
ثالث كتل تتنافس بانتخابات 
غرفة تجارة عمان

النمري: العمل الحزبي تجاوز االنغالق 
االيدولوجي

نمروقة تؤكد أهمية التعاون مع 
دول االتحاد األوروبي

نب�ض البلد  – عمان 

ت��ت��ن��اف�����س ث����اث ك��ت��ل ���ش��ك��ل��ه��ا ال��ت��ج��ار 

اإدارة  جمل�س  ع�شوية  انتخابات  خلو�س 

ال�شهر  �شتجري  التي  عمان،  جتارة  غرفة 

امل��ق��ب��ل.وي��خ��و���س ان��ت��خ��اب��ات ال��غ��رف��ة 27 

مرت�شحا بينهم �شيدتان، توزعوا على كتلة 

)عمان( التي يراأ�شها حممد علي البقاعي 

عبدالرحمن  ال��ن��ائ��ب  بع�شويتها  وت�شم 

م��راد  ح��ي��در  يو�شف  وال��دك��ت��ور  العواي�شة 

واملهند�شة بثينة الطراونة ومعاذ ال�شريف 

زكريا  وا���ش��رف  النابل�شي  وع��ب��دال��رح��م��ن 

وال��دك��ت��ورة منى ج��ردان��ة وخ��ال��د عو�س. 

اأما الكتلة الثانية فهي )العطاء( ويراأ�شها 

يو�شف  ماهر  وع�شوية  القوا�شمي،  اأ�شعد 

ويا�شر اأبو �شيخة،

  نب�ض البلد  – اربد 

ق��ال ام��ن ع��ام احل��زب الدميوقراطي 

االجتماعي العن جميل النمري ان العمل 

احل��زب��ي جت����اوز االن���غ���اق االي��دول��وج��ي 

وا���ش��ب��ح اك���ر م���رون���ة يف ال��ع��م��ل ال��ق��ائ��م 

على روية واقعية ولكنها ملتزمة باملبادئ 

والقيم التي يفرت�س ان تقوم عليها.

االثنن   لقائه  خ��ال  النمري  وا�شاف 

الفعاليات ال�شعبية مبخيم ال�شهيد عزمي 

احلزبية  املدر�شة  م�شوؤول  بح�شور  املفتي 

�شلمان النقر�س وعدد من اع�شاء احلزب، 

ت�شجع  ا�شتثنائية  بحالة  مي��ر  االردن  ان 

العمل احلزبي الرباجمي،

نب�ض البلد  – عمان 

اكدت وزيرة الدولة لل�شوؤون القانونية 

ا�شتمرار  اأهمية  نان�شي منروقة  الدكتورة 

ال��ت��ع��اون امل�شرتك م��ع االحت���اد االأوروب���ي 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�����ش��ت��وي��ات، واحل���ر����س على 

تطويره وتعزيزه يف خمتلف املجاالت.

ا�شتقبالها  ل��دى  منروقة  وا�شتعر�شت 

اأم�����س  ال�������وزراء،  رئ��ا���ش��ة  ب����دار  مكتبها  يف 

االأوروب���ي  االحت��اد  بعثة  رئي�شة  الثاثاء، 

ل����دى امل��م��ل��ك��ة م���اري���ا ه��ادج��ي��ث��ودو���ش��ي��و، 

ال�شيا�شّية  ال��ث��اث��ة؛  التحديث  م�����ش��ارات 

واالق��ت�����ش��ادي��ة واالإدارّي����������ة، ال��ت��ي تعكف 

باعتبارها  اإجن��ازه��ا  على  حالياً  احلكومة 

ولة كما و�شفها جالة امللك  م�شروعاً للدَّ

عبداهلل الثاين خال تروؤ�شه،
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نب�ض البلد  – الريا�ض 

مندوبا عن جالة امللك عبداهلل الثاين، 

�شارك وزير ال�شياحة واالآثار نايف حميدي 

للمجل�س  ال�22  العاملية  القمة  يف  ال��ف��اي��ز، 

يف  تعقد  ال��ت��ي  وال�����ش��ي��اح��ة،  لل�شفر  ال��ع��امل��ي 

الفايز،  وقال  الريا�س.  ال�شعودية  العا�شمة 

قيمت على 
ُ
خال م�شاركته بجل�شة حوارية اأ

�شامل  عمل  نظام   “ بعنوان  القمة،  هام�س 

اإن قطاع ال�شياحة ميكنه اأن يدعم  وداعم”، 

يف  ك��ان  اإذا  اأف�شل  ب�شكل  باملجتمع  االأف����راد 

ح��ال��ة ح��ي��وي��ة. واأك���د ���ش��رورة احل��ف��اظ على 

ن�شاط القطاع وزخمه.

نب�ض البلد  – دالل عمر 

اأعلن  ال��ت��ي  الت�شويقية  اخل��ط��ة  ت���زال  ال 

ورئي�س  الفايز  ن��اي��ف  ال�شياحة  وزي���ر  عنها 

هيئة تن�شيط ال�شياحة الدكتور عبد الرزاق 

عربيات حول جذب جماهري مونديال كاأ�س 

اإي  املقام يف قطر حاليا حبي�شة دون  العامل 

ن�شب  اإليه  ت�شري  اإىل ما  اإجن��از يذكر، نظرا 

احل���ج���وزات ال��ف��ن��دق��ي��ة م��ن اإرت���ف���اع اإع��ت��ربه 

اخلرباء اإرتفاع طبيعي ومل ي�شهد اأي تغيري 

عن ال�شنوات ال�شابقة.  واأ�شافوا ل� االنباط، 

بح�شب  ال���ف���ن���ادق  يف  احل����ج����وزات  ن�����ش��ب  ان 

اإح�شائية جمعية الفنادق،

 وزير السياحة يشارك بالقمة العالمية الـ22 
للمجلس العالمي للسفر والسياحة بالرياض

هل نجحت الخطة التسويقية لـ»السياحة« 
بمونديال قطر

خبراء ومراقبون: المؤشرات طبيعية وال تغيير ملموس مندوبا عن الملك.. 
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في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. 
العالم عاجز عن وقف جرائم االحتالل

نب�ض البلد – وكاالت 

�شادف اأم�س الثاثاء التا�شع والع�شرين من 

ت�شرين الثاين/ نوفمرب، يوم الت�شامن العاملي 

اأقرته اجلمعية  الفل�شطيني، الذي  ال�شعب  مع 

ال��ع��ام��ة ل���اأمم امل��ت��ح��دة ع��ام 1977، يف وقت 

تتوا�شل فيه جرائم االحتال بجميع اأ�شكالها

وُت���ن���ظ���م يف ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��ت�����ش��ام��ن مع 

�شيا�شية  ومهرجانات  ثقافية  فعاليات  �شعبنا، 

وجماهريية ت�شامنية، من قبل حركات ت�شامن 

اإ�شافة اإىل �شفارات فل�شطن،  وجلان �شيا�شية، 

وامل���وؤم���ن���ن ب���ع���دال���ة ال��ق�����ش��ي��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

املتحدة،  االأمم  من  موجهة  لدعوة  وا�شتجابة 

ت��ق��وم احل��ك��وم��ات وامل��ج��ت��م��ع��ات امل��دن��ي��ة �شنويا 

باأن�شطة �شتى احتفااًل باليوم الدويل للت�شامن 

مع ال�شعب الفل�شطيني، 

نب�ض البلد – وكاالت 

تزامنا مع اليوم العاملي لاحتفال ب�شجرة 

االأرا���ش��ي،  اأب��ح��اث  ال��زي��ت��ون، ي�شتذكر مركز 

اأن االح���ت���ال االإ���ش��رائ��ي��ل��ي ي��دّم��ر ال��زي��ت��ون 

اأر���س فل�شطن. وج��اء يف تقرير مركز  على 

اأن العامل يحتفل يف 26 نوفمرب/ االأبحاث 

العاملي  اليوم  ع��ام يف  كل  الثاين من  ت�شرين 

العام  امل��وؤمت��ر  ق��رر  اأن  بعد  الزيتون،  ل�شجرة 

وال��ع��ل��وم  ل��ل��رتب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  مل��ن��ظ��م��ة االأمم 

والثقافة ” اليون�شكو” 

نب�ض البلد – وكاالت 

ي���وا����ش���ل ج��ي�����س االح����ت����ال االإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 

الفل�شطيني،  ال�شعب  بحق  واإره���اب���ه  جرائمه 

املا�شية  الفرتة  خ��ال  وتريتها  ارتفعت  حيُث 

املتطرفة  اليمينية  احل��ك��وم��ة  ت�شكيل  ظ��ل  يف 

نتنياهو.  بنيامن  ي��رتاأ���ش��ه��ا  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 

ال�شحة الفل�شطينية اأعلنت، عن ارتفاع  ح�شيلة 

 205 اإىل  اجل���اري  العام  بداية  منذ  ال�شهداء 

�شهداء، بينهم 153 �شهيداً يف ال�شفة الغربية 

ال�شحة  غ��زة.وك��ان��ت،  ق��ط��اع  يف  �شهيداً  و52 

 3 ا�شت�شهاد  عن  �شباحاً،  اأعلنت  الفل�شطينية 

�شبان بينهم �شقيقان، متاأثرين بجراح اأ�شيبوا 

بها بر�شا�س جي�س االحتال ،

االحتالل اإلسرائيلي يدّمر مليوني شجرة 
زيتون على أرض فلسطين منذ 1967

)3( شهداء برصاص جيش »الفاشية 
اليهودية« وإدانات رسمية لجرائم حرب متوصلة

نب�ض البلد  – عمان 

اأك��������د وزي��������ر ال�����������ش�����وؤون ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

وال���ربمل���ان���ي���ة، امل��ه��ن��د���س وج���ي���ه ع���زاي���زة، 

اأن���ن���ا اأم�����ام م��رح��ل��ة ت��ت��ك��ات��ف ف��ي��ه��ا ج��ه��ود 

اجل��م��ي��ع ل��ت��و���ش��ي��ع امل�������ش���ارك���ة، ب��و���ش��ف��ه��ا 

اأه��م اأول��وي��ات الدولة االأردن��ي��ة، وم��ن هنا 

�شهدنا خال العامن املا�شين اإطاق 3 

م�شارات؛ التحديث ال�شيا�شي، والتحديث 

االقت�شادي والتحديث االإداري.

نب�ض البلد  – عمان 

باإعادة  ال�شامية  امللكية  االإرادة  �شدرت 

ت�����ش��ك��ي��ل جم��ل�����س اأم����ن����اء م��وؤ���ش�����ش��ة ويل 

اإيليا  غ�شان  ال�شيد  �شعادة  برئا�شة  العهد 

املبينة  ال��ذوات  وع�شوية  نقل،  ق�شطندي 

اأ�شماوؤهم تالياً، ا�شتناداً الأحكام املادة )5( 

العهد  ويل  موؤ�ش�شة  قانون  من  )اأ(  فقرة 

ل�شنة 2015 :

�شعادة ال�شيد �شعد نبيل يو�شف املع�ّشر

اأحمد  عبدالقادر  وليد  ال�شيد  �شعادة 

الطراونة

����ش���ع���ادة ال�������ش���ي���دة م���ن���ى غ���ي���اث م��ن��ري 

�شختيان

يعقوب  مي�شيل  ع��م��ر  ال�����ش��ي��د  ���ش��ع��ادة 

حمارنه

عزايزة: توسيع المشاركة السياسية 
أبرز أولويات الدولة األردنية

إرادة ملكية بإعادة تشكيل 
مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد

2
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الخصاونة يؤكد على دور »اإلذاعة والتلفزيون« 
ووسائل اإلعالم بدعم مشروع التحديث

خالل زيارته ل«المؤسسة« ولقائه رئيس مجلس إدارتها ومديرها

  نب�ض البلد  – عمان 

اأم�س  م�شاء  اخل�شاونة  ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  زار 

االإذاع��ة والتلفزيون والتقى رئي�س جمل�س  الثاثاء، موؤ�ش�شة 

ال�شبول  في�شل  احل��ك��وم��ي  االت�����ش��ال  وزي���ر   / املوؤ�ش�شة  اإدارة 

ومدير عام املوؤ�ش�شة ابراهيم البواريد ومدراء االإدارات فيها.

واأكد رئي�س الوزراء على الدور املهم الذي تقوم به موؤ�ش�شة 

االإذاعة والتلفزيون يف نقل �شورة االردن احل�شارية والتعبري 

عن منجزاته يف امليادين كافة، معرباً عن تقديره للجهود التي 

لتعزيزها مبا يخدم  امل�شتمر  والتطلع  املوؤ�ش�شة  ك��وادر  تبذلها 

حققتها  التي  املنجزات  ويكر�س  الوطنية  االإعامية  الر�شالة 

املوؤ�ش�شة عرب تاريخها العريق.

الربعاء   6  جمادى الآوىل  1444 هـ  - املوافق  30 ت�سرين الثاين  2022 م - العدد  350  - ال�سعر 250 فل�سا - ال�سنة الثانية
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الخصاونة يؤكد على دور »اإلذاعة والتلفزيون« ووسائل اإلعالم بدعم مشروع التحديث

 وزير السياحة يشارك بالقمة العالمية الـ22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة بالرياض

الحنيطي يلتقي وفدا بحرينيا ويبحث أوجه التعاون مع الصليب األحمر

وزير األوقاف يستقبل سفير بروناي لدى األردن

مندوبا عن الملك.. 

خالل زيارته ل«المؤسسة« ولقائه رئيس مجلس إدارتها ومديرها

نب�ض البلد- عمان

اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  زار 

م�������ص���اء اأم���������س ال����ث����اث����اء، م���وؤ����ص�������ص���ة الإذاع��������ة 

والتلفزي�ن والتقى رئي�س جمل�س اإدارة امل�ؤ�س�سة 

/ وزي����ر االت�����س��ال احل��ك���م��ي ف��ي�����س��ل ال�����س��ب���ل 

وم��دراء  الب�اريد  ابراهيم  امل�ؤ�س�سة  عام  ومدير 

االإدارات فيها.

ال��ذي  ال���دور املهم  ال����زراء على  واأك���د رئي�س 

نقل  يف  والتلفزي�ن  االإذاع����ة  م�ؤ�س�سة  ب��ه  ت��ق���م 

�س�رة االردن احل�سارية والتعبري عن منجزاته 

يف امل��ي��ادي��ن ك��اف��ة، م��ع��رب��اً ع��ن ت��ق��دي��ره للجه�د 

امل�ستمر  والتطلع  امل�ؤ�س�سة  ك����ادر  تبذلها  التي 

ل��ت��ع��زي��زه��ا مب���ا ي���خ���دم ال���ر����س���ال���ة االإع���ام���ي���ة 

ال�طنية ويكر�س املنجزات التي حققتها امل�ؤ�س�سة 

عرب تاريخها العريق.

اأك�����د اخل�������س���اون���ة ع��ل��ى دور امل���ؤ���س�����س��ة  ك��م��ا 

وو����س���ائ���ل االإع������ام ال���ط��ن��ي��ة يف دع����م واإ���س��ن��اد 

االأردن  ينفذه  ال��ذي  ال�سامل  التحديث  م�سروع 

بقيادة جالة امللك عبداهلل الثاين، حاثا ك�ادر 

امل�ؤ�س�سة ملزيد من اجله�د مل�ا�سلة اأداء امل�ؤ�س�سة 

لدورها ب�ساأن جممل الق�سايا التي تهم ال�طن 

وامل�اطن.

وا�ستمع رئي�س ال�زراء اإىل اإيجاز ح�ل خطط 

االأداء  لتط�ير  وال��ت��ل��ف��زي���ن  االإذاع����ة  م�ؤ�س�سة 

وتعزيز دورها وح�س�رها يف جميع الق�سايا التي 

تعنى بال�ساأن املحلي.

نب�ض البلد- عمان

م��ن��دوب��ا ع��ن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

حميدي  ن��اي��ف  واالآث�����ار  ال�سياحة  وزي���ر  ���س��ارك 

العاملي  ال���22 للمجل�س  العاملية  القمة  الفايز، يف 

العا�سمة  يف  ت��ع��ق��د  ال��ت��ي  وال�����س��ي��اح��ة،  لل�سفر 

ال�سع�دية الريا�س.

وقال الفايز، خال م�ساركته بجل�سة ح�ارية 

قيمت على هام�س القمة، بعن�ان “ نظام عمل 
ُ
اأ

اأن  ميكنه  ال�سياحة  ق��ط��اع  اإن  وداعم”،  �سامل 

اإذا كان يف  يدعم االأف��راد باملجتمع ب�سكل اأف�سل 

حالة حي�ية.

القطاع  ن�ساط  على  احل��ف��اظ  ���س��رورة  واأك���د 

وزخمه كما كان يف عام 2019، اإىل جانب �سمان 

من�ه لتع�د الفائدة على جميع �سرائح املجتمع 

من الن�ساء واالأ�سخا�س ذوي االإعاقة واملجتمعات 

املحلية.

و�سم�  الثاين  امللك عبداهلل  اإن جالة  وق��ال 

االأم������ري احل�����س��ن ب���ن ع��ب��د اهلل ال����ث����اين، ويل 

العهد، ي�ليان القطاع ال�سياحي اهتماما كبريا، 

ال�سياحي  املنتج  لتط�ير  احلك�مة  وجها  وطاملا 

اخلا�س،  القطاع  ال�سراكة مع  وتعزيز  وتن�يعه، 

وت�سافر اجله�د بن اجلهات املعنية للمحافظة 

ع���ل���ى ا����س���ت���دام���ة ال���ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ي وت��ع��زي��ز 

تناف�سيته.

وحت���دث ال��ف��اي��ز، ع��ن اأب���رز االإج�����راءات التي 

على  للمحافظة  االأردن���ي���ة،  احل��ك���م��ة  اتخذتها 

العاملن  وحماية  ال�سياحي  القطاع  ا�ستدامة 

ف��ي��ه خ���ال ف���رة اال���س��ت��ج��اب��ة جل��ائ��ح��ة ك���رون��ا 

ويف مرحلة التعايف من اجلائحة، ومنها اإطاق 

ب���رام���ج ح��ك���م��ي��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ع��ام��ل��ن، 

على  اخلدمة  وب��دل  املبيعات  �سريبة  وتخفي�س 

ال��ق��ط��اع،  ال�����س��ي���ل��ة يف  و���س��خ  للن�سف،  ال��ق��ط��اع 

واالإيجارات،  الراخي�س  ر�س�م  من  واالإعفاءات 

وت��ق��دمي ال��ق��رو���س امل��ي�����س��رة، واإط����اق �سندوق 

املخاطر للقطاع ال�سياحي.

ولفت اإىل اأنه للتع�ي�س عن فقدان ال�سياحة 

الدولية خال جائحة ك�رونا وللمحافظة على 

اإطاق  ال�سياحية، جرى  املن�ساآت  ا�ستدامة عمل 

ال��داخ��ل��ي��ة،  لل�سياحة  جنة”  “اأردننا  ب��رن��ام��ج 

وال���رك���ي���ز اأي�������س���اً ع��ل��ى ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��اج��ي��ة 

و�سياحة العب�ر.

واأ����س���ار ال��ف��اي��ز اإىل االإمي�����ان ال��را���س��خ ل��دى 

احلك�مة االأردنية باأهمية الت�ساركية مع القطاع 

اأن���ه جرى  ك��اف��ة، مبيناً  ال��ق��ط��اع��ات  اخل��ا���س يف 

اإع��داد  كامل يف  ب�سكل  اخل��ا���س  القطاع  اإ���س��راك 

 ،2025-2021 لل�سياحة  ال�طنية  اال�سراتيجية 

وو�سع روؤية التحديث االقت�سادي 2033.

وقال اإن ال�زارة تق�م ب�سكل م�ستمر مبراجعة 

بالقطاع  املتعلقة  ال��ت�����س��ري��ع��ات  جلميع  �ساملة 

ال�سياحي الإزالة العقبات اأمام “ممار�سة االأعمال 

كما  باململكة،  اال�ستثمارات  التجارية” وت�سجيع 

تعمل بالتعاون مع اجلهات املعنية االأخرى على 

ت�سهيل ال��س�ل اإىل االأردن.

الفايز  اأ�سار  االجتماعي،  الن�ع  اإدماج  وب�ساأن 

اإىل اأنه الأهمية هذا امل��س�ع و�سعت ال�زارة خطة 

ب��ال��ق��ط��اع ال�سياحي  ال��ن���ع االج��ت��م��اع��ي  الإدم����اج 

لل�سياحة،  ال�طنية  باال�سراتيجية  وت�سمينها 

وذلك لتذليل التحديات وو�سع احلل�ل للعقبات 

التي ت�اجه املراأة للعمل بالقطاع.

واأك������د ال���ف���اي���ز، ���س��ع��ي احل���ك����م���ة وال��������زارة 

امل�ساركة  تعيق  التي  التحديات  لتذليل  احلثيث 

االق���ت�������س���ادي���ة ل���ل���م���راأة يف ال���ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ي 

وخمتلف القطاعات االقت�سادية االأخرى، مبيناً 

اأن االأردن يعد من الدول ال�سباقة باملنطقة التي 

ال�سياحي،  القطاع  يف  امل���راأة  متكن  على  عملت 

املهنية  قدراتها  وتنمية  بالقطاع  دورها  وتفعيل 

وال�ظيفية.

وقال اإن ال�زارة ت�يل اهتماماً كبرياً وت�سخر 

املي�سرة،  ال�����س��ي��اح��ة  لتط�ير  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  جميع 

وت����ف���ري ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ت�����س��ه��ل ع��م��ل��ي��ة و���س���ل 

وامل���اق��ع  املن�ساآت  اإىل  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�س 

ال�سياحية واالأثرية.

العديد  اأطلقت  ال���زارة  اأن  اإىل  الفايز  ولفت 

م���ن ال����ربام����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ت��اأه��ي��ل ال��ع��ام��ل��ن 

بالقطاع ال�سياحي ومقدمي اخلدمات من اأبناء 

املجتمعات املحلية.

وت��ن��اق�����س ال��ق��م��ة ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت حت��ت �سعار 

ويلتقي  اأف�سل”،  م�ستقبٍل  اأج��ل  من  “ال�سفر 
فيها كبار امل�س�ؤولن ورواد القطاع يف القّمة، من 

بان  املتحدة  ل��اأمم  ال�سابق  العام  االأم��ن  بينهم 

على  ت�ؤثر  التي  امل�ستقبلية  التحديات  م�ن،  كي 

قطاع ال�سفر وال�سياحة بعد جائحة ك�رونا

نب�ض البلد- عمان

الل�اء  امل�سركة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  التقى 

الركن ي��سف احلنيطي، اأم�س الثاثاء يف مكتبه 

بالقيادة العامة، وفداً ع�سكرياً بحرينياً برئا�سة 

الركن  ال��ل���اء  البحرينية  امللكية  ال���دروع  ق��ائ��د 

را�سد بن عبداهلل النعيمي.

وبحث احلنيطي مع ال�فد، بح�س�ر عدد من 

كبار �سباط الق�ات امل�سلحة االأردنية – اجلي�س 

عّمان،  البحريني يف  الع�سكري  وامللحق  العربي، 

امل�سرك، و�سبل تعزيز  التعاون والتن�سيق  اأوجه 

يف  اخل���ربات  وت��ب��ادل  الثنائي،  التعاون  ع��اق��ات 

الع�سكرية مبا يخدم م�سلحة  املجاالت  خمتلف 

الق�ات امل�سلحة يف البلدين ال�سقيقن.

ال����ل�����اء احل��ن��ي��ط��ي،  يف مكتبه  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا 

اللجنة  بعثة  م��ن  وف���داً  اأم�����س،  العامة  بالقيادة 

برئا�سة  االأردن،  يف  االأح��م��ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة 

رئي�س البعثة �سارة اأفريل�د.

وبحث احلنيطي مع ال�فد، بح�س�ر عدد من 

كبار �سباط الق�ات امل�سلحة االأردنية – اجلي�س 

تعزيز  و�سبل  امل�سرك،  التعاون  اأوج��ه  العربي، 

عاقات التعاون الثنائي بن الطرفن.

نب�ض البلد- عمان

واملقد�سات  وال�س�ؤون  االأوقاف  وزير  ا�ستقبل 

االإ����س���ام���ي���ة، ال���دك���ت����ر حم��م��د اخل���اي���ل���ة، يف 

بروناي  �سلطة  �سفري  ال��ث��اث��اء،  اأم�����س  مكتبه، 

االأمن  بح�س�ر  ميادين،  مهادي  االأردن،  لدى 

العام لل�زارة الدكت�ر عبد اهلل العقيل.

التاريخية  ال��ع��اق��ات  عمق  اخلايلة  واأك���د 

ب����ن ال���ب���ل���دي���ن، ودع���م���ه���م���ا ال���ك���ب���ري ل��ل��دي��ن 

ال���زارة  دور  م�ستعر�سا  وامل�سلمن،  االإ�سامي 

ب��ه��دف جعلها  امل�����س��اج��د وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا،  يف رع��اي��ة 

منارة للدين ون�سر للفكر االإ�سامي ال�سحيح، 

م�سريا اإىل اأن جميع امل�ساجد يف اململكة ت�سرف 

ال�زارة. عليها 

واأك����د دور ال������زارة يف دع���م ورع��اي��ة ���س���ؤون 

ع��ل��ى م�ست�ى  االإ���س��ام��ي  وال��ت���ج��ي��ه  ال���دع����ة 

العامل يف كثري من املجاالت، منها عقد دورات 

���س��رح م�����س��ام��ن ر���س��ال��ة ع��م��ان ال��ت��ي ي�����س��ارك 

العربي  ال��ع��امل  دور  خمتلف  م��ن  العديد  فيها 

واالإ����س���ام���ي، وغ���ريه���ا م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي 

ت���ه���دف اإىل ت��ع��ري��ف  ال��������زارة وال���ت���ي  ت��رع��اه��ا 

دينهم. باأحكام  امل�سلمن 

امل�����س��اج��د  ت�����س��رف ع��ل��ى  ال��������زارة  اإن  وق�����ال 

وذلك  ال�سريف  القد�س  يف  االإ�سامي  وال�قف 

ام����ت����دادا ل��ل������س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، ال���ت���ي ت��رع��ى 

القد�س  يف  امل�سيحية  و  االإ���س��ام��ي��ة  امل��ق��د���س��ات 

لرعايتها  الدعم  اأن�اع  كل  لها  وتقدم  ال�سريف 

وحمايتها.

التكافل  ن�سر  يف  ال��زك��اة  �سندوق  دور  وب��ن 

خ��ال  م���ن  االأردين  امل��ج��ت��م��ع  يف  االج��ت��م��اع��ي 

ت����زي���ع ال����زك����اة ع���ل���ى امل���ح���ت���اج���ن يف خم��ت��ل��ف 

اململكة. مناطق 

وقال اإن ال�زارة حتر�س كل عام على ت�جيه 

وف�دا  لر�سل  ال�سقيقة  بروناي  ل�سلطنة  دع�ة 

ل��ل��م�����س��ارك��ة يف امل�����س��اب��ق��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ال��دول��ي��ة 

ودورات �سرح م�سامن ر�سالة عمان والتي تقام 

كل عام يف االأردن.

وختم اخلايلة بالتاأكيد على مدى التقارب 

من  وب���رون���اي  االأردن  ب���ن  ال��دي��ن��ي  ال��ف��ك��ر  يف 

خال الت�ا�سل مع االأئمة فيها، وه� ما يعك�س 

الدينية يف  ال�س�ؤون  القيادتن يف  اهتمام  مدى 

بلديهما.

م���ن ج��ان��ب��ه، ث��م��ن ���س��ف��ري ���س��ل��ط��ن��ة ب��رون��اي 

�سلطة  اأن  م�ؤكدا  البلدين،  بن  العاقات  عمق 

االأردن،  م��ع  متينة  ع��اق��ات  تربطها  ب��رون��اي 

م�����س��ي��دا مب�����س��ت���ى االه��ت��م��ام وال���رع���اي���ة ال��ت��ي 

ي��در���س���ن يف  ال��ذي��ن  للطلبة  امل��م��ل��ك��ة  ت��ق��دم��ه��ا 

جامعاتها.

واأك������د اأه���م���ي���ة ال��������س���اي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى 

القد�س  يف  وامل�سيحية  االإ���س��ام��ي��ة  امل��ق��د���س��ات 

ال�����س��ري��ف ودوره������ا امل���ه���م يف ح��م��اي��ة و رع��اي��ة 

اأو  ل��ل��ت�����س���ي��ه  حم�������اوالت  اأي  م����ن  امل���ق���د����س���ات 

االعتداء اأو تغيري ال��سع التاريخي فيها.

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس 
أمناء مؤسسة ولي العهد

التعليم العالي: صرف منح الطلبة 
الجزئية الثالثاء المقبل

الذنيبات رئيًسا لقانونية النيابية 
والوخيان مقررًا

النبر رئيًسا للجنة االقتصاد 
واالستثمار النيابية والمدانات مقررًا

رئيس هيئة األركان يّكرم أوائل 
ضباط فرسان المستقبل

تمديد حظر النشر بقضية إطالق النار 
في جرش أيلول الماضي

نب�ض البلد- عمان

�سدرت االإرادة امللكية ال�سامية باإعادة ت�سكيل 

جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة ويل العهد برئا�سة �سعادة 

وع�س�ية  ن��ق��ل،  ق�سطندي  اإيليا  غ�سان  ال�سيد 

الأحكام  ا�ستناداً  تالياً،  اأ�سماوؤهم  املبينة  ال��ذوات 

ويل  م�ؤ�س�سة  ق��ان���ن  م��ن  )اأ(  ف��ق��رة   )5( امل����ادة 

العهد ل�سنة 2015 :

�سعادة ال�سيد �سعد نبيل ي��سف املع�ّسر

����س���ع���ادة ال�����س��ي��د ول���ي���د ع���ب���دال���ق���ادر اأح���م���د 

الطراونة

�سعادة ال�سيدة منى غياث منري �سختيان

�سعادة ال�سيد عمر مي�سيل يعق�ب حمارنه

����س���ع���ادة ال�����س��ي��د ث���ائ���ر اأح����م����د ع���ب���دال���ه���ادي 

النجداوي

�سعادة ال�سيدة فاديه فتحي منيب �سماره

�سعادة ال�سيد اأحمد رافع حممد الهنداوي

فهيم  كمال”  “حممد  زي���د  ال�����س��ي��د  ���س��ع��ادة 

الفرخ

نب�ض البلد- عمان

اأكدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 

للطلبة  امل���ال���ي���ة  امل�����س��ت��ح��ق��ات  ���س��ت�����س��رف  اأن���ه���ا 

احلا�سلن على منح جزئية 45 �ساعة والقرو�س 

اجلامعة  م��ن  ك��ل  ال��دار���س��ن يف  الطلبة  جلميع 

االأردنية واجلامعة الها�سمية.

واأ�سارت ال�زارة اإىل اأنه ميكن جلميع الطلبة 

اجلامعية  البطاقة  با�ستخدام  مبالغهم  ا�ستام 

عمان  ال��ق��اه��رة  “كاونر” ب��ن��ك  خ���ال  م��ن  اأو 

با�ستخدام بطاقة االأح�ال املدنية من فروع بنك 

املقبل،  الثاثاء  ي�م  من  اعتبارا  عمان  القاهرة 

م�ستحقات  ب�سرف  تباعا  �ستق�م  اأنها  م�سيفة 

االنتهاء  باقي اجلامعات، وذلك عند  الطلبة يف 

من جميع االإجراءات املالية اخلا�سة بها وت�فر 

املخ�س�سات املالية.

نب�ض البلد- عمان

خال  النيابية،  القان�نية  اللجنة  ت�افقت 

اأم�����س ال��ث��اث��اء، ع��ل��ى اختيار  اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه 

لها،  رئي�ساً  ال��ذن��ي��ب��ات  غ���ازي  ال��دك��ت���ر  ال��ن��ائ��ب 

والنائب �سالح ال�خيان مقرراً.

اىل  باالإ�سافة  ع�س�يتها  يف  اللجنة  وت�سم 

ال��ن���اب: حممد  م��ن  ك��ا  وال���خ��ي��ان  الذنيبات 

ب�سب��س  ف��اي��ز   ، ال�سعايدة  ع���ارف  ال��ه��االت، 

، رائ�����د ال�������س���م���ريات، حم��م��د ج�������رادات، زي��ن��ب 

ال����ب����دول، ح��اب�����س ال�����س��ب��ي��ب، ع���م���اد ال���ع���دوان، 

القاب. �سليمان 

نب�ض البلد- عمان

ت����اف���ق���ت جل���ن���ة االق���ت�������س���اد واال����س���ت���ث���م���ار 

الثاثاء،  اأم�س  اجتماع عقدته  النيابية، خال 

ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار ال��ن��ائ��ب ع��م��ر ال��ن��رب رئ��ي�����س��اً لها، 

والنائب اأمين املدانات مقرراً.

وت�����س��م ال��ل��ج��ن��ة يف ع�����س���ي��ت��ه��ا ب��االإ���س��اف��ة 

ال���ن����اب: �سامل  ال��ن��رب وامل���دان���ات ك��ا م��ن  اإىل 

ال�������س���م����ر، ع��ب��ي��د ي���ا����س���ن، حم��م��د امل���ح���ارم���ة، 

عبدالرحمن  عيا�س،  هايل  يحيى،  اأب�  �سليمان 

الب�ستنجي،  خالد  م�س�قة،  عدنان  الع�اي�سة، 

واندريه ح�اري.

نب�ض البلد- عمان

الل�اء  امل�سركة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  �سّلم 

الركن ي��سف احلنيطي، اأم�س الثاثاء، هدايا 

ملكية الأوائل الف�ج الرابع من �سباط فر�سان 

امل�����س��ت��ق��ب��ل م���ن امل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، 

وذلك  ال�سقيقتن،  واليمن  البحرين  ودول��ت��ي 

تكرمي  يف  الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  لنهج  ا���س��ت��م��راراً 

الق�ات  ومدار�س  وكليات  معاهد  يف  املتميزين 

امل�سلحة.

ون��ق��ل احل��ن��ي��ط��ي حت��ي��ات وم��ب��ارك��ة ج��ال��ة 

م���ؤك��داً  التميز،  ه��ذا  على  لهم  االأع��ل��ى  القائد 

وبذل  قدماً  للم�سي  يدفعهم  التكرمي  هذا  اأن 

اأوط��ان��ه��م  رف��ع��ة  �سبيل  ال��ع��ط��اء يف  امل��زي��د م��ن 

واأن يك�ن�ا قدوًة لزمائهم  امل�سلحة،  وق�اتهم 

يف خمتلف �سن�فهم وم�اقعهم.

نب�ض البلد- عمان

ق����رر رئ���ي�������س حم��ك��م��ة اجل���ن���اي���ات ال���ك���ربى 

اأو معل�مات  اأم�����ر  ب���اأي  ال��ن�����س��ر  ح��ظ��ر  مت��دي��د 

وق��ع��ت يف حمافظة  ن��ار  اإط���اق  ب���اق��ع��ة  تتعلق 

جر�س يف �سهر اأيل�ل املا�سي.

ئي�س التعميم على و�سائل االإعام  وطلب الَرّ

االجتماعي  الت�ا�سل  وو�سائل  وامل�سم�ع  املرئي 

معل�مات  اأي  ن�سر  ب��ع��دم  ب��اال���س��ت��م��رار  للتقيد 

تتعلق بامل��س�ع اأو جمريات املحاكمة.

 39 باملادة  عما  املحكمة  رئي�س  قرار  وياأتي 

من قان�ن املطب�عات والن�سر.

نمروقة تؤكد أهمية التعاون مع دول االتحاد األوروبي
نب�ض البلد- عمان

القان�نية  ل��ل�����س���ؤون  ال��دول��ة  وزي���رة  اك���دت 

ال��دك��ت���رة ن��ان�����س��ي من��روق��ة اأه��م��ي��ة ا���س��ت��م��رار 

على  االأوروب���ي  االحت��اد  مع  امل�سرك  التعاون 

ج��م��ي��ع امل�����س��ت���ي��ات، واحل���ر����س ع��ل��ى ت��ط���ي��ره 

وتعزيزه يف خمتلف املجاالت.

يف  ا�ستقبالها  ل��دى  من��روق��ة  وا�ستعر�ست 

الثاثاء،  اأم�س  ال����زراء،  رئا�سة  ب��دار  مكتبها 

اململكة  ل��دى  االأوروب����ي  االحت���اد  بعثة  رئي�سة 

التحديث  م�����س��ارات  ه��ادج��ي��ث���دو���س��ي���،  م��اري��ا 

واالإدارّي���ة،  واالقت�سادية  ال�سيا�سّية  الثاثة؛ 

ال��ت��ي ت��ع��ك��ف احل��ك���م��ة ح��ال��ي��اً ع��ل��ى اإجن��ازه��ا 

ول���ة ك��م��ا و���س��ف��ه��ا  ب��اع��ت��ب��اره��ا م�����س��روع��اً ل���ل���دَّ

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين خ���ال ت��روؤ���س��ه 

جلل�سة جمل�س ال�زراء االأ�سب�ع املا�سي.

وث��م��ن��ت من���روق���ة، خ���ال ال��ل��ق��اء، اجل��ه���د 

ال��ت��ي ي��ق���م ب��ه��ا االحت���اد االأوروب�����ي يف االأردن 

ودع����م����ه ل��ل��ع��دي��د م����ن ال����ربام����ج وامل�������س���اري���ع 

التنم�يَّة.

ب����دوره����ا، اأع����رب����ت ه��ادج��ي��ث���دو���س��ي��� ع��ن 

االأردن  ب����ن  امل�������س���رك  ل���ل���ت���ع���اون  ت���ق���دي���ره���ا 

واالحتاد االأوروبي، مثمنة اجله�د التي تق�م 

بها اململكة بقيادة جالة امللك عبداهلل الثاين 

يف حتقيق م�سارات التحديث ال�سامل، والعمل 

على تعزيز البيئة االقت�سادّية واال�ستثمارّية.
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نب�ض البلد  – عمان 

لل�ش�ؤون  الرتبية  وزارة  ع��ام  ام��ن  ق��ال��ت 

قبيالت،  جن�ى  الدكت�رة  والإداري���ة  الفنية 

للمدار�س  ال��الزم��ة  ال�شيانة  اإج���راء  مت  ان��ه 

ق��ب��ل ب���دء ال���ع���ام ال���درا����ش���ي ل�����ش��م��ان اأج�����اء 

ف�شل  خالل  �شيما  للطلبة،  منا�شبة  درا�شية 

ال�شتاء.

اأك�����دت يف ت�����ش��ري��ح��ات ���ش��ح��ف��ي��ة اأم�����س  و 

الثالثاء ان ال�زارة اأحالت نح� 298 عطاء 

اىل  و�شلت  بكلفة  احل��ايل  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ 

جزء  ت�شليم  مت  دي��ن��ار،  ملي�ن   11.119
�شملت  ال�شيانة  اع��م��ال  ان  م��شحة  منها، 

نح� 660 مدر�شة.

على  العمل جار حالياً  ان  وبينت قبيالت 

مالين   4 بقيمة  ج��دي��دة  ع��ط��اءات  اإح��ال��ة 

ال�����ش��ي��ان��ة مبختلف  اع���م���ال  دي���ن���ار لإج������راء 

امل���دار����س م��ن �شمنها  ان���اع��ه��ا يف ع���دد م��ن 

وذل��ك  ال�شم�شية  للخاليا  ع��ط��اءات  تنفيذ 

للمدار�س. التدفئة  لتاأمن 

امل��دار���س  ق��ب��ي��الت اىل ان ع���دد  وا����ش���ارت 

بلغ  �شم�شية  خاليا  اأنظمة  فيها  يت�فر  التي 

نح� 650 مدر�شة يف جميع مناطق اململكة، 

تركيب  خالل  من  فيها  التدفئة  تاأمن  ومت 

التدفئة  ت�فري  اىل  ا�شافة  تكييف،  اأج��ه��زة 

املركزية يف ح�ايل 270 مدر�شة، لفتة اىل 

تعمل  تاأمينها مبدافئ  يتم  املدار�س  بقية  اأن 

على املحروقات حيث با�شرت ال�زارة ب�شرف 

 15 املدار�س من املحروقات منذ  م�شتحقات 

من �شهر ت�شرين الثاين احلايل.

ول��ف��ت��ت ق��ب��ي��الت اىل ا���ش��ت��م��رار ال������زارة 

ب��ت��ف���ي�����س م���دي���ري ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف 

الإدارين  احلكام  مع  وبالتن�شيق  املحافظات 

امل��ن��خ��ف�����ش��ات  خ����الل  امل����دار�����س  دوام  ب�������ش���اأن 

م�ؤكدة  ال�شعبة،  اجل�ية  والظروف  اجل�ية 

انه يتم حت�يل التعليم عن بعد عرب من�شات 

ال�������زارة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف امل���دار����س ال��ت��ي يتم 

تعطيلها ب�شبب الأح�ال اجل�ية.

نب�ض البلد  – عمان 

ب��ا���ش��م وزارة  الإع����الم����ي  ال���ن���اط���ق  ن��ف��ى 

الإ�شالمية  واملقد�شات  وال�����ش���ؤون  الأوق���اف 

خطيب  يك�ن  ان  الدقام�شة  علي  الدكت�ر 

ال���������ذي ظ����ه����ر يف ف����ي����دي����� ع��رب  اجل����م����ع����ة 

الت�ا�شل  وم���اق��ع  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  بع�س 

وانتقادات  ا���ش��اءات  ي�جه  وه���  الإجتماعي 

بط�لة  بتنظيم  ال�شقيقة  قطر  دول��ة  لقيام 

ل�����زارة  ت��اب��ع��ا  لعام2022،  ال���ع���امل  ك��ا���س 

الأوقاف الردنية. 

واأ�شاف الدقام�شة يف بيان �شحفي اأم�س 

ال��ت��ح��ق��ق م��ن الفيدي�  اأن���ه وب��ع��د  ال��ث��الث��اء 

جم����اورة،  �شقيقة  دول����ة  م�����ش��دره  ان  ت��ب��ن 

واأن خطيب اجلمعة لي�س اردنيا، م�ؤكدا ان 

وزارة  لدى  بها  املعم�ل  والنظمة  الق�انن 

الأوقاف حتظر اأي اإ�شاءة لي دولة �شقيقة.

ودعا الدقام�شة و�شائل الإعالم ون�شطاء 

م�����اق����ع ال���ت����ا����ش���ل الإج���ت���م���اع���ي ل��ت��ح��ري 

م�شادرها  من  معل�مة  اأي  نقل  قبل  الدقة 

ا�شتمرارية  متمنيا  ال������زارة،  يف  الر�شمية 

يف  ال�شقيقة  قطر  دول���ة  حققته  مل��ا  ال��ن��ج��اح 

ال��ع��امل  اأب���ه���رت  وال��ت��ي   ،2022 م���ن��دي��ال 

تنظيمها. بح�شن 

  نب�ض البلد  – عمان 

وال��ب��ح��ث  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأك�������دت 

ال��ع��ل��م��ي، اأن���ه���ا ���ش��ت�����ش��رف امل�����ش��ت��ح��ق��ات امل��ال��ي��ة 

45 �شاعة  للطلبة احلا�شلن على منح جزئية 

والقرو�س جلميع الطلبة الدار�شن يف كل من 

الها�شمية. اجلامعة الأردنية واجلامعة 

جلميع  مي��ك��ن  اأن����ه  اإىل  ال��������زارة  واأ�����ش����ارت 

البطاقة  با�شتخدام  مبالغهم  ا�شتالم  الطلبة 

اجلامعية اأو من خالل “كاونرت” بنك القاهرة 

من  املدنية  الأح����ال  بطاقة  با�شتخدام  عمان 

ف����روع ب��ن��ك ال��ق��اه��رة ع��م��ان اع��ت��ب��ارا م���ن ي���م 

تباعا  �شتق�م  اأن��ه��ا  م�شيفة  امل��ق��ب��ل،  ال��ث��الث��اء 

باقي اجلامعات،  الطلبة يف  ب�شرف م�شتحقات 

وذل����ك ع��ن��د الن��ت��ه��اء م���ن ج��م��ي��ع الإج������راءات 

املالية اخلا�شة بها وت�فر املخ�ش�شات املالية.

التربية: تأمين مدارس المملكة 
بوسائل التدفئة

األوقاف توضح حول فيديو خطيب 
جمعة أساء لدولة قطر الشقيقة

التعليم العالي: صرف منح الطلبة 
الجزئية الثالثاء المقبل

نب�ض البلد  – عمان 

املهند�س  والربملانية،  ال�شيا�شية  ال�����ش���ؤون  وزي��ر  اأك��د 

فيها جه�د  تتكاتف  م��رح��ل��ة  اأم����ام  اأن��ن��ا  ع���زاي���زة،  وج��ي��ه 

اجلميع لت��شيع امل�شاركة، ب��شفها اأهم اأول�يات الدولة 

املا�شين  ال��ع��ام��ن  خ���الل  �شهدنا  ه��ن��ا  وم���ن  الأردن���ي���ة، 

والتحديث  ال�شيا�شي،  التحديث  م�����ش��ارات؛   3 اإط���الق 

القت�شادي والتحديث الإداري.

جاء ذلك لدى رعايته اأم�س الثالثاء، “اأعمال امل�ؤمتر 

املحلي  امل�شت�ى  على  ال�شيا�شية  امل�شاركة  واقع  ال�طني: 

فعالية  �شمن  امل�شتقبل”،  و�شيناري�هات  ال�اقع  حتليل 

على  ال�شيا�شية  امل�شاركة  “اأثر” لتعزيز  م�شروع  اإط��الق 

املحافظات  جمال�س  روؤ���ش��اء  مب�شاركة  املحلي،  امل�شت�ى 

وال���ب���ل���دي���ات وع����م����داء �����ش�����ؤون ال��ط��ل��ب��ة يف اجل��ام��ع��ات 

وخم��ت�����ش��ن، ومم��ث��ل��ي ���ش��ف��ارات وم��ن��ظ��م��ات وم���ؤ���ش�����ش��ات 

جمتمع مدين واأحزاب �شيا�شية.

املجتمع من  ب��اجت��اه تط�ر  اإن��ن��ا ن�شري  ع��زاي��زة  وق��ال 

خالل الت��شع بامل�شاركة ال�شيا�شية يف كل حمافظة بحيث 

تعرب كل �شريحة جمتمعية عن م�قفها من خالل العمل 

الربملاين والبلدي وجمال�س املحافظات.

واأ�شار اإىل اأن التحديث ال�شيا�شي كان له اإعداد وطني 

املنظ�مة  لتحديث  امللكية  اللجنة  �شمت  حيث  �شامل، 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة خم��ت��ل��ف ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع، ل��ذل��ك مت��ي��زت 

املخرجات بت�افق �شعبي، ونحن ن�شري يف تطبيقها على 

اأر�س ال�اقع.

وبن اأن روؤية التحديث القت�شادي كانت خمرجاتها 

اإىل  م�شرياً  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعن:  ب��ن  ت�افقية 

التحديث  ع��ن  مب��ع��زل  لي�س  الق��ت�����ش��ادي  التحديث  اأن 

ال�شيا�شي.

واأك�����د ع���زاي���زة اأن الأح�������زاب ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وجم��ال�����س 

ال���ب���ل���دي���ات وامل���ح���اف���ظ���ات م��ع��ن��ي��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ح��دي��ث 

وال��ب��ط��ال��ة، من  الفقر  م�شكلتي  وم���اج��ه��ة  الق��ت�����ش��ادي 

خالل برامج وطنية �شاملة تطبق على ار�س ال�اقع يف 

ظل وج�د فر�شة براجمية جادة نح� هذا العمل، من�هاً 

ال�شيا�شي  العمل  يف  وامل���راأة  ال�شباب  م�شاركة  تعزيز  اأن 

م�اقع  اإىل  لل��ش�ل  القت�شادي  ال�اقع  تعزيز  يتطلب 

�شنع القرار.

وب���ن اأن ال������ش���ل مل��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة داخ���ل 

امل��ح��اف��ظ��ات ه���� ����ش���رورة وط��ن��ي��ة، حل���ث امل��ج��ت��م��ع على 

وال��ش�ل  امل�شاركة  ت��شيع  لتحقيق  الفاعلة  امل�شاركة 

ال�شباب  على  بالرتكيز  املجتمع  م��ن  اأك��رب  �شريحة  اإىل 

املتحدة  الأمم  اأن خ��رباء  الإعاقة، م�شيفا  وامل��راأة وذوي 

اأ�شادوا مبا �شرنا به يف ملف حق�ق الإن�شان، ونتطلع نح� 

جمال�س برملانية ق�ية؛ حتقيقاً للم�شلحة ال�طنية.

وحتدث عزايزة عن م�شاركة ال�شباب بالعمل ال�شيا�شي 

اإق���رار نظام الن�شاط  اأخ���ريا  داخ��ل اجل��ام��ع��ات، حيث مت 

ال�����ش��ب��اب وطلبة  ب��ه��دف حتفيز  احل��زب��ي يف اجل��ام��ع��ات، 

ر�شالة  وب��ث  احلزبي  بالعمل  الن��خ��راط  على  اجلامعات 

تعزيز  اأم��ام  الي�م  اأننا  من�هاً  ذل��ك،  نح�  لهم  طماأنينة 

وت�شمن  للمدار�س  ال��ذه��اب  خ��الل  م��ن  امل�شاركة  فكرة 

منهاج الرتبية املدنية لطلبة املدار�س لل�شفن العا�شر، 

واحلادي ع�شر.

وبن اأن ال�زارة والهيئة امل�شتقلة لالنتخاب يف م�شار 

لعملية  �شمانة  اإل��ي��ه��ا  الأح����زاب  �شجل  ون��ق��ل  م�����ش��رتك، 

ال��ق��ان���ن،  امل�����ش���ؤول��ة ع��ن تطبيق  احل���ك��م��ة فهي اجل��ه��ة 

والربامج  الأن�شطة  تطبيق  يف  فيكمن  ال����زارة  دور  اأم��ا 

والتفاعل مع هذه الأحزاب.

�شركاء  م�ؤ�ش�شة  مديري  هيئة  رئي�س  رحبت  بدورها، 

الأردن، رمي بدران، بامل�شاركن يف امل�ؤمتر، والذي ينعقد 

بتعزيز  ُي��ع��ن��ى  “اأثر” ال����ذي  م����ؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 

احلريات وامل�شاركة ال�شيا�شية يف املجتمع املحلي.

واأ�شارت بدران اإىل اأن هذا امل�ؤمتر ياأتي يف ظل اإطالق 

م�شروع “اأثر” الذي ي�ؤكد التعاون مع ال�شركاء لتحقيق 

ال��ع��الق��ة امل��ث��م��رة ب��ن الأط�����راف ك��اف��ة، واإي�����ش��ال �ش�ت 

امل�اطنن بجميع املجالت، واإجناح التجربة يف م�اجهة 

التحديات والبناء على ما �شبق من برامج وور�شات عمل 

وجه�د حثيثة لتحقيق الهدف.

الأو���ش��ط  لل�شرق  الإقليمي  امل��دي��ر  اأ���ش��ار  جانبه،  م��ن 

و���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا مل��ن��ظ��م��ة ف��ري��دري�����س ن���اوم���ان، ج����رج 

احلرية  بتط�ير  معنية  م�ؤ�ش�شته  اأن  اإىل  دي��ه��ان��ريت، 

انخرط  اإذا  وتنجح  تعمل  وال�شيا�شات  الإن�شان،  وحق�ق 

الأفراد يف العمل، ونحن نق�م بهذه الأعمال يف خمتلف 

الأقاليم والدول مبا فيها الأردن.

الأف���راد  ت�شجيع  يف  تتمثل  اأمامنا  امل��ه��ام  اأن  واأ���ش��اف 

كما  وال���ربمل���اين،  ال�شيا�شي  ال��ع��م��ل  يف  الن���خ���راط  ع��ل��ى 

امل�شروع والتفاعل معه، والبحث عن  نتطلع لإب��راز هذا 

حل�ل لأية معيقات وحتديات يف ملف احلريات وحق�ق 

الإن�شان.

عبده  عبداهلل  امل�شروع  من�شق  ق��دم  الفعالية  وخ��الل 

عر�شاً ملراحل م�شروع “اأثر” واأن�شطته.

بعن�ان:” واق��ع  ح���اري��ت��ان  جل�شتان  امل���ؤمت��ر  وتخلل 

ال��ف��ر���س  املحلي”  امل�����ش��ت���ى  ع��ل��ى  ال�شيا�شية  امل�����ش��ارك��ة 

حت��دي��ث  ب��ع��د  “ماذا  ب��ع��ن���ان:  واأخ�����رى  والتحديات”، 

املنظ�مة ال�شيا�شية”.

عزايزة: توسيع المشاركة السياسية أبرز أولويات الدولة األردنية

خبراء ومراقبون: المؤشرات طبيعية وال تغيير ملموس
هل نجحت الخطة التسويقية لـ »السياحة«

 بمونديال قطر
نب�ض البلد  – دالل عمر 

وزير  عنها  اأعلن  التي  الت�ش�يقية  اخلطة  ت��زال  ل 

ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  ورئي�س  الفايز  نايف  ال�شياحة 

ال��دك��ت���ر ع��ب��د ال����رزاق ع��رب��ي��ات ح����ل ج���ذب جماهري 

حبي�شة  حاليا  قطر  يف  امل��ق��ام  ال��ع��امل  ك��اأ���س  م���ن��دي��ال 

ن�شب  اإل��ي��ه  ت�شري  م��ا  اإىل  نظرا  ي��ذك��ر،  اإجن���از  اإي  دون 

احل���ج����زات ال��ف��ن��دق��ي��ة م��ن اإرت���ف���اع اإع���ت���ربه اخل���رباء 

ال�����ش��ن���ات  ع��ن  تغيري  اأي  ي�شهد  ومل  طبيعي  اإرت���ف���اع 

ال�شابقة. 

واأ�شاف�ا ل� النباط، ان ن�شب احلج�زات يف الفنادق 

م�ؤ�شر  يف  طبيعية  الفنادق  جمعية  اإح�شائية  بح�شب 

اإرتفاعات ميكن  الإرتفاع، م�شريين اإىل انها مل ت�شهد 

ال�زير  به  بعك�س ما حتدث  �شياحية،  ب� ث�رة  ت�شميتها 

ح�ل خطة ال�زارة يف جذب جماهري م�نديال قطر.  

عبد  الدكت�ر  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  رئي�س  وك��ان 

الرزاق عربيات قال يف ت�شريحات �شحفية اأن اخلطة 

ال��ت�����ش���ي��ق��ي��ة ال��ت��ي مت الت���ف���اق ع��ل��ي��ه��ا ت�����ش��م��ل ث��الث��ة 

قبل  الأردن  يف  ال�شائح  لإق��ام��ة  م�جه  الأول  ب��رام��ج؛ 

اأثناء  ح�ش�ر مباريات كاأ�س العامل، والربنامج الثاين 

بعد  �شيك�ن  الثالث  الربنامج  واأخريا  املباريات،  فرتة 

انتهاء امل�نديال وقبل ع�دة ال�شياح اإىل بلدانهم.

ويف ال�شياق قال الناطق الإعالمي ل� جمعية الفنادق 

الأردنية حممد القا�شم ان ن�شب احلج�زات الفندقية 

يف اململكة لل�شهرين املا�شين للعا�شمة عمان يف اأيل�ل 

 ،55% اإىل  لت�شل  التايل  ال�شهر  وارتفعت يف   50%
%61 وارتفعت  م�شريا اإىل اأنها كانت يف البحر امليت 

يف ال�شهر التايل اإىل %73، ويف البرتا كانت يف اأيل�ل 

بن�شبة %49 لرتتفع اإىل %69 يف ال�شهر التايل.

وارتفعت   41% مادبا  يف  كانت  الن�شبة  اأن  وتابع   

ب��اق��ي  ويف  الأول،  ت�����ش��ري��ن  يف   66% اإىل  ل��ت�����ش��ل 

 25% اأيل�ل  يف  احلج�زات  ن�شب  �شجلت  املحافظات 

لرتتفع %1 يف ال�شهر املقبل بن�شبة 26%.

وت�شت�شيف قطر نهائيات بط�لة كاأ�س العامل لكرة 

القدم خالل الفرتة من 21 ت�شرين الثاين )ن�فمرب( 

اإىل 18 كان�ن الأول )دي�شمرب( املقبلن.

األميرة دانا فراس تؤكد أهمية رفع الوعي بالتراث الوطني

مركز اإلنعاش القلبي الرئوي يحصل على اعتماد اميركي

نب�ض البلد  - الزرقاء 

رئي�شة  ف���را����س،  دان���ا  الأم�����رية  �شم�  اأك����دت   

ج��م��ع��ي��ة امل��ج��ل�����س ال���ع���امل���ي ل��ل��م��ع��امل وامل����اق���ع 

الي�ن�شك�  و���ش��ف��رية  الأردن(،   - )اي��ك���م������س 

للن�ايا احل�شنة للرتاث الثقايف، اأم�س الثالثاء، 

مع  تفاعلية  ح����اري���ة  تعريفية  جل�شة  خ���الل 

اأهمية دور اجلمعية  الها�شمية،  طلبة اجلامعة 

امل���اق��ع  على  للحفاظ  ال���ع��ي  م�شت�ى  رف��ع  يف 

املمار�شات  باأف�شل  اململكة  يف  الأث��ري��ة  وامل��ع��امل 

العلمية، وعملها مع الهيئات وامل�ؤ�ش�شات املحلية 

امل�اقع  هذه  اإدارة  �ش�ية  لرفع  املعنية  والعاملية 

مبا ين�شجم مع املعايري الدولية، وزيادة ال�عي 

لأهميتها ل�شرائح املجتمع كافة.

واأك��������دت ����ش���م����ه���ا، خ�����الل اجل���ل�������ش���ة، ال��ت��ي 

الزب�ن  ف�از  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  ح�شرها 

ونائبه الدكت�ر �شلطان املعاين، اأهمية التعاون 

ب���ن اجل���ام���ع���ة واجل��م��ع��ي��ة يف اإع�������داد ر���ش��ائ��ل 

ال��ع��ل��ي��ا املعنية  ال���درا����ش���ات  ل��ط��ل��ب��ة  امل��اج�����ش��ت��ري 

ان�شمام  واأهمّية  والآث���ار،  وال���رتاث  بال�شياحة 

لل�شياحة  ران���ي���ا  امل��ل��ك��ة  ك��ل��ي��ة  اأ����ش���ات���ذة وط��ل��ب��ة 

ع�ش�ية  اإىل  العمارة  هند�شة  وق�شم  وال���رتاث 

اجلمعية.

اجلمعية  م�شاهمة  ع��ن  ���ش��م���ه��ا  وحت��دث��ت 

بالتعاون مع اجلهات املعنية يف اإدراج جمم�عة 

امل���اق��ع الأردن���ي���ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال����رتاث العاملي 

الر�شا�س،  واأم  عمرة،  وق�شري  البرتاء،  وه��ي: 

املغط�س/املعم�دية،  وم�قع  رم،  وادي  وحممية 

ال��ت�����ش��ام��ح  ال�شلط– م��دي��ن��ة  م��دي��ن��ة  واأخ������ريا 

واأ�ش�ل ال�شيافة احل�شرية.

واأ�شارت اإىل ما تق�م به اجلمعية وال�شركاء 

والرتاثية  الأث��ري��ة  اجلمال  اأم  مدينة  اإدراج  يف 

على قائمة الرتاث العاملي.

اجل���م���ع���ي���ة  اأن  �����ش����م�����ه����ا  واأو��������ش�������ح�������ت 

منظمة  ه��ي   ،)ICOMOS- Jordan(

واخل��رباء  املهنين  اإ���ش��راك  اإىل  تهدف  وطنية 

على  للحفاظ  والآث���ار  بالرتاث  املخت�شن  من 

الرتاث الثقايف واملادي يف الأردن، وبناء �شراكات 

اإدارة الرتاث  التعاون وحت�شن معايري  لتعزيز 

واملمار�شة،  البحث  خ��الل  م��ن  عليه  واحل��ف��اظ 

بالإ�شافة اإىل الت�عية وبناء القدرات والتن�شيق 

والت�شاور للحفاظ على تراث الأردن الثقايف.

ن�����ش��اط��ات م��ت��ع��ددة  اإىل  ���ش��م���ه��ا  واأ�����ش����ارت 

التدريب  ومنها  اجلمعية،  تنظمها  ومتن�عة 

العلمي  والن�شر  النقا�شية  وال��ن��دوات  والت�عية 

اأن جميع  ال��دويل، م�ؤكدة  وال��زي��ارات والتعاون 

الأن�����ش��ط��ة ل��ه��ا م�����ش��اه��م��ات اإي��ج��اب��ي��ة ك��ب��رية يف 

ق���درات  ورف����ع  الأردين  ال��ث��ق��ايف  الإرث  جم���ال 

الأع�شاء من الطلبة والأ�شاتذة واخلرباء.

من جانبه، قال الدكت�ر الزب�ن اإن املحافظة 

طريق  ع��ن  اإل  يتحقق  ل  املجتمع  ك��ي��ان  ع��ل��ى 

اإذ  اأك��م��ل وج���ه،  ال��ث��ق��ايف على  حتقيق الن��دم��اج 

اأ�شا�شياً من مرتكزات  اأن الرتاث ي�شكل مرتكزاً 

دور  م���ؤك��داً  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الثقافية  التنمية 

تر�شيخ  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف  وامل���ؤ���ش�����ش��ات  اجل��ام��ع��ات 

الرتاث ال�طني، وباأن تك�ن ركيزة ي�شتند اإليها 

املجتمع يف املحافظة على تراثه.

بدوره، قال عميد كلية امللكة رانيا لل�شياحة 

اإن اجلامعة  وال��رتاث، الدكت�ر فرا�س عالونة، 

اأن�����ش��ط��ت��ه��ا  ال���ه���ا����ش���م���ي���ة حت����ر�����س يف ج���م���ي���ع 

زيادة معارف وخربات طلبتها  وفعالياتها على 

واأ���ش��ات��ذت��ه��ا، خ��ا���ش��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����س الأن�����ش��ط��ة 

املتعلقة بالرتاث واملحافظة عليه.

بدوره، تطرق نائب رئي�س ايك�م��س الأردن، 

ال��دك��ت���ر حم��م��د ال��ن��ج��ار، اإىل دع���م وم�����ش��ان��دة 

اجلمعية جلميع اجلهات وال�زارات وامل�ؤ�ش�شات 

واحلفاظ  وال��رتاث  ال�شياحة  قطاع  يف  العاملة 

عليها، اإذ اأنها ذراع ا�شت�شاري للي�ن�شك� يف تقييم 

امل�اقع الرتاثية العاملية.

اأب�  لينا  املهند�شة  الباحثة  حتدثت  حن  يف 

�شليم، من ايك�م��س الأردن، ح�ل الأثر الكبري 

اجلذب  على  والرتاثية  الأثرية  امل�اقع  لإدراج 

مدينة  زوار  ارت���ف���ع  اإذ  الأردن،  يف  ال�����ش��ي��اح��ي 

العاملي  ال��رتاث  قائمة  اإدراج��ه��ا يف  بعد  ال�شلط 

خالل �شهر اإىل 45 األف زائر، بينما كان العدد 

قبل اإدراجها 5 اآلف زائر �شن�ًيا.

  نب�ض البلد  – عمان 

ح�شل مركز الإنعا�س القلبي الرئ�ي التابع 

ل������زارة ال�����ش��ح��ة ع��ل��ى الع��ت��م��اد ال��ر���ش��م��ي من 

جمعية القلب المريكية لتدريب ك�ادر ال�زارة 

على هذا الن�ع من الإنعا�س املتقدم .

وقال وزير ال�شحة خالل رعايته حفال بهذه 

الأردن  يف  الإ�شباين  ال�شفري  بح�ش�ر  املنا�شبة 

ال�كالة  بعثة  مدير  ونائب  ل�كا�س،  دي  ميغيل 

الأمريكية للتنمية الدولية اإميلي كرونيك “اإّن 

اعتماد جمعية القلب الأمريكية ملركز النعا�س 

القلبي الرئ�ي مُيثِّل خط�ة كبرية �شمن التزام 

ممار�شي  مل��ه��ارات  امل�شتمر  بالتح�شن  ال�����زارة 

الرعاية ال�شحية يف الأردن.

واأك������د ان ال��������زارة ت�����يل ت���دري���ب ك����ادره���ا 

ال�شحية اهتماما كبريا لتاأهيلها ورفع كفاءتها، 

ومب����ا ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى ج������دة اخل���دم���ة امل��ق��دم��ة 

اأّن  اإىل  لفتا  ال����زارة،  م�شت�شفيات  يف  للمر�شى 

ا�شتحداث املركز التدريبي لربامج دعم احلياة 

ال�شحية  الك�ادر  اأح��دث نقله ن�عية يف تدريب 

على برامج دعم احلياة املعتمدة.

واأ�شار اىل اأّن املركز عقد ما يزيد على 550 

دورة تدريبية لدعم احلياة الأ�شا�شية واملتقدمة 

وف���ق اأح�����دث امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة وامل��ع��ت��م��دة من 

جمعية القلب المريكية مت خاللها تدريب ما 

ال�شحية  ال��ك���ادر  من  م�ظف  األفي  على  يزيد 

م��ن جمعية  املعتمدة  احل��ي��اة  دع��م  ب��رام��ج  على 

القلب المريكية، وتدريب 6 اآلف من الك�ادر 

ال�����ش��ح��ي��ة ع��ل��ى ب���رام���ج دع����م احل���ي���اة امل��ع��ت��م��دة 

حملياً.

وثّمن اله�اري الدعم املقدم من قبل ال�كالة 

الأمريكية للتنمية الدولية وال�كالة ال�شبانية 

ل��ل��ت��ع��اون ال������دويل م���ن اأج�����ل ال��ت��ن��م��ي��ة ل������زارة 

ال�شحة.

اله�اري ودي ل�كا�س وكرونيك على  واّطلع 

قبل  من  املنفذة  املركز  وجتهيز  جتديد  اأع��م��ال 

وال�كالة  الدولية  للتنمية  الأمريكية  ال�كالة 

الإ�شبانية للتعاون الدويل من اأجل التنمية.

ال�كالة  اأّك��دت نائب مدير بعثة  من جهتها، 

اأن  كرونيك  اإميلي  الدولية  للتنمية  الأمريكية 

“بناء قدرات العاملن ال�شحين يف الأردن اأمر 
وحماية  ال�شحية  باخلدمات  للنه��س  اأ�شا�شي 

الأرواح يف جميع اأنحاء اململكة.

الدولية  للتنمية  الأمريكية  ال�كالة  وجتمع 

النظام  لتعزيز  الأم���د  ط�يلة  �شراكة  والأردن 

ال�����ش��ح��ي يف امل��م��ل��ك��ة وحت�����ش��ن ج�����دة خ��دم��ات 

الرعاية ال�شحية.”

ال�����ش��ف��ري الإ���ش��ب��اين يف الأردن  ب�����دوره، ق���ال 

�شريكاً  ت��ع��د  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  “اإن  ل���ك��ا���س  دي  ميغيل 

را�شخاً  اإمي��ان��اً  وت�ؤمن  ل���الأردن،  وملتزماً  وثيقاً 

اأف�شل  ب���اأن العمل م��ع احل��ك���م��ة الأردن���ي���ة ه��� 

طريقة للم�شي قدماً يف حتقيق اأهداف التنمية 

العامة  اخل��دم��ات  تعزيز  خ��الل  م��ن  امل�شتدامة 

ل��ل��ج��م��ي��ع، ل���ذا ت��دع��م اإ���ش��ب��ان��ي��ا حت�����ش��ن �شحة 

ت��ع��زي��ز منظ�مة  الأردن����ي����ن وال��الج��ئ��ن ع���رب 

ال��دع��م  ال��ع��ام��ة يف الأردن م��ن خ���الل  ال�����ش��ح��ة 

املايل بن احلك�مات واملقدم اإىل وزارة ال�شحة 

اإدارة  يف  الالمركزية  وتعزيز  قدراتها  لتدعيم 

اأجل  من  الأ�شا�شية  ال�شحية  الرعاية  وتقدمي 

حتقيق التغطية ال�شحية ال�شاملة”.

وح�شل املركز التدريبي لربامج دعم احلياة 

التابع ل�زارة ال�شحة على اعتماد جمعية القلب 

املتقدم  احلياة  دع��م  دورات  لتقدمي  الأمريكية 

ب��دع��م م��ن م�شروع  ال��دم���ي��ة  للقلب والأوع��ي��ة 

من  امل��م���ل  املحلية  ال�شحية  النظم  ا�شتدامة 

ال�كالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ي�فر 

دعم  ل���دورات  ومتقدماً  اأ�شا�شياً  ت��دري��ب��اً  امل��رك��ز 

ودعم  الدم�ية  والأوعية  للقلب  املتقدم  احلياة 

لإنقاذ  م�شّممة  برامج  وه��ي  الأ�شا�شي،  احلياة 

الأرواح يف احلالت الطبية الطارئة.

وي�����ش��م امل���رك���ز ال�����ذي ي��ع��م��ل حت���ت ا����ش���راف 

م��دي��ري��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب ال��ط��ب��ي ب�����زارة 

احلياة  دع��م  ل��ربن��ام��ج  م��درب��ن  �شبعة  ال�شحة 

اعتمادهم  مّت  الدم�ية  والأوعية  للقلب  املتقدم 

م��ن ق��ب��ل جمعية ال��ق��ل��ب الأم��ريك��ي��ة، وي��ه��دف 

ع��ايل اجل���دة جلميع  اإىل ت�فري تدريب  املركز 

ال�شحة  وزارة  م�شت�شفيات  يف  الطبية  ال��ك���ادر 

والبالغ عددهم نح� 25000.

ب��رام��ج دعم  ال��ت��دري��ب على  اأّن م��رك��ز  ي��ذك��ر 

 2021 ع��ام  احل��ايل  تاأ�ش�س يف م�قعه  احل��ي��اة 

بدعم من ال�كالة الأمريكية للتنمية الدولية، 

يف اإطار امل�شاعدات الأمريكية املمتدة منذ عق�د 

قدم  حيث  اململكة،  يف  ال�شحية  الرعاية  لقطاع 

م�شروع ا�شتدامة النظم ال�شحية املحلية املمّ�ل 

من ال�كالة للمركز اأدوات تدريبية ودمى خا�شة 

ب��امل��ح��اك��اة وم������اد ت��دري��ب��ي��ة خ��ا���ش��ة ب��ت��دري��ب��ات 

الدم�ية  والأوع��ي��ة  للقلب  املتقدم  احلياة  دع��م 

وتدريب دعم احلياة الأ�شا�شي.

يف  املتخ�ش�شن  م��ن  امل��ئ��ات  امل�����ش��روع  ودرب 

دع���م احل��ي��اة  م���ه���ارات  ع��ل��ى  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 

الأ�شا�شية.



النجار تطلع على التحضيرات لحفل ختام 
احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية

نب�ض البلد  – اربد 

�طلعت وزيرة �لثقافة هيفاء �لنجار، �أم�س 

�لثالثاء، على �لرتتيبات �ملتعلقة بحفل ختام 

 ،2022 �لعربية  للثقافة  عا�صمة  �إربد  فعالية 

و�لذي �صيقام يف 13 �ل�صهر �ملقبل، مبركز �إربد 

�لثقايف.

ملحافظة  زيارتها  خالل  �لنجار  و��صتمعت 

�إربد، من رئي�س �ملكتب �لتنفيذي لالحتفالية 

�إربد  ثقافة  ومدير  �لبطاينة  منذر  �ملهند�س 

�جلارية  �لتح�صري�ت  �إىل  �خل��و�ل��دة،  عاقل 

حلفل �خلتام وتفا�صيله.

كما ز�رت �لنجار بيت �لأديب �لر�حل �أديب 

عبا�صي مبنطقة �حل�صن، حيث ��صتمعت �إىل 

�إيجاز حول �لبيت �لذي يعد �أحد �أبرز �لبيوت 

�لقدمية يف �ملنطقة.

وقالت يف ت�صريح �صحفي ، �إن بيت �لأديب 

ومكانية  ثقافية  قيمة  ل��ه  عبا�صي  �ل��ر�ح��ل 

كبرية وما تركه �لر�حل من �إرث �أدبي وثقايف 

ي�صجل ح�صور� على �ل�صاحة �ملحلية و�لعربية 

وفل�صفة  و�صعر  )ق�صة  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 

وعلوم طبيعية، وغريها(.

�لرعيل  ت��ويل  �لثقافة  وز�رة  �أن  و�أ�صافت 

�لأول من �لأدباء و�لكتاب �لأردنيني �لهتمام 

�ملطلق من خالل �إعادة ن�صر نتاجهم �لأدبي، 

وج��ع��ل ب��ي��وت��ه��م �ل���رت�ث���ي���ة �ل��ق��دمي��ة م����ز�ر�ً 

ثقافياً للمجتمع �ملحلي.

وخ�����الل �ل����زي����ارة �ل��ت��ق��ت �ل��ن��ج��ار رئ��ي�����س 

جمعية �لأنرثوبولوجيني �لأردنيني �لدكتور 

حم��م��د ج�������ر�د�ت �ل�����ذي حت����دث ب������دوره عن 

�لأديب عبا�صي وفل�صفته �لأدبية و�لفكرية.

ت��ف��ق��دت خ����الل ج��ول��ت��ه��ا مبحافظة  ك��م��ا 

�إربد مر�كز بيع كتب مكتبة �لأ�صرة �لأردنية 

�إرب���د  م��رك��ز  للجميع يف  �ل���ق���ر�ءة  وم�����ص��روع 

�لثقايف.
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صندوق المعونة يحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

النمري: العمل الحزبي تجاوز االنغالق االيدولوجي

البلقاء التطبيقية وشركة صقر للروبوتات الذاتية يوقعان مذكرة تفاهم 

نب�ض البلد  – عمان 

�ح��ت��ف��ل ���ص��ن��دوق �مل��ع��ون��ة �ل��وط��ن��ي��ة، �أم�����س 

�صد  �لعنف  ملناه�صة  �لعاملي  باليوم  �ل��ث��الث��اء، 

�ملر�أة.

رئي�س  �لجتماعية  �لتنمية  وزي���رة  و�أك����دت 

ب��ن��ي  وف������اء  �مل���ع���ون���ة،  ����ص���ن���دوق  �إد�رة  جم��ل�����س 

م�����ص��ط��ف��ى، خ�����الل رع���اي���ت���ه���ا �لح����ت����ف����ال، �أن 

ي�صهمون  �لعام  �لقطاع  موؤ�ص�صات  يف  �لعاملني 

يف  مثنية  و�جتماعيا،  �قت�صاديا  �مل���ر�أة  بتمكني 

�لوقت ذ�ته على جهود موظفات �ل�صندوق.

من جانبها، بينت مديرة عام �صندوق �ملعونة 

�لوطنية، ختام �ل�صنيكات، دور �جلميع يف تنفيذ 

منظومة  لبناء  �ل��ر�م��ي��ة  �لوطنية  �ل�صيا�صات 

لأهمية  م�صرتك  تفاهم  على  ت�صتند  ت�صاركية 

للعنف  حد  بو�صع  تنادي  �لتي  �لعاملية  �حلملة 

�صد �لن�صاء.

يذكر �أن تعليمات �ملعونات �ملالية تن�س على 

�للتز�م ب�صروط حماية �لأ�صرة، وعدم ممار�صة 

�لطالبني لالنتفاع  �أفر�دها  �أحد  �أو  �لأ�صرة  رب 

�آخ��ر من �لأ���ص��رة بالعنف  �أو �ملنتفعني لأي ف��رد 

�لتقارير  �أثبتت  ح��ال  ويف  ب��اإي��ذ�ئ��ه،  �لت�صبب  �أو 

�لأمن  مديرية  يف  �لأ�صرة  حماية  عن  �ل�صادرة 

�ل���ع���ام، ع���ن ت��ع��ر���س رب �لأ�����ص����رة ل��زوج��ت��ه �أو 

�أو �لإي��ذ�ء، يتم حجب �ملعونة  �أطفاله بال�صرب 

�أفر�د  باقي  �أو  و�أطفاله  لزوجته  عنه وحتويلها 

بالعنف  للمت�صبب  �إعادتها  يجري  ول  �أ�صرته، 

�إل بعد م���رور ع��ام على �لأق���ل على  �لإي����ذ�ء  �أو 

�حلالة.

  نب�ض البلد  – اربد 

ق������ال �م������ني ع������ام �حل��������زب �ل����دمي����وق����ر�ط����ي 

�لجتماعي �لعني جميل �لنمري �ن �لعمل �حلزبي 

جتاوز �لنغالق �ليدولوجي و��صبح �كرث مرونة 

يف �لعمل �لقائم على روية و�قعية ولكنها ملتزمة 

باملبادئ و�لقيم �لتي يفرت�س �ن تقوم عليها.

و�������ص�����اف �ل����ن����م����ري خ������الل ل���ق���ائ���ه �لث���ن���ني  

�لفعاليات �ل�صعبية مبخيم �ل�صهيد عزمي �ملفتي 

بح�صور م�صوؤول �ملدر�صة �حلزبية �صلمان �لنقر�س 

وع��دد من �ع�صاء �حل��زب، �ن �لردن مير بحالة 

����ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت�����ص��ج��ع �ل��ع��م��ل �حل���زب���ي �ل��ر�جم��ي 

�ل��ذي �صي�صكل م�صتقبال �لر�فعة �لأق��وى للحياة 

ي�صتدعي  ما  وه��و  �ل�صمولية  و�لتنمية  �ل�صيا�صية 

�لأح���ز�ب  تثبت  كي  �ليجابي  �ملناخ  ه��ذ�  ��صتثمار 

نف�صها على �ر�س �لو�قع وك�صب �لتاأييد لر�جمها.

�ل�صاحة  �ل��ر�ه��ن��ة على  �حل��ال��ة  �ن  و����ص��ار �ىل 

ب���ني �لح�����ز�ب ذ�ت  �حل��زب��ي��ة تتطلب �لئ���ت���الف 

�لر�مج �ملتقاربة �ذ� ما �ر�دت �ن ت�صكل تاأثري� يف 

�لتو�صع  على  �لقائمة  �لرملانية  �حلياة  م�صتقبل 

�مل��ت��درج يف �مل��ق��اع��د �حل��زب��ي��ة و���ص��ول للحكومات 

�لرملانية.

ح��و�ري��ا  ل��ق��اء  �حل���زب  عقد  مت�صل  �صياق  ويف 

مو�صعا يف جامعة �ربد �لهلية كاأول ن�صاط حزبي 

بعد �قر�ر نظام �لعمل �حلزبي يف �جلامعات.

وتناول �لنمري يف �للقاء �لذي ح�صره رئي�س 

�جل��ام��ع��ة �ل��دك��ت��ور �ح��م��د �خل�صاونة و�ك���رث من 

�صوء  يف  �لردن  م�صتقبل  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   500

�ل�صيا�صية بني  �لتيار�ت  م�صروع �لتحديث وو�ق��ع 

�ملا�صي و�حلا�صر وفكر �لدميقر�طية �لجتماعية 

وم�صتقبلها كحزب �صيا�صي يف �لأردن.

و�أ���ص��ار �ىل ت��اري��خ �لح���ز�ب ب��ال��دول��ة �لردن��ي��ة 

ودور �لحز�ب �ليوم وعملها على ��صا�س بر�جمي 

يكونو�  �ن  �ىل  �ل�صباب  د�ع��ي��ا  �جل��ام��ع��ات،  د�خ���ل 

�ملاأمولة  و�لدو�ر  �لوطنية  �مل�صوؤولية  ق��در  على 

و�لع�صبيات  �لنق�صامات �جلهوية  بتجاوز  منهم، 

�ل�صيقة وتقدمي معاجلة و�قعية لالإ�صكاليات �لتي 

تو�جههم وم�صاكل �جلامعات و�لتعليم �لعايل.

ول��ف��ت م�����ص��وؤول �حل���زب يف �جل��ام��ع��ة �لطالب 

�مل��وق��ف �لي��ج��اب��ي و�لتعاون  حممد ج��م��اد�ت �ىل 

�ل��ذي تبديه �د�رة �جلامعة وهو ما يبدد م�صاعر 

�خلوف �لقدمية من �لعمل �حلزبي.

وعرت �د�رة �جلامعة عن جاهزيتها للتعامل 

و�نخر�ط  �جلامعات  �حلزبي يف  �لعمل  نظام  مع 

�لطلبة مب�صوؤولياتهم يف هذ� �جلانب و�نخر�طهم 

�ل�صيا�صية �حلزبية كونها �حلل �جلذري  باحلياة 

لالإ�صالح  �مل�صاحب  �ل�صيا�صي  �ل���ص��الح  لعملية 

�لقت�صادي.

نب�ض البلد  – ال�سلط 

و���ص��رك��ة  �لتطبيقية  �ل��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت 

“�صقر” للروبوتات �لذ�تية و�ملتخ�ص�صة يف جمال 
�لطائر�ت �مل�صرية، مذكرة تفاهم م�صرتكة تهدف 

لطلبة  و�لتاأهيل  �لتدريبية  �ل���دور�ت  توفري  �إىل 

تكنولوجيا  ��صتخد�م  جم��ال  يف  �جلامعة  كليات 

�لطائر�ت دون �لطيار. وبح�صب بيان عن �جلامعة، 

�أم�����س �ل��ث��الث��اء، فقد وق��ع �مل��ذك��رة ع��ن �جلامعة 

�صركة  وع��ن  �لعجلوين  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  رئي�صها 

“�صقر” �ملدير �لتنفيذي �ملهند�س يو�صف عمورة. 
ون�صت �لتفاقية على �لتعاون �مل�صرتك يف توجيه 

�جل��ام��ع��ة يف جم��ال  ك��ل��ي��ات  م��ن خمتلف  �لطلبة 

�ل��ط��ائ��ر�ت �مل�����ص��رية و �ل��ق��ط��اع��ات �مل��خ��دوم��ة من 

هذ� �لنوع من �لتكنولوجيا، حيث �صتعمل �صركة 

تاأهيل �لطالب من  مهمة  ت�صهيِل  “�صقر” على 
خالل بر�مج تدريبية وتوعوية خمتلفة، وتنظيم 

بانتد�ب  منتهية  �جلامعة  لطلبِة  علمية  زي���ار�ت 

جمموعة منهم للم�صاهمة بتنفيذ م�صاريع م�صح 

جوي �صيجري تنفيذها من قبل �صركة “�صقر” 

�أن  �ل��ع��ج��ل��وين  �ل��دك��ت��ور  ل�صالح �جل��ام��ع��ة.وب��ني 

�إط��ار جهود  ياأتي يف  �لتفاهم  �ملذكرة  توقيع هذه 

و�صعي �جلامعة �إىل بناء �صر�كات وعالقات تعاون 

م���ع خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات وخ��ا���ص��ة ت��ل��ك �ملعنية 

�حلديثة  �لتكنولوجيا  ��صتخد�م  يف  و�ملتخ�ص�صة 

و�ملتطورة؛ بهدف توفري تدريب يو�كب �لتطور�ت 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وي��ع��زز �مل���ه���ار�ت و�ل����ق����در�ت ل��دى 

�لتخ�ص�صات  يف  �لنظري  �جلانب  ورب��ط  �لطلبة 

�لتقنية بالتدريب و�لدور�ت �ملتخ�ص�صة وبالتايل 

تخريج طلبة على م�صتوى متميز ميتلكون �ملهار�ت 

و�لكفاءة �لتي متكنهم من �ملناف�صة يف �صوق �لعمل 

من خالل فتح �أ�صو�ق عمل جديدة لطلبة �جلامعة 

يف عدد من جمالت مهن �مل�صتقبل.
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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

) ميني ماركت ربة موؤاب ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )261592( با�سم 

) نور الدين زياد حمدان جرب ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد عبداللطيف حممد 

اجلندي ( 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

) ح�سانة غزل البنات ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )221472( با�سم 

)وليد حنا �سلطي حدادين( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )فاطمة حممد ح�سن اليا�سني( 

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

التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  امل�سجل  و   ) واال�ست�سارات  املحا�سبة  خلدمات  االبداع  دقة   (

لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) حداد  حممود  عبدالرحمن  زيد   ( با�سم   )268857( بالرقم 

ن�سر  تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب   ) ا�سعد  حممد  مراد  حممد   ( با�سم 

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

) معجنات �سينية ماما ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )248653( با�سم 

ا�سعد  احمد  فرا�س   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) حويلة  ابو  حممد  مروان  اروى   (

عبدالرازق ( 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 )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

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

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة االردنية للذكاء 

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

حمدودة حتت الرقم )56897( بتاريخ  2020/3/9  قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2022/8/20  املوافقة 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني قي�سر ابراهيم 

حممد ابو ريان م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – ال�سمي�ساين – 125 �سارع ال�سريف نا�سر بن جميل 

هاتف : 0795058303

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة 

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 1997 

وتعديالته ، يعلن م�سفي �سركة ا�سماعيل ابو طوق و�سريكه وامل�سجلة 

 2003/1/2 تاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل  الرقم )65476( يف  حتت 

قد  بال�سركة  ال�سركاء  جميع  بان   )200015750( الوطني  ورقمها 

وتعيني   2022/10/17 بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل  على  اتفقوا 

والتبليغ  للتبلغ  وعنوانه  لها  م�سفيا  طوق  ابو  �سعيد  ا�سماعيل  �سائد 

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

خلوي: )0795518127( �س.ب : ) ( الرمز الربيدي : ) ( 

الربيد االلكرتوين : 

م�سفي ال�سركة 

�سائد ا�سماعيل �سعيد ابو طوق  

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

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

ل�سركة  العامة  الهيئة  ب��ان  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

يف  لدينا  وامل�سجلة  العاملي  التجاري  للتداول  املا�سي  الربط 

 )9003( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

بتاريخ  2004/7/12  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد 

بتاريخ  2022/11/29  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية 

م�سفيا  فا�سل  حممد  ذي��اب  ع��الء  املحامي  وتعيني  اختيارية 

لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سارع مكة – دخلة ام ال�سماق – جممع رقم 14 – ط 1 

هاتف : 0799688554

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

رقم  ال�سركات  قانون  من  )264/ب(  امل��ادة  الحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الربط املا�سي للتداول التجاري العاملي 

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

 ) 9003 ( بتاريخ ) 2004/7/12(

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي عالء ذياب حممد فا�سل 

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع مكة – دخلة ام ال�سماق – جممع 

رقم 14 – ط 1 

هاتف : 0799688554

م�سفي ال�سركة

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

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   املالية  لال�ست�سارات  ال�سفري  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )14277( 

بتاريخ ) 2007/5/10(

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي عالء ذياب حممد فا�سل

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع مكة – دخلة ام ال�سماق – جممع 

رقم 14 – ط 1 

هاتف : 0799688554

م�سفي ال�سركة

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

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   ال�سيرباين  للذكاء  االردن��ي��ة  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 56897( 

بتاريخ ) 2020/3/9(

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : قي�سر ابراهيم حممد ابو ريان

ال�سريف  �سارع   125  – ال�سمي�ساين   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

نا�سر بن جميل 

هاتف : 0795058303

م�سفي ال�سركة

اعـــالن 

تدعو �سركة اجناز لالعمار واال�ستثمار ذ.م.م امل�سجلة بالرقم 

)7634( ال�سركاء ح�سور اجتماع هيئة عامة 

2022/12/8 ال�ساعه الثانية  غري عادي يوم اخلمي�س املوافق 

ظهرا يف مقر ال�سركة )�سارع االمرية ب�سمة – 

عمارة 194( ملناق�سة بع�س التعديالت يف غايات ال�سركة . 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200185289(

 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
وليد جالل حممد �سعدات عمر 

اياد حممد عبدالرحمن ابو دية 
زيد رائد احمد ال�سنيطي 

حممد عبدالرحمن ح�سن ابو دية 
ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد عبدالرحمن ح�سن ابو دية و�سركاءه 

بتاريخ   )122376( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 
2022/1/16

باإبالغ  وقام   2022/11/28 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 2022/11/29
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
*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات
د. وائل علي العرموطي

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

باأن �سركة الب�سمات الدولية لال�ست�سارات ذ.م.م م�سجلة لدينا يف 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )29607( 

بتاريخ )2012/8/16( 

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

بتاريخ )2022/11/28(

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 نا�سيف عكاوي و�سركاه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )35449( بتاريخ 

1994/1/26 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 مراقب عام الشركات

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

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

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

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

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )14277( بتاريخ  2007/5/10  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2022/11/29  

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

عالء ذياب حممد فا�سل  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سارع مكة – دخلة ام ال�سماق – جممع رقم 14 – ط 1 

هاتف : 0799688554

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن بيع

 وتنازل صيدليه
حمد  رم�سان  علي  حممد  انا  اعلن 

وج���دان  �سيدلية  ب��ي��ع  نيتي  ع��ن 

ال��ك��ائ��ن��ة يف حم��اف��ظ��ة  وي��ون�����س 

ال����زرق����اء/ ال��ر���س��ي��ف��ة  ال�����س��ارع 

فاطمة  ال�سيدالنية  اإىل  الرئي�سي 

���س��ال��ح اح��م��د ال�����س��راح��ن��ه مل��ن له 

اع���رتا����س م��راج��ع��ة ك��ات��ب ع��دل 

من  اي��ام   10 مدة  خالل  الر�سيفة 

تاريخ ن�سر هذا االعالن

08

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

) ميني ماركت ربة موؤاب ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )261592( با�سم 

) نور الدين زياد حمدان جرب ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد عبداللطيف حممد 

اجلندي ( 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

) ح�سانة غزل البنات ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )221472( با�سم 

)وليد حنا �سلطي حدادين( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )فاطمة حممد ح�سن اليا�سني( 

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

التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  امل�سجل  و   ) واال�ست�سارات  املحا�سبة  خلدمات  االبداع  دقة   (

لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) حداد  حممود  عبدالرحمن  زيد   ( با�سم   )268857( بالرقم 

ن�سر  تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب   ) ا�سعد  حممد  مراد  حممد   ( با�سم 

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

) معجنات �سينية ماما ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )248653( با�سم 

ا�سعد  احمد  فرا�س   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) حويلة  ابو  حممد  مروان  اروى   (

عبدالرازق ( 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 )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

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

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة االردنية للذكاء 

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

حمدودة حتت الرقم )56897( بتاريخ  2020/3/9  قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2022/8/20  املوافقة 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني قي�سر ابراهيم 

حممد ابو ريان م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – ال�سمي�ساين – 125 �سارع ال�سريف نا�سر بن جميل 

هاتف : 0795058303

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مصفي 
شركات التضامن والتوصية البسيطة 

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 1997 

وتعديالته ، يعلن م�سفي �سركة ا�سماعيل ابو طوق و�سريكه وامل�سجلة 

 2003/1/2 تاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل  الرقم )65476( يف  حتت 

قد  بال�سركة  ال�سركاء  جميع  بان   )200015750( الوطني  ورقمها 

وتعيني   2022/10/17 بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل  على  اتفقوا 

والتبليغ  للتبلغ  وعنوانه  لها  م�سفيا  طوق  ابو  �سعيد  ا�سماعيل  �سائد 

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

خلوي: )0795518127( �س.ب : ) ( الرمز الربيدي : ) ( 

الربيد االلكرتوين : 

م�سفي ال�سركة 

�سائد ا�سماعيل �سعيد ابو طوق  

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

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

ل�سركة  العامة  الهيئة  ب��ان  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

يف  لدينا  وامل�سجلة  العاملي  التجاري  للتداول  املا�سي  الربط 

 )9003( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

بتاريخ  2004/7/12  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد 

بتاريخ  2022/11/29  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية 

م�سفيا  فا�سل  حممد  ذي��اب  ع��الء  املحامي  وتعيني  اختيارية 

لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سارع مكة – دخلة ام ال�سماق – جممع رقم 14 – ط 1 

هاتف : 0799688554

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

رقم  ال�سركات  قانون  من  )264/ب(  امل��ادة  الحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الربط املا�سي للتداول التجاري العاملي 

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

 ) 9003 ( بتاريخ ) 2004/7/12(

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي عالء ذياب حممد فا�سل 

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع مكة – دخلة ام ال�سماق – جممع 

رقم 14 – ط 1 

هاتف : 0799688554

م�سفي ال�سركة

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

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   املالية  لال�ست�سارات  ال�سفري  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  )14277( 

بتاريخ ) 2007/5/10(

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي عالء ذياب حممد فا�سل

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع مكة – دخلة ام ال�سماق – جممع 

رقم 14 – ط 1 

هاتف : 0799688554

م�سفي ال�سركة

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

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   ال�سيرباين  للذكاء  االردن��ي��ة  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 56897( 

بتاريخ ) 2020/3/9(

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : قي�سر ابراهيم حممد ابو ريان

ال�سريف  �سارع   125  – ال�سمي�ساين   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

نا�سر بن جميل 

هاتف : 0795058303

م�سفي ال�سركة

اعـــالن 

تدعو �سركة اجناز لالعمار واال�ستثمار ذ.م.م امل�سجلة بالرقم 

)7634( ال�سركاء ح�سور اجتماع هيئة عامة 

2022/12/8 ال�ساعه الثانية  غري عادي يوم اخلمي�س املوافق 

ظهرا يف مقر ال�سركة )�سارع االمرية ب�سمة – 

عمارة 194( ملناق�سة بع�س التعديالت يف غايات ال�سركة . 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200185289(

 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
وليد جالل حممد �سعدات عمر 

اياد حممد عبدالرحمن ابو دية 
زيد رائد احمد ال�سنيطي 

حممد عبدالرحمن ح�سن ابو دية 
ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد عبدالرحمن ح�سن ابو دية و�سركاءه 

بتاريخ   )122376( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 
2022/1/16

باإبالغ  وقام   2022/11/28 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 2022/11/29
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
*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات
د. وائل علي العرموطي

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

باأن �سركة الب�سمات الدولية لال�ست�سارات ذ.م.م م�سجلة لدينا يف 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )29607( 

بتاريخ )2012/8/16( 

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

بتاريخ )2022/11/28(

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 نا�سيف عكاوي و�سركاه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )35449( بتاريخ 

1994/1/26 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 مراقب عام الشركات

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

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

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

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

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )14277( بتاريخ  2007/5/10  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2022/11/29  

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

عالء ذياب حممد فا�سل  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سارع مكة – دخلة ام ال�سماق – جممع رقم 14 – ط 1 

هاتف : 0799688554

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن بيع

 وتنازل صيدليه
حمد  رم�سان  علي  حممد  انا  اعلن 

وج���دان  �سيدلية  ب��ي��ع  نيتي  ع��ن 

ال��ك��ائ��ن��ة يف حم��اف��ظ��ة  وي��ون�����س 

ال����زرق����اء/ ال��ر���س��ي��ف��ة  ال�����س��ارع 

فاطمة  ال�سيدالنية  اإىل  الرئي�سي 

���س��ال��ح اح��م��د ال�����س��راح��ن��ه مل��ن له 

اع���رتا����س م��راج��ع��ة ك��ات��ب ع��دل 

من  اي��ام   10 مدة  خالل  الر�سيفة 

تاريخ ن�سر هذا االعالن
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ندوة الحماية االجتماعية العربية توصي بتنويع استثمارات 
صناديق الضمان

نب�ض البلد  – عمان 

�أو����ص���ت �ل���ن���دوة �إلإق��ل��ي��م��ي��ة ح���ول ت��ن��ّوع 

م�����ص��ادر �ل��ت��م��وي��ل وف���ر����ص �ل���ص��ت��ث��م��ار يف 

م��وؤ���ص�����ص��ة �ل��ت��اأم��ي��ن��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة ت��ع��زي��ز�ً 

لرب�مج �حلماية �لجتماعية �لتي �ختتمت 

�لتمويل  م�صادر  بتنويع  �لث��ن��ن   �عمالها 

م�صمونة  �أم����ان  �صبكة  �ع��ت��م��اد  خ���ال  م��ن 

�خلا�صة  �ل�صتثمار�ت  وتنويع  �لدولة،  من 

ب�صناديق �ل�صمان �لجتماعي .

ن��ظ��م��ت��ه��ا منظمة  �ل���ت���ي  �ل���ن���دوة  ودع�����ت 

�لعربية لل�صمان  �لعربية و�جلمعية  �لعمل 

�لعامة  �ملوؤ�ص�صة  مع  بالت�صارك  �لجتماعي 

ل��ل�����ص��م��ان �لج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى م���دى ي��وم��ن 

بال�صتثمار من خال �دو�ت م�صتقرة و�آمنة 

و �عتماد مبادئ وقو�عد �حلوكمة �لر�صيدة 

�ل�صمان  م��وؤ���ص�����ص��ات  دمي��وم��ة  ي�صمن  مب��ا 

و�لتاأمينات �لجتماعية.

و�لتجارة  �ل�صناعة  وزي��ر  مندوب  وق��دم 

و�ل��ت��م��وي��ن و�ل��ع��م��ل م���دي���ر ع����ام م��وؤ���ص�����ص��ة 

�ل�������ص���م���ان �ل����دك����ت����ور حم���م���د �ل����ط����ر�ون����ة 

بر�مج  متويل  ح��ول  �صرحا  �لفتتاح  خ��ال 

�حلماية و�ل�صرت�تيجية �لوطنية للحماية 

�لجتماعية وبر�مج �حلماية يف �لردن.

ك��م��ا �و���ص��ت �ل���ن���دوة ب���اإج���ر�ء �ل��در����ص��ات 

�لك��ت��و�ري��ة دوري���اً مع �لخ��ذ بعن �لعتبار 

و�لتغري�ت  و�ملالية  �لقت�صادية  �لتطور�ت 

�لدميوغر�فية، �إ�صافة �ىل ��صتحد�ث �نظمة 

و�أنظمة تكميلية �ختيارية  �لز�مية  تكميلية 

�لنظمة  بهذه  �لن��خ��ر�ط  على  و�لت�صجيع 

�حلقوق  وحتويل  �ل�صريبي،  �لتحفيز  عرب 

يف جم���ال �ل�����ص��م��ان �لج��ت��م��اع��ي ع��ن��د تنقل 

�ل�صخا�ص من دولة عربية �ىل �أخرى.

يف  ب��اخل��ارج  �لعاملن  ب��اإ���ص��ر�ك  وطالبت 

و�إن�����ص��اء  عربية  دول���ة  لكل  �لتقاعد  �أن��ظ��م��ة 

يف  بالعاملن  �جتماعي خا�ص  نظام �صمان 

�خل��ارج، ورقمنة نظم �حلماية �لجتماعية 

ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  �ىل  ب��ال��و���ص��ول  ي�صمح  مب��ا 

ت�صتهدف �لفئات �مل�صتحقة مع �لتاأكيد على 

�أهمية تن�صيق جهود �لدول �لعربية

�قت�صادية  بيانات موحده  قاعدة  لإن�صاء 

ل��ا���ص��ت��ج��اب��ات �ل�����ص��ري��ع��ة يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 

�لأزمات 

كما �أو�صت ب�صمول �لعمالة غري �ملنظمة 

بالتغطية �لجتماعية و�ل�صرت�صاد مبعايري 

�لعمل �لعربية و�لدولية و�لتجارب �لناجحة 

يف هذ� �ل�صاأن، و�ل�صتفادة من �لتكنولوجيا 

�لرقمية يف تطبيق �أ�ص�ص ومبادئ �ل�صتثمار 

يف �أمو�ل �لتاأمينات �لجتماعية .

و�أك��������دت �ل���ت���و����ص���ي���ات �أه���م���ي���ة �إ�����ص����ر�ك 

م���ن���ظ���م���ات �أ�����ص����ح����اب �ل���ع���م���ل وم��ن��ظ��م��ات 

�صياغة  يف  �حل��ك��وم��ات  ج��ان��ب  �ىل  �ل��ع��م��ل 

�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات �خل��ا���ص��ة ب��ت��ط��وي��ر نظم 

�حلماية �لجتماعية وت�صجيع �ل�صتثمار�ت 

�لجتماعي  �ل�صمان  �أنظمة  بن  �مل�صرتكة 

�ل���ع���رب���ي، و�إن���������ص����اء ����ص���ن���دوق ����ص��ت��ث��م��اري 

ملوؤ�ص�صات �ل�صمان �لجتماعي على م�صتوى 

�لعربي، وتعزيز �حلو�ر �لجتماعي  �لوطن 

�ل�ص��مان  ت�����ص�����ري��ع��ات  ت��ط��وي��ر  جم����الت  يف 

�ملتعلقة  �مل�����ص��������ت��ج��د�ت  ل��ت��و�ك��ب  وحت��دي��ث��ه��ا 

بالأزمات �حلالية �أو �مل�صتقبلية.

�ل���دول  تو�صياتها  يف  �ل��ن��دوة  دع���ت  ك��م��ا 

�ل��ع��رب��ي��ة �ىل �ل��ت�����ص��دي��ق ع��ل��ى �ت��ف��اق��ي��ات 

وعلى  بال�صمان  �ل�صلة  ذ�ت  �لعربية  �لعمل 

ب�صاأن   )3( رقم  �لتفاقية  �خل�صو�ص  وجه 

�لجتماعية  ل��ل��ت��اأم��ي��ن��ات  �لأدن�����ى  �مل�����ص��ت��وى 

�لعامل  ح��ق  ب�صاأن   )14( رق��م  و�لتفاقية 

�لعربي يف �لتاأمينات �لجتماعية عند تنقله 

للعمل يف �لأقطار �لعربية .

وز�ر�ت  م��ن  �ل��ن��دوة ممثلون  و���ص��ارك يف 

�لعمل ومنظمات �أ�صحاب �لعمل ومنظمات 

�ل��ع��م��ال يف �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة ب��الإ���ص��اف��ة �إىل 

�حت����اد �ل���غ���رف �ل��ع��رب��ي��ة و�لحت�����اد �ل���دويل 

لنقابات �لعمال �لعرب، وموؤ�ص�صات �ل�صمان 

�لج��ت��م��اع��ي و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة يف 

�لتنفيذي  �ملكتب  وك��ذل��ك  �لعربية،  �ل���دول 

�ل�����ص��وؤون  �ل��ع��م��ل وجم��ل�����ص  وزر�ء  مل��ج��ل�����ص 

لدول  �لتعاون  جمل�ص  دول  يف  �لجتماعية 

�لدولية  �لعمل  ومنظمة  �لعربية  �خلليج 

و�لإ�صكو�.

2022 /  11  /  30  الأربعاء 

موديز ترفع نظرتها المستقبلية ألربعة بنوك أردنية إلى إيجابية
نب�ض البلد – عمان 

رفعت وكالة موديز للت�صنيف �لئتماين، 

نظرتها �مل�صتقبلية من م�صتقرة �إىل �إيجابية 

لأرب��ع��ة ب��ن��وك �أردن���ي���ة، وف���ق �ل��ب��ي��ان��ات �لتي 

�طلعت عليها عمون.

رفعت  �لتي  �لبنوك  �إن  �ل��وك��ال��ة،  وق��ال��ت 

�لوكالة نظرتها �إىل �إيجابية للبنك �لعربي 

���ص م ع )�ل��ب��ن��ك �ل��ع��رب��ي(، وب��ن��ك �لإ���ص��ك��ان 

وكابيتال   ،  )HBTF( و�لتمويل  للتجارة 

�لقاهرة  وب��ن��ك   ،)CBOJ( �لأردين  بنك 

.)CAB( عمان

تتمتع  �ل���ود�ئ���ع  ت�����ص��ن��ي��ف��ات  �أن  وذك�����رت، 

�لأردين  �ملركزي  �لبنك  �لأج��ل لدى  طويلة 

�لنظرة  م��ع  يتما�صى  مب��ا  �إي��ج��اب��ي��ة،  بنظرة 

�لإيجابية للت�صنيفات �ل�صيادية.

�لإي��ج��اب��ي��ة  �مل�صتقبلية  �ل��ن��ظ��رة  وت�����ص��ري 

�ل��دول��ة  قبل  م��ن  �أع��ل��ى حمتملة  ق���درة  �إىل 

�ل�صيادية لدعم �لبنك، يف حالة �حلاجة، ما 

�صيعود بالفائدة على ت�صنيفات �لود�ئع لدى 

�لبنك

ل��ل��ت�����ص��ن��ي��ف  م����ودي����ز  وك����ال����ة  �أن  وي����ذك����ر 

�جلاري،  �ل�صهر  منت�صف  �أعلنت،  �لئتماين 

ع���ن رف����ع �ل��ت�����ص��ن��ي��ف �لئ���ت���م���اين �ل�����ص��ي��ادي 

B1-“ �لأج��ل من م�صتوى  ل���اأردن طويل 

وُي��ع��زى  “-B1�إيجابي”،  �ىل  م�صتقر” 

ت��غ��ي��ري �ل���ن���ظ���رة �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل�������اأردن �ىل 

�لأردن��ي��ة  �ل��ت��ز�م �حل��ك��وم��ة  �إيجابية يف ظ��ل 

ب��ت��ن��ف��ي��ذ ح���زم���ة و����ص��ع��ة م���ن �لإ����ص���اح���ات 

�لعامة،  �ملالية  جانب  يف  وخا�صة  �لهيكلية 

لاأردن  �لئتماين  �لو�صع  منح  �لذي  �لمر 

�ملرونة و�لقوة �لازمتن لرفع �لت�صنيف.

نجاح عملية االخالء الوهمي
 للبنك االسالمي االردني 

نب�ض البلد  – عمان 

�ل�صامي  �لبنك  تطبيق  م��ن  �ن��ط��اق��اً 

�ملهنية  و�ل�صحة  �ل�صامة  ملنظومة  �لردين 

ب���ات���خ���اذ �ل���ت���د�ب���ري �ل����ازم����ة �ل���ت���ي حت��ق��ق 

�ملخاطرللعن�صرين  م��ن  ت��ق��ل��ل  و  �ل��وق��اي��ة 

مع  بالتعاون  و  �لبنك  ق��ام  و�مل���ادي  �لب�صري 

�ملديرية �لعامة للدفاع �ملدين بتنفيذ جتربة 

�لعامة  �لد�رة  ملبنى  ناجحة  وه��م��ي  �خ���اء 

�لكائنفي �ل�صمي�صاين �صارع يعقوب �صروف،  

�ف��رت����ص��ي،  ح��ري��ق  وق���وع  �صيناريو  و���ص��م��ن 

بهدف تدريب وتاأهيل �ملوظفن على كيفية 

�ل��ط��ارئ��ة وعمليات  �ل��ت��ع��ام��ل م��ع �حل����الت 

�ملو�فق  �لثاثاء  ي��وم  �صباح  وذل��ك  �لخ��اء 

�لتا�صع و�لع�صرين من �صهر ت�صرين �لثاين.

�لرئي�ص  �صعيد  ح�صن  �ل��دك��ت��ور  وق���ال   

�ل�صامي  للبنك  �لعام  �ملدير   / �لتنفيذي 

�لردين �نطاقاً من تطبيق م�صرفنا �لعملي 

و�ل�صحة�ملهنية  �ل�����ص��ام��ة  م��ع��اي��ري  لأع��ل��ى 

وب���ث �ل���وع���ي �ل���ت���ام ب���ن م��وظ��ف��ي��ن��ا يف ح��ال 

حدوث �ي طارئ �و كو�رث طبيعية”ل�صمح 

�هلل”، ي��ك��ون �ل���ص��ت��ع��د�د و�جل��اه��زي��ة ل��دى 

جميع �ملوظفن يف �لبنك يف كيفية �لتعامل 

م��ع ع��م��ل��ي��ات �لخ����اء و�ل��ت��ع��ري��ف مب��خ��ارج 

�ل���ط���و�رئ ون��ق��اط �ل��ت��ج��م��ع، حل��ن و���ص��ول 

�أن فرق �ل�صامة  فرق �لدفاع �ملدين، مبيناً 

درج��ة  �على  على  �لبنك  يف  �ملُ�صَكلة  �لعامة 

من �جلاهزية و�حلرفية ،حيث مت تدريبهم 

�ل��غ��اي��ة م��ن قبل  ل��ه��ذه  ب��رن��ام��ج معد  �صمن 

�ملديرية �لعامة للدفاع �ملدين .

و�أ����ص���اد �ل��دك��ت��ور ح�����ص��ن ���ص��ع��ي��د بجهود 

��ال يف  م��دي��ري��ة �ل��دف��اع �مل��دن��ي��ل��دوره��م �ل��ف��عَّ

وت��دري��ب  �ل�صامة  ب���اإج���ر�ء�ت  �ل��وع��ي  ن�صر 

كيفية  على  �ملختلفة  �ملوؤ�ص�صات  يف  �لعاملن 

مو�جهة �ملخاطرحفاظاً على �صامة �لرو�ح 

و�ملمتلكات.

)األردني الكويتي( يوّزع المالبس
 على طالب مدارس في مادبا 

الصغّير: تأسيس صندوق مخاطر 
بتجارة عمان لمساعدة التجار

المتقاعدين العسكريين تطلق خدمة 
دكان المتقاعدين

نب�ض البلد  – عمان 

�لأ���ص��ب��وع  �ل��ك��وي��ت��ي  �لأردين  �ل��ب��ن��ك  ق���دم 

“ �أ����ص���دق���اء �لطلبة  مل���ب���ادرة  �مل��ا���ص��ي دع���م���اَ 

�لتنموية  �لأ���ص��ر  جمعية  ع��ن  �ملنبثقة   ،“
�خل���ريي���ة، و�مل��ه��ت��م��ة يف خ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع��ات 

و�لأ�صر �ملحتاجة يف حمافظة مادبا. 

وياتي دعم �لبنك ��صتمر�ر�ً لدوره �لفّعال 

يف جمال مكافحة �لفقر و�جلوع، �إىل جانب 

خمتلف  يف  �لتطوعي  للعمل  �ل���دوؤوب  دعمه 

�أن���ح���اء �مل��م��ل��ك��ة، وم���ن م��ن��ط��ل��ق �ه��ت��م��ام��ه يف 

يف  وخا�صة  �صر�ئحه،  بكافة  �ملجتمع  خدمة 

�ملناطق �لأقل حظاً.

ووزع عدد من موظفي �لبنك �ملتطوعن 

�مل���اب�������ص ع���ل���ى ط���ل���ب���ة ث�����اث م�����د�ر������ص يف 

�لأ�صر  جمعية  مع  بالتعاون  مادبا  حمافظة 

�ل���ت���ن���م���وي���ة �خل�����ريي�����ة، و����ص���ط �أج���������و�ء م��ن 

�أكرب �لأثر يف  �لت�صامن و�ملحبة؛ ما كان له 

و�لقائمن  وذوي��ه��م  �لأط��ف��ال  جميع  نفو�ص 

على هذه �حلملة.

�إ����ص���ر�ك  �أن  ع��ل��ى  �ل��ب��ن��ك  �إد�رة   و�أك������دت 

موظفيها يف هذه �حلملة ياأتي من باب رغبة 

�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  يف  �لإد�رة 

وحتفيز �ملوظفن على خدمة �ملجتمع.

نب�ض البلد  – عمان 

تخو�ص  �لتي  )�ل��ت��اج��ر(  كتلة  ع�صو  �أك��د 

�ن��ت��خ��اب��ات غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان ف��اح فتحي 

يف  للمخاطر  �صندوق  تاأ�صي�ص  �أن  �ل�صغرّي، 

غرفة جتارة عمان مل�صاندة �لتجار يف ظروف 

��صتثنائية على ر�أ�ص �لأولويات �لق�صوى.

تتعر�ص  ق��د  تاجر  �أي  �أن  �ل�صغرّي  وق��ال 

�لإر�دة  عن  وخارجه  عديدة  ملخاطر  �أعماله 

�آل��ي��ة  حمددة  وج��ود  يتطلب  ما  و�ل�صيطرة، 

ت�������ص���ان���ده ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى �إد�م���������ة جت���ارت���ه 

و��صتمر�ريتها.

كل  خ�����ص��رو�  �أن هنالك جت���ار�  �إىل  ول��ف��ت 

م���ا مي��ل��ك��ون ب�����ص��ب��ب ح��ري��ق ن��ت��ي��ج��ة لتما�ص 

ك��ه��رب��ائ��ي �أو غ���ريه، م��وؤك��د� ���ص��رورة �إغ��اث��ة 

هذه �لفئة بال�صكل �لذي ي�صمن ��صتمر�رية 

جتارتهم ونهو�صها من جديدة.

و�صدد �ل�صغرّي على �أن غرفة جتارة عمان 

لكن  �ل��ع��ام��ة،  �لهيئة  �أم����و�ل  ع��ل��ى  حري�صة 

�جلميع يتفق على �أهمية دعم �أع�صاء �لغرفة 

بال�صكل �ملطلوب.

م�صروعا  حتمل  )�لتاجر(  كتلة  �أن  وذك��ر 

حت��دي��ث��ي��ا ي���رك���ز ع���ل���ى حت��ق��ي��ق �مل����زي����د م��ن 

�لتاجر  م�صلحة  يف  ت�صب  �ل��ت��ي  �لإجن����از�ت 

بناء جديدة يف  �إىل مرحلة  بالغرفة  وتنتقل 

مئويتها �لثانية �لتي �صتدخلها �لعام �ملقبل، 

�لتي  �لق��ت�����ص��ادي  �لتحديث  روؤي���ة  ويحاكي 

�لقطاعات  تدعم  و��صعة  م��ب��ادر�ت  ت�صمنت 

�لتجارية و�خلدمية و�لزر�عية.

و�صدد �ل�صغرّي �أن غرفة جتارة عمان هي 

متعهدة  تاجر،  لكل  و�مل��اذ  �لتجار  كل  بيت 

ملو��صلة  �لعامة  �لهيئة  مع  �مل�صرتك  بالعمل 

�لبناء على �لإجناز�ت �ل�صابقة.

يذكر �أن كتلة )�لتاجر( �لتي ير�أ�صها خليل 

حممد �حل��اج توفيق، ت�صم كا من: حممد 

�أ�صامة طهبوب، وفاح فتحي �ل�صغرّي، وعاء 

ق��ا���ص��م دي���ر�ن���ي���ة، ون��ب��ي��ل حم��م��د �خل��ط��ي��ب، 

و�أجم��د حممد  �ملعاين  �صامل  و�لدكتور جهاد 

حممد  وبهجت  �صويلم(،  )�ب���و  �ل�صويلمين 

حمد�ن، وخطاب حممد �لبنا.

 نب�ض البلد- عمان 

 �أطلقت �ملوؤ�ص�صة �لقت�صادية و�لجتماعية 

للمتقاعدين �لع�صكرين و�ملحاربن �لقدماء 

�أم�ص �لثاثاء، خدمة بيع �ملو�د �لكهربائية   ،

من  مبا�صر  وب�صكل  �لع�صكرين  للمتقاعدين 

خ���ال ����ص��ت��ح��د�ث م��وق��ع دك����ان �مل��ت��ق��اع��دي��ن 

).)www.dukaanjo.com
وج�����اء �إط������اق ه����ذه �خل���دم���ة وف����ق ب��ي��ان 

ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة، ب���ه���دف ت�����ص��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ���ص��ر�ء 

�لأجهزة �لكهربائية على نظام �لأق�صاط بكل 

ي�صر و�صهولة، دون �حلاجة للح�صور �إليها �و 

يقل  ل  �أن  وُي�صرتط  �ملحافظات،  يف  مكاتبها 

���ص��ايف ر�ت���ب �مل��ت��ق��اع��د �ل��ع�����ص��ك��ري ع��ن 130 

دينار� م�صافاً �إليه قيمة �لق�صط �جلديد.

وق���ال م��دي��ر ع���ام �مل��وؤ���ص�����ص��ة �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن 

�مل���ت���ق���اع���د �ل���دك���ت���ور �إ����ص���م���اع���ي���ل �ل�����ص��وب��ك��ي، 

�إن��������ه وب�����ه�����دف ت�����ص��ه��ي��ل �لإج���������������ر�ء�ت ع��ل��ى 

عناء  تكبد  وع��دم  �ل�صاح،  رف��اق  �ملتقاعدين 

�ل�صر�ء  عملية  لإمت���ام  للموؤ�ص�صة  �حل�����ص��ور 

، مت ����ص��ت��ح��د�ث �مل��وق��ع �لإل���ك���رتوين ) دك��ان 

�ملبا�صر  �لبيع  خ��دم��ات  لتقدمي  �ملتقاعدين( 

نظام  وع��ل��ى  �لكهربائية  ل��ل��م��و�د  �إل��ك��رتون��ي��اً 

و�صول  �صامًا  و�صهولة  ي�صر  بكل  �لأق�صاط 

�أي��ة  حتمل  ب���دون  جم��ان��اً  �ملتقاعد  �إىل  �ملنتج 

ُكلف �إ�صافية ح�صب �ل�صعر �مُلعلن.

تتجه  �ل��ن��ي��ة  �أن  �إىل  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  و�أ�����ص����ارت 

لإ�����ص����ر�ك �ك����رب ع����دد مم��ك��ن م���ن �ل�����ص��رك��ات 

�لكهربائية  �مل��و�د  بيع  يف  �ملتخ�ص�صة  �لكربى 

و�حتياجات  رغبات  لتلبية  باملوقع  للم�صاركة 

�خل�����دم�����ات  �ىل  ل���ت�������ص���اف  �مل����ت����ق����اع����دي����ن، 

يخدم  مبا  �صابقاً  تقدمها  �لتي  �لإلكرتونية 

م�صلحة �ملنت�صبن و�ملنتفعن.

للموؤ�ص�صة  �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  �أن  ي��ذك��ر 

ت�صمل،  و�لتي  �لعديد من �خلدمات  يت�صمن 

�لقر�ص  �ل�صيار�ت،  قرو�ص  �لنت�صاب،  طلب 

�ل�صخ�صي، قرو�ص �مل�صاريع �ل�صغرية، �إ�صد�ر 

�إىل  �إ�صافة  �لل��ت��ز�م،  ك�صف  �ل��ر�ت��ب،  ق�صيمة 

�إم���ك���ان���ي���ة ت���ق���دمي ط��ل��ب �ل��ت��وظ��ي��ف و�حل���ج 

و�ل���ع���م���رة، وذل����ك ع���ن ط��ري��ق �ل���دخ���ول �إىل 

�ملوقع �لر�صمي و�إن�صاء ح�صاب لا�صتفادة من 

�خلدمات �ملتاحة 

ثالث كتل تتنافس بانتخابات غرفة تجارة عمان

القطاع التجاري في الطفيلة يعاني ركودا بنسبة %60

نب�ض البلد  – عمان 

خلو�ص  �لتجار  �صكلها  كتل  ث��اث  تتناف�ص 

جت��ارة  غرفة  �إد�رة  جمل�ص  ع�صوية  �نتخابات 

عمان، �لتي �صتجري �ل�صهر �ملقبل.

مرت�صحا   27 �لغرفة  �نتخابات  ويخو�ص 

بينهم �صيدتان، توزعو� على كتلة )عمان( �لتي 

ير�أ�صها حممد علي �لبقاعي وت�صم بع�صويتها 

�ل��ن��ائ��ب ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل��ع��و�ي�����ص��ة و�ل��دك��ت��ور 

�لطر�ونة  بثينة  و�ملهند�صة  مر�د  حيدر  يو�صف 

وم���ع���اذ �ل�����ص��ري��ف وع���ب���د�ل���رح���م���ن �ل��ن��اب��ل�����ص��ي 

وخالد  جرد�نة  منى  و�لدكتورة  زكريا  و��صرف 

عو�ص.

وير�أ�صها  )�لعطاء(  فهي  �لثانية  �لكتلة  �أما 

�أ���ص��ع��د �ل��ق��و����ص��م��ي، وع�����ص��وي��ة م���اه���ر ي��و���ص��ف 

ح�صونة  ع��اط��ف  و�ل��دك��ت��ور  �صيخة  �أب���و  وي��ا���ص��ر 

وه�����ص��ام �حل���دي���د وت��ي�����ص��ري �خل�����ص��ري وم��اه��ر 

�لطويل وعودة �لرحمي و�أحمد علو�ص.

و�ل��ك��ت��ل��ة �ل��ث��ال��ث��ة ه��ي )�ل��ت��اج��ر( وي��ر�أ���ص��ه��ا 

حممد  بع�صويتها،  وت�صم  توفيق،  �حلاج  خليل 

ونبيل  دير�نية  وعاء  �ل�صغري  وفاح  طهبوب 

�خل��ط��ي��ب و�ل���دك���ت���ور ج���ه���اد �مل���ع���اين و�أجم����د 

�ل�����ص��وي��ل��م��ي��ن )�ب���و ���ص��وي��ل��م( وب��ه��ج��ت ح��م��د�ن 

�لبنا. وخطاب 

عمان  جت��ارة  غرفة  �نتخابات  �أن  �إىل  ي�صار 

�ل�صهر  م���ن  �ل��ث��ال��ث  يف  �أن جت���رى  ل��ه��ا  حم���دد 

�مل��ق��ب��ل ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع �ن��ت��خ��اب��ات �ل��ق��ط��اع��ات 

�ل��ت��ج��اري��ة و�ل���غ���رف ب��ع��م��وم �مل��م��ل��ك��ة، ب��اأ���ص��ر�ف 

�ل��ه��ي��ئ��ة �مل�����ص��ت��ق��ل��ة ل���ان���ت���خ���اب، وق����د ت��ت��اأج��ل 

من  �لعا�صر  �إىل  عمان  جت��ارة  غرفة  �نتخابات 

�لن�صاب  �ك��ت��م��ال  ع���دم  �مل��ق��ب��ل يف ح���ال  �ل�����ص��ه��ر 

�لعامة للغرفة. �لقانوين للهيئة 

وي���ب���ل���غ ع�����دد �ل����ذي����ن ي���ح���ق ل���ه���م �لق�����رت�ع 

 18018 �ن��ت��خ��اب��ات غ��رف��ة جت����ارة ع��م��ان،  يف 

على  تتوزع  وخدمية  جتارية  وموؤ�ص�صة  �صركة 

عدد  يبلغ  حيث   ،10 �ل� �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 

من يحق لهم �لقرت�ع يف قطاع �ملو�د �لغذ�ئية 

 ،808 و�لإل��ك��رتون��ي��ات  و�ل��ك��ه��رب��اء   ،2307
 ،1299 و�لأل��ب�����ص��ة و�ل��ن��وف��وت��ي��ه و�مل��ج��وه��ر�ت 

 ،1518 و�ل�����ص��ح��ة و�لأدوي������ة وم�����ص��ت��ل��زم��ات��ه��ا 

و�لإن�صاء�ت ومو�د �لبناء 2759.

ك��م��ا ي��ب��ل��غ ع���دد م��ن ي��ح��ق ل��ه��م �لق����رت�ع يف 

ول��و�زم��ه��ا  �لثقيلة  و�لآل���ي���ات  �ل�����ص��ي��ار�ت  ق��ط��اع 

و�لأث����اث   ،291 و�مل�����ص��ريف  و�مل����ايل   ،1143
 ،1061 و�ل���ق���رط���ا����ص���ي���ة  و�مل���ك���ت���ب���ي  �مل����ن����زيل 

 ،1106 �ملعلومات  وتكنولوجيا  و�لت�����ص��الت 

 5726 و�خل���دم���ات و�ل���ص��ت�����ص��ار�ت وغ���ريه���ا 

مقرتعا.

وتعد غرفة جتارة عمان �أقدم غرف �لتجارة 

وت�صم   1923 ع���ام  ت��اأ���ص�����ص��ت  ح��ي��ث  ب��امل��م��ل��ك��ة 

�ألف �صركة وموؤ�ص�صة   40 بع�صويتها ما يقارب 

جتارية وخدمية.

نب�ض البلد – عمان 

عر�ص جتار يف حمافظة �لطفيلة حزمة من 

�ل��ق�����ص��اي��ا و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��م، �أب��رزه��ا 

حالة �لركود �لتي ت�صود معظم �لقطاعات و�لتي 

�ملحال،  �إي��ج��ار�ت  و�رت��ف��اع  باملئة،   60 �إىل  ت�صل 

�لع�صو�ئية. و�لب�صطات  �ملتجولن  و�لباعة 

�مل�صري  وخالد  �ل�صبايلة  علي  �لتجار  و�أ�صار 

�لركود  �أن حالة  وزي��اد ع��و�د و�حمد �خل��و�ل��دة، 

ت�صببت  �ملحافظة،  منها  تعانيها  �لتي  �لتجاري 

يف �حلاق �خل�صائر بالتجار، �إ�صافة �إىل �لديون 

�لإن��ت��اج  وك��ل��ف  و�لإي����ج����ار�ت  عليهم  �مل��رت�ك��م��ة 

ون��ق��ل �ل�����ص��ل��ع، و���ص��ط م��ع��ان��اة م��ن �رت���ف���اع كلف 

�لطاقة و�لأيدي �لعاملة يف �لتحميل و�لتنزيل.

لب�صطات  �ل��ع�����ص��و�ئ��ي  �لن��ت�����ص��ار  �أن  و�أك�����دو� 

حتديات  �أه��م  من  �أي�صا  كان  و�لفو�كه  �خل�صار 

�لتجارية  �لقطاعات  بدعم  مطالبن  �لقطاع، 

ي�صاف  �لتي  �لتحديات  ه��ذه  نتيجة  �ملت�صررة 

�ليوم  هذ�  لغاية  �مل�صتمرة  �لقطاع  معانات  لها 

جر�ء وباء كورونا.

وطالبو� بتقدمي قرو�ص مي�صرة ومنح مالية 

ور���ص��وم  و�مل��ب��ي��ع��ات  �ل��دخ��ل  ���ص��ر�ئ��ب  وتخفي�ص 

�لقطاعات  �إن��ع��ا���ص  ل��اإ���ص��ه��ام يف  �مل��ه��ن،  رخ�����ص 

مز�يا  وتقدمي  �ملبيعات  حجم  وزي��ادة  �لتجارية 

للم�صتهلك. وتخفي�صات 

�حلكومة  ��صتمر�رية  ب�صرورة  طالبو�  كما 

�أ���ص��ر�ر  ���ص��اأن��ه��ا تخفيف  ق����ر�ر�ت م��ن  �ت��خ��اذ  يف 

تد�عيات فريو�ص كورونا عرب حو�فز ت�صجيعية 

ت�صرر  و�ل��ذي  �لتجاري  للقطاع  مبا�صر  ودع��م 

ج�����ر�ء وب�����اء ك����ورون����ا، م�����ص��ريي��ن �ىل ����ص���رورة 

مديرية  م��ع  و�ل��ت�����ص��ارك��ي��ة  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�صيق 

م�صلحة  يف  ي�����ص��ب  مب���ا  و�ل���ت���ج���ارة  �ل�����ص��ن��اع��ة 

�ملو�طنن و�لقطاع �لتجاري.

�لتجاري  �لقطاع  توقعات  �صقف  �ن  وبينو� 

و�ل�����ص��ن��اع��ي يف �ل��ط��ف��ي��ل��ة يف �ل�����دور �مل���ن���اط يف 

�مل��ج��ل�����ص �مل��ن��ت��خ��ب �مل��ق��ب��ل ل���ن ي��ح��ق��ق ط��م��وح��ه 

ل��ل��خ��روج م��ن �مل�����ص��ه��د �حل����ايل، م��ت��اأم��ل��ن �صعي 

طموحاتهم  لتحقيق  �لتجارية  �لغرف  جمال�ص 

و�لتن�صيق مع �حلكومة حلل  بالتعاون  و�آمالهم 

من  �لعديد  يف  طرحها  مت  �لتي  �مل�صاكل  بع�ص 

و�للقاء�ت. �ملنا�صبات 

د�خل  �ملتجولن  �لباعة  تز�يد  �إىل  و�أ���ص��ارو� 

و�أمام  �ل�صكانية،  و�لتجمعات  �لتجارية  �لأ�صو�ق 

�مل��د�ر���ص و�ل��دو�ئ��ر �حلكومية، �لأم��ر �ل��ذي ز�د 

�لو�صع �صوء�، مطالبن �جلهات �ملعنية بت�صديد 

�لرقابة عليهم بالتعاون و�لتن�صيق بن خمتلف 

�لأج���ه���زة �مل��ع��ن��ي��ة للحد م��ن مم��ار���ص��ة �ل��ت��ج��ارة 

رخ�ص  و�إجر�ء�ت  و�لقو�نن  لاأنظمة  �ملخالفة 

مز�ولة �ملهن.

�مل��رخ�����ص��ة يف  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  �أن ع���دد  �إىل  ي�����ص��ار 

�مل��ح��اف��ظ��ة ل���دى غ��رف��ة جت����ارة �ل��ط��ف��ي��ل��ة نحو 

 1000 �مل�صدد منها للر�صوم  4500 موؤ�ص�صة، 
�صمن  �ملوؤ�ص�صات  هذه  ترخي�ص  ويتم  موؤ�ص�صة، 

�لتا�صعة،  وحتى  �لأوىل  �لفئة  من  معينة  �أ�ص�ص 

ح�صب ر��ص مال �لتاجر وطبيعة عمله. 
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االحتالل اإلسرائيلي يدّمر مليوني شجرة زيتون على أرض 
فلسطين منذ 1967

نب�ض البلد – وكاالت 

ب�شجرة  لالحتفال  العاملي  اليوم  مع  تزامنا 

اأن  الأرا���ش��ي،  اأبحاث  مركز  ي�شتذكر  الزيتون، 

الحتالل الإ�شرائيلي يدّمر الزيتون على اأر�ض 

فل�شطني.

العامل  اأن  الأب��ح��اث  م��رك��ز  تقرير  وج���اء يف 

يحتفل يف 26 نوفمرب/ت�شرين الثاين من كل 

اأن  بعد  الزيتون،  ل�شجرة  العاملي  اليوم  يف  ع��ام 

قرر املوؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية 

والعلوم والثقافة ” اليون�شكو” يف دورته ال� 40 

املنعقدة يف عام 2019، اعتبار هذا اليوم يوماً 

عاملياً ل�شجرة الزيتون.

فل�شطني هي  ال��زي��ت��ون يف  ���ش��ج��رة  وت��ع��ت��رب 

الأ�شهر على الإطالق، فالفل�شطينيون القدماء 

ال��زي��ت��ون وا�شتخراج  اأول م��ن ط��ور زراع���ة  ه��م 

زيته وا�شتثماره ب�شورة �شحيحة.

وفل�شطني  ل  “كيف  بيانه  يف  املركز  ويتابع 

ال��ك��ون )�شجرة  زي��ت��ون يف  �شجرة  اأق���دم  متتلك 

خرباء  قدر  والتي  القد�ض(  – جنوبي  الوجلة 

ع���ام.  ب���ح���وايل )5500(  ع��م��ره��ا  ال��ي��ون�����ش��ك��و 

باحلفر  مليئة  ال�����ش��خ��ري��ة  فل�شطني  وج��ب��ال 

فيها،  الزيتون  يع�شرون  كانوا  التي  ال�شخرية 

ث��م ط���وروه���ا ل���زراع���ة ال��ع��ن��ب، وزي����ت ال��زي��ت��ون 

والزعرت يعترب الغذاء الرئي�شي لكل فل�شطيني 

حتى اأ�شبح جزءا من الرتاث الغذائي والهوية 

الثقافية.”

“اإن ���ش��ج��رة ال���زي���ت���ون ال��ت��ي ذك��ره��ا  وق����ال 

اخلالق يف قراآنه هي الربهان على فل�شطينية 

وع���روب���ة ه����ذه الأر��������ض، وه����ي ت��ن��ف��ي ال���رواي���ة 

الح��ت��الل  ل��ك��ن  الحتاللية…  ال�شهيونية 

املتاحة  ال�شبل  بكل  زال  وم��ا  �شعى  الإ�شرائيلي 

م���ن اأج�����ل ف�����ش��ل الإن�������ش���ان ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي عن 

التم�شك بقد�شية اأ�شجار الزيتون حتى يف�شله 

عن اأر�شه لي�شهل ا�شتيالئه عليها”.

املنا�شبة  ه��ذه  يف  فل�شطني  يف  واأ�شاف”اإننا 

كفاكم  للعامل:  لنقول  ال�شوت  نعلي  اأن  ب��د  ل 

���ش��م��ت��اً ع��ل��ى ج���رائ���م الح���ت���الل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

وتقطيعاً  حرقاً   – الفل�شطيني  الزيتون  بحق 

وت�����ش��م��ي��م��اً وت��ل��وي��ث��اً وجت��ري��ف��اً واق���ت���الع���اً … 

ف�����ش��ج��رة ال���زي���ت���ون ال���ت���ي ي��ق��ت��ل��ع��ه��ا الح���ت���الل 

ي�شقط  ال���ذي  الفل�شطيني  الب���ن  مب��ث��اب��ة  ه��ي 

�شهيداً.” كما اأكد املركز على اأن هذا الحتالل 

العادمة منذ  باملياه  واأغ��رق  اقتلع وحرق  الذي 

مطلع هذا العام فقط حوايل 13130 �شجرة 

زي��ت��ون واق��ت��ل��ع م��ن��ذ ب���دء الح��ت��الل ح���وايل 2 

بحق  احتالل جمرم  هو  زيتون،  �شجرة  مليون 

الن�شانية وبحق البيئة والعدالة املناخية.

فل�شطني  يف  للقول”اإننا  امل���رك���ز  وخ��ل�����ض 

ون��ح��ن ن���زرع ون��ق��ّل��م ون��ح��رث ون��ن��اج��ي اأ���ش��ج��ار 

ال���زي���ت���ون ل���ن���دع���و ال����ع����امل ل��ل��ت��دخ��ل حل��م��اي��ة 

الح��ت��الل  ي�شعى  ال��ت��ي  امل��ب��ارك��ة  ال�شجرة  ه��ذه 

اأن  ي�شار اىل  لقتالعها من وطنها ومهدها”. 

زيتون  اأ���ش��ج��ار  وتبيع  باعت  اإ�شرائيلية  جهات 

عريقة يتم اقتالعها من الأرا�شي الفل�شطينية 

فتبدو  م�شتوطنات  مداخل  لتزيني  وت�شتخدم 

يف م�شهد غريب متناق�ض يذّكر بقول حممود 

دروي�ض “لو يذكر الزيتون غار�شه ل�شار الزيت 

الدمع”.

نب�ض البلد – وكاالت 

والع�شرين  التا�شع  الثالثاء  اأم�����ض  ���ش��ادف 

الت�شامن  ي��وم  نوفمرب،  ال��ث��اين/  ت�شرين  م��ن 

اأقرته  ال��ذي  الفل�شطيني،  ال�شعب  مع  العاملي 

 ،1977 ع��ام  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 

يف وقت تتوا�شل فيه جرائم الحتالل بجميع 

اأ�شكالها

وُت����ن����ظ����م يف ال�����ي�����وم ال����ع����امل����ي ل��ل��ت�����ش��ام��ن 

م���ع ���ش��ع��ب��ن��ا، ف��ع��ال��ي��ات ث��ق��اف��ي��ة وم��ه��رج��ان��ات 

���ش��ي��ا���ش��ي��ة وج��م��اه��ري��ة ت�����ش��ام��ن��ي��ة، م���ن قبل 

اإىل  اإ�شافة  �شيا�شية،  وجل��ان  ت�شامن  حركات 

الق�شية  بعدالة  واملوؤمنني  فل�شطني،  �شفارات 

الفل�شطينية

ل����دع����وة م���وج���ه���ة م����ن الأمم  وا����ش���ت���ج���اب���ة 

املدنية  واملجتمعات  احلكومات  تقوم  املتحدة، 

ال��دويل  باليوم  احتفاًل  �شتى  باأن�شطة  �شنويا 

وت�شمل  الفل�شطيني،  ال�شعب  م��ع  للت�شامن 

ت�شامناً  خا�شة  ر�شائل  اإ�شدار  الأن�شطة،  هذه 

الجتماعات،  وعقد  الفل�شطيني،  ال�شعب  مع 

وت�����وزي�����ع امل����ط����ب����وع����ات وغ�����ره�����ا م�����ن امل������واد 

الإعالمية، وعر�ض الأفالم

تعقد  ب��ن��ي��وي��ورك،  امل��ت��ح��دة  الأمم  مقر  ويف 

الفل�شطيني  ال�شعب  مبمار�شة  املعنية  اللجنة 

خا�شة  جل�شة  للت�شرف  القابلة  غر  حلقوقه 

�شنويا احتفال باليوم الدويل للت�شامن

التابعة  الفل�شطينيني  حقوق  �شعبة  وتن�شر 

ن�شرة  �شنويا،  املتحدة  ل��الأمم  العامة  لالأمانة 

خ��ا���ش��ة ت��ت�����ش��م��ن ن�����ش��و���ض ال��ب��ي��ان��ات امل��ل��ق��اة 

وال���ر����ش���ائ���ل ال�������واردة مل��ن��ا���ش��ب��ة ال���ي���وم ال����دويل 

التي  الأخ���رى  الأن�شطة  ب��ني  وم��ن  للت�شامن، 

باليوم  اإط���ار الح��ت��ف��ال  ن��ي��وي��ورك يف  ُتنظم يف 

فل�شطيني  معر�ض  اإق��ام��ة  للت�شامن  ال���دويل 

بعثة  وُتنظمه  اللجنة  ت��رع��اه  ث��ق��ايف  ح��دث  اأو 

فل�شطني لدى الأمم املتحدة، وعر�ض اأفالم

وي���اأت���ي ه���ذا ال���ي���وم يف ظ���ل ج���رائ���م يومية 

ي���رت���ك���ب���ه���ا الح������ت������الل الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي ب��ح��ق 

فقد  وت��ع��ذي��ب،  واأ���ش��ر  قتل  م��ن  الفل�شطينيني 

 2022 مطلع  منذ  مواطنني   205 ا�شت�شهد 

153 يف ال�شفة الغربية املحتلة، و52  بينهم 

يف قطاع غزة، وفق متابعة وكالة “�شفا”

 6 كما وثق نادي الأ�شر الفل�شطيني، نحو 

اجل��اري  ال��ع��ام  مطلع  منذ  اعتقال  حالة  اآلف 

وح��ت��ى ب��داي��ة ن��وف��م��رب/ ت�شرين ث���اٍن ع��ل��ى يد 

الحتالل، بينهم 141 �شيدة، و739 طفال

اقتحامات  امل��ب��ارك  الأق�����ش��ى  امل�شجد  وي�شهد 

بحماية  املتطرفني  امل�شتوطنني  من  يوميه  �شبه 

�شرطة الحتالل، رغم الإدانات الوا�شعة يف العامل

كما يحيي العامل هذا اليوم، يف ظل ح�شار 

اأك���ر من  خ��ان��ق يفر�ض على ق��ط��اع غ��زة منذ 

وت�شبب  احلياة  مناحي  جميع  ط��ال  عاما   16
بتدهور الأو�شاع القت�شادية، اإىل جانب كثافة 

ال�شتيطان يف ال�شفة الغربية املحتلة

ال�شعب  للت�شامن مع  العاملي  اليوم  وي�شكل 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ف��ر���ش��ة ل��ل��ف��ت ان��ت��ب��اه امل��ج��ت��م��ع 

الفل�شطينية  الق�شية  اأن  حقيقة  على  ال��دويل 

ل تزال عالقة ومل حتل حتى يومنا هذا، رغم 

م���رور ع�����ش��رات ال�����ش��ن��ني و����ش���دور ال��ع��دي��د من 

القرارات الدولية ذات ال�شلة

وينبه هذا اليوم باأن ال�شعب الفل�شطيني مل 

يح�شل بعد على حقوقه غر القابلة للت�شرف 

على الوجه الذي حددته اجلمعية العامة، وهي 

خارجي،  تدخل  اأي  دون  امل�شر  بتقرير  احل��ق 

اأ�شوة ببقية �شعوب الأر�ض

واخ��ت��ر ه���ذا ال���ي���وم، مل��ا ي��ن��ط��وي عليه من 

الفل�شطيني؛  لل�شعب  بالن�شبة  ودللت  معاٍن 

1947، ات��خ��ذت  29 ن��وف��م��رب م��ن ع���ام  ف��ف��ي 

ال��ذي  )د2-(،   181 ال��ق��رار  العامة  اجلمعية 

وال��ذي  التق�شيم”،  “قرار  با�شم  يعرف  اأ�شبح 

ن�ض على اأن ُتن�شاأ يف فل�شطني “دولة يهودية” 

ك��ي��اًن��ا  ال��ق��د���ض  اع��ت��ب��ار  م��ع  عربية”،  و”دولة 

متميًزا يخ�شع لنظام دويل خا�ض

في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. العالم عاجز 
عن وقف جرائم االحتالل

2022 /  11  /  30    الأربعاء 

نب�ض البلد – وكاالت 

اأم�����ض  الفل�شطينية،  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

الثالثاء، ارتفاع ح�شيلة ال�شهداء الفل�شطينيني 

غالبيتهم   ،205 اإىل   2022 ع��ام  ب��داي��ة  منذ 

الحتالل  جي�ض  بر�شا�ض  الغربية  ال�شفة  يف 

الإ�شرائيلي

ب��ي��ان ���ش��ح��ايف، اأن من  ال�������وزارة، يف  وذك�����رت 

ق�شوا  فل�شطينيا   153 ال�شهداء  اإج��م��ايل  بني 

و52  الغربية،  ال�شفة  يف  اإ�شرائيلي  بر�شا�ض 

اآخرين يف قطاع غزة

وياأتي ذلك عقب ا�شت�شهاد ثالثة فل�شطينيني 

اهلل  رام  يف  اليوم  الإ�شرائيلي  اجلي�ض  بر�شا�ض 

واخلليل يف ال�شفة الغربية، وهم �شقيقان، 21 

و22 عاما، واآخر يبلغ )44 عاما(

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �شر  اأم��ني  واعترب 

التحرير الفل�شطينية ح�شني ال�شيخ اأن ا�شت�شهاد 

�شقيقني فل�شطينيني بر�شا�ض اإ�شرائيلي يف رام 

اهلل جرمية نكراء ، م�شيفا اأن الإعدام بدم بارد 

للدم  وا�شتباحة  الحتالل  لقوات  فا�شي  �شلوك 

الفل�شطيني بتعليمات �شيا�شية

 استشهاد 205 فلسطينيين منذ بداية عام 2022

»الثالثاء األحمر«..
)3( شهداء برصاص جيش 

»الفاشية اليهودية« وإدانات 
رسمية لجرائم حرب متوصلة

بمناسبة يوم التضامن 
مع الشعب الفلسطيني 00 »الشعبي 
الفلسطيني 14 مليون« يدعو لتعزيز 

الكفاح ضد االحتالل

نب�ض البلد – وكاالت 

ي��وا���ش��ل ج��ي�����ض الح���ت���الل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 

الفل�شطيني،  ال�شعب  بحق  واإرهابه  جرائمه 

حيُث ارتفعت وترتها خالل الفرتة املا�شية 

املتطرفة  اليمينية  احلكومة  ت�شكيل  ظل  يف 

اجلديدة التي يرتاأ�شها بنيامني نتنياهو.

ارتفاع   عن  اأعلنت،  الفل�شطينية  ال�شحة 

اجل��اري  العام  بداية  منذ  ال�شهداء  ح�شيلة 

يف  �شهيداً   153 بينهم  ���ش��ه��داء،   205 اإىل 

ال�شفة الغربية و52 �شهيداً يف قطاع غزة.

وك���ان���ت، ال�����ش��ح��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة اأع��ل��ن��ت 

����ش���ب���اح���اً، ع���ن ا���ش��ت�����ش��ه��اد 3 ���ش��ب��ان ب��ي��ن��ه��م 

���ش��ق��ي��ق��ان، م��ت��اأث��ري��ن ب���ج���راح اأ���ش��ي��ب��وا بها 

يف  اهلل،  رام  غرب  الحتالل  جي�ض  بر�شا�ض 

املحتلة. الغربية  ال�شفة 

واأف�����ادت ال�����ش��ح��ة، ع��ن ا���ش��ت�����ش��ه��اد ال�����ش��اب 

جواد عبد الرحمن عبد اجلواد رمياوي 22 

عاماً )ر�شا�شة يف احلو�ض(، واإ�شابة �شقيقه 

يف  )ر���ش��ا���ش��ة  خ��ط��رة  ب��ج��روح  ع��ام��اً   21
الإ�شرائيلي  الحتالل  اإطالق  بعد  ال�شدر(، 

النار عليهما يف بيت رميا.

ال�شاب  ا�شت�شهاد  عن  ال�شحة  اأعلنت  كما 

ظافر عبد الرحمن عبد اجلواد رمياوي 21 

باإ�شابته بر�شا�ض الحتالل يف  عاماً متاأثراً 

كفر عني وهو �شقيق ال�شهيد جواد.

ال�شاب  ا�شت�شهاد  عن  ال�شحة،  اأعلنت  كما 

اأ�شيب  حرجة  بجروح  متاأثراً  اخليل،  مفيد 

يف  الراأ�ض،  يف  احلي  الحتالل  بر�شا�ض  بها 

بلدة بيت اأمر.

عملية ده�س واإطالق النار 

على املنفذ..

اإ�شابة  عن  عربية،  اإع��الم  و�شائل  اأعلنت 

مبدينة  ده�����ض  عملية  يف  ب��ج��راح  م�شتوطنة 

املحتلة. القد�ض 

اأّن  ال���ع���ربي���ة،  ال�)12(  ال��ف��ن��اة  واأف������ادت 

ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي اأق������دم ع��ل��ى ده�������ض م�����ش��ت��وط��ن��ة 

قرب  متو�شطة  بجراح  واأ�شابها  م�شتوطنة 

اأر����ض  ف���وق  يعقوب”  “كوخاف  م�شتوطنة 

“كفر عقب”، وفر من املكان، واأطلقت قوات 
الحتالل النار ب�شكل مبا�شر جتاه املنفذ.

ر�صمي وف�صائلي.. نعي فل�صطيني 

ال��رئ��ا���ش��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، اأدان�����ت ج��رمي��ة 

الحتالل اعدام ثالثة �شبان بينهم �شقيقان 

يف ب��ي��ت رمي���ا ب���رام اهلل، وب��ل��دة ب��ي��ت اأم���ر يف 

اخلليل.

وق���ال ال��ن��اط��ق ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م ال��رئ��ا���ش��ة 

“�شوت  لإذاعة  ردينة  اأبو  نبيل  الفل�شطينية 

فل�شطني”، اإن احلكومة الإ�شرائيلية تتحمل 

ويجب  اجلرائم  هذه  عن  الكاملة  امل�شوؤولية 

احلكومة  اأن  اإىل  م�شرا  عليها،  حتا�شب  ان 

احل��رب  اأعلنتا  القادمة  واليمينية  احلالية 

الفل�شطيني. ال�شعب  اليومية على 

الفل�شطيني،  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ض  وح���ّم���ل 

ح��ك��وم��ة الح���ت���الل ال��ع��ن�����ش��ري��ة امل�����ش��وؤول��ي��ة 

ال��ك��ام��ل��ة وامل���ب���ا����ش���رة ع���ن ج��رمي��ت��ي اع����دام 

بدم  واخلليل،  اهلل  رام  يف  الثالثة  ال�شهداء 

بارد. 

دائرة حقوق الن�شان يف منظمة التحرير، 

مع  للت�شامن  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  يف  اإن���ه  ق��ال��ت: 

توا�شل دولة الحتالل  الفل�شطيني،  ال�شعب 

واآخرها  �شعبنا،  اأبناء  بحق  اجلرائم  ارتكاب 

ا�شت�شهاد ثالثة �شبان يف رام اهلل واخلليل.

اجلنائية  الفل�شطينية طالبت،  اخلارجية 

ج��رائ��م  جت��اه  م�شوؤولياتها  حت��م��ل  ال��دول��ي��ة 

الإ�شرائيلي. الحتالل 

باين  يف  الفل�شطينية  اخلارجية  واأدان���ت 

ن�شخًة  لالإعالم”  “اأمد  وو�شل  عنها  �شدر 

منه، باأ�شد العبارات جرمية الإعدام امليداين 

ال��ب�����ش��ع��ة ال���ت���ي ارت���ك���ب���ه���ا ق������وات الح���ت���الل 

وظافر  ج��واد  ال�شقيقني  بحق   الإ�شرائيلي 

ب��ل��دة  م����ن  ع�����ام�����اً(،  و21   22( رمي�������اوي 

ب���ي���ت رمي�����ا ب���ع���د اإط�������الق ق������وات الح���ت���الل 

�شمال  النار عليهما يف كفر عني  الإ�شرائيلي 

اع��دام  ال�شاب مفيد  غرب رام اهلل، وجرمية 

حممد حممود خليل ) 44 عاما(، من بلدة 

بيت اأمر، �شمال اخلليل.

ال�شبيبة  يف  النا�شطني  نعت  فتح،  حركة 

ال����ف����ت����ح����اوّي����ة ال�������ش���ق���ي���ق���ني ظ����اف����ر وج������واد 

ال���رمي���اوي م��ن حم��اف��ظ��ة رام اهلل، وال�����ش��اب 

م��ف��ي��د اإخ��ل��ي��ل م���ن ب��ل��دة ب��ي��ت اأم�����ر، ال��ذي��ن 

جي�ض  بر�شا�ض  اإ�شابتهم  بعد  ا�شُت�شهدوا 

الحتالل.

ن��ع��ت اإىل  ح���رك���ة اجل���ه���اد يف ف��ل�����ش��ط��ني، 

ج��م��اه��ر ���ش��ع��ب��ن��ا واأم���ت���ن���ا ث��ل��ة م���ن ���ش��ه��داء 

ف��ل�����ش��ط��ني الأب������رار: ال�����ش��ه��ي��د م��ف��ي��د حممد 

باخلليل،  اأم��ر  بيت  من  ع��اًم��ا(،   44( اخليل 

عبد  وظ��اف��ر  ج���واد  ال�شقيقني  وال�شهيدين 

ع���اًم���ا(،   21 و   22( ال���رمي���اوي  ال��رح��م��ن 

خالل  املجرم  العدو  بر�شا�ض  ارتقوا  الذين 

اقتحام كفر عني برام اهلل املحتلة.

ح��رك��ة ح��م��ا���ض ن��ع��ت ال�����ش��ه��ي��دْي��ن: ج��واد 

عبد الرحمن رمياوي )22 عاًما(، و�شقيقه 

بنران  ارتقيا  ال��ل��ذْي��ن  ع��اًم��ا(،   21( ظ��اف��ر 

ق����وات الح���ت���الل، خ���الل اق��ت��ح��ام ك��ف��ر عني 

�شمال غرب رام اهلل، وال�شهيد: مفيد حممد 

اْخ��لَ��ّي��ل )44 ع���اًم���ا(، ال���ذي ارت��ق��ى ب��ن��ران 

الح���ت���الل، ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة، خ���الل اق��ت��ح��ام 

ّمر �شمال اخلليل.
ُ
بلدة بيت اأ

ن��ع��ت  ف���ل�������ش���ط���ني،  امل�����ق�����اوم�����ة يف  جل�������ان 

عبد  عبدالرحمن  وظ��اف��ر  ج���واد  ال�شهدين 

عملية  يف  اإرت��ق��ي��ا  الرمياوي” ال��ذي  اجل���واد 

اإعدام �شهيونية يف قرية “كفر عني” �شمال 

ب�شاعة  على  ج��دي��د  ت��اأك��ي��د  يف  اهلل  رام  غ��رب 

ال��ع��دو ال�����ش��ه��ي��وين واج���رام���ه امل��م��ن��ه��ج �شد 

اأبناء �شعبنا .

فل�شطني،  لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة 

ن��ع��ت ف��ي��ه ال�����ش��ه��داء ال��ث��الث��ة ال��ذي��ن ارت��ق��وا 

يف ك��ف��ر ع���ني وب��ي��ت اأم����ر ع��ل��ى اأي�����دي ج��ن��ود 

ومفيد  الرمياوي  وج��واد  ظافر   ( الحتالل 

جلرائم  ا�شتمرارا  ذل��ك  واع��ت��ربت   ،  ) خليل 

الح���ت���الل ال��ي��وم��ي��ة ب��ح��ق ���ش��ع��ب��ن��ا و���ش��ب��اب��ه 

يف  ال��ث��الث  ال�����ش��ب��ان  ا�شت�شهاد  واأن   ، ال��ث��ائ��ر 

اليوم  ال��ع��امل  فيه  يحيي  ال��ذي  ال��ي��وم  نف�ض 

القل�شطيني  ال�شعب  م��ع  للت�شامن  العاملي 

الب��رت��ه��اي��د ما�شية  دول���ة  اأن  ي��وؤك��د  اإمن���ا    ،

يف ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط��ه��ا ال���ش��ت��ع��م��اري ال��ق��ائ��م 

ع��ل��ى ال��ق��ت��ل وال��ت��ه��وي��د و���ش��رق��ة الرا����ش���ي 

وال�شتيطان

نب�ض البلد – وكاالت 

 14  ( الفل�شطيني  ال�شعبي  امل��وؤمت��ر  دع��ا 

الح��ت��الل  �شد  الكفاح  ت�شعيد  اىل   ) مليون 

يف يوم الت�شامن العربي والدويل مع ال�شعب 

نوفمرب من   29 يف  يحل  ال��ذي  الفل�شطيني، 

ك��ل ع���ام . ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ا���ش��درت��ه هيئة 

اىل  فيه  ودع���ت  امل��وؤمت��ر  يف  الوطني  التوجيه 

دولة  عزلة  بت�شديد  الت�شامن  ه��ذا  ا�شتثمار 

م��زي��د من  الح��ت��الل يف وق��ت تنحو فيه اىل 

ب��ح��ق ال�شعب  ال��ت��ط��رف ومم��ار���ش��ة الج�����رام 

���ش��رورة  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان  و����ش���دد   . الفل�شطيني 

وحدة ال�شعب الفل�شطيني واعادة بناء منظمة 

ا�ش�ض دميقراطيه  الفل�شطينية على  التحرير 

ب��ع��ي��دة ع���ن ال��ه��ي��م��ن��ه وامل��ح��ا���ش�����ش��ه واع�����ادة 

واج��راء  للمنظمه  الوطني  للميثاق  العتبار 

الفل�شطيني  ال��وط��ن��ي  للمجل�ض  ان��ت��خ��اب��ات 

بكل اماكن تواجده حيث ان هذا هو ال�شا�ض 

مواجهة  م��ن  الفل�شطيني  ال�شعب  متكني  يف 

ال�شهيونية العن�شرية التي تغطي عن�شريتها 

اي�������ش���اً ب��غ��ط��اء دي���ن���ي ) ك���اه���اين ( دم�����وي . 

ال�شعب  م��ع  الت�شامن  بحركة  البيان  وا���ش��اد 

الفل�شطيني وندد بعجز ال�شلطة الفل�شطينيه 

القتل  ال��ذي ي�شجع الحتالل على مزيد من 

اليومي والجتياح للمخيمات واملدن والقرى 

الفل�شطينيه .
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العبان عربيان يتصدران قائمة أفضل 
الالعبين المتألقين في الدور األول

رونالدو لنجم البرازيل: أنت 
األفضل في المنتخب

االتحاد البرتغالي يقف في صف 
رونالدو ضد برونو

نب�ض البلد – وكاالت 

منتخبي  م��ن  عربيان  الع��ب��ان  ت�صدر 

�ل�������ض���ع���ودي���ة وت����ون���������س ق���ائ���م���ة �أف�������ض���ل 

�ل���اع���ب���ن �ل����ذي����ن ت����األ����ق����و� يف �ل�����دور 

�ل�����ض��ع��ودي  �مل���د�ف���ع  �ح��ت��ل  ح��ي��ث  �لأول، 

�لاعبن  قائمة  ر�أ���س  �ل�ضهر�ين  يا�ضر 

ناجحة خال  باعرت��ضات  �لذين قامو� 

متفوقاً  �عرت��ضات،   6 وعددها  �مل��ب��ار�ة، 

�ضيمون  �لدمنارك  منتخب  مد�فع  على 

كاير بخم�ضة �عرت��ضات

وج����اء م���د�ف���ع م��ن��ت��خ��ب ت��ون�����س علي 

�أك��ر  بقائمة  �لأول  �مل��رك��ز  يف  �ل��ع��اب��دي 

�لاعبن �لذين قامو� بتدخات ناجحة 

مت�ضاوياً  ت��دخ��ات،   5 بو�قع  �لكرة  على 

م����ع ت���اي���ل���ور �د�م�����������س لع�����ب �مل��ن��ت��خ��ب 

�لأمريكي، ونيكول ميلونكوفيت�س لعب 

�صربيا

وق������دم �مل��ن��ت��خ��ب �ل�������ض���ع���ودي �أف�����ض��ل 

�أم������ام  ع����رو�����ض����ه يف م�����ب�����ار�ة �لف����ت����ت����اح 

�لأرج��ن��ت��ن وح��ق��ق ف����وز� ت��اري��خ��ي��ا على 

بف�ضل   ،)1-2( بنتيجة  م��ي�����ض��ي  ك��ت��ي��ب��ة 

�لأد�ء �لقتايل لاعبن، و�مل�ضتوى �ملميز 

ج��ع��ل��ه��م يخطفون  ق���دم���وه، مم���ا  �ل����ذي 

�لأ�ضو�ء يف �جلولة �لأوىل للمونديال

ك���ذل���ك ق����دم لع���ب���و م��ن��ت��خ��ب ت��ون�����س 

م���ب���ار�ة ق��وي��ة �أم�����ام �ل���دمن���ارك �مل��دج��ج 

بكامل جنومه وحققو� تعادل ثمينا

�لحرت�م  �ملغرب  منتخب  لعبو  ونال 

و�ل��ت��ق��دي��ر ب��ع��د �ل��ع��ر���س �ل���ق���وي �ل���ذي 

و�ضيف  ك��رو�ت��ي��ا  منتخب  �أم����ام  ق��دم��وه 

بطل �لعامل يف مونديال 2018

نب�ض البلد – وكاالت 

�أثنى جنم كرة �لقدم �لرب�زيلية �ل�ضابق 

�ملنتخب  ب�ضكل كبري على لع��ب  رون��ال��دو 

�لرب�زيلي، بعد �لتاأهل �إىل دور 16 ببطولة 

كاأ�س �لعامل 2022 �ملقامة حاليا يف قطر.

و���ض��ج��ل م��ت��و���ض��ط �مل���ي���د�ن ك��ا���ض��ي��م��ريو 

ه��دف �ل��ف��وز 1 / �ضفر ملنتخب ب���اده، يف 

�لإثنن،  �أم�س  �ل�ضوي�ضري  نظريه  �ضباك 

�ملجموعة  �لثانية من مباريات  يف �جلولة 

�ل�ضابعة، ليكون �لنت�ضار �لثاين للرب�زيل 

�ل���ت���ي ح�����ض��م��ت ت��اأه��ل��ه��ا �إىل ث��م��ن ن��ه��ائ��ي 

�مل��ون��دي��ال. وك���ان �ملنتخب �ل��رب�زي��ل��ي قد 

 /  2 �ضربيا  على  ب��ال��ف��وز  م�����ض��و�ره  ��ضتهل 

�ضفر.

�أج�����ر�ه�����ا رون�����ال�����دو م��ع  ويف م���ق���اب���ل���ة 

كبري  ب�ضكل  �أثنى”�لظاهرة”  كا�ضيمريو، 

على لعب مان�ض�ضرت يونايتد �لإجنليزي، 

�ل��ذي ت��وج بجائزة �أف�ضل لع��ب يف مبار�ة 

�لرب�زيل و�ضوي�ضر�.

وقال رونالدو يف مقابلته مع كا�ضيمريو، 

�ل��ت��ي ب��ث��ه��ا �لحت�����اد �ل�����دويل ل��ك��رة �ل��ق��دم 

)فيفا( عرب موقعه :”بر�أيي، كنت �لأف�ضل 

يف �ملبار�تن، تهانينا، وقد �ضجلت هدفا يف 

هذه �ملبار�ة، كم هو ر�ئع �أن ت�ضجل يف كاأ�س 

�لعامل؟”.

�أن  مي��ك��ن  :”ل  ق��ائ��ا  كا�ضيمريو  ورد 

تتخيل مدى �لفخر �ل��ذي �أ�ضعر به كوين 

�أ���ض��ت��م��ع ل��ه��ذه �ل��ك��ل��م��ات م��ن��ك، يف �ضغري 

ر�أي��ت��ك و�أن��ت تلعب، و�أخ��ربت��ك ع��دة مر�ت 

يف م��دري��د ب��اأن��ك ق��دوت��ي، ���ض��ك��ر� ل��ك �أن��ت 

وروب���رت���و ك��ارل��و���س وك��اك��ا، �أن���ا �ضعيد من 

�أعماق قلبي باأن �أح�ضل على هذ� �لثناء”.

مدى  تعلم  “�أنت  كا�ضيمريو:  و�أ���ض��اف 

بالن�ضبة  �لوطني  �ملنتخب  متثيل  �أهمية 

لنا، وكم هو ر�ئ��ع �أن ياأتي �لثناء من جنم 

�ضاحب �نت�ضار�ت مهمة مثلك، فم�ضريتك 

ل حت���ت���اج �ل���ت���ح���دث ع��ن��ه��ا و�أن��������ا ���ض��ع��ي��د 

باإ�ضادتك”. و�أكد رونالدو: “�أنت مل تخطئ 

يف �ملبار�تن، لقد تابعت، وبجانبي دييجو 

وكاكا،  وكافو  كارلو�س  وروبرتو  �ضيميوين 

وكان هناك �تفاق بيننا يف حتليل �لأد�ء، �أنت 

�لأف�ضل على �أر���س �مللعب، وكانت قدرتك 

�أد�ء  قدمت  مبهرة،  �ملجريات  ق���ر�ءة  على 

جيد� هجوميا ودفاعيا”.

�لفر�ضة  :”تعطي  رون���ال���دو  و�أ����ض���اف 

مل�����ض��ان��دة �مل���د�ف���ع���ن ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ه��ن��اك 

ه��ج��م��ة م���رت���دة، ت��ع��ود وت�����ض��غ��ط وحت���اول 

�أو  خ��ط��اأ  بعمل  ت��ق��وم  �أو  �لهجمة،  �إي��ق��اف 

�ل��وق��ت  م����رور  �أن  �أع��ت��ق��د  �ل���ك���رة،  تخطف 

�إىل  �أف�ضل، لقد و�ضلت  يجعل �لأ�ضخا�س 

�أح���د �أع��ل��ى �مل�����ض��ت��وي��ات يف م��رك��زك، و�أرى 

�أنك و�ضلت مل�ضتوى من فهم �أر�ضية �مللعب 

“رمبا هذ�  عال للغاية”. ورد كا�ضيمريو: 

عاما،  �ل30  عمر  �إىل  و�ضلت  لأنني  نظر� 

تتمتع  م���ع���ن،  ع��م��ر  �إىل  ت�����ض��ل  ف��ع��ن��دم��ا 

بالعقلية �إىل جانب �لتحمل �لبدين، وهذ� 

 31 �ل  �أو   30 �ل  عمر  يف  �لن�ضج  قمة  ه��و 

عاما، �أنا �ضعيد للغاية بالتاأكيد”. و�أ�ضاف: 

�لأه�����د�ف  ي�����ض��اه��د  م��ا  د�ئ��م��ا  “�جلمهور 
و�لح��ت��ف��الت، ولكن �لعمل �جل��اد ل ير�ه 

ي���ر�ه �لقليلون  �ل��ن��ا���س، و�إمن���ا  �لكثري م��ن 

�إ���ض��ادة  على  بح�ضويل  �ضعيد  �أن��ا  مثلك... 

�أعتربهم مثل  من جنوم عديدة ولعبن 

�أعلى منذ �لطفولة”. ولدى �ضوؤ�ل رونالدو 

لكا�ضيمريو عن �لاعبن �لأ�ضغر �ضنا يف 

“�لاعبون  ق��ائ��ا:  �ل��اع��ب  رد  �ملنتخب، 

ي��درك��ون  كما  ط��اق��ة  لديهم  �ضنا  �لأ���ض��غ��ر 

�مل�����ض��وؤول��ي��ة ج��ي��د�، يف ه���ذه �مل���ب���ار�ة )�أم����ام 

�ضوي�ضر�( �ضارك جمدد� رودريجو و�أنتوين 

�لأم���ور  و����ض��ت��م��رت  جي�ضو�س،  وج��اب��ري��ي��ل 

جيدة  جمموعة  نحن  جيد،  ب�ضكل  ت�ضري 

ومل ن�ضتقبل هدفا وهذ� �أمر جيد لنتحدث 

عنه”. وتابع: “كذلك يقدم ريت�ضارلي�ضون 

مباريات جيدة ودعما كبري� للفريق، وعند 

�حلديث عن عدم ��ضتقبال �لأهد�ف، يدور 

�لدفاع  �حلديث عن قوة �حلار�س ورباعي 

و�أول لعب خط و�ضط، لكن يف �حلقيقة، 

يبد�أ �لأمر من �لاعب رقم 9”.

نب�ض البلد – وكاالت 

وقف �لحتاد �لربتغايل لكرة �لقدم يف 

�ضف كري�ضتيانو رونالدو، قائد �ملنتخب، 

ق�ضية  يف  فرنانديز،  برونو  زميله  و�ضد 

�لهدف �جلديل مببار�ة �أوروجو�ي.

وك����ان رون����ال����دو ق���د �ح��ت��ف��ل ب��ال��ه��دف 

�أم�س  �أوروج�����و�ي،  �ضد  للربتغال  �لأول 

�لثانية  �لإثنن، �ضمن مناف�ضات �جلولة 

من دور �ملجموعات باملونديال، ز�عما �أنه 

مل�س �لكرة قبل �أن ت�ضكن �ل�ضباك.

ل���ك���ن م���وق���ع �لحت�������اد �ل�������دويل ل��ك��رة 

لربونو  �لهدف  �حت�ضب  “فيفا”،  �لقدم 

فرنانديز.

“�ل�ضريجنيتو”  ل���ربن���ام���ج  ووف����ق����ا 

�لإ�ضباين، فاإن �لحتاد �لربتغايل �ضيقدم 

�أن  �ضحة  �إث���ب���ات  �أج���ل  م��ن  للفيفا  �أدل����ة 

ك��ري�����ض��ت��ي��ان��و م���ن �أح�����رز �ل���ه���دف ول��ي�����س 

برونو.

�ل��ربت��غ��ايل �ضعد  �مل��ن��ت��خ��ب  �أن  ي��ذك��ر 

مونديال  نهائي  ثمن  �إىل  ر�ضمي  ب�ضكل 

على   0-2 �لن��ت�����ض��ار  ع��ق��ب   ،2022 ق��ط��ر 

�أوروجو�ي.

نب�ض البلد – وكاالت 

ق����رر �ل��ف��رن�����ض��ي ك����رمي ب��ن��زمي��ا، م��ه��اج��م 

�لفريق �لأول لكرة �لقدم بنادي ريال مدريد 

�لإ����ض���ب���اين، دع����م م��ن��ت��خ��ب ف��رن�����ض��ا، خ��ال 

بطولة كاأ�س �لعامل قطر 2022.

ك����ان ب��ن��زمي��ا ���ض��م��ن �ل��ق��ائ��م��ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 

�لعامل قطر  كاأ�س  بطولة  فرن�ضا يف  ملنتخب 

�نطاق  قبل  ��ضتبعاده  يتم  �أن  قبل   ،2022

�لفخذ  يف  لإ�ضابة  تعر�ضه  ب�ضبب  �لبطولة 

�إىل  لي�ضافر  �ل��ت��دري��ب��ات،  خ���ال  �ل��ي�����ض��رى، 

�إ�ضبانيا لتلقي �لعاج.

ورف�����س دي��دي��ه دي�����ض��ام��ب، �مل��دي��ر �لفني 

ل���ل���دي���وك، ����ض��ت��دع��اء لع����ب �آخ����ر ب����دًل من 

بنزميا.

�ل�ضاعات  �أك��دت يف  �إعامية  تقارير  كانت 

منتخب  ملع�ضكر  �ضين�ضم  بنزميا  �أن  �ملا�ضية 

فرن�ضا يف قطر، للم�ضاركة يف �ملباريات �ملقبلة 

ببطولة كاأ�س �لعامل، بعد متاثله لل�ضفاء من 

�لإ�ضابة.

ونفى �ملدير �لفني لفرن�ضا تلك �لتقارير 

لي�س يف  بنزميا  »ك��رمي  م��وؤك��ًد�:  �لإعامية، 

ح�ضاباتي �لفنية«.

ريال مدريد، عرب خا�ضية  ون�ضر مهاجم 

موقع  على  �لر�ضمي  ح�ضابه  على  »�ضتوري« 

�لتو��ضل �لجتماعي »�ن�ضتجر�م«، �ضورة له 

هو يحمل حقائبه معلًقا عليها »974«، وهذ� 

مباريات  ت�ضت�ضيف  �لتي  �مل��اع��ب  �أح��د  ه��و 

كاأ�س �لعامل، يف �إ�ضارة �إىل �ضفره لقطر لدعم 

�ملنتخب �لفرن�ضي.

دور  �إىل  �لتاأهل  فرن�ضا  منتخب  و�ضمن 

�ل�16 لكاأ�س �لعامل بعد فوزه يف �أول مبار�تن 

ع��ل��ى ح�����ض��اب �أ���ض��رت�ل��ي��ا 4 – 1 و�ل���دمن���ارك 

يف  �لفرن�ضي  �ملنتخب  يلتقي  و���ض��وف   ،0–  2

�ليوم  تون�س،  منتخب  مع  �لأخ���رية  �جلولة 

�لأربعاء، على ��ضتاد �ملدينة �لتعليمية.

بنزيما يعود الى قطر لدعم المنتخب الفرنسي في مباراته اليوم
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الفيفا يفرض عقوبة مالية على ألمانيا

هولندا والسنغال إلى ثمن 
نهائي كأس العالم

العرجان يرفع العلم االردني على قمة الركا باس بالهيماليا

مغامرة في عقل رينارد قبل موقعة المكسيك

نب�ض البلد – وكاالت 

ف��ر���س �لحت����اد �ل����دويل ل��ك��رة �ل��ق��دم، 

ب�ضكل  �أمل��ان��ي��ا  منتخب  �ضد  مالية  عقوبة 

ر�ضمي.

توقيع  ر�ضمي،  بيان  عرب  �لفيفا  و�أعلن 

قدرها  �أملانيا،  منتخب  �ضد  مالية  عقوبة 

10 �آلف فرنك �ضوي�ضري.

�أن عقوبة �ملنتخب �لأملاين  و�أكد �لفيفا 

�ملوؤمتر  بقو�عد  �لتز�مه  ع��دم  �إىل  ترجع 

�ل�����ض��ح��ف��ي ق��ب��ل ل��ق��اء �إ���ض��ب��ان��ي��ا ب��اجل��ول��ة 

ببطولة  �خل��ام�����ض��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  �ل��ث��ان��ي��ة 

كاأ�س �لعامل، �ملقامة حالًيا يف قطر.

ورف�س هانز فليك �ملدير �لفني ملنتخب 

�ل�ضحفي،  للموؤمتر  لعبيه  �إر�ضال  �أملانيا، 

�لرتكيز  فر�س  بد�عي  باحل�ضور  و�كتفى 

�إ�ضبانيا. لاعبيه قبل لقاء 

لقاء  خل��و���س  �أمل��ان��ي��ا  منتخب  وي�ضتعد 

و�لأخ��رية  �لثالثة  �جل��ول��ة  يف  كو�ضتاريكا 

ب���امل���ج���م���وع���ة �خل���ام�������ض���ة ب��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س 

�لعامل.

وح�ضد منتخب �أملانيا، نقطة و�حدة يف 

مع   1-1 �لإيجابي  بالتعادل  جولتن  �أول 

1-2 �أمام �ليابان �إ�ضبانيا بعد �خل�ضارة 

نب�ض البلد – عمان 

�خ��ت��ت��م��ت، �أم�������س �ل���ث���اث���اء، م��ب��اري��ات 

�لعامل  كاأ�س  بطولة  من  �لأوىل  �ملجموعة 

.2022 قطر   FIFA
وت�������ض���در م��ن��ت��خ��ب ه���ول���ن���د� �مل��ج��م��وع��ة 

منتخب  على  ف��وزه  بعد  ن��ق��اط،   7 بر�صيد 

منتخب  حل  فيما  نظيفن،  بهدفن  قطر 

بعد  ن��ق��اط،   6 بر�ضيد  و���ض��ي��ف��ا   �ل�ضنغال 

فوزه على �لإكو�دور بهدفن لهدف.

و����ض���ع���د م��ن��ت��خ��ب��ا ه���ول���ن���د� و�ل�����ض��ن��غ��ال 

منتخبا  ودع  فيما  �لنهائي،  ثمن  دور  �إىل 

نقطة(   0( وق��ط��ر  ن��ق��اط(   4( �لإك������و�دور 

�ملونديال.

نب�ض البلد – عمان 

متكن �لرّحالة و�لفنان �لفوتوغر�يف عبد �لرحيم �لعرجان 

من �لو�ضول �إىل قمة لركا با�س �ضمن درب مانا�ضلو يف جبال 

�لهيمايا �لنيبالية.

ق��دم   17200 �رت���ف���اع  ع��ل��ى  �ل��ع��ل��م �لردين  �ل��ع��رج��ان  ورف���ع 

 12 و��ضتغرق  �لأق����د�م،  على  ���ض��ري�ً  م��رت  كيلو   173 بلغ  مب�ضار 

يوماً لإمتامه َكاِمًا، حتت �ضعار “من �أر�س �لتاريخ �إىل �أعلى 

�أخف�س  بالقدم، ومن  �لطاعنة  جيولوجيا” كرمٍز حل�ضارتنا 

بقاع �لعامل �لبحر �مليت للو�ضول للقمة.

و�حتاجت �لرحلة �إىل تدريب خا�س ��ضتمر عدة �ضهور حول 

�لأردن،  عن  مغايرة  وجيولوجية  مناخية  ظروف  مع  �لتكيف 

حيث بلغ �إجمايل �ل�ضعود �لرت�كمي بامل�ضار 9094مرت� وذلك 

�لأوك�ضجن  ت���و�زن  حتقيق  خ��ال  م��ن  �جل�ضم  تكيف  ب��ه��دف 

�مل��ت��غ��ري م��ع �ل�ضغط يف �جل�����ض��م وه���و �ل��ت��ح��دي �لأك����رب لهذه 

20 درجة مئوية حتت  �لرحلة، وقد بلغت درجة حر�رة �لقمة 

�ل�ضفر

�لرّحال عرجان، فقد  �أ�ضا�ضي يف حياة  �لفن هو جزء  ولأن 

ممت  قام بطباعة ت�ضاميم فنية خمتلفة للرتويج للمملكة، �ضُ

�إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  وح��ق��ي��ب��ت��ه،  ث��ي��اب��ه  ع��ل��ى  لطباعتها  خ�ضي�ضاً 

�هتمامه با�ضتخد�م �أدو�ت �حرت�فية متعددة �ل�ضتخد�مات.

تن�ضيط  ه��ي��ئ��ة  و���ض��ع��ار  �لأردن  درب  ���ض��ع��ار  ع��رج��ان  ورف����ع 

�ل�ضياحة �لتي تهتم بالدعوة لزيارة مملكة �حل�ضارة و�لتاريخ، 

بجانب رفع ��ضم عائلته، تقدير� لكل من دعمه.

�مل�ضري   – “م�ضار�ت  كتابه  �أ���ض��ه��ر  �ل��ع��رج��ان  �أن  �إىل  ي�ضار 

و�لرتحال يف �لأردن” قبل �ضهر مت�ضمنا توثيقا كاما مل�ضافة 

مو�قع  خمتلف  يف  وم�ضتحدثة  م��ط��روق��ة  مل�����ض��ار�ت  ك��م   1163

و�ملهتمن  �ل��ع��اق��ة  ذ�ت  �جل��ه��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  و�أ���ض��اد  �ململكة 

باأهمية هذ� �لكتاب يف تاريخ وح�ضارة �لأردن.

نب�ض البلد – وكاالت 

ي��خ��و���س �مل��ن��ت��خ��ب �ل�����ض��ع��ودي، م��و�ج��ه��ة 

يف  �لأرب��ع��اء،  �ليوم  �ملك�ضيك،  �أم��ام  حا�ضمة 

ختام دور �ملجموعات لكاأ�س �لعامل 2022.

3 ن���ق���اط يف �مل��رك��ز  ومي��ت��ل��ك �لأخ�������ض���ر 

�لثالث باملجموعة �لثالثة، بفارق �لأهد�ف 

عن �لأرجنتن �ضاحبة �لو�ضافة.

وي��ت�����ض��در م��ن��ت��خ��ب ب��ول��ن��د�، �مل��ج��م��وع��ة 

ب��ر���ص��ي��د 4 ن���ق���اط، م��ق��اب��ل ن��ق��ط��ة و�ح���دة 

للمك�ضيك يف ذيل �لرتتيب.

غيابات  من  �ل�ضعودي  �ملنتخب  ويعاين 

�ل�ضهر�ين  يا�ضر  �إ�ضابة  يف  تتمثل  م��وؤث��رة 

و�إيقاف  �ل��ربي��ك،  وحممد  �لفرج  و�ضلمان 

عبد �لإله �ملالكي لرت�كم �لبطاقات.

ويفا�ضل هرييف رينارد مدرب �لأخ�ضر، 

بن �لدفع بعلي �حل�ضن، و�أمامه �لعابد �أو 

�حل�ضن  علي  بالثنائي  �ملغامرة  �أو  �لنجعي، 

ك��ن��و  ي���ح���رر  �أن  ع��ل��ى  ع��ط��ي��ف،  �هلل  وع���ب���د 

لي�ضغل مركز �لو�ضط �ملتقدم.

وج������اء �ل��ت�����ض��ك��ي��ل �مل���ت���وق���ع ل��ل�����ض��ع��ودي��ة 

كالتايل: 

حر��ضة �ملرمى: حممد �لعوي�س

�لغنام، ح�ضان متبكتي،  �ضلطان  �لدفاع: 

علي �آل بليهي، �ضعود عبد �حلميد

�ل���و����ض���ط: ع��ل��ي �حل�������ض���ن، حم��م��د ك��ن��و، 

نو�ف �لعابد

�ل���ه���ج���وم: ����ض���امل �ل����دو�����ض����ري، ف���ر�����س 

�ل�ضهري �لربيكان، �ضالح 

ن���ف�������ض���ه، مي���ت���ل���ك م��ن��ت��خ��ب  �ل�����وق�����ت  يف 

�مل��ك�����ض��ي��ك، ع��ن��ا���ض��ر ج��ي��دة ت��ت��م��ي��ز ب��امل��ه��ارة 

�إىل �لهجوم،  �لدفاع  �ل�ضريع من  و�لتحول 

حتت قيادة �ملدرب مارتينو.

�أن��دري�����س  �ل��ق��ائ��د  �ملك�ضيك،  ع��ن  ويغيب 

مبار�ة  يف  م�ضاًبا  خروجه  بعد  ج���و�رد�دو، 

�لأرجنتن.

وج������اء �ل��ت�����ض��ك��ي��ل �مل���ت���وق���ع ل��ل��م��ك�����ض��ي��ك 

كالآتي: 

�أوت�ضو� حر��ضة �ملرمى: 

�ل����دف����اع: ���ض��ي��ز�ر م��ون��ت��ي�����س، خ��ي�����ض��و���س 

مورينو،  هيكتور  �ألفاريز،  كيفن  جاياردو، 

�أر�وخو ني�ضتور 

�ل���و����ض���ط: ه��ي��ك��ت��ور م��ي��ج��ي��ل ه���ريي���ر�، 

�إريك جوتريز لوي�س ت�ضافيز، 

�ل���ه���ج���وم: �أل��ك�����ض��ي�����س ف��ي��ج��ا، ه��ريف��ي��ن��ج 

لوز�نو
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الأخيـرة

نب�ض البلد – وكاالت 

ال��و���ض��اب��ي ه���و ن���وع م���ن اخل�������ض���روات خ�����ض��راء 

والفجل،  امللفوف  لعائلة  تنتمي  ال��ت��ي  ال��ل��ون، 

بالرغم  الياباين،  الفجل  با�سم  كذلك  وُيعرف 

لديه  ف���اإن  ال��ف��ج��ل،  ع��ن  �سكله خمتلف  اأن  م��ن 

نكهة قريبة نوعاً ما منه.

لكنه  واحل���ار،  القوي  بطعمه  الو�سابي  وميتاز 

تركيبتهما  لأن  وذل��ك  احل��ار،  الفلفل  ي�سبه  ل 

الكيميائية خمتلفتان، اإذ اإنه مييل اأكرث لطعم 

اأكله ل  اأن الإح�سا�س القوي عند  اخل��ردل، كما 

يدوم طوياًل.

ودائ���م���اً م���ا ي��ت��م ت���ن���اول ال��وا���س��اب��ي ع��ل��ى �سكل 

النيئة،  البحرية  املاأكولت  اإىل جانب  معجون، 

حت�سري  يف  يدخل  اأن��ه  كما  ال�سو�سي،  اأ�سهرها 

عدة و�سفات يف املطبخ الياباين.

وبالرغم من طعمه احلار، فاإن للوا�سابي عدة 

عدة  م��ن  الوقاية  على  ت�ساعد  �سحية،  ف��وائ��د 

اأمرا�س خطرية، اأبرزها مر�س ال�سرطان.

الوا�صابي.. م�صدر غني بالفيتامينات 

والربوتني واملعادن

والتي  الوا�سابي،  من  الواحدة  احل�سة  حتتوي 

تعادل 100 غرام، على نحو 109 �سعرات حرارية 

اأن��ه  كما  امل�سّبعة،  ال��ده��ون  م��ن  غ���رام فقط  و1 

ي��ع��ت��ر م�������س���دراً غ��ن��ي��اً ب���الأل���ي���اف وال���روت���ن 

والطاقة.

الكال�سيوم  الوا�سابي يحتوي على  اأن نبات  كما 

واحلديد واملغني�سيوم والفو�سفور والبوتا�سيوم 

�سرورية  عنا�سر  وكلها  وال��زن��ك،  وال�سوديوم 

لتحقيق نظام غذائي متوازن.

بفيتامن  الوا�سابي غني  فاإن  زي��ادة على ذلك، 

والنيا�سن  وال��ري��ب��وف��الف��ن  وال��ث��ي��ام��ن  ���س��ي، 

اإ�سافة   ،6 ب  وفيتامن  اأ  وفيتامن  وال��ف��ولت 

اإىل م�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة م���ن ب��ع�����س م�����س��ادات 

الأك�سدة، ول يحتوي على الكول�سرتول. 

الغذائي  النظام  يف  الوا�سابي  دمج  ف��اإن  لذلك، 

مي��ك��ن اأن ي���ع���زز ك��م��ي��ة امل���غ���ذي���ات ال�����س��روري��ة 

ال�سحة  على  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  وي��وؤث��ر  للج�سم، 

العامة بعدة طرق.

يعزز جهاز املناعة ويح�ّصن �صحة القلب

حت�سن  يف  للوا�سابي  ال�سحية  الفوائد  ت�سمل 

تخفي�س  ع��ل��ى  ق��درت��ه  بف�سل  ال��ق��ل��ب،  �سحة 

ال�سيئ  والكول�سرتول  الثالثية  الدهون  ن�سب 

يف اجل�سم، ما يجعله منا�سباً لالأ�سخا�س الذين 

يعانون من مر�س القلب.

وق����د ي�����س��اع��د اأي�������س���اً يف حم���ارب���ة الل��ت��ه��اب��ات 

من  التقليل  م��ع  وال��ف��م،  اجل�سم  يف  البكتريية 

ومعاجلة  املو�سمية،  للح�سا�سية  املزعجة  الآثار 

م�ساكل اجلهاز التنف�سي. 

وب��ف�����س��ل اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى م�����س��ادات الأك�����س��دة، 

املناعة  جهاز  تعزيز  يف  الوا�سابي  ي�ساعد  فقد 

اإ�سافة  اجل�����س��م،  م��ن  ال�����س��ارة  ال�سموم  واإزال����ة 

للمفا�سل  لاللتهابات  م�سادة  خ�سائ�س  اإىل 

والع�سالت.

كما ُي�ساعد الوا�سابي على التخّل�س من احتقان 

الذين  لالأ�سخا�س  اإنه يعتر مفيداً  اإذ  احللق، 

يعانون من ح�سا�سية الربيع مثاًل.

مي��ن��ع الإ����س���اب���ة ب��ال�����س��رط��ان وي��ق��ت��ل اخل��الي��ا 

امل�سببة له

الغذائي  النظام  اإىل  الوا�سابي  اإ�سافة  ت�ساعد 

معينة  ب��اأن��واع  الإ���س��اب��ة  منع  يف  منتظم  ب�سكل 

من ال�سرطان، وذلك بف�سل العنا�سر الغذائية 

التي يتوفر عليها، اأبرزها م�سادات الأك�سدة.

اأن  ع����ل����ى  اأث�����ب�����ت�����ت  درا���������س��������ات  ع��������دة  اإن  اإذ 

م�����س��ادات  اأح����د  وه���و  “الأيزوثيو�سيانات”، 
الأك�������س���دة ال���ت���ي ي��ح��ت��وي ع��ل��ي��ه��ا ال���وا����س���اب���ي، 

امل�سببة  ت�ساعد يف الق�ساء على اجل��ذور احلرة 

لل�سرطان يف جميع اأنحاء اأنظمة اجل�سم. 

الوا�سابي  على  اأك���دت  ال��درا���س��ات  ه��ذه  اأن  كما 

ال��دم  ل�����س��رط��ان  ت��و���س��ع اخل��الي��ا امل�سببة  مي��ن��ع 

و���س��رط��ان امل��ع��دة، و���س��رط��ان ال��ث��دي، و�سرطان 

من  �ساعة   24 غ�سون  يف  موتها  ويعزز  اجللد، 

ا�ستهالكه. 

منو  منع  الوا�سابي  تناول  اإيجابيات  بن  وم��ن 

الأورام حتى قبل فرتة العالج، اإذ اإنه يعمل على 

قتل اخلاليا ال�سرطانية دون الإ�سرار باخلاليا 

ال�سحية املحيطة بها.

الوا�صابي الأ�صلي نادر، واملقَلّد غري مفيد!

يعتر الوا�سابي من بن العنا�سر الأ�سا�سية يف 

املطبخ الياباين، اإذ هذا النوع من اخل�سار ُيزرع 

يف مناطق حمددة فقط هناك، خا�سة بالقرب 

من الوديان والنهار، واملناطق اجلبلية.

ال�سمالية،  اأمريكا  زراعتها كذلك يف  وقد متت 

مكانن  يف  ناجحة  كانت  ال��زراع��ة  عملية  لكن 

مقارنة  امل��رت��ف��ع،  ثمنه  �سبب  يف�سر  م��ا  ف��ق��ط، 

مبكونات غذائية اأخرى.

ولأنه ُيعتر من بن اخل�سروات النادرة، والتي 

ب�سبب  مبا�سر،  ب�سكل  عليها  احل�سول  ي�سعب 

بيعه  يتم  ما  فغالباً  اليابان،  من  ت�سديره  قلة 

على �سكل معجون، من اأجل تناوله اإىل جانب 

الوجبات البحرية.

فيما تقوم العديد من ال�سركات ببيع الوا�سابي 

ومكونات  والفجل  اخل��ردل  من  واملكون  املقلد، 

اأخرى، اإذ اإن مذاقه احلار والقوي يكون م�سابهاً 

نف�س  يوفر  ل  لكنه  احلقيقي،  الوا�سابي  مل��ذاق 

الفوائد ال�سحية املذكورة �سابقاً.

ال يقتصر دوره على تناوله إلى جانب السوشي.. فوائد الواسابي الكثيرة للوقاية من عدة أمراض خطيرة

نب�ض البلد  – وكاالت 

اجتمعت اأ�سرة لإحدى عائالت حمافظة الكرك 

روؤي��ة،  اململكة على ه��دف ووح���دة  الأردن��ي��ة جنوب 

لتاأ�سي�س م�سروع خا�س داخل منزلهم اأطلقوا عليه 

بيت اجلميد الكركي

مل يكن اختيار ال�سم عابراً، فاجلميد )اأقرا�س 

لنب جامد من حليب الأغنام(، منتج اأردين اقرتن 

مبحافظة ال��ك��رك منذ ق��دمي ال��زم��ان، وه��و م��ادة 

اأ�سا�سية لإعداد الطبق الأكرث �سهرة يف البالد وهو 

املن�سف

اإن���اث   5( اأ���س��ق��اء  ان��ط��الق��اً م��ن ذل���ك، ق���رر 6 

وذكر( اأن يخلقوا لأنف�سهم فر�سة عمل من منزل 

والدهم يف مدينة املرج بالكرك، ُمتحّدين الظروف 

وارتفاع ن�سب البطالة

ي��ح��م��ل الأ�����س����ق����اء ال�����س��ت��ة ����س���ه���ادات ج��ام��ع��ي��ة 

ذلك،  اإىل  يلتفتوا  لكنهم مل  بتخ�س�سات خمتلفة، 

بل اعتروه قوة لهم يف اإجناح م�سروعهم، وحافزاً 

لغريهم

امل�ستوى  اإجن����اح م�����س��روع��ه��م  ���س��ان��ده��م يف  وق���د 

الرتبوية  فخلفياتهم  لوالديهم،  والثقايف  الفكري 

متقاعد  ف��ال��وال��د  ذل���ك،  لهم  حققت  والتعليمية، 

الفيزياء،  مل��ادة  م�سرف  برتبة  الرتبية  وزارة  م��ن 

والوالدة معلمة

الفيزياء،  در�ست  عاماً(   33( الب�ساب�سة  اأم��اين 

در���س��ت��ا  ع���ام���اً(   28( واآلء  ع���ام���اً(   30( واآي������ات 

امل��ح��ا���س��ب��ة، واأري�������ج )23 ع����ام����اً( در����س���ت ال��ع��ل��وم 

احلياتية، اإينا�س )19 عاماً( على مقاعد الدرا�سة 

بتخ�س�س الت�سويق، فيما در�س اأ�سامة )27 عاماً( 

ال�سياحة والآثار

مرا�سل الأنا�سول زار امل�سروع، واّطلع على واقع 

عمل الأ���س��ق��اء، وحت���ّول امل��ك��ان بعد م��رور 5 اأع��وام 

خمتلف  من  لل�سّياح  ُيتيح  ُن��زٍل  اإىل  تاأ�سي�سه  على 

اأردنية، والطالع  دول العامل عي�س جتربٍة تراثية 

بل وامل�ساركة يف �سناعة اجلميد الكركي

رغ���ب���ًة م��ن��ه��م يف ع���دم جت����اوز اأي ج��زئ��ي��ة، ك��ان 

ح��دي��ث الأ���س��ق��اء م��ت��داخ��اًل وم��ت��ك��ام��اًل، وُي��ع��ّر يف 

م�سمونه عن م�ستوى التناغم والتفاهم

يف  فكرته  وكانت   ،2017 ع��ام  امل�سروع  انطلق 

التجارية  بالعالمة  ال��ك��رك  زوار  تعريف  البداية 

الأ�سهر يف هذه املحافظة وهي اجلميد

بداأ الأ�سقاء عملهم يف قريٍة ُتدعى حمّي ، قبل 

اأن يقرتح عليهم اأحد الأ�سخا�س النتقال اإىل املرج 

اأخ��رى؛ ومكان وج��ود منزل والدهم  وهي منطقة 

الكرك  قلعة  م�ساهدة  للزائر  تتيح  اإ�سافية  مبيزة 

الأثرية من املكان، وبالفعل مت ذلك

واأعجبوا  امل�سروع  ع��ن  النا�س  �سمع  واأ���س��اف��وا: 

به؛ لأنه يحكي تراثاً واإرثاً خا�سا باأهايل حمافظة 

اجلميد،  وه��و  املدينة  بها  ت�ستهر  ورمزية  الكرك، 

وب��داأن��ا  للمكان،  ع��ف��وي  باأ�سلوب  ال��رتوي��ج  وب����داأوا 

با�ستقبال جمموعات من ال�سياح من خمتلف دول 

العامل، لتطور الفكرة بعد ذلك

واأ�ساروا: اأحتنا للزوار م�ساهدة مراحل �سناعة 

ذل��ك يف  وك��ل  اأي�سا،  اإع���داده  وامل�ساركة يف  اجلميد، 

مكان يواجه قلعة الكرك، فهو ي�ستمتع بعمل تراثي 

وم�ساهدة التاريخ اأمامه

املن�سف وهي وجبة  البدء بطهي  يقولون: عند 

اأ�سامة  �سقيقنا  يقوم  الأردن،  يف  معروفة  �سعبية 

ب��ا���س��ط��ح��اب��ه��م اإىل ال��ق��ل��ع��ة، وع��ن��د ال���ع���ودة ي��ك��ون 

الطعام قد اأ�سبح جاهزاً

تطور  باجلميد،  ب��داأت  التجربة  ب��اأن  واأو�سحوا 

املكان وحتول اإىل ُنزل �سياحي، يتيح لل�سياح املبيت 

ل�10  املبيت  يتيح  اإذ  املا�سي؛  جتربة  وعي�س  فيه، 

اأ�سخا�س

م��ن اأب���رز زواره����م، وف��ق م��ا ق��ال��وا ل��الأن��ا���س��ول، 

يف  الأردين،  العاهل  عقيلة  اهلل،  العبد  رانيا  امللكة 
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ك��م��ا زاره������م ���س��ي��اح م���ن خم��ت��ل��ف دول ال��ع��امل 

والوليات  وبريطانيا  وفرن�سا  اأملانيا  وحتديدا من 

امل��ت��ح��دة وج��ورج��ي��ا وت���اي���وان وال�����س��ع��ودي��ة وق��ط��ر 

والكويت والإمارات، ودول اأخرى

واأعرب الأ�سقاء عن اأملهم يف اأن يتم حّل م�سكلة 

اخل��دم��ات  ت��وف��ر  �سعوبة  وه��ي  تواجههم  اأ�سا�سية 

امل��ك��ان،  اإىل  تو�سل  ال��ت��ي  ال��ط��رق  �سبكة  وحت��دي��داً 

ذلك،  العمل على  يتم  ب��اأن  ُوع��دوا  باأنهم  م�سريين 

وما زالوا ينتظرون، على حد قولهم

عمل  فر�س  لنا  وف��ر  امل�سروع  اإن  قالت  اأم���اين، 

من املنزل، وه��ذا بحد ذات��ه اإجن��از، خا�سة مع قلة 

الوظائف املتوفرة وارتفاع ن�سبة البطالة

اآيات اأّكدت باأن ا�سم املكان يحمل رمزية خا�سة 

ت�����س��األ  ال���ك���رك، فطبيعة احل����ال ع��ن��دم��ا  مل��ح��اف��ظ��ة 

رّده  يكون  هنا،  �سيء مميز  يعرف عن  م��اذا  الزائر 

اجلميد

املحلي  املجتمع  اأهمية  على  ف�سددت  اآلء،  اأم��ا 

يف اإب����راز م�����س��روع��ه��م، م��و���س��ح��ًة ب���اأن اجل��م��ي��ع هنا 

على  واإ���س��رار  جن��اح  ق�سة  فينا  وي���رون  يدعموننا 

حتقيق التمّيز، فمن غري املمكن اأن ت�ساأل اأحداً من 

اأبناء املنطقة عن املكان دون اأن يحكي لك تفا�سياًل 

عنه

اأريج بانطباعات ال�سّياح الأثر الكبري  فيما راأت 

ميزة  ب��اأن  م��وؤك��دًة  الوا�سعة،  ال�سهرة  حتقيقهم  يف 

مكا�سب  لهم  حُتقق  القلعة  على  واإط��الل��ت��ه  امل��ك��ان 

ُيطالع  فال�سائح  ج��ذب،  وعوامل  وكبرية،  اإ�سافية 

القلعة، وي�سارك يف جتربة اإعداد اإرث كركي

امل�سروع،  لأ�سحاب  ال�سغرى  الأخت  اإينا�س هي 

اأ�سقائها البحث عن عوامل  بّينت باأنها حُتاول مع 

ب��اأي  امل��ك��ان، والأخ����ذ  ُت�����س��اع��د يف ت�سويق  اإ���س��اف��ي��ة 

مالحظات يبديها الزوار

لكن �سقيقهن اأ�سامة، كان له راأي عملي خُمتلف، 

فقد اأو���س��ح ب���اأن امل�����س��روع حقق ل��ه ذات���ه، واأت���اح له 

)ال�سياحة  اجل��ام��ع��ي��ة  ل��درا���س��ت��ه  واق��ع��ي��اً  تطبيقاً 

معلوماته،  خم���زون  زي���ادة  م��ن  ومكنته  والآث�����ار(، 

الأثرية يف  الأماكن  اإىل  ال�سياح  يرافق  واأن��ه  �سيما 

درج على امل�سار 
ُ
املحافظة، ويعود بهم للُنُّزل، والذي اأ

ال�سياحي مبحافظة الكرك

وت��ق��ع حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك ع��ل��ى ب��ع��د 120 كيلو 

مرًتا من العا�سمة الأردنية عّمان، واقرتن ا�سمها 

باأكر القالع الأثرية على م�ستوى املنطقة

وتعّد املحافظة من م�سارات الطريق امللوكي يف 

واأه��م الطرق التجارية يف  اأق��دم  اأح��د  الأردن، وهو 

منطقة ال�سرق الأو�سط

م�سر،  يف  القاهرة  �سواحي  من  الطريق  وتبداأ 

اإىل  و���س��وًل  �سيناء  جزيرة  �سبه  ط��ول  على  ومتتّد 

نحو  ال�سمال  ب��اجت��اه  ب��الن��ع��ط��اف  ل��ت��ب��داأ  العقبة، 

ال��ع��ا���س��م��ة الأردن����ي����ة، وم���ن ث���م اإىل دم�����س��ق فنهر 

الفرات يف �سوريا

»الجميد الكركي« في األردن.. مشروع أُسري يتحدى

»إنهم يكرهوننا!«.. يوَم َتواَجه العرب واإلسرائيليون بعيدًا
 عن ميدان الحرب

نب�ض البلد – وكاالت 

ب��ع��ي��داً ع��ن ال��ري��ا���س��ة وال��ت�����س��ف��ي��ات وك���ل م��ا له 

عالقة بكرة القدم، فاإن كاأ�س العامل التي اأقيمت 

لأول مرة يف بلد عربي م�سلم اأحيت روح العرب 

اأنا كجزائرية وحمبة لكرة  املنت�سرة لفل�سطن، 

مونديال  عن  بلدي  غياب  كثرياً  اأحزنني  القدم 

كان  قطر  يف  �ساهدته  ما  املقابل  يف  لكن   ،2022

اأهم من تاأهل اجلزائر وتاأهل كل العرب، واأ�سعد 

قلبي وكاأن منتخباً عربياً فاز بكاأ�س العامل.

مع بدء البطولة بداأت روح فل�سطن حتيا فينا، 

وه���ي ال��ت��ي غ��اب��ت ع��ن��ا م��ن��ذ ب���داأ امل��ت��خ��اذل��ون يف 

كانت  حيث  الإ�سرائيلي،  الحتالل  مع  التطبيع 

ولعل  امليدان،  يف  اأخ��رى  كلمة  العربية  لل�سعوب 

العربية  اجل��م��اه��ري  ف��ع��ل  رد  ه��و  ذل��ك  يثبت  م��ا 

ال��ت��ي وّث��ق��ت��ه��ا ك��ام��ريا ال�����س��ح��اف��ة ع��ل��ى ال��ه��واء، 

الإ�سرائيلي  املرا�سل  له  تعر�س  ما  راأينا  عندما 

يف ق���ط���ر، م�������س���دوم���اً م����ن ث���ب���ات ال����ع����رب ع��ل��ى 

ما  ذهني  اإىل  ا�ستح�سر  الفل�سطينية،  الق�سية 

بنيامن  املكلف  الإ�سرائيلي  الوزراء  رئي�س  قاله 

بع�س  مع  بالتطبيع  حمتفياً  ي��وم،  ذات  نتنياهو 

الدول العربية، ومتخوفاً من �سعوبها؛ اإذ كتب: 

لي�ست  ال�سالم  دائرة  تو�سيع  اأمام  عقبة  “اأكر 
زع��م��اء ال����دول ال��ت��ي حت��ي��ط ب��ن��ا، ب��ل ه��ي ال���راأي 

�س على مدار  العام يف ال�سارع العربي، الذي تعَرّ

ب�سكل  اإ�سرائيل  عر�ست  لدعاية  طويلة  �سنوات 

خاطئ ومنحاز”.

اأن العرب  اأتذكر  ما حدث يف قطر تاريخي، ول 

التي  الأوىل  امل��رة  وكاأنها  مماثاًل،  حدثاً  عا�سوا 

ن��ق��ف ف��ي��ه��ا وج���ه���اً ل���وج���ه م���ع الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن، 

ل���ن���خ���ره���م ك�����م ن���ح���ن م����وؤم����ن����ون ب��ال��ق�����س��ي��ة 

�سّيب  الذي  بال�سوؤال  ولن�سدمهم  الفل�سطينية، 

راأ�س دولتهم املزعومة: اأين تقع اإ�سرائيل!

الإ�سرائيلية  القنوات  على  العربية  الفعل  ردود 

كانت مبثابة كف اليقظة الذي اأعاد تل اأبيب اإىل 

د ذلك من رد فعل املرا�سلن  نقطة ال�سفر، وتاأَكّ

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن ال��ذي��ن َب�����َدوا م�����س��دوم��ن وه��م 

اأن العرب ل يريدون التطبيع  يت�ساءلون: يبدو 

اأر�سلوا ر�سالًة خاطئة نيابًة  معنا؟ وكاأن حكامنا 

عنا.

ك���اأ����س ال���ع���امل ال���ت���ي ح�����س��ره��ا ال���ع���امل وع�����س��اق 

اأن  فيها  العرب  اأثبت  بها  لي�ستمتعوا  امل�ستديرة 

احلكم  �سافرة  ولي�ست  بو�سلتهم،  هي  فل�سطن 

ول تطبيع حكامهم، الذي اأغرى تل اأبيب.

ت  ع��َرّ مقاًل  كتبت  هيوم”  “اإ�سرائيل  �سحيفة 

�س له الإ�سرائيليون  فيه عن انزعاجها مما تعَرّ

م���راآة  ق��ط��ر  يف  “املونديال  ق��ال��ت:  اإذ  ق��ط��ر؛  يف 

ي��ري��دون��ن��ا  ي��ح��ب��ون��ن��ا، ول  “ل  ل��الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن: 

قطر  يف  امل���ون���دي���ال  اأّن  اإىل  واأ����س���ارت  اأي�ساً”. 

ج��داً  م��وؤمل��ة  وحقيقة  واق��ٍع  اأم��ام  اإ�سرائيل  و�سع 

لالإ�سرائيلين.

���ق���ت ك���ام���ريات و���س��ائ��ل اإع�����الم اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ووَثّ

اإىل  ال��ت��ح��ّدث  ي��رف�����س��ون  وه���م  ع��رب��اً  م�سجعن 

���س��ح��ف��ي اإ����س���رائ���ي���ل���ي، و����س���ط ه���ت���اف���ات داع���م���ة 

ب�سكل  امل��ق��اط��ع  تلك  انت�سرت  حيث  لفل�سطن، 

وا����س���ع ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يف 

ال����ع����امل ال���ع���رب���ي، ول���ق���ي���ت ت���ف���اع���اًل وت��رح��ي��ب��اً 

، واأث��ل��ج��ت ���س��دورن��ا رغ��م ع��دم وج��ودن��ا  وا���س��َع��ننْ

بقطر.

 Jerusalem ���س��ح��ي��ف��ة  ا���س��ت��ن��ك��رت  ف��ي��م��ا 

لها  حت��ل��ي��ل��ي  م���ق���ال  يف  الأخ�������رى،  ه���ي   Post
ع��ن م��ون��دي��ال ق��ط��ر، م��ق��ول��ة ل��رئ��ي�����س ال����وزراء 

 ،1996 عام  �سامري  اإ�سحاق  ال�سابق  الإ�سرائيلي 

والعرب  البحر  نف�س  هو  البحر  “اإن  فيها:  قال 

هم نف�س العرب”.

اأثبت  قطر  مونديال  اأن  بو�ست  جريوزاليم  راأت 

ينفر  ي��زال  ل  العربي  الوطن  العام يف  امل��زاج  اأن 

م���ن اإ���س��رائ��ي��ل، رغ���م حم����اولت ب��ع�����س ال���ق���ادة، 

باتوا  اأنهم  الإ�سرائيلين  لبع�س  بعدها  فُخّيل 

واأ���س��ارت  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يف  بالقبول  يحظون 

اأج���راه  ا���س��ت��ط��الع  اإىل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سحيفة 

يوليو/متوز  يف  الأدن��ى،  لل�سرق  وا�سنطن  معهد 

ال��ت��ط��ب��ي��ع بن  م��وج��ة  اأن  اإىل  خ��ل�����س  امل��ا���س��ي، 

ال�سنوات  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال���دول  وب��ع�����س  اإ���س��رائ��ي��ل 

الأخ�����رية ق��اب��ل��ه��ا ان��ح�����س��ار م��ت��زاي��د يف ال��ت��اأي��ي��د 

اأبراهام كما �سمتها. ال�سعبي لتفاقات 

ي��ت��ع��ن على  اأن����ه  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  اأ�����س����ارت  ك��م��ا 

جاً، واأن يعوا حدود  اأَلّ يكونوا �سَذّ الإ�سرائيلين 

اليمينية  ال�سحيفة  وختمت  التطبيع،  اتفاقيات 

“البحر  ب��اأن  �سامري،  مبقولة  بالتذكري  مقالها 

ه��و ال��ب��ح��ر وب���اأن ا���س��ت��ط��الع��ات ال����راأي تثبت اأن 

العرب مل يتغريوا”.

وكانت كاأ�س العامل يف قطر، بعيداً عن الريا�سة، 

هي اجلواب القطعي الذي اأعاد ال�سعوب العربية 

اإىل كلمتها الواحدة، اأما اإ�سرائيل التي جتاهلت 

الرتويج  التطبيع  اإعالنها  الواقع وحاولت منذ 

ال�سعوب  ترف�سها  م��زع��وم��ة،  ���س��الم  لتفاقيات 

الر�سالة. العربية، فقد و�سلتها 

ماذا يحدث لصحتك إذا تناولت 
موزة كل يوم؟

عوامل رئيسية تساعدك
 على االستيقاظ بـ »مزاج طيب«!

نب�ض البلد – وكاالت 

يعتر املوز وجبة خفيفة ووجبة فطور 

م��غ��ذي��ة م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ع��ن��ا���س��ر امل��ف��ي��دة، كما 

ولكن  م��ت��وازن.  �سحي  غ��ذاء  ب��اأن��ه  يعرف 

تناولت  اإذا  ل�سحتك  يحدث  ما  تعلم  هل 

موزة كل يوم؟

ي�����س��اع��د ت��ن��اول م���وزة ك��ل ي���وم يف دع��م 

لتناول  ت�سطر  ول��ن  �سحي،  ح��ي��اة  من��ط 

اأك����رث م��ن م����وزة واح����دة يف ال���ي���وم، حيث 

يف  ك��ب��رًيا  دوًرا  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأل���ي���اف  تلعب 

���س��ح��ة الأم���ع���اء م���ن خ���الل امل�����س��اع��دة يف 

متو�سطة  واح��دة  موزة  وحتتوي  اله�سم، 

3 ج�����رام�����ات م��ن  احل����ج����م ع���ل���ى ح������وايل 

الأل���ي���اف ع��ل��ى ���س��ك��ل ن�����س��ا م���ق���اوم )م���واد 

ح��ي��وي��ة ت�����س��اع��د ع��ل��ى ت��غ��ذي��ة ال��ب��ك��ت��ريي��ا 

املفيدة يف اأمعائك(.

امل��وز  يف  الأل��ي��اف  حمتوى  ي�ساعد  كما 

ع���ل���ى ال�������س���ع���ور ب��ال�����س��ب��ع ل���ف���رتة اأط�����ول، 

ال�����س��ع��رات  منخف�س  اأن���ه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

من  املزيد  تناول  ع��ام  وب�سكل  احل��راري��ة. 

الغذائي  النظام  يف  واخل�سروات  الفاكهة 

يدعم الوزن ال�سحي.

ويعتر املوز من املواد الغذائية الغنية 

باملنجنيز، وهو معدن اأ�سا�سي ي�ساعد على 

زي����ادة م�����س��ت��وي��ات ال��ك��ولج��ن م��ن خ��الل 

ت��ع��زي��ز اإن��ت��اج ال��رول��ن )ح��م�����س اأم��ي��ن��ي 

�سروري لإنتاج الكولجن(.

للطاقة  رائًعا  م�سدًرا  املوز  يعتر  كما 

���س��ري��ع��ة الح������رتاق، وب��ال��ن�����س��ب��ة لأول��ئ��ك 

امل��وز  يعتر  للتمرين،  ي�ستعدون  ال��ذي��ن 

م�������س���دًرا رائ����ًع����ا ل��ل��ط��اق��ة ق��ب��ل مم��ار���س��ة 

الريا�سية. التمارين 

وي����دع����م امل������وز ����س���ح���ة ال���ق���ل���ب ل��غ��ن��اه 

ل�سحة  اأ�سا�سي  معدن  وهو  بالبوتا�سيوم، 

رئي�سي  ب�سكل  البوتا�سيوم  ويوجد  القلب، 

يف ال��ف��واك��ه واخل�����س��روات، وال��ع��دي��د من 

امل�ستهلكن ل يح�سلون على ما يكفي من 

هذه املغذيات.

وث�����م�����رة امل�������وز ت���ع���د م���������س����درا ك���ب���ريا 

اأ�سا�سي ل�سحة  اأ، وهو فيتامن  لفيتامن 

اأن  الدرا�سات  العديد من  ووجدت  العن، 

الأنظمة الغذائية التي حتتوي على ن�سبة 

ت��ق��ل��ل م���ن خطر  اأ  ع��ال��ي��ة م���ن ف��ي��ت��ام��ن 

وال�سمور  العن  عد�سة  باإعتام  الإ�سابة 

بالعمر. املرتبط  البقعي 

نب�ض البلد – وكاالت 

ح�������ددت درا������س�����ة ج�����دي�����دة ع�������ددا م��ن 

ال�سخ�س  جتعل  التي  الرئي�سية  العوامل 

بح�سب  ال�سباح،  يف  طيب  مبزاج  ي�ستيقظ 

ما ن�سر موقع “رو�سيا اليوم”.

وراء  ي���ق���ف  ال�������ذي  ال����ف����ري����ق  وي����ق����ول 

النظر  بغ�س  ال��ع��وام��ل،  ه��ذه  اإن  ال��درا���س��ة 

عن العوامل الوراثية التي ولد بها الفرد، 

اإىل حد ما ل�سمان  ميكن تعديلها جميعا 

بداية اأف�سل يف ال�سباح.

وط���رح ف��ري��ق ال��ب��اح��ث��ن، ب��ق��ي��ادة ع��امل 

الأع�������س���اب وال���ب���اح���ث يف ال���ن���وم راف��ائ��ي��ل 

فالت، من جامعة كاليفورنيا، بريكلي يف 

ورقتهم املن�سورة �سوؤال هو: “ملاذا يتاأرجح 

مزاجنا نحن الب�سر عندما ن�ستيقظ  بن 

ي���وم لآخ�����ر؟. مل����اذا ن�����س��ت��ي��ق��ظ ذات ���س��ب��اح 

نتخّبط  اآخ��ر  �سباح  ويف  باليقظة،  ون�سعر 

ال�ستيقاظ؟”. عند 

�سارك حوايل 833 �سخ�سا يف الدرا�سة، 

م��ع��ظ��م��ه��م م����ن ال����ت����وائ����م )����س���اع���د ه���ذا 

العائدة  الختالفات  تاليف  على  الباحثن 

اإىل اجلينات(.

ت�����س��ج��ي��ل  اأ����س���ب���وع���ن  ومت ع���ل���ى م�����دار 

البدين  والن�ساط  الطعام  تناول  حلظات 

واأمن������اط ال���ن���وم وم�����س��ت��وي��ات اجل��ل��وك��وز، 

وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن:

ه���و من��ط  ي��ه��م  ال�����ذي  الأول  ال���ع���ام���ل 

ال��ن��وم: م���دة وت��وق��ي��ت وك��ف��اءة ال��ن��وم بن 

النوم لفرتة  ارتبط  ع�سية و�سحاها. وقد 

اأط���ول وال���س��ت��ي��ق��اظ يف وق��ت م��ت��اأخ��ر عن 

املعتاد بتح�سن مزاج اليقظة يف ال�سباح.

وك�������ان ال����ع����ام����ل ال�����ث�����اين ه�����و م���ق���دار 

الأ�سخا�س  عليها  ح�سل  ال��ت��ي  التمارين 

امل�ستويات  ارتبطت  وقد  ال�سابق.  اليوم  يف 

)بالإ�سافة  النهار  يف  احلركة  من  الأعلى 

ال��ل��ي��ل(  الأق�����ل يف  ال���ب���دين  ال��ن�����س��اط  اإىل 

ب��ن��وم اأك����رث ا���س��ت��م��رارا واأق�����ل ا���س��ط��راب��ا، 

لدى  اليقظة  توقع حت�سن  بدوره  ما  وهو 

امل�ساركن يف ال�سباح.

اأدت  فقد  الإف��ط��ار.  هناك  ك��ان  وثالثا، 

ال��وج��ب��ات ال�����س��ب��اح��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على 

املزيد من الكربوهيدرات اإىل حالت يقظة 

الروتن  من  للمزيد  ك��ان  بينما  اأف�سل، 

على  احلفاظ  خالل  ومن  معاك�س.  تاأثري 

املقدمة  الوجبات  يف  احل��راري��ة  ال�سعرات 

على  ال��رتك��ي��ز  للباحثن  مي��ك��ن  ه��ي،  ك��م��ا 

املحتوى الغذائي ملا ينبغي تناوله.

واأخ��������ريا، ارت���ب���ط ارت����ف����اع م�����س��ت��وي��ات 

ال�����س��ك��ر يف ال�����دم ب��ع��د الإف����ط����ار - ال���ذي 

مت اخ��ت��ب��اره ب��ا���س��ت��خ��دام م�����س��روب ���س��ائ��ل 

جلوكوز نقي - بانخفا�س نوعية اليقظة. 

الدم،  يف  اجللوكوز  ن�سبة  انخفا�س  واأدى 

لوجبة  امل�ساركن  تناول  بعد  �سوهد  الذي 

اإىل حت�سن  بالكربوهيدرات،  اإفطار غنية 

اليقظة.

معاجلة  كيفية  تعتر  اأخ��رى،  وبعبارة 

اجل�������س���م ل��ل��ط��ع��ام اأم�������را م���ه���م���ا، وي������وؤدي 

ان��ه��ي��ار  اإىل  ال�����س��ك��ر  ت���ن���اول  الإف�������راط يف 

ال�سكر بدل من اندفاع ال�سكر يف ال�سباح.

تلعب  التي  الأخرى  العوامل  ومن بن 

دورا يف ما يتعلق بنوعية اليقظة اليومية، 

احل��ال��ة امل��زاج��ي��ة وع��م��ر امل��ت��ط��وع��ن، على 

ل ميكن  ال���ع���وام���ل  ه����ذه  اأن  م���ن  ال���رغ���م 

التحكم فيها متاما مثلما يف الوقت الذي 

تتناوله  م��ا  ويف  ال��ف��را���س  اإىل  فيه  ت��ذه��ب 

خالل الإفطار.

“تك�سف  وزم�����������الوؤه:  ف�������الت  وك����ت����ب 

ن��ت��ائ��ج��ن��ا ع����ن جم���م���وع���ة م����ن ال���ع���وام���ل 

اليقظة  ن��وع��ي��ة  ب��ه��ا  امل��رت��ب��ط��ة  الرئي�سية 

وال����ت����ي ه����ي يف م��ع��ظ��م��ه��ا غ����ري ث���اب���ت���ة. 

وب���خ���الف ذل�����ك، ف�����اإن غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��وام��ل 

املرتبطة بها حال اليقظة قابلة للتعديل، 

�سلوكياً”. بالتدخل  ت�سمح  وبالتايل 

ُح�سن  م�ستويات  ع��ن  امل�����س��ارك��ون  اأب��ل��غ 

قيا�سها  ي��ت��م  وال��ت��ي مل  ل��دي��ه��م،  ال��ي��ق��ظ��ة 

با�ستخدام اأي اأدوات علمية.

الإبالغ عن  اإىل  ومع ذلك، فبالإ�سافة 

امل�����س��ارك��ون  ت��ن��اول  ال��ي��وم��ي��ة،  �سلوكياتهم 

وج����ب����ات م���ع���ي���اري���ة وارت����������دوا ����س���اع���ة ي��د 

ال��ن��وم  )ل��ق��ي��ا���س  ال��ت�����س��ارع  مبقيا�س  تعنى 

وال���ن�������س���اط( وج����ه����از م���راق���ب���ة م�����س��ت��م��ر 

يف  ال�سكر  م�ستويات  )لقيا�س  للجلوكوز 

الدم بعد الوجبات(.

وي��ت��م��ث��ل ال��ت��ح��دي الآخ�����ر ل��ل��درا���س��ات 

ي���وؤدي  ومل����اذا  ك��ي��ف  حت��دي��د  يف  امل�ستقبلية 

النوم لفرتة اأطول والنوم املتاأخر، مقارنة 

اإىل  ال�سخ�س،  لهذا  النموذجية  بالقاعدة 

الأق��ل  على   - ال�سباحية  اليقظة  حت�سن 

يف هذه الدرا�سة.


