
 الوطني لحقوق اإلنسان يدعو إلى تأهيل 
مختصين بطب الشيخوخة

 فتح باب الترشح النتخابات لجنة 
سيدات األعمال بغرفة تجارة عمان اليوم

 األردن يشارك في المؤتمر العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية

نب�ض البلد- عمان

 دعا �ملركز �لوطني حلقوق �لإن�سان �إىل 

تاأهيل �أطباء خمت�سني بطب �ل�سيخوخة، 

كبار  حقوق  حلماية  خا�ص  ق��ان��ون  و���س��ّن 

�ل�������س���ن، وت����وف����ر ج��م��ي��ع �أوج�������ه �ل���دع���م 

و�لجتماعية  �لقت�سادية  لهم،  �لالزمة 

تكثيف  �سرورة  مع  و�ل�سحية،  و�لثقافية 

�جلهود لإعمال حقوقهم.

و�أك������د �مل���رك���ز يف ب���ي���ان �م�������ص �لأح�����د، 

دعم  �ل�سن،  لكبار  �لعاملي  �ليوم  مبنا�سبة 

�إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ل��دول��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ود  �لأردن 

�سياغة �تفاقية دولية حلقوق كبار �ل�سن، 

متخ�س�سة  بر�مج  وتنفيذ  �لوعي  ون�سر 

ح���ول ح��ق��وق��ه��م وح��م��اي��ت��ه��م م��ن �ل��ع��ن��ف، 

بدعم و�إ�سناد من قبل �ملوؤ�س�سات .

االنباط- عمان

 ت���ب���د�أ ���س��ب��اح �ل���ي���وم �لث���ن���ني، عملية 

����س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات �ل��ر���س��ح لن��ت��خ��اب��ات 

�لأعمال يف  �سيد�ت  �لأوىل للجنة  �ل��دورة 

ت�ستمر ثالثة  و�لتي  عمان،  غرفة جت��ارة 

جت���ارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����ص  �أي�����ام.وك�����ان 

�ل�سهر �جل��اري،  22 من  ي��وم  عمان، ح��دد 

�لأوىل  �ل���دورة  �نتخابات  لإج���ر�ء  موعد� 

و�لتي  بالغرفة،  �لأع��م��ال  �سيد�ت  للجنة 

�مل�سجالت  �ل�سيد�ت  9 ع�سو�ت من  ت�سم 

يف �ل���غ���رف���ة. وح�����س��ب ����س���روط �ل��ر���س��ح، 

�أردنية  بالر�سح  �لر�غبة  تكون  �أن  يجب 

�جلن�سية، وم�سجلة ع�سو� يف �لغرفة �سو�ء 

�أكانت مالكة ملوؤ�س�سة فردية �أو �سريكة

نب�ض البلد- عمان

 �سارك �لأردن يف �أعمال �لدورة �لعادية 

66 ل��ل��م��وؤمت��ر �ل���ع���ام ل��ل��وك��ال��ة �ل��دول��ي��ة 

ل��ل��ط��اق��ة �ل����ذري����ة �مل��ن��ع��ق��د يف �ل��ع��ا���س��م��ة 

�لنم�ساوية فيينا بوفد تر�أ�سه رئي�ص هيئة 

�ل��دك��ت��ور خالد  �لأردن��ي��ة  �ل��ذري��ة  �لطاقة 

طوقان.

و�ك������د ط����وق����ان �ل������ذي ت����ر������ص �ل���وف���د 

�لردين �مل�سارك �سعي �لأردن نحو حتقيق 

روؤي���ت���ه �ل��وط��ن��ي��ة يف ����س��ت��خ��د�م �ل��ط��اق��ة 

�ل���ن���ووي���ة ل���الأغ���ر�����ص �ل�����س��ل��م��ي��ة يف ظل 

�لجن�����از�ت �مل��ت��ت��ال��ي��ة �ل��ت��ي حت��ق��ق��ت نحو 

تطوير �لربنامج �لنووي �لردين.

�سحفي  ب��ي��ان  بح�سب  ط��وق��ان،  وق���دم 

�سادر عن �لهيئة �م�ص �لأحد،  345

نب�ض البلد- عمان

ل�����س��وؤون  �مللكية  �للجنة  ع���ام  �أم���ني  ق���ال   

�إن �لج������ر�ء�ت  �ل���ق���د����ص، ع���ب���د�هلل ك��ن��ع��ان، 

فل�سطني  يف  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  و�لع�����ت�����د�ء�ت 

مبا  �أ�سكاله  بكل  �لعنف  �سيا�سة  على  قائمة 

يف ذل��ك �لقتل و�لأ���س��ر وم�����س��ادرة �لأر����س��ي 

وطرد �ل�سعب �لفل�سطيني و��ستيطان �أر�سه 

و�ق��ت��ح��ام وت��ه��دي��د م��ق��د���س��ات��ه �لإ���س��الم��ي��ة 

�ل�سامل على �لإن�سان  و�مل�سيحية و�لت�سييق 

وحريته وعبادته وثقافته.

و�أ������س�����اف، يف ت�����س��ري��ح ل���وك���ال���ة �لأن���ب���اء 

�ل���دويل  �ل��ي��وم  )ب����ر�(، مبنا�سبة  �لأردن���ي���ة 

�أن ما  لالعنف، �لذي ي�سادف �ليوم �لأحد، 

يف  �إ�سر�ئيلية  �قتحامات  م��ن  �ل��ي��وم  يجري 

�لفل�سطينية وما ميار�ص من  �ملدن  خمتلف 

�عد�مات ميد�نية بحق �ل�سعب �لفل�سطيني 

�لأعزل ما هو �إل دليل .

نب�ض البلد- عمان

�لتي  جل�سته  يف  �ل�����وزر�ء  جمل�ص  و�ف���ق   

�لوزر�ء  �لأح��د، برئا�سة رئي�ص  �م�ص  عقدها 

�ل��دك��ت��ور ب�����س��ر �خل�����س��اون��ة، ع��ل��ى �لأ���س��ب��اب 

�لتَّنظيم  ل لنظام  �ملوجبة مل�سروع نظام معدِّ

ل�سنة  لالنتخاب  �مل�ستقلَّة  للهيئة  �لإد�ري 

2022م.

ل ل��غ��اي��ات  ��ظ��ام �مل���ع���دِّ وي���اأت���ي م�����س��روع �ل��نِّ

�����ة يف �ل��ه��ي��ئ��ة، ُتعنى  ����س��ت��ح��د�ث وح���دة �إد�ريَّ

يا�سيَّة  �ل�سِّ م�ساركتها  وتعزيز  �مل��ر�أة  بتمكني 

ة؛  �لعامَّ �حل��ي��اة  يف  �مل�ساركة  م��ن  ومتكينها 

�لد�ستوريَّة  �لتَّعديالت  م��ع  متا�سياً  وذل��ك 

�جلديدة.

�لإد�ري  �ل��و���س��ف  ت��ع��دي��ل  ن  يت�سمِّ ك��م��ا 

برتبة  لت�سبح  �لأح������ز�ب  ب���وح���دة  �خل���ا����ص 

���ة؛ ����س��ت��ج��اب��ة ل��ل��م��ه��ام �مل��ن��اط��ة بها  م���دي���ريَّ

مب��وج��ب ق��ان��ون �لأح������ز�ب، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 

��زوي��د،  و�ل��تَّ للم�سريات  وح���دة  ����س��ت��ح��د�ث 

ويل،  ����ع����اون �ل�������دَّ ووح�������دة ل��ل��م�����س��اري��ع و�ل����تَّ

و�ملاليَّة،  ��ة  �لإد�ريَّ �ل�سوؤون  وف�سل مديريَّتّي 

��ة  ��ي��ات �ل��وظ��ي��ف��يَّ و����س��ت��ح��د�ث ب��ع�����ص �مل�����س��مَّ

ها  �ن�سجاماً مع �ملهام �جلديدة �لتي �ستتولَّ

�لهيئة.

وو�فق جمل�ص �لوزر�ء �أي�ساً على �لأ�سباب 

لنظام �خلدمة  ل  معدِّ نظام  مل�سروع  �ملوجبة 

�ملدنيَّة ل�سنة 2022م؛ 

 كنعان: ما يجري ضد الشعب الفلسطيني 
األعزل دليل على العنف اإلسرائيلي
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 صحيفة عبرية..
فتحي خازم تحول ألسطورة الضفة

البلد-وكاالت نب�ض 

�سلط تقرير �سحفي �إ�سر�ئيلي، �ل�سوء، على �سعود جنم 

�ملاليني من  �ل��ذي دخ��ل قلوب  �ل�سهد�ء فتحي خ��ازم  و�ل��د 

�لأخ��رة، وبات مز�ر�ً  �لأ�سهر  �لفل�سطينيني و�لعرب خالل 

لالآلف موؤخر�ً بعد ��ست�سهاد ولده �لثاين عبد �لرحمن

وكالة  ترجمة  وف��ق  هيوم”  “ي�سر�ئيل  �سحيفة  وقالت 

“فتحي خازم �لذي �سغل �سابقاً من�سباً قيادياً  �إن  “�سفا”، 
و�ل�سلطة  لإ�سر�ئيل  حت��دي��اً  ي�سكل  �لفل�سطيني  �لأم���ن  يف 

معاً، حيث دعا موؤخر�ً �سباط وعنا�سر �أجهزة �أمن �ل�سلطة 

لالن�سمام للعمليات �مل�سلحة �سد �إ�سر�ئيل وممار�سة دورهم 

�حلقيقي يف حماية �سعبهم«

ونقلت �ل�سحيفة عن م�سادر فل�سطينية قولها �إن “خازم 

يف  �لتاأثر  بالغة  و�أي��ق��ون��ة  �أ�سطورية  �سخ�سية  �إىل  حت��ول 

�ل�سارع بفعل خطبه �حلما�سية وحقيقة تقدمي جنليه رعد 

وعبد �لرحمن �سهيدين خالل �لأ�سهر �لأخرة، 

البلد-وكاالت نب�ض 

�مل���زع���وم  �لهيكل”  “جماعات  ر����س���دت 

مكافاآت مالية لكل م�ستوطن مقتحم ينفخ 

�إىل  �لنباتية”  “�لقر�بني  وي��دخ��ل  �ل��ب��وق 

“�لعر�ص”  عيد  يف  �ملبارك  �لأق�سى  �مل�سجد 

�لعربي، �لذي ُيو�فق �لأ�سبوع �ملقبل ونقلت 

“جماعات  ع���ن  �ل��ع��ربي��ة  �ل�����س��اب��ع��ة  �ل��ق��ن��اة 

بقيمة  مكافاأة  عر�سها  �ملتطرفة  �لهيكل” 

500 �سيكل )140 دولر( لكل متطرف يتمكن 

من نفخ �لبوق يف �مل�سجد �لأق�سى، �أو يتمكن 

من �إدخال “�لقر�بني �لنباتية” �إليه، طو�ل 

�أيام “عيد �لُعر�ص.

البلد-وكاالت نب�ض 

 مر��سم يف مو�سكو لإعالن �سم رو�سيا 4 

�أقاليم �أوكر�نية )رويرز( ت�ساءلت �سحيفة 

فزغلياد �لرو�سية -يف تقرير لها عن �لدول 

�أن تعرف بحدود رو�سيا  �ملحتمل  �لتي من 

ب���اأن ع��دده��ا ل��ن يتعدى  �جل��دي��دة- جميبة 

عدد �أ�سابع �ليد �لو�حدة، وعلى �لعموم فاإن 

�لتقرير  هذ� �لع��ر�ف لي�ص مهما و�أو�سح 

�ل�����س��م��ال��ي��ة وف��ن��زوي��ال  ���س��وري��ا وك���وري���ا  �أن 

�أن  و�أو�سيتيا �جلنوبية من �ملرجح  و�أبخازيا 

تعرف باحلدود �جلديدة، .

 بعيد »العرش«.. مكافآت مالية لمن ينفخ من 
المستوطنين بالبوق وُيدخل »القرابين« لألقصى

 فزغلياد الروسية: من يعترف بالحدود 
الجديدة لروسيا؟ ال يهم

نب�ض البلد- عمان

ب��ن طالل  �أك��د �سمو �لأم���ر �حل�سن   

�لت�سامن  �أخ��الق��ي��ات  ل��ت��ع��زي��ز  �حل��اج��ة 

�لإن�����س��اين �ل��ت��ي ت��وؤك��د �ح����ر�م �لأف����ر�د، 

بعيد� عن �سيا�سات �لتمييز و�لإق�ساء.

�ملوؤمتر  ح�سوره  خ��الل  �سموه  و���س��دد 

من  و�مل��ه��اج��رون  “�لالجئون  �لإقليمي 

�ملنطقة �لعربية وفيها: ظالل �لتمييز”، 

و�ل������ذي ع��ق��د �خل��م��ي�����ص �مل���ا����س���ي، على 

�سرورة �لتعاون و�لتكامل

نب�ض البلد- عمان

بتعيني  �ل�سامية  �مللكية  �لإر�دة  ���س��درت   

�لدكتور عبد �هلل �ملو�سى �أميناً عاماً للمجل�ص 

�لأع���ل���ى ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن ت��اري��خ 

.29/9/2022
ول��ل��دك��ت��ور �مل��و���س��ى خ���ربة �أك���ر م��ن 20 

�ل��ع��ايل،  �لتعليم  م��وؤ���س�����س��ات  �إد�رة  يف  ع��ام��اً 

نائب  �إىل  ق�سم  رئي�ص  �لإد�رة من  وت��دّرج يف 

ع��م��ي��د، ن��ائ��ب رئ��ي�����ص، ورئ��ي�����ص جل��ام��ع��ت��ي: 

�لأردن��ي��ة و�ل��رم��وك. كما كان له باع طويل 

تخ�س�ص  جم����ال  يف  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �لأب����ح����اث  يف 

فرو�سات �لنباتات.

�أمني  باأعمال  و�سغل �ملو�سى من�سب قائم 

و�لتكنولوجيا،  للعلوم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع��ام 

وع�����س��و جم��ل�����ص �أم���ن���اء م��وؤ���س�����س��ة �ل�����س��ر�ك��ة 

�لأبي�ص  �لبحر  و�لإبتكار يف منطقة  للبحث 

جمل�ص  ورئ��ي�����ص   ،)PRIMA( �مل��ت��و���س��ط 

�أم���ن���اء ج��ام��ع��ة ف��ي��الدل��ف��ي��ا، ورئ��ي�����ص �مل��رك��ز 

�ل��وط��ن��ي ل��ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر، وم���دي���ر ع��ام 

�أكادميية �لعامل �لإ�سالمي للعلوم، 

 إرادة ملكية بتعيين الموسى أمينًا عامًا 
للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

 بحضور األمير الحسن.. انعقاد المؤتمر اإلقليمي 
عن الالجئين والمهاجرين من المنطقة العربية
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 خالل لقائه شخصيات سياسية

الملك: األردن ثابت على مواقفه بضرورة 
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

نب�ض البلد- عمان

�لتقى جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين يف ق�سر �حل�سينية، �م�ص 

جولته  نتائج  ب�سورة  وو�سعهم  �سيا�سية،  �سخ�سيات  �لأح���د، 

يف  للم�ساركة  نيويورك  �إىل  �لأخ��رة  زيارته  خالل  �خلارجية 

و�إىل  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  للجمعية  �ل�سنوية  �لجتماعات 

مع  ومباحثاته  فرن�سا،  �إىل  زي���ارة  م��ن  �سبقها  وم��ا  �ل��ي��اب��ان، 

عدد من قادة وزعماء دول �لعامل. و�أكد جاللة �مللك �أن هذه 

�للقاء�ت ركزت على حماية �مل�سالح �لأردنية،
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 قرارات مجلس الوزراء
نب�ض البلد- عمان

 وافق جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها 

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

نظام  مل�سروع  املوجبة  الأ�سباب  على  اخل�ساونة، 

امل�ستقلَّة  للهيئة  الإداري  التَّنظيم  لنظام  ل  معدِّ

لالنتخاب ل�سنة 2022م.

ل ل��غ��اي��ات  ���ظ���ام امل����ع����دِّ وي����اأت����ي م�������س���روع ال���نِّ

ا�ستحداث وحدة اإداريَّة يف الهيئة، ُتعنى بتمكني 

يا�سيَّة ومتكينها من  املراأة وتعزيز م�ساركتها ال�سِّ

مع  متا�سياً  وذل��ك  ��ة؛  ال��ع��امَّ احل��ي��اة  يف  امل�ساركة 

التَّعديالت الد�ستوريَّة اجلديدة.

ن تعديل الو�سف الإداري اخلا�س  كما يت�سمِّ

���ة؛  ب���وح���دة الأح��������زاب ل��ت�����س��ب��ح ب��رت��ب��ة م���دي���ريَّ

ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��م��ه��ام امل��ن��اط��ة ب��ه��ا مب��وج��ب ق��ان��ون 

ا���س��ت��ح��داث وح���دة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  الأح��������زاب، 

����زوي����د، ووح������دة ل��ل��م�����س��اري��ع  ل��ل��م�����س��ري��ات وال����تَّ

ال�سوؤون  ��ت��ّي  م��دي��ريَّ وف�سل  ويل،  ال����دَّ ��ع��اون  وال��تَّ

يات  امل�سمَّ بع�س  وا�ستحداث  ��ة،  وامل��ال��يَّ ����ة  الإداريَّ

التي  اجل��دي��دة  امل��ه��ام  م��ع  ان�سجاماً  الوظيفيَّة 

ها الهيئة. �ستتولَّ

الأ�سباب  على  اأي�ساً  ال���وزراء  جمل�س  وواف���ق 

ل ل��ن��ظ��ام اخل��دم��ة  امل��وج��ب��ة مل�����س��روع ن��ظ��ام م��ع��دِّ

املدنيَّة ل�سنة 2022م؛ لغايات النتقال التَّدريجي 

ي  الكمِّ والتَّقييم  التَّ�سنيف  مفهوم  تطبيق  يف 

وفقاً  املدنيَّة  اخلدمة  يف  للوظائف  واملو�سوعي 

فني  املوظَّ روات��ب  وحتديد  الوظيفيَّة،  للكفايات 

املعيَّنني على وظائف املجموعة الثَّانية من الفئة 

في الفئات الأوىل والثَّانية والثَّالثة  الُعليا وموظَّ

متَّ  التي  الزمنيَّة  الأط��ر  وفق  املة  ال�سَّ والعقود 

حتديده لالأعوام 2023 – 2025م.

ك��م��ا واف����ق جم��ل�����س ال������وزراء ع��ل��ى الأ���س��ب��اب 

���اأم���ني ال�����س��ح��ي يف  امل��وج��ب��ة مل�����س��روع ن���ظ���ام ال���تَّ

لغايات  2022م؛  ل�سنة  الأردنية  امل�سلحة  القوات 

الأردنيَّة  امل�سلَّحة  ات  للقوَّ ة  العامَّ القيادة  متكني 

وتو�سيعها  ي  ال�سحِّ التَّاأمني  مظلَّة  تطوير  من 

اخل��دم��ات  وت��ط��وي��ر  وامل�����س��رك��ني،  للمنتفعني 

مة لهم. الطبيَّة وال�سحيَّة والعالجيَّة املقدَّ

املوجبة  الأ�سباب  على  اأي�ساً  املجل�س  وواف��ق 

القانونيَّة  املحا�سبة  مهنة  مزاولة  نظام  مل�سروع 

يف  ات  امل�����س��ت��ج��دَّ م��واك��ب��ة  ب��ه��دف  2022م؛  ل�سنة 

ومعايري  الدوليَّة  والتَّدقيق  املحا�سبة  معايري 

اجل�����ودة والل���ت���زام���ات ال������واردة ف��ي��ه��ا، وت��ع��زي��ز 

والف�سل  ال��ق��ان��وين  املحا�سب  لعمالء  احلماية 

اجلمع  وحظر  واملحا�سبة  التَّدقيق  اأع��م��ال  ب��ني 

القانوين  املحا�سب  ا�ستقالل  وت��ع��زي��ز  بينهما، 

وح��ي��اده، وغ��ريه��ا م��ن الأم���ر الأخ����رى املتعلِّقة 

باملهنة.

ك��م��ا واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى الأ����س���ب���اب امل��وج��ب��ة 

ا�ستخدام  تنظيم  ل��ن��ظ��ام  ل  م��ع��دِّ ن��ظ��ام  مل�����س��روع 

لكون  ن��ظ��راً  2022م؛  ل�سنة  احلكوميَّة  املركبات 

بع�س  مع  يتما�سى  ل  حاليَّاً  به  املعمول  النِّظام 

على  وللنَّ�سِّ  ��ة،  احل��ال��يَّ واملتطلَّبات  ات  امل�ستجدَّ

��اق��ة )ال��ه��ج��ي��ن��ة  ����رة ل��ل��طَّ دخ����ول امل���رك���ب���ات امل����وفِّ

وكذلك  احلكوميَّة،  املركبات  اإىل  والكهربائيَّة( 

للمركبات  الإلكروين  ع  التتبُّ نظام  وج��ود  على 

احلكوميَّة والآليَّات.

جديدة  اأ�س�س  و�سع  النِّظام  م�سروع  ن  ويت�سَّ

راء  بال�سِّ املتعلِّقة  ��ة  احل��ك��وم��يَّ اجل��ه��ات  لطلبات 

��ق��ل والإه������داء والإع������ارة وت���وزي���ع امل��رك��ب��ات  وال��نَّ

بيع  وك��ذل��ك  احل��اج��ة،  ع��ن  الفائ�سة  احلكوميَّة 

املركبات.

املوجبة  الأ�سباب  على  كذلك  املجل�س  وواف��ق 

ل لنظام الإقرارات ال�سريبيَّة  مل�سروع نظام معدِّ

ل�سنة  الأرب����اح  ون�سب  وامل�����س��ت��ن��دات  ت  وال�����س��ج��الَّ

2022م؛ لغايات ت�سهيل اإجراءات احت�ساب �سريبة 

ري اخل�سار  ����ار وم�����س��دِّ خ��ل ع��ل��ى ق��ط��اع ُتَّ ال��دَّ

راعي الوطني يف  والفواكه؛ بهدف دعم املنتج الزِّ

راعيَّة  هذه الأ�سواق ومناف�سته اأمام املنتجات الزِّ

الأخرى، وتخفيف العبء والتَّكاليف املاليَّة.

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

بني  ال��ع��ال��ق��ة  الق�سايا  ت�سوية  جل��ن��ة  ت��و���س��ي��ات 

واملبيعات،  الدخل  �سريبة  دائ��رة  وب��ني  املكلَّفني 

�سركًة  ل������)867(  ال�سريبيَّة  الأو����س���اع  بت�سوية 

لأحكام  وفقاً  التزامات  عليهم  ترتَّبت  ومكلَّفاً، 

ة  العامَّ ريبة  ال�سَّ خل وقانون  الدَّ قانون �سريبة 

على املبيعات.

 سفيران يؤديان اليمين 
القانونية أمام الملك

 السفارة السويدية: زيارة ملك وملكة 
السويد لالردن تعزز روابط الصداقة التاريخية

نب�ض البلد- عمان

امللك  اأم��ام جاللة  القانونية  اليمني  اأدى   

عبداهلل الثاين، ام�س الأحد، عديل اخلالدي 

ومفو�سا  العادة  فوق  �سفريا  تعيينه  مبنا�سبة 

املك�سيكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  ل��دى  للمملكة 

�سفريا  تعيينه  مبنا�سبة  ال��ف��ول  اأب���و  وه��ي��ث��م 

فوق العادة ومفو�سا للمملكة لدى جمهورية 

النم�سا.

ال��ت��ي جرت  ال��ي��م��ني،  اأداء  م��را���س��م  وح�سر 

امللكي  ال���دي���وان  رئ��ي�����س  احل�سينية،  ق�سر  يف 

ال��ه��ا���س��م��ي ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، ون��ائ��ب 

رئ��ي�����س ال�������وزراء ووزي�����ر اخل���ارج���ي���ة و����س���وؤون 

املغربني اأمين ال�سفدي.

نب�ض البلد- عمان

 اأكدت ال�سفارة ال�سويدية يف عمان اأن زيارة 

غو�ستاف،  ع�سر  ال�ساد�س  ك��ارل  امللك  جاللة 

اإىل  �سيلفيا  امل��ل��ك��ة  وج��الل��ة  ال�����س��وي��د،  م��ل��ك 

 17 اإىل   15 م���ن  ال���ف���رة  يف  امل���ق���ررة  الأردن 

ت�����س��ري��ن ال���ث���اين امل��ق��ب��ل، ب���دع���وة م���ن ج��الل��ة 

امللك عبداهلل الثاين، �ستعزز روابط ال�سداقة 

التاريخية العميقة بني البلدين.

الأح��د،  ام�س  بيان  يف  ال�سفارة  واأو���س��ح��ت 

الق�سايا  يف  التعاون  على  �سركز  ال��زي��ارة  اأن 

الإق��ل��ي��م��ي��ة، وال��ق�����س��اي��ا م��ت��ع��ددة الأط�����راف، 

ال�ساملة  وال��ت��ن��م��ي��ة  وامل���ن���اخ  ال��ب��ي��ئ��ة  وق�����س��اي��ا 

امل�ستدامة مبا يف ذلك م�ساركة املراأة وال�سباب، 

ال��ت��ج��اري  ال���ت���ب���ادل  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

وال�ستثمار بني البلدين.

على  ال�سوء  �ست�سلط  الزيارة  اأن  واأ�سافت 

ال�����س��راك��ة ال�����س��وي��دي��ة- الأردن����ي����ة امل��ت��ن��ام��ي��ة، 

و�سيتم خاللها افتتاح معهد احلوار ال�سويدي 

وتو�سيع  اإف��ري��ق��ي��ا،  و���س��م��ال  الأو���س��ط  لل�سرق 

ال�سفارة يف عمان وانتقالها اإىل مبنى جديد.

وقالت اإنه �سريافق �ساحبي اجلاللة امللك 

�سيلفيا،  وامللكة  ال�ساد�س ع�سر غو�ستاف  كارل 

وممثلون  ال�سويدية،  احل��ك��وم��ة  م��ن  اأع�����س��اء 

تعزيز  �سبل  ملناق�سة  ال�سويدية  ال�سركات  عن 

ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال���ت���ع���اون يف ع����دد من 

القطاعات

 إرادة ملكية بتعيين الموسى أمينًا عامًا للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

 كنعان: ما يجري ضد الشعب الفلسطيني األعزل دليل على العنف اإلسرائيلي

نب�ض البلد- عمان

بتعيني  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  الإرادة  ���س��درت   

للمجل�س  عاماً  اأميناً  املو�سى  اهلل  عبد  الدكتور 

الأع����ل����ى ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن ت���اري���خ 

.2022/9/29

عاماً   20 من  اأك��ر  خ��رة  املو�سى  وللدكتور 

يف  وت���دّرج  ال��ع��ايل،  التعليم  موؤ�س�سات  اإدارة  يف 

نائب  عميد،  نائب  اإىل  ق�سم  رئي�س  من  الإدارة 

رئي�س، ورئي�س جلامعتي: الأردنية والريموك. 

العلمية يف  الأب��ح��اث  ب��اع طويل يف  له  ك��ان  كما 

جمال تخ�س�س فريو�سات النباتات.

اأم��ني  ب��اأع��م��ال  ق��ائ��م  من�سب  امل��و���س��ى  و�سغل 

ع���ام امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 

للبحث  ال�سراكة  موؤ�س�سة  اأمناء  وع�سو جمل�س 

املتو�سط  الأبي�س  البحر  منطقة  يف  والإبتكار 

جامعة  اأمناء  جمل�س  ورئي�س   ،)PRIMA(

ال��وط��ن��ي للبحث  امل���رك���ز  ف��ي��الدل��ف��ي��ا، ورئ��ي�����س 

وال���ت���ط���وي���ر، وم���دي���ر ع����ام اأك���ادمي���ي���ة ال���ع���امل 

الزمايل  الفريق  يف  وع�سو  للعلوم،  الإ�سالمي 

والتكنولوجيا. للعلوم  الأعلى  للمجل�س 

كما �سغل الرئي�س امل�سارك لالحتاد من اأجل 

الأعيان،  جمل�س  وع�سو   ،)UFM( املتو�سط 

ال���ريم���وك، ورئ��ي�����س اجلامعة  ورئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 

الأردن�����ي�����ة، ع�����س��و جم��ل�����س الأم����ن����اء ل��ل��م��رك��ز 

ال���وط���ن���ي حل���ق���وق الإن�������س���ان، وع�����س��و جمل�س 

الأم���ن���اء ل��ل��م��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ت��ط��وي��ر ال��ب��ادي��ة، 

وع�سو  ال��زرق��اء،  جامعة  اأمناء  جمل�س  وع�سو 

العايل. التعليم  جمل�س 

وح�����س��ل ع��ل��ى ج���وائ���ز ���س��وم��ان واحل���ج���اوي 

كاباردينو/  جامعة  من  فخرية  دكتوراه  وعلى 

ب��ل��غ��اري��ا احل��ك��وم��ي��ة- الحت�����اد ال���رو����س���ي، كما 

ح�سل على جائزة اخلريج املتمّيز من اجلامعة 

الأمريكية وجامعة ولية وا�سنطن احلكومية، 

الن�سرات  م��ن  ال��ع��دي��د  امل��و���س��ى  ال��دك��ت��ور  ون�سر 

املتخ�س�سة. العلمية يف الدوريات 

نب�ض البلد- عمان

 قال اأمني عام اللجنة امللكية ل�سوؤون القد�س، 

ع���ب���داهلل ك��ن��ع��ان، اإن الج�������راءات والع����ت����داءات 

�سيا�سة  على  قائمة  فل�سطني  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

والأ���س��ر  القتل  ذل��ك  يف  مب��ا  اأ�سكاله  بكل  العنف 

الفل�سطيني  ال�سعب  وط��رد  الأرا���س��ي  وم�سادرة 

مقد�ساته  وتهديد  واق��ت��ح��ام  اأر���س��ه  وا�ستيطان 

على  ال�سامل  والت�سييق  وامل�سيحية  الإ�سالمية 

الإن�سان وحريته وعبادته وثقافته.

الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  واأ�ساف، 

)ب�������را(، مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال������دويل ل��الع��ن��ف، 

اأن ما يجري اليوم  الذي ي�سادف اليوم الأح��د، 

م���ن اق��ت��ح��ام��ات اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف خم��ت��ل��ف امل���دن 

الفل�سطينية وما ميار�س من اعدامات ميدانية 

بحق ال�سعب الفل�سطيني الأعزل ما هو اإل دليل 

القيم  يخالف  وب�سكل  الإ�سرائيلي،  العنف  على 

الدعوات  مع  ين�سجم  ول  والقوانني،  وال�سرائع 

العاملية لحرام حقوق الن�سان وكرامته وحقه 

بهذا  يتجاوز  الح��ت��الل  واأن  امل�سري،  تقرير  يف 

ال�سرعية والقرارات الدولية.

وق����ال اإن م���ا ت��ظ��ه��ره ب��ع�����س الإح�����س��ائ��ي��ات 

ع��ن واق���ع الن��ت��ه��اك��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف القد�س 

اأك��ر من  اإىل  ي�سري  املا�سي،  اأيلول  �سهر  خ��الل 

اقتحموا  م�ستوطنا  و4426  اعتقال  ح��ال��ة   180

امل�����س��ج��د الأق�����س��ى امل���ب���ارك و37 ق�����راراً ل��الإب��ع��اد 

للمنازل،  هدم  عملية  و12  الأق�سى  امل�سجد  عن 

اإ�سافة اإىل حتويل ال�سلطات الإ�سرائيلية الأعياد 

العنف  م��ن  مناخ  اإىل  متعمد  وب�سكل  اليهودية 

�سد  امل�ستوطنون  بها  يقوم  التي  وال�ستفزازات 

املدنيني الفل�سطينيني العزل، علماً باأن املادة 51 

من ميثاق الأمم املتحدة ن�ست على �سرعية حق 

املقاومة لل�سعوب من اأجل الدفاع عن نف�سها اإذا 

داهمها العدو بق�سد احتاللها.

يف  القد�س  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  “اأن  وبني 

هيئة  تبني  اأهمية  توؤكد  ال��دويل،  الالعنف  يوم 

ومنظمة  لها  التابعة  واملنظمات  املتحدة  الأمم 

ال����دول العربية،  ال��ت��ع��اون الإ���س��الم��ي وج��ام��ع��ة 

ل���س��رات��ي��ج��ي��ة ع��م��ل��ي��ة ت�����س��م��ل ن�����س��ر ال���وع���ي 

بالنتهاكات الإ�سرائيلية اإىل جانب اإزالة مظاهر 

ينبغي على  اإ�سرائيل، كما  تنتهجها  التي  العنف 

ال��ع��امل��ي احل��ر ف�سح مم��ار���س��ات العنف  الإع����الم 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ط��ال الأط���ف���ال وال�����س��ي��وخ 

متار�سها  وال��ت��ي  املحتلة  فل�سطني  يف  وال��ن�����س��اء 

اإ�سرائيل عليهم دون اأي خوف من رادع اأخالقي 

بقرارات  العامل  يثق  فلن  ذل��ك  وبعك�س  ودويل، 

الأمم املتحدة و�سوف يزيد العتقاد ال�سائد باأن 

الق�سايا  ت��اه  مبكيالني  تكيل  امل��ت��ح��دة  الأمم 

العنف  وق��ف  الح��ت��الل  ل��ذا يجب على  العاملية، 

ورفع الظلم عن ال�سعب الفل�سطيني مبا يف ذلك 

املعنية  املتحدة  الأمم  ل��ق��رارات  تنفيذه  وج��وب 

الدولتني  حل  فيها  مبا  الفل�سطينية  بالق�سية 

وح����ق ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب��ت��ق��ري��ر م�����س��ريه 

القد�س  الفل�سطينية وعا�سمتها  الدولة  واإقامة 

ال�سرقية على حدود عام 1967«.

القد�س  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  “ترى  وزاد، 

يف  تكمن  احلقيقية  العاملية  املنا�سبات  قيمة  اأن 

املجتمعات  ر�سائلها وحتقيق م�سامينها يف  ن�سر 

والبرتهايد،  الحتالل  ماأ�ساة  من  تعاين  التي 

ال��ذي��ن  امل��ح��ت��ل��ة  فل�سطني  اأه��ل��ن��ا يف  وب��الأخ�����س 

ي��ت��ع��ر���س��ون ل��ت��ط��ه��ري ع���رق���ي وج����رائ����م ع��ن��ف 

اإ�سرائيلية متوا�سلة، فلم تعد م�ساألة  وا�ستعمار 

حت��دي��د الأي����ام ال��دول��ي��ة والح��ت��ف��ال بها جمرد 

اإج��راءات وبرامج ثقافية روتينية، بقدر قيمتها 

ال�سعوب  اأم���ل  يتحقق  ب���اأن  وم��ف��اده��ا  الأ�سا�سية 

ويتاأمل  بها  يفكر  ح��را  عاملا  هناك  اأن  و�سعورها 

لوجعها ويطالب بحمايتها الفورية ول ميار�س 

�سدها �سيا�سة املعايري املزدوجة.

الملك: األردن ثابت على مواقفه بضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
 خالل لقائه شخصيات سياسية

نب�ض البلد- عمان

يف  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  التقى 

�سخ�سيات  الأح��د،  ام�س  احل�سينية،  ق�سر 

جولته  نتائج  ب�سورة  وو�سعهم  �سيا�سية، 

اخل���ارج���ي���ة خ����الل زي���ارت���ه الأخ������رية اإىل 

ن���ي���وي���ورك ل��ل��م�����س��ارك��ة يف الج���ت���م���اع���ات 

املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية  ال�سنوية 

اإىل  زي���ارة  م��ن  �سبقها  وم��ا  ال��ي��اب��ان،  واإىل 

ف��رن�����س��ا، وم��ب��اح��ث��ات��ه م���ع ع���دد م���ن ق���ادة 

وزعماء دول العامل.

واأك����د ج��الل��ة امل��ل��ك اأن ه���ذه ال��ل��ق��اءات 

رك�����زت ع��ل��ى ح��م��اي��ة امل�����س��ال��ح الأردن����ي����ة 

وتناولت التطورات التي ت�سهدها املنطقة، 

�سيوا�سل  الأردن  اأن  اإىل  ج��الل��ت��ه  لف��ت��ا 

حتركاته يف املرحلة املقبلة من اأجل ق�سايا 

يف  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  وتفعيل  املنطقة 

الإقليم.

ثابت  الأردن  اأن  ع��ل��ى  ج��الل��ت��ه  و���س��دد 

ع���ل���ى م���واق���ف���ه ب�������س���رورة ق���ي���ام ال���دول���ة 

الفل�سطينية امل�ستقلة على خطوط الرابع 

من حزيران عام 1967 وعا�سمتها القد�س 

ال�����س��رق��ي��ة ع��ل��ى اأ����س���ا����س ح���ل ال���دول���ت���ني، 

اأن ت�����س��ه��م امل��رح��ل��ة  م��ع��رب��ا ع���ن الأم����ل يف 

امل��ق��ب��ل��ة يف ا���س��ت��ئ��ن��اف م��ف��او���س��ات ال�����س��الم 

ب����ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني والإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني، 

للق�سية  و�سامل  عادل  حل  اإىل  والو�سول 

الفل�سطينية.

وج������دد ج���الل���ة امل���ل���ك ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى 

حماية  بواجب  القيام  يف  الأردن  ا�ستمرار 

بالقد�س  وامل�سيحية  الإ�سالمية  املقد�سات 

الها�سمية  الو�ساية  منطلق  من  ال�سريف، 

على هذه املقد�سات، موؤكدا على ما جاء يف 

خطابه اأمام الأمم املتحدة ال�سهر املا�سي.

ي�سعى  الأردن  اأن  اإىل  ج��الل��ت��ه  ول��ف��ت 

م�سر  يف  الأ�سقاء  مع  التعاون  خ��الل  من 

الإقليمية،  امل�ساريع  يف  وكذلك  وال��ع��راق، 

نتائجها  تنعك�س  اقت�سادية  �سراكات  لبناء 

الأو�ساع  حت�سني  يف  وت�سهم  املنطقة  على 

القت�سادية.

الأردن  اأن  ع��ل��ى  امل��ل��ك  ج��الل��ة  و����س���دد 

الأ�سقاء  �سمول  ���س��رورة  على  دوم��ا  يركز 

ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ني مب���������س����اري����ع ال����ت����ع����اون 

الإق����ل����ي����م����ي، ب���اع���ت���ب���ار ت���ع���زي���ز اجل���ان���ب 

امل��ق��وم��ات للدولة  اأه���م  اأح���د  الق��ت�����س��ادي 

�سمودهم  لتعزيز  املن�سودة،  الفل�سطينية 

التحديات  م��ن  والتخفيف  الأر�����س،  على 

القت�سادية التي تواجههم.

اأع��اد  ال�����س��وري��ة،  ب��الأزم��ة  يتعلق  وفيما 

يوا�سل  الأردن  اأن  على  التاأكيد  جاللته 

دوره يف الدفع باتاه حل �سيا�سي لالأزمة، 

يحفظ وحدة �سوريا اأر�سا و�سعبا وي�سمن 

العودة الطوعية والآمنة لالجئني.

وتطرق جاللة امللك اإىل جهود القوات 

امل�����س��ل��ح��ة الأردن����ي����ة- اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي يف 

ح���م���اي���ة امل��ج��ت��م��ع م����ن خم���اط���ر ت��ه��ري��ب 

اآمنة  اململكة  ح��دود  اأن  م��وؤك��دا  امل��خ��درات، 

ب��ج��ه��ود ال��ن�����س��ام��ى يف اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي، 

والأجهزة الأمنية اليقظة واملحرفة.

وا����س���ت���ع���ر����س ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال��������وزراء 

اأمين  املغربني  و�سوؤون  اخلارجية  ووزي��ر 

الأردنية،  الدبلوما�سية  اجلهود  ال�سفدي 

الثنائية  بالق�سايا  يتعلق  فيما  خ�سو�سا 

ال��ع��امل،  دول  م���ن  وال���ع���دي���د  الأردن  ب���ني 

الأردين  ب����ال����دور  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وك���ذل���ك 

الفاعل يف الإقليم.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ال��دي��وان امللكي 

ومدير  العي�سوي،  ح�سن  يو�سف  الها�سمي 

مكتب جاللة امللك، الدكتور جعفر ح�سان

 األردن سيواصل تحركاته من أجل قضايا المنطقة 
وتفعيل التعاون االقتصادي في اإلقليم 

 بناء شراكات اقتصادية تنعكس نتائجها على المنطقة 
وتسهم في تحسين األوضاع االقتصادية

نب�ض البلد- عمان

 يبداأ جاللة امللك عبداهلل الثاين، ترافقه 

الأم��ري  و�سمو  العبداهلل  رانيا  امللكة  جاللة 

احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد، يوم 

غد الثالثاء، زيارة ر�سمية اإىل �سلطنة ُعمان 

ل��دع��وة  تلبية  ي��وم��ني،  ت�ستغرق  ال�سقيقة، 

ال�سلطان هيثم بن طارق،  اأخيه جاللة  من 

�سلطان ُعمان.

ال�سلطان  وجاللة  امللك  جاللة  ويجري 

م�سقط،  الُعمانية  العا�سمة  يف  مباحثات، 

ت��ت��ن��اول ال��ع��الق��ات الأخ���وي���ة ال��را���س��خ��ة بني 

ال��ب��ل��دي��ن وال�����س��ع��ب��ني ال�����س��ق��ي��ق��ني، وجم��م��ل 

التطورات الإقليمية والدولية.

نب�ض البلد- عمان

 بعث جاللة امللك عبداهلل الثاين برقية 

برهم  ال��ع��راق��ي  ال��رئ��ي�����س  اأخ��ي��ه  اإىل  تهنئة 

�سالح، مبنا�سبة العيد الوطني لبالده.

با�سمه  ال���رق���ي���ة،  يف  ج��الل��ت��ه،  واأع������رب 

الها�سمية  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  �سعب  وب��ا���س��م 

وحكومتها، عن اأحر التهاين واأ�سدق امل�ساعر 

املنا�سبة، �سائال املوىل تبارك  الأخوية بهذه 

العراقي  الرئي�س  على  يعيدها  اأن  وت��ع��اىل 

وعلى  والعافية،  ال�سحة  مبوفور  ينعم  وهو 

ال�سعب العراقي ال�سقيق بتحقيق املزيد من 

التقدم والزدهار.

 الملك يبدأ زيارة رسمية إلى 
سلطنة ُعمان الثالثاء

 الملك يهنئ الرئيس العراقي 
بالعيد الوطني لبالده
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نب�ص البلد- خا�ص

 يف ���ض��اب��ق��ة غ���ر م�����ض��ب��وق��ة يف ال��ق�����ض��اء 

ب��ن��ي  ����ض���ل���ح  حم���ك���م���ة  ال�����زم�����ت  الأردين، 

ع��ب��ي��د، ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���ض��ن الأردن�����ي�����ن ب��رد 

امل���ب���ال���غ امل���دف���وع���ة م���ن ق��ب��ل امل���دع���ي امل��ه��ن

د��������������������������������س.............................، وه��ي 

املالية بن ما هو م�ضتحق  القيمة  الفرق يف 

التاأمن  م��ن  املنتفعة  زوج��ت��ه  و  امل��دع��ي  على 

التغطية  ون�ضبة  دفعه  مت  ما  وبن  ال�ضحي، 

ال��ت��ي مت دفعها دون وج��ه حق.  وال��ف��روق��ات 

وبح�ضب قرار املحكمة املوقرة ال�ضادر اخرا، 

عليها)نقابة  املدعى  ان  للمحكمة  تبن  فقد 

املهند�ضن( كانت حت�ضب ن�ضبة حتمل املدعي 

)امل��ه��ن��د���س امل��ن��ت��ف��ع( ع��ل��ى امل��ب��ل��غ الج��م��ايل 

ل��ق��ي��م��ة امل��ط��ال��ب��ة ق��ب��ل اخل�����ض��م م���ن اجل��ه��ة 

اجلهة  مع  عليه  املتعاقد  اخل�ضم  اأو  الطبية 

التاأمن  لتعليمات  خم��ال��ف  وه���ذا  الطبية، 

ال�ضحي، حيث اأن »الغرم بالغنم«، فمن غر 

من  امل��ه��ن��د���ض��ن  ن��ق��اب��ة  ت�ضتفيد  ان  امل��ق��ب��ول 

خ�ضم اجلهة الطبية على قيمة املطالبة بكل 

)امل��دع��ي(  امل�ضرتك  منها  ي�ضتفيد  ول  ب��ن��د، 

ن��ق��اب��ة املهند�ضن  ي��ت��وج��ب ع��ل��ى  ك���ان  ح��ي��ث 

اجلهة  م��ن  الع��ف��اء  مبلغ  بخ�ضم  ت��ق��وم  اأن 

ومن  الطبية،  الفاتورة  اجمايل  من  الطبية 

امل�ضرتك  ن�ضبة حت��م��ل  ب��اإح��ت�����ض��اب  ت��ق��وم  ث��م 

)نقابة  عليها  امل��دع��ى  ق��ام��ت  ح��ي��ث  ل��دي��ه��ا، 

وجه  دون  مالية  مبالغ  با�ضتفاء  املهند�ضن( 

حق من املدعي وذل��ك لتجاوز �ضقف العالج 

ذل��ك  ونتيجة  دي��ن��ار،  الآف  �ضتة   ٦٠٠٠ ع��ن 

املدعي مبلغ ٣٣٣٥.٢٦٠ دينار، يف حن  تكبد 

ان املبلغ امل�ضتحق على املدعي هو ٢٢٠٣.٣٢٤ 

دينار والزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة 

والأتعاب .

نب�ص البلد- عمان

الأردنين،  الأعمال   وقعت جمعية رجال 

م���ذك���رة ت��ف��اه��م ل��ت��اأ���ض��ي�����س جم��ل�����س اأع���م���ال 

م�����ض��رتك م���ع احت����اد م�����ض��ت��ث��م��ري ك��رد���ض��ت��ان 

ال������ع������راق، ل���ت���ط���وي���ر ال����ت����ع����اون ال���ت���ج���اري 

وال�ضتثماري بن الطرفن.

وتهدف املذكرة التي وقعها رئي�س جمعية 

رج���ال الأع���م���ال الأردن���ي���ن ح��م��دي الطباع 

احمد  ك��رد���ض��ت��ان  م�ضتثمري  احت���اد  ورئ��ي�����س 

ري��ك��اين اإىل ت��دع��ي��م ع��الق��ات ال��ت��ع��اون بن 

ال��ط��رف��ن وت��ع��زي��ز  جمتمعي الأع���م���ال م��ن 

التعاون القت�ضادي والتجاري وال�ضتثماري 

وتطوير العمل امل�ضرتك ومبا يخدم ويو�ضع 

اآفاق العالقات القت�ضادية بينهما.

وح�����ض��ب ب��ي��ان ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، ام�����س الح���د، 

تهدف املذكرة اإىل ت�ضجيع التعاون امل�ضرتك 

والعراقي،  الأردين  الأع��م��ال  جمتمعي  ب��ن 

التجاري،  التبادل  حجم  بزيادة  ي�ضهم  ومبا 

بن  القت�ضادية  الأن�ضطة  ق��اع��دة  وتو�ضيع 

ال��ب��ل��دي��ن وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات ال���ض��ت��ث��م��اري��ة 

وزيارات الوفود التجارية.

وت��ع��د امل���ذك���رة ال��ت��ي وق��ع��ت ع��ل��ى هام�س 

اإق��ل��ي��م  م����ع  الأردين  ال����ض���ت���ث���م���ار  م���ن���ت���دى 

ك���رد����ض���ت���ان، ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه ج��م��ع��ي��ة رج���ال 

ال�����ض��ب��ت، يف ع��م��ان،  اأم�����س  الع��م��ال الردين 

خطوة مهمة لتعميق العالقات الثنائية على 

الوطني،  القت�ضاد  امل�ضتويات ودعم  خمتلف 

من  عمل  فر�س  وتوفر  النمو  عجلة  ودف��ع 

من  العراقية  ال�ضتثمارات  ا�ضتقطاب  خالل 

اإقليم كرد�ضتان.

جمل�س  تاأ�ضي�س  مذكرة  اأن  الطباع  واأك��د 

انطالقاً من حر�س  تاأتي  امل�ضرتك  الأعمال 

اجل��م��ع��ي��ة ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل دوره�������ا يف ت��ع��زي��ز 

وا�ضتقطاب  اململكة  يف  ال�ضتثمارية  البيئة 

ال�ضتثمارات.

الردين  الأع������م������ال  جم���ت���م���ع  اأن  وب������ن 

التجارية  الأع��م��ال  اأن�ضطة  لتو�ضيع  يتطلع 

الأردن��ي��ة  ال�ضناعات  ودخ���ول  وال�ضتثمارية 

العراقية من خالل  ال�ضوق  اإىل  اأك��ر  ب�ضكل 

اإقليم كرد�ضتان.

رج���ال  ج��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل  ال���ط���ب���اع  واأ�����ض����ار 

اإىل و���ض��ع خطة  ت�ضعى  الأردن��ي��ن  الع��م��ال 

ع���م���ل م�����ض��رتك��ة ت�����ض��ت��ه��دف ع���ق���د ل���ق���اءات 

القطاعات  لتحديد  اجلانبن  بن  م�ضتمرة 

القت�ضادية ذات الأولوية.

 سابقة في القضاء٠٠ »صلح بني 
عبيد« تلزم نقابة المهندسين برد 

المدفوعة من قبل احد المهندسين  

تأسيس مجلس أعمال أردني 
مع اقليم كردستان العراق

نب�ص البلد- عمان

 دع���ا امل��رك��ز ال��وط��ن��ي حل��ق��وق الإن�����ض��ان اإىل 

تاأهيل اأطباء خمت�ضن بطب ال�ضيخوخة، و�ضّن 

قانون خا�س حلماية حقوق كبار ال�ضن، وتوفر 

القت�ضادية  لهم،  الالزمة  الدعم  اأوج��ه  جميع 

�ضرورة  مع  وال�ضحية،  والثقافية  والجتماعية 

تكثيف اجلهود لإعمال حقوقهم.

الأح���د، مبنا�ضبة  ام�س  بيان  امل��رك��ز يف  واأك���د 

للجهود  الأردن  دعم  ال�ضن،  لكبار  العاملي  اليوم 

دول��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ة  اإىل �ضياغة  ال��ه��ادف��ة  ال��دول��ي��ة 

حلقوق كبار ال�ضن، ون�ضر الوعي وتنفيذ برامج 

متخ�ض�ضة حول حقوقهم وحمايتهم من العنف، 

ب��دع��م واإ���ض��ن��اد م��ن ق��ب��ل امل��وؤ���ض�����ض��ات احلكومية 

املدين،  املجتمع  اإىل منظمات  بالإ�ضافة  املعنية، 

ال�ضماوية  وال�ضرائع  الدولية  املواثيق  ن�ضت  اإذ 

على دعم ورعاية هذه الفئة من املجتمع.

كما دعا دعا اإىل اإن�ضاء اأندية نهارية حكومية 

لكبار ال�ضن لتفعيل دورهم الجتماعي والثقايف 

حمافظات  جميع  يف  خراتهم  من  وال�ضتفادة 

امل��م��ل��ك��ة، وحت��ف��ي��ز ال���ق���ط���اع اخل���ا����س ل��ت��ق��دمي 

والجتماعي  والنف�ضي  واملعنوي  امل���ادي  ال��دع��م 

للقادرين  العمل  واإتاحة فر�س  والقانوين لهم، 

وال���راغ���ب���ن م��ن��ه��م يف ال����ض���ت���م���رار، م���ن خ��الل 

����ض���روط م���رن���ة ل��ل��ت��وظ��ي��ف يف م��رح��ل��ة م���ا بعد 

خراتهم  يف  اأمكن  ما  وال�ضتثمار  ال�ضتن،  �ضن 

املناطق  يف  واإي��الئ��ه��م  امل�ضتويات،  جميع  �ضمن 

النائية واملحرومة من اخلدمات اهتماماً خا�ضاً، 

بالرعاية  متخ�ض�ضة  �ضحية  م��راك��ز  واإن�����ض��اء 

ال�ضحية لهم من قبل اأطباء متخ�ض�ضن بطب 

ال�ضيخوخة.

�ضاملة  برامج  بتبني  بيانه  يف  املركز  وطالب 

اأو الج��ت��م��اع��ي لدمج  امل�����ض��ت��وى ال��ر���ض��م��ي  ع��ل��ى 

امل�����ض��ن��ن يف احل���ي���اة الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، 

كبار  خل��دم��ة  التطوعي  العمل  ثقافة  وت��ع��زي��ز 

ال�ضن اأو ال�ضتفادة من خراتهم والتوا�ضل مع 

املراكز ال�ضبابية لت�ضجيع ال�ضباب لالنخراط يف 

مثل هذه الرامج.

كما طالب باإن�ضاء مركز تدريب متخ�ض�س يف 

رعاية املُ�ضنن، ورفده بالكوادر التعليمية املوؤهلة 

ل��ي��ك��ون ن��ق��ط��ة ان���ط���الق ن��ح��و ت���وف���ر خ��دم��ات 

التطوع،  اأ�ضا�س  على  م�ضتقباًل  املنزلية  الرعاية 

كليات  لطلبة  عملية  تدريبية  ب��رام��ج  وتنفيذ 

من  الأردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  يف  والتمري�س  الطب 

خالل التن�ضيق والتعاون مع دور رعاية امل�ضنن؛ 

بهدف تاأهيل الطلبة واإك�ضابهم املعرفة واخلرة 

يف التعامل مع اأمرا�س ال�ضيخوخة.

واأع�������رب امل���رك���ز ع���ن ت���ق���دي���ره ل��ل��ع��دي��د من 

ك�ضدور  اجل��ان��ب،  ه��ذا  يف  الإيجابية  التطورات 

 ،2021 ل�ضنة  امل�ضنن رقم )97(  رعاية  نظام 

و�ضدور قرار جمل�س الوزراء يف �ضهر اأيلول من 

عليها  املن�ضو�س  الأحكام  بتطبيق   2021 عام 

يف قانون التقاعد املدين ونظام اخلدمة املدنية، 

الذين  املوظفن  خ��دم��ات  بتمديد  يتعلق  فيما 

العامة  امل�ضلحة  كانت  اإذا  التقاعد،  �ضن  بلغوا 

���ض��واب��ط  ���ض��م��ن  اخل���دم���ة  ب��ق��اءه��م يف  تقت�ضي 

جلنة  ت�ضكيل  اإىل  بالإ�ضافة  حم���ددة،  و���ض��روط 

لكبار  �ضديقة  مدينة  »ع��م��ان  م�����ض��روع  لتنفيذ 

ال�ضن« وغرها.

 الوطني لحقوق اإلنسان يدعو إلى تأهيل مختصين بطب الشيخوخة

نب�ص البلد- عمان

 اأك����د ���ض��م��و الأم�����ر احل�����ض��ن ب���ن ط��الل 

احل����اج����ة ل��ت��ع��زي��ز اأخ����الق����ي����ات ال��ت�����ض��ام��ن 

الإن�ضاين التي توؤكد احرتام الأف��راد، بعيدا 

عن �ضيا�ضات التمييز والإق�ضاء.

و����ض���دد ���ض��م��وه خ����الل ح�����ض��وره امل��وؤمت��ر 

الإق���ل���ي���م���ي »ال���الج���ئ���ون وامل����ه����اج����رون من 

التمييز«،  ظ��الل  وفيها:  العربية  املنطقة 

املا�ضي، على �ضرورة  وال��ذي عقد اخلمي�س 

جميع  ب��ن  والت�ضبيك  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ع��اون 

اجل���ه���ات امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ي��واج��ه��ه��ا 

الالجئون واملهاجرون.

ا���ض��ت��م��رار جلهود  امل���وؤمت���ر ه��و  اإن  وق����ال 

بذلت يف لقاءين �ضابقن، الأول بعنوان »من 

الأمم  من  الإن�ضانية-  الكرامة  اإىل  املهانة 

امل��ت��ح��دة اإىل ال�����ض��ع��وب امل��ت��ح��دة: م��ن حافة 

وال��ث��اين  ال��ك��رام��ة«،  م�ضتقبل  اإىل  ال��ك��ارث��ة 

اإن�����ض��اين ع��امل��ي ي�ضتند  ح���ول ت��ع��زي��ز ن��ظ��ام 

اإىل ال��ق��واع��د و«ق��ان��ون م��ن اأج���ل ال�����ض��الم«، 

مب�ضاركة عدد من اخلراء واملخت�ضن من 

اأنحاء العامل، وخل�س كال احلوارين اإىل اأن 

اأن يكون الإطار  مبداأ كرامة الإن�ضان يجب 

التوجيهي جلميع ال�ضيا�ضات.

ملعاجلة  النظر  �ضرورة  اإىل  �ضموه  ولفت 

ق�����ض��اي��ا ال����الج����ئ����ن؛ ان���ط���الق���ا م����ن ع���دة 

اإن�ضانية و�ضيا�ضية وتنموية، ف�ضال  م�ضارات 

الوطنية  للمعرفة  �ضبكة  اإيجاد  اأهمية  عن 

مل��ن��ط��ق��ت��ن��ا، وجم��ل�����س اج��ت��م��اع��ي اق��ت�����ض��ادي 

اإق��ل��ي��م��ي ي��ع��م��الن ع��ل��ى اأن�����ض��ن��ة الإح�����ض��اءات 

ويقومان  واملهاجرين،  بالالجئن  املرتبطة 

على اأ�ضا�س ربط املو�ضوعات امل�ضرتكة �ضمن 

عناقيد.

الف�ضلى  ب��اأن حتقيق احلياة  �ضموه  ون��وه 

ل��الج��ئ��ن ل��ن ت��ك��ون اإل ب��ت�����ض��ارك وت��داخ��ل 

وت���ك���ام���ل ال��ت��خ�����ض�����ض��ات، وت���ع���زي���ز احل����وار 

امل�ضوؤول امل�ضتند اإىل املعرفة واملعلومات بن 

املجتمعات واملوؤ�ض�ضات.

وع��ل��ى م���دار ي��وم��ن، رك��ز امل��وؤمت��ر ال��ذي 

العامل  يف  وال��ل��ج��وء  ال��ه��ج��رة  ملتقى  نظمه 

النه�ضة  ملنظمة  ال��ت��اب��ع  )م���رف���اأ(  ال��ع��رب��ي 

)اأر����س(،  والتنمية  للدميقراطية  العربية 

ومركز متكن للم�ضاعدة القانونية وحقوق 

فل�ضطن  ب��ل-  م��ن هيرن�س  بدعم  الإن�����ض��ان 

التي  املختلفة  التمييز  اأ�ضكال  والأردن، على 

يواجهها الالجئون واملهاجرون.

ي�ضم ممثلن عن  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  وق���دم 

امل��ج��ت��م��ع امل����دين وال������دويل، والأك���ادمي���ي���ن 

ال���ع���رب وال���دول���ي���ن، واجل���ه���ات ال��ر���ض��م��ي��ة 

اأمن��اط  على  نقدية  عامة  نظرة  واملهتمن، 

اإزاء  ممار�ضتها  تتم  التي  املختلفة  التمييز 

املهاجرين والالجئن من املنطقة العربية، 

وال�ضيا�ضية،  الهيكلية  الق�ضايا  ذلك  يف  مبا 

املحلية  املعنية  تلعبه اجلهات  ال��ذي  وال��دور 

امل�������ض���األ���ة؛ �ضعيا  مل��ع��اجل��ة ه����ذه  وال���دول���ي���ة 

عدد  وحتديد  النتائج  نحو  احل��وار  لتوجيه 

من التو�ضيات ور�ضائل املنا�ضرة، بالعتماد 

املوؤ�ض�ضية  والآليات  القانونية  الأدوات  على 

وال�ضرتاتيجيات لتعزيز احلماية.

التنفيذية  امل���دي���رة  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 

مل��ن��ظ��م��ة ال��ن��ه�����ض��ة ال��ع��رب��ي��ة )اأر�������س( �ضمر 

املنطقة  اإن  الفتتاحية،  كلمتها  يف  حم��ارب 

العربية حتتل املرتبة الثانية عامليا من حيث 

الق�ضرين،  واللجوء  الهجرة  من  ت�ضررها 

ولأجل ذلك يوؤمن ملتقى الهجرة واللجوء 

تقدمي  ب�ضرورة  )م��رف��اأ(  العربي  العامل  يف 

ال����دع����م وامل�������ض���اع���دة ل���الج���ئ���ن وال���ع���م���ال 

امل���ه���اج���ري���ن ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون م����ن ظ����روف 

مع  التعاون  اإىل  والدعوة  والتمييز،  �ضعبة 

الوطنية  واملوؤ�ض�ضات  واحلكومات  املواطنن 

وال����دول����ي����ة ل�������ض���م���ان ح���م���اي���ة ال���الج���ئ���ن 

وو�ضولهم اإىل حقوقهم.

واأكدت اأنه اآن الأوان اأن نقول »كفى، حان 

ال��وق��ت مل��وق��ف ع��رب��ي واح���د ي��ع��ال��ج اأمن���اط 

التمييز وجذور م�ضاكل الهجرة واللجوء«.

بدورها، بينت امل�ضت�ضارة الرئي�ضة ل�ضوؤون 

ال��ه��ج��رة وال��ت��ه��ج��ر وان���ع���دام اجل��ن�����ض��ي��ة يف 

النه�ضة  منظمة  يف  الفكري  النه�ضة  مركز 

اأن  األبانيز،  فران�ضي�ضكا  )اأر�����س(،  العربية 

املنطقة  يف  وامل��ه��اج��ري��ن  ال��الج��ئ��ن  حماية 

مل ت��ع��د حت��ظ��ى ب��اله��ت��م��ام ال���ك���ايف، وه���ذه 

اأن ترتبط بها تبعات  اإ�ضكالية ميكن  م�ضاألة 

و���ض��ع��وب��ات، وع��ل��ي��ه ف����اإن ق�����ض��اي��ا ال��ه��ج��رة 

والتمييز من املجالت التي يجب على �ضناع 

القرار الرتكيز عليها.

بل-  هيرن�س  موؤ�ض�ضة  اأثنت  جانبها،  من 

الذي مينح  املوؤمتر  والأردن، على  فل�ضطن 

لت�ضليط  والالجئن  للمهاجرين  الفر�ضة 

ال�����ض��وء ع��ل��ى ظ��روف��ه��م وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

يواجهونها، ليكون لهم فر�ضة للت�ضبيك مع 

اجلهات املعنية واإي�ضال اأ�ضواتهم.

اأدارت��ه��ا  وال��ت��ي  الأوىل  اجلل�ضة  وناق�ضت 

الدكتورة عروب العابد من مركز الدرا�ضات 

التمييز  يعد  »ه��ل  م��ف��اده  ���ض��وؤال  اللبنانية، 

���ض��د امل��ه��اج��ري��ن وال���الج���ئ���ن يف امل��ن��ط��ق��ة 

العربية ومنها ظاهرة؟ يف حماولة لتاأطر 

الالجئون  منها  يعاين  كما  التمييز  ق�ضية 

والعمال املهاجرون.

وبعد ال�ضتماع ل�ضوت ممثلي املهاجرين 

م��دي��رة  خ���الل  م���ن  الأردن  وال��الج��ئ��ن يف 

مركز متكن حلقوق الإن�ضان، ليندا الكل�س، 

وع�ضو جلنة الالجئن والهجرة يف منظمة 

�ضامية  الدكتورة  )اأر���س(  العربية  النه�ضة 

الدكتور  املغربي  املفكر  م��ن  ك��ل  ناق�س  اآدم، 

اأوم���ل���ي���ل ال��ه��ج��رة ب��اع��ت��ب��اره��ا ق�ضية  ع��ل��ي 

الإن�ضاين  الطابع  باإ�ضفاء  مطالبا  ال��ق��رن 

ع��ل��ى ال��ع��م��ال امل��ه��اج��ري��ن وال��الج��ئ��ن ودور 

ال�ضيا�ضات يف ذلك.

اأحمد، من  اأم��رة  الدكتورة  كما عر�ضت 

اجل��ام��ع��ة الأم��رك��ي��ة يف ال��ق��اه��رة، جتربة 

املنطقة  يف  وال��الج��ئ��ات  امل��ه��اج��رات  الن�ضاء 

»زوج����ات  اإىل  حت��ول��ه��ن  ومع�ضلة  ال��ع��رب��ي��ة 

التمييز  خ��الل  من  منهن«  التخل�س  ميكن 

�ضد املراأة والجتار بالب�ضر.

اأدارت��ه��ا  ال��ت��ي  الثانية  اجلل�ضة  وناق�ضت 

الدكتورة مرمي اأبو �ضمرة من مركز النه�ضة 

ال���ف���ك���ري، »اجل���ه���ات ال��ف��اع��ل��ة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، 

ملنع  القانونية  وال�ضبل  املوؤ�ض�ضية،  والأط���ر 

ال�ضرق  منطقة  يف  ل��ه  وال��ت�����ض��دي  التمييز 

الأو����ض���ط«، ح��ي��ث ب����داأت مب��داخ��ل��ة ال��دك��ت��ور 

ع���ا����ض���م خ��ل��ي��ل ال���روف���ي�������ض���ور يف ج��ام��ع��ة 

برزيت، الق�ضايا القانونية املتعلقة بحماية 

امل��ه��اج��ري��ن وال��الج��ئ��ن، وم��داخ��ل��ة اإي��غ��ور 

ل��الأمم  ال�ضامية  املفو�ضية  م��ن  اإيفان�ضيك 

املتحدة ل�ضوؤون الالجئن الذي قدم »درا�ضة 

ح��ال��ة ل�����الأردن ح���ول ح��م��اي��ة ال��الج��ئ��ن يف 

املنطقة العربية«.

املوؤ�ض�ضة  م��ن  ال��ب��دوي  اأح��م��د  ع��رج  فيما 

امل�ضرية حلقوق الالجئن على حالة م�ضر 

م��ن ح��ي��ث احل��ق��وق، والن��ت��ه��اك��ات والإط����ار 

القانوين لطالبي اللجوء يف هذا ال�ضدد.

اأما فيما يخ�س الو�ضع يف �ضمال اإفريقيا 

وعلى حدود البحر الأبي�س املتو�ضط، فقدم 

املنظمة  من  احل��ر،  املنعم  عبد  مرفاأ،  ع�ضو 

بعنوان  مداخلة  الإن�����ض��ان،  حلقوق  العربية 

الرحلة بال عودة وامل�ضي قدما: البقاء على 

قيد احلياة يف ليبيا كاأجنبي.

ف��ي��م��ا ح����اول����ت اجل��ل�����ض��ة ال���ث���ال���ث���ة ال��ت��ي 

اأدارت����ه����ا دي���ن���ا ب��ا���ض��الن ب��ع��ن��وان »واج���ب���ات 

اأوروبا وم�ضوؤولياتها: نحو �ضراكة جديدة«، 

ا�ضتك�ضاف التمييز الذي يواجهه الأ�ضخا�س 

العن�ضرية  غالبا  ي�ضمل  والذي  »املتنقلون«، 

وان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق الإن�����ض��ان الأخ�����رى، كما 

ولكن  ال��ع��رب��ي��ة،  املنطقة  يف  فقط  يظهر  ل 

مبا  امل�ضائل  هذه  ترز  ثابت،  وب�ضكل  اأي�ضا، 

حيث  اأوروب����ا  اإىل  العربية  املنطقة  يتجاوز 

ق���دم ال��دك��ت��ور اأمي����ن زه����ري م���ن اجل��ام��ع��ة 

»نهج  بعنوان  مداخلة  بالقاهرة،  الأمركية 

الع�ضا واجلزرة للهجرة عر البحر الأبي�س 

امل��ت��و���ض��ط«، وق��دم��ت ي���ارا ح�ضن م��ن امل��رك��ز 

مداخلتها  وامل��ه��اج��رة  ل��الج��ئ��ن  الإق��ل��ي��م��ي 

ع��ن »ال��ت��دف��ق��ات امل��خ��ت��ل��ط��ة م��ن ال��الج��ئ��ن 

فيما  اأوروب���ا«،  اإىل  طريقهم  يف  واملهاجرين 

جمموعة  م��ن  اأف��وب��اي��ت��و،  اإميليجا  تو�ضعت 

»معاملة  حول  -ليتوانيا  لالجئن  �ضينو�س 

متطاير:  ك��ر���ض��ا���س  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن  ال��غ��رب 

كيف يقع الحت���اد الأوروب�����ي يف ف��خ الأم��ن 

ال�ضيد  ال��دك��ت��ور عبد اهلل  واأع����اد  ال��ق��وم��ي«، 

من موريتانيا الت�ضور للقاء مع املهاجرين 

والالجئن واآفاق اأف�ضل.

وحتدثت اجلل�ضة اخلتامية عن م�ضتقبل 

مرفاأ ونهج حقنا، وقدم اأحمد مو�ضى ملخ�ضا 

لأه����م ال��ب��ن��ود ون���ق���اط ال��ع��م��ل يف امل���وؤمت���ر، 

�ضرورة  امل�ضاركن  بتاأكيد  امل��وؤمت��ر،  واختتم 

التمييز �ضد  امل�ضتمر ملعاجلة ق�ضايا  العمل 

العربي  ال��ع��امل  م��ن  واملهاجرين  الالجئن 

وف���ي���ه، واأه���م���ي���ة ال��ب��ح��ث واإع������الء اأ����ض���وات 

اجلذرية  واملعاجلة  واملهاجرين  الالجئن 

لأو�ضاعهم عر التكامل بن جميع اجلهات 

املعنية من جمتمع دويل ومنظمات حملية 

واإقليمية واجلهات الر�ضمية وتكاتف جميع 

ال���دول، والعمل على جميع  الأط���راف ع��ر 

امل�ضارات بالتوازي نحو اأطر قانونية اأ�ضا�ضها 

الكرامة الإن�ضانية للجميع دون متييز.

م�ضتقلة من  �ضبكة  هو  )مرفاأ(  اأن  يذكر 

الأكادميين العرب ون�ضطاء حقوق الإن�ضان 

ون�ضاأت   ،2019 ع��ام  تاأ�ض�ضت  والقانونين 

ا���ض��ت��ج��اب��ة ل��ل��ح��اج��ة امل��ا���ض��ة ل��ن��ه��ج ج��م��اع��ي 

مل��ن��ا���ض��رة ح���ق���وق امل���ه���اج���ري���ن وال��الج��ئ��ن 

يف  ال�ضلة  ذات  امللحة  بالق�ضايا  والتوعية 

املنطقة مبا يف ذلك ق�ضايا انعدام اجلن�ضية 

وال�ضتات العربي.

امل��وؤمت��ر عن  واأ���ض��در )م��رف��اأ( بيانا �ضبق 

واقع التمييز �ضد املهاجرين والالجئن من 

ازدي��اد  �ضيما يف ظل  العربي، ل  الوطن  ويف 

امل��ه��اج��رون  لها  يتعر�س  ال��ت��ي  الع���ت���داءات 

واملعاملة التمييزية بحقهم.

نب�ص البلد- عمان

ال�ضيراين،  ل��الأم��ن  الوطني  امل��رك��ز  اأط��ل��ق   

ال�ضبت،  حملة توعوية با�ضم “تلميحة رقمية”، 

مبنا�ضبة بدء �ضهر التوعية بالأمن ال�ضيراين.

ت�ضعى  الأح��د،  ام�س  للمركز،  بيان  وبح�ضب 

احل��م��ل��ة ان��ط��الًق��ا م��ن م��ه��م��ة امل��رك��ز ال��وط��ن��ي 

ل����الأم����ن ال�������ض���ي���راين خل���ل���ق م��ن��ظ��وم��ة وع���ي 

جميع  ح��ول  واملوؤ�ض�ضات  الأف���راد  عند  متكاملة 

اجلوانب املتعلقة باأمن املعلومات.

الن�ضائح  م��ن  ال��ك��ث��ر  احل��م��ل��ة  و�ضتت�ضمن 

الأم���ن���ي���ة ال���ت���ي م���ن ���ض��اأن��ه��ا ت��وع��ي��ة الأف������راد 

بال�ضلوكيات اخلاطئة التي قد يرتكبها البع�س 

والتي تزيد من احتمالية اخرتاق اأجهزتهم من 

هواتف حممولة وكمبيوترات.

ي�ضار اإىل انه �ضيتم ن�ضر هذه الن�ضائح على 

ل��ل��م��رك��ز ع��ل��ى من�ضات  ال��ر���ض��م��ي��ة  ال�����ض��ف��ح��ات 

امل��وق��ع الر�ضمي  ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي وع��ل��ى 

للمركز الوطني لالأمن ال�ضيراين على مدى 

�ضهر كامل.

 المركز الوطني لألمن السيبراني يطلق حملة توعوية

نب�ص البلد- املفرق

اإح�����دى  اإ�����ض����اب����ة  ال�������ض���ح���ة  وزارة  ن���ف���ت   

والتي  احلكومي،  املفرق  م�ضت�ضفى  مراجعات 

حتمل اجلن�ضية ال�ضورية، مبر�س الكولرا.

وق���ال اأم���ن ع��ام ال����وزارة ل�����ض��وؤون الأوب��ئ��ة 

ال�ضبول  رائ��د  ال��دك��ت��ور  ال�ضارية  والم��را���س 

من  تعاين  ل  وه��ي  طبيعية،  الفتاة  حالة  اإن 

اأو م��ن الإ���ض��ه��ال امل��ائ��ي املميز  اأي���ة اأع���را����س، 

فح�س  ن��ت��ي��ج��ة  اأن  اإىل  م�����ض��را  ل��ل��ك��ول��را، 

الكولرا جاءت �ضلبية.

اأم�����س من  ي��وم  الفتاة خرجت  اأن  واأ���ض��اف 

امل�����ض��ت�����ض��ف��ى، وج����رى ال��ت��وا���ض��ل والط��م��ئ��ن��ان 

عليها، وهي الآن ل تعاين من اأية اأعرا�س اأو 

اأمرا�س اأخرى.

ب��������دوره، ق�����ال م���دي���ر م�����ض��ت�����ض��ف��ى امل���ف���رق 

احلكومي الدكتور مقبل ال�ضرفات اإن النتائج 

الأول���ي���ة ل��ف��ح��و���ض��ات ال��ف��ت��اة ال�����ض��وري��ة التي 

اأدخلت للم�ضت�ضفى كانت �ضلبية، ول ت�ضر اإىل 

اإ�ضابتها مبر�س الكولرا.

واأ���ض��اف لوكالة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة )ب��رتا( 

خ�ضوعها  وب��ع��د  ال���ف���ت���اة،  اأن  الأح������د،  ام�����س 

للفحو�ضات، تبن اأن حالتها طبيعية، وجرى 

اإخراجها من امل�ضت�ضفى.

 الصحة تنفي إصابة إحدى مراجعات 
مستشفى المفرق بالكوليرا
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 فتح باب الترشح النتخابات لجنة سيدات األعمال بغرفة تجارة عمان اليوم

 طقس العرب: رياح التغيير تُهّب مع آخر األسبوع

نب�ض البلد- عمان

ا�ستقبال  عملية  االثنني،  اليوم  �سباح  تبداأ   

طلبات الرت�سح النتخابات الدورة االأوىل للجنة 

والتي  ع��م��ان،  االأع��م��ال يف غرفة جت��ارة  �سيدات 

ت�ستمر ثالثة اأيام.

اإدارة غرفة جتارة عمان، حدد  وكان جمل�س 

22 م��ن ال�سهر اجل����اري، م��وع��دا الإج���راء  ي���وم 

انتخابات الدورة االأوىل للجنة �سيدات االأعمال 

ال�سيدات  من  ع�سوات   9 ت�سم  والتي  بالغرفة، 

امل�سجالت يف الغرفة.

وح�����س��ب ����س���روط ال��رت���س��ح، ي��ج��ب اأن ت��ك��ون 

وم�سجلة  اجلن�سية،  اأردن��ي��ة  بالرت�سح  الراغبة 

ملوؤ�س�سة  مالكة  اأك��ان��ت  ���س��واء  ال��غ��رف��ة  يف  ع�سوا 

اأن��واع ال�سركات  اأي نوع من  اأو �سريكة يف  فردية 

)با�ستثناء ال�سركات امل�ساهمة العامة(، واأن تكون 

حا�سلة على املوؤهل اجلامعي بحد اأدنى.

لدى  م�سجلة  املن�ساأة  تكون  اأن  يتوجب  كما 

الغرفة ملدة ال تقل عن �سنة، وم�سددة ال�سرتاكها 

ال�����س��ن��وي ل��ل��ع��ام اجل������اري ب�����س��رف ال��ن��ظ��ر عن 

باملئة   5 عن  ح�ستها  تقل  واأال  املن�ساأة،  راأ�سمال 

املن�ساآت  وي�ستثنى من ذلك  املن�ساأة،  راأ�سمال  من 

امل�سجلة �سمن القطاع املايل وامل�سريف.

ودع���ت ال��غ��رف��ة ���س��ي��دات االأع���م���ال ال��راغ��ب��ات 

بالرت�سح لع�سوية اللجنة، تعبئة منوذج الرت�سح 

غ��رف��ة جت��ارة  ع��ام  م��دي��ر  ل��دى مكتب  �سخ�سيا 

عمان، مع اإرفاق �سورة عن البطاقة ال�سخ�سية 

ال�سادرة عن دائرة االأح��وال املدنية واجل��وازات، 

ون�سخة عن �سهادة عدم املحكومية ال�سادرة عن 

واالأرب��ع��اء  والثالثاء  االثنني  اأي��ام  العدل،  وزارة 

)الثالث والرابع واخلام�س من ال�سهر اجلاري( 

ب��ني ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة ���س��ب��اح��ا وح��ت��ى الثالثة 

ع�سرا.

يذكر اأن ت�سكيل جلنة �سيدات االأعمال غرفة 

وتطوير قطاع  بهدف خدمة  جتارة عمان، جاء 

�سيدات االأعمال يف عمان، لدوره الكبري يف رفد 

االقت�ساد الوطني وم�ساندتهن بحل ال�سعوبات 

والتحديات التي تواجههن.

نب�ض البلد- عمان

ُمعدالتها  من  اأعلى  احلرارة  درجات  ت�ستمر 

االع��ت��ي��ادي��ة ن�����س��ب��ًة مل��ث��ل ه���ذا ال��وق��ت م��ن ال��ع��ام 

بحيث  ال��ق��ادم��ة،  القليلة  االأي����ام  خ��الل  بقليل 

30 م��ئ��وي��ة مع  ت���ك���ون ال��ُع��ظ��م��ى ق��ري��ب��ة م���ن 

وال��ع��دي��د من  ع��ّم��ان  الع�سر وذل���ك يف  ���س��اع��ات 

للحرارة  مائلة  االأج��واء  وتكون  االأردن��ي��ة  املُ��دن 

تكون  م��ا  اأق��رب  واأج���واء  والع�سر  الظهر  ف��رتة 

االأجواء  بينما تكون  لل�سيفية منها للخريفية، 

والبحرامليت  واالأغ��وار  البادية  مناطق  يف  حارة 

والعقبة

لطيفة  اأج��واء  فت�سود  الليل  �ساعات  مع  اأم��ا 

بوجِه عام يف اأغلب املناطق مب�سيئة اهلل

وق����ال م���وق���ع ط��ق�����س ال���ع���رب اإن اخل���رائ���ط 

اجل��وي��ة املُ�����س��ّغ��ل��ة ل��دي��ه وم��ن��ُذ ِع���ّدة اأي���ام ت�سري 

االأنظمة  تغرّيات يف منط  ِبُحدوث  توقعات  اإىل 

اجل���وي���ة ال�����س��ائ��دة يف ال��ن�����س��ف ال�����س��م��ايل من 

ال��ك��رة االأر���س��ي��ة م��ع ن��ه��اي��ة االأ���س��ب��وع احل���ايل، 

ال��ق��ارة  ع��م��وم  يف  ج���وي  م��رت��ف��ع  بت�سّكل  تتمثل 

هوائية  كتلة  ان��ح��دار  م��ع  بالتزامن  االأوروب��ي��ة 

نحو  ُمبا�سرة  املرتفع  ه��ذا  �سرقّي  ن�سبياً  ب��اردة 

ذلك  وبعد  وتركيا،  اليونانية  واجل��زر  البلقان 

-بعد فقدانها خل�سائ�سها الباردة- رمبا تتجه 

االأبي�س  للبحر  ال�سرقي  احلو�س  منطقة  اإىل 

هيئة  على  وت�سل  اململكة،  فيها  مب��ا  املتو�سط 

كتلة هوائية رطبة ولطيفة احلرارة

ويف ح����ال حت��ق��ق ذل����ك، ���س��ت��ت��ط��رف درج����ات 

ِبعّدة  االإعتيادية  ُمعدالتها  من  الأق��ل  احل���رارة 

لطيفة  اأجواء  اململكة  و�ستعي�س  مئوية،  درجات 

ن��ه��اراً يف اجل��ب��ال واأغ��ل��ب املُ���دن االأردن��ي��ة حيث 

الع�سرينيات مئوية،  ُمنت�سف  الُعظمى يف  تكون 

الليل.  �ساعات  خ��الل  ن�سبياً  ب��اردة  تكون  بينما 

طق�س  يف  اجل��وي��ة  ال��ت��ن��ب��وؤات  ك���ادر  و�سُيبقيكم 

التحديثات  اآخر  بخ�سو�س  اإطالع  على  العرب 

اخلا�سة بذلك خالل االأيام القادمة اإن �ساء اهلل

 مدير األمن يبحث تعزيز التعاون 
األمني والشرطي مع قطر

 كابيتال بنك يعلن انتهاء عملية دمج األعمال 
المصرفية لبنك سوسيته جنرال -األردن

نب�ض البلد- عمان

ب��ح��ث م��دي��ر االأم����ن ال��ع��ام ال���ل���واء ع��ب��ي��داهلل 

االأح��د،  ام�س  مكتبه،  يف  لقائه  خ��الل  املعايطة، 

ال�����س��ف��ري ال��ق��ط��ري يف ع��ّم��ان ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود بن 

ن��ا���س��ر اآل ث����اين، وال���وف���د امل���راف���ق ل����ه، ت��ع��زي��ز 

البلدين  وال�سرطي بني  االأمني  التعاون  اأوا�سر 

وتبادل  التدريب  جمايل  يف  �سّيما  ال  ال�سقيقني 

اإىل  املعايطة  ال��ل��واء عبيداهلل  واأ���س��ار  اخل���رات. 

ر�سخت  التي  القطرية،  االأردن��ي��ة  العالقة  عمق 

دعائمها قيادتا البلدين ال�سقيقني، الفتاً اىل اأن 

دولة قطر  اأمام  اإمكاناتها  املديرية ت�سع جميع 

كمحطة   ،2022 العامل  كاأ�س  بطولة  الإجن��اح 

كاأ�س  ب��ط��والت  تنظيم  ت��اري��خ  ب���ارزة يف  تاريخية 

العامل.

واأ�������س������اد ال�������س���ف���ري ال����ق����ط����ري، م����ن ج��ه��ت��ه، 

بامل�ستوى الذي و�سلت اإليه مديرية االأمن العام 

والعالقة القائمة بني جهازي االأمن يف البلدين 

ال��دائ��م  ال�سعي  ���س��رورة  اإىل  داع��ي��ا  ال�سقيقني، 

لتطوير هذه العالقة يف �سبيل اكت�ساب اخلرات 

وت��ب��ادل��ه��ا، وال ���س��ّي��م��ا يف امل���ج���االت ال��ت��دري��ب��ي��ة 

لال�سهامات  تقديره  ع��ن  واأع���رب  املتخ�س�سة. 

ال��ت��ي قدمتها م��دي��ري��ة االأم���ن ال��ع��ام االأردن��ي��ة؛ 

الإجناح احلدث العاملي يف قطر.

نب�ض البلد- عّمان

م��ن عملية  االنتهاء  ع��ن  بنك،  كابيتال  اأع��ل��ن 

التابعة لبنك �سو�سيته  دمج االأ�سول واملطلوبات 

جرنال – االأردن، وذلك مبوجب االتفاقية التي 

وق��ع��ت ���س��اب��ق��اً ب��ني ال��ط��رف��ني، وب��ع��د ح�سولهما 

التنظيمية  اجلهات  من  النهائية  املوافقات  على 

والرقابية.

وت�سمنت عملية الدمج، نقل جميع املعلومات 

اخلا�سة بتفا�سيل ح�سابات العمالء من االأفراد 

�سبكة  و�سم  امل�سرفية،  ومنتجاتهم  وال�سركات 

الفروع وال�سرافات االآلية التابعة لبنك �سو�سيته 

جرنال – االأردن واملنت�سرة يف اأرجاء اململكة حتت 

اأعمال  ونقل  بنك،  لكابيتال  التجارية  العالمة 

�سركة �سو�سيته جرنال -االأردن للتاأجري التمويلي 

اإىل كابيتال بنك حتت م�سمى “كابيتال للتاأجري 

التمويلي”، باالإ�سافة اىل ونقل خدمات و�ساطة 

مالية كان يوفرها بنك �سو�سيته جرنال – االأردن 

للو�ساطة  االأردن   - ج��رنال  �سو�سيته  �سركة  عر 

املالية اإىل �سركة كابيتال لال�ستثمارات – الذراع 

اال�ستثماري ملجموعة كابيتال بنك.

التاأجري  �سركة  �سم  اإن  بنك،  كابيتال  وق���ال 

التمويلي التابعة لبنك �سو�سيته جرنال – االأردن، 

واإي��رادات��ه��ا،  املجموعة  اأع��م��ال  تنويع  يف  �سي�سهم 

م�سافة  ق��ي��م��ة  ذات  ج���دي���دة  خ���دم���ات  وت���وف���ري 

الو�ساطة  ���س��رك��ة  دم���ج  �سيعمل  ك��م��ا  لعمالئها، 

املالية التابعة ل�سو�سيته جرنال مع �سركة كابيتال 

لال�ستثمارات على دعم ربحية الذراع اال�ستثماري 

للمجموعة من خالل رفع الكفاءة الت�سغيلية.

واأكد كابيتال بنك، باأن دمج بيانات وح�سابات 

متت  االأردن،   – ج���رنال  �سو�سيته  ب��ن��ك  ع��م��الء 

على اأكمل وجه، مبا فيها ت�سهيالت العمالء من 

يطراأ  اأن  دون  ال�سروط  وبنف�س  وودائ���ع  قرو�س 

عليها اأي تغيري يف الوقت احلايل.

واأ���س��اف اأن���ه اأ���س��ب��ح ب��اإم��ك��ان ال��ع��م��الء اجل��دد 

اال����س���ت���ف���ادة م���ن ب���اق���ة م��ت��ن��وع��ة م���ن اخل���دم���ات 

خ�سي�ساً  �سممت  املبتكرة،  امل�سرفية  واحل��ل��ول 

لتلبية احتياجات وتطلعات قاعدة عمالء كابيتال 

بنك املتنامية.
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العالناتكم

 يف 

065606300
065606301

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

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

) رمي البوادي دراي كلني ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )113647( با�سم 

) رابعة ح�سن حممد الزعبي ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) احمد في�سل حممد الزعبي 

( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

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

) مياه تالل املرج ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )243915( با�سم 

) عطا عبد الرحيم حممد املري�سد ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سريين جا�سر �سالمة 

دعاب�س( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

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

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  امل�سجل  و   ) النموذجية  ال�سغري  املقدام  رو�سة   (

)181500( با�سم ) ذكرى حممود ح�سن النجار ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد 

جمال حممد �سليم ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

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

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  امل�سجل  و   ) القرطا�سية  للخدمات  العربي  املركز   (

منرية   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) املومني  احمد  حممد  غازي   ( با�سم   )39309(

ا�سماعيل خليل احللو ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

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

) مدر�سة ورو�سة براعم الربيع ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )24004( 

ملتقى  �سركة   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) القا�سي  حممود  ح�سني  فايزة   ( با�سم 

املعرفة للتعليم ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  للربجميات  ال�سلبة  احللول  �سركة  باأن 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )64644( 

بتاريخ )2022/9/7( 

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

بتاريخ )2022/9/28(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200001140(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

باأن   : والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته 

ال�سيد /ال�سادة زائر �سامل حممد ابو حمور

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ي�سرى اجلازي و�سركاه

بتاريخ   )82342( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2006/8/15

باإبالغ  وقام   2022/10/2 بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا���س��ع��ارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/10/2

وا�ستنادا الأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

من  التالية  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  االت�سال  يرجى  *لال�ستف�سار 

5600260 – 5600289 ، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الخلود العربي لتعهدات صيانة 

االبنية وتربية النحل  ذ.م.م.
السادة الشركاء :

راأ�سمال  من   %25 من  اأكرث  ميلك  �سريك  من    2022/10/ 2 بتاريخ  اإيل  املقدم  الطلب  اإىل  اإ�سارة 

ال�سركة واملت�سمن دعوة الهيئة العامة العادي لالجتماع ا�ستنادًا الحكام البند رابعًا من اجراءات 

تنظيم اجتماعات الهيئات العامة وجمال�س االدارة وهيئات املديرين لل�سركات امل�ساهمة العامة 

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

والتجارة والتموين ال�سادرة ا�ستنادًا الأحكام البند )2( من الفقرة ثانيًا من امر الدفاع رقم )5( 

ل�سنة 2020 وال�سادر مبقت�سى احكام قانون الدفاع رقم  ) 13( ل�سنة 1992 فقد قررت دعوتكم 

مقر  يف   ، ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة   2022/10/13 املوافق  اخلمي�س  يوم  االجتماع  حل�سور 

ال�سركة الكائن يف ال�سونة اجلنوبية – الكرامة – حمطة عي�سى ال�سكر – ال�سارع الرئي�سي وذلك 

لبحث املوا�سيع التالية :

- انتخاب مدير عام.

- تعيني املفو�سني بالتوقيع عن ال�سركة

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

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام

د. وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�سركات

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200027475(

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

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

والتجارة باأن 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة    ) و�سريكها  النحا�س  �سليم  وفاء   ( �سركة 

تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   ،  )2007/5/1( بتاريخ   )13070( الرقم  حتت 

مت  وقد   2022/9/25 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  لت�سفية 

تعيني ال�سيد/ال�سيدة راكان ر�سيد نعمه بطار�سة م�سفيا لل�سركة.  

علما بان عنوان امل�سفي : الزرقاء اجلديدة / �س 26/0787497380

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

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

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة رائد فريجات وا�سماعيل 

نبابته

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )76063( بتاريخ 

2005/5/29 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مصفي الشركة

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )37( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وعليان   خ�سوان  �سركة  م�سفي  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف   )113982( الرقم  حتت  وامل�سجلة 

تاريخ 2016/6/29 ورقمها الوطني )200154874( بان جميع 

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

عليان  حممود  عبداجلابر  احمد  ال�سيد  وتعيني   2022/10/2

 : ال�سارع  املدينة : )عمان(  للتبلغ والتبليغ  لها وعنوانه  م�سفيا 

)ابو علندا( البناية : )1( 

خلوي: )0797692854( �س.ب : ) ( الرمز الربيدي : ) ( 

الربيد االلكرتوين : 

م�سفي ال�سركة 

احمد عبداجلابر حممود عليان



50االقت�صادي

 تجارة األردن: زيارة الوفد الكردستاني مهمة لمواجهة 
االقتصادية الصعوبات 

 األردن يشارك في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

نب�ض البلد- عمان

اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  اأك��د   

اأهمية  الرفاعي،  جمال  الأردن،  جتارة  غرفة 

ملواجهة  ل�����أردن،  الكرد�ستاين  ال��وف��د  زي���ارة 

تتطلب من  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��ع��وب��ات 

“الهوة  امل����ب����ادرة جل�����س��ر  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع 

العميقة” وتعزيز الع�قات القت�سادية، مبا 

والو�سول  البينية  التجارة  تنمية  يف  ي�سهم 

اإىل تكامل اقت�سادي.

وب������ن ال����رف����اع����ي خ�������ل ل���ق���ائ���ه ال���وف���د 

الغرفة  يف  كرد�ستان  اإقليم  م��ن  القت�سادي 

ال��ل��ق��اء  ي�����س��ك��ل  اأن  ام�������س الأح��������د، �����س����رورة 

الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  وتنمية  ل��دع��م  من�سة 

والعراق  الأردن  بن  والتجاري  وال�ستثماري 

اأن املجتمع  عامة، والإقليم خا�سة، لفتا اإىل 

القت�سادي الأردين يوؤمن باأهمية الت�ساركية 

�سيما  امل�����س��رك��ة، ل  امل�����س��ال��ح  ب��ه��دف حتقيق 

ال��دول��ي��ة، يف  القت�سادية  ال��ت��ط��ورات  ظ��ل  يف 

وال��زراع��ة  والطاقة  الغذائي  الأم��ن  جم��الت 

واخلدمات  والت�سنيع  املعلومات  وتكنولوجيا 

ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة وال����س���ت�������س���ارات 

الإدارية.

لتطوير  جاهدا  يعمل  الأردن  اأن  واأ���س��اف 

للعملية  ال��ن��اظ��م��ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات  ال�سيا�سات 

الأع��م��ال،  وبيئة  والقت�سادية  ال�ستثمارية 

ال�ستثمارات،  هذه  ا�ستقطاب  من  ميكنه  مبا 

يف  ا�سراتيجية،  ق��ط��اع��ات  على  ت��ت��وزع  ال��ت��ي 

البنى التحتية وال�سناعة والطاقة وال�سياحة 

وتكنولوجيا املعلومات والزراعة، وهي موؤطرة 

���س��م��ن روؤي�����ة ال��ت��ح��دي��ث الق���ت�������س���ادي ال��ت��ي 

اأطلقتها اململكة.

وقال اإن القطاع التجاري واخلدمي مهتم 

مع  وال�ستثمارية  التجارية  ع�قاته  بتعزيز 

اإقليم كرد�ستان، والبناء على النجاحات التي 

حتققت خ�ل ال�سنوات املا�سية، يف ظل وجود 

امل�ستثمرة هناك،  الأردنية  ال�سركات  عدد من 

اأمله يف تعزيز وتو�سيع الع�قات،  معربا عن 

واإقامة  املتوفرة،  وامل��زاي��ا  الفر�س  وا�ستثمار 

�سراكات بن اأ�سحاب الأعمال.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك�����د رئ��ي�����س دي������وان جمل�س 

ال�����وزراء يف اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان اأوم��ي��د عثمان، 

يف  والإق����ل����ي����م  الأردن  ب����ن  ال���ع����ق���ة  ع���م���ق 

خمتلف املجالت، مبينا �سرورة نقل م�ستوى 

والأمنية،  والجتماعية  ال�سيا�سية  الع�قات 

اقت�سادية  جت��اري��ة  ع���ق��ات  اإىل  وت��و���س��ي��ع��ه 

وا�ستثمارية.

وزراء  رئ��ي�����س  دع�����وة  اإىل  ع��ث��م��ان  واأ�����س����ار 

حكومة اإقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين، لعقد 

اأربيل  الأردن يف  موؤمتر جت��اري م�سرك مع 

اخل��ا���س يف  القطاع  اأن  م��وؤك��دا  رعايته،  حت��ت 

ومفتاح  للحكومة،  اأ�سا�سي  �سريك  كرد�ستان 

للحل والإ�س�ح.

ل��دي��ه ح��زم��ة من  اأن الإق��ل��ي��م  اإىل  واأ����س���ار 

ال�ستثمارية  للبيئة  ال��داع��م��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات 

درا������س�����ات  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة  وال�����ت�����ج�����اري�����ة، 

ح����ول الإم���ك���ان���ي���ات ال���س��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة، 

م��ب��دي��ا ال���رغ���ب���ة يف ال����س���ت���ف���ادة م���ن جت��رب��ة 

الق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��اري��ع  ب��ن  ب��ال��ت��ن��وع  الأردن 

ال�سراتيجية واملتو�سطة وال�سغرية، وكيفية 

متكن اأ�سواقها.

ورجال  وامل�ستثمرين  التجار  عثمان  ودع��ا 

الأعمال الأردنين اإىل زيارة كرد�ستان، وبناء 

القطاع اخلا�س هناك،  ع�قات ت�ساركية مع 

تفرق بن  به من مزايا وحوافز ل  يتمتع  ملا 

فر�س  ول��وج��ود  واملحلي،  الأجنبي  امل�ستثمر 

واعدة.

لديها  اأردن��ي��ة  ���س��رك��ات   108 اأن  واأو���س��ح 

ال��ت��و���س��ع يف  اإىل  ف�����روع يف الإق���ل���ي���م، داع���ي���ا 

ال�ستثمار واإقامة امل�ساريع امل�سركة.

بدوره، دعا رئي�س هيئة ال�ستثمار يف اإقليم 

نقل  اإىل  �سكري،  حممد  ال��دك��ت��ور  كرد�ستان 

الإقليم،  اإىل  الأردنية  الأدوية  جتربة �سناعة 

اأردن��ي��ة  اأدوي���ة  م�سانع  اإن�����س��اء  يف  وال�ستثمار 

يف  الأردن  خ��ربات  نقل  اإىل  بالإ�سافة  هناك، 

ب��ن��اء م��ن��اط��ق وم���دن ���س��ن��اع��ي��ة، ك���ون ال�سوق 

العراقية عموما واعدة يف هذا املجال.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د رئ��ي�����س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 

خياط،  دارا  ال��دك��ت��ور  الإق��ل��ي��م  يف  وال�سناعة 

اأه���م���ي���ة ال���ل���ق���اء يف ت���وط���ي���د ال���ع����ق���ات ب��ن 

اجل��ان��ب��ن، وت��و���س��ي��ع��ه��ا يف خم��ت��ل��ف امل��ج��الت 

القطاع  عاناه  ما  القت�سادية، خا�سة يف ظل 

اخلا�س من تداعيات جائحة فريو�س كورونا.

اإقليم  فيما اعترب رئي�س احتاد م�ستثمري 

كرد�ستان، اأحمد ريكاين، اأن التاجر وامل�ستثمر 

وجهان لعملة واحدة، اإذ يكمل اأحدهما الآخر 

بالتعاون مع ال�سانع.

اأرب��ي��ل  ال��ع��ام يف  الأردين  ال��ق��ن�����س��ل  وق����ال 

ف�����وؤاد امل���ج���ايل، اإن زي�����ارة ال���وف���د ه���ي ب��داي��ة 

اجلانبن،  بن  التعاون  يف  التو�سع  من  ملزيد 

انط�قا من الع�قات ال�سراتيجية القوية 

اإقامة م�ساريع  والتاريخية بينهما، داعيا اإىل 

م�سركة ت�سب يف م�سلحة الطرفن، خا�سة 

والزراعية  والعقارية  ال�سحية  القطاعات  يف 

لزيادة  الفر�س  وا�ستثمار  الغذائي،  والأم���ن 

التبادل التجاري.

نب�ض البلد- عمان

 �سارك الأردن يف اأعمال الدورة العادية 66 

للموؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

بوفد  فيينا  ال��ن��م�����س��اوي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  املنعقد 

الأردن��ي��ة  ال��ذري��ة  ال��ط��اق��ة  ت��راأ���س��ه رئي�س هيئة 

الدكتور خالد طوقان.

واك���د ط��وق��ان ال���ذي ت��را���س ال��وف��د الردين 

امل�سارك �سعي الأردن نحو حتقيق روؤيته الوطنية 

يف ا����س���ت���خ���دام ال���ط���اق���ة ال���ن���ووي���ة ل����أغ���را����س 

ال�سلمية يف ظل الجنازات املتتالية التي حتققت 

نحو تطوير الربنامج النووي الردين.

�سادر  �سحفي  بيان  بح�سب  ط��وق��ان،  وق��دم 

الهيئة ام�س الأح��د، عر�سا عن الجن��ازات  عن 

الردنية والتي متثلت باملفاعل النووي الأردين 

ل��ل��ب��ح��وث وال���ت���دري���ب وا����س���ت���خ���دام���ه يف ان��ت��اج 

اليورانيوم  وم�����س��روع  امل�سعة  الطبية  النظائر 

الردين.

وق����ال اإن����ه مت ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ة ا���س��ت��خ������س 

منطقة  يف  الأردين  اخل�����ام  م���ن  ال���ي���وران���ي���وم 

ت��ع��دي��ن  ���س��رك��ة  ق���ام���ت  اأن  ب��ع��د  الأردن  و����س���ط 

 2021 ع��ام  الأردن��ي��ة منذ مطلع  ال��ي��وران��ي��وم 

الريادي  للم�سنع  اخلدمة  يف  الإدخ��ال  باأعمال 

ل���س��ت��خ������س ال��ك��ع��ك��ة ال�����س��ف��راء م���ن خ��ام��ات 

من  كيلوغراما   20 اإنتاج  مت  حيث  اليورانيوم 

ب��ع��د معاجلة  ع��ال��ي��ة  ب��ك��ف��اءة  ال�����س��ف��راء  الكعكة 

160 طنا من خام اليورانيوم.
ل�������س���وء  ال�����������دويل  امل������رك������ز  اأن  واأ���������س��������اف 

ال�سنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها يف 

ال�سرق الأو�سط ما زال ي�ساهم يف اح��داث نقلة 

املنطقة،  يف  امل��ت��ق��دم  العلمي  البحث  يف  نوعية 

حيث مت اجراء 134 م�سروعا بحثيا ون�سر 57 

ال�سعة  خطوط  با�ستخدام  عاملية  علمية  ورق��ة 

ال�سعة  خ��ط  وه��ي  العاملة،  الث�ثة  ال�سوئية 

ال���س��ع��ة حت��ت احل��م��راء وخ��ط  ال�سينية وخ���ط 

علوم املواد.

الدولية  للوكالة  تقديره  عن  طوقان  وعرب 

كمن�سة  الردن  اختيارها  على  ال��ذري��ة  للطاقة 

للتدريب املتخ�س�س، بتنظيم الدورة التعليمية 

ال�سعاع وامان  الوقاية من  العليا يف  اجلامعية 

امل�سادر ال�سعاعية باللغة العربية مب�ساركة 19 

متدربا من عدة دول عربية يف اقليم اآ�سيا والتي 

امتدت �ستة ا�سهر.

الوكالة  ع��ام  م��دي��ر  ال��وف��د الردين  وال��ت��ق��ى 

الدولية للطاقة الذرية رفائيل جرو�سي، لبحث 

الذرية  الطاقة  هيئة  بن  التعاون  �سبل  تو�سيع 

وبن الدوائر املعنية يف الوكالة لدعم الربنامج 

النووي الأردين.

واكد جرو�سي دعم الوكالة للربنامج النووي 

الأردين معربا عن اإعجابه مبا مت حتقيقه حتى 

الربنامج،  ه��ذا  اأوج��ه  تقدم يف خمتلف  الآن من 

ال����ن����ووي الردين  امل���ف���اع���ل  وخ���ا����س���ة مب�������س���روع 

للبحوث والتدريب وم�سروع ال�سي�سامي وم�سروع 

ال��ي��وران��ي��وم وب���الم���ور امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ب��ن��اء ال��ق��درات 

وت��اأه��ي��ل امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة وت��ع��زي��ز الإم��ك��ان��ي��ات 

البحثية والتعليمية والرقابية والتنظيمية.

بال�سكر  رفائيل جرو�سي  العام  املدير  وتقدم 

الكبري ل�أردن ملوافقتها على ا�ست�سافة املوؤمتر 

ال�����دويل ل��ل��م��ف��اع���ت ال��ب��ح��ث��ي��ة ال����ذي تنظمه 

للعام  الثاين  ت�سرين  �سيعقد يف  والذي  الوكالة 

البحر امليت. يف   2023
امل��وؤمت��ر ك�  ال��وف��د الردين خ���ل  واجتمع 

على حدة، مع نواب املدير العام للوكالة )نائب 

املدير العام للطاقة النووية ونائب املدير العام 

للتطبيقات  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ون���ائ���ب  ل��ل�����س��م��ان��ات 

التقني(،  للتعاون  العام  املدير  ونائب  النووية 

حيث عربوا عن �سعادتهم الكبرية باآفق التعاون 

هذه  لدعم  وا�ستعدادهم  والهيئة  الوكالة  بن 

واعتماد  الردين  اجلانب  من  املبذولة  اجلهود 

بال�ستخدامات  املنطقة  رائدة يف  الردن كدولة 

ال�سلمية للطاقة الذرية.

وع��ل��ى ه��ام�����س الج���ت���م���اع م���ع ن��ائ��ب امل��دي��ر 

العام للتعاون التقني، مت توقيع اإتفاقية الطار 

2023-( الع���وام  م��ن  للم�ساريع  التنظيمي 

ال��دك��ت��ور خ��ال��د ط��وق��ان عن  وق��ع��ه��ا   )2027
للتعاون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ون��ائ��ب  الردين  اجل��ان��ب 

ا����س���اد بن�سبة  وال������ذي  ال���وك���ال���ة،  ال��ت��ق��ن��ي ع���ن 

الجن���از ال��ك��ب��رية يف امل�����س��اري��ع امل��ق��دم��ة ل����أردن 

عام  بداية  منذ  الردن  مب�ساركة  متثلت  والتي 

2022 باأكرث من 17 م�سروعا اقليميا ودوليا 
ب��دورات  متخ�س�سا   120 م��ن  اك��رث  وم�ساركة 

اأكرث من  وور�س تدريبية بال�سافة ل�ست�سافة 

متخ�س�سا من خارج الردن.  60
الدكتور  �سارك  العام  امل��وؤمت��ر  هام�س  وعلى 

خ���ال���د ط���وق���ان ب��ح��ل��ق��ة ح����ول اط������ق من�سة 

وقدم   )SMR( ال�سغرية  النمطية  املفاع�ت 

الفعالية،  ه��ذه  ب��اث��راء  �ساهم  تقدميياً  عر�ساً 

الردن  يف  املفاع�ت  ه��ذه  ا�ستخدام  خ���ل  من 

لتوليد الكهرباء او حتلية املياه.

وخ�ل املوؤمتر العام اإجتمع الوفد الردين مع 

اىل  بالإ�سافة  وخا�سة،  ر�سمية  دولية  جهات  عدة 

العديد من خرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

لتعزيز �سبل التعاون الثنائي مع تلك اجلهات.

ب���الأع���م���ال  ال���ق���ائ���م  الأردين  ال���وف���د  و����س���م 

اب��دة،  رن��ا  فيينا  الأردن��ي��ة يف  لل�سفارة  ب��الإن��اب��ة 

وامل��ع��ادن،  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ورئ��ي�����س هيئة تنظيم 

الوقود  دورة  مفو�س  و  اللبون  ح�سن  الدكتور 

اأحمد  الدكتور  الذرية  الطاقة  النووي يف هيئة 

ال�سباغ و املفو�س يف هيئة تنظيم قطاع الطاقة 

ال�سكرتري  و  �سليم  اب��و  ربيع  ال��دك��ت��ور  وامل��ع��ادن 

الول يف ال�سفارة نور�س جانخوت وامللحق الفني 

يف ال�سفارة حممود الع�ساف.
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 مدير الضريبة: حزم االصالحات الضريبية تتماشى مع المعايير الدولية
نب�ض البلد- عمان

 اأكد مدير عام دائ��رة �سريبة الدخل واملبيعات الدكتور 

ح�سام اأبو علي، اأن حزم ال�س�حات ال�سريبية التي تنفذها 

الدائرة تتما�سى مع املعايري الدولية يف معاجلة الت�سوهات 

ملحاربة  ال�سريبية  الت�سريعات  يف  والثغرات  والخ��ت���لت 

التهرب ال�سريبي ومعاجلة التجنب ال�سريبي وتعمل على 

الت�سهيل على القطاع اخلا�س واملكلفن.

رئي�سية  5 حم���اور  ت�سمل  ال���س���ح��ات  ه���ذه  اأن  وب���ن 

التحويلية  الأ���س��ع��ار  تطبيق  وه��ي  الت�سريعي،  اإط��اره��ا  يف 

وال�����س��روط امل��ع��ي��اري��ة ل��ل��ح��واف��ز وق���اع���دة ال��ت��وري��د لل�سلع 

يف  النظر  واإع����ادة  ال�سريبية  الدارة  وتوحيد  واخل��دم��ات 

احلوافز ال�سريبية يف قانون بيئة ال�ستثمار.

ن���دوة نظمتها جمعية خ��رباء  اأب���و علي خ���ل  وا���س��اف 

الأح���د، يف غرفة جت��ارة عمان،  ام�س  ملنت�سبيها،  ال�سرائب 

التهرب  مكافحة  يف  ال��دائ��رة  تبنتها  التي  ال���س���ح��ات  اأن 

املعايري  وتطبيق  ال�سريبي  التجنب  ومعاجلة  ال�سريبي 

الدولية كان لها دور يف زيادة اللتزام وتو�سيع قاعدة املكلفن 

اأي���ة زي���ادة على ال�سرائب  ومل تت�سمن ه��ذه ال���س���ح��ات 

املفرو�سة حاليا ول فر�س لأية �سرائب جديدة، حيث ركزت 

هذه ال�س�حات على مكافحة التهرب ال�سريبي ومعاجلة 

التجنب ال�سريبي اأي�سا وتطبيق املمار�سات الدولية ورفع 

كفاءة التدقيق والتح�سيل.

العقبة  منطقة  لقانون  امل��ع��دل  ال��ق��ان��ون  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

القت�سادية ل�سنة 2021 الذي منح دائرة �سريبة الدخل 

�سريبة  وحت�سيل  وت��ق��دي��ر  تدقيق  �س�حيات  وامل��ب��ي��ع��ات 

العقبة  املبيعات يف منطقة  على  العامة  وال�سريبة  الدخل 

مع  ال�سريبية  الإدارة  توحيد  ب��ه��دف  ج���اء  الق��ت�����س��ادي��ة، 

منطقة  يف  للم�سجلن  والع���ف���اءات  امل��زاي��ا  على  املحافظة 

العقبة القت�سادية، وخلدمة املكلفن وامل�ستثمرين وتب�سيط 

الج��راءات املقدمة لهم واإزالة اأي ت�سوهات اأو اخت�فات يف 

التدقيق  كفاءة  رفع  على  والعمل  ال�سريبية،  اخلدمة  اأداء 

وتطبيق معايري موحدة على جميع امللفات ال�سريبية.

ال�سريبة  لقانون  امل��ع��دل  القانون  اأن  علي  اأب��و  واأو���س��ح 

على  عمل   ،2022 ل�سنة   15 رق��م  املبيعات  على  العامة 

من  واحل���د  ال�سريبية،  والخ��ت���لت  الت�سوهات  معاجلة 

التهرب والتجنب ال�سريبي باتخاذ اإجراءات متكن احلكومة 

من مكافحتها ومعاجلتها.

وبن اأبو علي اأن القانون مل يت�سمن فر�س اأي �سريبة 

اأي��ة زيادة  اأو خدمة جديدة كما مل يت�سمن  اأي �سلعة  على 

على ال�سرائب اأو اإلغاء لأي اإعفاءات ممنوحة، ومل يحدث 

اأي تغيري يذكر على املكلفن امللتزمن،

كما ان القانون �سيعمل على ت�سريع ح�سول املكلفن على 

ردياتهم من خ�ل تخفي�س املهل القانونية اإىل ثلث املدة 

اأ�سل  ال��ردي��ات من  اإع���ادة  واعتماد مبداأ  بها حالياً  املعمول 

ال�سريبة املح�سلة بدًل من ر�سد املخ�س�سات ل�سرف هذه 

الرديات.

اإدراج م��ب��داأ ت��وري��د ال�سلع واخل��دم��ات يف  اأن  اأو���س��ح  كما 

يف  العاملن  املكلفن  بن  العدالة  يحقق  القانون  م�سروع 

وي�سد  الخت�لت  ويعالج  املبا�سرة  القت�سادية  القطاعات 

الثغرات التي توؤدي اىل املخالفات ال�سريبية.

التحويلية رقم  الأ�سعار  اإ�سدار نظام  اأن��ه مت  اإىل  واأ�سار 

والعدالة  ال�سفافية  تعزيز  ب��ه��دف   ،2021 ل�سنة   )40(

ال�سريبية بن املكلفن من خ�ل ا�ستخدام ال�سعر العادل يف 

ت�سعري املعام�ت بن ذوي الع�قة وكذلك تطبيق ال�سروط 

املعيارية للموؤ�س�سات امل�سجلة يف املناطق التنموية.

ي�ساهي  اأ�سبح  ال�سريبي  التدقيق  م�ستوى  اإن  وق���ال 

التدقيق  النتقال من  الدولية، حيث مت  املمار�سات  اأف�سل 

اإج���راءات  يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ا�ستخدام  اإىل  التقليدي 

التدقيق.

واأبدى اأبو علي خ�ل اللقاء حري�سه على ا�ستمرار قيام 

اأع�ساء اجلمعية بتطبيق الت�سريعات ال�سريبية وم�ساعدة 

املكلفن على اللتزام بها وكذلك بالعمل مع الدائرة ك�سركاء 

يف حتقيق العدالة ال�سريبية ووقف املخالفات ال�سريبية.

وق����ال اإن ال���دائ���رة ل��ن ت��ت��ه��اون م��ع اأي����ة خم��ال��ف��ات يتم 

ارتكابها من املفو�سن، حيث قامت الدائرة باتخاذ اإجراءات 

بحق بع�س املخالفن ومنعهم من مراجعة للدائرة ب�سبب 

املخالفات التي ارتكبوها.

وبن اأن الدائرة ا�ستفادت من فرة كورونا وذلك باإحداث 

املقدمة  الإل��ك��رون��ي��ة  خدماتها  يف  وم��ت��ط��ورة  نوعية  نقلة 

ال��ت��ي يحتاجها  ت��وف��ري اخل��دم��ات  وال��ع��م��ل على  للمكلفن 

املكلف اإلكرونيا الأم��ر الذي �سهد زي��ادة يف عدد اخلدمات 

الإلكرونية التي مت ا�ستحداثها، حيث ا�سبح عدد اخلدمات 

التي يتم تقدميها اإلكرونيا 55 خدمة تقدم للمكلفن دون 

مراجعة مكاتب الدائرة.

ال�سرائب ها�سم  رئي�س جمعية خ��رباء  اأك��د  من جهته، 

حمزة، اأهمية ال�سراكة مع دائرة �سريبة الدخل واملبيعات.

وا�ساد بتوا�سل الدائرة امل�ستمر مع اجلمعية وفتح احلوار 

اجلمعية  اأع�����س��اء  وم��ق��رح��ات  اآراء  اإىل  وال���س��ت��م��اع  معها 

واط�عهم على كل ما هو جديد.

 تدشين جسر جوي سياحي بين 
األردن ورومانيا

 الزهير تؤكد أهمية التعاون
 الثنائي بين المواصفات وهيئة 

التقييس الخليجية

نب�ض البلد- عمان

حطت يف مطار امللكة علياء الدويل، ام�س 

الأحد، اأول طائرة عار�سة رومانية تقل 134 

�سياحيا  جويا  ج�سرا  بذلك  مد�سنة  �سائحا، 

ي���رب���ط م��دي��ن��ة ع���م���ان مب��دي��ن��ة ب��وخ��ار���س��ت، 

الأردن بدعم من هيئة  اإىل  �سياح  ل�ستقطاب 

تن�سيط ال�سياحة.

وق�����ال وزي�����ر ال�����س��ي��اح��ة والآث��������ار؛ رئ��ي�����س 

نايف  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  اإدارة  جمل�س 

تد�سن هذا اخلط  اإن  اليوم،  بيان  الفايز، يف 

ال�سياحي، ومبعدل رحلة اأ�سبوعيا حتى نهاية 

ال�سياح  اأع����داد  يف  النمو  �سحة  ي��وؤك��د  ال��ع��ام، 

امل���ت���زاي���د، وال���ت���ي ت���اأت���ي ت��اأك��ي��دا ع��ل��ى ارت��ف��اع 

ال��ن�����س��اط ال�����س��ي��اح��ي م���ن رح�����ت ال��ط��ريان 

العار�س بق�سد ال�سياحة يف اململكة.

واأ�سار اإىل اأن ا�ستقبال الطائرة ال�سياحية، 

اليوم، يف عمان وانط�ق ال�سياح منها لزيارة 

اململكة،  يف  والأثرية  ال�سياحية  املواقع  جميع 

�سريفع اأعداد ال�سياح قريبا.

تن�سيط  هيئة  ع��ام  مدير  ق��ال  جانبه،  من 

اإن  ع��رب��ي��ات،  ع��ب��دال��رزاق  ال��دك��ت��ور  ال�سياحة 

وبروح  م�سركة  بجهود  ج��اءت  اخلطوة  هذه 

والآث��ار  ال�سياحة  وزارة  بن  ال��واح��د  الفريق 

وال��ه��ي��ئ��ة، م��ن��وه��ا ب��ج��ه��ود ���س��ف��ارة امل��م��ل��ك��ة يف 

بوخار�ست، والت�سهي�ت التي قدمها ال�سفري 

ال��ط��ريان  لت�سيري رح����ت  ال��ق�����س��اة  ���س��ف��ي��ان 

ال�سياحي  بالن�ساط  النهو�س  بهدف  العار�س 

يف اململكة.

واأو�سح عربيات اأن هذه اخلطوة جاءت يف 

ل�ستقطاب  الهيئة  تبذلها  التي  اجلهود  ظل 

التكاليف،  ومنخف�سة  العار�سة  ال��ط��ائ��رات 

علياء  م��ط��ار  اإىل  ع���دة  دول  م���ن  وامل��ن��ت��ظ��م��ة 

ال����دويل يف ع��م��ان وم��ط��ار امل��ل��ك احل�����س��ن يف 

العقبة ب�سكل مبا�سر.

ولفت اإىل اأن الهيئة تعمل على ا�ستقطاب 

املزيد من رح�ت الطريان اإىل مدينة عمان 

ل��زي��ارة  منها  والن��ط���ق  م��ب��ا���س��رة،  والعقبة 

مبينا  اململكة،  يف  والأثرية  ال�سياحية  املواقع 

من  للمملكة  ال�سياحية  ال��رح���ت  ه���ذه  اأن 

���س��اأن��ه��ا زي����ادة ا���س��ت��ق��ط��اب اأع����داد ال�����س��ي��اح من 

اأخرى  دول  اإىل  بالإ�سافة  للمملكة،  رومانيا 

من قارة اأوروبا.

تناف�سية  توفري  على  الهيئة  حر�س  واأك��د 

���س��ح��ي��ة يف ق���ط���اع ال�����ط�����ريان، وت�����س��خ��ريه��ا 

لتحفيز القت�ساد من خ�ل جذب ا�ستثمارات 

الأردين،  لل�سوق  ال�سياحة  وتن�سيط  مهمة 

وه��م��ا ع��ام���ن ح��ي��وي��ان لزده�����ار الق��ت�����س��اد 

ه��ذه  ت�����س��ي��ري  ي�����س��ه��م  اأن  م��ت��وق��ع��ا  الأردين، 

اإىل  ال�سياحية  احلركة  تن�سيط  يف  اخلطوط 

يف  ال�سياحية  املناطق  وبقية  والعقبة؛  عمان 

الأردن.

ال�سريكان  �سركة  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال  ب���دوره، 

الرح�ت  اإن  عبود،  اأ�سامة  وال�سفر  لل�سياحة 

�سياحها  ا�ستقبال  �سيتم  وال��ت��ي  عليها  املتفق 

من  تقلع  طائرة  ب��اأول  اليوم،  باكورتها  كانت 

ب��وخ��ار���س��ت اإىل م��ط��ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال���دويل 

و�ست�ستمر حتى نهاية العام احلايل.

تن�سيط  لهيئة  امل�ستمر  الدعم  اأن  واأ�ساف 

ال��ت��ي نفذتها  ال��ك��ب��رية  ال�����س��ي��اح��ة واجل���ه���ود 

مكاتب  اإىل  ال�سابقة  ال�����س��ن��وات  ع��رب  الهيئة 

ال�سياحة الوافدة، والعمل ب�سراكة مع القطاع 

اخلا�س، اأثمرت ب�سكل فاعل يف تفعيل اخلط 

اجلوي للرح�ت العار�سة.

نب�ض البلد- عّمان

 اأك����دت م��دي��ر ع���ام م��وؤ���س�����س��ة امل��وا���س��ف��ات 

واملقايي�س الأردنية، املهند�سة عبري الّزهري، 

املوؤ�س�سة  القائم بن  الثنائي  التعاون  اأهمّية 

وهيئة التقيي�س اخلليجية.

و����س���ددت ع��ل��ى اإه���م���ّي���ة ت���ب���ادل اخل����ربات 

حقول  يف  تفاهم  م��ذك��رات  وت��وق��ي��ع  الفنية 

املطابقة  و�سهادات  واملرولوجيا  التقيي�س 

والع���ت���م���اد وامل�������س���ارك���ة يف ال��ل��ج��ان ال��ف��ن��ي��ة 

املتخ�س�سة يف تطوير املوا�سفات القيا�سية.

وقالت املهند�سة الزهري، خ�ل ا�ستقبالها 

رئي�س هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون 

ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ���س��ع��ود ب���ن ن��ا���س��ر 

نظرياتها  مع  تعمل  املوؤ�س�سة  اإن  اخل�سيبي، 

يف الدول العربّية وهيئة التقيي�س اخلليجية 

ال��ّدول��ّي��ة،  امل��ح��اف��ل  امل��واق��ف يف  توحيد  على 

العمل  بامل�ساركة يف ور�سات  مبدية الهتمام 

الإقليمّية  التدريبّية  وال��ربام��ج  واملنتديات 

ل��ستفادة  اخلليجّية،  الهيئة  تنظمها  التي 

من اخلربات والكفاءات الأردنّية.

املوا�سفات  يف  امل��واءم��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

القيا�سّية والقواعد -اللوائح الفنّية- ت�سهم 

التجارة  اأم���ام  املعيقات  بتقليل  كبري  ب�سكل 

بن الأردن ودول جمل�س التعاون اخلليجّي 

منّوهة اإىل �سرورة ا�ستحداث نقطة توا�سل 

التعاون  جمل�س  ل��دول  التقيي�س  هيئة  بن 

املوا�سفات  وموؤ�س�سة  العربية  اخلليج  لدول 

وامل��ق��اي��ي�����س الأردن���ّي���ة، وامل�����س��ارك��ة يف اأع��م��ال 

اللجان الفنّية يف ك� اجلانبن.

م����ن ج���ه���ت���ه، اأ�����س����اد اخل�����س��ي��ب��ي ب��ج��ه��ود 

امل��وؤ���س�����س��ة يف ح��ق��ول ال��ت��ق��ي��ي�����س وامل��ق��اي��ي�����س 

موؤكدا  والعتماد،  للجودة  التحتّية  والبنية 

اهتمام هيئة التقيي�س اخلليجية بال�ستفادة 

م���ن ال���ك���ف���اءات ال��ع��ل��م��ّي��ة ال���ت���ي ت���زخ���ر بها 

م��وؤ���س�����س��ة امل��وا���س��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س الأردن���ّي���ة 

وا�ستعداد الهيئة لتذليل العقبات كافة اأمام 

ال��ت��ي ت�سّمها  وال���دول  الأردن  ب��ن  ال��ت��ج��ارة 

الهيئة.

امل��وا���س��ف��ات الأردن���ّي���ة تعترب  اأن  واأ���س��اف 

اإحدى املراجع التي تتبناها املنظمة، م�سريا 

تبّنيها  مّت  خليجّية  م��وا���س��ف��ة   45 اأن  اإىل 

واإقرارها كما هي عن موا�سفات اأردنّية.

وجال اخل�سيبي على خمتربات املوؤ�س�سة 

الفنين  م��ن  اإي��ج��از  اإىل  وا�ستمع  املختلفة، 

بامل�ستوى  اإع��ج��اب��ه  مبديا  عليها،  القائمن 

ال���ذي تتمّتع به  امل��ت��ق��ّدم  ال��ع��ل��م��ّي وال��ت��ق��ن��ّي 

املوؤ�س�سة.
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 بعيد »العرش«.. مكافآت مالية لمن ينفخ من المستوطنين 
بالبوق وُيدخل »القرابين« لألقصى

البلد-وكاالت نب�ض 

ر�صدت »جم�ع�ت الهيكل« املزعوم مك�ف�آت 

ال��ب��وق  ينفخ  مقتحم  م�صتوطن  ل��ك��ل  م���ل��ي��ة 

امل�صجد  اإىل  ال��ن��ب���ت��ي��ة«  »ال���ق���راب���ن  وي���دخ���ل 

الأق�����ص��ى امل��ب���رك يف عيد »ال��ع��ر���ش« ال��ع��ري، 

الذي ُيوافق الأ�صبوع املقبل

ون���ق���ل���ت ال���ق���ن����ة ال�����ص���ب��ع��ة ال���ع���ري���ة ع��ن 

مك�ف�أة  عر�صه�  املتطرفة  الهيكل«  »جم�ع�ت 

لكل  دولر(   140( ���ص��ي��ك��ل   500 ب��ق��ي��م��ة 

امل�صجد  ال��ب��وق يف  ن��ف��خ  م��ن  يتمكن  م��ت��ط��رف 

»ال��ق��راب��ن  اإدخ������ل  م��ن  يتمكن  اأو  الأق�����ص��ى، 

ال��ن��ب���ت��ي��ة« اإل��ي��ه، ط���وال اأي�����م »ع��ي��د ال��ُع��ر���ش«، 

وال����ذي ي��ل��ي »ع��ي��د ال��غ��ف��ران«، خ���ال ال��ف��رة 

اأكتوبر  اأول/  ت�صرين   10-17 م��ن  امل��م��ت��دة 

اجل�ري

و«ال�����ق�����راب�����ن ال���ن���ب����ت���ي���ة« ه�����ي اأغ�������ص����ن 

ال�صف�ص�ف و�صعف النخيل وثم�ر احلم�صي�ت، 

ي��ت��م اإدخ���ل��ه��� ل��اأق�����ص��ى ل��ت��ق��دم »ق��رب���ًن��� اإىل 

الهيكل« وفق  ب�عتب�ره� »حتل يف  ال��رب«،  روح 

»العب�دة  عليه  تقوم  ال��ذي  امل��زع��وم  اعتق�دهم 

القرب�نية«، وهي خطوات للزعم ب�أن »الأق�صى 

هو الهيكل املزعوم الذي حتل فيه روح الرب«

ودع�����ت اجل���م����ع����ت امل��ت��ط��رف��ة ع��ن������ص��ره��� 

اق��ت��ح���م  اأك�����ر  اإىل  امل�����ص��ت��وط��ن��ن  وج���م���ه���ور 

بع�ئاتهم  والح��ت�����ص���د  الأق�����ص��ى،  للم�صجد 

ال��ق���دم  واأط��ف���ل��ه��م، حم����ددة ذروة ع��دوان��ه��� 

 11 املوافق  الثاث�ء  يوم  لتكون  امل�صجد  على 

اأكتوبر اجل�ري مبن��صبة »عيد العر�ش«

واعترت اأن مثل هذا القتح�م »فر�صة ل 

يف  معتمدة  �صنوات«،  �صبع  كل  م��رة  اإل  تتكرر 

ذل��ك على »اأم���ٍر ت��ورات��ي ج���ء يف �صفر التثنية 

ال��ي��وم  يف  يجتمعوا  اأن  ال��ي��ه��ود  ع��ل��ى  ي��ف��ر���ش 

الأول من الأي�م الو�صطية ل�)عيد العر�ش( يف 

ال�صنة الت�لية لل�صنة ال�صبتية مب��صرة«

وخال »راأ�ش ال�صنة العرية« الذي وافقت 

ي��وم��ي الث��ن��ن وال��ث��اث���ء امل������ص��ي��ن، ح���ول 

م�صتوطنون نفخ البوق داخل ب�ح�ت الأق�صى، 

اإل اأن �صرطة الحتال اأخرجتهم

نفخ  اإىل  تتطلع  الهيكل«  »جم�ع�ت  وك�نت 

الأق�صى،  داخ��ل  وجم�عي  علني  ب�صكل  البوق 

»راأ�ش  وحتت حم�ية �صرطة الحتال، خال 

اأحد متطرفيه� متكن من  اأن  زاعمة  ال�صنة«، 

نفخ البوق 17 نفخة قبل اأن تخرجه ال�صرطة 

من امل�صجد

ون��ف��خ ال���ب���وق ب���مل�����ص��ج��د الأق�����ص��ى يف نظر 

عليه،  و�صي�دة  »هيمنة  اإع���ان  الإ�صرائيلين 

وان���ت���ق����ًل م���ن زم����ن���ه الإ����ص���ام���ي اإىل زم����ٍن 

املخل�ش  بقرب جميء  واإن���ذاًرا  عري جديد، 

تكري�ش   ��� واأي�����صً ال��ه��ي��ك��ل،  اإق����م���ة  لي�صتكمل 

الأق�صى ب�عتب�ره مركًزا للعب�دة اليهودية«

والراث  للوقف  الأق�صى  اأك�دميية  رئي�ش 

ال�����ص��ي��خ ن���ج��ح ب���ك���رات ي��ق��ول اإن اع���ت���داءات 

وخ��صة  امل��ق��د���ص���ت،  على  الهيكل«  »ج��م���ع���ت 

للم�صجد  التوراتية  ال��رم��وز  ونقل  الأق�����ص��ى، 

ي�����ص��ك��ل اإم���ع����ًن���� يف ت��ه��وي��د امل���ك����ن وال��ق��دا���ص��ة 

الإ�صامية

ويو�صح بكرات، يف حديث لوك�لة ً»�صف�«، 

اأن اجلم�ع�ت املتطرفة ا�صتخدمت عدة روافد 

لإب��ق���ء ال��ت��ه��وي��د ودع��م��ه، ب��دع��م م��ن حكومة 

الحتال وموؤ�ص�ص�ته� املختلفة �صواء ال�صرطة 

اأو املح�كم والوزارات، وحتى الأذرع امل�لية كله� 

وظفته� لأجل حتقيق اأهدافه�

حتقيق  تريد  اجلم�ع�ت  تلك  اأن  وي�صيف 

حلمه� الكبر يف اإق�مة »الهيكل« املزعوم مك�ن 

ال��ق��د���ش،  الأق�����ص��ى، وت��ه��وي��د م��دي��ن��ة  امل�صجد 

يف  �صهيونية  منظم�ت  ه��ن���ك  اأن  اإىل  لف��ًت��� 

اأمريك� واأوروب� تدعم عملي�ت التهويد

الح�����ت�����ال  ح����ك����وم����ة  اأن  اإىل  وي���������ص����ر 

 3 نحو  �صهرًي�  تر�صد  املختلفة  وموؤ�ص�ص�ته� 

القد�ش  تهويد  م�صروع  لأج���ل  �صيكل  مليون 

للم�صجد  التوراتية  الرموز  ولنقل  والأق�صى، 

يوظفون  وه��م  الق��ت��ح���م،  ولعملي�ت  امل��ب���رك، 

امل����ج�����ل ال�����ص��ي������ص��ي والإع������ام������ي وال���ث���ق����يف 

ال��رواي��ة  حتقيق  بغية  امل��ت��ط��رف��ة  وامل��ن��ظ��م���ت 

ال�صهيونية التوراتية

اإىل  ي�صعى  الح��ت��ال  اأن  ب��ك��رات  وي��وؤك��د 

ك��ي يحل  ال��ي��ه��ودي« لاأق�صى،  »ال���راث  نقل 

والإن�ص�ن  والعربي  الإ�صامي  ال��راث  مك�ن 

الفل�صطيني واملقد�صي، والقدا�صة الإ�صامية

ويف �صهر رم�ص�ن امل��صي، ر�صدت »جم�ع�ت 

اآلف  ع�صرة  ق��دره���  م�لية  م��ك���ف���آت  الهيكل« 

�صيكل ملن يتمكن من اإدخ�ل »قرابن الف�صح« 

اأنه�  اإل  الأق�صى،  امل�صجد  اإىل  املتطرفن  من 

ف�صلت يف حتقيق ذلك، بفعل �صمود املرابطن 

امل�صتوطنن  لقتح�م�ت  وت�صديهم  وامل�صلن 

وا�صتفزازاتهم

وي�صر بكرات اإىل اأن الحتال وجم�ع�ته 

املتطرفة ي�صعون اإىل تغير الواقع يف امل�صجد 

اإن�����ص���ء »ال��ه��ي��ك��ل« مك�نه،  الأق�����ص��ى، وحت��ق��ي��ق 

ل��ذل��ك وظ��ف��وا امل�����ص���ر ال�����ص��ي������ص��ي وال������وزارات 

الإ�صرائيلية، واجلمعي�ت وغره�

ويلفت اإىل اأن هن�ك اأكرث من 750 منظمة 

جمع  وظيفته�  اخل�����رج  يف  ي��ه��ودي��ة  وج��م��ع��ي��ة 

ال�صهيوين يف فل�صطن، منه�  للعمل  الأم��وال 

م��� ه��و خم��ت�����ش ب��دع��م ال���ص��ت��ي��ط���ن، وغ��ره��� 

 � واأي�صً ال��ي��ه��ودي«،  و«ال���راث  التهويد،  لدعم 

اإق�مة »املدار�ش الدينية اليهودية« وغره�

رواتب  اأن »حكومة الحتال تدفع  ويبن 

الذين  اليهود  املتطرفن  من  للكثر  �صهرية 

ال�����ص��اة  اأداء  ف��ق��ط  وم��ه��م��ت��ه��م  ي��ع��م��ل��ون،  ل 

امل�صجد  التلمودية يف ح�ئط الراق، واقتح�م 

الأق�صى«

اأم�م ا�صراتيجي�ت  ويقول بكرات: »نحن 

خ��ط��رة ت��ري��د خ��ل��ق واق���ع ج��دي��د يف القد�ش 

ال�صي��صي  ال��دع��م  وج���دت  بحيث  والأق�����ص��ى، 

والإع�����ام�����ي وامل��������يل، مب���� ي�����ص��ه��م يف ت��غ��ول 

اجلم�ع�ت املتطرفة لنقله� الراث العق�ئدي 

اليهودي داخل امل�صجد املب�رك«

�صهيونية  اأيدلوجية  اأم���م  »نحن  وي�صيف 

ع��ن�����ص��ري��ة خ���ط���رة ج�������ًدا، ت���ري���د اج��ت��ث���ث��ن��� 

كمقد�صين وفل�صطينين، وتهويد مقد�ص�تن�، 

وتروي�صن� للقبول مب� ل ميكن القبول به يف 

مت�صًك�  �صيزيدن�  ذل��ك  لكن  الأق�صى،  امل�صجد 

واإ�صراًرا يف الدف�ع عن مقد�ص�تن� واأق�ص�ن�«

البلد-وكاالت نب�ض 

�صلط تقرير �صحفي اإ�صرائيلي، ال�صوء، 

على �صعود جنم والد ال�صهداء فتحي خ�زم 

الذي دخل قلوب املاين من الفل�صطينين 

والعرب خال الأ�صهر الأخرة، وب�ت مزاراً 

ا�صت�صه�د ولده الث�ين  بعد  لاآلف موؤخراً 

عبد الرحمن

وفق  هيوم«  »ي�صرائيل  �صحيفة  وق�لت 

ت��رج��م��ة وك���ل��ة »���ص��ف���«، اإن »ف��ت��ح��ي خ���زم 

الأمن  يف  قي�دي�ً  من�صب�ً  �ص�بق�ً  �صغل  الذي 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ي�����ص��ك��ل حت���دي����ً لإ���ص��رائ��ي��ل 

�صب�ط  م��وؤخ��راً  دع���  حيث  م��ع���ً،  وال�صلطة 

لان�صم�م  ال�صلطة  اأم��ن  اأج��ه��زة  وعن��صر 

ومم�ر�صة  اإ�صرائيل  �صد  امل�صلحة  للعملي�ت 

دورهم احلقيقي يف حم�ية �صعبهم«

ونقلت ال�صحيفة عن م�ص�در فل�صطينية 

�صخ�صية  اإىل  حت����ول  »خ�������زم  اإن  ق��ول��ه��� 

اأ�صطورية واأيقونة ب�لغة الت�أثر يف ال�ص�رع 

تقدمي  وحقيقة  احلم��صية  خطبه  بفعل 

جنليه رعد وعبد الرحمن �صهيدين خال 

الأ����ص���ه���ر الأخ�������رة، م���� ح��ول��ه اإىل امل��م��ث��ل 

ال�صرعي لل�صعب الفل�صطيني«

واأ�ص�فت ال�صحيفة اأن خ�زم الذي اعت�د 

على الظهور وحوله الع�صرات من امل�صلحن 

خال  وحت���ول  الفل�صطينين  ق��ل��وب  دخ��ل 

فرة ق�صرة اإىل ق�ئد وزعيم يلتف حوله 

ال�صب�ن ويرون فيه مث�ًل يحتذى به

وحت���دث���ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة ع���ن جن���م خ����زم 

و�صعبيته  وقوته  ال�صفة  �صم�ء  يف  ال�ص�عد 

يف ازدي�د قي��صي

ونقلت ال�صحيفة عن اأحد الفل�صطينين 

اإ�صرائيل  ح����زم  يعر  »ل  ق��ول��ه  اهلل  رام  يف 

ول ال�صلطة اأي اهتم�م ويفعل م� يحلو له 

وقوته يف ازدي�د م�صتمر يف ال�ص�رع، وانتقلت 

ال�صفة  اأخ����رى يف  م��ن���ط��ق  اإىل  م��ن ج��ن��ن 

اأجر متع�طفون  ومن بينه� رام اهلل حيث 

اأبوابه�  اإغ��اق  على  التج�رية  املح�ل  معه 

موؤخراً بعد دعوته ليوم اإ�صراب وغ�صب يف 

اأعق�ب جمزرة جنن الأخرة

م�������ص���وؤول يف  اأن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وك�����ص��ف��ت 

ال�صلطة ح�ول القي�م مب�ص�حلة بن خ�زم 

وال�����ص��ل��ط��ة يف حم����ول���ة ل��ث��ن��ي��ه ع���ن خطبه 

الن�رية اإل اأنه رف�ش ذلك، حيث حتول بيت 

عزاء جنله ال�صهيد عبد الرحمن اإىل مزار 

عب��ش  بينهم  وم��ن  ال�صلطة  ق���دة  يق�صده 

زك���ي وع����زام الأح���م���د وت��وف��ي��ق ال��ط��راوي 

ب�لإ�ص�فة اإىل رئي�ش بلدية اخلليل

ال�صهيد  بزوجة  اليوم  خ���زم  التقى  كم� 

يحيى عي��ش والتقطت له �صور وهو يوؤدي 

له� التحية

وذكرت ال�صحيفة اأنه ل توجد معلوم�ت 

ال��ع��م��ل��ي���ت  يف  خ�������زم  ب����ت����ورط  الآن  ح���ت���ى 

بعد  مطلوب  اإىل  حت��ول  حيث  الع�صكرية 

املخ�برات  لق�ء  لطلب  ال�صتج�بة  رف�صه 

لعملية  رعد  جنله  تنفيذ  بعد  الإ�صرائيلية 

»ديزنغوف« البطولية يف »تل اأبيب«

 صحيفة عبرية: 
فتحي خازم تحول ألسطورة الضفة

2022 /  10  /  3    االثنني 

البلد-وكاالت نب�ض 

ك�������ص���ف امل���خ���ت�������ش ب�����������ص�����وؤون الأ������ص�����رى 

اأن  ف���روان���ة،  ال��ن������ص��ر  ع��ب��د  الفل�صطينين، 

اعتقلت  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  الح���ت���ال  ���ص��ل��ط���ت 

اندلع  منذ  فل�صطيني  9000 طفل  قرابة 

اأك��ت��وب��ر  م���ن  الأول  يف  ال��ق��د���ش  ان��ت��ف������ص��ة 

قرابة  م�صكلن   ،2015 الأول(  )ت�صرين 

الفرة  يف  العتق�لت  اإجم�يل  من   20%
ذاته�، ومن بينهم نحو 700 طفل اعتقلوا 

منذ مطلع الع�م اجل�ري

وق���ل ف��روان��ة، اإن م��ن اأخ��ط��ر م��� �صهدته 

 ،2015 يف  اندلعت  التي  القد�ش  انتف��صة 

ت�ص�عد الهجمة الإ�صرائيلية بحق الطفولة، 

وخ������ص��ة يف ال���ق���د����ش، واإط������اق ال���ن����ر من 

اأع���داد  ب���جت���ه��ه��م، وارت���ف����ع  م�ص�فة ق��ري��ب��ة 

املعتقلن من الأطف�ل، ذكوراً واإن�ث�ً، خ��صة 

النته�ك�ت  ات�ص�ع  اإىل  ب�لإ�ص�فة  املقد�صين، 

واجل���رائ���م ب��ح��ق��ه��م، واإق�����رار جم��م��وع��ة من 

القوانن والقرارات التي تهدف اإىل تو�صيع 

والأحك�م  العقوبة  الأطف�ل وتغليظ  اعتق�ل 

اجل�����ئ����رة ب��ح��ق��ه��م وت�������ص���دي���د الإج���������راءات 

مع�ن�تهم  من  ف�قم  مم�  �صدهم،  التع�صفية 

ومع�ن�ة ذويهم

انته�ك�ً  ُي�ّصكل  ال�صلوك  ه��ذا  ب���أن  واأو���ص��ح 

الدولية،  والأع���راف  املواثيق  لك�فة  ف��صح�ً 

ال��ت��ي ج��ع��ل��ت م���ن اع��ت��ق���ل الأط���ف����ل م���اذاً 

اأخ�������راً، وج��ع��ل��ت م���ن جل����وء ال��ق������ص��ي اإىل 

احل��ك��م ب�����ص��ج��ن ط��ف��ل م�����، واإن ك�����ن ولب���د 

زمنية  ف��رة  لأق�صر  فليكن  ك��صتثن�ء،  منه 

اإىل  الحتال  �صلط�ت  عمدت  فيم�  ممكنة، 

اأن يكون اعتق�لهم هو الق�عدة واملاذ الأول 

ب�أن  ولأط��ول فرة ممكنة، ونك�د جنزم هن� 

ك���ف��ة الأح���ك����م ال�������ص����درة ب��ح��ق��ه��م م��ق��رون��ة 

بفر�ش غرام�ت م�لية

ال��ط��ف��ل  اع���ت���ق����ل  ح����دث  اأن  اإىل  واأ�����ص�����ر 

اأح��م��د م��ن������ص��رة اأظ��ه��ر ج����زءاً م��ن فظ�عة 

التع�مل  وب�ص�عة   ، الإ�صرائيلي  ال�صتهداف 

الفل�صطينين،  الأط���ف����ل  م��ع  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

املحققون  مُي�ر�صه  وم�  احتج�زهم  وظ��روف 

وت��ع��ذي��ب نف�صي  م��ن �صغط  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ون 

يزال  م�  الأطف�ل، حيث  املعتقلن من  بحق 

اآث������ر احل���دث  ي���ع����ين ح��ت��ى الآن  م��ن������ص��رة 

وت���داع���ي����ت الإ����ص����ب���ة وال���ع���زل الن���ف���رادي 

جت���وز  وال���ذي  النف�صية  ال�صدم�ت  وت���أث��ر 

يف  يقبع  زال  وم���  ب�لأ�صف�د  مكبًا  طفولته 

زن�زين العزل النفرادي

ب����أن �صلط�ت الح��ت��ال  واأو���ص��ح ف��روان��ة 

احلب�ش  �صي��صة  م��ن  ك��ب��ر  ب�����ص��ك��ٍل  ��ع��ّدت  ���صَ

املقد�صين،  الأط���ف����ل  ب��ح��ق  امل��ن��زيل خ������ص��ة 

الفل�صطينية  ال��ب��ي��وت  م��ئ���ت  م���ن  وج��ع��ل��ت 

الأه����يل  وَح��وّل��ت  ل��اأط��ف���ل  ه��ن���ك �صجون�ً 

اآث���راً  اأبن�ئهم، مم� يرك  اإىل �صج�نن على 

العديد  واأ�صرته ويخلف  الطفل  �صلبيًة على 

من امل�صكات الجتم�عية

وذكر اأن ك�فة املعطي�ت الإح�ص�ئية توؤكد 

الأط��ف���ل مبختلف  م��ن  املعتقلن  اأع���داد  اأن 

م�صطرد  ب�صكل  ارتفع  قد  العمرية  املراحل 

وب���وت���رة م��ت�����ص���ع��دة م��ن��ذ ال���ع����م 2015، 

���ص��ه���دات الأط���ف����ل  ب���ل��ق��د���ش، واأن  خ������ص��ة 

املعتقلن، تك�صف حجم النته�ك�ت واجلرائم 

توؤكد  الوق�ئع  ك�فة  فيم�  بحقهم،  املقرفة 

لاأطف�ل  الإ�صرائيلي  ال�صتهداف  اأن  على 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن ي���ن���درج يف اإط�������ر ���ص��ي������ص��ة 

ممنهجة ور�صمية، ول تفرق يف مع�ملته� م� 

بن طفل ق��صر او �ص�ب ورجل

واأ�ص�ر فروانة اىل ان واحدة من الفتي�ت 

القد�ش  ان��ت��ف������ص��ة  خ���ال  اعتقلن  ال��ل��وات��ي 

ا�صت�صهدت بعد اعتق�له� ب�صهرين وهي الفت�ة 

ف�طمة طق�طقة )15 ع�م�( من بلدة بيت 

اعتقلت وهي  والتي  فج�ر جنوب بيت حلم، 

خطورة  ورغ��م  غيبوبة،  يف  ودخ��ل��ت  م�ص�بة 

الح��ت��ال  �صلط�ت  اأن  اإل  ال�صحي  و�صعه� 

اأبقته� رهن العتق�ل ورف�صت الإفراج عنه�، 

ومل تقدم له� الرع�ية ال�صحية الازمة مم� 

اأودى بحي�ته� وا�صت�صهدت بت�ريخ 20 م�يو 

)اأي�ر( 2017

وح���ذر ف��روان��ة م��ن خ��ط��ورة ال�صتهداف 

الإ������ص�����رائ�����ي�����ل�����ي امل����ت���������ص�����ع����د ل����اأط����ف�����ل 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن، وت������أث�����رات الن���ت���ه����ك����ت 

واجل���رائ���م امل���روع���ة ال��ت��ي ت��ق��رف بحقهم، 

واقعهم  على  وال�صجن  العتق�ل  وتداعي�ت 

وم�صتقبلهم

امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ف����روان����ة  ودع������ 

للطفولة يوني�صف وك�فة املوؤ�ص�ص�ت الدولية 

ال���ت���ي ُت��ع��ن��ى ب���ل��ط��ف��ل وح���ق���وق الإن�������ص����ن، 

اىل ال���ت���دخ���ل ال���ع����ج���ل حل��م���ي��ة ال��ط��ف��ول��ة 

الإ�صرائيلي  ال�صتهداف  م��ن  الفل�صطينية 

املت�ص�عد، والتحرك اجل�د لوقف العتق�لت 

التع�صفية يف �صفوف الأطف�ل، والعمل على 

اإط���اق ���ص��راح ق��راب��ة 180 طفًا م��� زال��وا 

يقبعون يف �صجون الحتال الإ�صرائيلي

 االحتالل يعتقل نحو 9000 طفل منذ انتفاضة القدس 2015

 مريض بالسكري.. األسير وائل 
نعيرات يعاني ظروفًا صحية صعبة

استطالع إسرائيلي: نتنياهو لن 
يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة

 فزغلياد الروسية: من يعترف 
بالحدود الجديدة لروسيا؟ ال يهم

البلد-وكاالت نب�ض 

ي���ع����ين الأ����ص���ر وائ�����ل ن���ع���رات م���ن ب��ل��دة 

م��ي��ث��ل��ون مب��ح���ف��ظ��ة ج��ن��ن، ظ���روف����ً �صحية 

�صعبة داخل زن�زين العزل يف معتقل رامون

الأ����ص���رى  �����ص����وؤون  ه��ي��ئ��ة  اأوردت  ب����دوره����� 

وامل��ح��رري��ن يف ب��ي���ن ���ص��ح��ف��ي، ام�����ش الأح���د، 

الأ�صر  اأن  �صلودي،  ف��واز  الهيئة  عن حم�مي 

نعرات ي�صتكي من خدران ب�أطراف القدمن 

واليدين، ومن عدم و�صوح ب�لروؤية، وت�ص�قط 

ب�ل�صعر، نتيجة مع�ن�ته من مر�ش ال�صكري، 

وعلى اإثر ذلك تقدم بطلب من عي�دة املعتقل 

لإجراء فح�ش �ص�مل، اإل اأنه� رف�صته وتتعمد 

اإهم�له طبي�ً

اأن الأ����ص���ر خ������ش قبل  ال��ه��ي��ئ��ة  وت���ب��ع��ت 

ا�صبوعن ا�صراب� مفتوح عن الطع�م خلم�صة 

اأي�م لأن ادارة ال�صجن ترف�ش تزويده ب�صرائح 

لو�صعه  تكرث  ول  ال�صكري،  جله�ز  فح�ش 

اأبدا

13-8- م��ن��ذ  معتقل  ن��ع��رات  والأ����ص���ر 

ع���م���،   25 ب���ل�����ص��ج��ن  وحم���ك���وم   ،2004
حلظة  راأ���ص��ه  يف  املب��صر  ب�لر�ص��ش  واأ�صيب 

2014، وحرمه  ع���م  وال��ده  وت��ويف  اعتق�له، 

الحتال من وداعه

البلد-وكاالت نب�ض 

اأظهر ا�صتطاع للراأي اأجرته قن�ة »ك�ن« 

اأكتوبر/  1 ال�صبت  الر�صمية،  الإ�صرائيلية 

كتلة  م��ق���ع��د  اأن   ،2022 الأول  ت�����ص��ري��ن 

ب��ن��ي���م��ن نتني�هو  ال�����ص���ب��ق  ال������وزراء  رئ��ي�����ش 

خال النتخ�ب�ت املقبلة، انخف�صت اإىل 59، 

للمرة الأوىل منذ �صهر ون�صف ال�صهر، وبن�ء 

عليه لن ي�صتطيع ت�صكيل احلكومة.

ال����ق����ن�����ة الإ�����ص����رائ����ي����ل����ي����ة، ق�����ل����ت ح�����ص��ب 

»للمرة  ف���إن��ه  جتريه�،  ال��ت��ي  ال�صتطاع�ت 

تنخف�ش  ال�صهر  ون�صف  �صهر  منذ  الأوىل 

)الليكود،  نتني�هو  لكتلة  املتوقعة  امل��ق���ع��د 

وال�صهيونية  ه���ت���وراه،  وي���ه���ودوت  و���ص������ش، 

ي�صتطيع  ل��ن  وب���ل��ت���يل   ،59 اإىل  ال��دي��ن��ي��ة( 

ت�صكيل حكومة«.

قن�ة  ن�صرته  ال��ذي  ال�صتطاع  وبح�صب 

»ك�ن«، ف�إّن حزب »ي�ش- عتيد« الذي يتزعمه 

رئي�ش الوزراء احل�يل ي�ئر لبيد �صيح�صد 

مق�رنة  واح��د  مقعد  ب�رتف�ع  مقعداً،   25
�صهر  خال  للقن�ة  ال�ص�بقة  ب�ل�صتطاع�ت 

ون�صف ال�صهر.

البلد-وكاالت نب�ض 

 4  م��را���ص��م يف مو�صكو لإع���ان �صم رو���ص��ي��� 

�صحيفة  ت�ص�ءلت  )روي����رز(  اأوك��ران��ي��ة  اأق���ل��ي��م 

فزغلي�د الرو�صية -يف تقرير له� عن الدول التي 

من املحتمل اأن تعرف بحدود رو�صي� اجلديدة- 

جميبة ب�أن عدده� لن يتعدى عدد اأ�ص�بع اليد 

الواحدة، وعلى العموم ف�إن هذا العراف لي�ش 

مهم�

اأن �صوري� وكوري� ال�صم�لية  واأو�صح التقرير 

وف��ن��زوي��ا واأب��خ���زي��� واأو���ص��ي��ت��ي��� اجل��ن��وب��ي��ة من 

املرجح اأن تعرف ب�حلدود اجلديدة، لكن بقية 

دول الع�مل، مب� فيه� اأقرب احللف�ء لرو�صي� مثل 

بيارو�صي�، لن تعرف

وي���رى اأن الع����راف وع���دم الع����راف من 

عاقة  ول  بحتة،  ق�نونية  م�صكلة  ال��ن��وع  ه��ذا 

حرب�  اأرميني�  خ��صت  فقد  ال��واق��ع،  ب���لأم��ر  ل��ه 

اأذربيج�ن وانت�صرت  مرتن من اأجل كرب�خ مع 

مرة واحدة، لكنه� مل تعرف ب��صتقاله� ل يف 

املتحدة  ال��ولي���ت  وتهدد  الآن،  ول  الوقت  ذل��ك 

التعدي  ح���ل��ة  يف  الع�صكري  ب���ل��ت��دخ��ل  ال�����ص��ن 

من  كجزء  بت�يوان  تعرف  لكنه�  ت���ي��وان،  على 

جمهورية ال�صن ال�صعبية

العراف ك�أمر ق�نوين وواقع واأورد تقرير 

ليوؤكد  ال��ع���مل  احل����لت يف  م��ن  ك��ث��را  فزغلي�د 

م��� ذه���ب اإل��ي��ه م��ن الخ���ت���اف ب��ن الع����راف 

ب�عتب�ره اأمرا ق�نوني� اأو اأمرا واقع�

اأن��ه، وب�صكل ع�م، يفكر  اإىل  التقرير  وخل�ش 

اإن  نف�صه، حيث  �صيء يف  كل  وقبل  اأول  اجلميع 

هي  تقريب�  ال����دول  جلميع  الأ���ص������ص��ي��ة  ال��ف��ك��رة 

النف�ص�لين  م��ن  الإقليمية  �صامته�  حم�ية 

ل  فهم  ول��ه��ذا  اخل���رج��ي،  والتعدي  الداخلين 

يريدون اأن ي�صجعوا يف ح�لت الآخرين على م� 

يخ�صون من املع�ن�ة منه ب�أنف�صهم

مثل  م��ن  تخ�ف  املتحدة  ال��ولي���ت  تعد  ومل 

وب�لت�يل  التقرير-  يقول  العتب�رات -كم�  هذه 

فهي ت�ص�رك عن طيب خ�طر يف جت�رب تق�صيم 

ال���دول الأخ����رى، ���ص��واء اأك����ن ذل��ك يوغ�صافي� 

ك��ررت  اإذا  تتع�مل مب��ب��داأ  اإن��ه���  ���ص��وري���، حيث  اأو 

�صي��صتك مع غرك فلن يعتدي عليك اأحد

الق�نوين  ب���لع��راف  تهتم  اأم��رك��� ل  حتى 

ويبن تقرير فزغلي�د اأنه حتى يف ح�لة الولي�ت 

املتحدة، ف�إن م�ص�ألة العراف الر�صمي اأو عدم 

يجرون  اأنهم  لدرجة  مهمة  لي�صت  الع���راف 

خ�ص�رة  يخ�صون  )ح��ي��ث  ل��ه��م  امل��وال��ي��ة  اإ���ص��ب���ن��ي��� 

امل��ت��ع�����ص��ب��ة  اأو روم����ن���ي����  ك��ت���ل��ون��ي��� وال���ب��������ص���ك( 

تران�صلف�ني�(  انف�ص�ل  م��ن  يخ�صون  )وال��ذي��ن 

لاعراف بكو�صوفو مثا

جت�ه  ه���دئ��ة  �صتظل  مو�صكو  اأن  اإىل  ويلفت 

ر�صمي  اع����راف  اأي  ي��ق��دم��وا  مل  اإذا  ح��ل��ف���ئ��ه��� 

للرو�ش  املهم  اإنه من  بحدوده� اجلديدة، حيث 

اأن يتم العراف به� بحكم الأمر الواقع، اأي ل 

ت�صل اإليه� القوات الأجنبية، وميكن لاعراف 

الق�نوين اأن ينتظر

الع���راف  حلف�ئه�  م��ن  ت��ت��وق��ع  ل  مو�صكو 

من  ت��ت��وق��ع  رو���ص��ي���  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����ص��ر 

�صرك�ئه� اأن ي�صمنوا له� عدم تدخلهم وم�ص�عدة 

اأعدائه� يف كييف اأو وا�صنطن. ويف الوقت نف�صه، 

فهم لي�صوا مط�لبن ب�عراف قد يجلب عليهم 

امل�����ص���ك��ل، مثل ال��ع��ق��وب���ت الأم��رك��ي��ة مل��ج��رد اأن 

الكرملن بح�جة لنوع من الح��رام اخل�رجي 

»ففي النه�ية، رو�صي� واثقة مت�م� من قدراته�«

لي�صت  ج��رت  التي  ال�صتفت�ءات  اأن  ويو�صح 

اأو ح��ت��ى حكومة  ال�����ص��ن  اأو  اأم���رك����  اأج���ل  م��ن 

مو�صكو  ب��ن  »حم���دث��ة«  مبث�بة  ولكنه�  كييف، 

وم���واط���ن���ن ج����دد ح����ول امل�����ص��ت��ق��ب��ل امل�����ص��رك، 

م��ب��ي��ن��� اأن����ه غ���ل��ب��� م���� ت�����ص��م��ح الإم���راط���وري����ت 

القوية حق� لنف�صه� ب�لقي�م بذلك، مب� يف ذلك 

الإم���راط���وري���ة الأم���رك���ي���ة. غ��ر اأن ال��ف���رق، 

بح�صب التقرير، اأن من�طق دونب��ش وزاب�روجي� 

لي�صت م�صتعمرات، ولكنه� جزء من  وخر�صون 

رو�صي� الت�ريخية
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ال�سابق  املهاجم  باال�سيو،  روردي��غ��و  االأرجنتيني  ت�سدر 

بالده،  يف  ال�سحف  عناوين  ميالن،  واإن��ر  جونيورز  لبوكا 

ملمار�سة  وانتقاله  ال��ق��دم،  ك��رة  اعتزاله  من  قليلة  اأي��ام  بعد 

ريا�سة اأخرى.

وبعد م�سرية طويلة مع اأندية اأرجنتينية واإيطالية، قرر 

غاريغنانو  لفريق  ان�سم  ث��م  ال��ق��دم،  ك��رة  اع��ت��زال  باال�سيو 

لكرة  االإيطايل  الرابعة  الدرجة  دوري  يف  املناف�ض  ميالنو، 

ال�سلة.

مهاجم منتخب االأرجنتني يتحّول لكرة ال�سلة

عّلق  باال�سيو  اإن  االإ�سبانية،   marca �سحيفة  وقالت 

حذاء كرة القدم وهو يف �سن االأربعني عاماً، من اأجل ارتداء 

حذاء كرة ال�سلة.

وعلى الرغم من طوله الذي ي�سل اإىل 1.76 مر، والذي 

قد ي�سبب له م�ساكل خالل اللعب، فاإن باال�سيو كان ُم�سراً 

على قراره ممار�سة كرة ال�سلة، وفق “ماركا«.

اأعلن  اأن باال�سيو  As االإ�سبانية،  اأكدت �سحيفة  بدورها 

اعتزاله كرة القدم ب�سكل نهائي، يف االأيام االأخرية من �سهر 

.2022 �سبتمرب/اأيلول 

مع  ودي��ة  مباراة  خا�ض  باال�سيو  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 

كي  االإج���راءات  كافة  اإن��ه��اء  ياأمل  لكنه  ميالنو،  غاريغنانو 

اجلديد  فريقه  مع  وي�سارك  بالفريق،  ر�سمياً  العباً  ي�سبح 

املناف�سات املحلية. يف 

تريزانو  �سد  ال��ودي��ة  فريقه  م��ب��اراة  يف  باال�سيو  و���س��ارك 

فيها  و�سّجل   ،73-65 بنتيجة  االأول  بخ�سارة  انتهت  ال��ت��ي 

اأربع نقاط.

مقطع  يف  “التانغو”  ملنتخب  ال�����س��اب��ق  امل��ه��اج��م  وظ��ه��ر 

ف��ي��دي��و م��ن ت��ل��ك امل���ب���اراة، وه���و ي��ت��ج��اوز م��داف��ع��ي ال��ف��ري��ق 

ليحرز  ال�سبكة،  ال��ك��رة يف  و���س��ع  ث��م  م��ه��ارة،  ب��ك��ل  امل��ن��اف�����ض 

لفريقه. نقطتني 

م�سرية حافلة مع بوكا جونيورز

الالعبني  اأح���د  اأن���ه  على  باال�سيو  رودري��غ��و  اإىل  وُي��ن��ظ��ر 

ُتوج  اأنه  خا�سًة  االأرجنتيني،  جونيورز  بوكا  يف  التاريخيني 

األقاب. مع الفريق بثمانية 

وح�����س��د ب��اال���س��ي��و ل��ق��ب ال����دوري االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 3 م���رات، 

ف�ساًل  ال��ق��اري��ة،  اأم��ري��ك��ان��ا  ���س��ود  ري��ك��وب��ا  بطولة  يف  ومثلها 

ع��ن بطولتني اأخ��ري��ني وه��م��ا ك��وب��ا ���س��ود اأم��ري��ك��ان��ا، وك��وب��ا 

ليبارتادوري�ض.

وخالل ارتدائه قمي�ض بوكا جونيورز، لعب باال�سيو 182 

مباراة بجميع البطوالت، �سجل خاللها 82 هدفاً، ما و�سعه 

للنادي  التاريخيني  الهدافني  قائمة  على  الثامن  املركز  يف 

العريق. االأرجنتيني 

ويف ال����دوري االإي���ط���ايل، ل��ع��ب ب��اال���س��ي��و م��ع اأن��دي��ة اإن��ر 

 ،)100( وج��ن��وى   ،)139( وبولونيا  م��ب��اراة(،   169( م��ي��الن 

هز  الثانية،  الدرجة  دوري  يف  م��ب��اراة(   33( بري�سيا  مع  ثم 

122 مرة. خاللها �سباك املناف�سني 

وعلى ال�سعيد الدويل، مّثل باال�سيو منتخب االأرجنتني 

 3 بت�سجيل  اك��ت��ف��ى خ��الل��ه��ا  ور���س��م��ي��ة،  ودي���ة  م��ب��اراة   27 يف 

اأهداف، وقدم ثالث متريرات حا�سمة اأي�ساً.

ك��اأ���ض  ب��ط��ول��ت��ي  “التانغو” يف  ل��ق��ائ��م��ة  ب��اال���س��ي��و  ان�����س��م 

يف  خ��ا���ض  حيث   ،2014 و”الربازيل   ،2006 “اأملانيا  ال��ع��امل 

االأوىل مباراة واحدة، بينما ظهر يف الثانية خم�ض مرات.

وخافيري  مي�سي  ليونيل  زمالئه  باقي  مع  باال�سيو  وكان 

م��ا���س��ك��ريان��و وغ��ون��زال��و ه��ي��غ��واي��ني وغ��ريه��م، ق��ري��ب��ني من 

غوتزه  ماريو  ي�سجل  اأن  قبل  الربازيل،  مبونديال  التتويج 

اأق��ي��م��ت على ا�ستاد  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  ال��وح��ي��د، يف  اأمل��ان��ي��ا  ه��دف 

باال�سيو  اأه��در  وفيها   ،2014 يوليو/متوز   13 ي��وم  ماراكانا 

للت�سجيل.  حمققتني  فر�ستني 

 لعب نهائي كأس العالم 2014.. مهاجم منتخب األرجنتين 
يتحّول للسلة بعد اعتزال كرة القدم

 أمم إفريقيا للمحليين: قرعة في المتناول للجزائر والمغرب

 »كارثة كروية« في إندونيسيا.. مقتل 129 بأعمال شغب 
في مباراة كرة قدم ورئيس البالد يوقف الدوري

ليونيل ميسي .. رحالت النجم األرجنتيني تهدد البيئة

نب�ض البلد- وكاالت

اأوقعت قرعة نهائيات كاأ�ض اأمم اإفريقيا 

 2023 ال���ق���دم  ك����رة  امل��ح��ل��ي��ني يف  ل��الع��ب��ني 

حامل  امل��غ��رب  وج��اره��ا  امل�سيفة  اجل��زائ��ر 

اللقب يف جمموعتني يف املتناول.

وج��������اءت اجل�����زائ�����ر ال����ت����ي ت�����س��ت�����س��ي��ف 

ال���ب���ط���ول���ة اخل���ا����س���ة ب���ال���الع���ب���ني ال���ذي���ن 

ي��خ��و���س��ون غ���م���ار ال�����دوري�����ات امل��ح��ل��ي��ة يف 

املجموعة  ال�����س��م��راء، يف  ب��ال��ق��ارة  ب��ل��دان��ه��م 

بطلة  ج��ارت��ه��ا  ل��ي��ب��ي��ا  ج���ان���ب  اإىل  االأوىل 

اإفريقيا،  جنوب  يف   2014 الثالثة  الن�سخة 

وموزامبيق. اإثيوبيا 

يف امل���ق���اب���ل، اأوق����ع����ت ال���ق���رع���ة امل���غ���رب، 

على   2018 االأخ���ريت���ني  ال��ن�����س��خ��ت��ني  ب��ط��ل 

املجموعة  يف  الكامريون،  يف  و2020  اأر�سه 

الن�سخة  ال�سودان، ثالث  اإىل جانب  الثالثة 

وغ���ان���ا،   ،2011 ع����ام  اأر����س���ه  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة 

�ساحل  يف   2009 االأوىل  الن�سختني  و�سيفة 

اإفريقيا،  ج��ن��وب  يف   2014 وال��ث��ال��ث��ة  ال��ع��اج 

ومدغ�سقر.

وجاء املمثل العربي اخلام�ض موريتانيا 

ال��راب��ع��ة اىل ج��ان��ب م���ايل،  امل��ج��م��وع��ة  يف 

2016 يف رواندا و2020 يف  و�سيفة ن�سختي 

 2011 ن�سخة  و�سيفة  واأنغوال،  الكامريون، 

يف ال�سودان.

بني  الفرة  يف  املقررة  البطولة  وت�سهد 

املقبلني يف  ف��رباي��ر  م��ن  وال��راب��ع  يناير   13

وعنابة  )ملعبان(  العا�سمة  اجلزائر  مدن 

منتخبا   18 م�ساركة  ووه��ران،  وق�سنطينة 

وزعت على خم�ض جمموعات، �سمت ثالث 

وال��ث��ان��ي��ة  )االأوىل  م��ن��ت��خ��ب��ات  اأرب����ع  م��ن��ه��ا 

منتخبات  ثالثة  وجمموعتان  والثالثة(، 

واخلام�سة(. )الرابعة 

وي���ت���اأه���ل ب���ط���ل وو����س���ي���ف امل��ج��م��وع��ات 

النهائي  ربع  اإىل  والثالثة  والثانية  االأوىل 

ال��راب��ع��ة  امل��ج��م��وع��ت��ني  ب��ط��ل  ج���ان���ب  اإىل 

واخلام�سة.

الكونغو  وج��م��ه��وري��ة  امل��غ��رب  اأن  ي��ذك��ر 

ال���دمي���وق���راط���ي���ة ت���وج���ا ب��ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة 

اأر���س��ه  ع��ل��ى   2018 ع��ام��ي  االأول  م���رت���ني، 

و2020 يف الكامريون، والثانية عامي 2009 

يف �ساحل العاج و2016 يف رواندا.

وفازت تون�ض بن�سخة 2011 يف ال�سودان، 

2014 يف جنوب اإفريقيا. وليبيا بن�سخة 

القرعة: وهنا 

اجل������زائ������ر  االأوىل:  امل�����ج�����م�����وع�����ة   -

اإثيوبيا، موزامبيق ليبيا،  )امل�سيفة(، 

ال���ك���ون���غ���و  ال�����ث�����ان�����ي�����ة:  امل����ج����م����وع����ة   -

ال��دمي��وق��راط��ي��ة، اأوغ���ن���دا، ���س��اح��ل ال��ع��اج، 

ال�سنغال

- امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة: امل��غ��رب )ح��ام��ل 

اللقب(، ال�سودان، مدغ�سقر، غانا

- امل��ج��م��وع��ة ال���راب���ع���ة: م����ايل، اأن���غ���وال، 

موريتانيا

- امل��ج��م��وع��ة اخل��ام�����س��ة: ال���ك���ام���ريون، 

النيجر. برازافيل،  الكونغو 

البلد-وكاالت نب�ض 

اأك��ت��وب��ر/  1 حتفهم،  �سخ�ساً   129 ل��ق��ي 

ت�سرين الثاين 2022، يف اإندوني�سيا، نتيجة 

غا�سبون،  م�سجعون  اأث��اره��ا  ا���س��ط��راب��ات 

اق��ت��ح��م��وا م��ل��ع��ب��اً ل��ك��رة ال��ق��دم اإث���ر اإح���دى 

باإيقاف  البالد  رئي�ض  اأم��ر  فيما  املباريات، 

الدوري. 

“جاوة  اإق����ل����ي����م  يف  ال���������س����رط����ة  ق����ائ����د 

اأف��ي��ن��ت��ا،  ن��ي��ك��و  االإن��دون��ي�����س��ي،  ال�سرقية” 

�سيب 180 
ُ
اأ�سار اإىل اأنه اإىل جانب القتلى اأ

���س��خ�����س��اً، خ���الل ت��داف��ع ل��ل��ج��م��اه��ري اأث��ن��اء 

مباراة لكرة القدم يف الدوري االإندوني�سي 

املمتاز.

م�سجعون  دخ��ل  عندما  االأح���داث  ب��داأت 

م���ل���ع���ب  �سي”  اإف  “اأرميا  ل�����ف�����ري�����ق 

كاجنوروهان يف مدينة ماالنغ، بعد خ�سارة 

“بري�سيبايا  ف��ري��ق  اأم�����ام   ،3-2 ف��ري��ق��ه��م 

من  اأكرث  منذ  مرة  اأول  وهذه  �سورابايا”، 

ع�سرين عاماً يخ�سر فيها فريق “اأرميا اإف 

�سي” اأمام مناف�سه.

امل�سجعني  اأن  اإىل  ال�سرطة  ق��ائ��د  اأ���س��ار 

ب��ع��دم��ا اق��ت��ح��م��وا اأر�������ض امل��ل��ع��ب اأط��ل��ق��ت 

ال�سلطات قنابل غاز؛ ما ت�سبب يف التدافع 

وحاالت اختناق، واأ�ساف: “حتولت االأمور 

مهاجمة  يف  امل�����س��ج��ع��ون  ب���داأ  ف��و���س��ى،  اإىل 

ب�سيارات«. اأ�سراراً  ال�سباط واأحلقوا 

كذلك لفت اأفيتنا اإىل اأن التدافع حدث 

للخروج،  ب��واب��ة  اإىل  اجلماهري  ف��رار  عند 

اإن م���ا ج����رى يف  وق���ال���ت وك���ال���ة روي������رز 

“اأ�سواأ كوارث  اإندوني�سيا ميثل واحدة من 

مالعب كرة القدم«. 

اإع��الم  و���س��ائ��ل  ن�سرتها  ف��ي��دي��و  ل��ق��ط��ات 

حم��ل��ي��ة اأظ���ه���رت ت��دف��ق امل�����س��ج��ع��ني داخ���ل 

امل��ل��ع��ب، وا���س��ت��ب��اك��ات وق��ن��اب��ل غ���از، بجانب 

يحملهم  للوعي  فاقدين  الأ�سخا�ض  �سور 

اآخرون. م�سجعون 

ي���ح���دد االحت������اد ال������دويل ل���ك���رة ال���ق���دم 

)الفيفا( يف قواعده لل�سالمة، اأنه ال يجب 

لل�سيطرة  “الغاز  اأو  االأ���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام 

اأو  االأم������ن  ع��ن��ا���س��ر  م���ن  احل�سود”  ع��ل��ى 

ال�سرطة.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��ف��و���ض جل��ن��ة حقوق 

تخطط  اللجنة  اإن  اإندوني�سيا،  يف  االإن�سان 

للتحقيق يف تاأمني امللعب وا�ستخدام قنابل 

الغاز، يف حني قال وزير االأمن االإندوني�سي 

اإن  “اإن�ستغرام”،  ع���رب  حم��ف��وظ  حم��م��د 

م����درج����ات اال����س���ت���اد ام����ت����الأت ب���اأك���رث م��ن 

تذكرة  األ���ف   42 ط��رح  اإىل  م�����س��رياً  �سعتها، 

للبيع رغم اأن اال�ستاد ي�سع 38 األف �سخ�ض 

فقط.

اإيقاف الدوري

ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة اأع���م���ال ال�����س��غ��ب و���س��ق��وط 

����س���ح���اي���ا، اأم�������ر ج����وك����و وي���������دودو رئ��ي�����ض 

اإن��دون��ي�����س��ي��ا، راب��ط��ة ال����دوري امل��م��ت��از لكرة 

االأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����س��ري��ن   2 االأح����د  ال���ق���دم، 

اك��ت��م��ال  امل���ب���اري���ات حل���ني  ب���اإي���ق���اف   ،2022

التحقيق يف وفاة امل�سجعني.

تقييم  باإعادة  ال�سلطات  طالب  وي��دودو 

تكون  وب��اأن  القدم،  كرة  مبباريات  التاأمني 

يف  ال��ق��دم  ب��ك��رة  تتعلق  ك��ارث��ة  “اآخر  ه���ذه 

الوطن«.

اأعلنت يف وقت  الدوري قد  كانت رابطة 

بعد  اأ�سبوع،  ملدة  امل�سابقة  توقف  عن  �سابق 

قال  بينما  كاجنوروهان،  ا�ستاد  يف  الكارثة 

االحت����اد االإن��دون��ي�����س��ي ل��ل��ع��ب��ة اإن����ه ���س��ي��ب��داأ 

حتقيقاً يف االأحداث.

مباريات  يف  وعنف  �سغب  اأح��داث  وقعت 

التناف�ض  ظل  يف  االآ���س��ي��وي،  بالبلد  �سابقة 

ال��ق��وي ب��ني ب��ع�����ض االأن���دي���ة، واأ����س���ار وزي��ر 

اأمايل،  الدين  زين  االإندوني�سي،  الريا�سة 

التفكري  اإىل  التلفزيونية،  كومبا�ض  ملحطة 

يف منع اجلماهري من ح�سور املباريات بعد 

هذه املاأ�ساة.

ت�ست�سيف  اإن��دون��ي�����س��ي��ا  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 

مايو/اأيار،  يف  عاماً،   20 حتت  العامل  كاأ�ض 

ثالث  �سمن  وهي   ،2023 ويونيو/حزيران 

دول ت��ط��ل��ب ا���س��ت�����س��اف��ة ك��اأ���ض اآ���س��ي��ا ال��ع��ام 

املقبل بعد ان�سحاب ال�سني.

البلد-وكاالت نب�ض 

الريا�سية  “ليكيب”  �سحيفة  ك�سفت 

االأرجنتيني  النجم  ط��ائ��رة  اأن  الفرن�سية، 

ليونيل مي�سي اخلا�سة قامت ب� 52 رحلة يف 

ثالثة اأ�سهر فقط، وانبعث منها 1502 طن 

من ثاين اأك�سيد الكربون.

قامت  الطائرة  ف��اإن  ال�سحيفة  وبح�سب 

اأغ�سط�ض،   31 اإىل  يونيو   1 من  رحلة   52 ب� 

ك��ان��ت عرب   14 و  ل��ل��ق��ارات،  ع��اب��رة  30 منها 

م�ستويات  ت�سبب يف  االأطل�سي، مما  املحيط 

اأ�سهر   3 ال��ك��رب��ون يف  ان��ب��ع��اث��ات  ع��ال��ي��ة م��ن 

جملة  ن�سرته  الذي  التقرير  بح�سب  فقط، 

“ليكيب” الفرن�سية.

مي�سي.. وتهديد البيئة

وف��ق��ا ل��ل��ح�����س��اب��ات، ف����اإن رح����الت مي�سي 

ب��ط��ائ��رت��ه اخل��ا���س��ة ن��ف��ث��ت غ����ازات يف اجل��و 

يف  ع��ادي  فرن�سي  مواطن  ينتجه  ما  تعادل 

150 عاما.

���س��اف��ر م��ي�����س��ي ب���ني ب��وي��ن�����ض اآي����ر�����ض يف 

االأرجنتني وميامي 5 مرات ب�سكل عام.

ك����ان����ت ه����ن����اك اأي���������س����ا 3 رح��������الت ب��ني 

بوالية  وميامي  اأوروغ���واي  يف  مونتيفيديو 

فلوريدا يف 10 يونيو و22 يونيو و23 يونيو.

باولو  �ساو  قام مي�سي كذلك برحلة بني 

الربازيلية ومدينة نيويورك االأمريكية.

عابر للقارات والدول

ق����ام م��ي�����س��ي اأي�����س��ا ب���رح���الت م���ن واإىل 

الربازيل، مع العديد من الرحالت اجلوية 

بني قارتي اأوروبا واأمريكا اجلنوبية.

كما طار مهاجم باري�ض �سان جرمان اإما 

م��رات ط��وال مو�سم   7 اإىل بر�سلونة  اأو  من 

دوري الدرجة االأوىل الفرن�سي.

اإىل  رح����الت  اأي�����س��ا  ال���رح���الت  ت�سمنت 

تينرييفي وبلباو وني�ض وفيجاري.

ت��اأت��ي ه���ذه االأخ���ب���ار يف وق���ت ت��ت��ع��اىل به 

التحذيرات ب�ساأن تغري املناخ، و�سط دعوات 

ل���ب���ذل امل���زي���د م���ن اجل���ه���د ل��رع��اي��ة ك��وك��ب 

االأر�ض.

 منتخب الناشئين يتعادل مع نظيره 
السوري بالتصفيات اآلسيوية

نب�ض البلد- عمان

�سن17  حتت  الوطني  املنتخب  تعادل 

ل��ك��رة ال��ق��دم، م��ع ن��ظ��ريه ال�����س��وري دون 

اول  اأقيمت ليلة  التي  املباراة  اأهداف، يف 

ام�ض على �ستاد االأمري حممد بالزرقاء، 

امل��ج��م��وع��ة االأوىل  اف��ت��ت��اح م��ن��اف�����س��ات  يف 

االآ�سيوية. بالت�سفيات 

الالعبون:  امل��ب��اراة  يف  املنتخب  ومثل 

حم��م��د ال���ط���راي���رة، اأح���م���د ال��دي��رب��اين، 

اأيهم ال�سمامرة، �سياء اأبو رحمة، حممد 

ح���داد، ع��دن��ان اخل��ط��ي��ب، ���س��ال��ح ف��ري��ج، 

اأب��و  ال��دي��ن  ع��ز  الرحمن اخل�����س��ور،  عبد 

ع��اق��ول��ة )حم��م��د اإب���راه���ي���م(، اأم���ني اأب��و 

اإبراهيم �سربة. خليفة، 

و���س��م��ن م��ن��اف�����س��ات ن��ف�����ض امل��ج��م��وع��ة 

ال����ت����ي ت����ق����ام م���ب���اري���ات���ه���ا ج��م��ي��ع��ا ع��ل��ى 

����س���ت���اد االأم������ري حم���م���د، ح���ق���ق م��ن��ت��خ��ب 

.0-2 تركمان�ستان فوزا على الفلبني 

44 م��ن��ت��خ��ب��ا مت  وت�����س��م ال��ت�����س��ف��ي��ات 

ت��وزي��ع��ه��م ع��ل��ى ع�����س��ر جم��م��وع��ات ت��ق��ام 

بنظام التجمع، حيث �سمت 6 جمموعات 

 5 4 جم��م��وع��ات  4 م��ن��ت��خ��ب��ات، و���س��م��ت 

منتخبات.

االآ���س��ي��وي��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  وي���ت���اأه���ل 

كل  م���ن  االأول  امل���رك���ز  ���س��اح��ب   ،2023

5 منتخبات  اأف�سل  اإىل جانب  جمموعة، 

حت�سل على املركز الثاين.
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 خبيران بالطب الرياضي: استخدام المكمالت 
الغذائية للرياضيين يحتاج لدراسة ونصائح

 باعه برشلونة بعد 3 مباريات فقط.. 
العب برازيلي ينفق مليون يورو 

لمحاكاة تجربة المغربي أشرف حكيمي

نب�ض البلد- عمان

اأ���س��ب��ح��ت امل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة م��الذا 

ل��ل��ع��دي��د م���ن ال��ري��ا���س��ي��ني يف خم��ت��ل��ف 

االأل���ع���اب ال��ري��ا���س��ي��ة، رغ���م ال��ت��ف��اوت يف 

اأخ����رى،  اإىل  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا م���ن ري��ا���س��ة 

االأم����ر ال���ذي ي��ح��ت��اج اإىل ح���ذر ودرا���س��ة 

املكمالت  ا�ستخدام  قبل  طبية  ون�سائح 

اأنواعها. مبختلف 

واأك����د خ��ب��ريان يف ال��ط��ب ال��ري��ا���س��ي، 

ات���خ���ذ م��ن  ال��ري��ا���س��ي��ني  اأن ع�����ددا م���ن 

ت��ن��اول امل��ك��م��الت ن��ه��ج��ا م�����س��ت��م��را خ��الل 

امل��ن��اف�����س��ات، ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ج��اه��زي��ت��ه، 

والبحث عن تقدمي اف�سل امل�ستويات.

واأ���س��اف��ا يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة االأن��ب��اء 

ت���ن���اول امل��ك��م��الت  اأن  االأردن���ي���ة )ب�����را(، 

ق��د  ط��ب��ي��ة،  و���س��ف��ة  اأو  ا���س��ت�����س��ارة  دون 

تناول  اأن  كما  بالريا�سي،  ال�سرر  يلحق 

اأخرى  عوامل  مل�ساعدة  يحتاج  املكمالت 

اأج��ه��زة  جميع  عمل  اآل��ي��ة  على  للحفاظ 

اجل�سم.

وق������ال امل���ع���ال���ج ال���ري���ا����س���ي ج��ربي��ن 

م��ن��ا���س��رة، ال�����ذي مي��ل��ك خ����ربة ط��وي��ل��ة 

يف امل����الع����ب م����ع امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة 

اإق��ب��اال ك��ب��ريا على  اإن ه��ن��اك  واالأن���دي���ة، 

يف  الريا�سيني  قبل  من  املكمالت  تناول 

االألعاب. خمتلف 

ال��ق��دم  ك����رة  الع���ب���ي  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

ب�سكل  الغذائية  املكمالت  على  يقبلون 

وبناء  االث��ق��ال  العبي  م��ع  مقارنة  قليل 

القدم  كرة  فريق  ي�سهد  حيث  االأج�سام، 

العبني   5 اأو   4 جل��وء  امل��ث��ال،  �سبيل  على 

فيما  املناف�سات،  خالل  املكمالت  لتناول 

يف الريا�سات االأخرى التي حتتاج لبنية 

ع�سلية اأقوى مثل بناء االأج�سام، نلحظ 

ب�سكل  ي��اأت��ي  امل��ك��م��الت  ع��ل��ى  االإق��ب��ال  اأن 

كبري وملحوظ.

وح��������ذر م����ن����ا�����س����رة ال����الع����ب����ني م��ن 

اال�ستعدادات  اأخ��ذ  دون  املكمالت  تناول 

ال����الزم����ة، م��ث��ل ����س���رورة ت���ن���اول االأك����ل 

امت�سا�ض  على  ي�ساعد  ال��ذي  ال�سحي، 

التي  الفيتامينات  واأن  خا�سة  املكمالت، 

ت�ساعد على االمت�سا�ض تاأتي من االأكل 

وال�سحي. الطبيعي 

مع  العمل  اأك��د اخلبري يف  من جهته، 

االأن���دي���ة يف خم��ت��ل��ف االأل���ع���اب ال��دك��ت��ور 

الريا�سيني  ن�سبة  ارتفاع  دلو،  اأبو  امين 

ال���ذي���ن ي��ت��ن��اول��ون امل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة، 

بحثا عن التفوق يف امليادين.

االأج���������س����ام  ب����ن����اء  الع����ب����ي  اإن  وق�������ال 

اأك��رب  ب�سكل  ي��ق��ب��ل��ون  ال��ق��وة،  وري��ا���س��ات 

ع��ل��ى امل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة، م��و���س��ح��ا اأن 

مع  يتما�سى  ال  امل��ك��م��الت  ع��ل��ى  االإق��ب��ال 

اح���ت���ي���اط���ات ي��ج��ب ع��ل��ى ال���ري���ا����س���ي اأن 

وبحثا  ج�سمه،  ع��ل��ى  للحفاظ  يتخذها 

عن الفائدة املرجوة من تناول املكمالت 

اأ�سكالها. مبختلف 

امل��ك��م��الت  ت���ن���اول  اأن  اأب�����و دل����و  وب����ني 

ي��ج��ب اأن ي��راف��ق��ه اأك���ل ���س��ح��ي وم��ث��ايل، 

ل��ل��م�����س��اع��دة يف احل�������س���ول ع���ل���ى ك��ام��ل 

ت��ن��اول  االإف�������راط يف  اأن  ك��م��ا  ال���ف���ائ���دة، 

امل��ك��م��الت ي��ع��ود ب��ال�����س��رر ع��ل��ى اجل�����س��م، 

قبل  املعنيني  ا�ست�سارة  �سرورة  يعني  ما 

اللجوء اإىل تناول املكمالت.

التي  الريا�سية  املناف�سات  اأن  ي��ذك��ر 

عن  ك�سفت  االأل��ع��اب،  خمتلف  يف  جت��ري 

ب��ه م��ن الريا�سيني،  ب��اأ���ض  جل��وء ع��دد ال 

عن  بحثا  املكمالت،  اأن���واع  خمتلف  على 

عن  وبحثا  والبدنية،  الفنية  اجلاهزية 

املردود االأف�سل خالل املناف�سات. 

البلد-وكاالت نب�ض 

اإمي��ر���س��ون روي��ال،  ال��ربازي��ل��ي  ا�ستعان 

ظ��ه��ري ت��وت��ن��ه��ام االإجن���ل���ي���زي، ب��ت��ج��رب��ة 

باري�ض  م��داف��ع  حكيمي،  اأ���س��رف  امل��غ��رب��ي 

���س��ان ج���ريم���ان، م��ن اأج����ل رف���ع م�ستوى 

بع�ض  اإىل  اإ�سافة  لديه،  البدنية  اللياقة 

االأمور الفنية.

 31 وان�سم اإمير�سون اإىل توتنهام يوم 

2021، قادماً من بر�سلونة،  اأغ�سط�ض/اآب 

يف �سفقة كلفت خزينة “ال�سبريز” مبلغ 

25 مليون يورو.

بر�سلونة  م���ع  اإمي���ر����س���ون  مي��ك��ث  ومل 

�سوى عدة اأ�سابيع فقط بعد انتهاء فرة 

اإعارته لريال بيتي�ض، وخا�ض مع الفريق 

3 مباريات فقط.

املغربي اأ�سرف حكيمي ُيلهم الربازيلي 

اإمير�سون

 the sun ����س���ح���ي���ف���ة  واأك���������������دت 

اإىل  اأن وال����د روي�����ال جل���اأ  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

منط  متابعة  اأج���ل  م��ن  ال��ك�����س��اف��ة  بع�ض 

ح��ي��اة حكيمي، ال���ذي ت��ط��ور ك��ث��رياً حتت 

قيادة االإيطايل اأنطونيو كونتي، يف اأثناء 

عملهما معاً باإنر ميالن.

واأ�سافت ال�سحيفة اأن اإمير�سون اأنفق 

ن��ح��و م��ل��ي��ون ي�����ورو م���ن م���ال���ه اخل���ا����ض، 

اأدائ��ه وحت�سني قدراته،  اأج��ل تطوير  من 

اإع��ج��اب كونتي، امل���درب احل��ايل  ك��ي يثري 

لتوتنهام.

وا����س���رى ال��الع��ب ال��ربازي��ل��ي خ��زان 

اأوك�سجني عايل ال�سغط، وي�ستخدمه يف 

اأثناء خو�ض التدريبات املنزلية، من اأجل 

لياقته  م��ن  ع���اٍل  م�ستوى  على  احل��ف��اظ 

البدنية، وفق “ذا �سن«.

واإىل جانب ذلك تعاقد والد اإمير�سون، 

اأف��راد الطاقم امل�سوؤول  اأح��د  ال��ذي ُيعترب 

ع���ن ال���الع���ب، م���ع دك���ت���ور اأع�������س���اب، كي 

الناجمة  ال�سغوط  حتّمل  على  ي�ساعده 

ع���ن ك���ون���ه الع���ب���اً م��ن��اف�����س��اً يف ال�����دوري 

االإجنليزي لكرة القدم.

الطبيب،  ه��ذا  اإىل  املوكلة  امل��ه��ام  وم��ن 

والتعرف  اإمير�سون  دماغ  �سلوك  مراقبة 

ينت�سر  ب���داأ  اأم���ر  وه��و  عمله،  كيفية  على 

جمال  باأنه  وُيو�سف  املتحدة،  اململكة  يف 

ال��ت��ق��دم ب�سرعة،  ع��ل��ى  ال��الع��ب  ي�����س��اع��د 

تقول  كما  للنا�ض،  اإيجابية  نتائج  ويوفر 

ال�سحيفة.

ظهر  ت���وت���ن���ه���ام،  اإىل  و����س���ول���ه  وم���ن���ذ 

اإمير�سون يف 51 مباراة بجميع البطوالت، 

���س��ج��ل خ���الل���ه���ا ه����دف����اً وح�����ي�����داً، وق����دم 

مت��ري��رت��ني ح��ا���س��م��ت��ني، وح�����س��ل ع��ل��ى 6 

ب��ط��اق��ات ���س��ف��راء، ول�����س��وء حظه ُط���رد يف 

مباراة فريقه االأخرية اأر�سنال يف “ديربي 

لندن«.

 ،2023-2022 احل���ايل  امل��و���س��م  وخ���الل 

لعب اإمير�سون 10 مباريات، قدم خاللها 

مت���ري���رة ح��ا���س��م��ة وح����ي����دة، وه����ي اأرق�����ام 

مل ت��ق��ن��ع ك��ون��ت��ي ك���ث���رياً، ال�����ذي ا���س��ت��ه��ر 

الدفاع،  باالعتماد على ثالثة العبني يف 

والتي  اإن��ر،  مع  ق�ساها  التي  الفرة  يف 

�سهدت انفجار حكيمي.

وق���ال ك��ون��ت��ي ع��ن ال����دويل امل��غ��رب��ي يف 

من  واح���د  “هو   :2021 ع���ام  ت�سريحات 

اأق������وى امل���داف���ع���ني يف ال����ع����امل، ل��ق��د ك��ان 

حري�ساً على التعلم بعدما جل�ض لبع�ض 

الوقت على مقاعد البدالء«.

حت�����س��ن  “لقد  ك����ون����ت����ي:  واأ��������س�������اف 

الدفاعية  الواجبات  يف  كثرياً  )حكيمي( 

ويف اللم�سة االأخرية اأي�ساً«.

خ�سارة توتنهام يف ديربي لندن

اأكتوبر/  1 وخ�سر توتنهام يوم ال�سبت 

ت�سرين االأول 2022، يف ديربي لندن اأمام 

مباريات  افتتاح  يف   ،3-1 بنتيجة  اأر�سنال 

االإجنليزي  ال��دوري  التا�سعة من  اجلولة 

لكرة القدم.
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الأخيـرة

أكبر مدينة صخرية بالعالم منذ 20 ألف سنة! سيفار الجزائرية
 »برمودا الصحراء« التي حّيرت العلماء

 نب�ض البلد-وكاالت

ت��ق��ع مدينة  اجل���زائ���ر،  ج��ن��وب  اأق�����ص��ى  يف 

ال��غ��ام�����ص��ة، وال���ت���ي حت��ت��وي على  ���ص��ي��ف��ار 

العامل، حيث ت�صم  اأكرب مدينة كهفية يف 

اآالف������اً م���ن امل���ن���ازل امل��ت��ح��ج��رة، مب�����ص��اح��ة 

ويعود  مربعاً.  م��راً  كيلو   89342 ب��� تقدر 

ال�صنني.  اآالف  اإىل  تاريخها 

االأل��غ��از  م��ن  الكثري  �صيفار،  مدينة  ل��ّف��ت 

التي  االأ�صاطري  من  الكثري  عنها  وروي��ت 

ُن�����ص��ج��ت ح����ول ال��ن��ق��و���ش ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي 

حت���وي���ه���ا ك���ه���وف���ه���ا، وو����ص���ف���ت ب���ربم���ودا 

ال���رب، ن��ظ��راً ل�����ص��ع��وب��ة ال��ت��ج��ّول ب��ه��ا دون 

التي  امل��ت��اه��ات  ك��رة  ب�صبب  وذل��ك  دل��ي��ٍل، 

���ص��ي��ف��ار  م���دي���ن���ة  يف  اأّن  ك���م���ا  حت���ت���وي���ه���ا، 

اأو  اجلن  اإجن��از  من  اأّنها  ُيعتقد  ر�صوماٌت 

الف�صائيني!

بالعامل كهوف  مدينة  اأكرب  �سيفار 

يف ق��ل��ب ���ص��ل�����ص��ل��ة ج��ب��ال ط��ا���ص��ي��ل��ي ن��اج��ر، 

وع����ل����ى احل��������دود اجل����زائ����ري����ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، 

امللقبة  اجل��زائ��ري��ة،  ���ص��ي��ف��ار  م��دي��ن��ة  ت��ق��ع 

ب���«م��دي��ن��ة االأح����ج����ار«، وال���ت���ي ُت���ع���ُدّ اأك���رب 

العامل.  يف  كهفية  مدينة 

ت�������ص���م م���دي���ن���ة ����ص���ي���ف���ار، وال����ت����ي ُت���ع���رف 

م��ا قبل  ل��ف��ن  م��ف��ت��وح  اأك���رب متحف  ب��اأن��ه��ا 

االآالف  ع�����ص��رات  ال��ع��امل، على  ال��ت��اري��خ يف 

م���ن ال���ر����ص���وم���ات وال���ن���ق���و����ش وال���ل���وح���ات 

ع����ي����د اك��ت�����ص��اف��ه��ا يف 
ُ
ال�������ص���خ���ري���ة ال���ت���ي اأ

قبل  من  املا�صي،  القرن  من  اخلم�صينيات 

ما  وع��امل  ال�صهري  الفرن�صي  امل�صتك�صف 

موقع  بح�صب  ل���وت  ه���ري  ال��ت��اري��خ  ق��ب��ل 

.geo
و���ص��ل ع���دد ت��ل��ك ال��ر���ص��وم��ات وال��ن��ق��و���ش 

اإىل  تعود  ومنحوتة،  ���ص��ورة  األ��ف   15 اإىل 

وت�����ص��ت��م��ّر حتى  امل��ي��اد،  ق��ب��ل  ع��ام  اآالف   6

االأوىل من ع�صرنا. القرون 

بع�صها  تاريخ  يعود  التي  اللوحات،  ه��ذه 

ت�����ص��ور يف  ع����ام،  األ����ف   12 م���ن  اأك����ر  اإىل 

ال��غ��ال��ب ح��ي��وان��ات وم�����ص��اه��د ال�����ص��ي��د اأو 

هذا  اأن  على  ت�صهد  التي  اليومية  احلياة 

دائماً �صحراء غري  يكن  املعادي مل  املكان 

ماأهولة.

مت���ث���ل ال����ل����وح����ات االأك���������ر ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

خملوقات  عن  ناهيك  غام�صة،  احتفاالت 

وم��ظ��اه��ر  غ���ري���ب���ة  اأ����ص���ك���ال  ذات  م��ب��ه��م��ة 

ح�������رّيت ال���ع���ل���م���اء ك���ون���ه���ا خ�������ارج ك���وك���ب 

االأر����������ش، اأ����ص���ه���ره���ا »االإل��������ه ال���ع���ظ���ي���م«، 

»ال���رام���ي االأ����ص���ود«، »امل���ري���خ«، »ال���روؤو����ش 

ذوو  »ال�صباحون  »العربات«،  امل�صتديرة«، 

االأبواق« و«الن�صاء ذوات االأقنعة«، بح�صب 

.the outsiders travel
����ر ب���ع�������ش ع���ل���م���اء االآث���������ار ال���ذي���ن  وف���������صّ

ال��ر���ص��وم��ات  ت��ل��ك  ���ص��ي��ف��ار،  م��دي��ن��ة  زاروا 

نظرية  �صحة  من  تزيد  باأنها  والنقو�ش، 

قيام  تزعم  التي  القدامى«،  »الف�صائيني 

كوكب  بزيارة  الف�صاء،  خارج  من  كائنات 

االأر�ش يف فرات ما قبل التاريخ.

�صجرة  ���ص��ي��ف��ار  م��دي��ن��ة  اأي�����ص��اً يف  وي��وج��د 

وه��ي  ال�����ص��ن��ني،  اآالف  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا  ي��ع��ود 

ال����ع����امل وال����وح����ي����دة  غ����ري م�����وج�����ودة يف 

ال�صحراء. يف  املوجودة 

األفي  بني  ما  ال�صجرة  هذه  عمر  ويراوح 

3 اآالف �صنة. اإىل 

وي����ت����وات����ر اأه������ل امل���ن���ط���ق���ة ع�����دة رواي������ات 

واأ�����ص����اط����ري ح�����ول امل���دي���ن���ة ال���ت���ي ل��ق��ب��ت 

التجّول  ل�صعوبة  نظراً  ال��رب«،  ب�«برمودا 

بها دون دليل. 

ال���ربي���ط���اين  ال�������ص���اح���ر  اأّن  ذل�����ك  وم�����ن 

ال�����ص��ه��ري، اآل��ي�����ص��ر ك����راويل، ك���ان ال��رج��ل 

ال���ذي مت��ك��ن م��ن دخ���ول املدينة  ال��وح��ي��د 

�صاملاً. منها  واخلروج  بها  والتجول 

من  نوٍع  ا�سم  على  �سيفار  �سمّيت 

والف�سائيون! اجلن  و�سكنها  التمر، 

فيه  اختلف  فقد  �صيفار،  ت�صمية  اأ�صل  اأما 

للحقيقة  االأق����رب  ال���رواي���ة  ل��ك��ن  ك���ث���رياً، 

التمر  اإىل  فتعود  املنطقة،  �صكان  ح�صب 

كانت  بحيث  النيجر،  يف  املنت�صر  االأ�صفر 

امل���دي���ن���ة ع���ب���ارة ع���ن ج���ب���اٍل ب���ه���ا اأح���ج���ار 

هنا  وم��ن  االأ�صفر،  التمر  ت�صبه  �صفراء، 

املدينة  على  اأطلق  الذي  �صيفار  ا�صم  جاء 

احلجرية.

وت��خ��ت��ل��ف ال���رواي���ات ح���ول اأ���ص��ل امل��دي��ن��ة 

ع��م��ره��ا  ي���ق���در  ح���ي���ث  االأول،  وت�����ص��ك��ل��ه��ا 

للظروف  وي��ع��زى  �صنة،  األ��ف   20 ب��ح��وايل 

امل��ن��اخ��ي��ة م���ن ري�����اح و����ص���ي���ول ال�����ص��ب��ب يف 

املعروف حالياً.  ال�صكل  نحتتها وجعلها يف 

املتناقلة  ال�صفوية  الروايات  تذهب  بينما   

اأن  اإىل  ن���اج���ر،  ال��ط��ا���ص��ي��ل��ي  ���ص��ك��ان  ب���ني 

وعرفت  االإن�����ص��ان،  �صنع  من  املدينة  ه��ذه 

ح�������ص���ارات م��ت��ق��دم��ة ك���م���ا ت�����ص��ي��ف ه���ذه 

زاروا  القدامى  الف�صائيون  باأن  الروايات 

املدينة و�صكنها حتى اجلن، وهو ما يف�ّصر 

عر  التي  الغريبة  الر�صومات  البع�ش  به 

بع�صها  يف  متثل  والتي  املدينة،  يف  عليها 

املدينة  ا�صتهرت  كما  ف�صائية،  خملوقاٍت 

اأي�صاً باإ�صم مدينة » اجلن والف�صائيني«.

���ص��ي��ف��ار م����درج����ة يف الئ���ح���ة ال��ي��ون�����ص��ك��و 

باحلمري اإليها  والطريق  للراث 

الئ��ح��ة  ع���ل���ى  ���ص��ي��ف��ار  م���دي���ن���ة  اإدراج  مت 

1982، وذل���ك  ع���ام  م��ن��ذ  ال��ع��امل��ي  ال����راث 

منطقة  اليون�صكو،  منظمة  اإ���ص��اف��ة  بعد 

الائحة،  اإىل  اجلزائر  يف  ناجر  طا�صيلي 

ك�����ون م���دي���ن���ة ����ص���ي���ف���ار م�����ص��ن��ف��ة ���ص��م��ن 

نف�صها. املنطقة 

ورغ���م ذل���ك ف���اإن ال��ق��ّل��ة م��ن ال�����ص��ّي��اح من 

ل��ُب��ع��ده��ا  ن����ظ����راً  ����ص���ي���ف���ار،  اإىل  ي���ذه���ب���ون 

اجل��غ��رايف م��ن ج��ه��ة، و���ص��ع��وب��ة ال��و���ص��ول 

اإليها من جهة اأخرى، فيجب على الزائر 

ومي��ّر  اجل��ب��ال،  يت�صلق  اأن  �صيفار  مل��دي��ن��ة 

ع���رب م���ن���ح���درات ���ص��ي��ق��ة ل���ل���و����ص���ول اإىل 

العجيبة.  املدينة 

ي��ع��م��ل اجل��ي�����ش اجل���زائ���ري على  ح���ال���ي���اً، 

اإل���ي���ه���ا دون  ح��م��اي��ت��ه��ا، ومي���ن���ع ال���دخ���ول 

م���ر����ص���ٍد ����ص���ي���اح���ي، خ�����ص��ي��ة ال�������ص���ي���اع يف 

هتها متا

 روبوتات تقود الجمال في سباقات 
الهجن باألردن.. 

 سكان دفعوا 50 ألف دوالر ثمن 
فاتورة شهرية! الحر وارتفاع 

تكاليف الطاقة بأمريكا يرفعان 
أسعار الكهرباء

 مزهرية صينية ُتباع في مزاد بسعر 
صدم صاحبتها! كان ُيعَتقد أن 

سعرها لن يتجاوز ألَفي يورو

البلد-وكاالت نب�ض 

اختتمت فعاليات مهرجان االأردن 

ل�����ص��ب��اق��ات ال���ه���ج���ن، ال�����ذي ت��ق��ي��م��ه 

ال��ه��ج��ن ع��ل��ى م�صمار  ���ص��ن��وي��اً جل��ن��ة 

ن�صخة  ��ز  م��َيّ م��ا  ول��ك��ن  زاي���د،  ال�صيخ 

ه���ذا ال��ع��ام ه��و ا���ص��ت��ب��دال ال��ف��ر���ص��ان 

ن�صرته  م��ا  بح�صب  اآل��ي��ة،  ب��روب��وت��ات 

االأوروب��ي��ة،   euro news �صبكة 

االأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����ص��ري��ن   2 ال�����ص��ب��ت 

 .2022

يحظى املهرجان مب�صاركة وا�صعة 

 500 م�صاركة  خال  من  �صباقاته  يف 

راأ�ش من الهجن، فيما عكف منظمو 

املهرجان منذ �صنوات، على ا�صتبدال 

اآل��ي��ة؛ حفاظاً  ب��روب��وت��ات  ال��ف��ر���ص��ان 

على اأرواح الفر�صان.  

���ص��ب��اق��ات الهجن  ع��رف م��ه��رج��ان 

باالأردن تناف�صاً مثرياً بني امل�صاركني، 

وا�صعاً  ح�صوراً  التظاهرة  �صهدت  اإذ 

م����ن ال�������ص���ي���اح، ال����ذي����ن ع�������رّبوا ع��ن 

املهرجان.  بتنظيم  اإعجابهم 

وقد جنح نادي الدي�صة الريا�صي 

االآيل  الرجل  اإدخال  �صنوات، يف  منذ 

على ظهر الهجني، الذي ي�صل وزنه 

اإىل 2 اأو 3 كيلوغرامات فقط

البلد-وكاالت نب�ض 

حطمت  التي  احلر  موجات  ت�صببت 

اأرق����ام����اً ق��ي��ا���ص��ي��ة يف والي�����ة ف��ل��وري��دا 

طائلة  اأم��وااًل  ال�صكان  بدفع  باأمريكا، 

املنازل،  ب��رودة  على  احلفاظ  اأج��ل  من 

ع�صرات  اإىل  الكهرباء  فواتري  وو�صلت 

اآالف الدوالرات لدى بع�ش النا�ش. 

 Business Insider م��وق��ع 

�صبتمرب/  30 اجلمعة  قال  االأمريكي، 

تبلغ  ال��ت��ي  ال��ق�����ص��ور  اإن   ،2022 اأي��ل��ول 

ال���دوالرات،  من  مايني  ع��دة  تكلفتها 

لتربيد  الكهرباء  م��ن  م��زي��داً  تتطلب 

اأط��راف��ه��ا امل��رام��ي��ة اأك���ر م��ن امل��ن��زل 

العادي.

10 اآالف  اأك���ر م��ن  ي��ن��ف��ق امل��ال��ك��ون 

ال���ك���ه���رب���اء،  ل���ف���ات���ورة  ����ص���ه���ري���اً  دوالر 

 Los Angeles ل�صحيفة  وف��ق��اً 

االأمريكية.   Times
ك���ذل���ك ب���ل���غ���ت ف����وات����ري ال���ك���ه���رب���اء 

ال�����ص��ه��ري��ة ل��ق�����ص��ر ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه 141 

"اأغلى  با�صم  وامل��ع��روف  دوالر،  مليون 

األف   50 ح��وايل  املزاد"،  يف  ُيباع  منزل 

االأم��ري��ك��ي��ة  لل�صحيفة  ووف��ق��اً  دوالر، 

مثل  ال�صخمة  ال��ق�����ص��ور  تت�صمن  ق��د 

��ف،  ُم��ك��ِيّ 50 ج��ه��از  اإىل  ي�����ص��ل  ه���ذا م��ا 

م��ق��ارن��ًة ب��ج��ه��اٍز واح���د يف م��ن��زل ع��ادي 

ذي م�صاحة متو�صطة. 

كا�صتيلو،  ل��وران�����ش  التكييف  خبري 

 Los Angeles ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ق����ال 

ملنزل  ���ص��ي��ك��ون  "نظرياً،   :Times
نف�ش  م��رب��ع  ق���دم  األ���ف   100 م�صاحته 

40 م��ن��زاًل تبلغ  ال��ط��اق��ة م��ث��ل  ف��ات��ورة 

ي��ع��ادل  م��رب��ع��ة.  ق���دم   2500 م�صاحتها 

ه����ذا ك��ت��ل��ت��ني م���ن امل���ب���اين يف امل��دي��ن��ة 

لتربيد عقار واحد". 

ت�صاعد  اأن موجات احل��رارة ال  رغم 

هناك  يكون  ق��د  ال��ف��ات��ورة،  تخفيف  يف 

تكلفة  ارتفاع  وراء  االأ�صباب  من  املزيد 

الطاقة عن ذي قبل.

والغاز  للكهرباء  دييغو  �صان  �صركة 

ب�صبب  معدالتها  رفعت  كاليفورنيا  يف 

ارت����ف����اع ت���ك���ال���ي���ف ال����ت����وري����د، وك��ل��ف��ت 

يقرب  م��ا  ال�صكان  اجل��دي��دة  ال��ف��وات��ري 

12% اأك����ر م���ن ال���ع���ام امل��ا���ص��ي يف  م���ن 

امل���ت���و����ص���ط  ، ح�����ص��ب��م��ا ذك�����رت ���ص��ح��ي��ف��ة 

 Wall Street Journal
االأمريكية. 

اإدي�����ص��ون  اأب��ل��غ��ت �صركة ك��ون  ك��ذل��ك 

ل��ل��ك��ه��رب��اء ع����ن امل�����ص��ك��ل��ة ن��ف�����ص��ه��ا، يف 

23% يف  ب��ن�����ص��ب��ة  ل����زي����ادة  ت��و���ص��ي��ح��ه��ا 

ف���وات���ري ال���ع���م���اء، يف ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون 

الثاين 2022.

نيويورك  مدينة  �صكان  اأح��د  يقول 

خ���دم���ات���ه  ف�����ات�����ورة  اإن  ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة، 

ع�����ص��ي��ة  ب�����ني  ح����رف����ي����اً  "ت�صاعفت 
اإن��ف��اق  اإىل  ا���ص��ط��ر  ح��ي��ث  و�صحاها"، 

األف دوالر لهذا ال�صهر. 

خ��ب��ري ال��ت��ك��ي��ي��ف ك��ا���ص��ت��ي��ل��و ق���ال اإن 

اأول����ئ����ك ال����ذي����ن ي����اأم����ل����ون يف خ��ف�����ش 

فواتري الكهرباء يجب اأن يركزوا اأكر 

بهم،  اخل��ا���ص��ة  التكييف  وح���دات  على 

ب��داًل من اإط��ف��اء االأن���وار واالأج��ه��زة، اإذ 

ف��وات��ري  م��ن   %70 ي�صكل  ذل��ك  اإن  ق��ال 

الكهرباء خال ال�صيف. 

ت��رك  اأن  ال��ن��ا���ش  "يعتقد  اأ����ص���اف: 

االأج����ه����زة ت��ع��م��ل م���ع اإط����ف����اء االأن������وار 

���ص��ي��ح��ِدث ف��رق��اً ك���ب���رياً، ل��ك��ن ال��ع��ام��ل 

وح��دة  وا���ص��ت��خ��دام  عمر  ه��و  الرئي�صي 

التكييف"

البلد-وكاالت نب�ض 

ب��ي��ع��ت م��زه��ري��ة ���ص��ي��ن��ي��ة، ال�����ص��ب��ت 1 

م��زاد  يف   ،2022 االأول  اأكتوبر/ت�صرين 

قيم بفرن�صا باأكر من 9 مايني 
ُ
علني اأ

يورو، االأمر الذي مّثل مفاجاأة ل�صاحبة 

املزهرية؛ اإذ كان �صعر القطعة قد ُخّمن 

باألَفي يورو كحد اأق�صى. مبدئياً 

للبيع  معرو�صة  املزهرية  هذه  كانت 

����ص���م���ن جم���م���وع���ة م����ن ق���ط���ع االأث������اث 

وال���ت���ح���ف ال��ف��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، يف م���زاد 

اأقامته دار »اأوزنا« يف فونتينبلو بالقرب 

ب��اري�����ش، بح�صب م��ا ذك��رت��ه وك��ال��ة  م��ن 

االأن���ب���اء ال��ف��رن�����ص��ي��ة، االأح���د 2 اأك��ت��وب��ر/

ت�صرين االأول 2022.

مدير ق�صم القطع الفنية يف »اأوزنا«، 

����ص���ي���دري���ك الب�������ورد، ق����ال ل���ل���وك���ال���ة اإن 

اأح��د  يف  تعي�ش  ال��ت��ي  امل��زه��ري��ة  �صاحبة 

اأق��ال��ي��م ف��رن�����ص��ا »وِرث��ت��ه��ا ع��ن وال��دت��ه��ا، 

التي ورثتها بنف�صها من والدتها، والتي 

كانت جامعة حتف فنية باري�صية كبرية 

يف القرن الع�صرين«.

ه������ذه ال���ق���ط���ع���ة ك����ان����ت ج���������زءاً م��ن 

البائعة  وال���دة  تركتها  ال��ت��ي  املمتلكات 

ب��ري��اك  ���ص��ان  �صقتها يف  وف��ات��ه��ا يف  ع��ن��د 

�صور مري، على �صاحل بريتاين.

اأوزن��ا،  بيار  ج��ان  امل��زاد،  عن  امل�صوؤول 

اإنها  حتى  بعيدة،  »كانت  االبنة  اإن  ق��ال 

مل تَر املزهرية، وقد نقلتها اإىل باري�ش، 

اإنها ق�صة جمنونة«.

ه���ذه امل��زه��ري��ة ال���زرق���اء وال��ب��ي�����ص��اء 

من  م�صنوعة  »تيانكيوبينغ«  ن��وع  م��ن 

ومزّينة  ال��زج��اج��ي،  واملينا  البور�صلني 

 54 بر�صوم تنانني وغيوم، ويبلغ طولها 

�صنتيمراً.  40 �صنتيمراً وقطرها 

قّدر اخلرباء �صعرها االأّويل مبا بني 

1500 و2000 يورو، لكَنّ امل�صري ح�صل 

ب�صعر  اأي  ي��ورو،  مليون   7،7 لقاء  عليها 

النفقات  ���ص��ام��ًا  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   9،121

والر�صوم.

باحلقبة  امل��زه��ري��ة  اأه��م��ي��ة  ت��رت��ب��ط 

القرن  من  كانت  فلو  اإليها،  تعود  التي 

الع�صرين كما ظّن اخلرباء فاإنها ُتعترب 

اأهمية  ذات  غ��ري  ن�صبياً،  ع��ادي��ة  قطعة 

الثامن  القرن  من  كانت  اإذا  اأما  كبرية، 

ُيربر  ما  ج��داً؛  ن��ادرة  فُتعّد قطعة  ع�صر 

ال�صعر الذي بيعت به.

يف هذا ال�صدد قال البورد: »الحظنا 

ب��ع��د ن�����ْص��ِرن��ا ق��ائ��م��ة ال��ق��ط��ع امل��ع��رو���ص��ة 

االه��ت��م��ام  م��ن  ال��ك��ث��ري  ه��ن��اك  اأن  للبيع 

ياأتون  ال�صينيون  كان  اإذ  )باملزهرية(؛ 

بكثافة لروؤيتها، وبقي اخلبري يوؤكد اأنه 

ال يعتقد اأنها قدمية«.

على  م��زاي��داً  و30   20 بني  ما  تناف�ش 

ال��ق��ط��ع��ة خ���ال امل�����زاد، م��ع��ظ��م��ه��م عرب 

ال��ه��ات��ف، يف ح��ني ك��ان ع��دد قليل منهم 

موجوداً ح�صورياً.

ت��ب��نّي اأن امل�����ص��ري ���ص��ي��ن��ي، والح��ظ 

م��ت��ح��م�����ص��ون  »ال�����ص��ي��ن��ي��ني  اأن  الب������ورد 

ل���ت���اري���خ���ه���م وي�����ف�����خ�����رون ب���ا����ص���ت���ع���ادة 

اأن ه��ذه  ت���راث���ه���م«، واأ�����ص����اف: »اأع��ت��ق��د 

يتم  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ع  م��ن  لي�صت  امل��زه��ري��ة 

اإخفاوؤها عن االأنظار، بل يجدر عر�صها 

يف متحف«.

البلد-وكاالت نب�ض 

ب��ي��ن��م��ا ي��ت��وف��ر ب��ع�����ش ال��ط��ع��ام امل��ع��ل��ب يف 

عبوات معدنية تاأتي مع حلقة يف الغطاء، 

يف  ج���داً،  �صهلة  العلبة  فتح  عملية  جتعل 

اأحيان اأخرى قد ت�صطر ال�صتخدام فتاحة 

علب معدنية من نوع ما حتى تتمكن من 

فتح العلبة، 

فما دامت الطريقة االأ�صهل موجودة، ملاذا 

ال يتم ت�صنيع جميع معلبات الطعام بهذه 

الطريقة التي جتعل من جتربة امل�صتهلك 

اأ�صهل بكثري؟

نزهة عائلية كانت ال�سبب وراء 

ُيفتح ب�سهولة غطاء 

اأغطية املعلبات  1963، كانت كل  حتى عام 

ل��ف��ت��اح��ة ع��ل��ب ح��ت��ى تتمكن من  ب��ح��اج��ة 

فتحها، لكن كل �صيء تغرَيّ يف تلك ال�صنة، 

اأم��ري��ك��ي يدعى  ���ص��ج��ل م��ه��ن��د���ش  اأن  ب��ع��د 

اإيرين فريز، براءة اخراع »الغطاء �صهل 

ليومنا  ُي�صتخدم  ي���زال  ال  ال���ذي  ال��ف��ت��ح«، 

هذا.

ن��زه��ٍة  1959، خ���ال  ال��ب��داي��ة ع���ام  ك��ان��ت 

فريز،  اإي��رين  املهند�ش  فيها  خ��رج  عائلية 

من دايتون يف والية اأوهايو، عندما اأدرك 

الكني�صة«،  »مفتاح  اإح�صار  ن�صي  اأنه  فجاأة 

ومفتاح الكني�صة هو �صكٌل قدمي من اأ�صكال 

الإح���داث  ُي�صتخدم  وك���ان  ال��ع��ل��ب،  ف��ت��اح��ة 

ثقبني يف عبوات امل�صروبات امل�صنوعة من 

ال�صفيح.

املعلبات

ح����اول ف��ري��ز ال��ب��ح��ث ع��ن ط��ري��ق��ة بديلة 

ج��دوى،  دون  لكن  امل�����ص��روب،  ع��ب��وة  لفتح 

اأن ا�صتخدم م�صد  وك��ان احلل االأخ��ري له 

اأ�صفر عن  �صيارته ملحاولة فتح العلبة، ما 

جتربة فتح فو�صوية، حينها قرر فريز اأن 

يجد حًا يلغي احلاجة ال�صتخدام مفتاح 

الكني�صة اأو اأي فتاحة علب متاماً.

ب��ع��د ب��ح��ث وجت�����ارب ا���ص��ت��م��رت 4 ���ص��ن��وات 

غطاء  ت�صنيع  طريقة  اإىل  ف��ري��ز  تو�صل 

ت�صميم غطاء  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ف��ت��ح،  ���ص��ه��ل 

ع���ل���وي ل��ل��ع��ل��ب م���ن االأل���وم���ن���ي���وم، حم��زز 

فيفتح  ال�صحب  بل�صان  للوراء  �صحبه  يتم 

ب��راءة  و�صجل  ب�صهولة،  املعدنية  العبوات 

اخراعه عام 1963.

اخ��راع��ه  ف��ري��ز ت�صويق  ا���ص��ت��ط��اع  الح��ق��اً 

يف   ،Iron City Beer ل�������ص���رك���ة 

ق��ت  ب��ي��ت�����ص��ربغ ب���والي���ة ب��ن�����ص��ل��ف��ان��ي��ا، و���ص��َوّ

ال�صركة االخراع »الثوري« اجلديد، حتت 

فريز  وافتتح  ال�صريع«،  »الغطاء  م�صمى 

يف  املتخ�ص�صة   DRT اخلا�صة  �صركته 

ل��ع��ب��وات  ال��ف��ت��ح  ���ص��ن��اع��ة االأغ��ط��ي��ة �صهلة 

الطعام وامل�صروبات.

غطاء املعلبات التي تفتح ب�سهولة 

ال تنا�سب جميع االأ�سواق

رغم مرور اأكر من 60 عاماً على اخراع 

تنتج  ال�صركات  الكثري من  ت��زال  فريز، ال 

ع��ل��ب ال��ط��ع��ام امل��ع��دن��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل 

م��ا لتتمكن م��ن فتحها،  ن��وع  ف��ّت��اح��ة م��ن 

ويرجع ذلك لعدة اأ�صباب، اأهمها التكلفة.

اأعلى  الفتح  �صهلة  االأغطية  ُتعترب  حيث 

تكلفة يف ت�صنيعها من االأغطية االعتيادية 

التي حتتاج فتاحة علب، وهذا يعني زيادة 

على اأ�صعار تلك املنتجات، وبينما ال ميانع 

بع�ش امل�صتهلكني من دفع فارق ال�صعر قد 

يت�صبب هذا االأمر يف انخفا�ش املبيعات يف 

بلدان اأخرى.

املعلبات

اأغطية  على  تعر  اأن  امل��رج��ح  م��ن  ول��ه��ذا 

ُتباع  التي  ال�صهرية  املنتجات  يف  ال�صحب 

لدى  ذل��ك  بينما قد ال جتد  اأعلى،  ب�صعٍر 

منتجاتها  تبيع  التي  ال�صغرية  ال�صركات 

ب�صعر اأرخ�ش.

وب���ح�������ص���ب ت�����وم ك����������روذرز، ال������ذي ي�����ص��غ��ل 

 :DRT من�صب نائب رئي�ش املبيعات يف 

»يرتبط قرار ا�صتخدام غطاء �صهل الفتح 

ب�����ص��ورة ال��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة يف ك��ث��رٍي من 

االأح���ي���ان. واإذا اخ���رت ع��ب��وة ح�����ص��اء من 

 Campbells اأو   Progresso
اإذا  لكن  ال��ف��ت��ح،  �صهل  بغطاء  ف�صتجدها 

اخ������رت م��ن��ت��ج ع���ام���ة جت����اري����ة اأ���ص��غ��ر 

تقليدي  نظيف  بغطاء  جم��ه��زاً  ف�صتجده 

على االأرجح«.

الدول  اأ�صواق  يف  ذلك  ماحظة  وميكنك 

النامية، حيث تتخلى العامات التجارية 

الكبرية عن اأغطية ال�صحب �صهلة الفتح، 

للحفاظ على اأ�صعار منخف�صة.

املخاطرة  تقليل  وه��و  اآخ��ر،  عامل  وهناك 

تكون  اإذ  النقل،  اأثناء  العبوات  تلك  بتلف 

االأغطية �صهلة الفتح حمّززة؛ ما يجعلها 

اأث���ن���اء نقلها على  ل��ل��ث��ق��وب  اأك���ر ع��ر���ص��ًة 

ال���ط���رق ال����وع����رة، ل��ه��ذا ت��ك��ون االأغ��ط��ي��ة 

ال��ع��ادي��ة »اأك���ر م��ت��ان��ة« داخ���ل ال���دول ذات 

البنية التحتية االأقل تطوراً.

هند�سة دقيقة ل�سنع العبوات 

الفتح« »�سهلة 

رغ����م اأن���ه���ا ت��ب��دو ط��ري��ق��ة ب�����ص��ي��ط��ة لفتح 

علبة معدنية، لكن يف الواقع فاإن ت�صميم 

يتطلب  ال��ف��ت��ح  �صهلة  ال��ع��ب��وات  و���ص��ن��اع��ة 

ه��ن��د���ص��ًة دق��ي��ق��ًة، ي��ق��ول ك����روذرز اإن ق�صم 

تعبئة ال�صفيح يف DRT يقوم بت�صميم 

وبيع اآالت �صناعية الإنتاج االأغطية �صهلة 

ال��ف��ت��ح. وو���ص��ف ه���ذا الق�صم ب��اأن��ه »اأك���ر 

الطبي  والق�صم  الطريان  ق�صم  من  دق��ة« 

يف ال�صركة.

التفاوت  درج��ة  »ُتقا�ش  ك���روذرز:  واأو���ص��ح 

التي ن�صمح بها يف منتجات تغليف ال�صفيح 

ل��دي��ن��ا ب��امل��ي��ك��روم��ر )ج����زء م���ن امل��ل��ي��ون 

امل���ر(، ونتحدث هنا ع��ن االخ��ت��اف  م��ن 

امل�صموح به يف قيا�صات املنتجات«.

حيث  من  ال�صفيح  عبوات  تت�صابه  وبينما 

املبداأ يف الت�صميم فهي تتكون من جزئني:

االألومنيوم،  م��ن  امل�صنوعة  »ال��ع��ب��وة«   –
مبا يف ذلك قاعدة العبوة.

– »الغطاء« امل�صنوع من قطعة األومنيوم 
م��ن��ف�����ص��ل��ة ي��ج��ري ت��ث��ب��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��ب��وة 

ب���اإح���ك���ام، ع���ن ط���ري���ق ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ص��ب��ي��ك 

الثنائي اأو القفل املزدوج.

لكن االختاف يكمن يف ت�صميم وت�صنيع 

التكلفة،  ف����ارق  يف�صر  م��ا  وه���و  ال��غ��ط��اء، 

لعبوات  ال��ع��ادي��ة  االأغ��ط��ي��ة  ُت�صمم  ح��ي��ث 

الغطاء من لوح  ال�صفيح عن طريق دمغ 

يف  ث��ن��ائ��ي��اً  ت�صبيكه  ث��م  م�����ص��ط��ح،  م��ع��دين 

العملية معقدة على  العبوة، ولي�صت هذه 

االإطاق.

اأغطية  ذات  الفتح  �صهلة  ال��ع��ب��وات  بينما 

و�صناعة  اأك��ر،  خلطوات  حتتاج  ال�صحب 

اأكر تعقيداً، اإذ يجب حتزيز جزء الغطاء 

الغطاء  يكون  اأن  ويجب  متناهية.  ب��دق��ٍة 

املحزز قوياً مبا يكفي حلفظ املحتويات يف 

الداخل حتت ال�صغط، اأو حتمل ال�صقوط 

من اأرفف املتاجر.

ُي��ف��ت��ح  اأن  ي��ج��ب  ن��ف�����ص��ه  ال���وق���ت  ل��ك��ن يف 

الغطاء ب�صهولٍة عند �صحب الل�صان، ولهذا 

DRT امليكرومر  اآالت �صركة  ت�صتخدم 

يف القيا�ش.

الذي  نف�صه،  ال�صحب  ل�صان  دور  ياأتي  ثم 

األ��وم��ن��ي��وم منف�صلة  ق��ط��ع��ة  م���ن  ُي�����ص��ن��ع 

وتثبيتها  األومنيوم  ل��وح  من  ق�صها  يجب 

واالأدوات  امل��واد  وتكلف هذه  الغطاء.  على 

االإ�صافية اأموااًل اأكر، وهي التكلفة التي 

ال��ع��ب��وات  ���ص��ع��ر  يف  امل�صتهلكون  يتحملها 

�صهلة الفتح.

 لماذا ال ُتصمم جميع المعلبات بغطاء ُيفتح بسهولة؟


