
إدارية االئتمان العسكري توزع العوائد 
نصف السنوية

الفايز: ال أحد يستطيع التفريط بحق الشعب 
الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة

األردني الكويتي يشارك في رعاية وحضور مؤتمر 
FinConJo   ومعرض التكنولوجيا المالية االردني

نب�ض البلد  – عمان 

ق������ررت ال��ه��ي��ئ��ة الإداري����������ة ل�����ص��ن��دوق 

االئ���ت���م���ان ال��ع�����س��ك��ري مم��ث��ل��ة ب��رئ��ي�����س��ه��ا 

اأح��م��د احلنيطي  ال���ل���واء ال��رك��ن ي��و���س��ف 

للعام  االأول  الن�سف  ع��ن  العوائد  ت��وزي��ع 

املودعني لديه يف احل�سابات  احل��ايل على 

% الأع��ل��ى   4.5 ب��ن�����س��ب��ة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

َجْل.
َ

�سريحة ودائع اِلأ

وت�����س��ت��ن��د ح�����س��اب��ات ال�������س���ن���دوق مل��ب��داأ 

ال�سريعة  اأح���ك���ام  م��ع  امل��ت��واف��ق  امل�����س��ارب��ة 

االإ�سالمية.

وق������ال م���دي���ر ع�����ام ال�������س���ن���دوق م��ه��ن��د 

����س���ح���ادة، ان����ه ب��االإ���س��اف��ة اىل اخل��دم��ات 

ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ال�����س��ن��دوق 

للم�ستفيدين، 

  نب�ض البلد – عمان 

اأك����د رئ��ي�����س جم��ل�����س االأع���ي���ان في�سل 

�ستبقى  الفل�سطينية،  الق�سية  اأن  الفايز، 

اأح���د  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ول����ن  االأوىل،  ق�����س��ي��ت��ن��ا 

ال��ت��ف��ري��ط ب��ح��ق ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 

امل��ت��م��ث��ل ب���اإق���ام���ة دول���ت���ه امل�����س��ت��ق��ل��ة على 

الرتاب الوطني الفل�سطيني، اأو التفريط 

مب��ق��د���س��ات��ن��ا االإ���س��الم��ي��ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف 

القد�س.

واأ������س�����ار ال���ف���اي���ز خ�����الل ل���ق���ائ���ه اأم�������س 

االأربعاء، يف دار جمل�س االأعيان عددا من 

الفل�سطينيني  واملعتقلني  االأ���س��رى  اأب��ن��اء 

الذين  االإ�سرائيلي،  االحتالل  �سجون  يف 

يقومون بزيارة لالأردن، اإىل اأن اأية حلول 

للق�سية الفل�سطينية،

نب�ض البلد  – عمان 

�سارك البنك االأردين الكويتي يف رعاية 

التكنولوجيا  ومعر�س  م��وؤمت��ر  وح�سور 

وال��ذي   FinConJo االردين    املالية 

يف    9-10/8/2022 ي���وم���ي  اق���ي���م 

ف���ن���دق ���س��ان��ت ري��ج��ي�����س – ع���م���ان، حتت 

رع���اي���ة رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�����س��رتك��ة 

الدفاعية،  وامل���وارد  والتخطيط  للتنظيم 

 ) �سوفك�س   ( �سركة  اإدارة  ورئي�س جمل�س 

بح�سور وزير االقت�ساد الرقمي والريادة، 

ومم���ث���ل���ني ع����ن ال�������س���رك���اء وال���داع���م���ني 

واملهتمني.

توفري  يف  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اأهمية  وتكمن 

والتقنيات  واالإل��ت��ق��اء،  للتوا�سل  من�سات 

احلديثة والربامج واملن�سات. 4 35

نب�ض البلد  – عمان 

الديوان  رئي�س  افتتح  ملكية،  بتوجيهات 

العي�سوي،  ح�سن  ي��و���س��ف  الها�سمي  امل��ل��ك��ي 

جاللة  مبادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س 

امل��ل��ك، اأم�����س االأرب���ع���اء، ع���ددا م��ن م�ساريع 

يف  والتطويرية  التنموية  امللكية  امل��ب��ادرات 

حم��اف��ظ��ة م���ع���ان، ال��ت��ي اأم����ر ج��الل��ة امل��ل��ك 

زي��ارات��ه  خ���الل  بتنفيذها  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

امل��ي��دان��ي��ة ول��ق��اءات��ه ال��ت��وا���س��ل��ي��ة م��ع اأب��ن��اء 

بن طالل،  ففي جامعة احل�سني  املحافظة. 

اف��ت��ت��ح ال��ع��ي�����س��وي ب��ح�����س��ور وزي����ر االأ���س��غ��ال 

الك�سبي،  يحيى  املهند�س  واالإ�سكان  العامة 

ورئي�س  ال�سمريان،  في�سل  معان  وحمافظ 

عاطف  الدكتور  ط��الل  بن  احل�سني  جامعة 

اخلراب�سة، خمترب املحاكاة يف كلية االأمرية 

التابعة  ال�سحية  والعلوم  للتمري�س  عائ�سة 

امل��ب��ادرات  �سياق  اإن�����س��اوؤه يف  وج��اء  للجامعة، 

املخترب  مرافق  يف  العي�سوي  وج��ال  امللكية. 

الذي يعد م�سدرا تعليميا متميزا للتدريب 

التمري�سي والبحث العلمي، .

نب�ض البلد  – عمان 

كّرم رئي�س غرفتي �سناعة االأردن وعمان 

البنك  حم��اف��ظ  اجل��غ��ب��ري،  فتحي  املهند�س 

املركزي ال�سابق الدكتور زياد فريز.

وق�����ال اجل��غ��ب��ري، خ����الل ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي 

الذي اأقيم اأول اأم�س الثالثاء، يف نادي امللك 

ال�سخ�سيات  من  فريز  الدكتور  اإن  ح�سني، 

م�سرية  يف  مهماً  دورا  لعبت  التي  االأردن��ي��ة 

يف  ع��م��ل��ه  خ����الل  م���ن  االأردين،  االق��ت�����س��اد 

خم��ت��ل��ف امل���واق���ع واآخ���ره���ا حم��اف��ظ��ا للبنك 

وخالل  فريز  الدكتور  اإن  واأ�ساف  املركزي. 

عمله حمافظا للبنك املركزي، دعم القطاع 

تداعيات  مع  التعامل  مرحلة  يف  ال�سناعي 

جائحة كورونا، من خالل اإجراءاته.

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية
 في محافظة معان

بحضور الفريق الوزاري االقتصادي 
صناعة األردن وعمان تكّرمان محافظ البنك 

المركزي السابق
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مقتل كلب إسرائيلي يحظى بتغطية إعالمية 
أكبر من استشهاد عشرات الفلسطينيين

نب�ض البلد – وكاالت 

ح��ظ��ي م��ق��ت��ل ك��ل��ب ب��ول��ي�����س��ي ي��ع��م��ل يف ���س��ف��وف وح���دة 

ال��ي��م��ام اخل��ا���س��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة املكلفة ب��اغ��ت��ي��ال امل��ق��اوم��ني 

اإعالمية  الفل�سطينيني واعتقالهم باهتمام ر�سمي وتغطية 

وا�سعة يف و�سائل االإعالم االإ�سرائيلية

خا�سة  تقارير  اإ�سرائيلية  تلفزة  وقنوات  �سحف  ون�سرت 

ع���ن م��ق��ت��ل ال��ك��ل��ب زي��ل��ي ال��ت��اب��ع ل���وح���دة ال��ي��م��ام ع��ل��ى يد 

�سمال  نابل�س  مدينة  اقتحام  اأث��ن��اء  فل�سطينيني  مقاومني 

ال�سفة الغربية واأ�سيب مدرب الكلب زيلي ب�سدمة كبرية 

االإ�سرائيلية  االإعالمية  والتغطية  الر�سمي  االهتمام  بعد 

مقاومني  ثالثة  ا�ست�سهاد  اإزاء  الالمباالة  وع��دم  الوا�سعة، 

فل�سطينيني يف نابل�س، وع�سرات اأخرين يف قطاع غزة اأثناء 

اجل��اري  ال�سهر  م��ن  اخلام�س  غ��زة يف  على قطاع  ال��ع��دوان 

وكانت �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي اأعلنت، يف وقت �سابق، 

االحتالل  جنود  م�ساركته  خ��الل   ، زيلي  الكلب  مقتل  ع��ن 

اقتحام مدينة نابل�س يف ال�سفة الغربية املحتلة، 

نب�ض البلد – وكاالت 

اأعلنت بلدية االحتالل  االإخبارية:  ُقد�س 

وح��دة   434 لبناء  م�سروع  ع��ن  القد�س،  يف 

ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ق����رب ب���ل���دة ����س���ور ب���اه���ر، على 

الطريق الرابط بني املدينة املحتلة واخلليل

بني  التوا�سل  قطع  اإىل  امل�سروع  ويهدف 

م����دن ال��ق��د���س واخل��ل��ي��ل وب��ي��ت حل���م وم��ن��ع 

اإقامة دولة فل�سطينية يف املنطقةو�سمن هذا 

نيتها  االح��ت��الل عن  بلدية  اأعلنت  املخطط، 

تو�سيع الطريق بني القد�س واخلليل، لربط 

املدينة املحتلة بالكتل اال�ستيطانية.

نب�ض البلد – وكاالت 

اأقر م�سوؤول ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد 

االأوروبي جوزيب بوريل، موؤخًرا باأن االحتاد 

االأوروب��ي طبق معايري مزدوجة على االأزمة 

مع  تعامله  اإىل  بالنظر  وذل���ك  االأوك��ران��ي��ة، 

الو�سع يف قطاع غزة

وقال بوريل، املمثل االأعلى للكتلة لل�سوؤون 

اخل��ارج��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ة االأم��ن��ي��ة، ل�سحيفة 

)البايي�س( الناطقة باالإ�سبانية خالل مقابلة 

انتقادنا  “كثريا ما يتم  جريت معه موؤخرا 
ُ
اأ

ال�سيا�سة  ل��ك��ن  امل��ع��اي��ري.  ازدواج����ي����ة  ب�سبب 

ت���دور اإىل ح��د كبري ح���ول تطبيق  ال��دول��ي��ة 

نف�س  ن�ستخدم  ال  فنحن  م��زدوج��ة.  معايري 

اأن  ب��وري��ل  امل�سكالت”وذكر  جلميع  املعايري 

االأزمة االأوكرانية توؤثر ب�سكل مبا�سر .

لقطع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم.... بلدية 
االحتالل تعلن عن مشروع استيطاني قرب صور باهر

االتحاد األوروبي ُيقر بتطبيق »معايير 
مزدوجة« على أوكرانيا وغزة

6 6

6

نب�ض البلد- عمان

الها�سمية  اجل��الل��ة  ���س��اح��ب  ب��ح�����س��ور 

اب�����ن احل�������س���ني،  ال����ث����اين  امل����ل����ك ع���ب���د اهلل 

اهلل،  العبد  رانيا  امللكة  اجلاللة  و�ساحبة 

متت اأم�س االأربعاء الواقع يف التا�سع ع�سر 

امل���واف���ق  ه���ج���ري���ة،   1444 ع����ام  م���ن حم����رم 

ميالدية،   2022 ع��ام  اآب  من  ع�سر  لل�سابع 

خ��ط��وب��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ري 

احل�سني بن عبد اهلل الثاين،

 ويل العهد، على االآن�سة رجوة خالد بن 

م�ساعد بن �سيف بن عبدالعزيز اآل �سيف.

وج���رت ق����راءة ال��ف��احت��ة يف م��ن��زل وال��د 

االآن�������س���ة رج������وة، ب��ال��ع��ا���س��م��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

امللكي  ال�سمو  اأ�سحاب  بح�سور  الريا�س، 

االأم��ري احل�سن بن ط��الل، واالأم��ري ها�سم 

ب���ن ع��ب��د اهلل ال���ث���اين، واالأم������ري ع��ل��ي بن 

احل�����س��ني، واالأم������ري ه��ا���س��م ب���ن احل�����س��ني، 

واالأم��ري غ��ازي بن حممد، واالأم��ري را�سد 

ب���ن احل�����س��ن، وع����دد م���ن اأف�����راد اأ����س���رة اآل 

�سيف.

يهنئ  اإذ  ال��ه��ا���س��م��ي،  امل��ل��ك��ي  وال����دي����وان 

ال�سعيدة،  املنا�سبة  بهذه  اجلاللة  �ساحبي 

ل��ي��ت��م��ن��ى ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم���ري 

العهد،  ويل  ال��ث��اين،  اهلل  عبد  بن  احل�سني 

ولالآن�سة رجوة خالد بن م�ساعد بن �سيف 

بن عبد العزيز اآل �سيف.

دات خطوبة سمو ولي العهد رئيس الوزراء: الحكومة تضع مسوَّ
ة منفردة مشاريع القوانين بإرادة ذاتيَّ

كنانه: إعالن نتائج التوجيهي بالموقع 
اإللكتروني عند ال10 صباحا

عويس يعلن اليوم الخميس نتائج التوجيهي 
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  نب�ض البلد  – عمان 

 قال رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة: اإن احلكومة و�سعت 

اب، ودر�سته  مته ملجل�س النَوّ م�سروع قانون البيئة اال�ستثمارَيّة، وقَدّ

�سركة  مته  قَدّ التي  اأَنّ  �سحيحاً  ولي�س  ة،  املخت�َسّ النيابَيّة  اللَّجنة 

اأجنبَيّة.

اب، اأم�س االأربعاء،  وبنيَّ رئي�س الوزراء خالل جل�سة جمل�س النوَّ

ذاتيَّة منفردة،  باإرادة  القوانني  دات م�ساريع  اأن احلكومة ت�سع م�سوَّ

ت�ستهدف من خاللها حت�سني البيئة التَّ�سريعيَّة.

دة م�����س��روع ق���ان���ون ال��ب��ي��ئ��ة  وح�����ول االأن���ظ���م���ة ال�������واردة يف م�������س���وَّ

اإىل  اإ�سارة   13 قرابة  هناك  اأن  ال��وزراء  رئي�س  اأو�سح  اال�ستثمارية، 

جوانب تنظيمية يف م�سروع القانون،.

نب�ض البلد – عمان 

ع��وي�����س يف مت��ام  ال��دك��ت��ور وج��ي��ه  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  يعقد 

ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم اخلمي�س؛ موؤمتًرا �سحفيًّا يف مركز 

امتحان  نتائج  الإعالن  املعلومات،  لتكنولوجيا  العبداهلل  رانيا  امللكة 

العام،  االمتحان   /  2022 للعام  العامة  الثانوية  الدار�سة  �سهادة 

يتناول فيه ن�سب النجاح العامة واأوائل الطلبة يف جميع الفروع.

الدكتور حممد  ال��وزارة  وقال مدير االمتحانات واالختبارات يف 

كنانة اأم�س االربعاء اإن الوزارة اأنهت كافة االإجراءات املتعلقة باإعالن 

واأ�ساف   .2022/2021 الدرا�سي  للعام  العامة  الثانوية  نتائج 

ل��ن يتوقف  النتائج  ب��اإع��الن  االل��ك��رتوين اخل��ا���س  امل��وق��ع  اأن  كنانة، 

و�سيكون مي�سراً جلميع الطلبة واأولياء االأمور.

اخلمي�س   20  حمرم  1443 هـ  - املوافق  18 اأب  2022 م - العدد  276  - ال�سعر 250 فل�سا - ال�سنة الثانية
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الديوان الملكي يعلن خطوبة ولي العهد على اآلنسة رجوة آل سيف

رئيس الوزراء: الحكومة تضع 
دات مشاريع القوانين  مسوَّ

ة منفردة بإرادة ذاتيَّ

الفراية: خطة تنفيذية إلزالة 
االعتداءات المتكررة على األرصفة

نب�ض البلد- عمان

ال���دك���ت���ور ب�شر  ال�������وزراء  ق����ال رئ��ي�����س   

م�شروع  و�شعت  احلكومة  اإن  اخل�شاونة: 

م��ت��ه  ��ة، وق��َدّ ق���ان���ون ال��ب��ي��ئ��ة اال���ش��ت��ث��م��ارَيّ

النيابَيّة  اللَّجنة  ودر�شته  اب،  ال��ن��َوّ ملجل�س 

مته  قَدّ التي  اأَنّ  ولي�س �شحيحاً  ة،  املخت�َشّ

اأجنبَيّة. �شركة 

وب������نَّ رئ��ي�����س ال��������وزراء خ����ال ج��ل�����ش��ة 

اب، اأم���������س االأرب������ع������اء، اأن  جم��ل�����س ال�����ن�����ونَّ

دات م�������ش���اري���ع  احل����ك����وم����ة ت�������ش���ع م�����������ش�����ونَّ

ت�شتهدف  منفردة،  ذاتينَّة  ب��اإرادة  القوان� 

التنَّ�شريعينَّة. البيئة  من خالها حت�ش� 

دة  وح����ول االأن���ظ���م���ة ال�������واردة يف م�����ش��ونَّ

م�شروع قانون البيئة اال�شتثمارية، اأو�شح 

اإ�شارة   13 قرابة  هناك  اأن  ال���وزراء  رئي�س 

القانون،  اإىل جوانب تنظيمية يف م�شروع 

�شتفرد  ال��ت��ي  االأح��ك��ام  بع�س  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

بالنواحي  املتعلِّقة  واجل��وان��ب  تفا�شيلها 

اأن ه��ن��اك  ن���ظ���ام، م���وؤك���داً  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف 

اجلوانب  ه��ذه  كل  �شيعالج  واح���داً  نظاما 

التف�شيلية الواردة يف م�شروع القانون.

نب�ض البلد- عمان

 اأك����د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة م����ازن ال��ف��راي��ة، 

�����ش����رورة ق���ي���ام اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة ب��و���ش��ع 

الإزالة  حمدد  زمني  باإطار  تنفيذية  خطة 

االع���ت���داءات امل��ت��ك��ررة ع��ل��ى االأر���ش��ف��ة من 

ق���ب���ل اأ����ش���ح���اب ال���ب�������ش���ط���ات ال��ع�����ش��وائ��ي��ة 

عمان  اأمانة  مناطق  يف  املتجول�  والباعة 

وال��ب��ل��دي��ات يف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة ك��اف��ة، 

االأم�����ر ال����ذي ي�����ش��ت��وج��ب ت��ن��ظ��ي��م االأم����ور 

ب��ال��ط��رق ال��ق��ان��ون��ي��ة واالإداري��������ة حت��ق��ي��ق��اً 

العامة. للم�شلحة 

واأ�شاف الفراية خال اجتماع تن�شيقي 

ال�������وزارة �شم  اأم�������س االأرب����ع����اء، يف م��ب��ن��ى 

عام  واأم���  ال�شواربة  يو�شف  عمان  اأم��� 

برق  الدكتور  االجتماعية  التنمية  وزارة 

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ع����ام  واأم������  ال�����ش��م��ور، 

ال���دك���ت���ور خ���ال���د اأب������و ح����م����ور، وحم���اف���ظ 

ال��ع��ا���ش��م��ة ي��ا���ش��ر ال���ع���دوان، ومم��ث��ل��� عن 

م��دي��ري��ة االأم���ن ال��ع��ام، اأن امل��و���ش��وع م��دار 

له  مل��ا  االأهمية  م��ن  ع��اٍل  ق��در  على  البحث 

مبا�شر  ب�شكل  توؤثر  اأ�شبحت  تداعيات  من 

ع��ل��ى م�����ش��ت��خ��دم��ي االأر����ش���ف���ة م���ن امل�����ش��اة 

واأ�شحاب املحال التجارية وما ينجم عنها 

من ازدحامات مرورية.

امل���ب���ذول���ة  اجل����ه����ود  ح���ج���م  اإىل  ول���ف���ت 

امل���ج���ال و�����ش����رورة ال���و����ش���ول اإىل  يف ه����ذا 

مواقع  وتاأم�  واإداري��ة  قانونية  اإج��راءات 

�شاملة  حلوال  تكون  بحيث  منا�شبة  بديلة 

وقادرة على حل هذه امل�شكلة ب�شكل نهائي 

م��ت��زام��ن��ة م���ع ر���ش��ال��ة اإع��ام��ي��ة وا���ش��ح��ة 

االأج��ه��زة  �شتنفذها  ال��ت��ي  احل��ل��ول  لتبيان 

ا�شتمرار  م��ن  ال�شلبيات  لتايف  الر�شمية 

�شيكون  اأن���ه  اإىل  م�����ش��راً   ، ال��ظ��اه��رة  ه��ذه 

ه���ن���اك اإج��������راءات رادع������ة وم�������ش���ددة بحق 

املخالف�.

م��ن ج��ه��ت��ه، اأو����ش���ح ال�����ش��وارب��ة اأن ه��ذا 

�شابقة  الجتماعات  ام��ت��داد  ه��و  االج��ت��م��اع 

يف  الع�شوائية  الب�شطات  مو�شوع  ناق�شت 

ت�شكل  اأ�شبحت  والتي  وامليادين  الطرقات 

انت�شرت  حيث  التجار،  على  كبرا  �شغطا 

االأخرة  االآون��ة  يف  ال�شلبية  الظاهرة  هذه 

اأن كانت  ب��ع��د  ك��اف��ة،  ال��ع��ا���ش��م��ة  اأن��ح��اء  يف 

حم�شورة يف اأماكن معينة منها.

اإق��ام��ة  واأك�����د اأن االأم���ان���ة ع��م��ل��ت ع��ل��ى 

امل����ن����اط����ق  م������وزع������ة يف  ع�����ام�����ة  ������ش�����اح�����ات 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وجم���ه���زة ب��ال��ك��ام��ل وب�����ش��ك��ل 

جم���اين ال���ش��ت��ي��ع��اب ب�����ش��ط��ات ال��ب��اع��ة غر 

معينة  اأم��اك��ن  يف  وجتمعيهم  امل��رخ�����ش��� 

اخلطة  �شمن  قريبا  عنها  االإع��ان  �شيتم 

زمنية  وبفرتة  تنفيذها  املنوي  االإعامية 

بت�شويب  االأ�شخا�س  ه��وؤالء  ليقوم  كافية 

اأو�شاعهم.

حم���اف���ظ  ق�������دم  ال���������ش����ي����اق،  ذات  ويف 

االأ���ش��واق  ح��ول  مف�شا  عر�شا  العا�شمة 

املقرتحة  وال�����ش��اح��ات  وال��ي��وم��ي��ة  ال��دائ��م��ة 

مبيناً  االأم��ان��ة،  قبل  من  االأ���ش��واق  الإن�شاء 

لهذه  م�شبق  ميداين  م�شح  اإج��راء  مت  اأن��ه 

مع  ماءمتها  م��دى  من  للتاأكد  االأم��اك��ن 

يخدم  ومب��ا  وامل��روري��ة  االأمنية  املتطلبات 

املحلية. املجتمعات  اأبناء 

م���ن ج��ه��ت��ه��م، اأ�����ش����ار مم��ث��ل��و م��دي��ري��ة 

االأمنية  احلمات  زي��ادة  اإىل  العام  االأم��ن 

الباعة  قبل  من  املخالفات  الإزالة  اليومية 

ه��ذا  م���ن  االأول  ال��ن�����ش��ف  يف  امل��ت��ج��ول��� 

نف�س  ال�شابقة من  باالأعوام  العام، مقارنة 

امل�شتمر  ال��ت��ع��اون  اإىل  م��ن��وه���  ال���ف���رتة، 

م��ع اأم���ان���ة ع��م��ان ل��ر���ش��د ه���ذه امل��خ��ال��ف��ات 

وال���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��ا ب���ح���زم و���ش��م��ن االأط����ر 

املعمول بها. القانونية 

الملك يغادر
 أرض الوطن في زيارة 

خاصة قصيرة

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في محافظة معان

نب�ض البلد- عمان

 غ�����ادر ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

ال����ث����اين، ت���راف���ق���ه ج���ال���ة امل��ل��ك��ة 

ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل، اأر�����س ال��وط��ن، 

زي���ارة خا�شة  االأرب���ع���اء، يف  اأم�����س 

ق�شرة.

واأدى �شمو االأمر رعد بن زيد، 

جلالة  نائبا  الد�شتورية،  اليم� 

الوزارة. هيئة  بح�شور  امللك، 

نب�ض البلد- عمان

الديوان  رئي�س  افتتح  ملكية،  بتوجيهات 

العي�شوي،  ح�شن  ي��و���ش��ف  الها�شمي  امل��ل��ك��ي 

جالة  مبادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س 

امل��ل��ك، اأم�����س االأرب���ع���اء، ع���ددا م��ن م�شاريع 

يف  والتطويرية  التنموية  امللكية  امل��ب��ادرات 

حم��اف��ظ��ة م���ع���ان، ال��ت��ي اأم����ر ج��ال��ة امل��ل��ك 

زي��ارات��ه  خ���ال  بتنفيذها  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

امل��ي��دان��ي��ة ول��ق��اءات��ه ال��ت��وا���ش��ل��ي��ة م��ع اأب��ن��اء 

املحافظة.

ف����ف����ي ج����ام����ع����ة احل���������ش����� ب�����ن ط�����ال، 

اف��ت��ت��ح ال��ع��ي�����ش��وي ب��ح�����ش��ور وزي����ر االأ���ش��غ��ال 

الك�شبي،  يحيى  املهند�س  واالإ�شكان  العامة 

ورئي�س  ال�شمران،  في�شل  معان  وحمافظ 

عاطف  الدكتور  ط��ال  بن  احل�ش�  جامعة 

اخلراب�شة، خمترب املحاكاة يف كلية االأمرة 

التابعة  ال�شحية  والعلوم  للتمري�س  عائ�شة 

امل��ب��ادرات  �شياق  اإن�����ش��اوؤه يف  وج��اء  للجامعة، 

امللكية.

الذي  املخترب  العي�شوي يف مرافق  وجال 

ي��ع��د م�����ش��درا ت��ع��ل��ي��م��ي��ا م��ت��م��ي��زا ل��ل��ت��دري��ب 

بيئة  وي��وف��ر  العلمي،  والبحث  التمري�شي 

العملي  للتطبيق  احلقيقية  للبيئة  م�شابهة 

وتطوير املهارات ال�شريرية للطلبة، وي�شتمل 

على غرف حماكاة جمهزة بدمى متطورة، 

التدريب والتعلم للطلبة  اإىل توفر  تهدف 

ال��رع��اي��ة  وت��ق��دمي  ال�����ش��ح��ي،  التقييم  ع��ل��ى 

واالأطفال  للبالغ�،  والتمري�شية  ال�شحية 

واالأم���ه���ات، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ت��ع��زي��ز م��ه��ارات 

حاالت  اأثناء  التمري�شية  والعناية  الرعاية 

ال��ط��وارئ واحل���االت احلرجة االأخ���رى، من 

�شمنها اإنعا�س القلب والرئت�.

يعترب  ال��ذي  املخترب،  غ��رف  جتهيز  ومت 

م����ن اأه������م امل���خ���ت���ربات ال��ع��ل��م��ي��ة، ب���اأج���ه���زة 

احلقيقية،  للم�شت�شفيات  مماثلة  وم��ع��دات 

ي�شمح  ف��ي��دي��و،   / ن��ظ��ام �شوتي  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

املعلومات ومراقبتها وت�شجيل  با�شتخا�س 

امل��ح��اك��اة،  اأث��ن��اء  ال��ف��ردي واجل��م��اع��ي  االأداء 

لتوفر الفر�شة الأع�شاء الهيئة التدري�شية 

الب�شيطة  املر�شى  ح��االت  ملحاكاة  والطلبة 

ع��ل��ى غ��رف��ت��ي حتكم  ك��م��ا ي�شتمل  وامل��ع��ق��دة، 

متقدم،  ومراقبة  �شوتي  بنظام  جمهزت� 

لل�شيطرة على عملّية املحاكاة.

ويف ل�����واء ال�����ش��وب��ك، اف��ت��ت��ح ال��ع��ي�����ش��وي، 

ال��ع��ام��ة، وحمافظ  االأ���ش��غ��ال  وزي��ر  بح�شور 

التطبيقية  البلقاء  جامعة  ورئي�س  م��ع��ان، 

الدكتور اأحمد العجلوين، �شكنات الطالبات 

جلامعة  التابعة  ال�شوبك  كلية  يف  الداخلية 

البلقاء التطبيقية، التي مت �شيانتها واإعادة 

ثاث  م��ن  ال�شكنات  تتكون  حيث  تاأهيلها، 

ثاثة  من  مكون  منها  كل  �شكنية،  وح��دات 

رابعة  و�شكن  اخلن�شاء  �شكن  وه��ي:  ط��واب��ق، 

اإذ يتكون  العدوية و�شكن خولة بنت االأزور، 

واح���دة  ك��ل  تت�شع  غ��رف��ة،   29 م��ن  �شكن  ك��ل 

منها لطالبت�.

مطبخ  على  �شكنية،  وح��دة  ك��ل  وت�شتمل 

وغ��رف  ح��دي��ث��ة،  �شحية  وم��راف��ق  متكامل، 

خ���ا����ش���ة ب���امل���ط���ال���ع���ة ومم����ار�����ش����ة االأل����ع����اب 

ال��ري��ا���ش��ي��ة، مت جت��ه��ي��زه��ا ب���اأح���دث امل��ع��دات 

التاأهيل  اإع���ادة  عملية  الريا�شية.ومبوجب 

وال�شيانة، وحتقيقا للروؤية امللكية، يف توفر 

وتلبية  للطالبات  املائمة  الدرا�شية  البيئة 

الثاث،  ال�شكنات  تاأثيث  مت  احتياجاتهن، 

ال��ازم��ة،  الكهربائية  ب��االأج��ه��زة  وت��زوي��ده��ا 

على  ال��ث��اث  ال�����ش��ك��ن��ات  وا���ش��ت��م��ل��ت منطقة 

اإق���ام���ة جم��م��وع��ة م��ن احل���دائ���ق، وم��اع��ب 

التن�س االأر�شي وكرة ال�شلة.

كما افتتح العي�شوي م�شروع اإنتاج االألبان، 

امل�����ش��اري��ع التنموية  ي��ع��د واح����دا م��ن  ال���ذي 

اإىل كلية  ال�شوبك  اإىل حتويل كلية  الهادفة 

منتجة تخدم املجتمع املحلي، باالإ�شافة اإىل 

افتتاح �شكن العامل� يف امل�شروع.

وا���ش��ت��م��ل��ت اأع���م���ال ال��ت��اأه��ي��ل وال�����ش��ي��ان��ة 

ل���ل���م�������ش���روع، ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ���ش��ع��ب��ة ال�����روة 

احل��ي��وان��ي��ة )امل���ا����ش���ي���ة(، م���ن خ���ال ت��اأه��ي��ل 

ح��ظ��رت��� ل���اأب���ق���ار، وت���زوي���ده���ا ب��امل��ع��ال��ف 

ال�����ش��ح��ي��ة، وح�����ش��ب م��ا تقت�شيه  وامل�����ش��ارب 

مناطق  لبع�س  باالإ�شافة  العلمية،  االأ�شول 

اأو االأغرا�س  احلجز داخل احلظائر للعاج 

ال�شحية االأخرى.

ك��م��ا ت�����ش��م��ن م�������ش���روع اإن����ت����اج االأل����ب����ان، 

العلوم  ق�شم  طلبة  ت��دري��ب  ي�شتهدف  ال��ذي 

املحلي  املجتمع  احتياجات  وتلبية  الزراعية، 

وامل���ن���اط���ق امل����ج����اورة م���ن االأل�����ب�����ان، اإن�����ش��اء 

باأبقار  وت��زوي��ده  ب��االأب��ق��ار،  خا�شة  م��ظ��ات 

من النوع الهولندي املنا�شب لبيئة ال�شوبك، 

وتركيب حملب اأوتوماتيكي، ل�شمان توفر 

ال�شروط ال�شحية الازمة لنظافة احلليب، 

وكذلك  اجل���ودة،  معاير  الأعلى  ومطابقته 

لعمال  و�شكناً  االأع��اف،  م�شتودعات  �شيانة 

الق�شم وتعبيد ال�شوارع الداخلية.

وج������اء ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذا امل���������ش����روع، يف اإط�����ار 

املبادرات امللكية، ترجمة لروؤية جالة امللك 

الرامية اإىل دعم جهود املوؤ�ش�شات التعليمية 

وفق  للطلبة،  والتاأهيل  التدريب  جم��ال  يف 

فر�س  وت��وف��ر  التقنية،  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل 

العمل وخدمة ومتك� املجتمعات املحلية.

ويف ت�شريحات �شحيفة، قال العي�شوي اإن 

النهو�س  ب�شرورة  دوما  يوجه  امللك  جالة 

ب���ال���واق���ع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ومت���ك���� امل��وؤ���ش�����ش��ات 

والتقنيات  ب����االأدوات  وت��زوي��ده��ا  التعليمية 

احل���دي���ث���ة، واالرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى م��راف��ق��ه��ا 

وجيل  الطلبة  اأم��ام  املنا�شبة  البيئة  لتوفر 

امل�شتقبل من ال�شباب لاإبداع والتميز علميا 

وفكريا ومهاريا.

ت��راع��ي يف  امللكية  امل���ب���ادرات  اأن  واأ����ش���اف 

دعم  يف  العاملية  ال��ت��ج��ارب  التنفيذ  عمليات 

وت��زوي��ده��ا  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ومت��ك��� 

ب����امل����خ����ت����ربات ال���ع���ل���م���ي���ة م���ث���ل خم���ت���ربات 

الرتبوية،  التطورات  تواكب  التي  املحاكاة، 

والتعليم  التدريب  يف  احلديثة  واالجتاهات 

التمري�شي.

امل��خ��ت��ربات  ����ش���اأن ه����ذه  “اإن م���ن  وت���اب���ع 

التفكر  الطلبة من تطوير مهارات  متك� 

واالب���ت���ك���ار، وال��ت�����ش��ل��ح ب��ال��ق��درات وامل���ه���ارات 

الازمة، يف بيئة افرتا�شية تام�س الواقع، 

النظرية  الدرا�شة  ب�  املواءمة  اإىل  و�شوال 

والتطبيق العملي، باالإ�شافة اإىل تعزيز دور 

اجلامعات يف خدمة املجتمعات املحلية؛ من 

خال تنفيذ م�شاريع تنموية ت�شغيلية توؤهل 

الطلبة ل�شوق العمل«.

العديد  تنفيذ  م��ع��ان  حمافظة  و���ش��ه��دت 

قطاعات  �شملت  التي  امللكية  امل��ب��ادرات  م��ن 

ال��ق��ط��اع��ات  م���ن �شمنها  ح��ي��وي��ة خم��ت��ل��ف��ة، 

واخلدمية  والزراعية  والتعليمية  ال�شحية 

وال�������ش���ي���اح���ي���ة وال�����رع�����اي�����ة االج���ت���م���اع���ي���ة، 

وامل�شروعات االإنتاجية املُدّرة للدخل، ف�شًا 

ع���ن ت��ع��زي��ز دور امل�����راأة وال�����ش��ب��اب، ومت��ك��� 

تقت�شيه  امل�����دين، مب���ا  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���ش�����ش��ات 

املجتمع  واح��ت��ي��اج��ات  التنموية  االأول���وي���ات 

املحلي والفئات امل�شتهدفة يف املحافظة.

نب�ض البلد- عمان

ب��ح�����ش��ور ���ش��اح��ب اجل��ال��ة 

ال���ه���ا����ش���م���ي���ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

ال���������ث���������اين اب�����������ن احل�����������ش������، 

و�����ش����اح����ب����ة اجل�����ال�����ة امل���ل���ك���ة 

ران���ي���ا ال���ع���ب���داهلل، مت���ت ام�����س 

ال��ت��ا���ش��ع  ال���واق���ع يف  رب���ع���اء  االأ

 1444 ع���ام  م���ن حم���رم  ع�����ش��ر 

ع�شر  لل�شابع  املوافق  هجرية، 

م��ي��ادي��ة،   2022 ع���ام  اآب  م��ن 

خ����ط����وب����ة �����ش����اح����ب ال�������ش���م���و 

م������ر احل�������ش���� ب��ن  امل���ل���ك���ي االأ

ال��ع��ه��د،  ال��ث��اين، ويل  ع��ب��داهلل 

ن���������ش����ة رج������وة خ���ال���د  ع���ل���ى االآ

ب����ن م�������ش���اع���د ب����ن ����ش���ي���ف ب��ن 

�شيف. اآل  عبدالعزيز 
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نب�ض البلد – عمان 

عوي�س  وجيه  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  يعقد 

ال��ي��وم اخلمي�س؛  ال��ع��ا���ص��رة م��ن ���ص��ب��اح  ال�����ص��اع��ة  يف مت��ام 

��ا يف م���رك���ز امل���ل���ك���ة ران����ي����ا ال���ع���ب���داهلل  م�����وؤمت�����ًرا ���ص��ح��ف��يًّ

�صهادة  ام��ت��ح��ان  نتائج  لإع���ان  امل��ع��ل��وم��ات،  لتكنولوجيا 

2022 / الم��ت��ح��ان  ل��ل��ع��ام  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  ال��دار���ص��ة 

الطلبة  واأوائ��ل  العامة  النجاح  ن�صب  فيه  يتناول  العام، 

الفروع. يف جميع 

وق����ال م��دي��ر الم��ت��ح��ان��ات والخ���ت���ب���ارات يف ال�����وزارة 

اأنهت  ال���وزارة  اإن  الرب��ع��اء  اأم�����س  كنانة  حممد  ال��دك��ت��ور 

العامة  الثانوية  نتائج  باإعان  املتعلقة  الإج��راءات  كافة 

.2022/2021 الدرا�صي  للعام 

باإعان  اخلا�س  اللكرتوين  املوقع  اأن  كنانة،  واأ�صاف 

الطلبة  م��ي�����ص��راً جل��م��ي��ع  و���ص��ي��ك��ون  ي��ت��وق��ف  ل��ن  ال��ن��ت��ائ��ج 

الأمور. واأولياء 

اإع����ان ن��ت��ائ��ج ال��ت��وج��ي��ه��ي عرب  واأك����د اأن م��وع��د ن�����ص��ر 

بنف�س  �صيكون   )Tawjihi.jo( الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 

�صباحا.  10 ال�صاعة  عند  ال�صحفي  املوؤمتر  موعد 

توزيعها  �صيتم  ال��ورق��ي��ة  الن�صخ  اأن  اإىل  كنانة  واأ���ص��ار 

ال�صاعة  عند  والتعليم  الرتبية  ومديريات  املدار�س  على 

�صباحا.  10

  نب�ض البلد – عمان 

اأن  الفايز،  في�صل  الأعيان  رئي�س جمل�س  اأك��د 

الأوىل،  ق�صيتنا  �صتبقى  الفل�صطينية،  الق�صية 

ول����ن ي�����ص��ت��ط��ي��ع اأح�����د ال��ت��ف��ري��ط ب��ح��ق ال�����ص��ع��ب 

امل�صتقلة  دول���ت���ه  ب��اإق��ام��ة  امل��ت��م��ث��ل  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، 

التفريط  اأو  الفل�صطيني،  الوطني  ال���رتاب  على 

مبقد�صاتنا الإ�صامية وامل�صيحية يف القد�س.

واأ�صار الفايز خال لقائه اأم�س الأربعاء، يف دار 

جمل�س الأعيان عددا من اأبناء الأ�صرى واملعتقلني 

الإ�صرائيلي،  الحتال  �صجون  يف  الفل�صطينيني 

اأي���ة  اأن  اإىل  ل�������اأردن،  ب���زي���ارة  ي��ق��وم��ون  ال���ذي���ن 

ال�صعب  متكن  ل  الفل�صطينية،  للق�صية  ح��ل��ول 

هي  وامل�صروعة،  الكاملة  حقوقه  من  الفل�صطيني 

حلول عبثية وعدمية ومرفو�صة.

اإن���ن���ا ن��ح��ي��ي ون�����ص��ان��د ���ص��م��ود ال�صعب  وق�����ال، 

ال���ذي  ال��ت��ح��رر  اأج����ل  م���ن  وك��ف��اح��ه  الفل�صطيني 

املعتقلني  اآلف  واليوم هناك  ال�صهداء،  اآلف  قدم 

الح��ت��ال  ���ص��ج��ون  يف  الفل�صطينيني  والأ����ص���رى 

الغا�صم، يعانون من اأب�صع اأنواع التعذيب.

واأ�صار اإىل اأننا ن�صتذكر بكل فخر واعتزاز، دور 

الأردن وقيادته الها�صمية، يف الدفاع عن فل�صطني 

ارتبط  الإم��ارة،  ف��الأردن ومنُذ عهد  ومقد�صاتها، 

الق�صية  وا�صتمرت  بفل�صطني،  وتاريخيا  دينيا 

اأر���س  وعلى  اأول��وي��ات��ن��ا،  مقدمة  يف  الفل�صطينية 

فل�صطني �صالت دماء ال�صهداء الأردنيني دفعا عن 

ثراها ومقد�صاتها الإ�صامية وامل�صيحية.

واأ�صاف، اإن جالة امللك عبداهلل الثاين ا�صتمر 

الق�صية  فكانت  الها�صميني،  قادتنا  خطى  على 

باإقامة  الفل�صطيني  ال�صعب  وح��ق  الفل�صطينية، 

وا�صتمر  والدائم،  الأول  هاج�صه  امل�صتقلة،  دولته 

املحافل  الأق����وى يف خمتلف  ه��و  ���ص��وت ج��ال��ت��ه 

الفل�صطينية  ال��ق�����ص��ي��ة  ح���ل  اأج����ل  م���ن  ال��دول��ي��ة 

الفل�صطينية  الدولة  واإقامة  و�صامًا،  عادًل  حًا 

الفل�صطيني  ال���وط���ن���ي  ال������رتاب  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��ق��ل��ة 

وعا�صمتها القد�س ال�صريف.

وحكومة  ق��ي��ادة  الأردن  يف  اأن��ن��ا  ال��ف��اي��ز  وب���ني 

فل�صطني  اإىل  الأق������رب  دوًم������ا  ���ص��ن��ب��ق��ى  و���ص��ع��ب��ا، 

الفل�صطيني،  الأردين  التاحم  و�صيبقى  و�صعبها، 

هو الأ�صمى والأقوى، ومنطلقا لوحدة الأمة.

ودع�������ا رئ���ي�������س جم���ل�������س الأع�����ي�����ان امل��ن��ظ��م��ات 

للممار�صات  الت�صدي  اىل  ال��ع��امل  يف  احلقوقية 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��زي��د م���ن م��ع��ان��اة الأ����ص���رى 

حقوق  ق��واع��د  اأب�����ص��ط  وت��ن��ت��ه��ك  الفل�صطينيني، 

لنيل  الفل�صطيني  ال�صعب  وم�����ص��ان��دة  الإن�����ص��ان، 

حقوقه امل�صروعة.

ب���دوره���ا، ث��م��ن��ت رئ��ي�����ص��ة وف���د اأب���ن���اء الأ���ص��رى 

مواقف  ال��غ��ول،  ه���زار  الفل�صطينيني  واملعتقلني 

ال��ث��اين  ع���ب���داهلل  امل���ل���ك  ج���ال���ة  ب���ق���ي���ادة  الأردن 

وق�صيته  الفل�صطيني  ال�صعب  لن�صال  ال��داع��م��ة 

اأننا كفل�صطينيني لن نن�صى هذه  العادلة، موؤكدة 

دعم  ال�صقيق يف  ول���اأردن  امللك  امل��واق��ف جلالة 

�صمود �صعبنا يف فل�صطني.

على  ك��ان  التاأ�صي�س  وم��ن��ُذ  الأردن  اأن  وبينت 

ف��ل�����ص��ط��ني و���ص��ع��ب��ه��ا، ومل  اإىل  ال�������دوام الأق�������رب 

يبخل ي��وًم��ا يف م��د ي��د ال��ع��ون وامل�����ص��ان��دة لل�صعب 

الطبية  امل�صت�صفيات  اىل  م�����ص��رة  الفل�صطيني، 

الأردنية املنت�صرة يف العديد من املدن الفل�صطينية 

وق��ط��اع غ��زة، ت�صمد اجل��رح��ى وت���داوي املر�صى، 

وهذه املواقف الأردنية �صتبقى دين يف اأعناقنا ما 

حيينا.

اإن��ن��ا ل نن�صى م��واق��ف جالة  ال��غ��ول،  وق��ال��ت 

دعم  ث���راه، يف  اهلل  ال��راح��ل طيب  امل��ل��ك احل�صني 

ن�صاله  وم�����ص��ان��دة  الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  ���ص��م��ود 

امللك  وكفاحه يف نيل ال�صتقال، وها هو جالة 

اإىل ج��ان��ب ق�صيتنا  ب��ق��وة  ي��ق��ف  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

جالته  ف�����ص��وت  الفل�صطيني،  و�صعبنا  ال��ع��ادل��ة 

الفل�صطينية  ال��ق�����ص��ي��ة  ع���ن  دف���اًع���ا  الأق�����وى  ه���و 

ثوابت  وي�صاند  ي��دع��م  ك��اف��ة  ال��دول��ي��ة  املحافل  يف 

ال�صعب الفل�صطيني وحقه امل�صروع يف اإقامة دولته 

الفل�صطينية القابلة للحياة.

وثمن اأبناء الأ�صرى واملعتقلني الفل�صطينيني، 

البقعة  لنادي يرموك  الفخري  الرئي�س  بح�صور 

لل�صعب  الداعمة  الأردن  مواقف  النادي،  ورئي�س 

الفل�صطيني والأ�صرى الفل�صطينيني، موؤكدين اأن 

هذه هي مواقف الأردن على الدوام التي يقدرها 

اأبناء ال�صعب الفل�صطيني ويعتزون بها.

واأع����رب����وا ع���ن ح��ب��ه��م ال��ع��م��ي��ق ل�����اأردن ق��ي��ادة 

الأردن��ي��ة  العاقة  اأن  موؤكدين  و�صعبا،  وحكومة 

اأخ���وي���ة وذات ه��وي��ة  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ه���ي ع���اق���ة 

ن�صالية واحدة.

نب�ض البلد – عمان 

ال���ع���ام عملياتها  الأم�����ن  م��دي��ري��ة  وا���ص��ل��ت 

النوعية املكثفة ل�صرب اأوكار املخدرات، يف اأكرب 

العملياتية  املرحلة  بدء  منذ  تنفذها  مداهمة 

اجلديدة �صد جتار املخدرات ومروجيها.

وق����ال ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي ب��ا���ص��م م��دي��ري��ة 

مكافحة  اإدارة  من  اأمنية  ق��وة  اإن  العام  الأم��ن 

داهمت،  اأمنية خا�صة،  بقوات  املخدرات معززة 

م���زرع���ة يف منطقة  الأرب�����ع�����اء،  اأم�������س  ���ص��ب��اح 

احلابات مبحافظة الزرقاء.

ب���ع���د اك��ت��م��ال  ُن����ف����ذت  امل���داه���م���ة  اأن  واأك�������د 

امل��ع��ل��وم��ات ال���ص��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ال��ت��ي بينت جل��وء 

املخدرات  ومهربي  جت��ار  اأخطر  من  جمموعة 

ل��اخ��ت��ب��اء يف ت��ل��ك امل���زرع���ة، م��ع ب���دء احلملة 

حم��اول��ة  ويف  ال��روي�����ص��د،  منطقة  يف  الأم��ن��ي��ة 

منهم لإخفاء كميات �صخمة من املواد املخدرة 

كانت بحوزتهم.

املداهمة حاول جتار  اأنه وفور بدء  واأ�صاف 

ال��ه��روب م��ن م��ك��ان اختبائهم،  امل����واد امل��خ��درة 

ون���ق���ل امل�����واد امل���خ���درة ال���ت���ي ك���ان���ت ب��ح��وزت��ه��م 

مطاردتهم،  ج��رت  حيث  مركباتهم،  بوا�صطة 

ق���واع���د ال����ص���ت���ب���اك م��ع��ه��م بعد  ت��ط��ب��ي��ق  ومت 

قيامهم باإطاق عيارات نارية باجتاه القوة.

العالية  الأمنية  القوة  اأن جاهزية  اأك��د  كما 

بحرفية  امل��وق��ف  ع��ل��ى  ال�صيطرة  م��ن  مكنتها 

واإلقاء القب�س على 3 من املتورطني، واإ�صابة 

اثنني منهم، اأحدهما بعيار ناري والآخر نتيجة 

بينما  نقلهما للعاج،  اإعطاب مركبته، وجرى 

مل تقع اأية اإ�صابات بني �صفوف القوة الأمنية.

تفتي�س  ولدى  اأنه  الإعامي  الناطق  وتابع 

امل���رك���ب���ات امل�����ص��ب��وط��ة، ج����رى ���ص��ب��ط ك��م��ي��ات 

امل������واد امل����خ����درة ق�����درت بن�صف  ���ص��خ��م��ة م���ن 

ط��ن م��ن م��ادة احل�صي�س امل��خ��درة، وم��ا يقارب 

م��ل��ي��وين ح��ب��ة خم����درة، اإ���ص��اف��ة ل�����ص��اح ن��اري 

اأوتوماتيكي، وبو�صرت التحقيقات ليتم حتديد 

واإلقاء  الق�صية  يف  املتورطني  الأ�صخا�س  كافة 

القب�س عليهم.

م��ن ج��ه��ت��ه��ا، اأك����دت م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام 

بداأتها  التي  النوعية  العمليات  متابعة  عزمها 

ب���ق���وة مل��اح��ق��ة جت����ار امل����خ����درات وم��روج��ي��ه��ا 

والإيقاع بهم يف املناطق واملحافظات كافة.

للمتعاملني  حت��ذي��ره��ا  امل��دي��ري��ة  وج�����ددت 

كافة باملخدرات ب�صرورة التوقف عن اأن�صطتهم 

اجلرمية وت�صليم اأنف�صهم، موؤكدة اأنها �صت�صلهم 

اأينما كانوا وت�صرب اأوكارهم يف عمليات نوعية 

لن تتوقف حتى تطالهم يد العدالة.

و���ص��ك��رت م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام امل��واط��ن��ني 

ال���ذي���ن ال��ت��ف��وا م���ن ح��ول��ه��ا، واأب�������دوا دع��م��ه��م 

الذين  الأمن  لإجراءاتها، وم�صاندتهم لرجال 

نذروا اأرواحهم دفاعا عن اأمن الوطن و�صامة 

اأبنائه.

عويس يعلن اليوم الخميس نتائج التوجيهي في مؤتمر صحفي يعقده بمركز الملكة
 رانيا العبداهلل لتكنولوجيا المعلومات

كنانه: إعالن نتائج التوجيهي بالموقع اإللكتروني 
عند ال10 صباحا

الفايز: ال أحد يستطيع التفريط بحق الشعب الفلسطيني 
بإقامة دولته المستقلة

األمن: اشتباك مسلح يفضي للقبض على 3 متورطين وضبط 
كمية كبيرة من المخدرات

  نب�ض البلد – عمان 

املحامي  ال��ن��واب،  جمل�س  رئي�س  ا�صتقبل 

عبد الكرمي الدغمي، يف مكتبه بدار املجل�س، 

اأم�������س الأرب����ع����اء، وف�����داً م���ن اأب���ن���اء الأ����ص���رى 

الفل�صطينيني.

وبني الدغمي، خال اللقاء، اإن ت�صحيات 

ال�صعب الفل�صطيني وحتديداً الأ�صرى الذين 

ي��واج��ه��ون همجية الح��ت��ال وع��دوان��ه على 

بحرية  بالعي�س  الفل�صطيني  الإن�����ص��ان  ح��ق 

اأه��م روافع  وكرامة لن تذهب �صدى، بل هي 

حترر  ق�صية  بو�صفها  الفل�صطينية  الق�صية 

وطني من نر الحتال ال�صهيوين.

ال��ث��اب��ت  الأردين  امل���وق���ف  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

انطاقاً  ي��اأت��ي  الفل�صطينية،  الق�صية  جت��اه 

على  الها�صمية  ال��و���ص��اي��ة  على  ال��ت��اأك��ي��د  م��ن 

امل��ق��د���ص��ات الإ���ص��ام��ي��ة وامل�����ص��ي��ح��ي��ة، ورف�����س 

م�����ص��اري��ع ال���ص��ت��ي��ط��ان وال���دع���وة ل��ق��ي��ام دول��ة 

الرابع من حزيران  فل�صطينية على خطوط 

وعا�صمتها القد�س.

اأن الأ�����ص����رى واجل���رح���ى  واأك�����د ال��دغ��م��ي 

وال�صهداء، هم قناديل هذه الأمة التي ترف�س 

التفريط باحلقوق التاريخية لل�صعب العربي 

وال��ف��داء،  للت�صحية  وع��ن��اوي��ن  الفل�صطيني، 

طياته  يف  يحمل  و�صعبه  الأردن  اأن  م���وؤك���داً 

ولأه��ل��ه��م  الأ����ص���رى  لت�صحيات  ال��ت��ق��دي��ر  ك��ل 

ال�����ص��اب��ري��ن، وا����ص���ف���اً ت�����ص��ح��ي��ات��ه��م ب��ال��ع��م��ل 

عن  دف��اع��اً  اأ�صرهم  ك��ان  الوطني احل��ر، حيث 

ق�صيتهم العادلة يف مواجهة احتال م�صتبد.

واأ�صار اإىل اأن جمل�س النواب �صيبقى داعما 

حتى  العادلة،  وق�صيته  الفل�صطيني  لل�صعب 

يتحقق لهم دولتهم امل�صتقلة.

مواقف  الأ�صرى،  اأبناء  ثمن  جانبهم،  من 

امل��و���ص��ول  ال��دع��م  ع��ل��ى  و�صعبا  ق��ي��ادة  الأردن 

الأردين  املوقف  اأن  موؤكدين  ولاأ�صرى،  لهم 

جتاههم يجد التقدير.

نب�ض البلد  – عمان 

التحالف الوطني لتعزيز مكافحة  اأ�صاد   

بجهود  الأرب��ع��اء،  اأم�س  الأردن،  املخدرات يف 

وق�������درات الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة وال��ع�����ص��ك��ري��ة 

يف ت�����ص��دي��ه��ا لآف������ة امل�����خ�����درات وم��ه��رب��ي��ه��ا 

وم��روج��ي��ه��ا م��ن خ���ال احل��م��ات الأم��ن��ي��ة 

ال�صاملة التي تنفذها.

ملنتدى دعم قطاع  التابع  التحالف،  ودعا 

ال���ع���دال���ة، وامل��ن��ب��ث��ق ع���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ن��ه�����ص��ة 

)اأر�����س(  والتنمية  للدميقراطية  ال��ع��رب��ي��ة 

ودرة املنال للتنمية والتدريب، يف بيان �صدر 

احلمات  ا�صتمرار  ���ص��رورة  اإىل  ال��ي��وم،  عنه 

الأمنية ب�صكل منظم ومكثف، بعد انت�صار اآفة 

املخدرات ب�صكل مقلق بني ال�صباب يف الأردن.

و����ص���دد ال��ت��ح��ال��ف، ال����ذي ي��راأ���ص��ه م��دي��ر 

ال��ل��واء  ال�����ص��اب��ق،  امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة 

تعزيز  �صرورة  على  املجايل،  طايل  املتقاعد 

م��ن��ظ��وم��ة احل��م��اي��ة وال��ت��وع��ي��ة وال���وق���اي���ة، 

وت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود ال��ت��وع��وي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 

ت�صافر  ي�صتدعي  م��ا  امل���خ���درات،  مب��خ��اط��ر 

واملدنية  واحلكومية  الأمنية  اجلهود  جميع 

من اإعام وموؤ�ص�صات جمتمع مدين وخرباء 

بهذا ال�صاأن.

واأك������د امل���ج���ايل اأه���م���ي���ة ا����ص���ت���م���رار ه��ذه 

احلمات بوترة ثابتة، داعياً جميع الأجهزة 

باأن  املدنية واخلا�صة  واملوؤ�ص�صات  احلكومية 

لاأفراد،  والتوعوي  الوقائي  بدورها  تقوم 

وخ�صو�صاً فئة ال�صباب الأكرث عر�صة لهذه 

الآفة.

التنفيذية ملنظمة  املديرة  بدورها، ثمنت 

ال��ن��ه�����ص��ة ال��ع��رب��ي��ة، ���ص��م��ر حم�����ارب، ج��ه��ود 

“اإن هذه  قائلة:  الأمنية،  الأجهزة  وق��درات 

اجلهود اأثبتت اأنه ل هوادة يف هذا املو�صوع”، 

م�صيفة “ن�صد على اأيديهم لو�صع حد لكل 

من ت�صول له نف�صه لزعزعة اأمننا وم�صتقبل 

اأبنائنا و�صبابنا«.

وطالبت حمارب باإنزال اأ�صد العقوبات وعدم 

الت�صامح مع كل من ي�صاهم يف انت�صار املخدرات 

التي  ب��اجل��ه��ود  م�صيدة  اململكة،  يف  واجل��رمي��ة 

تعمل على جتفيف منابع هذه اجلرمية.

فيما نوه ع�صو التحالف، املحامي ريا�س 

ال�����ص��ب��ح، اإىل اأه��م��ي��ة ال��ك�����ص��ف ع���ن امل�����ص��ادر 

تهريب  عمليات  وراء  تقف  التي  الرئي�صية 

وترويج املخدرات، واإحالتهم جميعاً للق�صاء.

واأكد التحالف، الذي ي�صم جمموعة من 

منظمات املجتمع املدين ون�صطاء اجتماعيني 

اأهمية  ومتخ�ص�صني،  وخ���رباء  وقانونيني 

من  لكل  التهاون  وع��دم  القانونية  امل�صاءلة 

مي�س الأم��ن الوطني من الداخل واخل��ارج، 

وتغليظ العقوبات بحق املهربني واملروجني، 

م�����ع �������ص������رورة رف�������د اجل�����ه�����ود ال���ت���وع���وي���ة 

وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة مب��خ��اط��ر ت��ع��اط��ي امل���خ���درات 

واإدمانها.

  االنباط – عمان 

اأق������ر جم��ل�����س ه��ي��ئ��ة اع���ت���م���اد م��وؤ���ص�����ص��ات 

ب��اب  ال��ع��ايل و���ص��م��ان ج��ودت��ه��ا، ف��ت��ح  التعليم 

القبول لطلبة جدد يف تخ�ص�س اإر�صاد نف�صي 

وت���رب���وي/ال���دك���ت���وراه، وع��ل��م ن��ف�����س ت��رب��وي-

الرتبية/ واأ�صول  وتقومي/الدكتوراه،  قيا�س 

ماج�صتر، يف اجلامعة الأردنية.

تراأ�صها  التي  املجل�س يف جل�صته  كما وافق 

رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال��دك��ت��ور ظ��اف��ر ال�����ص��راي��رة، 

الأويل اخلا�س  العتماد  الأربعاء، على  اأم�س 

الجنليزية  ال��ل��غ��ة  ب��ك��ال��وري��و���س  لتخ�ص�س، 

اخلا�س  الع��ت��م��اد  وا���ص��ت��م��راري��ة  التطبيقية، 

الجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ب��ك��ال��وري��و���س  لتخ�ص�س 

ال��ري��ا���ص��ي��ة، يف جامعة  وال��رتب��ي��ة  واآداب����ه����ا، 

الرموك.

وواف�����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى الع��ت��م��اد اخل��ا���س 

يف  احل��ق��وق  ب��ك��ال��وري��و���س  لتخ�ص�س  الأويل 

وهند�صة  العقبة،  ف��رع   - الأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ة 

الطاقة املتجددة يف كلية احل�صن اجلامعية/ 

ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وا���ص��ت��م��راري��ة 

ب��ك��ال��وري��و���س  لتخ�ص�س  اخل���ا����س  الع��ت��م��اد 

امل��ح��ا���ص��ب��ة يف ج��ام��ع��ة اإرب����د الأه��ل��ي��ة، وع��ل��وم 

ل��وج�����ص��ت��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة الأمل���ان���ي���ة الأردن���ي���ة، 

وحما�صبة  اللوج�صتيات،  اإدارة  وماج�صتر 

دولية، واملوافقة على العتماد اخلا�س الأويل 

لتخ�ص�س، بكالوريو�س، ذكاء العمال وحتليل 

ال��ب��ي��ان��ات، وا���ص��ت��م��راري��ة الع��ت��م��اد اخل��ا���س 

لتخ�ص�س  ال�صتيعابية  ال��ط��اق��ة  وتخفي�س 

ب��ك��ال��وري��و���س ال��ع��ل��وم الإداري�������ة يف اجل��ام��ع��ة 

الأملانية الأردنية.

الأويل  اخلا�س  العتماد  املجل�س  اقر  كما 

احلا�صوب– ع��ل��م  ب��ك��ال��وري��و���س  ل��ت��خ�����ص�����س 

البرتا،  واملعزز يف جامعة  الواقع الفرتا�صي 

لتخ�ص�س  اخل��ا���س  الع��ت��م��اد  وا���ص��ت��م��راري��ة 

اجل��ام��ع��ة  يف  امل���خ���اط���ر  اإدارة  م���اج�������ص���ت���ر، 

والذكاء  البيانات  وعلم  ماأدبا،  يف  الأمركية 

ال����ص���ط���ن���اع���ي يف ج���ام���ع���ة الأم��������رة ���ص��م��ي��ة 

للتكنولوجيا، وماج�صتر التحاليل الطبية يف 

جامعة الزرقاء، واملوافقة على تن�صيب رئي�س 

جمل�س اأمناء كلية تدريب عمان بتجديد عقد 

تعيني الدكتور عبدالنا�صر حممد طه عميدا 

لكلية تدريب عمان/ كلية جامعية متو�صطة، 

لتخ�ص�س  اخل��ا���س  الع��ت��م��اد  وا���ص��ت��م��راري��ة 

دبلوم متو�صط القبالة يف كلي�ة الأمرة ثروت 

اجلامعية املتو�صطة اخلا�صة.

  نب�ض البلد  – عمان 

البادية  لتنمية  الها�صمي  ال�صندوق  وق��ع 

الأردن����ي����ة وم���رك���ز ت��ط��وي��ر الأع����م����ال، اأم�����س 

يف  امل�صرتك  للتعاون  تفاهم  م�ذكرة  الأربعاء، 

التي  والأن�����ص��ط��ة  وامل���ب���ادرات  ال��ربام��ج  تنفيذ 

ت�����ص��ب ب��خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي يف ال��ب��ادي��ة 

الأردن����ي����ة، ووف���ق���ا خل��ط��ة ع��م��ل م��ع��دة ل��ه��ذه 

الغاية.

ووق������ع امل�����ذك�����رة، م���دي���ر ع�����ام ال�����ص��ن��دوق 

املركز غالب  الفايز، ومدير عام  جمال طراد 

كا  من  املعنيني  من  ع��دد  بح�صور  حجازي، 

اجلانبني.

ومبوجب املذكرة، يتوىل ال�صندوق اإ�صراك 

وا�صتقطاب ال�صباب من مناطق البادية، وذلك 

املركز،  ينفذها  التي  ال����دورات  يف  للم�صاركة 

ومبا يتوافق مع املعاير وال�صروط املطلوبة، 

اإ�صافة اإىل التعاون بينهما يف اإجراء امل�صوحات 

مناطق  يف  اجلمعيات  دعم  لدرا�صة  امليدانية؛ 

البادية مب�صاريع اإنتاجية من قبل املركز .

الدغمي يستقبل وفدًا من أبناء 
األسرى الفلسطينيين

التحالف الوطني لمكافحة المخدرات 
يشيد بالحمالت األمنية

مجلس هيئة االعتماد يقر استمرارية 
االعتماد لتخصصات جامعية 

مذكرة تفاهم بين الصندوق 
الهاشمي لتنمية البادية ومركز 

تطوير األعمال  نب�ض البلد – عمان 

اأعلنت دائرة اجلمارك الأردنية اليوم عن 

للتجارة  الوطنية  ال��ن��اف��ذة  م�صروع  تطبيق 

الأردن، والذي  يف مركز جمرك معرب وادي 

الرقابية  للعمليات  �صامًا  دجم��اً  يت�صمن 

والإداري���������ة، واأمت���ت���ة ال���وث���ائ���ق وح��و���ص��ب��ت��ه��ا 

بالعملية  العاقة  ذات  اجل��ه��ات  جميع  ب��ني 

واخل��ا���س؛  ال��ع��ام  القطاعني  م��ع  اجلمركية 

اخل��دم��ة  ت��ق��دمي  وط��ري��ق��ة  ن��وع��ي��ة  لتح�صني 

للمتعاملني. 

وق������ال م���دي���ر م���رك���ز ع��م��ل��ي��ات ال���ن���اف���ذة 

ال��دك��ت��ور  ل��ل��ت��ج��ارة عقيد ج��م��ارك  ال��وط��ن��ي��ة 

تطبيق  م���ن  ال���ه���دف  اأن  ع��ل��ي��م،  اأب����و  م��ف��ل��ح 

م�صروع النافذة الوطنية للتجارة يف جمرك 

متميزة،  خدمات  تقدمي  الأردن  وادي  معرب 

الأعمال  مل�صاريع  الفر�س  املزيد من  وتوفر 

يف جم����ال ال���ت���ج���ارة واخل����دم����ات امل��ت��ن��وع��ة، 

وتعزيز كفاءة الرقابة التنظيمية على تدفق 

ال�����ص��ل��ع وح���رك���ة و���ص��ائ��ط ال��ن��ق��ل والأف������راد، 

واإدارة وقت العمليات الت�صغيلية بكل �صهولة 

وي�صر. 

الأردنية  اأّك��د مدير عام اجلمارك  ب��دوره 

على  الق�صاة  ج��ال  املهند�س  ج��م��ارك  ل��واء 

الأه���م���ي���ة ال��ك��ب��رة ل��ه��ذا امل�������ص���روع ال���رائ���د، 

للتجارة  متكاملة  اإلكرتونية  كمن�صة وطنية 

وال��ن��ق��ل وال���رب���ط ال��ب��ي��ن��ي، ت���واك���ب ال��ت��ط��ور 

حركة  وت�صهيل  التجارة،  مفاهيم  يف  العاملي 

ان�����ص��ي��اب��ه��ا يف ب��ي��ئ��ة ع��م��ل اآم���ن���ة، اخ��ت�����ص��رت 

ال��ك��ث��ر م���ن الإج���������راءات ل��ل��ت��خ��ل��ي�����س ع��ل��ى 

ممكن،  وج��ه��د  وق���ت  تكلفة  ب��اأق��ل  الب�صائع 

م���ع���رًب���ا ع���ن ام��ت��ن��ان��ه ل��ل��ج��ه��ود ال���ت���ي ت��ق��وم 

ب��ه��ا ال���ك���وادر اجل��م��رك��ي��ة يف ت��ق��دمي خ��دم��ات 

ج��ودة  وذات  م��ت��م��ي��زة،  اإل��ك��رتون��ي��ة  جمركية 

عالية وفًقا لأف�صل املعاير الدولية.

وجت����در الإ�����ص����ارة ب���اأن���ه ق���د مت ا���ص��ت��ك��م��ال 

للتجارة  الوطنية  ال��ن��اف��ذة  م�صروع  تطبيق 

يف ال���ع���دي���د م����ن امل����راك����ز اجل���م���رك���ي���ة م��ث��ل 

جمرك العقبة، جمرك عمان، جمرك املطار 

جابر  وجمرك  العمري،  جمرك  التخلي�س، 

الأردن،  وادي  م��ع��رب  جل���م���رك  ب���الإ����ص���اف���ة 

اجلمركية  املراكز  جميع  ت�صمل  خطة  �صمن 

ب��ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وت��ب�����ص��ي��ط الإج�������راءات 

بال�صر  م�صتمرة  ال���دائ���رة  واأن  اجل��م��رك��ي��ة 

وحت�صني  والتطوير،  التحديث  خطى  على 

حو�صبة  خ��ال  م��ن  وفاعلية،  بكفاءة  الأداء 

مثالية  خدمة  اإىل  للو�صول  اأعمالها  كافة 

تقدم ملتلقي اخلدمة.

الجمارك تعلن عن تطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة 
في جمرك معبر وادي األردن
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نقابة الخدمات: بدل الخدمة بالقطاع السياحي جزء من 
الراتب وحق للعمال

نب�ض البلد  – عمان 

ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات  للعاملني يف  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  ق��ال��ت 

حق  ال�سياحي،  بالقطاع  اخل��دم��ة  ب��دل  اإن  احل���رة،  وامل��ه��ن 

ال�����س��ه��ري، وذل��ك  ال��رات��ب  ل��ل��ع��ام��ل��ني، وج���زء م��ن  مكت�سب 

مبوجب قرار �سادر عن ديوان الت�سريع والراأي، وال يجوز 

التعدي عليه اأو امل�سا�س به حفاظا على اأجور العمال.

واأو����س���ح رئ��ي�����س ال��ن��ق��اب��ة خ��ال��د اأب����و م���رج���وب، يف ب��ي��ان 

�سحفي، اأم�س االأربعاء، اأن بدل اخلدمة، وفقا لقرار ديوان 

وت��ع��د ج��زءا  ب��ال��ق��ط��اع،  وال�����راأي، ح��ق للعاملني  ال��ت�����س��ري��ع 

اأ�سيال من الراتب ال�سهري وتدخل �سمن االأجر اخلا�سع 

للعاملني  مكت�سب  ح��ق  اأن��ه  م�سددا  االجتماعي،  لل�سمان 

القطاع  يف  به  معمول  هو  كما  عاما،   30 منذ  اعتماده  ومت 

ال�سياحي على م�ستوى دول العامل.

و����س���دد ع��ل��ى ����س���رورة اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر ب���ق���رار ن�����س��ب��ة ب��دل 

تخفي�سها  ج��رى  ال��ت��ي  ب��امل��ئ��ة،   10 اإىل  واإع��ادت��ه��ا  اخل��دم��ة 

باملئة مبوجب قرار حكومي نظرا لتداعيات جائحة   5 اإىل 

ال�سياحية  امل��ن�����س��اآت  يف  ال��ع��م��ال  اأج����ور  اأن  م��وؤك��دا  ك���ورون���ا، 

والذين يتجاوز عددهم ال� 50 األفا، ت�سررت ب�سكل كبري مع 

وحت�سني  املادي  الدعم  ي�ستحقون  واأنهم  التخفي�س،  قرار 

اخلدمة  ب��دل  م��ن  باملئة   3 اأن  حيث   ، معي�ستهم  م�ستوى 

تذهب الأ�سحاب العمل.

البنك  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال��ب��ي��ان��ات  اأح����دث  اأن،  اإىل  ول��ف��ت 

ال�سهور  خالل  ال�سياحي  الدخل  ارتفاع  اإىل  ت�سري  املركزي 

ال�سبعة االأوىل من العام احلايل بن�سبة جتاوزت 200 باملئة، 

ال��ذي  االأم���ر   ،2021 ع��ام  املا�سية م��ن  ال��ف��رة  م��ق��ارن��ة م��ع 

يجب اأن ينعك�س على اأجور العمال بعودة بدل اخلدمة دون 

تخفي�س. واأ�ساف، “دعم املنتح ال�سياحي الوطني يجب اأن 

ال يكون على ح�ساب حقوق العمال، بل من خالل تخفي�س 

حت�سني  اأن  مبينا  امل��ق��دم��ة،  ال�����س��ي��اح��ي��ة  اخل��دم��ات  اأ���س��ع��ار 

القطاع  منو  يعزز  العاملني  حقوق  وحماية  العمل  ظروف 

ويزيد يف جودة اخلدمة.

واأو�سح اأبو مرجوب، اأن العامني املا�سّيني �سهدا الكثرَي 

التالعب  ال��ع��م��ال��ي��ة، منها  احل��ق��وق  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اوزات  م��ن 

اخلدمة  ب��دل  يف  ن�سبتهم  م��ن  العمال  وح��رم��ان  ب��االأج��ور، 

اأرباح املن�ساآت على ح�سابهم. لزيادة 

ال�سياحية  امل��ن�����س��اآت  يف  ال��ع��م��ل  اأ���س��ح��اب  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

مقابل  االأ�سلية  ن�سبتها  اإىل  اخل��دم��ة  ب��دل  اإع���ادة  رف�سوا 

8 باملئة  االإبقاء على �سريبة املبيعات املرتبة عليهم بقيمة 

بدال من 16باملئة ، حيث ُخف�ست ن�سبة بدل اخلدمة، والتي 

هي حق للعمال، مقابل تخفي�س ن�سبة ال�سريبة، التي هي 

اخلدمة  ب��دل  بني  الربط  يتم  اأن  راف�سا  للحكومة”،  حق 

وال�سريبة.

إدارية االئتمان العسكري توزع 
العوائد نصف السنوية

نب�ض البلد  – عمان 

ق������ررت ال���ه���ي���ئ���ة االإداري�����������ة ل�����س��ن��دوق 

االئ���ت���م���ان ال��ع�����س��ك��ري مم��ث��ل��ة ب��رئ��ي�����س��ه��ا 

اأح���م���د احلنيطي  ي��و���س��ف  ال���رك���ن  ال���ل���واء 

للعام  االأول  الن�سف  ع��ن  ال��ع��وائ��د  ت��وزي��ع 

احل�سابات  يف  لديه  املودعني  على  احل��ايل 

�سريحة  4.5 % الأعلى  بن�سبة  اال�ستثمارية 

َجْل.
َ
ودائع اِلأ

وت�����س��ت��ن��د ح�������س���اب���ات ال�������س���ن���دوق مل���ب���داأ 

ال�سريعة  اأح���ك���ام  م��ع  امل��ت��واف��ق  امل�����س��ارب��ة 

االإ�سالمية.

وق������ال م���دي���ر ع�����ام ال�������س���ن���دوق م��ه��ن��د 

����س���ح���ادة، ان����ه ب���االإ����س���اف���ة اىل اخل���دم���ات 

ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ال���ت���ي ي���ق���دم���ه���ا ال�������س���ن���دوق 

الغاية  حتقيق  اإىل  ن�سعى  للم�ستفيدين، 

ت�سجيع  وه����ي  اأج���ل���ه���ا  م���ن  ����َئ  ْن���������سِ
ُ
اأ ال���ت���ي 

م��ن��ت�����س��ب��ي ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة - 

االأم��ن��ي��ة على  واالأج��ه��زة  ال��ع��رب��ي  اجلي�س 

مب�ستوى  ل��الرت��ق��اء  واال�ستثمار  االدخ���ار 

اأف�سل لهم. معي�سي 

املوزعة  العوائد  ن�سب  “جاءت  واأ�ساف، 

مناف�سة   2022 ل��ع��ام  االأول  ال��ن�����س��ف  ع��ن 

وم�����س��ج��ع��ة وت��ع��ك�����س امل�����الءة امل��ال��ي��ة ال��ت��ي 

ذات  مالية  كموؤ�س�سة  ال�سندوق  بها  يتمتع 

اأداء متني”.

رقم العدد 276  2022 /  8  /  18 اخلمي�س  

االعالين
08 االحد   12/ 12 / 2021

رقم العدد   5899

العالناتكم

 يف 

065606300
065606301

إعالن صادر عن  مصفي عام الشركات

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

ح�سني  منتهى  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

�سجل  يف   )9492( الرقم  حتت  وامل�سجلة  و�سريكها   مكن�ست 

�سركات التو�سية الب�سيطة تاريخ 2002/5/28 ورقمها الوطني 

على  اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء  جميع  بان   )200080887(

ال�سيد  وتعيني   2022/8/17 بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل 

ن�سرين مروان الكردي م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ املدينة 

: )عمان( ال�سارع : )اجلاردنز( البناية : )( 

خلوي: )0777824748( �ص.ب : ) ( الرمز الربيدي : ) ( 

الربيد اللكرتوين :

                       Nesreenakkudri94@yahoo.com
م�شفي ال�شركة 

ن�سرين مروان الكردي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

حللول  الباهر  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الأع��م��ال  

قد    2009/9/1٦ بتاريخ    )19٦93( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2022/7/17 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

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

حامت حممود جمعة دب�ص  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو 

ام اذينة – �سارع �سط العرب – عمارة رقم 20 

الطابق الثاين – هاتف 0777477003

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )2٦4/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  �سحن للتجارة الدولية ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 50127( بتاريخ ) 

)2018/1/10

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد عزيز را�سم الناظر

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سويفية – �سارع عبدالرحيم احلاج 

حممد – بناية الواحة 2 –مكتب 30٦ – هاتف 079٦430450 

0791102972 -

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن  مصفي عام الشركات

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

عيا�ص  ابراهيم  خالد  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   1997

�سركات  �سجل  يف   )122875( الرقم  حتت  وامل�سجلة  و�سريكه  

 )200187995( الوطني  ورقمها   2022/7/17 تاريخ  ت�سامن 

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

2022/87/17 وتعيني ال�سيد خالد ابراهيم  وت�سفيتها بتاريخ 

 : املدينة  والتبليغ  للتبلغ  وعنوانه  لها  م�سفيا  عيا�ص  عيا�ص 

)عمان( ال�سارع : )عماد الدين الزنكي( البناية : )33( 

خلوي: )0795515734( �ص.ب : ) ( الرمز الربيدي : ) ( 

                      kiyyash@gmail.com : الربيد اللكرتوين

م�شفي ال�شركة 

خالد ابراهيم عيا�ص عيا�ص

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

و�سريكته   العرق�سو�سي  حت�سني  مهند  �سركة  ب��ان  وال��ت��ج��ارة 

الرقم  حت��ت  ب�سيطة  تو�سية  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

لإج��راءات  بطلب  تقدمت    2014/3/10 بتاريخ   )177٦7(

التغيريات التالية :

العرق�سو�سي  حت�سني  مهند   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكته

اإىل �سركة : مهند حت�سني العرق�سو�سي و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5٦002٦0

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )2٦4/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة الباهر حللول الأعمال   ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 19٦93 ( بتاريخ 

)2009/9/1٦ (

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حامت حممود جمعة دب�ص

عنوان امل�سفي : ام اذينة – �سارع �سط العرب – عمارة رقم 20  - 

الطابق 2 – هاتف : 0777477003

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )2٦4/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  لوكا للبيتزا واملعجنات ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 52735 ( بتاريخ ) 

)2018/10/17

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

نايل  �سهم  وال�سيد  العواملة  ال�سركة : حممد عواد  م�سفي  ا�سم 

ال�سواحلة جمتمعني ومنفردين

عنوان امل�سفي : عمان – اجلاردنز – جممع نا�سر التجاري عمارة 

 079991318٦ –  0798332237 – ارقام الهواتف :  رقم 85 

– �سندوق   5514529 – فاك�ص   5514٦24 هاتف الر�سي :   –
بريد ) 1142( – رمز بريد ) 11947( 

م�شفي ال�شركة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة ابراهيم نصر وشركاه ذ.م.م 

السادة الشركاء  :
ا�سارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2022/8/17 من �سركاء ميلكون اكرث من 

لالجتماع  العادية  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�سمن  ال�سركة  راأ�سمال  من   %25

ا�ستنادًا لحكام البند رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة 

وال�سركات  العامة  امل�ساهمة  لل�سركات  املديرين  وهيئات  الدارة  وجمال�ص 

وزير  عن  ال�سادرة  املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة 

ال�سناعة والتجارة والتموين ال�سادرة ا�ستنادا لحكام البند)2( من الفقرة 

قانون  احكام  مبقت�سى  وال�سادر   2020 ل�سنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  ثانيا 

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

ال�سبت املوافق 2022/8/27 ال�ساعة الواحدة ظهرا يف مقر ال�سركة الكائن 

املوا�سيع  لبحث  وذل��ك   ، املزيك  نزيه  �سارع   – ال�سباط  حي   – الزرقاء  يف 

التالية :

انتخاب هيئة مديرين لل�سركة  . 

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

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
مراقب عام الشركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )2٦4/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   اللياقة  �ستوديو  �سركة   دائني  من  اأرجو 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 48025 ( بتاريخ 

)2017/٦/13 (

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

نايل  �سهم  وال�سيد  العواملة  ال�سركة : حممد عواد  م�سفي  ا�سم 

ال�سواحلة جمتمعني ومنفردين

عنوان امل�سفي : عمان – اجلاردنز – جممع نا�سر التجاري عمارة 

 079991318٦ –  0798332237 – ارقام الهواتف :  رقم 85 

– �سندوق   5514529 – فاك�ص   5514٦24 هاتف الر�سي :   –
بريد ) 1142( – رمز بريد ) 11947( 

م�شفي ال�شركة

اعالن دعوة لعطاء رقم )6 / هـ / 2022( الخاص باعمال تنفيذ البنية التحتية 
للمنطقة التجارية يف منطقة العقبة ) الثامنه – التجارية املستحدثة ( 

تدعو �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة املقاولني امل�سنفني لدى دائرة العطاءات احلكومية / وزارة ال�سغال العامة وال�سكان يف جمال 

الطرق تخ�س�ص ان�ساء و�سيانة الطرق بالفئة اخلام�سة فما فوق ويف جمال مياه و�سرف �سحي تخ�س�ص مياه و�سرف �سحي بالفئة اخلام�سة فما 

فوق ويف جمال الكهروميكانيك والطاقة املتجددة تخ�س�ص كهرباء بالفئة الرابعة فما فوق )جمتمعني او موؤتلفني ( الراغبني يف ال�سرتاك يف 

العطاء اعاله مراجعة مديرية العطاءات الهند�سية يف �سلطة العقبة القت�سادية اخلا�سة للح�سول على ن�سخة العطاء م�سطحبني معهم : 

- �سهادة ت�سنيف املقاول من دائرة العطاءات احلكومية للعام 2022 �سارية املفعول 

- تفوي�ص ر�سمي ا�سل من ال�سركة او مبوجب �سورة مع ختم ا�سل ال�سركة او احد الطراف الئتالف مبوجب اتفاقية الئتالف املبدئية و�سهادة 

ت�سنيف �سارية املفعول لطراف الئتالف او ال�سركة املنفردة ي�سمح حلامله ب�سراء وا�ستالم وثائق العطاء 

- اتفاقية الئتالف )مبدئية( بني ال�سركات املوؤتلفة و�سهادة ت�سنيف �سارية املفعول لطراف الئتالف يف التفاقية 

وذلك طبقا ملا يلي :  

1_ رقم وا�سم العطاء : )٦ / ه� / 2022( اخلا�ص باعمال تنفيذ البنية التحتية للمنطقة التجارية يف منطقة العقبة ) الثامنه – التجارية 

امل�ستحدثة (  

2 – و�سف العمل : اعادة تق�سم الرا�سي اخلا�سة مبنطقة امل�سروع من ارا�سي مدينة العقبة ومب�ساحة كلية )1٦( دومن والواقعة على �سارع المري 

ح�سني يف منطقة العمار الثامنة اىل قطع ارا�سي جتارية وكما هو مو�سح يف املخططات الت�سميمية كما وي�سمل امل�سروع جميع اعمال تو�سيل 

خدمات البنية التحتية وت�سمل اعمال �سبكات ال�سرف ال�سحي و�سبكات مياه المطار و�سبكات املياه وجميع اعمال البنية التحتية الكهربائية 

وتتلخ�ص العمال بالنقاط التالية : 

- مواقف ا�سطفاف مب�ساحة )7400( مرت مربع 

- �سبكة ال�سرف ال�سحي بطول اجمايل )481( م 

- حمول كهربائي خارجي 

- لوحات توزيع الكهرباء الرئي�سية والقطع 

- نظام الت�سالت 

- نظام النارة اخلارجية 

- الكوابل الرئي�سية 

وح�سب ما هو مبني بوثائق العطاء وجداول الكميات املرفقة 

3_ ثمن ن�سخة العطاء : )200( مائتي دينار غري م�سرتدة 

4_ كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�شدق بقيمة )8000(ثمانية الف دينار 

5 – يف حال تقدمي �سيك بدل من كفالة دخول املناق�سة فيجب ان يكون هذا ال�سيك �سيكا م�سدقا �سادرا عن م�سرف معتمد لدى البنك املركزي 

وان يكون با�سم املناق�ص املتقدم للعطاء )كما هو يف �سهادة الت�سنيف( 

او با�سم الئتالف ومثبتا عليه ا�سم العطاء ورقمه وبخالف ذلك فلن يقبل هذا ال�سيك و�سيتم رف�ص العر�ص 

٦ – على املناق�ص امل�سرتك يف العطاء التاكد من �سالمة الوثائق واكتمالها عند �سراء ن�سخته 

7- على املناق�ص ان يقدم الن�سخة ال�سلية من وثائق العطاء خمتومة وموقعة من قبله ح�سب ال�سول 

الدرا�سات  ق�سم  رئي�ص  مع  بالتن�سيق   2022/8/22 يف  الواقع  الثنني  يوم  �سباح  ع�سر  احلادية  ال�ساعه  للمتقدمني  املوقع  لزيارة  التجمع   –  8

امل�ساريع والعطاءات الهند�سية م . معن الفقرا / مديرية العطاءات الهند�سية 

9- اخر موعد لقبول ال�ستف�سارات اخلطية من قبل املقاولني املتقدمني للعطاء ال�ساعه الثانية ع�سر من ظهر يوم الثالثاء الواقع يف 2022/8/23 

tender@aseza.JO  الربيد اللكرتوين على العنوان التايل ،

10- تودع العرو�ص يف �سندوق العطاءات الكائن يف ق�سم اللوازم يف ال�سلطة مبوعد ل يتجاوزال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر يوم الربعاء املوافق 

2022/9/7 وعلى املقاول املحال عليه العطاء وقبل الحالة تقدمي وثيقة ائتالف م�سدقة ح�سب ال�سول يف حال كان العر�ص الفائز مقدم على 

�سكل ائتالف

11- يحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء دون ابداء ال�سباب ودون ان يرتتب على هذا اللغاء اية مطالبات مالية او قانونية 

12- على املقاولني او �سركات الئتالفات امل�ساركة يف العطاء متابعة موقع ال�سلطة اللكرتوين 

 )www.aseza.jo( لالطالع على وثائق العطاء واحل�سول على اية مالحق ت�سدرلحقا للعطاء 

13- يرجى العلم ان العطاء يطبق عليه نظام اللوازم وال�سغال رقم )4( ل�سنة 2001 املعمول به يف �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة 

والتعليمات ال�سادرة مبوجبه والت�سريعات النافذة املفعول يف اململكة الردنية الها�سمية )نظام امل�سرتيات احلكومية رقم)8( ل�سنة 2022 ال�شادر 

مبقت�سى املادتني )114 و 120( من الد�ستور والتعليمات املنبثقة من النظام نف�سة والتعليمات ال�سادرة مبوجبه( ويلغى اي عبارة نظام ال�سغال 

احلكومية اينما ترد يف الوثائق 

14- على املقاول ان يراعي جميع التعاميم والتعديالت واللغاءات وال�سافات ال�سادرة عن وزارة ال�سغال العامة وال�سكان ودائرة العطاءات 

احلكومية فيما يخ�ص عقد املقاولة املوحد )2013( الن�سخة املعدلة ويعترب م�سوؤول عن اللتزام بها والتقيد بها منذ تاريخ طرح العطاء 

وتفضلوا بقبول االحرتام
م.نايف احمد بخيت 
رئيس مجلس املفوضني 
محمد غالب ابو طالب 
املفوض االداري واملالي



50االقت�صادي

األردني الكويتي يشارك في رعاية وحضور مؤتمر ومعرض 
FinConJo التكنولوجيا المالية االردني

بحضور الفريق الوزاري االقتصادي 

صناعة األردن وعمان تكّرمان محافظ البنك المركزي السابق

فتح باب التسجيل في الفوج الثاني من حاضنة 
أورنج للذكاء االصطناعي

نب�ض البلد  – عمان 

رع��اي��ة  ال��ك��وي��ت��ي يف  الأردين  ال��ب��ن��ك  ���ش��ارك 

املالية  التكنولوجيا  ومعر�ض  موؤمتر  وح�شور 

يومي  اقيم  وال���ذي   FinConJo االردين   

10/8/2022-9  يف فندق �شانت ريجي�ض – 
عمان، حتت رعاية رئي�ض هيئة الأركان امل�شرتكة 

للتنظيم والتخطيط واملوارد الدفاعية، ورئي�ض 

اإدارة �شركة ) �شوفك�ض ( بح�شور وزير  جمل�ض 

الق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي وال����ري����ادة، ومم��ث��ل��ن عن 

ال�شركاء والداعمن واملهتمن.

وتكمن اأهمية هذا املوؤمتر يف توفري من�شات 

ل��ل��ت��وا���ش��ل والإل����ت����ق����اء، وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة 

وال���رام���ج وامل��ن�����ش��ات ال��ت��ي ت��ه��م ال��ق��ط��اع امل��ايل 

واإتاحة  عموماَ،  ال�شيراين  والأم��ن  خ�شو�شاَ، 

املعنية لتبادل اخل��رات. هذا  الفر�شة للجهات 

حيث كان حجم الإقبال على امل�شاركة واحل�شور 

ل��ه��ذا امل��وؤمت��ر ن��ح��و 600 م�����ش��ارك واأك����ر من 

للحدث،  وداعمة  عار�شة  وموؤ�ش�شة  �شركة   45
ق���دم���وا خ��ا���ش��ة  27 م��ت��ح��دث��اَ  ب��الإ���ش��اف��ة ل 

التحديثات  اآخ��ر  على  ال�شوء  واأل��ق��وا  خراتهم 

يف جمال تطبيقات التكنولوجيا املالية واأمنها، 

واأ���ش��ال��ي��ب ح��م��اي��ت��ه��ا. ه���ذا وق���د ت��واج��د البنك 

ع��ر���ض  ل����ه،  خ���ا����ض  ب��ج��ن��اح  ال��ك��وي��ت��ي  الأردين 

احل�شور  على  ومنتجاته  خدماته  خاله  م��ن 

والزوار واملهتمن.

يف  الكويتي  الأردين  البنك  م�شاركة  وتعتر 

يف  الجتماعية  م�شوؤوليته  �شمن  احل��دث  ه��ذا 

دعم الفعاليات القت�شادية وموؤ�ش�شات املجتمع 

املتاحقة  ال��ت��ط��ورات  ظ��ل  يف  �شيما  ل  امل����دين، 

ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف جم����ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

املالية، وت�شارع وترية التحول الرقمي للبنوك، 

الب��ت��ك��ارات  م��ن  امل��زي��د  ال��ع��امل  �شي�شهد  ح��ي��ث 

التحول  ا�شبح  حيث  امل�شرفية.  اخل��دم��ات  يف 

ملركز  الرئي�شية  امل��وؤ���ش��رات  �شمن  م��ن  الرقمي 

البنك التناف�شي وح�شته ال�شوقية وموؤ�شر على 

كفائته يف تقدمي خدماته امل�شرفية، وما يعك�شه 

التناف�شية  ال��ب��ن��ك  م��وؤ���ش��رات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ذل���ك 

م��ن اأرب���اح وراأ����ض م��ال، وزي���ادة اأع���داد العماء، 

واملنتجات امل�شرفية وتنوعها.

ويف خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات ه���ذا امل��وؤمت��ر مت تكرمي 

اجل���ه���ات  ك����اأح����د  ال���ك���وي���ت���ي  الأردين  ال���ب���ن���ك 

واملوؤ�ش�شات الداعمة وامل�شاركة يف هذا احلدث . 

االنباط – عمان 

الأردن وع��م��ان  رئ��ي�����ض غ��رف��ت��ي ���ش��ن��اع��ة  ك����ّرم 

املهند�ض فتحي اجلغبري، حمافظ البنك املركزي 

ال�شابق الدكتور زياد فريز.

وق����ال اجل��غ��ب��ري، خ���ال ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ال��ذي 

اأقيم اأول اأم�ض الثاثاء، يف نادي امللك ح�شن، اإن 

الدكتور فريز من ال�شخ�شيات الأردنية التي لعبت 

دورا مهماً يف م�شرية القت�شاد الأردين، من خال 

للبنك  حمافظا  واآخرها  املواقع  خمتلف  يف  عمله 

املركزي.

عمله  وخ�����ال  ف���ري���ز  ال���دك���ت���ور  اإن  واأ�����ش����اف 

حمافظا للبنك املركزي، دعم القطاع ال�شناعي يف 

مرحلة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، من 

خال اإجراءاته التي لم�شت احتياجات القطاعات 

القت�شادية ، و�شاهمت يف توفري ال�شيولة الازمة 

لتخطي تبعات هذه الأزمة.

م���ن ج��ه��ت��ه اأع�����رب ال��دك��ت��ور ف��ري��ز ع���ن �شكره 

القطاع  اأهمية  على  موؤكدا  امل��ب��ادرة،  لهذه  الكبري 

ال�����ش��ن��اع��ي يف ال��ت�����ش��غ��ي��ل وت��ول��ي��د ف��ر���ض ال��ع��م��ل 

للمواطنن.

واأ����ش���ار اإىل ح��ر���ض ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ع��ل��ى دع��م 

ال��ق��ط��اع��ات الإن��ت��اج��ي��ة، ���ش��واء م��ن خ��ال برنامج 

ال��ب��ن��ك ل��ت��م��وي��ل ودع����م ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة، 

ومت��وي��ل  الت�شغيلية  ال��ن��ف��ق��ات  مت��وي��ل  و���ش��م��ول��ه 

ال�شركات  دع��م  برنامج  اأو عر  العامل  امل��ال  راأ���ض 

باأ�شعار  التمويل  تقدم  التي  واملتو�شطة  ال�شغرية 

فائدة خمف�شة وفرتات �شماح طويلة.

القت�شادي  ال��وزاري  الفريق  التكرمي  وح�شر 

من وزراء التخطيط واملالية وال�شناعة والتجارة 

اللجنة  ورئ��ي�����ض  ال��رق��م��ي،  والق��ت�����ش��اد  والتموين 

ورئي�ض  الأع��ي��ان،  جمل�ض  يف  والقت�شادية  املالية 

وحمافظ  النيابية،  وال�شتثمار  القت�شاد  جلنة 

�شرك�ض،  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  الأردين  امل��رك��زي  البنك 

وعمان،  الأردن  �شناعة  غرفتي  جمل�ض  واأع�شاء 

الأردنين  الأعمال  ورج��ال  ال�شناعين  من  وعدد 

والعراقين.

نب�ض البلد  – عمان 

ب���اب  ف���ت���ح  ع����ن  الأردن  اأورجن  اأع����ل����ن����ت 

الت�شجيل يف الفوج الثاين من حا�شنة اأورجن 

ال�شركة  م�شاريع  اأح��د  ال�شطناعي،  للذكاء 

امل��ج��ان��ي��ة ال��داع��م��ة ل��ل��م�����ش��اري��ع ال���ري���ادي���ة يف 

جم����ال ال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي ال�����ذي ت����زداد 

ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه وا���ش��ت��خ��دام��ات��ه ع��امل��ي��اً ب��اع��ت��ب��اره 

فيه  ا�شتكملت  والتي  هاماً،  اقت�شادياً  راف��داً 

م�شاريع  ت�شّمن  ال���ذي  م�����ش��ريةال��ف��وج��الأول 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا  م��ب��ت��ك��رة مت  اأف���ك���ار  ذات  م��ت��ن��ّوع��ة 

با�شتخدام   الذكاء ال�شطناعي.

وت���ه���دف ح��ا���ش��ن��ة ال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي 

ال�����ش��ن��دوق الأردين  ب��ال�����ش��راك��ة م��ع  امل��م��ّول��ة 

مع  بال�شراكة  ت�شميمها  مت  وال��ت��ي  ل��ل��ري��ادة 

لتعزيز  للتكنولوجيا،  �شمية  الأم��رية  جامعة 

الأفكار  تطوير  مرحلة  يف  الريادين  فر�ض 

املبكرة، ف�شًا  املرحلة  النا�شئة يف  وال�شركات 

متويل  احل�شولعلى  يف  ف��ر���ش��ه��م  زي����ادة  ع��ن 

الت�شبيك  ف��ر���ض  اإىل  وال��و���ش��ول  ا�شتثماري 

ت���ط���وي���ر ح����ل����ول جم���دي���ة  ل���ت�������ش���اع���ده���م يف 

وجمتمعياً. اقت�شادياً 

اإىل  الن�������ش���م���ام  يف  ل���ل���راغ���ب���ن  ومي����ك����ن 

احل��ا���ش��ن��ة م���ن ال���ري���ادي���ن ال���ذي���ن مي��ل��ك��ون 

ال�شطناعي  بالذكاء  اأفكارم�شاريعمخت�شة 

من  اأق���ل  م��ن��ذ  امل�شجلة  النا�شئة  وال�����ش��رك��ات 

ال��ذي  ال��راب��ط  خ���ال  م��ن  الت�شجيل  ع��ام��ن 

و�شفحة اأورجن  �شفحات  على  م�شاركته  متت 

م��ن�����ش��ات  ع���ل���ى   BIG by Orange
�شتختار  اإذ  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل  وم��واق��ع 

على  ب��ن��اًء  حم���دوداً  ع���دداً  ذل��ك  بعد  ال�شركة 

الن�شمام. معايري 

وي���ت���ك���ون ب���رن���ام���ج احل��ا���ش��ن��ة م���ن ث��اث 

م��رح��ل��ة  الأوىل  ع����ام،  مل����دة  ت�����ش��ت��م��ر  م���راح���ل 

ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات ال��ت��ق��ن��ي��ة الأ���ش��ا���ش��ي��ة متتد 

لأرب����ع����ة اأ����ش���ه���ر ح���ي���ث ي���ت���م ال���رتك���ي���ز ف��ي��ه��ا 

ال������رجم������ة يف جم����ال  ل�����غ�����ات  ت����ع����ل����م  ع����ل����ى 

الآيل  وال����ت����ع����ل����م  ال�����ش����ط����ن����اع����ي  ال������ذك������اء 

 Machine Learning(والعميق

وع��ل��م   )and Deep Learning
ملدة  الثانية  املرحلة  وثّم  ال�شخمة،  البيانات 

���ش��ه��ري��ن��ال��ت��ي ي��ت��م ال��رتك��ي��ز ف��ي��ه��ا ع��ل��ى دع��م 

الذكاء  بوا�شطة  واملنتجات  ال��رام��ج  تطوير 

ذل��ك��ال��ت��دري��ب��ع��ل��ى �شنع  ال���ش��ط��ن��اع��ي مب��ا يف 

املرحلة  واأخ��رياً  واختبارها،  الأولية  النماذج 

مع  اأ���ش��ه��ر   6 م���دة  يتمالعمل  ح��ي��ث  ال��ث��ال��ث��ة 

للحا�شنةمن  املن�شّمة  وامل�شاريع  الِفرق  بقية 

امل�شتثمرين. التو�ّشع والت�شبيك مع  اأجل 

واأكدت اأورجن الأردن حر�شها على موا�شلة 

ه�����ذا ال���رن���ام���ج وت��ط��ل��ع��ه��ا لط������اق ال���ف���وج 

الوطنية  ال�شرتاتيجية  اجلديدمتا�شياًمع 

للذكاء ال�شطناعي، و ذلك من خال توفري 

م�����ش��اح��ة م��ت��ك��ام��ل��ة لأ���ش��ح��اب امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي 

يف  وامل�شاهمة  امل�شتثمرين  ج��ذب  �شاأنها  م��ن 

�شبيل  البتكار يف  الوطني وت�شخري  القت�شاد 

ك��م��زّود  اأورجن  واأن  خا�شة  العملية،  احل��ل��ول 

رق��م��ي رائ���د وم�����ش��وؤول ت��ويل اه��ت��م��ام��اً ك��ب��رياً 

ل��ت��ط��وي��ر ال���ري���ادة ال��ت��ي ت�����ش��ّك��ل اأح����د حم���اور 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

لل�شباب الذين تعمل على متكينهم. ودعماً 
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منّصة زين تعقد برنامجين تدريبيين 
بلغات البرمجة

 4.1  مليون مسافر عبر مطار الملكة 
علياء حتى تموز

البريد األردني يطرح إصدارًا جديدًا 
من الطوابع التذكارية

جمعية رجال األعمال 
تبحث تعزيز العالقات االقتصادية 

األردنية الصربية

  نب�ض البلد  – عمان 

��ة زي����ن ل����اإب����داع )زي���ن���ك(،  ع���ق���دت م��ن�����شّ

ب��رن��اجم��ن ت��دري��ب��ي��ن م��ك��ّث��ف��ن يف ف��روع��ه��ا 

اخل��م�����ش��ة امل���ت���واج���دة يف اجل���ام���ع���ات، ت��ن��اول 

الرنامج الأول “لغة بايثون” والثاين “تعّلم 

ة  من�شّ اأك��ادمي��ي��ة  مظّلة  حت��ت  وذل��ك  الآلة”، 

زين لاإبداع.

وبح�شب بيان لل�شركة اأم�ض الأربعاء، تطلق 

وور���ض  تدريبية  دورات  ل��اإب��داع  زي��ن  ة  من�شّ

التي  تلك  �شيما  املجالت، ل  عمل يف خمتلف 

وتواكب  والطاب،  ال�شباب  اهتمامات  تنا�شب 

التطورات احلالية التي يطلبها �شوق العمل.

وا�شتمرت فعاليات الرناجمن على مدار 

بايثون”  “لغة  ب��رن��ام��ج  ا�شتمل  حيث  �شهر، 

على 25 �شاعة تدريبية، فيما ا�شتمل برنامج 

ت��دري��ب��ي��ة،  ���ش��اع��ة   24 ع��ل��ى  الآلة”  “تعّلم 

وطالبة من  170 طالباً  اأك��ر من  مب�شاركة 

اجلامعات الأردنية، والها�شمية، والريموك، و 

موؤتة، والبلقاء التطبيقية.

واأت���ي���ح���ت ال��ف��ر���ش��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ارك��ن 

الكمبيوتر  لغة  م��ه��ارات  اأح��دث  على  للتعّرف 

ولغات الرجمة، ومفهوم الذكاء ال�شطناعي 

وك��ي��ف��ي��ة ا���ش��ت��خ��دام��ه وت��ط��ب��ي��ق��ه يف احل��ي��اة 

لتعزيز  املختلفة  ال��ع��م��ل  وجم����الت  ال��ي��وم��ي��ة 

الفعالية والإنتاجية، حيث تتجه اليوم جميع 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات جلعل التعّلم الآيل جزءاً 

ال�شاملة  للروؤية  نظراً  عملياتها  من  اأ�شا�شياً 

يف  ودوره  العماء  �شلوك  ح��ول  يوفرها  التي 

دعم وتطوير املنتجات اجلديدة.

وتعد لغة بايثون من اأكر لغات الرجمة 

التي  اللغات  اأه��م  وم��ن  العمل،  �شوق  يف  طلباً 

املعلومات  اأم��ن  مبجال  املهتمون  ي�شتخدمها 

والقر�شنة الأخاقية.

  نب�ض البلد  – عمان 

 ا���ش��ت��ق��ب��ل م���ط���ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال����دويل 

ق����ادم����ن  م���������ش����اف����ري����ن   4،196،804
وم��غ��ادري��ن م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال��ع��ام وح��ت��ى مت��وز 

ب��امل��ئ��ة،   126.2 ن�����ش��ب��ت��ه  ب��ارت��ف��اع  امل��ا���ش��ي، 

املا�شي. مقارنة بالعام 

واأظ����ه����رت اأرق������ام ال�����ش��ف��ر ال�������ش���ادرة عن 

جم��م��وع��ة امل���ط���ار ال�����دويل اأم�������ض الأرب���ع���اء، 

38904 حركات،  ت�شجيل حركة الطائرات 

بذات  مقارنة  باملئة،   89.1 ن�شبتها  ب��زي��ادة 

الفرتة من العام املا�شي.

وو����ش���ل���ت ح���رك���ة ال�����ش��ح��ن اجل������وي، اإىل 

من  اأع��ل��ى  اأرق��ام��ا  م�شّجلة  ط��ن��ا   34371
املا�شي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�ض  يف  املحققة 

16.7 باملئة. بن�شبة 

  نب�ض البلد  – عمان 

ج��دي��داً  اإ�����ش����داراً  الأردين  ال��ري��د   ط���رح 

للبيع   2022 لعام  التذكارية  الطوابع  من 

للجمهور اعتباراً من �شباح اليوم اخلمي�ض.

وق����ال ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي ب��ا���ش��م ال��ري��د 

الأرب��ع��اء،  اأم�ض  بيان  يف  العزة  زه��ري  الأردين 

يف  ال���ري���ة  “الأزهار  ب��ع��ن��وان  الإ�����ش����دار  اإن 

ب�شكل  ط���واب���ع،   10 م��ن  وي��ت��ك��ون  الأردن”، 

والقيمة  قر�شا،   30 فئة  كل  وقيمة  �شيتات، 

الإجمالية لاإ�شدار 3 دنانري، بالإ�شافة اإىل 

اليوم الأول حيث يتكون الإ�شدار من  مغلف 

5 مغلفات، ومت ل�شق كل طابعن على مغلف، 

بدون  املغلفات  جمموعة  قيمة  تكون  وبذلك 

الطوابع 2،5 دينار، وقيمة جمموعة املغلفات 

مع الطوابع املل�شقة 5،5 دينار .

واأو�����ش����ح ال���ع���زة اأن�����ه ب���اإم���ك���ان ال��راغ��ب��ن 

املتعلقة  وامل���واد  الطوابع  ه��ذه  على  احل�شول 

�شركة  مبنى  يف  ال��ط��واب��ع  ق�شم  مراجعة  بها 

ال���ري���د ال��ك��ائ��ن يف امل��ق��اب��ل��ن ب��ج��ان��ب مبنى 

اإىل توفر  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  الإذاع�����ة 

ط��واب��ع ه��ذا الإ����ش���دار يف م��دي��ري��ة العا�شمة 

واللويبدة،  عمان،  جبل  الريدية،  املكاتب  يف 

وو���ش��ط ال��ب��ل��د، وم��ك��ة م����ول، وال��ع��ب��ديل، ويف 

م���دي���ري���ة ب���ري���د اإرب������د امل����رك����زي، وم��دي��ري��ة 

العقبة  بريد  ومديرية  امل��رك��زي،  ماأدبا  بريد 

املركزي، ومديرية بريد جر�ض املركزي.

نب�ض البلد  – عمان 

 ل���ق���اء ن��ظ��م��ت��ه ج��م��ع��ي��ة رج������ال الأع����م����ال 

الأردنين، اأم�ض الأربعاء، مبقرها، �شبل تعزيز 

ال��ع��اق��ات الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط اململكة 

قارة  �شرق  جنوب  الواقعة  �شربيا  وجمهورية 

اأوروبا.

ال��ذي ج��اء على هام�ض زي��ارة  ورك��ز اللقاء 

اأ�شحاب  و�شم  للمملكة؛  �شربي  جت��اري  وفد 

اأع����م����ال م���ن ال���ب���ل���دي���ن، ع��ل��ى اأب������رز ال��ف��ر���ض 

ال����ش���ت���ث���م���اري���ة امل�������ش���رتك���ة ب���ق���ط���اع ال����زراع����ة 

ب���الإ����ش���اف���ة لعقد  ال���غ���ذائ���ي���ة،  وال�������ش���ن���اع���ات 

اجتماعات قطاعية ثنائية للجانبن.

واأكد ع�شو جمل�ض اإدارة اجلمعية املهند�ض 

الأع��م��ال  اه��ت��م��ام رج���ال  ع��اب��دي��ن  عبداحلليم 

الأردنين بتعزيز العاقات الأردنية ال�شربية 

القت�شادية وال�شتثمارية والتجارية، م�شرياً 

لتكون  ك��ب��ريا  ج���ه���ودا  ت��ب��ذل  امل��م��ل��ك��ة  اأن  اإىل 

الأع��م��ال  مل��م��ار���ش��ة  لوج�شتيا  اإقليميا  م��رك��زا 

وال�شتثمار.

ال�شتثمارية  واحل���واف���ز  امل��زاي��ا  اإىل  ون���وه 

الأردن  ان��ف��ت��اح  ج��ان��ب  اإىل  باململكة  امل��ت��وف��رة 

بعدد  وارتباطه  العامل  باقي دول  على  جتارياً 

من التفاقيات التجارية على امل�شتوى العربي 

والإقليمي والدويل.

ب���الأردن  الغذائية  ال�شناعات  اأن  واأو���ش��ح 

تعتر من اأهم القطاعات، وتتكامل وترتابط 

اأخرى م�شاندة، ومتتلك  مع �شناعات عديدة 

املحلية  ال�����ش��وق  ح��اج��ات  تلبية  ع��ل��ى  امل���ق���درة 

برفد  وت�شهم  دول��ة   70 يقارب  ملا  والت�شدير 

وتعزيز الأمن الغذائي.

واأكد عابدين ا�شتعداد اجلمعية للتعاون مع 

الثنائية  اللقاءات  تنظيم  ال�شربي يف  اجلانب 

يف امل�شتقبل القريب خا�شة يف القطاعات التي 

الأ�شمدة  ومبقدمتها  تناف�شية  مبزايا  تتمتع 

والألب�شة واملن�شوجات وال�شناعات الكيميائية 

واملكونات ال�شيدلنية.

بدوره، اأ�شار ع�شو جمل�ض الإدارة املهند�ض 

ع��ب��د ال��رح��ي��م ال��ب��ق��اع��ي اإىل رغ��ب��ة ال��ق��ط��اع 

اجل���ان���ب  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  الأردين  اخل����ا�����ض 

ال�شربي خا�شة مع متتع الأردن بعدد متنوع 

م��ن ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة ال���واع���دة التي 

تزخر بالعديد من الفر�ض ال�شتثمارية.

وبن اأن الأردن يتمتع مبوقع ا�شرتاتيجي 

املقومات  وميتلك  كما  املنطقة  دول  يف  مهم 

التي جتعله مركزاً جتارياً وا�شتثمارياً متميزاً 

كونه ي�شكل وجهة اآمنة لا�شتثمار، لفتاً اإىل 

اأنه يجري حالياً العمل على تطوير الأنظمة 

ال�شتثمارية  بالبيئة  املتعلقة  والت�شريعات 

بال�شراكة مع القطاع اخلا�ض.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اأك�����دت م�����ش��اع��د م��دي��ر غ��رف��ة 

ال����ت����ج����ارة وال�������ش���ن���اع���ة يف ����ش���رب���ي���ا دان���ي���ي���ا 

�شرتيزاك، اأهمية تعزيز التعاون امل�شرتك بن 

واأن�شطة  م�شاريع  باإقامة  ي�شهم  ومبا  البلدين 

جتارية، م�شرية اإىل اأن الهدف من زيارة الأردن 

ه��ي ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة التي 

بديلة  اأ���ش��واق  ع��ن  والبحث  ب��اده��ا  بها  تتميز 

لا�شترياد خا�شة ال�شلع الأولية واملواد اخلام.

ق��ام  ال�����ش��رب��ي  اجل���ان���ب  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 

ب��درا���ش��ة ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة امل��ه��ت��م بها 

امل�شرتك  بالتعاون  وي��رغ��ب  اخل��ا���ض  القطاع 

ال�شناعات  اأهمها قطاع  الأردن ومن  فيها مع 

الإن�شاءات  الزراعي وقطاع  والقطاع  الغذائية 

اإىل جانب ال�شياحة العاجية.

ب��ت��ج��رب��ة  ي��ت��م��ت��ع  الأردن  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

والتي  العاجية  ال�شياحة  جم��ال  يف  مم��ي��زة 

منها  ال�شتفادة  من  ال�شربي  اجلانب  يرغب 

الأل��ب�����ش��ة  ب��ق��ط��اع  الأردن  مت��ي��ز  ج���ان���ب  اإىل 

الهامة  املعدنية  ال���روات  م��ن  بعدد  ومتتعها 

كالفو�شفات.

واأك����دت ���ش��رتي��زاك، ���ش��رورة الت��ف��اق على 

ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات منظمة دوري����ة ع��ل��ى الأق���ل 

البلدين  يف  الأع���م���ال  جمتمعي  ب��ن  ���ش��ن��وي��اً 

لتحقيق ال�شتفادة املرجوة.

وزارة  يف  الرتويجي  اخلبري  وا�شتعر�شت 

اأهم املزايا  ال�شتثمار املهند�شة لينا �شحاتيت، 

املوقع  واأهمية  الوطني  لاقت�شاد  التناف�شية 

ال�شرتاتيجي للمملكة وانفتاحه التجاري من 

والتفاقيات  احل��رة  التجارة  اتفاقيات  خ��ال 

يتمتع  التي  والعاملية  النطاق  وا�شعة  الثنائية 

ك��ال��ولي��ات  ال�����دول  م���ع خم��ت��ل��ف  الأردن  ب��ه��ا 

املتحدة وكندا و�شنغافورة.

جيدكو توقع اتفاقيات الدعم لمشاريع في مختلف المحافظات
نب�ض البلد  – عمان 

امل�شاريع  لتطوير  الأردن��ي��ة  املوؤ�ش�شة  قامت 

 16 مع  اتفاقيات  بتوقيع  اليوم  القت�شادية 

من  الأوىل  ال��دف��ع��ة  متثل  اقت�شادية  من�شاأة 

ال�شروط  ك��اف��ة  ا�شتوفوا  ال��ذي��ن  امل�شتفيدين 

ل���ا����ش���ت���ف���ادة م�����ن ال�����دع�����م ال���ف���ن���ي وامل������ايل 

ل��رن��اجم��ي اع��م��ل م�����ش��روع��ك وارف����ع ق���درات 

ال��ت�����ش��وي��ق ل��ل�����ش��رك��ات الأردن���ي���ة ح��ي��ث ت�شتمر 

ال�شتفادة من هذه  با�شتقبال طلبات  املوؤ�ش�شة 

من  الثاين  ت�شرين  �شهر  نهاية  حتى  الرامج 

املوؤ�ش�شة بدعم  اأهداف  العام وذلك �شمن  هذا 

امل��ن�����ش��اآت ال��ن��ا���ش��ئ��ة وال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة يف 

اململكة والأفكار الريادية.

300 طلب  ح���وايل  الن  ت��ق��دم حتى  وق��د 

ل��ا���ش��ت��ف��ادة م���ن دع���م امل�����ش��اري��ع م���ن خمتلف 

املحافظات حيث اأجنزت جلان التقييم الإدارية 

قد  ك��ان��ت  منهم  طلبا   142 تقييم  وال��ف��ن��ي��ة 

مرت بعدة مراحل للتقييم �شملت مدى توفر 

امل�شاريع  لهذه  والت�شغيل  ال�شتدامة  عنا�شر 

املحلية  للمجتمعات  فائدتها  مل��دى  بالإ�شافة 

وح�شب امليزة الن�شبية للمحافظة التي �شيقام 

ب��ه��ا امل�������ش���روع، ح��ي��ث ق��ام��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة خ��ال 

خمتلف  يف  وا���ش��ع��ة  بحملة  املا�شية  الأ���ش��اب��ي��ع 

املحافظات لا�شتفادة من براجمها.

ويف ه����ذا الط������ار اأك�����د امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

للموؤ�ش�شة ال�شيد عبدالفتاح الكايد ان املوؤ�ش�شة 

اأو  خالها  من  امل�شاريع  ه��ذه  مبتابعة  �شتقوم 

بالتعاون مع وزارة الداخلية للعمل على توفري 

موؤكدا  لإجناحها  الفنية  الت�شهيات  خمتلف 

�شيتم  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة  اأن 

الإع��ان عنها بداية ال�شهر القادم بعد انتهاء 

عمل جلان التقييم التي قد حتتاج اأحيانا اىل 

ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة او ادخ����ال ت��ع��دي��ات على 

لتتاءم  الفنية  امل�شاريع  ه��ذه  ج��وان��ب  بع�ض 

اأك��د  فيما   ، املحلية  املجتمعات  احتياجات  م��ع 

لل�شناعات  قبان  �شركة  مالك  قبان  ال�شيد 

املا�شي  باأنه قد تقدم نهاية حزيران  الغذائية 

بطلب لا�شتفادة من املوؤ�ش�شة لدعم اإمكانيات 

وتاأهيلها  املحلي  ال�شوق  يف  الت�شويقية  �شركته 

ل��ل��دخ��ول اىل ال���ش��واق اخل��ارج��ي��ة م��ن خال 

اىل  وال��دخ��ول  املنتجات  تغليف  تطوير من��اذج 

اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الل���ك���رتوين  الت�شويق  جم���ال 

اأك��دت  فيما   ، ترويجية  فعاليات  يف  امل�شاركة 

ال�شيد معتز �شعيد مالك �شركة نقطة املعرفة 

اخ��رتاع��ه  اأن  وج����دت  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  ال��دول��ي��ة 

ال�����ش��وائ��ل يف  وق��ي��ا���ض  اإدارة  ال���ري���ادي جل��ه��از 

املنازل واملن�شاآت �شي�شاعد يف توفري اأداة حديثة 

القت�شادية  واملن�شاآت  للمواطن  معقول  ب�شعر 

ت�شاهم يف املحافظة على خمزون املاء والديزل 

وال�شوائل وك�شف اأي فاقد اأو ت�شرب مما مينع 

الهدر ويحافظ على املوارد، فيما اأكد املهند�ض 

ال�شغري  م�شنعه  اأن  القنا�ض  حممود  ال�شاب 

�شريى  امل��ق��وى  وال��ك��رت��ون  ال��ورق��ي��ة  لاأكيا�ض 

الفني  ال��دع��م  بف�شل  ال��ب��ا���ش��ا  ع��ن  يف  ال��ن��ور 

واملايل الذي وافقت املوؤ�ش�شة على تقدميه له.
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توقع إسرائيلي بالذهاب إلى انتخابات سادسة للكنيست

نب�ض البلد – وكاالت 

مع انطالق احلملة االنتخابية اخلام�سة يف 

وب��داي��ة ظهور تكتالت حزبية  دول��ة االح��ت��الل، 

جديدة، وان�سقاقات اأخرى، بداأت بع�ض االأو�ساط 

باأن  االإ�سرائيلية تطرح فر�سية جديدة مفادها 

دولة االحتالل قد تذهب اىل انتخابات �ساد�سة

وياأتي ذلك يف ظل انق�سام ال�ساحة ال�سيا�سية 

عن�سرية  كتلة  اأحدهما  ق�سمني:  اىل  واحلزبية 

وك��اه��ان��ي��ة م��ت��دي��ن��ة م��ت��ط��رف��ة، واالأخ�����رى جهة 

حالة  املنت�سف  ويف  لل�سهيونية،  معادية  اأخ��رى 

م���ن ال��ت��اأ���س��ي�����ض واالن�����س��ق��اق مل��زي��د م���ن ال��ق��وى 

اأي  التوقعات بعدم جناح  احلزبية، ما يزيد من 

منها يف ت�سكيل احلكومة

وت���ت���زاي���د ب���ني االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني م���ا ت��و���س��ف 

بات  ال���ذي  احل��زب��ي  امل�سهد  امللل” م��ن  ب�”حالة 

يف  ج��دي��دة  ت�سنيفات  وج���ود  م��ع  يطاق”،  “ال 
متقاعدون،  مثل:  واحلزبية،  ال�سيا�سية  احللبة 

وكل  من�سقون،  خ��ا���س��رون،  راب��ح��ون،  من�سمون، 

نحو  الطريق  تعبيد  �ساأنها  االأو���س��اف من  ه��ذه 

اأ�سماء  بتغيري  تتمثل  التي  الفو�سى  من  م�سهد 

بع�ض االأحزاب، وتوحيد بع�سها االآخر، وانق�سام 

بع�سها الثالث

وقالت الوزيرة ال�سابقة من حزب “الليكود”، 

االرت��ب��اك يف  ه��ذا  “يف �سوء  اإن��ه  ليمور ليفنات، 

امل��وؤك��د  م��ن  فلي�ض  واحل��زب��ي  ال�سيا�سي  امل�سهد 

االنتخابات  الكثري مما قد يح�سل يف  اأن هناك 

القادمة يختلف عن االنتخابات ال�سابقة، خا�سة 

بعد اإعالن رئي�ض االأركان ال�سابق غادي اإيزنكوت 

عن ان�سمامه اإىل بيني غانت�ض وغدعون �ساعر، 

وتغيري احلزب اىل ا�سم املع�سكر الوطني”

“يدفع نحو ط��رح ت�ساوؤالت  ذل��ك  اأن  واأك��دت 

�سيح�سل  ال��ت��ي  التفوي�سات  ع���دد  ح���ول  مهمة 

عليها، ومقدار القوة الكامنة وراءه؟”

واأ�سافت يف مقال ن�سرته �سحيفة “يديعوت 

اإن  القول  الأوان��ه  ال�سابق  “من  اأن��ه  اأحرونوت”، 

رى هذه االأيام ميكن  ا�ستطالعات الراأي التي تجُ

اأن تقدم تقديرا جيدا، الأن الوقت ما زال مبكرا، 

بنيامني  يقوده  ال��ذي  ذات��ه  اليمني  مع�سكر  الأن 

نتنياهو اليوم، ال�سيما مع وجود وجوه عن�سرية 

�سموتريت�ض  بيت�سلئيل  العن�سري  مثل  جديدة 

اإيتمار بن غفري، �سيفر�سان �سروطا  والكاهاين 

حلكومته،  لالن�سمام  نتنياهو  على  تعجيزية 

واإال ف�سيتفاخران باأنهم �سياأخذون الدولة كلها 

اإىل دورة انتخابية �ساد�سة”

باأن  بخال�سة  االإ�سرائيلية  املحافل  وتخرج 

الو�سع احل��ايل غري  م��ن  اأك��ر  �ست�سوء  االأم���ور 

امل�ستقر، ب�سبب عدم القدرة على ت�سكيل حكومة 

قوية م�ستقرة، بدليل اأن الدولة �سهدت ت�سكيل 

ق��ي��ام��ه��ا،  م���ن  ع��ام��ا   74 خ���الل  ح��ك��وم��ة   34
مبتو�سط حكومة كل عامني

�سيء  اأي  يتغري  اأن  االإ�سرائيليون  يتوقع  وال 

م��رارا  الرت�سح  �سيوا�سل  الأن��ه  نتنياهو،  نهج  يف 

وتكرارا، ولي�ض لديه نية للتقاعد، خا�سة بعد اأن 

بات لديه اليوم ح�سونا اأقوى من اأي وقت م�سى 

داخل القائمة

الكتل  م���ن  اأي  ف�����س��ل��ت  اإذا  اأن����ه  واخل��ال���س��ة 

يف  اأغلبية  على  احل�سول  يف  القادمة  الربملانية 

مفرغة،  حلقة  يف  نف�سها  ت��د  فقد  الكني�ست، 

ت���اأخ���ذه���م اىل االن���ت���خ���اب���ات ال�����س��اد���س��ة، ورمب���ا 

ال�سابعة، يف الوقت الذي يعي�ض فيه االإ�سرائيليون 

وزي��ادة  االأ�سعار،  وارتفاع  “اجلنون”،  من  حالة 

وح��وادث  الكورونا  ب�سبب  االإ�سرائيلية  الوفيات 

امل�سوؤولني  انتباه  ي�سرتعي  ال  م��ا  وه��و  ال��ط��رق، 

املن�سغلني يف فر�سهم االنتخابية التي ال تتوقف

تركيا و »إسرائيل« تعلنان رسمًيا تطبيع العالقات وإعادة 
تبادل السفراء بين البلدين

األسير إياد حريبات يعاني أوضاعًا صحية صعبة بسجون االحتالل

نب�ض البلد – وكاالت 

االح���ت���الل  ح��ك��وم��ة  وزراء  رئ��ي�����ض  اأع���ل���ن 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي ي��ائ��ري الب��ي��د، اأم�����ض االأرب���ع���اء، 

تطبيع ال��ع��الق��ات م��ع ت��رك��ي��ا، وع����ودة ت��ب��ادل 

وذل��ك خالل  واأن��ق��رة،  اأبيب  تل  ال�سفراء بني 

ات�����س��ال ه��ات��ف��ي ج���رى م��ع ال��رئ��ي�����ض ال��رتك��ي 

رجب طيب اأردوغان

ونقل ديوان رئي�ض الوزراء االإ�سرائيلي اأنه 

جرى “االإعالن عن اإعادة تبادل ال�سفراء بني 

تل اأبيب واأنقرة”

مع  ال��ع��الق��ات  “ا�ستئناف  الب���ي���د:  وق����ال 

تركيا ي�سكل ذخرا هاما لال�ستقرار االقليمي 

وب�������س���رى ات��ق�����س��ادي��ة ه���ام���ة ج����دا ب��ال��ن�����س��ب��ة 

العمل على تعزيز مكانة  ملواطنينا، �سنوا�سل 

العامل “اإ�سرائيل” يف 

نب�ض البلد – وكاالت 

اأن  ع��ل��ى  الفل�سطيني  االأ����س���ري  ن����ادي  ���س��دد 

اإي���اد ح��ري��ب��ات )39  ال��و���س��ع ال�سحي ل��الأ���س��ري 

تفاقم  يف  اخل��ل��ي��ل،  دورا/  م��دي��ن��ة  م��ن  ع���اًم���ا(، 

م�ستمر، يرافق ذلك مماطلة متعمدة من قبل 

اإدارة ال�سجون يف توفري العالج الالزم، وحاجته 

الإجراء عملية عاجلة يف البطن

حالياً  حريبا  يعاين  االأ���س��ري  ن��ادي  وبح�سب 

من فتحة يف البطن، على اإثر العملية اجلراحية 

التي اأجراها العام املا�سي، حيث اأن طبقة رقيقة 

من اجللد هي ما تبقت مكان العملية، وهو االآن 

بحاجة لعملية جديدة

ي�سار اإىل اأنه تتعمد اإدارة ال�سجون نقله اإىل 

تجُ�سّكل  ال��ت��ي  البو�سطة  ع��رب��ة  ع��رب  امل�ست�سفى، 

اإدارة  ت�ستخدمها  التي  التنكيلية  االأدوات  اأب��رز 

ال�سجون بحّق االأ�سرى.

وق���ال ال��ن��ادي اإن���ه ويف ك��ل م��رة ي��ك��ون هناك 

اإع��ادت��ه  ل��ه، يتم  امل��ق��ررة  ب��اإج��راء العملية  ق���رار 

ن��ق��ل��ه ث��الث  ال�����ّس��ج��ن جم�������دًدا، ح��ي��ث مت  اإىل 

مرات موؤخًرا، ويف كل مرة كان يتم اإعادته دون 

اإجرائها

وب���ني اأن ح��ري��ب��ات ن��ق��ل م���وؤخ���ًرا م��ن �سجن 

عيادة الرملة اإىل �سجن رميون ، بعد عام كامل 

من احتجازه يف �سجن الرملة ، والذي نقل اإليه 

يف  اجُحتجز  اأن  بعد  املا�سي،  العام  مت��وز  �سهر  يف 

يف  منّوًما  وبقي  �سهر،  لنحو  �سوروكا  م�ست�سفى 

حينه حتت تاأثري االأدوي��ة، وذلك نتيجة تدهور 

خ��ط��ري ط����راأ ع��ل��ى و���س��ع��ه ال�����س��ح��ّي يف حينه، 

وخ�سع لعدة عمليات جراحية

امل��ح��ك��وم  ح���ري���ب���ات  االأ�����س����ري  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

بال�ّسجن مدى احلياة، اإ�سافة اإىل ما ذكر اأعاله، 

من مر�ض ع�سبي ي�سبب له رع�سة م�ستمرة يف 

ب�سكٍل  احلركة  على  قدرته  على  اأث��رت  ج�سده، 

طبيعي، ك��م��ا ع��ان��ى يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن ف��ق��دان 

موؤقت للذاكرة

نب�ض البلد – وكاالت 

�سفوف  يف  يعمل  بولي�سي  كلب  مقتل  حظي 

املكلفة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ي��م��ام اخل��ا���س��ة  وح����دة 

واعتقالهم  الفل�سطينيني  امل��ق��اوم��ني  ب��اغ��ت��ي��ال 

ب��اه��ت��م��ام ر���س��م��ي وت��غ��ط��ي��ة اإع��الم��ي��ة وا���س��ع��ة يف 

و�سائل االإعالم االإ�سرائيلية

اإ�سرائيلية  ت��ل��ف��زة  وق���ن���وات  �سحف  ون�����س��رت 

التابع  زي��ل��ي  ال��ك��ل��ب  ت��ق��اري��ر خ��ا���س��ة ع��ن مقتل 

م��ق��اوم��ني فل�سطينيني  ي��د  ال��ي��م��ام على  ل��وح��دة 

اأثناء اقتحام مدينة نابل�ض �سمال ال�سفة الغربية

كبرية  ب�سدمة  زيلي  الكلب  م��درب  واأ�سيب 

االإع��الم��ي��ة  والتغطية  ال��ر���س��م��ي  االه��ت��م��ام  ب��ع��د 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��وا���س��ع��ة، وع���دم ال��الم��ب��االة اإزاء 

ا�ست�سهاد ثالثة مقاومني فل�سطينيني يف نابل�ض، 

وع�سرات اأخرين يف قطاع غزة اأثناء العدوان على 

قطاع غزة يف اخلام�ض من ال�سهر اجلاري

اأعلنت،  وكانت �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي 

، خالل  زي��ل��ي  الكلب  ���س��اب��ق، ع��ن مقتل  يف وق��ت 

نابل�ض  اقتحام مدينة  م�ساركته جنود االحتالل 

�ساعة مبكرة من  املحتلة، يف  الغربية  ال�سفة  يف 

الثالثاء التا�سع من اآب )اأغ�سط�ض( 2022، يف 

عملية اأ�سفرت عن ا�ست�سهاد ثالثة فل�سطينيني، 

كتائب  يف  القيادي  النابل�سي  اإب��راه��ي��م  اأحدهما 

�سهداء االأق�سى اجلناح امل�سلح يف حركة فتح

وع����رّب م����درب ال���ك���الب ال��ب��ول��ي�����س��ي��ة ال�����س��اب��ق 

زيلي  ا�سم  نف�سه  على  اأطلق  ال��ذي  االإ�سرائيلي، 

ت��ي��م��ن��ا ب��ال��ك��ل��ب، ع���ن ا���س��م��ئ��زازه م���ن االه��ت��م��ام 

املجُبالغ فيه مبقتل الكلب، وعدم اإيالء اأي اأهمية 

لل�سهداء الفل�سطينيني

وقال املدرب زيلي يف من�سور على ح�سابه على 

االإ�سرائيلي يف تعاطفه  بالغ املجتمع   : في�سبوك 

القيادي  اغتيال  تل يف عملية  قجُ ال��ذي  الكلب  مع 

الفل�سطينية  الطفلة  ون�سى  النابل�سي،  اإبراهيم 

)ب�سواريخ  تلت  قجُ ال��ت��ي  اأع����وام(،   5( ق���دوم  اآالء 

االحتالل يف غزة( يف اليوم االأول من عملية بزوغ 

غ��زة يف اخلام�ض  )ال��ع��دوان( على قطاع  الفجر 

من اآب )اأغ�سط�ض( اجلاري

واأ����س���اف: ي��ج��ب اأن اأع����رتف اأن��ن��ي ���س��ع��رت يف 

من  ال��ق�����س��ة،  ح���ول  خمتلطة  مب�ساعر  ال��ب��داي��ة 

ن��اح��ي��ة احل���زن ل��ف��ق��دان ك��ل��ب ك��ن��ت اأع���رف���ه منذ 

ا�سمه  ب��اأن  التقيت فيه معه، واالع��ت��زاز  ي��زم  اأول 

اأنه  على  اإليه  �سار  ويجُ النا�ض  من  كثري  يت�ساركه 

بطل

وتابع: من ناحية اأخرى، هناك �سعور داخلي 

اأم�ض  اأخربتني  باحلزن، الأن زميلتي من نابل�ض 

اأنها مل تغادر املنزل حتى ال�ساعة 12:00 ب�سبب 

التي  واالن��ف��ج��ارات،  النارية  االأع���رية  م��ن  القلق 

العدد  عن  وكذلك  منزلها،  من  بالقرب  معت  �سجُ

الهائل م��ن اجل��رح��ى يف ن�ساط )ع���دوان( ق��وات 

االأمن يف نابل�ض

اإن ال��واق��ع ال��ذي  واأردف امل���درب زي��ل��ي ق��ائ��ال 

على  يح�سل  ��ت��ل  قجُ اإ���س��رائ��ي��ل��ًي��ا  ك��ل��ًب��ا  اأن  نعي�سه 

تبلغ  فل�سطينية  فتاة  اأكر من  اإعالمية  تغطية 

يف  )ا�ست�سهدت(  تلت  قجُ اأع����وام(   5( العمر  م��ن 

اإنهم ال يحاولون حل النزاع،  غزة، هذه حقيقة، 

بل اإدارته فقط، حقيقة �ستوؤدي اإىل �سقوط عدد 

اأكرب من القتلى، الكالب واجلنود واملدنيني

اإع����الم عربية  ن��ع��ت و���س��ائ��ل  وب��ر���س��ائ��ل وداع، 

وم�سوؤولون كبار الكلب البلجيكي االأ�سل مالينو 

زيلي ، وظهرت �سوًرا لقربه حيث دفن يف مقربة 

ال��ع��ام��ل��ة يف  امل��ق��ات��ل��ة  ل��ل��ك��الب  ك���الب خم�س�سة 

وحدة اليمام اخلا�سة

و زي��ل��ي ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 9 اأع�������وام، كلب 

وي�ستخدمه جي�ض   ، اليمام  لوحدة  تابع  �سرطي 

االحتالل االإ�سرائيلي خالل عمليات االقتحام

وع���رّب رئ��ي�����ض وزراء االح��ت��الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

يائري البيد عن اأمله خل�سارة زيلي ، قائاًل: زيلي 

كان جزًءا من الوحدة وهو حمل تقدير ومهني 

ا.. �ستفتقده الوحدة ورجال ال�سرطة الذين  اأي�سً

رافقهم خالل مهماتهم العملياتية املتعددة

ون�����س��رت ���س��ف��ح��ة اإ���س��رائ��ي��ل ب��ال��ع��رب��ي��ة على 

ح�سابها على تويرت تغريدة جاء فيها: يف نطاق 

اإبراهيم  ال�سهيد(  )املنا�سل  االإره��اب��ي  ت�سفية 

ال��ن��اب��ل�����س��ي، ���س��ارك ال��ك��ل��ب زي��ل��ي اأف����راد ال��وح��دة 

اعتاد  كما  ال�سريع،  بالتدخل  اخلا�سة  ال�سرطية 

امل��رة  ال��ع��م��ل��ي��ات، لكنه ق�سى ه���ذه  يف م��ث��ل ه���ذه 

خ��الل ال��رتا���س��ق ال��ن��اري، بعد خ��دم��ة طويلة يف 

ل��ل��م��واط��ن االإ���س��رائ��ي��ل��ي، تاأ�سفنا  ���س��م��ان االأم����ن 

للوفاء.  جميًعا على رحيل �سديق حقيقي، رمز 

للراحة االأبدية

وف�����ور ان��ت�����س��ار اخل�����رب، ان���ه���ال���ت ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 

ع��ل��ى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي م���ن قبل 

الوا�سع،  االهتمام  ا�ستنكروا  وعرب  فل�سطينيني 

اقتحام قوات  اأثناء  تل  قجُ الذي   ، زيلي  ناله  الذي 

نابل�ض،  ال��ق��دمي��ة يف م��دي��ن��ة  ال��ب��ل��دة  االح���ت���الل 

م��ق��اب��ل الم���ب���االة ال���س��ت�����س��ه��اد ع�����س��رات امل��دن��ي��ني 

الفل�سطينيني

ال��داخ��ل  م��ن  الفل�سطيني  ال�����س��ح��ايف  وع��ل��ق 

املجُحتل وديع عواودة يف من�سور على ح�سابه على 

في�سبوك ، قائال: اإن الكلب مهم والفل�سطينيني 

ميوتوا؟ ما زالوا يتباكون على كلب مات خالل 

عملية اقتحام نابل�ض ) تقرير 5 دقائق يف القناة 

)ال�سهداء( واجلرحى  القتلى  ع�سرات  اأما   ،)12
يف غزة ونابل�ض فال توجد لهم وجوه وال اأ�سماء 

غري موجودين

وو�سف عواودة هذه املمار�سات باأنها ح�سي�ض 

اإعالم  اإ�سرائيلي جديد ال يقت�سر على  اأخالقي 

ع������دواين ع��ن��ي��ف، ب���ل ه���ي م�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع 

االإ�سرائيلي

وك���ت���ب ت���ام���ر ���س��ل��م��ان: م���ه���زل���ة.. ق���ن���اة ك��ان 

االإ�سرائيلي  )االح��ت��الل(  و�سرطة  االإ�سرائيلية، 

ت��ن�����س��ران: م��ق��ت��ل ال��ك��ل��ب زي��ل��ي اث��ن��اء عملية يف 

)مقاومني  اإره��اب��ي��ني  م�سلحني  ي��د  على  نابل�ض 

فل�سطينيني(

واأ�ساف �سلمان اأنه �ستجُقام مرا�سم عزاء للكلب 

الذي �سارك يف مئات العمليات

ال يرتدد جي�ض االحتالل االإ�سرائيلي يف اتباع 

حق  يف  ب�سعة  ج��رائ��م  الرت��ك��اب  ج��دي��دة  اأ�ساليب 

ا�ستخدام  بينها  م��ن  الفل�سطينيني،  امل��واط��ن��ني 

ك�����الب ب��ول��ي�����س��ي��ة م����درب����ة يف ع��م��ل��ي��ات ال���ده���م 

اأ���س��ل��ح��ة ومطلوبني،  وال��ب��ح��ث ع��ن  واالع��ت��ق��ال، 

وت��ع��ذي��ب االأ����س���رى وم��ه��اج��م��ة اأق�����س��ام��ه��م داخ��ل 

ال�سجون

�����درب االح���ت���الل يف ���س��ك��ل م��ك��ث��ف ال��ك��الب  ويجُ

اأو  امل��واط��ن��ني،  م��ن��ازل  اق��ت��ح��ام  على  البولي�سية، 

االن��ق�����س��ا���ض ع��ل��ى اأح����د امل��ط��ل��وب��ني، ح��ت��ى تتم 

ال�سيطرة عليه، وبعدها يتدخل اجلي�ض من اأجل 

اغتياله اأو اعتقاله

ب��ا���س��م عوكت�ض  ب��ال��ع��ربي��ة  ال���ك���الب  وت�����س��م��ى 

ع�سكري  فريق  عليها  وي�سرف   ، اللدغة  وتعني 

خل���دم���ة اأغ����را�����ض ع�����س��ك��ري��ة حم������ددة، وت��ت��ل��ق��ى 

االأوامر مبا�سرة من قيادة هيئة االأركان العامة 

اإح�سار  ويتم  االإ�سرائيلي،  االح��ت��الل  جي�ض  يف 

ت��رتاوح بني  باأعمار  الكالب من هولندا،  معظم 

18 �سهًرا، ويجري تدريبها ب�سورة مكثفة  12
ل�  ق��ال  اإب��راه��ي��م،  م�سطفى  ال�سيا�سي  املحلل 

�سبكة م�سدر االإخبارية ، اإّن ا�ستخدام االحتالل 

الكالب يف عمل اجلي�ض قدمي قبل تاأ�سي�ض دولة 

ال�سهيونية  احلركة  ا�ستخدمت  فقد  االحتالل، 

الكالب قبل نكبة فل�سطني عام 1948

وح��دة  تاأ�سي�ض  مت  اأّن����ه  اإىل  اإب��راه��ي��م  واأ����س���ار 

ه��اغ��ان��اة  م��ن��ظ��م��ة  يف   1939 ع���ام  ال���ك���الب يف 

وع�����س��اب��ات��ه��ا االإره���اب���ي���ة، ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت ج��رائ��م 

من  ل��ت��ه��ج��ريه��م  الفل�سطينيني  ���س��د  وجم�����ازر 

اأرا����س���ي���ه���م، ويف ح��ي��ن��ه ا���س��ت��خ��دم��ت ال���ك���الب يف 

اإىل  ت��دخ��ل  ك��ان��ت  و����س���ي���ارات  ���س��اح��ن��ات  تفتي�ض 

مناطق �سكنية يهودية يف املدن الرئي�سة

االح��ت��الل  جي�ض  تاأ�سي�ض  ب��ع��د  اأن���ه  واأ����س���اف 

االإ�سرائيلي بعد قيام الدولة يف اأيار )مايو( عام 

اإ���س��راف  ال��ك��الب حت��ت  وح���دة  �سعت  وجُ  ،1948
اجلي�ض

1974 متت  اأن���ه يف ع���ام  اإب��راه��ي��م  واأو����س���ح 

العمليات  لغر�ض حم��ارب��ة  ك��الب  وح���دة  اإق��ام��ة 

للمقاومة  االح��ت��الل  ت�سمية  ح�سب  االإره��اب��ي��ة 

الفل�سطينية، وحافظت قيادة اجلي�ض على �سرية 

هذه الفرقة وعملياتها

واأ����س���ار اإىل اأن ال���وح���دة ظ��ه��رت ع��ل��ًن��ا خ��الل 

عملية اإ�سرائيلية لت�سفية فدائيني فل�سطينيني 

عام  م�سجاف  كيبوت�ض  يف  فدائية  عملية  نفذوا 

على احلدود مع لبنان يف عام 1980، وحاولت 

على ج�سم عدد  ومتفجرات  نا�سفة  اأحزمة  ربط 

مع�سكرات  اإىل  وت��وج��ي��ه��ه��ا  ال���وح���دة  ك���الب  م��ن 

ومواقع فل�سطينية يف لبنان اإال اأنها باءت بالف�سل

ولفت املحلل ال�سيا�سي م�سطفى اإبراهيم اإىل 

احلواجز  عند  بكثافة  ال��وح��دة  ا�ستخدام  مت  اأن��ه 

منذ  الفل�سطينية  االأرا�����س����ي  يف  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

اأو  متفجرات،  تهريب  ملنع  الثانية؛  االنتفا�سة 

اإىل  الت�سلل  م��ن  فل�سطينيني  م��ق��اوم��ني  متكن 

داخل اخلط االأخ�سر وتنفيذ عمليات فدائية

املخت�ض يف ال�ساأن االإ�سرائيلي عماد اأبو عواد 

البولي�سية  ا�ستخدام الكالب  اأّن الهدف من  اأكد 

املدربة حماية اجلندي من اخلطر ، م�سرًيا اإىل 

االحتالل  ل��دى  ال��ي��وم،  ك��ب��ريا،  توجها  هناك  اأّن 

ال�ستخدام التكنولوجيا والكالب يف �سكل اأ�سا�سي 

يف املواجهات مع الفل�سطينيني

وقال اأبو عواد ل� �سبكة م�سدر االإخبارية ، اإّن 

االحتالل ال يريد تعري�ض جنوده للخطر، الأّن 

اأي جندي بات يوؤثر يف املجتمع  اإ�سابة  اأو  مقتل 

االإ�سرائيلي

اأكر  يجُعترب  الكالب  ا�ستخدام  اأّن  اإىل  واأ���س��ار 

كلفة م��ن ح��ي��ث ال��ت��دري��ب وال��وق��ت ال���ذي يهدر 

من  ج��ودة  اأق��ل  اأّن��ه��م  اإىل  باالإ�سافة  تدريبه،  يف 

اجلنود

عماد  االإ�سرائيلي  ال�ساأن  يف  املخت�ض  واأردف 

ق��درات جيدة  املدربة لديها  الكالب  اأّن  اأبو عواد 

القتالية، وت��وؤدي جزءا من االأهداف  امل�ساحة  يف 

واالحتالل يريد تقليل خ�سائره

مقتل كلب إسرائيلي يحظى بتغطية إعالمية أكبر من استشهاد عشرات الفلسطينيين
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لقطع التواصل الجغرافي بين القدس 
وبيت لحم.... بلدية االحتالل تعلن عن 

مشروع استيطاني قرب صور باهر

االتحاد األوروبي ُيقر بتطبيق
 »معايير مزدوجة« على أوكرانيا وغزة

نب�ض البلد – وكاالت 

�����د������ض االإخ������ب������اري������ة: اأع����ل����ن����ت ب���ل���دي���ة  قجُ

ال��ق��د���ض، ع��ن م�����س��روع لبناء  االح���ت���الل يف 

�سور  بلدة  قرب  ا�ستيطانية  وح��دة   434
ب��اه��ر، ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال���راب���ط ب��ني امل��دي��ن��ة 

واخلليل املحتلة 

التوا�سل بني  اإىل قطع  امل�سروع  ويهدف 

م���دن ال��ق��د���ض واخل��ل��ي��ل وب��ي��ت حل���م وم��ن��ع 

اإقامة دولة فل�سطينية يف املنطقة

و���س��م��ن ه����ذا امل���خ���ط���ط، اأع���ل���ن���ت ب��ل��دي��ة 

بني  ال��ط��ري��ق  تو�سيع  نيتها  ع��ن  االح��ت��الل 

املحتلة  امل��دي��ن��ة  ل��رب��ط  ال��ق��د���ض واخل��ل��ي��ل، 

املحتلة ال�سفة  اال�ستيطانية جنوب  بالكتل 

اجلديد  اال�ستيطاين  امل�����س��روع  و�سيقام 

ب�سل�سلة  و�سيمتد  دومن،   7.3 ح��وايل  على 

بلدة  م�����س��ارف  ح��ت��ى  ت�سل  �سخمة،  م��ب��اين 

�سور باهر وم�ستوطنة “رمات راحيل”

وب��������داأ االح�����ت�����الل ت��ن��ف��ي��ذ امل���خ���ط���ط يف 

املنطقة، منذ عام 1991، بعد ن�سب 400 

ق��ادم��ني  م�ستوطنني  الإ���س��ك��ان  متنقل  ب��ي��ت 

اإثيوبيا من 

نب�ض البلد – وكاالت 

اأق����ر م�����س��وؤول ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة يف 

موؤخًرا  ب��وري��ل،  االأوروب���ي جوزيب  االحت��اد 

باأن االحتاد االأوروبي طبق معايري مزدوجة 

اإىل  بالنظر  وذلك  االأوكرانية،  االأزمة  على 

تعامله مع الو�سع يف قطاع غزة

للكتلة  االأع���ل���ى  امل��م��ث��ل  ب���وري���ل،  وق����ال 

االأم��ن��ي��ة،  وال�سيا�سة  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون 

باالإ�سبانية  الناطقة  )البايي�ض(  ل�سحيفة 

“كثريا  جريت معه موؤخرا 
جُ
اأ خالل مقابلة 

املعايري.  ازدواجية  ب�سبب  انتقادنا  يتم  ما 

لكن ال�سيا�سة الدولية تدور اإىل حد كبري 

ال  فنحن  م��زدوج��ة.  معايري  تطبيق  ح��ول 

ن�ستخدم نف�ض املعايري جلميع امل�سكالت”

وذكر بوريل اأن االأزمة االأوكرانية توؤثر 

اأوروبا ب�سكل مبا�سر على 

التي  اأخ���رى، و���س��ف غ��زة،  وم��ن ناحية 

ال تتوفر بها كهرباء وال مياه �سرب، باأنها 

“�سجن مفتوح”، قائال اإن حل ال�سراع يف 
االحت��اد  اأي��دي  يف  “لي�ض  االأو���س��ط  ال�سرق 

االأوروبي”

بوريل  ت�سريحات  على  تعليقه  ول��دى 

ب�ساأن تطبيق معايري مزدوجة يف ال�سيا�سة 

�سينتيال،  ل��وي�����ض  خ��و���س��ي��ه  ق���ال  ال��دول��ي��ة، 

رئ���ي�������ض احل������زب ال�������س���ي���وع���ي االإ�����س����ب����اين، 

اإن  االث��ن��ني  ي��وم  )�سينخوا(  اأن��ب��اء  لوكالة 

للعقلية  ����س���اخ���را  من���وذج���ا  ي��ظ��ه��ر  “هذا 
اال�ستعمارية”

ال��ع��م��ل  اإىل  ال�������دويل  امل���ج���ت���م���ع  ودع������ا 

اإ�سالح نظام احلوكمة  بن�ساط على تعزيز 

وفاعلية  ودعما  عدال  اأكر  جلعله  العاملية 

تواجه  التي  والتحديات  امل�سكالت  حل  يف 

اليوم الب�سرية 
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انطالق منافسات دور الـ32 لبطولة كأس األردن اليوم

تحدي مهارات مالكي كيه تي ام أدفنتشر ينطلق غدا

الحسين إربد يحشد قواه لدخول سجل ابطال الدوري

مانشستر يونايتد يسعى لضم كريستيان بوليسيتش من تشيلسي

  نب�ض البلد – عمان 

دور  مناف�سات  اخل��م��ي�����س،  ال��ي��وم  تنطلق 

القدم،  لكرة  الأردن  كاأ�س  بطولة  من  ال���32 

باإقامة ثالث مباريات.

وي��ل��ع��ب ف��ري��ق ���س��ح��اب م��ع ال���وح���دة عند 

ال�ساد�سة م�ساء، ويلتقي ال�سلط مع اخلالدية 

مغري  فريقا  يلعب  كما  م�ساء،  الثامنة  عند 

ال�سرحان و�سما، عند الثامنة م�ساء .

الأيام  ال���32 خالل  دور  وت�ستمر مباريات 

فريقا   16 ال�  هوية  لتحديد  املقبلة،  القليلة 

امل��ت��اأه��ل��ة ل���ل���دور ال���ت���ايل، مب�����س��ارك��ة اأن��دي��ة 

املحرتفني والدرجتني الأوىل والثانية.

م�سوار  ع��ن  ك�سفت  ال�����32  ق��رع��ة  وك��ان��ت 

ك�سفت  فيما  ارب����د،  احل�����س��ني  ل��ف��ري��ق  �سهل 

الفي�سلي  لفريقي  حمتملة  م��واج��ه��ة  ع��ن 

والوحدات يف دور الثمانية من البطولة.

نب�ض البلد – عمان 

ي��ن��ط��ل��ق حت����دي م����ه����ارات م��ال��ك��ي “كيه 

الأردن  يف  �سائق  لأم��ه��ر  اأدفنت�سر   “ ام  ت��ي 

�سمال  ال��ع��ال��وك  ، يف منطقة  اجل��م��ع��ة  غ���دا 

امل���روري  امل��ع��ه��د  ب��اإ���س��راف  ع��م��ان،  العا�سمة 

الأردين.

خالل  الدراجات  على  امل�ساركون  وي�سعى 

التحدي، الذي يهدف للك�سف عن مهاراتهم 

م�ستوى  مع  يتما�سى  م�سار  �سمن  القيادية 

ري��ا���س��ة ال���دراج���ات ب��ف��ئ��ة الأدف��ن��ت�����س��ر، وم��ا 

متثله من مغامرة وحتد.

وكيل  موتورز”،  دروزة  موؤ�س�س”  وق���ال 

كيه تي اأم يف اململكة، تامر دروزة، اإن ال�سركة 

�سعيدة بالتعاون مع �سركة عاملية مثل “كيه 

اإىل  ت���ع���رف ط��ري��ق��ه��ا ج���ي���دا  اأم” ال���ت���ي  ت���ي 

على  معروفة  �سباقات  يف  التتويج  من�سات 

بعدد  غريها  على  متفوقة  العامل،  م�ستوى 

اجل���وائ���ز وامل�����س��ارك��ات، وح��ا���س��ل��ة ع��ل��ى ثقة 

الكثري من ريا�سيي الدرجات على م�ستوى 

العامل.

ال��دراج��ات،  ريا�سة  فريق  بجهود  واأ���س��اد 

ال�سبع  اهلل  ع��ب��د  الأردن  ب��ط��ل  خ����الل  م���ن 

امل�����س��ن��ف ال��ث��ال��ث ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل يف 

�سباقات الباها لعام 2022، وريا�سي ريد بول 

يف  الأردن  ومتثيل  للم�ساركة  ي�ستعد  ال��ذي 

بطولت مع نهاية العام.

وق�������ال م����دي����ر ال����ف����ري����ق ال����ك����اب����ن ل��ي��ث 

ت���رز  ال����ت����دري����ب  ط��ب��ي��ع��ة  اإن  ال�������زواه�������رة، 

الإمكانيات التي متتلكها دراجات كيه تي ام 

الأدفنت�سر، ويتنا�سب مع م�ستوى ال�سائقني 

وخ���رات���ه���م يف ال���ق���ي���ادة خ������ارج ال���ط���رق���ات 

اختيار  اأنه مت  املعروفة، مو�سحا  الإ�سفلتية 

طبيعة  م��ن  ب��ه  تتميز  مل��ا  ال��ع��ال��وك  منطقة 

هذا  مع  تتنا�سب  منوعة  وت�ساري�س  خالبة 

التحدي  يتخللها  التي  الريا�سة،  من  النوع 

اإ�سافة  ال�سائقني،  مهارات  و�سقل  والإث���ارة 

اإىل تبادل اخلرات مع اأع�ساء فريق كيه تي 

ام ، الذي مثل الأردن يف عدد من البطولت 

يف اخلارج.

وكيل  ه��ي  م���وت���ورز  دروزة  ان  اىل  ي�����س��ار 

�سركة كيه تي اأم النم�ساوية يف اململكة، وهي 

ال�����دويل على  ال���ع���امل يف رايل داك�����ار  ب��ط��ل��ة 

اإىل ح�سولها على  اإ���س��اف��ة  ع��ام��ا،   20 م��دى 

املراكز الأوىل يف �سباقات مثل: املتوركرو�س، 

والأنديورو، والإفرود، وغريها.

نب�ض البلد – عمان 

ب����داأ ن����ادي احل�����س��ني اإرب�����د، ب��ح�����س��د ق���واه 

اأم���ال يف  الفنية والإداري������ة واجل��م��اه��ريي��ة، 

القدم  لكرة  املحرتفني  دوري  لقب  اقتنا�س 

للمو�سم احلايل 2022، يف ظل الدخول بقوة 

امل��ن��اف�����س��ة م��ع ف��ري��ق��ي الفي�سلي  ع��ل��ى خ��ط 

والوحدات.

لقب  حتقيق  ع��ن  اإرب���د  احل�سني  ويبحث 

ت��اري��خ��ه، وب��ال��ت��ايل،  ال�����دوري لأول م���رة يف 

دخول �سجل الأبطال الذي مل يدون الفريق 

ا�سمه فيه منذ انطالقته وحتى الآن.

املركز  اإرب��د حاليا  ويحتل فريق احل�سني 

ال��ث��ال��ث يف ال������دوري ب��ع��د م�����س��ي 14 ج��ول��ة 

ع��ل��ى ان���ط���الق امل��ن��اف�����س��ات، ح��ي��ث مي��ل��ك 29 

املت�سدرين  بفارق نقطتني فقط عن  نقطة 

الفي�سلي والوحدات )31( نقطة.

اأن فريقها  اإربد  وترى جماهري احل�سني 

ظل  يف  اللقب،  لتحقيق  موؤهل  القدم  لكرة 

ب��ه،  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  الإداري  ال��دع��م 

ناهيك عن التعاقدات اليجابية يف الفريق، 

وا�ستقطاب مدرب جيد بحجم املدير الفني 

ال�سوري اأمين حكيم.

وب��������داأت ج���م���اه���ري احل�������س���ني ب��ال��ت��داع��ي 

للتواجد يف املدرجات خالل املباريات املقبلة 

الالعبني وحثهم على  ال��دوري، لتحفيز  يف 

ت��ق��دمي اف�����س��ل م���ا ل��دي��ه��م، ل���دخ���ول �سجل 

البطال من خالل التتويج بلقب الدوري.

ال�سابق  اإرب���د  احل�سني  فريق  جن��م  وق��ال 

ي�����س��م حاليا  ال��ف��ري��ق  ان  ع����ارف احل�����س��ني، 

لع��ب��ني ج��ي��دي��ن م��وؤه��ل��ني لح����راز ال��ل��ق��ب، 

خا�سة يف ظل الدعم الكبري الذي يحظى به 

الفريق من قبل الإدارة.

ف��ري��ق  اأن  ���س��ح��ف��ي  يف  ح�����س��ني  واأ������س�����ار 

اأم����ام ف��ر���س��ة ت��اري��خ��ي��ة يف املو�سم  احل�����س��ني 

احل���ايل، ل��دخ��ول �سجل اب��ط��ال ال����دوري، يف 

ظ��ل م��ا ميلكه م��ن م��ق��وم��ات فنية واإداري����ة 

وم��ال��ي��ة، ن��اه��ي��ك ع���ن ال���دع���م اجل��م��اه��ريي 

التي  الي��ج��اب��ي��ة  اخل��ط��وات  ال��ك��ب��ري، مثمنا 

تقوم بها الدارة حل�سد القوى بحثا عن دعم 

الفريق وقيادته نحو من�سات التتويج.

اأم���ا امل��ح��ل��ل الآ���س��ي��وي وامل�����درب الوطني 

ديان �سالح، فقد اأكد اأن فريق احل�سني اأربد 

ال���دوري،  لقب  على  بقوة  للمناف�سة  م��وؤه��ل 

�سريطة التعامل بحذر مع املباريات املتبقية 

يف الدوري.

واأ������س�����اف : ال���ف���ري���ق ي�����س��م ن��خ��ب��ة م��ن 

ك��ب��ري،  اإداري  ب���دع���م  وي��ح��ظ��ى  ال���الع���ب���ني، 

م����ا ي����وؤه����ل مل��ن��اف�����س��ة ال��ق��ط��ب��ني ال����وح����دات 

وال��ف��ي�����س��ل��ي، وي��ب��ق��ى ال����ره����ان ع��ل��ى ط��ول 

النف�س والقدرة على التعامل مع العرثات يف 

اأن دخول احل�سني  املتبقية، موؤكدا  املباريات 

اإربد على خط املناف�سة على الألقاب املحلية، 

ي���رثي امل��ن��اف�����س��ة امل��ح��ل��ي��ة وي�����س��ب يف �سالح 

الكرة الأردنية.

اإرب��د، ماهر مو�سى،  اأم��ا م�سجع احل�سني 

اإىل  ����س���ت���زح���ف  اجل���م���اه���ري  اأن  اأك������د  ف���ق���د 

املباريات  ق��وة يف  م��ن  اأوت��ي��ت  م��ا  بكل  امللعب 

عن  بحثا  والالعبني  الفريق  لدعم  املقبلة، 

النت�سارات واحراز لقب الدوري.

حالة  تعي�س  اجلماهري  اأن  مو�سى  وب��ني 

من التفاوؤل بقدرة الفريق على احراز لقب 

على  حت��ر���س  الدارة  واأن  خا�سة  ال����دوري، 

اأمر  وه��و  الالعبني،  متطلبات  كافة  توفري 

ايجابي، متمنيا اأن تعي�س جماهري احل�سني 

اإرب�����د ف��رح��ة ال���ف���وز ب��ال��ل��ق��ب لول م����رة يف 

تاريخه.

نب�ض البلد – وكاالت 

اأن  ”تليغراف“  ����س���ح���ي���ف���ة  ك�������س���ف���ت 

مان�س�سرت يونايتد ي�ستهدف �سم كري�ستيان 

ب��ول��ي�����س��ي��ت�����س، جن���م ت�����س��ي��ل�����س��ي، ع��ل��ى �سبيل 

الإعارة.

وق����ال����ت ال�����س��ح��ي��ف��ة، اأم���������س الأرب�����ع�����اء، 

ت�سيل�سي  اإقناع  يونايتد  مان�س�سرت  ”يحاول 
�سبيل  على  اخل���روج  ل�بولي�سيت�س  بال�سماح 

الإعارة“.

�سحة  اأثليتك“  ”ذا  �سحيفة  اأك��دت  كما 

التقارير، قائلة ”ت�سيل�سي م�ستعد لال�ستماع 

ل���ع���رو����س الإع���������ارة امل���ق���دم���ة ل��ك��ري�����س��ت��ي��ان 

بولي�سيت�س، كما اإن الالعب يف�سل النتقال 

اإىل مان�س�سرت يونايتد“.

وعانى املهاجم البالغ من العمر 23 عاًما 

توما�س  و���س��ول  م��ع��دودة منذ  دق��ائ��ق  للعب 

ت��وخ��ي��ل ك��م��دي��ر ل��ت�����س��ي��ل�����س��ي، و���س��ه��د ه��ذا 

بالبتعاد  ب�سدة  بولي�سيت�س  ارتباط  ال�سيف 

عن �ستامفورد بريدج.

ع النجم الأمريكي، لت�سيل�سي يف عام  ووقَّ

اإ�سرتليني،  جنيه  مليون   58 مقابل   2019

وبدا كاأنه م�سروع فا�سل اآخر للبلوز.

قوي  ب�سكل  يونايتد  مان�س�سرت  وي�سعى 

اإنقاذ مو�سمه احلايل بالبحث عن تدعيمات 

جديدة، اإذ ذكرت تقارير اأن النادي ي�ستهدف 

�سم الرازيلي كا�سيمريو من ريال مدريد، 

اأتلتيكو  مهاجم  فيليك�س،  جواو  والرتغايل 

مدريد.

”ماركا“  �سحيفة  ذك��رت��ه  م��ا  وب��ح�����س��ب 

ع��دد م��ن م�سوؤويل  الإ���س��ب��ان��ي��ة، فقد و���س��ل 

مان�س�سرت يونايتد اإىل اأتلتيكو مدريد، م�ساء 

الثالثاء، ملناق�سة اإمكانية �سم فيليك�س.

ورغ��م ذل��ك، فقد ج��اء ال��رد �سادما، بعد 

لي�ست  باأنهم  اأتلتيكو  م�سوؤولو  اأخرهم  اأن 

لديهم نية لبيع فيليك�س هذا ال�سيف.

م��دري��د،  اأت��ل��ت��ي��ك��و  اإىل  فيليك�س  وان�����س��م 

مقابل   ،2019 �سيف  يف  بنفيكا،  م��ن  ق��ادم��ا 

113 مليون جنيه اإ�سرتليني.

فيما قالت �سحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 

ا�ستعداد  ”بخالف عدم  اإنه  كا�سيمريو،  عن 

اإدارة ريال مدريد لال�ستماع اإىل العرو�س اأو 

كا�سيمريو،  رحيل  حول  للتفاو�س  اجللو�س 

ال��رح��ي��ل عن  ي��ري��د  ال��الع��ب نف�سه ل  ف���اإن 

املرينغي“.

الإجنليزي  ”النادي  ال�سحيفة  واأ�سافت 

فكرة  كا�سيمريو  ل��رف�����س  اأزم����ة  يف  �سيكون 

ال���ن���ادي ال�سعب  ال��رح��ي��ل، ب��ج��ان��ب م��وق��ف 

وعدم م�ساركته يف دوري الأبطال“.

ريال  مع  كا�سيمريو  الرازيلي  ويرتبط 

اأح��د  وه��و   ،2025 �سيف  حتى  بعقد  م��دري��د 

ق�����ادة غ���رف���ة ت��ب��دي��ل امل���الب�������س، واأح�����د اأه���م 

الالعبني يف �سفوف امللكي.

ي�سعى  يونايتد  مان�س�سرت  ك��ان  اأن  وبعد 

من  الأوىل  اجل��ول��ة  يف  خ�����س��ارت��ه  لتعوي�س 

ال�������دوري الإجن���ل���ي���زي يف م��ل��ع��ب��ه ع��ل��ى يد 

ب��راي��ت��ون ب��ه��دف��ني م��ق��اب��ل ه���دف، ح���دث ما 

مل ي��ك��ن م��ت��وق��ع��ا، ع��ن��دم��ا ح���ل ���س��ي��ف��ا على 

برينتفورد، م�ساء ال�سبت، يف اجلولة الثانية، 

حيث تعر�س للهزمية 0-4 بعد تلقيه رباعية 

يف اأول 35 دقيقة.

األهلي والسرحان في صدارة دوري 
الدرجة األولى لكرة القدم

العب منتخب الكيك بوكسينج ابو 
حصوة يضمن ميدالية بدورة العاب 

التضامن اإلسالمي

إعالن غيابات الجولة 15 في الدوري 
األردني

نب�ض البلد – عمان 

ي�������س���ارك ف��ري��ق��ا الأه����ل����ي وال�����س��رح��ان 

ب�سدارة دوري الدرجة الأوىل لكرة القدم، 

نهاية  بعد  ف��ري��ق،  لكل  ن��ق��اط   6 بر�سيد 

اجلولة الثانية من البطولة التي ي�سارك 

فيها 14 فريقا.

ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  اول  م�ساء  واختتمت 

م��ن��اف�����س��ات الأ����س���ب���وع ال���ث���اين م���ن دوري 

تغلب  حيث   ،2022 ملو�سم  الأوىل  الدرجة 

وب��ذات   ،0-1 ال��ريم��وك  FC على  ع��م��ان 

كفر  ع��ل��ى  ال��ف��وز  الأه���ل���ي  ح��ق��ق  النتيجة 

�سوم، والبقعة على الطرة.

 ،1-3 الها�سمية  على  ال�����س��رح��ان  وف���از 

ف��ي��م��ا ت���ع���ادل ال��ع��ال��ي��ة م���ع ال��ع��رب��ي 1-1، 

وانتهت مواجهتي اجلليل واحتاد الرمثا، 

بلعما والكرمل بالتعادل بدون اأهداف.

�سدارة  وال�سرحان  الأه��ل��ي  ويت�سارك 

ت��رت��ي��ب ال���ف���رق ب��ر���س��ي��د 6 ن���ق���اط، فيما 

الرمثا  واحت��اد  العالية  من  كل  ثانيا  حل 

واجل��ل��ي��ل ب����4 ن��ق��اط، ال��ه��ا���س��م��ي��ة وع��م��ان 

وكفر�سوم  الطرة  نقاط،   3 والبقعة   FC
واح��دة،  بنقطة  والكرمل  بلعما  والعربي 

والريموك دون نقاط.

نب�ض البلد – عمان 

للكيك  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ت��اأه��ل لع��ب 

ب��وك�����س��ي��ن��ج، ع�����دي اأب������و ح�������س���وة، اأم�������س 

من  النهائي  ن�سف  ال���دور  اإىل  الأرب���ع���اء، 

املقامة  الإ�سالمي  الت�سامن  األعاب  دورة 

حاليا يف تركيا.

وجاء تاأهل ابو ح�سوة، بعد تغلبه على 

ين�سيجرلو،  ف���رح���ات  ال���رتك���ي  ال���الع���ب 

حتت  ل���وزن  كونتاكت  ال��ف��ل  مناف�سات  يف 

يف  مبيدالية  ال��ف��وز  لي�سمن  ك��غ��م،   63.5

مناف�سات دورة األعاب الت�سامن الإ�سالمي 

“قونية2021.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ت��وا���س��ل امل��ن��ت��خ��ب��ات 

الوطنية امل�ساركة يف دورة األعاب الت�سامن 

الإ����س���الم���ي، ح��ي��ث ي��ظ��ه��ر ال���ي���وم لع��ب��و 

منتخب الكراتيه يف البطولة

نب�ض البلد – عمان 

15 لبطولة دوري  يغيب عن اجلولة 

ب�سبب  لع��ب��ني   8 الأردين،  امل��ح��رتف��ني 

الإيقاف.

وحت�سل موقع كووورة من م�سادره، 

على لئحة الإيقاف يف اجلولة 15 التي 

تنطلق يوم 25 اأغ�سط�س/ اآب اجلاري.

ب�سبب   15 اجل��ول��ة  ع��ن  وال��غ��ائ��ب��ون 

الإي�������ق�������اف ه�������م: ح���������س����ام ال����ع����واج����ي 

ث��ائ��ر  اأح����م����د  ال�سرحان”،  “مغري 
عبد  ي��زن  “الوحدات”،  ع�سام  وخ��ال��د 

احل����وراين  ه����ادي  “ال�سريح”،  ال��ع��ال 

“�سباب  ع���ب���ي���د  ���س��ل��ي��م  “الرمثا”، 
ع��ق��ار  اأ����س���ام���ة  اجل�����زائ�����ري  الأردن”، 

ال�سعرية  اأب��و  اأحمد  العقبة”  “�سباب 
“اجلزيرة”.

 25 ي�����وم   ،15 اجل����ول����ة  يف  وي���ل���ت���ق���ي 

اجل�������اري، ���س��ح��اب م���ع اجل����زي����رة ع��ل��ى 

بالقوي�سمة،  الثاين  عبداهلل  امللك  �ستاد 

وم���ع���ان وال���رم���ث���ا ع��ل��ى ���س��ت��اد الأم����ري 

بالزرقاء. حممد 

وي��ل��ع��ب ي���وم 26 اجل����اري، ال��وح��دات 

امللك عبداهلل  �ستاد  الأردن على  و�سباب 

على  وال�سلط  اإرب���د  واحل�����س��ني  ال��ث��اين، 

�ستاد احل�سن.

27 اجل����اري،  وت��خ��ت��ت��م اجل���ول���ة ي���وم 

حيث يواجه ال�سريح مناف�سه الفي�سلي 

�سباب  وي�ست�سيف  احل�سن،  �ستاد  على 

ال�سرحان. العقبة �سيفه مغري 
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التركيب الخطأ وإهمال عناصر األمان.. لهذه األسباب قد تسبب 
المكيفات الحرائق

نب�ض البلد – وكاالت 

قد  املغلقة  الأماكن  يف  احلرائق  ح��وادث 

التعامل  يتم  مل  ما  اإذا  ك��وارث  اإىل  تتطور 

م��ع��ه��ا ب�����ص��ك��ل ���ص��ري��ع وف����ع����ال، خ��ا���ص��ة اإذا 

والب�صرية  امل��ادي��ة  اخل�صائر  ن�صب  ارتفعت 

ف��ي��ه��ا، وم���ن ب���ن اأب����رز الأ����ص���ب���اب ال��ت��ي قد 

تت�صبب يف ا�صتعال حريق يف م�صاحة مغلقة 

اأحد الأجهزة  هي تلك الناجتة عن تعر�ض 

بخطاأ  يتعلق  ل�صبب  لال�صتعال  الكهربائية 

يف م�صدر الت�صغيل الأ�صا�صي: الكهرباء.

وم����ن ب���ن ه����ذه الأج����ه����زة امل��ن��ت�����ص��رة يف 

ل��الأع��م��ال  وال��ر���ص��م��ي��ة  ال�صكنية  امل�����ص��اح��ات 

الواحدة  الوحدة  ذات  التكييف  اأجهزة  هي 

للخطر  م�صدراً  تكون  قد  والتي  املنف�صلة، 

لحتوائها  ن��ظ��راً  غ��ره��ا؛  م��ن  اأك��ر  ب�صكل 

ع��ل��ى وح���دة ���ص��غ��ط ل��ت��وزي��ع غ���از ال��ف��ري��ون 

خطراً  ُت�صكل  والتي  التربيد،  عن  امل�صوؤول 

كبراً يف حال تعر�صها للنران اأو ل�صرارات 

كثيفة ت�صبب انفجارها، ويف تقريرنا التايل 

�صوف نتطرق لأهم الأ�صباب التي قد جتعل 

امل��ك��ي��ف��ات م�������ص���دراً ل��ل��ح��رائ��ق يف الأم���اك���ن 

املغلقة وكيفية النتباه لها والتعامل معها.

وب��ح�����ص��ب اإح�����ص��ائ��ي��ات ر���ص��م��ي��ة، اأب��رزه��ا 

ال��ت��ي ن�صرها  اأ���ص��ب��اب احل��رائ��ق  اإح�����ص��ائ��ي��ة 

الأمريكية  واحلرائق  الإطفاء  اإدارة  موقع 

احل���رائ���ق  اإج�����م�����ايل  م����ن   %47 ن�����ص��ب��ة  اأن 

امل���ن���زل���ي���ة ك���ان���ت ب�����ص��ب��ب ا����ص���ت���ع���ال اأج���ه���زة 

اإح�صائية  ن�صرت  كما  وانفجارها،  املكيفات 

اأخ��رى من جمل�ض احل��رائ��ق وال��ط��وارئ يف 

هي  ك��ان��ت  املنزلية  املكيفات  اأن  �صنغافورة 

اإىل   %40 من  ت��راوح  بن�صبة  الأول  ال�صبب 

اإىل  النتباه  ال�صروري  من  وبالتايل   ،%60

امل�صببات الأولية حلرائق املكيفات.

اإهمال تنظيف املكيف اأمر خطري

�صرراً  ت�صبب  قد  التي  الأ�صباب  بن  من 

اإه��م��ال تنظيف اجل��ه��از  امل��ك��ي��ف ه��و  ب��ج��ه��از 

يف  خا�صة  دوري،  ب�صكل  وداخ��ل��ي��اً  خ��ارج��ي��اً 

الأم���اك���ن ال��ق��ري��ب��ة م��ن ال���رم���ال والأت���رب���ة 

ال��ك��ث��ي��ف��ة، والأج��������زاء امل���ه���م ت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا هي 

ف��الت��ر ال��ه��واء ال��داخ��ل��ي��ة و���ص��ف��رات ال��ه��واء 

ال���داخ���ل���ي، وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ج��ه��از اخل��ارج��ي 

تنظيف املروحة الرئي�صية وفالتر موا�صر 

الهواء اأمور هامة.

داخ��ل  وال�صوائب  الأت��رب��ة  تراكمت  واإذا 

اإىل  ي��وؤدي  �صوف  باجلهاز  ال��ه��واء  موا�صر 

اأجزائه  اأحد  يتعطل  قد  ثم  ومن  ان�صداده، 

الأخ�����رى ع���ن ال��ع��م��ل وي��ت�����ص��ب��ب يف اإخ��ف��اق 

خطورة  بداية  وه��و  الكهربائي،  التو�صيل 

العمل  الأ�صا�صية هي  والن�صيحة  ال�صتعال، 

مدة  كل  دوري  ب�صكل  اجلهاز  تنظيف  على 

اأ�صابيع.  4 اأق�صاها 

حرائق اختالل الطاقة: ارتفاع 

اأو انخفا�س مفاجيء

املكيفات  الأ���ص��ب��اب لح����راق  اأب����رز  اأح���د 

الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ت��دف��ق  ا���ص��ط��راب يف  ه��و 

الآت�����ي م���ن امل�����ص��در ال��رئ��ي�����ص��ي اإىل وح���دة 

تكون  ما  ع��ادة  ال�صطرابات  وه��ذه  املكيف، 

اإم���ا ب��الن��خ��ف��ا���ض اأو ب��الرت��ف��اع، وه���و اأم��ر 

وقد  امل�صدر،  من  تلقائي  ب�صكل  يحدث  قد 

اأو  الداخلية  املكونات  اح��راق  خطر  ي�صكل 

كل  اأن  تتاأكد  اأن  املهم  م��ن  ول��ه��ذا  تعطلها، 

وبحالة  قوية  للتكييف  املو�صلة  الكابالت 

جيدة.

ا���ص��ت�����ص��ر ف��ن��ي ك���ه���رب���اء مل��ع��رف��ة م��ق��دار 

ومقدار  املكيف  عليه  يعمل  ال��ذي  الطاقة 

هناك  اأن  وتاأكد  امل�صدر،  الآتي من  الطاقة 

املكيف  “ قاطع” مو�صاًل بن  اأم��ان  مفتاح 

هي  الأ�صا�صية  مهمته  الرئي�صي،  وامل�صدر 

اأنه عند انقطاع التيار الكهربائي الرئي�صي 

يت�صبب  وق��د  كبرة،  بقوة  ع��ادة  يعود  فاإنه 

ه����ذا الرت����ف����اع يف اح�����راق امل��ك��ي��ف، ول��ك��ن 

م��ف��ت��اح الأم�����ان ع����ادة م��ا مي��ن��ع ال��ت��ي��ار عن 

بعد  ت�صغيله  ميكنك  ثم  ومن  فقط،  املكيف 

عودة التيار بدقائق.

كما يجب النتباه، اإذا كان لديك م�صدر 

ط���اق���ة اح���ت���ي���اط���ي م���ث���ل امل�����ول�����دات وال���ت���ي 

ت��ع��م��ل اآل���ي���اً ح���ال ان��ق��ط��اع ال��ت��ي��ار وت��ت��وق��ف 

املولد  دائ��رة  �صيانة  اإىل  ع��ودت��ه،  عند  اآل��ي��اً 

الح��ت��ي��اط��ي، وه���ي اأم���ر ه���ام لأن���ه يف ح��ال 

�صي�صبح  ال��ت��ي��ار  ع����ودة  ع��ن��د  م��ث��اًل  ف�����ص��ل��ه��ا 

وهو  املكيف؛  اإىل  متوجهان  ت��ي��اران  ه��ن��اك 

ما قد يت�صبب يف ا�صتعاله اأو انفجاره جراء 

الزائدة.   الطاقة 

ن�صائح عامة حول اأجهزة املكيف

اخلارجية  املكيف  وح��دة  ك��ان��ت  اإذا    –
اأي مواد  اأر�ض تفاِد تخزين  اأو  بقرب �صطح 

كيميائية؛ مثل الطالء اأو �صوائل التنظيف 

اأو اأية �صوائل قابلة لال�صتعال قرب الوحدة 

واأبقها على م�صاحة اآمنة.

�صيانة  عند  امل�صتقلن  الفنين  تفاِد   –
تغير  ب�صدد  كنت  اإذا  اأو  املكيف  وت��رك��ي��ب 

ال�صيانة  على  دائماً  واعتمد  مكوناته،  اأحد 

وقطع  ف��الأج��زاء  املكيف،  ملُ�صّنع  الر�صمية 

الغيار غر املعتمدة والركيب اخلاطئ قد 

توؤدي اإىل تلف واحراق اجلهاز.

ل���ف���رات  امل���ك���ي���ف  ت�����ص��غ��ل ج���ه���از  ل    –
اأقل  ح��رارة  درجة  ت�صبطه على  طويلة ول 

م���ن 24 درج����ة م��ئ��وي��ة ل���ف���رات ط��وي��ل��ة يف 

درجة حرارة خارجية عالية لتفادي ارتداد 

�صوائل الرطوبة اإىل داخل اجلهاز.

اأو  ك���ه���رب���اء  ب���ف���ن���ي  دائ�����م�����اً  ا����ص���ت���ع���ن   –
اأو  اجلهاز  على  للك�صف  مكيفات  متخ�ص�ض 

يف حالة تغير تو�صيالت رئي�صية اأو فرعية 

يف املنزل اأو املكتب.

شرطي ياباني ثمل أضاع وثائق 400 شخص

نب�ض البلد – وكاالت 

اأ�صاع �صرطي ياباين كان ثماًل وغفا خالل 

معلومات  تت�صمن  حتقيقات  وث��ائ��ق  اخل��دم��ة 

ب��ي��ن��ه��م  ���ص��خ�����ض،   400 ���ص��خ�����ص��ي��ة لأك�����ر م���ن 

بح�صب   اجلرائم،  اإحدى  بارتكاب  فيه  م�صتبه 

حملية. اإعالم  وو�صائل  ال�صرطة 

ال�����ص��رط��ي  اإن  ال�����ص��رط��ة  م�����ص��وؤول يف  وق����ال 

49 ���ص��ن��ة اأ���ص��اع احل��ق��ي��ب��ة ال��ت��ي حت��وي  ال��ب��ال��غ 

الوثائق.

ال�صرطي  اأّن  يابانية  اإع��الم  و�صائل  وذك��رت 

����ص���رب ال���ك���ح���ول ب���رف���ق���ة زم�����الئ�����ه، ث����م غ��ف��ا 

احلقيبة  ك��ان��ت  فيما  امل��ن��زل  اإىل  ع��ودت��ه  اأث��ن��اء 

بحوزته.

اإحدى  قرب  نف�صه  وجد  ا�صتيقظ  وعندما 

حم���ط���ات ال���ق���ط���ار، ومل ي��ت��م��ك��ن م���ن ال��ع��ث��ور 

التي  الأوىل  املرة  لي�صت  وهذه  احلقيبة،  على 

اليابان. يف  مماثلة  حوادث  فيها  ُت�صّجل 

ف���ف���ي ي����ون����ي����و، اأف����������ادت ����ص���ل���ط���ات م���دي���ن���ة 

حتوي  حقيبة  اأ���ص��اع  م��ق��اوًل  ب��اأّن  اأماغا�صاكي 

تت�صمن  بي«،  اإ�ض  »يو  خارجية  ذاكرة  �صريحة 

ب���ي���ان���ات ���ص��خ�����ص��ي��ة ل�����ص��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة ال��ب��ال��غ 

األفاً، بعدما خرج لتناول الكحول   460 عددهم 

اإىل منزله. اأثناء عودته  ثم غفا على الطريق 

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

نـحو فهم آلية عمل منظومة 
اإلقتصاد األردني

الأردين  الإقت�صاد  حتليل  يف  التاريخية  النظرة  يف  ق  التعمُّ تقت�صي  ال�صروة 

املحلية  امل��وؤث��رات  �صمن  الإقت�صادية  ال�صيا�صات  م�صتوى  على  خ��ا���ض  وب�صكل 

ال�صيا�صة  وممار�صة  اأداء  على  وا���ص��ح  ب�صكل  اأث��رث  التي  وال��دول��ي��ة  والإقليمية 

وال��روؤي��ة  الأف��ق  �صيق  ظ��ل  يف  املتاحة  عملها  اآل��ي��ات  وعلى  واملالية  الإقت�صادية 

الثاأثر  يف   ، ال�صابقة  ال�صنوات  يف  احلكومات  مل��ب��ادرات  الإ�صراتيجية  للنظرة 

لُبعد  والإع��ت��ب��ار  القيا�ض  بعد  م��ا  الأردين  الكلي  الإق��ت�����ص��اد  ن  م��ك��وِّ ف��ى  املبا�صر 

ُب��ن��ي��ة  ��ت  اإخ���ت���اللت ه��ي��ك��ل��ي��ة م�����صَّ اأدت ل���وج���ود ع���دة   ، الإ���ص��ت��ق��رار الإج��ت��م��اع��ي 

الإقت�صاد الأردين من حيث اإدارة املوارد وبرامج التمويل واأدوات العمل املتاحة 

الأزمة  بداأت تظهر مالمح  والنقدية. من هنا  املالية  ال�صيا�صة  لر�صم  اإقت�صادياً 

الإ�صتعانة   بطلب  القرار احلكومي  كان   ،  1989 عام  فى  وا�صح  ب�صكل  ال�صاغطة 

الإقت�صادي  الإ���ص��الح  برنامج  اإق��رح��ت  وال��ت��ي  الدولية  املالية  املوؤ�ص�صات  م��ن 

الواقع  وحقيقة  تاريخ  مع  ما  حد  اىل  من�صجمة  غر  اإ�صالحية  هات  توجُّ �صمن 

مبادرة  كانت  الأردنية.  للحكومات  واملالية  الإقت�صادية  ال�صيا�صة  ل�صانع  املعريف 

ال�صاغطة  املالية  بالإلتزامات  للوفاء  اإ�صتجابة  الزمن  مع  �صباق  اأو  اإرجتالية 

م��ن حيث  ك���اٍف  ج��ه��داً  اإق��ت�����ص��ادي��ن  وخ���رباء  ك��م��راق��ب��ن  نلحظ  ، ومل  يف حينه 

 ، للحكومات  عابرة  واإلتزامات  قيود  من  متثله  مبا  املحطة  هذه  اىل  الإ�صتعداد 

والروؤية  الت�صخي�ض  بتقدمي  وذلك   ، الدولية  املالية  املوؤ�ص�صات  اىل  اللجوء  قبل 

الفنية  امل�صاندة  طلب  الأردن  يحتاج  مل��اذا  ح��ول  ال��ق��رار  ل�صاحب  م  تقدَّ لأ�صئلة 

يحتاجها  التي  والإلتزامات  الإجراءات  وماهي  الدولية؟  املوؤ�ص�صات  من  واملالية 

ملواجهة  الأف�����ص��ل  احل��ل  ه��و  وه��ل  ال��ربام��ج؟  ه��ذه  لتنفيذ  اإ�صتجابة  واملطلوبة 

ين  الدَّ من  �ض  �صتخفِّ الربامج  هذه  وهل   ، مرونته  وقيا�ض   ، املالية  التحديات 

ال�صوابط  وماهي   ، مرتفعاً  �صيكون  ين  للدَّ امل�صتقبلي  العام  الإجت��اه  اأم  العام 

العامة  وامل��وازن��ة  املجتمع  ل  �صيتحمَّ وه��ل   ، املحليَّه  ال�صيا�صات  ل�صنَّاع  املتاحة 

قيا�صها؟    الربامج وهل مت  املرتبَّة على هذه  لالأعباء 

ال��دور  حيث  من  جديدة  مرحلة  اىل  م�صتعدين  نكن  مل  اإن  تقول  التجربة 

�صناعتها  ولي�ض  الإقت�صادية  ال�صيا�صات  ر���ص��م  احلكومي  ال��دور  )اأن  اجل��دي��د 

رغم   ، ال�صيا�صات(  تلك  �صناعة  يف  �صريك  معنا  اأ�صبح  لأن��ه   ، حملية  ب���اأدوات 

ل  التحوُّ برنامج  اإيقاع  �صبط  حتفظ  �صيغة  اإيجاد  ال�صيا�صات  م�صّممي  حماولة 

واقع  اأن  اإل   ، والإجتماعية  والإقت�صادية  ال�صيا�صية  اأبعاده  ملثلث  متوازن  ب�صكل 

ُبعدها  يف  خا�صة  لها  م�صتعدين  نكن  مل  الأبعاد  مت�صارعة  م�صارات  اأخذ  احلال 

الإجتماعي ومل يتم اأي توطئة اإعالمية مدرو�صة لتهيئة املجتمع لدفع الفواتر 

، وذلك  الأردنية  الإ�صتهالكي لالأ�صر  النمط  تعزيز جدوى  الإجتماعية وكذلك 

ذلك  اىل  نتيجة  الإقت�صادية  الأهيمة  ذات  الربامج  اأولويات  ترتيب  حيث  من 

فى  الن�صبية  العالقة  معادلت  تغر  فى  اخلطرة  الإقت�صادية  املوؤ�صرات  كانت 

الإقت�صادية  ال�صيا�صة  را���ص��م  فاأ�صبح  واملالية  الإقت�صادية  امل��وؤ���ص��رات  مكّونات 

الإ�صالح  برامج  مع  املن�صجمة  العمل  اآليات  على  التنموية  توجهاته  فى  يعتمد 

ل�صروط  تخ�صع  والتي  الدولية  املالية  املوؤ�ص�صات  طرف  من  ة  املعدَّ الإقت�صادي 

امل��وارد  فجوة  واإت�����ص��اع  ال��ع��ام  والإن��ف��اق  التمويل  �صكل  خا�صة  مقّيدة  وترتيبات 

ماأزق.  الإقت�صاد يف  و�صع  ، مما  لها  الأمثل  والإ�صتخدام  التمويلية  وامل�صادر 

�صيا�صة  اإنتهاج  الأف�صل  م��ن  ك��ان  احلكومي  الإق��ت�����ص��ادي  الفريق  اأ���ص��ف  بكل 

ت��ط��ب��ي��ق ب��رام��ج ق�����ص��رة الأج����ل ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م��ن ن��ت��ائ��ج ال��ربن��ام��ج الإ���ص��الح��ي 

املوؤ�صر  فاأ�صبح  القرو�ض  منح  خالل  من  التمويل  حجم  زاد  وبالتايل  و�صروطه 

ال��ع��ام ل��ل��م��دي��ون��ي��ة ك��ب��ر وت����دّرج اىل م�����ص��ت��وى ال��ت��اأث��ر ال��ن�����ص��ب��ي ع��ل��ى امل��وازن��ة 

املكونات  ، رغم عدم موائمة  الإقرا�ض  تكلفة  للدولة من خالل موؤ�صر  العامة 

املراكم  الإقرا�ض  هذا  تكلفة  مع  العام  الإ�صتثمار  موؤ�صر  خا�صة  الإقت�صادية  

. اإ�صتمر موؤ�صر ُنّوه اىل يومنا هذا  والذي 

ين العام  اإدارة الدَّ املاأزق الإ�صراتيجي وا�صح املعامل يف حالة الإ�صتع�صاء يف    

را�صم  ي�صتطيع   ه��ل  ؟  النهح  بهذا  الإ���ص��ت��م��رار  ن�صتطيع  ه��ل  ال�����ص��وؤال  فاأ�صبح   ،

الأث��ر  مل��ع��اجل��ة  واإق��ت�����ص��ادي��ة  ون��ق��دي��ة  م��ال��ي��ة  اأدوات  ة  ع���دَّ ي�صتخدم  اأن  ال�صيا�صة 

فى  النمو  معدل  لزيادة  الإ�صتثمارية  املحفّزات  اإ�صتخدامه  خالل  من   ، ال�صلبي 

ب�صكل ملحوظ  الإجمايل  املحلي  الناجت  زيادة  وبالتايل  والأفراد  للدولة  الدخل  

يف   ، ال��ك��ربى  املع�صلة  تبقى   ،  %7 �صنوات  لعدة  لت�صتقر   %5 م��ن  ت��ب��داأ  مب��ع��دلت 

املوؤ�صر الأهم هو العالقة الن�صبية بن الناجت املحلي الإجمايل واملديونية ون�صبة 

التجارة اخلارجية  زيادة موؤ�صر  بالإ�صافة اىل  للدولة  العامة  باملوازنة  املديونية 

الإقت�صادي  املجال  فى  التو�صعية  زات  املحفِّ ط  ُتن�صِّ عملية  اإج��راءات  خالل  من   ،

بهدف  الإقت�صادية  ال�صيا�صات  الأجل فى  واملتو�صطة  الأجل  والإجتماعي ق�صرة 

. اأنواعها  بكل  املوارد  فى  التمويلية  للفجوة  ن�صبي  تقليل  اىل  الو�صول 

الإق��ت�����ص��ادي��ة  ال�صيا�صة  ف��ى  الأج���ل  ق�����ص��رة  الإق��ت�����ص��ادي��ة  ات  امل��ح��ف��زَّ اإن��ع��ا���ض 

 ، الأردنية الأخرة منها التو�صع فى الوعاء ال�صريبي الت�صاعدي على الدخول 

ل �صك اأنها قد تقلل من فجوة املوارد ، اإل اأنها تت�صبب بالراجع يف م�صاهمتها 

ع  تو�صُّ لي�صاحبه  الأثر  لتخفيف   ، اأفقي  ع  تو�صُّ لأنها  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

وال�صناعة  والزراعة  ال�صياحة  مهملة  لقطاعات  الإنتاجي  الن�صاط  يف  عامودي 

كخطة  املتوفرة  املعطيات  �صمن  الأمثل  التوجه  كان  هذا   ، للواردات  الإحاللية 

حيث  م��ن   ،  1999 ع��ام  بعد  ظهرت  التي  التمويلية  الفجوة  ملواجهة  اإ�صتجابة 

على  اأث��ر  مم��ا  وال��ن��ت��ائ��ج  الأداء  يف  �صلباً  اإنعك�ض  ال��ذي  واإدارت����ه  التمويل  هيكل 

املحلي  الناجت  اإجمايل  يف  م�صاهمتها  ن�صبة  تراجعت  التى  الإنتاجية  القطاعات 

خالل الفرة بن عام 1999 -2005 اإىل اأكر من 28 % فاحتة املجال للقطاعات 

وغرها. الإن�صاءات  قطاع  وخا�صة  اخلدمية 

اإن اإ���ص��ت��م��رار ن��ف�����ض ال�����ص��ي��ا���ص��ات ي��زي��د م���ن ُرق���ع���ة ال��ت�����ص��ّوه��ات ال��ب��ن��ي��وي��ة يف 

التي  الإقت�صادية  ال�صيا�صة  نتائج  اأث��ر  ندر�ض  اأن  املفيد  من  األي�ض  الإقت�صاد. 

مت اإق���راره���ا ؟ حت��ت ع��ن��وان حم����اولت ق��ام��ت ب��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن احل��ك��وم��ات فى 

عدة  خالل  من  املجتمع  بنية  على  واملالية  الإقت�صادية  الإنعكا�صات  حما�صرة 

برامج ق�صرة الأجل مل ترتقي مل�صتوى التخفيف من حدة الأزمة وخا�صة بعد 

ُبنية  ت  ، والتي م�صَّ املالية الطارئة خالل وما بعد جائحة كورونا  ظهور الأزمة 

اإعتماداً  الأك��ر  ال��دول  على  اإنعك�صت  وبالتايل  نتائجها  فى  العاملي  الإقت�صاد 

 ، ال��دول��ي��ة   ال��ت��م��وي��ل اخل��ارج��ي وامل�����ص��اع��دات اخل��ارج��ي��ة وب��رام��ج التنمية  ع��ل��ى 

اإ�صتدعى البنك الدويل يف طرح برامج ومبادرات  مبا  فيها الأردن الأمر الذي 

اإقت�صادية نحو خطط للتعايف الإقت�صادي واملايل العاِدل واملُن�صف ، كان الهدف 

��ع الأف��ق��ي وال��ع��م��ودي يف ب��رام��ج ال��رع��اي��ة  منها ال��ب��ع��د الإج��ت��م��اع��ي م��ث��ل ال��ت��و���صُّ

خف�ض  ف��ى  الأداء  وتطوير  املنتجة  والأ���ص��ر  املياومة  ��ال  ُع��مَّ ودع��م  الإجتماعية 

. العام   الإنفاق  وتر�صيد 

د.انور الخفش

في االقتصاد السياسي والمجتمع 

نب�ض البلد – وكاالت 

ي�����ص��ف��ي ال��ع��ط��ر اجل�����ذاب ع��ل��ى امل����رء ط��اب��ع��ا 

ميكن  املهمة  الن�صائح  بع�ض  وب��ات��ب��اع  ���ص��اح��را. 

املنا�صب ل�صخ�صيته. العطر  اختيار  للمرء 

اأنواع العطور

واأكد خبر العطور الأملاين يواخيم مين�صينج 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��ع��رف��ة ال��ف��رق ب��ن اأن����واع العطور 

م�صرا  للمرء،  املنا�صب  ال��ن��وع  اختيار  اأج��ل  م��ن 

العطور يكمن يف ن�صبة  اأن��واع  الفرق بن  اأن  اإىل 

الركيز.

يحتوي  النقي  العطر  اأن  مين�صينج  واأو���ص��ح 

م�صرا  النقية،  العطور  م��ن   %  40 اإىل   15 على 

اإىل اأن هذا النوع ميتاز بالثبات ملدة طويلة.

 Eau de« ال�����ع�����ط�����ر  م���������اء  وي������ح������ت������وي 

من   %14 اإىل   10 من  تركيز  على   »Parfum
ماء  تركيز  ي��راوح  بينما  النقية،  العطر  زي��وت 

 6 م���ن   »Eau de Toilette« ال��ت��وال��ي��ت 

الكولونيا  م��اء  تركيز  ن�صبة  وت���راوح   .%  8 اإىل 

يف   ،%5 اإىل   3 م��ن   »Eau de Cologne«

 Eau« املنع�ض  امل��اء  تركيز  ن�صبة  ت���راوح  ح��ن 

و%3.  1 بن   »Fraîche

لون العطر

رومبان  مارتن  الأمل��اين  العطور  خبر  واأ�صار 

�صخ�صيته،  عن  اأي�صا  يعرب  العطر  ل��ون  اأن  اإىل 

مو�صحا اأن الألوان »الأحمر القوي« و»الأخ�صر 

ال�صاطع« متتاز بطابع مفعم  و»الأ�صفر  الفاحت« 

والديناميكية. بالن�صاط 

بطابع  فتمتاز  والأبي�ض  ال��وردي  درج��ات  اأم��ا 

ال���زه���ور  ي���ح���اك���ي  ت����اأث����ر  وذات  ورق����ي����ق  ن���اع���م 

والبودرة.

العطر طبقات 

املتجر  الريث يف  اأهمية  اإىل  رومب��ان  واأ���ص��ار 

عند �صراء عطر جديد؛ نظرا لأن العطر يتكون 

 15 م��ن ع���دة ط��ب��ق��ات، م��و���ص��ح��ا اأن���ه خ���الل اأول 

العلوية من العطر،  دقيقة تفوح رائحة الطبقة 

الو�صطى  الطبقة  رائحة  تفوح  امل��دة  ه��ذه  وبعد 

رائحة  تفوح  وبعدها  �صاعتن،  حتى  الرئي�صية 

القاعدية. الطبقة 

العطر،  لو�صع  اجل�صم  موا�صع  اأف�صل  وع��ن 

عند  ط��وي��ال  ي���دوم  العطر  اأن  مين�صينج  اأو���ص��ح 

و�صعه على املع�صم ويف ثنية الركبة، م�صرا اإىل 

على  و�صعه  عند  ال��ي��وم  ط���وال  ي���دوم  العطر  اأن 

املغ�صول لتوه. ال�صعر 

معرفة الفرق بين أنواعه.. مهارة أساسية 
لشراء العطر المناسب


