�سب  �ملختلفة  �الإع��ام  و�سائل  �لظهور يف 

والأ�سرته  له  الإ�ساءته  يقا�سيه  زك��ي  جعل  ما  وه��و  �لفنانني  من  وع��دد 

ولعدد من �لفنانني“.

�أغ��ل��ق ح�سابي  ق��د  �الإع���ام يف م�سر  لتنظيم  �الأع��ل��ى  �ملجل�ض  وك��ان 

بعد  �ملا�سي،  مايو/�أيار  يف  و�إن�ستغر�م،  في�سبوك  على  �ملهدي،  حممود 

يف  وط��ع��ًن��ا  ”ت�سهرًي�  تت�سمن  �ل��ت��ي  �مل��ن�����س��ور�ت  م��ن  ع��دد  بن�سر  قيامه 

�الأعر��ض لعدد من فنانات م�سر“، ح�سب قر�ر �ملجل�ض.

و�أر�سل �ملجل�ض �الأعلى لتنظيم �الإعام خطابا للدكتور �أ�سرف زكي 

�ملقدمة  �ل�سكوى  �إىل  ”باالإ�سارة  ن�سه:  يف  جاء  �لتمثيلية،  �ملهن  نقيب 

�ملهدي لن�سره على ح�سابيه مبوقع  �الأ�ستاذ حممود  �سيادتكم �سد  من 

في�سبوك و�إن�ستغر�م عدة من�سور�ت تت�سمن ت�سهري�ً وطعناً يف �الأعر��ض 

�إلهام  �إ�ساء�ت تخ�ض عدد�ً من �لفنانني ومنهم �لفنانة  بن�سر  وتهديد�ً 

�ساهني و�آخرون“.

�الأعلى  �ملجل�ض  �أن  بالعلم  �لتف�سل  ”يرجى  �خل��ط��اب:  �أ���س��اف  كما 

�مل�سار  �ل�سكاوى  �الأ�ستاذ كرم جرب فح�ض كل  �الإع��ام برئا�سة  لتنظيم 

�إليها، وقرر يف جل�سته �ملعقودة بتاريخ 7 / 4 / 2022 �إغاق ح�سابي 

حم��م��ود �مل��ه��دي ع��ل��ى في�سبوك و�إن�����س��ت��ق��ر�م خل���رق �الأك�����و�د و�مل��ع��اي��ري 

وقذفاً  �سباً  متثل  من�سور�ت  �مل��ه��دي  حممود  ح�ساب  وب��ث  �الإع��ام��ي��ة، 

وتر�سد�ً بال�ساكلني و�الإ�ساءة ملهنة �لفن و�لقائمني عليه“.

حبس طليق منة عرفة التهامه باإلساءة ألشرف زكي

ما هي الفوائد الصحية للفستق؟

نب�ض البلد- وكاالت

و�ملقرم�سة  �للذيذة  �ملك�سر�ت  من  �لف�ستق 

ب�سكل مذهل، ويعتربمن �لوجبات �خلفيفة 

يكون  �أن  �ليوم،  ميكن  �لر�ئعة يف منت�سف 

ميكن  �سحية  متعة  و�أك��ر  �أف�سل  �لف�ستق 

يعترب  �ل��ف��ور.  على  عليها  �حل�سول  للمرء 

�للون  ذ�ت  �لفريدة  �ملك�سر�ت  من  �لف�ستق 

�مل��ع��ت��دل��ة  �حل���ل���وة  �ل��ن��ك��ه��ة  وذ�ت  �الأخ�������س���ر 

�مل��ك�����س��ر�ت، كما  �أق����دم  وه���ي م��ن ب��ني بع�ض 

يتميز �لف�ستق باأنه م�سدر غذ�ء ثمني غني 

بالعديد من �لفو�ئد �ل�سحية.

حقائق غذائية عن الف�ستق

�ل��ف�����س��ت��ق ل���ي�������ض ف���ق���ط م���������س����دًر� ج���ي���ًد� 

���ا يعد  �أي�������سً ل��ت��زي��ني �حل���ل���وي���ات ، ول��ك��ن��ه 

م����ن �أك������ر �الأط����ع����م����ة �ل�������س���ح���ي���ة، وه���ي 

حمملة  قوية  تغذية  حمطات  ع��ن  ع��ب��ارة 

�للوتني  ذل��ك  �الأك�����س��دة مب��ا يف  مب�ساد�ت 

وب���ي���ت���ا ك����اروت����ني وج����ام����ا ت���وك���وف���ريول، 

مت��ن��ع ت��ل��ف �خل��اي��ا �ل���ذي ق��د ي��ق��ل��ل من 

خ��ط��ر �الإ����س���اب���ة ب���االأم���ر�����ض،  ك��م��ا �أن��ه��ا 

 E وفيتامني  و�الأل��ي��اف  بالربوتني  غنية 

و�لثيامني   B6 وفيتامني   K وفيتامني 

و�ملعادن   B5 �لفوليك وفيتامني  وحم�ض 

و�لنحا�ض  و�لكال�سيوم  �لبوتا�سيوم  مثل 

�لف�ستق  ي��ع��ت��رب  و�مل��ن��غ��ن��ي��ز،  و�ل��ف��و���س��ف��ور 

�لدهنية  لاأحما�ض  جيًد�  م�سدًر�  ا  �أي�سً

�الأ�سا�سية.

الف�ستق  فوائد 

-يخف�ض م�ستويات �لكولي�سرول يف �لدم:

حفنة  �أن  �إىل  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �الأب����ح����اث  ت�����س��ري 

م�ستويات  خف�ض  يف  ت�ساعد  �لف�ستق  م��ن 

وزي����ادة   )LDL( �ل�����س��ي��ئ  �ل��ك��ول��ي�����س��رول 

 ،)HDL( م�ستويات �لكولي�سرول �جليد

حت�سني  يف  ي�ساعد  �لف�ستق  �أن  يظهر  كما 

�ل��دم،  يف  �لكلية  �لكولي�سرول  م�ستويات 

خماطر  تقليل  يف  ت�ساعد  �لفو�ئد  هذه  كل 

�الإ����س���اب���ة ب���اأم���ر�����ض �ل��ق��ل��ب �مل��زم��ن��ة مثل 

�لدماغية. �ل�سكتات 

  يح�سن �سحة القلب:

ق���د ي�����وؤدي ����س��ت��ه��اك ك��م��ي��ة م��ع��ت��دل��ة من 

ب�سكل  ق��ل��ب��ك  ���س��ح��ة  �إىل حت�����س��ني  �ل��ف�����س��ت��ق 

فعال، حتتوي هذه �ملك�سر�ت على �الأرجينني 

ا �أن  ، وهو حم�ض �أميني ومن �ملعروف �أي�سً

�ل��دم،  �سغط  خف�ض  يف  ي�ساعد  �الأرج��ي��ن��ني 

�الأح��ادي��ة  �لدهنية  باالأحما�ض  غنية  فهي 

�رتفاع  تقليل  يف  ت�ساعد  �لتي  �مل�سبعة  غري 

ا خف�ض م�ستويات  �سغط �لدم، ميكنهم �أي�سً

�ل��ك��ول��ي�����س��رول �ل�����س��ي��ئ �ل�����ذي ي�����س��اع��د يف 

�أوعية �لقلب. تنظيف 

  يعزز �سحة االأوعية الدموية:

�ل���ب���ط���ان���ة ه����ي ب���ط���ان���ة د�خ���ل���ي���ة ل���اأوع���ي���ة 

�ملزمن  �لبطاين  �خللل  يوؤدي  قد  �لدموية، 

مثل  خمتلفة  وع��ائ��ي��ة  قلبية  �أم���ر�����ض  �إىل 

�ل�����س��ك��ت��ة �ل���دم���اغ���ي���ة، ي�����س��اع��د �ل��ف�����س��ت��ق يف 

عن  �لدموية  �الأوع��ي��ة  �سحة  على  �حلفاظ 

م�سدر  هو  �لف�ستق  �الأوع��ي��ة،  تو�سع  طريق 

كبري للحم�ض �الأميني L- �أرجينني ، �لذي 

�لنيريك يف  �أك�سيد  �إىل  ي�ساعد يف حتويله 

�جل�سم، �أك�سيد �لنيريك مركب يلعب دوًر� 

�أ�سا�سًيا يف تو�سع �الأوعية.

  ت�ساعد على اإنقا�ص الوزن:

�ل���ف�������س���ت���ق غ����ن����ي ب������االأل������ي������اف �ل����غ����ذ�ئ����ي����ة 

�ل�سبع وبالتايل  �لتي قد تعزز  و�لربوتينات 

�الأل��ي��اف  تعمل  �ل����وزن،   �إن��ق��ا���ض  يف  ت�ساعد 

�لغذ�ئي  �لتمثيل  تعزيز  على  فيها  �ملوجودة 

يف �جل�����س��م مم���ا ي�����س��اع��د يف ت��ق��ل��ي��ل �ل����وزن 

�ل���ز�ئ���د م��ن �جل�����س��م، �ل��ف�����س��ت��ق ه��و م�سدر 

�مل�سبعة  �الأحادية  �لدهنية  لاأحما�ض  جيد 

بو�سات  وتبعد  �ل��وزن  �إد�رة  يف  ت�ساعد  �لتي 

�لف�ستق  ُتعرف  �لوقت،  مبرور  خ�سرك  عن 

���ا ب���ال���وج���ب���ات �خل��ف��ي��ف��ة م��ن��خ��ف�����س��ة  �أي�������سً

�ال�ستمتاع  لذ� ميكنك   ، �ل�سعر�ت �حلر�رية 

بها متى �سعرت باجلوع.

  يعزز بكترييا االأمعاء:

ي��ح��ت��وي �ل��ف�����س��ت��ق ع��ل��ى ك��م��ي��ة ع��ال��ي��ة م��ن 

�الأل���ي���اف �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��ت��ي مي��ك��ن �أن ت��ق��وي 

�الأم��ع��اء  بكترييا  تخمر  �له�سمي،  �جل��ه��از 

�إىل  وحتولها  �لف�ستق  يف  �ملوجودة  �الألياف 

�أحما�ض دهنية ق�سرية �ل�سل�سلة - �أحما�ض 

م�ستويات  زي��ادة  ميكنهم   ، وبالتايل  �لزبد. 

�ل��ب��ك��ت��ريي��ا يف �الأم����ع����اء ب�����س��ك��ل م��ل��ح��وظ، 

ا  �أي�سً �الألياف  من  �لعالية  �لكميات  ت�ساعد 

يف منع �الإم�ساك.

  ي�ساعد يف ال�سيطرة على م�ستويات 

ال�سكر يف الدم:

ع����ل����ى �ل�����رغ�����م م�����ن وج��������ود �ل����ع����دي����د م��ن 

�الأحما�ض �لدهنية ، �إال �أن �لف�ستق يحتوي 

�لدم منخف�ض،  �ل�سكر يف  على موؤ�سر ن�سبة 

�ل�سكر  م�ستويات  تقليل  يف  �لف�ستق  ي�ساعد 

�ل�����س��ي��ط��رة، ت�سري  �ل���دم و�إب��ق��ائ��ه��ا حت��ت  يف 

ي�ساعد  �لف�ستق  �أن  �إىل  �ل��در����س��ات  بع�ض 

1، وهو هرمون  �لببتيد  على زيادة م�ستوى 

�الأ�سخا�ض  لدى  �جللوكوز  م�ستويات  ينظم 

�ل�سكري. �مل�سابني بد�ء 

�الألياف  �أن  �إىل  �أخ��رى  در����س��ة  نتائج  ت�سري 

�لف�ستق  يف  �مل���وج���ودة  �ل�����س��ح��ي��ة  و�ل���ده���ون 

مفيدة للتحكم يف ن�سبة �ل�سكر يف �لدم على 

�ملدى �لطويل.

  يعمل كم�ساد لاللتهابات:

�لف�ستق غني باالأحما�ض �لدهنية �الأحادية 

�اللتهاب،  مكافحة  يف  ت�ساعد  �لتي  �مل�سبعة 

�لد�خلية  �اللتهابات  حماربة  على  ت�ساعد 

خا�سة يف حالة �أمر��ض �لقلب.

  ت�ساعد على حت�سني الروؤية:

�لغذ�ئية  �لف�ستق هو م�سدر جيد للعنا�سر 

على  ي��ح��ت��وي  ع��ي��ن��ي��ك،  ل�سحة  �ل�����س��روري��ة 

�سبكية  يف  �مل���وج���ودة  وزي��اك�����س��ان��ث��ني  ل��وت��ني 

من  يكفي  ما  ��ستهاك  �إن  �لب�سرية،  �لعني 

م�ساد�ت �الأك�سدة هذه مينع م�ساكل �لروؤية 

م��ث��ل �ل�����س��م��ور �ل��ب��ق��ع��ي �مل���رت���ب���ط ب��ال��ع��م��ر 

و�إعتام عد�سة �لعني، كما �أنها غنية بالزنك 

�سعف  خم��اط��ر  تقليل  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د  �ل���ذي 

�لليلية. �لروؤية 

  يقوي جهاز املناعة:

يومًيا  �حللبي  �لف�ستق  ��ستهاك  يوؤدي  قد 

�مل��ن��اع��ة يف �جل�����س��م، فهي  ت��ع��زي��ز ج��ه��از  �إىل 

�أمر حيوي جلهاز  B6 وهو  غنية بفيتامني 

�أن��ه  ك��م��ا  �أف�����س��ل،  ب�سكل  يعمل  ل��ك��ي  �مل��ن��اع��ة 

ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م�����س��اد�ت �الأك�����س��دة �ل��ت��ي قد 

ت�ساعد يف منع �لعدوى.

المصريون زادوا ربع مليون نسمة 
في شهرين

إفطار نموذجي مع التقدم في العمر.. 
عليك بالبروتين عالي الجودة

والدة طفلة مكسيكية بـ »ذيل« 
طوله 5 سنتيمترات

نب�ض البلد- وكاالت

�أع��ل��ن��ت �ل�����س��اع��ة �ل�����س��ك��ان��ي��ة يف م�����س��ر، 

�ل�����س��ب��ت، و���س��ول ع���دد ���س��ك��ان �ل��دول��ة �إىل 

ب��زي��ادة  ن�����س��م��ة،  �أل����ف  و250  م��اي��ني   104

قدرها 250 �ألف ن�سمة خال 56 يوما.

وقال جهاز �الإح�ساء �مل�سري، �إن م�سر 

�مل��رت��ب��ة �الأوىل ع��رب��ي��ا م��ن حيث  ت��اأت��ي يف 

و�لر�بعة  �إفريقيا،  و�لثالثة  �ل�سكان،  عدد 

�سكان م�سر  عدد  �سجل  عامليا، حيث  ع�سر 

104 مايني ن�سمة بالد�خل يف �الأول من 

�أكتوبر من �لعام �جلاري.

وج���اءت حم��اف��ظ��ة �ل��ق��اه��رة ع��ل��ى ر�أ���ض 

ق��ائ��م��ة �أع��ل��ى ع�����س��ر حم��اف��ظ��ات م��ن حيث 

 10.2 �سكانها  بلغ عدد  �ل�سكان، حيث  عدد 

م��ل��ي��ون ن�سمة، يف ح��ني ج���اءت �جل��ي��زة يف 

ن�����س��م��ة، ثم  9.4 م��ل��ي��ون  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رت��ب��ة 

7.8 مليون ن�سمة. �ل�سرقية 

نب�ض البلد – وكاالت 

ح����������ّذر خ����������رب�ء �ل����ت����غ����ذي����ة مب��ج��ل��ة 

�جل�سم  �أن  م��ن  �الأمل��ان��ي��ة  »ف��روي��ن��دي��ن« 

ي���ب���د�أ يف ف���ق���د�ن �ل��ك��ت��ل��ة �ل��ع�����س��ل��ي��ة مع 

�ل���ت���ق���دم يف �ل���ع���م���ر، ول���ك���ن م���ن �الأم�����ور 

�إمكانية �حليلولة دون ذلك،  �جليدة هو 

من خال �العتماد على �لنظام �لغذ�ئي 

�ملنا�سب.

�أن  �إىل  �الأمل����������ان  �خل��������رب�ء  و�أ�������س������ار 

�أه��م��ي��ة �ل��ن��ظ��ام �ل��غ��ذ�ئ��ي �جل��ي��د تكمن 

يف �إم����د�د �جل�����س��م ب��ال��ع��ن��ا���س��ر �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

�لوظائف  لعمل  �لازمة  و�لفيتامينات 

�حل��ي��وي��ة، وه��ن��ا ي��وؤك��د �خل���رب�ء على �أن 

�أن حت��ت��وي على  ي��ج��ب  وج��ب��ة �الإف���ط���ار 

كمية كبرية من �لربوتني عايل �جلودة.

�الأوىل  �لوجبة  حتتوي  ب��اأن  و�أو���س��و� 

يف �ليوم على نحو 25 �إىل 30 غر�ماً من 

بتكوين  للج�سم  ذلك  يتيح  �إذ  �لربوتني، 

�الأح���م���ا����ض �الأم��ي��ن��ي��ة �ل���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا 

للحفاظ على كتلة �لع�سات.

وم����ن �الآث�������ار �جل��ان��ب��ي��ة �الإي��ج��اب��ي��ة 

�الأخ������رى ل���ل���ربوت���ني �ل�����س��ع��ور ب��ال�����س��ب��ع 

�الإف��ط��ار،  بعد  طويلة  لفرة  و�الم��ت��اء 

ومل�����ن ي���رغ���ب يف ت����ن����اول ط���ع���ام ح���ل���و يف 

�ل�سوفان  دق��ي��ق  ت��ن��اول  ميكنه  �ل�����س��ب��اح، 

�أو  �ل�سيا  وب��ذور  �ل��ربوت��ني  م�سحوق  مع 

كما  م��وزة،  ن�سف  مع  �ليوناين  �ل��زب��ادي 

من  و�خل�����س��ر�و�ت  و�جل���ن  �لبي�ض  �أن 

�لعنا�سر �جليدة يف وجبة �الإفطار.

نب�ض البلد – وكاالت 

ولدت طفلة يف �ملك�سيك، بعيب خلقي، 

مم���ا ����س��ت��دع��ى �إج�����ر�ء ع��م��ل��ي��ة ج��ر�ح��ي��ة 

�مل�ست�سفيات  �إحدى  يف  للطفلة  قي�سرية 

باملك�سيك.

ويف غ�سون ذلك، عاين فريق �الأطباء 

�سم   5.7 طوله  ك��ان  و�ل���ذي  �لفتاة،  ذي��ل 

ا  �أي�سً كان هناك  و5 ملم،   3 وقطره بني 

���س��ع��ر خ��ف��ي��ف ع���ل���ى �ل���ذي���ل ول����ه ط���رف 

مدبب يف نهايته.

تعاين  تكن  �الأم مل  �إن  �الأطباء  وق��ال 

من �أي م�سكلة �أثناء �حلمل. كما مل يكن 

�لعدوى  �أو  لاإ�سعاع  �سابق  تاريخ  هناك 

لديها  �الأ����س���رة  �أن  ك��م��ا  ذل����ك.  �إىل  وم���ا 

بالفعل �بن ولد ب�سحة جيدة. وفوجىء 

بذيل  ول���دت  �ل��ت��ي  �لطفلة   �أن  �الأط��ب��اء 

كانت تتمتع ب�سحة جيدة.


