
العسعس: الحكومة ستدفع رواتب 
العسكريين لمن تقاعد قبل سن 45 عاما

األعيان يوافق على تعديل رسوم 
تسجيل األراضي

األمير مرعد يلتقي المستشارة الخاصة بحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة بوزارة الخارجية األميركية

نب�ض البلد – عمان 

�إن  �لع�سع�س،  �ملالية حممد  وزير  قال   

�لتقاعدية  �ل���رو�ت���ب  ���س��ت��دف��ع  �حل��ك��وم��ة 

عاما   45 �سن  يكملو�  حتى  للع�سكريني 

“ملن يتقاعد منهم قبل �سن 45«.
�جتماع جلنة  �لع�سع�س خالل  و�أ�ساف 

و�ل�سكان  �الج��ت��م��اع��ي��ة  و�لتنمية  �ل��ع��م��ل 

م�سروع  ملناق�سة  �الأح����د،  �أم�����س  �لنيابية 

قانون معدل لقانون �ل�سمان �الجتماعي 

ول��ن  “مل  �حل��ك��وم��ة  �أن   ،2022 ل�سنة 

دف��ع  �الأي�������ام يف  م���ن  ي����وم  �أي  ت���ت���اأخ���ر يف 

م�ستحقات �ل�سمان �الجتماعي و�أمو�لهم 

يف �سلم �أولويات �حلكومة«.

  نب�ض البلد  – عمان 

�أم�س  �أق��ر جمل�س �الأع��ي��ان يف جل�سته   

�الأح�����د ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س في�سل 

م�سروع  �ل�����وز�رة،  هيئة  وح�����س��ور  �ل��ف��اي��ز 

ت�سجيل  ر����س���وم  ل���ق���ان���ون  م���ع���دل  ق���ان���ون 

�الأر��سي كما ورد من جمل�س �لنو�ب.

وي��خ��ف�����س �مل�������س���روع ر�����س����وم ت�����س��ج��ي��ل 

�الأر��������س������ي ب��ن�����س��ب م���رت���ب���ط���ة ب��ال��ق��ي��م��ة 

�مل��ق��درة مل��ع��ام��الت بيع �الأ���س��ول و�ل��ف��روع 
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  نب�ض البلد  – عمان 

 �ل��ت��ق��ى �سمو �الأم����ر م��رع��د ب��ن رع��د، 

�الأ�سخا�س  حلقوق  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�س 

�ل�سبت،  �مل��ج��ل�����س  م��ق��ر  يف  �الإع����اق����ة،  ذوي 

�مل�ست�سارة �خلا�سة بحقوق �الأ�سخا�س ذوي 

�الإعاقة يف وز�رة �خلارجية �الأمركية �سارة 

منقرة.ويف بد�ية �للقاء، رحب �سموه بزيارة 

ملا  �ملجل�س، معربا عن تقديره  �إىل  منقرة 

تقدمه بر�مج �لوكالة �الأمركية للتنمية 

م�ستمر  دع��م  من   )USAID( �لدولية 

لعمل �ملجل�س، ال �سيما فيما يتعلق برب�مج 

ب���ن���اء �ل����ق����در�ت �مل��خ��ت��ل��ف��ة، و�ل������ذي ي��ق��دم 

ل����الأردن ك��ج��زء م��ن م��ذك��رة �لتفاهم بني 

�الأردن و�لواليات �ملتحدة �الأمركية لدعم 

�لتنمية �القت�سادية.
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  نب�ض البلد  – عمان 

ق���ال وزي����ر �الت�����س��ال �حل��ك��وم��ي �ل��ن��اط��ق 

�لر�سمي با�سم �حلكومة، في�سل �ل�سبول، �إن 

متكني �لناطقني �الإعالميني �أ�سبح موؤ�س�سياً، 

ومن �أولويات عمل وز�رة �الت�سال �حلكومي، 

�الإع���الم،  لو�سائل  �ملعلومات  �إت��اح��ة  ل�سمان 

للر�أي  حقا  باعتبارها  للجمهور  وتوفرها 

�لعام.

وب����ني �ل�������س���ب���ول، خ����الل ل��ق��ائ��ه �ل�����دوري 

�ل����وز�ر�ت،  با�سم  �الإع��الم��ي��ني  �لناطقني  م��ع 

�الردنية  �النباء  لوكالة  �ملدير�لعام  بح�سور 

ع��ام وز�رة �الت�سال  و�م��ني  ف��روز مبي�سني 

وز�رة  �أن  �لنو�ي�سة   زي��د  �لدكتور  �حلكومي 

�لتنظيم  نظام  �الت�سال �حلكومي ومبوجب 

�الإد�ري للوز�رة �لذي �أقرته �حلكومة يف عام 

�مل�سوؤولة عن متكني �لناطقني  2022، هي 
�الإعالميني و�لعاملني يف �الت�سال �حلكومي 

للوحد�ت  �ملوؤ�س�سي  �لو�سع  حيث  من  �إد�ري���ا 

�الإع����الم����ي����ة، وف��ن��ي��ا م����ن خ�����الل �ل��ت��دري��ب 

و�الحتياجات.

نب�ض البلد  – عمان 

 �أقرت جلنة �القت�ساد و�ال�ستثمار �لنيابية، 

برئا�سة  �الأح���د،  �أم�س  �جتماع عقدته  خ��الل 

�لنائب عمر �ل��ن��رب، ع���دًد� م��ن م��و�د م�سروع 

قانون معدل لقانون �ل�سركات ل�سنة 2022.

�ل�سناعة  ب��ح�����س��ور وزي�����ري  �ل��ن��رب  و�ك����د 

و�لتجارة و�لتموين  يو�سف �ل�سمايل، و�لدولة 

لل�سوؤون �لقانونية نان�سي منروقة، وممثلني 

�الأور�ق  وهيئة  �ل�سركات  مر�قبة  د�ئ���رة  عن 

�ستاأخذ  �للجنة  �ن  �لبنوك،  وجمعية  �ملالية 

بعني �العتبار جميع �ملقرتحات و�لتو�سيات 

�مل��ق��دم��ة �ل��ي��ه��ا و�مل��ت��ع��ل��ق��ة مب�����س��روع ق��ان��ون 

قانون   �إىل  �ل��و���س��ول  بغية  وذل���ك  �ل�����س��رك��ات 

يو�كب روؤية �لتحديث �القت�سادي.

و�أ�ساف �أن “معدل �ل�سركات” يهدف �إىل 

ت�سهيل �الج��ر�ء�ت �ملرتبطة مبمار�سة �عمال 

�ل�سركات وتب�سيطها مبا يقلل �لوقت

الشبول: تمكين الناطقين اإلعالميين من أهم 
أولويات عمل وزارة االتصال الحكومي

»اقتصاد النواب« تقر مواد
 بـ»معدل الشركات«
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عمليات القدس.. دالالت وأبعاد
نب�ض البلد – وكاالت 

، ���س��رب ث���و�ر فل�سطني  بفعل م��ق��اوٍم ن��وع��يٍّ

تتجاوز  �ملحتلة  �ل��ق��د���س  يف  ج��دي��دة  م��ع��ادالت 

�لعمل �لفد�ئي �ملبا�سر؛ فاملدينة �ملحتلة مهمة 

من جهة �جلغر�فيا و�لعقيدة ورمزية �ملدينة، 

�أن  وفقد �مل�ستوطنني �الأمن يف �سو�رعها يدلل 

�الأمنية و�لع�سكرية مل حتمه  جهود �الحتالل 

يف عا�سمته �ملزعومة.

�أكرث ما يقلق �الحتالل هو جناح �ملقاومني 

يف �����س���ت���ه���د�ف ج��ب��ه��ت��ه �ل���د�خ���ل���ي���ة �ل���ت���ي تعد 

مع  �ل�سر�ع  يحتدم  عندما  �ل��رخ��وة  خا�سرته 

يف  �لعملية  ك��ان��ت  �إذ�  ��ة  خ��ا���سّ �لفل�سطينيني؛ 

�أنها  �لقد�س �ملحتلة �لتي يعزز �الحتالل دوماً 

حتت  �ل��ك��ربى  �لقد�س  و�أن  �مل��وح��دة،  عا�سمته 

�سيادته �الأمنية �لكاملة.

�ل�سهيد  �لتي نفذها  �لقد�س  وحتمل عملية 

��سم جده  على  �سمّي  ع��اًم��ا،   21 علقم  خ��ري 

�ل�سهيد �لذي ��ست�سهد طعًنا ب�سكني م�ستوطن 

ت��اله��ا م��ن عملية  1998، وم���ا  �إره���اب���ي ع���ام 

بطولية يف �سلو�ن، 

نب�ض البلد – وكاالت 

�ل�سحف  �إع��الم��ي��ة يف  ذك����رت حت��ل��ي��الت 

نتنياهو  �أن حكومة  �الأح���د،  �أم�����س  �ل��ع��ربي��ة، 

�ل��ع��م��ل��ي��ات  مل���ن���ع  ج����دي����دة  �أدو�ت  مت���ل���ك  ال 

�لفل�سطينية.

وقالت �سحيفة “يديعوت �أحرونوت” �إنه 

وي��و�آف  نتنياهو  بنيامني  بحوزة  توجد  “ال 

غاالنت و�إيتمار بن غفر �أدو�ت خمتلفة عن 

ونفتايل  لبيد  يائر  بحوزة  كانت  �لتي  تلك 

بينيت من �أجل �إحد�ث ردع �سباح �لغد”.

�أن  م��ن  “بالرغم  �أن���ه  �ل�سحيفة  وتابعت 

�جل��م��ه��ور �ل���ذي �ن��ت��خ��ب �حل��ك��وم��ة �حلالية 

يريد �أن يرى تغير� فوريا،

نب�ض البلد – وكاالت 

�ع��ت��رب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل���دوم���ا �ل��رو���س��ي 

�أن �لواليات �ملتحدة  فيات�سي�سالف فولودين 

ت�������س���ارك م��ب��ا���س��رة ب���االأع���م���ال �ل��ق��ت��ال��ي��ة يف 

�أوكر�نيا، بت�سليمها �الأ�سلحة �لثقيلة �إىل نظام 

كييف.

ونقلت وكالة نوفو�ستي عن فولودين قوله: 

“يعمل هناك �لكثر من �ملدربني و�خلرب�ء 
�إنقاذ  �ملرتزقة، وبهدف  �الأمريكيني، وكذلك 

نظام كييف با�سرت �لواليات �ملتحدة بتزويد 

�إىل  ي�سر  م��ا  �لثقيلة،  باالأ�سلحة  �أوك��ر�ن��ي��ا 

م�ساركة مبا�سرة لو��سنطن يف �لقتال، ويدل 

على خ�سيتها فقد�ن م�ستعمرتها”.

حكومة نتنياهو ال تملك أدوات 
مختلفة عن سابقتها لردع العمليات

الدوما الروسي: واشنطن تشارك 
بالقتال مع أوكرانيا بتوريد األسلحة

  نب�ض البلد  – اجلزائر 

 �أك����د رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل���ن���و�ب، �أح��م��د 

�ل���������س����ف����دي، ورئ����ي���������س جم���ل�������س �الأم������ة 

�الأردن  �أن  ق��وج��ي��ل،  ���س��ال��ح  �جل���ز�ئ���ري، 

�هلل  عبد  �مللك  جاللة  بقيادة  و�جل��ز�ئ��ر 

�لثاين، و�أخيه �لرئي�س عبد �ملجيد تبون، 

و�لثابتة  �ل�سلبة  �مل��و�ق��ف  يف  يتطابقان 

دفاعاً عن �لقد�س و�لق�سية �لفل�سطينية 

دولته  باإقامة  �لفل�سطيني  �ل�سعب  وحق 

�مل�����س��ت��ق��ل��ة. و�أ�����س����ار �ل�����س��ف��دي وق��وج��ي��ل 

من  ق��و�ف��ل  ق��دم��ا  �ل�سعبني  ك��ال  �أن  �إىل 

�ل�سهد�ء دفاعا عن فل�سطني، 

  نب�ض البلد – عمان 

و�ل��ت��ع��اون  �لتخطيط  وز�رة  �أع��ل��ن��ت   

�ل���ي���وم �الأح�������د، ع���ن منحتني  �ل�������دويل، 

مقدمتني ل��الأردن من �الحت��اد �الأوروب��ي 

بقيمة 64 مليون يورو، لدعم برناجمي 

دعم �سيادة �لقانون و�الأمن �لغذ�ئي.

ووق��������ع ع���ل���ى �الت���ف���اق���ي���ت���ني وزي������رة 

�ل��ت��خ��ط��ي��ط و�ل����ت����ع����اون �ل��������دويل زي��ن��ه 

طوقان، و�سفرة بعثة �الحت��اد �الأوروب��ي 

يف عمان ماريا هادجيثودو�سيو.

وبح�سب بيان �سادر عن �لوز�رة، �أم�س 

 39 �مل��ن��ح��ة �الأوىل  ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة  �الأح�����د، 

مليون يورو.

الصفدي وقوجيل: األردن والجزائر قدما 
قوافل الشهداء دفاعًا عن فلسطين

منحتان أوروبيتان لالردن لدعم سيادة 
القانون واألمن الغذائي بقيمة 64 مليون يورو 
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عيد ميالد الملك اليوم .. رحلة 61 عاما 
من والدة قائد ومسيرة وطن

نب�ض البلد  – عمان 

 يحتفل �الأردنيون �ليوم �الثنني، بعيد ميالد جاللة �مللك 

��اين، �حل��ادي و�ل�ستني، �الب��ن �الأك��رب للمغفور له  �ل��ثَّ عبد�هلل 

ث��ر�ه،  �هلل  ط���الل، طّيب  ب��ن  �مللك �حل�سني  �هلل، جاللة  ب���اإذن 

و�سمو �الأمرة منى �حل�سني، وهو �حلفيد �حلادي و�الأربعون 

ل�سيدنا حممد، �سلى �هلل عليه و�سلم. و�حد و�ستون عاما من 

بالعمل  ز�خ���رة  – وم�����س��رة  ب���اإذن �هلل   - �مل��دي��د  عمر جاللته 

و�أبناءه  �لوطن  �لتي قادت  �لعالية،  و�لعطاء و�الإجن��از و�لهمة 

�لثانية، فكانت  وبناته لنه�سة �ساملة و�ململكة تدخل مئويتها 

�لتوجيهات �مللكية للم�سي قدما مبنظومة حتديثية متكاملة 

�سيا�سيا و�قت�ساديا و�إد�ريا �لعنو�ن �الأبرز، مثلما حر�س جاللته 

�إىل  �إ�سافة  �الأ�سقاء،  �لقادة  مع  �لعربية  لقاء�ته  تكثيف  على 

لقاء�ته مع قادة دول �لعامل، من �أجل تو�سيع �لتعاون وحتقيق 

�ال�ستقر�ر باملنطقة و�مل�ستقبل �الأف�سل لل�سعوب.

 االثنني   8  رجب  1444 هـ  - املوافق  30  كانون الثاين  2023 م - العدد  392  - ال�سعر 250 فل�سا - ال�سنة الثانية
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الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة 
عيد ميالده الحادي والستين

الديحاني: )الصحة( الكويتية حريصة على االستفادة 
من الخبرات والكوادر العربية لاللتحاق بالعمل لديها 

العيسوي يقدم تعازي الملك لقبيلة بني صخر

الخارجية تعزي بضحايا حادث سير وانقالب قارب في الباكستان

نب�ض البلد- عمان

برقيات  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  تلقى   

احل���ادي  ج��الل��ت��ه  م��ي��الد  ع��ي��د  مبنا�سبة  تهنئة 

وال�ستني، الذي ي�سادف اليوم االثنني، من قادة 

دول �سقيقة و�سديقة وعدد من كبار امل�سوؤولني 

فيها.

واأعرب مر�سلو الربقيات عن اأ�سدق التهاين 

واأط���ي���ب ال��ت��م��ن��ي��ات ب��ال�����س��ع��ادة جل��الل��ة امل��ل��ك، 

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�سبة 

وعلى  والعافية،  ال�سحة  مبوفور  جاللته  على 

ال�سعب االأردين باملزيد من التقدم واالزدهار.

كبار  م��ن  تهنئة  ب��رق��ي��ات  جاللته  تلقى  كما 

امل�������س���وؤول���ني امل���دن���ي���ني وال��ع�����س��ك��ري��ني ومم��ث��ل��ي 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ر���س��م��ي��ة وال�����س��ع��ب��ي��ة، اأك�����دوا فيها 

اعتزازهم وفخرهم مب�سرية التحديث واالإجناز 

التي يقودها جاللة امللك من اأجل رفعة الوطن، 

وحتقيق تطلعات االأردنيني واالأردنيات.

التي  اجل��ه��ود  اإىل  ال��ربق��ي��ات  مر�سلو  ول��ف��ت 

االأمتني  ق�سايا  عن  ال��دف��اع  يف  جاللته  يبذلها 

العربية واالإ�سالمية، وتعزيز عالقات االأردن مع 

اأ�سقائه العرب واأ�سدقائه يف العامل.

نب�ض البلد- عمان

االردن عزيز  ل��دى  الكويتي  ال�سفري  ق��ال      

ال�����س��ح��ة  وزارة  اأن  االح�����د  اأم�������س  ال���دي���ح���اين 

اال�ستفادة من اخلربات  على  الكويتية حري�سة 

والكوادر العربية ال�سقيقة لاللتحاق بالعمل يف 

املراكز ال�سحية وامل�ست�سفيات بالكويت.

    ج����اء ذل����ك يف ت�����س��ري��ح ل���وك���ال���ة االن���ب���اء 

الكويتية )كونا( ادىل به الديحاين عقب لقائه 

ت����زور االردن الإخ��ت��ي��ار ح���وايل  ب��ل��ج��ن��ة ���س��ح��ي��ة 

ال�سحة  للعمل يف وزارة  120 ممر�س وممر�سة 

التمري�سية  اخل���ربات  ان  واأو���س��ح  الكويتية.    

ج��دي��دة  اإ���س��اف��ة  �سي�سكلون  امل��خ��ت��ارة  االردن���ي���ة 

و�سي�ساهمون  الكويتي  اخلا�س  بالقطاع  للعمل 

املقدمة  ال�سحية  باخلدمات  العمل  تطوير  يف 

للمواطنني واملقيمني يف البالد.

    وبني اأن العالقات بني البلدين ال�سقيقني 

م��ت��ي��ن��ة ومم���ي���زة وحت��ظ��ى ب��االه��ت��م��ام م���ن ل��دن 

القيادتني ال�سيا�سيتني فيهما والتي تعد منوذجا 

العميق وتعود اىل  لعالقات اال�سقاء واالرتباط 

عام 1961.

    ولفت اىل اأن العمالة االردنية يف الكويت 

���س��ق��ي��ق اردين  ال����ف   62 ي��ق��در ح����وايل ع���دده���م 

م�سريا اىل اننا ن�ستفيد منهم ومن خرباتهم يف 

كافة املجاالت العاملني فيها.

نب�ض البلد- عمان

مندوًبا عن جاللة امللك عبداهلل الثاين، قدم 

ح�سن  يو�سف  الها�سمي  امللكي  ال���دي���وان  رئي�س 

ال��ع��ي�����س��وي ي��راف��ق��ه ال���دك���ت���ور ع��اط��ف احل��ج��اي��ا 

م�ست�سار امللك ل�سوؤون الع�سائر اأم�س االحد واجب 

العزاء  اىل قبيلة بني �سخر  بوفاة املرحوم فهد 

حممد الفايز �سقيق النائب احلايل  ب�سام قعدان 

الفايز . 

 ونقل العي�سوي، خ��الل زي��ارت��ه بيت ال��ع��زاء ، 

تعازي وموا�ساة جاللة امللك لقبيلة بني �سخر و 

اال�سرة وذوي الفقيد  ، �سائاًل اهلل العلي القدير 

اأن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته .

نب�ض البلد- عمان

اأع��رب��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون املغرتبني   

عن اأحر التعازي و�سادق املوا�ساة حلكومة و�سعب 

جمهورية باك�ستان االإ�سالمية ال�سقيقة، ب�سحايا 

بلو�س�ستان،  اإق��ل��ي��م  يف  وق���ع  ال���ذي  ال�سري  ح���ادث 

وح����ادث ان��ق��الب ق����ارٍب يف ب��ح��رية ت��ان��دا باإقليم 

خيرب، اأم�س االأحد، واللذين اأ�سفرا عن وقوع عدٍد 

من ال�سحايا واالإ�سابات.

واأك��دت ال���وزارة تعاطف اململكة مع جمهورية 

احلادثني  بهذين  ال�سقيقة  االإ�سالمية  باك�ستان 

ال�سحايا،  الأ���س��ر  تعازيها  ع��ن  معربًة  االأل��ي��م��ني، 

والتمنيات بال�سفاء العاجل للم�سابني.

اهتمام ملكي بالتعليم وتوجيه دائم لتجويد مخرجاته

 األمير مرعد يلتقي المستشارة الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بوزارة الخارجية األميركية

نب�ض البلد- عمان

 30 يف  والتعليمية  الرتبوية  االأ���س��رة  حتتفل   

كانون الثاين من كل عام بعيد ميالد جاللة امللك 

عبداهلل الثاين الداعم مل�سرية التعليم وتطويرها 

وحتديثها لتخريج اأجيال م�سلحة بالعلم واملعرفة 

والثقافة.

وت�ستذكر وزارة الرتبية والتعليم ومن خالل 

مديرياتها ودوائ��ره��ا وقطاعاتها كافة يف جميع 

امللك  ج��الل��ة  دور  املنا�سبة،  ب��ه��ذه  اململكة  اأرج����اء 

وال��ع��ايل،  ال��ع��ام  ب�سقيه  التعليم  ل��ق��ط��اع  ودع��م��ه 

وتاأكيدات جاللته امل�ستمرة باأن التعليم واالرتقاء 

مبدخالته وخمرجاته من االأولويات الوطنية.

التعليمية  باملنظومة  امللكي  االهتمام  وي��اأت��ي 

وال��ت��ع��ل��م��ي��ة، ���س��م��ن روؤي������ة م��ل��ك��ي��ة ه��دف��ه��ا ب��ن��اء 

وتعزيز مرتكزاتها وجتويد خمرجاتها، انطالقا 

وموا�سلة  التعليم  باأهمية  جاللته  اإمي����ان  م��ن 

اال�ستثمار االأمثل فيه لتحقيق التطور والنه�سة 

ال�ساملة، واإيجاد املوارد الب�سرية الكفوؤة واملناف�سة.

ويف بداية العام الدرا�سي ن�سهد احلر�س امللكي 

على تهنئة الطلبة والهيئات التدري�سية واالإدارية 

ب��ال��ع��ام اجل��دي��د ح��ي��ث ي��وج��ه ج��الل��ت��ه الر�سالة 

يحظون  اأن��ه��م  للطلبة  فيها  ي��وؤك��د  ال��ت��ي  امللكية 

بجل اهتمامات ورعاية جاللته، باعتبارهم جيل 

خاللهم  من  يحقق  الذين  الغد  وبناة  امل�ستقبل 

روؤية جاللته مل�ستقبل االأردن.

وت��وؤك��د ال��ر���س��ال��ة امللكية ع��ل��ى ب���ذل ك��ل جهد 

لال�ستثمار يف ال�سباب وحتفيز طاقاتهم االإبداعية 

من  لتمكينهم  اأم��ام��ه��م  ال��ن��ج��اح  ف��ر���س  وتهيئة 

االنخراط يف بناء االأردن االأمنوذج وطن العدالة 

وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س.

االأمم  اإن  امللكية  ال��ر���س��ال��ة  يف  جاللته  ي��ق��ول 

والتقدم  ال��رق��ي  م��ن  ن�سيبها  ت��ن��ال  ال  الناه�سة 

اإال بالعلم، واإننا يف االأردن عازمون على  والرفاه 

ال��ن��ه��و���س وال��ت��غ��ي��ري االإي��ج��اب��ي، وت��ك��ري�����س م��ب��داأ 

امل�����س��ارك��ة وال��ع��دال��ة وت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س والت�سامح 

واحرتام الراأي والراأي االآخر«.

امل���دار����س،  بالتعليم وط��ل��ب��ة  امل��ل��ك��ي  االه��ت��م��ام 

اأوائ��ل  امللك خ��الل لقائه  ج�سدته ر�سائل جاللة 

الثانوية العامة يف الثالثني من �سهر اآب املا�سي، 

ال��درا���س��ة  ب��اج��ت��ه��اد الطلبة يف  واإ����س���ادة ج��الل��ت��ه 

التخ�س�سات  اخ��ت��ي��ار  على  وحثهم  ومثابرتهم، 

وتوؤهلهم  املهنية  حياتهم  تخدم  التي  اجلامعية 

ملهن امل�ستقبل

تطورا  اكرث  بات  العمل  �سوق  والأن متطلبات 

امل�ستقبل  اأن  اللقاء  ذات  يف  جاللته  اأك��د  وتنوعا، 

واأن  واملهنية،  التقنية  للتخ�س�سات  ه��و  ال��واع��د 

متطلبات �سوق العمل يف الوقت احل��ايل تختلف 

عما كانت عليه قبل �سنوات.

لل�سوؤون  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ع��ام  اأم���ني 

االإدارية واملالية الدكتورة جنوى القبيالت قالت 

لوكالة االأنباء االأردنية )برتا( اإن قطاع التعليم يف 

اململكة �سهد يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين 

املنطقة  اأمن��وذج��ا يف  اإجن���ازات تطويرية، جعلته 

والعامل مبا حققه من تطورات مهمة من تطوير 

املناهج وبناء و�سيانة االأبنية املدر�سية واالإ�سافات 

على  ج��الل��ت��ه  ح��ر���س  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال�سفية، 

العلمية  باملختربات  احلكومية  امل��دار���س  جتهيز 

االأن�سطة  ملمار�سة  الالزمة  واملرافق  واحلا�سوبية 

املتنوعة.

واأ�سارت اإىل خطة التحديث االقت�سادي التي 

�سملت جميع جوانب التنمية االقت�سادية، وجاء 

التعليم يف اخلطة �سمن حمرك الريادة واالإبداع، 

من  متوا�سل  اهتمام  على  التعليم  ق��ط��اع  وح���از 

املهنية  التنمية  منها  ع���دة،  جم���االت  يف  جاللته 

للمعلمني قبل واأثناء اخلدمة، وتنمية الطفولة 

والتعليم  وال��ث��ان��وي،  االأ�سا�سي  والتعليم  املبكرة، 

املهني، والتعليم االإلكرتوين.

واأ�سافت اأن جاللة امللك يويل التعليم اهتماما 

اإمي��ان��ا منه  ك��اف��ة،  التعليمية  امل��راح��ل  ك��ب��ريا يف 

امل�ستنري  التفكري  ق��ادر على  اإع���داد جيل  باأهمية 

وواجباته،  حلقوقه  وامل���درك  والتميز،  واالإب����داع 

واحل��ري�����س ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة االإي��ج��اب��ي��ة وامل��ث��م��رة 

واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  عملية  يف 

البناء  م�سرية  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  وال�سيا�سية، 

والعمل.

وقالت اإن متابعة جاللة امللك لواقع التعليم، 

فعاليات  وح�سور  للمدار�س،  امل�ستمرة  وزي��ارات��ه 

تعك�س  الطلبة  اأب��ن��ائ��ه  م��ع  ال�سباحي  ال��ط��اب��ور 

جميعها دعما ملكيا للم�سرية التعليمية ورعاية 

واملعلمني  للطلبة  كبريا  وحافزا  مكوناتها،  لكل 

نحو مزيد من التميز واالإبداع.

االأ�سبق  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اأ�سار  ب���دوره، 

ال��دك��ت��ور ف��اي��ز ال�����س��ع��ودي، اإىل دور ج��الل��ة امللك 

التعليمية  املنظومة  وتطوير  حتديث  يف  الكبري 

من الدعم واملتابعة امل�ستمرة لهذا القطاع الذي 

ي�سكل حياة وم�ستقبل االأجيال.

الرتبية  امللكي يف قطاع  اأن االهتمام  واأ���س��اف 

ال��ق��ط��اع من  ل��ه��ذا  ن��وع��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م �سكل نقلة 

امل�ستمر  والتحديث  والتخطيط  االأف��ك��ار  خ��الل 

ال�سرتاتيجية التعليم يف االأردن .

امللك  جل��الل��ة  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  االأوراق  اإن  وق����ال 

تطرقت يف اكرث من منا�سبة، اإىل اإي��الء التعليم 

اإ���س��الح  اإىل  امل��دخ��ل  ب��اع��ت��ب��اره  االه��ت��م��ام الكبري 

ال��ق��ط��اع��ات االأخ�����رى وك��ون��ه اال���س��ت��ث��م��ار يف بناء 

ونه�سة االإن�سان واملجتمع.

واأكد اأن خطابات جاللته يف اكرث من منا�سبة، 

بالتعليم  االه��ت��م��ام  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م��ن  ال تخلو 

والدعوة امل�ستمرة اإىل الت�ساركية بني القطاعني 

العام واخلا�س، يف وقت نالت فيه ق�سايا التعليم 

ال�سيا�سية  التحديث  ب��رام��ج  يف  يف  ك��ب��ريا  ح��ي��زا 

واالإدارية املنبثقة عن روؤية جاللته.

وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م االأ���س��ب��ق ال��دك��ت��ور 

باأن  يوؤمن  امللك  اأن جاللة  اأك��د  ب���دران،  اإبراهيم 

املرتبة  اأن يكون يف  ق��ادر  التعليم يف االأردن  نظام 

االأوىل وعلى م�ستوى دويل ومن هنا جاء االهتمام 

امللكي الكبري بهذا القطاع.

واأ�ساف اأن جاللة امللك ومنذ ت�سلمه �سلطاته 

الد�ستورية ويف كل املنا�سبات يوجه اإىل االهتمام 

بقطاع التعليم باعتباره اأ�سا�س تقدم املجتمعات.

املدار�س  لعدد من  امللكية  الزيارات  اإىل  واأ�سار 

اإىل االه���ت���م���ام  وت���وج���ي���ه ج���الل���ت���ه  احل���ك���وم���ي���ة 

بتح�سني  وااله��ت��م��ام  للطلبة  العقلية  ب��ال��ق��درات 

البيئة املدر�سية لتكون حا�سنة لالأبداع والتقدم 

التعليمي.

ولفت اإىل اهتمام جاللته باملعلم الذي يعترب 

التعليمية،  البيئة  وحت�سني  تطوير  يف  االأ���س��ا���س 

وتوجيه االأ�سرة الرتبوية لتكون املحرك االأ�سا�سي 

اأي  ومواجهة  والتنموي  االقت�سادي  التقدم  يف 

حتديات لقطاع الرتبية والتعليم.

  نب�ض البلد  – عمان 

 التقى �سمو االأمري مرعد بن رعد، رئي�س املجل�س 

االأع��ل��ى حل��ق��وق االأ���س��خ��ا���س ذوي االإع���اق���ة، يف مقر 

املجل�س ال�سبت، امل�ست�سارة اخلا�سة بحقوق االأ�سخا�س 

�سارة  االأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  االإع���اق���ة يف  ذوي 

منقرة. ويف بداية اللقاء، رحب �سموه بزيارة منقرة اإىل 

املجل�س، معربا عن تقديره ملا تقدمه برامج الوكالة 

االأمريكية للتنمية الدولية )USAID( من دعم 

يتعلق بربامج  �سيما فيما  املجل�س، ال  م�ستمر لعمل 

بناء ال��ق��درات املختلفة، وال���ذي يقدم ل���الأردن كجزء 

املتحدة  ب��ني االأردن وال��والي��ات  التفاهم  م��ن م��ذك��رة 

االأمريكية لدعم التنمية االقت�سادية.

وعر�س �سموه االإجنازات التي حققها املجل�س على 

خمتلف ال�سعد، لو�سع حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

مو�سحا  التنفيذية،  املوؤ�س�سات  اأع��م��ال  ج���دول  على 

م��ا تواجهه ق�سية االإع��اق��ة م��ن حت��دي��ات اجتماعية 

و�سعوبات تن�سيقية اأحياناً بني املعنيني بتطبيق قانون 

واال�سرتاتيجيات  االإع��اق��ة  ذوي  االأ���س��خ��ا���س  ح��ق��وق 

املتفرعة عنه. كما نوه �سموه باأهمية هذه الزيارة التي 

تعرب عن اهتمام االإدارة االأمريكية بق�سية االإعاقة يف 

االأردن، االأمر الذي يدعو اإىل التفاوؤل امل�ستمر وميثل 

كافة  اجل��ه��ات  حتفيز  �ساأنها  م��ن  منوذجية  ممار�سة 

لدعم ملف االإعاقة يف االأردن الذي حقق بف�سل اإرادته 

ال�سيا�سية الداعمة وخربة اأبنائه وبناته العاملني يف 

املجال ما ي�ستحق التقدير والتعزيز.

ا بجهود ودور منقرة يف تعزيز  اأي�سً واأ���س��اد �سموه 

اأنحاء العامل، خا�سة داخل  ق�سية االإعاقة يف جميع 

دول املنطقة. من جهتها، اأ�سارت منقرة اإىل اأن زيارتها 

اإىل ت�سمني حقوق  ال��رام��ي��ة  ل��دع��م اجل��ه��ود  ت��اأت��ي 

عمل  اأج��ن��دات  يف  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�س  وق�سايا 

وبرامج املوؤ�س�سات والهيئات كافة.

ال���ذي يلعبه املجل�س  املهم  ال���دور  اأث��ن��ت على  كما 

تقدمي  يف  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�س  حلقوق  االأع��ل��ى 

الدعم الفني ملختلف املوؤ�س�سات لتمكينها من القيام 

بدورها يف جمال االإعاقة، وكذلك ما يبذله املجل�س 

من جهود لن�سر الوعي حول حقوق االأ�سخا�س ذوي 

االإعاقة. واأبدت منقرة ا�ستعدادها للتعاون والتن�سيق 

مع املجل�س يف دع��م عمله على امللفات احليوية مثل 

التعليم الدامج وال�سياحة املي�سرة وبدائل االإيواء.

اأم��ني ع��ام املجل�س الدكتور  من جهته، ا�ستعر�س 

جمال  يف  االأردن  يف  الت�سريعي  ال��واق��ع  ال��ع��زة  مهند 

حقوق االأ�سخا�س ذوي االإع��اق��ة مبا يف ذل��ك مراحل 

�سياغة واإ�سدار قانون حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

والتعديالت الد�ستورية االأخرية التي �ساهم املجل�س يف 

�سياغتها خ�سو�ساً الفقرة اخلام�سة من املادة ال�ساد�سة 

ال��ت��ي ت��وؤك��د ال���ت���زام ال���دول���ة بتعزيز ال��دم��ج وح��ق��وق 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، وكذلك املادة 75 التي جرى 

“املجنون  لفظتي  با�ستبدال  فيها  ال�سياغة  تعديل 

واملعتوه” يف موانع الرت�سح ملجل�س النواب والتعيني 

يف جمل�س االأعيان باألفاظ تراعي النهج القائم على 

االأهلية  ع��ن  تتحدث  امل���ادة  اأ�سبحت  احل��ق��وق بحيث 

القانونية مبعناها القانوين الدقيق.

نب�ض البلد- عمان

بعيد ميالد جاللة  االثنني،  اليوم  االأردنيون   يحتفل 

��اين، احل���ادي وال�����س��ت��ني، االب���ن االأك��رب  امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ثَّ

طالل،  بن  احل�سني  امللك  جاللة  اهلل،  ب��اإذن  له  للمغفور 

طّيب اهلل ثراه، و�سمو االأمرية منى احل�سني، وهو احلفيد 

احلادي واالأربعون ل�سيدنا حممد، �سلى اهلل عليه و�سلم.

واح���د و���س��ت��ون ع��ام��ا م��ن عمر جاللته امل��دي��د - ب��اإذن 

اهلل – وم�سرية زاخرة بالعمل والعطاء واالإجن��از والهمة 

العالية، التي قادت الوطن واأبناءه وبناته لنه�سة �ساملة 

واململكة تدخل مئويتها الثانية، فكانت التوجيهات امللكية 

�سيا�سيا  م��ت��ك��ام��ل��ة  حت��دي��ث��ي��ة  مب��ن��ظ��وم��ة  ق��دم��ا  للم�سي 

واقت�ساديا واإداري��ا العنوان االأب��رز، مثلما حر�س جاللته 

اإ�سافة  االأ�سقاء،  القادة  مع  العربية  لقاءاته  تكثيف  على 

اإىل لقاءاته مع قادة دول العامل، من اأجل تو�سيع التعاون 

وحتقيق اال�ستقرار باملنطقة وامل�ستقبل االأف�سل لل�سعوب.

ع����ام م���ن ع��م��ر ج��الل��ت��ه، ���س��ه��د ف��ي��ه االأردن����ي����ون على 

لتمر لوال قيادة جاللته  كانت  ت وما  تفا�سيل دقيقة مرَّ

مال  ال�سَّ اأق�سى  وحتى  الو�سط  اإىل  اجلنوب  فمن  املتزنة، 

وتفقد  النَّا�س  على  جاللته  ط��اف  اململكة،  وغ��رب  و�سرق 

الوطن  �سابات  لقاءات متعددة جمعتُه مع  اأحوالهم، عرب 

و�سبابه ووجهائِه، وافتتح م�ساريع عديدة باملجاالت كافة.

وعلى مدار اأيَّام العام الذي مرَّ من عمر جاللته، كان 

االأزم���ات، ويقرتب جاللة  اأبناء �سعبه يف كل  اإىل  االأق��رب 

امللك اأكرث من هموم النَّا�س ويزور اأ�سخا�سا فقدوا اأعزاء 

واأحبة لهم بحوادث عديدة موؤملة.

وحر�س جاللته بنهج م�ستمد من اإرث ها�سمي اأ�سيل 

امل�سلحة  القوات  الح يف  ال�سِّ دوًم��ا مع رفاق  التوا�سل  على 

االأردنية - اجلي�س العربي واالأجهزة االأمنية كافة، حيُث 

يلتقي بهم يف اأماكن عملهم، ويرتجل من مركبته ليلقي 

العمل  م��ي��ادي��ن  يف  �����س��ام��ى  وال��نَّ الن�سميات  ع��ل��ى  ��ح��ي��ة  ال��تَّ

احلديث  ويتبادل  �ُسكناهم،  اأماكن  اإىل  ويذهب  املختلفة، 

اآراءه���م  وي�سمع  معهم  وي��ت��ح��اور  منهم،  املتقاعدين  م��ع 

عام يف منازلهم. وهمومهم، ويتناول الطَّ

وقًتا طوياًل  امللك  وامليدان مي�سي جاللة  املكاتب  ويف 

ب��اإق��رار  ب��ارك��ه��ا  ال��ت��ي  ال�ّسيا�سي،  الّتحديث  خطط  يتابع 

عملية  ي�سمن  مبا  املا�سي  العام  بداية  لالنتخاب  قانون 

دميقراطية ُتتيح الأطياف املجتمع كله االنخراط يف هذه 

التحديث  روؤي��ة  واإط���الق  ع��ادل وم��ت��وازن،  ب�سكل  العملية 

التي  امل�ستقبل”،  لبناء  االإم��ك��ان��ات  “اإطالق  االقت�سادي 

مبعايري  للحكومات  عابرة  وطنية  طريق  خريطة  متثل 

طموحة وواقعية.

االإمكانات  كامل  الإط��الق  االقت�سادية  الروؤية  وج��اءت 

االقت�سادية واملولدة لفر�س الت�سغيل والعمل، عرب ثالث 

مبادرة يف   366 تت�سمن  �سنوات،  ع�سر  على مدى  مراحل 

رئي�سة،  8 حم��رك��ات  وت��ن��درج حت��ت  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف 

املعي�سية  االأو���س��اع  لتح�سني  خاللها  م��ن  جاللته  ي�سبو 

واالقت�سادية للمواطنني، ويجعل من االأردن بيئة خ�سبة 

وجاذبة ملختلف اأنواع اال�ستثمارات املحلية واالأجنبية.

املا�سي م��ن ع��م��ره جهود  ال��ع��ام  وت��اب��ع جاللته خ��الل 

كل  يف  م��وؤك��ًدا  ال��ع��ام،  القطاع  وتطوير  االإداري  التحديث 

الرئي�س  التحديث  هدف  اأنَّ  امل�سوؤولني،  فيها  يلتقي  مرة 

هو تقدمي اخلدمة االأف�سل للمواطنني.

العادية  ال��دورة  افتتاح  يف  ال�سامي  العر�س  خطاب  ويف 

ال��ث��ان��ي��ة مل��ج��ل�����س االأم�����ة ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر، ق���ال ج��الل��ت��ه اإن 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  مب�����س��ارات��ه  ال�سامل  التحديث 

واالإدارية ي�سكل بكل جوانبه م�سروعا وطنيا كبريا، موؤكًدا 

الوطنية وت�سخر  االأه���داف  ت��دور حوله كل  اأن  اأن��ه يجب 

اأن  الدولة  واأن على موؤ�س�سات  لتحقيقه،  وامل��وارد  اجلهود 

نتائجه  يلم�س  الوطني  ل��الإجن��از  جديدا  مفهوما  تتبنى 

ال��رتدد يف تنفيذ هذه  اأو  املواطنون، ولن نقبل بالرتاجع 

االأهداف.

االإن�����س��ان��ي��ة  واأدواره  جل��الل��ت��ه  ال���ع���امل  م���ن  وت���ق���دي���ًرا 

جائزة  جاللته  منح  متَّ  فقد  لل�سالم،  الداعية  ومواقفه 

زايد لالأخوة االإن�سانية يف ن�سختها لعام 2022، التي تربع 

بقيمتها الأعمال خريية.

اإىل  “الطريق  ج��ائ��زة  جاللته  منح  مت  ن��ي��وي��ورك  ويف 

التابعة  ال�سالم  اإىل  الطريق  موؤ�س�سة  قبل  من  الم”،  ال�سَّ

لبعثة الفاتيكان يف االأمم املتحدة، فيما �سارك جاللته يف 

واالإره��اب  للتطرف  ت�سري�س” للت�سدي  “كراي�ست  ن��داء 

ر�سالة  يوًما  تكن  فلم  االإن��رتن��ت،  عرب  الكراهية  وخطاب 

االأردن وقيادته اإال نبذا لكل اأعمال ال�سر وا�ستهداف حياة 

االإن�سان.

متم�سًكا  زال جاللته  وم��ا  ال����61  امل��ل��ك  م��ي��الد  وي��اأت��ي 

على  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  ب��ال��و���س��اي��ة  م�����س��ا���س  اأيَّ  ���س��دَّ  بـ”كال”، 

املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ال�سريف، التي 

حتظى بدعم عربي ودويل متوا�سل.

فاع عن حقِّ الفل�سطينيني باإقامة  ويوا�سل جاللته الدِّ

املتحدة  االأمم  منابر  على  من  وينادي  رعية،  ال�سَّ دولتهم 

ويف ك���ل حم��ف��ل دويل ول���ق���اء م���ع ق����ادة ال���ع���امل وال��ع��رب 

وامل�سلمني، بحق الفل�سطينيني بتقرير م�سريهم، فيوؤكد 

جاللته با�ستمرار اأن املنطقة لن تنعم باال�ستقرار واالأمن 

اإال بحل عادل للق�سية الفل�سطينية، يتمثل باإقامة الدولة 

حزيران  من  الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

عام 1967، وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

وج����اءت ُم��ب��ارك��ة ج��الل��ة امل��ل��ك ن��ه��اي��ة ال��ع��ام امل��ا���س��ي، 

“وقفية امل�سطفى خلتم القراآن الكرمي يف امل�سجد  اإن�ساء 

جاللته  بقيادة  االأردن  جهود  �سمن  املبارك”،  االأق�سى 

وجه  على  وبالقد�س  بفل�سطني  االأ���س��ق��اء  �سمود  دع��م  يف 

اخل�����س��و���س، وم����ن م��ن��ط��ل��ق ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة على 

املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية باملدينة املقد�سة.

جتاه  اململكة  م��واق��ف  امللك  جاللة  اإن�سانية  وتت�سدر 

بحًثا  االأردن  اأر����س  اإىل  دخ��ل��وا  ال��ذي��ن  الالجئني  ق�سايا 

عن ال�سالم واالأمن، ومل يتخلف حلظة واحدة عن تاأكيد 

و���ُس��ح  ال��ظ��روف  �سعوبة  رغ���م  االإن�����س��ان��ي��ة  االأردن  ر���س��ال��ة 

لالإيفاء  ال���دويل  املجتمع  ح��ث  جاللته  فيوا�سل  امل���وارد، 

بالتزامه جتاه االأردن للقيام بدوره االإن�ساين يف ا�ست�سافة 

الالجئني وتقدمي اخلدمات لهم.

على  جاللته  تاأكيد  ال�سامي  العر�س  خطاب  يف  وج��اء 

موا�سلة االأردن القيام بدوره املحوري يف االإقليم مبواكبة 

املت�سارعة يف املنطقة والعامل، م�ستثمرا موقعه  املتغريات 

حيوية  رب���ط  نقطة  مي��ث��ل  ال���ذي  امل��ت��م��ي��ز،  اجليو�سيا�سي 

بني الدول، والبد من اغتنامها عرب بناء �سراكات عربية 

واإقليمية وا�سعة حتقق امل�سالح امل�سرتكة وتعزز املكت�سبات 

الوطنية.

بق�سايا  االهتمام  جاللته  ع��ّزز  املا�سي  ال��ع��ام  وخ��الل 

وال��زراع��ة،  املياه  قطاعات  على  وتاأثرياتها  العاملية  املناخ 

االأمر الذي يلقي بظالله على االأمن الغذائي، الذي طال 

العامل، ومن �سمنه االأردن، حيُث جاءت تاأكيدات جاللته 

خ���الل م�����س��ارك��ت��ه يف ال��ق��م��م وامل����وؤمت����رات ال��دول��ي��ة ب��ه��ذا 

ال�ساأن، على ا�ستعداد االأردن ليكون جزءا من احلل لهذه 

الق�سايا بتوفري بنية ت�سريعية للتعامل مع التغري املناخي 

وم�ساعدة العامل.

جاللة  خطاب  الغذائي  واالأم��ن  املناخ  اأزم��ة  وت�سدرت 

املتحدة،  ل��الأمم  العامة  للجمعية  ال����77  ال���دورة  يف  امللك 

الذي اأكد فيه اأن معاجلة االأزمة حتتاج اإىل �سراكات قادرة 

هذه  م��ن  ج��زء  االأردن  واأن  حقيقي،  تغيري  اإح����داث  على 

اجلهود، ويعمل على بناء �سراكات قوية الإدارة وا�ستدامة 

املوارد املائية.

ويوا�سل االأردنيون م�سرية البناء والتقدم على خطى 

جاللة امللك، عاقدين العزم على اأن يبقى االأردن اأمنوذًجا 

امل�سرتك،  والعي�س  الوطنّية  وال��وح��دة  والعطاء  لالإجناز 

موؤكدين ثقتهم واإميانهم بقيادتهم الها�سمية التي حّققت 

االإجنازات من اأجل رفعة الوطن و�سون ُمقّدراته.

وكانت مراحل حياة جاللته، منذ ميالده يف عّمان، 

�سجاًل معرفياً زاخرا بالوعي والثقافة واملعرفة.

العلمية  الكلية  يف  االب��ت��دائ��ي  تعليمه  تلقى  جاللته 

اإدم��ون��د  �سانت  م��در���س��ة  اإىل  بعدها  لينتقل  االإ���س��الم��ي��ة، 

يف ���س��اري ب��اإجن��ل��رتا، وم���ن ث��م اإىل م��در���س��ة اإي��ج��ل��ربوك 

واأكادميية ديرفيلد يف الواليات املتحدة االأمريكية، حيث 

اأكمل جاللته درا�سته الثانوية هناك.

ب���اأك���ادمي���ي���ة  ج���الل���ت���ه  ال���ت���ح���ق   ،1980 ال�����ع�����ام  ويف 

�ساندهري�ست الع�سكرية امللكية يف اململكة املتحدة، وتخرج 

برتبة مالزم ثان، ثم التحق عام 1982 بجامعة اأوك�سفورد 

االأو�سط،  ال�سرق  �سوؤون  يف  اخلا�سة  الدرا�سات  جم��ال  يف 

والتحق جاللته بدورة �سباط ال��دروع املتقدمة يف فورت 

يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  كنتاكي  بوالية  نوك�س 

العام 1985.

ودر�س جاللته ال�سيا�سة الدولية يف جامعة جورج تاون 

عام 1989 واأمّت برنامج بحث ودرا�سة متقدمة يف ال�سوؤون 

اخل��دم��ة  ���س��وؤون  يف  املاج�ستري  ب��رن��ام��ج  �سمن  ال��دول��ي��ة، 

اخلارجية.

خربات  االأكادميية  الدرا�سة  على  جاللته  اأ�ساف  وقد 

واأملانيا،  املتحدة وبريطانيا  الواليات  ع�سكرية متنوعة يف 

اأكادميية  بعد تخرجه من  درب اجلندية  بعدها يف  ت��دّرج 

اجلي�س  يف  ب���داأ  ح��ي��ث  امل��ل��ك��ي��ة،  الع�سكرية  �ساندهري�ست 

عام  امللكية/17  الدبابات  كتيبة  يف  ل�سرية  ق��ائ��داً  العربي 

1989، وبقي يف �سفوف الع�سكرية حتى اأ�سبح قائداً للقوات 

اخلا�سة امللكية عام 1994 برتبة عميد، واأعاد تنظيم هذه 

القوات وفق اأحدث املعايري الع�سكرية الدولية.

و�سّكل هذا التنوع املتميز من التعليم، الذي حظي به 

جاللة امللك، الدافع القوي لديه نحو متكني اأبناء وبنات 

�سعبه من احل�سول على تعليم متقدم وحديث.

و�سدرت االإرادة امللكية ال�سامية يف احلادي والثالثني 

ع��ب��داهلل  االأم����ري  بت�سمية   ،1962 ع���ام  ال��ث��اين  ك��ان��ون  م��ن 

اآنذاك ولياً للعهد، فيما نودي بجاللته ملكاً لالأردن بعد 

وفاة والده، املغفور له باإذن اهلل، جاللة امللك احل�سني بن 

ليتوىل جاللته   ،1999 ال��ع��ام  ث���راه، يف  اهلل  ط��الل، طيب 

العهد الرابع للمملكة، معززاً مل�سرية بناء االأردن احلديث.

واقرتن جاللة امللك عبداهلل الثاين بجاللة امللكة رانيا 

العبداهلل يف العا�سر من حزيران 1993، ورزق جاللتاهما 

االإرادة  الذي �سدرت  االأمري احل�سني  �سمو  بنجلني هما؛ 

 ،2009 مت��وز   2 يف  للعهد  ول��ي��اً  باختياره  ال�سامية  امللكية 

هما؛  بابنتني  جاللتاهما  رزق  كما  ها�سم،  االأم��ري  و�سمو 

�سمو االأمرية اإميان و�سمو االأمرية �سلمى.
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ق�����ال وزي������ر االت�������ص���ال احل���ك���وم���ي ال��ن��اط��ق 

اإن  ال�صبول،  في�صل  احل��ك��وم��ة،  با�صم  الر�صمي 

موؤ�ص�صياً،  اأ�صبح  االإعالميني  الناطقني  متكني 

احلكومي،  االت�صال  وزارة  عمل  اأول��وي��ات  وم��ن 

ل�����ص��م��ان اإت���اح���ة امل��ع��ل��وم��ات ل��و���ص��ائ��ل االإع�����الم، 

وتوفريها للجمهور باعتبارها حقا للراأي العام.

وب���ني ال�����ص��ب��ول، خ���الل ل��ق��ائ��ه ال�����دوري مع 

الناطقني االإعالميني با�صم الوزارات، بح�صور 

امل��دي��رال��ع��ام ل��وك��ال��ة االن���ب���اء االردن���ي���ة ف��ريوز 

مبي�صني وامني عام وزارة االت�صال احلكومي 

االت�����ص��ال  اأن وزارة  ال��ن��واي�����ص��ة   زي���د  ال��دك��ت��ور 

االإداري  التنظيم  ن��ظ��ام  ومب��وج��ب  احل��ك��وم��ي 

 ،2022 اأقرته احلكومة يف عام  للوزارة الذي 

هي امل�صوؤولة عن متكني الناطقني االإعالميني 

وال��ع��ام��ل��ني يف االت�����ص��ال احل��ك��وم��ي اإداري����ا من 

االإعالمية،  للوحدات  املوؤ�ص�صي  الو�صع  حيث 

وفنيا من خالل التدريب واالحتياجات.

وق���ال، خ��الل اللقاء ال��ذي عقد يف  )ب��را( 

ال��ي��وم االأح����د، اإن ال��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ال��ذي 

خ�صع له الناطقون االإعالميون با�صم الوزارات 

خالل العام املا�صي بال�صراكة مع برنامج االأمم 

االإع���الم  ومعهد  االأردن  يف  االإمن��ائ��ي  امل��ت��ح��دة 

االأردين، ع��زز من دوره��م من خ��الل تدريبهم 

امل��ع��ل��وم��ات للجمهور مب��زي��د من  ت��وف��ري  ع��ل��ى 

االن�صيابية و�صرعة اال�صتجابة.

ال���ن���اط���ق���ني  دور  اإىل  ال�������ص���ب���ول  واأ�������ص������ار 

االإع���الم���ي���ني االأ���ص��ا���ص��ي يف اإت���اح���ة امل��ع��ل��وم��ات 

لو�صائل االإعالم والرد على االإ�صاعات واالأخبار 

اأن م���راك���ز ر���ص��د  ال���ك���اذب���ة وامل���زي���ف���ة، م��ب��ي��ن��اً 

االإ���ص��اع��ات اأظ��ه��رت ت��دن��ي��اً مب��ع��دل االإ���ص��اع��ات 

اإىل  اإ�صاعة   50 من  املا�صي  العام  يف  ال�صهرية 

اأكر من خالل  ب�صكل  تنخف�ض  اأن  اآماًل   ،30
جهود تدفق املعلومات.

احل��ك��وم��ي  االت�����ص��ال  وزارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

و���ص��ع��ت خ��ط��ة ل��ت��دري��ب 75 ن��اط��ق��اً اإع��الم��ي��اً 

احل��ايل  ال��ع��ام  خ��الل  احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف 

واملقبل، اإىل جانب تدريب عاملني يف املديريات 

واملوؤ�ص�صات،  ال����وزارات  يف  االإع��الم��ي��ة  وال��وح��د 

ال��ع��ام��ل��ني يف االت�����ص��ال  اأه��م��ي��ة دور  اإىل  الف��ت��اً 

تنفيذ خارطة طريق حتديث  بدعم  احلكومي 

القطاع العام.

عمل  ب���اك���ورة  اأن  اإىل  ال�����ص��ب��ول  اأ����ص���ار  ك��م��ا 

ب���اإجن���از  مت���ث���ل  احل���ك���وم���ي  االت���������ص����ال  وزارة 

م�������ص���ودة ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ة االإع����الم����ي����ة ل��ل��ح��ك��وم��ة، 

مع  ون��ق��ا���ص��ات  حل����وارات  �صتخ�صع  اأن��ه��ا  مبيناً 

ال�صحفيني،  ن��ق��اب��ة  م��ث��ل:  امل��ع��ن��ي��ني  ال�����ص��رك��اء 

والقيادات  اليومية،  ال�صحف  حترير  وروؤ���ص��اء 

الدولية  واملوؤ�ص�صات  واالأكادمييني،  االإعالمية، 

االأردن  االإمن���ائ���ي يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  ك��رن��ام��ج 

الناطقني  اإىل  باالإ�صافة  وغريها،   UNDP
االت�صال احلكومي،  والعاملني يف  االإعالميني 

ب���ه���دف جت��وي��ده��ا وت��ط��وي��ره��ا وب���ن���اء اإج���م���اع 

اإزاءها.

�صتكون معنية يف ملف  ال���وزارة  اأن  واأو���ص��ح 

اإىل  م�صرياً  واملعلوماتية،  االإعالمية  الربية 

عر  امللف،  هذا  يف  االإعالميني  الناطقني  دور 

مواكبة جهود املركز الوطني للمناهج يف ن�صر 

على  والتاأكيد  واملعاهد،  للجامعات  مفاهيمها 

االخ��ت��الف ب��ني و���ص��ائ��ل االإع����الم ال��ت��ي تخ�صع 

ل���ق���وان���ني وم���واث���ي���ق ال�������ص���رف وب�����ني و���ص��ائ��ل 

ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي حت��ت��اج مل��زي��د من 

التنظيم.

جهود  اإىل  ال�صياق،  ه��ذا  يف  ال�صبول،  ون���وه 

االأردن على امل�صتوى العربي من خالل تقدميه 

مل�����ص��روع ق���ان���ون ا���ص��ر���ص��ادي جل��ام��ع��ة ال���دول 

العربية لتنظيم التعامل مع كريات ال�صركات 

تنظيم  اإىل  يهدف  وال��ذي  العاملية،  االإعالمية 

التوا�صل  املن�صور على و�صائل  العربي  املحتوى 

املجتمعات  تواجهه  ملا  والت�صدي  االجتماعي، 

ال��ع��رب��ي��ة م���ن ت���اأث���ري ���ص��ل��ب��ي ل��ه��ذه ال��و���ص��ائ��ل، 

الكراهية  وخطاب  الكاذبة  االأخبار  وخ�صو�صاً 

وان����ت����ه����اك اخل�����ص��و���ص��ي��ة وح���ج���ب امل��ح��ت��وى 

الفل�صطينية  للق�صية  امل���وؤي���دة  واحل�����ص��اب��ات 

االإع��الم  و�صائل  تعوي�ض  اإىل  اإ�صافة  العادلة، 

العربية عن الربح الفائت من �صوق االإعالن.

االأمم  ب��رن��ام��ج  ج��ه��ود  على  ال�صبول  واأث��ن��ى 

م�صروع  وتنفيذ  بت�صميم  االإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة 

اال�صراتيجي  واالت�صال  االإع��الم  ق��درات  دعم 

ل��ل��ح��ك��وم��ة االأردن������ي������ة، ب���ال���ت���ع���اون م����ع م��ع��ه��د 

بجهودهما يف متكني  االأردين، م�صيداً  االإعالم 

ودعم  ال����وزارات،  با�صم  االإعالميني  الناطقني 

منظومة االت�صال احلكومي.

ب���دوره���ا، ق��ال��ت امل��م��ث��ل��ة امل��ق��ي��م��ة ل��رن��ام��ج 

اأب��و  رن���دة  االأردن،  االإمن��ائ��ي يف  امل��ت��ح��دة  االأمم 

اإط���الق م�صروع دعم  ال��ه��دف م��ن  اإن  احُل�����ص��ن، 

ق������درات االإع�������الم واالت�������ص���ال اال���ص��رات��ي��ج��ي 

للتحديات  ت��ق��دي��راً  ج��اء  االأردن���ي���ة،  للحكومة 

وا�صت�صرافا  االت�صال احلكومي،  يواجهها  التي 

ال��وزارات  با�صم  االإعالميني  الناطقني  الأهمية 

ر�صالة  اإي�صال  يف  الرئي�صي  ودوره��م  ومكانتهم 

الدولة، »باعتبارهم �صوت الثقة«.

رئي�صيا  ج��زءا  اأن  اإىل  احُل�صن  اأب��و  واأ���ص��ارت 

اإي�صال  كيفية  يف  يكمن  احلكومي  اجلهد  من 

كانت  فكلما  للمتلقي،  االإع��الم��ي��ة  ال��ر���ص��ال��ة 

اأف�����ص��ل كان  اأو���ص��ح وم��وج��ه��ة ب�صكل  ال��ر���ص��ال��ة 

االت�صال فعااًل ب�صكل اأكر.

امل��ت��ح��دة  االأمم  ب���رن���ام���ج  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

مرحلة  ال��ي��وم  ي�صتكمل  االأردن  يف  االإمن���ائ���ي 

مهمة من امل�صروع من خالل تزويد الناطقني 

التمكني  مبعدات  ال���وزارات  با�صم  االإعالميني 

ت��اأدي��ة  م��ن  �صتمكنهم  ال��ت��ي  وال��رق��م��ي  ال��ف��ن��ي 

مهامهم ب�صورة اأكرث كفاءة وفعالية.

ال��ل��ق��اء ب��ني وزي��ر  ودار ح���وار مو�صع خ��الل 

االت�����ص��ال احل��ك��وم��ي وال��ن��اط��ق��ني االإع��الم��ي��ني 

بعملهم،  املرتبطة  الق�صايا  من  العديد  ح��ول 

ال�صحة  وزارات  مبادرات  ا�صتعرا�ض  بينها  من 

اأو  من�صقني  لتعيني  املحلية  واالإدارة  والتعليم 

ناطقني اإعالميني خالل الفرة املقبلة، االأمر 

البطالة  ن�صبة  تخفيف  على  �صينعك�ض  ال���ذي 

للتوجه  واالإع��الم، ترجمة  ال�صحافة  يف قطاع 

ال��ق��ط��اع،  ه���ذا  ال��رك��ود يف  احل��ك��وم��ي بتخفيف 

بخ�صو�ض  االإع��الم��ي��ة  اال���ص��ت��ج��اب��ة  وحت�����ص��ني 

اخلدمات املحلية.

الدليل  تفعيل  ���ص��رورة  ال��ن��ق��ا���ض  وت�صمن 

االإر������ص�����ادي ال����ص���ت���خ���دام م��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل 

االج���ت���م���اع���ي م����ن ق���ب���ل اجل����ه����ات وال����وح����دات 

االق��ت�����ص��اد  وزارة  ط���ورت���ه  وال�����ذي  احل��ك��وم��ي��ة 

الرقمي والريادة، والتعاون للرويج للحمالت 

للتطوع  احل�صني  جائزة  بينها  ومن  التوعوية 

والتي تعنى بن�صر الوعي لدى املواطن بالعمل 

التطوعي املتميز، وتقوم عليها وزارة ال�صباب.

ال���ن���اط���ق���ون  ت�������ص���ل���م  ال����ل����ق����اء،  ن���ه���اي���ة  ويف 

التمكني  ال����وزارات م��ع��دات  با�صم  االإع��الم��ي��ون 

الفني والرقمي التي جاءت بدعم من برنامج 

االأمم املتحدة االإمنائي يف االأردن، والتي تهدف 

باال�صتجابة  مهامهم  تاأدية  يف  م�صاعدتهم  اإىل 

االإع��الم��ي��ة ال�����ص��ري��ع��ة وال��ت��وا���ص��ل م��ع و�صائل 

املبا�صرة  االإعالمية  اللقاءات  وتنظيم  االإع��الم 

عر الف�صاء االإلكروين والتطبيقات الرقمية 

با�صتخدام اأدوات تقنية حديثة.

الشبول: تمكين الناطقين اإلعالميين من أهم أولويات عمل وزارة االتصال الحكومي

الصفدي وقوجيل: األردن والجزائر قدما قوافل الشهداء دفاعًا عن فلسطين
  نب�ض البلد  – اجلزائر 

اأحمد ال�صفدي،  اأكد رئي�ض جمل�ض النواب،   

ورئي�ض جمل�ض االأمة اجلزائري، �صالح قوجيل، 

عبد  امل��ل��ك  ج��الل��ة  بقيادة  واجل��زائ��ر  االأردن  اأن 

تبون،  املجيد  عبد  الرئي�ض  واأخ��ي��ه  ال��ث��اين،  اهلل 

دف��اع��اً  والثابتة  ال�صلبة  امل��واق��ف  يف  يتطابقان 

عن القد�ض والق�صية الفل�صطينية وحق ال�صعب 

الفل�صطيني باإقامة دولته امل�صتقلة.

واأ�صار ال�صفدي وقوجيل اإىل اأن كال ال�صعبني 

فل�صطني،  عن  دفاعا  ال�صهداء  من  قوافل  قدما 

وم�������ص���ت���م���ران م����ع ���ص��ع��ب��ه��ا ح���ت���ى ن���ي���ل ح��ق��وق��ه 

امل�صروعة على ترابه الوطني.

على  الها�صمية  الو�صاية  اأهمية  على  و�صددا 

ال��ق��د���ض،  يف  وامل�صيحية  االإ���ص��الم��ي��ة  امل��ق��د���ص��ات 

املرابطني  م��ع  رئي�صي  دف���اع  خ��ط  �صكلت  وال��ت��ي 

تهويد  حم��اوالت  بوجه  القد�ض،  يف  ال�صامدين 

املدينة املقد�صة.

�صحفية  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  ال�����ص��ف��دي،  وق�����ال 

اإن احل��دي��ث م��ع ق��وج��ي��ل ان�صب  ع��ق��ب ال��ل��ق��اء، 

االأ�صقاء  املواقف الرملانية يف دعم  حول توحيد 

ال��رمل��اين  ال��وف��د  اأن  اإىل  الف��ت��اً  الفل�صطينيني، 

خم��ت��ل��ف  م����ن  ك����ب����رياً  ت����ق����دي����راً  مل�������ض  االأردين 

واالأردن،  امللك  جلاللة  اجلزائريني  امل�صوؤولني 

االت��ف��اق��ي��ات  م��ن  مل��زي��د  ع��ن تطلعاتهم  وع����روا 

امل�صركة خدمة لل�صعبني ال�صقيقني.

ال��ت��ح��ي��ة للجزائر  ال�����ص��ف��دي: »ن��وج��ه  وق���ال 

الذي قدم مليونا ون�صف املليون �صهيد حتى نال 

�صهيداً،  اأجنبت  جزائرية  لكل  والتحية  حريته، 

ال���دم الزكي  ول��ك��ل ج��زائ��ري رّب���ى �صهيدا، ف��ه��ذا 

اجل��زائ��ر  �صعب  لينعم  احل��ري��ة،  نيل  ثمنه  ك��ان 

حماية  اأر���ص��ه  يف  وحقه  ومب����وارده  باال�صتقالل 

ل�صعبه وم�صتقبل اأجياله«.

ب�����دوره، اأك���د ق��وج��ي��ل ت��ق��دي��ر وحم��ب��ة ب��الده 

ال��ث��اين، الفتا  امل��ل��ك عبد اهلل  ل����الأردن وج��الل��ة 

اإىل اأن ل��الأردن مواقف ال ُتن�صى يف دعم ال�صعب 

ال��ب��الد،  اأوق����ات خلت ع��ان��ت فيها  اجل��زائ��ري يف 

وهي مواقف حمفورة يف الذاكرة ولي�صت بغريبة 

عن ال�صعب االأردين االأ�صيل.

واأكد اأهمية خمرجات قمة جاللة امللك عبد 

املجيد  عبد  الرئي�ض  فخامة  واأخيه  الثاين  اهلل 

ملف  اأهمية  على  ذات��ه  الوقت  يف  م�صدداً  تبون، 

وال��ذي  الفل�صطينية،  الف�صائل  ب��ني  امل�صاحلة 

ا�صت�صافته بالده يف ت�صرين اأول املا�صي.

اجلزائر  يف  االأردين  ال�صفري  اللقاء  وح�صر 

����ص���اك���ر ال���ع���م���و����ض، وال�����ن�����واب: ع���ب���د ال��رح��م��ن 

وروعة  الربابعة،  رباع، وجعفر  ورائد  العواي�صة، 

الغرابلي.

التوجيهات الملكية تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة المئوية الثانية
  نب�ض البلد  – عمان 

 ي�صتح�صر االأردنيون يف عيد ميالد جاللة 

امللك عبداهلل الثاين احلادي وال�صتني، م�صرية 

املا�صية  املئة  االأع���وام  الوطني خ��الل  االإجن���از 

امل�صتقبل  اإىل  متطلعني  الها�صميني،  بقيادة 

الثاين وويل  امللك عبداهلل  بثقة خلف جاللة 

عهده االأمني �صمو االأمري احل�صني بن عبداهلل 

والتحديث  التطوير  م��ن  مزيد  نحو  ال��ث��اين، 

وال���ب���ن���اء ع��ل��ى م���ا اجن�����زه االآب�������اء واالأج��������داد، 

القانون  و���ص��ي��ادة  ال��ع��دال��ة  م��ب��ادئ  م�صتلهمني 

وتكافوؤ الفر�ض وقيم الدولة االأردنية املتمثلة 

واحل��ري��ة  وال��ت�����ص��ام��ح  واالع���ت���دال  بالو�صطية 

العربية  الثورة  والكرامة، ومتم�صكني مببادئ 

الكرى وتراثها االأ�صيل.

واأعلن جاللة امللك البدء يف تنفيذ م�صروع 

ال�صيا�صية  الثالثة  مب�صاراته  الدولة  حتديث 

العام احل��ايل، و�صوال  واالقت�صادية واالإداري��ة 

اإىل ب���رمل���ان ق���ائ���م ع��ل��ى ال���ت���ع���ددي���ة احل��زب��ي��ة 

اقت�صادي  حتديث  مع  بالتوازي  الراجمية، 

فر�صة  مليون  �صنوات  ع�صر  م��دى  على  يوفر 

عمل ، ويحقق منوا اقت�صاديا يقارب 5 باملئة، 

اإىل جانب اإنفاذ خارطة حتديث القطاع العام 

ل��ت��ف��ع��ي��ل ومت��ك��ني ال��ق��ط��اع ال���ع���ام م���ن العمل 

امل��واط��ن، ومبا  ورف��اه  للتنمية  واح��دة  كوحدة 

يتما�صى مع التحديث االقت�صادي.

حتديث املنظومة ال�سيا�سية

وج����ه ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين يف 10 

حزيران 2021 ر�صالة اإىل �صمري الرفاعي يعهد 

اإليه فيها رئا�صة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 

من  ع�صوا   )92( م��ن  تكونت  وال��ت��ي  ال�صيا�صية، 

االأردين،  امل��ج��ت��م��ع  مي��ث��ل��ون  ���ص��ي��دة   )18( بينهم 

ال��ت��ي��ارات  ف�صملت  وال��ت��ع��ددي��ة؛  بالتنوع  وات�صمت 

ال�صيا�صية والفكرية على اختالفها، وراعت الفئات 

العمرية واملكونات االجتماعية كافة.

ال��ع��ام  ال��ه��دف  اأن  امللكية  ال��ر���ص��ال��ة  وب��ي��ن��ت 

ال�صيا�صية  احل��ي��اة  يف  نوعية  نقلة  اإح���داث  ه��و 

التطوير  عملية  موا�صلة  ت�صمن  والرملانية 

ل�صمان حق االأردنيني واالأردنيات يف ممار�صة 

بدميقراطيتهم  ترتقي  وحزبية  برملانية  حياة 

كتل  على  ق��ائ��م  ب��رمل��ان  اإىل  و���ص��وال  وحياتهم 

واأحزاب براجمية.

وح�����ددت ال��ر���ص��ال��ة م���ه���ام ال��ل��ج��ن��ة ب��و���ص��ع 

م�������ص���ودت���ي م�������ص���روع���ي ق���ان���ون���ني ج���دي���دي���ن 

ل��الن��ت��خ��اب واالأح�������زاب ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، وال��ن��ظ��ر 

بهما  حكما  املت�صلة  الد�صتورية  بالتعديالت 

تقدمي  اإىل  باالإ�صافة  النيابي،  العمل  واآليات 

ال��ت��و���ص��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ط��وي��ر ال��ت�����ص��ري��ع��ات 

ال��ن��اظ��م��ة ل������الإدارة امل��ح��ل��ي��ة، وت��و���ص��ي��ع ق��اع��دة 

امل�������ص���ارك���ة يف ���ص��ن��ع ال����ق����رار وت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة 

الت�صريعية وال�صيا�صية ال�صامنة لدور ال�صباب 

واملراأة يف احلياة العامة.

االأول  ت�صرين   3 يف  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وت�صلم 

عليها  ت��واف��ق��ت  وت��و���ص��ي��ات  ن��ت��ائ��ج   ،2021
اأن املنظومة ت�صكل  اأكد جاللته  اللجنة، حيث 

م��رح��ل��ة ج���دي���دة وم��ف�����ص��ل��ي��ة ���ص��م��ن م�����ص��ارات 

الثانية،  مئويتها  مطلع  يف  ال��دول��ة  حت��دي��ث 

وال��ت��ي مت�صي ب�صكل م��ت��واز م��ع االإ���ص��الح��ات 

احلكومة  تعمل  ال��ت��ي  واالإداري�����ة  االقت�صادية 

على تنفيذها.

واأق�������رت احل���ك���وم���ة يف 7 ت�����ص��ري��ن ال��ث��اين 

مب�����ص��روع��ي  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ،ال��ت��ع��دي��الت   2021
ق���ان���وين االن��ت��خ��اب واالأح�������زاب وال��ت��ع��دي��الت 

ال��د���ص��ت��وري��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��م��ا م���ع ت��ع��دي��الت 

اإىل  واأر�صلتها  احل��ك��وم��ة،  اقرحتها  اإ�صافية 

ملناق�صتها  اال�صتعجال  ب�صفة  ال��ن��واب  جمل�ض 

 2022 اآذار  خالل دورته العادية، ومع نهاية 

ا�صتكمل جمل�ض االأمة ب�صقيه النواب واالأعيان 

ت�����ص��ري��ع��ات حت��دي��ث املنظومة  اإق�����رار  م��راح��ل 

ال�صيا�صية.

ال���ذي  االأردين  ال���د����ص���ت���ور  ت��ع��دي��ل  وج�����اء 

القانون  �صيادة  ملبداأ  تر�صيخا  م��ادة،   25 �صمل 

وتكري�ض مبداأ الف�صل بني ال�صلطات، وتعزيز 

ا�صتقاللية العمل الرملاين مبا ي�صمن فعالية 

ال��ك��ت��ل ال��ن��ي��اب��ي��ة ال���راجم���ي���ة، وي��ك��ف��ل ال���دور 

ال��د���ص��ت��وري ال��رق��اب��ي الأع�����ص��اء جمل�ض االأم��ة 

والنهو�ض  وتعزيزه  الت�صريعي  االأداء  وتطوير 

ب���ه، ومت��ك��ني امل�����راأة وال�����ص��ب��اب وذوي االإع��اق��ة 

وتعزيز دورهم ومكانتهم يف املجتمع، وتطوير 

اآل����ي����ات ال��ع��م��ل ال��ن��ي��اب��ي مل���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات 

النظام  �صهدها  ال��ت��ي  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�صيا�صية 

يف  الد�صتور  ���ص��دور  منذ  االأردين  الد�صتوري 

عام 1952 مبا يعزز منظومة العمل احلزبي 

واحلياة ال�صيا�صية ب�صكل عام.

ومنح التعديل اأع�صاء جمل�ض النواب احلق 

�صنويا  اأدائ��ه  وتقييم  املجل�ض  رئي�ض  اختيار  يف 

رئي�صه،  اإقالة  املجل�ض حق  اأع�صاء  ثلثي  ومنح 

ال�صيا�صية  االأح����زاب  حت�صني  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

واإناطة  �صيا�صية،  ت��اأث��ريات  اأي  من  وحمايتها 

ومتابعة  تاأ�صي�صها  على  االإ����ص���راف  �صالحية 

امل�صتقلة كونها جهة حمايدة  �صوؤونها بالهيئة 

وم�����ص��ت��ق��ل��ة ع���ن احل��ك��وم��ة مب���ا ي���ع���زز م��ب��ادئ 

ال��ع��دال��ة وامل�����ص��اواة وت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���ض وال��ن��اأي 

االجتهاد  وتوحيد  حكومية،  ت��اأث��ريات  اأي  عن 

ب�صحة  املقدمة  الطعون  يف  ال�صادر  الق�صائي 

مبداأ  وتكري�ض  ال��ن��واب،  جمل�ض  اأع�صاء  نيابة 

املر�صحني  ب��ني  ال��ف��ر���ض  وت��ك��اف��وؤ  ال�صفافية 

ل���الن���ت���خ���اب���ات ال���ن���ي���اب���ي���ة، وت���ك���ري�������ض ق���اع���دة 

على  ال��ق��ي��ود  وت�صديد  امل�صالح  ت�����ص��ارب  ع��دم 

الت�صرفات واالأعمال التي يحظر على اأع�صاء 

جمل�صي االأع���ي���ان وال���ن���واب ال��ق��ي��ام ب��ه��ا اأث��ن��اء 

لالأمن  جمل�ض  اإن�صاء  عن  ف�صال  ع�صويتهم، 

جميع  ليتوىل  اخلارجية  وال�صيا�صة  الوطني 

واالأم��ن  اململكة  عن  بالدفاع  املتعلقة  الق�صايا 

الوطني وال�صيا�صة اخلارجية.

وي�������ص���ت���ه���دف ق����ان����ون االن����ت����خ����اب ت��ط��وي��ر 

ال�صلوك االنتخابي ليكون االختيار على اأ�صا�ض 

ت��ب��داأ  3 م��راح��ل،  ال��رام��ج ال االأف�����راد �صمن 

بن�صبة 30 باملئة من مقاعد الرملان لالأحزاب 

 65 ن�صبة  اإىل  و�صوال  احلزبية،  والتحالفات 

ب��امل��ئ��ة خ����الل ال�����ص��ن��وات ال��ع�����ص��ر امل��ق��ب��ل��ة، مع 

ا�صتحداث دائرة عامة لالأحزاب )41 مقعدا(، 

على  املكت�صبات  على  الوقت  بنف�ض  واملحافظة 

كما   ، مقعدا(   97( املحلية  ال��دوائ��ر  م�صتوى 

مينح الناخب �صوتني، وي�صتحدث ن�صبة ح�صم 

�صنة،  )عتبة(، و يخف�ض �صن الر�صح اإىل 25 

االنتخابية،  اجل��رائ��م  على  العقوبات  وي�صدد 

تعريف  ال�صيا�صية  االأح���زاب  قانون  اأع��اد  فيما 

احل�������زب، مب����ا ي��ت��ي��ح ل����ه ت�����ص��ك��ي��ل احل���ك���وم���ات 

ال�صيا�صية،  امل�صاركة  ويحفز  فيها،  وامل�صاركة 

وي��ك�����ص��ر ح��اج��ز اخل����وف م���ن ال��ع��م��ل احل��زب��ي 

لالأحزاب  زمنية  مدد  حتديد  مع  وال�صيا�صي، 

ل��رت��ي��ب اأو���ص��اع��ه��ا واال���ص��ت��ع��داد ل��الن��ت��خ��اب 

�صنة  م��دة  القانون  يحدد  اإذ  املقبلة،  النيابية 

 ،)2022 اأي���ار  ن��ف��اذه )7  ت��اري��خ  واح���دة منذ 

مع  القائمة  االأح��زاب  اأو�صاع  ت�صويب  لغايات 

القانون.

اأم�����ا ت��و���ص��ي��ات ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث 

االإدارة  ي��خ�����ض  ف��ي��م��ا  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 

امل��ح��ل��ي��ة، ف�����ص��ك��ل��ت خ���ارط���ة ط���ري���ق م��ت��درج��ة 

للو�صول اإىل حكم حملي بحلول عام 2034 

ب���اإي���ج���اد جم��ال�����ض اأق���ال���ي���م ت��ن��م��وي��ة )ل��ي�����ص��ت 

ب�صكل  ال�صالحيات  اإل��ي��ه��ا  تنتقل  ج��غ��راف��ي��ة( 

م���ت���درج، ب��ال��ت��زام��ن م��ع خ��ط��ة ل��رف��ع ال��ك��ف��اءة 

ت�صريعا،   15 وتعديل  وال��ت��اأه��ي��ل،  وال��ت��دري��ب 

باالإ�صافة اإىل حتويل بنك تنمية املدن والقرى 

اإىل ذراع فني تنموي »للبلديات املتحدة«.

احلر  االنتخاب  على  التو�صيات  اأك��دت  كما 

وذوي  امل���راأة  متثيل  وزي���ادة  للمجال�ض  املبا�صر 

االإعاقة، وتعزيز فر�ض و�صول املراأة وال�صباب 

امل�صاركة  قاعدة  وتو�صيع  ال��ن��واب،  جمل�ض  اإىل 

املراأة وال�صباب وطلبة  احلزبية من قبل فئتي 

اجلامعات ويف االإدارة املحلية، و�صمان حقهم يف 

امل�صاواة  القيادية، وتكري�ض مبداأ  املواقع  تويل 

ملمار�صة احلقوق واحلريات الد�صتورية، ف�صال 

وال�صيا�صات  بالت�صريعات  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة  ع��ن 

وامل����م����ار�����ص����ات مب����ا ي���ح���ق���ق ال����ع����دال����ة وي���ع���زز 

والتمكني  وال�صباب  للمراأة  ال�صيا�صية  امل�صاركة 

االقت�صادي.

ر�ؤية التحديث االقت�سادي

 2022 ال�صاد�ض والع�صرين من �صباط  يف 

وب����دع����وة م��ل��ك��ي��ة ان��ط��ل��ق��ت اأع����م����ال ال��ور���ص��ة 

االق��ت�����ص��ادي��ة مب�����ص��ارك��ة خ����راء مي��ث��ل��ون 17 

الوطني  االقت�صاد  مكونات  من  حيويا  قطاعا 

بهدف تقييم و�صع االقت�صاد الوطني وحتديد 

فر�ض تنميته وزيادة تناف�صيته، ور�صم خارطة 

طريق عابرة للحكومات.

 2022 ح�������زي�������ران  م������ن  ال���������ص����اب����ع  ويف 

رع���ى ج��الل��ة امل��ل��ك اإط�����الق روؤي�����ة ال��ت��ح��دي��ث 

مراحل  ث��الث  ع��ر  �صتنفذ  التي  االقت�صادي 

ع��ل��ى م���دى ع�����ص��ر ���ص��ن��وات، 366 م���ب���ادرة يف 

وت���ن���درج حت���ت ثمانية  ال��ق��ط��اع��ات،  خم��ت��ل��ف 

االإمكانات  كامل  اإط��الق  على  تركز  حمركات 

االقت�صادية واملولدة لفر�ض الت�صغيل والعمل.

و�صتعمل الروؤية على توفري مليون فر�صة 

املقبل،  العقد  خ��الل  لالأردنيني  جديدة  عمل 

مليار   41 بنحو  ومت��وي��ل  ا�صتثمارات  وج��ل��ب 

اخلا�ض،  القطاع  من  العظمى  غالبيتها  دينار 

مب���ا يف ذل����ك اال���ص��ت��ث��م��ار االأج���ن���ب���ي امل��ب��ا���ص��ر 

وم�����ص��اري��ع ال�����ص��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخلا�ض.

احلكومة  اأق���رت  املا�صي،  ال��ع��ام  نهاية  وم��ع 

ال����رن����ام����ج ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����روؤي�����ة ال��ت��ح��دي��ث 

 ،)2025  –  2023 )اأول��وي��ات  االقت�صادي 

183 م���ب���ادرة اخ���ت���ريت من  وال�����ذي ي�����ص��م��ل 

380 مبادرة �صيتم تنفيذها  �صمن ما يقارب 

من خالل 418 اأولوية بكلفة اإجمالية ت�صل 

اإىل 2.3 مليار دينار حتى نهاية عام 2025 

 ،2023 عام  خالل  دينار  مليون   670 منها 

وي��ت�����ص��م��ن ال���رن���ام���ج اإط�������ارا زم��ن��ي��ا حم���ددا 

االأداء،  لقيا�ض  وا�صحة  وم��وؤ���ص��رات  للتنفيذ، 

ونظاما ملتابعة االإجناز.

وي��رك��ز ال��رن��ام��ج على ع��دة حم��رك��ات هي 

اال�صتثمار وال�صناعات عالية القيمة والزراعة 

واالأم��������ن ال���غ���ذائ���ي وال���ت���ع���دي���ن واخل����دم����ات 

ال�صحية  وال���رع���اي���ة  وال���ت���ج���ارة  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 

واخلدمات املالية وال�صياحة والريادة واالإبداع 

امل�صتدامة  وامل��وارد  واملياه  والتدريب  والتعليم 

ونوعية احلياة.

خارطة حتديث القطاع العام

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  لتوجيهات  تنفيذا 

الثاين بتح�صني اخلدمات املقدمة للمواطنني 

ول��ل��ت��واف��ق مع  ال��ع��ام��ة،  االإدارة  ك��ف��اءة  ورف����ع 

واالق��ت�����ص��ادي،  ال�صيا�صي  ال��ت��ح��دي��ث  م�����ص��اري 

خارطة   2022 متوز  نهاية  احلكومة  اأعلنت 

طريق تطوير القطاع العام، حيث اأكد جاللته 

االإ�صالح  بقوة وجدية يف  امل�صي  �صرورة  على 

يلم�ض  اإداري��ا  اإ�صالحا  »نريد  قائال:  االإداري، 

امل���واط���ن اأث������ره«، وداع���ي���ا اإىل حت�����ص��ني ج���ودة 

ي�صعر  واأن  ل��ل��م��واط��ن��ني،  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 

ن��وع��ي��ة اخل��دم��ات  ب��ف��رق حقيقي يف  امل���واط���ن 

بكفاءة  الثقة  تعزيز  بهدف  وذل��ك  له،  املقدمة 

القطاع العام ومهنيته، واأن تكون االإ�صالحات 

النهج  م���ع  ت���راف���ق  واأن  وم��ت��ك��ام��ل��ة،  ���ص��ام��ل��ة 

ب��ق��ي��ادة  االأردن  ان��ت��ه��ج��ه  ال�����ذي  االإ����ص���الح���ي 

جاللته.

العام  القطاع  حتديث  خ��ارط��ة  وت�صتهدف 

عر 3 مراحل خالل ال�صنوات الع�صر القادمة، 

�صبعة  �صمن  ا�صراتيجيا  ه��دف��ا   33 حتقيق 

مكونات، هي اخلدمات احلكومية، واالإجراءات 

واحل��وك��م��ة،  التنظيمي  وال��ه��ي��ك��ل  وال��رق��م��ن��ة، 

ور����ص���م ال�����ص��ي��ا���ص��ات و���ص��ن��ع ال����ق����رار، وامل�����وارد 

الب�صرية، والت�صريعات، والثقافة املوؤ�ص�صية.

وتتمثل مبادرات املوارد الب�صرية بو�صع اإطار 

لهيكلة  امل�صتقبلي  ال��ت�����ص��ور  ل��رج��م��ة  ت�صغيلي 

امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة امل��ع��ت��م��د، وحت��دي��ث منظومة 

تخطيط املوارد الب�صرية، ومنظومة اال�صتقطاب 

واالخ���ت���ي���ار وال��ت��ع��ي��ني مل��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، 

وتطوير منظومة متكاملة للدرجات الوظيفية 

اخلدمة  ملوظفي  االأداء  تقييم  واإدارة  والرواتب 

كاإطار  القيادية  الكفايات  اإطار  واعتماد  املدنية، 

الذي  القائد  موا�صفات  يعك�ض  ومبتكر  موحد 

ن��ري��د، واالن��ت��ه��اء م��ن اإع�����داد ن��ظ��ام اإل��ك��روين 

متكامل الإدارة املوارد الب�صرية.

في االقتصاد السياسي والمجتمع 

تساؤالت حول سيناريوهات األردن 
للتعامل مع حكومة اليمين اإلسرائيلية ؟

د.أنور الخفش

تنتظر  �صيناريوهات  اأم��ام  م�صريية  حتديات  اأم��ام  االأردنية  اخلارجية  ال�صيا�صة 

اإلتزام  من  تبداأ   ، اإ�صرائيل  يف  املتطرفة  اليمني  حكومة  مع  التعامل  عند  االأردن 

م�صاريع  م��ن  واالإن�����ص��ح��اب   ، ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اأعلنها  ال��ت��ي  ب��ال��ث��واب��ت  االأردن 

االأف�صل  ال�صيناريو   ، واإعالمياً  �صيا�صياً  اإ�صرائيل  مواجهة  االإقت�صادي«  »التكامل 

يف  ال�صغوط  تعزيز  تاأكيد  اإ�صتمرار  مع  الدولتني«  »حل  فر�ض  اإحياء  على  العمل 

اإجتاه عمل ال�صيا�صة االأردنية حتى االآن بهذا االإجتاه 

اإ�صرائيل وال�صفة  اأمريكيا ، قام م�صت�صار االأمن القومي جايك �صوليفان بزيارة 

20 كانون الثاين/يناير ورافقه نائب م�صاعد الرئي�ض ومن�صق  18 اإىل  الغربية من 

�صوليفان  ال�صيد  اإجتمع  ماكغورك.  بريت  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  �صوؤون 

يف القد�ض برئي�ض الوزراء االإ�صرائيلي بنيامني نتنياهو وكبار اأع�صاء فريق االأمن 

يواآف غاالنت ووزير  الدفاع  اإيلي كوهن ووزير  القومي مبا فيهم وزير اخلارجية 

هانيجبي  تزا�صي  القومي  االأم��ن  وم�صت�صار  ديرمر  رون  االإ�صراتيجية  ال�صوؤون 

يف  العامة  االأرك���ان  ورئي�ض  بارنيع  ديفيد  )امل��و���ص��اد(  االإ�صتخبارات  جهاز  ورئي�ض 

جي�ض الدفاع االإ�صرائيلي هرت�صي هاليفي.

بتعزيز  بايدن  الرئي�ض  اإل��ت��زام  على  مناق�صاته  كافة  يف  �صوليفان  ال�صيد  و�صدد 

تعود  وبطريقة  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  واالأم��ن  واالإزده��ار  التكامل  من  املزيد 

النظيفة  الطاقة  جماالت  يف  التن�صيق  لزيادة  املنطقة،  �صعوب  كافة  على  بالفائدة 

اأن  على  �صدد  كما  التجارية.  والعالقات  االإقليمي  واالأم��ن  النا�صئة  والتكنولوجيا 

للخطر  تعر�ض  �صيا�صات  اإت��ب��اع  ع��ن  وتثني  ال��دول��ت��ني  ح��ل  دع��م  �صتوا�صل  االإدارة 

اإىل  امللحة  احلاجة  على  اأي�صاً  �صوليفان  ال�صيد  و�صدد  للحياة.  احل��ل  ه��ذا  قابلية 

ال��ت��وت��رات امليدانية،  ت��وؤج��ج  اأح��ادي��ة اجل��ان��ب ق��د  اأي ط��رف خ��ط��وات  اإت��خ��اذ  جتنب 

م�صرياً ب�صكل خا�ض اإىل �صرورة احلفاظ على الو�صع التاريخي الراهن يف االأماكن 

املقد�صة يف القد�ض.

رام  يف  عبا�ض  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  برئي�ض  �صوليفان  ال�صيد  واجتمع 

ال�صلطة  مع  التوا�صل  بتعزيز  االأمريكية  االإدارة  اهتمام  على  التاأكيد  الإع��ادة  اهلل 

دعم  املجتمعان  وناق�ض  الفل�صطيني.  ال�صعب  مع  العالقات  وتعميق  الفل�صطينية 

الواليات املتحدة لل�صالم واحلفاظ على اإمكانية التفاو�ض على حل الدولتني وتعزيز 

والفل�صطينيني.  لالإ�صرائيليني  واحل��ري��ة  واالزده���ار  االأم��ن  من  مت�صاوية  تدابري 

كما   ، الفل�صطيني  ال�صعب  جتاه  االأمريكية  االإلتزامات  �صوليفان  ال�صيد  وا�صتعر�ض 

ال�صفة  يف  التوترات  تهدئة  يف  بامل�صاعدة  الفل�صطينيني  القادة  قيام  �صرورة  ناق�ض 

النظر  وجهات  اأي�صا  املجتمعان  وتبادل  الفل�صطينية.  املوؤ�ص�صات  وتعزيز  الغربية 

حول اإجراءات بناء الثقة وتعزيز االأمن وتهيئة الظروف الأفق �صيا�صي.

من اجلدير بالذكر مع �صرورة احلذر والتنّبه من اجلانب االأردين باأن احللول 

جتاوزت اإطار اإتفاقات ال�صالم املوقعة من كامب ديفد واأو�صلو واإتفاقية وادي عربة 

من حق االأردن اأن ينتابه القلق يف ظل كل املتغريات واخلطوات القادمة من حكومة 

نتياهو - بن غفري.

الدولية  التفكري  م��راك��ز  يف  بجدية  م��ط��روح   ، ل��ه  ر  ُيح�صَّ ج��دي��د  م�صار  ه��ن��اك 

 29 درا���ص��ة حتليلية  بروكنجز  م��رك��ز  اأ���ص��در  ، حيث  وال��ق��رار  ال��والي��ة  ع��وا���ص��م  يف 

يكون  ملا ال   ، ت�صاوؤاًل  ( وطرح  وفل�صطني  الإ�صرائيل  كونفدرايل  دي�صمر2020 )حلٌّ 

احلل دولة واح��دة ؟ هل من حل ثالث ؟ ومت تقدمي احلجة الإقامة كونفيدرالية 

 ، اخلارجية  والعالقات  احلكومة  يف  العالقة  ت�صابك  من  وفل�صطني  اإ�صرائيل  يف 

والقد�ض   ، وامل�صتوطنني  والالجئني  الدميوغرافيا  وم�صاألة   ، واحل��دود  اجلن�صية 

واالأمن ، واالإجابة خليار االإندماج اأو اخلروج و�صواًل اىل امل�صاحلة التاريخية .

يف هذا ال�صياق ، اإعرف �صانعو ال�صيا�صات الدولية باأن املفاو�صات مل تعد خياراً 

اإح��داث  دون   ، امل�صتحيالت  من  ب��ات  بل   ، ال�صراع  واإن��ه��اء  �صلمية  لت�صوية  �صاحلاً 

الإ�صتحداث   ، لل�صالم  احل��اوي  ال�صندوق  م��ن  وخ��ارج��ة  وك��ب��رية  جوهرية  ت��غ��ريات 

اإ�صرائيل  لدى  الداخلية  وال�صيا�صية  االإجتماعية  الديناميات  يف  جديدة  مكونات 

وفل�صطني ، ب�صكل اأكرث عمقاً من اأجل تو�صيع اخليارات املتاحة ل�صانعي ال�صيا�صات 

واجلهات الفاعلة بروؤية م�صركة من الداخل يف ال�صنوات املقبلة .

النموذج الو�صول اىل دولة دميوقراطية و�صمان ال�صيادة املت�صاطرة )الت�صاركية( 

واحدة على املدى البعيد على اأ�صا�ض اأن تكون دولة مفيدة ونافعة جلميع االأطراف 

دون متييز، بذلك تكون جمدية من حيث االإمكانية لت�صكيل منوذج حوكمة قاباًل 

للتطبيق ب�صكل متبادل يحرر الفل�صطينني من واقع القمع واالإ�صتبداد واالإ�صتعمار 

واالإ�صرائيلية  الفل�صطينية  التطلُّعات  ليعالج  العن�صري  والف�صل  االإ�صتيطاين 

بطريقة عملية تناغمية وعادلة ويحافظ على حق تقرير امل�صري والتعبري الوطني 

للجانبني ، الكونفدرالية قد تكون احلل االإجباري يف نهاية املطاف ، حاًل لل�صراع 

اأو يتم جتميد ال�صراع .

اإن نظام احلكومة الكونفيدرايل من �صاأنه اأن يتو�ّصع مع الزمن الفر�ض العادلة 

للطرفني ، يتجاوز الفر�ض املتخّيلة يف معادلة حل الدولتني الكال�صيكية اأو الدولة 

�صمن  دميوقراطية  والغري  عادلة  الغري  وحقيقتها  الدينية  االإ�صرائيلية  الواحدة 

مفهوم الدميوقراطيات يف دول الغرب ، التي تفر�ض �صروطها على اإ�صرائيل كدولة 

اإحتالل مقلقة وم�صرة للطرفني وهي ال تقدم حلواًل جذرية حلل ال�صراع ب�صكل 

جذري و�صامل و�صت�صتمر حالة عدم االإ�صتقرار يف الداخل ومنطقة ال�صرق االأو�صط 

يف  للعي�ض  ج��دي��د  اأ���ص��ل��وب  الإر���ص��اء  التجربة  ت�صتحق  ومن���وذج  فر�صة  تعتر  وب��ل 

فل�صطني جتمع الفل�صطينيني واالإ�صرائيليني ب�صكل اأكرث عدالة على اأر�ض موحدة 

يت�صاركون العي�ض معاً ، فليكن اإ�صمها دولة فل�صطني .  اإن تطوير اإطار العمل هذا 

كل  من  االأردنية  والداخلية  اخلارجية  ال�صيا�صة  اأين  والتجربة.  التفكري  ي�صتحق 

هذه امل�صاريع التي ُتطبخ على نار هادئة ويف الظالم؟ واهلل من وراء الق�صد .

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل اإلقتصادي
anwar.aak@gmail.com



ارباح صندوق الحج تتجاوز   
13.5مليون دينار

حملة تفتيشية صحية على أسواق 
بلدية طبقة فحل

اإلنتهاء من أعمال مشروع طريق أبو بنا في الطفيلة

  نب�ض البلد  – عمان 

 اأعلن وزير الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات 

�سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الإ���س��ام��ي��ة 

اخلايلة،  حممد  الدكت�ر  الأردين،  احل��ج 

ال�سندوق  حققها  التي  الأرب��اح  اإجمايل  اأن 

للعام املا�سي بلغت 13.561.844دينار.

جمل�س  عقدها  جل�سة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

ب��ح�����س���ر  الأح������د،  اأم�������س  ال�����س��ن��دوق  اإدارة 

واأع�ساء  ك���ري،  ف���ؤاد  ال�سندوق  عام  مدير 

املجل�س.

املعّدة  الأرب���اح  �سايف  اإن  اخلايلة  وق��ال 

ملي�ن   10.911.530 املا�سي  للعام  للت�زيع 

و�سيجري  ب��امل��ئ��ة،   4.14 بن�سبة  اأي  دي��ن��ار، 

ت���زي��ع��ه��ا ع��ل��ى امل��دخ��ري��ن واأم���ان���ات ���س���ؤون 

احلج والعمرة.

�سهد  احل��ج  �سندوق  اأن  اخلايلة،  واأك��د 

ارت���ف���اع���ا م��ل��ح���ظ��ا يف ن�����س��ب��ة من���� اأع�����داد 

عدد  ك��ان  حيث  الدخ��ار،  ومبالغ  املدخرين 

مدخرا   51098 نح�   2021 ع��ام  امل��دخ��ري��ن 

ومدخرة، فيما و�سل العام املا�سي2022 اإىل 

59000، وبن�سبة من� 15 باملئة.

 2021 ال��ع��ام  الدخ���ار يف  مبالغ  اأن  وب��ن 

األف دينار، وارتفعت   817 218 ملي�نا  بلغت 

ملي�نا،   295 نح�  اإىل  املا�سي  العام  خ��ال 

27 ب��امل��ئ��ة، م����ؤك���دا اأن  وب��ن�����س��ب��ة من��� ب��ل��غ��ت 

وامل�سداقية  الثقة  اإىل  يع�د  املتحقق  النم� 

وح�سن  ال�سندوق  بها  يتمتع  التي  العالية 

اإدارة ا�ستثمار اأم�اله.

ن�سر  �سيجري  اأن��ه  اإىل  اخلايلة  ول��ف��ت 

يف   2022 ل�سنة  امل��ال��ي��ة  ال�����س��ن��دوق  ب��ي��ان��ات 

ال�سحف الر�سمية ا�ستنادا للمادة )18( من 

نظام �سندوق احلج، اإىل جانب ن�سرها على 

م�قع ال�سندوق الإلكرتوين.

  نب�ض البلد  – االغوار ال�شمالية 

يف  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  ق�سم  ك�����ادر  ن��ف��ذت   

ال�سمالية،  الأغ�ار  بل�اء  بلدية طبقة فحل 

العامة للغذاء  امل�ؤ�س�سة  بالتعاون مع مكتب 

تفتي�سية  ح��م��ل��ة  الأح�����د،  اأم�������س  وال�������دواء، 

امل�سارع  بلدة  �س�ق  يف  التجارية  املحال  على 

ال�سعبي. وال�س�ق 

وقال البلدية، يف بيان، اإنها اأغلقت خال 

احل��م��ل��ة اأح���د حم���ال ب��ي��ع م���ادة ال�����س��اورم��ا، 

اجلهات  من  تراخي�س  على  ح�س�له  لعدم 

اإ�سعارات لبع�س  اإىل حترير  اإ�سافة  املعنية، 

املحال التجارية والغذائية لت�س�يب بع�س 

ال�سحية. املخالفات 

واأك�������دت ال��ب��ل��دي��ة ا����س���ت���م���رار ح��م��ات��ه��ا 

ال�سحية،  اجلهات  مع  بالتعاون  الرقابية، 

ال�سحية  بال�سروط  اللتزام  �سمان  لغاية 

وج�دة الغذاء للم�ستهلكن.

  نب�ض البلد  – الطفيلة 

اأ���س��غ��ال حم��اف��ظ��ة الطفيلة  اأن��ه��ت م��دي��ري��ة 

ومن خال مقاول حملي اأعمال م�سروع ت��سعة 

واإعادة تاأهيل طريق اأب� بنا، والذي �سهد حزمة 

معيقات اأدت اإىل بطء اإجنازه اأمام حركة ال�سري ، 

وبتكلفة بلغت نح� ن�سف ملي�ن دينار.

املقطع  ف��اإن  امل�اطنن،  من  العديد  وبح�سب 

امل��روري الذي مت تنفيذه، والبالغ ط�له 2 كيل� 

من  امل��روري��ة  بامل�ستلزمات  �سم�له  يتطلب  مرت 

اإن�����ارة وم��ط��ب��ات مب���ا���س��ف��ات ف��ن��ي��ة، اإىل جانب 

حتذيرية  واإ�سارات  ف�سف�رية  وع�اك�س  خط�ط 

واإر�����س����ادي����ة ، ل���س��ي��م��ا اأم������ام م���در����س���ة جم���ادل 

ت�����س��اري��ف ملياه  اإق���ام���ة  اإىل ج��ان��ب  الأ���س��ا���س��ي��ة، 

�سامة  على  حفاظاً  واكتاف  واأر�سفة  الأمطار 

ال��ع��ام��ة يف  الأ���س��غ��ال  م�ستخدميه. وق���ال م��دي��ر 

اإجن��از  اإن  احلرا�سي�س،  عمر  املهند�س  الطفيلة 

هذا املقطع املروري من الطريق املل�كي نفذ بعد 

بالتعاون  جت��اوزه��ا،  مت  معيقات  جملة  معاجلة 

مع اإدارات املياه والكهرباء والت�سالت.

م�سروع  على  ط���راأت  ع��دة  تغيريات  اأن  وب��ن 

لي�سل  الطريق  م�سرب  ت��سعة  �سملت  الطريق 

اخل��ط��رة،  منعطفاته  وت������س��ع��ة  م����رتا،   11 اإىل 

ف�سا عن اإنارته وفق امل�ا�سفات الفنية.

واأ�ساف اأنه مت ا�ستكمال اأعمال تعبيد الطريق 

املقاول  مع  التفاق  بعد   ، الأ�سفلتية  باخللطات 

على النتهاء من تاأهيله قبل دخ�ل املنخف�سات 

امل�اطنن  للتقليل من معاناة  العميقة،  اجل�ية 

يف ا�ستخدام التح�يات اآلتي ا�ستحدثت لدامة 

ان�سيابية احلركة املرورية.

واأ�سار املهند�س احلرا�سي�س ، اإىل اإعداد خطة 

لتاأهيل عدد من الطرق الرئي�سية والفرعية يف 

حمافظة الطفيلة على م�ازنة العامن احلايل 

واملقبل منها: الطريق املل�كي باجتاه مناطق اأب� 

بنا والكرك، لفتا اإىل تنفيذ املرحلة الأوىل من 

تاأهيل الطريق املل�كي بتكلفة 1.5 ملي�ن دينار، 

فيما العمل جار على تاأهيل مقاطع من الطريق 

امل�������روري امل���ل����ك���ي يف م��ن��ط��ق��ة ب�����س��ريا ب��اجت��اه 

القاد�سية �سمن م�ازنة جمل�س املحافظة.

40 املحلي
رقم العدد 392

ورشة توعوية للمحافظة على البيئة في اربد

»اقتصاد النواب« تقر مواد بـ»معدل الشركات«

نب�ض البلد - فرح مو�شى

حتت رعاية مدير مديرية بيئة حمافظة 

جمعية  نظمت  العك�ر  ف�زي  املهند�س  اربد 

اأر�س ال�سنديان للتنمية البيئة ور�سة ح�ل 

الر�سمية  اجلهات  ودور  املجتمعي  ال�سل�ك 

اأم�س يف مقر اجلمعية يف  البيئة  يف حماية 

لل�ر�سة  رعايته  خال  ومن  اربد  حمافظة 

مديرية  مدير  العك�ر  ف���زي  املهند�س  اك��د 

ب��ي��ئ��ة حم��اف��ظ��ة ارب���د ع��ل��ى ����س���رورة العمل 

ال��ت�����س��ارك��ي ب��ن امل���ؤ���س�����س��ات امل��ع��ن��ي��ة واف���راد 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي يف اي��ج��اد ح��ل���ل مل���اج��ه��ة 

من  للحد  اجل��اد  والعمل  البيئية  الق�سايا 

دعم  على  العمل  فيه  ل�سك  ومم��ا  املل�ثات 

اجل���ه����د ال��ر���س��م��ي��ة واخل���ا����س���ة م���ن خ��ال 

ت�فري الدعم الازم للجمعيات وامل�ؤ�س�سات 

واملنظمات التي تبذل جه�دا جبارة لتنمية 

ال�����س��ل���ك امل��ج��ت��م��ع��ي ل��ل������س���ل اىل اف����راد 

وت�سمل  البيئة   على  احل��ف��اظ  يف  م���ؤه��ل��ن 

وتغيري  منهج  لبناء  التاأ�سي�س  اجله�د  هذه 

جديد  �سل�كي  ادراك  اىل  لل��س�ل  �سل�ك 

بناء  على  والعمل  البيئي  لا�ساح  ينظر 

الروؤى والفكار نح� بيئة امنة ونظيفة

املحافظة  ال�سياحة يف  دور مديرية  وعن 

ع���ل���ى ب��ي��ئ��ة امل�����اق����ع ال�����س��ي��اح��ة ب���ن ن��ائ��ب 

عبابنة  جهاد  ارب��د  �سياحة  مديرية  مدير 

ال�سياحية  امل���اق��ع  بيئة  على  املحافظة  ان 

تك�ن من خال عدة طرق وور���س وبرامج 

ا�ستخدام  ويتم  ال��ع��ام  م��دار  وعلى  متن�عة 

هذه الطرق وال�ساليب لدورها يف احلفاظ 

وم�اردها  وانظمتها  ال�سياحية  البيئة  على 

وتهدف اىل ت�عية امل�اطنن وخلق جمتمع 

م��ث��ق��ف يف ال��ت���ع��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى بيئة 

ال�سع�ر  خلق  و���س��رورة  ال�سياحية   امل���اق��ع 

بع�س  ان  العبابنة  يخفي  ومل   ، بامل�س�ؤولية 

حمافظة  م�ست�ى  على  ال�سياحية  املناطق 

اربد ما زالت بحاجة اىل جه�د تتح�ل مع 

التعاطي  يف  عامة  ثقافة  اىل  ال�قت  م��رور 

م���ع خم��ل��ف��ات ال��ت��ن��زه وادارت����ه����ا ع��ل��ى نح� 

القت�سادية  القيمة  على  للحفاظ  متقدم 

لل�سياحة.

وا�سار ، مدير احلراج يف مديرية الزراعة 

دور  ان  اخل�����س��اون��ة  علي  ارب���د  حمافظة  يف 

ال�سجار  املحافظة على  مديرية احلراج يف 

لا�سخا�س   وامل��م��ل���ك��ة  ال��ع��ام��ة  احل��رج��ي��ة 

تعاين  التي  البيئية  امل�ساكل  اه��م  ان  وب��ن 

ال��ن��ف��اي��ات  ب��رتاك��م  تتمثل  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ن��ه��ا 

حت��ت ال���س��ج��ار والع���ت���داء ع��ل��ى ال���س��ج��ار 

احل��رج��ي��ة م��ن خ��ال ام��ا حرقها وم��ن ثم 

تقطيع  خ��ال  م��ن  او  للبيع  احلطب  جمع 

او تك�سري الغ�سان ولنف�س ال�سبب ال وه� 

بيع احلطب  عدا عن رمي النفايات وب�سكل 

ع�����س���ائ��ي وغ��ريه��ا ، م����ؤك���دا ع��ل��ى ���س��رورة 

تغليظ العق�بات للمخربن.

واو�����س����ت رئ��ي�����س��ة ج��م��ع��ي��ة ال�����س��ن��دي��ان 

اجتهات  تغيري  ���س��رورة  على  غ���امن��ة  ام��ل 

نظرة  خلق  على  والعمل  الف��راد  و�سل�كات 

بهدف  البيئة  نح�  الف����راد  ل��دى  خمتلفة 

اي��ج��اد جم��ت��م��ع م��ه��ت��م يف ال��ب��ي��ئ��ة و���س��رورة 

ا����س���راك اجل���ه���ات احل��ك���م��ي��ة وامل���ؤ���س�����س��ات 

يف  واجلامعات  وامل��دار���س  اخلا�س  والقطاع 

البيئية  للم�سكات  املنا�سبة  احلل�ل  ايجاد 

الف���راد  لتثقيف  امل�����س��ت��دام  اجل��ه��د  وزي�����ادة 

ال�سل�ك  ق�سية  ح���ل  العام  وعيهم  وزي���ادة 

البيئي لديهم من خال حمات الت�ع�ية 

الر�سائل  اي�سال  على  فعالية  الكرث  ك�نها 

اىل اجلمه�ر وحتقيق الهداف

اأربد  بلدية  يف  البيئة  ق�سم  مدير  وعرب، 

البلدية  دور  ال�����س��ي��اوي  م���اأم����ن  ال��ك��ربى 

 ، نقلها  وعملية  ال��ن��ف��اي��ات  م��ع  التعامل  يف 

م����ؤك���دا ع��ل��ى ����س���رورة ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ثقافة 

النا�س وعدم رمي   �سل�كيات  العيب وتفعيل 

ال��ن��ف��اي��ات يف ج��ان��ب احل���اوي���ات لن ع��ام��ل 

ال����ط���ن وج����ده ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى دمي���م��ة 

النظافة .

نب�ض البلد  – عمان 

 اأق������رت جل��ن��ة الق���ت�������س���اد وال���س��ت��ث��م��ار 

النيابية، خال اجتماع عقدته اأم�س الأحد، 

م�اد  عدًدا من  النرب،  النائب عمر  برئا�سة 

م�����س��روع ق��ان���ن م��ع��دل ل��ق��ان���ن ال�����س��رك��ات 

ل�سنة 2022.

ال�سناعة  وزي���ري  بح�س�ر  ال��ن��رب  واك���د 

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

والدولة لل�س�ؤون القان�نية نان�سي منروقة، 

وممثلن عن دائرة مراقبة ال�سركات وهيئة 

اللجنة  ان  البن�ك،  املالية وجمعية  الأوراق 

امل��ق��رتح��ات  ب��ع��ن الع��ت��ب��ار جميع  ���س��ت��اأخ��ذ 

والت��سيات املقدمة اليها واملتعلقة مب�سروع 

اإىل  ال��س�ل  بغية  وذل��ك  ال�سركات  قان�ن 

قان�ن  ي�اكب روؤية التحديث القت�سادي.

يهدف  ال�سركات”  “معدل  اأن  واأ���س��اف 

مبمار�سة  املرتبطة  الج��راءات  ت�سهيل  اإىل 

ال�����س��رك��ات وت��ب�����س��ي��ط��ه��ا مب���ا يقلل  اع���م���ال 

ال�قت وي�فر اجلهد والكلف على ال�سركاء 

وامل�ساهمن يف ال�سركات.

وت����اب����ع ال���ن���رب اأن�������ه، وب��ح�����س��ب م�����س��روع 

تناف�سية  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  ف��اإن��ه  ال��ق��ان���ن، 

ت�سجيل  وي��ح��ف��ز  امل��م��ل��ك��ة  يف  الع��م��ال  بيئة 

ال�����س��رك��ات وال���س��ت��ث��م��ارات الج��ن��ب��ي��ة فيها، 

املرتبطة  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ا���س��ت��ق��رار  وي�����س��م��ن 

ب�����س��رك��ات راأ�������س امل�����ال امل���غ���ام���ر مب���ا يحفز 

ت�سجيل هذا الن�ع من ال�سركات التي ت�سهم 

وتدعم  الإقت�سادية  التنمية  عجلة  دفع  يف 

واملت��سطة،  وال�سغرية  النا�سئة  ال�سركات 

الت�سريعات  م��ع  الن�����س��ج��ام  يحقق  ان��ه  كما 

فيها  مب��ا  الع��م��ال  مبمار�سة  العاقة  ذات 

قان�ين الع�سار والوراق املالية.

م�����ن ج���ه���ت���ه���م، اأك�������د ال������ن�������اب: ����س���رار 

عاي�س  وه��اي��ل  امل��دان��ات  وامي��ن  احلرا�سي�س 

وي��زن  ي��ا���س��ن  وع��ب��ي��د  يحيى  اب���  و�سليمان 

الزي�د  وعمر  م�س�قه  وع��دن��ان  ال�سديفات 

�سرورة  على  الدعجة  وامغري  العت�م  وزيد 

تع�د  مبا  والآراء  املقرتحات  لكل  ال�ستماع 

باملنفعة على امل�سلحة العامة.

املعدل  القان�ن  اأن  ال�سمايلة  بن  بدوره، 

ي��اأت��ي �سمن   2022 ل��ع��ام  ال�����س��رك��ات  ل��ق��ان���ن 

القت�سادي  لا�ساح  القت�سادية  الروؤية 

ال�ستثمارية  البيئة  ق��ان���ن  م��ع  ب��ال��ت���ازي 

الذي اقر العام املا�سي.

من  جملة  احل�س�ر  ق��دم  ناحيتهم،  م��ن 

الق���رتاح���ات واملُ��اح��ظ��ات ح����ل ال��ق��ان���ن، 

والتي من �ساأنها اإثرائه وجت�يده.
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إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  م�سك املدينة لال�سترياد والت�سدير ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 32339 ( 

بتاريخ ) 2013/4/23(

كانت  �سواء  ال�سركة  جت��اه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : خالد �سليمان حمدان النجار

عنوان امل�سفي : �ساحية احلج ح�سن – هاتف :0795727828

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

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

املدينة  م�سك  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  والت�سدير  لال�سترياد 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )32339( بتاريخ  2013/4/23  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2022/12/27  

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

خالد �سليمان حمدان النجار م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

�ساحية احلج ح�سن – هاتف :0795727828

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة خالد وا�سماعيل �سمور 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )59365( بتاريخ 

2001/4/1 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

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

) االترجة للعطارة واالع�ساب ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )164040( 

با�سم ) با�سمة بهجت طالب طالب ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عبدالرحمن حممد 

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

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

املحمول   ( التجاري  اال�سم  ب��اأن  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�سماء 

اال�سطوري( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم 

) 199169( با�سم ) حمزة حممد �سليمان احلديدي ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم

امللكيةا حجة على الغري من تاريخ ن�سر   ) هيثم حممد �سليمان احلديدي ( وتعترب عملية نقل 

هذا االعالن .

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ح�سن ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

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

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  امل�سجل  و   ) للتجارة  ال��زرق��اء  االر���ض  موؤ�س�سة   (

رامي   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) �سباح  �سبتي  م�سباح  طارق   ( با�سم   )245634(

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

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

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

) مطعم زمن اخلري ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )258911( با�سم ) خالد 

حممد ا�سعد الع�سفور ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سياء حممد عبد اللطيف عطوه ( 

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

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

التجميل  مواد  لتجارة  والنبيلة  النبيل  �سركة  دائني  من  اأرجو 

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

) 50513( بتاريخ ) 2018/2/12(

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : مراد حممد احمد الزعبي 

عنوان امل�سفي : ال�سلط – هاتف : 0772345960

م�سفي ال�سركة

اعــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

قرر  قد  االعلى  التنظيم  جمل�ض  ان   1966 ل�سنة   )  79  ( رق��م  واالبنية 

بقراره  رقم ) 1777/6 ( تاريخ 2022/11/24  املوافقة على خمطط  الغاء 

واحداث �سوارع تنظيمية �سمن احلو�ض رقم )5( اللبه من ارا�سي ناعور يف 

بلدية ناعور / لواء ناعور .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ض ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن يف اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء البادية ال�سمالية ومكاتب بلدية ام 

اجلمال اجلديدة وتقدمي اعرتا�ساتهم لدى دائرة التنظيم يف وزارة االدارة 

املحلية خالل مدة �سهر من تاريخ  ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى
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منحتان أوروبيتان لالردن لدعم سيادة القانون واألمن الغذائي 

بقيمة 64 مليون يورو 

  نب�ض البلد – عمان 

 اأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدويل، 

اليوم الأحد، عن منحتني مقدمتني للأردن 

مليون   64 بقيمة  الأوروب������ي  الحت����اد  م��ن 

القانون  �سيادة  دع��م  برناجمي  لدعم  ي��ورو، 

والأمن الغذائي.

التخطيط  ووقع على التفاقيتني وزيرة 

وال��ت��ع��اون ال����دويل زي��ن��ه ط���وق���ان، و���س��ف��رة 

ب��ع��ث��ة الحت������اد الأوروب���������ي يف ع���م���ان م��اري��ا 

هادجيثودو�سيو.

اأم�س  ال����وزارة،  ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن  وبح�سب 

39 مليون  الأحد، تبلغ قيمة املنحة الأوىل 

ي����ورو م��وج��ه��ة م���ن خ���لل امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة 

لتنفيذ برنامج دعم �سيادة القانون يف الأردن، 

وتهدف اإىل دعم اجلهود والإ�سلحات التي 

خلل  م��ن  ال��ع��دل  ق��ط��اع  يف  الأردن  ينفذها 

وال�سفافية  وامل�ساءلة  واجل��ودة  الأداء  تعزيز 

خلدمات العدالة والإج��راءات اجلنائية، مبا 

يتوافق مع املعاير الدولية.

الحت��اد  قدمها  ال��ت��ي  الثانية  املنحة  اأم���ا 

ي���ورو،  25 م��ل��ي��ون  ل����لأردن تبلغ  الأوروب�����ي 

كمنحة اإ���س��اف��ي��ة ل��دع��م الأم����ن ال��غ��ذائ��ي يف 

امل�ستمرة  للتبعات  الت�سدي  ب��ه��دف  اململكة 

ل���لأزم���ات اخل��ارج��ي��ة ك���الأزم���ة ال��رو���س��ي��ة-

تنفيذ  دع���م  يف  �ست�سهم  ال��ت��ي  الأوك���ران���ي���ة 

ال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

املنح  ه��ذه  اإن  التخطيط،  وزي���رة  وق��ال��ت 

�ست�ساهم يف  الأوروب����ي  الحت���اد  م��ن  املقدمة 

دعم جهود احلكومة التنموية والإ�سلحية 

وتتما�سى مع م�سارات التحديث القت�سادية 

والإدارية وال�سيا�سية.

واأ�سافت اأن الحتاد الأوروبي يعد من اأهم 

�ساهمت  حيث  ل��لأردن،  التنمويني  ال�سركاء 

اأنواعها  ومبختلف  قدمها  التي  امل�ساعدات 

يف  مي�سرة  وق��رو���س  مالية  منح  �سكل  على 

ت��ن��ف��ي��ذ ال���رام���ج الإ���س��لح��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة 

ل�������لأردن وب����رام����ج وم�������س���اري���ع يف ق��ط��اع��ات 

حيوية هامة، وتوفر املنح للدعم القطاعي 

م��ن خ���لل امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة، وامل�����س��اه��م��ة يف 

التخفيف من التحديات القت�سادية واملالية 

ارتفاع  عن  الناجمة  خا�سة  يواجهها،  التي 

اأ���س��ع��ار ال��ط��اق��ة وال���غ���ذاء ب�����س��ب��ب ت��داع��ي��ات 

الأزم��ات اخلارجية، اإىل جانب حتمل تبعات 

وال�سغوط  ال�سوريني  اللجئني  ا�ست�سافة 

املختلفة  القطاعات  يف  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة  على 

وكذلك على املجتمعات امل�ست�سيفة لهم.

اأن  اإىل  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزي��������رة  واأ�������س������ارت 

وامل�ساريع  ال��رام��ج  على  يعملن  اجلانبني 

م�����س��ارات  م��ع  تتما�سى  ال��ت��ي  الأول���وي���ة  ذات 

القت�سادي  ال��ث��لث��ة  والإ����س���لح  التحديث 

اأول����وي����ات  وك���ذل���ك  والإداري  وال�����س��ي��ا���س��ي 

الأوروب�����ي  والحت�����اد  الأردن  ب���ني  ال�����س��راك��ة 

ال�سنوات  متعدد  امل�ساعدات  برنامج  واإط���ار 

لتداعيات  وال�ستجابة   2024 –  2021
الأزم���������ة ال�������س���وري���ة يف جم�������الت ال��ت��ع��ل��ي��م 

والإ���س��لح��ات الق��ت�����س��ادي��ة، ودع���م ال��ري��ادة 

لتنفيذ  املوؤ�س�سي  والدعم  اخلا�س  والقطاع 

واحلماية  اجلانبني،  بني  ال�سراكة  اأول��وي��ات 

الجتماعية، والناقل الوطني للمياه.

ال�سكر والم��ت��ن��ان  ال���وزي���رة ع��ن  وع���رت 

ح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��اً ل���لحت���اد الأوروب��������ي على 

ا�ستمرار توفر الدعم املايل والفني للأردن، 

م�سرة اإىل العلقات التاريخية التي تربط 

جللة  وج��ه��ود  الأوروب�����ي  ب��الحت��اد  الأردن 

امللك ولقاءاته مع م�سوؤويل الحتاد الأوروبي 

يف تعزيز اأوا�سر هذه العلقات.

الحتاد  بعثة  �سفرة  اأ�سادت  جانبها،  من 

هادجيثودو�سيو،  م��اري��ا  ع��م��ان  يف  الأوروب����ي 

بال�سراكة طويلة الأمد بني الحتاد والأردن، 

اأن »التفاقيات املوقعة جت�سد التزام  موؤكدة 

من  الأردن  م��ع  ال��ت��ع��اون  مبوا�سلة  الحت���اد 

اأج�����ل ت��ع��زي��ز ق��ط��اع��ني رئ��ي�����س��ي��ني مي�����س��ان 

والأم��ن  الق�سائي  النظام  اأردين،  ك��ل  حياة 

الغذائي«.

واأ����س���اف���ت اأن حت��دي��ث وك�����الت ال��ع��دال��ة 

جتاه  الأردن  التزام  �سيمثل  القانون  واإن��ف��اذ 

نهج حقوق الإن�سان واملتمحور حول املواطن 

يف ال��ع��دال��ة والأم������ن، و���س��ي�����س��اه��م اأي�����س��اً يف 

حت��ق��ي��ق الأه���������داف ال���ط���م���وح���ة ل��ل��ت��ح��دي��ث 

ال�سيا�سي امل�ستمر والإ�سلحات القت�سادية 

والإدارية.

التدخل  ه��ذا  اأن  على  ال�سفرة  و���س��ددت 

ي��اأت��ي يف ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب وي��ه��دف اإىل دع��م 

الأردن  يف  ال���غ���ذائ���ي  الأم�����ن  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

تعزيز  خ��لل  م��ن  ملمو�سة  نتائج  وحتقيق 

احل�ساد املائي وزراعة احلبوب الأ�سا�سية.

واملنعة« للحتاد  الغذاء  »مرفق  اأن  يذكر 

الأوروب��ي، يهدف اإىل دعم تدخلت حمددة 

م�سممة وفقاً لل�سياق والحتياجات املحلية، 

الأك��ر  ال�سركاء  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  ويركز 

الغذائي  الأم��ن  على  التاأثرات  من  ت�سرراً 

العاملي ب�سبب الأزمة الرو�سية الأوكرانية.

2023 /  1  /  30  االثنني 

الصفدي: تسريع عمليات الشحن بين البلدين والخط فرصة لزيادة صادرات المملكة 

خط مالحي بحري بين األردن وأمريكا يعزز من حركة الصادرات 
نب�ض البلد  - دينا حمادين 

اأع���ل���ن يف ال��ع��ق��ب��ه اأم�������س الأح�����د ع���ن اف��ت��ت��اح 

ال��ب�����س��ائ��ع  ل��ن��ق��ل  ب���ح���ري  خ����ط  اأول  وت��ف��ع��ي��ل 

واحلاويات بني ميناء حاويات العقبة والوليات 

املتحدة الأمريكية .

وق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة تطوير 

ال��ع��ق��ب��ة ح�����س��ني ال�����س��ف��دي ان ت��ف��ع��ي��ل  اخل��ط 

يهدف  والردن  املتحدة  ال��ولي��ات  بني  البحري 

اإىل ت�سريع عمليات ال�سحن بني البلدين لتكون 

ب��ح��د اأق�����س��ى 23 ي��وم��ا ب���دل م��ن 35 وه���و ما 

ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  ال��وق��ت واجل��ه��د على  ي��وف��ر 

والتجاري داخل اململكة. 

تفعيل  �سمن  ج���اء  اخل���ط  اف��ت��ت��اح  اأن  واأك����د 

اتفاقية التجارة احلرة بني البلدين حيث يعتر 

فر�سة جيدة لزيادة �سادرات اململكة والو�سول 

لأ�سواق جديدة. 

واأ����س���ار اأن���ه مت ق��ب��ل ي��وم��ني اأع��ل��ن يف �سركة 

منطقة  ت��زوي��د  ا�ستثمار  ع��ل��ى  العقبة  ت��ط��وي��ر 

القويرة ال�سناعية بالغاز ال�سناعي مما �سيوفر 

لدى  رئي�سيا  حتديا  تعتر  التي  الطاقة  بكلف 

امل�سانع وال�سركات يف الأردن. 

ا�سرتاتيجية  اأننا و�سعنا  ال�سفدي  ا�ساف  و 

متو�سطة الأم���د يف ع��دة جم���الت وت��رك��ز على 

اأرب���ع���ة ج���وان���ب اه��م��ه��ا ال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ن��اع��ي 

وال�سياحي يف العقبة واملثلث الذهبي والتدريب 

وتوفر  ال�ستثمار  لدعم  واللوج�ستيات  املهني 

فر�س عمل جديدة، 

م��ب��ي��ن��ا اأن ال�����س��رك��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل 

وال��ت�����س��ارك��ي��ة م��ع ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام و اخل��ا���س 

امللك  ج��لل��ة  اأراده�����ا   كما  العقبة  دور  لتعزيز 

م�ستوى  ع��ل��ى  ا���س��ت��ث��م��اري��ا  و  لوج�ستيا  م��رك��زا 

يف  العقبة  تطوير  اهتمام  اىل  منوها  اإقليمي، 

ملف البيئة اخل�سراء واملتطلبات العاملية الذي 

�سينعك�س بدوره على املوانئ والبواخر والوقود 

والطاقة امل�ستدامة والطاقة البديلة.

بدوره قال مدير عام اجلمارك الواء جمارك 

جلل الق�ساة انطلقا من حر�سنا على تعزيز 

ال�سادرات الوطنية ومتييزها من خلل تقليل 

للنتقائية  بخ�سوعها  والك��ت��ف��اء  الإج�����راءات 

اإىل  املحتويات  كافة  دخ��ول  مبجرد  اجلمركية 

اإج��راءات  من  الوطني  ال�سادر  اإعفاء  مت  امليناء 

اإ���س��دار  يتم  حيث  ال�����س��ادر   مكتب  يف  امل�ساهدة 

الإج���راءات  ا�ستكمال  بعد  اإلكرتونياً  الت�سريح 

على البيان ح�سب الأ�سول. 

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

القت�سادية اخلا�سة نايف الفايز ان اخلطوط 

امل��لح��ي��ة اجل���دي���دة ت��ع��د نقلة ن��وع��ي��ة يف ع��امل 

النقل البحري املبا�سر من العقبة اىل الوليات 

و  ال���وق���ت  امل��ت��ح��دة الم��ري��ك��ي��ة ح��ي��ث يخت�سر 

واىل  احل��اوي��ات من  و  الب�سائع  نقل  اجلهد يف 

ق��ادر  احل��اوي��ات  ميناء  اأن  على  م�سددا  العقبة 

ال�سادرات  و  ال����وارادات  كافة  مع  التعامل  على 

ا�سارة  النوعيه يف  البحرية  عر هذا اخلطوط 

على  ت��ع��ود  ال��ت��ي  الكبرة  ال��ف��ائ��دة  اىل  وا�سحة 

التجار و امل�ستوردين الردنيني حتديدا يف نقل 

كافة م�ستورداتهم و �سادراتهم عر هذا اخلط 

احليوي بديل .

ع��م��ان فتحي  غ��رف��ة �سناعة  رئ��ي�����س  وا���س��اد 

للعمل  امل�سرتكة  و  املبذولة   باجلهود  اجلغبر 

العقبة  مابني  بحري  خط  وتفعيل  افتتاح  على 

على  ايجابا  �سينعك�س  مما  املتحدة  ال��ولي��ات  و 

ا�سواق  ال�����س��ادرات الردن��ي��ة و فتح  زي���ادة حجم 

جديدة اأمامها.

غ��رف��ة  ادارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ق����ال  ب������دوره 

التجارة المريكية يف عمان �سامر جودة ان دفع 

عجلة النمو القت�سادي هي م�سوؤولية م�سرتكة 

اأم����ام اجل��م��ي��ع م�����س��ي��دا ب��ج��ه��ود ���س��رك��ة تطوير 

العقبة وميناء احلاويات يف افتتاح و تفعيل هذا 

رفع  يف  �سي�ساهم  وال��ذي  الهام  البحري  اخل��ط 

وترة القت�ساد و ال�ستثمار و تعزيز دور العقبة 

كواجهة ا�ستثمارية و اقت�سادية .

ورشة حول التداخل بين انظمة
 الجيل الخامس وأجهزة تحديد 

االرتفاعات الراديوية

العسعس: الحكومة ستدفع
 رواتب العسكريين لمن تقاعد قبل 

سن 45 عاما

صندوق النقد: خطة حكومية
 لخفض الدين العام األردني باستثناء 

»الضمان« إلى %80

 نب�ض البلد – عمان 

نظمت هيئة تنظيم قطاع الت�سالت اليوم 

الأحد، ور�سة عمل متخ�س�سة حول » التداخل 

ب���ني اأن���ظ���م���ة اجل���ي���ل اخل���ام�������س ل��لت�����س��الت 

واأجهزة حتديد الرتفاعات الراديوية العاملة 

تنظيم  هيئة  م��ع  بالتعاون   « ال��ط��ائ��رات  على 

الطران املدين ومنظمه الطران العاملية.

رئي�س  ق���ال  اأم�����س،  للهيئة  ب��ي��ان  وبح�سب 

جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة امل��ه��ن��د���س ب�����س��ام 

وتكنولوجيا  الت�����س��الت  قطاع  اإن  ال�سرحان 

امل�ستوى  على  الأ�سرع تطوراً  يعتر  املعلومات 

العاملي، ول بد لبقية القطاعات الإنتاجية اأن 

والفائدة  القطاع  ه��ذا  �سمن  التطور  تواكب 

منه لأبعد احلدود، حيث تعتر تقنية اجليل 

من  �سبقتها  مل��ا  الطبيعي  ال��ت��ط��ور  اخل��ام�����س 

تقنيات الت�سالت، بدءاً من التلغراف و�سوًل 

لتقنيات الت�سالت املتنقلة من تقنية اجليل 

الأول اإىل تقنية اجليل اخلام�س.

واأ�����س����اف اأن�����ه ع��ن��د احل���دي���ث ع���ن اجل��ي��ل 

اخلام�س، فمن املوؤكد انه باإمكانياته يف تقدمي 

اخلدمات �سيعود بالنفع على �سناعة الطران 

كغرها من ال�سناعات والقطاعات احلياتية، 

الطران احلالية،  يعزز تطبيقات  وعلى نحو 

ول��ك��ن يف امل��ق��اب��ل ب���رزت خم���اوف م��ن ت��داخ��ل 

اإر�سال �سبكات اجليل اخلام�س وما يت�سل بها 

من اأجهزة مع اأنظمة امللحة التي ت�ستخدمها 

ال��ط��ائ��رات مم��ا ق��د ي���وؤدي اإىل ح��دوث تداخل 

�سلبي على ال��رادارات امل�ستخدمة يف العمليات 

اخلام�س  اجليل  �سبكات  تداخل  لن  اجلوية، 

م���ع ت�����رددات اأج���ه���زة امل���لح���ة اجل���وي���ة ميكن 

املتخ�س�سة  ال��ط��ائ��رة  م��ع��دات  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  اأن 

وب��ال��ت��ايل ت�����س��ب��ح ه��ن��ال��ك اح��ت��م��ال��ي��ة ل��وق��وع 

وال�سحن  ال�سفر  عمليات  �سعيد  على  ح��وادث 

الدويل، حيث تابعت الهيئة هذا الأمر باهتمام 

ومت التفاق مع هيئة تنظيم الطران املدين 

لتحديد  م�����س��رتك  ع��م��ل  ف��ري��ق  ت�سكيل  ع��ل��ى 

ومتابعة  والفنية  التنظيمية  الأط���ر  وو���س��ع 

ال��ت��ط��ورات وال���درا����س���ات ال��ت��ي ت��ك��ف��ل تطبيق 

م�سغلي  وبالتن�سيق مع  الفنية  احللول  جميع 

خدمات الت�سالت اخللوية داخل اململكة ومبا 

دون  اخلام�س  اجليل  خدمات  اإط��لق  ي�سمن 

التاأثر على �سلمة امللحة اجلوية.

وت�����ت�����ن�����اول ور������س�����ة ال����ع����م����ل ال����ت����ي ت����اأت����ي 

مب�����س��ارك��ة م���ن���دوب���ني م���ن م�����س��غ��ل��ي ���س��ب��ك��ات 

اأوراجن،  )زي����ن،  ال��ع��ام��ة  املتنقلة  الت�����س��الت 

وجميع  امللكي  اجل��و  �سلح  ومندوبي  امنية( 

التطورات  اآخ��ر  الور�سة  مو�سوع  يف  املعنيني 

اخلام�س  اجليل  خ��دم��ات  برتخي�س  املتعلقة 

ل��لت�����س��الت وال���ت���داخ���ل ب���ني اأن��ظ��م��ة اجل��ي��ل 

اخل����ام���������س ل���لت�������س���الت واأج������ه������زة حت��دي��د 

الرتفاعات الراديوية للطائرات.

لحقاً  ي��اأت��ي  ال��ور���س��ة  انعقاد  اأن  اإىل  ي�سار 

فريق  قبل  من  عقدها  مت  التي  للجتماعات 

بني  التداخل  مو�سوع  مبتابعة  املكلف  العمل 

واأجهزة  للت�سالت  اخلام�س  اجليل  اأنظمة 

حت��دي��د الرت���ف���اع���ات ال���رادي���وي���ة ل��ل��ط��ائ��رات 

الطران  تنظيم  هيئة  مندوبي  من  وامل�سكل 

ومندوبي  امللكي  اجلو  �سلح  ومديرية  املدين 

هيئة تنظيم قطاع الت�سالت.

نب�ض البلد – عمان 

 ق�����ال وزي������ر امل���ال���ي���ة حم���م���د ال��ع�����س��ع�����س، 

التقاعدية  ال���روات���ب  ���س��ت��دف��ع  احل��ك��وم��ة  اإن 

»ملن  عاما   45 �سن  يكملوا  حتى  للع�سكريني 

يتقاعد منهم قبل �سن 45«.

جلنة  اج��ت��م��اع  خ���لل  الع�سع�س  واأ����س���اف 

ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وال�����س��ك��ان 

اأم�س الأحد، ملناق�سة م�سروع قانون  النيابية 

م��ع��دل ل��ق��ان��ون ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي ل�سنة 

ولن تتاأخر يف اأي  »مل  احلكومة  اأن   ،2022
ال�سمان  دف��ع م�ستحقات  الأي���ام يف  م��ن  ي��وم 

الج��ت��م��اع��ي واأم���وال���ه���م يف ���س��ل��م اأول����وي����ات 

احلكومة«.

وزي����ر ال��ع��م��ل وزي����ر ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

والتموين، قال اإن »الع�سكريني يتقاعدون يف 

�سن مبكر قبل 45 �سنة للحفاظ على ر�ساقة 

يتم  ل��ذل��ك  الأم��ن��ي��ة،  والأج��ه��زة  الع�سكريني 

و�سولهم  حتى  التقاعدية  روات��ب��ه��م  تغطية 

خ�سو�سية«. لهم  ولذلك  �سنة   45
واأ�ساف اأن »هذه التعديلت لن يكون لها 

اأي اأثر اقت�سادي �سلبي على �سندوق ا�ستثمار 

اأموال ال�سمان الجتماعي«.

لل�سمان  العامة  للموؤ�س�سة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

»ن�سبة  اإن  الجتماعي حممد الطراونة، قال 

�ستتحملها  ال��ع��م��ل  اإ����س���اب���ات  م��ق��اب��ل   2%
تخفي�س  ول���ذل���ك مت  ال��ع�����س��ك��ري��ة  امل��وؤ���س�����س��ة 

ا�سرتاكات الع�سكريني«.

رئي�سة جلنة العمل والتنمية الجتماعية 

وال�����س��ك��ان ال��ن��ي��اب��ي��ة مت����ام ال���ري���اط���ي، ق��ال��ت 

ال��ن��ي��اب��ي��ة« مع  »ال��ع��م��ل  اإن  ���س��اب��ق،  يف وق����ت 

والتي  احلكومة  من  ج��اءت  التي  التعديلت 

والأج��ه��زة  امل�سلحة  ال��ق��وات  مبطالب  تتعلق 

الأمنية وت�سهيل تقاعد ُمنت�سبيها.

���س��ت��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  وب��ي��ن��ت 

مكثفة مع املخت�سني للخروج بقانون ع�سري 

ُيلبي طموحات املواطنني.

نب�ض البلد -عمان 

قال �سندوق النقد الدويل، اإن احلكومة الأردنية 

املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  ال��ع��ام  ال��دي��ن  بخف�س  »ملتزمة« 

اأم��وال  ا�ستثمار  �سندوق  دي��ون  با�ستثناء  الإج��م��ايل 

ال�سمان الجتماعي اإىل »٪80 بحلول عام 2027«.

ويف تقرير تف�سيلي يف اختتام مراجعته اخلام�سة 

لرنامج الأردن املدعوم من ت�سهيل ال�سندوق املمدد، 

فاإن حتقيق ذلك يتطلب تنفيذا ثابًتا لتدابر اإيرادات 

ون��ف��ق��ات حم����ددة يف امل���راج���ع���ة ال���راب���ع���ة، وخ��ط��وات 

حا�سمة للحد من العجز يف �سركة الكهرباء الوطنية، 

وال�سعي لتح�سني توجيه الدعم ال�سامل لأ�سعار املواد 

الغذائية، مب�ساعدة فنية من �سندوق النقد الدويل، 

والعمل على احلد من العجز يف حالت الطوارئ.

تزال ملتزمة مبوا�سلة  »ل  اأن احلكومة  واأ�ساف 

املتو�سط،  امل��دى  على  العامة«  املالية  اأو���س��اع  �سبط 

لتعزيز  الإ�سلحات عالية اجلودة  الرتكيز على  مع 

حتمل  على  القدرة  �سمان  مع  العامة،  املالية  كفاءة 

ال��دي��ون، وذل���ك يف خ��ط��اب ن��واي��ا وج��ه��ه وزي���ر املالية 

ع��ادل  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  الع�سع�س، وحم��اف��ظ  حم��م��د 

يف  بن�سره  ال���دويل  النقد  �سندوق  وفو�سا  �سرك�س، 

تقرير املراجعة اخلام�سة.

ووف����ق ���س��ي��ن��اري��و و���س��ع��ه ال�����س��ن��دوق، ف���اإن���ه من 

الناجت  م��ن  ال��ع��ام  ال��دي��ن  ينخف�س  اأن  اأي�سا  املتوقع 

يف   77.5% اإىل  »ال�سمان«  دي��ون  با�ستثناء  املحلي 

2028، وبن�سبة %75.8 يف العام 2029، وبن�سبة 
يف   73.2% وبن�سبة   ،2030 العام  يف   73.9%

العام 2031.

المواصفات: منح )1600( شهادة مطابقة وإجراء )52( ألف 
فحص مخبرّي خالل 2022

»اقتصاد النواب« تقر مواد بـ »معدل الشركات«

نب�ض البلد – عمان 

قالت مدير عام موؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�س 

منح  اأّن  الّزهر  بركات  املهند�سة عبر  الأردنّية 

يعّد  الأردنية  اجلودة  وعلمة  املطابقة  �سهادات 

من اخلدمات املهمة التي تقدمها املوؤ�س�سة، حيث 

املوؤ�س�سة  يف  املطابقة  �سهادات  مديرية  اأ���س��درت 

مطابقة  ���س��ه��ادة   )1600(  )2022( ع���ام  خ���لل 

ومنحت )116( منتجاً علمة اجلودة الأردنّية.

ولتحقيق هدف املوؤ�س�سة بالرتقاء بن�ساطات 

اقت�سادية  تناف�سية  بيئة  خللق  املطابقة  تقييم 

جاذبة، فقد ح�سلت مديرية �سهادات املطابقة يف 

املوؤ�س�سة على العتماد من قبل مركز الإم��ارات 

ال���ع���امل���ي ل��لع��ت��م��اد يف جم����ال م��ن��ح »����س���ه���ادات 

املتطلبات  تلبية  بعد  وذل���ك  ل��لأغ��ذي��ة«،  ح��لل 

اللزمة للح�سول على هذا العتماد ومتطلبات 

للدول  واملقايي�س  امل��وا���س��ف��ات  معهد  موا�سفة 

القيا�سية  واملوا�سفات   ،SMIIC ال�سلمية 

ال��ذي مينح مزيداً  اخلليجية والأردن��ي��ة، الأم��ر 

من الّثقة ب�سهادات حلل التي متنحها املوؤ�س�سة 

الأردنية  الغذائية  املنتجات  اأمام  الأب��واب  ويفتح 

دون  وت�سديرها  العاملية  الأ���س��واق  يف  للمناف�سة 

احل��دود،  على  اإ�سافية  اإج���راءات  اأو  معيقات  اأي 

وقد مت منح )61( منتجاً �سهادة »حلل«، وو�سل 

اإىل  ال�سادرة للإر�سالّيات  عدد �سهادات »حلل« 

)321( �سهادة.

ال�سحية  احلماية  لتوفر  �سعيها  اإط���ار  ويف 

وال��ب��ي��ئ��ي��ة ف��ق��د حت��ّق��ق��ت امل��وؤ���س�����س��ة خ���لل ال��ع��ام 

مل��ن��ت��ج��ات  ���س��ه��ادة  م���ن ���س��ّح��ة )226(  امل��ن�����س��رم 

ع�������س���وي���ة، وم���ن���ح���ت ����س���ه���ادت���ني ل��ل��م��م��ار���س��ات 

 )GLOBAL G.A.P( اجلّيدة  الّزراعّية 

موا�سفة  متطلبات  بتحقيق  امل���زارع  ال��ت��زام  بعد 

ت��ه��دف  ح��ي��ث     .GLOBAL G.A.P
وم�ستدام  اآم��ن  زراع��ي  اإنتاج  اإىل  املمار�سات  هذه 

ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��ع��زي��ز ال��ف��ر���س��ة اأم�����ام امل����زراع 

لت�سدير منتجاتها للأ�سواق اخلارجية.

متنح  املوؤ�س�سة  ف���اإن  اأي�����س��اً  ال�ّسياق  ذات  ويف 

����س���ه���ادة »���س��م�����س��ي« مل��ن��ت��ج ال����لق����ط ال�����س��م�����س��ي 

لت�سخني  احل��راري  ال�سم�سي  والنظام  احل��راري 

باعرتاف متبادل من جميع  التي حتظى  املياه، 

ما  �سم�سي،  �سبكة  يف  الأع�����س��اء  العربية  ال���دول 

ي�سهل التبادل التجاري بني تلك الدول.

اأن  الزهر  املهند�سة  اأعلنت  اآخر  على �سعيد 

العام  اأجرت خلل  املوؤ�س�سة  وحدة املخترات يف 

املا�سي حوايل  )52000( فح�س خمري ملنتجات 

والهند�سّية،  والكيماوّية  الغذائّية  بني  تنّوعت 

امل��خ��ت��رات  وح�����دة  اأن  اإىل  ال���زه���ر  واأ������س�����ارت 

حا�سلة على العتماد لعّدة جمالت، اإىل جانب 

التفاهم  م��ذّك��رات  م��ن  العديد  املوؤ�س�سة  توقيع 

واملخترات  املوؤ�س�سة  ب��ني  تفاهم  م��ذّك��رة  منها 

ت على تبادل املعلومات واملعارف  الع�سكرية، ن�سّ

وت��دري��ب  امل�����س��رتك��ة،  ال��ع��م��ل  املتعلقة مب��ج��الت 

ال��ف��ن��ي��ني ال��ع��ام��ل��ني يف خم���ت���رات ال��ط��رف��ني، 

ومواءمة طرق التحليل امل�ستخدمة يف خمترات 

اأو  حملياً  املعتمدة  للمرجعيات  وفقاً  الفريقني 

دولّياً

نب�ض البلد – عمان 

 اأقرت جلنة القت�ساد وال�ستثمار النيابية، خلل 

اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه اأم�����س الأح����د، ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ائ��ب عمر 

لقانون  معدل  قانون  م�سروع  م��واد  من  ع��دًدا  النر، 

ال�سركات ل�سنة 2022.

والتجارة  ال�سناعة  وزي���ري  بح�سور  ال��ن��ر  واك���د 

وال���ت���م���وي���ن  ي��و���س��ف ال�����س��م��ايل، وال����دول����ة ل��ل�����س��وؤون 

القانونية نان�سي منروقة، وممثلني عن دائرة مراقبة 

ال��ب��ن��وك،  وجمعية  امل��ال��ي��ة  الأوراق  وه��ي��ئ��ة  ال�����س��رك��ات 

املقرتحات  جميع  الع��ت��ب��ار  بعني  �ستاأخذ  اللجنة  ان 

قانون  مب�سروع  واملتعلقة  اليها  املقدمة  والتو�سيات 

ال�سركات وذلك بغية الو�سول اإىل قانون  يواكب روؤية 

التحديث القت�سادي.

ت�سهيل  اإىل  يهدف  ال�سركات«  »معدل  اأن  واأ���س��اف 

الج��������راءات امل��رت��ب��ط��ة مب��م��ار���س��ة اع���م���ال ال�����س��رك��ات 

وتب�سيطها مبا يقلل الوقت ويوفر اجلهد والكلف على 

ال�سركاء وامل�ساهمني يف ال�سركات.

فاإنه  القانون،  م�سروع  وبح�سب  اأن��ه،  النر  وتابع 

اململكة  يف  الع���م���ال  بيئة  تناف�سية  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم 

ويحفز ت�سجيل ال�سركات وال�ستثمارات الجنبية فيها، 

راأ�س  ب�سركات  املرتبطة  الت�سريعات  ا�ستقرار  وي�سمن 

املال املغامر مبا يحفز ت�سجيل هذا النوع من ال�سركات 

التي ت�سهم يف دفع عجلة التنمية الإقت�سادية وتدعم 

ان��ه  ك��م��ا  النا�سئة وال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�����س��رك��ات 

يحقق الن�سجام مع الت�سريعات ذات العلقة مبمار�سة 

العمال مبا فيها قانوين الع�سار والوراق املالية.

من جهتهم، اأكد النواب: �سرار احلرا�سي�س وامين 

وعبيد  يحيى  اب���و  و�سليمان  ع��اي�����س  وه��اي��ل  امل���دان���ات 

يا�سني ويزن ال�سديفات وعدنان م�سوقه وعمر الزيود 

ال�ستماع  �سرورة  على  الدعجة  وامغر  العتوم  وزي��د 

لكل املقرتحات والآراء مبا تعود باملنفعة على امل�سلحة 

العامة.

لقانون  املعدل  القانون  اأن  ال�سمايلة  بني  ب���دوره، 

القت�سادية  الروؤية  �سمن  ياأتي   2022 لعام  ال�سركات 

ل��ل���س��لح الق��ت�����س��ادي ب��ال��ت��وازي م��ع ق��ان��ون البيئة 

ال�ستثمارية الذي اقر العام املا�سي.

من ناحيتهم، قدم احل�سور جملة من القرتاحات 

اإثرائه  �ساأنها  من  والتي  القانون،  ح��ول  واملُلحظات 

وجتويده.
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عمليات القدس.. دالالت وأبعاد
نب�ض البلد – وكاالت 

ث���وار فل�سطني  ، ���س��رب  ن��وع��يٍّ بفعل م��ق��اوٍم 

تتجاوز  املحتلة  ال��ق��د���س  يف  ج��دي��دة  م��ع��ادالت 

العمل الفدائي املبا�سر؛ فاملدينة املحتلة مهمة 

املدينة،  والعقيدة ورمزية  من جهة اجلغرافيا 

اأن  امل�ستوطنني االأمن يف �سوارعها يدلل  وفقد 

والع�سكرية مل حتمه  االأمنية  االحتالل  جهود 

يف عا�سمته املزعومة.

اأكرث ما يقلق االحتالل هو جناح املقاومني 

يف ا����س���ت���ه���داف ج��ب��ه��ت��ه ال���داخ���ل���ي���ة ال���ت���ي تعد 

مع  ال�سراع  يحتدم  عندما  ال��رخ��وة  خا�سرته 

يف  العملية  ك��ان��ت  اإذا  ��ة  خ��ا���سّ الفل�سطينيني؛ 

اأنها  التي يعزز االحتالل دوماً  املحتلة  القد�س 

حتت  ال��ك��رى  القد�س  واأن  امل��وح��دة،  عا�سمته 

�سيادته االأمنية الكاملة.

ال�سهيد  التي نفذها  القد�س  وحتمل عملية 

جده  ا�سم  على  �سمّي  ع��اًم��ا،   21 علقم  خ��ري 

ال�سهيد الذي ا�ست�سهد طعًنا ب�سكني م�ستوطن 

ت��اله��ا م��ن عملية  1998، وم���ا  ع���ام  اإره���اب���ي 

عمليات  م��ن  �سبقهما  وم��ا  �سلوان،  يف  بطولية 

والزمان  باملوقع  تتعلق  كبرة  دالالت  مماثلة، 

والعقائدية،  الوطنية  املحتلة  القد�س  ورمزية 

وح�����س��ور اأه����ل ال��ق��د���س دوم�����اً يف ال���دف���اع عن 

هويتهم وحقوقهم.

خ�صو�صية القد�س

جامعة  ق�سية  املحتلة  القد�س  كانت  دوم���اً 

واالإ�سالمية  العربية  ال�سعوب  واإمي���ان  مل�ساعر 

االإ�سرائيلي،  االحتالل  من  حتريرها  ب�سرورة 

طوال  واالإ�سالمية  العربية  هويتها  وا�ستعادة 

وامل�سروع  الفل�سطينيني  ب��ني  ال�سراع  م��راح��ل 

ال�سهيوين.

ال�سئون  يف  اخل��ب��ر  م�سلح،  حممد  وي��وؤك��د 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، اأن ع��م��ل��ي��ات امل��ق��اوم��ة االأخ����رة 

اأوىل  دالالت؛  ع���دة  حت��م��ل  املحتلة  ال��ق��د���س  يف 

القد�س  حتييد  يف  ف�سل  االحتالل  اأن  دالالتها 

يف  ينجح  ومل  ال�����س��راع،  تفا�سيل  م��ن  املحتلة 

ح�����س��م واق����ع امل��دي��ن��ة امل��ق��د���س��ة ل�����س��احل��ه اآم��ن��ة 

وموحدة كما يزعم.

وي�������س���ر م�����س��ل��ح ل�����«امل����رك����ز ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

قوية  »وق��وع عملية مقاومة  اأن  اإىل  ل��الإع��الم« 

لالحتالل  االأم��ن��ي  ال��ع��بء  م��ن  يزيد  بالقد�س 

ث����اأري بعد  ن�����س��ايل  العملية ه��ي ع��م��ل  ه��ن��اك، 

بينهم  ج��ن��ني  يف  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني   9 ا���س��ت�����س��ه��اد 

م�����س��ّن��ة، ال��ع��م��ل��ي��ة ���س��اع��ف��ت ال���داف���ع ال��وط��ن��ي 

اأن  للفل�سطينيني، االحتالل ف�سل يف خمططه 

عن  املحتلة  فل�سطني  جغرافيا  نظريته  تف�سل 

بع�سها«.

وتعد عمليات القد�س املحتلة تاأكيداً لقاعدة 

التي  امل��ق��اوم��ة  الفل�سطينية  ال�����س��اح��ات  وح���دة 

جتّلى  وق��د   ،48 واأر�����س  بال�سفة  غ��زة  جتمع 

ذل���ك ب��و���س��وح يف م��ع��رك��ة ���س��ي��ف ال��ق��د���س ع��ام 

اأر�س  بكامل  الفل�سطينيون  هّب  حني   2021
فل�سطني املحتلة اإمياناً بوحدة الدم والهوية.

اأن اخل�����س��ارة  اإع������الم االح����ت����الل  واع������رف 

امل�ستوطنني  قتلى  ع���دد  م��ع  ال���دم  يف  ال��ك��ب��رة 

الكبر الذي زاد عن 7، واإ�سابة 12، يدلل على 

قدرات متطورة يف العمليات الفردية وا�ستخدام 

ال�سالح يف امليدان يف مكان يعد جوهر ال�سراع 

منذ نكبة فل�سطني عام 1948م.

ويقول اإبراهيم حبيب، املحلل ال�سيا�سي،: اإن 

جناح عملية القد�س املحتلة التي نفذها البطل 

خري علقم يعك�س حجم ال�سعف االإ�سرائيلي 

حكومات  الأن  و�سيا�سية؛  اأمنية  م�ستويات  على 

االحتالل واآخرها حكومة »نتنياهو« املتطرفة، 

الكيان  عا�سمة  ال��ق��د���س  اأن  ن��ه��ار  ليل  جت��اه��ر 

الكاملة  ���س��ي��ادت��ه��ا  وت��ب�����س��ط  امل���وح���دة  االأب���دي���ة 

عليها.

وي���ت���اب���ع ح���ب���ي���ب ل�����«امل����رك����ز ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ل�����الإع�����الم«: »ت��ظ��ه��ر ال��ع��م��ل��ي��ة ���س��ع��ف��ا اأم��ن��ي��ا 

وا�ستخباريا تعاين منه اإ�سرائيل، توؤكد العملية 

اأر���س  ك��ل  يف  لالحتالل  ا�ستقرار  وال  اأم���ن  اأال 

ممار�سات  ن��ت��اج  وق��ع��ت  وق��د  املحتلة،  فل�سطني 

الفل�سطينيني  �سد  مت�ساعد  وع���دوان  قمعية 

ة«. عامة والقد�س واأهلها خا�سّ

�سد  ممنهجة  �سيا�سة  االح��ت��الل  وي��ق��رف 

ا و�سكاًنا، على راأ�سها �سحب  القد�س املحتلة اأر�سً

ه��وي��ات امل��ق��د���س��ي��ني، وف��ر���س ���س��رائ��ب باهظة 

ال��ذي  الق�سري  تهجرهم  وم��وا���س��ل��ة  عليهم، 

يرقى لعمليات تطهر عرقي.

الرهان اخلا�صر

اتخذ الفل�سطيني الذي وجد ظهره للجدار 

وعن�سريته  املت�ساعد  االح��ت��الل  ع���دوان  اأم���ام 

ال�سعبي ب�سرورة  امل�ستوى  ال�سديدة قراراً على 

م���ق���اوم���ة االح����ت����الل م����ع االن���ح���ي���از ال�����دويل 

ل��الح��ت��الل ع��ل��ى ق��اع��دة »ال ي��ف��ل احل��دي��د اإال 

احلديد«.

ويف ك���ل م����رة ت��ق��ع ف��ي��ه��ا ع��م��ل��ي��ة م��ق��اوم��ة 

رمزية  ع��ن  احل��دي��ث  يتجدد  املحتلة  بالقد�س 

ال���ق���د����س وه��وي��ت��ه��ا ك��ج��وه��ر ل���ل�������س���راع؛ وه��ي 

خ�سو�سية ح�سب روؤية اخلبر م�سلح ال ميكن 

جت���اوزه���ا يف م��ع��رك��ة م�����س��ري��ة و����س���راع هوية 

يثبت اأهل القد�س املحتلة اأنهم جزء اأ�سيل منه.

ويقول اخلبر م�سلح: اإن حكومة »نتنياهو« 

لن تخرج من عنق الزجاجة، وهي تعي�س اأزمات 

اليومي  ب�سبب عن�سريتها وعدوانها  متالحقة 

الداخلية  املعار�سة  وتنامي  ال�سفة،  اأه��ل  على 

ال�����س��ه��ي��وين يف  امل�����س��روع  اأن ف�سل  ب��ع��د  ���س��ده��ا 

يجد  ومل  الكيان،  ل�سكان  وطنية  هوية  اإي��ج��اد 

م�ستوطنني  ت��ب��اي��ن��ات  جت��م��ع  وح�����دة  ب��و���س��ل��ة 

االجتماعية والعرقية.

ثمة ان��ت��ق��ادات م��ت��زاي��دة يف ك��ي��ان االح��ت��الل 

بعد قرارات حكومة »نتنياهو« اإجراء تعديالت 

يف اأن���ظ���م���ة ال��ق�����س��اء و����س���الح���ي���ات ال�����س��رط��ة 

فيها  ي��ح��اول  �سخ�سية  اأب��ع��اداً  تتخذ  واجلي�س 

تهم  م��ن  اأنف�سهم  حماية  ووزراوؤه  »نتنياهو« 

ف�ساد وخمالفات قانونية و�سط خطاب �سعبوي 

ومييني يدفع بكيان االحتالل نحو الهاوية.

العملية  م��ن��ف��ذ  اأن  ح��ب��ي��ب،  امل��ح��ل��ل  وي���وؤك���د 

انتفا�سة  ي�سهد  مل  ال��ذي  اجليل  من  �ساب  هو 

انتفا�سة  يعا�سر  ومل  1987م،  ع��ام  احلجارة 

ف�����س��ل االح���ت���الل يف  2000م،  ع���ام  االأق�����س��ى 

االح��ت��الل  واق���ع  ويغفل  اجل��ي��ل  ه��ذا  ين�سى  اأن 

لي�سطدم بجيل مقاوم اأكرث �سرا�سة يرد ال�ساع 

�ساعني.

ل�«اإ�سرائيل«  اال�سراتيجي  التقييم  وي�سر 

عام 2023 اأن االحتالل يواجه عدة مع�سالت 

املحتلة  ال�سفة  �ساحة  راأ���س��ه��ا  على  وحت��دي��ات، 

غر امل�ستقرة اأمنياً والتي توؤثر على »اإ�سرائيل« 

وامل���ن���ط���ق���ة ح�����س��ب ال��ت��ق��ي��ي��م االإ����س���رائ���ي���ل���ي يف 

الع�سكري  للعمل  م��ت��غ��رات  ف��ي��ه  ن�سهد  وق���ت 

الفل�سطيني وال�سعبي املقاوم.

 21( علقم  ال�سهيد  اأن  م��راق��ب��ون،  وي���رى 

عاماً ( حترك بدافع وطني للثاأر من االحتالل 

بعد جرمية جنني بيومني، وجرمية قتل جده 

مع  يتكرر  اأن  مرجح  فعله  واأن  �سنًة،   25 قبل 

وبن  »نتنياهو  زمامها  يقود  متطرفة  حكومة 

التطرف  يعززون  الذين  و�سموتريت�س«  غفر 

وال�سدام.

التي  �سلوان  يف  البطولية  العملية  وج���اءت 

اأ�سيب بها م�ستوطنان بجروح خطرة، ونفذها 

وفق رواية االحتالل فتى فل�سطيني يف الثالثة 

ع�سر، لتدلل على �سوابية هذا التقدير.

عمليات  ت��دف��ع  اأن  ح��ب��ي��ب  امل��ح��ل��ل  وي���رج���ح 

الت�سعيد الأن  القد�س االأخ��رة نحو مزيد من 

االإرهاب االإ�سرائيلي لن يتوقف، و�سيمتد لبقية 

»نتنياهو«  واأن   ،48 واأر�����س  ال�سفة  م��ن��اط��ق 

و«ب����ن غ��ف��ر« ي��ت��ح��م��ل��ون م�����س��ئ��ول��ي��ة م���ا ج��رى 

املتطرفني  لكن  االإج��رام��ي��ة،  �سيا�ستهم  ب�سبب 

من امل�ستوطنني �سيمار�سون ردود اأفعال �ستوؤجج 

ال�سراع يف القد�س وال�سفة املحتلة.

نب�ض البلد – وكاالت 

اأميناً  البديوي  حممد  جا�سم  تعيني  ج��اء 

عاماً ملجل�س التعاون اخلليجي، خلفاً للدكتور 

ن��اي��ف ف��الح م��ب��ارك احل��ج��رف، مبثابة ف�سل 

امل�سرك  اخلليجي  العمل  م�سرة  يف  ج��دي��د 

حتت مظلة »جمل�س التعاون«.

ت���ب���داأ امل���ه���ام اجل����دي����دة ل��ل��ك��وي��ت��ي ج��ا���س��م 

ال����ب����دي����وي يف م��ن�����س��ب��ه مب��ج��ل�����س ال���ت���ع���اون 

املقبل،  ف��راي��ر  مطلع  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخلليجي 

امل�سرك  والتعاون  التكامل  ا�ستكمااًل الأهداف 

بني دول املجل�س، مبا ي�سب يف م�سلحة الروؤية 

اخلليجية املوحدة.

ف���راي���ر   22 ال����ب����دي����وي يف  ج���ا����س���م  ول�����د 

من  اإعالم  بكالوريو�س  على  وح�سل   ،1968
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ي��وت��اه-  جامعة 

1991، ودرج���ة دب��ل��وم يف ال��درا���س��ات  يف ع��ام 

الدبلوما�سية من جامعة اأوك�سفورد– اإجنلرا 

عام 1993.

و���س��غ��ل ع���دة م��ن��ا���س��ب دب��ل��وم��ا���س��ي��ة منها: 

املتحدة  ال���والي���ات  ل���دى  ال��ك��وي��ت  دول���ة  �سفر 

 ،2023 –  2022 االأمريكية خالل الفرة 

لوك�سمبورغ  دوق��ي��ة  ل��دى  مقيم  غ��ر  و�سفر 

 ،2022 –  2017 ال��ف��رة  خ���الل  ال��ك��رى 

ورئ���ي�������س ب��ع��ث��ة دول�����ة ال���ك���وي���ت ل����دى االحت����اد 

 ،2022 –  2017 الفرة  االأوروب���ي خ��الل 

�سمال  حلف  ل��دى  الكويت  دول��ة  بعثة  ورئي�س 

 –  2016 الفرة  خ��الل  )الناتو(  االأطل�سي 

مملكة  ل��دى  ال��ك��وي��ت  دول���ة  و�سفر   ،2022
 ،2022  –  2016 ال��ف��رة  خ���الل  بلجيكا 

كوريا  جمهورية  ل��دى  ال��ك��وي��ت  دول���ة  و�سفر 

خالل الفرة 2013 - 2016، ونائب مدير 

خالل  اخلارجية  ب���وزارة  الوكيل  مكتب  اإدارة 

الفرة 2012 – 2013، ونائب رئي�س بعثة 

���س��ف��ارة دول���ة ال��ك��وي��ت ل��دى ال��والي��ات املتحدة 

االأمريكية اأكتوبر عام 2011.

ع���ني ال���ب���دي���وي م�����س��ت�����س��اراً ب�����س��ف��ارة دول���ة 

يف  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ل��دى  الكويت 

مايو 2007، ومت تعيينه ب�سفارة الكويت لدى 

الواليات املتحدة االأمريكية يف يونيو 2001، 

النم�سا والبعثة  الكويت لدى  وتعيينه ب�سفارة 

الدائمة لدولة الكويت لدى االأمم املتحدة يف 

كما   ،2001  -  1997 ال��ف��رة  خ��الل  فيينا 

عنّي ب�سفارة دولة الكويت لدى اليابان خالل 

الفرة 1993 – 1997.

ان�سم جا�سم البديوي اإىل وزارة اخلارجية 

برتبة ملحق دبلوما�سي يف مكتب نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء ووزير اخلارجية بدولة الكويت 

منها،  دولية  م�ساركات  عدة  وله   ،1992 عام 

اجتماعات  الكويت يف  دول��ة  وف��د  الع�سوية يف 

الدورة ال�ساد�سة والع�سرين للمجل�س الوزاري 

اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ب��ني  امل�سرك 

العربية واالحت����اد االأوروب�����ي، ال��ت��ي ع��ق��دت يف 

ورئي�س   ،2022 عام  بروك�سل فراير  مدينة 

لكبار  الثالث  االجتماع  يف  الكويت  دول��ة  وف��د 

اليمن  يف  االإن�����س��اين  الو�سع  ح��ول  امل�سوؤولني 

ال����ذي ن��ظ��م��ه االحت�����اد االأوروب�������ي ي��ون��ي��و ع��ام 

2021، ورئي�س وفد دولة الكويت يف املوؤمتر 
نظمه  ال��ذي  األبانيا  ح��ول  للمانحني  ال���دويل 

االحتاد االأوروبي، ورئي�س وفد دولة الكويت يف 

اجتماع كبار امل�سوؤولني حول الو�سع االإن�ساين 

يف اليمن الذي نظمه االحتاد االأوروبي فراير 

ع���ام 2020، ورئ��ي�����س وف���د دول���ة ال��ك��وي��ت يف 

الأعمال  ال�سنوية  للمراجعة  الثاين  االجتماع 

مركز الناتو االإقليمي لدول مبادرة اإ�سطنبول 

ل��ل��ت��ع��اون )ICI( ال����ذي ن��ظ��م��ه ح��ل��ف ال��ن��ات��و 

نوفمر عام 2019.

و�سارك رئي�ساً لوفد دولة الكويت يف موؤمتر 

الت�سامن الدويل حول الجئي فنزويال واأزمة 

امل��ه��اج��ري��ن ال����ذي ن��ظ��م��ه االحت�����اد االأوروب������ي 

الكويت يف  2019، ورئي�س وفد دولة  اأكتوبر 

 )AHLC( اجتماع جلنة االت�سال اخلا�سة

نظمه  الذي  امل�سوؤولني  كبار  م�ستوى  – على 
2019، ورئي�س  اإبريل عام  االحتاد االأوروب��ي 

وف�����د دول������ة ال���ك���وي���ت يف م���ن���ت���دى ال�������س���راك���ة 

نظمه  ال����ذي  وزاري(  )اج��ت��م��اع  ال�����س��وم��ال��ي��ة 

ورئي�س  االحتاد االأوروبي يوليو عام 2018م، 

املوؤمتر الدويل ل�سحايا  وفد دولة الكويت يف 

ال��ع��رق وال��ع��ن��ف ال��دي��ن��ي ال���ذي نظمه االحت��اد 

2018، ورئ��ي�����س وف��د  االأوروب�������ي م��اي��و ع���ام 

الكويتي  االقت�سادي  املنتدى  يف  الكويت  دول��ة 

)Kuwait Vision 2035( – بروك�سل 

فراير عام 2018، ورئي�س وفد دولة الكويت 

يف االجتماع الطارئ للجنة االت�سال اخلا�سة 

ال������ذي ن��ظ��م��ه االحت�������اد االأوروب�����������ي، ورئ��ي�����س 

اال�ست�سارية  املجموعة  يف  الكويت  دول��ة  وف��د 

ل��ل�����س��ي��ا���س��ات ب���ني اأع�����س��اء م���ب���ادرة اإ���س��ط��ن��ب��ول 

ال��ذي  ال��ن��ات��و  يف  احل��ل��ف��اء  وال�����دول   )ICI(

ن��ظ��م��ه ح��ل��ف ال���ن���ات���و – ال���ك���وي���ت ي��ن��اي��ر ع��ام 

عام.  2018
ك��م��ا ���س��ارك ال��ب��دي��وي رئ��ي�����س��اً ل��وف��د دول��ة 

لل�سيا�سات  اال�ست�سارية  املجموعة  يف  الكويت 

 )ICI( اإ����س���ط���ن���ب���ول م����ب����ادرة  اأع�������س���اء  ب����ني 

حلف  نظمه  ال��ذي  الناتو  يف  احللفاء  وال���دول 

الناتو– الدوحة نوفمر عام 2016، ورئي�س 

ال��ك��وي��ت يف م��وؤمت��ر بروك�سل حول  وف��د دول���ة 

اأف��غ��ان�����س��ت��ان ال����ذي ن��ظ��م��ه االحت����اد االأوروب�����ي 

الكويتي  الوفد  ورئي�س  2016م،  عام  اأكتوبر 

خارجية  وزارة  نظمته  ال��ذي  املياه  منتدى  يف 

ورئي�س   ،2016 ع��ام  اإبريل  كوريا  جمهورية 

وفد دولة الكويت يف املوؤمتر ال14 جلمهورية 

ق�سايا  ح��ول  امل�سرك  املتحدة  واالأمم  ك��وري��ا 

ن���زع ال�����س��الح وع����دم االن��ت�����س��ار دي�����س��م��ر ع��ام 

2015، ورئي�س وفد دولة الكويت يف املنتدى 
التجارة  الكوري مبركز  الكويتي-  االقت�سادي 

العاملي ب�سيوؤول نوفمر عام 2015.

�سارك يف املنتدى ال12 للتعاون بني كوريا 

وال�����س��رق االأو���س��ط ب��ع��ن��وان »���س��راك��ة م��ن اأج��ل 

ال�سالم، الرخاء وال�سعب«، الذي نظمته وزارة 

خارجية جمهورية كوريا اأكتوبر عام 2015، 

ال13  امل��وؤمت��ر  يف  الكويت  دول��ة  وف��د  ورئي�س 

امل�سرك  امل��ت��ح��دة  واالأمم  ك��وري��ا  جل��م��ه��وري��ة 

ح����ول ق�����س��اي��ا ن����زع ال�����س��الح وع����دم االن��ت�����س��ار 

دول���ة  وف����د  2014، ورئ��ي�����س  ع����ام  دي�����س��م��ر 

لالحتاد  املفو�سني  املندوبني  مل��وؤمت��ر  الكويت 

وزارة  ا�ست�سافته  ال���ذي  لالت�ساالت  ال���دويل 

خارجية جمهورية كوريا اأكتوبر عام 2014، 

امل�ستوى  الكويت لالجتماع رفيع  ورئي�س وفد 

ال��ب��ي��ول��وج��ي  ل��ل��ت��ن��وع  امل��ت��ح��دة  مل���وؤمت���ر االأمم 

كوريا  جمهورية  خارجية  وزارة  نظمته  ال��ذي 

م��وؤمت��ر  يف  وم��ت��ح��دث��اً   ،2014 ع���ام  اأك��ت��وب��ر 

ال��ت��ع��اون 2014 ح���ول ال�����س��ن��اع��ة ال��دف��اع��ي��ة 

لدول  التعاون  وجمل�س  كوريا  جمهورية  بني 

ورئي�ساً   ،2014 ع��ام  اأكتوبر  العربي  اخلليج 

لوفد دولة الكويت يف اجتماع جمموعة العمل 

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  نظمته  ال���ذي  ���س��وري��ا  ح���ول 

الكورية دي�سمر عام 2013.

جلمهورية   12 ال  امل��وؤمت��ر  يف  ���س��ارك  كما 

ح���ول  امل���������س����رك  امل����ت����ح����دة  واالأمم  ك�����وري�����ا 

نوفمر  االنت�سار  وع���دم  ال�سالح  ن��زع  ق�سايا 

ال��ك��وي��ت  دول�����ة  ف���ري���ق  2013، وع�����س��و  ع����ام 

للمفاو�سات ب�ساأن اتفاقية التجارة واال�ستثمار 

مع الواليات املتحدة االأمريكية خالل الفرة 

– 2008، وع�سو وفد دولة الكويت   2003
للموؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

خالل الفرة 1997 – 2000، وع�سو وفد 

التنمية ال�سناعية  دولة الكويت لدى منظمة 

خ�����الل -1997 امل���ت���ح���دة  ل������الأمم  ال���ت���اب���ع���ة 

1999، وع�سو وفد دولة الكويت لقمة حركة 
عدم االنحياز عام 1992.

ن���ال ج��ا���س��م حم��م��د ال��ب��دي��وي ع���دة ج��وائ��ز 

منها: جائزة التميز لعام 2014 من اجلمعية 

وجائزة   ،2015 ع��ام  كوريا  مركز  االآ�سيوية 

اأف�سل �سفر من الرملان الكوري يف 2014.
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نب�ض البلد – وكاالت 

ذك������رت حت���ل���ي���الت اإع���الم���ي���ة يف ال�����س��ح��ف 

ال  نتنياهو  حكومة  اأن  االأح���د،  اأم�����س  العرية، 

متلك اأدوات جديدة ملنع العمليات الفل�سطينية.

اإنه  اأحرونوت”  “يديعوت  �سحيفة  وقالت 

وي���واآف  نتنياهو  بنيامني  ب��ح��وزة  ت��وج��د  “ال 
عن  خمتلفة  اأدوات  غفر  بن  واإيتمار  غاالنت 

ي��ائ��ر لبيد ونفتايل  ب��ح��وزة  ال��ت��ي ك��ان��ت  ت��ل��ك 

بينيت من اأجل اإحداث ردع �سباح الغد”.

اأن  م��ن  “بالرغم  اأن����ه  ال�سحيفة  وت��اب��ع��ت 

اجلمهور الذي انتخب احلكومة احلالية يريد 

اأن هذا لي�س  اأن يرى تغيرا فوريا، لكن يبدو 

للحكومة  احل��ق��ي��ق��ي  واالم���ت���ح���ان  م���ط���روح���ا، 

���س��ي��ك��ون يف امل������دى ال���ب���ع���ي���د. و���س��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى 

بالعمل  ت�سمح  خطوات  دفع  احلالية  احلكومة 

ب�سكل خمتلف وت�سمن ردعا اأكرث جدية”.

�سحيفة”هاآرت�س”  كتبت  نف�سه  ال��وق��ت  يف 

يف  ن��ف�����س��ه��ا  “وجدت  اجل����دي����دة  احل���ك���وم���ة  اأن 

بداية اأزمة اأمنية خطرة، وجهاز االأمن يعمل 

ه���ذا ال���ع���ام حت���ت اإن������ذار ب��ان��ق��الب اجل�����رة، اأي 

مثل  وا�سع  ا�ستعال  اإىل  يقود  دراماتيكي  حدث 

انتفا�سة ثالثة”.

واأردفت ال�سحيفة اأن “هذا مل يحدث حتى 

الذي  الوا�سع  الفل�سطيني  اجلمهور  الأن  االآن، 

اإ�سرائيل  ال�����س��وارع م��ع  اإىل م��واج��ه��ات يف  خ��رج 

مل ي��ن�����س��م اإىل م��ئ��ات ال�����س��ب��ان ال���ذي���ن ن��ف��ذوا 

عمليات”.

ت��راك��م  االن��ف��ج��ار  “عنا�سر  اأن  واع���ت���رت 

اإدارة  اأن  امل���ي���دان. ول��ي�����س ���س��دف��ة  ت��دري��ج��ي��ا يف 

قافلة  اأ�سبوعني،  خالل  هنا،  اإىل  تر�سل  بادين 

جانب  ف��اإىل  فيها.  امل�سوؤولني  كبار  م��ن  جوية 

القلق املرر يف وا�سنطن من حماوالت احلكومة 

اجل���دي���دة ل��ت��غ��ي��ر ق���واع���د ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 

ال��ب��الد، االأم��رك��ي��ني قلقون ج��دا م��ن احتمال 

ا�ستعال وا�سع يف احللبة الفل�سطينية”.

اإن  هيوم”  “ي�سرائيل  �سحيفة  ق��ال��ت  كما 

االنفجار،  و�سك  على  الفل�سطينية  “احللبة 
الدمج بني  اإ�سرائيل  يتطلب من  الو�سع  وهذا 

نف�س  �سبط  م��درو���س،  ب�سكل  ال��ق��وة  ا�ستخدام 

الت�سعيد.  جل��م  اأج���ل  م��ن  �سيا�سية،  وخ��ط��وات 

اأم�����ام ح��ك��وم��ة  ال��ت��ح��دي م���ط���روح االآن  وه�����ذا 

نتنياهو”.

اأن ال��و���س��ع احل���ايل  واأ����س���اف���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة 

اأك��رث  لال�ستعال  وق��اب��ل  معقد  اأم��ن��ي  “حتدي 

موجة  من  هو  الفوري  والتخوف  املا�سي،  من 

ال��ن��ج��اح  تقليد  اإىل  ي�����س��ع��ون  ف���ردي���ة،  ع��م��ل��ي��ات 

الذي حققه منفذي العمليات يف نهاية االأ�سبوع 

التهديد  اإليهم  ين�سم  واأن  القد�س،  يف  املا�سي 

الدائم بعمليات بتوجيه منظمات”.

 – اأمني  االآن هو جهد  “املطلوب  اأن  وبينت 

م�ستقرة  ي��د  وج���ود  ي�ستوجب  معقد  �سيا�سي 

ع��ل��ى م��ق��ود ال��ق��ي��ادة )االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة(. ووج���ه 

وكان  املا�سي،  م�سابهة يف  نتنياهو عدة جوالت 

ب��اأال يقدم على خ��ط��وات مت�سددة  دائ��م��ا ح��ذرا 

ومت�سرعة، والقيادة االأمنية متعقلة اأي�سا، رغم 

اأن �سلعني فيها بني اأ�سالعها الثالثة – وزير 

االأم���ن غ��االن��ت ورئ��ي�����س هيئة االأرك����ان العامة 

ال�ساباك  رئي�س  – اإىل جانب  هرت�سي هليفي 

رونني بار، هم جدد يف من�سبيهما”.

نب�ض البلد – وكاالت 

اأن  واملحررين يف غزة،  االأ�سرى  وزارة  اأكدت 

يف  والت�سعيد  امل��واج��ه��ة  ن��ح��و  ذاه��ب��ة  االأو����س���اع 

اإطار معركة االأ�سرى املفتوحة مع اإدارة �سجون 

االح����ت����الل، وب���ع���د االع����ت����داء ال��وح�����س��ي ال���ذي 

ما  والنقب”،  “عوفر  �سجني  اأ�سرى  له  تعر�س 

االأق�سام  “عوفر” الإغ���الق  �سجن  اأ���س��رى  دف��ع 

واإرجاع وجبات الطعام اأم�س االأحد.

ال��غ��ل��ي��ان  م����ن  اإن ح���ال���ة  ال���������وزارة  وق����ال����ت 

بعد  ال�سجون  داخ��ل  االأج����واء  ت�سود  والغ�سب 

خالل  ال�سجون  اإدارة  نفذتها  م�سعورة  هجمة 

ب��ح��ق االأ����س���رى يف �سجون  امل��ا���س��ي��ني  ال��ي��وم��ني 

وقطع  والدامون”،  وجم��دو  والنقب  “عوفر 

اأ����س���رى ���س��ج��ن النقب  ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ع��ن 

وحتويله اإىل عزل.

اأن  الطرق  بكل  يحاول  االحتالل  اأن  وبّينت 

ي�ستفرد باالأ�سرى م�ستغاًل االأحداث التي جرت 

يف القد�س ملمار�سة رد فعل على من يعتقد اأنهم 

امل��ج��رم  واإك���م���ااًل ملخططات  االأ���س��ع��ف،  احل��ل��ق��ة 

ي�سعون  ال��ذي��ن  الفا�سية  وح��ك��وم��ت��ه  غ��ف��ر  ب��ن 

لتحويل ال�سجون اإىل حياة بدائية.

ومكوناته  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  ودع��ت 

حالة  الأكر  واال�ستعداد  العام  للنفر  املختلفة 

املرتقبة  مواجهتهم  يف  لالأ�سرى  واإ�سناد  دع��م 

على  ال��ت��ح��رك  وت��ك��ث��ي��ف  ال�����س��ج��ون،  اإدارة  م���ع 

املتطرفة  احلكومة  هذه  للجم  امل�ستويات  كافة 

و�سمان عدم ا�ستفرادها باالأ�سرى.

حكومة نتنياهو ال تملك أدوات مختلفة عن سابقتها لردع العمليات

وزارة األسرى: األوضاع في سجون االحتالل ذاهبة لالنفجار

لليوم ال28.. األسير مناضل انفيعات 
يواصل إضرابه عن الطعام

نب�ض البلد – وكاالت 

يعقوب  منا�سل  امل��ع��زول  االأ���س��ر  ي�ستمر 

ي��ع��ب��د  ب����ل����دة  م����ن  ع�����اًم�����ا(  ان���ف���ي���ع���ات )28 

املحتلة،  الغربية  بال�سفة  جنني  مبحافظة 

اإ�سرابه املفتوح عن الطعام لليوم ال� 28 على 

التوايل.

اأن انفيعات  اإعالم االأ�سرى  واأو�سح مكتب 

يوا�سل اإ�سرابه املفتوح عن الطعام، للمطالبة 

قبل  من  يواجهها  التي  اال�ستفزازات  بوقف 

ال��ع��ق��وب��ات  اي�����س��ل واإل���غ���اء  ���س��ج��ن  اإدارة ع���زل 

من  واإخراجه  عليه  فر�ستها  التي  التع�سفية 

ق�سم العزل اإىل االأق�سام.

وح�سب موؤ�س�سة مهجة القد�س لالأ�سرى، 

ب�����نّي االأ������س�����ر ان���ف���ي���ع���ات يف ر����س���ال���ة ب��ع��ث��ه��ا 

عن  مفتوًحا  اإ�سراًبا  يخو�س  اأنه  للموؤ�س�سة، 

02/01/2023م،  ت���اري���خ  م��ن��ذ  ال��ط��ع��ام 

���ا ل���ال����س���ت���ف���زازات امل�����س��ت��م��رة ب��ح��ق��ه،  رف�������سً

االح��ت��الل،  ع��ل��ي��ه  فر�ستها  ال��ت��ي  وال��ع��ق��وب��ة 

امل��ت��م��ث��ل��ة يف م��ن��ع ال����زي����ارة مل����دة ���س��ه��ر وم��ن��ع 

الكانتنية مدة �سهر وعزل زنازين ملدة اأ�سبوع 

وللمطالبة  ���س��ي��ك��ل،   200 م��ال��ي��ة  وغ���رام���ة 

باإنهاء عزله ونقله اإىل االأق�سام.

واأ�سار االأ�سر منا�سل يف ر�سالته، اأن هناك 

اإدارة  قبل  م��ن  عليه  و�سغوطات  ا�ستفزازات 

املا�سي حيث  االأ���س��ب��وع  اآخ��ره��ا  ك��ان  ال�سجن، 

امل�����س��وؤول  وب�سحبتهم  ال��ق��م��ع  وح���دة  ده��م��ت 

وب����دا وا���س��ًح��ا دخ��ول��ه��م الهمجي  االأم���ن���ي، 

ل���ه، وجت����ادل م��ع��ه��م فعاقبوه  وا���س��ت��ف��زازه��م 

مدة  الكانتنية  ومنع  �سهر  مل��دة  ال��زي��ارة  منع 

�سهر وعزل زنازين ملدة اأ�سبوع وغرامة مالية 

�سيكل، واأبلغهم اأنه قرر خو�س اإ�سراب   200
مفتوح عن الطعام حتى اإزالة العقوبات التي 

فر�سوها بحقه واإنهاء عزله ونقله لالأق�سام.

اأن االأ�سر منا�سل انفيعات من  ي�سار اإىل 

ال�سفة  �سمال  جنني  مبحافظة  يعبد  ب��ل��دة 

املحتلة، ولد بتاريخ 03/02/1995م، وهو 

اأع��زب، كانت قوات االحتالل اعتقلته بتاريخ 

انتمائه  خلفية  على  11/02/2020م، 
وع�����س��وي��ت��ه ون�����س��اط��ات��ه يف ���س��ف��وف ح��رك��ة 

املقاومني يف فل�سطني.

انفيعات  منا�سل  املجاهد  االأ���س��ر  وجن��ح 

اإخوانه  برفقة  06/09/2021م،  بتاريخ 

العار�سة،  حممود  كماجمي،  اأيهم  االأ���س��رى 

حممد عار�سة، يعقوب قادري وزكريا زبيدي 

بانتزاع حريتهم عر نفق من �سجن جلبوع.

استشهاد المقاوم عمر السعدي 
متأثًرا بجراحه في جنين

البيد يهاجم بن غفير ويحمله 
مسؤولية عملية القدس: يعيش

 على »التيك توك«

نب�ض البلد – وكاالت 

–االأحد-  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  م���ق���اوم  ا���س��ت�����س��ه��د 

ق��وات  بر�سا�س  اخل��ط��رة  باإ�سابته  م��ت��اأث��ًرا 

االح�����ت�����الل ال�������س���ه���ي���وين يف جم�������زرة ج��ن��ني 

اخلمي�س املا�سي.

وقالت وزارة ال�سحة: اإن ال�ساب عمر طارق 

م��ت��اأث��راً  ا�ست�سهد  ع��ام��اً(،   ٢٤( ال�سعدي  علي 

اأ�سيب بها بر�سا�س االحتالل  بجروح بالغة، 

احلي يف بطنه، اخلمي�س املا�سي يف جنني.

ووف������ق م�������س���ادر حم���ل���ي���ة؛ ف������اإن ال�����س��ه��ي��د 

ال�سعدي من مقاومي كتيبة جنني.

واحلركة  الفل�سطيني،  االأ�سر  نادي  ونعى 

االأ���س��رة يف �سجون االح��ت��الل، وامل��ح��ررون يف 

الوطن واملهجر، ال�سهيد واالأ�سر ال�سابق عمر 

ال�سعدي.

واأ�سار نادي االأ�سر اإىل اأن ال�سهيد ال�سعدي 

3 �سنوات يف �سجون  اأ�سر �سابق، اأم�سى نحو 

االحتالل.

واقرفت قوات االحتالل جمزرة يف خميم 

ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفرت  املا�سي  اخلمي�س  جنني 

9 مواطنني، منهم م�سنة، واإ�سابة 20 اآخرين 
منهم 3 حاالت خطرة.

�ساب فل�سطيني،  ا�ست�سهد  املا�سية،  والليلة 

ب���ر����س���ا����س م�����س��ت��وط��ن ����س���ه���ي���وين -ال��ل��ي��ل��ة 

�سرق  »ق��دوم��ي��م«  م�ستوطنة  ق���رب  امل��ا���س��ي��ة- 

اأنه  قلقيلية يف ال�سفة الغربية املحتلة، بزعم 

كان م�سلحاً وينوي تنفيذ عملية.

�سابا  اإن  ال��ع��ري��ة«   11« ال��ق��ن��اة  وق��ال��ت 

»قدوميم«  م�ستوطنة  اأط��راف  اقتحم  م�سلحاً 

قرب قلقيلية، وك�سفه رجل االأمن بامل�ستوطنة، 

واأطلق النار عليه.

االأم��ن  رج��ل  اأن  العرية  القناة  واأ���س��اف��ت 

بامل�ستوطنة فتح النار على ال�ساب الفل�سطيني 

ما اأدى اإىل وفاته )ا�ست�سهاده(.

اأع��ل��ن��ت م�����س��ادر حملية،  ويف وق���ت الح���ق 

ا�ست�سهاد ال�ساب كرم علي اأحمد �سلمان )18 

عاما( من قرية قو�سني بنابل�س.

ال�سهداء  ع��دد  يرتفع  ال�سعدي  وبال�سهيد 

�سهيًدا،   35 اإىل  اجل����اري  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ن��ذ 

 224 ا�ست�سهد  غالبيتهم من جنني، يف حني 

�سهيًدا العام املا�سي، وفق وزارة ال�سحة.

نب�ض البلد – وكاالت 

يائر  االإ�سرائيلية  املعار�سة  رئي�س  هاجم 

اإيتمار  املتطرف  القومي  االأم��ن  وزي��ر  البيد، 

ب��ن غ��ف��ر، م��ع��ت��را اأن���ه امل�����س��وؤول ع��ن عملية 

ال��ت��ي وق��ع��ت اجلمعة،  القد�س  ن��ار يف  اإط���الق 

واأ����س���ف���رت ع���ن م��ق��ت��ل 7 اأ���س��خ��ا���س، اإ���س��اف��ة 

للمنفذ.

وج������اءت ت�����س��ري��ح��ات الب���ي���د يف م��داخ��ل��ة 

»يديعوت  ل�سحيفة  التابعة   »ynet« الإذاع��ة 

ات��ه��ام بن  ال��ع��ري��ة، تعليقا ع��ل��ى  اأح���رون���وت« 

»غايل  للحكومة  الق�سائية  امل�ست�سارة  غفر 

اإغ��الق  امل��واف��ق��ة على  ب��ه��راف م��ي��ارا« بتاأخر 

بدعوى  ال�سبت،  �سباح  العملية  منفذ  منزل 

درا�سته.

وف���ج���ر ي����وم االأح�������د، اأغ���ل���ق���ت ق�����وات من 

ال�����س��رط��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م��ن��زل خ���ري علقم 

القد�س  ال��ط��ور مبدينة  ح��ي  ع��ام��ا( يف   21(

ال�سرقية، و�سدت جميع منافذه �سمن تغليظ 

تنتهجها  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ي  ال��ع��ق��اب  ���س��ي��ا���س��ة 

احل���ك���وم���ة االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة اجل�����دي�����دة ب��ح��ق 

الفل�سطينيني.
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رسميا.. تشيلسي يحسم صفقة 
فرنسية

العبان في قائمة زيدان عند عودته 
إلى ريال مدريد

إصابة مفاجئة في ميالن قبل موقعة 
ساسولو

يوفنتوس مهدد بخسارة 6 نجوم 
الصيف المقبل

نب�ض البلد – وكاالت 

�أعلن نادي ت�سيل�سي �لإجنليزي، �أم�س 

�لأح������د، �ل��ت��ع��اق��د م���ع م���د�ف���ع ف��رن�����س��ي، 

خالل �ملريكاتو �ل�ستوي �جلاري.

�لر�سمي  ح�سابه  على  ت�سيل�سي،  وكتب 

�إىل  جو�ستو  م��ال��و  “�ن�سم  ب�”تويرت”: 

يونيو/حزير�ن  حتى  عقد�  ووقع  �لنادي 

2030، و�سيق�سي بقية �ملو�سم على �سبيل 

�لإعارة يف ليون”.

�ل��ن��ادي  �إن  �سحفية،  ت��ق��اري��ر  وق��ال��ت 

30 مليون  �للندين ح�سم �ل�سفقة، نظري 

يورو، بالإ�سافة �إىل �ملكافاآت.

�لظهري  م��رك��ز  يف  ت�سيل�سي  وي��ع��اين 

�لأمي�������ن ه�����ذ� �مل���و����س���م، ب�����س��ب��ب �إ����س���اب���ة 

�لدويل �لإجنليزي ري�س جيم�س.

وبات جو�ستو �ل�سفقة �ل�سابعة للبلوز 

يف يناير/كانون �لثاين �جلاري، بعد �سم 

و�أندري  فوفانا  ود�فيد  فيليك�س  “جو�و 
����س���ان���ت���و����س وب���ي���ن���و� ب���ادي���ا����س���ي���ل ون����وين 

مادويكي وميخايلو مودريك”.

يذكر �أن ت�سيل�سي ل يقدم نتائج جيدة 

يحتل  حيث  �جل��اري،  �ملو�سم  بد�ية  منذ 

�لدوري  ترتيب  جدول  يف  �لعا�سر  �ملركز 

�ملمتاز. �لإجنليزي 

 نب�ض البلد – وكاالت

 ذك����رت ���س��ح��ي��ف��ة دي��ف��ي��ن�����س��ا ���س��ن��رت�ل 

�ل��ف��رن�����س��ي زي��ن  �مل�����درب  �أن  �لإ���س��ب��ان��ي��ة 

�لالعبني  من  قائمة  لديه  زيد�ن  �لدين 

ت��دري��ب  ت��ول��ي��ه  ح���ال  يف  م��ع��ه  �سيجلبهم 

ريال مدريد �ملو�سم �ملقبل.

لن  “زيزو”  �أن  �ل�سحيفة  و�أو�سحت 

�إىل  م�سرية  “�مللكي”  �إىل  مبفرده  يعود 

ل�سمهما  مبدئي  ب�سكل  �ختار لعبان  �أن 

�إىل �لفريق.

�ل����ري����ال  رئ���ي�������س  �أن  �إىل  و�أ�������س������ارت 

غري  زي����د�ن  �أن  يعلم  ب��ريي��ز  فلورنتينو 

حالياً،  �لتدريب  ع��ن  توقفه  ب�ساأن  ر�أي��ه 

مع  جم���دد�ً  للعمل  ل��ل��ع��ودة  منفتح  و�أن���ه 

“�ملرينغي” يف حال قرر �ملدرب �لإيطايل 
�لنادي  قرر  �أو  �لرحيل  �أن�سيلوتي  كارلو 

�ل�ستغناء عن خدماته.

م��دري��د  ري���ال  م���درب  �أن  ع��ن  وك�سفت 

�ل�����س��اب��ق ي��رغ��ب يف ����س��ط��ح��اب م��ع��ه كل 

بيلينغهام ومو�طنه  من �لإجنليزي جود 

برو�سيا  لع��ب  �أن  مبينة  ك��ان��ت��ي،  نغولو 

ي�سكل  لأنه  مهمة  �سفقة  يعد  دورمتوند 

 15 �إىل   10 مل���دة  �ل��و���س��ط  خ��ط  م�ستقبل 

�لأ�سماء  م��ن  ت�سيل�سي  لع��ب  �أم��ا  ع��ام��اً، 

جماين  ب�سكل  ين�سم  قد  و�ل��ذي  �لبارزة 

“�لبلوز” �إىل  بعدما مل يجدد عقده مع 

�لتعاقد  يف  ي��رغ��ب  ب��ر���س��ل��ون��ة  �أن  ج��ان��ب 

معه.

نب�ض البلد – وكاالت 

ت��ع��ر���س �أح���د �ل��الع��ب��ني �ل��ب��ارزي��ن يف 

�سباح  مفاجئة،  لإ�سابة  ميالن  �سفوف 

مو�جهة  م��ن  �ساعات  قبل  �لأح���د،  �أم�����س 

�سا�سولو، �سمن مناف�سات �جلولة 20 من 

�لدوري �لإيطايل.

مريكاتو”  “كالت�سيو  مل��وق��ع  ووف���ق���ا 

د���س��ت، ظهري  �سريجينو  ف��اإن  �لإي��ط��ايل، 

م�����ي�����الن، ع����ان����ى م�����ن �إج������ه������اد ع�����س��ل��ي 

بيويل  �ستيفانو  �ملدرب  و��سطر  مفاجئ، 

�ل��ف��ري��ق ملوقعة  ق��ائ��م��ة  ل���س��ت��ب��ع��اده م���ن 

�سا�سولو.

و���س��ي��ك��ون غ��ي��اب د���س��ت ���س��رب��ة ق��وي��ة 

مل���ي���الن يف �ل���دف���اع �ل����ذي ي��ف��ت��ق��د �أي�����س��ا 

�إىل  خلدمات فيكايو توموري، بالإ�سافة 

وث��ي��و هرينانديز  ك��الب��ري��ا  د�ف��ي��د  ع���ودة 

قدرتهما  من  �لتاأكد  وع��دم  �إ�سابات  من 

على خو�س 90 دقيقة.

وي��ل��ع��ب د���س��ت م��ع م��ي��الن ع��ل��ى �سبيل 

�ملو�سم  نهاية  بر�سلونة حتى  �لإع��ارة من 

�ل�سيف  يف  �ل�����س��ر�ء  �أحقية  م��ع  �جل���اري، 

�ملقبل نظري 20 مليون يورو.

ويلعب د�ست مع ميالن ب�سكل �أ�سا�سي 

يف مركز �لظهري �لأمين، لكن ي�ستخدمه 

يف  هرينانديز  لثيو  كبديل  �أي�سا  بيويل 

مركز �لظهري �لأي�سر.

نب�ض البلد – وكاالت 

�لإي��ط��ال��ي��ة  غ��ازي��ت��ا  �سحيفة  ك�سفت   

ع��ن �أن ي��وف��ن��ت��و���س م��ه��دد ب��خ�����س��ارة ع��دد 

�ملقبل، عقب  �ملو�سم  كبري من جنومه يف 

“�لبيانكونريي”  �لتي دخل فيها  �لأزمة 

بخ�سم 15 نقطة من ر�سيده يف �لدوري.

�أ�سماء   6 ت��رز  �أن��ه  �ل�سحيفة  وذك��رت 

�لعجوز”  “�ل�سيدة  ع����ن  ت����رح����ل  ق����د 

م�ساركة  �أ�سبحت  بعدما  �ملقبل،  �ل�سيف 

باملو�سم  �لأوروبية  �لبطولت  يف  �لفريق 

�سعبة. �ملقبل 

�أنخيل  ت�سم  �لقائمة  �أن  �إىل  و�أ�سارت 

كما  ر�بيو،  و�أدريان  وباريدي�س  دي ماريا 

�أن �إد�رة �لنادي مل ت�سل �إىل �تفاق ب�ساأن 

متديد عقد د�نيلو.

و�أ�سافت �أنه قد يتم بيع فالهوفيت�س 

بالن�سبة  نف�سه  و�لأم���ر  �لأم����و�ل،  جللب 

م��ن  �ل���ع���دي���د  ل���دي���ه  �ل������ذي  ك���ي���ي���ز�  �إىل 

�لعرو�س.

نب�ض البلد – وكاالت 

�أعلن نادي مار�سيليا �لفرن�سي لكرة �لقدم، 

�أجنيه”  م��ع  مبدئي  “�تفاق  �إىل  تو�سل  �أن���ه 

ل�سم لعب �لو�سط �لدويل �ملغربي عز �لدين 

“ب�سكل نهائي«. �أوناحي 

ومل يذكر مار�سيليا يف تغريدة عر ح�سابه 

�بن  �نتقال  “تويرت” قيمة ومدة �سفقة  على 

22 عاما �لذي برز يف �سفوف منتخب بالده  �ل�

و�سوله  يف  و���س��اه��م   2022 ق��ط��ر  م��ون��دي��ال  يف 

�ملفاجئ �إىل ن�سف �لنهائي.

�أن قيمة  ع���دة  �إع��الم��ي��ة  ت��ق��اري��ر  و�أ����س���ارت 

�ل�سفقة �ستبلغ ع�سرة ماليني يورو.

�أوناحي  م�ستقبل  ب�ساأن  �لتكهنات  و�أث��ريت 

�ل����ذي ي��ت��م��ت��ع ب��ف��ن��ي��ات ع��ال��ي��ة ب��الإ���س��اف��ة �إىل 

مونديال  يف  تاألقه  منذ  �مل��ر�وغ��ات،  يف  تاألقه 

“�أ�سود  ي�����س��ب��ح  �أن  يف  وم�������س���اه���م���ت���ه  ق���ط���ر 

يبلغ  وعربي  �إفريقي  منتخب  �أول  �لأطل�س” 

�لنهائي. ن�سف 

�ملباريات  �أ�سا�سيا يف جميع  �أوناحي  و�سارك 

�ملركز  حت��دي��د  م��ب��ار�ة  با�ستثناء  �مل��ون��دي��ال  يف 

.)2-1 �لثالث �سد كرو�تيا )خ�سارة 

لوي�س  �إ�سبانيا حينها  وقال مدرب منتخب 

ث��م��ن  روخا” م���ن  “ل  خ�����روج  ب��ع��د  �إن���ري���ك���ي 

�لنهائي على يد �ملغرب بركالت �لرتجيح “يا 

�إلهي، من �أين �أتى هذ� �لفتى؟!«.

ُولد �أوناحي يف �لد�ر �لبي�ساء وبد�أ م�سريته 

ثم  �لبي�ساوي  �لرجاء  لنادي  لعبا  �ملغرب  يف 

رحلة  بعدها  وب��د�أ  �ل�ساد�س،  حممد  �أكادميية 

�لفرن�سي  �سرت��سبورغ  من  �نطلقت  �أوروب��ي��ة 

عام 2018، ثم �أفرون�س يف �لدرجة �لثالثة من 

�لدوري �لفرن�سي، و�نتقل �إىل �أجنيه يف 2021 

مبار�ة   48 �لفرن�سي  �ل��دوري  يف  معه  وخا�س 

م�سجال هدفني مع متريرتني حا�سمتني.

مقابل 10 ماليين يورو .. مارسيليا يقترب من ضم نجم منتخب المغرب

الرياضة األردنية .. اهتمام ملكي يحفز الالعبين 
والمنتخبات ويقود لحصد االنجازات

إتحاد غرب آسيا يفتح باب المشاركة ببطولة تحت سن 23

ديوكوفيتش يتوج بلقبه العاشر في أستراليا المفتوحة

  نب�ض البلد – عمان 

بالدعم  �لأردن���ي���ة  �ل��ري��ا���س��ة  جن���وم  يحظى   

�لكبري من قبل جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين، ما 

�لقمة  عن  بحثا  جهدهم  ق�سارى  لبذل  دفعهم 

و �لإجناز�ت.

وت���وؤك���د �لأو�����س����اط �ل��ري��ا���س��ي��ة �لأردن����ي����ة يف 

جميع �لألعاب و�لحتاد�ت �لريا�سية، �أن �لدعم 

�لأول جاللة  �ل��ري��ا���س��ي  ي��ول��ي��ه  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري 

�أ�سهم  �لأردنية،  للريا�سة  �لثاين  عبد�هلل  �مللك 

�أع���ل���ى �مل��ر�ت��ب  ب�����س��ك��ل ف��اع��ل يف �ل��و���س��ول �إىل 

م�ست�سهدين  ودول��ي��ا،  و�أومل��ب��ي��ا  و�آ���س��ي��وي��ا  عربيا 

�لوطنية  للمنتخبات  حتققت  �لتي  ب��الإجن��از�ت 

�ل��ت��ي و���س��ل��ت �إىل م��ن�����س��ات �ل��ت��ت��وي��ج يف ك��رى 

�لتظاهر�ت �لريا�سية.

�ل��ري��ا���س��ي��ون �لأردن���ي���ون عيد ميالد  وب���ارك 

61، متمنني  �ل����  �ل��ث��اين  �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل  ج��الل��ة 

�ملديد،  و�لعمر  و�لعافية  �ل�سحة  دو�م  جلاللته 

ل���الأردن���ي���ني يف جميع  ���س��ن��د� ود�ع����م����ا  ل��ي��ب��ق��ى 

�لقطاعات، مبا يف ذلك �لقطاع �لريا�سي �لذي 

يدين جلاللته بالف�سل �لكبري فيما و�سل �إليه 

من �إجناز�ت.

ومنذ تويل جاللة �مللك �سلطاته �لد�ستورية، 

و�له��ت��م��ام �مل��ل��ك��ي ب��ال��ري��ا���س��ة و�ل��ري��ا���س��ي��ني يف 

�ل��ن��ج��وم،  �أ���س��ه��م بتحفيز  �ل����ذي  �لأم����ر  ت���ز�ي���د، 

ت�سهم  �لتي  �لإجن���از�ت  من  �ملزيد  على  وحثهم 

برفع علم �لوطن عاليا يف خمتلف �ملحافل.

لوكالة  ت�سريحات  يف  ريا�سيون  و��ستذكر 

�لأن��ب��اء �لأردن���ي���ة )ب���رت�( �ل��ع��دي��د م��ن �مل��و�ق��ف 

بالريا�سة  �مللكي  �لهتمام  توؤكد  �لتي  و�مل�ساهد 

مبتابعة  يتعلق  فيما  ول���س��ي��م��ا  و�ل��ري��ا���س��ي��ني، 

�ملنتخبات �لوطنية يف حلها وترحالها، و�حلر�س 

من  و�ل�سد  لتكرميهم  �لأب��ط��ال  ��ستقبال  على 

�أزره��م، وهو ما ح�سل �أخري� مع لعب منتخب 

�لذي حظي بتكرمي  �ل�سعود  �أبو  �أحمد  �جلمباز 

ملكي بعد �إجنازه �لعاملي �لأخري، حيث ��ستقبله 

�أزره، ما  جاللة �مللك وقام بتكرميه و�ل�سد من 

�أكد  كان له �أطيب �لأثر يف نف�س �لالعب �لذي 

ملو��سلة  ك��ب��ري�  ح��اف��ز�  �ل��ت��ك��رمي منحه  ه��ذ�  �أن 

حتقيق �لإجناز�ت.

�مللك  جاللة  �هتمام  �أن  �ل�سعود  �أب��و  و�عتر 

ب��ال��ري��ا���س��ة ل مي��ك��ن و���س��ف��ه، ف��ه��و �ل��ري��ا���س��ي 

�ل��ري��ا���س��ات  �ل��ع��دي��د م���ن  �ل����ذي م���ار����س  �لأول 

مثل �ل��ر�ل��ي��ات، كما �أن��ه �ل��د�ع��م �لأك��ر جلميع 

�أم��ر يبعث  �لأل��ع��اب، وه��و  �لالعبني يف خمتلف 

جلاللة  متمنيا  �لنف�س،  يف  و�ل�����س��رور  �ل��ر�ح��ة 

�مللك دو�م �ل�سحة و�لعافية.

�لوطنية  للمنتخبات  �لفني  �مل��دي��ر  وت��ط��رق 

�مللكي  �لدعم  �إىل  �لع�ساف  فار�س  للتايكو�ندو 

ل��ل��ت��اي��ك��و�ن��دو، م���ن خ����الل ����س��ت��ق��ب��ال ج��الل��ت��ه 

بعد  ول���س��ي��م��ا  �ل��ت��اي��ك��و�ن��دو،  منتخب  لأب���ط���ال 

ت�سجيع  جانب  �إىل  �لأومل��ب��ي��ة،  بامليد�لية  �ل��ف��وز 

جاللته لالعبني يف خمتلف �لبطولت.

منتخبات  �لتي حققتها  �لإجن��از�ت  و�أ�ساف: 

�لتايكو�ندو وما تز�ل حتققها، ت�ستمد �لعزمية 

�ل��ذي  �لأول  �ل��ري��ا���س��ي  متابعة  م��ن  و�لإ����س���ر�ر 

يتابع كل كبرية و�سغرية يف �لريا�سة، وهو لي�س 

�لذي  �سعبه  يع�سق  ها�سمي  مليك  على  بغريب 

دو�م  جل��الل��ت��ه  متمنيا  �ل�����س��ع��ور،  نف�س  ي��ب��ادل��ه 

�ل�سحة و�لعافية.

�ل��ك��رة �لأردن��ي��ة �ملعتزل وقائد  و�ع��ت��ر جن��م 

�ملنتخب �لوطني �ل�سابق حامت عقل، �أن مو�قف 

ميكن  ل  �لأردن��ي��ة  للريا�سة  �ل��د�ع��م��ة  جاللته 

�ل���دع���م �لكبري  �مل���ق���ام، يف ظ���ل  ���س��رده��ا يف ه���ذ� 

و�ملتابعة �لد�ئمة جلاللته جلميع �ملنتخبات مبا 

فيها منتخب �لكرة.

على  �مللك  جاللة  حر�س  “�أ�ستذكر  و�أ�ساف 

زيارة تدريبات �ملنتخب يف �لعديد من �ملنا�سبات، 

كذلك  �مل��ب��اري��ات  متابعة  على  جاللته  وح��ر���س 

ما  ولعبيه،  �لفريق  �أزر  م��ن  لل�سد  �مللعب  م��ن 

�أ�سهم يف ح�سد �لعديد من �لإجناز�ت”.

ول ي��ن�����س��ى ع���ق���ل ف���رح���ة لع���ب���ي �مل��ن��ت��خ��ب 

�ل��وط��ن��ي �ل��ع��ائ��دي��ن م���ن �لأورغ���������و�ي، ع��ن��دم��ا 

ت����ف����اج����اأو� ب���ت���و�ج���د ج���الل���ة �مل���ل���ك يف �مل���ط���ار 

�ل��ذي  �لأم���ر  �ل��ط��ائ��رة،  �سلم  عند  ل�ستقبالهم 

��سعدهم ومنحهم �ملزيد من �لإ�سر�ر بحثا عن 

مزيد من �لإجناز�ت.

وقال عقل: جاللة �مللك يعد �لد�عم �لأكر 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات �ل��وط��ن��ي��ة و�لأن����دي����ة، ف��ه��و �ل���ذي 

ي��ت��و����س��ل م���ع ج��م��ي��ع �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ري��ا���س��ي��ة، 

وي���ح���ر����س �أي�������س���ا ع���ل���ى م���ت���اب���ع���ة �ل���ت���دري���ب���ات 

و�مل��ب��اري��ات، ول مي��ك��ن ل��الع��ب��ي ك���رة �ل��ق��دم �أن 

لكرة  �لوطني  للمنتخب  �مل��ل��ك  ت�سجيع  ين�سو� 

“دورة �حل�سني”  �لعربية  �ل��دورة  �لقدم، خالل 

�لتي �أقيمت يف عمان يف �لعام 1999، حيث تو�جد 

�مل��ن��ت��خ��ب يف �ستاد  �أغ��ل��ب م��ب��اري��ات  ج��الل��ت��ه يف 

عمان، حيث تفاعل مع �ملباريات، ما كان له دور 

هام بفوز �ملنتخب بلقب �لبطولة.

جن���م ك����رة �ل���ق���دم �لأردن����ي����ة �مل��ع��ت��زل ه�����س��ام 

ع��ب��د�مل��ن��ع��م، ق���ال: �مل��ل��ك ي��ع��د �ل��ري��ا���س��ي �لأول 

فهو  و�لريا�سيني،  للريا�سة  �ل��د�ئ��م  و�ل��د�ع��م 

�أن  �ل��ري��ا���س��ة ب�سكل ف��ع��ل��ي، ق��ب��ل  �ل���ذي م��ار���س 

�لتي  و�لأن��دي��ة  �ملنتخبات  لدعم  جاللته  يتفرغ 

ت��ف��ت��خ��ر مب��ل��ك ي��ح��ر���س ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة جميع 

�لريا�سيني  حتفيز  ع��ل��ى  وي��ح��ر���س  �لأن�����س��ط��ة 

�لكثري من  �أم��ر ل يحدث يف  وه��و  و��ستقبالهم 

�لدول.

للمنتخب  �ل�����س��اب��ق  �مل�����درب  �ع��ت��ر  ب������دوره، 

�لأومل���ب���ي ل��ك��رة �ل��ق��دم �أح��م��د ه��اي��ل، �ل���ذي يعد 

�أح����د جن���وم ك���رة �ل���ق���دم �مل��ع��ت��زل��ني، �أن �ل��دع��م 

يف  بفاعلية  �أ���س��ه��م  �لأردن،  يف  للريا�سة  �مللكي 

قويا  كذلك حافز�  و�سكل  �ملميز،  �لنتائج  ح�سد 

لالعبني للبحث عما هو �أف�سل.

وقال: يف �لأردن جاللة �مللك يتابع �ملباريات 

ل��ق��اء �لنجوم  �مل��ل��ع��ب، وي��ح��ر���س ك��ذل��ك على  يف 

�أن ج��الل��ت��ه حر�س  ك��م��ا  �أ���س��ح��اب �لإجن������از�ت، 

ع��ل��ى ����س��ت��ق��ب��ال جن���وم �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي ل��ك��رة 

 2014 �لعام  �لأورغ���و�ي يف  �لعائدين من  �لقدم 

يف �مل��ط��ار، وه���و �أم���ر ق��ل م��ا ي��ح��دث يف �ل��ع��امل، 

�لأمر �لذي يدفعنا لأن نكون فخورين مبليكنا 

وقائدنا �لذين نفتديه باملهج و�لأرو�ح.

و�أك�������د م���دي���ر �حت������اد �ل���ك���ر�ت���ي���ه م�����س��ط��ف��ى 

�مللك  ج��الل��ة  عهد  يف  �لريا�سة  �أن  �ل��ف��اع��وري، 

عبد�هلل �لثاين، �سهدت نقلة نوعية يف �لإجناز�ت 

و�لتطور �لنوعي يف �لأد�ء، ما جعلها متقدمة يف 

�لعديد من �لريا�سات �لتي و�سلت �إىل �لعاملية.

ي��ت��اب��ع  �مل���ل���ك  ج���الل���ة  �لأردن  يف  و�أ�����س����اف: 

�لأردنية،  �لريا�سة  يف  دقيقة  تفا�سيل  �سخ�سيا 

بل ويحر�س على �لتو�جد يف �ملالعب، وي�ستقبل 

�أمر نفتخر ونعتز به،  �لالعبني يف مكتبه، وهو 

ول �أعتقد �أن ذلك يح�سل يف �لكثري من �لدول.

�أكد  �ل�سمادي،  رجائي  عجلون  ن��ادي  رئي�س 

وم��ت��اب��ع  ري��ا���س��ي  مب��ل��ي��ك  حم��ظ��وظ  �لأردن  �أن 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات �ل��وط��ن��ي��ة، م���ا �أ���س��ه��م ب��رف��ع ���س��اأن 

�ملنتخبات يف �لكثري من �لألعاب.

وق��������ال: ج����الل����ة �مل����ل����ك ك������ان يف م����درج����ات 

���س��ت��اد ع���م���ان، مل��ت��اب��ع��ة �ل���ع���دي���د م���ن م��ب��اري��ات 

��ستقبل  ك��م��ا  �ل���ق���دم،  ل��ك��رة  �ل��وط��ن��ي  �مل��ن��ت��خ��ب 

�لريا�سية،  �لأل��ع��اب  جن��وم  من  �لعديد  جاللته 

ل��ت�����س��ج��ي��ع��ه��م و�ل���ث���ن���اء ع��ل��ى �إجن����از�ت����ه����م، وه��و 

م���ا ح��ف��ر ه����ذه �ل��ل��ح��ظ��ات يف وج�����د�ن �ل��ن��ج��وم 

�لفخورين مبليكهم.

نب�ض البلد – وكاالت 

 �أع��ل��ن �حت���اد غ���رب �آ���س��ي��ا ل��ك��رة �ل��ق��دم 

�مل�ساركة يف  ��ستقبال طلبات  عن فتح باب 

بطولة حتت 23 عاماً، و�ملقررة يف �سيافة 

�لحتاد �لعر�قي ب�سهر حزير�ن �ملقبل.

وخ����اط����ب �حت������اد غ�����رب �آ����س���ي���ا ج��م��ي��ع 

بتثبيت  لإخ��ط��اره��ا  �لأه��ل��ي��ة،  �لحت����اد�ت 

م���ك���ان وم����وع����د �ل��ن�����س��خ��ة �ل���ر�ب���ع���ة م��ن 

ب��غ��د�د  ت��ق��ام يف  �ل��ب��ط��ول��ة ر���س��م��ي��اً، بحيث 

و�أربيل خالل �أيام �لحتاد �لدويل )فيفا( 

20 حزير�ن �ملقبل،  12 �إىل  يف �لفرتة من 

�مل�����س��ارك��ة وفتح  ت��اأك��ي��د  تعميم من���اذج  م��ع 

باب ��ستقبالها حتى نهاية �سهر �سباط.

منح  و�أن  �آ���س��ي��ا  غ���رب  و���س��ب��ق لحت����اد 

�ل�����ع�����ر�ق ح����ق �لح����ت����ف����اظ ب��ا���س��ت�����س��اف��ة 

�ل��ن�����س��خ��ة �ل����ر�ب����ع����ة، ب���ع���دم���ا ت���ق���رر ن��ق��ل 

�ململكة  �إىل  ه��ن��اك  م��ن  �ل��ث��ال��ث��ة  �لن�سخة 

�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة �ل���ت���ي ����س��ت�����س��اف��ت 

بدورها �لن�سخة �لأخرية.

نب�ض البلد – وكاالت 

ت�������وج لع�������ب �ل���ت���ن�������س �ل���������س����رب����ي ن����وف����اك 

دي��وك��وف��ي��ت�����س م�����س��ريت��ه �ل���ر�ئ���ع���ة يف ب��ط��ول��ة 

�أ���س��رت�ل��ي��ا �مل��ف��ت��وح��ة وت����وج ب��ل��ق��ب��ه �ل��ع��ا���س��ر يف 

�ستيفانو�س  �ل��ي��ون��اين  ع��ل��ى  ب���ف���وزه  �ل��ب��ط��ول��ة 

ت�سيت�سيبا�س 6 / 3 و7 / 6 )7 / 4( و7 / 6 )7 / 

5( يوم �لأحد يف �ملبار�ة �لنهائية للبطولة.

عدد  يف  �لقيا�سي  رق��م��ه  ديوكوفيت�س  وع���زز 

�مل��ف��ت��وح��ة، ر�فعا  �أ���س��رت�ل��ي��ا  �ل��ف��وز بلقب  م���ر�ت 

�إىل ع�سرة  �ل��ب��ط��ول��ة  �لأل���ق���اب يف  ر���س��ي��ده م��ن 

�لألقاب  �لقيا�سي لعدد  �لرقم  �ألقاب، كما عادل 

م�ساركاته  ت��اري��خ  يف  لع���ب  �أي  ي��ح��رزه��ا  �ل��ت��ي 

ببطولت “غر�ند �سالم” �لأربع �لكرى، ر�فعا 

�لإ�سباين  م��ع  بالت�ساوي  لقبا   22 �إىل  ر�سيده 

ر�فاييل ناد�ل.

��ستعاد  �ل��غ��ايل،  باللقب  �ل��ف��وز  ج��ان��ب  و�إىل 

ملحرتيف  �لعاملي  �لت�سنيف  �سد�رة  ديوكوفيت�س 

�أكرث  �ملا�سي لفرت�ت  و�لتي �عتالها يف  �لتن�س، 

من �أي لعب �آخر منذ بدء �لعمل بالت�سنيف.

و�أ�سدل �ل�ستار يوم �لأحد على فعاليات هذه 

للتن�س،  �ملفتوحة  �أ�سرت�ليا  �لن�سخة من بطولة 

�أوىل بطولت “غر�ند �سالم” �لأربع �لكرى يف 

�ملو�سم �حلايل، مببار�ة مثرية بني ديوكوفيت�س 

وت�����س��ي��ت�����س��ي��ب��ا���س �مل�����س��ن��ف��ني �ل����ر�ب����ع و�ل��ث��ال��ث 

للبطولة على �لرتتيب.

عاما” دور�   35“ ديوكوفيت�س  خرة  ولعبت 

باحلما�س  �ت�سمت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ار�ة  ح�سم  يف  ب���ارز� 

و�لندية على مد�ر �ساعتني و56 دقيقة.

وخا�س ديوكوفيت�س �ليوم �لنهائي �لعا�سر له 

“غر�ند �سالم”  و�ل���33 يف بطولت  �لبطولة  يف 

 24“ ت�سيت�سيبا�س  خا�س  فيما  �لكرى،  �لأرب��ع 

و�لثاين  �لبطولة  يف  ل��ه  �لأول  �لنهائي  عاما” 

فقط يف �لبطولت �لأربع �لكرى.

�لبطولة،  ل��ق��ب  ع��ل��ى  �ملناف�سة  ج��ان��ب  و�إىل 

كانت �ملبار�ة �سر�عا بني �لالعبني على �سد�رة 

�لت�سنيف �لعاملي للمحرتفني.

ديوكوفيت�س  كان  �لبطولة،  بلقب  فوزه  ومع 

ه��و م��ن ت��ق��دم م��ن �مل��رك��ز �خل��ام�����س ع��امل��ي��ا �إىل 

ت�سيت�سيبا�س  ت��ق��دم  ف��ي��م��ا  �ل��ت�����س��ن��ي��ف  ����س���د�رة 

خلف  �لثالث  �إىل  بالت�سنيف  �لر�بع  �ملركز  من 

�لإ���س��ب��اين ك��ارل��و���س �أل���ك���ار�ز �ل���ذي ت��ر�ج��ع من 

�ل�سد�رة �إىل �ملركز �لثاين بالت�سنيف �إثر غيابه 

عن فعاليات هذه �لبطولة ب�سبب �لإ�سابة.

وح������رم دي��وك��وف��ي��ت�����س م��ن��اف�����س��ه �ل���ي���ون���اين 

يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل�����س��ع��ود  م��ن  ت�سيت�سيبا�س 

�لت�سنيف  ����س���د�رة  �إىل  �ل��ري��ا���س��ي��ة  م�����س��ريت��ه 

�لعاملي لالعبني �ملحرتفني.
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إريكسن يخضع لكشف طبي بعد 
إصابته في الكاحل

نب�ض البلد – وكاالت 

ي��خ�����س��ع لع����ب �ل��و���س��ط �ل��دمن��ارك��ي 

�لدويل كري�ستيان �إريك�سن لفح�س طبي 

خالل  �ل��ك��اح��ل  يف  لإ���س��اب��ة  تعر�سه  بعد 

مان�س�سرت  فريقه  فيها  ف��از  �لتي  �مل��ب��ار�ة 

�أم�س   1/  3 ريدينج  �سيفه  على  يونايتد 

�ل�سبت بكاأ�س �لحتاد �لإجنليزي.

�لكاحل  يف  لكدمة  �إريك�سن  وتعر�س 

من  تدخل  بعد  �لثاين  �ل�سوط  بد�ية  يف 

�أن����دي ك����ارول م��ه��اج��م ري��دي��ن��ج، و�ل���ذي 

تعر�س للطرد حل�سوله على �إنذ�رين.

وب�����ع�����د �مل�������ب�������ار�ة �أظ������ه������رت ل���ق���ط���ات 

ج���رى ت��د�ول��ه��ا ع��ر م��ن�����س��ات �ل��ت��و����س��ل 

�لإج��ت��م��اع��ي، �إري��ك�����س��ن وه���و ي��ع��رج على 

قدمه.

وق�����ال �ل���ه���ول���ن���دي �إي����ري����ك ت���ني ه��اج 

�سحفي  م���وؤمت���ر  يف  م��ان�����س�����س��رت  م����درب 

حجم  عن  �حلديث  د�ئما  �ل�سعب  “من 
�لإ�سابة بعد �ملبار�ة مبا�سرة«.

�ل��ك��اح��ل،  يف  م�سكلة  “لكنها  و�أ���س��اف 

يتطلب  ل��ذ�  �لإ���س��اب��ة،  ت�سخي�س  �سرنى 

�لأمر 24 �ساعة على �لأقل قبل �أن نعرف 

حجمها«.
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