
تجارة عمان تدعو إلى صياغة اتفاقية 
تجارية حرة جديدة مع تركيا

 الخارجية تدين استخدام وزير المالية اإلسرائيلي خريطة 
إلسرائيل تضم حدود المملكة وفلسطين المحتلة

 الرفاعي يستقبل النائب األول 
لرئيس مجلس النواب العراقي

البلد-عمان  نب�ض 

خليل  عمان  جت��ارة  غرفة  رئي�س  دع��ا   

ت��وف��ي��ق، لإع�����ادة ���ص��ي��اغ��ة اتفاقية  احل���اج 

جديدة للتجارة احلرة بني اململكة وتركيا 

�صمن اأط���ر و���ص��روط ج��دي��دة، واإ���ص��راك 

ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س م����ن اجل���ان���ب���ني ع��ن��د 

اإعدادها ل�صمان حتقيق م�صالح البلدين 

ا�صتفادة  ي�صمن  ومب��ا  بينهما،  وال��ع��دال��ة 

ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال����ص���ت���ث���م���ارات  م���ن  الأردن 

الرتكية وزيادة التبادل التجاري.

و�صدد احلاج توفيق خالل لقاء جمل�س 

املعني  الرتكي  ال�صفري  مع  الغرفة  اإدارة 

ام�س  اأوزان،  اأردام  اململكة  ل���دى  ح��دي��ث��ا 

الثنني، على �صرورة تعزيز ال�صتثمارات 

الرتكية بالأردن،

نب�ض البلد- عّمان

و�����ص����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  اأك��������دت   

امل�����غ�����رتب�����ني، ام���������س الث������ن������ني، اإدان����ت����ه����ا 

وزي��ر  ل�صتخدام  ال�صديدين  وا�صتنكارها 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، خ���الل م�صاركته يف  امل��ال��ي��ة 

فعالية عقدت يوم اأم�س يف باري�س، خريطة 

الأردن��ي��ة  اململكة  ح���دود  ت�صم  لإ���ص��رائ��ي��ل 

املحتلة  الفل�صطينية  والأرا�صي  الها�صمية 

فيما ميثل ت�صرفاً حتري�صياً اأرعناً، وخرقاً 

ل����الأع����راف ال���دول���ي���ة وم���ع���اه���دة ال�����ص��الم 

الأردنية الإ�صرائيلية.وقال الناطق الر�صمي 

اإن  امل��ج��ايل،  �صنان  ال�صفري  ال����وزارة  با�صم 

الوزارة تدين اأي�صاً الت�صريحات العن�صرية 

التحري�صية املتطرفة التي اأطلقها الوزير 

الإ�صرائيلي،

نب�ض البلد- عّمان

بالإنابة  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  بحث 

ال��ع��ني ���ص��م��ري ال��رف��اع��ي، ام�����س الث��ن��ني، 

النواب  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  مع 

ال���ع���راق���ي حم�����ص��ن امل�����ن�����دلوي، وال���وف���د 

اأوجه العالقات بني  الربملاين املرافق له، 

امل��ج��الت،  مبختلف  ال�صقيقني  البلدين 

وخ����ا�����ص����ة ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة والق���ت�������ص���ادي���ة 

والربملانية.

واأك�����د ال���رف���اع���ي خ����الل ال��ل��ق��اء ال���ذي 

الأع���ي���ان،  ب����دار جم��ل�����س  ج���رى يف مكتبه 

التي  الرا�صخة  الأخوية  العالقات  متانة 

ال�صقيقني،  وال�����ص��ع��ب��ني  ال��ب��ل��دي��ن  جت��م��ع 

واحل���ر����س امل�����ص��رتك ع��ل��ى ت��و���ص��ي��ع اآف���اق 

التعاون الثنائي يف املجالت كافة

5 4 2

نب�ض البلد- عمان

ع����ام  اآذار   21 ي�������وم  �����ص����ب����اح  ����ّط����ر  �����صَ

والفخار،  املجد  �صجالت  يف  1968موعدا 
عندما واجهت اأ�صود اجلي�س العربي الأردين 

على  اإحداها  ثاقبة  وبعيون  موؤمنة،  بقلوب 

فل�صطني  باأهدابها  حتمي  واأخ���رى  ال��وط��ن 

والقد�س، ويدها الواثقة قاب�صة على الزناد 

تلقي حممها يف وجه �صراذم الحتالل واآلته 

وللتاريخ  له  لتقول  اجل���رارة،  ال�صتعمارية 

اأر���ص��ن��ا  م��ن  ���ص��رب  وك���ل  وال��ق��د���س  “عمان 
وخمططاتهم  ال��غ��زاة  على  ع�صية  الطهور 

الزمان  طال  فمهما  التو�صعية،  ال�صهيونية 

كما  ح��رة  عربية  والقد�س  فل�صطني  �صتعود 

كانت على الدوام«. اأمني عام اللجنة امللكية 

يوم  اإن  قال  كنعان،  القد�س عبداهلل  ل�صوؤون 

البطولية،  ووقائعه  تفا�صيله  بكل  الكرامة 

يوؤكد للقا�صي والداين اأنه مل يكن منا�صبة 

وط��ن��ي��ة ف��ق��ط، ب���ل م��ن��ا���ص��ب��ة ق��وم��ي��ة مهمة 

و�صاهدة على ثبات املوقف الأردين يف دفاعه 

عن فل�صطني والقد�س، 

نب�ض البلد - دينا حمادين

العقبة  حتت رعاية رئي�س �صلطة منطقة 

بح�صور  الفايز  نايف  اخلا�صة  القت�صادية 

م��ف��و���س ال�����ص��ب��اب وال���ري���ادة الع���م���ال رم��وي 

ال��ك��ب��اري��ت��ي و ع���دد م���ن  مم��ث��ل��ني القطعات 

الريادية يف املحافظة نظم ام�س ور�صة العمل 

اأج��ل  م��ن  الأع��م��ال  ري���ادة  مل�صروع  الت�صاورية 

التنمية القت�صادية امل�صتدامة والت�صغيل

الرقمي  الق��ت�����ص��اد  وزارة  م��ن  بالتنظيم 

وال��ري��ادة وم�����ص��روع ري���ادة الأع��م��ال م��ن اأج��ل 

والت�صغيل  امل�صتدامة  القت�صادية  التنمية 

ال�����ذي ت��ن��ف��ذه ال���وك���ال���ة الأمل���ان���ي���ة ل��ل��ت��ع��اون 

العقبة  �صلطة منطقة  بالتعاون مع  ال��دويل 

الق��ت�����ص��ادي��ة اخل���ا����ص���ة   ب���ه���دف ال��ن��ه��و���س 

بالقطاع الريادي يف حمافظة العقبة.بدوره 

قال مفو�س ال�صباب وريادة الأعمال يف �صلطة 

منطقة العقبة القت�صادية اخلا�س،

 يوم الكرامة يؤكد أن عمان والقدس وكل 
شبر من أرضنا عصية على الغزاة

 العقبة ٠٠ ورشة عمل حول شبكة ريادة 
األعمال المستدامة
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 حاخامات »الهيكل« يستعدون لتقديم 
»قربان الفصح« باألقصى

مساٍع لترسيخه كـ»مكان مقدس« لليهود

البلد-وكاالت نب�ض 

املزعوم،  الهيكل”  “جماعات  حاخامات  دع��ا 

لتقدمي  ال���ص��ت��ع��داد  اإىل  امل��ت��ط��رف��ني،  ال��ي��ه��ود 

املبارك،  الأق�صى  امل�صجد  يف  الف�صح”  “قربان 
وال���ذي يتزامن م��ع الأ���ص��ب��وع الثالث م��ن �صهر 

رم�صان املبارك ووجه رئي�س ما ي�صمى “مدر�صة 

جبل الهيكل” الدينية احلاخام “الياهو ويرب”، 

ال��دي��ن��ي��ة  �صهيون”  ج��ب��ل  “مدر�صة  ورئ��ي�����س 

داخ��ل  م��ن  ر�صالة  براند”  “يت�صحاق  احل��اخ��ام 

ي��ه��ودي لأن  “كل  امل�صجد الأق�����ص��ى، دع��وا فيها 

العيد  خ��الل  الف�صح”  ق��رب��ان  لتقدمي  ي�صتعد 

اأبريل املقبل متزامًنا  القادم، وال��ذي يبداأ يف 6 

مع منت�صف رم�صان

البلد-وكاالت نب�ض 

الإ�صرائيلي  الح��ت��الل  مالية  وزي���ر  زع��م 

املتطرف “بت�صلئيل �صموتريت�س” عدم وجود 

�صعب فل�صطيني؛ بعد �صاعات من انتهاء لقاء 

�صرم ال�صيخ الأمني مع ال�صلطة الفل�صطينية

زي���ارت���ه  خ����الل  “�صموتريت�س”،  وق�����ال 

العا�صمة الفرن�صية باري�س، وفق ترجمة وكالة 

�صعب  هناك  يكن  ومل  يوجد  “ل  “�صفا”: 

فل�صطيني.. من كان اأول ملك فل�صطيني؟ ما 

هي اللغة؟ هل هناك عملة فل�صطينية؟ هل 

هناك تاريخ اأو ثقافة فل�صطينية؟«

“�صموتريت�س”  ت�����ص��ري��ح��ات  وج�������اءت 

العن�صرية بعد �صاعات يوم لقاء �صرم ال�صيخ 

العقبة يف  للقاء  متابعة  ج��اء  ال���ذي  الأم��ن��ي 

�صهر  قبل  التوتر”  “تهدئة  بهدف  الأردن، 

رم�صان،

البلد-وكاالت نب�ض 

ق����ال وزي������ر اخل���ارج���ي���ة ال���رتك���ي م��ول��ود 

ت�صاوو�س اأوغلو، اإن نقطة التحول الأ�صا�صية 

يف ت��ط��ب��ي��ع ال���ع���الق���ات م���ع م�����ص��ر ك����ان ل��ق��اء 

الرئي�صني رجب طيب اأردوغ��ان وعبد الفتاح 

حديث  يف  ذل���ك  ج���اء  ال���دوح���ة  يف  ال�صي�صي 

التي  القاهرة  اإىل  زي��ارت��ه  ح��ول  لل�صحفيني 

نظريه  مع  خاللها  والتقى  ال�صبت،  اأج��راه��ا 

امل�صري �صامح �صكري

واأف����اد ت�����ص��اوو���س اأن���ه اأج����رى ل��ق��اء مثمرا 

م��ع ن��ظ��ريه امل�صري يف ال��ق��اه��رة ، لف��ت��ا اإىل 

بالعالقات  الرت��ق��اء  اتفقا على  اأن اجلانبني 

الدبلوما�صية اإىل اأعلى م�صتوى،

وزير مالية االحتالل: ليس هناك شعب 
فلسطيني

أوغلو: لقاء أردوغان والسيسي بالدوحة نقطة 
تحول في تطبيع العالقات بين مصر وتركيا 
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نب�ض البلد- عمان

ق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����ن����واب اأح��م��د 

ال�صفدي يف م�صتهل جل�صة النواب ام�س 

املجل�س  يف  التنفيذي  املكتب  اإن  الثنني، 

بالتوافق  املجل�س  رئا�صة  اجتمع، وفو�س 

مع احلكومة على اأن يكون لكل نائب 10 

اإعفاءات طبية يف ال�صهر.

ووف�������ق م�����ا اأع����ل����ن����ه ال�������ص���ف���دي ف�����اإن 

�صيتم  ال�����ص��اب��ق��ة  ال��ط��ب��ي��ة  الإع������ف������اءات 

جتديدها، وياأتي حديث ال�صفدي بعد اأن 

�صهد املجل�س يف جل�صته ال�صابقة

نب�ض البلد- عمان

 ت���ف���ق���د رئ���ي�������س ال�����������وزراء ال���دك���ت���ور 

ب�صر اخل�����ص��اون��ة ام�����س الث��ن��ني، اأ���ص��واق 

الع�صكرية  ال�صتهالكيتني  املوؤ�ص�صتني 

وراأ�����س  امل��ق��اب��ل��ني  منطقتي  يف  وامل��دن��ي��ة 

العني. واأك��د رئي�س ال���وزراء، ال��دور املهم 

الذي تقوم به املوؤ�ص�صتان ال�صتهالكيتان 

الع�صكرية واملدنية يف توفري خمزون كاف 

التموينية للمواطنني  ال�صلع وامل��واد  من 

التي  ف��روع��ه��ا  ع��ادل��ة يف جميع  ب��اأ���ص��ع��ار 

تغطي حمافظات اململكة بالكامل.

واأ����ص���اد رئ��ي�����س ال������وزراء ب����الإج����راءات 

التي اتخذتها املوؤ�ص�صتان ا�صتعدادا ل�صهر 

رم�صان املبارك،

 الصفدي: توافق مع الحكومة على 
1٠ إعفاءات شهرية لكل نائب

 رئيس الوزراء يتفقد أسواق المؤسستين 
االستهالكيتين العسكرية والمدنية 

في المقابلين ورأس العين
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الملك : عالقاتنا مـع االتحـاد 
األوروبي استراتيجية

نب�ض البلد- عمان

 التقى جاللة امللك عبداهلل الثاين يف ق�صر احل�صينية، ام�س 

الثنني، عددا من �صفراء دول الحتاد الأوروبي املعتمدين يف 

اململكة.

التحديث،  يف  الأردن  نهج  ا�صتعرا�س  اللقاء  خالل  وج��رى 

اإذ اأكد جاللة امللك اجلدية يف متابعة تنفيذ خطط التحديث 

كم�صروع وطني  والإداري��ة،  والقت�صادية  ال�صيا�صية  مب�صاراته 

�صامل ل تراجع عنه.

الأردن  التي تربط  العالقات ال�صرتاتيجية  اللقاء  وتناول 

م��ع الحت����اد الأوروب������ي وال�����دول الأوروب����ي����ة، اإذ اأك���د جاللته 

احلر�س على تعزيز هذه العالقات، خدمة للم�صالح امل�صرتكة 

و�صعيا لتحقيق ال�صتقرار والزدهار يف الإقليم.

واأع����رب ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ل��دع��م امل�صتمر ال��ذي 

يقدمه الحتاد الأوروبي للمملكة، 
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 الرفاعي يستقبل النائب األول لرئيس 
مجلس النواب العراقي

الفوسفات:  200 ألف دينار لرفد مستشفى 
معان الحكومي بتجهيزات ومعدات طبية حديثة 

نب�ض البلد- عّمان

بحث رئي�س جمل�س الأعيان بالإنابة العني 

ال��رف��اع��ي، ام�س الث��ن��ني، م��ع النائب  �سمري 

الأول لرئي�س جمل�س النواب العراقي حم�سن 

املندلوي، والوفد الربملاين املرافق له، اأوجه 

مبختلف  ال�سقيقني  البلدين  بني  العالقات 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  وخا�سة  امل��ج��الت، 

والربملانية.

واأكد الرفاعي خالل اللقاء الذي جرى يف 

مكتبه بدار جمل�س الأعيان، متانة العالقات 

الأخ����وي����ة ال��را���س��خ��ة ال��ت��ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن 

وال�سعبني ال�سقيقني، واحلر�س امل�سرتك على 

تو�سيع اآفاق التعاون الثنائي يف املجالت كافة.

امل��ل��ك  ج���الل���ة  ب���ق���ي���ادة  الأردن  اإن  وق�����ال 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين، يقف اإىل جانب ال��ع��راق يف 

حري�س  الأردن  واأن  �سعبه،  طموحات  تلبية 

على وحدة العراق وا�ستقراره واأمنه، ويدعم 

وي�ساند جهوده كافة ملواجهة التحديات التي 

تعرت�سه.

اأم��ن  يعد  الأردن  اأن  اإىل  الرفاعي  واأ���س��ار 

ال��ع��راق وا���س��ت��ق��راره م�سلحة اأردن���ي���ة، داع��ًي��ا 

البلدين  ب��ني  والت�ساور  التن�سيق  اإدام���ة  اإىل 

يف خمتلف املجالت، ويف كل ما من �ساأنه اأن 

ويحفظ  للعراق  وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن  ُيحقق 

وحدة �سعبه واأرا�سيه.

واأك��د حر�س جمل�س الأع��ي��ان على البناء 

العراقية،  الأردن��ي��ة  الأخ��وي��ة  العالقات  على 

التي متر  ال�سعبة  ال��ظ��روف  خا�سة يف ه��ذه 

بها الأمة العربية، واأن املجل�س حري�س على 

والعمل  الثنائية  الربملانية  العالقات  تعزيز 

البلدين  م�سالح  يخدم  مبا  تطويرها،  على 

وال�سعبني ال�سقيقني.

وب����ني ال���رف���اع���ي اأه��م��ي��ة زي������ادة ال��ت��ع��اون 

وبناء  ال�سقيقني،  البلدين  ب��ني  القت�سادي 

ال��ق��ط��اع��ات،  اق��ت�����س��ادي��ة مبختلف  ���س��راك��ات 

امل�سرتكة،  ال�ستثمارات  تعزيز  على  والعمل 

البلدين  ب���ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  وتن�سيط 

ال�سقيقني.

م��ن جهته، اأك��د امل��ن��دلوي، حر�س ب��الده 

على توطيد التعاون مع الأردن، انطالًقا من 

العالقات ال�سرتاتيجية التي جتمع البلدين 

امل�ساريع  دع��م  ���س��رورة  اإىل  لفًتا  ال�سقيقني، 

الثنائية العراقية الأردنية والعمل على �سرعة 

تنفيذها.

واأعرب عن �سكره وتقديره ملواقف الأردن 

ب��ق��ي��ادة ج���الل���ة امل���ل���ك ال���داع���م���ة وامل�����س��ان��دة 

للعراق، موؤكًدا اأن الأردن كان على الدوام اإىل 

ال��ظ��روف التي مر  اأحلك  ال��ع��راق ويف  جانب 

بها، وهو اأمر مو�سع تقدير العراقيني.

وبني املندلوي اأن جمابهة حتديات الأمة 

حتتاج اإىل ت�سافر اجلهود والتعاون، لفتا اإىل 

ال��ذي ميتاز بو�سع �سيا�سي مميز،  اأن الأردن 

ُت�ساعده  وال�ستقرار،  الأم��ن  باأجواء  ويتمتع 

الق�سايا  ف��اع��ل حل��ل خمتلف  ب���دور  ال��ق��ي��ام 

معرًبا عن  املنطقة،  تواجه  التي  والتحديات 

تطلعه قيام الأردن بدعم العراق يف خمتلف 

املحافل الربملانية العربية والدولية.

وت����ن����اول ال��ل��ق��اء خم��ت��ل��ف ال��ق�����س��اي��ا ذات 

اله��ت��م��ام امل�����س��رتك، واآخ����ر ال��ت��ط��ورات على 

اأك��د  ح��ي��ُث  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  ال�ساحتني 

اجلانبان اأهمية البناء على العالقات الأردنية 

العراقية واإزالة اأية معيقات قد تعرت�سها.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء م�����س��اع��د رئ��ي�����س جمل�س 

الأع���ي���ان م��ف��ل��ح ال��رح��ي��م��ي، وال��ن��ائ��ب الأول 

ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب اأح��م��د اخل��الي��ل��ة، 

الجتماعية  والتنمية  العمل  جلنة  ورئي�س 

العني عي�سى مراد، والعني جمال اخلري�سة، 

الأردن  العراقية يف  ال�سفارة  باأعمال  والقائم 

منيف على ح�سن.

نب�ض البلد- عمان

ق������ال رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����ن�����واب اأح���م���د 

ام�س  ال��ن��واب  جل�سة  م�ستهل  يف  ال�سفدي 

املجل�س  يف  التنفيذي  امل��ك��ت��ب  اإن  الث��ن��ني، 

بالتوافق  املجل�س  رئ��ا���س��ة  وف��و���س  اج��ت��م��ع، 

 10 ن��ائ��ب  لكل  ي��ك��ون  اأن  على  م��ع احلكومة 

اإعفاءات طبية يف ال�سهر.

اأعلنه ال�سفدي فاإن الإعفاءات  ووفق ما 

وي��اأت��ي  جت��دي��ده��ا،  �سيتم  ال�سابقة  الطبية 

يف  املجل�س  �سهد  اأن  بعد  ال�سفدي  ح��دي��ث 

جل�سته ال�سابقة اعرتا�ساً نيابياً وا�سعاً على 

اآلية جتديد ومنح الإعفاءات الطبية.

نب�ض البلد- عمان

   تربعت �سركة مناجم الفو�سفات الأردنية، 

باأجهزة ومعدات طبية حديثة مل�ست�سفى معان 

احلكومي بقيمة تزيد على 200 الف دينار.

ال�����س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  وق������ال 

التربع  ه���ذا  اإن  ال��ذن��ي��ب��ات،  ال��دك��ت��ور حممد 

من  امل�ست�سفى  احتياجات  تلبية  اىل  يهدف 

الأجهزة الطبية احلديثة ، ودع��م جهوده يف 

الالزمة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  تقدمي 

للمواطنني يف خمتلف مناطق املحافظة.

ياأتي  التربع  اأن  الذنيبات،  الدكتور  واأك��د 

انطالقا من امل�سوؤولية الوطنية لل�سركة، التي 

تويل اأهمية كبرية للم�ساهمة يف دعم م�سرية 

من  امل���ج���الت،  جميع  يف  اململكة  يف  التنمية 

خالل  حتقيق مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية، 

اأر���س الواقع؛  وترجمته عمال واجن��ازا على 

املواطنني،  على  وال��ف��ائ��دة  بالنفع  ي��ع��ود  مب��ا 

ونوعية اخلدمات املقدمة لهم.

املتوا�سلة  ال�����س��رك��ة  م�ساهمات  اإن  وق���ال 

حر�سها   تعك�س  الوطنية،  املوؤ�س�سات  لدعم 

ع����ل����ى  دع�����م اجل����ه����ود امل����ب����ذول����ة ل���الرت���ق���اء 

باخلدمات املقدمة للمواطنني  ، مبا يعك�س 

�سمولية هذه اخلدمات، وي�سهم يف حت�سينها .

 وجدد الدكتور الذنيبات حر�س ال�سركة 

ي�ستهدف  وطني  جهد  كل  يف  امل�ساهمة  على 

خدمة املجتمعات املحلية، وتوفري احتياجاتها 

التنموية.

بدوره قال مدير م�ست�سفى معان احلكومي 

الدكتور وليد الرواد، اإن هذه الجهزة الطبية 

�ست�سهم يف م�ساعدة امل�ست�سفى لتح�سني نوعية 

التي يقدمها للمواطنني،  الطبية  اخلدمات 

وتوفري خدمات عالجية نوعية للمراجعني 

يف خمتلف مناطق املحافظة.

املقدم  التربع  اأن  ال��رواد،  الدكتور  واو�سح 

من �سركة مناجم الفو�سفات الأردنية، ي�سمل 

ت��وف��ري اج��ه��زة ل��ع��ي��ادة ال��ع��ي��ون، يف جم��الت 

ت�����س��وي��ر ق���ع���ر ال����ع����ني، و����س���ح���ب ال��ع��د���س��ات 

وزراعتها.

ك��م��ا ي�����س��م��ل ال���ت���ربع ت���وف���ري ج���ه���از ل��ي��زر 

ملخترب  واخ����ر   ، ال��ب��ول��ي��ة  امل�����س��ال��ك  لعمليات 

اجل��رث��وم��ي  ال��ن��م��و  ع��ن  للك�سف  امل�ست�سفى 

امل�ست�سفى  ك��ان  ، وال��ت��ي  خ��الل وق��ت قيا�سي 

ي�سطر اىل حتويلها اىل م�ست�سفيات الب�سري 

لهذه الغاية.

 واعرب الدكتور الرواد، عن �سكره لرئي�س 

وادارت���ه���ا  ال�����س��رك��ة،  اإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء 

يعك�س  ال���ذي  ال��ت��ربع  ه���ذا  ع��ل��ى  التنفيذية، 

ال�سراكة احلقيقية بني موؤ�س�سات القطاعني 

العام واخلا�س خلدمة املواطنني.

الأردنية  الفو�سفات  مناجم  �سركة  وكانت 

ق���د ت��ربع��ت ب��وق��ت ���س��اب��ق ب��ج��ه��ازي تنف�س 

مع   )ICU Ventilator  ( ا�سطناعي 

ملحقاتها مل�ست�سفى معان احلكومي.

 الملك يلتقي سفراء دول االتحاد األوروبي

نب�ض البلد- عمان

 التقى ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف 

من  ع��ددا  الث��ن��ني،  ام�س  احل�سينية،  ق�سر 

�سفراء دول الحتاد الأوروب��ي املعتمدين يف 

اململكة.

وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ا���س��ت��ع��را���س نهج 

امللك  ج��الل��ة  اأك���د  اإذ  ال��ت��ح��دي��ث،  يف  الأردن 

التحديث  خطط  تنفيذ  متابعة  يف  اجلدية 

مب�������س���ارات���ه ال�������س���ي���ا����س���ي���ة والق���ت�������س���ادي���ة 

والإداري��ة، كم�سروع وطني �سامل ل تراجع 

عنه.

ال�سرتاتيجية  العالقات  اللقاء  وتناول 

ال��ت��ي ت��رب��ط الأردن م��ع الحت���اد الأوروب����ي 

اأكد جاللته احلر�س  اإذ  والدول الأوروبية، 

على تعزيز هذه العالقات، خدمة للم�سالح 

امل�������س���رتك���ة و���س��ع��ي��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����س���ت���ق���رار 

والزدهار يف الإقليم.

واأع��رب جاللة امللك عن تقديره للدعم 

الأوروب�����ي  الحت����اد  ي��ق��دم��ه  ال���ذي  امل�ستمر 

واملجتمعات  لالجئني  خ�سو�سا  للمملكة، 

موا�سلة  ���س��رورة  اإىل  م�سريا  امل�ست�سيفة، 

امل��ج��ت��م��ع ال������دويل حت��م��ل م�����س��وؤول��ي��ات��ه يف 

التعامل مع اأزمة اللجوء.

الإقليمية  امل�ستجدات  اآخر  بحث  وجرى 

وال��دول��ي��ة، مب��ا يف ذل��ك الج��ت��م��اع��ات التي 

ع��ق��دت اأخ�����ريا يف م��دي��ن��ت��ي ال��ع��ق��ب��ة و���س��رم 

ال�سيخ يف �سياق اجلهود الهادفة اإىل ا�ستعادة 

التهدئة يف الأرا�سي الفل�سطينية.

رئي�س  نائب  ا�ستعر�س  ال�سدد،  هذا  ويف 

الوزراء ووزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني 

اأمين ال�سفدي خمرجات هذه الجتماعات 

واخل����ط����وات ال���ق���ادم���ة امل��ط��ل��وب��ة ل��ت��ث��ب��ي��ت 

�سيما خالل  الت�سعيد، ل  التهدئة وخف�س 

�سهر رم�سان.

بالأزمة  املتعلقة  التطورات  كما مت بحث 

الدولية  اجلهود  تكثيف  و�سرورة  ال�سورية 

للو�سول اإىل حل �سيا�سي يعالج جميع تبعات 

والقت�سادية  والأم��ن��ي��ة  الإن�سانية  الأزم���ة 

جهود  دع��م  اأهمية  عن  ف�سال  وال�سيا�سية، 

العراق يف تعزيز اأمنه وا�ستقراره.

ومت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ال��ت��ع��اون 

الأوروب���ي يف حماربة  الأردن والحت���اد  بني 

الإره������اب وال��ت��ط��رف ���س��م��ن ن��ه��ج ���س��م��ويل، 

خ�����س��و���س��ا م���ن خ���الل م���ب���ادرة اج��ت��م��اع��ات 

العقبة.

وح�سر اللقاء مدير مكتب جاللة امللك، 

الدكتور جعفر ح�سان.

 مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الخارجية 
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 يوم الكرامة يؤكد أن عمان والقدس وكل شبر من 
أرضنا عصية على الغزاة

نب�ض البلد- عمان

 ن���اق�������س���ت ال���ل���ج���ن���ة امل����ال����ي����ة ال��ن��ي��اب��ي��ة 

ب��وزارة  املتعلقة  واملخالفات  ال�ستي�ساحات 

اخل����ارج����ي����ة و������س�����وؤون امل���غ���رتب���ني ودائ������رة 

ال�������س���وؤون ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وذل�����ك يف اإط����ار 

مناق�ستها لتقارير ديوان املحا�سبة لالأعوام 

2018 و2019 و2020 و2021.

اللجنة،  جاء ذلك خالل اجتماع عقدته 

ام�����س الث���ن���ني، ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور 

وزارة  ع��ام  اأم��ني  وح�سور  ال�سليحات،  من��ر 

اخل��ارج��ي��ة ال��دك��ت��ور ح�����س��ني ال��ع��ب��دال��الت، 

الفل�سطينية  ال�����س��وؤون  دائ���رة  ع��ام  وم��دي��ر 

امل��ه��ن��د���س رف���ي���ق خ���رف���ان، ورئ��ي�����س دي����وان 

املحا�سبة بالوكالة اإبراهيم املجايل، ومدير 

التقارير يف ديوان املحا�سبة فوزان الوريكات 

وعدد من املعنيني يف “اخلارجية«.

التي  ال�ستي�ساحات  اإن  ال�سليحات  وقال 

ح�سابات  ح��ول  مت��ح��ورت  مناق�ستها  ج��رى 

والفح�س  وال��ن��ف��ق��ات،  ال��وظ��ي��ف��ي،  ال�����س��ك��ن 

ال��ف��ج��ائ��ي ع��ل��ى دور ال���س��ت��الم وال��ت�����س��ل��ي��م 

ب��ال�����س��ف��ارات،  للملحقني  ال��دائ��م��ة  لل�سلفة 

وامل���ل���ح���ق���ني ال���ف���ن���ي���ني ل������دى ال�������س���ف���ارات 

ال�سوؤون  دائرة  و�سجالت  وقيود  اخلارجية، 

للفرتة )2020-2019(. الفل�سطينية 

با�سرتداد  اأو�ست  اللجنة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ومتابعة  حق  وجه  دون  امل�سروفة  الأم��وال 

تنفيذ تو�سيات اللجان امل�سكلة من الوزارة 

ودي����وان وامل��ح��ا���س��ب��ة وت�����س��وي��ب امل��الح��ظ��ات 

وال��ع��م��ل على  الأ���س��ول  وامل��خ��ال��ف��ات ح�سب 

ال�ستي�ساحات. اإغالق جميع 

م���ن ج��ه��ت��ه��م، ا���س��ت��ف�����س��ر ال����ن����واب، عمر 

الرواحنة  واأ�سماء  القطاونة  واأحمد  النرب 

ورم�����زي ال��ع��ج��ارم��ة، ع���ن ال���س��ت��ي�����س��اح��ات 

وامل��خ��ال��ف��ات ال������واردة، داع���ني اإىل ���س��رورة 

وقت  باأ�سرع  واإغالقها  املخالفات  ت�سويب 

واردة  اأي خمالفة  التهاون يف  وع��دم  ممكن 

يف التقرير.

ب����دوره، اأج���اب ال��ع��ب��دال��الت ع��ل��ى جميع 

ال���ت���ق���ري���ر،  ال����������واردة يف  ال����س���ت���ي�������س���اح���ات 

الواردة  املخالفات  ت�سويب  مت  انه  مو�سحاً 

تعود  وال��ت��ي  املحا�سبة  دي���وان  ال��ت��ق��اري��ر  يف 

اأن هناك  اإىل  2018 - 2021، لفتاً  لالأعوام 

ت��ع��اون��ا م�����س��ت��م��راً م��ا ب��ني ال�����وزارة ودي���وان 

املحا�سبة.

فيما اأو�سح خرفان حول قيود و�سجالت 

دائ������رة ال�������س���وؤون ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 

قائاًل:  الإدارية،  وال�سوؤون  املالية  بال�سوؤون 

اإن��ه مت ات��خ��اذ الإج����راءات ال��الزم��ة ملعاجلة 

املخالفات. وت�سويب تلك 

نب�ض البلد- عمان

وف��اء  الجتماعية  التنمية  وزي���رة  قالت   

والإجن������ازات مل  ال��ت��ق��دم  اإن  ب��ن��ي م�سطفى 

اجلمعيات  مع  ال�سراكة  بدون  لتتحقق  تكن 

وم��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل�����دين، ح��ي��ث عملت 

احل���ك���وم���ة ي�����داً ب��ي��د م���ع ه����ذه ال��ق��ط��اع��ات 

اخلا�سة والتطوعية للو�سول اإىل دعم اأبناء 

املجتمع املحلي وت�سهيل و�سولهم للخدمات 

م��ن خ���الل الن��ت�����س��ار اجل��غ��رايف للجمعيات 

بجميع تبعياتها.

واأ�سافت بني م�سطفى يف كلمة لها خالل 

اأقامتها  التي  الحتفالية  للفعالية  رعايتها 

 10 م��رور  مبنا�سبة  اخلريية  الغراء  جمعية 

على  تعمل  اجلمعية  اأن  العمل،  على  اأع���وام 

تخفيف الأعباء عن الأ�سر العفيفة منطلقة 

املتمثلة  بذلك من حتقيق غايتها واأهدافها 

بدعمهم  وامل�ساهمة  املحتاجني  م�ساعدة  يف 

ب��امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية وك��ف��ال��ة ط���الب العلم 

وخدمات العالج.

الوطنية  اجل��ه��ود  تكاتف  اأهمية  واأك���دت 

م�سرية  يف  دوره  وت��ع��زي��ز  امل���واط���ن  لتمكني 

ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة، م����ن خ�����الل ت��ل��ب��ي��ة 

اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��ف��ئ��ات 

نقلة  اجلمعيات  حت��دث  بحيث  امل�ستهدفة، 

عرب  اخت�سا�سها  مناطق  يف  نوعية  تنموية 

الواقع  لتح�سني  طاقاتها  وحتفيز  متكينها 

الج��ت��م��اع��ي والق��ت�����س��ادي لأب���ن���اء املجتمع 

امل��ح��ل��ي يف ه���ذه امل��ن��اط��ق وذل����ك م���ن خ��الل 

مت��ك��ني اجل��م��ع��ي��ات ب��ب��ن��اء ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 

وت�سهم يف خلق  دوره��ا  تعزز  ومن�سة رقمية 

ب��ي��ان��ات ���س��م��ول��ي��ة ل��ل��ف��ئ��ات امل�����س��ت��ه��دف��ة من 

الأيتام والفقراء، ور�سد احتياجات املجتمع 

من امل�ساريع التنموية مما ميكنها من القيام 

بدورها الفاعل.

وا���س��ت��م��ل الح��ت��ف��ال ع��ل��ى ع��ر���س فيديو 

احتفال مب��رور  ���س��رية اجلمعية  ع��ن  م��رئ��ي 

اآخ��ر  وفيديو  التاأ�سي�س،  على  اأع���وام  ع�سرة 

عن حملة “يدا بيد” التي تلبي الحتياجات 

الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ف��ق��راء والأي���ت���ام، اإ���س��اف��ة اإىل 

عر�س مرئي عن م�سروع اجلمعية يف غ�سيل 

اخل��ريي��ة  ال��غ��راء  اأن جمعية  ي��ذك��ر  ال��ك��ل��ى. 

دي��ن��ارا   603928 قيمته  م��ا  ب��ت��ق��دمي  ق��ام��ت 

العيد  وك�����س��وة  وعينية  ن��ق��دي��ة  ك��م�����س��اع��دات 

وك��ف��الت  مدر�سية  وحقائب  ال�ستاء  ودفء 

اأيتام وم�ساعدات طبية وم�ساعدات يف جمال 

التعليم واأ�ساح وتوزيع حلوم واإفطار �سائم، 

ا�ستفاد منها ما يقارب 18590 �سخ�سا.

الفقراء  م�ساعدة  اإىل  اجلمعية  وت��ه��دف 

وامل�ساهمة  وال��دع��م  واملنكوبني  واملحتاجني 

وكفالة  للفقراء،  �سغرية  م�ساريع  اقامة  يف 

ط���الب ال��ع��ل��م م���ن ال��ف��ق��راء ودع����م الفقري 

املري�س واإقامة الندوات واملحا�سرات.

نب�ض البلد- عمان

�َسّطر �سباح يوم 21 اآذار عام 1968موعدا 

واجهت  عندما  والفخار،  املجد  �سجالت  يف 

ب��ق��ل��وب  الأردين  ال���ع���رب���ي  اجل��ي�����س  اأ�����س����ود 

الوطن  على  اإحداها  ثاقبة  وبعيون  موؤمنة، 

واأخرى حتمي باأهدابها فل�سطني والقد�س، 

تلقي  ال��زن��اد  ع��ل��ى  قاب�سة  ال��واث��ق��ة  وي��ده��ا 

ح��م��م��ه��ا يف وج����ه ����س���راذم الح���ت���الل واآل��ت��ه 

وللتاريخ  له  لتقول  اجل���رارة،  ال�ستعمارية 

اأر���س��ن��ا  م��ن  ���س��رب  وك���ل  وال��ق��د���س  “عمان 
وخمططاتهم  ال��غ��زاة  على  ع�سية  الطهور 

الزمان  طال  فمهما  التو�سعية،  ال�سهيونية 

كما  ح��رة  عربية  والقد�س  فل�سطني  �ستعود 

كانت على الدوام«.

القد�س  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  عام  اأمني 

ع��ب��داهلل ك��ن��ع��ان، ق���ال اإن ي���وم ال��ك��رام��ة بكل 

تفا�سيله ووقائعه البطولية، يوؤكد للقا�سي 

اأن��ه مل يكن منا�سبة وطنية فقط،  وال��داين 

بل منا�سبة قومية مهمة و�ساهدة على ثبات 

فل�سطني  ع���ن  دف���اع���ه  يف  الأردين  امل���وق���ف 

وال���ق���د����س، وال�������ذود ع���ن الأم������ة وث���روات���ه���ا 

ب��اإف�����س��ال خم��ط��ط الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

زيفاً  ي�سمى  مبا  توؤمن  التي  وا�سرتاتيجيته 

ب�” اإ�سرائيل الكربى«.

اأن  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  واأكد 

املدقق يف حماور وحركة جي�س الحتالل يف 

اقتحامه الفا�سل لأر�س الأردن، يالحظ اأنه 

ولي�س حمدوداً  �ساماًل  تو�سعياً  كان هجوماً 

ك��م��ا روج����ت ال���دع���اي���ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، فقد 

ا�ستطاعت ت�سكيالت اجلي�س العربي الأردين 

ب��ق��ي��ادت��ه امل��ي��دان��ي��ة وال��ع��ل��ي��ا وك����ل اجل��ن��ود 

جي�س  قطاعات  وج��ه  يف  ال�سمود  الأوف��ي��اء 

وبغطاء  الأ�سلحة  باأحدث  امل��زودة  الحتالل 

جوي هو الأقوى يف املنطقة.

واأ�سار اإىل اأن جي�س الحتالل �سن يومها 

اأن  450 غ��ارة ج��وي��ة، ومل ي�ستطع ك��ل ذل��ك 

يحطم معنويات جنود جي�سنا، حيث اأن دماء 

وت�سحيات  اهلل  رح��م��ه��م  ال��زك��ي��ة  ال�����س��ه��داء 

يرويها  التي  ال�سفوية  وال��رواي��ات  اجلرحى 

باأن  تربهن  جميعها  املعركة،  يف  �سارك  من 

واحلق  بالأر�س  والتم�سك  والإرادة  الإمي��ان 

وال�سرعية هي املنت�سرة يف النهاية.

ق�ست  ال���ك���رام���ة(  )م���ع���رك���ة  اأن  وت����اب����ع، 

ب���اأن  ال��ك��اذب��ة  “اإ�سرائيل”  اأ����س���ط���ورة  ع��ل��ى 

ج��ي�����س��ه��ا لي����ه����زم، ل��ي��ك��ون ه����ذا الن��ت�����س��ار 

ف���احت���ة ان���ت�������س���ارات ع��رب��ي��ة لح���ق���ة جعلت 

التو�سع  م�ساألة  يعيد ح�ساباته يف  الحتالل 

ال���ع�������س���ك���ري، وت���ن���ه���ي غ��ط��ر���س��ة الح���ت���الل 

وامل��وؤام��رات  ال��وع��ود  با�سرتاتيجية  ومت�سكه 

اأو  ب��ل��ف��ور  وع���د  اأو  بيكو  ب�سايك�س  املتمثلة 

غريها، وبالتايل تتعزز امل�ساعر والآمال عند 

وحدتها  م��ن  تنبع  كرامتها  اأن  ت��ع��رف  اأم���ة 

وتالحمها ومتا�سكها حول ق�سيتها املركزية 

فل�سطني وجوهرها القد�س.

القد�س،  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  اإن  وق��ال 

التي  وال��ق��وم��ي��ة  الوطنية  املنا�سبة  ه��ذه  يف 

بالن�سر  ويقينها  ك��رام��ت��ه��ا  ل��الم��ة  اأع�����ادت 

الها�سمية هذه  �سعبنا وقيادتنا  ت�ستذكر مع 

ال�سهداء  ع��ل��ى  امل��ع��رك��ة اخل���ال���دة، وت��رتح��م 

وقيادتنا  الأردين  لل�سعب  وتتقدم  الأب����رار، 

التاريخية على  الو�ساية  الها�سمية �ساحبة 

القد�س  يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  املقد�سات 

ار�سنا  اأن  وتوؤكد  الع��ت��زاز،  عبارات  باأ�سدق 

الحتالل  على  ع�سية  �ستبقى  ومقد�ساتنا 

مهما كان الثمن وبلغت الت�سحيات.

الأردن  ق��وة  اأن  توؤكد  اللجنة  اأن  واأو���س��ح 

واإجن������ازات������ه ه����ي ال���ت���ي ت�����س��ان��د ف��ل�����س��ط��ني 

اأمته  عن  الأول  الدفاع  خط  وه��ي  والقد�س 

ال��ع��رب��ي��ة، وان����ه ي��دع��م امل��ط��ال��ب امل�����س��روع��ة 

الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  وتاريخيا  قانونيا 

امل�ستقلة  دول��ت��ه  واإق���ام���ة  م�����س��ريه  ب��ت��ق��ري��ر 

وعا�سمتها القد�س.

 الصفدي: توافق مع الحكومة على
 10 إعفاءات شهرية لكل نائب
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نب�ض البلد- عمان

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

احلق�قية  وامل�ؤ�ش�شات  املنظمات  كنعان  عبداهلل 

والإن�شانية العاملية مبا فيها و�شائل الإعالم اإىل 

العن�شرية  املمار�شات  لف�شح  جه�دها  تكثيف 

الإ�شرائيلية جتاه ال�شعب الفل�شطيني.

وقال كنعان” اإن الإجراءات العن�شرية التي 

ت�شاعد  ظ��ل  يف  الإ�شرائيلية  احلك�مة  تتبعها 

���ش��ي��ط��رة ال��ي��م��ني امل��ت�����ش��دد، ج��ع��ل��ت م��ن ال���اق��ع 

ك��ان مي��ار���س يف  م��ا  يف�ق  الفل�شطيني من���ذج��اً 

اأمام عن�شرية  اأننا  دولة جن�ب افريقيا، خا�شة 

الأدي��ان  حماربة  لت�شمل  والل�ن  العرق  تتعدى 

ال���ج���د  وح��ت��ى  ب��ل  العربية  الثقافية  وال��ه���ي��ة 

للطرد  ي��ت��ع��ر���س  ال���ذي  الفل�شطيني  ال��ب�����ش��ري 

والتهجري والتقتيل«.

واأ�شاف يف بيان �شحايف وزعته اللجنة الي�م 

التمييز  على  للق�شاء  ال���دويل  ال��ي���م  مبنا�شبة 

العن�شري الذي ي�شادف ي�م غد اأن اإح�شائيات 

عام 2022 ت�شري اإىل وج�د ح�ايل 7 ماليني 

فل�شطني  وطنه  خ��ارج  يعي�س  مهجر  فل�شطيني 

املحتلة، ومّت هدم اكرث من 1000 مبنى منها 

ما ن�شبته 30 باملائة يف مدينة القد�س.

224 �شهيداً،  كما بلغ عدد ال�شهداء ح�ايل 

وعدد الأ�شرى ح�ايل 7000 اأ�شري فل�شطيني، 

وبلغت اأوامر الإبعاد عن مدينة القد�س ح�ايل 

الق�انني  من  الكثري  اإىل  اإ�شافة   ، قراًرا   871
العن�شرية التي ت�شتهدف الت�شييق ال�شامل على 

واملعتقل�ن  الأ���ش��رى  فيهم  مب��ن  الفل�شطينيني 

امل�اطنة والإقامة وتنفيذ  والت�جه نح� �شحب 

الإع��������دام ف��ي��م��ن ي��ث��ب��ت اإدان����ت����ه اأم������ام امل��ح��اك��م 

الإ�شرائيلية التي تكال فيها التهم الباطلة.

العن�شري  التمييز  على  م�شى  اأن��ه  واأ���ش��اف 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي اك���رث م��ن �شبعني ع��ام��اً م��ن��ذ ع��ام 

ال��ذي  احل���ر  وال���ع���امل  الن،  وح��ت��ى  1948م 
تنفذ  مل  ب��ق��رارات  يكتفي  الدميقراطية  يدعي 

وبالبيانات فقط، وما زال ميار�س �شيا�شة الكيل 

مب��ك��ي��ال��ني يف حم��ا���ش��ب��ة ال�����دول ال��ت��ي جت���اوزت 

القان�ن الدويل .

الدويل  الي�م  ومبنا�شبة  اللجنة  اإن  واأ�شاف 

للق�شاء على العن�شرية تذكر العامل ومنظماته 

بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة التاريخي 

رقم )3379( عام 1975، الذي ن�س على “ 

العن�شرية  اأ�شكال  من  �شكل  هي  ال�شهي�نية  اأن 

والتمييز العن�شري”، والذي الغي من اجلمعية 

اأمام   ،1991 عام   86/46 رقم  بقرار  العامة 

باللتزام  وال���ع���د  ال�شهي�ين  الل�بي  �شغ�ط 

الي�م  يجري  ما  ولكن  والأم���ن،  ال�شالم  مب�شار 

م���ن ع��م��ل��ي��ات ت��ه���ي��د وا����ش���رل���ة مم��ن��ه��ج��ة �شد 

ال�شعب الفل�شطيني ب�شكل عام واأهلنا يف مدينة 

ردع  �شيا�شة  ي�شت�جب  خ��ا���س  ب�شكل  ال��ق��د���س 

اأممية ت�اجه البرتهايد الإ�شرائيلي.

 كنعان : عنصرية إسرائيل تشمل محاربة األديان والهوية 
الثقافية العربية

 العقبة ٠٠ ورشة عمل حول شبكة ريادة األعمال المستدامة

 الصفدي ونظيره الدنماركي يبحثان آليات تعزيز التعاون الثنائي

نب�ض البلد - دينا حمادين

العقبة  منطقة  �شلطة  رئي�س  رع��اي��ة  حت��ت 

الق��ت�����ش��ادي��ة اخل��ا���ش��ة ن��اي��ف ال��ف��اي��ز بح�ش�ر 

م��ف������س ال�����ش��ب��اب وال����ري����ادة الع����م����ال رم����ي 

ال���ك���ب���اري���ت���ي و ع�����دد م�����ن  مم��ث��ل��ني ال��ق��ط��ع��ات 

العمل  ور�شة  ام�س  نظم  املحافظة  يف  الريادية 

ال��ت�����ش��اوري��ة مل�����ش��روع ري����ادة الأع���م���ال م��ن اأج��ل 

التنمية القت�شادية امل�شتدامة والت�شغيل

ال��رق��م��ي  الق��ت�����ش��اد  وزارة  م���ن  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م 

وال���ري���ادة وم�����ش��روع ري����ادة الأع���م���ال م��ن اأج��ل 

والت�شغيل  امل�����ش��ت��دام��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

ال��دويل  للتعاون  الأملانية  ال�كالة  تنفذه  ال��ذي 

بالتعاون مع �شلطة منطقة العقبة القت�شادية 

اخلا�شة   بهدف النه��س بالقطاع الريادي يف 

حمافظة العقبة.

ال�شباب وري��ادة الأعمال  ب��دوره قال مف��س 

اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة  يف 

ور�شة  لعقد  الرتتيب  مت  اإن��ه  الكباريتي  رم��زي 

ري��ادة  )�شبكة  ح���ل  الأوىل  ال��ت�����ش��اوري��ة  العمل 

الع���م���ال امل�����ش��ت��دام��ة يف ال��ع��ق��ب��ة مل�����ش��روع زي���ادة 

العمال من اأجل التنمية القت�شادية امل�شتدامة 

وال��ت�����ش��غ��ي��ل( ، ت���زام���ن���اً م���ع روؤي������ة ال��ت��ح��دي��ث 

ل�شتحداث  تهدف  والتي  ب���الأردن  القت�شادي 

من  ال���اع��د  ل�شبابنا  العمل  فر�س  م��ن  الآلف 

كال اجلن�شني.

واأ�شاف اأن �شلطة العقبة حتر�س دائماً على 

على  وتعمل  والبتكار  الإب���داع  وتط�ير  حتفيز 

لل�شباب  خ�ش��شاً  ج��دي��دة  ل��ف��ر���س  اآف����اق  ف��ت��ح 

التنمية  لتحقيق  ال���ري���ادة  ث��ق��اف��ة  م��ن  وت��ع��زز 

البيئة  جلعل  ووطني  تكاملي  ب�شكل  امل�شتدامة 

املجتمعية يف حمافظة العقبة بيئة فاعلة ذكية 

وريادية.

تنفيذ  اإدارة مكتب  اأك��دت مديرة  من جهتها 

الرقمي  الق��ت�����ش��اد  وزارة  يف  ال���ري���ادة  �شيا�شة 

والريادة ن�شرين عيد خالل افتتاح ال�ر�شة انه 

مت من خالل وزارة القت�شاد الرقمي والريادة 

ال�شيا�شة  لتنفيذ  وح��دة  ا�شتحداث  على  العمل 

وال�شراف  وتنفيذ  مبتابعة  تعنى  ال���زارة  لدى 

بكافة  ال�شيا�شة  املنبثقة عن  امل�شاريع  على كافة 

حم���اوره���ا، ك��م��ا وت��ك���ن م�����ش���ؤول��ة ع��ن اج��ت��ذاب 

التم�يل الالزم..

وت��اب��ع��ت اأن ال�����ش��راك��ة وط��ي��دة ب��ني ك��ل من 

احلك�مة  قامت  حيث  واأملانيا  الأردن  حك�متي 

GIZ بدعم تنفيذ عدد  الأمل��ان��ي��ة  م��ن خ��الل 

من امل�شاريع املنبثقة عن ال�شيا�شة حيث �شتق�م 

اأي�������ش���ا ب��ت��ق��دمي ال���دع���م ال��ف��ن��ي ل�����الزم لتفيذ 

ال�����ش��ي��ا���ش��ة ال��ع��ام��ة م���ن خ���الل ت���ف��ري ح��م��الت 

الت�عية ورفع الكفاءة واملعرفة مبفه�م الريادة 

اىل  بالإ�شافة  واخلا�س  العام  القطاعني  لدى 

ا�شتحداث اأنظمة للرقابة والتقييم ال�شري كافة 

م�شاريع ال�شيا�شة.

كما وتعمل ال�زارة بالتعاون مع �شركائها من 

حا�شنات اأعمال و�شناديق ا�شتثمارية والقان�نيني 

لإيجاد اإطار ت�شريعي يحكم قطاع ريادة الأعمال 

ال�شركة  وي�شهل عليهم طريقهم يف كافة مراحل 

والت��شع،  والنم�  التاأ�شي�س  مراحل  يف  الريادية 

ك��م��ا ت��ع��م��ل ال��������زارة ع��ل��ى ت�����ش��ه��ي��ل اإدخ�������ال ه��ذه 

ال�شركات الريادية لأ�ش�اق عربية وعاملية..

نب�ض البلد- عّمان

بحث نائب رئي�س ال�زراء ووزير اخلارجية 

و�����ش�����ؤون امل��غ��رتب��ني اأمي����ن ال�����ش��ف��دي، ام�����س 

الث��ن��ني، م��ع نظريه ال��دمن��ارك��ي لر���س ل�كه 

اآل���ي���ات تعزيز  ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي  را���ش��م������ش��ن،يف 

ال�شديقتني  اململكتني  ب��ني  الثنائي  ال��ت��ع��اون 

ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �شيما  ل  ك��اف��ة،  امل���ج���الت  يف 

التن�شيق  وا�شتمرار  وال��ت��ج��اري،  القت�شادي 

ذات  وال���دول���ي���ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  اإزاء 

اله���ت���م���ام امل�������ش���رتك، ومب����ا ي���خ���دم م�����ش��ال��ح 

البلدين.

وث���م���ن ال�������ش���ف���دي اأه���م���ي���ة ال����دع����م ال����ذي 

برنامج  اإط���ار  يف  للمملكة  ال��دمن��ارك  تقدمه 

الدعم  وكذلك  العربية،  الدمناركية  ال�شراكة 

ال����ذي ت��ق��دم��ه ل��الج��ئ��ني خ��ا���ش��ة ع��ر وك��ال��ة 

ال��الج��ئ��ني  امل��ت��ح��دة لإغ���اث���ة وت�����ش��غ��ي��ل  الأمم 

ال�شتجابة  وخطة  )الأن���روا(،  الفل�شطينيني 

الأردنية لالأزمة ال�ش�رية.

بتط�ير  البلدين  اهتمام  ال���زي��ران  واأك���د 

واإي��ج��اد  جتمعهما،  ال��ت��ي  ال�����ش��داق��ة  ع��الق��ات 

م�����ش��اح��ات اأو����ش���ع ل��ل��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي، وزي����ادة 

والدولية  الإقليمية  الق�شايا  اإزاء  التن�شيق 

ذات الهتمام امل�شرتك.

وب���ح���ث ال�������ش���ف���دي ون���ظ���ريه ال���دمن���ارك���ي 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ق�����ش��اي��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة 

ت��ق��دم��ت��ه��ا ال��ق�����ش��ي��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة والأزم�����ة 

الأوكرانية.

الداعم  الدمنارك  م�قف  ال�شفدي  وثمن 

حلل الدولتني.

واأط����ل����ع ال�������ش���ف���دي ن���ظ���ريه ال���دمن���ارك���ي 

را�شم��شن على اجله�د التي تق�م بها اململكة 

الفل�شطينية  الأرا����ش���ي  يف  ال��ت��ده���ر  ل���ق��ف 

للع�دة  حقيقي  �شيا�شي  اأف��ق  واإي��ج��اد  املحتلة 

ال�شالم  لتحقيق  وفاعلة  جادة  مفاو�شات  اإىل 

الدولتني،  حل  اأ�شا�س  على  وال�شامل  ال��ع��ادل 

وع��ل��ى خم���رج���ات اج��ت��م��اع ال��ع��ق��ب��ة واج��ت��م��اع 

اجله�د  �شياق  يف  ج���اءا  ال��ل��ذي��ن  ال�شيخ  ���ش��رم 

انخراط  اأول  ومّثال  ذل��ك،  لتحقيق  املبذولة 

���ش��ي��ا���ش��ي واأم���ن���ي ب���ني ف��ل�����ش��ط��ني واإ���ش��رائ��ي��ل 

بح�ش�ر متعدد الأطراف منذ �شن�ات، واأنتجا 

اللتزام  مقدمها  يف  الل��ت��زام��ات  من  العديد 

امل�قعة والعمل على وقف  باحرتام التفاقات 

واح��رتام  العنف،  ووق��ف  الأحادية  الإج��راءات 

ال��شع التاريخي يف املقد�شات يف القد�س.

الأزم��ة  ال���زي��ران خ��الل بحثهما  اتفق  كما 

الأوك���ران���ي���ة وت��ب��ع��ات��ه��ا ع��ل��ى ����ش���رورة اح���رتام 

امل��ت��ح��دة  الأمم  وم���ي���ث���اق  ال�������دويل  ال���ق���ان����ن 

واحرتام �شيادة اأوكرانيا و�شالمتها الإقليمية.

وه����ن����اأ ال�������ش���ف���دي را����ش���م��������ش���ن مب��ن��ا���ش��ب��ة 

الدمنارك  مملكة  يف  للخارجية  وزيراً  تعيينه 

اأقرب  يف  اللتقاء  على  واإياه  واتفق  ال�شديقة 

وق���ت مم��ك��ن ل��ب��ح��ث ���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف 

املجالت. خمتلف 

وت��ق��دم ال���دمن���ارك دع��م��اً ���ش��ن���ي��اً ل��الأن��روا 

من  وق��دم��ت  دولر،  م��ل��ي���ن   15  ،  8 بقيمة 

الدمناركية  العربية  ال�شراكة  برنامج  خالل 

املا�شي  العام  و�شاعفت  دولر،  135ملي�ن 
م�شاهماتها خلطة ال�شتجابة الأردنية لتلبية 

 12  ،  8 من  ال�ش�رين  الالجئني  احتياجات 

ملي�ن   27 اإىل   2021 عام  دولر يف  ملي�ن 

دولر يف العام 2022.

بني  الدبل�ما�شية  العالقات  اأن  اإىل  وي�شار 

البلدين تع�د اإىل العام 1958.

 رئيس الوزراء يتفقد أسواق المؤسستين االستهالكيتين 
العسكرية والمدنية في المقابلين ورأس العين

نب�ض البلد- عمان

ب�شر  ال��دك��ت���ر  ال������زراء  رئ��ي�����س  تفقد   

اخل���������ش����اون����ة ام���������س الث�����ن�����ني، اأ������ش������اق 

الع�شكرية  ال�شتهالكيتني  امل���ؤ���ش�����ش��ت��ني 

وامل��دن��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ت��ي امل��ق��اب��ل��ني وراأ�����س 

العني.

واأك������د رئ��ي�����س ال���������زراء، ال������دور امل��ه��م 

ال�شتهالكيتان  امل�ؤ�ش�شتان  به  تق�م  الذي 

الع�شكرية واملدنية يف ت�فري خمزون كاف 

للم�اطنني  التم�ينية  وامل���اد  ال�شلع  من 

ب��اأ���ش��ع��ار ع��ادل��ة يف ج��م��ي��ع ف��روع��ه��ا ال��ت��ي 

اململكة بالكامل. تغطي حمافظات 

واأ�شاد رئي�س ال�زراء بالإجراءات التي 

ل�شهر  ا���ش��ت��ع��دادا  امل���ؤ���ش�����ش��ت��ان  ات��خ��ذت��ه��ا 

ت�فري  يف  وبجه�دهما  امل��ب��ارك،  رم�شان 

وال�شتهالكية  التم�ينية  وامل����اد  ال�شلع 

للم�اطنني باأ�شعار معق�لة ط�ال العام.

ت�فر  على  التاأكيد  اخل�شاونة  وج��دد 

خمزون ا�شرتاتيجي من ال�شلع الأ�شا�شية 

بكميات كافية، ولفرتات زمنية ط�يلة.

وت���ب���ادل رئ��ي�����س ال������زراء احل��دي��ث مع 

مرتادي اأ�ش�اق امل�ؤ�ش�شتني من امل�اطنني، 

وا���ش��ت��م��ع اإىل م��الح��ظ��ات��ه��م ب�����ش��اأن م��دى 

ت����ف���ر ال�����ش��ل��ع الأ����ش���ا����ش���ي���ة واأ����ش���ع���اره���ا، 

وه���ن���اأه���م مب��ن��ا���ش��ب��ة ق����رب ح���ل����ل ���ش��ه��ر 

املبارك. رم�شان 

وا�����ش����ت����م����ع رئ����ي���������س ال��������������زراء خ����الل 

امل�ؤ�ش�شة  م��دي��ر  م��ن  اإي��ج��از  اإىل  اجل���ل��ة 

حممد  العقيد  الع�شكرية  ال�شتهالكية 

احل�����دي�����د، وم�����ن م���دي���ر ع�����ام امل���ؤ���ش�����ش��ة 

ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة امل��دن��ي��ة ���ش��ل��م��ان ال��ق�����ش��اة، 

ال�شلع،  اأن����اع  ت���ف��ر جميع  اأك���دا  ال��ل��ذي��ن 

وب���ك���م���ي���ات ك���اف���ي���ة، واأ�����ش����ن����اف م��ت��ع��ددة 

واأ�شعار منا�شبة ومناف�شة يف جميع فروع 

اململكة امل�ؤ�ش�شتني وبجميع حمافظات 

 مجلس النواب يقرر تجميد عضوية 
النائب العوايشة 4 أشهر

 وزارة الصحة تتسلم دفعة معدات 
طبية ضمن مشروع رعاية

 مشتركة في األعيان 
ُتناقش ُسبل دعم مسيرة البحث 

العلمي في المملكة

نب�ض البلد- عمان

التي  اجلل�شة  خالل  الن�اب  جمل�س  �ش�ت 

املجل�س  رئي�س  برئا�شة  الثنني  ام�س  عقدها 

ع�ش�ية  بتجميد  ق��رار  على  ال�شفدي  اأح��م��د 

النائب عبدالرحمن الع�اي�شة ملدة 4 اأ�شهر.

104ن�اب  اأ���ش��ل  م��ن  ن��ائ��ب��ا   89 و���ش���ت 

ح�����ش��روا اجل��ل�����ش��ة ال��ت��ي ق���رر رئ��ي�����س املجل�س 

على  وذل��ك  مغلقة،  عقدها  مت  اأن  بعد  رفعها 

خ��ل��ف��ي��ة م�����ش��ادة ك��الم��ي��ة وق��ع��ت ب���ني ال��ن��ائ��ب 

الع�اي�شة ووزير العدل اأحمد الزيادات يف وقت 

�شابق، وا�شتخدم فيها الع�اي�شة األفاظا نابية.

وكان رئي�س املجل�س ال�شفدي قدم اعتذارا 

با�شم جمل�س الن�اب للحك�مة، ول�زير العدل 

ع��ل��ى اأث����ر ا���ش��ت��خ��دام األ���ف���اظ ن��اب��ي��ة م���ن قبل 

اإح��ال��ة الق�شية  ال��ع���اي�����ش��ة، ح��ي��ث مت  ال��ن��ائ��ب 

اأو�شت بدورها  للجنة القان�نية النيابية التي 

بتجميد ع�ش�يته ملدة 4 اأ�شهر.

نب�ض البلد- عمان

دف��ع��ة  الأردن����ي����ة  ال�����ش��ح��ة  ت�����ش��ل��م��ت وزارة   

رع��اي��ة،  م�����ش��روع  م��ع��دات طبية ج���اءت �شمن 

امل���م����ل م���ن الحت������اد الأوروب���������ي م���ن خ��الل 

يف  ال�شحية  العيادات  اإىل  الإ�شباين،  التعاون 

حت�شني  ب��ه��دف  وامل���ف���رق،  والطفيلة  ع��ج��ل���ن 

ج�دة اخلدمات ال�شحة املقدمة للم�اطنني.

وقال مدير اإدارة الرعاية ال�شحية الأولية 

ب�زارة ال�شحة الدكت�ر ريا�س ال�شياب، خالل 

اإجراءات الت�شليم، اإن املعدات الطبية اجلديدة 

اخل��دم��ات  حت�شني  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  �شت�شاهم 

ال�����ش��ح��ي��ة امل���ق���دم���ة ل���ل���م���راج���ع���ني وت����ف���ري 

احتياجاتهم، من خالل تلقي العالج ب�شه�لة 

وي�شر وبامل�شت�ى املطل�ب.

واطلع ال�شياب ب�ج�د مملثني عن الحتاد 

الإ���ش��ب��اين، خ��الل مرا�شم  والتعاون  الأوروب���ي 

امل�شرتيات والتزويد  الت�شليم يف مقر مديرية 

يف ال����زرق����اء، ع��ل��ى م���ا مت ت����ري���ده م���ن اأث����اث 

و�شعاعية  خم��ري��ة  وم���ع���دات  طبية  واأج���ه���زة 

وتعقيم واأجهزة مراقبة وم�جات ف�ق �ش�تية.

وق��ال رئي�س تعاون وفد الحت��اد الأوروب��ي 

ت�فري  اإن  لم��رخ��ت�����س،  ب��ات��ري��ك  الأردن  يف 

املعدات الطبية اجلديدة ل�زارة ال�شحة، ي�ؤكد 

العامة  ال�شحة  خدمات  �ش�ية  برفع  التزامنا 

اجلميع  متناول  يف  ال�شحية  الرعاية  وجعل 

واأن هذا امل�شروع �شيك�ن له تاأثري اإيجابي على 

الأردن، م�ؤكدا تقييم  الكثريين يف  رفاه حياة 

الح��ت��ي��اج��ات م��ن الأج��ه��زة الطبية والأث���اث، 

ال��ع��ي��ادات  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  لتح�شني 

امل�شتهدفة.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأك�����د م���دي���ر م��ك��ت��ب ال���ك��ال��ة 

م�ران،  �شانتياغ�  ال��دويل  للتعاون  الإ�شبانية 

اأهمية تعزيز �شبكة خدمات الرعاية ال�شحية 

الأولية يف الأردن بدعم ي�شمل ت��شيل املعدات 

ال��ط��ب��ي��ة ب���ن���اًء ع��ل��ى الح���ت���ي���اج���ات، ل��ل��م��راك��ز 

ل����زارة  التابعة  وال�شاملة  الأول��ي��ة  ال�شحية 

احلك�مات  ب��ني  ت��ع��اون  “هذا  ق��ائ��اًل  ال�شحة، 

ال��ق��درات  تعزيز  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  ويعتمد 

وب��ت��م���ي��ل  الأردن  يف  ال�����ش��ح��ي  ال���ق���ط���اع  يف 

م���ن الحت�����اد الأوروب�������ي م���ن خ���الل ال��ت��ع��اون 

الإ�شباين«.

وي�شتمر م�شروع “رعاية”، مدة 3 �شن�ات، 

الإقليمي  الئ��ت��م��اين  ال�شندوق  م��ن  بتم�يل 

لالحتاد الأوروبي، ا�شتجابة لالأزمة ال�ش�رية 

ويهدف  ي����رو،  ملي�ن   22 ق��دره��ا  مبيزانية 

اإىل دعم القطاع ال�شحي يف الأردن ، لتح�شني 

يف  ال�����ش��اري��ة  غ���ري  الأم����را�����س  واإدارة  رع���اي���ة 

حمافظة املفرق والطفيلة وعجل�ن، كما يق�م 

ال�شحة  ع��ي��ادات  و�شيانة  بتحديث  امل�����ش��روع 

ب��اأج��ه��زة ج��دي��دة وحت�شني  وت��زوي��ده��ا  العامة 

عن  امل��ب��ك��ر  للك�شف  ال��ط��ب��ي��ة  ال���روت����ك����لت 

الأمرا�س غري ال�شارية، وتدريب وبناء قدرات 

م��ق��دم��ي ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة وزي������ادة ال���ع��ي 

التعر�س  ع���ام��ل  ح���ل  املجتمع،  يف  ال�شحي 

لالإ�شابة وال�قاية وتعزيز ال�شحة.

نب�ض البلد- عّمان

ناق�شت جلنة م�شرتكة مك�نة من جلنتي 

اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة، وال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف 

دور �شندوق  الثنني،  ام�س  الأعيان،  جمل�س 

ل���زارة  التابع  والبتكار  العلمي  البحث  دعم 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، يف دع��م 

م�شرية البحث العلمي يف اململكة.

ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة، التي 

تراأ�شها رئي�س جلنة اخلدمات العامة، العني 

الدكت�ر م�شطفى احلمارنة، بح�ش�ر رئي�س 

جل��ن��ة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ني ال��دك��ت���رة 

حم���ا����ش���ن اجل�����اغ������ب، م����ع وزي�������ر ال���رتب���ي���ة 

العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  والتعليم  والتعليم 

الدكت�ر عزمي حمافظة.

و����ش���ارك يف الج���ت���م���اع ع����دد م���ن روؤ����ش���اء 

جامعات العل�م والتكن�ل�جبا الدكت�ر خالد 

ال�����ش��امل، وم����ؤت���ة ال��دك��ت���ر ع��رف��ات ع���ج��ان، 

ون��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأردن���ي���ة ال��دك��ت���ر 

حم��م��د ال�����ش��راي��دة، ون��ائ��ب رئ��ي�����س اجلامعة 

الها�شمية الدكت�ر حممد امل�شاعلة.

وح�شر الجتماع عمداء البحث العلمي يف 

طارق  الدكت�ر  والتكن�ل�جيا  العل�م  جامعة 

فالح  الدكت�ر  الأردن��ي��ة  واجلامعة  مقط�س، 

ال�����ش���اع��ري، وج��ام��ع��ة م���ؤت��ة ال��دك��ت���ر ا�شامة 

اأب���� ل��ي��ل م��ن م���ؤ���ش�����ش��ة عبد  م��ه��او���س، واآلء 

احلميد �ش�مان.

اإن الج��ت��م��اع  ال���ع���ني احل���م���ارن���ة،  وق�����ال 

للجنة  دوري��ة  اجتماعات  �شل�شلة  �شمن  ياأتي 

عمل  اإج������راءات  مل��ت��اب��ع��ة  ال��رق��اب��ي��ة،  ب�شفتها 

�شندوق دعم البحث العلمي والبتكار، واأدوار 

ال�����ش��ن��دوق يف دع���م م�����ش��رية ال��ب��ح��ث العلمي 

التطبيقي  ال��ب��ع��د  ذات  امل�����ش��اري��ع  دع���م  ع���ر 

والبتكاري.

ودع����ا اإىل ت���ج��ي��ه ال��دع��م ن��ح��� امل�����ش��اري��ع 

ال�طنية التي ت�شهم يف حل خمتلف التحديات 

يف هذا املجال على امل�شت�ى ال�طني من خالل 

الأك��ادمي��ي��ة  القطاعات  ب��ني  اجل��ه���د  ت�شافر 

ال��ري��ادة  م�شرية  م��ن  ُي��ع��زز  مب��ا  وال�شناعية، 

وُي�شهم يف حتقيق التنمية امل�شتدامة.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، حت���دث���ت ال���ع���ني اجل���اغ����ب 

لإيجاد  العلمي  البحث  ت�جيه  اأهمية  ح��ّ�ل 

حل�ل ناجعة جتاه التحديات، التي ت�اجهها 

يف  مل�شاعدتها  الأردن��ي��ة  وال�شركات  امل�ؤ�ش�شات 

اإىل  التناف�شية،  وقدراتها  �شناعتها  تط�ير 

ل��ّدى  العلمي  البحث  مفه�م  تر�شيخ  جانب 

طلبة املدار�س ورفع م�شت�ى تركيز اجلامعات 

الدعم  رف��ع  و���ش��رورة  العلمي،  البحث  على 

احلك�مي املُقدم لل�شندوق.

ال�شندوق  اإن عمل  ق��ال حمافظة  ب��دوره، 

ي���ت���م���ح����ر ح������ل دع�����م امل�������ش���اري���ع ال��ب��ح��ث��ي��ة 

ُت�شهم يف  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م��ن  والب��ت��ك��اري��ة، 

املرتبطة بالأول�يات  اإيجاد حل�ل للتحديات 

ال�طنية.

العلمي  ال��ب��ح��ث  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  اأن  وب���ني 

اأث���ر اقت�شادي  والب��ت��ك��ار م��ن ���ش��اأن��ه اإح����داث 

واج���ت���م���اع���ي وُي�������ش���ه���م يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة 

لفًتا  الق�مي،  الأم��ن  ومتطلبات  امل�شتدامة 

اإىل اأهمية ن�شر ثقافة البحث العلمي والبتكار 

والريادة والإب��داع يف خمتلف املجالت، وبناء 

وت�ظيفه  العلمي  بالبحث  املتعلقة  ال��ق��درات 

ت�اجهها  التي  التحديات،  خمتلف  جت��اوز  يف 

القطاعني العام واخلا�س.

واأو�����ش����ح ال����زي���ر الآل���ي���ة امل��ع��ت��م��دة ل��دى 

ال�����ش��ن��دوق ل��ت��ح��دي��د الأول������ي�����ات ال��ب��ح��ث��ي��ة 

ال��ت��ي تتمح�ر ح���ل  ال���ط��ن��ي��ة،  والب��ت��ك��اري��ة 

خم��اط��ب��ة اجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة وامل���ؤ���ش�����ش��ات 

وامل������راك������ز ال���ب���ح���ث���ي���ة وال����������������زارات وغ�����رف 

على  احل�ش�ل  لغايات  وال�شناعة،  ال��ت��ج��ارة 

مقرتحاتهم ب�شاأن حتديد الأول�يات البحثية 

ال�طنية ح�شب القطاعات.

ب��دوره عر  اأن ال�شندوق يق�م  اإىل  ولفت 

اللجان القطاعية املخت�شة فيه بدرا�شة تلك 

املقرتحات، التي ترفع املقرتحات اإىل اللجنة 

الأك���ادمي���ي���ة يف ال�����ش��ن��دوق، ق��ب��ل اع��ت��م��اده��ا 

واإقرارها من قبل جلنة اإدارة ال�شندوق.

واأك����د حم��اف��ظ��ة اأن ه��ن��اك روؤي����ة ج��دي��دة 

لعمل ال�شندوق، تت�شمن اإعادة النظر يف اآلية 

للم�شاريع  اأكر  ب�شكل  الدعم  عمله، وت�جيه 

من  التي  والتطبيقية،  والبتكارية  الريادية 

الق��ت�����ش��ادي��ة،  التنمية  يف  ُت�شهم  اأن  ���ش��اأن��ه��ا 

ال�شندوق،  لعمل  م�شارين  وج�د  اإىل  م�شرًيا 

التطبيقية  العلمية  البحثية  امل�شاريع  هما: 

امل�جهة، وامل�شاريع ال�شخمة.

حّ�ل  اجلامعات  روؤ�شاء  حتدث  وبدورهم، 

اأهمية دور ال�شندوق يف دعم البحث العلمي 

يف اجل���ام���ع���ات، ورف����ع م�����ش��ت���ى ت��رك��ي��زه��ا يف 

امل�شاريع  ودع��م  العلمي،  البحث  على  جم��ال 

الأول���ي��ة  واإع��ط��اء  التطبيقي،  ال��ط��اب��ع  ذات 

الهيئات  كفاءة  لرفع  الهادف  العلمي  للبحث 

التدري�شية وكفايات طلبة اجلامعات.

واأ����ش���اروا اإىل اأه��م��ي��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 

�شمن  م�شرتكة  بحثية  م�شاريع  على  العمل 

خ��ط ب��ح��ث��ي وا���ش��ح لإن���ت���اج اأب���ح���اث متميزة 

الت�شبيك بني  اإىل جانب �شرورة  كًما ون�ًعا، 

وتعزيز  املتن�عة،  التخ�ش�شات  يف  الباحثني 

الدرا�شات  النا�شئني وطلبة  الباحثني  قدرات 

العليا، مبا ُي�شهم يف جت�يد الأبحاث العلمية.
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األميرة بسمة بنت طالل تدعو لمواصلة االهتمام بالمرأة وقضاياها

نب�ض البلد- عمان

 اأكلللدت �سمو الأملللرة ب�سمة بنت طللال، رئي�سة 

اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة، اأن الحتفال 

ال�سنوي بيوم املللراأة العاملي، ي�سكل فر�سة لاحتفاء 

بت�سحيات الن�ساء يف كل مكان وتعظيم اإجنازاتهن، 

و�سحذ الهمم لا�ستمرار يف جهود متكينها.

الثللنللن،  املل�للس  رعايتها  خلللال  �سموها،  ودعلللت 

اإىل موا�سلة  العاملي للمراأة،  باليوم  اللجنة  احتفال 

اإىل جللانللب ق�ساياها،  واللللوقلللوف  بلللامللللراأة  الهللتللمللام 

وو�سعها على اأجندات التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة، 

م�سيدة باخلطة التنفيذية لا�سرتاتيجية الوطنية 

للمراأة يف الأردن، ودور جميع اجلهات امل�ساركة فيها.

وقالت اإن الحتفال بهذه املنا�سبة هذا العام، ياأتي 

يف ظل تداعيات اأزمات عديدة مر بها العامل، خا�سة 

جائحة كورونا واأثرها على الفئات الأكللر ه�سا�سة، 

يف وقت زادت فيه الأعباء على الن�ساء، ودفعت الكثر 

منهن اإىل خارج �سوق العمل، م�سرة يف هذا الإطار 

اإىل تراجع دول يف منطقتنا يف موؤ�سر املراأة واأن�سطة 

�سموها، خال احلفل،  واأ�للسللارت  والقانون.  الأعمال 

الللذي اأقيم بالتزامن مع اإطللاق اخلطة التنفيذية 

 -2023 الأردن  يف  للمراأة  الوطنية  لا�سرتاتيجية 

الن�ساء  على  املناخي  التغر  ظاهرة  اأثللر  اإىل   ،2025

يف العامل ويف املنطقة العربية ب�سكل خا�س، يف ظل 

تراجع القطاع الزراعي ب�سبب الت�سحر و�سح املياه، 

وفقدان فر�س العمل التي توفرها الزراعة للن�ساء 

الريفيات، وزيللادة ظاهرة العنف الأ�سري يف العديد 

من الدول، وحرمان املراأة والفتاة فيها من التعليم.

بدورها، قالت وزيرة التنمية الجتماعية ورئي�سة 

اللجنة الللوزاريللة لتمكن املللراأة وفللاء بني م�سطفى، 

اإن جللالللة امللللللك اأكلللللد يف جللملليللع خللطللابللاتلله وكللتللب 

تعزيز  على  النقا�سية  والأوراق  ال�سامي،  التكليف 

قيم الدميقراطية واأهمية م�ساهمة املللراأة يف عملية 

التنمية امل�ستدامة واإر�ساء مبادئ العدالة والنزاهة.

وقالت اإن الأردن ي�سعى اإىل رفع م�ستوى م�ساركة 

املراأة القت�سادية، وتبنيه �سمن اخلطط وال�سيا�سات 

الوطنية ومنها روؤية الأردن 2025، وروؤى التحديث 

ال�سيا�سي، والقت�سادي والإداري وا�سرتاتيجية املراأة 

يف روؤية التحديث القت�سادي التي اأطلقتها اللجنة 

الوزارية لتمكن املللراأة. واأ�سارت اإىل اأن هذه اللجنة 

مكا�سب  حتقيق  منها  امللللبلللادرات،  مللن  العديد  تبنت 

والتعديات  القانونية  احلللمللايللة  اإطللللار  يف  �سريعة 

الت�سريعية خا�سًة املتعلقة بالأنظمة، وكذلك متجر 

امللللراأة الإلللكللرتوين، وحتللويللل الن�ساء العامات من 

الللقللطللاع غللر املللنللظللم للللللقللطللاع املللنللظللم عللر حللوافللز 

ت�سجيعية، واإن�ساء احل�سانات املوؤ�س�سية وتطوير اإطار 

وطني للح�سانات بالتعاون مع الوزارات ذات العاقة 

واملجتمع املللدين. واأكللدت اأن الأردن �سعى ليكون من 

اأوائل الدول يف حتقيق التزاماته الدولية فيما يتعلق 

بحقوق الإنلل�للسللان واملللللراأة، واللللتللزام بتنفيذ اأهللداف 

وخا�سة  بها،  املرتبطة  والغايات  امل�ستدامة  التنمية 

الهدف اخلام�س املتعلق بتعزيز امل�ساواة بن اجلن�سن 

ومتكن املللراأة. وبينت اأن الأردن با�سر باإعداد اجليل 

الأمم  قللرار  لتفعيل  التنفيذية  مللن اخلطة  الللثللاين 

الأملللن  يف  امللللللراأة  دور  بتعزيز  يتعلق  فيما  املللتللحللدة 

وال�سام، وبللادر اإىل ربللط الإطلللار املنطقي للخطط 

الإقليمية والوطنية بالقرار مبو�سوعن اأ�سا�سين؛ 

مكافحة  جمللال  يف  املللللراأة  دور  بتعزيز  الأول  يتعلق 

التطرف والإرهاب، والثاين حماية الاجئات والن�ساء 

اإقرارها من  اأن اخلطة �سيجري  العنف.واأكدت  من 

قبل اللجنة الوزارية لتمكن املراأة يف وقت قريب.

الأردنية  الوطنية  للجنة  العامة  الأمينة  وقالت 

دخل  الأردن  اإن  علي،  مها  املهند�سة  املللللراأة  للل�للسللوؤون 

دور  لتعزيز  داعللمللة  �سيا�سية  بللللاإرادة  الثانية  مئويته 

امللللراأة ومتكينها يف خمتلف املللجللالت، مبا حقق لها 

د�ستورية  تللعللديللات  يف  متثلت  جللديللدة  مكت�سبات 

بناء  بلللدور فاعل يف  القيام  املللللراأة مللن  كفلت متكن 

املجتمع، وحمايتها من جميع اأ�سكال العنف والتمييز، 

اإطللاق م�سارات  التعديات مع  هللذه  تزامنت  فيما 

متكن  ا�سرتاتيجية  فيها  مبللا  الللثللاث  الللتللحللديللث 

امللللللراأة يف روؤيللللة الللتللحللديللث القللتلل�للسللادي. وبلليللنللت اأن 

ال�سرتاتيجية الوطنية للمراأة يف الأردن تبنت اأهدافا 

ت�ساهم يف متتع الن�ساء والفتيات يف الأردن باحلقوق 

بغية حتقيق  املت�ساوية  والفر�س  الكاملة  الإن�سانية 

تنمية �ساملة وم�ستدامة، حيث مت البدء عام 2021 

العمل على اإعداد اخلطة التنفيذية لا�سرتاتيجية 

بت�ساركية بن خمتلف الوزارات واملوؤ�س�سات الر�سمية، 

واملجتمع الدين والقطاع اخلا�س. واأ�ساد ممثل هيئة 

الأردن نيكول�س برنايت،  املتحدة للمراأة يف  الأمم 

مبخرجات اخلطة التنفيذية، موؤكدا اأهمية حتويلها 

لتنفيذها،  اللللازم  التمويل  وتللوفللر  عمل،  خلطط 

واعتزاز الهيئة بالعمل مع وزارت التخطيط والتعاون 

الللدويل، واللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املللراأة يف 

دعم اجلهود املحلية لتمكن املراأة، وتعزيز م�ساركتها 

يف احلياة العامة وال�سيا�سية والقت�سادية.

وتللرتللكللز اخللللطلللة الللتللنللفلليللذيللة لللا�للسللرتاتلليللجلليللة 

 ،2025  -2023 لللاأعللوام  الأردن  يف  للمراأة  الوطنية 

التي عك�ست اأهداف ال�سرتاتيجية الوطنية للمراأة، 

التمكن  ب�سموليتها، على �ستة حمللاور رئي�سة، هي 

والتمكن  الللعللامللة،  احللليللاة  يف  وامللل�للسللاركللة  ال�سيا�سي 

العنف  وجمابهة  املجتمعية،  والثقافة  القت�سادي، 

الن�ساء والفتيات، واحلقوق الإن�سانية، وحمور  �سد 

اإدماج النوع الجتماعي على امل�ستوى املوؤ�س�سي.

وت�سمل اخلطة اأكر من 80 موؤ�سرا على م�ستوى 

الأهداف ال�سرتاتيجية واملبادرات الرئي�سة، وت�ستمل 

على مبادراتها ما يزيد على 262 م�سروعا �سيجري 

تنفيذها من قبل 76 جهة �سريكة.

رقم العدد 428

 الخارجية تدين استخدام وزير المالية اإلسرائيلي خريطة 
إلسرائيل تضم حدود المملكة وفلسطين المحتلة

نب�ض البلد- عّمان

 اأكدت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبن، ام�س 

الثنن، اإدانتها وا�ستنكارها ال�سديدين ل�ستخدام 

وزير املالية الإ�سرائيلي، خال م�ساركته يف فعالية 

لإ�سرائيل  خريطة  باري�س،  يف  اأم�س  يللوم  عقدت 

ت�سم حدود اململكة الأردنية الها�سمية والأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة فيما ميثل ت�سرفاً حتري�سياً 

اأرعناً، وخرقاً لاأعراف الدولية ومعاهدة ال�سام 

الأردنللليلللة الإ�للسللرائلليللللليللة. وقلللال الللنللاطللق الر�سمي 

الللوزارة  اإن  املجايل،  �سنان  ال�سفر  اللللوزارة  با�سم 

تدين اأي�ساً الت�سريحات العن�سرية التحري�سية 

املتطرفة التي اأطلقها الوزير الإ�سرائيلي املتطرف 

اإزاء ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق وحقه يف الوجود، 

وحقوقه التاريخية يف دولته امل�ستقلة ذات ال�سيادة 

وحلللذرت من  الفل�سطيني،  الوطني  اللللرتاب  على 

خطورة هذه الت�سرفات العن�سرية املتطرفة.

وطللالللبللت اللللللللوزارة املللجللتللمللع الللللللدويل بلللاإدانلللة 

ت�سرفات وت�سريحات الوزير الإ�سرائيلي املتطرفة 

للقيم  خللرقللاً  اأيلل�للسللاً  متثل  والللتللي  التحري�سية، 

واملبادئ الإن�سانية.وقال املجايل اإن الوزارة توؤكد 

�سرورة قيام احلكومة الإ�سرائيلية باتخاذ موقف 

املتطرفة،  الت�سرفات  هللذه  اإزاء  ووا�للسللح  �سريح 

والت�سريحات التحري�سية احلاقدة املرفو�سة من 

وزير عامل يف احلكومة الإ�سرائيلية.

واأكللدت الللوزارة اأنها �ستتخذ جميع الإجللراءات 

ملثل  للت�سدي  ال�سرورية  والقانونية  ال�سيا�سية 

هذه الت�سرفات والت�سريحات احلاقدة املتطرفة، 

ومللللا متللثللللله ملللن تلل�للسللعلليللد خللطللر يلللهلللدد الأمللللن 

اأكللدت  الت�سعيد.كما  باجتاه  ويدفع  وال�ستقرار 

ال�سخ�س  هللذا  وت�سريحات  ت�سرفات  اأن  اللللوزارة 

املتطرف احلاقد ل تنال من الأردن ول تنتق�س 

من حقوق ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق، بل تظهر 

الللذي يتعر�س له  للعامل مدى الظلم التاريخي 

العن�سري  الفكر  وخللطللورة  الفل�سطيني  ال�سعب 

املتطرف الذي يحمله الوزير الإ�سرائيلي.

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين

اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

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

التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري ) مياه املي�سم ( وامل�سجل لدينا يف �سجل 

ال�سماء التجارية بالرقم )151578( با�سم ) عبد املهدي عواد ما�سي الغويرين( جرى عليه نقل ملكية 

لي�سبح با�سم ) فاطمة �سلمان حامد الغويري ( وتعتر عملية نقل امللكية حجة على الغر من تاريخ ن�سر 

هذا العان .

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ح�سن ال�سكر
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اعالن طرح عطاء 
رقم  عطاء  طرح  عن  امللكية  الطبية  اخلدمات  مديرية   / االردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن 

105/2022/500 عدد ) 2 ( مل�ست�سفى احل�سني / ق�سم النوم الق�سري وعيادات ال�سدرية

 )SLEEP LAP( �سراء جهاز 

على الراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية 

امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول  للح�سول على ن�سخة من 

دعوة العطاء مقابل مبلغ ) 50 ( دينار اردين غري م�سرتدة . 

املوافق  االربعاء  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعه  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ض  ت��ودع 

على  تقبل  وال  العر�ض  قيمة  اجمايل  من   )%3( بقيمة  م�سروعة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2023/4/5

االطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق . 

* اجور االعالن يف ال�سحف املحلية على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر . 

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات الطبية امللكية : 

www.jrms.jaf.mil.jo

اعالن طرح عطاء 

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء رقم 39/2023/37  

REAGENTS FOR TACROLIMUS, SIROLIMUS,CYCLOPORINE&METHOTR(

 )EXATE
على الراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية امللكية خالل 

�ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول  للح�سول على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل مبلغ 

) 50 ( دينار اردين غري م�سرتدة . 

 2023/4/12 املوافق  االربعاء  يوم  الواحدة من ظهر  ال�ساعه  اق�ساه  العطاءات يف موعد  العرو�ض يف �سندوق  تودع 

وترفق بكفالة بنكية غري م�سروعة بقيمة )3%( من اجمايل قيمة العر�ض وال تقبل على االطالق اي مناق�سة ترد 

بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق . 

* اجور االعالن يف ال�سحف املحلية على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر . 

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات الطبية امللكية : 

www.jrms.jaf.mil.jo

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ولوازم  اجهزة  لتجارة  املحرتفني  احتاد  �سركة  دائني  من  اأرجو 

مراقبة  دائ���رة  ل��دى  وامل�سجلة  ذ.م.م   الكمبيوتر  وخ��دم��ات 

ال�سركات حتت الرقم  ) 7280 ( بتاريخ ) 2002/5/16(

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 : هبة ذيب م�سطفى بدويه

عنوان امل�سفي : عمان – الدوار ال�سابع – �سارع عبداهلل غو�سة 

– بناية رقم 19 
هاتف : 0799086099

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

ال�سند  دار  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  والت�سويق  لال�ست�سارات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )41664( بتاريخ  2015/9/14  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2023/3/19  

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

ليث حممود احمد الب�سري م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

– بناية  الدين االفغاين  – �سارع جمال  – جبل احل�سني  عمان 

رقم 4

هاتف : 0797022292

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

ل�سركة احتاد املحرتفني  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

يف  لدينا  وامل�سجلة  الكمبيوتر  وخدمات  ولوازم  اجهزة  لتجارة 

 )7280( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

بتاريخ  2002/5/16  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد 

ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2023/3/12 بتاريخ  

م�سفيا  بدويه  م�سطفى  ذيب  هبة  ال�سيدة  وتعيني  اختيارية 

لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – الدوار ال�سابع – �سارع عبداهلل غو�سة – بناية رقم 19 

هاتف : 0799086099

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

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

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  والتدريب  لال�ست�سارات 

  2016/8/3 م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )44743( بتاريخ  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2023/2/23  

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

فادي مو�سى طه زيد م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو 

 – الرتبوي  احل�ساد  مدار�ض  – بجانب  – البنيات  املطار  طريق 

عمارة 14 

هاتف : 0799996546

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  دار ال�سند لال�ست�سارات والت�سويق ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 41664 ( 

بتاريخ ) 2015/9/14(

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 : ليث حممود احمد الب�سري 

الدين  جمال  �سارع   – احل�سني  جبل   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

االفغاين – بناية رقم 4

هاتف : 0797022292

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

والتدريب ذ.م.م   �سركة  فالمنجو لال�ست�سارات  دائني  اأرجو من 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 44743 ( 

بتاريخ ) 2016/8/3(

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 : فادي مو�سى طه زيد 

بجانب   – البنيات   – املطار  طريق   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

مدار�ض احل�ساد الرتبوي – عمارة 14 

هاتف : 0799996546

م�سفي ال�سركة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي 
لشركة مصيدة الطاقة النظمة توفري الطاقة  ذ.م.م 

 %25 ميلك  �سريك  من   2023/3/20 بتاريخ  ايل  املقدم  الطلب  اىل  ا�سارة 

العادي  غري  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�سمن  ال�سركة  راأ�سمال  من  االقل  على 

اجتماعات  تنظيم  )اإجراءات  من  )رابعًا(  البند  الأحكام  اإ�ستنادًا  لالجتماع 

الهيئات العامة وجمال�ض االإدارة وهيئات املديرين لل�سركات امل�ساهمة العامة 

وال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة وال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة(، ال�سادرة 

عن وزير ال�سناعة والتجارة والتموين اإ�ستنادًا الأحكام البند )2( من الفقرة 

)ثانيًا( من اأمر الدفاع رقم )5( ل�سنة 2020 وال�سادر مبقت�سى اأحكام قانون 

يوم  االجتماع  حل�سور  دعوتكم  قررت  فقد   ،  1992 ل�سنة   )13( رقم  الدفاع 

– مقهى  عمان  يف   ، م�ساءا  التا�سعة  ال�ساعة   2023/3/30 املوافق  اخلمي�ض 

�سمندر – ال�سويفية – �سارع امل�سعود بن نا�سر – جممع �سامي خواجا  خلف 

ال�سيفوي ، وذلك لبحث املوا�سيع التالية : 

1 – انتخاب هيئة مديرين لل�سركة . 

2- حتديد مفو�ض بالتوقيع عن ال�سركة . 

يرجى ح�سور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اعاله. 

وتف�سلو بقبول فائق االحرتام 

د. وائل علي العرموطي 

مراقب عام ال�سركات 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

امل�سيئ  الليلك  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 )46198( بتاريخ  2017/1/10  

بتاريخ2023/2/27  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد 

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

طلعت �سعيد حممود م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو: 

 : هاتف   –  194 رق��م  ب�سمه  االم���رية  ���س��ارع   – ع��ب��دون  وادي 

0796006091

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة 

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

وال��راوي  قطريه  ابو  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   1997

وامل�سجلة حتت الرقم )75080( يف �سجل �سركات ت�سامن تاريخ 

جميع  ب��ان   )200066590( الوطني  ورقمها   2005/3/27

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

قطريه  اب��و  ع��ب��داهلل  يحيى  ع��ب��داهلل  وتعيني   2023/3/20

م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ : 

 املدينة : )عمان( 

خلوي: )0795942415( 

م�سفي ال�سركة 

عبداهلل يحيى عبداهلل ابو قطريه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  للتعليم  ال��ن��ادر  �سركة  ب��اأن 

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

)44489( بتاريخ )2016/7/3( 

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

املحدودة بتاريخ )2023/3/15(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  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 حممد م�سين�ض و�سركاه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )73582( بتاريخ 

2004/12/19 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

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

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

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  امل�سجل  و   ) واجلنطات  االط��ارات  لتجارة  جوري   (

)178877( با�سم ) عدي اح�سان احمد جوري ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سركة 

ب�سام حمدان عفانه و�سريكه ( وتعتر 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

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

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

) �سيخ اجلبل للوازم املدخنني ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )251201( 

الكرمي  با�سم ) احمد عبد  لي�سبح  نقل ملكية  با�سم ) فرا�ض احمد ح�سني جرار ( جرى عليه 

قا�سم الع�ساف ( وتعتر 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

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

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

) الوجهة االخرية الن�سطة اخلدمات اللوج�ستية يف النقل ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء 

التجارية بالرقم )268587( با�سم ) روان علي حممد عباده ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح 

با�سم ) حممد احمد عبد الكرمي يا�سني ( وتعتر 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

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

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

التجارية بالرقم  امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء  القوت اخلالد لاللبان واالجبان ( و  ) بريق 

)272509( با�سم ) حممد فتحي عبداهلل احلنيطي ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) احمد 

علي حممد العزام ( وتعتر عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر



50االقت�صادي

الطلب على شراء المواد الغذائية ما زال أقل من المتوقع

الحاج توفيق: ليس هناك ارتفاعات قادمة خالل األشهر المقبلة
موسم رمضان سيشهد عروضا كبيرة وقوية وغير مسبوقة

البلد-عمان  نب�ض 

اأن املواد  اأكد نقيب جتار املواد الغذائية خليل احلاج توفيق،   

متوفرة  امل�����س��ت��وردة  الرم�سانية  وال�سلع  والأ���س��ا���س��ي��ة  الغذائية 

العديد  اأ�سعار  انخفا�ض  مع  كافية،  وبكميات  املحلية،  بال�سوق 

منها.

وق����ال ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن���ي���ة )ب����را( ام�����ض الث���ن���ن، اإن 

م�ستوردي املواد الغذائية وفروا كالعادة وح�سب خرباتهم كميات 

�سهر  الطلب عليها خالل  التي يكرث  الغذائية  امل��واد  كبرية من 

الواحدة  ال�سلعة  ومنا�سىء  باأ�سناف  تنوع  مع  امل��ب��ارك،  رم�سان 

عند  وامل�ستهلكن  املواطنن  اأم��ام  متعددة  خيارات  هناك  ليكون 

ال�سراء.

واأ�����س����اف، اأن ال��ع��ام��ل��ن مب��ن��ظ��وم��ة ق��ط��اع امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

ح��ري�����س��ون ب��ك��ل ال��ظ��روف ع��ل��ى ت��وف��ري امل��خ��زون ال�سراتيجي 

العام  مدار  على  املحلية  بال�سوق  والأ�سا�سية  الغذائية  امل��واد  من 

وباأ�سناف خمتلفة من ال�سلعة الواحد.

واأ�سار اإىل اأن اأع�ساء النقابة يقومون بتاأمن اململكة باأكرث من 

اأربعة مالين طن من املواد الغذائية �سنوياً، ويزداد ا�ستريادهم 

يف الفرة التي ت�سبق ال�سهر الف�سيل.

وح��ول م��ع��دلت الأ���س��ع��ار، ق��ال احل��اج توفيق، اإن هناك م��واد 

بقيت اأ�سعارها م�ستقرة مقارنة مع مو�سم رم�سان العام املا�سي، 

اأ�سعارها اأقل وبع�سها زاد، موؤكدا اأن الرتفاع لي�ض  وهناك مواد 

له عالقة بحلول �سهر رم�سان وزيادة الطلب.

وذك���ر اأن الأ���س��ن��اف ال��ت��ي ارت��ف��ع��ت اأ���س��ع��اره��ا ت��رك��ز ببع�ض 

وال�سكر  اللحوم  اأن���واع  وبع�ض  املتو�سطة  احل��ب��ة  الأرز  اأ���س��ن��اف 

بن�سبة طفيفة، فيما تراجعت اأ�سعار البقوليات والزيوت النباتية 

ومك�سرات ت�ستخدم بال�سهر الف�سيل وبع�ض اأنواع القمردين.

وتابع احلاج توفيق، اأن النقابة تتابع با�ستمرار مع امل�ستوردين 

وج��ود  ع��دم  م��وؤك��دا  الغذائية،  امل���واد  اأ�سعار  ت��ط��ورات  وال�سركات 

بفعل  ا�ستغالل  اأو  بالأ�سعار  ومغالة  املحلية  بال�سوق  احتكارات 

حجم الركود القائم وتراجع القدرة ال�سرائية.

وقال اإنه »اإذا ح�سبنا اأ�سعار �سلة امل�ستهلك خالل �سهر رم�سان 

املقبل مقارنة مع مو�سم رم�سان من العام املا�سي، �سنجد هناك 

مبينا  باملئة«،   10 لنحو  ي�سل  مب��ق��دار  ال�سلة  مبجمل  تراجعا 

وال��زي��وت  وال�سكر  الأرز  ت�سمل،  الرم�سانية  امل�ستهلك  �سلة  اأن 

النباتية واللحوم احلمراء والبي�ساء والبقوليات وخا�سة العد�ض 

والفا�سوليا والفريكة والقمردين والتمور والأجبان واخل�سار.

ولفت اإىل اأن الطلب على �سراء املواد الغذائية ما زال اأقل من 

اأن ت�سهد  املتوقع بالرغم من قرب حلول �سهر رم�سان، متوقعا 

ن�ساطا وحت�سنا خالل الأي��ام املقبلة بالتزامن مع �سرف رواتب 

املوظفن.

واأكد انخفا�ض اأ�سعار الزيوت النباتية بنحو 30 باملئة، لفتاً 

اأنها  اأظهرا  لأ�سعارها،  الأ�سواق  ور�سد  العاملية  املوؤ�سرات  اأن  اإىل 

باجتاه النخفا�ض، ولي�ض هناك ارتفاعات قادمة خالل الأ�سهر 

املقبلة لأن الظروف يف بالد املن�ساأ اأف�سل من ال�سابق.

واأو�سح احلاج توفيق الذي يراأ�ض كذلك غرفتي جتارة الأردن 

وعمان، اأن التخوف العاملي وحتوط الدول، وو�سعها عوائق اأمام 

الت�سدير جراء احلرب الرو�سية الأوكرانية، قل�ست من العر�ض 

اأن يعود مل�ستوياته اجليدة، فيما  العاملي لفرة من الزمن، قبل 

الطلب ما زال اأقل من املعتاد.

اأكرب من الطلب على املواد  اأن يكون العر�ض  اأمله  وعرب عن 

كاللحوم واخل�سروات والدواجن الطازجة خالل ال�سهر الف�سيل 

امل�ستهلكات  بقية  اأن  موؤكداً  لالرتفاع،  اأ�سعارها  تتعر�ض  ل  حتى 

غري الطازجة، لن ترتفع اأ�سعارها حتى لو ارتفع الطلب عليها.

ل�سهر  ا�ستعدت  وامل���ولت  الكربى  التجارية  امل��راك��ز  اإن  وق��ال 

رم�سان املبارك من خالل طرح عرو�ض حقيقة وغري م�سبوقة 

على الكثري من املواد الغذائية والأ�سا�سية، للتخفيف عن املواطن 

واملناف�سة العالية.

اأن مو�سم رم�سان املقبل �سي�سهد عرو�سا  واأكد احلاج توفيق 

كبرية وقوية وغري م�سبوقة خا�سة على ال�سلع والأ�سناف التي 

يقت�سر بيعها بال�سهر الف�سيل بفعل التناف�ض الكبري بن التجار 

وزيادة اأعداد املحال ووجود تراجع بحجم املبيعات، م�ستبعدا ما 

يروج له من اأن التجار ي�ستغلون رم�سان لزيادة الأ�سعار.

وا���س��ت��ط��رد ق���ائ���ال: اإن خم��ت��ل��ف ال�����س��ل��ع وامل������واد ال��ت��ي يكرث 

ا�ستهالكها خالل �سهر رم�سان اإىل جانب تلك الأ�سا�سية الأخرى 

التجزئة،  لأ���س��واق  توريدها  ج��رى  ال��ع��ام،  ط��وال  ت�ستهلك  التي 

والع�سكرية  املدنية  ال�ستهالكية  املوؤ�س�ستن  لتزويد  بالإ�سافة 

مبا حتتاجانه من ب�سائع.

م��ل��ي��ارات   4 ت��ق��ارب  قيمته  غ����ذاًء  ي�����س��ت��ورد  الأردن  اأن  ي��ذك��ر 

جاهز  والآخ����ر  لل�سناعة،  اأول��ي��ة  م���واد  منه  ج��زء  �سنويا،  دولر 

لال�ستهالك.

ويعد قطاع املواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئي�سة 

امل��ه��م��ة ب��امل��م��ل��ك��ة، وي�����س��م ح��ال��ًي��ا 14 األ����ف ���س��رك��ة م���وزع���ة بن 

امل�����س��ت��وردي��ن وجت���ار اجل��م��ل��ة وحم���الت ال��ت��ج��زئ��ة ب��ع��م��وم ال��ب��الد 

فر�سة  األ��ف   200 يقارب  ما  وف��رت  حيث  بالعا�سمة،  ون�سفها 

عمل، غالبيتها لأردنين.
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وزارة الصناعة والتجارة تحرر 732 مخالفة منذ بداية العام

البلد-عمان  نب�ض 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  ح��ررت 

�سكوى،   1152 مع  وتعاملت  خمالفة   732
ون��ف��ذت ن��ح��و 23 األ���ف زي����ارة مل��ح��الت جت��اري��ة 

1700 ج��ول��ة رق��اب��ي��ة يف خمتلف  م��ن خ���الل 

امل��ح��اف��ظ��ات، م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام وح��ت��ى 15من 

ال�سهر احلايل.

القانون  بقوة  تتدخل  اأنها  ال���وزارة،  واأك���دت 

املغالة  حال  يف  الأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  ل�سبط 

فيها، م�سرية اإىل اأنها حددت ال�سقوف ال�سعرية 

لبع�ض ال�سلع يف وقت �سابق.

ال��ربم��اوي،  ينال  الإع��الم��ي  امل�ست�سار  وق��ال 

يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن���ي���ة )ب���را( 

التجارية  امل��ح��الت  ت��ق��دمي  ال����وزارة ر���س��دت  اإن 

واملولت عرو�سا وتخفي�سات على اأ�سعار ال�سلع 

املوؤ�س�سة  ب���داأت  فيما  ك��ب��رية،  بن�سب  ال��غ��ذائ��ي��ة 

وال��ع�����س��ك��ري��ة تخفي�ض  امل��دن��ي��ة  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة 

اأ�سعار 300 مادة، من بينها مواد غذائية.

ال��وزارة تفر�ض رقابة مكثفة على  اأن  واأك��د، 

الأ����س���واق ور���س��د الأ���س��ع��ار وامل��خ��ال��ف��ات لأح��ك��ام 

قانون ال�سناعة والتجارة، م�سريا اإىل اأنه �سيتم 

ارتفاع  ب�سبب  للدجاج  �سعرية  �سقوف  حتديد 

اأ�سعاره.

واأو����س���ح ال���ربم���اوي، خ��ط��ة ال������وزارة ل�سهر 

اليوم  تق�سيم  على  تقوم  والتي  املبارك  رم�سان 

الأول  ال��ن�����س��ف  خ���الل  ف��رت��ن  اإىل  ال��رق��اب��ي 

ال��ث��اين يف  للن�سف  ف���رات  وث���الث  ال�سهر  م��ن 

ال���ف���رة الأوىل من  ت��ك��ون  ب��ح��ي��ث  ال��ع��ا���س��م��ة: 

والفرة  م�ساء،   3 وحتى  �سباحاً   10 ال�ساعة 

ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال�����س��اع��ة 2 ب��ع��د ال��ظ��ه��ر وح��ت��ى 7 

م�ساء   9 ال�ساعة  م��ن  الثالثة  وال��ف��رة  م�ساء، 

وحتى 2 �سباحاً )وذلك من يوم 20 رم�سان(.

ال����وزارة لأ�سعار  اأع��دت��ه��ا  اإىل درا���س��ة  واأ���س��ار 

155 �سلعة متوينية خالل الن�سف الأول من 
�سباط  ل�سهر  باأ�سعارها  ال�سهر احلايل، مقارنة 

امل��ا���س��ي، ح��ي��ث ت��ب��ن ا���س��ت��ق��رار وان��خ��ف��ا���ض ما 

يف  الغذائية  امل��واد  اأ�سعار  من  باملئة   93 ن�سبته 

اأ�سعار  انخفا�ض  اإىل  بالإ�سافة  املحلي،  ال�سوق 

ال�سلع،  جم��م��وع  اإىل  باملئة   5 بن�سبة  �سلع   8
4 باملئة واأ�سناف من  املائدة بن�سبة  مثل بي�ض 

 30 اخل�����س��ار م��ث��ل اخل��ي��ار وال��ب��ط��اط��ا بن�سبة 

باملئة.

مثل  انخفا�سا،  اأخ��رى  اأ�سناف  �سجلت  كما 

ا�ستقرت  فيما  وغ��ريه��ا،  وال��ب��اذجن��ان  ال��زه��رة 

88 باملئة  136 �سلعة م�سكلة ما ن�سبته  اأ�سعار 

من جمموع ال�سلع الغذائية امل�سمولة بالدرا�سة، 

وامل���واد  النباتية  وال��زي��وت  والأرز  ال�سكر  مثل 

اأ�سعار  ب���اأن  علما  الأل���ب���ان،  ومنتجات  امل�سنعة 

تراجعت  النباتية  كالزيوت  ال�سلع  من  العديد 

العام  ع��ن  باملئة   30 ع��ن  تقل  ل  كبرية  بن�سبة 

امل��ا���س��ي وي��ت��وق��ع م��وا���س��ل��ة ان��خ��ف��ا���س��ه��ا خ��الل 

الفرة املقبلة.

اأ�سعار 11 �سلعة، م�سكلة  كما �سجلت ارتفاع 

بالدرا�سة  امل�سمولة  ال�سلع  اأ�سعار  من  باملئة   7
م��ق��ارن��ة ب���ذات ال��ف��رة م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، من 

باملئة   -5  4 بن�سبة  اللحوم  من  اأ�سناف  بينها 

بن�سبة  ال��دج��اج  من  ال�سركات  بع�ض  ومنتجات 

-3 6 باملئة واأ�سناف من اخل�سار مثل البندورة 

بن�سبة ل تقل عن 10 باملئة.

ودع��ت ال����وزارة امل��واط��ن��ن لإب��الغ��ه��ا ع��ن اأي 

�سكاوى ومالحظات تتعلق بالأ�سواق من خالل 

الفي�ض  اأو   )065661176  ( رق���م  ه��ات��ف 

https://www.facebook.( ب���وك 

.)/com/mit.gov.jo

تجارة عمان تدعو إلى صياغة اتفاقية 
تجارية حرة جديدة مع تركيا

البلد-عمان  نب�ض 

 دع����ا رئ��ي�����ض غ���رف���ة جت�����ارة ع���م���ان خليل 

احلاج توفيق، لإعادة �سياغة اتفاقية جديدة 

للتجارة احلرة بن اململكة وتركيا �سمن اأطر 

القطاع اخلا�ض  واإ���س��راك  و���س��روط ج��دي��دة، 

حتقيق  ل�سمان  اإع��داده��ا  عند  اجلانبن  من 

م�����س��ال��ح ال��ب��ل��دي��ن وال���ع���دال���ة ب��ي��ن��ه��م��ا، ومب��ا 

ال���س��ت��ث��م��ارات  م��ن  الأردن  ا���س��ت��ف��ادة  ي�سمن 

ال�سناعية الركية وزيادة التبادل التجاري.

ل��ق��اء جمل�ض  و���س��دد احل���اج توفيق خ��الل 

اإدارة الغرفة مع ال�سفري الركي املعن حديثا 

على  الثنن،  ام�ض  اأوزان،  اأردام  اململكة  لدى 

بالأردن  الركية  ال�ستثمارات  تعزيز  �سرورة 

ذلك  اأن  م��وؤك��دا  ال�����س��ادرات،  ق��اع��دة  وتو�سيع 

ميثل م�سلحة عليا لالقت�ساد الوطني.

بالعديد  ال��ت��ع��اون  تطوير  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 

ال��ق�����س��اي��ا الق��ت�����س��ادي��ة ذات اله��ت��م��ام  م���ن 

امل�����س��رك، وب����دء ح��ق��ب��ة اق��ت�����س��ادي��ة ج��دي��دة 

اأق��وى  وا�ستثمارية  جتارية  لعالقات  توؤ�س�ض 

بن البلدين مبا يخدم اأ�سحاب الأعمال من 

البلدين، وتعزيز ال�سراكة بينهما.

ملف  يف  ت���ط���ورا  ���س��ه��د  الأردن  اأن  واك�����د 

وزارة  ا����س���ت���ح���داث  خ�����الل  م����ن  ال����س���ت���ث���م���ار 

ل��ال���س��ت��ث��م��ار ���س��ت��ك��ون م��ع��ن��ي��ة يف ك���ل ����س���وؤون 

ال���س��ت��ث��م��ار، وت��ر���س��م ���س��ي��ا���س��ات ت�����س��ج��ع على 

ال����س���ت���ث���م���ار، وت���ع���زز ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ق��ط��اع��ات 

جانب  اإىل  باململكة،  الرئي�سة  الق��ت�����س��ادي��ة 

ال���س��ت��ث��م��اري��ة اجل��دي��د  البيئة  ق��ان��ون  اأق����رار 

واحلوافز،  املزايا  من  العديد  يت�سمن  ال��ذي 

اأن غرفة جتارة عمان �ستعمل على  اإىل  لفتا 

تفعيل تبادل زيارات الوفود التجارية، واإقامة 

ذلك  باعتبار  البلدين  يف  التجارية  املعار�ض 

خطوة مهمة لزيادة حجم التجارة وال�ستثمار 

املتبادل بن اجلانبن.

على  اوزان  ال�����س��ف��ري  اأث���ن���ى  ج��ه��ت��ه،  م���ن 

ال���ع���الق���ات ال��وث��ي��ق��ة ال���ت���ي ت���رب���ط ال��ب��ل��دي��ن 

ال�������س���دي���ق���ن، وح���ر����س���ه���م���ا ع���ل���ى ت��ع��زي��زه��ا 

والرت�����ق�����اء ب��ه��ا مل�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة ب��خ��ا���س��ة 

وال���ت���ج���اري���ة  الق����ت���������س����ادي����ة  يف اجل������وان������ب 

وال�ستثمارية.

ج��ي��دة  ف��ر���س��ة  ي�����س��ك��ل  الأردن  اإن  وق�����ال 

ا�ستثمارية  وبيئة  الأت��راك  الأعمال  لأ�سحاب 

منا�سبة، م�سريا اإىل اأنه ميكن ال�ستفادة من 

مع  القت�سادي  للتعاون  الإط��اري��ة  التفاقية 

البلدين  بعالقات  للنهو�ض  الرامية  تركيا، 

�سياغة  اإىل  كمدخل  وال�ستثمارية  التجارية 

اتفاقية حرة جديدة تتنا�سب مع اجلانبن.

ال��ت��ج��اري  ال���ت���ب���ادل  ح��ج��م  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

املا�سي  العام  دولر  ق��ارب مليار  البلدين  بن 

ب��الده  اإىل  اأردن��ي��ة  ���س��ادرات  منها   ،2022
بقيمة 92 مليون دولر مقابل 909 مالين 

دولر م�ستوردات للمملكة.

واأك���������د ح����ر�����ض اجل�����ان�����ب ال�����رك�����ي ع��ل��ى 

والتجارية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��الق��ات  دمي��وم��ة 

�ستعمل  الركية  ال�سفارة  واأن  البلدين،  بن 

تركيا  يف  اخلا�ض  القطاع  مع  التوا�سل  على 

الأردن  ال�ستثمار يف  قوانن  على  واطالعهم 

والفر�ض املتاحة لال�ستثمار.

من  ال��ع��دي��د  اأن  اوزان  ال�����س��ف��ري  واأو����س���ح 

اللجنة  اجتماع  يف  مناق�ستها  �سيتم  الق�سايا 

الق��ت�����س��ادي��ة امل�����س��رك��ة ب��ن ال��ب��ل��دي��ن خ��الل 

اأمام  العقبات  واإزال��ة  املقبلة، وحتديد  الفرة 

التعاون التجاري وال�ستثماري.

اإدارة  اأع�����س��اء جمل�ض  اأك���د  ج��ان��ب��ه��م،  م��ن 

ال��رك��ي��ة  ال���ع���الق���ات الأردن�����ي�����ة  اأن  ال���غ���رف���ة 

تاريخية وعميقة، فهي تقوم على اأ�س�ض قوية 

املتبادل الذي تعززه قيادتا  اإطارها الح��رام 

ال�����س��دي��ق��ن وت��ع��م��ل ع��ل��ى تنميتها  ال��ب��ل��دي��ن 

والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية  امل��ج��الت  �ستى  يف 

وال�ستثمارية.

وع����ر�����س����وا خ�����الل ال���ل���ق���اء ال���ع���دي���د م��ن 

البلدين  عالقات  تطوير  تهم  التي  الق�سايا 

ت�سهد  ب��اأن  اأملهم  عن  معربن  القت�سادية، 

ال�ستثمارات  حجم  يف  زي���ادة  املقبلة  املرحلة 

الركية بالأردن.

بعالقات  ترتبط  عمان  جتارة  اأن  واو�سحوا 

وغ��رف  ا�سطنبول  جت���ارة  غ��رف��ة  م��ع  ت�ساركية 

جت���ارة ت��رك��ي��ة اأخ����رى، وه��ن��اك ن��ت��ائ��ج اإيجابية 

بامل�ستقبل لهذه العالقة، لفتن اإىل اأن القطاع 

ي��ب��ذل ج��ه��ودا ل��الإ���س��ه��ام يف تن�سيط  ال��ت��ج��اري 

الأ�سدقاء  مع  التعاون  ج�سور  وبناء  القت�ساد 

والأ�سقاء يف تركيا لتحقيق امل�سالح امل�سركة.

واأكدوا �سرورة ت�سجيع ال�سركات الركية 

البلدين  ب��الأردن وزي��ادة مبادلت  لال�ستثمار 

اق��ام��ة  اإىل �����س����رورة  ال���ت���ج���اري���ة، م�����س��ريي��ن 

لعر�ض  البلدين  يف  وتركية  اأردن��ي��ة  معار�ض 

منتجاتهم.

الجغبير: 12.2% معدل نمو مؤشر الصناعة العام الماضي
البلد-عمان  نب�ض 

امل��ه��ن��د���ض فتحي  وع���م���ان  الأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����ض  ق���ال 

اجلغبري، اإن موؤ�سر ال�سناعة الأردنية الذي ت�سدره دائرة الدرا�سات 

وال�سراتيجيات يف غرفة �سناعة الأردن، حقق منوا ملحوظا العام 

املا�سي بن�سبة 12.2 باملئة مقارنة مع عام 2021، وو�سل مل�ستوى 

مئوية. نقطة   127.6
واأكد يف بيان، ام�ض الثنن، اأن هذا النمو جاء انعكا�سا ملا حققه 

وموؤ�سراته  مكوناته  مبختلف  مميزة  نتائج  من  ال�سناعي  القطاع 

الفرعية خالل عام 2022.

ب��الأداء  مدفوعا  ج��اء  ال�سناعي  القطاع  اأداء  حت�سن  اأن  واأ���س��اف 

املميز ملجموعة املوؤ�سرات الداخلة يف احت�ساب املوؤ�سر، اأبرزها موؤ�سر 

ال�سادرات ال�سناعية الذي حقق منوا هو الأعلى بن املوؤ�سرات بن�سبة 

و�سلت اإىل 37.3 باملئة يف 2022، مقارنة مع عام 2021.

الوطني  املنتج  ج���ودة  ي��وؤك��د  النمو  ه��ذا  اأن  اإىل  اجلغبري  ول��ف��ت 

ال�ستبانة  موؤ�سر  يليه  اخلارجية،  الأ�سواق  لدى  املرموقة  ومكانته 

)الذي يعك�ض انطباعات اأ�سحاب الأعمال ال�سناعين( ويحقق منوا 

الإنتاج  لكميات  القيا�سي  الرقم  موؤ�سر  باملئة، ومنوا يف   10 مبعدل 

منو  يف  باملئة   4.3 بلغت  ومب�ساهمة  باملئة  ال�سناعي مبعدل 2.8 

املوؤ�سر العام.

بواقع  من��وا  حقق  ال�سناعي  القطاع  يف  العمالة  موؤ�سر  اإن  وق��ال 

وتوفري  توليد  على  ال�سناعي  القطاع  قدرة  يوؤكد  ما  باملئة،   2.3
فر�ض العمل وم�ساهمته احلقيقية يف التقليل من معدلت البطالة 

باململكة.

ال�سورة  لعك�ض  الفعلية  مالم�ساته  اأظ��ه��ر  امل��وؤ���س��ر  اأن  واأو���س��ح 

الفرعية  ال�سناعي على م�ستوى قطاعاته  القطاع  لتطور  الواقعية 

العام  خ��الل  من��وا  الفرعية  ال��ق��ط��اع��ات  ك��ل  حققت  حيث  ال��ع�����س��رة، 

الذي  التعدينية  ال�سناعات  للموؤ�سر مبقدمتها قطاع  وفقا  املا�سي، 

منا باأكرث من 29.3 باملئة لرتفاع الطلب العاملي على منتجاته.

وجاء قطاع �سناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم 

املكتبية ثانيا مبعدل منو 15.9 باملئة، فيما حقق قطاع ال�سناعات 

الكيماوية وم�ستح�سرات التجميل منوا بن�سبة 14.9 باملئة لرتفاع 

ال�سابون  وم���واد  واملنظفات  الأ���س��م��دة  منتجات  �سيما  ل  ���س��ادرات��ه، 

وغريها.

املوؤ�سر  يف  منوا  والتموينية  الغذائية  ال�سناعات  قطاع  حقق  كما 

ال���ع���ام ب���واق���ع 13.6 ب��امل��ئ��ة، ب��ح�����س��ب اجل��غ��ب��ري، ي��ل��ي��ه ال�����س��ن��اع��ات 

واخل�سبية  باملئة  الهند�سية بواقع 12.1 باملئة والبال�ستيكية 9.6 

والأثاث 7.8 باملئة والإن�سائية 4 باملئة واأخريا ال�سناعات اجللدية 

واملحيكات والعالجية بواقع 2.8 و 2.5 باملئة على التوايل.

ا�ستندت على خطوات علمية  املوؤ�سر  اأن عملية �سياغة  اإىل  ي�سار 

اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات والأ���س��ال��ي��ب  ومم��ن��ه��ج��ة م��درو���س��ة تتما�سى م��ع 

وفقا  ف��رع��ي��ة  م��وؤ���س��رات  �ستة  دم���ج  خ���الل  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة،  القيا�سية 

لأوزان ن�سبية موزعة بح�سب الأهمية لكل منها، متثلت بال�سادرات 

والعمالة  ال�سناعي  الإن��ت��اج  لكميات  القيا�سي  وال��رق��م  ال�سناعية 

واملن�ساآت وراأ�ض املال.

تحديد سقوف سعرية للدجاج اعتبارا
 من اليوم

إنجاز المرحلة األولى من مشروع
  الضمان الزراعي 

البلد-عمان نب�ض 

ال�سناعة والتجارة والتموين   قرر وزير 

ووزير العمل يو�سف ال�سمايل حتديد �سقوف 

�سعرية للدجاج اعتبارا من اليوم الثالثاء.

ومب��وج��ب ال���ق���رار، ي��ح��دد �سعر ال��دج��اج 

و45  ب��دي��ن��ار  امل��زرع��ة  ب���اب  للنتافات  احل���ي 

ق��ر���س��ا ل��ل��ك��ي��ل��و، ول��ل��ت��وزي��ع دي���ن���ار ون�����س��ف، 

وللم�ستهلك بدينار و65 قر�سا.

ك��م��ا مت حت���دي���د ���س��ع��ر ت���وزي���ع ال���دج���اج 

وللم�ستهلك  ق��ر���س��ا،  و90  ب��دي��ن��ار  ال��ط��ازج 

بدينارين.

7 من قانون  وجاء القرار مبوجب املادة 

ل�����س��ن��ة   )18( رق�����م  وال����ت����ج����ارة  ال�����س��ن��اع��ة 

�سبط  لغايات  وذل��ك  وتعديالته،   1998
يف  الأ�سعار  ا�ستقرار  على  واحلفاظ  ال�سوق، 

ال�سوق املحلي.

ووف���ق���ا ل��ل��ق��رار ل ي�����س��م��ح ب��ت��ج��اوز ه��ذه 

دونها،  بالتناف�ض  واإمن��ا  ال�سعرية،  ال�سقوف 

والبيع باأقل منها.

و����س���ي���ت���م م���ت���اب���ع���ة الأ�����س����ع����ار وحت��ل��ي��ل��ه��ا 

ال��ق��رار  ب�����س��ك��ل دوري وات���خ���اذ  وم��راج��ع��ت��ه��ا 

املنا�سب حولها.

على  ال��رق��اب��ة  بتكثيف  ال�����س��م��ايل  واأوع����ز 

امل���ح���الت ال��ت��ج��اري��ة وال���ن���ت���اف���ات، وم��ت��اب��ع��ة 

اللتزام بال�سقوف ال�سعرية املحددة بالقرار، 

واتخاذ الإجراءات الالزمة بحق املخالفن.

املوردة  الكميات  اأوع��ز مبتابعة حجم  كما 

املحلي  الطلب  حاجة  تغطي  بحيث  لل�سوق 

خالل هذه الفرة.

�سعرية  �سقوفا  �ستحدد  ال��وزارة  اإن  وق��ال 

م��ربرة  ب����دون  اأ���س��ع��اره��ا  ت��رت��ف��ع  �سلعة  لأي 

وب�سكل مبالغ فيه، م�سريا اإىل وفرة املخزون 

من خمتلف املواد التموينية.

البلد-عمان  نب�ض 

ق����ال رئ��ي�����ض ����س���ن���دوق ا���س��ت��ث��م��ار اأم�����وال 

ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي ال��دك��ت��ور ع���ز ال��دي��ن 

يف  بال�ستثمار  ب���ادر  ال�����س��ن��دوق  اإن  كناكرية 

التنمية  تعزيز  يف  لأهميته  الزراعي  القطاع 

الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ات 

الأردنية، والتي تنعك�ض اإيجابا على القت�ساد 

ال���وط���ن���ي وت���ع���زي���ز ال���ع���ائ���د ع���ل���ى حم��ف��ظ��ة 

ال�سندوق ال�ستثمارية.

الزراعي  للم�سروع  زي��ارة  جاء ذلك خالل 

يف منطقة املدورة جنوب اململكة؛ �سارك فيها 

ال�ستثمار وجمل�ض  اأع�ساء جمل�ض  عدد من 

اإدارة ال�سركة والإدارة التنفيذية يف ال�سندوق 

العر�ض  على  الط��الع  اإىل  اإ�سافة  وال�سركة، 

عن  للم�سروع  التنفيذية  الإدارة  م��ن  امل��ق��دم 

اأب����رز م��ا مت اإجن�����ازه خ���الل امل��رح��ل��ة الأوىل 

ل��ل��م�����س��روع، واخل��ط��ط وال���ربام���ج امل��ع��دة من 

ال�سركة للمرحلة املقبلة.

وب���ن ك��ن��اك��ري��ة اأن ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذا امل�����س��روع 

يف  بال�ستثمار  امللكية  ل��ل��روؤى  حتقيقا  ي��اأت��ي 

القطاعات التي ت�سهم بتعزيز الأمن الغذائي 

ال��وط��ن��ي، وال���س��ت��ف��ادة م��ن العقول الأردن��ي��ة 

يف ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي، ول�����دور ه��ذه 

امل�سروعات يف تعزيز النمو القت�سادي واحلد 

من م�سكلتي الفقر والبطالة.

امل�سروع  اأرا���س��ي  على  ميدانية  جولة  ويف 

اأ�ساد رئي�ض ال�سندوق  التي مت ا�ست�سالحها، 

ب���اإجن���از امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن امل�����س��روع ال��ذي 

تديره �سركة ال�سمان لال�ستثمار وال�سناعات 

ال���زراع���ي���ة ب��وق��ت ق��ي��ا���س��ي وب���ف���رة ت��ق��ل عن 

عامن وبالكوادر الأردنية املتميزة يف ال�سركة، 

مثل  ا�سراتيجية  زراع��ي��ة  حما�سيل  لإن��ت��اج 

واملحا�سيل  الت�سنيعية  وال��ب��ط��اط��ا  ال��ق��م��ح 

العلفية على اأ�س�ض جتارية ربحية با�ستخدام 

اأحدث الأدوات واملعدات الزراعية.

اإدارة  م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 

اإن امل�سروع بداأ  ال�سركة �سادي رمزي املجايل 

بالإنتاج ويقوم حاليا بتلبية جزء من حاجة 

الزراعية  املحا�سيل  من  املحلي  ال�ستهالك 

اخلريطة  مع  ين�سجم  ومب��ا  ال�سراتيجية، 

ال�����س��راك��ات  اإىل  م�����س��ريا  للمملكة،  ال��زراع��ي��ة 

اإقامتها مع العديد من امل�ستثمرين  التي مت 

املحلين من القطاع اخلا�ض.

واأ�ساف اأن امل�سروع ي�سهم كذلك يف تفعيل 

الن�ساط القت�سادي جنوب اململكة من خالل 

توفري فر�ض عمل نوعية لالأيدي العاملة يف 

حمافظات اجلنوب.

ول��ت��و���س��ي��ع ن���ط���اق ع���م���ل ال�������س���رك���ة، ب��ن 

يف  ال�ستثمار  درا���س��ة  حاليا  يتم  ان��ه  امل��ج��ايل 

وال�سناعات  الغذائي  الإنتاج  �سل�سلة  عنا�سر 

الغذائية وزراعة حما�سيل نوعية ذات جدوى 

لغايات  اأخ��رى  وحما�سيل  عالية  اقت�سادية 

الت�سدير.

لال�ستثمار  ال�سمان  �سركة  اأن  اإىل  ي�سار 

وال�����س��ن��اع��ات ال���زراع���ي���ة امل��م��ل��وك��ة ب��ال��ك��ام��ل 

للموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي، بداأت 

2021 يف  ال��زراع��ي ع��ام  امل�����س��روع  العمل يف 

 30 منطقة املدورة وعلى م�ساحة كلية تبلغ 

األف دومن، ويتم تنفيذ امل�سروع على مراحل 

اأ�س�ض ربحية  املحا�سيل على  لإنتاج عدد من 

بناء على درا�سات اجلدوى القت�سادية.
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»وصية جماعية« من األسرى الفلسطينيين: ال تتركونا 
وحدنا بساحات المعركة

البلد-وكاالت نب�ض 

ب��ع��د ي����وم م���ن اإع���ان���ه���م خ���و����ض اإ����ض���راب 

»احل���ري���ة اأو ال��ن�����ض��ر« ب���داي���ة ���ض��ه��ر رم�����ض��ان 

املبارك، ن�ضر نادي الأ�ضري الفل�ضطيني، الأحد 

الأ���ض��رى  م��ن  ر���ض��ال��ة   ،2023 م����ار�����ض/اآذار   19

و�ضفوها  الح��ت��ال  �ضجون  يف  الفل�ضطينيني 

ب����«و����ض���ي���ة ج���م���اع���ي���ة«، ق���ب���ل خ���و����ض م��ع��رك��ة 

الإ�ضراب احتجاجاً على الت�ضييق الإ�ضرائيلي 

عليهم.

تخ�ض  ق�ضية  ب����11  الأ���ض��رى  اأو���ض��ى  حيث 

اأنف�ضهم  وج���دوا  اأن  بعد  وق�ضيتهم،  �ضعبهم 

»وحيدين يف مواجهة املوت والن�ضيان«، واأكدوا 

امل�ضتحيل،  ي�ضارعون  اأن��ه��م  على  الر�ضالة  يف 

»وحما�ضرون بني فكي كما�ضة الإهمال واأنياب 

اإيتمار( بن  الإ�ضرائيلي  القومي  الأم��ن  )وزي��ر 

غفري ال�ضتعمارية«.

ك��م��ا ق���رر الأ����ض���رى ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ون مب��لء 

اإرادتهم »املوؤمنة اأن نطلق �ضهاماً من على اأوتار 

خم�ضبة  حمراء  حرّية  فاإما  املتمردة،  اأرواحنا 

باجلوع والكرامة، واإّما انت�ضار اأكيد على الذات 

والدنيا معاً«.

ن���داًء  الفل�ضطينيني  الأ����ض���رى  وّج����ه  ف��ي��م��ا 

لأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني قائلني: »ل ترتكونا 

ل�ضهام  مك�ضوفني  امل��ع��رك��ة،  �ضاحات  يف  وح��دن��ا 

اأحادي  اأرواحنا وظهورنا، فاأنتم  الغزاة، احموا 

القيم واملبادئ، والرهان عليكم كا�ضب«.

 ودع�������ا الأ������ض�����رى ال�������ض���ع���ب ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 

ق���ب���ل  اأح����������ي����������اء  وه�����������م  حت�������ري�������ره�������م  اإىل 

واأرق�������������������������ام. جل��������ث��������ث  ي��������ت��������ح��������ول��������وا   اأن 

ق���دورة فار�ض،  الأ���ض��ري  ن��ادي  ق��ال رئي�ض  فيما 

الربغوثي  م��روان  املنا�ضل  القائد  اإن  بيان،  يف 

حلركة  املركزية  اللجنة  ع�ضو  الق�ضام(  )اأب���و 

امل�ضربني  الأ����ض���رى  م��ق��دم��ة  ���ض��ي��ك��ون يف  ف��ت��ح 

ال�ضهادة(«. اأو  الطعام يف معركة )احلّرّية   عن 

الأ�ضرى  �ضوؤون  لهيئة  م�ضرتك  بيان  اأك��د  كما 

الأ�����ض����رى  اأن  الأ������ض�����ري  ون��������ادي  وامل����ح����رري����ن 

م��ع��رك��ة  خل���و����ض  ا���ض��ت��ع��داده��م  “يوا�ضلون 
 الإ�ضراب عن الطعام والتي تبقى لها 4 اأيام”.

اأ����ض���اف ال��ب��ي��ان اأن����ه: »اإىل ح��ني الإع�����ان عن 

الإ�ضراب �ضيوا�ضل الأ�ضرى خطوات الع�ضيان 

34 ع��ل��ى ال���ت���وايل، رف�ضاً  ال��ت��ي ت��دخ��ل ي��وم��ه��ا 

لإجراءات املتطرف بن غفري«.

ي��اأت��ي ذل���ك ب��ع��د اأن ق��ال��ت جل��ن��ة ال��ط��وارئ 

بيان  يف  فل�ضطني،  يف  الأ���ض��رية  للحركة  العليا 

الأ����ض���رى  اإن  م������ار�������ض/اآذار،   17 ال�����ض��ب��ت  ل��ه��ا، 

الفل�ضطينيني يف �ضجون الحتال الإ�ضرائيلي 

���ض��ي��ع��ل��ن��ون يف ال�������ض���اع���ات امل��ق��ب��ل��ة و���ض��ي��ت��ه��م 

اجل��م��اع��ي��ة؛ ا���ض��ت��ع��داداً خل��و���ض اإ����ض���راب عن 

الطعام يف اأول اأيام رم�ضان املبارك.

حيث ذكرت اللجنة، التي متثل كافة اأ�ضرى 

���ض��ج��ون الح���ت���ال، يف ب��ي��ان ���ض��رب م��ن داخ��ل 

ال�ضجون »اأنه ما مل ترتاجع �ضلطات الحتال 

عن كافة اإجراءاتها النتقامية، والتي اتخذها 

وزي���ر الأم���ن ال��ق��وم��ي الإ���ض��رائ��ي��ل��ي اإي��ت��م��ار بن 

غ��ف��ري، ف����اإن الإ�����ض����راب ال�����ض��ام��ل ع���ن ال��ط��ع��ام 

�ضيبداأ يف الأول من �ضهر رم�ضان املبارك«.

جت���در الإ����ض���ارة اإىل اأن���ه م��ن��ذ 14 ف��رباي��ر/

�ضد  »ع�ضياناً«  الأ���ض��رى  ينفذ  املا�ضي،  �ضباط 

اإجراءات وتعليمات اإدارة ال�ضجون الإ�ضرائيلية، 

بح�ضب نادي الأ�ضري.

التي  الأ�ضرى  الإج���راءات �ضد  ت�ضمل  حيث 

اأع��ل��ن��ه��ا ب���ن غ��ف��ري »ال��ت�����ض��دي��ق ع��ل��ى م�����ض��اري��ع 

ق���وان���ني ع��ن�����ض��ري��ة، اأب����رزه����ا اإع������دام الأ����ض���رى 

وحرمانهم من العاج«، وفق النادي.

ك��م��ا ت�����ض��م��ل »ال��ت��ح��ك��م ب��ك��م��ي��ة امل���ي���اه ال��ت��ي 

ي�����ض��ت��خ��دم��ون��ه��ا، وت��ق��ل��ي�����ض م���دة ال���ض��ت��ح��م��ام، 

عمليات  وم�ضاعفة  رديء،  بخبز  وت��زوي��ده��م 

الق���ت���ح���ام وال��ت��ف��ت��ي�����ض، وم�����ض��اع��ف��ة ع��م��ل��ي��ات 

العزل النفرادي وت�ضعيد عمليات نقل قيادات 

احلركة الأ�ضرية«.

البلد-وكاالت نب�ض 

دعا حاخامات »جماعات الهيكل« املزعوم، 

لتقدمي  ال�ضتعداد  اإىل  املتطرفني،  اليهود 

»قربان الف�ضح« يف امل�ضجد الأق�ضى املبارك، 

والذي يتزامن مع الأ�ضبوع الثالث من �ضهر 

املبارك رم�ضان 

»م��در���ض��ة جبل  ي�ضمى  م��ا  رئ��ي�����ض  ووج���ه 

وي��رب«،  »ال��ي��اه��و  احل��اخ��ام  الدينية  الهيكل« 

الدينية  ���ض��ه��ي��ون«  »م��در���ض��ة ج��ب��ل  ورئ��ي�����ض 

داخل  من  ر�ضالة  براند«  »يت�ضحاق  احلاخام 

امل�����ض��ج��د الأق�����ض��ى، دع���وا فيها »ك���ل ي��ه��ودي 

خال  الف�ضح«  قربان  لتقدمي  ي�ضتعد  لأن 

العيد القادم، والذي يبداأ يف 6 اأبريل املقبل 

متزامًنا مع منت�ضف رم�ضان

ول��ل��ع��ام ال��ع��ا���ض��ر ع��ل��ى ال���ت���وايل، ت��وا���ض��ل 

جم����م����وع����ات »ال�������ض���ه���ي���ون���ي���ة ال����دي����ن����ي����ة« 

حتري�ضها  امل��ت��ط��رف��ة  ال��ه��ي��ك��ل«  و«ج��م��اع��ات 

امل�ضجد  »ال��ق��رب��ان احل���ي���واين« داخ���ل  ل��ذب��ح 

الأق�ضى

اقتحامات  لتنفيذ  امل�ضتوطنون  وي�ضتعد 

وا�ضعة لاأق�ضى خال »عيد الف�ضح«، الذي 

اأ�ضبوع، و�ضتوفر لهم عدة مزايا  ي�ضتمر ملدة 

داخل  مر�ضد  اأو  دليل  املجاين،  »النقل  منها 

دم��ج  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  اإ���ض��اف��ة  جم��اًن��ا،  امل�ضجد 

اقتحام الأق�ضى مع زيارة اإىل مركز لغربلة 

تراب الأق�ضى«

امل��خ��ت�����ض يف ���ض��وؤون ال��ق��د���ض ف��خ��ري اأب��و 

دي����اب ي���ق���ول: »م����ن ال���وا����ض���ح اأن ج��م��اع��ات 

ح��ك��وم��ة  يف  وزراء  م����ن  وب����دع����م  ال���ه���ي���ك���ل 

الحتال اليمينية املتطرفة حتاول تر�ضيخ 

مقد�ض  مكان  الأق�ضى  امل�ضجد  اعتبار  فكرة 

ف��ي��ه،  ال��ت��ل��م��ودي��ة  ط��ق��و���ض��ه��م  لأداء  ل��ل��ي��ه��ود 

للم�ضلمني« ولي�ض 

وي�����ض��ي��ف، يف ح���دي���ث ل���وك���ال���ة »���ض��ف��ا«، 

ت���ري���د ت��رج��م��ة ه��ذه  اأن »ه�����ذه اجل���م���اع���ات 

امل��ع��ت��ق��دات ف��ع��ل��ًي��ا ع��ل��ى اأر�����ض ال���واق���ع، من 

خال  القتحامات  من  مزيد  تنفيذ  خال 

ع��ي��د ال��ف�����ض��ح، وحم��اول��ة اق��ت��ط��اع ج���زء من 

يف  وا�ضحة  نية  لديها  واأن  خا�ضة  الأق�ضى، 

حتقيق ذلك«

وت�����ض��ت��غ��ل اجل���م���اع���ات امل��ت��ط��رف��ة- وف��ًق��ا 

متطرفة  ميينية  حكومة  وجود  دياب-  لأبو 

لأج��ل  واأيدلوجيتها،  اأف��ك��اره��ا  نف�ض  حتمل 

مبا  بالأق�ضى،  واأحامها  اأطماعها  حتقيق 

اإقامة  الف�ضح«، ورمبا  فيها تقدمي »قرابني 

اأوىل  امل��زع��وم، كخطوة  »ال��ه��ي��ك��ل«  ج��زء م��ن 

لإقامته عملًيا على اأر�ض الواقع

وي����ح����ذر ال����ب����اح����ث امل���ق���د����ض���ي، م����ن اأي 

الديني  الواقع  لتغيري  اإ�ضرائيلية  حماولة 

اإن«  قائًا:  الأق�ضى،  امل�ضجد  يف  والتاريخي 

هذه اخلطوة �ضتكون ال�ضاعق الذي �ضُي�ضعل 

لي�ض فقط القد�ض، بل املنطقة باأكملها«

ووزراء  ال��ه��ي��ك��ل«  »ج��م��اع��ات  اأن  وي���وؤك���د 

الحتال اأمثال املتطرف »اإيتمار بن غفري« 

اأحامهم  وحتقيق  املنطقة،  اإ�ضعال  يريدون 

واأط���م���اع���ه���م ب���الأق�������ض���ى، يف ظ���ل الأزم������ات 

املتطرفة التي تعي�ضها احلكومة  الداخلية 

ال���ي���ه���ودي���ة  ال�����دع�����وات  اأن  اإىل  وي�������ض���ري 

ولي�ضت  حقيقية،  الأق�ضى  ب�ضاأن  املتطرفة 

�ضابًقا،  كانت  كما  حتري�ضية  دع��وات  جم��رد 

ف��ه��م ي��ت��ج��ه��زون ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى الأر������ض 

ي���ج���ري م����ن ح��ف��ري��ات  ك����ل م����ا  اأن  وي���ب���ني 

امل�ضجد  ت�ضتهدف  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  واع���ت���داءات 

مل�ضوؤولني  زيارات خارجية  الأق�ضى، وكذلك 

اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ني ك��ل��ه��ا ت��ه��دف جل��م��ع الأم����وال 

لأجل حتقيق ما يخططون له

اأب����و دي����اب اأن ت�����زداد الأو����ض���اع  وي��ت��وق��ع 

الأق�ضى  لأن  رم�ضان،  �ضهر  خال  �ضخونة 

خمططات  يف  مهًما  ا�ضرتاتيجًيا  ج��زًءا  ُيعد 

امل�����ض��ت��وط��ن��ني امل��ت��ط��رف��ني، ال���ذي���ن ي�����ض��ع��ون 

و�ضيا�ضية دينية  لتحقيق مكا�ضب 

ولإف�����ض��ال خم��ط��ط��ات الح���ت���ال، ي��وؤك��د 

ت��ك��ث��ي��ف  امل���ط���ل���وب  اأن  امل���ق���د����ض���ي  ال���ب���اح���ث 

ال���ت���واج���د ال�����ض��ع��ب��ي والع���ت���ك���اف وال���رب���اط 

طيلة  وخا�ضة  الأق�ضى،  امل�ضجد  يف  ال��دائ��م 

وا�ضحة  ر���ض��ال��ة  وت��وج��ي��ه  الف�ضيل،  ال�ضهر 

ل��ل��م�����ض��ا���ض  حم���اول���ة  »اأي  ب�����اأن  ل���اح���ت���ال 

يف  تغيري  اأي  اأو  وحرمته،  امل�ضجد  بقد�ضية 

الو�ضع القائم، فاإنه �ضيدفع الثمن باهًظا«

فل�ضطني  اأه����ل  ت���واج���د  »ك��ل��م��ا  وي�����ض��ي��ف 

ف�ضلت  كلما  الأق�����ض��ى،  داخ��ل  كبرية  ب��اأع��داد 

خم��ط��ط��ات الح���ت���ال وم�����ض��ت��وط��ن��ي��ه، كما 

ح�ضل يف هبات �ضعبية مقد�ضية �ضابقة«

وي���ط���ال���ب اأب������و دي�������اب، الأم�������ة ال��ع��رب��ي��ة 

والإ�����ض����ام����ي����ة ب�������ض���رورة ات����خ����اذ خ���ط���وات 

الأق�ضى،  امل�ضجد  ب�ضاأن  وحقيقية  حا�ضمة 

الذي بات على مفرتق طرق خطري جًدا، يف 

ظل ا�ضتمرار التغول الإ�ضرائيلي �ضده

وي���������ض����دد ع���ل���ى ������ض�����رورة و�����ض����ع خ��ط��ط 

وا�ضحة  وعربية  فل�ضطينية  وا�ضرتاتيجيات 

لأج����ل ال���دف���اع ع���ن الأق�������ض���ى، وت���ق���دمي كل 

يف  للمقد�ضيني  احلقيقي  والإ���ض��ن��اد  ال��دع��م 

مواجهة الحتال

اإىل  »ع��ائ��دون  اأر���ض��ل��ت منظمة  وم��وؤخ��ًرا، 

وزي��ر  اإىل  ر���ض��ال��ة  امل��ت��ط��رف��ة،  الهيكل«  جبل 

اإيتمار بن غفري  الأمن القومي الإ�ضرائيلي 

الف�ضح«  »قربان  ذبح  بت�ضهيل  فيها  طالبت 

يف امل�ضجد الأق�ضى خال العيد اليهودي

مساٍع لترسيخه كـ »مكان مقدس« لليهود

 حاخامات »الهيكل« يستعدون لتقديم »قربان الفصح« باألقصى
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البلد-وكاالت نب�ض 

ق��ال ج��ه��از ال���ض��ت��خ��ب��ارات ال��رو���ض��ي��ة ام�ض 

ت�ضليم  تعتزم  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإن  الث��ن��ني 

الع�ضرات من �ضاحنات الدفع الرباعي املزودة 

اأنظمة �ضواريخ  ثقيلة، وكذلك  اآلية  باأ�ضلحة 

واأنظمة  للطائرات،  امل�ضادة  املحمولة  اإيجا 

ال�����ض��واري��خ امل�����ض��ادة ل��ل��دب��اب��ات ت���او و ن���او ، 

جلماعات اإ�ضامية متطرفة يف �ضوريا

ووف���ق���ا ل��وك��ال��ة ري���ا ن��وف��و���ض��ت��ي ال��رو���ض��ي��ة 

ل����اأن����ب����اء، ق�����ال امل���ك���ت���ب ال�����ض��ح��ف��ي جل��ه��از 

اإن م���دي���ر ج��ه��از  ال���رو����ض���ي���ة  ال����ض���ت���خ���ب���ارات 

ناري�ضكني  اإي  اإ����ض  اخل��ارج��ي��ة  ال���ض��ت��خ��ب��ارات 

اإن الوليات املتحدة ت�ضتمر يف ا�ضتخدام  قال 

�ضوريا  يف  �ضيطرتها  حتت  اإ�ضامية  جماعات 

لهذه  ال�ضرعية  احل��ك��وم��ة  م��واق��ع  لإ���ض��ع��اف 

الباد برئا�ضة ب�ضار الأ�ضد

دورا  ت�ضند  وا�ضنطن  اأن  اإىل  املكتب  واأ�ضار 

خ��ا���ض��ا مل���ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ب���� اجل��ي�����ض ال�����ض��وري 

احل���ر واأو����ض���ح اأن الأم��ري��ك��ي��ني وح��ل��ف��اءه��م 

�ضرية  ت�ضكيات  م��ع  يعملون  الربيطانيني 

من تنظيم الدولة داع�ض التي ل تزال تعمل 

يف مناطق نائية من الباد

اأن م�ضائل ت�ضليح داع�ض  واأ�ضار املكتب اإىل 

يتم اإقرارها يف القاعدة الع�ضكرية الأمريكية 

بع�ض  اإن  وق���ال  حم�ض  مبحافظة  التنف  يف 

الإره���اب���ي���ني ���ض��ي��ت��م ا���ض��ت��خ��دام��ه��م م���ن قبل 

رع��ات��ه��م يف م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ا���ض��م��ة مب���ا يف ذل��ك 

خ��ط��ف ع�����ض��ك��ري��ني رو�����ض واإي���ران���ي���ني واأ����ض���ار 

بني  ال��وث��ي��ق  ال��ت��ع��اون  تعترب  مو�ضكو  اأن  اإىل 

من  مظهر  باأنه  واإرهابيني  املتحدة  الوليات 

مظاهر الدولة الإرهابية

 لشن معارك جديدة داخل األراضي السورية

تفاصيل ُمخطط أمريكي لتسليح متطرفين

وزير مالية االحتالل: ليس هناك 
شعب فلسطيني

نادي األسير يحمل
 االحتالل المسؤولية عن حياة األسير 

محمد الخطيب

البلد-وكاالت نب�ض 

الإ�ضرائيلي  الح��ت��ال  مالية  وزي���ر  زع��م 

وجود  عدم  �ضموتريت�ض«  »بت�ضلئيل  املتطرف 

�ضعب فل�ضطيني؛ بعد �ضاعات من انتهاء لقاء 

�ضرم ال�ضيخ الأمني مع ال�ضلطة الفل�ضطينية

وق������ال »����ض���م���وت���ري���ت�������ض«، خ�����ال زي���ارت���ه 

ترجمة  وف���ق  ب��اري�����ض،  الفرن�ضية  ال��ع��ا���ض��م��ة 

وكالة »�ضفا«: »ل يوجد ومل يكن هناك �ضعب 

فل�ضطيني.. من كان اأول ملك فل�ضطيني؟ ما 

هل  فل�ضطينية؟  عملة  هناك  هل  اللغة؟  هي 

هناك تاريخ اأو ثقافة فل�ضطينية؟«

وج���������اءت ت�������ض���ري���ح���ات »����ض���م���وت���ري���ت�������ض« 

ال�ضيخ  �ضرم  لقاء  يوم  �ضاعات  بعد  العن�ضرية 

يف  العقبة  للقاء  متابعة  ج��اء  ال���ذي  الأم��ن��ي 

�ضهر  ق��ب��ل  ال��ت��وت��ر«  »ت��ه��دئ��ة  ب��ه��دف  الأردن، 

الفل�ضطينية  الف�ضائل  تقول  فيما  رم�ضان، 

اإنه يهدف لإخماد املقاومة يف ال�ضفة

»ال�����ض��ع��ب  اأن  امل���ت���ط���رف  ال����وزي����ر  واّدع�������ى 

 100 اخ��رتاع مل يتجاوز عمره  الفل�ضطيني 

عام«

واأ�����ض����اف »ج�����دي ال�����ذي ك����ان م���ن اجل��ي��ل 

الفل�ضطيني  ه���و  ال��ق��د���ض  يف  ع�����ض��ر  ال��ث��ال��ث 

قبل  املطلة  ولدت يف  التي  احلقيقي، وجدتي 

على  الفل�ضطينية«،  عام هي   100 من  اأك��ر 

حد زعمه

وزعم اأنه »بعد 2000 عام يف املنفى؛ عاد 

�ضعب اإ�ضرائيل اإىل دياره، وهناك عرب حوله 

ل يحبونه. فماذا نفعل؟ اإنهم يخرتعون �ضعًبا 

اأر���ض  يف  �ضورية  بحقوق  ويطالبون  وهمًيا 

اإ�ضرائيل ملجرد حماربة احلركة ال�ضهيونية«

وت���اب���ع »ه����ذه ه���ي احل��ق��ي��ق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة، 

ي�ضمعوا  اأن  اإ�ضرائيل  اأر����ض  يف  ال��ع��رب  وعلى 

احلقيقة  ه��ذه  �ضماع  وي��ج��ب  احلقيقة،  ه��ذه 

يجب  احلقيقة  ه��ذه  الإل��ي��زي��ه،  ق�ضر  يف  هنا 

دولة  يف  قليًا  املرتبكون  اليهود  ي�ضمعها  اأن 

يف  ُت�ضمع  اأن  يجب  احلقيقة  ه��ذه  اإ���ض��رائ��ي��ل، 

البيت الأبي�ض بوا�ضنطن«

وق�����ال ال����وزي����ر الإ����ض���رائ���ي���ل���ي امل��ت��ط��رف: 

»العامل كله بحاجة اإىل �ضماع هذه احلقيقة، 

لأنها احلقيقة، واحلقيقة �ضت�ضود«

الداخل  فل�ضطينيي  »�ضموتريت�ض«  ودع��ا 

الب�ضق يف  ع��ن  »ال��ك��ف  اأ���ض��م��اه  م��ا  اإىل  املحتل 

البئر التي ي�ضربون منها«

وك��ان��ت ال�����ض��ل��ط��ة ات��ف��ق��ت م��ع »اإ���ض��رائ��ي��ل« 

م�ضري  بح�ضور  اأم�����ض،  ال�ضيخ  ���ض��رم  خ��ال 

اأردين ورعاية اأمريكية، على »حتقيق التهدئة 

على الأر���ض واحليلولة دون وقوع مزيد من 

العنف«

واأكد البيان التزام ال�ضلطة والكيان »بكافة 

احل��ق  خ��ا���ض��ة  بينهما،  ال�ضابقة  الت��ف��اق��ي��ات 

يف  الفل�ضطينية  الوطنية  لل�ضلطة  القانوين 

املنطقة  يف  الأمنية  بامل�ضئوليات  ال�ضطاع 

التفاقيات  مع  الغربية، متا�ضياً  بال�ضفة  )اأ( 

اأجل حتقيق  القائمة، كما �ضيعمان معاً من 

هذا الهدف«

وات��ف��ق��ت ال�����ض��ل��ط��ة م���ع »اإ����ض���رائ���ي���ل« على 

للعنف  والت�ضدى  من  للحد  »اآلية  ا�ضتحدث 

التي  والتحركات  والت�ضريحات  والتحري�ض 

قد تت�ضبب يف ا�ضتعال املوقف«

البلد-وكاالت نب�ض 

اإدارة  الفل�ضطينّي،  الأ����ض���ري  ن����ادي  ح��ّم��ل 

���ض��ج��ون الح���ت���ال امل�����ض��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة عن 

عاًما(  الأ�ضري حممد اخلطيب )40  م�ضري 

�ضحية  م�ضاكل  يواجه  وال��ذي  طولكرم،  من 

مزمّنة يف الظهر

اأن  الثنني،  ام�ض  بيان  النادي يف  واأو���ض��ح 

اأك��ر من �ضهر  الأ���ض��ري اخلطيب يعاين منذ 

م��ن ت��ده��ور م��ل��ح��وظ وم��ت�����ض��ارع ع��ل��ى و�ضعه 

اأعرا�ض �ضحية خطرية،  ال�ضحّي، مع ظهور 

جديدة  طبّية  فحو�ض  لإج���راء  بحاجة  وه��و 

ل��ت��ح��دي��د وت�����ض��خ��ي�����ض و���ض��ع��ه ال�����ض��ح��ّي من 

جديد

واأ�ضار اإىل اأنه مل يعد كافًيا العتماد على 

قبل  الأط���ب���اء  م��ن  ت��ل��ق��اه  ال����ذي  الت�ضخي�ض 

عامني ون�ضف

رف�ضها،  ال�ّضجون متعن يف  اإدارة  اأن  وب��نّي 

طبّيا،  باإهماله  جرميتها  تنفيذ  على  وت�ضر 

الطبّية  الفحو�ض  لإج��راء  نقله  واملماطلة يف 

الازمة

وُي���ع���اين اخل��ط��ي��ب ال���ي���وم ع���دا ع���ن الأمل 

امل�����ض��ت��م��ر وامل��ت��وا���ض��ل يف ال��ظ��ه��ر، ���ض��ع��وب��ة يف 

�ضابقة،  احلركة ت�ضاعفت مقارنة مع فرتات 

الأدوي��ة  اآث��ار  اأع��را���ض نتجت من  اإىل  اإ�ضافة 

املا�ضية، حّتى  الفرتة  تلقاها على مدار  التي 

اأّنه مل يعد قادًرا على النوم اإل بتناول دواء هو 

مب�ضتوى خمدر لاأمل

واأكد نادي الأ�ضري اأّنه ورغم اجلهود التي 

عدة  على  املا�ضية،  ال��ف��رتة  م���دار  على  ب��ذل��ت 

م�ضتويات ومنها التوجه ملحاكم الحتال، اإل 

اأّن حمكمة الحتال ا�ضتندت على رواية اإدارة 

ال�ّضجن يف ردودها، وبذلك فاإن اجلرمية بحّق 

من  م�ضتويني  على  تنفذ  اخلطيب  الأ���ض��ري 

اأجهزة الحتال

منذ  ب��داأت  اخلطيب  معاناة  اأّن  اإىل  ولفت 

اأك��ر من عامني، حني ب��داأ يعاين من اأوج��اع 

ح����ادة يف ال��ظ��ه��ر، وت��ب��ني لح��ًق��ا اأّن����ه م�ضاب 

���ض��دي��د، ووف��ًق��ا ل�ضهادته،  ب��ان��زلق غ�����ض��رويف 

امل��دة،  تلك  خ��ال  �ضهور   7 نحو  اأم�ضى  فاإنه 

وهو طريح الفرا�ض
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منتخبنا  للسيدات يفرض تفوقه على الهند 

الفيصلي ينهي كافة القضايا المالية 

االرثوذكسي واالهلي في قمة 
مباريات دوري السلة 

البوسني داركو يقود كرة الوحدات

نب�ض البلد– عمان 

على  الن�سوي  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ت��ف��وق 

ال����ودي  ال��ل��ق��اء  2-1، يف  ال��ه��ن��دي  ن��ظ��ره 

ال��ذي ج��رى على ملعب ال��ب��را يف مدينة 

احل�����س��ن ل��ل�����س��ب��اب، ���س��م��ن ال��ت��ح�����س��رات 

خل��و���ض ال��ت�����س��ف��ي��ات الآ���س��ي��وي��ة امل��وؤه��ل��ة 

للأوملبياد. املباراة التي تابعها ع�سوا الهيئة 

التنفيذية للحتاد �ستيفاين النرب رئي�سة 

اإىل  عبيداهلل،  ومن�سور  الن�سوية،  اللجنة 

ن�سار،  �سمر  العام للحتاد  الأم��ن  جانب 

اآي��ة  ك�ساب،  رون���د  خللها:  املنتخب  مثل 

امل��ج��ايل، رن��د اأب��و ح�سن، ن��ور زوق�����ض، نور 

البيطار،  بانة  ال�����س��ويف(،  )اأن��ف��ال  امل�سايخ 

اإينا�ض  غ���ازي(،  )العنود  ال��رب  اأب��و  ت�سنيم 

ا�سليم(،  )ت�سنيم  �سويلم  م��ي  اجلماعن، 

روزبهان فريج، مي�ساء جبارة. بداأ املنتخب 

اللقاء باأف�سلية وا�سحة، وافتتح الت�سجيل 

بعد  ج��ب��ارة  بتوقيع   8 الدقيقة  يف  م��ب��ك��راً 

لتعزز  اجلماعن،  من  عر�سية  ا�ستلمها 

الأخرة بالثاين د13 عرب بينية من جبارة 

املتبقي  الوقت  ال�سغط يف  ال�سيف  ح��اول 

لكن  ال��ف��ارق،  لتعديل  الأول  ال�سوط  م��ن 

النتيجة على  اأبقت  املنتخب  دف��اع  �سلبة 

ال��ث��اين، ح��اول  ب��داي��ة ال�سوط  حالها. م��ع 

املنتخب تو�سيع الفارق يف اأكرث من م�سهد 

اأبرزه كان عن طريق ت�سديدة �سويلم التي 

مرت مبحاذاة القائم، ومع زي��ادة ال�سغط 

فر�ض  واإه�����دار  الفريقن  م��ن  الهجومي 

“الهندي”  قل�ض  امل��ن��ت��خ��ب،  م��ن  ع��دي��دة 

النتيجة بهدف د.82 مل مينع املنتخب من 

الفوز باللقاء. يف املقابل، ي�ستاأنف املنتخب 

الثاين  ال���ودي  للقاء  ا���س��ت��ع��داداً  تدريباته 

املع�سكر  اختتام  الهندي مع  املنتخب  اأم��ام 

احلايل، والذي يقام ع�سر الأربعاء 22 من 

ال�سهر اجلاري، بنف�ض التوقيت وعلى ذات 

املحلي  الن�سميات  مع�سكر  وي��اأت��ي  امللعب. 

ولقاء الهند ودي��اً، يف اإط��ار حر�ض الحتاد 

اأع��ل��ى  الأردين ل��ك��رة ال���ق���دم، ع��ل��ى ت��وف��ر 

للو�سول  للمنتخب،  التح�سر  م�ستويات 

املطلوبة  والبدنية  الفنية  اجلاهزية  اإىل 

قبيل املحطة الآ�سيوية .

نب�ض البلد – عمان 

ال��ف��ي�����س��ل��ي  ال�����ن�����ادي  ادارة  اأجن��������زت 

ال�سابق مهدي  املالية مع لعبه  الت�سوية 

ع���لم���ة. وب���اإجن���از ه���ذه ال��ت�����س��وي��ة، ف���اإن 

ن�سال  املهند�ض  برئا�سة  الفي�سلي  اإدارة 

الق�سايا  كافة  اإجناز  يف  جنحت  احلديد، 

املالية املتعلقة بالرخ�سة الآ�سيوية. وكان 

نحو  للفي�سلي  لعب  ق��د  ع��لم��ة  م��ه��دي 

�سابقة،  م�ستحقات  ل��ه  وك���ان  ���س��ن��وات،   7

ومت اإج������راء ه����ذه ال��ت�����س��وي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا 

الرخ�سة  على  احل�سول  ���س��روط  اإح���دى 

الآ���س��ي��وي��ة. واأ���س��ب��ح ال��ف��ي�����س��ل��ي م��وؤه��ل 

للم�ساركة يف بطولة دوري اأبطال اآ�سيا يف 

ن�سختها املقبلة ولأول مرة بتاريخه. وبداأ 

اأبو  الفي�سلي بقيادة مديره الفني جمال 

املقبل  للمو�سم  ا�ستعداداته  مبكرا  عابد، 

حيث اأجنز 80% من تعاقداته.

نب�ض البلد – عمان 

مبدينة  حمزة  الأم��ر  �سالة  ت�سهد 

احل�������س���ن ل���ل�������س���ب���اب، ع���ن���د ال�������س���اع���ة 

ال�سابعة من م�ساء اليوم الثلثاء، قمة 

وال��ت��ي  امل��م��ت��از  ال�سلة  دوري  مناف�سات 

والأه��ل��ي.  الأرث��وذك�����س��ي  فريقي  جتمع 

ومثرة  قوية  امل��ب��اراة  تاأتي  اأن  ويتوقع 

الفريقن  بن  القوي  التناف�ض  ظل  يف 

ع���ل���ى ل���ق���ب ال���������دوري، ح���ي���ث ي��ت�����س��در 

الأرثوذك�سي الدوري حتى الآن بر�سيد 

نقطة.   26 بر�سيد  والأه��ل��ي  نقطة   30

وي�����س��ب��ق ه���ذه امل���ب���اراة ع��ن��د اخل��ام�����س��ة 

م�����س��اء وع���ل���ى ن��ف�����ض ال�����س��ال��ة، م���ب���اراة 

ال��ري��ا���س��ي واجل��ب��ي��ه��ة �سمن  ف��ري��ق��ي 

اأي�سا. مناف�سات الدوري 

نب�ض البلد– عمان 

تعاقدها  ال���وح���دات  ن���ادي  ادارة  اأع��ل��ن��ت 

ني�سروفيت�ض،  دارك��و  البو�سني  مع  ر�سميا 

ل��ي��ت��وىل م��ه��م��ة امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ف��ري��ق يف 

امل���و����س���م امل���ق���ب���ل، ال�����ذي ي��ن��ط��ل��ق يف م��اي��و/ 

قد  ال��وح��دات  جماهر  وكانت  املقبل.  اآي��ار 

املدير  هوية  ع��ن  الك�سف  ط��وي��ل،  انتظرت 

ال��ف��ن��ي ب��ع��دم��ا دخ���ل ن��ادي��ه��ا يف م��ف��او���س��ات 

م���ع ع���دد م���ن امل���درب���ن ي��ت��ق��دم��ه��م ع��ث��م��ان 

احل�������س���ن���ات وج����م����ال حم���م���ود وال��ت��ون�����س��ي 

اأن ي��ت��م ال���س��ت��ق��رار  ���س��ه��اب ال��ل��ي��ل��ي، ق��ب��ل 

عاما)    58( ني�سروفيت�ض  البو�سني  على 

اإربد  احل�سن  جانب  اإىل  الوحدات  ويعترب 

م��ن الأن��دي��ة ال��ت��ي ت��اأخ��رت ك��ث��را يف ح�سم 

ه���وي���ة اجل���ه���از ال���ف���ن���ي، خ��ا���س��ة اأن���ه���ا م��ن 

من  ب��د  ول  الأل��ق��اب  ع��ل��ى  املناف�سة  ال��ف��رق 

اإىل اجلاهزية  اإعداد مبكرة للو�سول  رحلة 

امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��م��و���س��م امل��ق��ب��ل. واأو����س���ح ن��ادي 

الكادر  اأن  الر�سمي،  موقعه  عرب  ال��وح��دات 

�سيتم  البو�سني،  للمدرب  امل�ساعد  التدريبي 

اأن  ويتوقع  املقبلن.  اليومن  يف  حت��دي��ده 

مدربن  امل�ساعد،  التدريبي  اجل��ه��از  ي�سم 

من اأبناء الوحدات مثل راأفت علي وحممود 

ب��ره��وم��ة.  وع��ث��م��ان  فتحي  وب��ا���س��م  �سلباية 

�سجًل  اجل��دي��د،  ال��وح��دات  م��درب  ويحمل 

قيادة منتخب  له  �سبق  تدريبًيا جيًدا حيث 

البو�سنة الأوملبي، واأ�سرف على عدة فرق يف 

البو�سنة، وكان له جتربة جيدة يف امللعب 

الكويتية مع ناديي العربي وكاظمة.

مشاركة واسعة في ورشة عمل اتحاد اللجان االولمبية 

منتخب الناشئات يجدد اللقاء مع نظيره البحريني 

تشافي سعيد ويرفض التسليم بالفوز باللقب 

أنشيلوتي يشعر بالحزن ولم يفقد االمل 

نب�ض البلد– عمان 

اخ��ت��ت��م��ت ي����وم ام�������ض ف��ع��ال��ي��ات ور����س���ة عمل 

 ،ANOC احت���اد ال��ل��ج��ان الأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة

والتي ي�ست�سيفها الأردن يف منطقة البحر امليت 

خمتلف  م��ن  وطنية  اأومل��ب��ي��ة  جلنة   37 مب�ساركة 

الجتماع �سمن خطة  هذا  وياأتي  العامل.  اأنحاء 

ال��وط��ن��ي��ة يف مناق�سة  الأومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ان  احت����اد 

الريا�سية  الأج���ن���دة  ع��ل��ى  امل��ط��روح��ة  ال��ق�����س��اي��ا 

ال��ل��ج��ان  اأداء  ل��ت��ط��وي��ر  وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة 

الأوملبية التي تعمل حتت مظلة اللجنة الأوملبية 

اأهم  من  واح��داً  الجتماع  ه��ذا  ويعترب  الدولية. 

اللجان  التي يقيمها احتاد  الريا�سية  التجمعات 

امل�ساركة  اللجان  لعدد  نظراً  الوطنية  الأوملبية 

الأردن  العامل، حيث جاء اختيار  من جميع دول 

ل�ست�سافة هذا الجتماع ملا يتمتع به من �سمعة 

الريا�سية  الفعاليات  ك��ربى  ا�ست�سافة  يف  طيبة 

الأوملبية  ال��ع��ام للجنة  الأم���ن  ال��دول��ي��ة. ورح��ب 

الأردن����ي����ة، ن��ا���س��ر امل���ج���ايل، ب��احل�����س��ور وم���وؤك���داً 

ي�سعى  وال��ت��ي  ل����لأردن  ال�ست�سافة  ه��ذه  اأه��م��ي��ة 

 دائ���م���اً لح��ت�����س��ان اأك���رب ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ري��ا���س��ي��ة.

 واف��ت��ت��ح��ت ور����س���ة ال��ع��م��ل ب��ن��ق��ا���ض وا����س���ع ح��ول 

الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  دورة  م��ن  امل�ستفادة  ال��درو���ض 

اليابانية  العا�سمة  يف  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي  الأخ����رة 

التي  ال�ستوية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  ودورة  طوكيو 

ومناق�سة  ب��ك��ن  ال�سينية  العا�سمة  يف  اأق��ي��م��ت 

الأوملبية  الن�سخة  تواجه  التي  التحديات  بع�ض 

الفرن�سية  العا�سمة  يف  �ستقام  وال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة 

يف  النقا�ض  وا�ستمل  كما  ال��ق��ادم.  ال��ع��ام  ب��اري�����ض 

ور���س��ة عمل ال��ي��وم على ن��ظ��ام ال��ت��اأه��ي��ل الأومل��ب��ي 

املدرجة على  القادمة والألعاب اجلديدة  للدورة 

والتحديات  الق�سايا  وبع�ض  الأوملبية  الأج��ن��دة 

التي تواجه املدربن والريا�سين من جميع دول 

العامل. وعربت اأمن عام احتاد اللجان الوملبية 

الوطنية غونيل ليمبرغ عن �سعادتها بالتنظيم 

املثايل لور�سة العمل، والذي اأ�سرفت عليه اللجنة 

الأومل��ب��ي��ة الأردن���ي���ة، م��وؤك��دة اأن اخ��ت��ي��ار الحت���اد 

امل�سرك بن  التعاون  اط��ار  ياأتي �سمن  ل��لأردن 

ت�سعى  التي  الأردن��ي��ة  الأوملبية  واللجنة  الحت��اد 

�سمن  الريا�سية  الفعاليات  ل�ست�سافة  دائ��م��اً 

�سعيها الدوؤوب يف تطوير املنظومة الريا�سية يف 

املنطقة والعامل.

نب�ض البلد – عمان 

امل��ن��ت��خ��ب الوطني  ب��ن  ال��ل��ق��اء  ي��ت��ج��دد 

البحريني  القدم ونظره  لكرة  للنا�سئات 

اليوم  م�ساء  م��ن  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند 

ال����ث����لث����اء يف امل�����ب�����اراة ال����ت����ي جت�����ري يف 

املع�سكر  اإطار  يف  املباراة  وتاأتي  البحرين. 

التدريبي الذي يجريه منتخبنا يف املنامة، 

تقام  التي  الآ�سيوية  للت�سفيات  ا�ستعدادا 

 30 اإىل   26 م��ن  ال��ف��رة  الأردن خ��لل  يف 

الأول  الودي  اللقاء  وكان  املقبل.   ال�سهر 

ال�سبت  ال�سقيقن  املنتخبن  جمع  ال��ذي 

املا�سي انتهى بفوز منتخبنا بنتيجة 1-2، 

هذا  وي��اأت��ي  ال��ي��وم   اللقاء  جت��دد  بانتظار 

الأردين  الحت��اد  اإط��ار حر�ض  املع�سكر يف 

م�ستويات  اأعلى  توفر  على  القدم،  لكرة 

للو�سول  للمنتخب،  وال��دع��م  التح�سر 

املطلوبة  والبدنية  الفنية  اجلاهزية  اإىل 

تت�سمن  حيث  الآ���س��ي��وي��ة،  املحطة  قبيل 

خ��ط��ة الإع�������داد ���س��ل�����س��ل��ة م���ن امل��واج��ه��ات 

الدور  قرعة  وكانت  واخلارجية.  املحلية 

و�سعت  الآ���س��ي��وي��ة  الت�سفيات  م��ن  الأول 

جانب  اإىل  الثامنة  باملجموعة  املنتخب 

الحتاد  ي�ست�سيفها  والتي  ونيبال،  اإيران 

 – 26 الأردين لكرة القدم، خلل الفرة 

30 ني�سان املقبل.

نب�ض البلد – وكاالت 

الفني  املدير  هرنانديز،  ت�سايف  رف�ض 

ل���رب����س���ل���ون���ة، احل����دي����ث ع����ن ح�����س��م ل��ق��ب 

ال��ل��ي��ج��ا، ع��ق��ب ال���ف���وز ع��ل��ى ري����ال م��دري��د 

ملعب  يف  الأح�����د،  م�����س��اء   ،)1-2( بنتيجة 

“�سبوتيفاي كامب نو” معقل البلوجرانا، 
ت�سايف،  وق��ال   .26 �سمن مناف�سات اجلولة 

خلل ت�سريحات نقلتها �سحيفة »ماركا« 

الإ�سبانية: “ل يجب تهنئتي بلقب الليجا، 

لأن هناك 12 مباراة متبقية، والفوز اليوم 

اأف�سل  كنا  لأن��ن��ا  وم�ستحق،  للغاية  مهم 

و�سيطرنا وخلقنا الفر�ض، ورا�ض جدا عن 

الفريق، والنت�سار مينحنا الروح املعنوية 

املزيد  لنا  اأتيحت  “لقد  واأ�ساف:  والثقة«. 

من الفر�ض وال�سيطرة، والهدف امللغي جاء 

من كرة خاطئة، وب�سكل عام كنا اأف�سل من 

ريال مدريد«. وعن الدفع ب�سرجي روبرتو 

يف خط الو�سط اأ�سا�سيا، اأو�سح: “كانت لدي 

�سكوك حتى اللحظة الأخرة، فيما اإذا كنت 

�ساأقوم بذلك اأم اأ�سرك كي�سي، ويف النهاية 

ات�سح اأن الأمر جيد للغاية لأن كل منهما 

باحلديث  واأمت  فائزين«.  وخرجنا  �سجل، 

عن ا�ستبدال رافينيا: “لقد �سعر بالإرهاق 

وف�سلنا دخول فران توري�ض، واأردنا اإجراء 

هدف  احت�ساب  ع��ن  النظر  بغ�ض  التغير 

ري���ال م��دري��د م��ن ع��دم��ه«. و�سجل لريال 

اأراوخ���و باخلطاأ يف مرماه  مدريد رون��ال��د 

بالدقيقة 9، بينما اأحرز لرب�سلونة �سرجي 

45، وف���ران���ك كي�سي  ال��دق��ي��ق��ة  روب���رت���و يف 

.  (2+90(

نب�ض البلد – وكاالت 

امل��دي��ر  اأن�����س��ي��ل��وت��ي،  ك��ارل��و  �سكك الإي���ط���ايل 

عقب  التحكيم  نزاهة  يف  مدريد،  لريال  الفني 

م�ساء   ،)1-2( بنتيجة  بر�سلونة  �سد  اخل�سارة 

الأحد، يف ملعب “�سبوتيفاي كامب نو” معقل 

26. وقال  البلوجرانا، �سمن مناف�سات اجلولة 

�سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  خ��لل  اأن�سيلوتي، 

اأ�سين�سيو  ه��دف  اإلغاء  عن  الإ�سبانية،  »م��ارك��ا« 

ونحن  �سكوك،  لدينا  تزال  “ل  الت�سلل:  ب�سبب 

ذاه���ب���ون اإىل م���دري���د ب��ع��دم ي��ق��ن ح���ول ذل��ك 

بر�سلونة  مع  نقطة  ال12  ف��ارق  وعن  ال��ق��رار«. 

اأك��رث  ا�ستمرارية  لديهم  ك��ان��ت  “لقد  اأو���س��ح: 

م��ن��ا«. وح���ول اخل�����س��ارة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل 

على  امل��واج��ه��ة  “خ�سنا  ع��ل��ق:  بر�سلونة،  �سد 

قدمنا  لكننا  ق��وي،  خ�سم  واأم���ام  �سعب  ملعب 

واأ���س��اف:  ال��ه��زمي��ة«.  ن�ستحق  ومل  ج��ي��دا  اأداء 

اخل�سائ�ض  لكن  تتغر،  مل  اللعب  “طريقة 
لك�سب  ب���رودري���ج���و  ودف���ع���ت  ف���ق���ط،  ال���ف���ردي���ة 

املزيد من القوة الهجومية، وو�سعت 3 لعبن 

وتابع:  الطاقة«.  لك�سب  الو�سط  خط  يف  جدد 

ج��دا،  ج��ي��دا  ك��ان  ال��ذي  الأول  ال�سوط  “بعد 
اإج���راء ت��غ��ي��رات، ومن  اأن���ه م��ن العبث  ب��دا يل 

امل��زي��د من  ع��ل��ى  اأردت احل�����س��ول   70 ال��دق��ي��ق��ة 

ون��ت��اأمل،  ب��احل��زن  “ن�سعر  واأو����س���ح:  ال���زخ���م«. 

لعبنا مواجهات مثل هذه،  ولو  باملباراة،  نفخر 

املو�سم«.  نهاية  يف  بالتاأكيد  الفوز  �سنحقق  كنا 

اجليد  ال���س��ت��ع��داد  ه��ي  “الأولوية  وا�ستكمل: 

ونغادر  مميز،  ب�سكل  املو�سم  لإنهاء  للمباريات 

ك��ان��ت جيدة  لأن��ه��ا  بفخر كبر  امل��واج��ه��ة  ه��ذه 

ال��ب��ط��ولت بثقة  ج����دا، و���س��ن��ن��اف�����ض يف ج��م��ي��ع 

ج��ودة  العتبار  يف  الأخ���ذ  “مع  واأمت:  ك��ب��رة«. 

جيدا  اأداء  قدم  فيني�سيو�ض  اأن  اأعتقد  اأراوخ��و، 

ال���ي���وم، وف����از ب��ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ارزات ���س��ده«. 

 68 اإىل  ر�سيده  بر�سلونة  رفع  النت�سار  وبهذا 

بينما  الليجا،  ترتيب  ج��دول  �سدارة  يف  نقطة 

56 نقطة يف  جت��م��د ر���س��ي��د ري���ال م��دري��د ع��ن��د 

املركز الثاين.
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الأخيـرة

طرق لالنتقال من فعل الكثير إلى فعل ما يكفي

الضغط المستمر على أنفسنا لبذل مزيد من الجهد يؤدي إلى إدمان العمل

مشروب أساسي برمضان

 نتائج مبهرة لمستخلص الكركديه 
في فقدان الوزن

ال يطبق الجميع التوقيت الصيفي 
رغم أن أكثر من 140 دولة اعتمدته 

البلد-وكاالت نب�ض 

ب��ع�����ص الأ���ش��خ��ا���ص  ي��ح��ت��اج  اأن  مي��ك��ن 

�إىل  �ملفرطة،  �ل�سمنة  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن 

يف  �لتغيري�ت  جانب  �إىل  م�ساعدة  عو�مل 

للتخل�ص  �حل��ي��اة  ومن��ط  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لنظام 

�ل��وزن �لز�ئد، بح�سب ما ن�سره موقع  من 

عن  نقلاً   New Atlas "أطل�ص� "نيو 
 International Journal دورية 

 of Food Science and
.Technology

وت�سري در��سة جديدة �إىل �أن م�ستخل�ص 

ب��دون  ي�ساعد  �أن  �ل��ك��رك��دي��ه مي��ك��ن  زه���رة 

�لآث����ار �جل��ان��ب��ي��ة لأدوي����ة �إن��ق��ا���ص �ل���وزن، 

ك��ع��ام��ل م�����س��اع��د ع��ل��ى ف��ق��د �ل����وزن �ل��ز�ئ��د 

على  وبالعتماد  �ل��ده��ون.  من  بالتخل�ص 

�ملعهد  يف  �لعلماء  ب��د�أ  �ل�سابقة،  �لأب��ح��اث 

باأ�سرت�ليا  ملبورن  يف  للتكنولوجيا  �مللكي 

م�ساد�ت  مركبات  با�ستخر�ج   RMIT
�لأك�سدة �ملعروفة با�سم �لفينولت وحم�ص 

نبات  �أزه����ار  م��ن  �سيرتيك  �ل��ه��ي��دروك�����س��ي 

�لكركديه.

من  منف�سلة  دف���ع���ات  م��ع��اجل��ة  ومت���ت 

�خلليا �جلذعية �لب�سرية �إما بامل�ستخل�ص 

�ل���ه���ي���دروك�������س���ي  ح���م�������ص  �أو  �ل���ف���ي���ن���ويل 

لتتحول  حتفيزها  يتم  �أن  قبل  �سيرتيك، 

�حلم�ص  �أن  ب��د�  بينما  دهنية.  خليا  �إىل 

�لدهنية،  �خلليا  على  تاأثري  �أي  له  لي�ص 

�ل��ده��ن��ي��ة  �أن �خل���لي���ا  �ك��ت�����س��اف  ف��ق��د مت 

�ملعاجلة  �جل��ذع��ي��ة  �خل��لي��ا  م��ن  �مل�ستقة 

بالفينول حتتوي على %95 ن�سبة دهون 

�أق���ل م��ن جم��م��وع��ة �لتحكم م��ن �خل��لي��ا 

 RMIT علماء  وتو�سل  �مل��ع��اجل��ة.  غ��ري 

عن  يعمل  �ل��ف��ي��ن��ويل  �مل�ستخل�ص  �أن  �إىل 

طريق تثبيط ن�ساط �إنزمي ه�سمي ي�سمى 

�لليباز.

بتك�سري  ع�����ادة  �ل��ل��ي��ب��از  �إن������زمي  ي���ق���وم 

�أج��ز�ء �سغرية ميكن  �إىل  �ملبتلعة  �لدهون 

�لأم��ع��اء.  ج���در�ن  خ��لل  م��ن  �مت�سا�سها 

وي��ت��م ت��خ��زي��ن �ل���ده���ون �ل���ز�ئ���دة، �ل��ت��ي ل 

�لطاقة  على  للح�سول  �جل�سم  يحتاجها 

ب�سكل �سريع يف �خلليا �لدهنية. و��ستنتج 

منع  خ��لل  من  �أن��ه  �لأ�سرت�ليون  �لعلماء 

فينولت  ت�سمح  وظيفته،  �أد�ء  من  �لليباز 

بب�ساطة  ب��امل��رور  �ل��ده��ون  لهذه  �لكركديه 

من خلل �جلهاز �له�سمي.

تغليف  ي��ت��م  �أن  ���ا  ح���ال���ياً �مل����اأم����ول  م���ن 

�مل�����س��ت��خ��ل�����ص ل���س��ت��خ��د�م��ه يف �مل��ك��م��لت 

جانبية  �آث��ار  لها  يكون  لن  �لتي  �ل�سحية 

�ل����دم، و�ل����ذي يحدث  م��ث��ل �رت��ف��اع �سغط 

�مل�ستخدمة  �لأدوي���ة  بع�ص  ب�سبب  ��ا  �أح��ي��اناً

لإنقا�ص �لوزن.

البلد-وكاالت نب�ض 

�ل��ع��امل ما  70 دول���ة ح���ول  ن��ح��و  تعتمد 

عام  كل  وتغري  �ل�سيفي،  بالتوقيت  يعرف 

ت��اأخ��ريه��ا  �أو  بتقدميه  �ل��ر���س��م��ي  توقيتها 

�أط��ول،  نهار  �ساعات  على  للح�سول  �ساعة، 

�لفر�سة  لإت��اح��ة  ب�ساطة  �أك���ر  مبعنى  �أو 

ي��ز�ل  ل  بينما  �ل��ي��وم  نهاية  �لنا�ص  خل��روج 

�جلو نهار�، بينما يعطي فر�سة �أقل للنوم 

�ساعات �لليل.

�لتوقيت  �ل��دول  بع�ص  تطبق  مل��اذ�  لكن 

�ل�سيفي؟ ومتى يبد�أ؟ وهل له �آثار �إيجابية 

�أو �سلبية؟ و�أي دولة بد�أت يف �عتماده؟

ما التوقيت ال�صيفي 

لعام 2023؟

�لتوقيت �ل�سيفي بني  �لعام، ميتد  هذ� 

�إذ  �ل��ث��اين،  ونوفمرب/ت�سرين  م��ار���ص/�آذ�ر 

�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �أج����ز�ء  بع�ص  �ع��ت��م��دت 

 5 12 م��ار���ص/�آذ�ر وحتى  وكند� بد�يته من 

دول  �أعلنت  بينما  �لثاين،  نوفمرب/ت�سرين 

يف �ل�سرق �لأو�سط مثل م�سر فرتة زمنية 

خمتلفة.

�ل��وزر�ء يف م�سر عودة  �أعلن جمل�ص  �إذ 

�ل�ساعة مبقد�ر  �ل�سيفي بتقدمي  �لتوقيت 

�لتوقف، على  7 �سنو�ت من  60 دقيقة بعد 

من  �لأخ���رية  �جلمعة  من  �عتبار�  يبد�أ  �أن 

�خلمي�ص  نهاية  حتى   ،2023 �أبريل/ني�سان 

�لأخري من �أكتوبر/ت�سرين �لأول 2023.

تغيري التوقيت �صاعة واحدة 

قد يفيد يف عدة اأمور مثل:

�ن���خ���ف���ا����ص �����س���ت���ه���لك �ل���ط���اق���ة: لأن 

دقيقة   60 للأمام مبقد�ر  �ل�ساعة  حتريك 

�لنهار، مما  �إ�سافية من �سوء  �ساعة  يعني 

�لكهربائية  �لإ����س���اءة  �إىل  �حل��اج��ة  ي��ق��ل��ل 

وتقليل ��ستهلك �لطاقة، خا�سة للإ�ساءة 

و�ل���ت���دف���ئ���ة، وه����و م���ا ي��ع��ن��ي ت���وف���ري بع�ص 

�مل�ساريف و�لتكاليف �ملادية.

وك���ان���ت ه����ذه �ل���ف���ك���رة م���ط���روح���ة قبل 

ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ف���ع���ل���ي���ا وح����ت����ى ق���ب���ل �ل����ث����ورة 

�لكهربائية،  �لأ����س���و�ء  وت��وف��ر  �ل�سناعية 

�لآب���اء  �أح���د  ف��ر�ن��ك��ل��ني،  بنجامني  ك��ت��ب  �إذ 

�ساخرة  ر�سالة  �ملتحدة  للوليات  �ملوؤ�س�سني 

عن  فيها  �أع���رب   1784 ع��ام  فرن�سية  ملجلة 

ده�����س��ت��ه ل���روؤي���ة ����س���روق �ل�����س��م�����ص �ل�����س��اع��ة 

قبل  وذل��ك  �سباحا،  �ل�ساد�سة  م��ن  �لأوىل 

وقت طويل من ظهور معظم �لباري�سيني، 

�إذ� كانو� �سي�سرقون مع �ل�سم�ص،  �إنه  وقال 

من  هائل  مبلغا  توفر  �أن  للمدينة  ميكن 

�إ�سعال �ل�سموع �ساعات �مل�ساء �ملظلمة.

�أج���رت���ه���ا وز�رة  وق����د �ق���رتح���ت در�����س���ة 

�أن�����ه كل   2008 ع����ام  �لأم���ريك���ي���ة  �ل���ط���اق���ة 

4 �أ���س��اب��ي��ع م���ن �ل��ت��وق��ي��ت �ل�����س��ي��ف��ي ت��وف��ر 

�ل��ب��لد ح��و�يل 0.5% م��ن �إج��م��ايل �لطاقة 

�لكهربائية.

وم���ع ذل����ك، ق��د ت��ك��ون ه���ذه �ل��ت��اأث��ري�ت 

خ��ا���س��ة ب��ال��ب��ل��د، �إذ وج����دت در�����س���ة �أخ���رى 

يف  ط���ف���ي���ف  �ن����خ����ف����ا�����ص  �إىل  �أدى  �أن���������ه 

����س��ت��خ��د�م �ل��ط��اق��ة ب��ال��روي��ج و�ل�����س��وي��د، 

معهد  نتائجها  ن�سر  در����س��ة  وج��دت  بينما 

�لأم��ريك��ي  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�ص 

 Massachusetts Institute(

�ل��ت��وق��ي��ت  �أن   )of Technology
�ل�����س��ي��ف��ي ت�����س��ب��ب يف زي������ادة �ل��ط��ل��ب على 

�إنديانا  بولية  �لتلوث  و�نبعاثات  �لطاقة 

�لأمريكية.

زيادة �لإنتاجية: ميكن �أن توؤدي �ساعات 

�لنهار �لأطول خلل �لتوقيت �ل�سيفي �إىل 

زيادة �لإنتاجية يف بع�ص �ل�سناعات، حيث 

يكون لدى �لعمال �ملزيد من �ساعات �لنهار 

لإكمال عملهم.

زيادة �ل�سياحة و�ل�سر�ء: ميكن �أن توؤدي 

زيادة  �إىل  بال�سيف  �لأط��ول  �لنهار  �ساعات 

من  �مل��زي��د  للنا�ص  يتوفر  حيث  �ل�سياحة، 

�خلارجية،  بالأن�سطة  لل�ستمتاع  �ل��وق��ت 

�لت�سوق  ف��ر���ص  زي����ادة  يف  ت�ساعد  ق��د  ك��م��ا 

و�ل�������س���ر�ء ل��ب��ع�����ص �مل���ج���الت �ل���ت���ي جت��ذب 

زبائنها نهار� �أكر.

ما اأ�صرار تغيري ال�صاعة

 اإىل التوقيت ال�صيفي؟

م��ع ذل��ك، جت��در �لإ���س��ارة �إىل �أن هناك 

�لر�ف�سون  يطرحها  حمتملة  عيوبا  �أي�سا 

تعطيل  ذل���ك  يف  مب��ا  �ل�����س��ي��ف��ي،  للتوقيت 

�أمن��������اط �ل����ن����وم و�لآث����������ار �ل�����س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى 

�ل�سناعة �لزر�عية، كما قد تختلف �لفو�ئد 

�لقت�سادية �عتماد� على عو�مل مثل �ملوقع 

�جلغر�يف و�ل�سناعة �ملحددة �ملعنية.

�لتاأثري على �لنوم: يجادل �لبع�ص باأن 

تغيري �ل�ساعة قد يوؤدي �إىل تعطيل دور�ت 

�لنا�ص،  لدى  �لطبيعية  و�ل�ستيقاظ  �لنوم 

�ل��ت��ع��ب و���س��ع��وب��ة �لرتكيز  �إىل  ي��ق��ود  وق���د 

يعانون  �لذين  خ�سو�سا  �لنوم،  قلة  ب�سبب 

�سعوبة  �أو  �ل��ن��وم  ��سطر�بات  م��ن  بالفعل 

جملة  ن�سرته  تقرير  ي��وؤك��د  كما  �ل��ن��وم،  يف 

 National( جيوغر�فييك«  »نا�سونال 

�لعلمية.  )Geographic
�ل���ت���اأث���ري ع��ل��ى م���ع���دل ح�����و�دث �مل�����رور: 

�ل��ت��وق��ي��ت  �أن  �ل����در������س����ات  ب��ع�����ص  ت��ع��ت��رب 

�ل�سيفي ميكن �أن يزيد من �أخطار حو�دث 

�ملرور و�إ�سابات مكان �لعمل، ل �سيما �لأيام 

�ل��ت��ي ت��ل��ي تغيري �ل��وق��ت م��ب��ا���س��رة، وذل��ك 

�لنا�ص وزيادة  نوم  �أمناط  ب�سبب ��سطر�ب 

�لنعا�ص. ولكن هذ� �لر�بط �لذي �فرت�سه 

بع�ص �لعلماء �أكدو� �أن ن�سبة تاأثريه �سئيلة 

رغم �فرت��سهم لوجودها.

�ملخاوف  بع�ص  هناك  �سحية:  خم��اوف 

من �أن ي�سبب تغيري �لتوقيت تفاقم بع�ص 

�لن�سفي  �ل�سد�ع  مثل  �ل�سحية،  �حل��الت 

و�لكتئاب و�أمر��ص �لقلب.

�لتوقيت  تطبق  دول��ة  �أول  �أمل��ان��ي��ا  كانت 

ل��زي��ادة  م���ن���اورة  يف   ،1916 ع����ام  �ل�����س��ي��ف��ي 

�لإن����ت����اج �إىل �أق�������س���ى ح���د خ����لل ���س��اع��ات 

م�ساءة بنور �ل�سم�ص خلل �حلرب �لعاملية 

�لأوىل، ومل تقرر �مل�سي قدما يف مثل هذه 

�خلطة �إل بعد �أن �أ�سبحت �ملو�رد �سحيحة 

خ����لل �حل�����رب، ث���م حل��ق��ت ب��ه��ا �ل���ولي���ات 

�ملتحدة بعد عامني.

ك���م���ا �ع���ت���م���دت ب����ل����د�ن �أخ�������رى -م��ن��ه��ا 

�ل�سيفي  �لتوقيت  وبريطانيا-  �أ�سرت�ليا 

للحفاظ  �لأوىل  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل����رب  خ���لل 

ع��ل��ى �ل���وق���ود ع���ن ط��ري��ق ت��ق��ل��ي��ل �حل��اج��ة 

مو�سوعة  ح�سب  �ل�سطناعي،  �ل�سوء  �إىل 

 )Britannica( »ب����ري����ت����ان����ي����ك����ا« 

�لربيطانية.

�شيماء عبد اهلل

ي�سعرون  �لنا�ص  وبع�ص  �ساعة،   24 �ل��ي��وم 

ورقة  يعلق  فعله،  يريد  ما  لكل  تكفي  ل  �أنها 

ع��ل��ى ح��ائ��ط �مل��ط��ب��خ مب��ه��م��ات��ه �ل��ي��وم��ي��ة، ول 

�أن ينجزها كلها مهما كلفه �لأمر  �إل  ير�سى 

من �سعور بالتعب و�لإجهاد. متر �لأيام ب�سكل 

ول  يفعله،  مل  عما  فقط  �لبحث  يف  روت��ي��ن��ي 

�أجن��ز  �أو  ب��ذل م��ن جهد  مل��ا   � �أب���داً يكافئ نف�سه 

� من هوؤلء، فاأنت  �إذ� كنت و�حداً من مهمات. 

عن  و�لتوقف  �أنفا�سك  �لتقاط  �إىل  حاجة  يف 

�جلري.

�إىل  �لكمال  عن  �لباحثني  غالبية  يتحول 

م��وؤمل��ة  نف�سية  ���س��ر�ع��ات  ���س��ح��اي��ا  �أو  م��ر���س��ى 

ح����ول م����دى ����س��ت��ح��ق��اق��ه��م �ل��ع��ي�����ص م���ن دون 

�إجناز�ت و��سحة، في�سابون بالإرهاق �مل�ستمر 

ويحّملون �أج�سادهم فوق طاقاتها، كي يثبتو� 

�أن باإمكانهم فعل �أي �سيء.

توما�ص،  ب��ول  �لأم��ريك��ي  للكاتب  مقال  يف 

�لقيام  ميكنك  �أ���س��ي��اء  »ع�����س��رة  ك��ت��اب  �ساحب 

بها لتعي�ص حياة �سعيدة وناجحة«، عن �أف�سل 

�لكثري  وج���ود  م��ع  بفاعلية  للتعامل  �ل��ط��رق 

من  كثري  هناك  �لأرج���ح،  »على  يقول  لفعله، 

�لأ�سياء �لتي تعتقد �أنه عليك �لقيام بها، �سو�ء 

� تخ�سك �أو لعملك �أو جتاه �أ�سرتك  كانت �أموراً

تر�ه  وما  �لتكنولوجيا،  تكون  وقد  و�أطفالك، 

عربها من �إجناز�ت �لآخرين، �سبباًا لأن يكون 

�سعورك �أ�سو�أ«.

للتعامل  �لطرق  د بول جمموعة من  وح��دَّ

�أن��ه مهمات جتري  تعتقد  ما  بفاعلية مع كل 

ور�ءك لتنفيذها على مد�ر �ليوم. و�أهم تلك 

�لطرق حتديد �لأولويات، و�لبتعاد عن كلمة 

»ي��ج��ب«، وع���دم �لبحث ع��ن �ل��ك��م��ال، و�أخ���ري� 

�لتدّرب على �لتخلي، وترك �لأ�سياء متر من 

دون �أن تبكي عليها.

7 طرق للو�صول اإىل حياة

    بال �صغوط

يف  �ستيلرز،  �إف  ليو  �ل��ربوف��ي�����س��ور  ي��ق��ول 

م��ق��ال ن�����س��ره م��وق��ع »���س��ي��ك��ول��وج��ي ت����ود�ي« 

�إن   ،)Psychology Today(

مزيد  لبذل  �أنف�سنا  على  �مل�ستمر  »�ل�سغط 

�إدم��ان �لعمل، بكل ما  من �جلهد ي��وؤدي �إىل 

حتمله �لكلمة من دللت �سلبية، كما �أن ذلك 

�أن  �مل�ستمر لتحقيق كل �سيء يعني  �ل�سغط 

ويطرح  �ل�سيطرة«.  عن  خارجة  حياة  هناك 

تطوير  يف  دك���ت���ور�ه  يحمل  �ل���ذي  ���س��ت��ي��ل��رز، 

�إىل  حياتك  تعود  كي  �حللول  بع�ص  �ل���ذ�ت، 

�لو�سع �ل�سحيح:

اأواًل: التخطيط لكيفية

           اإجراء تغيري حقيقي

تطمح  كنت  »�إذ�  فر�نكلني  بنجامني  يقول 

تغيري�ت كبرية يف حياتك، عليك  �إج��ر�ء  �إىل 

�أول �لتخطيط لكيفية حتقيق ما تطمح �إليه، 

ق��د جت��ده يف طريقك،  �مل�سبقة مب��ا  و�مل��ع��رف��ة 

وتهياأ لتقّبل �لحتمالت من دون لوم نف�سك«.

ثانيا: ال�صرب

�إذ� كنت بالفعل تعي�ص حياة غري متو�زنة، 

�إىل  و�ل��ع��ودة  �لأم��ور  �ل�سيطرة على  ل تتوقع 

م�����س��ار �أف�����س��ل ب�����س��ك��ل ���س��ري��ع، ف��ت��ل��ك �حل��ي��اة 

وك�سر  �إليك،  بالن�سبة  ماألوفة  ع��ادة  �أ�سبحت 

�ل����ع����ادة ي��ح��ت��اج �إىل �ل��ك��ث��ري م���ن �مل���ح���اولت 

ت��رّدك  ب�سيطة  �نتكا�سة  جتعل  فل  و�لتكر�ر، 

نف�سك  مع  لطيفا  كن  �خل��اط��ئ.  م�سارك  �إىل 

ول تنتقدها.

ثالثا: ال�صعور بالقلق اأو الذنب

توقف عن فعل ذلك بنف�سك، فهو ل يوؤدي 

�إل �إىل تقوية �سر�عك �لد�خلي. وتعامل مع 

لة دوما  �لنتكا�سات ب�سكل طبيعي، فهي متاأ�سّ

�لتغيري ل  ك��ان  لو  تغيري، حتى  �أي عملية  يف 

يعدو �سوى حمية غذ�ئية لفقد�ن �لوزن.

رابعا: ا�صتخدم احلكمة يف العمل

             كاإ�صرتاتيجية اأف�صل

ك��ث��ري م���ن م��دم��ن��ي �ل��ع��م��ل ع���ازم���ون على 

�إجن����از �ل��ك��ث��ري م��ن �لأ����س���ي���اء، وي��وؤم��ن��ون ب��اأن 

�لكفاءة.  �أهم من �لكيف، و�لكرة تغلب  �لكم 

�إىل  و�لنظر  �لأفكار  تلك  حتطيم  عليك  ل��ذ�، 

�أجدى  جدوى ما تنجزه ولي�ص حجمه، ذلك 

لك وللعمل.

خام�صا: كن عوًنا لالآخرين

                واجعلهم عوًنا لك

ُيثقل  م��ا  يف  �مل�ساعدة  طلب  م��ن  تخجل  ل 

كاهلك. و�إذ� كنت تعتقد �أنه ل ميكن لأحد �أن 

يفعل �سيئاًا �أف�سل منك، فهذ� يعني �أنك حتتاج 

�إىل �أن تفهم �أن �لآخرين لديهم قدر�ت �أخرى، 

وعليك �أن تعّدل معايريك �أنت جتاهها، ل �أن 

تتحّمل كل �لأعباء وحدك.

�صاد�صا: قل »ال«

طلبات  على  �ملو�فقة  ع��دم  تخاف  كنت  �إذ� 

�أك��ر �نفتاحا على ق��ول »ل«،  �لآخ��ري��ن، فكن 

هذ�  يكلفك  ل��ن  �لآن«.  »لي�ص  �لأق���ل  على  �أو 

ب�سببه.  علقاتك  تخ�سر  ول��ن  �سيئاًا،  �ل��ق��ول 

من  معك  �أو  لك  تكن  مل  فهي  خ�سرتها،  و�إن 

�لأ�سا�ص.

�صابعا: حّدد اأولوياتك.. وتذّكر

              اأن عائلتك اأوال

رمبا �أنت ل تعرف �أن �أ�سرتك يف �ملقام �لأول، و�أن 

ا  �أي ترتيب ل ي�سعهم يف هذه �ملكانة �إذ� كنت متزوجاً

ي�ستحقون  �أنانية. هم  �أطفال، فهو حم�ص  ولديك 

�لت�سحية من �أجلهم بل �سك. لكن مع هذ�، تذكر 

له  �لآخرين  �أج��ل  لنف�سك من  �لد�ئم  �أن �حلرمان 

تد�عيات �سلبية لي�ص فقط على �حرت�مك لذ�تك، 

ا على حبك و�حرت�مك ملن حولك. لكن �أي�ساً

البلد-وكاالت نب�ض 

تقول موؤ�س�سة حمد �لطبية يف قطر �إن معظم 

�ل�سيام على  تاأثري  ملعرفة  �أجريت  �لتي  �لدر��سات 

�مل�����س��اب��ني ب��ارت��ف��اع �سغط �ل���دم ق��د �أث��ب��ت��ت �أن���ه ل 

يوجد ما مينع �مل�سلم �مل�ساب بهذ� �ملر�ص من �إمتام 

م�سكلت  �أو  م�ساعفات  يعاين  ل  ك��ان  �إذ�  �سيامه 

�سحية �أخرى.

ف����اإذ� ك��ن��ت ت��ع��اين م��ر���ص �رت��ف��اع �سغط �ل���دم، 

د�ع���ي لأن  ف��ل  رم�����س��ان،  �سهر  �ل�سيام يف  ون��وي��ت 

تقلق، لأن �ل�سيام ل يوؤثر �سلبا على تو�زن �سغط 

�لدم.

يجب على مري�ض ارتفاع �صغط 

الدم القيام مبا يلي:

����س��ت�����س��ارة �ل��ط��ب��ي��ب �مل��ع��ال��ج ل��ت��ح��دي��د �حل��ال��ة 

و�ل���ق���درة ع��ل��ى �ل�����س��ي��ام و�إج������ر�ء ت��ع��دي��لت على 

�ل�سحور  �أوق��ات  �ل��دو�ء ومو�عيده لتلئم  جرعات 

و�لإفطار.

ميكن �لعتماد على �أدوية �ل�سغط ذ�ت �ملفعول 

�أو مرتني  �إذ ت�ستخدم مرة و�ح��دة  �مل��دى،  �لطويل 

على �أق�سى حد خلل �ليوم، وميكن تناولها م�ساء 

ول تتعار�ص مع �أوقات �ل�سيام، وذلك وفقا لل�سيدة 

فة �ل�سحية يف وز�رة �ل�سحة  دعاء �أبو �ل�سيخ، �ملثقِّ

�لعامة �لقطرية.

قيا�ض ال�صغط ب�صكل دوري

 خالل اليوم.

ُين�صح مري�ض ارتفاع �صغط

 الدم بالتايل:

�لإكثار من تناول �ل�سو�ئل و�لع�سائر �لطبيعية 

�ل�سعور  لتجنب  وذلك  �لإفطار،  عند  �ملحلة  غري 

بالعط�ص و�جلفاف وما قد يتبعه من م�ساعفات.

ج��ع��ل �خل�������س���رو�ت و�ل���ف���و�ك���ه ج����زء� �أ���س��ا���س��ي��ا 

�أ�سا�سي  م�سدر  فهي  �لرم�سانية،  �ل��وج��ب��ات  م��ن 

�لدم  ب�سغط  �لتحكم  يف  ي�سهم  �ل��ذي  للبوتا�سيوم 

�ملرتفع.

ت��ن��اول �ل�سمك �مل�����س��وي م��رت��ني -ع��ل��ى �لأق���ل- 

�أ���س��ب��وع��ي��ا، �إذ حت��ت��وي �لأ���س��م��اك ع��ل��ى �لأح��م��ا���ص 

 ،)3  Omega(  »3 »�أوم��ي��غ��ا  �خل��ا���س��ة  �لدهنية 

�إىل  �إ���س��اف��ة  �ل���دم،  �سغط  تنظيم  يف  ت�ساعد  �ل��ت��ي 

ت��اأث��ريه��ا �ل��وق��ائ��ي م��ن خ��ط��ر �لإ���س��اب��ة ب��اأم��ر����ص 

�لغنية  �لأ�سماك  ومن  �لدموية.  و�لأوع��ي��ة  �لقلب 

بالأحما�ص �لدهنية �ل�سلمون و�ل�سردين.

عدم �ملبالغة يف تناول �للحوم و�لدو�جن.

ت���ن���اول م��ن��ت��ج��ات �حل��ل��ي��ب ق��ل��ي��ل��ة �ل��د���س��م لأن 

�لكال�سيوم يلعب دور� مهما يف تنظيم �سغط �لدم، 

�إ�سافة �إىل �أهميته يف تعزيز �سحة �لعظام.

�أو  بتقليلها  �ل��دم  �سغط  مري�ص  ُين�سح  �أغذية 

جتنبها

�لأطعمة و�ل�سو�ئل �لتي حتوي ن�سبة عالية من 

�لد�سم.

�لكافيني،  �ل��ت��ي حت��ت��وي على م���ادة  �مل�����س��روب��ات 

مثل �لقهوة و�مل�سروبات �لغازية.

�ملك�سر�ت  م��ث��ل  ب��ال�����س��ودي��وم  �لغنية  �لأط��ع��م��ة 

�مل��م��ل��ح��ة و�مل���خ���ل���لت، لأن���ه���ا ق���د ت������وؤدي لرت���ف���اع 

�ل�سغط.

�لأجبان و�للحوم �ملعاجلة كالنقانق و�ملرتديل، 

لحتو�ئها على تركيز عال لل�سوديوم.

هل تخف�ض �صالة الرتاويح

 �صغط الدم؟

ت���ق���ول م��وؤ���س�����س��ة ح��م��د �ل��ط��ب��ي��ة يف ق��ط��ر �إن 

�ل��ذي  �ل��ب��دين  �لن�ساط  �أن  �إىل  ت�سري  �ل��در����س��ات 

يف  ي�سهم  �ل��رت�وي��ح  �سلة  �أث��ن��اء  يف  �مل�سلم  يبذله 

خف�ص �سغط �لدم �ملرتفع.

�ل��دم ممار�سة  �رتفاع �سغط  ملري�ص  هل ميكن 

�لريا�سة يف رم�سان؟

بل  رم�سان،  �لريا�سة يف  مانع من ممار�سة  ل 

�إنها قد ت�سهم يف �لتحكم يف �سغط �لدم. مع ذلك، 

ي��ج��ب ع��ل��ى �لأ���س��خ��ا���ص �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م�سكلت 

�سحية خا�سة ��ست�سارة �لطبيب �ملعالج بخ�سو�ص 

زيادة �لن�ساط �لبدين خلل رم�سان.

م��ا �أع��ر����ص �لإ���س��اب��ة ب��ارت��ف��اع �سغط �ل���دم يف 

رم�سان؟

   �لدوخة.

   �ل�سد�ع.

   �لتعب �ل�سديد.

�أي م���ن ه���ذه �لأع����ر������ص على  يف ح���ال ظ��ه��ور 

مر�جعة  عليه  جتب  �ل��دم،  �سغط  �رت��ف��اع  مري�ص 

�لطبيب فور�.

هل ال�صيام يرفع ال�صغط؟

�ل�������س���ي���ام ع���م���وم���ا ي��خ��ف�����ص �ل�������س���غ���ط، وم���ع 

�سغطهم،  م��ر�ق��ب��ة  �ل�سغط  مل��ر���س��ى  ينبغي  ذل���ك 

�أو  ك��ب��ري،  ب�سكل  هبوطه  �إىل  �ل�سيام  ي���وؤدي  فقد 

��سطر�به.

جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �سهر رم�سان يعد فر�سة 

وت�سري  تدريجي،  ب�سكل  �ل��وزن  لإنقا�ص  حقيقية 

بن�سبة  حتى  �ل����وزن،  تخفي�ص  �أن  �إىل  �ل��در����س��ات 

�سغط  �إع���ادة  يف  ت�ساعد  قد   %5 �إىل  ت�سل  ب�سيطة 

�لدم يف رم�سان �إىل �لو�سع �لطبيعي ولذلك، فاإن 

خلف�ص  و�أدى  �سحي  نظام  وف��ق  ك��ان  �إذ�  �ل�سيام 

�لوزن، �سيوؤدي �إىل خف�ص �سغط �لدم.

الصيام ال يؤثر سلبا على توازن ضغط الدم


