
الصناعة األردنية ... من تصنيع محدود 
إلى منتجات تغزو اسواق العالم

 الحيصة: اجتماع نيابي لبحث تعديالت 
النظام الداخلي

 وزير األوقاف يوعز بفتح المساجد 
إليواء المتضررين من الحالة الجوية

نب�ض البلد- عمان

الأردن  رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي ���ص��ن��اع��ة  اأك����د 

وع���م���ان امل��ه��ن��د���س ف��ت��ح��ي اجل���غ���ب���ر، اأن 

كبرة  برعاية  حظيت  الأردنية  ال�صناعة 

ال�سنوات،  مر  على  الها�سمية  القيادة  من 

امل��ح��دود  الت�سنيع  م��ن  تنتقل  جعلها  م��ا 

والب�سيط اإىل منتجات تغزو اأ�سواق العامل 

وت�سل لأكرث من مليار م�ستهلك.

وقال اجلغبري لوكالة الأنباء الأردنية 

)ب�������را( مب��ن��ا���س��ب��ة ذك������رى ي�����وم ال���وف���اء 

ال��ث��اث��اء،  ال��ي��وم  ي�����س��ادف  ال���ذي  والبيعة 

وا�سلت  احلكيمة  الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  اإن 

جهودها احلثيثة لبناء اقت�ساد،

نب�ض البلد- عمان

لرئي�س جمل�س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب  ق���ال   

ال����ن����واب، ال���دك���ت���ور ن�����س��ار احل��ي�����س��ة، اإن 

ٌعقد  ال��ذي  الت�ساوري  النيابي  الجتماع 

ال��ي��وم الث���ن���ن، ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س جمل�س 

ال����ن����واب اح���م���د ال�������س���ف���دي، خ��ل�����س اإىل 

����س���رورة اإج������راء ت��ع��دي��ات ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام 

تفعيل  على  والعمل  للمجل�س،  الداخلي 

على  والتاأكيد  النيابية،  ال�سلوك  مدونة 

ليكون  والت�سريع  للرقابة  النائب  تفريغ 

بعيداً عن اأي �سبهات التقاء يف امل�سالح.

�سحفي  ت�سريح  يف  احلي�سة  واأ���س��اف 

الدائم  واملكتب  املجل�س  رئي�س  اأن  ام�����س، 

و���س��ع��وا امل��ج��ل�����س ب�����س��ورة زي������ارة ال��وف��د 

النيابي الأخرية للجزائر، 

نب�ض البلد- عمان

اأكد وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

الإ���س��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل��اي��ل��ة 

على مديري مديريات الأوقاف يف جميع 

حمافظات واألوية اململكة بفتح امل�ساجد يف 

املناطق التي تتعر�س لجنرافات ال�سيول 

ومداهمة مياه الأمطار ملنازل املواطنن، 

وذلك لإيوائهم وتقدمي جميع امل�ساعدات 

واخل���دم���ات ال��ع��اج��ل��ة ل��ه��م خ���ال احل��ال��ة 

اجلوية التي ت�سود اململكة يف ظل تاأثرها 

مبنخف�س جوي عميق اعتبارا من اليوم 

ال�سادرة  اجلوية  الن�سرة  بح�سب  الإثنن 

عن دائرة الأر�ساد اجلوية.

�سادر  بيان  بح�سب  اخلايلة  اأك��د  كما 

عن وزارة الأوقاف اليوم الثنن،
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نب�ض البلد- عمان

 ي��ح��ي��ي الأردن����ي����ون يف ي���وم ال�����س��اب��ع من 

�سباط ك��ل ع��ام، ذك��رى ي��وم ال��وف��اء والبيعة 

هذا  مثل  ففي  امل��ب��ارك��ة،  الها�سمية  للقيادة 

اأمام  الأردن��ي��ون  1999 كان  اليوم من عام 

اأنظار العامل باأ�سره ي�سربون املثل يف وفائهم 

اهلل  امللك احل�سن بن طال طيب  جلالة 

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  جل��ال��ة  بيعتهم  ويف  ث����راه، 

الثاين حيث تنتقل الراية الها�سمية اإىل يده 

والت�سامح  الأم��ل  عنوانها  م�سرية  ليوا�سل 

و���س��رع��ي��ت��ه��ا ال���ع���دل والإجن��������از. وي�����س��ت��ذك��ر 

احل�سن  بقيادة  ال��وط��ن  م�سرية  الأردن��ي��ون 

الباين على مدى ن�سف قرن تقريبا.. ملك 

بنى واأعطى لوطنه واأمته ما ي�سجله التاريخ 

اأبي  بقيادة  باأحرف من نور مثلما يفخرون 

احل�سن، اإذ يوا�سل امل�سرية مبزيد من العزم 

والأم����ل والإجن����از.وب����دا وا���س��ح��ا م��ن��ذ ذل��ك 

اليوم عزم جالة امللك عبداهلل الثاين على 

تكري�س الأردن دولة موؤ�س�سات وقانون قائمة 

ع��ل��ى ال���ع���دل وامل�������س���اواة والن���ف���ت���اح وت��وف��ري 

اأبنائه، حيث حر�س  الكرمي جلميع  العي�س 

جالته على �سيانة كرامة املواطن الأردين 

وت��وف��ري ف��ر���س احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة وحم��ارب��ة 

الفقر والبطالة والعمل على حتقيق تنمية 

اقت�سادية واجتماعية ي�سعر بها اجلميع.

والأ������س�����رة الأردن�����ي�����ة وه�����ي حت���ي���ي ه���ذه 

ال���ذك���رى ال��ع��ط��رة ت��ن��ح��ن��ي اأم�����ام ال���ذك���رى 

وت�ستلهم  احل�سن  لعطاء  وتقديرا  اإج��ال 

من معانيها الإميان والت�سميم،

نب�ض البلد- عمان

م�ستوى  رف��ع  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

مبركز  ال��ط��وارئ  عمليات  غرفة  يف  التاأهب 

اأيام املنخف�س اجلوي احلايل  الوزارة طيلة 

وعلى مدار 24 �صاعة.

واأكدت مديرية اإدارة الأزمات يف الوزارة، 

ات��خ��اذه��ا  الث��ن��ن،  ام�����س  ب��ي��ان �سحفي،  يف 

الازمة  ال�سرورية  والرتيبات  الإج��راءات 

ل�����س��م��ان ا����س���ت���م���راري���ة ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

غرف  م��ع  بالتن�سيق  للمواطنن  ال�سحية 

امل�ست�سفيات  ج��م��ي��ع  يف  ال���ط���وارئ  ع��م��ل��ي��ات 

اإىل  التابعة لها.واأ�سارت  ال�سحة  ومديريات 

رفع قدرات الوزارة وجاهزيتها للتعامل مع 

اجل��وي  املنخف�س  خ��ال  الطارئة  احل���الت 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع الأج���ه���زة امل��خ��ت�����س��ة و�سمن 

خطتها للطوارئ وال�ستجابة التي و�سعتها 

بداية ف�سل ال�ستاء.

 الصحة: رفع مستوى التأهب في غرفة عمليات  يوم الوفاء والبيعة.. وتستمر المسيرة
الطوارئ بمركز الوزارة
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 الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تتحدى الجهود الدولية لوقف 
»التصعيد« في األراضي الفلسطينية

البلد-وكاالت نب�ض 

الإث��ن��ن،  الفل�سطينية،  ال��رئ��ا���س��ة  اع��ت��رت 

لوقف  الدولية  اجل��ه��ود  تتحدى  اإ�سرائيل  اأن 

وذل���ك  الفل�سطينية  الأرا�����س����ي  يف  ال��ت�����س��ع��ي��د 

بر�سا�س  فل�سطينين  خم�سة  ا�ست�سهاد  عقب 

اإ�سرائيلي يف ال�سفة الغربية

واأدانت الرئا�سة يف بيان: اجلرمية اجلديدة 

ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت��ه��ا ق���وات الح��ت��ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

اأنها  معترة   ، اأري��ح��ا  يف  ج��ر  عقبة  خميم  يف 

ما�سية  الإ�سرائيلية  احلكومة  اأن  على  دليل 

يف م�����س��ل�����س��ل اجل����رائ����م ب���ح���ق اأب����ن����اء ال�����س��ع��ب 

الحتال  ق��وات  جرمية  اأن  الفل�سطينيوراأت 

يف اأري���ح���ا، حت���د ل��ك��ل اجل���ه���ود ال��دول��ي��ة ال��ت��ي 

ب��ذل��ت خ���ال الأي����ام امل��ا���س��ي��ة ل��وق��ف ال��ع��دوان 

ال��دويل  ال�سمت  اأن  اإىل  م�سرية   ، الإ�سرائيلي 

ي�سجعه  الح��ت��ال وج��رائ��م��ه،  ان��ت��ه��اك��ات  على 

على ارتكاب املزيد من املجازر

البلد-وكاالت نب�ض 

اإىل  الإ�سرائيلي  الحتال  حكومة  عادت 

اأر�س  ال�ستيطاين يف  طرح خمطط قلنديا 

املحتلة القد�س  قلنديا” �سمايل  “مطار 
واأج��������رى اأع�������س���اء ك��ن��ي�����س��ت م����ن ج��م��ي��ع 

جولة  املتطرف  اليميني  الئ��ت��اف  اأح���زاب 

اإق��ام��ة  خمطط  ل��دف��ع  مت��ه��ي��ًدا  املنطقة،  يف 

ال��وح��دات  اآلف  ت�����س��م  ك��ب��رية،  م�ستوطنة 

ال�ستيطانية

و���س��ي��ع��ق��د رئ���ي�������س ح���ك���وم���ة الح����ت����ال 

بنيامن نتنياهو، يف وقت لحق من الأ�سبوع 

احل������ايل، اج���ت���م���اًع���ا ل��ب��ح��ث ه����ذا امل��خ��ط��ط 

ال�ستيطاين

البلد-وكاالت نب�ض 

 ت��خ��ط��ط رو���س��ي��ا واإي������ران ل��ب��ن��اء م�سنع 

6 اآلف طائرة  جديد لإنتاج ما ل يقل عن 

�سحيفة  نقلت  ما  بح�سب  اإيرانية،  ة  م�سريرّ

وول ���س��ري��ت ج���ورن���ال الأم���ريك���ي���ة، اأم�����س 

الأحد نقًا عن م�سوؤولن اأمريكين

اجل��دي��د  امل�سنع  اأنرّ  امل�����س��وؤول��ون  واع��ت��ر 

التحالف  م��ن  ج��زء  رو�سيا  يف  �سيبنى  ال��ذي 

 ، ومو�سكو  ط��ه��ران  ب��ن  النا�سئ  الع�سكري 

م�سريين اإىل اأنرّ وفداً اإيرانياً رفيع امل�ستوى 

ال��ث��اين/ ك��ان��ون  اأوائ���ل  يف  رو�سيا  اإىل  �سافر 

لبناء  املخطط  املوقع  ل��زي��ارة  املا�سي  يناير 

امل�صنع فيه،

 حكومة نتنياهو ُتعيد طرح مخطط 
»مطار قلنديا« االستيطاني

 موسكو وطهران تخططان لبناء 
مصنع إلنتاج آالف المسيرات

نب�ض البلد- عمان

 اأج����رى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء ووزي���ر 

اخل���ارج���ي���ة و������س�����وؤون امل���غ���رب���ن، اأمي����ن 

ال�������س���ف���دي، ام�������س الث����ن����ن، ات�����س��ال��ن 

ه��ات��ف��ي��ن م���ع ن��ظ��ريي��ه ال���رك���ي م��ول��ود 

املقداد،  في�سل  وال�سوري  اأوغلو،  جاوي�س 

ق���دم خ��ال��ه��م��ا ت��ع��ازي امل��م��ل��ك��ة ب�سحايا 

ال����زل����زال امل��ف��ج��ع ال�����ذي ����س���رب م��ن��اط��ق 

�سوريا يف  و�سمايل  تركيا  متعددة جنوبي 

البلدين ال�سقيقن.

نب�ض البلد- عمان

ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  ع��ام  اأم��ن  ق��ال 

ال��ق��د���س، ع��ب��داهلل ك��ن��ع��ان، اإن ال��دف��اع عن 

الق�سية الفل�سطينية، وجوهرتها القد�س، 

ودبلوما�سية  را�سخة يف فكر  واأمانة  مبداأ 

القيادة الها�سمية.

واأ����س���اف يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء 

ال��وف��اء  ي���وم  )ب�����را( مبنا�سبة  الأردن����ي����ة 

والبيعة، اأن الق�سية الفل�سطينية حا�سرة 

ع��ل��ى ال�����دوام وع��ل��ى الأ���س��ع��دة ك��اف��ة، ول 

يتقدمها ملف ول تعلوها ق�سية، واملتتبع 

للم�سرية الوطنية والقومية اخلالدة لبني 

ها�سم الأخيار ياحظ مت�سك الها�سمين 

ودف���اع���ه���م ون�����س��ال��ه��م ع��ن��ه��ا يف ج��م��ي��ع 

الظروف ورغم كل التحديات،

 وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين 
مع نظيريه التركي والسوري

 كنعان: يوم الوفاء والبيعة استمرار 
للدفاع عن القدس وفلسطين
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نب�ض البلد- عمان

 اأع����رب ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

عن تعازيه ب�سحايا الزلزال، الذي �سرب 

مناطق يف �سوريا وتركيا، ام�س الثنن.

ووجه جالته بتقدمي امل�ساعدات لأ�سر 

البلدين، خال  ال�سحايا وللم�سابن يف 

برقيتي تعزية وجههما للرئي�س ال�سوري 

ب�سار الأ�سد، وللرئي�س الركي رجب طيب 

اأردوغان.

 الملك يعزي بضحايا الزلزال بسوريا 
وتركيا ويوجه بتقديم مساعدات 

ألسرهم وللمصابين

2
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الملك يتابع تمرينا للدفاع المدني ويفتتح 
استوديوهات إذاعة األمن العام

المعايطة: األمن العام ماضي في تنفيذ الرؤى الملكية والحفاظ على مقدرات الوطن

نب�ض البلد- عمان

زار ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 

امل�سلحة، ال��ي��وم الث��ن��ن، م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام، م��ع��رب��ا عن 

اعتزازه مبنت�سبيها.

ال��ق��ي��ادة وال�����س��ي��ط��رة، ع��ر تقنية  وت��اب��ع جالته يف م��رك��ز 

مديرية  نفذته  ال��ذي   ،2023 برا  مترين  املرئي،  الت�سال 

ال��ل��واء عبيداهلل  ال��ع��ام  امل���دين، بح�سور مدير الأم���ن  ال��دف��اع 

املعايطة.

وعمليات  �سيول  ت�سكل  فر�سيات  على  التمرين  وا�ستمل 

واإنقاذ م�سابن  البرا،  الأث��ري يف  املوقع  اإج��اء عالقن من 

على املقاطع ال�سخرية، واآلية التعامل الأمثل معها.
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كنعان: يوم الوفاء والبيعة استمرار للدفاع عن القدس وفلسطين
نب�ض البلد- عمان

ق����ال اأم�����ن ع����ام ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل�����ش���ؤون 

القد�س، عبداهلل كنعان، اإن الدفاع عن الق�شية 

الفل�شطينية، وج�هرتها القد�س، مبداأ واأمانة 

را�شخة يف فكر ودبل�ما�شية القيادة الها�شمية.

واأ�شاف يف ت�شريح ل�كالة الأنباء الأردنية 

)ب�����را( مب��ن��ا���ش��ب��ة ي����م ال����ف���اء وال��ب��ي��ع��ة، اأن 

ال���دوام  ع��ل��ى  ح��ا���ش��رة  الفل�شطينية  الق�شية 

ول  ملف  يتقدمها  ول  كافة،  الأ�شعدة  وعلى 

ال�طنية  للم�شرية  وامل��ت��ت��ب��ع  ق�شية،  تعل�ها 

وال���ق����م���ي���ة اخل����ال����دة ل��ب��ن��ي ه��ا���ش��م الأخ���ي���ار 

ي����اح����ظ مت�������ش���ك ال���ه���ا����ش���م���ي���ن ودف���اع���ه���م 

كل  ورغ��م  الظروف  جميع  يف  عنها  ون�شالهم 

ل��ت��ك���ن ب��ح��ق مدينة  ال��ت��ح��دي��ات وال�����ش��ع��اب، 

الها�شمية  وامل�شرية  الفكر  اأيق�نة  هي  القد�س 

منذ الأزل و�شتبقى كذلك اإىل الأبد.

امللك عبداهلل  ت���يل جالة  ومنذ  اأن��ه  ب��ن 

ال���ث���اين ���ش��ل��ط��ات��ه ال��د���ش��ت���ري��ة ت�����ش��ل��م اأم���ان���ة 

ال��شاية على املقد�شات الإ�شامية وامل�شيحية 

يف القد�س من امللك الراحل املغف�ر له احل�شن 

الفل�شطينية  الق�شية  فت�شدرت  ط���ال،  ب��ن 

والدبل�ما�شية  امللكية  والت�جيهات  ال�شيا�شة 

املحلية والدولية جلالة امللك عبداهلل الثاين 

م��ن��ط��ل��ق��اً ف��ي��ه��ا ع��ل��ى م��رت��ك��زات حم����ددة وه��ي 

وفق  الدولتن  حل  ب�شرورة  جالته  مت�شك 

ال�شام  وم��ب��ادرة  ال��دول��ي��ة  ال�شرعية  ق���رارات 

الفل�شطينية  الدولة  باإقامة  املتمثلة  العربية 

عام  ح��دود  على  ال�شرقية  القد�س  وعا�شمتها 

.1967

للعامل  امل�شتمرة  جالته  دع���ة  اإىل  واأ���ش��ار 

وم��ن��ظ��م��ات��ه مب��ط��ال��ب��ة اإ����ش���رائ���ي���ل )ال�����ش��ل��ط��ة 

ال���ق���ائ���م���ة ب����الح����ت����ال( الل�����ت�����زام ب����ق����رارات 

ب�شام،  العي�س  اأرادت  اإذا  ال��دول��ي��ة  ال�شرعية 

املقب�لة  غ��ري  ال���ش��ت��ف��زازات  ل�شيا�شة  وتركها 

دينية ل  املنطقة حلرب  �شاأنها جّر  والتي من 

التنب�ؤ بنتائجها، واأن املطالع خلطابات  ميكن 

ج��ال��ت��ه يف خم��ت��ل��ف امل��ن��ا���ش��ب��ات، اإ���ش��اف��ة اإىل 

ب���) فر�شتنا الأخ���رية  امل��ع��ن���ن  ك��ت��اب ج��ال��ت��ه 

ال�شعي نح� ال�شام يف زمن اخلطر( ياحظ 

ال�شراتيجية الثابتة جلالته والتي يدعمها 

الي�م التاأييد الدويل والثقة العاملية مب�اقف 

جالته مع الق�شية باعتبارها خارطة طريق 

لل�شام وال�ئام العاملي.

وط��ن��ي  ���ش��ع���ر  وب��ك��ل  ال���ي����م  “اإننا  وق�����ال: 

وق����م���ي خ��ال��د ن��اح��ظ وال��ق��ا���ش��ي وال����داين 

ورع��اي��ة  ب��اإع��م��ار  الها�شمي  ال���ش��ت��م��رار  ج��ه���د 

القد�س  يف  وامل�شيحية  الإ���ش��ام��ي��ة  املقد�شات 

ملكية عديدة جلالة  مبادرات  تخللها  والتي 

 2012 الثاين، منها، مبادرة عام  امللك عبداهلل 

“وقفية  با�شم  وقفية  اإن�����ش��اء  تت�شمن  وال��ت��ي 

الكر�شي  احل�شن  اب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

املكتمل لدرا�شة فكر الإمام الغزايل ومنهجه” 

الأق�شى  امل�شجد  يف  مكان  تخ�شي�س  وت�شمل 

امل����ب����ارك، وك���ذل���ك اإن�������ش���اء ك��ر���ش��ي اأ���ش��ت��اذي��ة 

ل��ت��دري�����س ف��ك��ر الإم�������ام ال����غ����زايل يف ج��ام��ع��ة 

تخ�شي�س  ال�قفية  ت�شمنت  كما  القد�س”، 

ج���ائ���زة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اب����ن احل�����ش��ن 

ال��غ��زايل،  ل��اإم��ام  العلمي  ال����راث  ل��درا���ش��ات 

الذين  للطلبة  املنح  م��ن  ع��دد  ت�فري  وك��ذل��ك 

وت�����ش��م��ل منحة  ال��ك��ر���ش��ي  ه����ذا  ي���در����ش����ن يف 

م��اج�����ش��ت��ري واأخ�����رى دك����ت�����راه، وم���ب���ادرة ع��ام 

2016 امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اإع��م��ار )ال��ق��ر امل��ق��د���س( يف 

2022، وتت�شمن  كني�شة القيامة، ومبادرة عام 

الكرمي  القراآن  خلتم  امل�شطفى  وقفية  اإن�شاء 

اإقامة  خ��ال  من  املبارك  الأق�شى  امل�شجد  يف 

ومتعلم  ق��ارئ   1000 حل���ايل  تعليمية  حلقات 

حمدد  تنظيمي  برنامج  وفق  الكرمي،  للقراآن 

وباإ�شراف الأوقاف الأردنية.

تعزيز  منها  الغاية  اجل��ه���د  ه��ذه  اأن  واأك���د 

الرباط داخل امل�شجد الأق�شى على مدار الي�م 

وال�ش�ؤون  الأوق��اف  وزارة  ت�ا�شل  كما  والعام، 

وامل��ق��د���ش��ات الإ���ش��ام��ي��ة ج��ه���ده��ا م��ن خ��ال 

واملحاكم  الأوق���اف  الأوق���اف وجمل�س  م��دي��رة 

ال�شرعي  التابعة للق�شاء  القد�س  ال�شرعية يف 

ودائرة قا�شي الق�شاة الأردنية، وح�ايل 1000 

اأك��ر من  اإىل  اإ�شافة  لها هناك،  تابع  م�ظف 

50 مدر�شة وقفية ت�شرف عليها ال�زارة.

دورها  ت�ا�شل  الأردنية  احلك�مة  اأن  وبن 

اأي�������ش���ا وب���ت����ج���ي���ه���ات م��ل��ك��ي��ة وع����ر خم��ت��ل��ف 

وزارات���ه���ا وم���ؤ���ش�����ش��ات��ه��ا ال��ر���ش��م��ي��ة والأه��ل��ي��ة، 

ب���دع���م ال��ق��ط��اع��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة 

خال  من  القد�س،  يف  والتعليمية  وال�شحية 

املعنية، منها،  والهيئات  امل�ؤ�ش�شات  العديد من 

ال�شخرة  وقبة  الأق�شى  امل�شجد  اإعمار  جلنة 

ل�ش�ؤون  امللكية  واللجنة   ،1954 ع��ام  امل�شرفة 

ال��ه��ا���ش��م��ي  وال�����ش��ن��دوق   ،1971 ع���ام  ال��ق��د���س 

لإع����م����ار امل�����ش��ج��د الأق�������ش���ى وق���ب���ة ال�����ش��خ��رة 

امل�شرفة عام 2007 الذي تزامن مع اإعادة منر 

التاريخي  مكانه  اإىل  الأي���ب��ي  ال��دي��ن  ���ش��اح 

2007، وجلنة  عام  املبارك  الأق�شى  امل�شجد  يف 

الأطباء  لنقابة  التابعة  القد�س  لأج��ل  اأط��ب��اء 

القد�س”  لأج��ل  مهند�ش�ن  و”جلنة  الأردن��ي��ة 

التابعة لنقابة املهند�شن الأردنية، واأكر من 

25 جمعية اأهلية اأردنية.

الفل�شطينية  الق�شية  ذك��ر  “يقرن  وزاد، 

جالة  خطابات  جميع  يف  القد�س  وج�هرتها 

امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة 

اأردن��ي��ة وط��ن��ي��ة ق���م��ي��ة بل  ب��اع��ت��ب��اره��ا ق�شية 

ها�شمية  عائلية  ق�شية  ذلك  جانب  اإىل  عّدها 

حت��ظ��ى ب��اله��ت��م��ام ال���ك���ام���ل، وم����ن خ��ط��اب��ات 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين واأق����ال���ه: )اإن 

ا���ش��ت��م��رار الح���ت���ال اإىل ي���م��ن��ا ه���ذا م��اأ���ش��اة 

اأخ���اق���ي���ة ع���امل���ي���ة، ف����ا مي���ك���ن لح����ت����ال اأو 

متح�  اأن  ب��ال��ق���ة  ت��ت��خ��ذ  اإج�������راءات  اأو  ن����زوح 

خطاب  ويف  حق�قه(،  اأو  اآماله  اأو  �شعب  تاريخ 

جالته يف اجلل�شة العامة لاجتماع اخلام�س 

املتحدة  ل���اأمم  ال��ع��ام��ة  للجمعية  وال�شبعن 

2020، ق��ال ج��ال��ت��ه: )ول  اأي��ل���ل   22 ب��ت��اري��خ 

دون  ال�شراع،  لهذا  حل  اإىل  ال��ش�ل  ميكننا 

العمل للحفاظ على القد�س ال�شريف كمدينة 

ال��ب�����ش��ري��ة.  ل��ل�����ش��ام، جل��م��ي��ع  ورم�����زاً  جتمعنا 

واجبي  م��ن  الها�شمية،  ال������ش��اي��ة  وك�شاحب 

املقد�شات الإ�شامية وامل�شيحية  احلفاظ على 

ال��ق��د���س، ول��ك��ن م�����ش���ؤول��ي��ة ح��م��اي��ة املدينة  يف 

املقد�شة تقع على عاتقنا جميعاً(.

وقال اإن اللجنة امللكية ل�ش�ؤون القد�س ويف 

ظل ت�شاعد اجلرائم الإ�شرائيلية �شد ال�شعب 

الفل�شطيني من قبل حك�مة اليمن املت�شددة 

القائمة على خمطط تنفيذي عن�شري ي�شتند 

على برامج الأحزاب الدينية ال�شهي�نية التي 

غياب  واأم����ام  نتنياه�،  حك�مة  منها  تت�شكل 

الإرادة الدولية احلازمة وانت�شار �شيا�شة الكيل 

اإىل ���ش��رورة وح���دة ال�شف  ت��دع���  مب��ك��ي��ال��ن، 

وال��ع��امل��ي  والإ���ش��ام��ي  وال��ع��رب��ي  الفل�شطيني 

امل�����ش��ان��دة لل�شعب  ك���ل اجل���ه����د  احل����ر ودع�����م 

الفل�شطيني ويف مقدمتها �شم�د ورباط اأهلنا 

الها�شمية  وال������ش��اي��ة  وال��ق��د���س  فل�شطن  يف 

ب��شفها الدرع الق�ي و�شمام الأمان ال�شامد 

يف وجه حرب الته�يد والأ�شرلة والعرنة.

القد�س  ل�����ش���ؤون  امللكية  اللجنة  اأن  وب���ن 

امللك  جلالة  والبيعة  ال���ف��اء  ي���م  ومبنا�شبة 

الأردين  ال�شعب  وق�ف  ت�ؤكد  الثاين،  عبداهلل 

والعاملي احلر خلف جالة امللك يف الدفاع عن 

وامل�شيحية،  الإ�شامية  ومقد�شاتها  القد�س 

التي  وال�����ش��ام  ال���ئ��ام  ر�شالة  على  ت���ؤك��د  كما 

ن���ادى وم���ا زال ي��ن��ادي ب��ه��ا ج��ال��ة امل��ل��ك عبد 

اهلل الثاين خا�شة ونحن نحتفل هذا الأ�شب�ع 

الأمم  اعتمدته  ال��ذي  العاملي  ال���ئ��ام  باأ�شب�ع 

اق��راح من  بناء على   ،2010 املتحدة منذ عام 

جالة امللك عبداهلل الثاين.

وتقدم كنعان با�شم اللجنة من جالة امللك 

والأ�شرة  الها�شمية  والعائلة  الثاين  اهلل  عبد 

بالتهنئة  احل���ر،  وال��ع��امل  ال����اح���دة  الأردن���ي���ة 

ال���ف��اء  ب��ي���م  الح��ت��ف��ال  وال��ت��ري��ك مبنا�شبة 

ها�شمية  وق��ي��ادة  �شعبا  الأردن  واأن  وال��ب��ي��ع��ة، 

�شيبقى، املدافع عن احلق العربي الفل�شطيني 

مهما كان الثمن وبلغت الت�شحيات.
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 الملك يعزي بضحايا الزلزال بسوريا 
وتركيا ويوجه بتقديم مساعدات 

ألسرهم وللمصابين

 التوثيق الملكي يصدر كتاب »األردن« 
من وثائق األرشيف العثماني

 وزير التربية: تعطيل المدارس اليوم 

نب�ض البلد- عمان

 اأع�����رب ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

�شرب  الذي  الزلزال،  ب�شحايا  تعازيه  عن 

مناطق يف �ش�ريا وتركيا، ام�س الثنن.

ووجه جالته بتقدمي امل�شاعدات لأ�شر 

خال  البلدين،  يف  وللم�شابن  ال�شحايا 

ال�ش�ري  للرئي�س  وجههما  تعزية  برقيتي 

ب�شار الأ�شد، وللرئي�س الركي رجب طيب 

اأردوغان.

وع���ر ج��ال��ة امل��ل��ك يف ال��رق��ي��ت��ن عن 

خ��ال�����س ال���ت���ع���ازي وامل����ا����ش���اة ل��ل��رئ��ي�����ش��ن 

ال�������ش����ري وال����رك����ي ولأ�����ش����ر ال�����ش��ح��اي��ا، 

العاجل. بال�شفاء  للم�شابن  ومتنياته 

نب�ض البلد- عمان

اأ�شدر مركز الت�ثيق امللكي الأردين 

الأبحاث  مركز  مع  بالتعاون  الها�شمي 

الإ�شامية  والثقافة  والفن�ن  للتاريخ 

خال  من  “الأردن”  كتاب  )اإر�شيكا(، 

اأعده  الذي  العثماين،  الأر�شيف  وثائق 

الدكت�ر  الأ���ش��ت��اذ  وث��ائ��ق��ه  وا�شتعر�س 

بيات. فا�شل 

واأو�شح املركز يف بيان ام�س الثنن، 

ت��ك��م��ن يف  اأه���م���ي���ة ه����ذا الإ������ش�����دار  اأن 

يقدم  اإذ  واأ���ش��ال��ت��ه؛  وف��رادت��ه  ن�عيته 

م��ل��خ�����ش��ا ع���رب���ي���ا وت���رج���م���ة لأ����ش����ل 

ال�����ث����ائ����ق ال��ع��ث��م��ان��ي��ة امل���ح���ف����ظ���ة يف 

على  ت�شتمل  والتي  الركي،  الأر�شيف 

وق���رارات وعرائ�س  وف��رم��ان��ات  اأوام���ر 

احل��ك��م  اإب�����ان  الأردن  ب��ت��اري��خ  خ��ا���ش��ة 

العثماين.

نب�ض البلد- عمان

الدكت�ر  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزي���ر  ق��رر 

امل���دار����س  دوام  ت��ع��ط��ي��ل  ع��زم��ي حم��اف��ظ��ة 

�شباط،  من  ال�شابع  امل�افق  الثاثاء  الي�م 

نظرا للحالة اجل�ية ال�شائدة.

 يوم الوفاء والبيعة.. وتستمر المسيرة
نب�ض البلد- عمان

يحيي الأردني�ن يف ي�م ال�شابع من �شباط كل 

عام، ذكرى ي�م ال�فاء والبيعة للقيادة الها�شمية 

املباركة، ففي مثل هذا الي�م من عام 1999 كان 

ي�شرب�ن  باأ�شره  العامل  اأن��ظ��ار  اأم��ام  الأردن��ي���ن 

امل���ث���ل يف وف���ائ���ه���م جل���ال���ة امل���ل���ك احل�����ش��ن بن 

طال طيب اهلل ثراه، ويف بيعتهم جلالة امللك 

عبداهلل الثاين حيث تنتقل الراية الها�شمية اإىل 

والت�شامح  الأم��ل  عن�انها  م�شرية  لي�ا�شل  يده 

و�شرعيتها العدل والإجناز.

بقيادة  ال�طن  م�شرية  الأردن��ي���ن  وي�شتذكر 

احل�شن الباين على مدى ن�شف قرن تقريبا.. 

م��ل��ك ب��ن��ى واأع���ط���ى ل���ط��ن��ه واأم���ت���ه م���ا ي�شجله 

بقيادة  ن�ر مثلما يفخرون  باأحرف من  التاريخ 

اأبي احل�شن، اإذ ي�ا�شل امل�شرية مبزيد من العزم 

والأمل والإجناز.

وب���دا وا���ش��ح��ا م��ن��ذ ذل���ك ال��ي���م ع���زم جالة 

دولة  الأردن  تكري�س  على  الثاين  عبداهلل  امللك 

وامل�شاواة  العدل  على  قائمة  وق��ان���ن  م�ؤ�ش�شات 

والنفتاح وت�فري العي�س الكرمي جلميع اأبنائه، 

حيث حر�س جالته على �شيانة كرامة امل�اطن 

الأردين وت�فري فر�س احلياة الكرمية وحماربة 

تنمية  ع��ل��ى حتقيق  وال��ع��م��ل  وال��ب��ط��ال��ة  ال��ف��ق��ر 

اقت�شادية واجتماعية ي�شعر بها اجلميع.

والأ���ش��رة الأردن��ي��ة وه��ي حتيي ه��ذه الذكرى 

وتقديرا  اإج��ال  الذكرى  اأم��ام  تنحني  العطرة 

الإمي��ان  معانيها  من  وت�شتلهم  احل�شن  لعطاء 

والت�شميم على اإكمال رحلة اخلري والبناء بثقة 

الراية  ت�شتلهمها من حامل  عالية  اأكيدة وهمة 

وراعي امل�شرية جالة امللك عبد اهلل الثاين.

طال،  بن  احل�شن  امللك  جالة  له  املغف�ر 

ه� احلفيد الثاين والأربع�ن لر�ش�ل اهلل �شلى 

اهلل عليه و���ش��ل��م م��ن ذري���ة ح��ف��ي��ده احل�����ش��ن بن 

�شهر  م��ن  ع�شر  الثامن  يف  عمان  وول��د يف  علي، 

ع�شر  للرابع  امل���اف��ق  هجرية   1354 ع��ام  �شعبان 

وت��رع��رع  ون�����ش��اأ   1935 ع���ام  ال��ث��اين  ت�شرين  م��ن 

يف ظ��ل وال���دي���ه امل��غ��ف���ر ل��ه��م��ا امل��ل��ك ط���ال بن 

عبداهلل، وامللكة زين ال�شرف بنت جميل يف كنف 

ال��ذي  ب��ن احل�شن  ع��ب��داهلل  امل�ؤ�ش�س  امللك  ج��ده 

النه�ش�ي  للم�شروع  ن���اة  احلديث  الأردن  اأن�شاأ 

وا�شتقالها،  ال��ع��رب  ب��اد  ت�حيد  يف  الها�شمي 

ذلك امل�شروع الذي اأعده �شريف مكة احل�شن بن 

علي وبداأ بتنفيذه بالتعاون مع اأجناله.

له جالة احل�شن ملكا  باملغف�ر  ن���دي  وقد 

على اململكة الأردنية الها�شمية يف احلادي ع�شر 

من �شهر اآب عام 1952، وملا كان يف ال�شابعة ع�شرة 

من عمره اآنذاك فقد �شكل جمل�س و�شاية على 

الثاين  يف  ر�شميا  �شلطاته  ت���ىل  اأن  اإىل  العر�س 

من �شهر اأيار عام 1953.

ويعتر الثاين من �شهر اأيار عام 1953 الذي 

�شلطاته  احل�شن  جالة  ل��ه  املغف�ر  فيه  ت�شلم 

يف  ���ش��اأن��ا  الأي����ام  اأع��ظ��م  ل��ه  بالن�شبة  الد�شت�رية 

ح��ي��ات��ه، وا���ش��ت��م��ر امل��غ��ف���ر ل���ه ع��ل��ى ذات ال��ن��ه��ج 

و�شيادتها  الأم���ة  وح���دة  ع��ن  ب��ال��دف��اع  الها�شمي 

بال��شائل  امل�شاكل  حل  اإىل  داعيا  وا�شتقالها، 

ا�شتخدام  اإىل  ال��ل��ج���ء  م��ن  ب��دل  الدبل�ما�شية 

الق�ة الع�شكرية.

وعمل املغف�ر له على حت�يل وتط�ير اململكة 

متكاملة  حتتية  ببنية  تتمتع  ع�شرية  دول��ة  اإىل 

مقارنة  امل��ج��الت  رف��ي��ع��ة يف جميع  وم�����ش��ت���ي��ات 

وا�شحة  روؤي��ة  ذا  وك��ان  النامية،  العامل  دول  مع 

ات��خ��اذ  يف  ال�شعبية  ب��امل�����ش��ارك��ة  م���ؤم��ن��ا  حكيمة، 

ال��ق��رارات يف احل��ك��م وب��اح��رام ح��ق���ق الإن�شان 

يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، حيث ي��ع��رف ال��ع��امل الي�م 

يف  الإن�شان  حلق�ق  الأن�شع  ال�شجل  الأردن  ب��اأن 

املنطقة.

ويف عام 1989، اأعاد جالته احلياة الرملانية 

�شاركت  ع��ام��ة  ان��ت��خ��اب��ات  اأول  اإج�����راء  ح��ي��ث مت 

وب��ع��د  الأردين،  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��رائ��ح  ج��م��ي��ع  ف��ي��ه��ا 

املغف�ر له جلنة ملكية  ذلك بقليل كلف جالة 

ال�شيا�شي  ال��ط��ي��ف  اأط�����راف  ت��األ��ف��ت م��ن ج��م��ي��ع 

الإط��ار  ي�شع  وطني  ميثاق  ل�شياغة  الأردن  يف 

يف  ال�شيا�شية  ال��ت��ع��ددي��ة  واأ���ش�����س  ال��دمي��ق��راط��ي 

الباد وقد متت مباركة امليثاق ال�طني من قبل 

جالته يف حزيران 1991.

ومنذ عام 1967 عمل املغف�ر له باإخا�س من 

اأجل عقد م�ؤمتر دويل لل�شام من اأجل الت��شل 

اإىل �شام عادل و�شامل ودائم يف املنطقة، مبني 

على قراري جمل�س الأمن الدويل 242 و338.

وكان للمغف�ر له دور رئي�شي يف عقد م�ؤمتر 

لي�س   ،1991 الأول  ت�شرين  يف  لل�شام  م��دري��د 

فقط تعبريا عن التزام الأردن مب�شرية ال�شام 

بل لتاأمن غطاء لل�شعب الفل�شطيني من خال 

وفد اأردين فل�شطيني م�شرك وذلك للتفاو�س 

من اأجل م�شتقبلهم.

ك���ان احل�����ش��ن رحمه  وخ���ال �شنن ح��ك��م��ه، 

اهلل ي�ؤمن باملبادئ والقيم التي كانت تدع� اإىل 

والعدالة  وامل�شاواة  وال���ف��اق  والت�شامح  ال�شام 

الأردن من���ذج��ا ومثا  م��ن ج��ع��ل  ح��ت��ى مت��ك��ن 

يحتذى به يف ال��شطية والعتدال.

ويف الرابع والع�شرين من كان�ن الثاين 1999 

ال�شامية  امللكية  اإرادت���ه  العظيم  ال��راح��ل  اأ���ش��در 

بتعين جالة امللك عبد اهلل الثاين وليا للعهد 

خماطبا اإياه: “لقد عهدت اإليك بت�شلم من�شب 

ويل عهد اململكة الأردنية الها�شمية، واأنا مرتاح 

باأنك  واطمئنان  ثقة  وكلي  والنف�س،  ال�شمري 

اأهل لتحمل هذه امل�ش�ؤولية اجلليلة، وقد عرفت 

ال��ذي ن�شاأ وت��رع��رع بن يدي،  ابني  فيك، واأن��ت 

العمل  يف  والتفاين  اإليه  والنتماء  ال�طن  حب 

وق���ة  ال���ذات، والعزمية  ون��ك��ران  املخل�س  اجل��اد 

الإرادة وت�خي امل��ش�عية والتزان وال�شر�شاد 

اإىل  امل�شتند  ال��ك��رمي  ال�شمح  الها�شمي  باخللق 

لهم  والت�ا�شع  النا�س  وحمبة  اأول،  اهلل  تق�ى 

واحلر�س على خدمتهم والعدل وامل�شاواة بينهم 

وال�شفح  ب�شغريهم  والرحمة  كبريهم  وت�قري 

وك��رم  لل�شفح  جم��ال  ك��ان  حيثما  م�شيئهم  ع��ن 

ال���راأي  ي�شتقر  عندما  واحل���زم  واخل��ل��ق  النف�س 

والأم��ة ف�ق  ال�طن  ق��رار وو�شع م�شلحة  على 

كل امل�شالح والعتبارات«.

بها  التي خاطب  الكلمات  املتمعن يف  وي��درك 

اإميانه، رحمه  جالة احل�شن ويل عهده مدى 

اهلل، باأن م�شلحة ال�طن يجب اأن تك�ن ف�ق كل 

وروؤاه  نهجه  كان  ح�شبما  والعتبارات،  امل�شالح 

يطبقه  ال���ذي  ال��ن��ه��ج  وه����  ع��م��ره،  �شنن  طيلة 

جالة اأبي احل�شن حاليا من خال تنفيذ �شعار 

“الأردن اأول«.
1999 كان الأردن  ويف ال�شابع من �شباط عام 

و�شط  احل�����ش��ن  وداع  يف  والإن�شان”  “الأر�س 
باأنها  ج��ن��ازة و�شفت  ال��ع��امل يف  ق���ادة  م��ن  ح�شد 

على  دليا  احل�ش�ر  ذل��ك  وك��ان  الع�شر،  جنازة 

ومكانة  ك��اف��ة،  ال��ع��امل  دول  ب��ن  احل�شن  مكانة 

الأردن واحرام ال�شع�ب والقادة له ولقائده.

وك���ان ج��ال��ة احل�����ش��ن ط��ي��ب اهلل ث���راه عند 

اأم�شى  ق��د   1999 �شباط  م��ن  ال�شابع  يف  رحيله 

اأط������ل ف���رة ح��ك��م ب���ن ج��م��ي��ع زع���م���اء ال��ع��امل، 

يف  امل�شلمن  بن  عظيمة  اأهمية  يحتل  ك��ان  كما 

اجليل  اإىل  لنتمائه  ن��ظ��را  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  �شتى 

النبي حممد عليه  اأحفاد  الثاين والأربعن من 

له  املغف�ر  ج��ال��ة  و�شيبقى  وال�����ش��ام،  ال�شاة 

ب���اإذن اهلل امل��ل��ك احل�شن ب��ن ط��ال يف ال��ذاك��رة 

وال�جدان ب��شفه زعيما قاد بلده عر النزاعات 

وال�شطرابات اإىل اأن اأ�شبح الأردن واحة لل�شام 

وال���ش��ت��ق��رار والع���ت���دال يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط. 

وتقدير  بكل حب  ذك��راه  اإىل  الأردن��ي���ن  وينظر 

باعتباره م�شدر الإلهام ملناخ النفتاح والت�شامح 

اأر�شى  وق��د  الأردن،  ب��ه  يتمتع  ال��ذي  والتعاطف 

املغف�ر له باإذن اهلل امللك احل�شن تراثا مزدهرا 

يب�شر بت�جيه دفة الأردن ل�شن�ات ط�يلة مقبلة.

وم��ن��ذ ت�����ش��ل��م ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

�شلطاته الد�شت�رية يف ال�شابع من �شباط 1999، 

اأ�شبح امللك الرابع للمملكة الأردنية الها�شمية، 

الذي اهتم ومنذ اللحظة الأوىل لت�ليه �شلطاته 

كل  يف  �شعبه  اأب��ن��اء  م��ع  بالت�ا�شل  ال��د���ش��ت���ري��ة 

اأرج�����اء ال����ط���ن، ح��ي��ث ب���داأ ب���زي���ارة ال��ع��دي��د من 

واملخيمات  وال��ق��رى  وال��ري��ف  البادية  امل���اق��ع يف 

اإىل زي��ارة تلك  وامل��دن، وكثريا ما عمد جالته 

ليطلع  متخفيا  امل�ؤ�ش�شات  من  وغريها  امل���اق��ع 

بنف�شه على واقع احلال دون اأي تزييف اأو تزين، 

واأ�شبحت زيارات جالته حتفزهم على م�ا�شلة 

معنى  منها  ويتعلم�ن  واإخا�س  باإتقان  عملهم 

الت�ا�شع والإ�شرار على �شرعة الإجناز واإتقانه.

لقد حت���ل��ت دم����ع الأردن���ي���ن ال��ت��ي ذرف���ه��ا 

الأ�شب�ع  العظيم منذ  راحلهم  حارة عزيزة على 

مداميك  يف  لبنات  اإىل   1999 �شباط  من  الأول 

معاول  حملت  التي  ال�ش�اعد  وع�شات  البناء 

امل��ل��ك عبداهلل  ج��ال��ة  ا�شتنفرها  ال��ت��ي  الإجن���از 

ال���ث���اين ب���ن احل�����ش��ن م��ن��ذ ت�����ش��ل��م��ه ل�����ش��ل��ط��ات��ه 

الد�شت�رية.

اأنه  جالته  اأثبت  املا�شية  ال�شن�ات  وخ��ال 

جالته،  حياة  وكانت  �شلف..  خلري  خلف  خري 

جت�شيد  اأروع  العظيم،  ال��راح��ل  حياة  كانت  كما 

اأر�شنا  على  ول���دت  ال��ت��ي  وامل��ب��ادئ  القيم  لأن��ب��ل 

ال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث ج��م��ع ج��ال��ت��ه ال�����ش��ف��ات ال��ت��ي 

م��ن يتحدث  ف����اإن  ل���ذا  ال��ع��ظ��ي��م..  امل��ل��ك  ت�شنع 

اجل�انب  اأي  م��ن  يحتار  جالته  �شخ�شية  ع��ن 

الرحبة  باآفاقها  غنية  �شخ�شية  فهي  يتناولها، 

بايعه  حيث  الفذة،  وملكتها  النادرة  وخ�ش�بتها 

الأردني�ن، من �شتى الأ�ش�ل واملنابت، ملكا على 

الراحل  ل�الده  الها�شمية خلفا  الأردنية  اململكة 

الكبري احل�شن طيب اهلل ثراه.

بروؤية  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة  ويتمتع 

���ش��ام��ل��ة ل���اأم����ر وف���ق ت��رت��ي��ب ت��ك��ام��ل��ي ون��ظ��ام 

بالفعل  ال��ق���ل  تربط  متكامل،  ومنهج  �شم�يل 

وامل���اط��ن،  وال���ط��ن  م�شلحة  غايتها  ت��ردد  دون 

امل�شتقر  ال����اع���ي  امل����اط���ن  ب����اأن  ت����ؤم���ن  ولأن���ه���ا 

جالته  اه��ت��م  ح�����ش��اري��ا،  م�شتقرا  وط��ن��ا  يبني 

بالقطاعات املحلية كافة.

ف��ف��ي جم����ال الإ�����ش����اح الق���ت�������ش���ادي �شعى 

اإىل جعل الأردن  ال��ث��اين  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  ج��ال��ة 

الت�شريعات  كانت  وملا  لا�شتثمار،  جاذبا  مركزا 

والأن���ظ���م���ة الق��ت�����ش��ادي��ة ل ت��ت��ن��ا���ش��ب م���ع ه��ذه 

ال�شامية  ت�جيهاته  امللك  جالة  اأ�شدر  الغاية، 

للعمل  ال��ع��اق��ة  ذات  اجل��ه��ات  وك��اف��ة  للحك�مة 

لتك�ن  الق��ت�����ش��ادي��ة،  الت�شريعات  حت��دي��ث  على 

قادرة على حتديث البيئة ال�شتثمارية ومت�افقة 

مع متطلبات التفاقات واملعاهدات الدولية التي 

ال�طنية  امل�شلحة  وي��خ��دم  الأردن  عليها  وق���ع 

العليا.

احلك�مة  اأجن��زت  امللك،  جالة  وبت�جيهات 

القت�شادية،  والأنظمة  الت�شريعات  من  حزمة 

وقان�ن  ال�شتثمار،  ت�شجيع  قان�ن  اأهمها  وك��ان 

ح��م��اي��ة ح��ق���ق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، ح��ي��ث منحت 

امل��ن��ظ���م��ة ال��ق��ان���ن��ي��ة ال��ك��ث��ري م��ن امل���زاي���ا التي 

الكثري  وعاجلت  وحفزتها،  ال�شتثمارات  نظمت 

التي  البريوقراطية  واملعيقات  الختالت  من 

كانت تقف اأمام جذب ال�شتثمارات.

اأم�����ا يف جم����ال الإ�����ش����اح ال�����ش��ي��ا���ش��ي، فقد 

خطى الأردن خط�ات مهمة يف جمال الإ�شاح 

العديد من  ت�شكلت  ال�شيا�شي، حيث  والتحديث 

اأطيافه  مبختلف  املجتمع  مثلت  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ان 

لتعديل  امللكية  اللجنة  م��ن  اب��ت��داء  وت�جهاته، 

امل��ل��ك��ي بت�شكيل  ب��ال��ت���ج��ي��ه  ال��د���ش��ت���ر، وان��ت��ه��اء 

اللجنة امللكية لتحديث املنظ�مة ال�شيا�شية.

يلحظ  ال�شيا�شي  الإ���ش��اح  ���ش��اأن  يف  واملتتبع 

التنمية  يف  التقدم  �شرورة  على  جالته  اإ�شرار 

ل��دور  ال�شيا�شي  ال��ت��ج��دي��د  واأه��م��ي��ة  ال�شيا�شية 

امل�شاركة  هام�س  وت��شيع  ال�شيا�شية،  الأح���زاب 

وذوي  وامل������راأة  ال�����ش��ب��اب  ف��ئ��ات  ل���دى  ال�شيا�شية 

الإع����اق����ة؛ وه���� م���ا اأك����د ع��ل��ي��ه ج��ال��ة امل��ل��ك يف 

اإىل مرحلة  ال��ش�ل  اأن  اأك��ر من منا�شبة على 

اإل  ي��ت��ح��ق��ق  اأن  ال��رمل��ان��ي��ة ل مي��ك��ن  احل��ك���م��ة 

ال�شيا�شية الراجمية، وه� ما  الأح��زاب  ب�ج�د 

ت�افقت عليه خمرجات جلنة حتديث املنظ�مة 

والنتخاب  الأح���زاب  قان�ين  واأهمها  ال�شيا�شة 

اجلديدين.

واأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف اأك��ر 

احلياة  يف  ال�شباب  م�شاركة  اأهمية  منا�شبة  من 

احلك�مة  مرحلة  اإىل  ال��ش�ل  واأن  ال�شيا�شية، 

الرملانية ل ميكن اأن يتحقق اإل ب�ج�د الأحزاب 

الأح��زاب  قان�ين  علية  اأك��د  ما  وه���  ال�شيا�شية، 

والنتخاب اجلديدين.

الأردنية  امل�شلحة  الق�ات  تط�ير  جمال  ويف 

امل��ل��ك عبداهلل  ج��ال��ة  اأوىل  ال��ع��رب��ي،  اجلي�س   -

امل�شلحة  بالق�ات  والهتمام  الرعاية  كل  الثاين 

فه�  وتاأهيا  ت�شليحا  الع�شر  لت�اكب  الأردنية، 

الدقيق  واقعها  وع��رف  تخرج من �شف�فها  من 

جالته  ف�شعى  اأراد،  م��ا  ل��ه  وك���ان  ومتطلباتها 

جاهدا لتط�ير وحتديث الق�ات امل�شلحة لتك�ن 

والقيام  ومكت�شباته  ال�طن  حماية  على  ق��ادرة 

الع�شر  روح  لت�اكب  وج��ه،  اأكمل  على  مبهامها 

الأردن��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق���ات  فاأ�شبحت  وال��ت��ط���ر، 

والت�شليح،  والتدريب  الأداء  يف  واأمن�ذجا  مثال 

ت��ت��م��ي��ز ب��ق��درت��ه��ا وك��ف��اءت��ه��ا ال��ق��ت��ال��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة 

بف�شل ج��ال��ة ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى، ال���ذي ه��ي��اأ لها 

مهامها  تنفيذ  م��ن  متكنها  التي  املتطلبات  ك��ل 

وواجباتها داخل ال�طن وخارجه.

كما جاء الهتمام امللكي ال�شامي باملتقاعدين 

الع�شكرين نتيجة العاقة ال�طيدة التي جتمع 

ج��ال��ة امل��ل��ك ب���رف���اق ال�����ش��اح ع���ر ع��ق���د من 

الع�شكرية  والت�شكيات  ال���ح��دات  يف  اخل��دم��ة 

وم��ا حتمله م��ن امل��ع��اين وال����دللت وال��ذك��ري��ات 

والدرو�س التي ت�شكل جمتمعة ه�ية املتقاعدين 

ال��ع�����ش��ك��ري��ن، وك��م��ح��ط��ة م���ن حم��ط��ات ال���ف��اء 

وال���ت���ق���دي���ر ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����ش��ك��ري��ن اط��ل��ق 

ت�شتهدف  ال�شاح”  “رفاق  م���ب���ادرة  ج��ال��ت��ه 

���ش��ري��ح��ة امل���ت���ق���اع���دي���ن ال��ع�����ش��ك��ري��ن ب��ت��ق��دمي 

بنكية  وت�شهيات  وتدريبية  ائتمانية  ت�شهيات 

وغريها تقديرا وعرفانا لهم على ما قدم�ه من 

ت�شحيات يف �شبيل رفعة ونه�شة الأردن.

الها�شمي  الأردين  العربي  اجلي�س  ه���  ه��ذا 

ب���ق���ي���ادة ج���ال���ة امل����ل����ك، ال������ذي م����ا زال ي�����ش��ه��د 

لتحقيق  ي�شعى  زال  وم���ا  امل��ت��ع��اق��ب��ة  ال��ت��ط���رات 

الث�رة  التي مثلتها مبادئ  التطلعات  املزيد من 

عاما  راياتها  يرفع  زال  وم��ا  الكرى  العربية 

اأ�شمى  بتحقيق  ال�شتمرار  اأج��ل  م��ن  وجم��اه��دا 

امل����ب����ادئ ف��اجل��ي�����س ال���ع���رب���ي ه���� ج��ي�����س ال��ع��رب 

ك��ل ال��ع��رب خ��ا���س م��ع��ارك الأم���ة على اختاف 

�شاحاتها منذ العه�د الها�شمية الأوىل اإىل وقتنا 

احلايل.
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نب�ض البلد- عمان

اأك��������د وزي��������ر الأوق�������������اف وال�����������ش������ؤون 

وامل��ق��د���س��ات الإ���س��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

اخل����اي����ل����ة ع����ل����ى م�����دي�����ري م����دي����ري����ات 

الأوق������اف يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات واأل���وي���ة 

التي  امل��ن��اط��ق  يف  امل�����س��اج��د  بفتح  امل��م��ل��ك��ة 

ومداهمة  ال�سيول  لجن��راف��ات  تتعر�ض 

م��ي��اه الأم��ط��ار مل��ن��ازل امل��واط��ن��ن، وذل��ك 

لإي���وائ���ه���م وت���ق���دمي ج��م��ي��ع امل�����س��اع��دات 

احلالة  خ��ال  لهم  العاجلة  واخل��دم��ات 

اجلوية التي ت�سود اململكة يف ظل تاأثرها 

مبنخف�ض جوي عميق اعتبارا من اليوم 

ال�سادرة  الن�سرة اجلوية  بح�سب  الإثنن 

عن دائرة الأر�ساد اجلوية.

�سادر  بيان  بح�سب  اخلايلة  اأكد  كما 

عن وزارة الأوقاف اليوم الثنن ملديري 

م����دي����ري����ات الأوق���������اف �����س����رورة ت��ق��دمي 

لاأ�سر  والعينية  املادية  امل�ساعدات  كافة 

املت�سررة من مداهمة املياه ملنازلهم.

 وزير األوقاف يوعز بفتح المساجد إليواء المتضررين 
من الحالة الجوية

 الصحة: رفع مستوى التأهب في غرفة عمليات الطوارئ بمركز الوزارة
نب�ض البلد- عمان

م�ستوى  رف���ع  ع��ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

مبركز  ال��ط��وارئ  عمليات  غ��رف��ة  يف  ال��ت��اأه��ب 

اجل��وي احلايل  املنخف�ض  اأي��ام  ال��وزارة طيلة 

وعلى مدار 24 �ساعة.

واأك��دت مديرية اإدارة الأزم��ات يف ال��وزارة، 

يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، ام�����ض الث���ن���ن، ات��خ��اذه��ا 

الازمة  ال�سرورية  والرتتيبات  الإج���راءات 

ل�������س���م���ان ا����س���ت���م���راري���ة ت����ق����دمي اخل����دم����ات 

غ��رف  م��ع  بالتن�سيق  ل��ل��م��واط��ن��ن  ال�����س��ح��ي��ة 

ع��م��ل��ي��ات ال����ط����وارئ يف ج��م��ي��ع امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

ومديريات ال�سحة التابعة لها.

واأ�سارت اإىل رفع قدرات الوزارة وجاهزيتها 

للتعامل مع احلالت الطارئة خال املنخف�ض 

اجل�����وي ب���ال���ت���ع���اون م���ع الأج����ه����زة امل��خ��ت�����س��ة 

التي  وال�ستجابة  ل��ل��ط��وارئ  خطتها  و�سمن 

ال�ستاء. و�سعتها بداية ف�سل 

واأو�سحت اأنه مت التعميم على م�ست�سفيات 

الطوارئ  خطة  لتفعيل  ومديرياتها  ال��وزارة 

التي يجري مبوجبها متابعة جميع احلالت 

يف  العمليات  غ��رف  وتبليغ  ال��ط��ارئ��ة  الطبية 

الوزارة لتعزيز املواقع ال�سحية بالحتياجات 

امل��ط��ل��وب��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة، 

،والفنية. الطبية  وامل�ستلزمات  والتمري�سية، 

واأك����دت ال�����وزارة ت��وف��ر ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة من 

الطبية  وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ات  وال��ع��اج��ات  الأدوي�����ة 

الوريدية،  واملحاليل  الكلى،  غ�سيل  وف��ات��ر 

ول��������وازم امل���خ���ت���رات والأ�����س����ع����ة وال��ت��خ��دي��ر 

وال����غ����ازات ال��ط��ب��ي��ة وامل���ح���روق���ات )ال���دي���زل 

وال����غ����از( وخ���دم���ات الإع���ا����س���ة، وغ���ره���ا من 

الح���ت���ي���اج���ات ال����ازم����ة ل�����س��م��ان ا���س��ت��م��رار 

خ��ال  ال��ط��ارئ��ة  ال�سحية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 

اجلوية. املنخف�سات 

ك���م���ا اأك��������دت اأي���������س����اً ج���اه���زي���ة م����ول����دات 

ال��ك��ه��رب��اء الح��ت��ي��اط��ي��ة و���س��ي��ارات الإ���س��ع��اف 

والنقل املجهزة للعمل يف ظروف املنخف�سات 

اجلوية وو�سائل الت�سال ا�ستعداداً ل�ستقبال 

احل����الت ال��ط��ارئ��ة خ���ال ال���ظ���روف اجل��وي��ة 

ال�سائدة.

نب�ض البلد- عمان

 اأع������رب������ت جل���ن���ة ال�����������س�����وؤون اخل���ارج���ي���ة 

املوا�ساة  و���س��ادق  ال��ت��ع��ازي  اأح���ر  ع��ن  النيابية 

والرتكية  ال�سورية  العربية  للجمهوريتن 

ب�����س��ح��اي��ا ال����زل����زال ال�����ذي وق����ع ف��ج��ر ال��ي��وم 

الث����ن����ن، واأ����س���ف���ر ع����ن وق������وع ال���ع���دي���د م��ن 

ال�سحايا والإ�سابات.

واأكدت اللجنة يف بيان �سحفي ام�ض، على 

ل�سان رئي�سها النائب خلدون حينا، ت�سامنها 

ال��ك��ام��ل وت��ع��اط��ف��ه��ا م���ع ال�����س��ع��ب��ن ال�����س��وري 

الأل��ي��م،  امل�����س��اب  ب��ه��ذا  ال�سقيقن  وال���رتك���ي 

ال�سحايا،  ���س��ر 
ُ
لأ احل���ارة  تعازيها  ع��ن  معربة 

كما متنت ال�سفاء العاجل للم�سابن.

نب�ض البلد- عمان

 اأج�������رى ن���ائ���ب رئ���ي�������ض ال���������وزراء ووزي�����ر 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبن، اأمين ال�سفدي، 

ام�ض الثنن، ات�سالن هاتفين مع نظريه 

ال��رتك��ي م��ول��ود ج��اوي�����ض اأوغ���ل���و، وال�����س��وري 

اململكة  تعازي  خالهما  ق��دم  امل��ق��داد،  في�سل 

الذي �سرب مناطق  املفجع  الزلزال  ب�سحايا 

م��ت��ع��ددة ج��ن��وب��ي ت��رك��ي��ا و���س��م��ايل ���س��وري��ا يف 

البلدين ال�سقيقن.

واأكد ال�سفدي ت�سامن اململكة املطلق مع 

الأل��ي��م،  ال��زل��زال  تبعات  الأ���س��ق��اء يف مواجهة 

رحمته  بوا�سع  ال�سحايا  يتغمد  اأن  اهلل  داعياً 

واأن ينعم على امل�سابن بال�سفاء العاجل.

واأبلغ ال�سفدي نظريه ال�سوري والرتكي 

اأنه بتوجيه من جالة امللك عبداهلل الثاين، 

لاأ�سقاء  ف��وري��ة  م�ساعدات  الأردن  �سر�سل 

للم�ساعدة يف جهود الإغاثة والإنقاذ.

 الخارجية النيابية ُتعزي سوريا 
وتركيا بضحايا الزلزال

 وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين 
مع نظيريه التركي والسوري

المعايطة: األمن العام ماضي في تنفيذ الرؤى الملكية والحفاظ على مقدرات الوطن

الملك يتابع تمرينا للدفاع المدني ويفتتح استوديوهات إذاعة األمن العام

نب�ض البلد- عمان

القائد  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  زار ج��ال��ة 

الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، ال���ي���وم الث���ن���ن، 

م��دي��ري��ة الأم����ن ال���ع���ام، م��ع��رب��ا ع��ن اع��ت��زازه 

مبنت�سبيها.

وتابع جالته يف مركز القيادة وال�سيطرة، 

ع���ر ت��ق��ن��ي��ة الت�����س��ال امل���رئ���ي، مت��ري��ن ب��رتا 

2023، الذي نفذته مديرية الدفاع املدين، 
عبيداهلل  ال��ل��واء  ال��ع��ام  الأم���ن  بح�سور مدير 

املعايطة.

وا���س��ت��م��ل ال��ت��م��ري��ن ع��ل��ى ف��ر���س��ي��ات ت�سكل 

���س��ي��ول وع��م��ل��ي��ات اإج����اء ع��ال��ق��ن م��ن امل��وق��ع 

الأثري يف البرتا، واإنقاذ م�سابن على املقاطع 

ال�سخرية، واآلية التعامل الأمثل معها.

بالتعاون  اأقيم  ال��ذي  التمرين،  يف  و�سارك 

ال�سياحي،  التنموي  البرتا  اإقليم  �سلطة  مع 

ت�����س��ك��ي��ات م���ن ���س��اح اجل���و امل��ل��ك��ي الأردين 

الدفع  وف��رق  املختلفة  العام  الأم��ن  ووح���دات 

الرباعي.

واأ������س�����اد ج���ال���ة امل���ل���ك مب����ه����ارة وح��رف��ي��ة 

وبتعاون  وجاهزيتهم،  التمرين  يف  امل�ساركن 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي مب��دي��ن��ة ال���ب���رتا، لف��ت��ا اإىل 

م��ث��ل ه��ذه  اإجن������اح  امل����واط����ن يف  اأه���م���ي���ة دور 

التمارين.

ك���م���ا اف���ت���ت���ح ج���ال���ت���ه، خ�����ال ال�����زي�����ارة، 

ا���س��ت��ودي��وه��ات اإذاع����ة الأم���ن ال��ع��ام اجل��دي��دة، 

اخل��ط��ط  اأه�����م  ح����ول  اإي����ج����از  اإىل  ا���س��ت��م��ع  اإذ 

الأمن  مديرية  بها  ت�سطلع  التي  الإعامية 

ال��ع��ام م��ن خ���ال ح��م��ات ال��ت��وع��ي��ة وت��ق��دمي 

املعلومات للمواطنن.

ونوه جالة امللك بالدور املهم الذي يقوم 

الإعام مبديرية الأمن العام، موؤكدا �سرورة 

واإي�سال  الإع���ام  و�سائل  مع  التفاعل  تعزيز 

الر�سالة التوعوية بطريقة ع�سرية.

وجال جالته مبديرية الإعام وال�سرطة 

املجتمعية، واطلع على اأق�سامها ووحداتها.

من جانبه، اأكد اللواء املعايطة اأن مديرية 

الأمن العام ما�سية يف تنفيذ الروؤى امللكية من 

املواطنن  خلدمة  اأمنية  ا�سرتاتيجية  خال 

يف خم��ت��ل��ف م��ن��اح��ي احل���ي���اة، واحل���ف���اظ على 

مقدرات الوطن.
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 الحيصة: اجتماع نيابي لبحث تعديالت النظام الداخلي

 في ذكرى البيعة ... التعليم في األردن منارات علم وتميز وإبداع

 المجلس القضائي: 20259 شخًصا ارتكبوا جرائم إلكترونية 
خالل السنوات األربع الماضية

نب�ض البلد- عمان

ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س جمل�س   ق���ال ال��ن��ائ��ب 

ال����ن����واب، ال���دك���ت���ور ن�����ص��ار احل��ي�����ص��ة، اإن 

االج��ت��م��اع ال��ن��ي��اب��ي ال��ت�����ص��اوري ال���ذي ٌعقد 

ب��رئ��ا���ص��ة رئ��ي�����س جمل�س  ال���ي���وم االث���ن���ن، 

النواب احمد ال�صفدي، خل�س اإىل �صرورة 

اإج�����راء ت��ع��دي��ات ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي 

ل��ل��م��ج��ل�����س، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل م��دون��ة 

تفريغ  على  وال��ت��اأك��ي��د  النيابية،  ال�صلوك 

بعيداً  ليكون  والت�صريع  للرقابة  ال��ن��ائ��ب 

عن اأي �صبهات التقاء يف امل�صالح.

�صحفي  ت�صريح  يف  احلي�صة  واأ����ص���اف 

ال��دائ��م  وامل��ك��ت��ب  املجل�س  رئي�س  اأن  ام�����س، 

و����ص���ع���وا امل��ج��ل�����س ب�������ص���ورة زي������ارة ال���وف���د 

ال��ن��ي��اب��ي االأخ������رة ل��ل��ج��زائ��ر، وب����ق����رارات 

يف  الت�صاركية  اإط���ار  يف  التنفيذي،  املكتب 

�صوؤون  مبختلف  املتعلقة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ 

املجل�س، كما جرى التاأكيد على الت�صاركية 

م���ع جم��ال�����س امل��ح��اف��ظ��ات وع���ق���د زي�����ارات 

اأدوار  من  به  تقوم  فيما  لدعمها  ميدانية 

تنموية.

املكتب  ب��ق��رار  رح��ب��وا  ال���ن���واب  اأن  واأك����د 

كل  مقابل  رقابية  جل�صة  بعقد  التنفيذي 

تكون  واأن  للمجل�س،  ت�صريعيتن  جل�صتن 

خال  من  وال���وزراء  ال��ن��واب  بن  اللقاءات 

جمل�س  يف  العامة  واالأم��ان��ة  الدائم  املكتب 

النواب وداخل اأروقته.

نب�ض البلد- عمان

كبرة  مرتبة  االأردن  يف  التعليم  يحتل   

اأهم واأبرز املراحل  باالهتمام امللكي كاإحدى 

امل��ج��ت��م��ع��ات وتطوير  ب��ن��اء  ت�����ص��اه��م يف  ال��ت��ي 

االإن�������ص���ان، وت���ق���دم ك���ل مت��ي��ز واإب�������داع، حيث 

�صهد القطاع تطوراً مميزاً وملحوظاً خال 

العقدين االخرين.

وي�صتذكر القطاع الرتبوي يف يوم الوفاء 

امللكية يف  االإجن��ازات  الوطن  لقائد  والبيعة 

قطاع التعليم ب�صكل عام واالهتمام يف زيادة 

اف��ت��ت��اح وحت�صن  االإق���ب���ال عليه م��ن خ���ال 

ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وااله���ت���م���ام ب��امل�����ص��رة 

واملعلمن  وال��ط��ال��ب��ات  للطاب  التعليمية 

اأب��واب  وفتح  طاقاتهم  يف  لا�صتثمار  اأي�صاً 

امل�صتقبل اأمامهم.

حت�صن  ع��ل��ى  االأخ����رة  ال�����ص��ن��وات  وت�صهد 

ك���ب���ر يف ال���ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي م����ن خ���ال 

امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  م��ن��ذ  بالطلبة  االه��ت��م��ام 

وت��و���ص��ع ال��ق��ب��ول مبرحلة ري��ا���س االأط��ف��ال، 

بالتعليم  االلتحاق  ن�صبة  ارتفاع  اإىل  اإ�صافة 

االأ�صا�صي وانخفا�س ن�صبة الت�صرب املدر�صي، 

وان��خ��ف��ا���س ن�����ص��ب��ة االأم���ي���ة اإىل اأق����ل م���ن 5 

لاأمية،  ال��ع��ام  املتو�صط  م��ع  مقارنة  باملئة، 

امللك  م��دار���س  اإن�صاء  مت  ان��ه  اإىل  باالإ�صافة 

عبداهلل الثاين للتميز كمبادرة ملكية �صامية 

لتقدمي تعليم نوعي ومتميز.

ع��ام  اأم����ن  ي�صتذكر  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  ه���ذه  ويف 

التعليمية  لل�صوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة 

امللكي  االهتمام  العجارمة،  ن��واف  الدكتور 

قطاع  اأن  م��وؤك��دا  والتعليم،  الرتبية  بقطاع 

التعليم حظي يف عهد جالة امللك عبداهلل 

وذل��ك  فائقة  ورع��اي��ة  كبر  باهتمام  ال��ث��اين 

ب���اأن التعليم هو  ل���دن ج��ال��ت��ه  اإمي���اًن���ا م��ن 

ال�����دول وت���ط���وره���ا يف جميع  م��ف��ت��اح ت��ق��دم 

مناحي احلياة.

)برتا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  واأ�صاف 

اأن جالته اأكد يف الورقة النقا�صية ال�صابعة 

والتي جاءت بعنوان “بناء قدراتنا الب�صرية 

نه�صة  جوهر  التعليمية  العملية  وتطوير 

ب���ات م��ن ال��ب��دي��ه��ي��ات اأن ال  االأمة” اأن���ه ق��د 

ال��دول  بناء  م�صرة  يف  التعليم  يعدل  �صيء 

وتغير وج��ه ال��ع��امل اإىل االأج��م��ل واالأك��م��ل 

املتتبع  اأن  اإىل  العجارمة  واأ���ص��ار  واالأف�صل. 

ال��ت��ع��ل��ي��م يف ع��ه��د ج��ال��ت��ه يلحظ  مل�����ص��رة 

املنظومة  عنا�صر  جميع  يف  ال��ت��ط��ور  م��دى 

منذ  بالطلبة  االه��ت��م��ام  ف��ب��داأ  التعليمية، 

مبرحلة  القبول  فتو�صع  املبكرة،  الطفولة 

ري��ا���س االأط���ف���ال )امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة( حتى 

و���ص��ل��ت ن�����ص��ب��ة االأط����ف����ال امل��ل��ت��ح��ق��ن ب��ه��ذه 

ب��امل��ئ��ة وال��ع��م��ل ج���ار �صمن   66 اإىل  امل��رح��ل��ة 

خطط اإجرائية للو�صول اإىل ا�صتيعاب كامل 

لاأطفال يف مدار�صنا يف هذه املرحلة.

ولفت اإىل ارتفاع ن�صبة االلتحاق بالتعليم 

االأ�صا�صي وانخفا�س ن�صبة الت�صرب املدر�صي 

ب�صكل ملحوظ لت�صل اإىل )3 باالألف( فقط، 

ح��ي��ث ت��ق��دم ال������وزارة ب���رام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م غر 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  م��دي��ري��ات  يف  ال��ن��ظ��ام��ي 

ك��اف��ة مل���ن ح��ال��ت ظ��روف��ه��م دون االل��ت��ح��اق 

ب��اأن  ال����وزارة  م��ن  اإمي��ان��ا  النظامي  بالتعليم 

التعليم حق للجميع كفله الد�صتور .

اإىل  انخف�صت  قد  االأمية  ن�صبة  اإن  وق��ال 

العام  املتو�صط  مع  باملئة مقارنة   5 اأق��ل من 

اأكرث  بلغ  وال��ذي  العربية  ال��دول  لاأمية يف 

13 باملئة  اأك��رث من  20 باملئة ويف العامل  من 

ال�����دول يف  م��ق��دم��ة  االأردن يف  ي�����ص��ع  وه����ذا 

بف�صل  منابعها  وجتفيف  االأم��ي��ة  مكافحة 

�صيا�صاتها التعليمية احل�صيفة.

ن��وع��ي عماده  ان��ه ول��ت��ق��دمي تعليم  واأك���د 

ال��ت��م��ي��ز واالإب������داع، ف��ق��د مت اإن�����ص��اء م��دار���س 

امللك عبداهلل الثاين للتميز كمبادرة ملكية 

مطلع  مدر�صة  اأول  افتتاح  مت  حيث  �صامية، 

ت��واىل  ث��م   ،2002  /  2001 ال��درا���ص��ي  ال��ع��ام 

اف��ت��ت��اح ه���ذه امل���دار����س ل��ي�����ص��ب��ح ع���دده���ا 13 

مدر�صة �صاملة جلميع حمافظات اململكة.

تقت�صر  مل  املتميزين  رعاية  اأن  بن  كما 

من  اأي�صا  املعلمن  �صملت  بل  الطلبة،  على 

للتميز  العبداهلل  ران��ي��ا  امللكة  ج��ائ��زة  خ��ال 

ال���رتب���وي وال���ت���ي اأح���دث���ت ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 

حتفيز املعلمن واإثارة دافعيتهم نحو التميز 

اإىل  اإ�صافة  ال��رتب��وي��ة،  ر�صالتهم  تقدمي  يف 

ت���ق���دمي ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة ع��ال��ي��ة امل�����ص��ت��وى 

توؤهلهم للقيام بدورهم على اأكمل وجه.

اأن عدد  اإىل  اأ�صار  التحتية،  البنية  وحول 

4056 مدر�صة  اإىل  املدار�س احلكومية و�صل 

وتعليم يف جميع  تربية  42 مديرية  ل�  تتبع 

حمافظات اململكة.

االإجن���ازات  ب��ان  حديثه  العجارمة  وختم 

عظيمة والطموحات كبرة، موؤكدا اأن قيادة 

التعليمية  العملية  ت��ويل  ال��ف��ذة  الها�صمية 

جل اهتمامها وترعى التميز واالإبداع لتكون 

الأردن  بناء  وم��ع��اول  علم  م��ن��ارات  مدار�صنا 

عظيم.

نب�ض البلد- عمان

اأن  االأردين  ال��ق�����ص��ائ��ي  امل��ج��ل�����س  اأع���ل���ن   

وردت  ال��ت��ي  االإل��ك��رتون��ي��ة  الق�صايا  جممل 

االأرب��ع  ال�صنوات  خ��ال  اململكة  حماكم  اإىل 

 20259 ارتكبها  ق�صية   16760 بلغ  املا�صية، 

ا. �صخ�صً

ويف م��ت��اب��ع��ة ل��وك��ال��ة االأن����ب����اء االأردن���ي���ة 

تنامي  ح��ول  الق�صائي  املجل�س  مع  )ب��رتا( 

اململكة  االإل��ك��رتون��ي��ة يف  ظ��اه��رة اجل���رائ���م 

بينت  االأردين،  املجتمع  ع��ل��ى  وخم��اط��ره��ا 

التي خالفت  الق�صايا  اأن  املجل�س  اإح�صائية 

منذ  االإلكرتونية  اجلرائم  قانون  مبا�صرًة 

13108 ق�صايا، كما  2019، بلغ عددها  العام 

فيها  ا�صتخدمت  التي  االأخ��رى  اأن اجلرائم 

اأدوات اإلكرتونية بلغ عددها 3652 ق�صية.

وت�صّدرت جرائم القدح والذم والتحقر 

االإل��ك��رتون��ي��ة  اجل���رائ���م  يف  االأوىل  امل��رت��ب��ة 

بلغ  فيما  ق�صية،   11926 ع��دده��ا  بلغ  حيث 

عدد جرائم التهديد بالو�صائل االإلكرتونية 

1424 ق�صية.

و�����ص����ه����دت امل����ح����اك����م م����ئ����ات ال���ق�������ص���اي���ا 

االجتماعية  اخل���ط���ورة  ذات  االإل��ك��رتون��ي��ة 

كق�صايا هتك العر�س التي بلغ عددها 165 

ق�صية، والق�صايا املنافية للحياء العام التي 

االحتيال  وق�صايا  ق�صية،   848 عددها  بلغ 

ق�صية،   514 ع��دده��ا  بلغ  التي  االإل��ك��رتوين 

الوطني  باالأمن  امل�صا�س  ق�صايا  اإىل  اإ�صافة 

باالقت�صاد  واالإ����ص���رار  ال��ع��ام��ة  وال�����ص��ام��ة 

واالإباحية.

كما �صهدت املحاكم العديد من الق�صايا 

االإل��ك��رتون��ي��ة  االأن��ظ��م��ة  ب���اخ���رتاق  املتعلقة 

والتن�صت لاإ�صرار باملواطنن.

رقم العدد 398

 األمانة تكثف جوالتها 
التفتيشية على محالت بيع اللحوم

 اتفاق على عقد جلسات مشتركة بين 
»مستقلة االنتخاب« والمجلس القضائي

 الزراعة تباشر بإجراءات إنتاج مطعوم 
الحمى القالعية محليا

نب�ض البلد- عمان

ال���ك���رى تكثيف  اأم���ان���ة ع��م��ان  اأك�����دت   

التفتي�صية  وجوالتها  حماتها  وا�صتمرار 

ع���ل���ى امل����اح����م وحم������ات ب���ي���ع ال���ل���ح���وم، 

امل�صالخ  التزامها بالذبح داخل  للتاأكد من 

املرخ�صة، والتي تتم فيها عمليات املعاينة 

ال��ط��ب��ي��ة، جل��م��ي��ع امل���وا����ص���ي ال�������واردة لها 

من  خلوها  من  والتاأكد  الفح�س  الإج��راء 

االأمرا�س.

واأع���ل���ن���ت االأم�����ان�����ة ع����ن اإغ�������اق ���ص��وق 

املا�صونة  منطقة  يف  لها  ال��ت��اب��ع  احل���ال 

اأ�صواق  اإغ��اق  ال��زراع��ة  وزارة  اإع��ان  بعد 

املوا�صي يف اململكة كافة، اإثر ر�صد اإ�صابات 

بفرو�س احلمى القاعية.

الوقائية  االإج�����راءات  ات��خ��اذه��ا  وب��ي��ن��ت 

وال����ت����داب����ر ال����ازم����ة ك���اف���ة ل��ل��ح��د م��ن 

االإن�صان  اأمرا�س م�صرتكة بن  اأي  انت�صار 

مل�صلخ  ال��واردة  املوا�صي  ومعاينة  واحليوان 

اأمانة عمان.

نب�ض البلد- عّمان

الهيئة  م��ف��و���ص��ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  اأك����د 

امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب امل��ه��ن��د���س م��و���ص��ى 

رئي�س  التمييز  حمكمة  ورئي�س  املعايطة، 

اأهمية  ال��غ��زو،  حممد  الق�صائي  املجل�س 

التعاون بن اجلانبن، خ�صو�صا يف امللفات 

االنتخابية؛  العملية  مراحل  يف  امل�صرتكة 

وم��ن��ه��ا ال��ط��ع��ون يف ج����داول ال��ن��اخ��ب��ن اأو 

الطعن يف الرت�صح اأو �صحة النتائج.

ل��ب��ي��ان الهيئة  ال��ط��رف��ان، وف��ق��ا  وات��ف��ق 

ام�����س االث���ن���ن، ع��ل��ى ����ص���رورة ع��ق��د ع��دد 

م��ن اجل��ل�����ص��ات امل�����ص��رتك��ة؛ خ�����ص��و���ص��ا مع 

نقل  وال��ذي  االأخ��ر؛  الد�صتوري  التعديل 

النيابة  النظر يف طعون �صحة  اخت�صا�س 

اإىل حم��ك��م��ة  اال����ص���ت���ئ���ن���اف  م����ن حم��ك��م��ة 

للجوانب  املعرفة  نقل  يوجب  ما  التمييز، 

االنتخاب؛  ق��ان��ون  يف  امل�صتجدة  املختلفة 

االنتخاب  قانوين  بن  امل�صرتكة  والنقاط 

واالأحزاب.

االتفاق  اإىل  بيانها،  يف  الهيئة،  واأ�صارت 

ع���ل���ى ت����دري����ب ك�������وادر ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ص��ت��ق��ل��ة 

لانتخاب على التحقيق االأويل يف ق�صايا 

املخالفات االنتخابية يف املعهد الق�صائي؛ 

وال�صكلية  ال��ف��ن��ي��ة  اجل���وان���ب  ي�����ص��م��ل  مب��ا 

للتحقيقات يف هذه الق�صايا.

وبحث اللقاء املحاكمات ال�صورية التي 

معهد  يف  املقبل  ال�صهر  ب��داي��ة  م��ع  �صتتم 

ت��دري��ب  خ����ال  م���ن  االأردين؛  ال��ق�����ص��اء 

ط��ل��ب��ة ال��ق��ان��ون يف اجل��ام��ع��ات ع��ل��ى ع��دد 

العملية  يف  املتعلقة  املختلفة  الق�صايا  من 

االنتخابية.

وجرى التاأكيد على �صرورة اال�صتمرار 

خال  من  االنتخابية  العدالة  برنامج  يف 

ن��ق��ل امل��ع��رف��ة ل��ق�����ص��اة ال�����ص��ل��ح وال��ب��داي��ة 

واال���ص��ت��ئ��ن��اف ع��ل��ى م�����ص��ت��ج��دات ال��ق��وان��ن 

ذات العاقة.

نب�ض البلد- عمان

اإنتاج  ب��اإج��راءات  الزراعة  وزارة  با�صرت 

 sat2 م��ط��ع��وم احل��م��ى ال��ق��اع��ي��ة ع���رتة 

حم���ل���ي���ا، وف����ق م���ا اأع���ل���ن وزي�����ر ال���زراع���ة 

املهند�س خالد احلنيفات.

واأك����د احل��ن��ي��ف��ات، خ���ال اج��ت��م��اع �صم 

جامعة  يف  ال��ب��ي��ط��ري  ال��ط��ب  كلية  عميد 

�صميح  ال��دك��ت��ور  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 

اأب��وط��رب��و���س، وخ����راء م��ن اأ���ص��ات��ذة كلية 

�صرورة  االث��ن��ن،  ام�س  البيطري،  الطب 

امل�����ص��ي يف االإج���������راءات اخل��ا���ص��ة ب��اإن��ت��اج 

امل���ط���ع���وم، وات���خ���اذ االإج���������راءات ال��ع��ل��م��ي��ة 

الناظمة  اال���ص��رتاط��ات  وج��م��ي��ع  وال��ف��ن��ي��ة 

الإنتاجه.

و����ص���دد ع��ل��ى �����ص����رورة امل�����ص��ي يف ه��ذا 

ويف  ال��ع��رتة حمليا  ل��وج��ود  ن��ظ��را  التوجه 

ا���ص��ت��ث��م��ارا  ���ص��ت�����ص��ك��ل  دول اجل������وار، ح��ي��ث 

منا�صبا لرفد املنطقة به.
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وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

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

) درهم وقاية للوازم الطبية ( و امل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )202512( 

با�سم ) ريا�ض عبد املنعم ح�سني العملة ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) نور الدين عبد 

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

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  الريا�سي  للت�سويق  االحتاد  �سركة  باأن 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )46839( 

بتاريخ )2017/3/2( 

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

بتاريخ )2017/2/5(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  امان لالدوية البيطرية ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 22516 ( بتاريخ 

)2010/8/9 (

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

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

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ال�سركة : حممد تي�سري حممد احلاج / غازي جرب  ا�سم م�سفي 

زايد 

 –  3 – ط  – عمارة ال��داوود  – العبديل  عنوان امل�سفي : عمان 

رقم 309

هاتف : 0796865013

م�سفي ال�سركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

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

 )273013 الداودية للرخام واجلرانيت( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم ) 

با�سم ) �سيماء ح�سني خلف الداودية( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد �سامي جدوع 

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

م�سجل اال�سماء التجارية

اإكرام ح�سن ال�سكر

العالناتكم

 يف 

065606300
065606301

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

والتجارة بان �سركة في�سل طباخه و�سريكه وامل�سجلة يف �سجل 

  1996/8/15 بتاريخ   )44037( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : في�سل طباخه و�سريكه 

اإىل �سركة : كامل في�سل طباخه و�سريكه 

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

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

احلرية  �سماء  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  والوكاالت  اللوج�ستية 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )52010( بتاريخ  2018/7/23  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2023/1/22  

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

�سالح حممد حممود العواد م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

 – التجاري  ال�سالم  جممع   – غ��زوان  بن  عتبة  �سارع   – خلدا 

الطابق الثالث 

هاتف رقم ) 0791111619( 

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي
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 زين تطلق أولى دوراتها المجانية لصيانة األجهزة الخلوية
نب�ض البلد- عمان

مع  ب��ال��ت��ع��اون  الأردن  زي��ن  �شركة  اأط��ل��ق��ت   

وادي  تدريب  وكلية  املهني،  التدريب  م�ؤ�ش�شة 

اأوىل الدورات املجانية لهذا  ال�شري)الأونروا(، 

اخلل�ية  الأجهزة  �شيانة  على  للتدريب  العام، 

يف مراكزها املنت�شرة يف 6 حمافظات.

ياأتي  الثنني،  ام�س  لل�شركة  بيان  وبح�شب 

اإطالق الدورة ا�شتمراراً للمبادرة التي انطلقت 

زي����ن جت��اه  م����ب����ادرات  2008 ���ش��م��ن  ع����ام  يف 

اأيدي  ال�شباب، والتي ت�شعى اإىل تدريبهم على 

بعد  ق���ادري���ن  ل��ي��ك���ن���ا  ومتخ�ش�شني  خ����راء 

التخرج يف النخراط ب�ش�ق العمل.

مع  تتما�شى  ال����دورة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

اأهداف التنمية امل�شتدامة التي تتبناها زين يف 

الق�شاء  ومنها  ومبادراتها،  براجمها  خمتلف 

على الفقر، التعليم اجليد، العمل الالئق، من� 

القت�شاد، احلد من اأوجه عدم امل�شاواة، وعقد 

ال�شراكات لتحقيق الأهداف.

وي��ح��ظ��ى امل���ت���درب����ن ع��ل��ى ت���دري���ب ن��ظ��ري 

 3 ل�  اخلل�ية  اله�اتف  �شيانة  مبجال  وعملي 

اأ�شهر، ليح�شل�ا يف نهاية الدورة على �شهادات 

مزاولة املهنة بعد تخرجهم.

ي�شار اإىل اأن مراكز زين تنت�شر يف حمافظات 

والبلقاء  والطفيلة  وال��ك��رك  وال���زرق���اء  اإرب����د 

وعّمان، انطالقاً من حر�س زين على ال��ش�ل 

اإىل ال�شباب يف حمافظاتهم.
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 تجارة األردن: مسيرة االقتصاد الوطني قصة نجاح حقيقية
نب�ض البلد- عمان

م�����ش��رية  الأردن  جت����ارة  غ���رف���ة  و���ش��ف��ت   

الق���ت�������ش���اد ال����ط���ن���ي، ب���اأن���ه���ا ق�����ش��ة جن���اح 

وع���ا���ش��ف  امل�����ارد  رغ��م حم��دودي��ة  حقيقية 

حيث  والأمنية،  ال�شيا�شية  املنطقة  وتقلبات 

ع��م��ل��ت ال���ق���ي���ادة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ع��ل��ى ت��ط���ي��ره 

ليك�ن منفتحا على العامل.

ت�فيق  احل��اج  خليل  الغرفة  رئي�س  وق��ال 

مبنا�شبة  )ب���را(،  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  ل�كالة 

ذك���رى ي���م ال���ف��اء وال��ب��ي��ع��ة ال���ذي ي�شادف 

ال��ي���م ال��ث��الث��اء، اإن امل��م��ل��ك��ة وم��ن��ذ ب���اك��ري 

عن�انا  الإن��ت��اج  م��ن  جعلت  ال��ب��الد  تاأ�شي�س 

ل��ب��ن��اء ال���دول���ة احل��دي��ث��ة امل���زده���رة وت��ب���اأت 

م���ك���ان���ة م��ت��م��ي��زة ب���ال���ع���امل ب���ك���ل امل����ج����الت، 

ول���ش��ي��م��ا الق���ت�������ش���ادي���ة، واإط������الق ط��اق��ات 

ال��ع��ل��م  اأدوات  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  الأردن�����ي�����ني 

والتدريب. والتاأهيل 

من  ال�شابع  يف  �شن�يا  الأردني�ن  ويحتفل 

والبيعة:  ال���ف��اء  ي���م  ب��ذك��رى  �شباط،  �شهر 

امللك  ج��الل��ة  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  للمغف�ر  ال���ف��اء 

احل�شني بن طالل، طيب اهلل ثراه، والبيعة 

جلاللة امللك عبداهلل الثاين، عاقدين العزم 

والتقدم  البناء  م�شرية  يف  قدما  امل�شي  على 

والإجناز.

وقال احلاج ت�فيق، اإن القت�شاد ال�طني 

اإجنازات عديدة  املا�شية  العق�د  حقق خالل 

وم��ه��م��ة وذل�����ك م��ن��ذ ب����اك���ري ال���ش��ت��ق��الل، 

ال������دول  مب�������ش���اف  الأردن  اأ�����ش����ب����ح  ح���ت���ى 

وال�شتقرار  باحلرية  لها  امل�شه�د  املتقدمة 

�شح  رغ���م  امل����اط���ن،  معي�شة  م�����ش��ت���ى  ورف���ع 

الإمكانيات وامل�ارد.

والظروف  التحديات  ورغ��م  اأن��ه  واأ���ش��اف 

املنطقة  ت�����ش���د  ال��ت��ي  ال�شعبة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

رائ��دة يف  اإجن���ازات  الأردن  ع��ام، حقق  ب�شكل 

منها  القت�شادية  ول�شيما  املجالت  جميع 

الذي  امللك  القيادة احلكيمة جلاللة  بف�شل 

كر�س جه�ده منذ ت�ليه �شلطاته الد�شت�رية 

م��رم���ق��ة ومتقدمة  امل��م��ل��ك��ة مب��ك��ان��ة  جل��ع��ل 

وق�������ادرة ع���ل���ى جم���اب���ه���ه ال���ت���ح���دي���ات وب���ن���اء 

اقت�شاد ي�فر حياة كرمية للم�اطنني.

الق���ت�������ش���اد  اأن  ت����ف���ي���ق،  احل������اج  وت����اب����ع 

ال�طني متكن يف عهد جاللته من الندماج 

ب��الق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي، م��ن خ���الل ال�����ش��راك��ات 

الق���ت�������ش���ادي���ة ال���ع���دي���دة ال���ت���ي اأق���ام���ه���ا م��ع 

ال���ع���دي���د م����ن ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة 

للتجارة  مهمه  اتفاقيات  بت�قيع  واملتمثلة 

احلرة والتي مكنت من تعزيز ق�ة القت�شاد 

ال����ط���ن���ي ب�����ش��ك��ل ع����ام وال���ق���ط���اع ال��ت��ج��اري 

خ�ش��شا. وال�شتثماري 

رمب��ا  الأردن  اأن  ال���غ���رف���ة  رئ��ي�����س  وب����ني 

التي ترتبط  ال�حيدة  العربية  الدولة  يك�ن 

ب��ع��دد ك��ب��ري م��ن ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ج��ارة احل��رة 

العاملية  القت�شادية  التكتالت  خمتلف  مع 

احلرة  التجارة  منطقة  اتفاقية  اأهمها  ومن 

العربية والتفاقيات امل�قعة مع دول الحتاد 

الأوروبي وال�ليات املتحدة وكندا وغريها.

بني  و���ش��ل  نقطة  يعد  الأردن  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ث���الث ق����ارات، وي��ت��م��ت��ع ب��ع��الق��ات دول��ي��ة مميزة 

وات��ف��اق��ي��ات جت���ارة ح��رة م��ت��ع��ددة، ح��ي��ث ي�شمن 

هذا امل�قع مل�شروعات تتخذ من الأردن مقرا لها، 

العامل،  اإىل مليار م�شتهلك يف  ال��ش�ل  اإمكانية 

مبا يف ذلك اأوروبا وال�ليات املتحدة واآ�شيا.

الأردين بجميع  القطاع اخلا�س  اأن  واأكد 

م����ؤ����ش�������ش���ات���ه وق���ط���اع���ات���ه مي���ث���ل ال�����ش��ري��ك 

ال����رام����ج  ل����ل����دول����ة يف ج���م���ي���ع  ال���رئ���ي�������ش���ي 

قدراته  واأثبت  ال�طنية،  واجله�د  واخلطط 

بكل  م�����ش���ؤول��ي��ات��ه  بتحمل  ال��ع��ق���د  م��ر  ع��ل��ى 

نه�شة  واأ�شهم يف  واق��ت��دار  وك��ف��اءة  اإخ��ال���س 

وتط�ر القت�شاد ال�طني وتلبية احتياجاته 

وت�فري فر�س العمل.

و�شرد احلاج ت�فيق العديد من امل�ؤ�شرات 

الذي حققه  التط�ر  ت�ؤكد  التي  القت�شادية 

الق��ت�����ش��اد ال���ط��ن��ي يف ال�����ش��ن���ات الأخ����رية 

وم��ن��ه��ا ارت����ف����اع ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل 

دينار  ملي�ن   200 م��ن  اجل��اري��ة  ب��الأ���ش��ع��ار 

يف  دينار  مليار   32.478 اإىل   1964 عام 

.2021
للمملكة  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  وزاد 

امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  خ����الل 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة،   4.9 ب��ن�����ش��ب��ة   2022
الفرة نف�شها من عام 2021.

بالأ�شعار  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  وب��ل��غ 

ال��ع��ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  اجل���اري���ة خ���الل 

م��ق��اب��ل  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ار   15.921 امل��ا���ش��ي 

من  نف�شها  للفرة  دينار  مليار   15.182
عام 2021.

وب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة م�����ش��اه��م��ة ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة 

واخل����دم����ات يف ال���ن���اجت امل���ح���ل���ي الإج���م���ايل 

العام  من  الأول  للن�شف  اجلارية  بالأ�شعار 

قطاعات  على  ت�زعت  باملئة،   54.7 املا�شي 

 8.8 بن�شبة  وال��ف��ن��ادق  وامل��ط��اع��م  ال��ت��ج��ارة 

8.4 باملئة. باملئة والنقل والت�شالت 

ك���م���ا ت�����زع����ت ال���ن�������ش���ب���ة ع���ل���ى ق���ط���اع���ات 

اخلدمات املالية والعقارية والأعمال 20.3 

بن�شبة  الأ����ش���م���اك  و���ش��ي��د  وال���زراع���ة  ب��امل��ئ��ة 

والكهرباء  باملئة   3 والإن�شاءات  باملئة   4.1
ال�شخ�شية  واخل���دم���ات  ب��امل��ئ��ة   1.3 وامل��ي��اه 

8.8 باملئة. والجتماعية 

من  امل��م��ل��ك��ة  اح��ت��ي��اط��ات  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

مليار   16 لنح�  و�شلت  الأجنبية  العمالت 

 ،2022 ع���ام  م��ن  اأ���ش��ه��ر   10 خ���الل  دولر 

ع���ام  دي����ن����ار خ�����الل  م���ل���ي����ن   414 م���ق���اب���ل 

.1993
الفرد  ن�شيب  اأن  اإىل  ت�فيق  ولفت احلاج 

م���ن ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل ارت���ف���ع من 

 2937 اإىل   2001 ع��ام  دي��ن��ارا   1278
دينارا عام 2021.

من  زادت  فقد  بال�شادرات،  يتعلق  وفيما 

اإىل   ،1960 ع����ام  دي���ن���ار  م��الي��ني   4 ن��ح��� 

اأ�شهر من   10 خالل  دينار  مليار   6.823
العام املا�شي 2022.

من  ارتفعت  اململكة  م�شت�ردات  اأن  وب��ني 

اإىل   ،1960 ع���ام  دي��ن��ار  م��ل��ي���ن   43 ن��ح��� 

16.542 مليار دينار خالل 10 اأ�شهر من 
العام املا�شي 2022.

وزارة  ل��دى  امل�شجلة  ال�شركات  ع��دد  وبلغ 

قطاعات  يف  والتم�ين  وال��ت��ج��ارة  ال�شناعة 

ال���زراع���ة وال�����ش��ن��اع��ة وامل���ق���اولت وال��ت��ج��ارة 

 4134  ،2020 ع����ام  خ����الل  واخل����دم����ات 

�شركة بروؤو�س اأم�ال 102 ملي�ن دينار.

التجاري  القطاع  »اأن  ت�فيق  احلاج  وقال 

ال��ن�����ش��اط الق��ت�����ش��ادي  ل��ع��ب دورا رئ��ي�����ش��ا يف 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة م���ن خ����الل ت��اأ���ش��ي�����س ال�����ش��رك��ات 

وامل����ؤ����ش�������ش���ات ل���ت����ف���ري ال��ب�����ش��ائ��ع وال�����ش��ل��ع 

ب��ال�����ش���ق امل��ح��ل��ي��ة وت����ل���ي���د ف���ر����س ال��ع��م��ل 

والرويج  الأردنية  العاملة  الأيدي  وت�شغيل 

ل��ب��ي��ئ��ة الأع�����م�����ال وال����ش���ت���ث���م���ار وت����ط���ي���د 

ال�����ش��راك��ات م��ع م���ؤ���ش�����ش��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

البلدان«. مبختلف 

واأ�شار اإىل اأن القطاع التجاري واخلدمي 

ال�����ذي ي�����ش��ل ع����دد م���ؤ���ش�����ش��ات��ه و���ش��رك��ات��ه 

و���ش��رك��ة  م���ؤ���ش�����ش��ة  األ�����ف   120 اإىل  ال���ي����م 

امللك  ج��الل��ة  ب��رع��اي��ة  حظي  اململكة  بعم�م 

النجاح  مق�مات  له  وفر  ما  الثاين  عبداهلل 

ّ�لد  املمُ جعلته  كبرية  ا�شتثمارات  وا�شتقطاب 

مهما  رئي�شيا  و�شريكا  العمل  لفر�س  الأكر 

ب���احل���ي���اة الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة اإىل 

القت�شادية  الأردن  ع��الق��ات  تعزيز  ج��ان��ب 

الأع��م��ال  لبيئة  وال���روي���ج  ال��ع��امل  دول  م��ع 

باململكة. وال�شتثمار 

يبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��اجل��ه���د  واأ����ش���اد 

ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 

القت�شاد  لها  يتعر�س  التي  ال�شغ�ط  من 

للحك�مة  امل�����ش��ت��م��رة  وت���ج��ي��ه��ات��ه  ال���ط��ن��ي 

الأع��ب��اء  بتخفيف  الكفيلة  اخل��ط��ط  ل��شع 

وال����رك����ي����ز ع���ل���ى ال���ق���ط���اع���ات الإن���ت���اج���ي���ة 

الفر�س  من  وال�شتفادة  ال�����ش��ادرات  وزي���ادة 

الق���ت�������ش���ادي���ة امل���ت����ف���رة يف ظ����ل ال���ظ���روف 

ال�شتثنائية التي مير بها العامل.

وقال اإن جاللته اأوىل ال�شاأن القت�شادي 

تط�ير  على  وعمل  وال��رع��اي��ة  اله��ت��م��ام  ك��ل 

ومنفتحاً  مزدهراً  ليك�ن  ال�طني  القت�شاد 

ودجم��ه  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الأ���ش���اق  على 

العديد  ت�قيع  خالل  من  العاملي  بالقت�شاد 

مع  والثنائية  احل��رة  التجارة  اتفاقيات  من 

العاملية. التكتالت القت�شادية  خمتلف 

ال������دوام  وع����ل����ى  ك�����ان  الأردن  اأن  وب�����ني 

الأم��ن  لت�فر  وال�شتثمار  للتجارة  م�طنا 

الفر�س  م��ن  الكبري  وامل��خ��زون  وال���ش��ت��ق��رار 

حي�ية  بقطاعات  تركزت  التي  القت�شادية 

وم�شروعات كرى واإطالق برامج لالإ�شالح 

التحتية  البنى  وتط�ير  اقت�شاد متني  لبناء 

العقبة القت�شادية اخلا�شة  واإقامة منطقة 

وامل���ن���اط���ق  ال�������ش���ن���اع���ي���ة  امل������دن  ج����ان����ب  اإىل 

ال���ت���ن���م����ي���ة ل��ت�����ش��ج��ي��ع ال����ش���ت���ث���م���ار امل��ح��ل��ي 

ا�شتثمارات خارجية. وا�شتقطاب 

ت�شلمه  وم��ن��ذ  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اأن  واأو����ش���ح 

لتعزيز  الد�شت�رية وجه احلك�مات  �شلطاته 

����ش���راك���ات  واإق�����ام�����ة  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  دور 

مع  جنب  اإىل  جنباً  واإ���ش��راك��ه  معه  حقيقية 

ومناق�شة  ال�شيا�شات  و�شع  يف  العام  القطاع 

وخطط  القت�شادية  وال��رام��ج  ال�شيا�شات 

تط�ير القطاعات ذات امليزات التناف�شية.

امللكية  اجله�د  اإىل  الغرفة  رئي�س  واأ�شار 

اأف�شت ل��شع روؤية التحديث  التي  ال�شامية 

الق���ت�������ش���ادي ل���ت���ح���دد ب������ش��ل��ة الق��ت�����ش��اد 

ك�نها  مقبلة،  ���ش��ن���ات   10 خ��الل  ال���ط��ن��ي 

لأردن  وت�ؤ�ش�س  للحك�مات،  ع��اب��رة  �شتك�ن 

جديد ومزدهر.

وبقيادته  الأردن  اأن  ت�فيق  احل��اج  وختم 

ال���دوام  ع��ل��ى  ك���ان  م��ث��ل��م��ا  �شيبقى  احل��ك��ي��م��ة 

اأم��ن للتجارة  اأم��ن وا���ش��ت��ق��رار وم��الذ  واح��ة 

اأبنائه  ج��ه���د  على  معتمدا  وال���ش��ت��ث��م��ارات، 

امل��خ��ل�����ش��ني ب���ق���ي���ادة ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

الثاين للم�شي مب�شرية البناء.

 الطباع: في ذكرى الوفاء والبيعة.. األردن 
يسير لألفضل رغم الصعوبات

 اإلحصاءات العامة تطلق مشروع 
التوأمة األوروبي

نب�ض البلد- عمان

اأكد رئي�س جمعية رجال الأعمال حمدي 

نح�  ع���زم  ب��ك��ل  ي�����ش��ري  الأردن  اأن  ال��ط��ب��اع، 

احلكيمة  الها�شمية  القيادة  ظل  يف  الأف�شل 

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال�����ش��ع���ب��ات وال��ت��ح��دي��ات 

العديدة التي ت�اجه القت�شاد ال�طني.

وق����ال ال��ط��ب��اع ل���ك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن���ي���ة 

)برا(، مبنا�شبة ذكرى ي�م ال�فاء والبيعة، 

اململكة  اإن  ال��ث��الث��اء،  ال��ي���م  ي�����ش��ادف  ال���ذي 

ح��ق��ق��ت ت���ط����را لف���ت���ا مب��خ��ت��ل��ف امل���ج���الت 

الق��ت�����ش��ادي��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، 

الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأن  اىل  م�شريا 

اأح�����دث ت��غ��ي��ريات ج���ه��ري��ة ع��ل��ى امل�����ش��ت���ى 

القت�شادي، وقاد البالد نح� القت�شاد احلر 

القائم  القت�شاد  وبنية  هيكل  لبناء  كاأ�شا�س 

على النفتاح والتحرر التجاري واملايل.

من  ال�شابع  يف  �شن�يا  الأردن���ي����ن  ويحتفل 

�شهر �شباط، بذكرى ي�م ال�فاء والبيعة: ال�فاء 

للمغف�ر له باإذن اهلل جاللة امللك احل�شني بن 

امللك  والبيعة جلاللة  ث��راه،  اهلل  ط��الل، طيب 

عبداهلل الثاين، عاقدين العزم على امل�شي قدما 

يف م�شرية البناء والتقدم والإجناز.

اإىل  ان�����ش��م  الأردن  اإن  ال��ط��ب��اع،  واأ����ش���اف 

وا�شتمرت  العاملية  التجارة  منظمة  ع�ش�ية 

م��رح��ل��ة الإ����ش���الح م��ن��ذ ب��داي��ة ع���ام 1990 

ال�شتثمار  جانب  اىل  احلا�شر  ي�منا  حتى 

متميزاً  الأردن  لي�شبح  الب�شري  امل��ال  براأ�س 

ب���ق���ط���اع اخل�����دم�����ات ال������ذي ي��ع��ت��ر الأك�����ر 

م�شاهمة يف الناجت املحلي الإجمايل.

اأن الأردن عمل على ت�فري العديد  واأك��د 

م���ن امل���ن���اط���ق ال�����ش��ن��اع��ي��ة امل����ؤه���ل���ة واحل����رة 

ت�شبح  اأن  يف  اأ���ش��ه��م��ت  وال���ت���ي  وال��ت��ن��م���ي��ة 

ظل  يف  الع�شرية  ل��ل��دول��ة  اأمن����ذج���اً  اململكة 

العقبة ومينائها  باإبراز  امللك  اهتمام جاللة 

العقبة القت�شادية اخلا�شة  واإن�شاء منطقة 

ناجحة  م�شاريع  اقامة  خاللها  من  مت  التي 

والقطاع  ال�شياحي  املجال  �شيما يف  ومتميزة 

الل�جي�شتي.

وق����ال، »م��ن��ذ ج��ل������س ج��الل��ة امل��ل��ك على 

ال���ع���ر����س ول���ل���ق���ط���اع اخل����ا�����س مب���ؤ���ش�����ش��ات��ه 

يف  واأ���ش��ا���ش��ي  م��ه��م  دور  املختلفة  وق��ط��اع��ات��ه 

خمتلف  وم�اجهة  ال�طني  القت�شاد  تنمية 

ال��ت��ح��دي��ات وال��ت��ق��ل��ب��ات الق��ت�����ش��ادي��ة، فيما 

القطاع  لإ�شراك  ال��دوام  على  ي�جه جاللته 

اخلا�س ب�شكل اأكر يف خمتلف املجالت«.

وا����ش���ار اإىل ت��ط���ر ق��ط��اع الت�������ش���الت و 

ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل��ع��ل���م��ات ح��ي��ث اح��ت��ل مكانة 

جانب  اىل  الإق��ل��ي��م،  م�شت�ى  على  مرم�قة 

تر�شيخ مكانة الأردن ك�جهة اآمنة لال�شتثمار 

واح���رز  ك��ب��ري،  اق��ب��ال  ذات  �شياحية  ووج��ه��ة 

مركزا متقدماً يف جمال ال�شياحة العالجية.

وا�شاف، اإن القطاع امل�شريف حقق اجنازات 

وانت�شار  ت��شعه  يف  ا�شهمت  وك��ب��رية  مهمة 

جانب  اىل  ال��ع��امل  دول  خمتلف  يف  ف��روع��ه 

اأق���ى  ك��اأح��د  القليم  م�شت�ى  على  �شمعته 

بالإ�شافة  متانة،  واأك��ره��ا  املالية  الأنظمة 

تب�اأت  مهمة  وم�ؤ�ش�شات  �شركات  اإن�شاء  اىل 

مكانة مرم�قة ورائدة بني ال�شركات العاملية 

يف جمالت التنقيب و�شناعه الأ�شمدة.

ودعا اىل ال�شتمرار بالتحديث والتط�ير 

ت��ع��ي��ق عملية  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  وم���ع���اجل���ة 

روؤي��ة  بتنفيذ  وال��ب��دء  القت�شادي  الإ���ش��الح 

ال���ت���ح���دي���ث الق���ت�������ش���ادي ب���خ���ط����ات ج����ادة 

والبناء  ال���اق��ع،  اأر����س  على  اآث��اره��ا  تنعك�س 

على الإجن��ازات لتحقيق املزيد من الزدهار 

والتقدم.

واكد الطباع �شرورة تعزيز ال�شراكة بني 

القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���س وال��ت��ع��اون اجل��اد 

لتحقيق  متكاملة  وطنية  م�ؤ�ش�شات  بناء  يف 

اأن جم��ت��م��ع  م������ش��ح��ا  ال�����ط����ن،  م�����ش��ل��ح��ة 

الفعلي  للتطبيق  يتطلع  الأردين  الأع��م��ال 

خا�شة  ال�طنية  واخلطط  لال�شراتيجيات 

املتعلقة مبلف ال�شتثمار

البلد-عمان نب�ض 

 اأط���ل���ق���ت دائ�������رة الإح���������ش����اءات ال��ع��ام��ة 

بالتعاون مع الحتاد الأوروبي ام�س الثنني، 

»تعزيز  بعن�ان  الأوروب����ي  ال��ت���اأم��ة  م�شروع 

ق��درات دائ��رة الإح�����ش��اءات العامة الأردن��ي��ة 

ع��ل��ى جت��م��ي��ع وحت��ل��ي��ل واإع��������داد ال��ت��ق��اري��ر 

اخلا�شة بالبيانات الإح�شائية وفقا لأف�شل 

املمار�شات الأوروبية والدولية«.

دائرة  تعزيز قدرات  اإىل  امل�شروع  ويهدف 

بتجميع  يتعلق  فيما  ال��ع��ام��ة  الإح�����ش��اءات 

البيانات الإح�شائية وحتليلها والإبالغ عنها 

الدولية  املمار�شات  اأف�شل  مع  يتما�شى  مبا 

والأوروبية.

وق�����ال م�����ش��اع��د امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل�����ش���ؤون 

الفنية يف دائرة الإح�شاءات الدكت�ر تي�شري 

ياأتي  الت�اأمة  م�شروع  اإط��الق  اإن  م��ق��دادي، 

ا���ش��ت��م��رارا ل��ل�����ش��راك��ة ال��ق���ي��ة م���ع الحت����اد 

نقل  يف  امل�����ش��روع  �شي�شهم  ح��ي��ث  الأوروب������ي، 

خ���رات ال����دول الأوروب���ي���ة امل�����ش��ارك��ة بهدف 

حت�شني اإمكانيات الدائرة يف ت�فري البيانات 

ذات  والجتماعية  القت�شادية  الإح�شائية 

ال���دق���ة وامل�����ش��داق��ي��ة ل��را���ش��م��ي ال�����ش��ي��ا���ش��ات 

ومتخذي القرارات والباحثني.

الأه���م  الأداة  ت��ع��د  ال��ت���اأم��ة  اأن  واأ����ش���اف 

اخل��رات  وت���ط��ني  نقل  يف  املف��شية  ل��دى 

اأف�شل  وف��ق  امل�شتفيدة  ال��دول  الأوروب��ي��ة يف 

لالأدوات  اإ�شافة  لديها،  واملمار�شات  املعايري 

�شراكاتها  اإط����ار  ال��ت��ي ط���رت��ه��ا يف  الأخ����رى 

الدولية مثل �شيجما وتايك�س.

ال�قت  ياأتي يف  امل�شروع  اإط��الق  اأن  واك��د 

ال����ذي ي��ت��م ف��ي��ه ال��ع��م��ل ح��ث��ي��ث��ا ع��ل��ى تنفيذ 

ال��ع��ام،  ال��ق��ط��اع  ال��ط��ري��ق لتحديث  خ��ارط��ة 

ح��ي��ث اأف�������ردت جم��م���ع��ة م���ن الإج��������راءات 

وال������ت������دخ������الت ل���ل���ن���ه��������س ب���������دور دائ�������رة 

حت�يل  اإىل  وال��ه��ادف��ة  العامة،  الإح�����ش��اءات 

خالل  وط��ن��ي  اإح�شائي  م��رك��ز  اإىل  ال��دائ��رة 

العامني القادمني، من خالل ت��شيع قاعدة 

البيانات يف املجالت كافة وت�شهيل ال��ش�ل 

اإليها من قبل م�شتخدميها من الباحثني.

الصناعة األردنية ... من تصنيع محدود إلى منتجات تغزو
 اسواق العالم

نب�ض البلد- عمان

وعمان  الأردن  �شناعة  غرفتي  رئي�س  اأك���د 

اأن ال�شناعة الأردنية  املهند�س فتحي اجلغبري، 

الها�شمية  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ك��ب��رية  ب��رع��اي��ة  حظيت 

على مر ال�شن�ات، ما جعلها تنتقل من الت�شنيع 

اأ���ش���اق  ت��غ��زو  منتجات  اإىل  والب�شيط  امل��ح��دود 

العامل وت�شل لأكر من مليار م�شتهلك.

وقال اجلغبري ل�كالة الأنباء الأردنية )برا( 

مبنا�شبة ذكرى ي�م ال�فاء والبيعة الذي ي�شادف 

احلكيمة  الها�شمية  القيادة  اإن  ال��ث��الث��اء،  ال��ي���م 

وا�شلت جه�دها احلثيثة لبناء اقت�شاد وطني من 

الأن�شطة  مبختلف  التكن�ل�جيا  م�اكبة  خ��الل 

الق��ت�����ش��ادي��ة، وف��ت��ح اآف����اق ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 

القت�شادي  النفتاح  �شيا�شات  خ��الل  من  ال��دول 

لرفع تناف�شية املنتجات امل�شنعة حمليا.

من  ال�����ش��اب��ع  يف  �شن�يا  الأردن���ي����ن  ويحتفل 

�شهر �شباط، بذكرى ي�م ال�فاء والبيعة: ال�فاء 

ب��اإذن اهلل جاللة امللك احل�شني بن  للمغف�ر له 

امللك  والبيعة جلاللة  ث��راه،  اهلل  ط��الل، طيب 

عبداهلل الثاين، عاقدين العزم على امل�شي قدما 

يف م�شرية البناء والتقدم والإجناز.

وع���ر اجل��غ��ب��ري ع���ن ف��خ��ره واع����ت����زازه ب���اأن 

الأ�شا�شية  الركائز  اأح��د  ه�  ال�شناعي  القطاع 

يف بناء الدولة الأردنية، ويحظى برعاية ملكية 

بالنه�شة  دوره  ت��ع��زي��ز  م��ن  م��ك��ن��ه  م��ا  خ��ا���ش��ة، 

القت�شادية التي تعي�شها البالد.

قفزات  الأردن��ي��ة  ال�شناعة  �شادرات  وحققت 

لرتفع  م�شريتها  م��دار  على  وملم��شة  كبرية 

من نح� 7 ماليني دينار عام 1964، اإىل نح� 

 ،2022 املا�شي  العام  دينار خالل  مليار   7.5
ال�شادرات  من  باملئة  ما جعلها ت�شكل الي�م 90 

ال�طنية الكلية.

تط�ره  وا�شل  ال�شناعي  القطاع  اأن  واأو�شح 

رئي�شي  ا�شتقطاب  عامل  واأ�شبح  ع��ام  بعد  عاماً 

لال�شتثمارات املحلية والأجنبية على حد �ش�اء، 

لي�شل الأردن الي�م اإىل اإنتاج اأكر من 1500 

الأن�شطة  خمتلف  م��ن  اأردن���ي���ة  ب�����ش���اع��د  �شلعة 

هذه  اأن  مبينا  الفرعية،  ال�شناعية  والقطاعات 

امل��ن��ت��ج��ات تنتج م��ن خ���الل م��ا ي��ق��ارب 22 األ��ف 

م��ن�����ش��اأة ���ش��ن��اع��ي��ة م��ن��ت�����ش��رة ب��ع��م���م حم��اف��ظ��ات 

اململكة مقارنة مع اأقل من 100 من�شاأة �شناعية 

كانت تعمل يف خم�شينيات القرن املا�شي.

الإيجابية  املعطيات  ه��ذه  اأن  اجلغبري  واأك��د 

ت���رز ج��ه���د ال��ق��ي��ادة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة م��ن��ذ ب���اك��ري 

اخلارجية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ا�شتقطاب  يف  ال��دول��ة 

ودعم  اململكة  يف  ال�شتثمارية  البيئة  وحت�شني 

ال�شناعة الأردنية يف �شبيل تعزيز مبداأ العتماد 

على الذات.

ال���راح���ل احل�����ش��ني بن  امل��ل��ك  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

م�شنع  اأول  اف��ت��ت��ح  ث������راه،  اهلل  ط��ي��ب  ط����الل 

لبنة يف  ليك�ن   1962 عام  الأردن  لالأدوية يف 

بناء �شرح �شناعة الدواء الأردنية التي اأ�شبحت 

حتاكي يف ن�عيتها وتط�رها وم�ا�شفاتها اأرقى 

متطلبات �شناعة الدواء العاملية.

�شركة   1962 ع��ام  اأن�شئت  اجلغبري،  وق��ال 

م�����ش��اه��م��ة حت����ت ا����ش���م »ال�������ش���رك���ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

�شناعات،  ل��ع��دة  كمجمع  ال��زراع��ي��ة«  ال��ت��ج��اري��ة 

الغ�شيل  م�شح�ق  وه��ي  م�شانع،  بخم�شة  ب��داأت 

»����ش���ريف« وال���ده���ان���ات وال��ب�����ش��ك���ي��ت وجت��م��ي��ع 

ومعج�ن  جتميل  وم����اد  والتلفزي�ن  ال��رادي��� 

اأ�شنان.

الإ�شفنج  ل�شناعة  م�شنع  اأول  اأن  واأو���ش��ح 

م�شنع  واأول   ،1964 ع���ام  ب��امل��م��ل��ك��ة  ت��اأ���ش�����س 

ال��ق��ط��اع  وا����ش���ل  ف��ي��م��ا   ،1968 يف  ب��ال���ش��ت��ي��ك 

واأ�شبح  ع��ام  بعد  عاماً  تط�ره  تباعا  ال�شناعي 

املحلية  لال�شتثمارات  رئي�س  ا�شتقطاب  عامل 

والأجنبية على حد �ش�اء.

واك����د اأن اأب����رز امل��ن��ج��زات يف ت��اري��خ ال��ق��ط��اع 

املحلية  ال�شناعية  ال��غ��رف  تاأ�شي�س  ال�شناعي، 

املتمثلة بغرفة �شناعة عمان عام 1962 تلتها 

غ��رف��ة ���ش��ن��اع��ة ال���زرق���اء ع���ام 1998 وغ��رف��ة 

بخدمة  تعنى  كم�ؤ�ش�شات   1999 اإرب��د  �شناعة 

وتنمية العمل ال�شناعي.

غ��رف��ة �شناعة  ت��اأ���ش��ي�����س  اإىل  ك��ذل��ك  واأ����ش���ار 

الأردن عام 2005 لت�شم حتت مظلتها جميع 

ال�شناعية  املن�شاآت  وخمتلف  ال�شناعية  الغرف 

باململكة، بهدف متثيل ال�شناعة حمليا وخارجيا 

عن  والدفاع  ال�شناعي  القطاع  م�شالح  ورعاية 

ال�شناعة  وتط�ير  بتنمية  ب�شهم  ومب��ا  حق�قه 

اأ�شبح  ال�شناعي  القطاع  اأن  اإىل  الأردنية، لفتا 

ال��ي���م اأح���د اأك���ر ال��ط��اق��ات الإن��ت��اج��ي��ة باململكة 

دينار  18 مليار  اأك��ر من  اإىل  وب��ق��درات ت�شل 

كاإنتاج �شناعي قائم �شن�يا، ت�شكل منها القيمة 

امل�شافة نح� 46 باملئة.

ال�����ش��ن��اع��ة  اأه���م���ي���ة  ي����ؤك���د  اأن م���ا  واأو�����ش����ح 

ال�شناعات  قطاع  اعتبار  وتناف�شيتها  الأردن��ي��ة 

حيث  من  الأو�شط  ال�شرق  يف  الأول  التح�يلية 

م�شت�ى القيمة امل�شافة بح�شب تقارير املنتدى 

القت�شادي العاملي خالل ال�شن�ات املا�شية.

ولفت اجلغبري اإىل اأن الأردن وبجه�د قيادته 

على  لال�شتثمار  مناف�شة  بيئة  اأ�ش�س  الها�شمية 

م�����ش��ت���ى امل��ن��ط��ق��ة م��ن خ���الل ح��زم��ة متكاملة 

اإب���رام  و  لال�شتثمار،  اجل��اذب��ة  الت�شريعات  م��ن 

ات��ف��اق��ي��ات ل��ل��ت��ج��ارة احل���رة ال��ث��ن��ائ��ي��ة وم��ت��ع��ددة 

اإقليميا  مركزا  اململكة  جلعل  مهدت  الأط��راف، 

ال�شركات  ك���رى  اأن��ظ��ار  ب��اه��ت��م��ام  اآم��ن��ا يحظى 

وامل�شتثمرين.

وق��ال »يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

ان�شم الأردن لع�ش�ية منظمة التجارة العاملية 

وما تبعها من تعديالت ت�شريعية لتن�شجم مع 

ت�قيع  اإىل  اإ�شافة  واأه��داف��ه��ا،  املنظمة  ���ش��روط 

مع  احل��رة  التجارة  اتفاقيات  من  لعدد  الأردن 

اقامة منطقة  بهدف  وكندا،  �شنغاف�رة  كل من 

جتارة حرة ترفع من �ش�ية العالقات التجارية 

الثنائية وتعزز امل�شروعات امل�شركة فيما بينها«.

واأ�شاف »جت�شيداً لهتمام القيادة الها�شمية 

على  واملط�رة  املنتجة  العاملة  لليد  وتقديرها 

مدى العق�د املا�شية فقد كان الأردن من اأوائل 

اإن�شاء مراكز التدريب املهني  الدول العربية يف 

اأن  مبينا  التعليم«،  منظ�مة  وتط�ير  والتقني 

ه���ذا اله��ت��م��ام انعك�س ع��ل��ى ع���دد ال��ع��ام��ل��ني يف 

ال��ي���م ي�ظف  اأ���ش��ب��ح  ال���ذي  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع 

من  غالبيتهم  وعاملة  عامل  األ��ف   268 نح� 

يزيد  مبا  املحلية  ال�شناعة  لت�شهم  الأردن��ي��ني، 

عن 21 باملئة من الق�ى العاملة باململكة.



60الدويل

 موسكو وطهران تخططان لبناء مصنع إلنتاج آالف المسيرات

البلد-وكاالت نب�ض 

 تخطط رو�صيا واإي��ران لبناء م�صنع جديد 

ة  اآالف ط��ائ��رة م�صيرّ  6 ع��ن  م��ا ال يقل  الإن��ت��اج 

اإيرانية، بح�سب ما نقلت �سحيفة وول �سرتيت 

ج���ورن���ال االأم���رك���ي���ة، اأم�����س االأح����د ن��ق��ًا عن 

م�سوؤولني اأمركيني

اأّن امل�سنع اجلديد الذي  امل�سوؤولون  واعترب 

الع�سكري  التحالف  رو�سيا جزء من  �سيبنى يف 

النا�سئ بني طهران ومو�سكو ، م�سرين اإىل اأّن 

وفداً اإيرانياً رفيع امل�ستوى �سافر اإىل رو�سيا يف 

اأوائل كانون الثاين/يناير املا�سي لزيارة املوقع 

امل��خ��ط��ط ل��ب��ن��اء امل�����س��ن��ع ف��ي��ه، وال���وق���وف على 

تفا�سيل كيفية بدء امل�سروع وت�سغيله

واأّك����د امل�����س��وؤول��ون اأّن ال��وف��د االإي�����راين ك��ان 

بقيادة العميد اللواء عبد اهلل حمرابي، رئي�س 

منظمة اجلهاد الأبحاث �ساح الف�ساء واالكتفاء 

ال��ث��ورة، وقا�سم دم��اوان��دي��ان،  ال��ذات��ي يف حر�س 

القد�س  ط���ران  ل�سناعة  التنفيذي  الرئي�س 

رئي�سية  دفاعية  ت�سنيع  �سركة  وهي  االإيرانية، 

لتطوير  اأ�سا�سية  اإّن��ه��ا  املتحدة  ال��والي��ات  تقول 

واإنتاج طائرات بدون طيار، وفق امليادين

ال��ط��ائ��رات  م�سنع  اأّن  امل�����س��وؤول��ون  واأ����س���اف 

قيمتها  من �سفقة  ج��زءاً  ُيعّد  امل�سّرة اجلديد 

اأّن  مليار دوالر بني رو�سيا واإي��ران، الفتني اإىل 

مو�سكو زّودت طهران باالأ�سلحة التي اغتنمتها 

يف �ساحة املعركة يف اأوكرانيا

الرو�س  امل�سوؤولون  و�سع  ال�سحيفة،  ووف��ق 

ال�سفقة  على  االأخ��رة  اللم�سات  واالإي��ران��ي��ون، 

ت�سرين  اأوائ������ل  اج��ت��م��اع يف ط���ه���ران يف  خ���ال 

ال��ب��ل��دان ب�سرعة  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب. وي��ت��ح��ّرك 

قد  التي  الرئي�سية  واملكونات  الت�ساميم  لنقل 

ت�سمح ببدء االإنتاج يف غ�سون اأ�سهر، ح�سب ما 

قال 3 م�سوؤولني مطلعني على االأمر

حتقق  اإذا  االت���ف���اق،  اأّن  امل�����س��وؤول��ون  واأف�����اد 

للتحالف  اإ���س��اف��ي��اً  تعميقاً  �سيمثل  ب��ال��ك��ام��ل، 

ال��رو���س��ي االإي�����راين ال����ذي ق����ّدم ب��ال��ف��ع��ل دع��م��اً 

يف  املُتعرثة  الع�سكرية  مو�سكو  حلملة  حا�سماً 

اأوكرانيا

التجميع  وم��ن خ��ال احل�����س��ول على خ��ّط 

ت��زي��د ب�سكٍل  اأن  ل��رو���س��ي��ا  ب��ه��ا، مي��ك��ن  اخل��ا���س 

غر  االأ�سلحة  اأنظمة  من  خمزونها  من  كبر 

و�سديدة التدمر التي غّرت يف  املكلفة ن�سبياً 

االأ�سابيع االأخرة طابع االأزمة يف اأوكرانيا

املتحدة  ال��والي��ات  فر�ست  �سابق،  وق��ٍت  ويف 

االأم��رك��ي��ة م���ّرات ع���ّدة ع��ق��وب��اٍت ج��دي��دة على 

اإيران، بناءاً على مزاعم مفادها اأن طهران تزّود 

مو�سكو بطائرات م�سّرة ُت�ستخدم يف احلرب يف 

اأوكرانيا

لكن هذه االدع��اءات نفتها طهران ومو�سكو 

مراراً، بحيث اأكدت اخلارجية االإيرانية اأّن هذه 

م�سددًة   ، ال�سحة  من  لها  اأ�سا�س  ال  االتهامات 

اأن��ه��ا ج��زء م��ن ح��رب ال��دع��اي��ة االأمركية  على 

�سد طهران

ويف وق����ٍت ���س��اب��ق، اأب�����دت ك���ل م���ن وا���س��ن��ط��ن 

ول��ن��دن وك��ي��ان االح��ت��ال االإ���س��رائ��ي��ل��ي قلقهم 

ب�����س��اأن ال��ت��ع��اون امل��ت��زاي��د ب��ني رو���س��ي��ا واإي�����ران، 

واأبدوا خ�سيتهم من اأن يتطور ذلك يف النهاية 

اإىل �سراكة دفاعية كاملة

البلد-وكاالت نب�ض 
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 ،2020-2001 اأف��غ��ان�����س��ت��ان  ع��ل��ى  االأم��رك��ي��ة 

اأو  اأي م�����وؤرخ  ال�����س��ع��ب ع��ل��ى  و���س��ي��ك��ون م���ن 

اأن  حملل اأن يتحدث عن تلك احلقبة بدون 

برويز  الباك�ستاين  الرئي�س  ذك��ر  على  ياأتي 

م�����س��رف، وال���ذي ُي��ع��د م��ن ال��روؤ���س��اء ال��ن��وادر 

ع��امل��ي��ا ال���ذي���ن ك��ت��ب��وا م���ذك���رات���ه���م، وه����م ال 

يزالون على هرم ال�سلطة

م�سرف من  منع طائرة  �سريف  نواز  قرر 

عائدا  كان  بينما  كرات�سي  مطار  يف  الهبوط 

من �سريانكا يف الثاين من اأكتوبر/ت�سرين 

ال��ت��وا���س��ل  م�����س��رف  وا���س��ت��ط��اع   ،2001 االأول 

واأ�سدر  طائرته  من  الع�سكريني  قادته  مع 

اأوام��������ره ل�����س��ب��اط��ه ع���ل���ى االأر��������س ب��ت��ن��ف��ي��ذ 

انقاب، فكان اأول انقاب يح�سل من اجلو

وث���ق م�����س��رف م��ذك��رات��ه يف ك��ت��اب��ه »ع��ل��ى 

العربية، وقد  اللغة  اإىل  املرتجم  النار«  خط 

من  امل��ئ��ات  بت�سليم  الكتاب  يف  اع��رتاف��ه  اأث���ار 

ل��ل��والي��ات  والباك�ستانيني  ال��ع��رب  امل��ق��ات��ل��ني 

امل��ت��ح��دة االأم���رك���ي���ة م���ن اأج����ل ���س��ج��ن��ه��م يف 

غ���وان���ت���ان���ام���و م���ق���اب���ل م���ئ���ات امل����اي����ني م��ن 

و�سط  �سيما  ال  كثرة،  ت�ساوؤالت  ال��دوالرات؛ 

امل��ن��ظ��م��ات احل���ق���وق���ي���ة، خ�����س��و���س��ا ب��ع��د اأن 

اأف��رج��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��رك��ي��ة عن 

اأو  ال��ت��ه��م  ل��ه��م  ت��وج��ه  اأن  ب���دون  ك��ث��ر منهم 

االإدانة

ب���������داأت ق�������س���ة ب�����روي�����ز م�������س���رف ك��ق��ائ��د 

بع�س  دعم  ت�سطع حني  الباك�ستاين  للجي�س 

الك�سمرية  امل�سلحة  االإ�سامية  اجلماعات 

كارجيل  مرتفعات  على  هجمات  نفذت  التي 

االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ال��ه��ن��د، ث��م ت��ط��ور ذل��ك 

اإىل  نف�سه  الباك�ستاين  اجلي�س  ت��دخ��ل  اإىل 

جانبها، وحني وقع اجلي�س يف ماأزق حقيقي 

ت��ن�����س��ب  اأن  ال���ه���ن���دي���ة، وك������ادت  ال����ق����وات  م���ع 

مواجهة نووية بني اجلارين النوويني الهند 

وباك�ستان، وجد م�سرف نف�سه يف امل�سيدة

الباك�ستاين  ال����وزراء  رئي�س  حينها  ط��ار 

االأم���رك���ي بيل  ال��رئ��ي�����س  اإىل  ���س��ري��ف  ن����واز 

ك��ل��ي��ن��ت��ون ط��ال��ب��ا ت���دخ���ل���ه، وال�����ذي ع��ل��ى ما 

ي���ب���دو ا�����س����رتط ت�����س��ل��ي��م اأ����س���ام���ة ب����ن الدن 

االإ�سامية  اأفغان�ستان  اإم���ارة  ل��دى  امل��وج��ود 

خا�سة  ل��ق��وات  ال�سماح  اأو  باك�ستان،  حليفة 

من  بدعم  اأفغان�ستان،  يف  بتعقبه  اأم��رك��ي��ة 

املوافقة،  فتمت  الباك�ستانية،  اال�ستخبارات 

وفق ما يقوله كثر من امل�سادر االأمركية

ه��ن��ا ب����داأ اخل����اف ب���ني ���س��ري��ف ك��رئ��ي�����س 

اأراد  ال��ذي  للجي�س  كقائد  وم�سرف  ل��ل��وزراء 

اإىل  �سريف التخلي عنه، فتعمقت اخلافات 

�سريف منع طائرة م�سرف من  نواز  اأن قرر 

عائدا  كان  بينما  كرات�سي  مطار  يف  الهبوط 

من �سريانكا يف الثاين من اأكتوبر/ت�سرين 

التوا�سل مع  وا�ستطاع م�سرف   ،2001 االأول 

تزال  التي ال  الع�سكريني من طائرته  قادته 

ل�سباطه  اأوام��ره  واأ�سدر  كرات�سي،  �سماء  يف 

اأول  ف��ك��ان  االن���ق���اب،  بتنفيذ  االأر�����س  ع��ل��ى 

انقاب يح�سل من اجلو

وب���ال���ف���ع���ل ه���ب���ط���ت ط����ائ����رت����ه يف م���ط���ار 

على  واعتقل  االن��ق��اب،  جن��اح  بعد  كرات�سي 

القلعة  �سجن  يف  ودع 
ُ
واأ �سريف  ن���واز  ال��ف��ور 

اآب���اد«، وتربع  اإ���س��ام  على ط��ري��ق »ب��ي�����س��اور- 

عا�سر  ليكون  جم��ددا  ال�سلطة  على  م�سرف 

رئ��ي�����س ب��اك�����س��ت��اين وراب�����ع ج����رال ع�����س��ك��ري 

ي��ح��ك��م ب���اك�������س���ت���ان، ال���ت���ي ت��ن��ا���س��ف ح��ك��م��ه��ا 

امل���دن���ي���ون وال��ع�����س��ك��ري��ون خ����ال ت��اري��خ��ه��ا 

1947 الق�سر منذ انف�سالها عن الهند عام 

و�سوله  منذ  اغتياله  وحم��اوالت  م�سرف 

وتكاثر،  تعاظم  يف  وخ�سومه  ال�سلطة  اإىل 

االأ���س��ا���س��ي��ني  اخل�����س��م��ني  اإىل  ف��ب��االإ���س��اف��ة 

ال��راب��ط��ة  ح��زب  الرئي�سيان  احل��زب��ان  وه��م��ا 

االإ�سامية بزعامة نواز �سريف الذي انقلب 

الباك�ستاين  ال�سعب  وح���زب  و�سجنه،  عليه 

بزعامة بينظر بوتو، فقد برز خ�سم دموي 

الباك�ستانية  خطر وهو احلركات اجلهادية 

ت�سليم  اإزاء  موقفه  م��ن  لغ�سبها  امل�سلحة، 

اإىل  ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ني  و  ال����ع����رب  امل���ق���ات���ل���ني 

اإ�سافة  االأمركيني ل�سجنهم يف غوانتانامو، 

امل�سلحة  اجل��م��اع��ات  وه���و  اآخ����ر  خ�����س��م  اإىل 

ال��ك�����س��م��ري��ة ال�����ذي اأي�������س���ا ان��ق��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا، 

بعد  للهند  اإر�ساء  وذلك  باالإرهاب،  واتهمها 

على  احل��رب  اأج��واء  م�ستغلة  كارجيل،  م��اأزق 

ما يو�سف باالإرهاب

وكانت البيئة تفر�س عليه تربيد امل�سكلة 

اجلماعات  ثمنها  فدفعت  الهند  مع  �سيا�سيا 

اجل���ه���ادي���ة ال��ك�����س��م��ري��ة ال���ت���ي ظ��ل��ت ل��وق��ت 

واال�ستخبارات  اجلي�س  من  مدعومة  طويل 

اأن م�سرف بداأ يغرد  راأت  الباك�ستانية، لكنها 

اأك��رث  ك��ان يدعمها فنفذت  م��ن  ���س��رب  خ��ارج 

ا���س��ت��ه��دف��ت��ه، ومتكنت  م��ن حم��اول��ة اغ��ت��ي��ال 

اإح�����دى امل���ح���اوالت م���ن و����س���ول االن��ت��ح��اري 

ي�سر  ك���ان  ال����ذي  امل���وك���ب  يف  ���س��ي��ارات��ه  اإىل 

الع�سكرية  ال��ع��ا���س��م��ة  راول��ب��ن��دي  ق���رب  ف��ي��ه 

�سباط  مع  بتن�سيق  جرت  والتي  لباك�ستان، 

ال�سيقة  باك�ستانيني من احللقة  وع�سكريني 

ال�سباط  م��ن  كثر  ُي��خ��ِف  مل  حيث  مل�سرف، 

غ�سبهم  امل��ت��ق��اع��دي��ن  وخ��ا���س��ة  الع�سكريني 

ح��رك��ة  ع��ن  لتخليه  م�����س��رف  ع��ل��ى  وح��ن��ق��ه��م 

عرّب  وقد  االأمركيني،  مع  وتعاونه  طالبان، 

ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ق��ائ��د اجلي�س  ع���ن ذل���ك يل 

الباك�ستاين االأ�سبق مرزا اأ�سلم بيغ، ومدير 

االأ�سبق  الباك�ستانية  الع�سكرية  امل��خ��اب��رات 

حتالفه  و�سفا  اللذان  غول،  حميد  اجلرال 

مع االأمركيني باخليانة

م�������س���رف وحت�����دي�����ات امل�������س���روع���ي���ة ���س��ع��ى 

اإىل   2002 يف  م�������س���رف  ب����روي����ز  ال���رئ���ي�������س 

انتخابات  فاأجرى  وانقابه،  حكمه  �سرعنة 

الرابطة  ح��زب  ان�سقاق  دع��م  اأن  بعد  ع��ام��ة، 

االإ����س���ام���ي���ة امل������وايل ل���ه ب���ق���ي���ادة ت�����س��ودري 

���س��ج��اع��ت ح�����س��ني، واأ����س�������س ح����زب ال��راب��ط��ة 

االإ���س��ام��ي��ة ج��ن��اح ق��ائ��دي اأع��ظ��م يف اإ���س��ارة 

اإىل م��وؤ���س�����س ب��اك�����س��ت��ان حم��م��د ع��ل��ي ج��ن��اح، 

مع  حت��ال��ف  بت�سكيل  ال��ول��ي��د  احل����زب  وق����ام 

ا�سم  حتت  اإ�سامية  معظمها  اأخ��رى  اأح��زاب 

التحالف  ومتكن  االإ�سامي،  العمل  جمل�س 

اأغلبية  حيازة  من  مل�سرف  موؤيدة  اأحزاب  مع 

اإج���راء  ا���س��ت��ط��اع م��ن خ��ال��ه��ا  ال��ت��ي  الثلثني 

وهو  الد�ستور،  من   17 التعديل  على  تعديل 

تعديل كفل له �سرعنة انقابه وحكمه، وهو 

ما كان يفتقده طوال ال�سنتني املا�سيتني

لكن وقوف رئي�س املحكمة العليا »افتخار 

ت�سودري« يف وجهه كّلفه الكثر حتى انقلب 

ع��ل��ي��ه م�����س��رف الح���ق���ا واأط�������اح ب���ه ك��رئ��ي�����س 

انتفا�سة  اإىل  اأدى  مم��ا  ال��ع��ل��ي��ا،  للمحكمة 

والتي  عليها،  ط��ل��ق 
ُ
اأ كما  ال�����س��وداء  امل��ع��اط��ف 

ت�����س��ك��ل��ت م���ن امل���ح���ام���ني ال���راف�������س���ني حل��ك��م 

انقابا  خ��ط��وات��ه  يف  راأوا  وال��ذي��ن  م�����س��رف، 

على الد�ستور، وقد اأف�سى ذلك بالنهاية اإىل 

فيها  ف��از  عامة  انتخابات  وعقد  ا�ستقالته، 

ح���زب ال�����س��ع��ب ال��ب��اك�����س��ت��اين ب��زع��ام��ة اآ���س��ف 

ق�ست  التي  بوتو  بينظر  زوج  زرداري  علي 

اأ�سهر  قبل  راولبندي  انتحاري يف  تفجر  يف 

معدودة من االنتخابات

ا�ستقالته،  بعد  العظمى  م�سرف واخليانة 

ا�ستقال   ،2007 انتخابات  يف  حلفائه  وتراجع 

اإىل  وغ���ادره���ا  ال�سلطة  م��ن  م�����س��رف  ب��روي��ز 

ق�ست  حتى  املحاكمات  تطارده  وب��داأت  دب��ي، 

باالإعدام   2019 عام  باك�ستانية  عليه حمكمة 

الد�ستور،  تعليق  يف  العظمى  خيانته  ب�سبب 

وف���ر����س ح��ال��ة ال���ط���وارئ، وق���د ات��ه��م ب��ع��دم 

ال���وزراء  لرئي�سة  ال��ازم��ة  احل��م��اي��ة  ت��وف��ر 

بالعودة  لها  �سمح  التي  ال�سابقة  الباك�ستانية 

اإىل  اأدى  م���ا  امل��ن��ف��ى االخ���ت���ي���اري، وه���و  م���ن 

وك��ان  ط��ال��ب��اين،  ان��ت��ح��اري  تفجر  يف  قتلها 

ت��اب��ع��ة ل��اأمم  ت��ق��ري��ر للجنة دول��ي��ة خ��ا���س��ة 

املتحدة اتهم م�سرف بالتعمد يف عدم توفر 

ال�سخ�سية لبوتو وهو ما ت�سبب يف  احلماية 

قتلها

ال��ب��اك�����س��ت��اين خ��ال  ال�����س��ع��ب  ين�سى  ول���ن 

ف���رتة ح��ك��م م�����س��رف امل���ج���زرة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا 

خال حكمه يف امل�سجد االأحمر والتي ق�سى 

فيها -�سمن حملة قادتها الوحدات اخلا�سة 

اأطفال  من  املدنيني  ع�سرات  الباك�ستانية- 

حني  ي��وم��ه��ا  اأت���ذك���ر  اأزال  ال  ح��ي��ث  ���س��غ��ار، 

دخلنا بعد اقتحام امل�سجد، واأحذية االأطفال 

الغرف  جدران  كما  بالدماء،  ملوثة  ال�سغار 

يدر�سون  الذين  االأطفال  ي�سكنها  كان  التي 

وح�سل  فيه،  ويبيتون  فيه،  ال�سرعي  العلم 

الدينية  امل��در���س��ة  ق��ادة  ن  حت�سّ اأن  بعد  ه��ذا 

يف امل�����س��ج��د، م��ط��ال��ب��ني ب��ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��ري��ع��ة 

االإ���س��ام��ي��ة. وق���د ل��ق��ي االق��ت��ح��ام ال��دم��وي 

ان����ت����ق����ادات داخ���ل���ي���ة وا����س���ع���ة، وك������ان مي��ك��ن 

ب�����دون ه����ذه ال��ت��ك��ال��ي��ف  ُي���ف���ك  اأن  ل��ل��ح�����س��ار 

ال����دم����وي����ة ال���ب���اه���ظ���ة، ب���ن���ظ���ر ال���ك���ث���ر م��ن 

املحا�سرين  اأن  �سيما  ال  للم�سهد،  املتابعني 

من العزل الذين ال قوة لهم

الرئي�س  اأغم�س  والنهاية يف دبي  م�سرف 

العا�سر برويز م�سرف عيونه يف  الباك�ستاين 

االأطباء  و�سفه  مر�س  مع  معاناة  بعد  دب��ي 

ب���ال���ن���ادر وه����و م���ا ي���دع���ى مب���ر����س » ال����داء 

حتدث  احل��دوث  ن��ادر  مر�س  هو  الن�سواين« 

ُي�سمى  ب��روت��ني  ي��رتاك��م  ب��ه عندما  االإ���س��اب��ة 

االأميلويد يف اأع�ساء اجل�سم. وميكن لرتاكم 

�سلبا يف وظائف  يوؤثر  اأن  االأميلويد  بروتني 

به  تتاأثر  قد  التي  االأع�ساء  ومن  االأع�ساء. 

ال��ق��ل��ب وال��ك��ل��ى وال��ك��ب��د وال��ط��ح��ال واجل��ه��از 

م�سرف  وظ��ل  اله�سمي.  وال�سبيل  الع�سبي 

باك�ستان،  اإىل  ب��ال��ع��ودة  رح��ي��ل��ه  ق��ب��ل  يطمح 

من  ميكنه  ق�سائي  عفو  نيل  يف  اأخفق  لكنه 

مبقدوره  اليوم  لكنه  املطاردة،  بدون  العودة 

اأن يعود ميتا ليدفن فيها
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البلد-وكاالت نب�ض 

االإث��ن��ني،  الفل�سطينية،  الرئا�سة  اع��ت��ربت 

لوقف  الدولية  اجلهود  تتحدى  اإ�سرائيل  اأن 

وذل��ك  الفل�سطينية  االأرا����س���ي  يف  الت�سعيد 

بر�سا�س  فل�سطينيني  خم�سة  ا�ست�سهاد  عقب 

اإ�سرائيلي يف ال�سفة الغربية

واأدانت الرئا�سة يف بيان: اجلرمية اجلديدة 

االإ�سرائيلي  االح��ت��ال  ق���وات  ارتكبتها  ال��ت��ي 

اأنها  ، معتربة  اأري��ح��ا  يف خميم عقبة جرب يف 

ما�سية  االإ�سرائيلية  احلكومة  اأن  على  دليل 

يف م�����س��ل�����س��ل اجل����رائ����م ب��ح��ق اأب����ن����اء ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني

وراأت اأن جرمية قوات االحتال يف اأريحا، 

خال  بذلت  التي  الدولية  اجلهود  لكل  حتد 

 ، االإ�سرائيلي  ال��ع��دوان  لوقف  املا�سية  االأي���ام 

م�سرة اإىل اأن ال�سمت الدويل على انتهاكات 

ارت��ك��اب  ع��ل��ى  ي�سجعه  االح���ت���ال وج��رائ��م��ه، 

املزيد من املجازر

ودع�����ت ال��رئ��ا���س��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ج��ت��م��ع 

الدويل خا�سة االإدارة االأمريكية اإىل التدخل 

وال�����س��غ��ط ع��ل��ى ح��ك��وم��ة االح����ت����ال ل��وق��ف 

مزيدا  املنطقة  وجتنيب  اخلطر،  ت�سعيدها 

من العنف والتوتر، وتوفر احلماية الدولية 

لل�سعب الفل�سطيني

الفل�سطيني حممد  الوزراء  وطالب رئي�س 

ا�ستية، االأمم املتحدة بتوفر احلماية لل�سعب 

باالإفات  للجناة  ال�سماح  وع��دم  الفل�سطيني 

من العقاب

ال�سلطة  اأريحا واالأغ��وار يف  وكان حمافظ 

بيان  ، يف  اأعلن  الع�سل  اأبو  الفل�سطينية جهاد 

، اأن قوات اإ�سرائيلية قتلت خم�سة �سبان عقب 

اق��ت��ح��ام��ه��ا خم��ي��م ع��ق��ب��ة ج���رب ل��اج��ئ��ني يف 

جنوب مدينة اأريحا

وب��ح�����س��ب م�����س��ادر حم��ل��ي��ة، وق���ع ا���س��ت��ب��اك 

م�����س��ل��ح ب����ني ق�������وات اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ون�����س��ط��اء 

فل�سطينيني داخل املخيم، على خلفية مطاردة 

خلية نفذت عملية اإط��اق نار على مطعم يف 

نحو  قبل  اأريحا  جنوب  اإ�سرائيلية  م�ستوطنة 

10 اأيام
وذكر اجلي�س االإ�سرائيلي يف بيان اأن هدف 

اأف�����راد اخللية  ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة اع��ت��ق��ال 

التابعة حل��رك��ة ح��م��ا���س، ال��ت��ي ن��ف��ذت اإط��اق 

نار على مطعم يف فرد يريحو يف 28 كانون 

الثاين/ يناير املا�سي

اقتحام  فاإنه خال   ، بيان اجلي�س  وح�سب 

امل�سلحني  من  ع��دد  ر�سد  مت  للمخيم  القوات 

ال���ق���وة اإىل  ن����ار، و���س��ع��ت  اإط�����اق  ت���ب���ادل  ودار 

اال�ستباك ومتكنت من حتييد امل�سلحني

ونددت ف�سائل فل�سطينية يف بيان منف�سلة 

ب� جرمية القتل االإ�سرائيلية يف اأريحا وتوعدت 

بالرد

 الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تتحدى الجهود الدولية لوقف 
»التصعيد« في األراضي الفلسطينية

المعتقل يعقوب قادري يجري عملية 
جراحية في عينه

 حكومة نتنياهو ُتعيد طرح مخطط 
»مطار قلنديا« االستيطاني

البلد-وكاالت نب�ض 

ق��ال��ت هيئة ���س��وؤون االأ���س��رى وامل��ح��رري��ن، 

ع��ق��وب��ات  ت��ن��ف��ذ  االح���ت���ال  ���س��ج��ون  اإدارة  اإن 

ال�ستة الذين متكنوا  م�ساعفة بحق االأ�سرى 

من حترير اأنف�سهم من نفق معتقل »جلبوع«، 

خ�����ال ���س��ه��ر اأي���ل���ول/����س���ب���ت���م���رب م����ن ال���ع���ام 

تفتقر  عزل  زنازين  يف  وُيحتَجزون   ،2021
اإىل اأدنى مقومات احلياة االآدمية، اإ�سافة اإىل 

�سل�سلة من االإجراءات التنكيلية التي ينفذها 

عزل  من  نقلهم  كعمليات  بحقهم،  االحتال 

اإىل اآخر

االثنني،  بيان �سحفي  الهيئة يف  واأ�سافت 

من  ع��اًم��ا(  ق���ادري )50  االأ���س��ر يعقوب  اأن 

ج��ن��ني، خ�����س��ع م���وؤخ���ًرا لعملية ج��راح��ي��ة يف 

عينه، وتكللت بالنجاح، وكان من املفرت�س اأن 

جترى له منذ 3 �سنوات، لكن دولة االحتال 

العاج  ت��ق��دمي  يف  املماطلة  اأ���س��ل��وب  انتهجت 

الازم له كعادتها

�سديدة  اأوج�����اع  م��ن  االأ����س���ر  ي�ستكي  ك��م��ا 

بالرقبة  وت�سنجات  االأمي����ن،  وك��ت��ف��ه  ي���ده  يف 

اأك��رث  ال��ي�����س��رى، منذ  االأذن  واأ���س��ف��ل  وال��ك��ت��ف 

)النح�سون(  اأف����راد  اع��ت��داء  نتيجة  ع���ام،  م��ن 

اإ�سابته بورم  عليه داخل املحكمة، كما تبينت 

يف الغدة الدرقية، وهو بانتظار اإجراء خزعة 

ال��ورم، يف حني تكتفي عيادة  لتحديد طبيعة 

بتاأجيل  وت�ستمر  امل�سكنات،  باإعطائه  ال�سجن 

موعد الفحو�سات دون اأ�سباب تذكر

مرة  اأول  اعُتقل  ق���ادري  االأ���س��ر  اأن  يذكر 

15 ع��اًم��ا، ث��م اعُتقل بعد ذل��ك عدة  وع��م��ره 

وخ�����س��ع   ،2003 ع����ام  اآخ����ره����ا  ك����ان  م�����رات 

ال���س��ت��ج��واب ق��ا���ٍس ا���س��ت��م��ر 4 اأ���س��ه��ر، و���س��در 

بحقه حكم بال�سجن املوؤبد مرتني، اإ�سافة اإىل 

عاًما  35

البلد-وكاالت نب�ض 

اإىل  االإ�سرائيلي  عادت حكومة االحتال 

اأر�س  اال�ستيطاين يف  قلنديا  طرح خمطط 

»مطار قلنديا« �سمايل القد�س املحتلة

واأج�������رى اأع�������س���اء ك��ن��ي�����س��ت م���ن ج��م��ي��ع 

جولة  املتطرف  اليميني  االئ��ت��اف  اأح���زاب 

اإق��ام��ة  خمطط  ل��دف��ع  مت��ه��ي��ًدا  املنطقة،  يف 

ال��وح��دات  اآالف  ت�����س��م  ك��ب��رة،  م�����س��ت��وط��ن��ة 

اال�ستيطانية

و���س��ي��ع��ق��د رئ���ي�������س ح���ك���وم���ة االح���ت���ال 

ب���ن���ي���ام���ني ن���ت���ن���ي���اه���و، يف وق�����ت الح�����ق م��ن 

االأ����س���ب���وع احل������ايل، اج���ت���م���اًع���ا ل��ب��ح��ث ه��ذا 

اال�ستيطاين املخطط 

ون��ق��ل م��وق��ع »وال�����ا« االإل����ك����رتوين عن 

م�������س���در يف ح�����زب »ال���ل���ي���ك���ود« ق����ول����ه: اإن����ه 

»يعتزمون دفع املخطط بكل قوة«

ت�سمية  اإط��اق  كني�ست  اأع�ساء  واق��رتح 

»ت��ل��ة ال�����س��ب��ع��ة« ع��ل��ى امل�����س��ت��وط��ن��ة، يف اإ���س��ارة 

يف  ال��ن��ار  اإط����اق  بعملية  ال��ق��ت��ل��ى  ع���دد  اإىل 

م�ستوطنة »نافيه يعقوب« �سمايل القد�س

وت���ق���ع م��ن��ط��ق��ة امل��خ��ط��ط اال���س��ت��ي��ط��اين 

�سمايل  �سعفاط  وخميم  ال��رام  �ساحية  بني 

االإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ات  واأج����رت  ال��ق��د���س، 

اال�ستيطاين  املخطط  ه��ذا  ح��ول  م���داوالت 

حيز  اإىل  يخرج  مل  لكنه  �سنوات،  ع�سر  منذ 

من  خا�سة  دول��ي��ة«،  »خ��ط��وط  اإث��ر  التنفيذ 

جانب الواليات املتحدة

وج���م���دت ح��ك��وم��ة االح����ت����ال امل��خ��ط��ط 

خ���ال والي���ة ال��رئ��ي�����س االأم���رك���ي االأ���س��ب��ق 

ت��ن��ف��ي��ذ  اإج���������راءات  اأن  اإال  اأوب�����ام�����ا،  ب������اراك 

الرئي�س  ا���س��ت��وؤن��ف��ت خ��ال والي���ة  امل��خ��ط��ط 

االأمريكي ال�سابق دونالد ترمب

ب���ل���دي���ة  ق��������ررت   ،2000 ال�����ع�����ام  ويف 

التخطيط  جلنة  اأم��ام  التو�سية  االح��ت��ال 

جديد  ا�ستيطاين  خمطط  بدفع  االإقليمية 

 9 1265 دومًن����ا، وي�����س��م��ل ب��ن��اء  مب�����س��اح��ة 

مبان  اإىل  اإ�سافة  ا�ستيطانية،  وح��دة  اآالف 

جتارية وم�سانع

اأبلغت   ،2011 ويف ت�سرين الثاين العام 

بينيت،  نفتايل  برئا�سة  االح��ت��ال  حكومة 

ت�����س��ادق على  ل��ن  ب��اأن��ه��ا  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارَة 

الذي  »ع��ط��اروت«،  يف  اال�ستيطاين  التو�ّسع 

���س��ادق ع��ل��ي��ه ق�����س��م ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ب��ن��اء يف 

بلدية االحتال

نتنياهو  ح��ك��وم��ة  ب��اي��دن  اإدارة  وط��ال��ب��ت 

ال�سفة  اأح���ادي���ة يف  خ���ط���وات  ت��ن��ف��ي��ذ  ب��ع��دم 

الغربية والقد�س من �ساأنها منع تنفيذ حل 

الدولتني

م�سادر  عن  اأم�س،  »وال��ا«،  موقع  ونقل 

»بناء  اأن  ادع��اءه��ا  املخطط  دف��ع  يف  �سالعة 

ح��ي ع��رب��ي يف امل��ك��ان ���س��ي��وؤدي اإىل ت��وا���س��ل 

جغرايف بني قرى فل�سطينية واقعة بني رام 

باإ�سرائيل  �سيلحق  واأن هذا  وبيت حلم،  اهلل 

�سرًرا يف امل�ستوى ال�سيا�سي«

وح��������ذر دب����ل����وم����ا�����س����ي����ون م�����ن االحت�������اد 

املنطقة،  اأجروها يف  االأوروب��ي خال جولة 

ب���ع���د م�������س���ادق���ة ب���ل���دي���ة االح�����ت�����ال ع��ل��ى 

على  االأخ��رة  »امل�سادقات  اأن  من  املخطط، 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني،  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ال���وح���دات  اآالف 

مدينتهم  ع��ن  الفل�سطينيني  ع��زل  هدفها 

وتغير طابع القد�س ال�سرقية«

واأكدوا اأن »عمليات كهذه ال تخرق فقط 

ت��ع��ه��دات اإ���س��رائ��ي��ل ك��دول��ة اح��ت��ال، واإمن���ا 

ت��ق��ّو���س اخل���ط���وات ن��ح��و ����س���ام دائ����م بني 

اجلانبني وتثر توترات على االأر�س«

ن�سيتك«  »اإذا  منظمة  رئي�س  قال  ب��دوره، 

»ننظر  �سيلرب�ستاين:  حاييم  اال�ستيطانية 

القد�س  �سمال  موقعه  يكون  حٍي  اإقامة  اإىل 

بحيث  االأوىل،  ال��درج��ة  م��ن  قومية  مهمة 

���س��ي��م��ن��ع ت���وا����س���ًا ا����س���رتات���ي���ج���ًي���ا الإق���ام���ة 

القد�س« عا�سمة فل�سطينية يف 

واأ�ساف اأن« اإقامة هذا احلي �سي�ستجيب 

الح���ت���ي���اج���ات ال���ن���م���و ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��ل��ق��د���س 

ازدهار  يف  و�سي�سهم  ال�سكن،  اأ�سعار  وخف�س 

العا�سمة«
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 بعد التعاقد مع منتخب سوريا.. 
الحضري يتلقى »صدمة«

 عشيش وابو جاجة يتأهالن لنصف نهائي 
بطولة الحزام الذهبي للمالكمة بالمغرب

 وفاة نجم منتخب سوريا األسبق جراء 
الزلزال المدّمر

 مرة أخرى.. فينيسيوس في مرمى 
»العنصرية« بوصف قبيح

نب�ض البلد- وكاالت

اأعلن االحت��اد امل�صري لكرة القدم عدم 

“يف  تعامله مع احلار�س ع�صام احل�صري 

تدريب املنتخبات الوطنية”، لعدم اإخطاره 

بتفاو�صه مع املنتخب ال�صوري الذي عّينه 

���ص��م��ن اجل���ه���از ال��ف��ن��ي اجل���دي���د ل��ل��م��دّرب 

االأرجنتيني هكتور كوبر.

وكتب االحتاد يف موقعه الر�صمي االأحد 

“اعتذار ع�صام احل�صري مدرب  قبل  اأن��ه 

حرا�س مرمى منتخب م�صر االأوملبي عن 

عدم  على  م�صددا  مهمته،  ا�صتكمال  ع��دم 

التعامل معه يف تدريب املنتخبات الوطنية 

خالل الفرتة املقبلة«.

الفني  اجل��ه��از  �صمن  احل�صري  وُع���ّ� 

بقيادة  امل��ا���ص��ي  االأ���ص��ب��وع  ���ص��وري��ا  ملنتخب 

االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ك���وب���ر، ال�����ذي اأ�����ص����رف على 

منتخب م�صر يف مونديال 2018، علما باأن 

اجلهاز ي�صم اأي�صاً امل�صري حممود فايز.

واأو����ص���ح االحت����اد امل�����ص��ري يف ب��ي��ان��ه اأن 

االأخ���ر  امل��ع�����ص��ك��ر  يف  “تواجد  احل�����ص��ري 

اإقامة  �صهد  ال��ذي  االأومل��ب��ي  ملنتخب م�صر 

ودي����ة ال���غ���اب���ون وم����ا ب��ع��ده��ا، ومل يخطر 

الكابنت حممد بركات ع�صو جمل�س اإدارة 

من  اأي  اأو  املنتخب  على  امل�صرف  االحت���اد 

اجلانب  م��ع  مبفاو�صاته  املجل�س  اأع�����ص��اء 

ال�صوري من قريب اأو بعيد رغم علمه باأن 

م�صرت�  مبارات�  على  مقبل  املنتخب 

امل��وؤه��ل��ة الأمم  الت�صفيات  زام��ب��ي��ا يف  اأم����ام 

اإفريقيا يف �صهر مار�س املقبل«.

وتلعب م�صر م��ب��ارات��� م��ع زام��ب��ي��ا يف 

الت�صفيات  ال��ث��ال��ث م��ن  ال����دور  م��ار���س يف 

االإف��ري��ق��ي��ة امل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���س اأمم اإف��ري��ق��ي��ا 

حتت 23 عاماً املقررة يف املغرب يف نوفمرب 

اإىل  منتخبات   3 عنها  يتاأهل  والتي  املقبل 

النهائيات االأوملبية يف باري�س.

كما اأعلن االحتاد امل�صري اأنه �صيخاطب 

االحت����اد ال�����ص��وري ا���ص��ت��ن��ك��ارا ل��ت��ع��اق��ده مع 

املنتخبات  م��ع  املتعاقدين  امل��درب���  “اأحد 
امل�صرية يف خطوة غر م�صبوقة«.

ت���ف���ا����ص���ي���ل  احل�صري”..  »ه����������دف 

كايزر  مواجهة  قبل  لالأهلي  “مريحة” 
ت�صيفز

وك�����ان احل�������ص���ري اأع���ل���ن يف ح�����ص��اب��ات��ه 

الر�صمية على و�صائل التوا�صل االجتماعي 

رحيله ع��ن من�صب م��درب ح��را���س مرمى 

“متجها خلو�س جتربة  االأوملبي  املنتخب 

تدريبية جديدة مع منتخب �صوريا ال�صقيق 

رفقة املخ�صرم هيكتور كوبر بعد ا�صتئذان 

حم��م��د ب��رك��ات وم�����ص��رت م��ي��ك��ايل )امل����درب 

الربازيلي(«.

فيها  عملت  ع��دي��دة  “�صنوات  وت���اب���ع: 

ب��اإخ��ال���س واج��ت��ه��اد حت��ت ���ص��ع��ار منتخب 

م�صر خالل فرتتي العباً اأو مدربا«.

اإىل  م�صرية  �صحفية  تقارير  واأ���ص��ارت 

ب��داأت  اأزم���ة احل�صري مع احت��اد الكرة  اأن 

يف دي�صمرب املا�صي عقب عودته من حتليل 

حتليل  ثم  قطرية،  لقناة   2022 مونديال 

بطولة كاأ�س اخلليج يف العراق.

وُي��ع��ّد احل�����ص��ري )50 ع��ام��اً( م��ن اأب��رز 

احل���را����س يف ت���اري���خ م�����ص��ر، وق���د ت���وج مع 

اأمم  كاأ�س  م��رات بلقب  اأرب��ع  “الفراعنة” 
اإف��ري��ق��ي��ا، واأ���ص��ب��ح يف رو���ص��ي��ا 2018، حتت 

اإ�����ص����راف ك���وب���ر، اأك�����رب الع����ب ي�������ص���ارك يف 

�صد  و161 يوماً  45 عاماً  العامل عن  كاأ�س 

ال�صعودية يف ختام دور املجموعات.

وعمل احل�صري مدربا حلرا�س املنتخب 

االأول مع املدرب ال�صابق الربتغايل كارلو�س 

كرو�س

نب�ض البلد- عمان

تاأهل العبا املنتخب الوطني للمالكمة، 

م�صاء  ع�صي�س،  وزي���اد  ج��اج��ة  اأب���و  حممد 

النهائي،  ن�صف  ال���دور  اإىل  االأح���د،  اأم�����س 

امل��ي��دال��ي��ات، يف  ب��اإح��دى  ال��ت��ت��وي��ج  و�صمنا 

مناف�صات بطولة احلزام الذهبي واملقامة 

 446 مب�صاركة  املغربية  مراك�س  مبدينة 

العبا والعبة ُيثلون 45 دولة.

وجن����ح حم��م��د اأب����و ج��اج��ة يف ال��ت��اأه��ل 

اأعقاب فوزه  النهائي يف  ال��دور ن�صف  اإىل 

كغم(   60-57( ل��وزن  النهائي  ربع  بالدور 

روب���رت،  اأدري����ان  البوليفي  ال��الع��ب  على 

مع  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ص��ف  ال����دور  يف  و�صيلتقي 

الالعب املغربي حممد حموت.

زياد ع�صي�س  من جانبه، جنح الالعب 

ف��وزه  ب��ع��د  ال��ن��ه��ائ��ي  اإىل ن�صف  ب��ال��ت��اأه��ل 

ل�����وزن )71-76  ال��ن��ه��ائ��ي  رب����ع  ال�����دور  يف 

بيجوت  مر�صيل  هايتي،  العب  على  كغم( 

ل��ي�����ص��رب م����وع����داً يف ال������دور امل��ق��ب��ل مع 

ال����الع����ب ال���رو����ص���ي ���ص��ف��ري��د���ص��ي��ن��ك��وف 

اإيجور.

الوطني،  املنتخب  ب���دوره، جن��ح الع��ب 

اإىل الدور ربع  التاأهل  عبادة الك�صبة، من 

 63.6-60( وزن  مناف�صات  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي 

كغم(، بعد الفوز يف دور ال� 16على الالعب 

االإندوني�صي بابنداجن فاراند.

اإىل ذلك، ودع الالعب ُعدي الهنداوي 

ل��وزن  النهائي  رب��ع  ال���دور  م��ن  املناف�صات 

الالعب  اأمام  )80-86 كغم( بعد خ�صارته 

الرو�صي اتاييف �صارابوتدين، ومن الدور 

ذات���ه خ���رج ال��الع��ب ع��ب��داهلل االأع����رج من 

هايتي،  الع��ب  اأم���ام  بخ�صارته  املناف�صات 

داريو�س هوارد جاك�صون.

وزن  ال�صعدي  اأن�س  الالعب  خ��رج  كما 

النهائي  رب���ع  ال����دور  م��ن  ك��غ��م(   75-71(

القمر حممد  اأم��ام الع��ب ج��زر  بخ�صارته 

مداومو.

ع�صي�س  ح�����ص���  ال��الع��ب  يتمكن  ومل 

عقبة  جت�����اوز  م���ن  ك���غ���م(   80-75( وزن 

ال��الع��ب االإي���ط���ايل، ال��ف��ري��د ك��روم��وي��ل، 

ليودع املناف�صات من دور ال� 16.

وخ�صرت الالعبة �صيلينا احل�صنات وزن 

)48-50 كغم( اأمام الالعبة الكازاخ�صتانية 

كيزيباي، يف الدور ربع النهائي.

نب�ض البلد- وكاالت

ال�صابق  ال�صوري  ال��دويل  تويف الالعب 

اإث���ر انهيار  45 ع��ام��اً  ن���ادر ج���وخ���دار ع��ن 

ي�����ص��ك��ن��ه يف م��دي��ن��ة جبلة  ال�����ذي  ال���ب���ن���اء 

ال��ذي  ال��ق��وي  ال��زل��زال  نتيجة  ال�صاحلية، 

���ص��رب ال��ب��الد ف��ج��ر االإث���ن����، ح�����ص��ب ما 

اأعلن االحتاد ال�صوري لكرة القدم.

وك���ت���ب االحت������اد ال�������ص���وري يف ح�����ص��اب��ه 

“في�صبوك”:  م����وق����ع  ع���ل���ى  ال���ر����ص���م���ي 

القدم  لكرة  ال�صوري  العربي  “االحتاد 
منتخب  جنم  الأ�صرة  العزاء  باأحر  يتقدم 

ولعائالت  ج��وخ��دار  ن���ادر  االأ���ص��ب��ق  �صوريا 

�صحايا الزلزال املدمر الذي �صرب البالد 

فجر االإثن�، ويتمنى ال�صفاء العاجل لكل 

امل�صاب�«.

و���ص��غ��ل ج���وخ���دار م��رك��ز ال��ه��ج��وم مع 

ن���ادي ال��وث��ب��ة ث��م اح���رتف م��ع الفي�صلي 

والوحدات االأردني� حتى انتهاء م�صرته 

األ�����وان منتخب  ع��ن  داف���ع  ك��م��ا   .2008 يف 

معه  و����ص���ارك  و1997   1995 ب����  ���ص��وري��ا 

ال�صالم  ن��ادي  ودّرب   ،1996 اآ�صيا  كاأ�س  يف 

زغرتا اللبناين العام املا�صي.

ونعت اإدارة نادي الوثبة العبها ال�صابق 

“تنعي  األ��وان��ه��ا يف ف��رتت���  ال����ذي ح��م��ل 

ال�صورية  وال��ري��ا���ص��ة  نادينا  فقيد  اإليكم 

الع��ب��ن��ا ال�����دويل ال�����ص��اب��ق ن����ادر ج��وخ��دار 

املنية  وفاتهم  اللذين  ال��دي��ن  ت��اج  وول���ده 

اإثر الزلزال الذي �صرب  فجر اليوم على 

ب��ل��دن��ا وت��ت��ق��دم ب���اأح���ر ال���ع���زاء م���ن اأ���ص��رة 

الفقيدين«.

نب�ض البلد- وكاالت

انت�صرت لقطات مل�صجعي ريال مايوركا 

اإ�����ص����اءات اإىل ال��ربازي��ل��ي  خ����الل ت��وج��ي��ه 

فيني�صيو�س جونيور مهاجم ريال مدريد 

املفاجئ  ال��ف��وز  خ���الل  ال��ف��ري��ق  ملعب  يف 

االإ�صباين  ال��دوري  مت�صدر  على  1-�صفر 

لكرة القدم، االأحد.

اإىل ه��ت��اف��ات  وك�����ان ي��ك��ن اال���ص��ت��م��اع 

 22( فيني�صيو�س  بو�صف  امل�صجع�  م��ن 

عاما( بالقرد خالل فيديو ن�صرته من�صة 

)دازون( على االإنرتنت.

ومل ي�����رد م����اي����ورك����ا ب���ع���د ع���ل���ى ه���ذه 

الواقعة، لكن يف مقابلة اإذاعية مع خافير 

اأجري مدرب الفريق نفى اأن يكون العبو 

ال��ذي  فيني�صيو�س  ا�صتهدفوا  ق��د  فريقه 

اأك��رب  وه��و  اأخ��ط��اء،   10 مل�صلحته  احت�صب 

عدد من االأخطاء لالعب يف مباراة واحدة 

بالدوري هذا املو�صم.

وتعر�س فيني�صيو�س الإ�صاءات عن�صرية 

�صابقة على  منا�صبات   3 امل�صجع� يف  من 

بر�صلونة  اأم���ام  ن��و  كامب  منها يف  االأق���ل، 

يف  اأتليتيكو  �صيافة  ويف   2021 نوفمرب  يف 

�صبتمرب 2022 ويف ملعب ريال بلد الوليد 

قرب نهاية دي�صمرب املا�صي.

وحت���ق���ق ال�����ص��رط��ة االإ���ص��ب��ان��ي��ة اأي�����ص��ا 

يف م��زاع��م ب��وج��ود ج��ري��ة ك��راه��ي��ة �صد 

الالعب الربازيلي بعد �صنق دمية ترتدي 

على  بالالعب  اخلا�س   20 رقم  القمي�س 

ج�����ص��ر اأم�����ام م��ق��ر م����ران ري����ال ق��ب��ل قمة 

مدريد منذ حوايل اأ�صبوع�.

البلد-وكاالت نب�ض 

اأ�صبه ال��ي��وم ب��ال��ب��ارح��ة، ع��ب��ارة �صهرة  م��ا 

ي��ك��ن ال���ق���ول اإن���ه���ا ُط��ب��ق��ت ب��ح��ذاف��ره��ا يف 

ال�����ص��ن��غ��ال واجل���زائ���ر يف  م��واج��ه��ة منتخبي 

املباراة النهائية لكاأ�س اأمم اإفريقيا للمحلي� 

“ال�صان«.
بعد  باللقب  التتويج  ال�صنغاليون يف  جنح 

الفوز على اجلزائري�، يف وقت متاأخر من 

يوم ال�صبت 4 فرباير/�صباط 2023، وبركالت 

امل��ب��اراة  ان��ت��ه��اء  بعد   ،4-5 بنتيجة  ال��رتج��ي��ح 

بالتعادل  واالإ���ص��اف��ي��ة  االأ�صلية  اأ�صواطها  يف 

ال�صلبي.

اأ�صرار تفوق ال�صنغال على املنتخبات 

العربية

حقيقية  ع��ق��دة  الترانغا”  “اأ�صود  وب���ات 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��رب��ي��ة يف االآون������ة االأخ�����رة، 

بعدما متكنوا من جت��اوز عقبة م�صر ثالث 

مرات، ويف منا�صبات مهمة للغاية، ثم اأ�صافوا 

اجلزائر لهذه القائمة.

ال�صنغال  ُت��وج منتخب  االأوىل،  املنا�صبة  يف 

“الكامرون  االإف��ري��ق��ي��ة  االأمم  ك��اأ���س  بلقب 

ع��ل��ى  ال���ن���ه���ائ���ي  يف  ال�����ف�����وز  ب���ع���د   ”2022

 ،2022 فرباير/�صباط   6 ي��وم  “الفراعنة” 
ب��ع��دم��ا اح���ت���اج امل��ن��ت��خ��ب��ان ال��ل��ج��وء ل��ع��الم��ة 

يف  امل��ب��اراة  النتهاء  بينهما  لتف�صل  الرتجيح 

بالتعادل  واالإ�صافي�  االأ�صلي�  ال�صوط� 

ال�صلبي.

يومها جنح زمالء �صاديو ماين يف ت�صجيل 

اثنت�  ركلت�  مقابل  ترجيحية  رك���الت   4

لرفاق حممد �صالح، لرفع منتخب ال�صنغال 

اأول األقابه القارية على االإطالق.

وب���ع���د ���ص��ه��ر ون�����ص��ف ت��ق��ري��ب��اً م���ن ذل���ك، 

جت�����ددت امل���واج���ه���ة ب���� م�����ص��ر وال�����ص��ن��غ��ال، 

وه��ذه امل��رة يف ال��دور الفا�صل من الت�صفيات 

االإفريقية املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 2022 

يف قطر.

فاز كل منتخب على اأر�صه بهدف نظيف، 

م��ار���س/اآذار   25 ي��وم  م�صر  يف  كانت  البداية 

من   29 ي���وم  ال�صنغال  يف  ج���اء  وال����رد   ،2022

ال�صهر نف�صه، ليتم االحتكام لركالت الرتجيح 

ل��”اأ�صود  انحيازها  وا�صلت  التي  ثانية،  م��رة 

الترانغا” بنتيجة 3-1، ليف�صل “الفراعنة” 

الثانية  للمرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  بلوغ  يف 

على التوايل والرابعة يف تاريخهم.

ال�صنغال حرمت م�صر من التاأهل 

ملونديال قطر

واأكدت كرة القدم ال�صنغالية هيمنتها على 

نظرتها امل�صرية، للمرة الثالثة على التوايل، 

وذلك يوم 28 اأكتوبر/ت�صرين االأول 2022.

يومها تقابل املنتخبان يف املباراة النهائية 

مباراة  ال�صاطئية،  للكرة  اإفريقيا  اأمم  لكاأ�س 

بلغت ركالت الرتجيح اأي�صاً بعد التعادل ب� 

الفريق� بهدف� لكل منهما.

وم��ن عالمة اجل���زاء جن��ح منتخبا م�صر 

وال�����ص��ن��غ��ال يف ت�����ص��ج��ي��ل ال���رك���الت اخل��م�����س 

االأوىل، لكن ال�صاد�صة كانت حا�صمة، اإذ اأهدر 

الترانغا”،  “اأ�صود  و�صجل  “الفراعنة”، 
ليظفروا بلقب البطولة التي جرت يف مدينة 

فيالنكولو املوزمبيقية.

اأم���������ا م���ن���ت���خ���ب اجل������زائ������ر ل��ل��م��ح��ل��ي���، 

وبالطريقة ذاتها فاأ�صبح ال�صحية اجلديدة 

ل���ك���رة ال���ق���دم ال�����ص��ن��غ��ال��ي��ة، ال���ت���ي ا���ص��ت��ث��م��رت 

ال��ل��ق��ب يف الن�صخت�  امل���غ���رب، ح��ام��ل  غ��ي��اب 

االأخرت�، لرفع الكاأ�س االأوىل له يف هذه 

البطولة.

وب��ف�����ص��ل ه���ذه االإجن��������ازات، ب���ات منتخب 

ال�صمراء،  ال��ق��ارة  يف  االأول  الفريق  ال�صنغال 

الذي يفوز بجميع االألقاب االإفريقية يف نف�س 

الوقت.

 BBC وت��رى هيئة االإذاع���ة الربيطانية

اأن����ه م��ن ال��ع��دل ال��ق��ول ب����اأن جن��اح��ات ال��ك��رة 

العبيها  بف�صل  ج���اءت  االأخ����رة  ال�صنغالية 

امل��ح��رتف��� خ����ارج ال���ب���الد، ل��ك��ن ي���وف داب���و، 

م����درب ف��ري��ق غ����راف دي دك�����ار، ات��ف��ق معها 

واختلف يف الوقت ذاته.

واأق����ر داب����و ب��اأن��ه مل ي��ك��ن ي��ت��وق��ع اأح����د يف 

ب��ل��وغ م��ن��ت��خ��ب امل��ح��ل��ي��� لنهائي  ال�����ص��ن��غ��ال 

“كان  وق���ال:  باللقب،  ال��ف��وز  ب��ل  “ال�صان” 
هناك الكثر من منتقدي كرتنا ودورينا، لكن 

ما ح�صل هو دليل وا�صح على اأن االأندية تقوم 

بعمل رائع«.

و����ص���م���ت ت�����ص��ك��ي��ل��ة م��ن��ت��خ��ب ال�����ص��ن��غ��ال 

للمحلي� العب� من ثمانية فرق حملية.

ال�����ص��ن��غ��ايل  االحت������اد  اأن   BBC وت����وؤك����د 

لكرة القدم منح امل��درب مايا�ص� مار الوقت 

ال��ك��ايف الإع����داد منتخب ق���وي يلك ال��ق��درة 

على حتقيق البطوالت، خا�صة بعد فرتة من 

ب�صبب  الفريق  �صهدها  التي  اال�صتقرار  ع��دم 

احرتاف الالعب�.

�صبب نه�صة ال�صنغال كروياً

واأرج��������������������������������������������������������������������������������ع م�����������������وق�����������������ع 

footballbenchmark �صبب نه�صة 
ال��دول��ة  اعتبار  اإىل  ال�صنغال،  يف  ال��ق��دم  ك��رة 

االإفريقية واحدة من اأكرب م�صدري املواهب 

اإىل القارة االأوروبية العجوز، بعد تن�صئتهم يف 

االأكادييات املحلية.

منتخب  ت�صكيلة  اأن  ذات���ه  امل��وق��ع  وي��وؤك��د 

 ،2022 اإفريقيا  اأمم  بكاأ�س  املتوجة  ال�صنغال، 

اأ����ص���ل 27، اخ��ت��اره��ا  اأ����ص���م���اء م���ن  ���ص��م��ت 10 

املدرب الوطني األيو �صي�صي، بداأت رحلتها مع 

فوت  غينرا�صيون  اأكادييتي  يف  القدم  ك��رة 

وديامبار�س.

من االأوىل تواجد كل من بونا �صار، بابي 

م���اين، حبيب  ���ص��ادي��و  ���ص��ار،  اإ�صماعيال  ���ص��ار، 

ديالو، كاليدو كوليبايل، ومن الثانية اإدري�صا 

ج��وزي��ف  دي���ان���غ،  ب��ام��ب��ا  �صي�س،  �صاليو  غ���اي، 

على  ف��وت  غينرا�صيون  اإىل  وُي��ن��ظ��ر  ل��وب��ي. 

اأنها واحدة من اأهم االأكادييات يف ال�صنغال، 

عام  الفرن�صي  ن��ادي ميتز  �صاركة مع  وكونت 

اإن�صائها،  م��ن  ���ص��ن��وات  ث��الث  بعد  اأي   ،2003

ومت متديد تلك ال�صراكة قبل اأ�صهر اإىل عام 

.2030

 2022 الثاين  يناير/كانون  يف  العمل  ومت 

على تدريب 120 العباً �صغراً، تبداأ اأعمارهم 

من 12 عاماً وما فوق، حيث �ُصجلت اأ�صماوؤهم 

يف برنامج تدريبي مدته �صت �صنوات، بهدف 

تخريج عدد من جنوم الكرة من بينهم.

ال�صهرية  املادية  بالتكاليف  ميتز  ويتكفل 

اأية  ال�صنغايل  النادي  ينفق  وال  لالأكاديية، 

اأم��وال، بل يوفر ال�صريك الفرن�صي لالعب� 

فر�صة التعليم املجاين.

االأم��������ر ذات�������ه ط��ب��ق��ت��ه اأك����ادي����ي����ة ن����ادي 

النور عام  راأت  ال�صنغال، والتي  ديامبار�س يف 

2003، حيث اأ�صرفت على تدريب 500 العب، 

60 منهم حتولوا اإىل حمرتف�، بينما اجلزء 

اإك��م��ال تعليمهم اجل��ام��ع��ي،  ��ل��وا  االأك����رب ف�����صّ

بعد ح�صولهم على منح جامعية من اأوروب��ا 

واأمريكا.

وعقد ديامبار�س �صراكة مع نادي مار�صيليا 

الفرن�صي عام 2018، مبيزانية �صنوية تبلغ 1 

مليون يورو، بهدف تطوير مواهب كرة القدم 

يف ال�صنغال

 هزمت مصر 3 مرات وصعقت الجزائر في نهائي »الشان«.. 
أسرار تفوق منتخبات السنغال على نظيراتها العربية

 حصد 50 نقطة وحقق ما عجز عنه لسنوات.. أرقام مذهلة 
لبرشلونة في النصف األول من الدوري اإلسباني

احتفال »فلسطيني« لالعب األهلي المصري بعد الفوز على سياتل األمريكي

نب�ض البلد-وكاالت

50 ن��ق��ط��ة وح��ق��ق م���ا ع��ج��ز عنه  ح�����ص��د 

ل�������ص���ن���وات.. اأرق�������ام م��ذه��ل��ة ل��رب���ص��ل��ون��ة يف 

االإ�صباني�صتكون  الدوري  من  االأول  الن�صف 

االأح���د،  م�صاء  واإ�صبيلية  بر�صلونة  م��ب��اراة 

يف  ل��ل��ف��ري��ق���  االإي������اب  م��رح��ل��ة  يف  االأوىل 

-2022 احل��ايل  للمو�صم  االإ�صباين  ال��دوري 

“الكتالوين” مرحلة  اأنهى  وق��ت  يف   ،2023

حقق  ب��ع��دم��ا  للبطولة،  م��ت�����ص��دراً  ال��ذه��اب 

اأعاد من خاللها اإىل االأذهان،  نتائج رائعة، 

مع  غ��واردي��وال  بيب  للمدرب  االأول  املو�صم 

الفريق 2009-2008.

مباراة بر�صلونة واإ�صبيلية

50 نقطة، بعدما حقق  بر�صلونة  وح�صد 

16 انت�صاراً وتعادل�، مقابل خ�صارة وحيدة 

مدريد  ري��ال  التقليدي  الغرمي  اأم��ام  كانت 

بنتيجة 3-1.

واأ�صارت �صحيفة sport االإ�صبانية اإىل 

اإليه  ي�صل  مل  “القيا�صي”  الرقم  ه��ذا  اأن 

الذي  االأم��ر  موا�صم،  خم�صة  منذ  بر�صلونة 

ي��ق��ّرب ال��ف��ري��ق م��ن ح�����ص��د ل��ق��ب��ه االأول يف 

الدوري االإ�صباين، وفق االإح�صائيات.

وت�����ص��ل��م ت�������ص���ايف ت����دري����ب ب���ر����ص���ل���ون���ة يف 

املو�صم  لكن   ،2021 الثاين  نوفمرب/ت�صرين 

ف��ي��ه  ي���ك���ون  ال������ذي  ل����ه  االأول  ه����و  احل������ايل 

م�صوؤواًل عن الفريق منذ البداية.

بر�صلونة ح�صد 50 نقطة يف الليغا

ال�����ص��ن��وات  ويف  اأن���ه  “�صبورت”  ��ح  وت��و���صّ

اأو  نقطة   50 بر�صلونة  املا�صية، ح�صد  ال�15 

6 م���رات، مبا  ال���دور االأول  اأك��ر م��ع نهاية 

فيها املو�صم احلايل 2023-2022.

وم����ن ب���� ال��ن�����ص��خ ال�����ص��اب��ق��ة، ان��ت��ه��ت 4 

للقب  ب��ر���ص��ل��ون��ة  بتحقيق  م��ن��ه��ا  م��ن��ا���ص��ب��ات 

الوحيدة فجاءت مع  اأما اخل�صارة  ال��دوري، 

مو�صم  يف  مارتينو  تاتا  االأرجنتيني  امل��درب 

اأتلتيكو  بلقبه  ُت���وج  وال����ذي   ،2014-2013

مدريد يف اجلولة االأخرة.

ال�صتة  امل��وا���ص��م  ال�صحيفة  وا�صتعر�صت 

التي ح�صد فيها بر�صلونة 50 نقطة واأكر، 

وجاءت كالتايل:

2009-2008 مع بيب غوارديوال 

)50 نقطة – البطل(.

2011-2010 مع غوارديوال )52 نقطة – 

البطل(.

2013-2012 مع تيتو فيالنوفا 

)55 نقطة – البطل(.

2014-2013 مع تاتا مارتينو )50 نقطة 

– الو�صيف(.
 51( فالفردي  اإرن�صتو  مع   2017-2018

نقطة – البطل(.

 50( هرنانديز  ت�صايف  مع   2022-2023

نقطة – ؟؟(.

اأرقام ت�صايف اأف�صل من اإنريكي

الثالثة  املوا�صم  اإىل  ال�صحيفة  وعّرجت 

ال����ت����ي ق�������ص���اه���ا ل���وي�������س اإن����ري����ك����ي م����درب����اً 

الدور  الفريق  فيها  اأنهى  والتي  لرب�صلونة، 

التي  من  اأ�صواأ  باأرقام  “الليغا”  االأول من 

�صجلها ت�صايف.

ل��ك��ن اإن��ري��ك��ي جن��ح يف ال��ن��ه��اي��ة يف ق��ي��ادة 

“الليغا”،  يف  ل��ق��ب���  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال��ف��ري��ق 

ال��غ��رمي  ل�����ص��ال��ح  ال��ث��ال��ث  ت��ن��ازل ع��ن  بينما 

كاأ�س  اإليها لقب� يف  اأ���ص��اف  م��دري��د،  ري��ال 

امللك وواحداً يف دوري اأبطال اأوروبا، وكاأ�س 

االأوروبي  ال�صوبر  وكاأ�س  االإ�صباين،  ال�صوبر 

مرة، وكاأ�س العامل لالأندية.

يف  اإنريكي  مع  بر�صلونة  ح�صيلة  وجاءت 

الدور االأول على النحو التايل:

2015-2014: 44 نقطة 

)14 فوزاً – 2 تعادل – 3 هزائم(.

2016-2015: 45 نقطة 

)14 فوزاً – 3 تعادالت – خ�صارت�(.

2017-2016: 41 نقطة 

)12 فوزاً – 5 تعادالت – خ�صارت�(.

البلد-وكاالت نب�ض 

خطف الالعب حممد عبد املنعم، مدافع 

االأهلي امل�صري، االأ�صواء بعد انتهاء مباراة 

يف  االأمريكي،  �صاوندرز  �صياتل  �صد  فريقه 

الدور الثاين من كاأ�س العامل لالأندية.

وت��غ��ّل��ب االأه��ل��ي على ن��ظ��ره االأم��ري��ك��ي، 

يف امل���ب���اراة ال��ت��ي ج���رت ع��ل��ى م��ل��ع��ب طنجة 

ف���رباي���ر/ �صباط   4 ال�����ص��ب��ت  ي���وم  ب��امل��غ��رب، 

جمدي  حممد  �صجله  وحيد  بهدف   ،2023

ن�صف  ال��دور  امل�صري  الفريق  ليبلغ  اأف�صة، 

النهائي من مونديال االأندية.

وج���اء ال��ه��دف ال��وح��ي��د يف ال��دق��ي��ق��ة 88، 

االأمر الذي �صّعب على �صياتل مهّمة العودة، 

وما هي اإال دقائق قليلة، حتى اأطلق احلكم 

االإجنليزي اأنتوين تايلور �صافرة النهاية.

احتفال حممد عبداملنعم برمز علم 

فل�صط�

لفرحتهم  العنان  االأه��ل��ي  العبو  واأط��ل��ق 

ل��ل��م��رة  ال���ن���ه���ائ���ي  ن�����ص��ف  اإىل  ب��و���ص��ول��ه��م 

زميلهم  لكن  ال��ف��ري��ق،  ت��اري��خ  يف  اخلام�صة 

حممد عبد املنعم احتفل بطريقة اأخرى.

ح�صابه  عرب  له  �صورة  املنعم  عبد  ون�صر 

“اإن�صتغرام”، ظهر فيها وهو  الر�صمي على 

ي��دي��ه االث��ن��ت��� ب�صارة  يقف وح��ي��داً، ورف���ع 

الن�صر.

وت����رك ال���الع���ب ت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ال�����ص��ورة، 

الن�صر  وع��الم��ة  الن�صر  عالمة  فيه  و�صع 

وعلم فل�صط�.

كبر  بتفاعل  املنعم  عبد  من�صور  وحظي 

ع��رب م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي، حيث 

اأ�صاد كثرون مبوقف الالعب من الق�صية 

الفل�صطينية.

ن��زل  “االأهلي  امل��ت��اب��ع���:  اأح�����د  وك���ت���ب 

الق�صية  دع��م  يف  املنعم  عبد  حممد  بو�صت 

نهائي  ن�صف  يف  وه���و  ح��ت��ى  الفل�صطينية، 

ك��اأ���س ال��ع��امل ���ص��د ري���ال م��دري��د، ال ين�صى 

يف  ن��ادي  اأع��ظ��م  فل�صط�،  ال�صرفاء  ق�صية 

الكون ولي�س جمرد كالم«.

وقال اآخر: “كل احلب ملن اأحب فل�صط�، 

تعليقه  مرفقاً  املنعم”،  عبد  حممد  �صكراً 

برموز قلب وعلمي م�صر وفل�صط�.

ون�صر ثالث: “الالعب حممد عبد املنعم 

لي�س  فل�صط�،  بعلم  االأهلي  بفوز  يحتفي 

غريباً على مواقفكم امل�صرفة واالأ�صيلة«.

حممد  امل�����ص��ري  “النجم  راب�����ع:  وع���ّل���ق 

االأ�صرى  عبد املنعم، مدافع االأهلي متذكراً 

بعد  االح���ت���الل  ���ص��ج��ون  يف  الفل�صطيني� 

ت���اأه���ل ن���ادي���ه ل��ن�����ص��ف ن��ه��ائ��ي ك���اأ����س ال��ع��امل 

لالأندية«.

مدافع متاألق

و�����ص����ارك ع���ب���د امل���ن���ع���م يف ك���ام���ل دق���ائ���ق 

م���ب���ارات���ي االأه����ل����ي ����ص���د اأوك�����الن�����د ���ص��ي��ت��ي 

االأمريكي،  �صاوندرز  و�صياتل  النيوزلندي 

وق���ّدم اأداًء الف��ت��اً، ن��ال م��ن خ��الل��ه ع��ب��ارات 

االطراء واملديح من االإعالم امل�صري.

قبل  احتفل  املنعم  عبد  حممد  اأن  ُيذكر 

1 ف��رباي��ر/ �صباط  اأي����ام، وب��ال��ت��ح��دي��د ي���وم 

والع�صرين،  ال��راب��ع  م��ي��الده  بعيد  امل��ا���ص��ي 

حيث احتفى به زمالئه بطريقة رائعة.

ويخو�س االأهلي لقاءاً تاريخياً يف ن�صف 

العامل  ك��اأ���س  م��ن  احل��ال��ي��ة  الن�صخة  نهائي 

ل���الأن���دي���ة، وذل�����ك ���ص��د ري�����ال م���دري���د ي��وم 

االأربعاء 8 فرباير/ �صباط 2023.

املجمع  على  امل��ب��اراة  ُتقام  اأن  املقرر  وم��ن 

باململكة  اهلل  عبد  م��والي  االأم��ر  الريا�صي 

مكة  بتوقيت   22:00 ال�صاعة  عند  املغربية، 

املكرمة.

االأندية �صد  االأهلي يف مونديال  ويلعب 

فريق اأوروبي للمرة الثانية، اإذ خا�س ن�صف 

2020 ���ص��د ب��اي��رن م��ي��ون��خ،  ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة 

وخ�صر بهدف� نظيف�

2023 /  2  /  7 الثالثاء   
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الأخيـرة

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

مجرد مجموعة من البلطجية 
تسيطر على المستقبل

ن�سر يوم �أم�س 5 �سباط 2023 معهد جيت�ستون هو جمل�س ومركز �أبحاث غري حزبي ُيعنى 

�القت�سادي  )�ملنتدى  عنو�ن  ,حتت  �لدولية  �لعامة  �ل�سيا�سات  يف  ورق��ه  �لدولية,  بال�سيا�سة 

�قدم ملخ�س  �ن  و�جبي  بل من  و�مل�سوؤولية  �ملو�طنة  ,من منطلق  �لعامل �حلر(  �لعاملي �سد 

ملا ورد بها كون �سانعي �ل�سيا�سات �ملحلية �أو بع�س )�ملقلدون و�لنا�سخون( ملا ي�سدر عن هذ� 

�ملنتدى دون �لتمحي�س و�لتفكر و�لبحث �لعلمي من �جند�ت وطنيه,  للأ�سف ما �أكرثهم, �و 

لعله من �ملفيد �ن �أقوم بذلك وحريا بنا جميعا �ن نتطرق لذلك �ملو�سوع .

وملا كان ذلك كذلك, حيث مت ت�سبيه �مرب�طورية �ملنتدى �القت�سادي �لعاملي �لتي تدّمر 

�أج��ل خلق  �لعامل من  �مل�ستبدة يف  �الأنظمة  �أ�سو�أ  ب�سرقة قطع من  �الأوط��ان متجر قطع قام 

حماوله  �نها  ي��ع��رف,  كما   )"woke Frankenstein"(  " "�لووك   فر�نكين�ستني 

لتكوين )خملوقات ��سطورية( �و �عتبارها �لبذرة �لتي �أنبتت �سجرة �خليال �لعلمي �حلديث.

على �مل�ستوى �لتطبيقي �ن �لثابت, �سبكة �ملنتدى �القت�سادي �لعاملي هي يف �لنهاية جمرد 

�أكرب جمموعة من �لبلطجية �لذين متكنت �جلرمية �ملنظمة من جمعهم يف غرفة و�حدة, 

من�سقًة �خلطط �الأكرث فعاليًة يف �لتاريخ من �أجل �إجبار �ل�سعوب �حلرة ) �سابقاً ( على فعل ما 

ياأمرونهم به. �الأمر �لذي ي�ستوجب �لتوقف عنده بعمق وبفكر ر��سد وعقل ر�جح و��ستدر�ك 

من �سانعي �لقر�ر و�ل�سيا�سات.

لذلك يجب �الأخذ يف �حل�سابات �لوطنية هذه �لتحذير�ت ,خا�سه ما ورد يف �لتقرير , كون 

للبيئة  يت�سدى  لكي  وذلك  باالإن�سان  �لت�سحية   )Aztecs( �الأزتكيني  ميول  �ملنتدى  �أخذ 

�ل�سيئة, كما رغبات �ل�سيوعيني �ل�سينيني لل�سيطرة �لكاملة و�لق�ساء على �لثقافة �لتقليدية 

على  �سغطت  و�ل��ت��ي  �لتجار  �ملحتكرين  م��ع  �الإيطاليني  �لفا�سيني  �سر�كة  كما  �لوطنية,  و 

رئي�سي  ب�سكل  �ملتمثل  �ل�سادة"  �لنازيني �الأملان ب"عرق  , وعقيده  �ملجتمع و�رهقته بالف�ساد 

�لذين  �ل�سلطة  ورج��ال  �لفا�سدين  و�لر�أ�سماليني  �لبنوك  ورج��ال  �ملعروفة  �ل�سخ�سيات  يف 

يجتمعون يف د�فو�س )Davos( وغريها ليحتفلو� باإجناز�تهم وينفذو� "خطتهم �ل�ساملة" 

�لتي ي�سميها �ملنتدى �القت�سادي �لعاملي "�إعادة �ل�سبط �لكربى" .

ع�سكري  �أمني  جهاز  حماية  حتت  �لعامل  يف  نفوذ�  و�أق��و�ه��م  �لنا�س  �أغنى  يجتمع  عندما 

قوي يوؤّمن �سلمتهم ومينع دخول غريهم, هنا يخطر على �لبال ما حّذر منه �آد�م �سميث يف 

كتابه "مال �الأوطان", حيث قال: "ال يجتمع رجال من نف�س �لتجارة �إال نادر�ً, حتى من �أجل 

�ال�ستمتاع و�ل�سلوة, �إذ� مل ينته بهم �ملطاف بتو�فقهم على �لتاآمر على عو�م �لنا�س, �أو خطة 

هادفة �ىل رفع �الأ�سعار(. 

�توجه ب�سوت عال, لكل عاقل ور��سد يف هذ� �لوطن �لغايل و�لنفي�س , ما ذ� يرى يف مر�يا 

�لوطن �ملتقابلة �لي�س هذ� هو حالنا من ر�سم وهند�سه �ل�سيا�سات �القت�سادية و�الجتماعية 

,�ال يعي�س �ملو�طن  �الأردين ما بني مطارق �ل�سغط و�ل�سبط و�خلوف �لكامن من �مل�ستقبل , 

طاملا نقلد �أو نطيع , مل ولن نرى �سيئا جميل �سيدي ,�لي�س كذلك؟ 

بالبد�ئل  �لهيدروكربونية  �لطاقات  ��ستبد�ل  �لتي تهدف �ىل  �له�ستريية  �ملبادرة  �ن هذه 

"�خل�سر�ء" غري �لكافية �لتي توؤدي �ىل رفع �أ�سعار �لب�سائع و�ملو�د �الأ�سا�سية, و�رتفاع تكاليف 
�ملعي�سة كاحلبل يطوق عنق �الن�سان , يخنق جموع غالبيه �لنا�س , �أمل تكن كلمات �سميث �أدق, 

نكت�سف �الأمور على حقيقتها بكل و�سوح من ت�سريحات جون كريي حني قال بكل �سر�حة, 

�ملناخي  �لتغري  من  درج��ة  �أق��ل  مكافحة  خللها  من  ن�ستطيع  �لتي  �لوحيدة  �لطريقة  ف��اإّن 

�خلطري تتمثل يف "�ملال و�ملال و�ملال." من �لغريب �أن ندرك كيف �أّن "�لنخبة" حني ميّجدون 

�أنف�سهم يك�سفون �ل�سر عن ق�سد �أو من دون ق�سد وقد يكونو� على و�سك قول بع�س �حلقائق 

�ملخفية �لتي يدركها عقل كل ب�سري.

�أف�سل" �ل��ذي ميّثل جوهر  ب�سكل  �الإع��م��ار  "�أعيدو�  �سعار  ور�ء جو�نب  ما  �ىل  نظرنا  �ن 

�أو   , �أح��د  يخاف  ال  عاريا  فا�سد�  عملقاً  �مامنا  ف�سنجد  �لكربى"  �ل�سبط  "�إعادة  م��ب��ادرة 

عملقاً من عمالقة �لبنوك, �أو �سيا�سياً متعط�ساً لل�سلطة, �أو رئي�ساً بريوقر�طيا عادياً يك�سب 

ماله �أو نفوذه من خلل �لعدد �لكبري من �ملعاملت �ل�سرية �لتي تدعم يف �حلقيقة م�سار�ت  

طريق �خلر�ب �ملجتمعي و�لفو�سى �ل�سيا�سية يف دول �جلنوب فقط, بدال من  تعبيد طريق  

�لدميوقر�طيات و�حلريات و�الأمن و�ال�ستقر�ر �الجتماعي �لذي ال ميكن �ن ير�سفه ويحميه 

�سوى �لفريق �لوطني باأجندة وطنيه خال�سه .

�مل�سوؤولية �لكربى عن ��سعاف  �أن نتنباأ مبن يتحمل  �أخاف على �لوطن, من �ل�سهل  نعم 

دعما   , �لو�سطى  �لطبقة  و�ف��ق��ار  و�لبطالة  �لف�ساد  و�ف�����س��اء  و�ل��ف��ق��ر�ء  �ل��ع��م��ال  جم��م��وع��ات 

الأ�سحاب �مل�سالح يف �لد�خل , وعلى ح�ساب عدم رفع �لقدر�ت �ملنطوية من �ل�سباب و�لن�ساء 

�لعامل  يحذر  من  بذ�ته  فهو  �خل��ارج  يف  �م��ا   , و�الجتماعي   �القت�سادي  �لنهو�س  لتحقيق   ,

من خماطر �لعن�سرية و�سرورة و�سع �لرو�تب �لعادلة و�حرت�م حقوق �الإن�سان �القت�سادية 

و�لعي�س �لكرمي. �نه عامل من �ملتناق�سات , نعم �أخاف على �لوطن , طاملا مل ��سمع و�أرى جهد� 

�سيا�سيا وحكوميا يف حمايه �القت�ساد �لوطني , ما �ق�سده �قت�ساد �ل�سكان و�لنا�س و�لتنمية 

�ل�سمولية .

د.انور الخفش

في االقتصاد السياسي والمجتمع 

 كانت تمتلك 1000 مستعبد.. عائلة بريطانية تقدم اعتذارها 
عن »استعباد أفارقة« وتتبرع بآالف الدوالرات

 ماذا تفعل عند وقوع زلزال 
أو هزة أرضية؟

نب�ض البلد-وكاالت

قد نكون معر�سني يف �أي حلظة حلدوث 

�ملحتمل  وم��ن  �لطبيعية,  �ل��ك��و�رث  �أي من 

�أخ���ط���اء خطرية  ي��رت��ك��ب ك��ث��ريون م��ن��ا  �أن 

�أثناء وقوع �لزالزل و�لهز�ت �الأر�سية �لتي 

ت�سرب دوال عربية من وقت الآخر.

درج��ة �سرب   7.4 بقوة  زل��ز�ل  وت�سبب 

م��دي��ن��ة ك��ه��رم��ان م��رع�����س ج��ن��وب��ي ت��رك��ي��ا, 

�الأق��ل  على  �سخ�سا   53 مبقتل  �الإث��ن��ني, 

يف ح�سيلة �أولية, كما �سجلت �سوريا مقتل 

حلب  يف   200 م���ن  �أك����رث  و�إ����س���اب���ة   42
وحماة و�للذقية جر�ء �لزلز�ل.

كيف تت�صرف اإن وقع زلزال؟

تقدم �ملفو�سية �ل�سامية للأمم �ملتحدة 

�لن�سائح  من  جمموعة  �للجئني  ل�سوؤون 

�لتي ينبغي �تباعها يف حال وقوع زلز�ل:

اإذا كنت داخل املنزل

حافظ على هدوئك.

ال ترك�س.

�حمي نف�سك.

تقع  �أن  ميكن  �لتي  �الأ���س��ي��اء  ع��ن  �بتعد 

عليك.

ال ت���ق���رتب م���ن �الأ����س���ج���ار و�ل���ك���اب���لت 

�لكهربائية.

اإذا كنت مت�صي

�ل��ط��ل��ق  �ل����ه����و�ء  يف  مت�����س��ي  ك��ن��ت  �إذ�   -

و�الأ�سجار  �لكهربائية  �الأعمدة  فابتعد عن 

و�ملباين و�الأ�سياء �لتي ميكن �أن تقع عليك.

اإذا كنت تقود

قد �إىل مكان بعيد عن �جل�سور.

�ركن �سيارتك يف منطقة �آمنة.

�ب����ق يف ���س��ي��ارت��ك ح��ت��ى ت��ن��ت��ه��ي �ل��ه��زة 

�الأر�سية.

ومن الن�صائح اأي�صا:

يف �ملنزل �أثناء �لهزة, �حتم حتت طاولة 

�ل��زو�ي��ا  �إح���دى  يف  �أو  ب��اب  عتبة  �أو  متينة 

�لد�خلية.

�ب��ت��ع��د ع���ن �ل���ن���و�ف���ذ و�ل�����س��رف��ات وع��ن 

و�جل���در�ن  �ل�سقوف  على  �ملثبتة  �الأ���س��ي��اء 

رفوف وثريات.

ِغط ر�أ�سك ووجهك مبا �أمكن �أو بيديك 

بو�سعية �لقرف�ساء.

�قطع جميع م�سادر �لطاقة �إذ� �أمكن.

ال ت�ستعمل �مل�سعد �لكهربائي.

�بتعد عن �ملباين و�الأ���س��و�ر, وال تختبئ 

حتت �الأ�سجار �أو خطوط �لتيار �لكهربائي 

�ملنزل  خ��ارج  كنت  �إن  �الإعلنية  و�للوحات 

�أثناء وقوع �لزلز�ل.

�لهزة  �تخاذها بعد  �لو�جب  �الإج��ر�ء�ت 

�الأر�سية �أو �لزلز�ل:

يف ح��ال تعر�سك الإ���س��اب��ة, ح���اول لفت 

�الن���ت���ب���اه مل���ك���ان وج��������ودك, وح����اف����ظ ع��ل��ى 

هدوئك قدر �مل�ستطاع.

و�إذ� مل تتعر�س الإ�سابة, فاقطع م�سادر 

�لطاقة, و�ساعد يف �إخلء �مل�سابني �إن كانت 

ل��دي��ك �أي خ���ربة يف �الإ���س��ع��اف��ات �الأول���ي���ة, 

�ل�سلطات  على  �ل�سادرة  �لتعليمات  وتابع 

�ملخت�سة.

البلد-وكاالت نب�ض 

 The Guardian ���س��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 

�ل��ربي��ط��ان��ي��ة يف ت��ق��ري��ر ن�����س��رت��ه �ل�����س��ب��ت 4 

بريطانية  عائلة  �إن   ,2023 فرب�ير/�سباط 

منطقة  �إىل  �ل�����س��ف��ر  ق����ررت  �أر���س��ت��ق��ر�ط��ي��ة 

�ل���ب���ح���ر �ل���ك���اري���ب���ي و�الع�����ت�����ذ�ر ع���ل���ن���اً ع��ن 

�متلكها الأكرث من 1000 �إفريقي م�ستعبد. 

وق����ررت �ل��ع��ائ��ل��ة �ل��ت��ي ت��دع��ى ت��ري��ف��ي��ل��ي��ان, 

�ل�سخ�سيات  من  �لعديد  ت�سم  كانت  و�لتي 

غ��ري��ن��اد�,  ل�سعب  ت��ع��وي�����س��ات  دف���ع  �ل���ب���ارزة, 

�لتي كانت متتلك فيها �ست مز�رع ق�سب.

�الإن��رتن��ت  ع��رب  �لعائلة  �أف���ر�د  �جتمع  حيث 

و�ت��ف��ق��و� ع��ل��ى ت��وق��ي��ع خ��ط��اب �ع���ت���ذ�ر عن 

 42 �خل��ط��اب  وق��ع  وق��د  �الأف���ارق���ة.  ��ستعباد 

�أن  �ل��ع��ائ��ل��ة ح��ت��ى �الآن, وي��ت��وق��ع  م��ن  ف����رد�ً 

ت�ساف �إليه �ملزيد من �لتوقيعات.

تلقت   ,1835 ع����ام  يف  �أن�����ه  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 

�إ�سرتلينياً  جنيهاً   26898 تريفيليان  عائلة 

ذلك  يف  �سخم  مبلغ  وه��و  دوالر�ً(,   32424(

تعوي�ساً  �لربيطانية  �حلكومة  من  �لوقت, 

عن �إلغاء �لعبودية قبلها بعام.

و�الأطفال  و�لن�ساء  �لرجال  من  �لعبيد  �أما 

جربو� على �لعمل ثماين 
ُ
فلم يتلقو� �سيئاً و�أ

�سنو�ت �أخرى دون �أجر ك�"متدربني".

�الإذ�ع��ة  هيئة  مر��سلة  تربعت  جهتها,  من 

�ل��ربي��ط��ان��ي��ة �مل��ق��ي��م��ة يف ن���ي���وي���ورك, ل���ور� 

�أل����ف   100 ق��ي��م��ت��ه  ب�������س���ن���دوق  ت���ري���ف���ل���ي���ان, 

ج��ن��ي��ه �إ���س��رتل��ي��ن��ي, و���س��ُي��ط��ل��ق��ه ر���س��م��ي��اً يف 

غ���ري���ن���اد� �ل�����س��ري ه���ي���لري ب��ي��ك��ل��ز, رئ��ي�����س 

جل��ن��ة ت��ع��وي�����س��ات ك���اري���ك���وم, و�أف��������ر�د م��ن 

ف����رب�ي����ر/  27 ي������وم  ت���ري���ف���ي���ل���ي���ان  ع����ائ����ل����ة 

 ,Caricom وك���اري���ك���وم   .2023 ���س��ب��اط 

 Caribbean �ل���ك���اري���ب���ي  جم��ت��م��ع  �أو 

من  مكونة  منظمة   ,Community
15 دولة يف �ملنطقة.

اال�صتعباد تخ�ص  تاريخية  خطوة 

قالت نيكول فيليب د�وي, نائبة رئي�س جلنة 

"هذه  �ل��ت��ع��وي�����س��ات �ل��وط��ن��ي��ة يف غ��ري��ن��اد�: 

�أن  تاريخية, فهي �سجاعة حقيقية  �خلطوة 

"�رتكبو�  �أجد�دها  �إن  وتقول  عائلة  تعرتف 

نتحمل  �أن  علينا  �أن  و�أظ���ن  م��ري��ع��اً,  ج��رم��اً 

�لتي  ذل���ك. �خل��ط��وة  �مل�����س��وؤول��ي��ة ع��ن  بع�س 

�الإ�سادة  ت�ستحق  تريفيليان  عائلة  �تخذتها 

و�أمتنى �أن يحذو �آخرون حذوها".

�آخر  ي��رى ج��ون د�ور, وه��و ف��رد  من جانبه, 

م��ن �أف���ر�د �الأ���س��رة �ساهم ب��دور حم��وري يف 

ق���ر�ر �الع���ت���ذ�ر �ل��ع��ل��ن��ي, �أن ت�����وُرّط �أج���د�د 

م�ستوى  �إىل  "ي�سل  �لعبودية  يف  تريفليان 

�أن  "نريد  وق��ال:  �الإن�سانية".  �سد  جر�ئم 

نكون مثااًل يحتذي به �الآخرون".

يذكر �أنه يف عام 2016, بد�أ د�ور يدر�س تاريخ 

�ل��ع��ائ��ل��ة, م��ع ق��ري��ب��ه ه��م��ف��ري ت��ري��ف��ي��ل��ي��ان. 

بيانات  ��سم تريفيليان يف قاعدة  فبحثا عن 

�ل��ع��ب��ودي��ة ب��ج��ام��ع��ة ك��ول��ي��دج ب��ل��ن��دن. وق��ال 

�أن  �كت�سفت  الأنني  قر�أته  ما  "هالني  د�ور: 

�ست  1004 عبيد يف  كانو� ميتلكون  �أج��د�دي 

لعائلة  �أنتمي  �أن��ن��ي  �أظ��ن  كنت  و�أن��ا  م���ز�رع. 

�لنا�س". فا�سلة تخدم 

الكاريبي منطقة  يف  اال�صتعباد 

�ل��ت��ي ح�سل  ب��امل��ع��ل��وم��ات  �أق���ارب���ه  د�ور  �أب��ل��غ 

ل��ور�  �ب��ن��ة ع��م��ه  ع��ل��ي��ه��ا, وك���ان م��ن �سمنهم 

تريفيليان. تقول لور�: "لو �أن �أحد�ً تنطبق 

فهو  �الأبي�س",  �لعرق  "فوقية  �سفة  عليه 

�أنا بكل تاأكيد, فاأنا من عائلة مالكي �لعبيد 

�الجتماعي  موقفي  �ل��ك��اري��ب��ي.  منطقة  يف 

و�ملهني بعد ما يقرب من 200 عام من �إلغاء 

�ل��ع��ب��ودي��ة ي��ظ��ل م��رت��ب��ط��اً ب���اأج���د�دي �ل��ذي��ن 

�أرباح  وي�ستخدمون  �لعبيد,  يتمّلكون  كانو� 

�ل�سلم  وت�سلق  �لرثوة  �ل�سكر جلمع  مبيعات 

�الجتماعي".

ل��ور�  ذهبت  �أن  �سبق  فقد  �أخ���رى,  جهة  م��ن 

لت�ستك�سف  غ���ري���ن���اد�  �إىل  �مل���ا����س���ي,  �ل���ع���ام 

بثته  �ملظلم يف فيلم وثائقي  ما�سي عائلتها 

حمطة BBC, و�أدركت �أن �سنو�ت �لعبودية 

ال تز�ل توؤثر على ر�حة �لنا�س هناك. وهي 

عن  للتعوي�س  بيكلز  م��ع  حينها  م��ن  تعمل 

دور تريفيليان يف �لعبودية. 

ر�سمياً  �ع��ت��ذ�ر�ً  �إن  د�ور  ي��ق��ول  جانبه,  م��ن 

�الأوىل يف  �خل���ط���وة  ه���و  وك���ام���ًل  خم��ل�����س��اً 

من  �ملكونة  للتعوي�س  كاريكوم  عمل  خطة 

�لعائلة:  �ع��ت��ذ�ر  10 م��ر�ح��ل. وج��اء يف ن�س 

ت�سرفات  عن  نعتذر  �أدن��اه  �ملوقعني  "نحن 
�لعبودية  الأجد�دكم.  و��ستعبادهم  �أجد�دنا 

ك���ان���ت وال ت�����ز�ل غ����ري م��ق��ب��ول��ة وم��ق��ي��ت��ة. 

و�آثارها �ملوؤذية ال تز�ل م�ستمرة حتى يومنا 

�أج��د�دن��ا  لتورط  رف�سنا  نعلن  ونحن  ه��ذ�. 

فيها".

�مل��م��ل��ك��ة  ت��ق��دم  �أن  �ل��ع��ائ��ل��ة  يف ح���ني ط��ل��ب��ت 

"نحث  �أي�������س���اً, وق���ال���ت:  �مل��ت��ح��دة �ع����ت����ذ�ر�ً 

�حل���ك���وم���ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى �ل���دخ���ول يف 

م��ف��او���س��ات م���ع ح��ك��وم��ات م��ن��ط��ق��ة �ل��ب��ح��ر 

�ل���ك���اري���ب���ي ل��ت��ق��دمي ت��ع��وي�����س��ات م��ن��ا���س��ب��ة, 

م���ن خ����لل ك���اري���ك���وم وه���ي���ئ���ات م��ث��ل جلنة 

�لتعوي�سات �لوطنية يف غريناد�".

 مفاجأة صادمة.. خبير توقع زلزال تركيا بتفاصيله قبل أيام
البلد-وكاالت نب�ض 

�الجتماعي,  �لتو��سل  مو�قع  رو�د  ت��د�ول 

�الإث�����ن�����ني, ت���غ���ري���دة م���ث���رية ل���ل���ج���دل ل��ب��اح��ث 

ه��ول��ن��دي ت��وق��ع ق��ب��ل �أي���ام زل���ز�ل ت��رك��ي��ا وذك��ر 

بالزلز�ل. �ستتاأثر  �لتي  �لدول 

ون�������س���ر �خل���ب���ري �ل���ه���ول���ن���دي و�ل���ب���اح���ث يف 

تغريدة  هوغريبيت�س  فر�نك  �ل��زالزل  �سوؤون 

ت��رك��ي��ا  زل�����ز�ل  خ��لل��ه��ا  "تويرت" ت��وق��ع  ع��ل��ى 

3 �أي����ام م��ن وق��وع��ه وذك���ر �ل���دول  ب��دق��ة ق��ب��ل 

بالزلز�ل. �ستتاأثر  �لتي 

3 ف��رب�ي��ر �حل��ايل  وذك���ر ه��وغ��ريب��ي��ت�����س يف 

 7.5 �أيام, �أن زلز�ال �سيحدث بقوة   3 �أي قبل 

تركيا  و�سط  )جنوب  منطقة  يف  مئوية  درج��ة 

ولبنان(. و�سوريا  و�الأردن 

�الأ�������س������ر�ر  ت���ظ���ه���ر  �ل���ل���ح���ظ���ة مل  وح����ت����ى 

عن  نتجت  �لتي  و�لب�سرية  �مل��ادي��ة  �حلقيقية 

�لزلز�ل �ملدمر �لذي �سرب جنوب تركيا بقوة 

�سكان  بها  و�سعر  ريخرت,  مقيا�س  على   7.8
و�ل��ع��ر�ق  و�سوريا  لبنان  متل  �مل��ج��اورة  �ل��دول 

وم�سر. و�الأردن 

وت���ع���د ه����ذه �ل���ه���زة �الأك�����رب يف ت��رك��ي��ا م��ن��ذ 

ت�سبب  �ل���ذي   1999 �أغ�����س��ط�����س   17 زل����ز�ل 

�أل�����ف يف  �أل�����ف ���س��خ�����س, ب��ي��ن��ه��م   17 مب��ق��ت��ل 

��سطنبول.

مرع�ص" "كهرمان  زلزال  تفا�صيل 

جنوبي  درج��ة   7.9 قوته  بلغت  زل��ز�ل  ه��ز 

ت��رك��ي��ا يف ���س��اع��ة م��ب��ك��رة م���ن ���س��ب��اح �الإث��ن��ني 

و���س��ع��ر ب���ه ���س��ك��ان ق���رب����س ول���ب���ن���ان و���س��وري��ا 

�نهيار  �إىل  �أدى  وم�سر, مما  و�لعر�ق  و�الأردن 

�ملغطاة  �ل�����س��و�رع  �إىل  �ل�سكان  وخ���روج  م��ب��اين 

بالثلوج.

قال �ملركز �الأملاين الأبحاث علوم �الأر�س �إن 

قرب  كيلومرت�ت   10 عمق  على  وقع  �لزلز�ل 

مرع�س. كهرمان  مدينة 

قال �ساهد من رويرتز يف ديار بكر �لو�قعة 

�إن  �ل�����س��رق  �إىل  ك��ي��ل��وم��رت�   350 ب��ع��د  ع��ل��ى 

�لنو�فذ. وحطم  دقيقة  نحو  ��ستمر  �لزلز�ل 

تركيا زالزل 

زلز�ليا  ن�ساطا  ت�سهد  تركيا يف منطقة  تقع 

هو من بني �الأعلى يف �لعامل.

يف �أو�خ�����ر ن��وف��م��رب �مل��ا���س��ي ���س��رب زل���ز�ل 

موقعا  تركيا  غ��رب  �سمال  درج��ات   6.1 بقوة 

ح����و�يل خ��م�����س��ني ج��ري��ح��ا وم��ت�����س��ب��ب��ا ب��اأ���س��ر�ر 

�لرتكية. �الإ�سعاف  �أجهزة  وفق  حمدودة, 

ب��ق��وة  زل�����ز�ال  �أي�����س��ا  ���س��ه��د   2020 ي��ن��اي��ر 

�أ�سفر  ما  �إالزي��غ,  منطقة  �سرب  درج��ات   6.7

40 �سخ�سا. �أكرث من  عن مقتل 

زل��ز�ل  ���س��رب  نف�سه,  �ل��ع��ام  م��ن  �أك��ت��وب��ر  يف 

7 درجات بحر �إيجه, ما �أ�سفر عن مقتل  بقوة 

�آخرين  �ألف  من  �أكرث  و�إ�سابة  �سخ�سا   114
بجروح.


