
نب�ض البلد- فيينا

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

اأجرى  النم�سا، حيث  الأوروب��ي��ة من  جولته 

فان  األك�سندر  النم�ساوي  والرئي�س  جالته 

تناولت  الثنني، مباحثات  ام�س  بيلني،  دير 

ع���اق���ات ال�����س��داق��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، و���س��ب��ل 

ت��و���س��ي��ع ال��ت��ع��اون يف امل���ج���الت الق��ت�����س��ادي��ة 

والتجارية والع�سكرية.

ويف بداية املباحثات التي عقدت يف الق�سر 

الرئا�سي بالعا�سمة فيينا، هناأ جالة امللك 

الرئي�س النم�ساوي، مبنا�سبة العيد الوطني 

لباده.

وت��ن��اول��ت امل��ب��اح��ث��ات، ال��ت��ي تخللها غ��داء 

عمل ح�سره �سمو الأم��ر علي بن احل�سني 

امل�ستجدات  اآخ��ر  امل�سوؤولني،  كبار  من  وع��دد 

الق�سية  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ودول���ي���ا،  اإق��ل��ي��م��ي��ا 

الفل�سطينية، ف�سا عن ق�سايا عاملية، منها 

ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي، والأم�����ن ال��غ��ذائ��ي، و�سبل 

مكافحة جائحة “كورونا”.

ك��م��ا رك����زت ع��ل��ى ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة، خ��ا���س��ة يف جم�����الت امل��ح��اف��ظ��ة 

وال�سناعات  املهني،  والتدريب  البيئة،  على 

الغذائية والزراعية.

الملك : أهمية العمل من أجل تحقيق السالم 
العادل والشامل على أساس حل الدولتين

 اجرى مباحثات مع الرئيس النمساوي

 نائب وزير الخارجية األوكراني: 
األردن شريك موثوق

 الطاقة النيابية تدعو الحكومة إلجراءات 
تخفيفية جراء ارتفاع أسعار المحروقات

 كنعان: الُكنس االسرائيلية وتجريم المنظمات 
الحقوقية بالقدس رسالة تهويد وأسرلة

نب�ض البلد- عمان

 قال نائب وزير اخلارجية الأوك��راين، 

دميرتو �سينيك، اإن الأردن �سريك موثوق 

روؤي��ة م�سرتكة بني  واإن هناك  لأوكرانيا، 

املهمة،  الق�سايا  العديد من  الدولتني يف 

م���ع جميع  ت���ام���اً  اأن ه��ن��اك ت��ط��اب��ق��اً  ك��م��ا 

امل��ت��ط��ل��ب��ات ال���ازم���ة ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��اق��ات 

املعززة  الثنائية  ال�سراكة  ب�سفة  الثنائية 

مع الرتكيز ب�سكل خا�س على احل��وار يف 

املجال التجاري والأمن الغذائي.

واأ���س��اف، يف م��وؤمت��ر �سحفي عقده يف 

ب��ع��م��ان، ام�س  ال�����س��ف��ارة الأوك��ران��ي��ة  مقر 

اأن  للمملكة،  زيارته  الثنني، على هام�س 

“اأوكرانيا تلعب دوراً مهماً بحماية الأمن 
وال�ستقرار الأوروبي،.

نب�ض البلد- عمان

 دع���ا رئ��ي�����س واأع�������س���اء جل��ن��ة ال��ط��اق��ة 

اإىل  احلكومة  النيابية،  املعدنية  وال��روة 

الأعباء القت�سادية  اأن تتحمل جزءا من 

ال���ت���ي ي��ت��ح��م��ل��ه��ا امل���واط���ن ن��ت��ي��ج��ة ت���وايل 

ارتفاع اأ�سعار امل�ستقات النفطية.

جاء ذلك خال اجتماع عقدته اللجنة 

املحامي  ال��ن��ائ��ب  برئا�سة  الث��ن��ني،  ام�����س 

زي�����د ال���ع���ت���وم، وح�������س���ور وزي������ر ال��ط��اق��ة 

والروة املعدنية �سالح اخلراب�سة، واأمني 

ع���ام ال�����وزارة اآم����اين ال���ع���زام، وم��دي��ر ع��ام 

�سركة الكهرباء الوطنية اأجمد الروا�سدة، 

مت خ��ال��ه الط����اع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر �سركة 

باأ�سباب  واملتعلق  الإيطالية،  “ت�سيزي” 
الإطفاء ال�سامل الذي �سهدته .

نب�ض البلد- عمان

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

ال���ق���د����س ع���ب���داهلل ك��ن��ع��ان ان ال�����س��ل��ط��ات 

املخطط  تنفيذ  يف  ت�ستمر  ال�سرائيلية 

وامل�سروع التهويدي والت�سييق على اأهايل 

امل�ستمر  ال�سرطاين  بال�ستيطان  القد�س 

والأ�سر والقتل وجتريف الرا�سي وقطع 

ال���س��ج��ار وم��ن��ع قطافها والع��ت��داء على 

املقابر وحرمة الموات وال�سهداء.

وا�ساف يف ت�سريح �سحايف ان ال�سلطات 

على  �سيا�ستها  يف  م�ستندة  ال�سرائيلية 

حماكم البرتهايد ال�سرائيلية وقوانينها 

غر ال�سرعية اإ�سافة اإىل ال�سمت العاملي 

والن�سانية مبا  القانونية  على خروقاتها 

يف ذلك قراراتها �سد املنظمات. 3
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الملك : ضرورة التوصل إلى حلول سياسية 
ألزمات المنطقة

 خالل مباحثات مع المستشار النمساوي لتعزيز التعاون بين البلدين

ولي العهد: التغير المناخي يعد من أهم تحديات 
العصر التي ال تلقى االهتمام المطلوب
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نب�ض البلد- فيينا

 بحث جالة امللك عبداهلل الثاين مع امل�ست�سار النم�ساوي األك�سندر 

�سالينربغ، ام�س الثنني، �سبل تطوير العاقات الثنائية يف خمتلف 

املجالت، وتعزيز التعاون بينهما.

عقد  ال��ذي  اللقاء  خال  النم�ساوي،  امل�ست�سار  امللك  جالة  وهناأ 

اليمني  اأدائ����ه  مبنا�سبة  فيينا،  يف  النم�ساوية  امل�ست�سارية  مقر  يف 

الد�ستورية م�ست�سارا احتاديا جلمهورية النم�سا.

بن  علي  الأم���ر  �سمو  بح�سور  مو�سع،  تبعه  ثنائي  لقاء  وخ��ال 

على  املحافظة  جم��الت  يف  التعاون  فر�س  ا�ستعرا�س  مت  احل�سني، 

البيئة، والتدريب املهني، وال�سناعات الغذائية والزراعية.

اآخ���ر امل�����س��ت��ج��دات ع��ل��ى ال�����س��اح��ت��ني الإقليمية  وت��ن��اول اجل��ان��ب��ان 

لتحقيق  اجلهود  تكثيف  �سرورة  على  جالته  �سدد  حيث  والدولية، 

ال��دول��ت��ني، ومب��ا ي�سمن  ح��ل  اأ���س��ا���س  وال�سامل على  ال��ع��ادل  ال�سام 

للحياة،  والقابلة  ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة،  الفل�سطينية  ال��دول��ة  قيام 

القد�س  وعا�سمتها   ،1967 عام  حزيران  من  الرابع  خطوط  على 

ال�سرقية.

ويف معر�س احلديث عن تطورات امللف ال�سوري، اأكد جالة امللك 

ووحدة  وا�ستقرارها  �سوريا  �سيادة  على  احلفاظ  جلهود  الأردن  دعم 

اأرا�سيها و�سعبها.

االنباط- الريا�ض

 م��ن��دوب��اً ع��ن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ���س��ارك �سمو الأم��ر 

احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ويل ال��ع��ه��د، يف ق��م��ة م��ب��ادرة ال�سرق 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي   ،)MGI(الأخ�سر الأو����س���ط 

ال�سعودية بالريا�س.

وجتمع القمة، التي افتتح اأعمالها �سمو الأمر حممد بن �سلمان 

ال��وزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد،  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 

حكومات  وممثلي  ق��ادة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  ال��دف��اع  وزي��ر 

ال��ت��ع��اون وتوحيد  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  املنطقة وال���ع���امل،  وم��ن��ظ��م��ات م��ن 

اجلهود نحو تنفيذ اللتزامات البيئية امل�سرتكة.

اأن  فيها  اعترب  القمة،  خال  كلمة،  احل�سني  الأم��ر  �سمو  واألقى 

التغر املناخي يعد من اأهم حتديات الع�سر، التي ل تلقى الهتمام 

البيئة  على  احلفاظ  على  حثت  ال�سماوية  الكتب  اأن  برغم  املطلوب 

وربطته بالإميان.

اأو  الأ���س��ج��ار  ق��ط��ع  ل��ع��دم  “فالإ�سام م��ث��ا دع��ان��ا  ���س��م��وه  وق����ال 

الإ�سراف يف املاء اأو حتى ال�سيد يف غر اأوقاته، فهذه ثقافة الإن�سان 

الواعي املدرك لواقعه، وهذه ح�سارته«.

القمة  تتخطى خم��رج��ات  ب���اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  العهد  �سمو ويل  وع��رب 

ب��احل��دود، حاثاً  املناخي ل تعرتف  التغر  اآث���ار  الإق��ل��ي��م، لأن  ح��دود 

اجلميع على الوقوف اأمام هذا التحدي.

واأ�ساف �سموه “نواجه يف الأردن حتديات مناخية خمتلفة اأبرزها 

ا�ستقبالنا ملوجات  تاأثرت مواردنا ب�سكل كبر جراء  املياه، فقد  ندرة 

متتالية من اللجوء على مدار العقد املا�سي،.

نب�ض البلد- عمان

 اقر جمل�س مفو�سي هيئة تنظيم قطاع 

للهيئة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  الت�سالت، 

لاأعوام 2021-2024.

البيئة  حتليل  نتائج  اخل��ط��ة  وت�سمنت 

واخل��ي��ارات  للهيئة  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 

ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة وال���ت���وج���ه���ات وال����روؤي����ة 

وال��ر���س��ال��ة وال��ق��ي��م اجل��وه��ري��ة واخل��ارط��ة 

تنفيذها  امل���ن���وي  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

خال العوام الثاثة القادمة.

الهيئة  م��ف��و���س��ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وق����ال 

ال���ت���وج���ه  اإن  اجل�����ب�����ور  غ��������ازي  ال����دك����ت����ور 

ال�سرتاتيجي للهيئة يتمثل بالعتماد على 

التدخات  وم�ستوى  ن��وع  وتطوير  حتديد 

القت�ساد  ملتطلبات  امل�ستجيبة  التنظيمية 

ال��رق��م��ي ون��ت��ائ��ج ت��ق��ي��ي��م ع���وام���ل ال�����س��وق، 

قطاعات  اأداء  يف  امل��ت��وازن  النمو  يدعم  مب��ا 

الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد.

والعتماد  الرقمي  التحول  اأن  وا���س��اف 

خيارا  اأ���س��ب��ح  الرقمية  التكنولوجيا  على 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ا لق��ت�����س��ادات امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي 

ت�����س��ع��ى ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع��ات��ه��ا الق��ت�����س��ادي��ة 

وال�سراء  البيع  جم��الت  يف  �سواء  املختلفة، 

خال  من  والدفع  وال�ستراد  والت�سدير 

الإنرتنت اأو غرها من و�سائل التكنولوجيا 

احلديثة.

اأن روؤي�����ة ال��ه��ي��ئ��ة ال�������واردة يف  واأ�����س����اف 

التميز يف جعل قطاعي  اخلطة ترتكز على 

وقطاع  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت 

على  للنمو  دعما  القطاعات  اأك��ر  ال��ربي��د 

ال�سعيد الوطني والأف�سل اأداء يف التنظيم 

على ال�سعيد القليمي.

نب�ض البلد- عمان

�سناعة  ل��غ��رف��ة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ط��ال��ب��ت   

ع��م��ان، خ���ال اج��ت��م��اع��ه��ا ال�����س��ن��وي ال��ع��ادي 

عملية  بت�سريع  الأح��د،  م�ساء  عقدته  ال��ذي 

وامل�سانع  ال�سناعية  للمناطق  الغاز  اي�سال 

بالعا�سمة عمان باأقل الكلف.

واأك������دوا خ���ال الج��ت��م��اع ال����ذي ت��راأ���س��ه 

اجلغبر،  فتحي  امل��ه��ن��د���س  ال��غ��رف��ة  رئ��ي�����س 

اأ���س��ع��ار الطاقة  ارت��ف��اع  ���س��رورة ح��ل م�سكلة 

باململكة التي تعترب املعيق الأكرب لتناف�سية 

الت�سدير  وجلهة  حمليا  الأردنية  ال�سناعة 

لأ�سعار  املتوقع  الرت��ف��اع  �سوء  يف  وبخا�سة 

النفط عامليا.

وح�������س���ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ل��ل��غ��رف��ة ام�����س 

وح��دة  اأهمية  على  الهيئة  ���س��ددت  الث��ن��ني، 

ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  يعي�سها  ال��ت��ي  ال�����س��ف 

حاليا، م�سرة اإىل النجاحات الإداري��ة التي 

حتققت خال جائحة فرو�س كورونا.

 2020 اإن  اجل��غ��ب��ر  امل��ه��ن��د���س  وق�����ال 

جراء  ال�سناعيني  على  ا�ستثنائيا  عاما  كان 

كبر  ملكي  اهتمام  راف��ق��ه  ك��ورون��ا،  جائحة 

م�ستمرة  ت��وج��ي��ه��ات  خ����ال  م���ن  ب��ال��ق��ط��اع 

وت�سكيل جلان وزيارات ميدانية.

 مطالبة بتسريع عملية ايصال الغاز للمناطق 
الصناعية في العاصمة

 هيئــة تنظيـــم االتصـــاالت تقـــر خطتها االستراتيجية
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 تقرير فلسطيني: تسوية أراضي القدس مشروع 
استعماري خبيث ظاهره مدني عصري

البلد-وكاالت نب�ض 

الإ�سرائيلية  لل�سوؤون  الفل�سطيني  للمركز  تقرير  يوؤكد   

ال�سطر  الأرا���س��ي يف  بت�سوية  اأن م�سروع الحتال  )م��دار( 

لتقليل  ياأتي  ا�ستعماري  م�سروع  هو  القد�س،  من  ال�سرقي 

الفجوات القت�سادية والجتماعية بني املقد�سيني واليهود 

يف املدينة، وياأتي اإىل جانب خطة التدخل يف حقل التعليم، 

العمل، البنية التحتية وغرها من املجالت

ي�ساعد  الإ�سرائيلي  امل�سروع  ه��ذا  اأن  من  التقرير  وح��ذر 

الحتال يف امل�سي قدماً يف �سرقة املزيد من الأرا�سي ب�سكل 

اأن  التقرير  وي�ستذكر   . قانونية  م�سوغات  وحت��ت  فجائي 

 3790 ق��رارا رقمه   ،2018 حكومة الحتال اتخذت يف 

وعنوانه تقلي�س الفجوات الجتماعية والقت�سادية وتطوير 

القت�ساد يف القد�س ال�سرقية واأحد اأهم بنوده هو تخطيط 

اإ�سرائيل مبوجبه، من  الأرا�سي وت�سجيلها ، والذي �ستقوم 

خال جلنة ت�سرف عليها وزارة  الق�ساء، بت�سوية كل اأرا�سي 

ال�سطر ال�سرقي من القد�س املحتلة، .

البلد-وكاالت نب�ض 

 ح�����ذر امل���ف���ت���ي ال����ع����ام ل��ل��ق��د���س وال����دي����ار 

من  ح�����س��ني،  حم��م��د  ال�����س��ي��خ  الفل�سطينية 

حم���اولت �سلطات الح��ت��ال تغير مامح 

امل�سجد الأق�����س��ى، م��ن خ���ال الق��ت��ح��ام��ات 

املتكررة له، وترميم الكني�س اليهودي املعروف 

اإن �سلطات  اإ���س��رائ��ي��ل( وق����ال  ب��ا���س��م )ف��خ��ر 

الحتال ويف حماولة خطرة لإغاق ف�ساء 

الأق�سى، وحماكاة قبابه الإ�سامية، �سرعت 

ب���اإع���ادة ت��رم��ي��م ك��ن��ي�����س ي���ه���ودي ي��ق��ع غ��رب��ي 

امل�سجد على بعد 250 مرتا.

 »مفتي القدس« يحذر من محاولة 
االحتالل تغيير مالمح األقصى
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 اجرى مباحثات مع الرئيس النمساوي

الملك : أهمية العمل من أجل تحقيق السالم العادل والشامل
 على أساس حل الدولتين

نب�ض البلد- فيينا

الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ا�ستهل   

ج��ول��ت��ه الأوروب�����ي�����ة م���ن ال��ن��م�����س��ا، حيث 

اأج�����رى ج��ال��ت��ه وال��رئ��ي�����س ال��ن��م�����س��اوي 

الثنني،  ام�س  بيلني،  دي��ر  ف��ان  األك�سندر 

م��ب��اح��ث��ات ت���ن���اول���ت ع���اق���ات ال�����س��داق��ة 

ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، و���س��ب��ل ت��و���س��ي��ع ال��ت��ع��اون 

امل����ج����الت الق���ت�������س���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة  يف 

والع�سكرية.

ال���ت���ي ع��ق��دت  امل���ب���اح���ث���ات  ب����داي����ة  ويف 

فيينا،  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  ال��رئ��ا���س��ي  ال��ق�����س��ر  يف 

ه��ن��اأ ج��ال��ة امل��ل��ك ال��رئ��ي�����س ال��ن��م�����س��اوي، 

مبنا�سبة العيد الوطني لباده.

وت���ن���اول���ت امل���ب���اح���ث���ات، ال���ت���ي ت��خ��ل��ل��ه��ا 

غ����داء ع��م��ل ح�����س��ره ���س��م��و الأم�����ر علي 

امل�سوؤولني،  ك��ب��ار  م��ن  وع��دد  احل�سني  ب��ن 

اآخ����ر امل�����س��ت��ج��دات اإق��ل��ي��م��ي��ا ودول���ي���ا، ويف 

ف�سا  الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها 

املناخي،  التغر  منها  عاملية،  ق�سايا  عن 

جائحة  مكافحة  و�سبل  الغذائي،  والأم��ن 

»كورونا«.

العاقات  تعزيز  �سبل  على  رك��زت  كما 

املحافظة  جم���الت  يف  خ��ا���س��ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة، 

ع����ل����ى ال����ب����ي����ئ����ة، وال������ت������دري������ب امل����ه����ن����ي، 

والزراعية. الغذائية  وال�سناعات 

اأج��ل  م��ن  العمل  اأهمية  جالته  واأك���د 

حت��ق��ي��ق ال�����س��ام ال���ع���ادل وال�����س��ام��ل على 

اأ����س���ا����س ح���ل ال���دول���ت���ني، ال�����ذي ي�����س��م��ن 

ذات  امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة  قيام 

خطوط  على  للحياة،  والقابلة  ال�سيادة 

 ،1967 ع������ام  ح�����زي�����ران  م�����ن  ال�����راب�����ع 

ال�سرقية. القد�س  وعا�سمتها 

�����س����رورة  اإىل  امل����ل����ك  ج����ال����ة  ول����ف����ت 

الدولتني،  حلل  للتو�سل  اجلهود  تكثيف 

الأم���ن  لتحقيق  ال��وح��ي��د  ال�����س��ب��ي��ل  ك��ون��ه 

وال�ستقرار وال�سام الدائم يف املنطقة.

اململكة  ا���س��ت��م��رار  اإىل  ج��ال��ت��ه  واأ���س��ار 

ب���ب���ذل ك���ل اجل���ه���ود حل���م���اي���ة امل��ق��د���س��ات 

من  ال��ق��د���س،  يف  وامل�سيحية  الإ���س��ام��ي��ة 

ه��ذه  ع��ل��ى  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  ال��و���س��اي��ة  منطلق 

املقد�سات.

ك��م��ا ���س��دد ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

ا���س��ت��م��رار دع����م وك���ال���ة اإغ���اث���ة وت�����س��غ��ي��ل 

ال��اج��ئ��ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني )الأون��������روا( 

ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م����ن ال����س���ت���م���رار يف ت��ق��دمي 

خ��دم��ات��ه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة، وف��ق��ا 

الأممي. لتكليفها 

ال��ت��اأك��ي��د على  امل��ب��اح��ث��ات،  ومت، خ���ال 

���س��ي��ا���س��ي��ة  اإىل ح��ل��ول  ال��ت��و���س��ل  ����س���رورة 

تعيد  امل��ن��ط��ق��ة،  ت�سهدها  ال��ت��ي  ل���اأزم���ات 

جرى  كما  ل�سعوبها،  وال�ستقرار  الأم��ن 

الإره��اب، �سمن  بحث جهود احلرب على 

نهج �سمويل.

الوزراء  رئي�س  نائب  املباحثات  وح�سر 

ووزي������ر اخل���ارج���ي���ة و�����س����وؤون امل��غ��رب��ني 

اأمي���ن ال�����س��ف��دي، وم��دي��ر م��ك��ت��ب جالة 

وال�سفرة  ح�سان،  جعفر  الدكتور  امللك، 

وع��دد  احل��دي��د،  لينا  النم�سا  يف  الأردن��ي��ة 

من كبار امل�سوؤولني النم�ساويني.
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 األمير الحسن يلتقي أعضاء بملتقى 
األعمال الفلسطيني األردني

 األردن يسجل 6 آالف إصابة 
بالسرطان سنويا 

نب�ض البلد- عمان

طال  بن  احل�سن  الأم��ر  �سمو  دعا   

رئ���ي�������س م���ن���ت���دى ال���ف���ك���ر ال���ع���رب���ي، اإىل 

اع���ت���ب���ار ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا وق���ف���ة ت��اأم��ل 

ب�������س���ري���ة، ل����ان����ط����اق ن���ح���و الإب��������داع 

والأف����ك����ار اجل����دي����دة ال���ت���ي ت������وؤدي اإىل 

الإمناء.

واأك����د ���س��م��وه، خ���ال ل��ق��ائ��ه اأخ����را، 

ع�����ددا م����ن اأع�������س���اء م��ل��ت��ق��ى الأع����م����ال 

تعريف  اأهمية  الأردين،   - الفل�سطيني 

امل���������س����رك����ات وحت������دي������د الأول�������وي�������ات 

والبعيد  امل��ت��و���س��ط  امل���دى  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

التمكني  اأ���س��ا���س��ه��ا  ا�ست�سرافية  ب��ن��ظ��رة 

املنتج  الب�سري  املال  راأ�س  وال�ستثمار يف 

وت��ع��زي��ز ال���ك���ف���اءات. ول��ف��ت ���س��م��وه اإىل 

اأه��م��ي��ة اإن�����س��اء ن��ظ��ام م��ع��ل��وم��ات وط��ن��ي 

يف  ي�سهم  والإم��ك��ان��ات  ل��ل��م��وارد  ���س��ام��ل 

ال�سرورية،  والبيانات  املعلومات  توفر 

ال���ت���ي مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ك��م��وؤ���س��رات 

ل��ل��خ��ط��ط الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، 

القطاعني  يف  التنمية  احتياجات  لتلبية 

امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف  واخل��ا���س  ال��ع��ام 

ومت��ك��ني وت��ف��ع��ي��ل راأ����س امل���ال الإن�����س��اين 

وت���ع���زي���ز احل���م���اي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وب��ن��اء 

الأولويات. اأ�سا�س  على  التنمية  خطط 

اللقاء الذي  وتناول احل�سور، خال 

اإدارة امللتقى نظمي  اأداره رئي�س جمل�س 

والتحديات  الق�سايا  من  عددا  العتمة، 

ال���ت���ي ت���واج���ه امل��ن��ظ��وم��ة الق��ت�����س��ادي��ة 

والبيئة  والتكنولوجية  والج��ت��م��اع��ي��ة 

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، واأه���م���ي���ة ت�����س��ري��ع وت���رة 

م�ساهمة  وت��ع��زي��ز  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س م��ن اأج���ل ال��ت��ع��ايف من 

اآث����ار ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وت��وظ��ي��ف ري���ادة 

التقليدية. الأعمال  خدمة  يف  الأعمال 

الأع���م���ال  م��ل��ت��ق��ى  اإن  ال��ع��ت��م��ة  وق����ال 

ت��اأ���س�����س  ال���ذي  الأردين   - الفل�سطيني 

يزيد  ما  ع�سويته  يف  ي�سم   ،2011 ع��ام 

القطاعات  خمتلف  من  ع�سو   200 على 

القت�سادية.

امل��ل��ت��ق��ى ي�����س��اه��م يف دع��م  اإن  واأ���س��اف 

على  وحتفيزه  الوطني  القت�ساد  تنمية 

عمل. فر�س  خلق 

البلد-عمان نب�ض 

زار وف���د م��ن جل��ن��ة ال�����س��ح��ة وال��ب��ي��ئ��ة 

احل�سني  م��رك��ز  الث��ن��ني،  ام�����س  النيابية، 

اخلدمات  واقع  على  لل�سرطان؛ لاطاع 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��م��ر���س��ى، وم��ن��اق�����س��ة 

املركز يواجهها  التي  التحديات 

ال����وف����د يف م����راف����ق واأق�������س���ام  وج������ال 

م��ف�����س��ل  ����س���رح  اإىل  وا����س���ت���م���ع  امل����رك����ز، 

ق�����س��م، ووظ��ائ��ف  ك��ل  ع��م��ل  ح��ول طبيعة 

والتحديات  داخلها،  امل��وج��ودة  الأج��ه��زة 

ال��ت��ي ت��واج��ه ع���اج م��ر���س��ى ال�����س��رط��ان 

الأدوي��ة  كلف  ارتفاع  واأهمها  الأردن،  يف 

والعاجات

واأو����س���ح���ت م���دي���رة امل���رك���ز، ن�����س��ري��ن 

 65 الآن  حتى  عالج  املركز  اأن  قطام�س، 

ما  األفاً   41 منهم  �سرطان،  مري�س  األف 

زالوا على قيد احلياة

���س��ن��وي��اً  ي�����س��ج��ل  الأردن  اأن  واأ���س��اف��ت 

اإ���س��اب��ة ج��دي��دة مبر�س  اآلف   6 ح��وايل 

350 ط��ف��ًا،  م��ن��ه��ا ح����وايل  ال�����س��رط��ان، 

 56 هو  الإ�سابة  عمر  متو�سط  اأن  علما 

اأن  القلق  يثر  ما  اأن  اإىل  منوهة  عاماً، 

يف  للوفاة  �سبب  ث��اين  اأ�سبح  ال�سرطان 

1500 وفاة �سنوياً ب�  الأردن 

الدكتور  اللجنة،  رئي�س  ثمن  بدوره، 

اأحمد ال�سراحنة، جهود املركز يف خدمة 

امل��رك��ز  اأن  ال�����س��رط��ان، م���وؤك���داً  م��ر���س��ى 

ي��ت��م��ت��ع ب�����س��م��ع��ة ع��امل��ي��ة ك��ب��رة ب���ك���وادره 

املوؤهلة والتمري�سية  الطبية 

ال����زي����ارة ه��و  م���ن  ال���ه���دف  اإن  وق�����ال 

املقدمة،  اخل��دم��ات  واق��ع  على  الط��اع 

ي��ع��اين منها  ال��ت��ي  امل�����س��ك��ات  وم��ت��اب��ع��ة 

قبول  واآلية  الأ�سّرة،  كنق�س  املواطنني، 

احلالت اجلديدة يف املركز

اأ�س�س  املركز  اإدارة  مع  الوفد  وناق�س 

ال���ت���وظ���ي���ف، واإم���ك���ان���ي���ة ت���وف���ر ف��ر���س 

ع��م��ل ج���دي���دة ل���اأردن���ي���ني، ���س��ي��م��ا ب��ع��د 

ارت���ف���اع ن�����س��ب ال��ب��ط��ال��ة ال��ت��ي ���س��اح��ب��ت 

ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا، وب���ع�������س امل�����س��ك��ات 

الطاقة  باأنظمة  املركز  كتزويد  الأخرى 

ال�����س��م�����س��ي��ة ل��ت��خ��ف��ي��ف ك��ل��ف ال��ك��ه��رب��اء، 

ا�ستئناف  واإمكانية  ال�سيارات  ومواقف 

املركز داخل  املطعم  عمل 

نب�ض البلد- عمان

الأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  ت�سلمت   

- اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي، ام�����س الث��ن��ني، يف 

عدداً  الأردن��ي��ة،  امل�سلحة  القوات  فندق 

م���ن امل���ع���دات امل��م��ن��وح��ة م���ن احل��ك��وم��ة 

للتخطيط  امل�ساعد  بح�سور  الكندية، 

العميد  ال��دف��اع��ي��ة  وامل����وارد  والتنظيم 

ال����رك����ن ال����دك����ت����ور ي���و����س���ف اخل��ط��ي��ب 

وم���ن���دوب ال�����س��ف��ر ال��ك��ن��دي يف ع��م��ان 

ت�����رار، ومم��ث��ل��ني م���ن مكتب  اأن����ط����وان 

م�ساريع الأمم املتحدة.

واأك�������د ال��ع��م��ي��د ال����رك����ن اخل��ط��ي��ب، 

البلدين،  تربط  التي  ال��ع��اق��ات  عمق 

واأهمية هذه املنحة، كما �سكر احلكومة 

ملا يقدمونه من منح لتطوير  الكندية 

وتعزيز التعاون الثنائي الع�سكري بني 

ال�سديقني. البلدين 

واطلع امل�ساعد للتخطيط والتنظيم 

ال�سيف  وال���وف���د  ال��دف��اع��ي��ة  وامل������وارد 

ع���ل���ى امل���ح���ط���ات امل�����س��ت��ل��م��ة وامل���ع���دل���ة 

داخ���ل الآل���ي���ات، وا���س��ت��م��ع��وا اإىل اإي��ج��از 

امل�ستخدمة  ال��ف��ن��ي��ة  امل��وا���س��ف��ات  ح���ول 

تعبوية  مميزات  من  توفره  وما  فيها، 

م��ت��ق��دم��ة وم��اءم��ت��ه��ا ل��ط��ب��ي��ع��ة عمل 

ال����وح����دات. ويف ن��ه��اي��ة احل���ف���ل ال���ذي 

القوات  �سباط  كبار  م��ن  ع��دد  ح�سره 

العربي،  اجلي�س   - الأردن��ي��ة  امل�سلحة 

ج���رى ت��ب��ادل ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة بني 

اجلانبني.

 القوات المسلحة تستلم معدات من الجانب الكندي

الملك : ضرورة التوصل إلى حلول سياسية ألزمات المنطقة

مندوبًا عن الملك ولي العهد يشارك في قمة مبادرة الشرق 
األوسط األخضر بالسعودية

 خالل مباحثات مع المستشار النمساوي لتعزيز التعاون بين البلدين

مواصلة جهود محاربة اإلرهاب ضمن نهج شمولي

ولي العهد: التغير المناخي يعد من أهم تحديات العصر التي ال تلقى االهتمام المطلوب

 ولي العهد: أهمية االتفاق على تبني سياسات على مستوى الحكومات 
لمواجهة أثر التغير المناخي

نب�ض البلد- فيينا

 ب��ح��ث ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين مع 

ام�س  �سالينربغ،  األك�سندر  النم�ساوي  امل�ست�سار 

يف  الثنائية  ال��ع��اق��ات  تطوير  �سبل  الث��ن��ني، 

خمتلف املجالت، وتعزيز التعاون بينهما.

وهناأ جالة امللك امل�ست�سار النم�ساوي، خال 

اللقاء الذي عقد يف مقر امل�ست�سارية النم�ساوية 

الد�ستورية  اليمني  اأدائ����ه  مبنا�سبة  فيينا،  يف 

م�ست�سارا احتاديا جلمهورية النم�سا.

بح�سور  مو�سع،  تبعه  ثنائي  لقاء  وخ��ال 

ا�ستعرا�س  مت  احل�سني،  بن  علي  الأم��ر  �سمو 

ف��ر���س ال���ت���ع���اون يف جم����الت امل��ح��اف��ظ��ة على 

البيئة، والتدريب املهني، وال�سناعات الغذائية 

والزراعية.

وت���ن���اول اجل��ان��ب��ان اآخ����ر امل�����س��ت��ج��دات على 

ال�������س���اح���ت���ني الإق���ل���ي���م���ي���ة وال�����دول�����ي�����ة، ح��ي��ث 

���س��دد ج��ال��ت��ه ع��ل��ى ����س���رورة ت��ك��ث��ي��ف اجل��ه��ود 

اأ�سا�س  على  وال�سامل  العادل  ال�سام  لتحقيق 

ح���ل ال���دول���ت���ني، ومب����ا ي�����س��م��ن ق���ي���ام ال���دول���ة 

والقابلة  ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة،  الفل�سطينية 

عام  الرابع من حزيران  للحياة، على خطوط 

1967، وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

ويف م��ع��ر���س احل��دي��ث ع��ن ت���ط���ورات امللف 

الأردن جلهود  امللك دعم  اأكد جالة  ال�سوري، 

احلفاظ على �سيادة �سوريا وا�ستقرارها ووحدة 

اأرا�سيها و�سعبها.

كما مت التاأكيد على موا�سلة جهود حماربة 

الإرهاب �سمن نهج �سمويل، و�سرورة التو�سل 

اإىل حلول �سيا�سية لأزمات املنطقة.

ال��وزراء  رئي�س  نائب  املو�سع  اللقاء  وح�سر 

ووزي�����ر اخل���ارج���ي���ة و�����س����وؤون امل��غ��رب��ني اأمي���ن 

ال�سفدي، ومدير مكتب جالة امللك، الدكتور 

النم�سا  يف  الأردن��ي��ة  وال�سفرة  ح�سان،  جعفر 

ل��ي��ن��ا احل����دي����د، وع�����دد م���ن ك���ب���ار امل�����س��وؤول��ني 

النم�ساويني.

االنباط- الريا�ض

 م���ن���دوب���اً ع����ن ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

بن  احل�سني  الأم���ر  �سمو  ���س��ارك  ال��ث��اين، 

عبداهلل الثاين، ويل العهد، يف قمة مبادرة 

التي   ،)MGI(الأخ�سر الأو�سط  ال�سرق 

ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ت�ست�سيفها 

بالريا�س.

وجت��م��ع ال��ق��م��ة، ال��ت��ي اف��ت��ت��ح اأع��م��ال��ه��ا 

����س���م���و الأم��������ر حم���م���د ب�����ن ����س���ل���م���ان ب��ن 

نائب  ال��ع��ه��د،  ���س��ع��ود، ويل  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء، وزي���ر ال��دف��اع يف 

وممثلي  ق��ادة  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

والعامل،  املنطقة  من  ومنظمات  حكومات 

ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وت��وح��ي��د اجل��ه��ود 

امل�سركة. البيئية  اللتزامات  تنفيذ  نحو 

واأل���ق���ى ���س��م��و الأم�����ر احل�����س��ني ك��ل��م��ة، 

ال��ت��غ��ر  اأن  ف��ي��ه��ا  اع���ت���رب  ال���ق���م���ة،  خ����ال 

امل��ن��اخ��ي ي��ع��د م��ن اأه���م حت��دي��ات ال��ع�����س��ر، 

اأن  برغم  املطلوب  الهتمام  تلقى  ل  التي 

على  احلفاظ  على  حثت  ال�سماوية  الكتب 

بالإميان. وربطته  البيئة 

وق����ال ���س��م��وه »ف���الإ����س���ام م��ث��ا دع��ان��ا 

لعدم قطع الأ�سجار اأو الإ�سراف يف املاء اأو 

ثقافة  فهذه  اأوقاته،  غر  يف  ال�سيد  حتى 

الإن�����س��ان ال���واع���ي امل����درك ل��واق��ع��ه، وه��ذه 

ح�سارته«.

وع���رب ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د ع��ن اأم��ل��ه ب��اأن 

الإقليم،  ح��دود  القمة  خمرجات  تتخطى 

ت���ع���رف  ل  امل����ن����اخ����ي  ال���ت���غ���ر  اآث��������ار  لأن 

اأمام  الوقوف  باحلدود، حاثاً اجلميع على 

التحدي. هذا 

الأردن  يف  »ن����واج����ه  ����س���م���وه  واأ������س�����اف 

حت��دي��ات م��ن��اخ��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة اأب���رزه���ا ن��درة 

امل��ي��اه، ف��ق��د ت��اأث��رت م���واردن���ا ب�����س��ك��ل كبر 

ج�����راء ا���س��ت��ق��ب��ال��ن��ا مل���وج���ات م��ت��ت��ال��ي��ة م��ن 

ال��ل��ج��وء ع��ل��ى م���دار ال��ع��ق��د امل��ا���س��ي، وم��ع 

احلفاظ  اأهمية  ع��ن  نغفل  مل  فاإننا  ذل��ك، 

ع���ل���ى ال���ب���ي���ئ���ة، ف���ق���د ا����س���ت���ه���دف���ت خ��ط��ت��ن��ا 

قطاعات   25-21 الأخ�سر  للنمو  الوطنية 

ع���دي���دة م��ن��ه��ا ال���زراع���ة وال��ط��اق��ة وامل��ي��اه 

النفايات«. واإدارة 

م�����س��اه��م��ات��ن��ا  »اإن  ق��ائ��ا  ���س��م��وه  وت���اب���ع 

ل��ت��ق��ل��ي��ل   2030 ل���ع���ام  امل����ح����ددة  ال���وط���ن���ي���ة 

التزامنا يف هذا الجتاه،  النبعاثات متثل 

اإق��ل��ي��م��ي��ا ودول��ي��ا يف جهود  ���س��ري��ك��ا  ل��ن��ك��ون 

من  والتخفيف  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ر  م��واج��ه��ة 

تبعاته«.

يدعو  م��ا  منطقتنا  يف  اأن  �سموه  وراأى 

ل���اأم���ل م��ث��ل امل�������س���اري���ع اخل�������س���راء ال��ت��ي 

ان��ط��ل��ق��ت يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 

ل��ت��وف��ر ف��ر���س ك��ب��رة ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���س 

م��ع  ال���ع���م���ل  ف���ر����س  م����ن  الآلف  وم����ئ����ات 

البيئة. على  احلفاظ 

على  الت��ف��اق  اأه��م��ي��ة  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 

م�����س��ت��وى احل��ك��وم��ات  ع��ل��ى  ���س��ي��ا���س��ات  تبني 

مل��واج��ه��ة اأث����ر ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي م��ن خ��ال 

اأ���س��ال��ي��ب ال��زراع��ة احل��دي��ث��ة، التي  اع��ت��م��اد 

التحول  وا���س��ت��دام��ة  امل��ائ��ي��ة،  امل���وارد  ت��وف��ر 

ن��ح��و ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وال��ت�����س��ج��ي��ع على 

اع��ت��م��اد امل��رك��ب��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، وحت��وي��ل 

للطاقة. م�سدر  اإىل  النفايات 

و����س���ع  اإىل  ال���ع���ه���د  ويل  ����س���م���و  ودع�������ا 

ال�����س��ي��ا���س��ات امل��ن��ا���س��ب��ة وت���وف���ر ال��ت��م��وي��ل 

امل�����س��ت��دام ل��ل��ن��ه��و���س يف م��واج��ه��ة ال��ت��غ��ر 

األ  »ي��ج��ب  بالقول  كلمته  خ��امت��اً  امل��ن��اخ��ي، 

ن��ن�����س��ى ����س���رورة ت��غ��ي��ر ال��ن��ظ��رة ال�����س��ائ��دة 

تطوير  على  ولنعمل  ال��ت��ح��دي  ه��ذا  جت��اه 

ال���ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال�����ذي ���س��ي�����س��اه��م يف 

ت��ط��وي��ر احل���ل���ول مل��ح��ارب��ة ه���ذه ال��ظ��اه��رة 

جتاه  احلقيقي  واجبنا  هو  فهذا  العاملية، 

املقبلة«. والأجيال  اجليل  هذا 

العربية  للمملكة  ال�سكر  �سموه  وق��دم 

ال�سريفني  احل��رم��ني  وخ���ادم  ال�����س��ع��ودي��ة، 

امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود، 

�سعود،  اآل  �سلمان  الأمر حممد بن  و�سمو 

القمة. هذه  تنظيم  على 

وكان �سمو ويل العهد ال�سعودي، اأكد يف 

توؤمن  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  كلمته 

ب�����اأن م�������س���ادر ال���ط���اق���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ك��ان��ت 

وال��ع��امل  املنطقة  دول  حت��ول  اأ���س��ب��اب  اأه���م 

م��ن اق��ت�����س��ادات ت��ق��ل��ي��دي��ة اإىل اق��ت�����س��ادات 

فجوات  هنالك  اأن  اإىل  لفتا  عاملية،  فعالة 

امل��ن��ط��ق��ة  امل��ن��اخ��ي يف  ال��ع��م��ل  يف م��ن��ظ��وم��ة 

ت���ت���ط���ل���ب ت���ن�������س���ي���ق اجل�����ه�����ود الإق���ل���ي���م���ي���ة 

لتحقيق  وال��ت��ق��ن��ي��ات  اخل���ربات  وم�����س��ارك��ة 

مبادراتنا. يف  مت�سارعة  اإجنازات 

وح�������س���ر الف����ت����ت����اح رئ���ي�������س ال���������وزراء 

البيئة  ووزي���ر  اخل�����س��اون��ة،  ب�سر  ال��دك��ت��ور 

الأردين يف  وال�����س��ف��ر  ال���رداي���دة،  م��ع��اوي��ة 

�سمو  مكتب  ومدير  الكايد،  علي  الريا�س 

خليفة. م�سطفى  العهد،  ويل 



م�سرطن  باأن طعامنا  والدواء  للغذاء  العامة  امل�ؤ�س�سة  ال�سابقة يف  امل�س�ؤولة  ت�سريح 

ال ي�سقط بنفي امل�س�ؤولني احلاليني والبيانات ال�رقية.

حجز  اأو  االإعالمية  املتعة  باب  من  لي�س  تاأكيد  بكل  ال�سابقة  امل�س�ؤولة  عن  �سدر  ما 

اأدلت  ما  ك�ن  اجلد  حممل  على  معه  و�سنتعامل  االردن،  يف  ال�سهرة  من�سة  على  مكانا 

اإدخال احلك�مة يف  اأو �سخ�سية معار�سة تريد  به لي�س من نائب يريد ت�سجيل �سعبية 

اأزمة.

م�ؤ�س�سة  ال�سابقة  خمببتببرات  مببديببرة  قببرعببتببه،  جببر�ببس  اغذيتنا،  بع�س  �سالمة  عببدم 

باأنه  الر�سايدة  اجمد  احلايل  املخترات  مدير  عليها  ورد  قم�ه،  �سناء  والببدواء  الغذاء 

ي�جد اأغذية م�سرطنة يف متناول االأردنيني.

وقم�ه �سبق اأن اأثارت جدال بهذا اخل�س��س �سابقا، و�سرعان ما تال�سى ذلك اجلدل، 

االأمر الذي اأعطى انطباعا باأن ما جرى حينها لي�س اأكرث من )�س� ( جماهريي.

من  وبالعك�س  قم�ه  من  ال�سادرة  املت�ساعدة  فالت�سريحات  خمتلف،  االأمببر  الي�م 

الر�سايدة ا�سبحت حتتاج اإىل جلنة حمايدة لنفي ما حتدثت به قم�ه اأو تاأكيده.

اللجنة  املنا�سب، ومطل�ب من  ال�قت  الن�اب جاءت يف  وتدخل جلنة �سحة جمل�س 

واإن  حتى  ب�سفافية  النا�س  اأمببام  وعر�سها  احلقائق  اإىل  وال��س�ل  بحيادية  التحقيق 

كانت م�جعة.

واأعتقد اأن امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء كان االأجدى بها باأن ردت مبهنية وحرفية 

عن  امل�اجهة  بداية  يف  اأعلنت  باأن  اإجراءاتها  من  واثقة  دامت  ما  قم�ه  الدكت�رة  على 

والتحقيق فيها  اتهامات قم�ه  لل�ق�ف على  طلبها جهة علمية متخ�س�سة  وحمايدة 

دون  والتاأكيد  امل�اطنيني  الطماأنينة بني  لبث  املتاحة،  العلمية  ال��سائل  وبكل  خمريا 

حاجتها اإىل اإجراءات عملية وعلمية باأن غداءهم �سحي و�سليم.

الذي  باالجتاه  وراحببت  وجدية  مبهنية  قم�ه  ت�سريحات  مع  امل�ؤ�س�سة  تعاملت  ول� 

يف  ال�سكينة  وبثت  امل�اجهة،  من  االأوىل  اجل�لة  يف  املبب�اطببن  ثقة  لك�سبت  اليه،  اأ�سرنا 

نف�سه حلني �سدور نتائج حتقيقات اللجنة ال�سحية النيابية.

اأ�ببسببدق  املبب�ببسببرطببنببة، ولببكببن  املبببب�اد  بببباأن غبببذاوؤنبببا �سليم وخبببال مببن  اكببب�ن مطمئنا  قببد 

داخلي  اأثارت يف  امل�ؤ�س�سة  وبنت  باأن ت�سريحات قم�ه ب�سفتها خبرية  الق�ل  امل�س�ؤولني 

قلق باأن يك�ن كالمها �سحيحا.

والأن امل�ؤ�س�سة مل ترتق اإىل م�ست�ى تهم قم�ه وجلاأت يف تفنيدها اإىل الرد االإعالمي 

التحقيقات  يف  العك�س  يثبت  مببا  حلببني  لببلببمبب�اطببن  مببالزمببا  الببقببلببق  جعلت  الببتببقببلببيببدي، 

النيابية.

ك�سفت عن  وامنا  يك�ن جزءا غذائهم م�سرطنا،  اأن  �سعبيا من  قم�ه، مل ترث خ�فا 

مدى اأزمة الثقة املحتدمة بني احلك�مة وبني ال�سعب.

م�ؤ�س�سة  عببن  غابت  التي  وهببي  والطماأنينة،  الثقة  اأ�سباب  مببن  جببزءا  االأزمبببة  اإدارة 

الغذاء والدواء يف اإدارة املعركة مع �سناء قم�ه.

خالد فخيده

خطأ الغذاء والدواء في 
معركة قموه

30الـمـحـلـي

مارثون لكبار السن في اربد

 التعليم العالي تدعو الطلبة المرشحين للتخصصات 
الطبية الستكمال التسجيل

 وزير العدل يستقبل السفيرين البريطاني واإليطالي

نب�ض البلد - فرح مو�سى 

�ببسببمببن احبببتبببفببباالت ارببببببد مبببئبب�يببة البببدولبببة 

االردنببببيببببة نببظببمببت جببمببعببيببة ارببببببد ال�ببسببتببظببافببة 

امل�سنني مارث�ن لكبار ال�سن حيث كانت نقطة 

االنببطببالق بببدايببة �ببسببارع فل�سطني غببرب اربببد 

وحتى مقر اجلمعية التي مثلها ال�سيد ح�سني 

اليف وقد كان هذا املارث�ن برعاية مباركة من 

هذه  تقت�سر  ومل  اخلبب�ببسبباونببة،  �سامي  احلببباج 

�سارك  فقد  اجلمعية  منت�سبي  على  الفعالية 

فيها اجلمعيات اخلريية وبع�س االهببايل من 

املجتمع املحلي.

وقبببد �ببسببرح الببنبباطببق االعببالمببي للمارث�ن 

الدكت�ر حممد بني عامر ان اجلمعية وادارتها 

لطاملا �سعت على احياء فئة كبار ال�سن وعدم 

تهمي�سهم  وقد اقامت العديد من الفعاليات 

املجتمع وعدم  ابقاء وج�دهم مع  لهم بهدف 

ن�سيانهم ، وللفت النظر لق�ساياهم وا�سعارهم 

بتقدير كافة فئات املجتمع لهم وللتاأكيد على 

انهم ما زال�ا جزءا فاعال يف املجتمع االردين 

ولبببهبببم  حببقبب�قببهببم غببببري مببنببقبب��ببسببة وعببلببيببهببم 

واجباتهم.

جبباء  امل�سرية   هبببذه  ان  عببامببر  بببنببي  وتببباببببع 

تنظيمها ان�سجاما مع الروؤى امللكية ال�سامية 

رعايتهم  على  والعمل  ال�سن  لكبار  الببداعببمببة 

ولببتببحببقببيببق اهببببببداف اجلببمببعببيببة بببالببعببمببل على 

ريا�سية  بن�ساطات  للقيام  الفئة  هببذه  حتفيز 

احلي�ية  من  حالة  لديهم  تخلق  واجتماعية 

وت�ؤكد  والذهنية  اجل�سدية  قدراتهم  وتببعببزز 

وهبببذا قد  املجتمع  االيببجببابببي يف  دورهببببم  على 

ت�سمنت الفاعلية تكرمي الفائزين باملارث�ن .

نب�ض البلد- عمان

دعببببت وحبببببدة تببنبب�ببسببيببق البببقببببببب�ل املببب�حبببد يف 

الطلبة  العلمي  العايل والبحث  التعليم  وزارة 

املعيدين  من  الطبية  للتخ�س�سات  املر�سحني 

وت�سديد  الت�سجيل  اإجببببببراءات  ا�ستكمال  اإىل 

الر�س�م اجلامعية.

امل�حد  القب�ل  تن�سيق  وحبببدة  مدير  وبببني 

اخلطيب،  مهند  لببلبب�زارة،  االإعببالمببي  الناطق 

ام�س االثنني، اأن نهاية دوام ي�م غد الثالثاء 

الت�سجيل  اإجبببراءات  االأخببري ال�ستكمال  امل�عد 

وت�سديد الر�س�م اجلامعية للقائمة التي اأعلنت 

اخلمي�س املا�سي، يف تخ�س�سات الطب، وطب 

والبب�ببسببيببدلببة، يف  ال�سيدلة،  ودكببتبب�ر  االأ�ببسببنببان، 

اجلامعي  للعام  الر�سمية  االأردنببيببة  اجلامعات 

2021 / 2022، الفتا اإىل اأن املتخلف عن امل�عد 

يعتر م�ستنكفاً وال يحق له املطالبة بالت�سجيل 

يف التخ�س�س الذي مت تر�سيحه للقب�ل فيه.

نب�ض البلد- عمان

اأحمد  الدكت�ر  الببعببدل،  وزيببر  ا�ستقبل   

الزيادات، يف مكتبه، ام�س االثنني، �سفرية 

بريدجيت  االأردن  لبببدى  املببتببحببدة  اململكة 

بريند.

واأكد اجلانبان على تعزيز اأوجه التعاون 

يف املجاالت القان�نية، و�سبل تفعيلها مبا 

يخدم قطاع العدالة.

واأ�بببسبببار البببزيبببادات اإىل عببمببق الببعببالقببات 

اأهمية  مبب�ؤكببدا  البببببلببديببن،  بببني  التاريخية 

االأردن  بني  امل�سرتك  بالتعاون  اال�ستمرار 

واململكة املتحدة يف املجاالت كافة.

جه�رية  �سفري  البببزيبببادات  الببتببقببى  كببمببا 

كببا�ببسببيببزي  فببابببيبب�  االأردن  لببببدى  اإيببطببالببيببا 

وال�فد املرافق له. وبحث اجلانبان، خالل 

اللقاء الذي ح�سره اأمني عام وزارة العدل 

القا�سي الدكت�ر �سعد الل�زي، �سبل تعزيز 

عببالقببات الببتببعبباون املبب�ببسببرتكببة يف املببجبباالت 

الببقببانبب�نببيببة والببقبب�ببسببائببيببة ببببني البببببلببديببن 

ال�سديقني.

واأ�سار كا�سيزي اإىل عمق العالقات التي 

تببربببط بببني البببببلببديببن والببرغبببببة يف تعزيز 

املببجببال  يف  امل�ستقبلي  املبب�ببسببرتك  الببتببعبباون 

القان�ين.

نب�ض البلد- عمان

 قببال نببائببب وزيبببر اخلببارجببيببة االأوكببببراين، 

م�ث�ق  �سريك  االأردن  اإن  �سينيك،  دميرتو 

بني  م�سرتكة  روؤيبببة  هببنبباك  واإن  الأوكببرانببيببا، 

الدولتني يف العديد من الق�سايا املهمة، كما 

املتطلبات  جميع  مع  تاماً  تطابقاً  هناك  اأن 

ب�سفة  الثنائية  العالقات  لتنمية  الببالزمببة 

املعززة مع الرتكيز ب�سكل  الثنائية  ال�سراكة 

خبببا�بببس عببلببى احلبببببب�ار يف املبببجبببال الببتببجبباري 

واالأمن الغذائي.

واأ�ساف، يف م�ؤمتر �سحفي عقده يف مقر 

االثنني،  ام�س  بعمان،  االأوكببرانببيببة  ال�سفارة 

“اأوكرانيا  اأن  للمملكة،  زيارته  هام�س  على 

تلعب دوراً مهماً بحماية االأمن واال�ستقرار 

باأنه  تقليدياً  مببعببروف  واالأردن  االأوروببببببي، 

لل�سالم واال�ستقرار  الرئي�سي  الزاوية  حجر 

االإقببلببيببمببي يف البب�ببسببرق االأو�بببسبببط، وبببالببتببايل، 

مبا  كبرية،  م�س�ؤولية  عليهما  البلدين  فبباإن 

لديهما من اإمكانات الكبرية”.

العام  �سيحتفالن  البلدين  اأن  اإىل  واأ�سار 

املقبل بالذكرى الثالثني لتاأ�سي�س العالقات 

“لقد �سمحت  الدبل�ما�سية بينهما، م�سيفاً 

العالقات  اأ�سا�س  برت�سيخ  الببفببرتة  هببذه  لنا 

الببثببنببائببيببة مبببن خببببالل البببتبببعببباون الببنبب�ببسببط يف 

وال�سيا�سية  التجارية واالقت�سادية  املجاالت 

والع�سكرية واالأمنية”.

واأكد اأن الق�ة الدافعة الرئي�سية للتعاون 

الببثببنببائببي يف املببجببال البب�ببسببيببا�ببسببي، هببي احلببب�ار 

على م�ست�ى قيادتي الدولتني بني الرئي�س 

وجاللة  زيلين�سكي  ف�ل�دميري  االأوكببببراين 

امللك عبد اهلل الثاين، وهناك اإميان م�سرتك 

باآفاق واعدة لل�سراكة االأوكرانية - االأردنية 

والتن�سيق الدائم لتعزيزها.

وحببب�ل زيببارتببه لبببببالأردن، قبببال اإىل جانب 

املبببب�ببببسبببباورات البب�ببسببيببا�ببسببيببة، �ببسببنببنبباقبب�ببس خببالل 

االجبببتبببمببباع مبببع وزيبببببر الببببزراعببببة اخلبببطببب�ات 

رفع  يف  اأوكببرانببيببا  م�ساهمة  لكيفية  العملية 

للمملكة  البببزراعبببي  االإنبببتببباج  كببفبباءة  م�ست�ى 

مببببن خبببببالل البببتبببعببباون يف تبببببببببادل اخلبببببرات 

والتكن�ل�جيا، والتدريب املهني للمخت�سني 

االأردنبببببيبببببني يف اجلبببامبببعبببات االأوكببببرانببببيببببة يف 

املجاالت ذات ال�سلة.

اأيبب�ببسبباً مببع وزيببر  اأنبببه �سيبحث  واأ�ببسببار اإىل 

االقببتبب�ببسبباد الببرقببمببي وريببببادة االأعبببمبببال، كيف 

االأردن  �سريك  ت�سبح  اأن  الأوكببرانببيببا  ميكن 

االإلكرتونية، ودعم ريادة  بتط�ير احلك�مة 

االأعمال، والتعليم عر االإنرتنت، والتدريب 

عببلببى املببببهببببارات الببرقببمببيببة، وتببطبببببيببق حببلبب�ل 

تكن�ل�جيا املعل�مات يف االإنتاج ال�سناعي يف 

�س�ء الهدف اال�سرتاتيجي للمملكة لت�سبح 

مركًزا اإقليمًيا لتكن�ل�جيا املعل�مات.

واأ�ببسبباف اأنببه وعبببالوة على ذلببك “�سنق�م 

بببتبب��ببسببيببع �ببسبببببكببة البب�ببسببراكببة مبببع اجلببمببعببيببات 

الرائدة لرجال االأعمال االأردنيني ونخطط 

التفاهم  مببذكببرات  مببن  عبببدد  عببلببى  للت�قيع 

التابع  وامل�ستثمرين  امل�سدرين  جمل�س  بني 

من  والعديد  االأوكببرانببيببة  اخلارجية  لببب�زارة 

جمعيات االأعمال االأردنية الرائدة”.

ل�باء  االقت�سادية  “التداعيات  اأن  واأكببد 

تط�ير  على  حا�سم  ب�سكل  ت�ؤثر  مل  كبب�رونببا 

جتارتنا الثنائية”.

بني  الب�سائع  يف  التجارة  حجم  اأن  وبببني 

االأوىل  الت�سعة  االأ�سهر  يف  واالأردن  اأوكرانيا 

من عام 2021 بلغ ما قيمته 148.412 ملي�ن 

دوالر اأمريكي، بزيادة قدرها 14.2 باملئة عن 

نف�س الفرتة من عام 2020.

اأردين  األببفببي طببالببب  اأن هببنبباك نح�  وبببني 

بالتخ�س�سات  �سن�ياً  اأوكببرانببيببا  يف  يدر�س�ن 

“نحن  وقببال  والببطببب،  والهند�سية  التقنية 

على ا�ستعداد للعمل ال�ثيق مع وزارة التعليم 

ت��سيع  اأجبببل  مببن  العلمي  والبببببحببث  الببعببايل 

و�بببسببب�ل البببطبببالب االأردنببببيببببني اإىل خببدمببات 

التكلفة  ومنخف�سة  اجلبب�دة  عالية  تعليمية 

ن�سبًيا يف اأوكرانيا واإزالة احل�اجز القائمة”. 

كييف  اأردنببيببة يف  �سفارة  افتتاح  اأهمية  واأكببد 

لت�سبح اأداة فعالة لبناء روابط جتارية دائمة 

)ال �سيما العث�ر على م�ست�ردين اأوكرانيني 

الطالب  ق�سايا  ومتابعة  االأردنببيببة(  لل�سلع 

االأردنيني.

نب�ض البلد- عمان

املهند�س حممد  والبببري  املياه  وزيببر  بحث 

املائية والبببري امل�سري  املببب�ارد  النجار ووزيبببر 

العا�سمة  الببعبباطببي، يف  الببدكببتبب�ر حممد عبد 

امل�سرية القاهرة، ام�س االثنني، �سبل تعزيز 

مل�اجهة  ال�سقيقني  البببببلببديببن  بببني  الببتببعبباون 

التحديات املائية.

وتببنبباول الببلببقبباء، البببذي عببقببد عببلببى هام�س 

التحديات  للمياه،  القاهرة  اأ�سب�ع  فعاليات 

الببتببي تبب�اجببه املببنببطببقببة والببعببديببد مببن البببدول 

العربية مائيا نتيجة ع�امل عدة و�سبل تعزيز 

التعاون مل�اجهتها خا�سة يف ما يتعلق بنق�س 

امل�ارد املائية يف ظل التغريات املناخية.

بببيببان �سحفي  بح�سب  اجلببانبببببان،  و�ببسببدد 

البببيببب�م، عببلببى اأهببمببيببة حتقيق اأقبب�ببسببى درجبببات 

ال�سقيقني،  البلدين  بني  والتن�سيق  التعاون 

املائية  التنمية  يف  البلدين  اأهبببداف  لتحقيق 

املثلى للم�ارد  لببالإدارة  امل�ستدامة، وال��س�ل 

وا�ستعر�س  البلدين.  لببدى  املببحببدودة  املائية 

البببنبببجبببار، خببببالل البببلبببقببباء، بببحبب�ببسبب�ر ال�سفري 

الع�سايلة،  اأجمببببد  الببقبباهببرة  لبببدى  االردين 

جببهبب�د احلببكبب�مببة االردنببببيببببة املبببببذولببة للحد 

االأردن وتنفيذ  املببيبباه يف  مببن حتببديببات نق�س 

مبب�ببسبباريببع مببائببيببة هببامببة، مببعببربببا عببن �سعادته 

للمياه.  الرابع  القاهرة  اأ�سب�ع  يف  بامل�ساركة 

امل�ؤمتر  هببذا  امل�سرية الإجنبباح  وثمن اجله�د 

املعنية  امل�ؤمترات الدولية  اأهم  اأحد  باعتباره 

املائية  ببببباالإجنببببازات  م�سيدا  املبببيببباه،  بق�سايا 

املحافظة  لتعزيز  املبذولة  واجله�د  امل�سرية 

على املياه ورفع كفاءة اال�ستخدام . ي�سار اإىل 

اأن اأ�سب�ع القاهرة للمياه يعقد للعام الرابع، 

العاملية..  والتغريات  وال�سكان  “املياه  بعن�ان 

القاهرة  مب�ساركة  والفر�س” يف  التحديات 

األببف م�سارك و300 متحدث دويل، و50  نح� 

املبببيببباه، ومبب�ببسبباركببة  منظمة عببامببلببة يف جمبببال 

العاملية ف�سال  واملنظمات  الببدول  وا�سعة من 

عن ال�ف�د الر�سمية.

نب�ض البلد- عمان

 اأظهرت درا�سة �سادرة من مركز الفينيق 

للدرا�سات االقت�سادية اأن 46 باملئة من عينة 

الدرا�سة التي جتاوزت الب 380 امراأة عاملة يف 

معان(  الكرك،  ماأدبا،  )الطفيلة،  حمافظات 

االأدنبببى  احلببد  عببن  ينخف�س  اأجببببراً  يح�سلن 

لالأج�ر.

ام�س  �ببسببدرت  الببتببي  الببدرا�ببسببة،  بينت  كما 

االثببنببني، عن وجبب�د عالقة بني تببدين اأجبب�ر 

الن�ساء يف العمل و�سحتهن اجل�سدية، حيث 

ال�سحي  الببتبباأمببني  مببن  الن�ساء  حتببرم معظم 

تقا�سيهن  حببال  يف  االجتماعية  واحلببمببايببات 

اأج�را تنخف�س عن احلد االأدنى املحدد بب260 

ديناراً.

وقبببالبببت الببببباحببثببة يف املبببركبببز عبببال بببببدر، يف 

الدرا�سة  نتائج  ملناق�سة  متخ�س�سة  جل�سة 

التي حملت عن�ان “�سالمة املراأة يف العمل” 

عقدها املركز الي�م، اإن العنف �سد الن�ساء يف 

املنظمة،  وغببري  املنظمة  القطاعات  خمتلف 

اقت�سادياً  املببببراأة  م�ساركة  تببدين  على  يعمل 

ب�س�ق  االلتحاق  عببن  منهن  الكثري  وعبببزوف 

العمل.

واأو�سحت، خالل اجلل�سة التي عقدت عر 

من�سة “زووم” بالتعاون مع منظمة اوك�سفام 

وحتببببت مببظببلببة بببرنببامببج البب�ببسببراكببة الببعببربببيببة 

الدرا�سة  عينة  باملئة من   50 اأن  الدمناركية، 

الميلكن تاأمينا �سحيا، يف حني اأن 36.6 باملئة 

غري م�ؤمن عليهن يف ال�سمان االجتماعي.

وك�سفت الدرا�سة عن ن�سبة ت�فر ال�سحة 

العمل،  �ببسبب�ق  يف  لببلببمببراأة  املهنية  والبب�ببسببالمببة 

اأكببرث  اأن  يعني  مببا  ببباملببئببة،   47.8 بلغت  حيث 

عمل  الإ�سابات  معر�سات  الن�ساء  ن�سف  من 

عببلببى اخبببتبببالف نبب�ببسببب خببطبب�رتببهببا، واأظبببهبببرت 

اأن احلبببقببب�ق الببقببانبب�نببيببة املببالببيببة كببالببقببرو�ببس 

و�سناديق االدخار ال تطبق اإال على 13 باملئة 

االقت�سادي  متكينهن  يغيب  ما  العينة،  من 

غياب  نتيجة  �سحتهن  وتبباأثببر  واالجتماعي، 

العالج  تكاليف  وارتبببفببباع  ال�سحي  الببتبباأمببني 

بالن�سبة للرواتب.

واعبببتبببرت البببدرا�بببسبببة اأن متببثببيببل املبببببراأة يف 

�سعيفا،  زال  ما  واملهنية  العمالية  النقابات 

اجلماعية  املفاو�سة  ومبببببداأ  فكرة  يغيب  مببا 

لتح�سني ظروف العمل.

�سد  العنف  مبناه�سة  الدرا�سة  واأو�ببسببت 

املببببببراأة يف بببيببئببة الببعببمببل، وحتبب�ببسببني الببظببروف 

االقت�سادية لديهن، واإ�سراكهن ب�سكل اأف�سل 

يف �س�ق العمل.

نب�ض البلد- عمان

قببببببال وزيبببببببر الببببببزراعببببببة املبببهبببنبببد�بببس خببالببد 

اإن البب�زارة تعد خططها وحماور  احلنيفات، 

عملها بناء على الروؤية امللكية لتنمية ونه�سة 

القطاع الزراعي والتي ت�سكل خارطة طريق 

لعملها.

اأّن  واأكبببد، يف بيان �سحفي ام�س االثببنببني، 

هذه الروؤية امللكية وجهت ال�زارة اإىل تاأ�سي�س 

للت�س�يق  الفل�سطينية  االأردنبببيبببة  البب�ببسببركببة 

الببببزراعببببي والبببتبببي �ببسببتببعببمببل �ببسببمببن مببراحببلببهببا 

الثالث على و�سع اأ�س�س واإطببار وا�سح تعالج 

جميع الت�س�هات الت�س�يقية وت�ساعد املزارع 

واملحافظة  ملنتجاته  جديدة  اأ�س�اق  اإيجاد  يف 

على االأ�س�اق التقليدية.

كبببببرياً  الببببب�زارة خ�س�ست جببببزءاً  اأن  وببببني 

من حزمة قرو�س بدون فائدة بلغت قيمتها 

ت�فري  تكن�ل�جيا  مل�ساريع  دينار  ملي�ن   35

املياه، وتقنيات زيادة االإنتاج، وتخفي�س كلف 

وم�ستلزمات االإنتاج ومنها قطاع البذور.

وقبببببال احلببنببيببفببات اإن احلببكبب�مببة تببرتجببم 

الببروؤى امللكية يف ملف االأمببن الغذائي وذلك 

�سمن ا�سرتاتيجية �ساملة وت�ساركية بني عدد 

من القطاعات ويتم م�اءمة جميع خططها 

الغذائي  االأمبببن  ا�سرتاتيجية  مببع  لتتما�سى 

ومبا حتمل من برنامج ا�ستهداف ملحا�سيل 

النق�س والت�جه نح� الزراعات الت�سديرية 

ذات القيمة امل�سافة وال�سناعات الغذائية.

وبني اأن ال�زارة اأطلقت برناجماً للتاأهيل 

مع  بالتعاون  الببزراعببي  القطاع  يف  والتدريب 

ال�سركة ال�طنية للتدريب/ اجلي�س العربي 

والببتببي و�ببسببل عبببدد املببتببدربببني فيها اإىل نح� 

ريبباديببة ومهن  قببطبباعببات  اآالف مببتببدرب يف   5

اإىل اأن مناطق االأغبب�ار منها  زراعية، م�سرياً 

1500 متدرب.

اإنببتبباج عملت  واأ�ببسببار اىل حترير مدخالت 

عليها البببب�زارة للتخفيف عببن املبببزارع وزيبببادة 

ربببحببيببتببه، وتببخببفببيبب�ببس كببلببف االإنببببتبببباج وزيببببادة 

تناف�سية املنتج املحلي خارجياً وداخلياً اإ�سافة 

والبدء  املحا�سيل  مببن  االحتياج  درا�ببسببة  اإىل 

النق�س  حما�سيل  نببحبب�  االنبببتببباج  تبب�جببيببه  يف 

اأن  مبينا  املقبلة  لببالأعبب�ام  املحلي  واالحتياج 

االنطالق كانت من االأغ�ار ك�نها ت�سكل اأحد 

اأهم مراكز االنتاج .

الببببب�زارة عملت على  اأن  واأكببببد احلببنببيببفببات 

التعليمات  يف  الببتبب�ببسبب�هببات  اأغبببلبببب  مببعبباجلببة 

اإىل  وازدواجيتها  وت�سيق حلقات االجبببراءات 

مع  باال�ستثمار  املعنية  االدارات  ربببط  جانب 

ال�زير ب�سكل مبا�سر ل�سمان �سرعة االجناز 

لها  والرتويج  اال�ستثمارية  الفر�س  واغتنام 

امل�ساريع  من  عببددا  عر�ست  اأنها  اإىل  م�سريا 

الغذائية  ال�سناعات  يف  لال�ستثمار  الريادية 

الزراعية.

نب�ض البلد- عمان

 اأ�ساد رئي�س جمل�س االأعيان في�سل الفايز، 

واأع�ساء  رئي�س  االثببنببني،  ام�س  لقائه  خببالل 

احتبباد النا�سرين االأردنببيببني، بالنجاح الكبري 

للكتاب  البببدويل  عمان  معر�س  حققه  البببذي 

جراء  اال�ستثنائية  الظروف  رغم  العام  لهذا 

جائحة ك�رونا، ما يعد اجنازا كبريا لالحتاد 

وللدولة االأردنية عم�ما.

ال�سن�ية  املعار�س  هببذه  اأهمية  اإىل  واأ�ببسببار 

ملببا تقدمه مببن تببنبب�ع ثببقببايف وفببكببري، ومتكن 

الببقببراء واملهتمني من االطببالع على  جمه�ر 

ال�سيا�سية  امل�ؤلفات يف خمتلف املجاالت  اآخببر 

والثقافية والفكرية والعلمية واأدب االأطفال، 

احلببركببة  تن�سيط  بببببارز يف  دور  مبببن  لببهببا  وملبببا 

انطباعات  واعطاء  بها،  والنه��س  الثقافية 

مببهببمببة حببببّ�ل عببلببى مبببا يببجببري داخببببل احلببيبباة 

ا والعربية عم�ًما،  الثقافية االأردنية خ�س��سً

تتناقلها  االأوطببببان  ذاكبببرة  هببي  “الثقافة  الأن 

االأجيال جيل بعد جيل”.

واأكد رئي�س جمل�س االأعيان اأهمية ت�فري 

الببتبب�ببسببهببيببالت الببببالزمببببة الإجنبببببباح مببثببل هببذه 

املعار�س، مبديا ا�ستعداد املجل�س لتقدمي كل 

لببالحتبباد لتمكينه مببن م�ا�سلة  عبب�ن ممكن 

اإقامة معر�س عمان الدويل للكتاب كل عام.

ببببببدوره، عببر�ببس رئببيبب�ببس االحتبببباد جببر اببب� 

االحتاد  بذلها  التي  الكبرية  للجه�د  فار�س، 

الإجناح املعر�س، وتاأمني اأكر م�ساركة عربية 

ودولببيببة فببيببه، خا�سة اأنبببه جببباء هبببذا الببعببام يف 

ظروف ا�ستثنائية فر�ستها جائحة ك�رونا.

واأ�بببسبببار اإىل الببعببديببد مببن الببتببحببديببات التي 

ت�اجه دور الن�سر يف االأردن وال�سيما املتعلقة 

العربية،  االأ�س�اق  يف  االأردين  الكتاب  بت�زيع 

اإىل جانب اإغالق العديد من االأ�س�اق العربية 

وجائحة  الببعببربببي  الببربببيببع  تببداعببيببات  نتيجة 

ك�رونا.

 نائب وزير الخارجية األوكراني: األردن شريك موثوق

 وزير المياه يبحث مع نظيره المصري التحديات المائية

 الفينيق: 46% من النساء العامالت يتقاضين أقل من الحد األدنى لألجور

 الحنيفات: الرؤية الملكية للقطاع الزراعي هي خارطة طريق للوزارة

 الفايز يلتقي رئيس وأعضاء اتحاد الناشرين األردنيين

 2021 /  10  /  26 الثالثاء 
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نب�ض البلد- عمان

 دعا رئي�س واأع�ضاء جلنة الطاقة والرثوة 

تتحمل  �أن  �إىل  �حلكومة  �لنيابية،  �ملعدنية 

يتحملها  �لتي  �القت�صادية  �الأعباء  من  جزء� 

�مل�صتقات  �أ�صعار  �رتفاع  تو�يل  نتيجة  �ملو�طن 

�لنفطية.

ج���اء ذل���ك خ���ال �ج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه �للجنة 

زيد  �ملحامي  �لنائب  برئا�صة  �الث��ن��ن،  �م�س 

�ل���ع���ت���وم، وح�������ص���ور وزي�����ر �ل���ط���اق���ة و�ل�����روة 

�ملعدنية �صالح �خلر�ب�صة، و�أمن عام �لوز�رة 

�لكهرباء  �صركة  ع��ام  وم��دي��ر  �ل��ع��ز�م،  �آم���اين 

�لوطنية �أجمد �لرو��صدة، مت خاله �الطاع 

ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ���ص��رك��ة »ت�����ص��ي��زي« �الإي��ط��ال��ي��ة، 

و�مل��ت��ع��ل��ق ب��اأ���ص��ب��اب �الإط����ف����اء �ل�����ص��ام��ل �ل���ذي 

�صهدته �ململكة يوم �ل�21 من �صهر �أيار �ملا�صي.

�أ�صعار  �رت��ف��اع  م��و���ص��وع  �إن  �ل��ع��ت��وم،  وق���ال 

على  �ملبا�صر  و�نعكا�صها  �لنفطية  �مل�صتقات 

�لقوة �ل�صر�ئية لدى �ملو�طن، �أ�صبح مو�صوعا 

�القت�صاد  الأن  خ��ط��ر  ب�صكل  نف�صه  ي��ف��ر���س 

�أزم��ة  تد�عيات  ج��ر�ء  بعد  يتعاف  �لوطني مل 

�حلكومة  مطالبا  �مل�صتجد،  ك��ورون��ا  فرو�س 

ببقية  �أ�����ص����وة  ت��خ��ف��ي��ف��ي��ة  ق�������ر�ر�ت  ت��ت��خ��ذ  �ن 

دول �ل��ع��امل �ل��ت��ي �ت��ب��ع��ت ���ص��ي��ا���ص��ات م��ن ه��ذ� 

ك��ورون��ا على  نتائج جائحة  م��ن  للحد  �ل��ن��وع، 

�قت�صادها.

�ل���ن���و�ب، حم��م��د �ل�صعودي  �أك���د  ب���دوره���م، 

وع���ب���د�هلل ع����و�د وف���ر�����س �ل�����ص��و�ع��ر و���ص��ر�ر 

�حل���ر�����ص���ي�������س وم���و����ص���ى ه��ن��ط�����س وحم���م���ود 

�ل��ف��رج��ات وع��ب��ي��د ي��ا���ص��ن ون��اج��ح �ل���ع���دو�ن، 

�صريعة  �إج����ر�ء�ت  �حلكومة  تتخذ  �أن  �أهمية 

�مل�صتقات  �أ�صعار  �رتفاع  مو�صوع  مع  للتعامل 

�ل�����ص��ري��ب��ة  ت��خ��ف��ي��ف  �أو  ك���اإل���غ���اء  �ل��ن��ف��ط��ي��ة، 

�مل��ف��رو���ص��ة ع��ل��ى �مل�����ص��ت��ق��ات �ل��ن��ف��ط��ي��ة، و�ل��ت��ي 

�أث��رت ب�صكل كبر على دخل �ملو�طن وقدرته 

�ل�صر�ئية.

و����ص���ددو� ع��ل��ى ����ص���رورة ت��و���ص��ي��ح �الأ���ص�����س 

و�مل��ع��اي��ر �مل��ت��ب��ع��ة م��ن ق��ب��ل �حل��ك��وم��ة ب�����ص��اأن 

م���ع���ادل���ة ت�����ص��ع��ر �مل����ح����روق����ات، ق���ائ���ل���ن: �إن 

يتطلب  عامليا  �لنفط  �أ�صعار  �رت��ف��اع  مو�صوع 

وجود عملية تو�زن يف �الأ�صعار للتخفيف من 

�أثر تلك �الرتفاعات على �ملو�طن.

م���ن ج��ه��ت��ه، �أب�����دى �خل��ر�ب�����ص��ة ����ص��ت��ع��د�د 

�مل�صتقات  ت�����ص��ع��رة  م��ع��ادل��ة  ل��ع��ر���س  �ل�����وز�رة 

قائا:  �ل�صهرية يف جل�صات الحقة،  �لنفطية 

�إنه �صيتم بعناية، در��صة �قرت�ح جلنة �لطاقة 

�ل��ن��ي��اب��ي��ة، �ل����ذي ي��ن�����س ع��ل��ى ����ص���رورة �الخ��ذ 

عند  للمو�طنن  �ملعي�صية  �الأو�صاع  باالعتبار 

يف  �ملقبلة  للفرتة  �لنفطية  �مل�صتقات  ت�صعر 

�صوء �الرتفاع �لعاملي الأ�صعار �ملحروقات.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ق��ري��ر ���ص��رك��ة »ت�����ص��ي��زي« 

�ل���21  ي��وم  �ل�صامل  �الإط��ف��اء  باأ�صباب  �خلا�س 

�ل���وز�رة  �أن  2021، ب��ن �خل��ر�ب�����ص��ة،  �أي���ار  م��ن 

�إىل �صركة عاملية الإعد�د �لتقرير يبن  جلاأت 

�أ�صباب ذلك �الإطفاء، وب�صكل حيادي و�صفاف.

و�أك����د �خل��ر�ب�����ص��ة ���ص��رورة �ال���ص��ت��ف��ادة من 

نتائج �لتقرير و�لتو�صيات �خلا�صة باالإطفاء 

�ل�صامل، و�لعمل على و�صع �إجر�ء�ت حت�صينية 

ح��االت  م��ن  �لكهربائي  �ل��ن��ظ��ام  و�آل��ي��ة حتمي 

�لتاأرجح �لتي �أدت �إىل �الإطفاء �ل�صامل.

 الطاقة النيابية تدعو الحكومة إلجراءات تخفيفية جراء 
ارتفاع أسعار المحروقات

نب�ض البلد- عمان

قال �أمن عام �للجنة �مللكية ل�صوؤون �لقد�س 

ع���ب���د�هلل ك��ن��ع��ان �ن �ل�����ص��ل��ط��ات �ال���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

�لتهويدي  و�مل�صروع  �ملخطط  تنفيذ  يف  ت�صتمر 

باال�صتيطان  �ل��ق��د���س  �أه���ايل  ع��ل��ى  و�لت�صييق 

وجتريف  و�لقتل  و�الأ���ص��ر  �مل�صتمر  �ل�صرطاين 

�الر�������ص�����ي وق���ط���ع �ال����ص���ج���ار وم���ن���ع ق��ط��اف��ه��ا 

و�الع�����ت�����د�ء ع���ل���ى �مل���ق���اب���ر وح����رم����ة �الم������و�ت 

و�ل�صهد�ء.

�ل�صلطات  �ن  ���ص��ح��ايف  ت�صريح  يف  و����ص��اف 

حماكم  على  �صيا�صتها  يف  م�صتندة  �ال�صر�ئيلية 

�الب���رت���ه���اي���د �ال����ص���ر�ئ���ي���ل���ي���ة وق���و�ن���ي���ن���ه���ا غ��ر 

�ل��ع��امل��ي على  �ل�����ص��م��ت  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �ل�����ص��رع��ي��ة 

ذلك  يف  مب��ا  و�الن�صانية  �لقانونية  خروقاتها 

�لفل�صطينية  �الن�صانية  �ملنظمات  �صد  قر�ر�تها 

عن  ��صكاتها  بهدف  �إليها  �الرهاب  ُتهم  وتلفيق 

ف�صح جر�ئم �البرتهايد �ال�صر�ئيلي.

�ل�������ص���ر����ص���ة م��ن  �ل���ه���ج���م���ة  وق�������ال �ن ه������ذه 

خمططاته  تنفيذ  يف  �ال���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  �الح���ت���ال 

كني�س  ببناء  �ل��ب��دء  �ع��ان��ه  م��ع  متز�منة  ت��اأت��ي 

�أر���س  على  ��صر�ئيل(،  )ج��وه��رة  با�صم  م��زع��وم 

وق��ف��ي��ة ي���وج���د ف��ي��ه��ا ب���ن���اء ت���اري���خ���ي ����ص��ام��ي 

�الق�صى  �مل�صجد  عن  مرت   200 ح��و�يل  تبعد 

�ملبارك من جهته �لغربية، وهو تنفيذ ملخطط 

بتكلفة   2014 ع��ام  �صابقا  عليه  �مل�صادقة  مّت 

13 مليون دوالر �أمركي، ومب�صاحة  مقد�رها 

كني�صا  ت�صم  مربعاً،  مرت�ً   387 مقد�رها  بناء 

ومتحفا  �لتلمودية  �ل�صلو�ت  الإقامة  ومر�فق 

تلموديا مزيفا وخدمات عامة، ليكون من �أكرب 

�لُكن�س �ليهودية يف �لقد�س بعد كني�س �خلر�ب 

�ل�����ذي �أق���ي���م ه���و �الخ�����ر ع��ل��ى �أر������س و�أم�����اك 

م��وؤخ��ر�ً  �لعمل  وي��ت��م  م�صادرتها  مّت  مقد�صية 

ع��ل��ى �ع�����ادة ����ص��اح��ه ل��ي��ك��ون ت��ن��ف��ي��ذ� مل��ق��رتح 

�أنه يعجل يف �خلا�س  ��صر�ئيلي يزعم  حاخام 

زعمهم.  ح�صب  �لهيكل  وب��ن��اء  �مل�صيح  وجم��يء 

�ل��ق��د���س  يف  �ل��ق��دمي��ة  �ل��ب��ل��دة  �ن  �إىل  و�أ�����ص����ار 

تلمودية  ومدر�صة  كني�س  مائة  من  �أكر  ت�صم 

�إعمارها  على  ��صر�ئيل  تعمل  تهويدياً  ومركز�ً 

با�صتمر�ر. وجتديدها 

�ملزعوم  �لكني�س  هذ�  خطورة  �للجنة  و�أكدت 

����ص��اف��ة �ىل غ��ره م��ن �مل��ر�ك��ز �ل��ي��ه��ودي��ة، �لتي 

تاريخها  وحم��و  �لقد�س  ع��روب��ة  طم�س  حت��اول 

وه��وي��ت��ه��ا �ل��ع��رب��ي��ة )�ال���ص��ام��ي��ة و�مل�����ص��ي��ح��ي��ة( 

�ال���ص��ي��ل��ة، �الأم�����ر �ل����ذي ي��ق�����ص��ي ع��ل��ى �ل�����ص��ام 

�لدولتن  حل  ق��ر�ر  وينهي  �ملنطقة  يف  و�الأم��ن 

و�قامة �لدولة �لفل�صطينية وعا�صمتها �لقد�س 

تبنته  �ل��ذي   1967 ع��ام  ح��دود  على  �ل�صرقية 

�لقر�ر�ت �لدولية ومبادرة �ل�صام �لعربية.

�الردين  �مل����وق����ف  �إىل  �ل���ل���ج���ن���ة  و�أ�������ص������ارت 

�صاحبة  �لتاريخية  �لها�صمية  بقيادته  �لثابت 

�ال�صامية  �ملقد�صات  على  �لتاريخية  �لو�صاية 

�مل��د�ف��ع  �صيبقى  ح��ي��ث  �ل��ق��د���س،  يف  و�مل�صيحية 

عن فل�صطن و�لقد�س مهما كان �لثمن وبلغت 

�لت�صحيات بو�صفها ق�صية وطنية وقومية.

�ل�صرعية  �لعاملية  �ملنظمات  �للجنة  ودع��ت 

بتنفيذ  �لكفيلة  �الج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �صرعة  �ىل 

�ل�صلطة  ����ص��ر�ئ��ي��ل  ردع  �مل��ت�����ص��م��ن��ة  ق���ر�ر�ت���ه���ا 

�ل����ق����ائ����م����ة ب�����االح�����ت�����ال، ل�����وق�����ف ج���ر�ئ���م���ه���ا 

و�نتهاكاتها.

 كنعان: الُكنس االسرائيلية وتجريم المنظمات الحقوقية 
بالقدس رسالة تهويد وأسرلة

 امسية ادبية في قاعة بلدية اربد ضمن احتفاالت اربد عاصمة 
الثقافة العربية

 أمير ويلز يبدأ زيارة رسمية للمملكة 
16 تشرين الثاني

 المتقاعدين العسكريين 
تعلن عن بدء التقدم لالستفادة

 من المحفظة اإلقراضية

 مديرية األمن العام تحتفل بذكرى 
المولد النبوي

نب�ض البلد- عمان

 ي��ب��د�أ �صمو �الأم����ر ت�����ص��ارل��ز �أم���ر وي��ل��ز، 

تر�فقه �صمو دوقة كورنو�ل، زيارة ر�صمية �إىل 

�لثاين،  ت�صرين  �ل�صاد�س ع�صر من  �ململكة يف 

�لثاين  ع��ب��د�هلل  �مللك  جالة  خالها  يلتقي 

وجالة �مللكة ر�نيا �لعبد�هلل.

و�أمر ويلز عاقات  �مللك  ويبحث جالة 

�ل�����ص��د�ق��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة و�مل��م��ي��زة ب��ن �ململكة 

حيث  �مل��ت��ح��دة،  و�ململكة  �لها�صمية  �الأردن��ي��ة 

عام  مئة  مب��رور  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ململكتان  حتتفل 

على �لعاقات �لثنائية.

دوقة  و�صمو  ت�صارلز  �الأمر  �صمو  و�صيزور 

تعمل يف  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  م��ن  ع��دد�  ك��ورن��و�ل 

�ملحافظة على  يدعمانها، مثل  �لتي  �ملجاالت 

�لبيئة، وتعزيز �حلو�ر بن �الأديان، و�حلفاظ 

�ل�صباب، ومتكن  ق��در�ت  وبناء  �ل��رت�ث،  على 

�ملر�أة، ودعم �لاجئن و�ملجتمعات �مل�صت�صيفة 

م��ن خ���ال ت��وف��ر ف��ر���س �ل��ت��دري��ب و�لعمل 

لهم.

نب�ض البلد- عمان

 �علنت �ملوؤ�ص�صة �القت�صادية و�الجتماعية 

للمتقاعدين �لع�صكرين و�ملحاربن �لقدماء، 

�م�س �الثنن، عن بدء ��صتقبال تقدمي طلبات 

�ل�صغرة  �الإن��ت��اج��ي��ة  ل��ل��م�����ص��اري��ع  �ل��ق��رو���س 

»�مل��ح��ف��ظ��ة �الإق���ر�����ص���ي���ة« ل��ل��م��رح��ل��ة �ل��ر�ب��ع��ة 

�لثاين  ت�صرين  �صهر  م��ن  �الأول  م��ن  �ع��ت��ب��ار� 

�ملقبل.

�ملتقاعد  �ل��ل��و�ء  �ملوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  وق��ال 

�لدكتور �إ�صماعيل �ل�صوبكي �إن خدمة متويل 

�مل�صاريع �ل�صغرة من �أبرز �خلدمات �ملقدمة 

بتقدمي  و�ملتمثلة  �لع�صكرين،  للمتقاعدين 

�الإ���ص��ام��ي��ة  �ل�صريعة  وف���ق  مي�صرة  ق��رو���س 

�ملنوي  �أو  �لقائمة  �ل�صغرة  �مل�صاريع  لدعم 

�إن�صاوؤها.

ه������ذه �خل���دم���ة  �����ص����اأن  م����ن  �أن  و�������ص�����اف 

�مل�صاهمة يف عملية �لتنمية وتطوير �لقدر�ت 

�لدخل  ذو�ت  �الأ���ص��ر  دخ��ل  وزي���ادة  �الإنتاجية، 

لهذه  �ملعي�صي  �مل�����ص��ت��وى  وحت�����ص��ن  �مل���ح���دود، 

�ل�صريحة �ملهمة من �أبناء هذ� �لوطن، و�إيجاد 

�لفقر  فر�س عمل لهم، و�حلد من ظاهرتي 

و�لبطالة.

و�أو���ص��ح��ت �مل��وؤ���ص�����ص��ة يف ب��ي��ان �أن ب��اإم��ك��ان 

�لر�غبن باال�صتفادة من �ملحفظة �الإقر��صية 

وتقدمي  و�ل�صروط  �لتفا�صيل  على  �الط��اع 

�لطلب م��ن خ��ال زي���ارة �مل��وق��ع �الإل��ك��رتوين 
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و�لدخول �إىل �خلدمات �الإلكرتونية »متويل 

�مل�صاريع �ل�صغرة«.

و��صارت �إىل �أن تقدمي طلب �ال�صتفادة من 

 14 خال  يبد�أ  �الإقر��صية  �ملحفظة  متويل 

يوما �عتبار� من مطلع �ل�صهر �ملقبل وال تقبل 

�أية طلبات بعد هذ� �لتاريخ.

نب�ض البلد- عمان

 �حتفلت مديرية �الأمن �لعام، �ليوم �الثنن، 

مدير  بح�صور  �ل�صريف  �لنبوي  �ملولد  بذكرى 

�الأم����ن �ل��ع��ام �ل���ل���و�ء �ل��رك��ن ح�صن �حل��و�مت��ة 

وعدد من �صباط و�صباط �صف و�أفر�د �ملديرية.

وق���ال م�صاعد م��دي��ر �الأم����ن �ل��ع��ام ل����اإد�رة 

و�ل���دع���م �ل��ل��وج�����ص��ت��ي �ل��ع��م��ي��د �ل��رك��ن �ل��دك��ت��ور 

معت�صم �بو �صتال يف كلمة �ألقاها بهذه �ملنا�صبة، 

�إن »�إح��ي��اء ه��ذه �ل��ذك��رى �ل��ع��ط��رة مب��ول��د خر 

�لب�صرية و�صيدها �صلى �هلل عليه و�صلم، تعزز يف 

نفو�س �أبناء وبنات �الأمن �لعام ف�صائل و�صمائل 

وتر�صخ  و���ص��ل��م،  عليه  �هلل  �صلى  حم��م��د  �ل��ن��ب��ي 

و�لنهج  �الإ����ص���ام،  بها  ج��اء  �ل��ت��ي  �لقيم  لديهم 

�لذي خطه �لنبي يف كل جو�نب �حلياة«.

منت�صبي  »�أن  ���ص��ت��ال،  �ب���و  �ل��ع��م��ي��د  و�أ����ص���اف 

م��دي��ري��ة �الأم���ن �ل��ع��ام ي��رف��ع��ون ب��ه��ذه �ملنا�صبة 

�لها�صمية  �جل��ال��ة  �صاحب  ح�صرة  م��ق��ام  �إىل 

�مللك عبد �هلل �لثاين �أ�صمى �آيات �لوالء، ونحن 

خر  �الأع��ظ��م  �لها�صمي  ج���ّده  م��ي��اد  ن�صتذكر 

و�لهد�ية  للنور  �صعاعاً  ج��اء  �ل��ذي  وه��و  �لب�صر، 

�أر�ده����ا �هلل ع��ز وج��ل للب�صرية  و�ل��رح��م��ة �ل��ت��ي 

كانت  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  ومب��ول��ده  جمعاء، 

ب���د�ي���ة �ال���ص��ط��ف��اء و�الخ���ت���ي���ار ل��ي��ك��ون ر���ص��ول 

منطلق  ولي�صبح  للب�صرية،  و�لهد�ية  �لرحمة 

�ل��ر���ص��ال��ة �الإ���ص��ام��ي��ة م��ن ع��ري��ن ب��ن��ي ه��ا���ص��م، 

لتبقى على مر �لزمان جمد�ً للها�صمين ومنارة 

للم�صلمن ورحمة للعاملن«.

نب�ض البلد-  فرح مو�سى

�قيمت ليلة �م�س يف قاعة موؤمتر�ت بلدية 

�رب�����د �ل���ك���ربى �م�����ص��ي��ة �دب���ي���ة مل��ج��م��وع��ة من 

�الديبات بعنو�ن » يف ظل ت�صرين« حيث نظمت 

م���ب���ادرة �رب����د ت��ق��ر�أ ه���ذه �الم�����ص��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون 

و�ل��د�ئ��رة  �رب���د  حمافظة  ثقافة  م��دي��ري��ة  م��ع 

�لثقافية يف �لبلدية وم�صروع �ملئة كاتب وكان 

�لثقافة  عا�صمة  �رب��د  �ح��ت��ف��االت  �صمن  ذل��ك 

�لعربية .

�ملبادرة حممود �لعاونة  ��صار رئي�س  حيث 

خ���ال ه���ذه �الم�����ص��ي��ة �ل��ت��ي �د�رت���ه���ا �الدي��ب��ة 

�ل�����ص��ب��اب يف  دور  �ه��م��ي��ة  �مل���ب���ارك �ىل  �م�����اين 

�����ص���ت���م���ر�ر �حل����رك����ة �ل���ث���ق���اف���ي���ة وجت���دي���ده���ا 

�الف��ك��ار �خلاقة  ط��رح  خ��ال  ، من  و�حيائها 

وبث روح �لعمل و�لت�صارك فيما بينهم.

كلمة  �صبيب  م��ن��ال  �حل��ف��ل  ر�ع��ي��ة  وق��دم��ت 

�مل���ج���االت  �مل��������ر�أة يف  دور  ع����ن  ف��ي��ه��ا  حت���دث���ت 

باالديبات  ��صادت  وقد   ، �الدب  ومنها  �ملختلفة 

�لثقافية مبحافظة  �مل�صاركات يف دعم �حلركة 

�ربد ودورهم برفع �مل�صتوى �لثقايف يف �ململكة 

.

ول���ف���ت���ت رئ��ي�����ص��ة م���ن���ت���دى ح���ائ���ط �مل��دي��ن��ة 

�ل��ه��ام  �مل�����ر�أة  زي��ن��ب حم��م��د �ىل دور  �الدي���ب���ة 

�الدب��ي��ة  �مل��ن��ت��دي��ات  �الدب����ي����ة، ودور  ب��امل�����ص��رة 

�لثقافية  �حلركة  بدعم  �ملحافظة  يف  �ملنت�صرة 

وتطورها.

جمموعة  �لعز�م  غ��ادة  �الديبة  قدمت  وقد 

نذكر  �الم�صية  خ��ال  �الدب��ي��ة  ن�صو�صها  م��ن 

مر  على   « ن�س  يف  �لوجود  عانق  �خلتام  منها 

�لع�صور«.

�لتهتموين قدمت ن�صا  بينما �الديبة بتول 

من  جمموعة  عن  عبارة  وه��و  �ل�صتاء  بعنو�ن 

عدة مقاطع �دبية حتدثت عن ت�صل�صل �حد�ث 

حياة �لفتاة �لتي �نقلبت حياتها ب�صبب �ل�صتاء 

ر��صا على عقب.

بعنو�ن  ن�صا  من�صي  �من���ار  �الدي��ب��ة  و�ل��ق��ت 

ود�ئ��رة  �نا  وه��ذه  �مي  يا  و�خربيني   ، �حبيني 

حمكمة.

وقدمت �الديبة رو�ن قو��صمة عدة ن�صو�س 

منها �بنة �للغة  حتدثت فيها عن قيمة �للغة 

�ل��ع��رب��ي��ةوحل��ن �الن���ت���ظ���ار وه����و م�����ص��ه��د ل��ق��اء 

�ل�صمت  ،وف��ت��اة  �صنو�ت  غ��ي��اب  بعد  حمبوبن 

�الحبة  غدر  ت�صتكي  فتاة  عن  يتحدث  �ل��ذي   ،

مع  �صابقة  جت��رب��ة  ل��ه  ب��اأن  حكيم  عليها  وي��رد 

�الحبة وكيف غادرو� حياته .

و�مين  �لتهتموين  موؤيد  �ملو�صيقان  وعزف 

مقطوعات  و�جليتار  �ل��ع��ود  باألتي  �صهاي  �ب��و 

مو�صيقية جميلة  .

ويف خ��ت��ام �حل��ف��ل ك���رم �ل��ع��اون��ة ور�ع��ي��ة 

يف  �مل�����ص��ارك��ات   �الدي��ب��ات  جميع  �صبيب  �حلفل 

�الم�صية.
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 مطالبة بتسريع عملية ايصال الغاز للمناطق الصناعية
 في العاصمة

نب�ض البلد- عمان

ل��غ��رف��ة �صناعة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة   ط��ال��ب��ت 

ع���م���ان، خ���ال اج��ت��م��اع��ه��ا ال�����س��ن��وي ال��ع��ادي 

عملية  بت�سريع  الأح���د،  م�ساء  عقدته  ال��ذي 

وامل�سانع  ال�سناعية  للمناطق  الغاز  اي�سال 

بالعا�سمة عمان باأقل الكلف.

واأك������دوا خ����ال الج���ت���م���اع ال����ذي ت��راأ���س��ه 

رئ��ي�����س ال��غ��رف��ة امل��ه��ن��د���س ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ر، 

الطاقة  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  م�سكلة  ح��ل  ���س��رورة 

لتناف�سية  الأك��ر  املعيق  تعتر  التي  باململكة 

الت�سدير  وجلهة  حمليا  الأردن��ي��ة  ال�سناعة 

لأ�سعار  املتوقع  الرت��ف��اع  ���س��وء  يف  وبخا�سة 

عامليا. النفط 

وح�������س���ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ل���ل���غ���رف���ة ام�����س 

اأه��م��ي��ة وح��دة  ع��ل��ى  الهيئة  ���س��ددت  الث��ن��ن، 

ال�سف التي يعي�سها القطاع ال�سناعي حاليا، 

التي حتققت  الإدارية  النجاحات  اإىل  م�سرة 

خال جائحة فرو�س كورونا.

 2020 اإن  اجل���غ���ب���ر  امل���ه���ن���د����س  وق������ال 

جراء  ال�سناعين  على  ا�ستثنائيا  عاما  ك��ان 

كبر  ملكي  اه��ت��م��ام  راف��ق��ه  ك��ورون��ا،  جائحة 

ب��ال��ق��ط��اع م���ن خ����ال ت��وج��ي��ه��ات م�����س��ت��م��رة 

من  للعديد  ميدانية  وزيارات  جلان  وت�سكيل 

امل�سانع، تبعه زخم حكومي لت�سهيل الأعمال 

تواجه  التي  وال�سعوبات  العقبات  ومعاجلة 

امل�سنعن.

قدرته  اأثبت  ال�سناعي  القطاع  اأن  وا�ساف 

على تلبية احتياجات ال�سوق املحلية من ال�سلع 

ال�ستقرار  ع��دم  حالة  من  بالرغم  الأ�سا�سية، 

والطلب  العاملية،  التزويد  �سا�سل  �سادت  التي 

العايل حمليا وعامليا على خمتلف اأنواع ال�سلع 

النهائية اأو مدخات الإنتاج.

نق�سا  ت�سهد  مل  املحلية  ال�سوق  اأن  وب��ن 

من اأي �سلعة، فيما كان عامل الثبات الن�سبي 

كبر  ح��د  اإىل  اأ�سهمت  ق��وة  نقطة  ل��اأ���س��ع��ار 

ال�سناعة  ع��ن  النمطية  ال�����س��ورة  حت��وي��ل  يف 

اآخ����ر م��ن الق���ب���ال على  ���س��ك��ل  الأردن���ي���ة اإىل 

منتجاتها. �سراء 

عمل  ال��غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  اأن  واو����س���ح 

ع���ل���ى ت�����س��ه��ي��ل ال��ت��ن��ق��ل م���ن خ����ال اإ����س���دار 

ت�����س��اري��ح ال��ت��ن��ق��ل ال���ورق���ي���ة والإل���ك���رون���ي���ة 

اأو م����ن خ���ال  ال���غ���رف���ة  �����س����واء م����ن خ�����ال 

امل�����س��اه��م��ة يف ت���ط���وي���ر امل��ن�����س��ة احل��ك��وم��ي��ة 

اإىل  التنقل،  لت�ساريح   )Stay Home(

القطاع  بعمل  �سلة  ذات  اأخ��رى  جهود  جانب 

ال�سناعي.

اإط�����اق  ���س��ه��د  امل���ا����س���ي  ال����ع����ام  اأن  وب�����ن 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة مل��ن��ظ��وم��ة )���س��ن��ع يف 

الأردن��ي��ة  ال�سناعة  ح�سة  ل��زي��ادة  الأردن(، 

بالأ�سواق  ح�سورها  وتعزيز  املحلية  بال�سوق 

ال��ت�����س��وي��ق��ي  الداء  وت���ط���وي���ر  ال��ت�����س��دي��ري��ة 

ال�سناعية. لل�سركات  والرويجي 

عمل  الغرفة  اإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  ولفت 

خ���ال ال��ع��ام امل��ا���س��ي ع��ل��ى ت��اأ���س��ي�����س جمل�س 

�سيدات الأعمال ال�سناعيات لتقوية الروابط 

دوره��ن يف  واب��راز  الأردنيات  ال�سناعيات  بن 

عجلة  يف  وم�ساهمتهن  ال�سناعي  ال��ن�����س��اط 

الوطني. القت�ساد 

م�����س��اورات��ه��ا  وا����س���ل���ت  ال���غ���رف���ة  اأن  وزاد، 

م���ع جم��ل�����س��ي ال����ن����واب والأع�����ي�����ان وال��ل��ج��ان 

من  العديد  ح��ول  املعنية،  وال����وزارات  فيهما 

ال�سريبية  القت�سادية  القوانن  الت�سريعات 

بخ�سو�سها  ماحظاتها  وق��دم��ت  وامل��ال��ي��ة، 

الكرى  عمان  اأمانة  قوانن  م�ساريع  ومنها 

املبيعات  على  العام  ال�سريبة  قانون  ومعدل 

ونظام احلوافز والأن�سطة القت�سادية.

�سناعة  اأن  اإىل  اجلغبر  املهند�س  واأ���س��ار 

ع��م��ان وف���رت خ��ال ال��ع��ام امل��ا���س��ي جمموعة 

م����ن ال����رام����ج وامل�������س���اري���ع ال���داع���م���ة ال��ت��ي 

اأبرزها  �سناعية،  �سركة   29 منها  ا�ستفادت 

�سهادات  على  للح�سول  امل�سانع  دعم  برنامج 

اإدارة اجل��ودة  ال��دول��ي��ة لأن��ظ��م��ة  امل��وا���س��ف��ات 

امل�سانع  دع��م  وب��رن��ام��ج  وال�����س��ام��ة،  والبيئة 

املطابقة  و���س��ه��ادات  ع��ام��ات  على  للح�سول 

امل��ح��ل��ي��ة وال����دول����ي����ة، ب���الإ����س���اف���ة ل���ل���دورات 

ال���ت���دري���ب���ي���ة م����ن خ�����ال امل���ع���ه���د الأوروب��������ي 

الأردين لتطوير الأعمال )ايجابي(.

وح�����س��ر الج���ت���م���اع ال�����ذي ج����رى خ��ال��ه 

ل��ل��ع��ام  والإداري  امل����ايل  ال��ت��ق��ري��ري��ن  اإق������رار 

اأحمد  الغرفة  رئي�س  نائب   ،2020 املا�سي 

�سعد  الإدارة  جم��ل�����س  واأع�������س���اء  اخل�����س��ري 

�سختيان  ال��ق�����س��راوي ودمي���ا  ي��ا���س��ن ومت��ي��م 

وال���دك���ت���ور اي����اد اأب����و ح��ل��ت��م وزك���ري���ا ال��ف��ق��ي��ه 

زهران. وا�سماعيل 

وزير العمل يبحث مع السفيرة 
البريطانية التعاون المشترك

 اتفاقية بين أورنج األردن 
ومعرض سوفكس

 البريد األردني يطرح إصدارات جديدة 
من الطوابع التذكارية

 الطاقة: استمرار ارتفاع أسعار 
المشتقات النفطية عالميًا 

نب�ض البلد- عمان

 بحث وزير العمل نايف ا�ستيتية خال 

لقائه، ام�س الثنن، ال�سفرة الريطانية 

بن  التعاون  براند،  بريجيت  اململكة  لدى 

املتعلقة  امل��ج��الت  يف  ال�سديقن  البلدين 

العمل. ب�سوؤون 

ال�������وزارة ح��ري�����س��ة  اأن  ا���س��ت��ي��ت��ي��ة  واأك�����د 

الدول  مع  والت�سبيك  التعاون  تعزيز  على 

مبا  بريطانيا،  ومنها  ل���اأردن،  ال�سديقة 

ي���خ���دم م�����س��ال��ح ال��ب��ل��دي��ن، م�������س���ددا على 

لل�سباب،  والتقني  املهني  التعليم  اأه��م��ي��ة 

وت��وع��ي��ة الأه�����ل ب��اأه��م��ي��ة ه���ذا ال���ن���وع من 

وان��اث��ا  ذك����ورا  اأب��ن��ائ��ه��م  مل�ستقبل  ال��ت��ع��ل��ي��م 

من  ليتمكنوا  وتدريبهم  تاأهيلهم  بهدف 

ال��ازم��ة لدخول  امل��ه��ارات  احل�����س��ول على 

العمل. �سوق 

جهود  ب��ران��د  ال�سفرة  ثمنت  ب��دوره��ا، 

كورونا  تداعيات  من  للتخفيف  احلكومة 

على �سوق العمل، موؤكدة دعمها لأي تعاون 

م��ع ال����وزارة يف اإط���ار ال��ع��اق��ات ال��وط��ي��دة 

التي تربط بن البلدين ال�سديقن.

نب�ض البلد- عمان

اتفاقية رعاية مع  الأردن  اأورجن   وقعت 

العمليات  م��ع��دات  وم��وؤمت��ر  معر�س  �سركة 

مبوجبها  تقوم  الأردن،  اخلا�سة/�سوفك�س 

الوىل ب��رع��اي��ة م��ع��ر���س وم���وؤمت���ر ال��ذك��اء 

والأمن  الدفاع  تكنولوجيا  يف  ال�سطناعي 

ال�سهر  ن��ه��اي��ة  �سيعقد  ال����ذي  ال�����س��ي��راين 

احلايل.

وح�سب بيان �سحفي عن اأورجن الأردن، 

ام�����س الث��ن��ن، وق���ع الت��ف��اق��ي��ة م��دي��ر ع��ام 

املهند�س  العميد  الأردن،  �سوفك�س  معر�س 

للقطاع  التنفيذي  واملدير  البطران،  اأمي��ن 

الأردن  اأورجن  يف  وال�������س���رك���ات  امل��وؤ���س�����س��ي 

املهند�س �سامي �سمرات.

اأورجن  ت��ع��ر���س  الت���ف���اق���ي���ة،  ومب���وج���ب 

ح��ل��ول  م����ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  جم���م���وع���ة  الأردن 

الأك��ر  والت�����س��الت  املعلومات  تكنولوجيا 

املعر�س  خ���ال  املحلية  ال�����س��وق  يف  ت��ط��وراً 

ي��ت��ن��اول  ال����ذي  امل��ع��ر���س  م��ت��ط��ل��ب��ات  لتلبية 

حلول  اإي��ج��اد  يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  دور 

حيوية يف الدفاع والتحول الرقمي والبنية 

ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ب���ي���ان���ات ال�����س��خ��م��ة وحت��ل��ي��ل 

ال���ب���ي���ان���ات والأم�������ن ال�������س���ي���راين وح��م��اي��ة 

البيانات وغرها.

وقال �سمرات اإن »�سراكتنا الطويلة مع 

واأن  خا�سة  خمتلفة،  دللت  لها  �سوفك�س 

على  ترتكز  ل�سوفك�س  التابعة  امل���وؤمت���رات 

موا�سيع  وت�سم  عاملية  �سبغة  ذات  حم��اور 

تلقى اهتماماً من جميع الدول على راأ�سها 

ال�سطناعي«،  وال��ذك��اء  ال�سيراين  الأم��ن 

جتربة  بتوفر  تلتزم  اأورجن  اأن  اإىل  لف��ت��اً 

ب��ت��ط��وره��ا  ذات ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة وت�����س��اه��ي 

التقدم العاملي ل�سركائها.

نب�ض البلد- عمان

الث��ن��ن،  ام�����س  الأردين،  ال���ري���د  اع��ل��ن   

الطوابع  م��ن  اإ���س��داري��ن جديدين  ع��ن ط��رح 

من  اعتبارا  للجمهور  بيعها  يبداأ  التذكارية 

�سباح يوم غد الثاثاء.

الأردين  للريد  الإع��ام��ي  الناطق  وق��ال 

زهر العزة يف ت�سريح �سحفي اليوم الثنن، 

املو�سيقية(،  )الآلت  ه��و  الأول  الإ���س��دار  اإن 

يتكون من ع�سرة طوابع ب�سكل �سيت يحتوي 

ع��ل��ى ع�����س��ري��ن ط��اب��ع��ا، وت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة ال��ط��اب��ع 

اإجمالية تبلغ  الواحد ثاثن قر�سا، وبقيمة 

ال��ي��وم  اإىل مغلف  ب��الإ���س��اف��ة  دن��ان��ر،  ث��اث��ة 

ون�سف  دنانر  بقيمة ثاثة  لاإ�سدار  الأول 

مع جمموعة الطوابع.

اأم���ا ال����س���دار ال��ث��اين ب��ع��ن��وان )م��ائ��ة ع��ام 

على اأول طابع بريدي يف امارة �سرق الأردن( 

�سيت  ميني  ب�سكل  واح���دة  فئة  م��ن  فيتكون 

مغلف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  واح���د،  دي��ن��ار  وبقيمة 

اليوم الأول لاإ�سدار بقيمة دينار ون�سف مع 

جمموعة الطوابع.

على هذه  اأن��ه ميكن احل�سول  اإىل  وا���س��ار 

الطوابع واملواد املتعلقة بها من ق�سم الطوابع 

بجانب  املقابلن  يف  الكائن  الريد  مبنى  يف 

بريد  وم��دي��ري��ة  والتلفزيون،  الإذاع����ة  مبنى 

العا�سمة من خال مكاتب بريد جبل عمان 

واللويبدة وو�سط البلد ومكة مول والعبديل، 

بالإ�سافة اإىل مكتب بريد اإربد املركزي.

نب�ض البلد- عمان

يف  النفطية  امل�ستقات  اأ���س��ع��ار  ارتفعت   

من  الثالث  الأ���س��ب��وع  يف  العاملية  الأ���س��واق 

مع  م��ق��ارن��ة  احل���ايل  الأول  ت�سرين  �سهر 

الثاين وفقا  الأ�سبوع  اأ�سعارها يف  معدلت 

وال���روة  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأعلنتها  لبيانات 

املعدنية اليوم الثنن.

وبح�سب البيانات �سجل البنزين اأوكتان 

834 دولرا للطن مقارنة  بلغ  �سعرا   90
مع معدل �سعره يف الأ�سبوع الثاين والذي 

بلغ 809.5 دولر وبن�سبة ارتفاع بلغت 3 

باملئة، كما �سجل �سعر البنزين اأوكتان 95 

مقابل  للطن  دولر   869.6 بلغ  ���س��ع��راً 

الثاين  الأ�سبوع  امل�سجل  دولر   833.8
وبن�سبة ارتفاع بلغت 4.3 باملئة.

 714.9 من  ال��دي��زل  �سعر  ارتفع  كما 

وبن�سبة  دولر   722.8 اىل  للطن  دولر 

�سعر  ارتفع  كما  باملئة،   1.1 بلغت  ارتفاع 

اىل  ل��ل��ط��ن  دولر   747.4 م����ن  ال����ك����از 

755.4 دولر وبن�سبة ارتفاع بلغت 1.1 
باملئة. اأما �سعر زيت الوقود فقد انخف�س 

 480 اىل  ل��ل��ط��ن  دولر   503.4 م���ن 

دولرا للطن وبن�سبة انخفا�س بلغت 4.6 

باملئة.

ال��غ��از  �سعر  ا�ستمر  اأخ����رى  ن��اح��ي��ة  م��ن 

الأول  ت�سرين  �سهر  يف  امل�����س��ال  ال��ب��رويل 

مع  م��ق��ارن��ة  ل��ل��ط��ن  دولر   796.3 ع��ن��د 

�سعره امل�سجل يف �سهر اأيلول املا�سي والذي 

بلغت  ارت��ف��اع  وبن�سبة  دولر   664.7 بلغ 

باملئة.  19.8
و���س��ج��ل ���س��ع��ر خ���ام ب��رن��ت يف الأ���س��ب��وع 

ال���ث���ال���ث م���ن ال�����س��ه��ر احل�����ايل ���س��ع��را بلغ 

 83.9 م��ق��اب��ل  ل��ل��رم��ي��ل  دولر   84.7
دولر امل�سجل يف الأ�سبوع الثاين من �سهر 

ت�سرين الأول احلايل.

نب�ض البلد- عمان

اأكد اقت�ساديون وخراء، اأن متكن ال�سباب 

اق��ت�����س��ادي��اً ي��ت��ط��ل��ب اله���ت���م���ام مب�����س��روع��ات 

ال���ت���خ���رج اجل���ام���ع���ي���ة امل���م���ي���زة ال���ت���ي ت���وائ���م 

حلل  وتوظيفها  احل����ايل،  الع�سر  متطلبات 

والإب����داع  ال��ري��ادة  الق��ت�����س��ادي��ة،ع��ر  امل�ساكل 

والبتكار.

واأ�����س����اروا يف اأح���ادي���ث م���ع وك���ال���ة الأن���ب���اء 

حا�سنات  اإن�ساء  �سرورة  اإىل  )ب��را(  الأردنية 

تتبنى وت�ستقطب اأفكار ال�سباب وم�سروعاتهم، 

واملجتمع،  القت�ساد  تخدم  منتجات  لت�سبح 

والإج�����راءات  الت�سريعية  امل��ن��ظ��وم��ة  وت��ع��دي��ل 

احلكومية، وا�ستحداث برامج متويلية مي�سرة 

املدد والفوائد، ول�سيما مب�سروعات ال�سباب.

اأن  النابل�سي  حممد  ال�سباب  وزي���ر  واأك���د 

م��ع متطلبات  التعليم  ت���واوؤم خم��رج��ات  ع��دم 

����س���وق ال���ع���م���ل، وع�����دم ت���وف���ر راأ�������س امل�����ال مع 

املوارد،  و�سح  امل�سروعات،  واأ�سحاب  الريادين 

وع�����دم ال����س���ت���ق���رار ب��امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

ال��ن��اظ��م��ة ل��ا���س��ت��ث��م��ار وت���داع���ي���ات ج��ائ��ح��ة 

البطالة  ن�سب  لرت��ف��اع  اأ�سباب  كلها  ك��ورون��ا، 

ت�سهم  ال���وزارة  اأن  النابل�سي  وب��ن  الأردن.  يف 

الأ���س��ب��اب، من  ه���ذه  م��ن  بالتخفيف  ب��دوره��ا 

اململكة،  يف  م��وزع��ة  �سبابي  م��رك��ز   201 خ��ال 

وت���ق���دم ب���رام���ج لم��ن��ه��ج��ي��ة ت��ك�����س��ب ال�����س��ب��اب 

بالتعليم  تتوفر  ل  وعملية  حياتية  م��ه��ارات 

ت��ف��ت��ق��ر  امل��م��ل��ك��ة  اأن  اإىل  واأ������س�����ار  امل���ن���ه���ج���ي. 

تلزم  التي  وامل���واد اخل���ام،  امل���وارد  للعديد م��ن 

ال�ستقرار  عدم  بظل  ال�سخمة،  ال�ستثمارات 

ل��ل��م��واد اخل��ام  العاملية  ب��الأ���س��ع��ار وال��ت��ع��رف��ات 

اإ�سافة  ال�ستثمار  على  يوؤثر  »ما  النفط  مثل 

لفقدان جزء من الدخل ال�سياحي، كاأحد اأهم 

اإىل  ولفت  اجلائحة«.  خ��ال  الدخل  م�سادر 

واأثرها  كورونا  جلائحة  املرافقة  الظروف  اأن 

على القت�ساد والأعمال وال�سركات ال�سغرة 

وامل��ت��و���س��ط��ة، ك��ان��ت غ��ر م��ت��وق��ع��ة، اإذ اأ���س��ارت 

والعاملية  املحلية  والدرا�سات  التقارير  معظم 

بانخفا�س  توقعات  اإىل  اجلائحة،  دخول  قبل 

املقبلة.  الع����وام  يف  ب�����الأردن  ال��ب��ط��ال��ة  ن�سب 

ملتقيات  تنفذ  ال���وزارة  اأن  النابل�سي  واأ���س��اف 

يتم  ال�سباب،  والريادين  للمبتكرين  وطنية 

الريادية،  امل�سروعات  اأفكار  تلقي  من خالها 

ومن ثم اإحلاق ال�سباب يف التدريبات الازمة 

ل�سياغة مقرحات امل�سروعات واإعداد خطط 

وتعر�س  الت�سويق،  واآل��ي��ات  وامل��وازن��ات  العمل 

الفائزين  تقرر  اأمام جلان حتكيمية  اأفكارهم 

م��ن��ه��م مب��ب��ال��غ م��ال��ي��ة مت��ك��ن��ه��م م���ن اإن�����س��اء 

امل�سروع  ل�ساحب  الدخل  لتحقيق  م�سروعهم 

الت�سغيل  ف��ر���س عمل لأق��ران��ه��م ع��ر  وخ��ل��ق 

لوج�ستياً  ودعمهم  الأق���ران،  وت�سغيل  الذاتي 

ومعرفياً واإدارياً لإجناح م�سروعاتهم.

م����ن ج���ان���ب���ه، اأك������د اخل���ب���ر الق���ت�������س���ادي 

املهند�س مو�سى ال�ساكت، اأن ال�سباب يحملون 

ت�ستدعي  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  مهمة  اأف��ك��اراً 

قلة  بظل  الب��ت��ك��ار،  على  وت�سجيعهم  دعمهم 

واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعن  يف  العمل  فر�س 

كاهما  الفكرة،  و�ساحب  امل�ستثمر  اأن  مبينا 

يبحثان عن م�سروعات �سغرة ناجحة، توفر 

بظل  وظيفة  ع��ن  البحث  ع��ن��اء  ال�سباب  على 

ن�سب مرتفعة للبطالة، مع �سرورة دعمها ملا 

جتذبه من ا�ستثمارات لاقت�ساد الوطني.

بدوره، قال رئي�س هيئة �سباب كلنا الأردن، 

الأردن  ال�سباب يف  اإن  الزواهرة،  الرحيم  عبد 

وامل��ن��ط��ق��ة ع��م��وم��اً، ت���اأث���روا �سلبا ب��ح��ال��ة ع��دم 

ال���س��ت��ق��رار الق��ت�����س��ادي، ال��ت��ي ت��واج��ه العامل 

ك��ورون��ا، م�سيفا ان »نحو  ك��ك��ل، يف ظ��ل وب���اء 

ال�سباب،  فئة  من  هم  الأردين،  املجتمع  ثلثي 

القت�سادية،  ب��ال��ت��غ��رات  ت��اأث��راً  الأك���ر  وه��م 

ب��ظ��ل ع����دم م���واءم���ة خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م مع 

متطلبات �سوق العمل، والذي بدوره رفع عدد 

الباحثن عن وظائف«.

واأكد �سرورة البحث عن ا�ستثمارات واعدة، 

ت��رف��د الق��ت�����س��اد ب��وظ��ائ��ف ج���دي���دة، واإي��ج��اد 

�سراكة حقيقية بن القطاعن العام واخلا�س، 

كحل  والتقني  املهني  التدريب  نحو  والتوجه 

اإن�ساء  نحو  ال�سباب  وتوجيه  للبطالة،  جزئي 

هذه  ومتويل  ومتو�سطة،  �سغرة  م�سروعات 

الأفكار من خال منح متويلية، انطاقاً من 

اإياء  ب�سرورة  امللكية  الروؤية  ترجمة  �سرورة 

واأ���س��ار  ك��ب��رة.  اأه��م��ي��ة  التمكن الق��ت�����س��ادي 

اأع���دادا كبرة ج��دا من  اأن هناك  اإىل  ال���زوارة 

حملة  ول�سيما  عمل،  ع��ن  الباحثن  ال�سباب 

وال��راك��دة،  امل�سبعة  بالتخ�س�سات  ال�����س��ه��ادات 

وم���ا ي�����س��ت��دع��ي وق���ف ق��ب��ول ال��ط��ل��ب��ة يف ه��ذه 

التخ�س�سات، لفتا اإىل اأن حالة عدم ال�ستقرار 

يف املنطقة وموجات اللجوء، اأوجدت حالة من 

حتدياً  و�سكلت  الأردنية،  العمالة  مع  املناف�سة 

اأمام ال�سباب.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ع�����س��و جل��ن��ة ال�����س��ب��اب يف 

ال�سيا�سية،  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة 

ل��اإ���س��اح  ُب���ع���د  اأه�����م  اإن  اهلل،  ف����رج  ع��ب��ي��دة 

م�سيفا  القت�سادي،  الإ�ساح  هو  ال�سيا�سي، 

الإ���س��اح  اأ�سا�سها  اإ�ساحية  عملية  اأي  »اإن 

يف  القت�سادي  النفوذ  اإع���ادة  واأن  ال�سيا�سي، 

الدولة يتم من خال قانون النتخاب«. وبن 

لل�سباب،  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ت��خ��رج  م�����س��روع��ات  اأن 

ول�سيما بالتخ�س�سات الهند�سية وتكنولوجيا 

امل��ع��ل��وم��ات، ت��وؤك��د ���س��رورة اله��ت��م��ام بالبحث 

ال��ع��ل��م��ي وخم���رج���ات امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

وال��ت��ع��اط��ي م��ع��ه��ا ك��ردي��ف اق��ت�����س��ادي، ميكن 

ال�ستثمار فيه يف حال تبنيها.

 تمكين الشباب اقتصاديًا يتطلب تبني أفكارهم وتعديل التشريعات وتوفير التمويل

نب�ض البلد- عمان

قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�سي  جمل�س  اق��ر   

للهيئة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة  الت�������س���الت، 

لاأعوام 2021-2024.

وت�����س��م��ن��ت اخل���ط���ة ن��ت��ائ��ج حت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ئ��ة 

ال���داخ���ل���ي���ة واخل���ارج���ي���ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة واخل����ي����ارات 

والر�سالة  والروؤية  والتوجهات  ال�سراتيجية 

ال�سراتيجية  واخل��ارط��ة  اجلوهرية  والقيم 

الثاثة  العوام  خال  تنفيذها  املنوي  للهيئة 

القادمة.

وقال رئي�س جمل�س مفو�سي الهيئة الدكتور 

غازي اجلبور اإن التوجه ال�سراتيجي للهيئة 

ن��وع  ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى حت��دي��د وت��ط��وي��ر  يتمثل 

امل�ستجيبة  التنظيمية  ال��ت��دخ��ات  وم�����س��ت��وى 

ال��رق��م��ي ون��ت��ائ��ج تقييم  مل��ت��ط��ل��ب��ات الق��ت�����س��اد 

عوامل ال�سوق، مبا يدعم النمو املتوازن يف اأداء 

املعلومات  وتكنولوجيا  الت�����س��الت  ق��ط��اع��ات 

والريد.

ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي والع��ت��م��اد  اأن  وا����س���اف 

ع��ل��ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��رق��م��ي��ة اأ����س���ب���ح خ��ي��ارا 

ت�سعى  التي  املنطقة  لقت�سادات  ا�سراتيجيا 

ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع��ات��ه��ا الق��ت�����س��ادي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

والت�سدير  وال�����س��راء  البيع  جم��الت  يف  ���س��واء 

وال���س��ت��راد وال��دف��ع م��ن خ��ال الإن��رن��ت اأو 

غرها من و�سائل التكنولوجيا احلديثة.

ال��واردة يف اخلطة  الهيئة  روؤي��ة  اأن  واأ�ساف 

ترتكز على التميز يف جعل قطاعي الت�سالت 

اأك��ر  ال��ري��د  وق��ط��اع  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 

الوطني  ال�سعيد  على  للنمو  دعما  القطاعات 

ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ظ��ي��م  يف  اأداء  والأف�������س���ل 

القليمي.

الهيئة  اأن  تت�سمن  الر�سالة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ه���ي ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة م�����س��ت��ق��ل��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م اداء 

ق��ط��اع��ي الت�����س��الت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

وحتمي  فيها،  املناف�سة  وحتفز  الريد،  وقطاع 

تطبيق  وت��راق��ب  م��ن��ه��ا،  امل�ستفيدين  م�سالح 

م��ع��اي��ر ج����ودة اخل���دم���ات وت��ق��دمي��ه��ا ب��اأ���س��ع��ار 

اأداء  امل�����س��ت��دام يف  ال��ن��م��و  م��ائ��م��ة ومب���ا يحقق 

ع��م��ل موؤ�س�سي  اط���ار  ���س��م��ن  ال��ق��ط��اع��ات  ه���ذه 

ب�سرية  م���وارد  على  وبالعتماد  ال�سركاء،  م��ع 

ومتميزة. متخ�س�سة 

�سركز  ال��ت��ي  اجل��وه��ري��ة  ال��ق��ي��م  اأن  وب���ن 

امل�����س��ت��دام��ة،  ب��ال�����س��راك��ة  تتمثل  عليها  ال��ه��ي��ئ��ة 

وال����س���غ���اء مل��ت��ل��ق��ي اخل���دم���ة، وال���رك���ي���ز على 

معاير  وتطبيق  امل�ستمر،  والتح�سن  النتائج 

الر�سيدة. احلاكمية 

ال��ذي  الوطني  ال��ه��دف  اأن  واأو���س��ح اجل��ب��ور 

بيئة  ب��اإي��ج��اد  يتمثل  لتحقيقه  الهيئة  ت�سعى 

الأجنبية  الأم��وال  ل��روؤو���س  جاذبة  ا�ستثمارية 

وت�����س��ج��ي��ع ال����س���ت���ث���م���ارات امل��ح��ل��ي��ة، وحت��ق��ي��ق 

ال���ه���دف ال��ق��ط��اع��ي امل��ت��م��ث��ل ب��اق��ت�����س��اد رق��م��ي 

ل��اأف��راد وامل��وؤ���س�����س��ات وم��ع��زز ملنظومة  مم��ك��ن 

املرحلية  الأه�����داف  الع���م���ال، وحت��ق��ي��ق  ري����ادة 

امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ت��ع��زي��ز امل��ن��اف�����س��ة ال��ف��ع��ال��ة يف ق��ط��اع 

الت�����س��الت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وت��وف��ر 

وال�ستثمار  اخلدمات  ل�ست�سافة  جاذبة  بيئة 

الج��ن��ب��ي وت��ع��زي��ز ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ازم��ة 

املعلومات. لقطاع الت�سالت وتكنولوجيا 

ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  الأه�������داف  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ل��ل��ه��ي��ئ��ة خ�����ال الع��������وام ال���ث���اث���ة ال���ق���ادم���ة 

املحفزة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ت��ع��زي��ز  تتمثل 

املناف�سة  تعزيز  خ��ال  من  الت�سالت  لقطاع 

دخ��ول  وع��وائ��ق  الهيمنة  م��ن  ال��ف��ع��ال��ة واحل���د 

ال�����س��وق، وت��ع��زي��ز ف��ع��ال��ي��ة وك���ف���اءة ال��ه��ي��ئ��ة يف 

خدمات  اإدخ��ال  وت�سجيع  النادرة،  امل��وارد  اإدارة 

امل�ساركة  وت�سجيع  القطاع،  يف  ومبتكرة  جاذبة 

الت�سالت  ل�سبكات  احليوية  التحتية  بالبنى 

ت��ط��وي��ر  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  وامل���وث���وق���ة،  الآم���ن���ة 

تكنولوجيا  ل��ق��ط��اع  حم��ف��زة  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  بيئة 

التنظيمية  البيئة  املعلومات من خال تطوير 

ل�ستيعاب املبادرات الإبداعية، وتطوير فعالية 

ال��ه��ي��ئ��ة يف ت��ن��ظ��ي��م واع��ت��م��اد ج��ه��ات ال��ت��وث��ي��ق 

الإلكروين.

ال��ري��د  ل��ق��ط��اع  ال��ف��ع��ال  التنظيم  اإن  وق���ال 

ه�����دف ا����س���رات���ي���ج���ي م����ع الخ������ذ ب���الع���ت���ب���ار 

م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ومن����و ال��ت��ج��ارة 

الإل����ك����رون����ي����ة م����ن خ������ال ت���ط���وي���ر ال��ب��ي��ئ��ة 

التجارة  يف  ال�سريع  النمو  ملواكبة  التنظيمية 

الإل��ك��رون��ي��ة وال��ت��ق��دم ال��ت��ق��ن��ي، وت��ع��زي��ز دور 

ال��ه��ي��ئ��ة يف ال��رق��اب��ة ع��ل��ى م��ق��دم��ي اخل��دم��ات 

حماية  يف  الهيئة  فعالية  وت��ع��زي��ز  ال��ري��دي��ة، 

الت�سالت  قطاعات  من  امل�ستفيدين  م�سالح 

والريد. املعلومات  وتكنولوجيا 

نب�ض البلد- عمان

 ارت����ف����ع ال���ع���ج���ز ال���ت���ج���اري ل��ل��م��م��ل��ك��ة م��ن��ذ 

اآب  �سهر  ولنهاية   2021 احل��ايل  العام  مطلع 

370ر5  ليبلغ  باملئة،  9ر27  بن�سبة  املا�سي، 

العام  املماثلة من  بالفرة  مقارنة  دينار،  مليار 

199ر4 مليار دينار. املا�سي، والبالغة 

وب���ح�������س���ب ال����ت����ق����ري����ر ال���������س����ه����ري ل����دائ����رة 

يف  اخلارجية  التجارة  حول  العامة  الإح�ساءات 

ال�سادرات  قيمة  ارتفعت  الثنن،  ام�س  الأردن، 

ال��ك��ل��ي��ة ل��ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر اآب م���ن ال���ع���ام احل����ايل، 

مليار  127ر4  لتبلغ  ب��امل��ئ��ة،  7ر13  بن�سبة 

املا�سي  العام  من  الفرة  بنف�س  مقارنة  دينار، 

قيمة  وارتفعت  دينار.  مليار  630ر3  والبالغة 

هذا  م��ن  اآب  �سهر  لنهاية  الوطنية  ال�����س��ادرات 

م��ق��داره  م��ا  اأي  ب��امل��ئ��ة،  9ر15  ب��ن�����س��ب��ة  ال���ع���ام، 

الفرة  ب���ذات  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار،  مليار  745ر3 
231ر3  قيمتها  بلغت  والتي  املا�سي  العام  من 

مليار دينار.

ت�سديره  املعاد  قيمة  بلغت  للتقرير،  ووفقا 

دينار لنهاية �سهر اآب من العام  8ر381 مليون 
مقارنة  باملئة،  3ر4  ن�سبته  بانخفا�س  احلايل، 

ب��ن��ف�����س ال���ف���رة م���ن ال���ع���ام امل���ا����س���ي وال��ب��ال��غ��ة 

ارتفعت  امل�ستوردات،  اأم��ا  دي��ن��ار.  مليون   399
بن�سبة  احل�����ايل،  ال���ع���ام  م���ن  اآب  ���س��ه��ر  ل��ن��ه��اي��ة 

497ر9  قيمتها  بلغت  حيث  ب��امل��ئ��ة،  3ر21 
العام  من  ذاتها  الفرة  يف  مقارنة  دينار،  مليار 

واأ�سار  دينار.  مليار  830ر7  والبالغة  املا�سي 

الكلية  ال�سادرات  تغطية  ن�سبة  اأن  اإىل  التقرير 

للم�ستوردات بلغت 5ر43 باملئة لنهاية �سهر اآب 

العام احلايل، يف حن بلغت ن�سبة التغطية  من 

العام  من  الفرة  بنف�س  مقارنة  باملئة،  4ر46 
9ر2 نقطة مئوية. املا�سي، بانخفا�س مقداره 

قيمة  ارت��ف��ع��ت  ال�����س��ه��ري،  ال�سعيد  على  اأم���ا 

من  اآب  �سهر  يف  ل����اأردن  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ادرات 

بلغت  حيث  باملئة،  4ر11  بن�سبة   ،2021 عام 

6ر492 مليون  مقابل  دينار،  مليون  8ر548 
دينار خال ال�سهر ذاته من عام 2020.

وميثل العجز يف امليزان التجاري الفرق بن 

قيمة امل�ستوردات وقيمة ال�سادرات الكلية.

 هيئــة تنظيـم االتصاالت تقـر خطتها االستراتيجية

 9ر27 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة حتى آب
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 تقرير فلسطيني: تسوية أراضي القدس مشروع استعماري خبيث ظاهره مدني عصري

البلد-وكاالت نب�ض 

 ح����ذر امل��ف��ت��ي ال���ع���ام ل��ل��ق��د���س وال���دي���ار 

من  ح�����س��ن،  حم��م��د  ال�����س��ي��خ  الفل�سطينية 

مالمح  تغيري  االحتالل  �سلطات  حم��اوالت 

االقتحامات  خ��الل  م��ن  االأق�����س��ى،  امل�سجد 

امل���ت���ك���ررة ل����ه، وت��رم��ي��م ال��ك��ن��ي�����س ال��ي��ه��ودي 

املعروف با�سم )فخر اإ�سرائيل(

حماولة  ويف  االحتالل  �سلطات  اإن  وق��ال 

وحماكاة  االأق�سى،  ف�ساء  الإغ��الق  خطرية 

ق��ب��اب��ه االإ���س��الم��ي��ة، ���س��رع��ت ب���اإع���ادة ترميم 

بعد  على  امل�سجد  غربي  يقع  يهودي  كني�س 

250 مرتا

اأن امل�����س��ج��د االأق�������س���ى امل��ب��ارك  واأ�����س����اف 

هجمة  ت�سهد  واأح��ي��اءه��ا  ال��ق��د���س  وح�����ارات 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة مل ت��ت��وق��ف، وزي�����ادة حم���اوالت 

ت��ه��وي��ده��ا ل��ت��ع��زي��ز ال�����س��ي��ط��رة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

الكاملة عليها

ج���م���اع���ات  ب�����اإع�����الن  “ح�سن”  ون�������دد 

باقتحامات  ي�سمى  ع��م��ا  متطرفة  ي��ه��ودي��ة 

ع��دد  ب��رع��اي��ة  االأق�����س��ى،  للم�سجد  ال�����س��ت��اء 

الذين  املتطرفن  ال��ي��ه��ود  احل��اخ��ام��ات  م��ن 

الهيكل”،  “جماعات  ي�سمى  ما  اإىل  ينتمون 

مثل مو�سيه فيجلن وغريه

“املوافقة  ع��ن  االإع���الن  املفتي  وا�ستنكر 

الأكرث  القانوين  غري  البناء  على  امل�سبقة” 

وخمطط  ا�ستيطانية،  وح���دة  اآالف   3 م��ن 

همتو�س”،  “غفعات  م�����س��ت��وط��ن��ة  يف  ب���ن���اء 

اأرا����س���ي ب��ي��ت �سفافا ج��ن��وب ال��ق��د���س،  ع��ل��ى 

 ،E1 وا���س��ت��ك��م��ال امل��ن��ط��ق��ة امل��ع��روف��ة ب��ا���س��م

لقطع التوا�سل اجلغرايف بن �سمال ال�سفة 

الغربية وجنوبها

لتهويد  ي�����س��ع��ى  االح���ت���الل  اأن  واأ����س���اف 

م��دي��ن��ة ال���ق���د����س، م���ن خ����الل خم��ط��ط��ات��ه 

واآالف  ال��ع��ق��ارات،  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ة  لل�سيطرة 

ال����دومن����ات يف ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة، وت��ه��ج��ري 

ي�سمى  ما  اإىل  ا�ستنادا  الفل�سطينين،  اآالف 

اأق���ره  ال���ذي  الغائبن”  اأم����الك  “بقانون 
الكني�ست

ودع������ا امل���ف���ت���ي ال����ع����ام ل��ل��ق��د���س وال����دي����ار 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ال���ع���رب وامل�����س��ل��م��ن الت��خ��اذ 

الفل�سطيني  ال�سعب  حلماية  حا�سم  موقف 

املحتل،  عن�سرية  م��ن  امل�����س��روع��ة  وح��ق��وق��ه 

على  ملعاقبته  العاجلة  االإج�����راءات  وات��خ��اذ 

اخ���راق���ات���ه ال�����س��اف��رة ل��ل��ق��وان��ن ال��دول��ي��ة 

وحقوق االإن�سان

البلد-وكاالت نب�ض 

املتحدة  االأمم  يف  ك��ب��ري  م�����س��وؤول  ح��ذر 

بينهم  وم����ن  االأف����غ����ان،  م���الي���ن  اأن  م���ن 

اأط��ف��ال، ق��د مي��وت��ون جوعا م��ا مل يحدث 

اأفغان�ستان عن حافة  الإبعاد  حترك عاجل 

االنهيار، ودعا لالإفراج عن اأموال جممدة 

من اأجل جهود االإغاثة االإن�سانية

التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ي��زيل  دي��ف��ي��د  وق���ال 

ل��رن��ام��ج االأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي ل���روي���رز اإن 

ن�سف  من  اأكرث  اأي  �سخ�س،  مليون   22.8

مليون   39 البالغ  اأفغان�ستان  �سكان  ع��دد 

ن�����س��م��ة، ي��واج��ه��ون ان��ع��دام��ا ح���ادا ل��الأم��ن 

الغذائي و يتجهون �سوب جماعة مقارنة 

14 مليونا قبل �سهرين فقط مع 

االأطفال  دبي  من  ت�سريحات  يف  وتابع 

���س��ي��م��وت��ون. ال��ن��ا���س ���س��ي��ت�����س��ورون ج��وع��ا. 

�ستزداد االأمور �سوءا بقوة

غرقت اأفغان�ستان يف اأزمة يف اأغ�سط�س/ 

اآب ب��ع��دم��ا ط���رد م��ق��ات��ل��و ح��رك��ة ط��ال��ب��ان 

احل��ك��وم��ة امل��دع��وم��ة م��ن ال��غ��رب مم��ا دفع 

من  ال���دوالرات  مليارات  حلجب  املانحن 

امل�ساعدات عن االقت�ساد املعتمد عليها

وك���ان���ت اأزم������ة ال����غ����ذاء، ال���ت���ي ف��اق��م��ه��ا 

قبل  اأفغان�ستان حتى  يف  املناخ، حادة  تغري 

���س��ق��وط احل���ك���م يف اأي�����دي ط��ال��ب��ان ال��ت��ي 

الو�سول  م��ن  اجل��دي��دة  حكومتها  ُمنعت 

ال��ذي  ال��وق��ت  اأ����س���ول يف اخل�����ارج، يف  اإىل 

ت����واج����ه ف���ي���ه ال�������دول امل��خ��ت��ل��ف��ة م�����س��ك��ل��ة 

االإ�سالمين  مع  التعامل  طريقة  حتديد 

املت�سددين

ح��دوث��ه يحدث  نتوقع  م��ا  بيزيل  وق��ال 

�سقطت  نتوقعه.  مما  بكثري  اأك��ر  ب�سرعة 

ك���اب���ول ب���اأ����س���رع مم���ا ت���وق���ع اأح�����د وي��ن��ه��ار 

االقت�ساد بوترية اأ�سرع من ذلك

مل�ساعدات  املخ�س�سة  املبالغ  اأن  واأ�ساف 

ل��ل��م�����س��اع��دة  ����ه  ت����وجَّ اأن  ي���ج���ب  ال��ت��ن��م��ي��ة 

اأق��دم��ت عليه بع�س  م��ا  االإن�����س��ان��ي��ة، وه��و 

االأم��وال  يتم �سرف  اأن  اأو  بالفعل،  ال��دول 

املجمدة وحتويلها عر الرنامج

االأم��وال  عليكم فك جتميد هذه  وق��ال 

حتى ينجو النا�س

البلد-وكاالت نب�ض 

 ي���وؤك���د ت��ق��ري��ر ل��ل��م��رك��ز ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

م�سروع  اأن  )م���دار(  االإ�سرائيلية  لل�سوؤون 

ال�سطر  يف  االأرا�����س����ي  ب��ت�����س��وي��ة  االح���ت���الل 

ال�سرقي من القد�س، هو م�سروع ا�ستعماري 

ي����اأت����ي ل��ت��ق��ل��ي��ل ال����ف����ج����وات االق���ت�������س���ادي���ة 

وال��ي��ه��ود يف  املقد�سين  ب��ن  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

التدخل  اإىل ج��ان��ب خ��ط��ة  وي��اأت��ي  امل��دي��ن��ة، 

التحتية  البنية  ال��ع��م��ل،  التعليم،  حقل  يف 

وغريها من املجاالت

وح�����ذر ال��ت��ق��ري��ر م���ن اأن ه����ذا امل�����س��روع 

ي�����س��اع��د االح���ت���الل يف امل�سي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ب�سكل  االأرا���س��ي  من  املزيد  �سرقة  يف  قدماً 

فجائي وحتت م�سوغات قانونية . وي�ستذكر 

يف  ات��خ��ذت  االح��ت��الل  حكومة  اأن  التقرير 

تقلي�س  وعنوانه   3790 رقمه  ق��رارا   ،2018

الفجوات االجتماعية واالقت�سادية وتطوير 

اأه��م  واأح���د  ال�سرقية  القد�س  يف  االقت�ساد 

 ، وت�سجيلها  االأرا���س��ي  تخطيط  ه��و  ب��ن��وده 

والذي �ستقوم اإ�سرائيل مبوجبه، من خالل 

جلنة ت�سرف عليها وزارة  الق�ساء، بت�سوية 

القد�س  م��ن  ال�����س��رق��ي  ال�سطر  اأرا����س���ي  ك��ل 

العام  نهاية  مع  اأعمالها  و�ستنتهي  املحتلة، 

2025

ه�����ذا امل���������س����روع االإ����س���رائ���ي���ل���ي ي�����س��اع��د 

املزيد  �سرقة  يف  ق��دم��اً  امل�سي  االح��ت��الل يف 

من االأرا�سي ب�سكل فجائي وحتت م�سوغات 

قانونية

اأن ت��ن��ج��ز  حكومة  وك���ان م��ن امل��ف��ر���س 

القد�س  اأرا���س��ي  من   %50 ت�سوية  االحتالل 

ال�سرقية خالل الربع االأخري من عام 2021 

)ت�سرين االأول- كانون االأول(، لكن العملية 

ت��ب��دو م��ع��ق��دة، وت��ت��وق��ع اإ���س��رائ��ي��ل اأال متر 

ف�سلت  وعليه  القد�س  اأح��ي��اء  كل  يف  بهدوء 

جلنة الت�سوية امل�سوؤولة عن العملية اأن تبداأ 

بت�سوية اأحوا�س جتربة يف مناطق متفرقة، 

اإال اأن انت�سار وباء كورونا اأدى اإىل اأن ت�سري 

العملية ببطء، لكن اأي�ساً بثبات

القرار،  اأن��ه يف ظاهر  م��دار  وينبه موقع 

القد�س  اأرا���س��ي  ت�سوية  اأن  اإ�سرائيل  تدعي 

بلدية  دخ���ل  ي��زي��د  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  ال�سرقية 

ال��ق��د���س مب��ئ��ات امل���الي���ن واأن ي��زي��د دخ��ل 

اال�ستفادة  من  �سيتمكنون  الذي  املقد�سين 

األ��ف   550 نحو  وتخ�سي�س  الت�سوية،  م��ن 

م���ر م���رب���ع م���ن ال���ب���ن���اء ل�����س��ال��ح م��ن��اط��ق 

فل�سطينية،  عمل  قوة  �ست�ستوعب  �سناعية 

ُت�ستخدم  اأن  ميكن  ال��ق��رار،  جوهر  يف  لكن 

للعودة  قابل  وغ��ري  فعال  وب�سكل  الت�سوية، 

عنه، للم�سي قدماً يف امل�سروع اال�ستعماري 

اأرا�سي �سا�سعة  اال�ستيطاين الذي �سي�سادر 

دولة،  اأم��الك  ر�سمياً  وي�سجلها  القد�س  من 

اأو اأمالكاً يهودية

وي���اأت���ي ق��ان��ون ت�����س��وي��ة اأرا����س���ي ال��ق��د���س 

ال�سرقية، الذي يطبق ما بن 2025-2018، 

ب��ع��د اأك����رث م���ن ن�����س��ف ق����رن ع��ل��ى اح��ت��الل 

ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة و���س��م��ه��ا اإىل ال�����س��ي��ادة 

االح��ت��الل خ��الل هذه  و���س��ادر  االإ�سرائيلية 

م��ن��ه��ا ل�سالح  ���س��ا���س��ع��ة  م��ن��اط��ق  ال�����س��ن��وات 

التمدد  ح��ا���س��رت  ك���رى،  ا�ستيطانية  كتل 

ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��ل��م��ق��د���س��ي��ن، وخ��ل��ق��ت ح��ق��ائ��ق 

جديدة داخل الف�ساء املكاين. هذا يعني اأن 

على  بناء  ال�سرقية  القد�س  اأرا���س��ي  ت�سوية 

وقائع اليوم )2018-2025(، ولي�س بناء على 

ما كان عليه االأمر ع�سية االحتالل )1967( 

اال�ستعمارية  ال��ت��غ��ي��ريات  يثبت  ل��ن  ���س��وف 

اأي�����س��اً  اإمن���ا  وح�����س��ب،  ال�سرقية  ال��ق��د���س  يف 

�سيم�سي قدماً يف �سرقة املزيد من االأرا�سي 

ب�سكل فجائي وحتت م�سوغات قانونية

ويف احل���دي���ث ع���ن ال�����س��ي��اق ال��ت��اري��خ��ي 

اأن  م��دار  يو�سح  فل�سطن،  اأرا���س��ي  لت�سوية 

اإحدى وظائف  االأرا�سي هي  ت�سوية  عملية 

الدولة، وتهدف اإىل تر�سيم حدود كل قطع 

نهائي  ب�سكل  ملكياتها  وحت��دي��د  االأرا���س��ي 

غري قابل للطعن من خالل اإ�سدار �سهادات 

ط���اب���و. م��ن��وه��ا اأن ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ت��ي ب����داأت 

كل  ت�سوية  ت�ستكمل  مل   1928 عام  بامل�سروع 

اإ�سرائيل،  يخ�س  وفيما  فل�سطن.  اأرا���س��ي 

النكبة  بعد  فيها  الت�سوية  عملية  ا�ستمرت 

االأرا���س��ي  م��ن   %96 نحو  ت�سوية  مت  بحيث 

مليون  ون��ح��و  ح��و���س،   17700 م��ن  )اأك����رث 

اأر���س(. فيما يخ�س االأر���س املحتلة  قطعة 

عام 1967 )مبا ي�سمل بطبيعة احلال القد�س 

ال�سرقية( قامت االأردن با�ستخدام �سيادتها 

 )1967-1948( االأردين  احلكم  فرة  خالل 

يف حم��اول��ة ال���س��ت��ك��م��ال ت�����س��وي��ة االأرا����س���ي، 

لكنها اأي�ساً مل تنته، وتركت اأرا�سي �سا�سعة 

بدون ت�سوية

تدعي اإ�سرائيل اأن ت�سوية اأرا�سي القد�س 

بلدية  دخ���ل  ي��زي��د  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  ال�سرقية 

ال��ق��د���س مب��ئ��ات امل���الي���ن واأن ي��زي��د دخ��ل 

املقد�سين

وات���خ���ذت اإ���س��رائ��ي��ل ب��ع��د االح���ت���الل ع��ام 

1967 قرارين كانت لهما اأبعاد ا�سراتيجية 

كان  االأول  املحتلة.  االأر����س  م�ستقبل  على 

يف ���س��م م��دي��ن��ة ال��ق��د���س وف���ر����س ال�����س��ي��ادة 

 .1967 ح��زي��ران   27 يف  عليها  االإ�سرائيلية 

االإدارة  ع���ن  ال�������س���ادر  ال���ث���اين  ال���ق���رار  ويف 

1968 ومبوجبه  الع�سكرية اال�سرائيلية عام 

مل يتم اإلغاء االأرا�سي التي قامت احلكومة 

العملية  ج��م��د  واإمن����ا  بت�سويتها،  االأردن���ي���ة 

كل  واألغى  اإليها،  و�سلت  التي  اللحظة  عند 

ومل  قائمة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الت�سوية  اإج�����راءات 

االأرا���س��ي  ت�سوية  ف��ك��رة  وظ��ل��ت  ب��ع��د.  تنته 

ال�سرقية(  وال��ق��د���س  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  )يف 

اأج��ن��دة االح��ت��الل منذ تلك  مطروحة على 

االأرا�سي  ت�سوية  عملية  اأرج��اأ  لكنه  الفرة، 

ق��رن بهدف تثبيت حقائق  اأك��رث من ن�سف 

العديد من  االأر���س قد حتول  جديدة على 

االأرا�سي غري امل�سواة بعد اإىل اأرا�سي دولة

وينبه مدار اأي�سا اأنه يف بلد غري خا�سع 

ل��ال���س��ت��ع��م��ار، ف�����اإن ت�����س��وي��ة االأرا�����س����ي لها 

االجتماعي  امل�ستوين  ع��ل��ى  ب��ال��غ��ة  اأه��م��ي��ة 

واالق��ت�����س��ادي ل��ل�����س��ك��ان. ب��ي��د اأن احل��دي��ث 

اأن  اإىل  االإ���س��ارة  دون  االأرا���س��ي  ت�سوية  ع��ن 

الت�سوية  م�����س��روع  يف  امل�ستهدفة  االأرا����س���ي 

ت���خ�������س���ع الح�����ت�����الل ي�������س���ت���ه���دف اق����ت����الع 

اأول��وي��ة،  اأرا���س��ي��ه��م، ومي��ن��ح  املقد�سين م��ن 

ب�����س��ك��ل م��ع��ل��ن وغ����ري م��ع��ل��ن، ل��ال���س��ت��ي��ط��ان 

املتعلقة  التحليالت  ي��ح��رف  ق��د  ال��ي��ه��ودي، 

لت�سوية  االإي��ج��اب��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  ب���االآث���ار 

االأرا�سي عن �سياقها التاريخي

وي�����س��ت��ذك��ر اأن����ه يف ت��ق��ري��ر ن�����س��ره م��رك��ز 

2018 )مركز  القد�س لبحث ال�سيا�سات عام 

فاإنه  املحتلة(  القد�س  يف  يعمل  اإ�سرائيلي 

يرى اأن اأحد اأ�سباب ال�سائقة االجتماعية يف 

القد�س قد تكون عدم ت�سوية االأرا�سي، الأن 

املقد�سين غري قادرين على اإثبات ملكيتهم 

اإدراج��ه��ا ب�سكل ر�سمي يف  ب��دون  ل��الأرا���س��ي 

اإال بعد  ي��ت��م  اأم���ر ال  االأم�����الك، وه���و  �سجل 

عملية ت�سوية نهائية

اإث��ب��ات  ال��ق��درة على  وي��ت��اب��ع: يعني ع��دم 

رهن  ي�ستطيعون  ال  املقد�سين  اأن  امللكية 

ع��ق��اري(.  ره��ن  على  )للح�سول  عقاراتهم 

ي�ستطيعون  ال  االأه���م،  وه��ذا  اأي�����س��اً،  لكنهم 

احل�����س��ول على رخ�����س ب��ن��اء يف اأرا�����سٍ غري 

م�������س���واة وغ�����ري م��ن��ظ��م��ة م����ن ق���ب���ل ب��ل��دي��ة 

االح���ت���الل. وق���د ق���در امل��رك��ز االإ���س��رائ��ي��ل��ي  

ق��درت��ه على  ع��دم  م��ن  املقد�سي  خ�����س��ارة  اأن 

احل�����س��ول ع��ل��ى ره����ن ع���ق���اري اإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

ال���ت���ي ت�سعها  ال��ع��ال��ي��ة  ال���ف���وائ���د  وب�����س��ب��ب 

البنوك )مبا يف ذلك البنوك الفل�سطينية( 

على قرو�س بناء يف القد�س )قبل الت�سوية( 

تبلغ مبالغ مالية باهظة جدا

ت�سوية  اأن  يعني  اأن هذا ال  م��دار  ويحذر 

قيمة مطلقة  تعتر  ذات��ه��ا  ب��ح��ّد  االأرا���س��ي 

الذي  ال�سيا�سي  ال�سياق  عن  النظر  ب�سرف 

يف  االأرا���س��ي  ت�سوية  اأن  منوها  خالله.  تتم 

االأرا�سي  قطع  حتول  قد  ال�سرقية  القد�س 

اإىل قطع م�سجلة ووا�سحة امللكية، وبالتايل 

�سراء، رهن(.  ت�سهل عملية تدويرها )بيع، 

لكن ح�سر التبعات يف م�ستواها االقت�سادي 

ت�سوية  ق��رار  اإدراج  �سبب  البحت )وه��ذا هو 

ال��ف��ج��وات  تقلي�س  خ��ط��ة  �سمن  االأرا����س���ي 

االج���ت���م���اع���ي���ة- االق���ت�������س���ادي���ة يف ال��ق��د���س 

�ساأنه  من   )3790( حكومي  ق��رار  ال�سرقية، 

م�ساحات  م�سري  ع��ن  ال��ن��ق��ا���س  ي��ح��رف  اأن 

���س��ا���س��ع��ة م���ن اأرا�����س����ي ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة، 

اإىل ملكيات  والتي �ستتحول، ب�سكل قانوين 

اإ�سرائيلية يهودية

احل����دي����ث ع����ن ت�����س��وي��ة االأرا������س�����ي دون 

امل�����س��ت��ه��دف��ة يف  االأرا�����س����ي  اأن  اإىل  االإ�����س����ارة 

م�سروع الت�سوية تخ�سع الحتالل ي�ستهدف 

ومينح  اأرا���س��ي��ه��م،  م��ن  املقد�سين  اق��ت��الع 

اأولوية لال�ستيطان اليهودي

ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق، ت��زام��ن اإط����الق ق��رار 

ال�سفارة  ان��ت��ق��ال  م��ع   2018 ال��ع��ام  يف   3790

املحتلة وال بد من  القد�س  اإىل  االأمرdكية 

اأن���ه يف دي��ب��اج��ة ال��ق��رار 3790،  االإ���س��ارة اإىل 

احل��ك��وم��ة  خ��ط��ة  اأن  اإىل  اإ���س��رائ��ي��ل  اإ����س���ارة 

ال�����س��رق��ي��ة )وال����ت����ي ت�سمل  ال���ق���د����س  جت����اه 

اإىل  تهدف  اإمن��ا  االأرا���س��ي(  ت�سوية  م�سروع 

يف  االن��دم��اج  على  املقد�سين  ق���درة  تعزيز 

وكذلك  االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  واالق��ت�����س��اد  املجتمع 

واالجتماعية  االقت�سادية  احل�سانة  تعزيز 

للعا�سمة باأكملها

التوقف عند  اأنه ال بد من  وي�سدد مدار 

باأكملها  للعا�سمة  احل�سانة  تعزيز  مفهوم 

م�ساعي  اإىل  وا�سحة  اإ���س��ارات  يحمل  كونه 

لقبول  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  تهيئة  اإ���س��رائ��ي��ل 

ال���ق���د����س امل����وح����دة ك��ع��ا���س��م��ة الإ����س���رائ���ي���ل: 

اإحدى املقدمات لذلك هي الكف عن اعتبار 

املقد�سين جمتمعاً حمتاًل من خالل قيام 

مع  و���س��اق  ق��دم  على  مبعاملتهم  اإ���س��رائ��ي��ل 

باقي املواطنن االإ�سرائيلين

وت�سوية االأرا�سي قد تاأتي يف هذا ال�سياق 

واالجتماعية  االقت�سادية  الفجوات  لتقليل 

وتاأتي  املدينة،  يف  واليهود  املقد�سين  ب��ن 

التعليم،  حقل  يف  التدخل  خطة  جانب  اإىل 

العمل، البنية التحتية وغريها من املجاالت

وي��ع��ت��ق��د زئ���ي���ف اإل����ك����ن، وزي�����ر ال��ق��د���س 

اليميني املتطرف، باأن �سم ال�سطر ال�سرقي 

ك��ان خ��الل اخلم�سن  املحتلة  ال��ق��د���س  م��ن 

�سنة املا�سية �سماً على الورق فقط.  ويرى 

وهو مهاجر جديد من رو�سيا اأنه على اأر�س 

الواقع، فاإن القد�س املوحدة ظلت قد�ساً من 

عن  يختلف  �سطر  ك��ل  اأن  بحيث  �سطرين، 

والرفاه،  املعي�سة  م�ستوى  حيث  من  الثاين 

وال����ظ����روف االج��ت��م��اع��ي��ة، واالق��ت�����س��ادي��ة، 

والثقافية

ال�سرقية  القد�س  ل�سم  كمقدمة  وعليه، 

عملياً ، فاإن م�سروع ت�سوية االأرا�سي يعتر 

خطوة �سرورية لهذا املخطط

60الدويل

 األمم المتحدة: جميع المستوطنات غير 
قانونية وتشكل عقبة أمام السالم

 لبنان.. التحقيق مع 68 شخًصا في أحداث 
الطيونة الدامية

 الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون أوثق 
لمواجهة التحديات العالمية 

 بمساعدة مقاتلتين.. القصة الكاملة لدور 
القذافي في إفشال أحد انقالبات السودان 

البلد-وكاالت نب�ض 

اأعربت االأمم املتحدة، عن “بالغ قلقها” 

اإزاء اإعالن “اإ�سرائيل” عن طرح مناق�سات 

لبناء وحدات ا�ستيطانية جديدة يف ال�سفة 

الغربية املحتلة

وق��ال املبعوث االأمم��ي لعملية الت�سوية 

يف ال�سرق االأو�سط، تور وين�سالند، يف بيان 

اإع���الن  اإزاء  القلق  ع��ن  “نعرب  �سحفي: 

ال�سلطات االإ�سرائيلية، عن مناق�سات لبناء 

وا���س��ت��م��رار  ج���دي���دة،  ا�ستيطانية  وح����دات 

التو�سع اال�ستيطاين يف ال�سفة املحتلة، مبا 

يف ذلك القد�س ال�سرقية”

غري  امل�ستوطنات  “جميع  اأن  واأ���س��اف 

قانونية مبوجب القانون الدويل، وال تزال 

ت�سكل عقبة كبرية اأمام ال�سالم، ويجب اأن 

تتوقف على الفور”

وكانت �سلطات االحتالل اأعلنت االأحد، 

عزمها بناء 1355 وحدة �سكنية ا�ستيطانية 

جديدة يف ال�سفة الغربية

وال����ب����ن����اء  االإ������س�����ك�����ان  وزارة  وق�����ال�����ت 

 1355 مناق�سات  اإن  بيان:  يف  االإ�سرائيلية 

وحدة �سكنية يف ال�سفة ن�سرت حتت اإ�سراف 

وزير االإ�سكان زئيف اإلكن

ال�سابعة”،  العرية  “القناة  وبح�سب 

فاإن املخطط ي�سم بناء وحدات ا�ستيطانية 

يف م�ستوطنات، )اأريئيل، بيت اإيل ، اإلكانا، 

اإميانويل وكارين �سومرون(

االآن”  “ال�سالم  حركة  بيانات  وت�سري 

احلقوقية االإ�سرائيلية، اإىل وجود نحو 666 

اإ�سرائيلي و145 م�ستوطنة  األف م�ستوطن 

ع�سوائية  ا�ستيطانية  ب����وؤرة  و140  ك��ب��رية 

)غري مرخ�سة( بال�سفة الغربية، مبا فيها 

القد�س

البلد-وكاالت نب�ض 

اللبنانية،  الع�سكرية  املحكمة  اأعلنت 

ا بينهم  68 �سخ�سً التحقيق مع  االإثنن، 

18 م���وق���وًف���ا، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ا���س��ت��ب��اك��ات 

الطيونة الدامية التي �سهدتها العا�سمة 

االأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����س��ري��ن   14 يف  ب����ريوت 

اجلاري

ووف����ق و���س��ائ��ل اإع����الم حم��ل��ي��ة، بينها 

ل��الإر���س��ال  اللبنانية  املوؤ�س�سة  ف�سائية 

لدى  احلكومة  مفّو�س  ادع��ى  )خا�سة(، 

القا�سي  اللبنانية  الع�سكرية  املحكمة 

ا بينهم 18  فادي عقيقي، على 68 �سخ�سً

موقوًفا يف اأحداث الطيونة

ويواجه املتهمون عدة اتهامات اأبرزها 

اإث������ارة ال��ن��ع��رات ال��ط��ائ��ف��ي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة، 

وحيازة  االقتتال،  على  واحل�س  والقتل 

وا�ستعمال اأ�سلحة حربية غري مرخ�سة

املوقوفن  ا�ستجواب  عقيقي  وطالب 

واإ�سدار املذكرات الالزمة بحقهم )دون 

امل�سدر  ال�سيا�سي(، ح�سب  انتمائهم  ذكر 

ذاته

ان��دل��ع��ت  اجل�������اري،  اأك���ت���وب���ر   14 ويف 

مواجهات م�سلحة يف �سارع الطيونة بن 

منطقتي ال�سياح )اأغلبية �سيعية( وعن 

م�سيحية(،  )اأغ��ل��ب��ي��ة  ب����دارو   � ال��رم��ان��ة 

اأ�سفرت عن مقتل 7 اأ�سخا�س واإ�سابة 32 

اآخرين

وب����داأت االأح����داث ب��اإط��الق ن��ار كثيف 

خالل تظاهرة نظمها موؤيدون جلماعة 

اأم������ل )���س��ي��ع��ي��ت��ان(  ح�����زب اهلل وح����رك����ة 

القا�سي طارق بيطار،  للتنديد بقرارات 

مرفاأ  انفجار  ق�سية  يف  العديل  املحقق 

بريوت

وع����ق����ب االأح�����������داث ال����دام����ي����ة ال��ت��ي 

يف  م�سوؤولون  وّج��ه  ���س��اع��ات،   5 ا�ستمرت 

القوات  اتهامات حلزب  اأمل  و  حزب اهلل 

اللبنانية )م�سيحي( بتنفيذ كمن م�سلح 

للجماعتن،  املوؤيدين  املتظاهرين  �سد 

وهو ما نفاه االأخري

البلد-وكاالت نب�ض 

بينغ  جن  �سي  ال�سيني  الرئي�س  دع��ا 

معا  والعمل  التعاون  تكثيف  اإىل  العامل 

والق�سايا  ال��ت��ح��دي��ات  خمتلف  مل��واج��ه��ة 

التي تواجه الب�سرية

ون���ق���ل���ت وك����ال����ة االأن�����ب�����اء ال�����س��ي��ن��ي��ة 

اجتماع  خ���الل  ق��ول��ه  ���س��ي  ع��ن  �سينخوا 

اح����ت����ف����ايل مب���ن���ا����س���ب���ة ال�����ذك�����رى ال�������50 

ال�سعبية  ال�����س��ن  ج��م��ه��وري��ة  ال���س��ت��ع��ادة 

اإن  املتحدة..  االأمم  ال�سرعي يف  مقعدها 

اإقليمية  نزاعات  يواجه  ال��دويل  املجتمع 

االإره��اب  مثل  عاملية  ق�سايا  اإىل  اإ�سافة 

ال�سيراين واالأمن  املناخ واالأم��ن  وتغري 

اأن����ه ال ميكن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ب��ي��ول��وج��ي 

معاجلة هذه الق�سايا بفعالية اإال بوجود 

ح��وك��م��ة ع��امل��ي��ة اأك�����رث ���س��م��وال واآل���ي���ات 

وتعاون  فعالية  اأك��رث  االأط���راف  متعددة 

اإقليمي اأكرث ن�ساطا

العقود  اإن  ال�سيني  الرئي�س  واأ���س��اف 

ا���س��ت��ع��ادت  اأن  امل��ا���س��ي��ة م��ن��ذ  اخل��م�����س��ة 

مقعدها  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ال�����س��ن  ج��م��ه��وري��ة 

ال�سرعي يف االأمم املتحدة �سهدت التنمية 

ال�سلمية لل�سن والتزامها وتفانيها من 

اأجل رفاهية الب�سرية كما اأظهر ال�سعب 

ومت�سك  الكلل  تعرف  ال  روح��ا  ال�سيني 

يف  ال�����س��ن  لتنمية  ال�سحيح  ب���االجت���اه 

ظ���ل ال���ظ���روف امل��ت��غ��رية وه���و م���ا �سطر 

ال�سن  تنمية  تاريخ  يف  ملحميا  ف�سال 

والب�سرية

واأكد �سي اأن ال�سعب ال�سيني وقف يف 

جميع  يف  ال�سعوب  م��ع  وت��ع��اون  ت�سامن 

اأن��ح��اء ال��ع��امل ودع���م االإن�����س��اف وال��ع��دل 

اإ�سهامات كبرية لل�سالم  الدولين وقدم 

والتنمية يف العامل كما اأيد �سلطة االأمم 

التعددية  وم��ار���س  وقد�سيتها  امل��ت��ح��دة 

ال�����س��ن م��ع االأمم  ت��ع��اون  اأن  م��و���س��ح��ا 

املتحدة قد تعمق ب�سكل مطرد

 نب�ض البلد-وكاالت

ك����ان ل��ل��زع��ي��م ال��ل��ي��ب��ي ال���رح���ل معمر 

اإف�������س���ال حم��اول��ة  ال���ق���ذايف دور م��ه��م يف 

ال�سوداين  الرئي�س  �سد  كبرية  ان��ق��الب 

جعفر النمريي يف عام 1971 متكنت من 

ال�سيطرة على ال�سلطة لنحو 3 اأيام.

ال�سلطة  ع��ل��ى  ب�����س��راع  الق�سة  ب����داأت 

ج����رى ب���ن ال���ق���ي���ادات ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��ي 

1969 ب��ق��ي��ادة جعفر  ن��ف��ذت ان��ق��الب ع��ام 

النمريي.

�سباط  ثالثة  النمريي  اإق�ساء  وبعد 

ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ت��وج��ه��ه��م ال�����س��ي��وع��ي من 

العطا،  ها�سم  وهم  الثورة  قيادة  جمل�س 

وف������اروق ح��م��د اهلل وب��اب��ك��ر ال���ن���ور، ق��اد 

العطا الذي كان يعد الرجل الثاين بعد 

النمريي حماولة انقالبية يوم 19 يوليو 

1971، وجنح يف ال�سيطرة على العا�سمة 

تنتهي  اأن  االأم�������ور  وك������ادت  اخل����رط����وم، 

ق��راءة  متت  حيث  بالنمريي،  باالإطاحة 

اأعلن فيه ها�سم  الذي  البيان رقم واحد 

العطا “ا�سرداد الثورة امل�سروقة”، وبدا 

كما لو اأن االأمور قد انتهت.

يف تلك االأثناء كان املقدم بابكر النور 

ال��ث��ورة،  ق��ي��ادة  ال��ذي ع��ن رئي�سا ملجل�س 

وال����رائ����د ف������اروق ع��ث��م��ان ح��م��د اهلل يف 

العا�سمة الريطانية لندن.

اأن ع��ق��د ال�����س��اب��ط��ان م��وؤمت��را  وب��ع��د 

لندن  يف  ال�سودانية  ال�سفارة  يف  �سحفيا 

ا���س��ت��ق��ال ���س��ب��اح ي���وم 22 ي��ول��ي��و م��ن ع��ام 

اجل��وي��ة  للخطوط  ت��اب��ع��ة  ط��ائ��رة   1971

الريطانية عائدين اإىل اخلرطوم.

ع����رت ط���ائ���رة ال���رك���اب ال��ري��ط��ان��ي��ة 

اإىل ال�سودان  االأجواء الليبية يف طريقها 

عر مالطا، وما اأن دخلت االأجواء الليبية 

باأمر  ليبيتان  مقاتلتان  اعر�ستها  حتى 

ال��ق��ذايف واأج��رت��ه��ا على الهبوط يف  م��ن 

مطار بنغازي، حيث اقتحمتها قوة خا�سة 

واقتادت املقدم بابكر النور والرائد فاروق 

عثمان حمد اهلل.

ليبية  ع�سكرية  ط��ائ��رة  نقلت  والح��ق��ا 

اخل��رط��وم  اإىل  ال�سودانين  ال�سابطن 

متكن  ال��ذي  النمريي  جعفر  اإىل  و�سلما 

م��ن ا���س��ت��ع��ادة اأن��ف��ا���س��ه وجن��ح��ت ال��ق��وات 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ه يف اإج��ه��ا���س االن���ق���الب بعد 

اأي��ام، وكان م�سري قادة حماولة   3 مرور 

االنقالب الثالثة االإعدام.

بيانه  يف  اأعلن  قد  العطا  ها�سم  وك��ان 

االن���ق���الب ق��ي��ام جم��ل�����س ل��ق��ي��ادة ال��ث��ورة 

له،  نائبا  ه��و  وك��ان  ال��ن��ور  بابكر  برئا�سة 

اأن  وي��ب��دو  احل��م��د هلل.  ف���اروق  وع�سوية 

الكبريتن  ال�سخ�سيتن  هاتن  اعتقال 

االنقالب،  جمل�س  يراأ�س  كان  واأحدهما 

القائمن  ترتيبات  اإف�����س��اد  يف  اأ���س��ه��م  ق��د 

ع��ل��ى امل��ح��اول��ة، واأت�����اح ل��ل��ن��م��ريي احلكم 

لنحو 14 عاما اأخرى
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 مشجع يعطل هجمة مرتدة واعدة لميسي في كالسيكو فرنسا

 رونالدو يعّلق على »الهزيمة القاسية« أمام ليفربول

ر   كرَّر ما فعله “الظاهرة” رونالدو.. هاتريك محمد صالح يذكِّ
مانشستر يونايتد بـ»كابوس« عمره 18 عامًا

البلد-وكاالت نب�ض 

�أمام  فريقه  مبار�ة  ملعب  مار�سيليا،  م�سجعي  �أحد  �قتحم 

�ل��دوري  �ل����11 م��ن  غرميه باري�س �سان ج��رم��ان، يف �جل��ول��ة 

�لباري�سي  للفريق  مرتدة  هجمة  �إف�ساد  يف  وت�سبب  �لفرن�سي، 

كان يقودها ليونيل مي�سي

 ،73 �لدقيقة  يف  �مللعب  ح��دود  مار�سيليا  م�سجع  وتخطى 

و�قرتب من مي�سي، خالل قيادته هجمة مرتدة و�عدة للفريق 

�لباري�سي

�حلكم  يتدخل  �أن  قبل  مي�سي،  م�سافحة  �مل�سجع  وح���اول 

لإيقاف �ملبار�ة، ورجال �لأمن لإخر�ج �مل�سجع خارج �مللعب

���س��ان جرمان  ل��رف��ع  �ل�سلبي،  ب��ال��ت��ع��ادل  �مل��ب��ار�ة  و�ن��ت��ه��ت 

ر�سيده �إىل 27 نقطة يف �سد�رة �لدوري متقدما ب�سبع نقاط 

على لن�س وت�سع نقاط على ني�س

يوم  موؤجلة  مبار�ة  ني�س يف  يو�جه  �ل��ذي  مار�سيليا،  وياأتي 

�لأربعاء �ملقبل، يف �ملركز �لر�بع وله 18 نقطة

نب�ض البلد- وكاالت

�أل���ق���ى �ل��ن��ج��م �ل���رت���غ���ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و 

مان�س�سرت  لع��ب��ي  ع��ل��ى  ب��ال��ل��وم  رون����ال����دو 

�لتي منّي  �لقا�سية  يونايتد، عقب �خل�سارة 

بها “�ل�سياطني �حلمر” �أمام ليفربول.

يف  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  ل��ي��ف��رب��ول  وه���زم 

�أه��د�ف   5 بنتيجة  �لأح��د  �لفريقني  مبار�ة 

�مل�سري  �مل��ه��اج��م  منها  �سجل  م��ق��اب��ل،  دون 

حممد �سالح ثالثة �أهد�ف.

مل  �ل���ذي  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  وت���ر�ج���ع 

م��ب��اري��ات  �أرب���ع  �آخ���ر  �ن��ت�����س��ار يف  �أي  يحقق 

�ل�������دوري  ت���رت���ي���ب  �ل�������س���اب���ع يف  ل���ل���م���رك���ز 

نقاط   8 بفارق  متاأخر�  �ملمتاز،  �لإجنليزي 

�ملت�سدر. ت�سيل�سي  عن 

وتعليقا على �ملبار�ة، قال رونالدو، �لذي 

ع���اد �إىل �ل���ن���ادي �ل�����س��ي��ف �مل��ا���س��ي ل��ل��م��رة 

�إن�ستغر�م:  تطبيق  على  ح�سابه  يف  �لثانية، 

�لأحيان ل تتحقق �لنتيجة �لتي  “يف بع�س 
نقاتل من �أجلها. يف بع�س �لأحيان ل تكون 

نحن  ب�سببنا  وه��ذ�  نريدها.  �لتي  �لنتيجة 

�آخ��ر  �سخ�س  يوجد  ل  لأن��ه  غ��رن��ا،  ولي�س 

ي�ستحق توجيه �للوم له”.

م��ذه��ل��ة  ك���ان���ت  “جماهرنا  و�أ�����س����اف: 

ت�ستحق  �إنها  لنا.  م�ساندتها  يف  �أخرى  مرة 

�أف�����س��ل م��ن ذل���ك و�أف�����س��ل ك��ث��ر�، و�لأم���ر 

�لوقت  ح��ان  لقد  ذل��ك.  لتحقيق  لنا  يرجع 

�لآن!”.

وك����رر �مل���د�ف���ع ل���وك ���س��و، �ل����ذي �رت��ك��ب 

جانب  �إىل  �لدفاعية  �لأخطاء  من  �لعديد 

�ل��ق��ائ��د ه����اري م��غ��و�ي��ر �لأح������د، ت��ع��ل��ي��ق��ات 

رونالدو.

�لإنرتنت  على  �ل��ن��ادي  موقع  �سو  و�أب��ل��غ 

�أمل �سديدة، �إن �لأمر لي�س  بخيبة  “ن�سعر 
�لقدم  ك��رة  ك��ث��ر�.  وي��وؤمل  جيد� مب��ا يكفي 

جميعا،  معا  نلعبها  نحن  جماعية،  ريا�سة 

نتحمل  �أن  يجب  كاأفر�د  �أننا  �أعتقد  لكنني 

�مل�������س���وؤول���ي���ة ع���ن ب��ع�����س م���ا ح����دث �ل��ل��ي��ل��ة 

و�أعرف  �أف�سل حالتي  �أكن يف  �ملا�سية. مل 

�ملا�سية  �لقليلة  �لأ�سابيع  ذلك، رمبا طو�ل 

ح�سبما  ذلك”،  يف  للتفكر  �أح��ت��اج  ل��ذل��ك 

“رويرتز” نقلت 

البلد-وكاالت نب�ض 

�لأرق��ام  ت�سجيل  يف  �ملخت�سة  �لريا�سية  �ل�سبكات  تو��سل 

حممد  �مل�سري  �لنجم  و�أرق��ام  �إجن��از�ت  مالحقة  �لقيا�سية، 

مرمى  يف  �لتاريخية  ثالثيته  بعد  ليفربول،  مهاجم  �سالح، 

يونايتد. مان�س�سرت 

بنتيجة  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  م�سيفه  ل��ي��ف��رب��ول  و���س��ح��ق 

5-0، يف قمة �جلولة �لتا�سعة من �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز، 

و�لتي �أقيمت على �ستاد �أولد تر�فولد يوم �لأحد 24 �أكتوبر/

ت�سرين �لأول 2021.

هاتريك تاريخي للنجم حممد �سالح

�لدقيقة  يف  )ه��ات��ري��ك(  �لتاريخية  ثالثيته  �سالح  وب��د�أ 

ل هدف ليفربول �لثالث، قبل �أن يحرز هدفني  38، حني �سَجّ

�آخرين يف �لدقيقتني 45+5 و50.

وذكرت �سبكة Sky Sports �لريطانية �أن �سالح بات 

تر�فورد” يف  “�أولد  “هاتريك” يف ملعب  ي�سجل  �أول لعٍب 

بارك  كوينز  لعب  بايلي،  ديني�س  منذ  �لإجنليزي،  �ل��دوري 

رينجرز، و�لذي �أحرزه يف يوم 1 يناير/كانون �لثاين من عام 

.1992

�أول لعب ي�سجل ثالثيًة يف م�سرح �لأحالم  و�سار �سالح 

ب��ج��م��ي��ع �مل�����س��اب��ق��ات م��ن��ذ 18 ع���ام���اً، ع��ن��دم��ا ب�����س��م �ل��ظ��اه��رة 

�لر�زيلية رونالدو ناز�ريو على �لهاتريك رفقة ريال مدريد 

�لنهائي  ربع  �ل��دور  يف   2003 عام  من  �أبريل/ني�سان  �سهر  يف 

من م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.

�سورًة  “تويرت”،  على  �لر�سمي  ليفربول  ح�ساب  ون�سر 

تعليقاً  عليها  وك��ت��ب  �أه���د�ف���ه،  ب��اأح��د  يحتفل  وه���و  ل�����س��الح 

مثر�ً: “هال يا �سباب، �أنتم �لآن ت�ساهدون �أول لعٍب ي�سجل 

ه��ات��ري��ك يف �أول����د ت���ر�ف���ورد يف ت��اري��خ �ل�����دوري �لإجن��ل��ي��زي 

م�سر  بعلم  �لتغريدة  مرفقاً  �جل��دي��د(،  )مب�سماه  �ملمتاز” 

وتاج.

وبد� �سالح �سعيد�ً جد�ً خالل ت�سريحاته ل�سبكة “�سكاي 

�ل��ر�ئ��ع  م��ن  �أن���ه  “�أعتقد  وق����ال:  �مل���ب���ار�ة،  ب��ع��د  �سبورت�س” 

�لفوز هنا، كنا نعرف �أن �ملبار�ة �ستكون �سعبًة �إذ� مل نفر�س 

�أ�سلوبنا”.

�ساأكون  �لفريق على �لنت�سار�ت  “طاملا يحافظ  و�أ�ساف: 

���س��ع��ي��د�ً، و���س��اأح��اول د�ئ��م��اً ت��ق��دمي �أف�����س��ل م��ا ل��دي ك��ي يفوز 

ليفربول، نعم حققنا فوز�ً عري�ساً، لكنه ل ي�ساوي �أكرث من 

3 نقاط”.

وتابع �لنجم �مل�سري: “نحاول �لفوز بكل مبار�ٍة للتتويج 

ب��ل��ق��ب �ل��رمي��رل��ي��غ، ف��ه��و ه��دف��ن��ا م��ن��ذ �ل��ف��رتة �لإع���د�دي���ة 

للمو�سم، وناأمل يف حتقيقه”.

“بني �سوطي �ملبار�ة، كان حديثنا يف غرفة  وختم �سالح: 

�أكر  �لطريقة، وت�سجيل  بنف�س  �للعب  �ملالب�س عن مو��سلة 

عدٍد ممكٍن من �لأهد�ف”.

يونايتد ملان�س�سرت  قا�سية  خ�سارة 

ل��الإح�����س��اء�ت،   Opta �سبكة  �أو���س��ح��ت  �لأث��ن��اء،  ه��ذه  يف 

على  تاريخه  يف  �لأثقل  خ�سارته  تكَبّد  يونايتد  مان�س�سرت  �أن 

�أر�سه �أمام ليفربول.

و�أ�سافت �أنها �ملرة �لأوىل منذ فر�ير/�سباط 1955، �لتي 

تر�فولد” بهذ�  “�أولد  �حلمر” يف  “�ل�سياطني  فيها  يخ�سر 

بنف�س  هزميته  منذ  ي�سجل  �أن  ودون  �لأه���د�ف،  من  �ل��ف��ارق 

�سيتي. �أمام مان�س�سرت  �لنتيجة 

ليفربول  �أه��د�ف  كيتا  نابي  �لغيني  �فتتح  �ملبار�ة  وخ��الل 

دي��وغ��و  �ل��رت��غ��ايل  �أن ي�سيف  ق��ب��ل  �ل��دق��ي��ق��ة �خل��ام�����س��ة،  يف 

باإكمال  �سالح  ل  ليتكَفّ  ،14 �لدقيقة  يف  �لثاين  �لهدف  جوتا 

“�لريدز” باأهد�فه �لثالثة. خما�سية 

����رت ه����ذه �ل��ن��ت��ي��ج��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة غ�����س��ب ج��م��اه��ر  وف����َجّ

م�سهد  يف  مبكر�ً،  �أماكنها  غ��ادرت  �لتي  يونايتد،  مان�س�سرت 

�سيبقى يف �لذ�كرة طوياًل.

�ل��ث��اين،  �مل��رك��ز  يف  نقطة   21 �إىل  ر�سيده  ليفربول  ورف��ع 

لي�سِيّق �خلناق على �ملت�سدر ت�سيل�سي �لذي ميلك 22 نقطة، 

بر�سيد  �ل�سابع  �ملركز  �إىل  يونايتد  مان�س�سرت  تر�جع  بينما 

14 نقطة

70الريا�ضي

نب�ض البلد- عمان

�ل��ري��ا���س��ي��ة  ج����ددت ه��ي��ئ��ة رو�د �حل��رك��ة 

جميل  حممد  �نتخابها  �لأردنية  و�ل�سبابية 

 62 مب�����س��ارك��ة  للهيئة،  رئ��ي�����س��ا  �ل��ط��ي��ب  �أب���و 

92 م�سددين ل�سرت�كاتهم  ع�سو� من �أ�سل 

حتى نهاية �لعام.

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان �ل��ه��ي��ئ��ة �م�������س �لث���ن���ني، 

ح��ظ��ي �أب����و �ل��ط��ي��ب ب��ث��ق��ة �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة 

للعامني �ملقبلني بالتزكية، خالل �لجتماع 

�أم�س �لأحد يف بيت �سباب  �لنتخابي م�ساء 

عمان.

15 ع�����س��و�  ت��ن��اف�����س  �ل���ب���ي���ان،  وب��ح�����س��ب 

ملجل�س  �ملخ�س�سة  �ل��ث��م��ان��ي��ة  �مل��ق��اع��د  ع��ل��ى 

 49 �لإد�ري��ة، حيث نال حممد قدري ح�سن 

�لطيب،  غ��ازي  للدكتور   48 مقابل  �سوتا، 

�ل��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة، و38  ن��اي��ف  �ل��دك��ت��ور  و41 

عاطف روي�سان، و 37 حكم جر�ر، و30 لكل 

و29  جودت  ورفيق  �لتلي  �للطيف  عبد  من 

�لنتائج  باقي  جاءت  فيما  علي،  �أبو  �إ�سحاق 

رجائي   ،25 �لتل  �لآت��ي:وق��ا���س  �لنحو  على 

حد�د  ب�سام   ،20 �حلياري  نايف  �ل�ساعر21، 

 ،10 �أح��م��د ���س��ح��ادة   ،18 19، وط��ه حم��ج��وب 

مقابل �سوتني حل�سني ملو �لعني.

�سباب  �لرو�د حر�س مدير  وثمنت هيئة 

حمافظة �لعا�سمة، �سناء �أبو عبا�س، ومدير 

وجهود  ح�سني،  رج��ائ��ي  ع��م��ان،  �سباب  بيت 

رئي�س  خالل  من  �لعا�سمة  �سباب  مديرية 

�لنتخابات(  على  )�مل�����س��رف  �لأن��دي��ة  ق�سم 

وع��ادل  �لق�ساة،  و�أن�����س  �لكيالين،  حممود 

عثمان،  وحممد  �ل��ع��زة  و�أ���س��رف  �ل�سوبكي، 

من  �ملكونة  �لثالثية  �للجنة  جهود  وكذلك 

حممد  �ل���رو�د  �سمت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة 

م�سطفى  علفة  �أب��و  �لعزيد  عبد  �لطريفي 

�لربري.

وكانت �لهيئة �لعامة لهيئة �لرو�د �أقرت 

�لتقرير �لإد�ري عن �لفرتة �ملا�سية و�ملقدم 

من �لأمني عام �لهيئة حممد قدري ح�سن، 

 2018 و�ل��ت��ق��ري��ر �مل����ايل )م��ي��ز�ن��ي��ة �أع�����و�م 

،2019، 2020 ( و�ملقدم من �أمني �ل�سندوق، 

وق���ا����س �ل���ت���ل، ك��م��ا �أق�����رت �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة 

�ع��ت��م��اد م��وؤ���س�����س��ة �ل��ق��م��ة م��دق��ق��ا ق��ان��ون��ي��ا 

�ملقبلة. للمرحلة  للح�سابات 

 هيئة الرواد تجدد ثقتها بـ »أبو الطيب« رئيسا للعامين المقبلين

 خطة مرورية بديلة خالل ماراثون 
عمان

 رد االستئناف في قرار حرمان النادي 
الفيصلي من الرخصة اآلسيوية

 مباراة نهائي دوري الدرجة الثانية 
الجمعة

نب�ض البلد- عمان

 �أعلنت �جلمعية �لأردنية للمار�ثونات، عن 

�مل��روري��ة  للخطة  �ل��الزم��ة  �لرتتيبات  �نتهاء 

خالل  �ل�سر،  وحتويالت  �لطرق  لإغ��الق��ات 

يقام  �ل��ذي  �ل��دويل  مار�ثون عمان  مناف�سات 

يوم �جلمعة �ملقبل.

ل��ل��م��ار�ث��ون��ات  �لأردن���ي���ة  �جلمعية  و�أك����دت 

�أن ه��ذه  �ل���ي���وم �لث���ن���ني،  يف خ���ر ���س��ح��ف��ي، 

�إىل  ب��دي��ل��ة، لف��ت��ة  �لغ��الق��ات يقابلها ط��رق 

ُم�ساعدة  ب��ه��دف  �ل�سر  �إد�رة  ك���و�در  ت��و�ج��د 

وجتنب  �لبديلة  �لطرق  �تباع  على  �ملو�طنني 

�سي�سلكها  �لتي  بالطرقات  و�لتوقف  �لوقوف 

و�سيتم  وُجهدهم.  لوقتهم  توفر�ً  �مل��ار�ث��ون، 

غلق م�سار �سباق �ل� 42 كم بالكامل من فجر 

ي���وم �جل��م��ع��ة وح��ت��ى �ل�����س��اع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ع�سر 

ُظ���ه���ر�ً، ح��ي��ُث �سيتم �إغ����الق �ل��ط��ري��ق �مل���وؤدي 

�إىل ����س���ارع �جل��ي�����س م���ن �ت���و����س���رت�د �ل���زرق���اء 

�مل������وؤدي �إىل  �أم ع���ل���ي، و�ل���ط���ري���ق  ت��ك��ي��ة  ق��ب��ل 

�لثالث  �ل����دو�ر  ع��م��ان  م��ن جبل  �لبلد  و���س��ط 

�سارع  من  �مل��وؤدي  و�لطريق  �لبلد،  و�سط  �إىل 

�مللكة عالية �إىل دو�ر �لد�خلية )�سارع �ملدينة 

�لريا�سية(،و�لطريق من �سارع �مللكة نور �إىل 

�لدو�ر �لر�بع.

كما �سيتم �إغالق �لطريق من �سارع عقبة 

و)و�دي  ب�سمة  �لأم����ره  ���س��ارع  �إىل  ن��اف��ع  ب��ن 

ب�سمة  �لأم��رة  �سارع  و�لطريق من  عبدون(، 

دو�ر  م��ن  و�ل��ط��ري��ق  �ملهاجرين،  �إ���س��ار�ت  �إىل 

حي  وط��ري��ق  �ملهاجرين،  ���س��ارع  �إىل  �لقي�سية 

�مل�سد�ر  �لبلد، وطريق نزول  �إىل و�سط  نز�ل 

�سارع  من  �لقادم  و�لطريق  �لبلد،  و�سط  �ىل 

ع��ني غ����ز�ل �ىل ر������س �ل��ع��ني، و�ل��ط��ري��ق من 

�لوحد�ت �ىل نزول �مل�سد�ر.

نب�ض البلد- عمان

�لنادي  لإد�رة  �ملوؤقتة  �للجنة  رئي�س  �أكد 

رد  ق��اع��ود،  �أب���و  ���س��امل  �ل��دك��ت��ور  �لفي�سلي، 

�ل���س��ت��ئ��ن��اف يف م���ا ي��خ�����س ق�����ر�ر ح��رم��ان 

للمو�سم  �لآ���س��ي��وي��ة  �ل��رخ�����س��ة  م��ن  �ل��ن��ادي 

.2022

وقال �أبو قاعود �إن �للجنة قامت باإجر�ء 

ت�����س��وي��ات م��ال��ي��ة م���ع �ل��الع��ب��ني و�مل���درب���ني 

�أ�سحاب �لذمم �ملالية �ملرتتبة على �لنادي، 

قبل  ل�ساحلهم  �أح��ك��ام  �إ���س��د�ر  مت  و�ل��ذي��ن 

��ستكمال  بهدف  وذلك  �ملا�سي،  حزير�ن   30

ب��الحت��اد  �خل��ا���س  �مل���ايل  �مل��ع��ي��ار  متطلبات 

�لآ�سيوي لغايات �لرتخي�س �لآ�سيوي.

وبني �أن رد �ل�ستئناف جاء كون �لحتاد 

�لآ�سيوي �أبلغ �سابقا باأن �آخر موعد لتحقيق 

2021، ومت  �آب   30 ه��و  �مل���ايل  �مل��ع��ي��ار  ���س��رط 

�أن  �إل  �لطلب من قبل �لنادي متديد �ملدة، 

قر�ر �لحتاد �لآ�سيوي جاء بالتاأكيد على �أن 

�ملدة وفق ما هو حمدد �سابقا.

و�أ�ساف “ومع ذلك مل يتم ت�سديد �ملبالغ 

�مل��ال��ي��ة �مل��ط��ل��وب��ة، وع��ل��ي��ه ج���اء ق����ر�ر جلنة 

لكرة  �لأردين  �لحت��اد  يف  �لأن��دي��ة  ترخي�س 

�للجنة  م��ن  �مل��ق��دم  �ل�ستئناف  على  �ل��ق��دم 

ملخالفته  وذلك  بالرد،  �لنادي  لإد�رة  �ملوؤقتة 

و�ملحلية  �لآ���س��ي��وي��ة  و�لتعليمات  لالأنظمة 

لإجر�ء �لت�سويات خارج �ملدة �ملحددة”.

ل����دى جل��ان  �ل��ه��ي��ئ��ة  ���س��ع��ي  و�أ�����س����ار �إىل 

�لحت���������اد �لآ������س�����ي�����وي ل���ل���ب���ح���ث ع�����ن �آل���ي���ة 

ل���س��ت��ث��ن��اء �ل���ن���ادي �ل��ف��ي�����س��ل��ي م��ن �ل��ق��ر�ر؛ 

يف  �لفعالة  وم�ساركاته  جلماهريته  نظر� 

بطولت �لحتاد �لآ�سيوي.

نب�ض البلد- عمان

�ل�ساعة �خلام�سة  �لقدم  كرة  حدد �حتاد 

م���ن م�����س��اء ي����وم �جل��م��ع��ة �مل���ق���ب���ل، م��وع��د� 

لإق���ام���ة �مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة دوري 

جتمع  و�لتي   ،2021 ملو�سم  �لثانية  �لدرجة 

و�لعالية. �لها�سمية  فريقي 

و�أع���ل���ن �لحت������اد، يف ب��ي��ان ع��ل��ى م��وق��ع��ه 

�ستقام  �مل��ب��ار�ة  �أن  �لث��ن��ني،  �ل��ي��وم  �لر�سمي 

على �ستاد �لأمر حممد بالزرقاء.

وح�����س��ب ت��ع��ل��ي��م��ات �مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة، يف 

يتم  بالتعادل  �لأ���س��ل��ي  �ل��وق��ت  �نتهاء  ح��ال 

حل�سم  �لرتجيحية  �ل��رك��الت  �إىل  �ل��ل��ج��وء 

�لنتيجة

 37 سائقا يشاركون في سباق السرعة 
الخامس في حلبة منجا

نب�ض البلد- عمان

 �أع��ل��ن��ت �لأردن����ي����ة ل��ري��ا���س��ة �ل�����س��ي��ار�ت، 

�مل�����س��ارك��ني يف �سباق  ق��ائ��م��ة  �م�����س �لث���ن���ني، 

�ل�سرعة �خلام�س – �جلولة �خلام�سة، وقبل 

�ل�سرعة  ل�سباق  �لأردن  �لأخ��رة، من بطولة 

يف  �ملقبل  �جلمعة  ي��وم  �سباح  ينطلق  �ل���ذي 

حلبة منجا – مادبا.

وي���ن���ط���ل���ق �ل�������س���ب���اق، �ل������ذي ي����ق����ام وف��ق��ا 

�ل�ساعة  ع��ن��د  �مل��ت��ب��ع،  �ل�سحي  ل��ل��روت��وك��ول 

�جلمعة  ي��وم  �سباح  م��ن  و�لن�سف  �لتا�سعة 

وي�سارك به 37 �سائقا و�سائقة.

�ل�����س��ي��ار�ت، يف  لريا�سة  �لأردن���ي���ة  وق��ال��ت 

بدعم  يقام  �ل��ذي  �ل�سباق  �إن  �سحفي،  بيان 

ج����ولت   3 م����ن  ي���ت���ك���ون  �لأردن،  زي�����ن  م����ن 

�مل�سجلني  �مل��ت�����س��اب��ق��ني  ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع  ي�����س��ارك 

�لتكميلية  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  ووف���ق���ا  �ل�����س��ب��اق،  يف 

ل��ل�����س��ب��اق مت حت��دي��د ي���وم �خل��م��ي�����س م��وع��د� 

كما  �ل��ف��ن��ي،  و�ل��ف��ح�����س  �لإد�ري  ل��ل��ت��دق��ي��ق 

على  �سر�  �مل�سار  على  �ملت�سابقون  �سيتدرب 

�لإع��الن  ثم  وم��ن  �ل�سباق،  �لأق���د�م يف حلبة 

�مل�ساركني  وق��ائ��م��ة  �ل��ن��ه��ائ��ي  �لت�سنيف  ع��ن 

�مل�سموح لهم �مل�ساركة يف �ل�سباق.

و�مل�ساركون يف �ل�سباق هم: �ساكر جويحان 

)�أي����ف����و غ���الدي���ت���ر(، ي����زن ق���ط���ان )�ي���ف���و 8 

)�ي��ف��و  �ل��ع��ط��اري  م�سطفى  ت���اي���ب(،  ب��روت��و 

7 ب��روت��و ت��اي��ب(،  8(، غيث �ل��وري��ك��ات )�ي��ف��و 

�سبيحات  حم��م��د   ،)6 )�ي��ف��و  نا�سيف  �أم���ر 

�ي��ه  دب��ل��ي��و  �م  )ب��ي  ���س��امل طعيمة   ،)6 )�ي��ف��و 

30(، حممد �ساهني )�سوبارو �مريز�(، زيد 

غيث )�يفو 8(، قي�س تفاحة )بي �م دبليو �يه 

�ستارليت(،  )تويوتا  �لدين  عالء  بالل   ،)36

�أجم�����د �حل�������ور�ين )����س���ي���ات ل����ي����ون(، �إي���ه���اب 

 ،)7 )�يفو  م�سطفى  و�ئل   ،)6 )�يفو  �ل�سرفا 

م�سطفى جمعة )�سرتوين دي ��س 3(، �سهيل 

�أب���و �ل���رو����س )�أوب�����ل ك���ادي���ت(، حم��م��د �ل��ع��زة 

)تويوتا  مو�سى  عامر  �ك�س(،  زد  )�سرتوين 

ك��ورول  )ت��وي��وت��ا  ق��ب��الوي  ب��الل  �ستارليت(، 

جي تي(، �أحمد جانخوت )جولف يف دبليو(، 

�سياء   ،)3 �م  دبلبو  �م  )ب��ي  �ملحي�سن  خليل 

ك����رزون ) ت��وي��وت��ا ك����ورول ج��ي ت���ي(، عا�سم 

عارف )د�يهات�سو �سرون(، يزن جمعة )رينو 

كليو(، ر�ئد ده�سان )�سوبارو �مريز�(، فادي 

ده�سان )�يفو 7(، عمار �لقي�سي )بي �م دبليو 

�ي��ه  �م دب��ل��ي��و  ���س��اه��ني )ب���ي  ف����ادي   ،)30 �ي���ه 

خالد   ،)360 )فولفو  �سو�حلة  حممد   ،)30

دب��ل��ي��و(، ع��ل��ي ن�سار  �ل��ب�����س��ار�ت )غ��ول��ف يف 

)بي  �ل�سرو�س  عا�سم  �ستارليت(،  )تويوتا 

)فولفو  �حل�سايكة  ح�سام   ،)30 �ي��ه  دبليو  �م 

دب��ل��ي��و(،  ح��م��د�ن )غ��ول��ف يف  360(، حم��م��د 

مر� ترزي )هيوند�ي تو�سان(، زين �إبر�هيم 

)فيات 500(، روبرت �سرتيك )ميني كوبر(.
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البلد-وكاالت نب�ض 

وجه  ذات  لقطة  فيديو  مقطع  انت�شر 

ن�����ش��ف��ه اأ�����ش����ود ون�����ش��ف��ه م�����ش��م�����ش��ي ع��ل��ى 

من  اأك���ر  وح�����ش��د   ،TikTok م��ن�����ش��ة 

15.5 م��ل��ي��ون م�����ش��اه��دة، وق���د ن�����ش��ر ذل��ك 

 Venus Two ُي�شمى  ح�شاب  املقطع 

)اأو القطة فينو�س ذات   Faced Cat
�شور  لن�شر  ُم�ش�س  وه��و  ال��وج��ه��ن(، 

ال�شكل  غريبة  للقطط  فيديو  ومقاطع 

�شخ�س.  مليون   2.3 اأكر من  ويتابعه 

وف�����������ق م��������ا ن�����ق�����ل�����ه ت������ق������ري������ر مل���ج���ل���ة 

 24 الأحد  الأمريكية،   NewsWeek
ه��ذا  ف���اإن   ،2021 الأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����ش��ري��ن 

ال��ف��ي��دي��و ي���ب���داأ ب��ت��وج��ه ال��ق��ط��ة ف��ي��ن��و���س 

اأحد جانبي  الكامريا، وميكننا روؤية  نحو 

وج��ه��ه��ا م��غ��ط��ى ب��ال�����ش��ع��ر الأ����ش���ود ول���ون 

ع��ي��ن��ه��ا اأخ�����ش��ر، ث��م ال��ن�����ش��ف الآخ����ر من 

زرقاء.  الأخرى  وعينها  م�شم�شي  وجهها 

اأن ال��ل��ون��ن  الأك����ر غ���راب���ًة م��ن ذل���ك 

يبداأ  رفيع  كخط  يبدو  ما  بينهما  يف�شل 

اأ�شفله.  اإىل  اأعلى وجهها  من 

اأم����ا ب���اق���ي ج�����ش��م ال��ق��ط��ة ف��ه��و م��زي��ج 

يعطيها  وامل�شم�شي،  الأ�شود  اللونن  من 

متاماً.  اآ�شراً  مظهراً 

ج����اء يف ال��ت��ع��ل��ي��ق امل�����ش��اح��ب ل��ف��ي��دي��و 

ع��ل��ى  ������ش�����وراً  اأرى  »ع����ن����دم����ا  ال����ق����ط����ة: 

اإن�����������ش�����ت�����ج�����رام واأظ�����������ن اأن������ه������ا ُم����ع����دل����ة 

متاماً«. وا�شح  نحو  على  بالفوتو�شوب 

فاتنة قطة 

وميكن  الفيديو،  مقطع  ُيظهر  بعدها 

م�������ش���اه���دت���ه ه���ن���ا، جم���م���وع���ة م����ن ���ش��ور 

 ،2009 القطة يف �شن اأ�شغر تعود اإىل عام 

ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا اأن���ه���ا ُول������دت ب���ه���ذا ال��وج��ه 

املميز. 

 7 يف  الإن��رن��ت  على  املقطع  ُن�شر  منذ 

اأك��ر  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي، ح�شل  ي��ول��ي��و/مت��وز 

اإعجاب.  3.1 مليون  من 

التعليقات  ق�شم  اإىل  ك��ث��ريون  ت�����ش��ارع 

فينو�س  القطة  �شكل  يف  اآرائ��ه��م  مل�شاركة 

الفريد.

من�شة  على  امل�شتخدمن  اأحد  كتب  اإذ 

 2021 ع�������ام  يف  »ن����ح����ن   :TikTok
ُم��ع��دل  وي��ظ��ن ال��ن��ا���س اأن ه���ذا ال��ف��ي��دي��و 

بالفوتو�شوب؟«.

ك�����ذل�����ك، ق������ال م�������ش���ت���خ���دم اآخ��������ر ه��و 

»مل���اذا   :JohnnyJoestarSTB7

ت���ب���دو ال��ق��ط��ة ����ش���دي���دة ال��ث��ق��ة ه���ك���ذا؟«، 

اهلل  »م���ل���وق���ات   :Nesyilol وك���ت���ب 

 :Sally Pollard واأ�شافت  بديعة«، 

ومثالية«. للغاية  »فاتنة 

فينو�س  القطة  تبدو  ملاذا  لكن 

النحو؟  هذا  على 

 National مل�����ج�����ل�����ة  وف���������ق���������اً 

اأمر  يف  بحثت  التي   ،Geographic
قبل  من  ا�شتهرت  عندما  فينو�س  القطة 

2012، اعتقد  عرب موقع في�شبوك يف عام 

اخليمر. حيوان  اأنها  كثريون 

واخل����ي����م����ر ح�����ي�����وان مي���ت���ل���ك خ���اي���ا 

حتتوي على نوعن من احلم�س النووي 

تندمج  ع��ن��دم��ا  ه���ذا  وي��ح��دث   ،DNA
معاً.  م�شغتان 

وف�����ق�����اً ل���ل���ي���زيل لي�����ون�����ز، الأ�����ش����ت����اذة 

امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ع��ل��م وراث�����ة ال��ق��ط��ط يف 

ُيعد  الأم��ر  هذا  ف��اإن  كاليفورنيا،  جامعة 

اأغلب القطط  ماألوفاً يف الواقع ونراه يف 

ال�شلحفاة. �شدفة  �شالة  من  الذكور 

»بالغة  فينو�س  القطة  ُتعد حالة  بينما 

ال�����ش��ب��ب يف  ي���رج���ع  اأن  ال����ن����درة« ومي���ك���ن 

اإىل »احلظ« فقط. �شكلها هذا 

ي��ك��ون  اأن  ت��وق��ع��ت  ال���درا����ش���ات  اأن  اإل 

اأحد  ع�شوائياً على  َن�َشط  الأ�شود  التلوين 

مع  نف�شه  الأم��ر  وح��دث  القطة،  جانبي 

من  الآخ��ر  اجلانب  على  امل�شم�شي  اللون 

يف  املنت�شف  يف  ال��ل��ون��ان  وتقابل  وجهها، 

القطة. منو  اأثناء 

عينن  ك��ذل��ك  فينو�س  القطة  متتلك 

ب��ل��ون��ن م��ت��ل��ف��ن ب�����ش��ب��ب ت��ب��اي��ن ل��وين 

ال��ق��زح��ي��ة يف ك��ل م��ن��ه��م��ا، وه���و اأم���ر ن��ادر 

اإىل ح����ٍدّ م��ا وي��ح��دث ب�����ش��ب��ب ع���دم ت��وزع 

يبقيها  م��ا  العينن؛  اإح��دى  يف  امليانن 

زرقاء. 

 Cats جل��������م��������ع��������ي��������ة  وف���������������ق���������������اً 

»حل�����ش��ن  اخل���ريي���ة:   Protection
على  ي��وؤث��ر  ل  ال��ل��وين  التباين  اأن  احل��ظ 

اأنه  يبدو  ول  ال��روؤي��ة،  على  القطة  ق��درة 

كذلك«. �شمعها  يف  يوؤثر 

الأخيـرة

البلد-وكاالت نب�ض 

اأح������دث ال���ن���ج���اح امل��ب��ه��ر مل�����ش��ل�����ش��ل »ل��ع��ب��ة 

كبرية  ث���ورة   ،Squid Game احل��ب��ار« 

يف جم����ال ����ش���وق اأ���ش��ه��م ال��رف��ي��ه يف ك��وري��ا 

الأ�شهم  من  الع�شرات  �شهدت  اإذ  ال�شمالية، 

ب��الإث��ارة م��ن فرق  ال��رف��ي��ه املفعم  يف ق��ط��اع 

امل�شل�شات وال�شينما  اإىل  الكورية  »الكيبوب« 

ارت���ف���اع���اً غ���ري م�����ش��ب��وق، ح�����ش��ب م���ا ج����اء يف 

تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، 

الأحد 24 اأكتوبر/ت�شرين الأول 2021.

»لعبة  مل�شل�شل   ال�شاحق  النجاح  جاء  فقد 

اأنتجته  ال��ذي   ،Squid Game احلبار« 

يتوقعها  مل  ب�شاعقة  اأ�شبه  نتفليك�س،  �شركة 

امل�شاهدون يف جميع اأنحاء العامل، وعلى نحو 

ت��اأث��ريه، ج��اءت تداعيات هذا  ق��وة يف  ل يقل 

امل�شتثمرين  اأ�شهم  ارتفاع  يف  كا�شحة  النجاح 

للم�شل�شل،  الأم  البلد  يف  الرفيه  قطاع  يف 

كوريا اجلنوبية.

جناح كوري جنوبي

ال��ولي��ات  م�شتهلكي  ل��دى  ك��وري��ا  ت�شتهر 

�شركة  من  الذكية  بهواتفها  واأوروب��ا  املتحدة 

هيونداي،  �شركة  من  و�شياراتها  �شام�شونغ 

ل���دى ج��ريان��ه��ا  اآخ���ر  لكنها م��ع��روف��ة مب��ن��ت��ج 

الأقرب يف اآ�شيا، وهو �شادراتها الثقافية من 

واملو�شيقى.  وامل�شل�شات  الأفام 

النجاح  ي�شاعد  اأن  يف  الآن  ���ش��ي��ول  ت��اأم��ل 

نقل  اإىل  »لعبة احلبار«  الذي حققه م�شل�شل 

هذه ال�شناعة الرفيهية اإىل العاملية.

يف هذا ال�شياق، يقول يل �شانغ هون، كبري 

 HI Investment �شركة  يف  املحللن 

اإن  ���ش��ي��ول،  يف   .& Securities Co
»ال�����ش��اح��ة اأ���ش��ب��ح��ت م��ه��ي��اأة ل���زي���ادة ان��ت�����ش��ار 

اإىل جمهور  ال��ك��وري��ة( وو���ش��ول��ه��ا  )ال��درام��ا 

اأ�شهم ال�شركات يف هذا  اأو�شع نطاقاً، وتعك�س 

وال�شغرية-  منها  الكبرية  ال�شركات  املجال- 

التوقعات«. هذه 

م�����ن ج����ان����ب����ه، ي�����ق�����ول �����ش����ن �����ش����و ي�����ون، 

 Shinyoung ����ش���رك���ة  يف  حم���ل���ل  وه����و 

جتاهل  ميكن  »ل  اإنه   ،Securities Co
تاأثري فرق غنائية مثل فرقة BTS  وفرقة 

دور كبري يف  لها  كان  التي   ،Blackpink
اإثارة الف�شول حيال الثقافة الكورية«.

احلالية  القوة  جذور  اأن  اأي�شاً  املوؤكد  من 

ال��ق��ط��اع ت��ع��ود اإىل زم���ن ط��وي��ل، على  ل��ه��ذا 

اأواخ��ر  يف  جونغ  داي  كيم  رئا�شة  منذ  الأق��ل 

املا�شي. القرن  ت�شعينيات 

ما  وق��ت��ه��ا  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ���ش��ان��ع��و  اأدرك  اإذ 

اإمكانات  من  الرفيه  �شناعة  عليه  تنطوي 

���ش��خ��م��ة، وم���ن ث��م اأدخ���ل���وا ق��واع��د وح��واف��ز 

���ش��ري��ب��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ���ش��ن��اع��ة اإن���ت���اج امل��ح��ت��وى 

املحلية.

امل�ستفيدة  ال�سركات  اأكرب 

من »لعبة احلبار«

ف����ق����د ارت����ف����ع����ت ق���ي���م���ة اأ�����ش����ه����م ����ش���رك���ة 

متتلك  التي   ،Bucket Studio Co
ح�����ش��ة يف وك���ال���ة مت��ث��ل ب��ط��ل امل�����ش��ل�����ش��ل يل 

اإ�شدار  منذ  تقريباً   %35 بن�شبة  جاي،  جونغ 

�شركة  اأم��ا  �شبتمرب/اأيلول،   17 يف  امل�شل�شل 

امل��ن��ت��ج��ة   ،Siren Pictures Inc
للم�شل�شل فغري مدرجة يف البور�شة.

م������ن ج����ه����ة اأخ�������������رى، ارت�����ف�����ع�����ت اأ����ش���ه���م 

 Studio Santa Clause ���ش��رك��ة 

امل��ن��ت��ج��ة   ،Entertainment Co
بن�شبة   My Name اجل��رمي��ة  مل�شل�شل 

ي��وم  30% م��ن ه���ذا الرت���ف���اع يف  50%، وج���اء 

للتبادل  امل��ح��م��وم  الزده����ار  م��ن  واح���د فقط 

ال�شركة. اأ�شهم  على 

ت�����ش��م��ل ق��ائ��م��ة ال�����ش��رك��ات الأخ�����رى ال��ت��ي 

ا�����ش����ت����ف����ادت م�����ن ه������ذا الرت������ف������اع يف ق��ي��م��ة 

م�شل�شل  منتجة   ،Astroy �شركة  الأ�شهم: 

الإث������ارة وال���رع���ب امل��ث��ري ل��ل��ج��دل »امل��م��ل��ك��ة« 

امل���وؤث���رات  اإن���ت���اج  و���ش��رك��ة   ،Kingdom
 ،.Dexter Studios Co ال�����ش��وت��ي��ة 

 ،.Showbox Corp الإن��ت��اج  و���ش��رك��ة 

 CJ و���ش��رك��ة ال��رف��ي��ه امل��ح��ل��ي��ة ال��ع��م��اق��ة

على  اأي�����ش��اً  ت�شيطر  ال��ت��ي   ،ENM Co
 .Studio Dragon Corp ���ش��رك��ة 

التي   ،Jcontentree Corp و�شركة 

لعر�س   +Disney �شبكة  مع  عقداً  وقعت 

براجمها.

بن�شبة  ارت���ف���اع  اإىل  ه����ذا  اأدى  اإج����م����اًل، 

»ك��و���ش��داك«  موؤ�شر  يف  ال�شركة  لأ�شهم   %23

الرفيه منذ  ل�شركات  الكوري   Kosdaq
م��ت��ج��اوزاً  احل���ب���ار«،  »ل��ع��ب��ة  م�شل�شل  اإ����ش���دار 

ب�شهولة الرتفاع يف ال�شوق العام.

اإىل جانب ذلك، اأ�شافت ال�شناديق العاملية 

مليون   50( وون  م��ل��ي��ارات   106 ق��ي��م��ت��ه  م���ا 

دولر( من الأ�شهم يف مقيا�س كو�شداك، وفقاً 

 22 Bloomberg حتى  لبيانات جمعتها 

البيانات،  وبح�شب  الأول.  اأكتوبر/ت�شرين 

اأ�شهماً  املحليون  الأفراد  امل�شتثمرون  ا�شرى 

257 مليار وون )نحو  بلغت قيمتها ال�شافية 

218 مليون دولر(.

 البورصة الكورية تنتعش بفضل مسلسل »لعبة الحبار«.. 
أسهم »الترفيه« حققت ارتفاعًا غير مسبوق

 قطة ذات 
وجهين تأسر 

قلوب رواد »تيك 
توك«.. مقطع 

فيديو يؤكد 
أنها حقيقية 

يحصد ماليين 
المشاهدات

هل سكنه ابن خلدون فعاًل؟.. 
وزارة الثقافة المغربية تصل إلى 
حقيقة منزل عتيق معروض للبيع 

بمدينة فاس

البلد-وكاالت نب�ض 

وجدت عائلة املهياوي مبدينة فا�س يف 

امل��غ��رب، نف�شها و���ش��ط زوب��ع��ة م��ن اجل��دل 

منزلهم  واج��ه��ة  على  اإع��ان��اً  ن�شرها  بعد 

ال��ع��ت��ي��ق ب��امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة ي��ع��ل��ن��ون فيه 

عزمهم بيع البيت.

والبيت املعرو�س للبيع لي�س بيتاً عادياً 

اإنه كان حمل  من بيوت فا�س العتيقة، بل 

�شكن موؤ�ش�س علم الجتماع عبد الرحمن 

بن خلدون، ح�شب ما قالت العائلة املالكة 

للمنزل يف اإعان البيع.

وا���ش��ت��ق��ر ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن خ��ل��دون 

ب���ف���ا����س م��ن��ت�����ش��ف ال����ق����رن ال����راب����ع ع�����ش��ر 

امل���ي���ادي، وع��م��ل يف ع���دة م��ه��ام يف ب��اط  

اإىل  يغادرها  اأن  قبل  املرينين  ال�شاطن 

الأندل�س ويعود اإليها مرة اأخرى.

وح�����ش��ب م�����روان امل���ه���ي���اوي اأح�����د ذوي 

ف����اإن ع��ائ��ل��ت��ه متتلك  امل���ن���زل،  احل���ق���وق يف 

القرن  �شتينات  نهاية  منذ  املذكور  العقار 

على  ت��ت��واىل  عائلة  خام�س  وه��ي  امل��ا���ش��ي، 

ملكيته.

واأو������ش�����ح امل���ت���ح���دث اأن������ه ب���ع���د اإع�����ان 

م�شالح  بهم  ات�شلت  املنزل،  بيع  رغبتهم 

عزمها  واأخ��ربت��ه��م  بفا�س،  الثقافة  وزارة 

اإجناز  اأجل  اإر�شال جلنة من اخل��رباء من 

وو�شعيتها  ال��ب��ن��اي��ة  ت��اري��خ  ح���ول  ت��ق��ري��ر 

املعمارية قبل اتخاذ قرار منا�شب ب�شاأنها.

توقف عملية البيع

وج����اء يف اإع�����ان ال��ب��ي��ع ال����ذي و���ش��ع��ه 

م���اك ال��ب��ي��ت ع��ل��ى واج��ه��ت��ه »ري��ا���س اب��ن 

خلدون العامل ال�شو�شيولوجي وا�شع علم 

للبيع«. الجتماع 

وت��������داول ن�����ش��ط��اء م����واق����ع ال��ت��وا���ش��ل 

تدوينات  يف  وع��ربوا  ال�شورة  الجتماعي 

ع����ن ا���ش��ت��ي��ائ��ه��م ل���ع���ر����س م���ن���زل ���ش��ك��ن��ت��ه 

�شخ�شية تاريخية مهمة مثل ابن خلدون 

و�شع  ع��ن  اأن��ب��اء  ت��وات��ر  بعد  خا�شة  للبيع 

اأجانب عينهم عليه. �شما�شرة 

�شراء  اإىل  تدوينات  يف  الن�شطاء  ودع��ا 

متحف  اإىل  وحت��وي��ل��ه  مالكيه  م��ن  البيت 

ثقافياً  م��وروث��اً  بو�شفه  عليه  واحل��ف��اظ 

وتاريخياً له رمزيته يف مدينة فا�س.

وبعد ال�شجة التي رافقت اإعان البيع 

وتدخل وزارة الثقافة املغربية، نزع ماك 

يف  البيع  عملية  واأوق��ف��وا  الإع���ان  البيت 

انتظار ما �شت�شفر عنه جلنة اخلرباء.

ب��امل��ق��اب��ل اخ��ت��ل��ف ال��ب��اح��ث��ون يف ت��اري��خ 

اجل��دل  م��و���ش��وع  البناية  اع��ت��ب��ار  ف��ا���س يف 

ه���ي ال��ب��ي��ت ال�����ذي ���ش��ك��ن��ه ال���ع���ام���ة عبد 

الرحمن ابن خلدون خال مقامه بفا�س.

وت�������ش���م ف����ا�����س ال����ع����دي����د م�����ن امل����اآث����ر 

عراقة  تك�شف  التي  التاريخية  والبنايات 

امل���دي���ن���ة وم��ك��ان��ت��ه��ا ال��ع��ل��م��ي��ة وال���روح���ي���ة 

تاريخ  من  قرناً   12 من  اأزي��د  امتداد  على 

املغرب.

وثيقة عدلية

يوؤكد اأ�شتاذ التاريخ �شابقاً بكلية الآداب 

اأن  اجلليل  عبد  بن  حممد  بفا�س  �شاي�س 

الطالعة  ح��ي  يف  للبيع  امل��ع��رو���س  امل��ن��زل 

املقدمة  م��وؤل��ف  بيت  �شك  »ب��ا  ه��و  بفا�س 

عبد الرحمن بن خلدون«.

ويقول بن عبد اجلليل ل�«عربي بو�شت« 

اطلعت  �شنوات،  ع�شر  من  اأك��ر  »منذ  اإن��ه 

اأو ر�شم هذا  �شدفة على الوثيقة العدلية 

ت�شمنت  ج��داً  طويلة  وثيقة  وهي  العقار، 

اأن يف  ���ش��راءات وبيوعات، وج��اء فيها  ع��دة 

ابن  الرحمن  عبد  ي�شكن  ك��ان  املنزل  ه��ذا 

خلدون«.

وي���ت���ك���ون امل����ن����زل م����ن ث���اث���ة ط���واب���ق 

م���رب���ع���ة ال�������ش���ك���ل، وه������ي ب����ن����اي����ة- ي�����ش��ري 

هند�شتها  يف  خالفت  اأن��ه��ا  اإىل  امل��ت��ح��دث- 

املعروفة  املرينية  الهند�شة  اأمن��اط  جميع 

يف فا�س واملغرب كله.

اب��ن  اأن دار  ب��ن ع��ب��د اجل��ل��ي��ل  واأو����ش���ح 

فا�س  مدينة  ت��راث  �شمن  ت�شنف  خلدون 

ي��ده على هذا  اأن ميد  ك��ان  ول ميكن لأي 

تون�شية  ج��ه��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ال�����راث، 

�شنة   15 ح��وايل  قبل  املنزل  �شراء  حاولت 

اإل اأن��ه��ا مل ت��ف��ل��ح ب��ع��د ت��دخ��ل م�����ش��وؤول��ن 

مغاربة.

الأحقية  واملغاربة  التون�شيون  ويتنازع 

يف ن�شب ابن خلدون، اإذ يعتربه التون�شيون 

بينما  ت��ون�����س،  ون�����ش��اأ يف  ُول���د  ك��ون��ه  منهم، 

ي�����راه امل���غ���ارب���ة م���ن���ه���م، ك����ون ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه 

املغرب  العلمي وال�شيا�شي كان يف  وتكوينه 

بعد ا�شتقراره ل�شنوات بفا�س.

عن  امل�����ش��وؤول��ن  اجلليل  عبد  ب��ن  ودع���ا 

ل�شيانة  ال��ت��دخ��ل  اإىل  امل��غ��رب  يف  الثقافة 

العتبار  واإع���ادة  التاريخية  البناية  ه��ذه 

ل��ه��ا وح��م��اي��ت��ه��ا م���ن امل����ح����اولت امل��ت��ك��ررة 

لتفويتها وبيعها جلهات متلفة.

هل هي فعاًل دار ابن خلدون؟

م���ن ج���ه���ت���ه، ي��ن��ظ��ر رئ���ي�������س اجل��م��ع��ي��ة 

ح�شن  بفا�س  والتنمية  ل��ل��راث  املغربية 

امل�����ش��ط��ف��ى ب��ع��ن ال�����ش��ك اإىل ك���ون ال���دار 

كان  بفا�س  الطالعة  بحي  للبيع  املعرو�شة 

ي�شكنها ابن خلدون.

بو�شت«  »ع��رب��ي  م��ع  واأو���ش��ح يف حديث 

اأنه مبا�شرة بعد ال�شجة التي تلت انت�شار 

�شورة اإعان البيع، ات�شل مبجموعة من 

اأ�شاتذة التاريخ املهتمن باملدينة القدمية 

وكلهم  اأخ��رى،  علمية  وب�شخ�شيات  لفا�س 

هذا  ح��ول  املنت�شرة  ال��رواي��ة  يف  ي�شككون 

املنزل.

وبناء على املعطيات التي تو�شلت اإليها 

جمعيته اقرب من اليقن اإىل اأن البناية 

مو�شوع ال�شجة مل تكن �شكن ابن خلدون 

خال مقامه بفا�س عا�شمة املغرب خال 

املريني. احلكم 

التي  الأدل��ة  ع��دداً من  امل�شطفى  وعدد 

ي����رى اأن���ه���ا ت���دع���م ا���ش��ت��ن��ت��اج��ه وم��ن��ه��ا اأن 

الباحثن يف تاريخ فا�س يقولون اإن منزل 

يتاألف من ثاثة طوابق  ابن خلدون كان 

اأ���ش��ف��ل درب احل����رة ح��ي��ث ت��وج��د  وي���وج���د 

الرابع  ال��ق��رن  اإىل  تاريخها  يعود  بنايات 

يتكون  للبيع  املعرو�س  املنزل  بينما  ع�شر، 

من طابقن فقط ويوجد خارج الدرب.

واأ�شار اإىل غياب وثيقة اأو ن�س تاريخي 

كانت  ال��دار  تلك  اأن  يوؤكد  ر�شم عقاري  اأو 

امل��ر���ش��دي��ن  اأن  اإىل  لف���ت���اً  خ���ل���دون،  لب���ن 

املدينة  يف  الفنادق  واأ�شحاب  ال�شياحين 

القدمية بفا�س درجوا على توجيه زيارات 

اإىل تلك الدار بو�شفها منزل ابن  ال�شياح 

خ���ل���دون رغ���م غ��ي��اب م���ا ي��ث��ب��ت ذل���ك غري 

ال�شفوية. الروايات 

ي���ق���ول ح�����ش��ن  ذل������ك،  ك����ل  اإىل ج���ان���ب 

كان جزءاً  الذي  ابن خلدون  اإن  م�شطفى 

من الباط املريني ومقرباً من ال�شلطان 

كتلك،  متوا�شعة  داراً  ي�شكن  اأن  ميكنه  ل 

اإذ ل يوجد فيها اأي اأثر معماري اأو نقو�س 

قريب  ل�شخ�س  �شكناً  كانت  اأنها  على  تدل 

الق�شر. من 

ب���اب ب��وج��ل��ود ال��ت��اري��خ��ي ب��ف��ا���س اأح���د 

م��داخ��ل امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة )خ��ا���س عربي 

بو�شت(

ب���اب ب��وج��ل��ود ال��ت��اري��خ��ي ب��ف��ا���س اأح���د 

م��داخ��ل امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة )خ��ا���س عربي 

بو�شت(

ابن خلدون بفا�س يف مرحلتني

وا���ش��ت��ق��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن اب����ن خ��ل��دون 

مب��دي��ن��ة ف��ا���س يف ال��ف��رة م��ا ب��ن )755-

تون�س  من  قادماً  1354-1362م(  ه/   764

لأزمة  تعر�س  بعدما  وذلك  راأ�شه  م�شقط 

بالطاعون  وال��دي��ه  وف��اة  يف  متثلت  كبرية 

الأ�شود الذي حل بتون�س �شنة 749 هجرية 

املنطقة وم�شايخها. اأعيان  وهلك ب�شببه 

وب��ح�����ش��ب ك��ت��اب »رح��ل��ة اب���ن خ��ل��دون«، 

ف���ق���د ك�����ان ���ش��م��ن ط��ل��ب��ة ال���ع���ل���م ال���ذي���ن 

ان��ت��ق��اه��م ال�����ش��ل��ط��ان امل���ري���ن���ي اأب�����و ع��ن��ان 

مل��ازم��ت��ه، واأ���ش��ن��د اإل��ي��ه م��ن�����ش��ب ال��ك��ات��ب 

لديه، ويف نف�س الوقت وا�شل تعليمه على 

يد م�شايخ ع�شره من املغرب والأندل�س.

�شامل  اأبو  املريني  ال�شلطان  وبعد تويل 

يف  خلدون  ابن  ُعن  ال�شلطة،  احل�شن  بن 

عامن،  مل��دة  ال�شلطان  �شر  كاتب  من�شب 

ثم يف من�شب »خطة املظامل«.

وب��ع��د الن���ق���اب ع��ل��ى ال�����ش��ل��ط��ان اأب���ي 

بن  قرر  وقتله،  بخلعه  انتهى  ال��ذي  �شامل 

مطلع  فا�س  مدينة  ع��ن  الرحيل  خ��ل��دون 

�شنة 764 ه باجتاه الأندل�س، غري اأنه عاد 

اإليها بح�شب ما جاء يف كتاب الرحلة �شنة 

ب��ع��ام��ن �شنة  ب��ع��د ذل���ك  774 ه��� وغ���ادره���ا 

776 ه� .

ت����رك اب����ن خ���ل���دون ف���ا����س وذه�����ب اإىل 

اعتكف  حيث  باجلزائر؛  �شامة  اأبي  قلعة 

األ���ف خالها  ���ش��ن��وات،  اأرب���ع  ح���وايل  فيها 

ال���ذي و���ش��ع فيه  امل��ق��دم��ة  امل��ع��روف  كتابه 

امل��وؤ���ش�����س احلقيقي  م��ن��ه  ن��ظ��ري��ات ج��ع��ل��ت 

الجتماع. لعلم 

وزارة الثقافة حت�سم اجلدل

م���ن ج��ه��ت��ه، ك�����ش��ف م���ه���دي ب��ن�����ش��ع��ي��د، 

م�شاء  والتوا�شل،  والثقافة  ال�شباب  وزير 

تقريراً  اأجن���زت  وزارت����ه  اأن  الأح����د،  اأم�����س 

لي�س هو  امل��ذك��ور  امل��ن��زل  اأن  اأظ��ه��ر  اأول���ي���اً 

الريا�س  اب��ن خ��ل��دون، لأن  ال��ع��امل  م��ن��زل 

العلوين، يف  زم��ن  19 يف  ال��� القرن  بني يف 

ابن خلدون عا�س يف زمن  العامل  اأن  حن 

امل��ري��ن��ي��ن. وه���ي امل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي اأك��ده��ا 

تقرير ثان طلبه الوزير بن�شعيد.

وك�����ش��ف ال����وزي����ر ب��ن�����ش��ع��ي��د ال�����ذي ح��ل 

م�شاء  الرم�شاين«،  »مع  برنامج  يف  �شيفاً 

اأن  املغربية،  الثانية  بالقناة  الأح��د  اأم�س 

امل��دي��ري��ة اجل��ه��وي��ة ل��ل��وزارة ب��ف��ا���س �شوف 

ت�شدر باغاً تو�شيحياً يف املو�شوع يك�شف 

ال���وزارة يف  اأجن��زت��ه  ال��ذي  التحقيق  نتائج 

هذا ال�شاأن.


