
 تنظيم االتصاالت تمنح 5 رخص 
بريد جديدة

 السماح للعمالة غير األردنية الصادر 
بحقهم إبعاد بتصويب أوضاعهم

 التربية: غالبية الطلبة أتموا امتحان اللغة 
العربية قبل نهاية الوقت المقرر له

نب�ض البلد- عمان

 منحت هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت 

فئة حملي  بريد خا�ص  م�شغل  5 رخ�ص 

5 �شنوات، لعدد من ال�شركات وذلك  ملدة 

متطلبات  جلميع  ا�شتكمالهم  ���ش��وء  يف 

و�شروط منح الرخ�شة.

وبح�شب بيان للهيئة ام�ص الأح��د، مت 

املوافقة على الطلبات املقدمة من �شركة 

ال�شرة  و�شركة  الطلبات،  لتو�شيل  �شبيد 

ال����واح����دة خل���دم���ات ال��ن��ق��ل وال��ت��و���ش��ي��ل 

وال�����ش����ط����ف����اف، وامل���وؤ����ش�������ش���ة ال��وط��ن��ي��ة 

حللول  �شبق  و�شركة  ال�شحن،  خل��دم��ات 

النقل اللوج�شتية وال�شت�شارات وتو�شيل 

�شقر  موؤ�ش�شة  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الطلبات 

اجلنوب للخدمات اللوج�شتية.

نب�ض البلد عمان

للعمالة  ال�شماح  العمل  وزارة  ق��ررت   

ق���رارات  ال�����ش��ادر بحقهم  الأردن��ي��ة  غ��ر 

وتوفيق  قوننة  ف��رة  ان��ت��ه��اء  بعد  اإب��ع��اد 

الأو�����ش����اع وامل���ت���واج���دي���ن ع��ل��ى اأرا����ش���ي 

عمل،  ت�شاريح  على  باحل�شول  اململكة 

يف  بها  املعمول  العمل  اإج���راءات  وح�شب 

ال��وزارة.وا���ش��رط��ت ال���وزارة، وف��ق كتاب 

ح�شلت وك��ال��ة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة )ب��را( 

قيامهم  الأح���د،  ام�����ص  منه  ن�شخة  على 

ت�شاريح  ر�شوم  ودفع  اأو�شاعهم  بتوفيق 

التاأخر  املرتبة على  والغرامات  العمل 

يف اإ�شدار ت�شاريح العمل.

اأو�شاع  لتوفيق  املحددة  املهلة  وتنتهي 

هذه العمالة غر الأردنية حتى.

نب�ض البلد- عمان

الم����ت����ح����ان����ات  اإدارة  م�����دي�����ر  ق�������ال 

والتعليم  الربية  وزارة  يف  والخ��ت��ب��ارات 

امل��خ�����ش�����ص  ال����وق����ت  اإن  ك���ن���ان���ه  حم���م���د 

اأم�ص  الذي عقد  العربية  اللغة  لمتحان 

ال�شبت، كان متوازنا ومنا�شبا اأي�شاً.

واأ�����ش����اف ل���وك���ال���ة الأن����ب����اء الأردن����ي����ة 

)ب����را( اأن ال�����ش��ك��اوى ال��ت��ي ���ش��درت من 

المتحان،  يف  امل�شركني  الطلبة  بع�ص 

ن�����ش��ب��ت��ه��م ق��ل��ي��ل��ة ج����دا و���ش��م��ن ال��ن�����ش��ب 

وقت  كفاية  ال�شكوى من عدم  يف  املعتادة 

الراجعة  التغذية  اأن  وب��ني  المتحانات. 

ال��ل��ج��ان الفنية والإداري������ة من  م��ن ق��ب��ل 

معظم  اأن  اأك��دت  المتحان  قاعات  داخ��ل 

الطلبة قد اأمتوا المتحان قبل. 5 24

نب�ض البلد- عمان

عن  الأح��د،  ام�ص  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت   

ب��ف��رو���ص  اإ����ش���اب���ة ج���دي���دة   1329 ت�����ش��ج��ي��ل 

ك���ورون���ا، خ���ال الأ���ش��ب��وع ال��وب��ائ��ي رق���م 26 

ل��ع��ام 2022 خ��ال ال��ف��رة ب��ني 25 ح��زي��ران 

اإىل الأول من متوز، مقارنة مع 881 اإ�شابة 

ال�شابق وب��ارت��ف��اع  ال��وب��ائ��ي  خ��ال ال���ش��ب��وع 

ن�شبته 51 باملئة.

وب��ي��ن��ت ال�����وزارة يف ال��ت��ق��ري��ر ال���ش��ب��وع��ي 

الذي ح�شلت وكالة الأنباء الردنية )برا( 

حالة  اأي  ت�شجيل  مل  اأن��ه  منه،  ن�شخة  على 

وفاة خال ال�شبوع، وذلك لا�شبوع الرابع 

على التوايل.

)بي  فحو�شات  ع��دد  اأن  ال����وزارة  وبينت 

اإج���راوؤه���ا خ��ال الأ���ش��ب��وع  ال��ت��ي مت  اآر(  �شي 

 13127 22514 فح�شا مقارنة مع  بلغت   ،26

فح�شا خال الأ�شبوع املا�شي وبن�شبة ارتفاع 

الفحو�شات  ن�شبة  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث  ب��امل��ئ��ة.   72

باملئة   6.7 مع  مقارنة  باملئة،   5.9 الإيجابية 

خال الأ�شبوع الوبائي ال�شابق.

نب�ض البلد- عمان

التي  ال���وزراء يف جل�شته  ا�شتمع جمل�ص   

عقدها، ام�ص الأحد، برئا�شة رئي�ص الوزراء، 

حول  اإي��ج��از  اإىل  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور 

��ح��ق��ي��ق ب��ح��ادث��ة ال��ع��ق��ب��ة،  ت��ق��ري��ر ف��ري��ق ال��تَّ

اخليَّة / رئي�ص الفريق مازن  مه وزير الدَّ قدَّ

ايه. الفرَّ

التحقيق  فريق  اأن  ال���وزراء  رئي�ص  واأك���د 

وزي��ر  برئا�شة  �شكله  ال���ذي  العقبة  بحادثة 

ال��ك��ف��اءة  مبنتهى  مهمته  اأجن����ز  ال��داخ��ل��ي��ة 

واملهنية.

ف��ري��ق  اأن  اإىل  ال���������وزراء  رئ���ي�������ص  ول���ف���ت 

الأج��ه��زة  ع��ن  ممثلني  �شم  ال���ذي  التحقيق 

الأمنية واجلهات املعنية يف العقبة قد اأنهى 

مبا�شرة  املعنيني  الأ�شخا�ص  ك��ل  م��ع  عمله 

اأدت اإىل  مب�شار الأح��داث والإج���راءات التي 

هذا احلادث املوؤ�شف واملحزن وغر املقبول.

بتوجيهات  “التزمنا  اخل�����ش��اون��ة  وق���ال 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب���اأن تعر�ص 

ال��راأي  على  التحقيق  فريق  عمل  خمرجات 

رئي�ص  ووج��ه  وو�شوح”.  �شفافية  بكل  العام 

ال��������وزراء، خ����ال ج��ل�����ش��ة جم��ل�����ص ال������وزراء، 

التحقيق  ف��ري��ق  ع��م��ل  ب��ت��ح��وي��ل خم��رج��ات 

بالكامل ونتائجه اإىل الدعاء العام اليوم.

خمرجات  اأن  اإىل  ال����وزراء  رئي�ص  ول��ف��ت 

ع���م���ل ال����ف����ري����ق ت�����ش��م��ن��ت جم���م���وع���ة م��ن 

الإجراءات مبا فيها اإنهاء خدمات.

نب�ض البلد- عمان

الأح��د  ام�ص  املدنية،  دي��وان اخلدمة  ب��داأ 

طلبات  با�شتقبال  الإل��ك��روين،  موقعه  عرب 

اأوائ�������ل الأف��������واج اجل��ام��ع��ي��ة م���ن خ��ري��ج��ي 

اجل���ام���ع���ات الأردن����ي����ة م���ن ح��م��ل��ة ال�����ش��ه��ادة 

فما   2013 ل�شنوات  )البكالوريو�ص(  الأوىل 

بعد، ولغاية نهاية دوام اخلمي�ص املقبل.

اليوم  ال��دي��وان يف بيان �شحفي،  واأو���ش��ح 

هند�شات  ت�شمل  التخ�ش�شات  اإن  الأح�����د، 

)الت�������ش���الت، واحل��ا���ش��ب��ات الإل��ك��رون��ي��ة، 

وال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، وال�����ش��ن��اع��ي��ة، وال���ن���ووي���ة، 

وامل���ع���م���اري���ة، وامل���دن���ي���ة، وامل�������ش���اح���ة، وامل���ي���اه 

ال�������ش���رف ال�����ش��ح��ي وال���ب���ي���ئ���ة، وال��ت��ع��دي��ن، 

كما  والبيئة(،  املائية  وامل���وارد  والكيماوية، 

الآيل،  احل��ا���ش��ب  )ع��ل��م  تخ�ش�شات  ت�شمل 

واملحا�شبة واحلقوق واإدارة الأعمال، والإدارة 

والآث���ار  الإداري����ة،  املعلومات  ونظم  العامة، 

والكيمياء،  الأر�ص”،  ع��ل��وم  و”جيولوجيا 

م�شرك  وفرن�شي” كتخ�ش�ص  و”اجنليزي 

ل تقبل الطلبات.

 الصحة: ارتفاع إصابات كورونا  51 % 
خالل أسبوع

 ديوان الخدمة يبدأ باستقبال طلبات أوائل 
األفواج الجامعية
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 النقب.. كبش فداء لـ»اليمين المتطرف« إيذاًنا ببدء 
الدعاية االنتخابية

البلد-وكاالت نب�ض 

النتخابات  موعد  على  الإ�شرائيلي  ال��ت��واف��ق  مت  اإن  م��ا 

اخلافات  عقب  نف�شها  الكني�شت  حل  بعد  املقبلة،  املبكرة 

الداخلية بائتاف حكومة الحتال، ا�شتعرت وترة الهدم 

الدعاية  ببدء  اإي��ذاًن��ا  الفل�شطيني،  النقب  ق��رى  يف  جم��دًدا 

النتخابية

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اخلمي�ص على  ال��ك��ت��ل احل��زب��ي��ة  وت��واف��ق��ت 

نوفمرب  الأول من  وهو  القادمة  النتخابات  حتديد موعد 

بعد اأن مت الت�شويت على حل الكني�شت بالقراءة النهائية

هذه  ات�ّشمت  ه��دم،  عمليات  يومني  منذ  النقب  وي�شهد 

الإ�شرائيلي  املجهر  حتت  تكن  “مل  ق��رى  طالت  باأنها  امل��رة 

دوًما، من قبل”

ونفذت �شلطات الحتال عمليات هدم يف قرية “كركور” 

باقتحام  لبناء،  النقب  يف  ال�شانع  ت��راب��ني  لقرية  املحاذية 

دوريات قوات كبرة مما ت�شمى “الدوريات ال�شوداء” لدعم 

اجلرافات، ونفذت عمليات الهدم.

البلد-وكاالت نب�ض 

العام  ه��ذا  مطلع  منذ  �شهيداً   77 ارت��ق��ى 

بح�شب  املا�شي،  )يونيو(  ح��زي��ران   30 حتى 

����ش���ر ���ش��ه��داء 
ُ
م��ا اأع��ل��ن ال��ت��ج��م��ع ال��وط��ن��ي لأ

فل�شطني

بدوره �شرح الأمني العام للتجمع حممد 

 77 اإىل  ال�شهداء  ارتفاع عدد  باأن  �شبيحات، 

اإره��اب  يوؤكد  الأط��ف��ال،  من  خا�شة  �شهيداً، 

واإج����رام ه��ذا الح��ت��ال ال��ذي يبحث دائماً 

عن الُفر�ص لإطاق النار بهدف القتل، مع 

د �شبق الإ�شرار والر�شُّ

التقرير  وبح�شب  اأن��ه  �شبيحات  واأو���ش��ح 

اّلذي اأعّدُه جتمع اأ�شر ال�شهداء، 

 بينهم 15 طفاًل.. ارتقاء 77 شهيدًا 
حتى منتصف العام الحالي
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البلد-وكاالت نب�ض 

رئي�ص  امل��ط��ران عطا اهلل ح��ن��ا،  �شيادة  دع��ا 

لدى  الأورث��وذك�����ص،  للروم  �شب�شطية  اأ�شاقفة 

ا�شتقباله وفداً من ال�شخ�شيات املقد�شية �شباح 

الأحد، لرف�ص تغلغل ثقافة الإحباط والياأ�ص 

خا�شة  الفل�شطينيني،  �شفوف  اإىل  والقنوط 

هذه  دعوته  حنا  وعّلل  ال�شباب.  �شريحة  اىل 

اأن هنالك من يحاولون  اإن��ه ياحظ  بالقول 

ت�شويق هذه الثقافة امل�شمومه.

 المطران عطا اهلل حنا: قضيتنا عادلة لكن 
شريحة من شبابنا يعيشون في كوكب آخر
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االثنني   5  ذو احلجة  1443 هـ  - املوافق  4  متوز  2022 م - العدد  246  - ال�سعر 250 فل�سا - ال�سنة االوىل

 الخصاونة يوجه بتحويل مخرجات فريق التحقيق بحادثة العقبة 
إلى االدعاء العام وإنهاء خدمات مسؤولين معنيين بالحادثة

نب�ض البلد- عمان

النيابية،  فل�شطني  رئي�ص جلنة  اأكد   

الدور  توثيق  اأهمية  الظهراوي،  حممد 

الأردن  بناء  الأردين يف  لل�شعب  الوطني 

ع��ن فل�شطني ودع��م  ب��ال��دف��اع  ال��ق��وم��ي 

حركات التحرر العربية.

ودع������ا خ�����ال ل���ق���اء ال���ل���ج���ن���ة، ام�����ص 

“عون”  ج��م��ع��ي��ة  ب���اأع�������ش���اء  الأح���������د، 

الأه���داف  دع��م  اإىل  الوطنية،  الثقافية 

اجلمعية  اإل��ي��ه��ا  ت�شعى  ال��ت��ي  وال��غ��اي��ات 

لإب��راز وتوثيق دور الأردنيني يف الدفاع 

عن الق�شية الفل�شطينية.

اأبواب جلنة  اأن  واأ�شار الظهراوي اإىل 

فل�شطني النيابية مفتوحة اأمام اجلميع، 

واجلهود  امل�شاعي  لكل  داعمة  و�شتكون 

ال���ر����ش���م���ي���ة وال�������ش���ع���ب���ي���ة ل���ت���ك���ون خ��ل��ف 

ال�شعب  اأبناء  لن�شرة  الها�شمية  القيادة 

الفل�شطيني وا�شرجاع حقوقهم كاملة.

ب�شبو�ص،  فايز  النائب  ق��ال  ب���دوره، 

اجلانب  ي�شمل  اإ�شرائيل  مع  ال�شراع  اإن 

ال����ث����ق����ايف اخل�����ا������ص ب���ط���م�������ص ال���ه���وي���ة 

م�شددا  ثقافتها،  وحتجيم  الفل�شطينية 

والتي  التوثيق  عملية  دور  اأهمية  على 

وتاريخ  اإرث  على  املحافظة  �شاأنها  م��ن 

ال�شعب الفل�شطيني.

اأبو  حممد  النائب  اأ���ش��اد  جانبه،  من 

�شعيليك باجلهود التي تقوم بها

نب�ض البلد- عمان

وافق جمل�ص الوزراء يف جل�شته التي 

ع��ق��ده��ا، ام�����ص الأح����د، ب��رئ��ا���ش��ة رئي�ص 

على  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور  ال��وزراء 

الأ�شباب املوجبة مل�شروع “نظام جمل�ص 

واأحاله  2022م”،  ل�شنة  الغذائي  الأمن 

لعر�شه  اأي  وال����رَّ التَّ�شريع  دي���وان  اإىل 

على اللَّجنة القانونيَّة ح�شب الأ�شول.

ل�شدور  نظراً  النِّظام  م�شروع  وياأتي 

 –  2022( القت�شادي  التَّحديث  روؤي��ة 

ناعات  ت يف قطاع ال�شِّ 2033م، التي ن�شَّ

ع���ال���ي���ة ال��ق��ي��م��ة ع���ل���ى ت���اأ����ش���ي�������ص ج��ه��ة 

بهدف  ال��غ��ذائ��ي،  ب��الأم��ن  �شة  متخ�شِّ

الغذاء  ب��اأزم��ات  اململكة  ��ر  ت��اأثُّ احل��ّد من 

يوؤثِّر  ال��ذي  املناخي  والتغرُّ  ��ة،  ول��يَّ ال��دَّ

على منظومة الأمن الغذائي الوطني.

ووافق جمل�ص الوزراء على الأ�شباب 

لنظام  ل  م��ع��دِّ “نظام  مل�����ش��روع  امل��وج��ب��ة 

2022م”،  ل�شنة  اجلوفيَّة  املياه  مراقبة 

تواجه  التي  يات  التَّحدِّ مواكبة  بهدف 

�����ش��ري��ع��ات  ق���ط���اع امل����ي����اه، وت���ط���وي���ر ال��تَّ

���اظ���م���ة ل����ه����ذا ال����ق����ط����اع، وحت��ق��ي��ق  ال���نَّ

���وازن وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ش��ت��خ��راج  ال���تَّ

يهدف  اجلوفيَّة.كما  لاأحوا�ص  الآمن 

النِّظام اإىل ال�شتمرار يف دعم.

 فلسطين النيابية تؤكد أهمية توثيق 
الدور الوطني األردني بالدفاع عن فلسطين

مجلس الوزراء يوافق على عدد 
من القرارات

3

4

2



20املحلي

 العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
الموسى وعكروش 

 السماح للعمالة غير األردنية الصادر 
بحقهم إبعاد بتصويب أوضاعهم

 تربوية األعيان تبحث آليات عكس مخرجات 
التحديث االقتصادي على قطاع التعليم

 نب�ض البلد-- عمان 

الها�شمي  امللكي   الديوان  رئي�س  نقل 

جاللة  ت��ع��ازي   العي�شوي  ح�شن  يو�شف 

امللك عبداهلل الثاين اإىل اآل املو�شى بوفاة 

ال��دك��ت��ور ن��ه��اد ي��ا���ش��ن حم��م��ود امل��و���ش��ى، 

واإىل ع�شرية عكرو�س بوفاة نبيل ر�شوان 

عكرو�س.

ات�������ش���ال���ن  ال���ع���ي�������ش���وي، يف  واأع���������رب 

ه��ات��ف��ي��ن م���ع اأ����ش���رت���ي ال��ف��ق��ي��دي��ن عن 

تعازي وموا�شاة جاللة امللك، �شائال اهلل 

اأن يتغمدهما

بوا�شع رحمته.

نب�ض البلد عمان

للعمالة  ال�شماح  العمل  وزارة  ق��ررت   

ق���رارات  ال�����ش��ادر بحقهم  الأردن���ي���ة  غ��ري 

اإب��ع��اد ب��ع��د ان��ت��ه��اء ف��رة ق��ون��ن��ة وتوفيق 

الأو������ش�����اع وامل���ت���واج���دي���ن ع��ل��ى اأرا����ش���ي 

عمل،  ت�شاريح  على  باحل�شول  اململكة 

يف  بها  املعمول  العمل  اإج���راءات  وح�شب 

الوزارة.

وا�شرطت الوزارة، وفق كتاب ح�شلت 

وك���ال���ة الأن����ب����اء الأردن����ي����ة )ب�����را( على 

ن�شخة منه ام�س الأحد، قيامهم بتوفيق 

العمل  ت�شاريح  ر���ش��وم  ودف��ع  اأو���ش��اع��ه��م 

وال���غ���رام���ات امل��رت��ب��ة ع��ل��ى ال��ت��اأخ��ري يف 

اإ�شدار ت�شاريح العمل.

اأو�شاع  لتوفيق  املحددة  املهلة  وتنتهي 

نهاية  حتى  الأردن��ي��ة  غ��ري  العمالة  ه��ذه 

اأي���ل���ول  م���ن  الأول  اخل��م��ي�����س  ي����وم  دوام 

املقبل.

نب�ض البلد- عّمان

 ب��ح��ث��ت جل���ن���ة ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

يف جم��ل�����س الأع�����ي�����ان ب���رئ���ا����ش���ة ال��ع��ن 

ال���دك���ت���ورة حم��ا���ش��ن اجل���اغ���وب، خ��الل 

والتعليم  والتعليم  الربية  لقائها وزير 

وجيه  الدكتور  العلمي  والبحث  العايل 

ام�����س الأح����د،  امل��ج��ل�����س،  ع��وي�����س يف دار 

التحديث  روؤية  تطبيق خمرجات  اآليات 

القت�شادي يف قطاع التعليم.

التعليم  اإن  اجل��اغ��وب،  العن  وق��ال��ت 

ه������و امل������ح������رك الأ������ش�����ا������ش�����ي ل��ت��ح��ق��ي��ق 

روؤي��ة  واإن  امل��ج��الت،  جميع  يف  التنمية 

ت��ن��ق�����ش��م اإىل  ال���ت���ح���دي���ث الق���ت�������ش���ادي 

ع���دة حم����اور، م��ن��ه��ا ال���ري���ادة والإب�����داع، 

والتعليم  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  وق��ط��اع��ات 

املهني  والتعليم  العايل  والتعليم  العام 

التقني.

اإي��ج��اد خطوات  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���ش��ارت 

ل���ع���ك�������س خم����رج����ات روؤي��������ة ال���ت���ح���دي���ث 

امل����ج����الت  الق����ت���������ش����ادي، يف خم���ت���ل���ف 

يف  املتعلقة  تلك  �شيما  ول  والقطاعات، 

���ش��رورة  م��وؤك��دة  ال��ع��ام،  التعليم  ق��ط��اع 

تنفيذ  اأول����وي����ات  ل��و���ش��ع  خ��ط��ة  وج�����ود 

اأه�����م امل�����ب�����ادرات امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن ال���روؤي���ة 

القت�شادية.

اأهمية  على  اجلاغوب  العن  و�شددت 

تكثيف اجلهود بهدف الرتقاء بالعملية 

واإع��ادت��ه��ا  م�شتوياتها  ورف��ع  التعليمية 

���ش��م��ع��ة ح�شنة  م��ن  ع��ل��ي��ه  ك��ان��ت  م��ا  اإىل 

جتنب  و���ش��رورة  ال�شابقة،  ال�شنوات  يف 

يكون  اأن  مطالبة  التعليم،  يف  التجارة 

اخلا�شة  للمدار�س  اعتماد  هيئة  هناك 

على غرار هيئة اعتماد اجلامعات.

مرحلة  اأه���م  اإن  عوي�س  ق��ال  ب���دوره، 

م���ن م���راح���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ه���ي ال��ت��ع��ل��ي��م ما 

قبل املدر�شي، موؤكًدا �شرورة ال�شتثمار 

والهتمام  ال��دع��م  توفري  واأهمية  فيها 

الكبرية  لأهميتها  املرحلة نظراً  يف هذه 

لتحقيق  متميز  م�شتوى  اإىل  للو�شول 

عددهم  يبلغ  الذين  لالأطفال،  الفائدة 

يف هذه املرحلة ما يقارب مليون طفل.

رئ��ي�����ش��ة  ع����دة حت���دي���ات  اإىل  واأ�����ش����ار 

تدريب  اأبرزها  املدر�شي،  التعليم  تخ�س 

امل��ع��ل��م��ن، وال���ت���ي مي��ك��ن ت��ف��ادي��ه��ا عرب 

واأكادميية  ال��وزارة  بن  م�شرك  تعاون 

اإلكرونًيا،  املعلمن  لتدريب  رانيا  امللكة 

م��ب��ي��ًن��ا اأن ه��ن��اك ���ش��ه��ادة دب��ل��وم ت��رب��وي 

مدتها عام واحد يف عدد من اجلامعات، 

ب���ه���دف ت���وف���ري ال����دع����م والإم���ك���ان���ي���ات 

جانب  اإىل  املدر�شي،  بالتعليم  للنهو�س 

للمدار�س  التحتية  البنية  يف  يتعلق  ما 

مدار�س  هناك  اأن  �شيما  ول  احلكومية 

منها. م�شتاأجرة 

املهني،  التعليم  اأهمية  حول  وحتدث 

و����ش���رورة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��م��ل��ي واك��ت�����ش��اب 

امل����ه����ارات م���ن خ����الل ت��ه��ي��ئ��ة امل���دار����س 

منهاج ع�شري  وتوفري  والتقنية  املهنية 

معاجلات  اأب���رز  اأن  اإىل  لف��ًت��ا  وح��دي��ث، 

متوفرة  العايل  التعليم  قطاع  حتديات 

لتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  يف 

املوارد الب�شرية 2016- 2025.

بدورهم، اأ�شاد اأع�شاء اللجنة بجهود 

وزارة الربية يف عقد امتحانات �شهادة 

الثانوية العامة وارتياح الطلبة مل�شتوى 

تكون  اأن  �شرورة  موؤكدين  الختبارات، 

تخدم  التي  وال�شراتيجيات  اخلطط 

من  للحكومات،  ع��اب��رة  التعليم  ق��ط��اع 

اأج������ل ال���ن���ه���و����س ب���ال���ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

وتطوره وازدهاره.

 الخصاونة يوجه بتحويل مخرجات فريق التحقيق بحادثة العقبة 
إلى االدعاء العام وإنهاء خدمات مسؤولين معنيين بالحادثة

الحكومة: سبب حادثة العقبة عدم مالءمة السلك 
المعدني المستخدم لوزن الحمولة

إحالة ملف التحقيق في حادثة العقبة بجميع أوراقه إلى رئيس النيابة العامة

 الصحة: ارتفاع إصابات كورونا 51% خالل أسبوع

 رؤساء وأعضاء غرف صناعية يناقشون مسودة مشروع قانون االستثمار الجديد

نب�ض البلد- عمان

ام�س  ع��ق��ده��ا،  ال��ت��ي  جل�شته  يف  ال����وزراء  جمل�س  ا�شتمع   

الأحد، برئا�شة رئي�س الوزراء، الدكتور ب�شر اخل�شاونة، اإىل 

مه  قدَّ العقبة،  بحادثة  التَّحقيق  فريق  تقرير  ح��ول  اإي��ج��از 

ايه. اخليَّة / رئي�س الفريق مازن الفرَّ وزير الدَّ

العقبة  بحادثة  التحقيق  فريق  اأن  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د 

مبنتهى  مهمته  اأجن��ز  الداخلية  وزي��ر  برئا�شة  �شكله  ال��ذي 

واملهنية. الكفاءة 

�شم  ال��ذي  التحقيق  فريق  اأن  اإىل  ال���وزراء  رئي�س  ولفت 

العقبة  يف  املعنية  واجل��ه��ات  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  ع��ن  ممثلن 

مب�شار  مبا�شرة  املعنين  الأ�شخا�س  كل  مع  عمله  اأنهى  قد 

املوؤ�شف  اإىل ه��ذا احل���ادث  اأدت  ال��ت��ي  الأح����داث والإج�����راءات 

واملحزن وغري املقبول.

وقال اخل�شاونة “التزمنا بتوجيهات جاللة امللك عبداهلل 

التحقيق على  ف��ري��ق  ع��م��ل  ت��ع��ر���س خم��رج��ات  ب���اأن  ال��ث��اين 

ال��وزراء،  رئي�س  ووج��ه  وو�شوح”.  �شفافية  بكل  العام  ال��راأي 

خالل جل�شة جمل�س الوزراء، بتحويل خمرجات عمل فريق 

التحقيق بالكامل ونتائجه اإىل الدعاء العام اليوم.

ال��ف��ري��ق  اأن خم��رج��ات ع��م��ل  ال�����وزراء اإىل  ول��ف��ت رئ��ي�����س 

خدمات  اإن��ه��اء  فيها  مبا  الإج����راءات  من  جمموعة  ت�شمنت 

جمموعة من الأ�شخا�س املعنين مبا�شرة باحلادثة، ومنهم 

من  وع��ددا  امل��واين  وت�شغيل  لإدارة  العقبة  �شركة  عام  مدير 

امل�شوؤولن يف ال�شركة ومدير عام الهيئة البحرية .

وقال اخل�شاونة “وا�شح مما جرى اأن هناك تداخال غري 

مقبول باإجراءات ال�شالمة العامة يف امليناء، ويف التعامل مع 

هذه املواد اخلطرة و�شل�شلة ال�شيطرة”، موؤكدا اأن التعليمات 

يف امليناء مع الأ�شف كانت عاجزة ومق�شرة.

ت�شمن  التحقيق  فريق  عمل  من  الآخ��ر  امل�شار  اأن  وتابع 

املطلوبة  بالتح�شينات  املتعلقة  ال��ت��و���ش��ي��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 

بعمل امليناء ومنظومة ال�شالمة العامة.

وموؤ�ش�شات  احلكومة  ا�شتجابة  اأن  ال���وزراء  رئي�س  واأك���د 

احلرفية  من  جدا  عال  م�شتوى  على  كانت  الدولة  واأجهزة 

على  املبا�شرة  الآث��ار  من  التخفيف  يف  كبري  ب�شكل  واأ�شهمت 

اإىل  لآث���ار احل��ادث��ة، لف��ت��ا  تعر�شوا  ال��ذي��ن  و���ش��الم��ة  �شحة 

كفاءة  بكل  احل��الت  م��ع  تعاملت  العقبة  يف  امل�شت�شفيات  اأن 

واقتدار .

ولفت اإىل اأن امل�شت�شفى امليداين، التابع لوزارة ال�شحة يف 

اإىل جانب تعامل  باملئة مع الإ�شابات   45 العقبة، تعامل مع 

وكل  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  وبع�س  ها�شم  الأم��ري  م�شت�شفى 

اأو اخلدمات  هذه املوؤ�ش�شات الطبية �شواء من وزارة ال�شحة 

كفاءة  بكل  واجباتها  اأدت  اخلا�س  القطاع  اأو  امللكية  الطبية 

واحرافية.

ب��اأ���ش��دق م�شاعر  ون��ت��ق��دم  امل��ت��وف��ن  ع��ل��ى  “نرحم  وق���ال 

ال���ت���ع���زي���ة ل���ذوي���ه���م واأه����ل����ه����م ون���ت���م���ن���ى ال�������ش���ف���اء ال��ع��اج��ل 

تتلقى  زال���ت  م��ا  قليلة  اأع�����دادا  ان  اإىل  لف��ت��ا  للم�شابن”، 

العالج يف امل�شت�شفيات جراء احلادثة وحالتهم العامة جيدة.

نب�ض البلد-عمان

اية الأحد،  قال وزير الداخلية مازن الفَرّ

عدم  هو  العقبة  حلادثة  املبا�شر  بب  ال�َشّ اإن 

امل�شتخدم  امل��ع��دين  ��ل��ك  ال�����ِشّ ق���درة  م��الءم��ة 

ح���دوث  اإىل  اأَدّى  مم���ا  احل���م���ول���ة؛  ل�����وزن 

اإحالة  موؤكدا  انقطاعه،  َثَمّ  ومن  ا�شتطالة، 

بجميع  العقبة  ح��ادث��ة  يف  ��ح��ق��ي��ق  ال��َتّ م��ل��ّف 

لإج��راء  ��ة  ال��ع��اَمّ الِنّيابة  رئي�س  اإىل  اأوراق���ه 

زم. املقت�شى القانوين الاَلّ

اي���ة خ���الل م���وؤمت���ر �شحفي  واأك����د ال���ف���َرّ

الُعليا  القيادات  اأن  ال���وزراء  رئا�شة  يف  عقد 

وت�شغيل  لإدارة  العقبة  �شركة  والو�شطى يف 

املوانئ لي�س لديها ممار�شات قيادَيّة.

 27 امل��ا���ش��ي  الث��ن��ن  �شخ�شا،   13 وت���ويف 

ت�����ش��ّرب غ��از  2022، ج���راء  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 

يف  �شهريج  �شقوط  بعد  )���ش��ام(  ال��ك��ل��وري��ن 

اأح����د م���وان���ئ ال��ع��ق��ب��ة وان���ف���ج���اره، واأ���ش��ي��ب 

الع�شرات.

عدم  اأثبت  الَتّقرير  اأن  اية  الفَرّ واأ���ش��اف 

ة  المة العاَمّ زمة لل�َشّ اأخذ الحتياطات الاَلّ

يف مناولة مثل هذه املواد اخلطر.

واأكد اأن جمل�س الوزراء وافق على اإنهاء 

خدمات مدير عام الهيئة البحرَيّة الأردنَيّة، 

وت�شغيل  لإدارة  العقبة  �شركة  ع��ام  وم��دي��ر 

ركة. املوانئ، وعدد من امل�شوؤولن يف ال�َشّ

وافق  ال��وزراء  اإن جمل�س  اية،  الفَرّ وق��ال 

العقبة لإدارة  اإدارة �شركة  على حّل جمل�س 

ت�شكيله  لإع���ادة  و�شي�شار  امل��وان��ئ  وت�شغيل 

لحقاً.

اأث��ب��ت  “الَتّحقيق  اإن  اي���ة،  ال���ف���َرّ وق����ال 

��ة ع��ل��ى م��دي��ر ع���ام �شركة  وج����ود م�����ش��وؤول��َيّ

وم��دي��ر  امل���وان���ئ،  وت�����ش��غ��ي��ل  لإدارة  ال��ع��ق��ب��ة 

ق�شم  ورئي�س  ركة،  ال�َشّ يف  العملَيّات  دائ���رة 

الَتّفريغ  نوبة  ورئي�س  والَتّحميل،  الَتّفريغ 

احلادثة  وقت  الباخرة  ورئي�س  والَتّحميل، 

وغريهم«.

اإىل  املهام  بع�س  اإ�شناد  اأثبت  التحقيق   «

واإهمال  وا�شتهتار  ن  فن غري خمت�شِّ موَظّ

وعدم احراز” وفق الفراية.

اإنها  الفراية،  التحقيق قال  وحول جلنة 

مقرر  العقبة  حم��اف��ظ  ن��ائ��ب  م��ن  ت�شكلت 

ال��ل��ج��ن��ة ، وم��ف��و���س ال�����ش��ي��اح��ة وال��ب��ي��ئ��ة يف 

�شلطة منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة 

، وم���دي���ر ���ش��رط��ة ال��ع��ق��ب��ة ، وق���ائ���د ال��ق��وة 

، رئي�س  البحرية / مدير خمابرات العقبة 

الدفاع  ومدير   ، العقبة  ا�شتخبارات  �شعبة 

املدين

وبن اأن جلنة التحقيق كانت تهدف اإىل 

البحث عن احلقيقة  وه��ي  رئي�شية  اأم��ور   3

والتو�شية مبجا�شبة املق�شرين وفقا لأحكام 

ال�شعف والتو�شية  القانون، وبيان مواطن 

مبا يكفل معاجلتها، وعدم تكرارها وطماأنة 

الدولة  تعامل  الأردين بجدية  العام  ال��راأي 

مع احلادث واتخاذ الإجراءات املنا�شبة لعدم 

تكرارها .

زارت  ال���ت���ح���ق���ي���ق  جل���ن���ة  اأن  واأ�������ش������اف 

العقبة  �شركة  وم�شتودعات   ، امل�شت�شفيات 

م��ي��ن��اء  وك��ل��ف��ت   ، امل���وان���ئ  وت�����ش��غ��ي��ل  لإدارة 

احلاويات باإجراء تفتي�س فوري على ميناء 

وا�شتلمت   ، امل��وان��ئ  وت�شغيل  لإدارة  العقبة 

اللجنة التقرير من �شركة ميناء احلاويات .

ا�شتمعت  اللجنة  ف��اإن  الفراية  وبح�شب 

يف  امل�����ش��وؤول��ن  جميع  اإىل  التحقيق  خ���الل 

الأ�شخا�س  وجميع  للموانئ  العقبة  �شركة 

اأخرى  واأي جهة  بتداول احلاويات  املعنين 

معنية بال�شالمة العامة يف املوانئ والتداول 

واملعدات واأي جهة راأت اللجنة من املنا�شب 

ال�شتماع اإليها من باب اخلربة

وب��ح�����ش��ب ال��ف��راي��ة، ف����اإن ال��ل��ج��ن��ة كلفت 

بتقدمي  اجلنائية  واملختربات  الأدل��ة  اإدارة 

تقرير فني عن اأ�شباب احلادث بالرغم من 

اأن الأ�شباب تك�شفت مبكرا من خالل �شهود 

اأدلوا باإفاداتهم .

نب�ض البلد- عمان

الأحد، عن  ام�س  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت   

ب��ف��ريو���س  اإ���ش��اب��ة ج���دي���دة   1329 ت�����ش��ج��ي��ل 

ك��ورون��ا، خ��الل الأ���ش��ب��وع ال��وب��ائ��ي رق��م 26 

حزيران   25 بن  الفرة  خ��الل   2022 لعام 

اإىل الأول من متوز، مقارنة مع 881 اإ�شابة 

وبارتفاع  ال�شابق  الوبائي  ال�شبوع  خ��الل 

51 باملئة. ن�شبته 

ال�شبوعي  ال��ت��ق��ري��ر  يف  ال����وزارة  وب��ي��ن��ت 

ال�����ذي ح�����ش��ل��ت وك���ال���ة الأن����ب����اء الردن���ي���ة 

)برا( على ن�شخة منه، اأنه مل ت�شجيل اأي 

حالة وفاة خالل ال�شبوع، وذلك لال�شبوع 

الرابع على التوايل.

)بي  فحو�شات  ع��دد  اأن  ال���وزارة  وبينت 

الأ�شبوع  خ��الل  اإج��راوؤه��ا  مت  التي  اآر(  �شي 

م��ع  م���ق���ارن���ة  ف��ح�����ش��ا   22514 ب��ل��غ��ت   ،26

امل��ا���ش��ي  الأ����ش���ب���وع  خ����الل  ف��ح�����ش��ا   13127

ن�شبة  بلغت  باملئة. حيث   72 ارتفاع  وبن�شبة 

مقارنة  باملئة،   5.9 الإيجابية  الفحو�شات 

6.7 ب��امل��ئ��ة خ����الل الأ����ش���ب���وع ال��وب��ائ��ي  م���ع 

ال�شابق.

العالج  تتلقى  التي  وبلغت عدد احلالت 

10 حالت مقارنة مع  حالياً يف امل�شت�شفيات 

4 خالل الأ�شبوع ال�شابق.

احل�����الت  ع�����دد  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واو�����ش����ح 

م��ق��ارن��ة  ح�������الت،   1104 ب��ل��غ��ت  ال��ن�����ش��ط��ة 

703 ح���الت خ���الل الأ���ش��ب��وع ال�����ش��اب��ق،  م��ع 

وبارتفاع حوايل 57 باملئة.

اأ�شار التقرير اإىل  وحول ملف التطعيم، 

خالل  اإعطاوؤها  مت  التي  اجلرعات  عدد  اأن 

2677، مقارنة  الأوىل  26 للجرعة  الأ�شبوع 

ول��ل��ج��رع��ة  ال�����ش��اب��ق،  ل��ال���ش��ب��وع   3323 م���ع 

واجلرعة   ،6473 مع  مقارنة   7937 الثانية 

بلغ  حيث   ،1330 مع  مقارنة   1313 الثالثة 

خالل   11126 م��ع  مقارنة   11931 املجموع 

 7 ح��وايل  ارت��ف��اع  وبن�شبة  ال�شابق  الأ�شبوع 

باملئة.

ل��ل��ج��رع��ة الأوىل  ال��ك��ل��ي  وب��ل��غ امل��ج��م��وع 

باملئة   75 ح��وايل  وبن�شبة  جرعة   4804056

م��ن ال��ف��ئ��ة امل�����ش��ت��ه��دف��ة 18 ���ش��ن��ة ف��م��ا ف��وق، 

فقد  الثانية  للجرعة  الكلي  امل��ج��م��وع  اأم���ا 

الفئة  من  باملئة   71 وبن�شبة   4542511 بلغ 

امل�����ش��ت��ه��دف��ة 18 ���ش��ن��ة ف��م��ا ف����وق، وامل��ج��م��وع 

666856 جرعة. الكلي للجرعة الثالثة 

ولفت التقرير اىل اأن عدد متلقي اللقاح 

العمرية  الفئة  يف  كورونا  لفريو�س  امل�شاد 

 237387 الأوىل  للجرعة  بلغ  �شنة   17-12

ال��ث��ان��ي��ة  ب���امل���ئ���ة، ول���ل���ج���رع���ة   25 وب��ن�����ش��ب��ة 

التطعيم يف  اأما  باملئة،   20 وبن�شبة   202294

للجرعة  بلغت  �شنة   11-5 العمرية  الفئة 

الأوىل 266، واجلرعة الثانية 196 �شخ�شا

نب�ض البلد- عمان

 ناق�س روؤ�شاء واأع�شاء جمال�س 

اإدارة غرف �شناعة الأردن وعمان 

واإرب����د خ��الل اجتماع،  وال���زرق���اء 

ام�������س الأح������د، م�����ش��ودة م�����ش��روع 

قانون ال�شتثمار اجلديد.

رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي �شناعة  واأك����د 

امل����ه����ن����د�����س  وع�������م�������ان  الأردن 

ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري ع��ق��ب ت��روؤ���ش��ه 

ال����ي����وم،  ب����ي����ان  ل����الج����ت����م����اع، يف 

وح�����دة اجل�����ش��م ال�����ش��ن��اع��ي نحو 

توؤثر  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ن  الق�شايا 

اأن  اإىل  م�������ش���رياً  ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه،  يف 

ت��وح��ي��د  اإىل  ه������دف  الج����ت����م����اع 

وجهات النظر يف هذا اخل�شو�س.

وك��ان��ت غ���رف ال�����ش��ن��اع��ة دع��ت 

اجتماع  عقد  اإىل  �شابق  وق��ت  يف 

م�شودة  ملناق�شة  الثنن  غد  ي��وم 

للهيئة  الفر�شة  واإتاحة  القانون، 

لإبداء  ال�شناعية  للغرف  العامة 

مالحظاتها حوله.
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نب�ض البلد- عمان

النيابية، حممد  فل�سطني  رئي�س جلنة  اأكد   

الظهراوي، اأهمية توثيق الدور الوطني لل�سعب 

عن  ب��ال��دف��اع  ال��ق��وم��ي  الأردن  ب��ن��اء  يف  الأردين 

فل�سطني ودعم حركات التحرر العربية.

ودع�����ا خ����ال ل���ق���اء ال��ل��ج��ن��ة، ام�������س الأح�����د، 

الوطنية،  الثقافية  “عون”  جمعية  ب��اأع�����س��اء 

اإليها  ت�سعى  التي  والغايات  الأه���داف  دع��م  اإىل 

اجلمعية لإبراز وتوثيق دور الأردنيني يف الدفاع 

عن الق�سية الفل�سطينية.

واأ�سار الظهراوي اإىل اأن اأبواب جلنة فل�سطني 

اأمام اجلميع، و�ستكون داعمة  النيابية مفتوحة 

لكل امل�ساعي واجلهود الر�سمية وال�سعبية لتكون 

ال�سعب  اأب��ن��اء  لن�سرة  الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  خلف 

الفل�سطيني وا�سرتجاع حقوقهم كاملة.

ب������دوره، ق����ال ال��ن��ائ��ب ف���اي���ز ب�����س��ب��و���س، اإن 

الثقايف  اجل��ان��ب  ي�سمل  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع  ال�����س��راع 

وحتجيم  الفل�سطينية  الهوية  بطم�س  اخلا�س 

ثقافتها، م�سددا على اأهمية دور عملية التوثيق 

وت��اري��خ  اإرث  على  املحافظة  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي 

ال�سعب الفل�سطيني.

من جانبه، اأ�ساد النائب حممد اأبو �سعيليك 

“عون”،  ب��ه��ا ج��م��ع��ي��ة  ت���ق���وم  ال���ت���ي  ب���اجل���ه���ود 

ال��دور الوطني يف  خ�سو�سا �سعيها جتاه توثيق 

الأردن  واأن  �سيما  فل�سطني،  ث��رى  ع��ن  ال��دف��اع 

ق���ي���ادة و���س��ع��ب��ا م���ا ي�����زال ي��ن��ا���س��ل وي���داف���ع عن 

الدولية كافة،  الفل�سطينية يف املحافل  الق�سية 

التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سغوطات  رغم 

يتعر�س لها.

اإىل ذلك، قال النائب هايل عيا�س اإن الق�سية 

وحم���ور  امل��رك��زي��ة  ال��ق�����س��ي��ة  ه���ي  الفل�سطينية 

ال��ذي مل  ال��ث��اين،  امللك ع��ب��داهلل  اهتمام جالة 

يتوان يف الدفاع عنها يف جميع املحافل الدولية 

والر�سمية.

“عون”  من جهته، ا�ستعر�س رئي�س جمعية 

اجلمعية  اأه���داف  اأب��رز  ال��ع��زام،  اأ�سعد  الوطنية، 

���س��ت��ن��ف��ذه��ا لتحقيق  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ة  وامل���ح���اور 

ال��دور  توثيق  ح��ول  املتمحور  الرئي�س  ال��ه��دف 

عن  بالدفاع  الأردين  لل�سعب  والقومي  الوطني 

ال�سام،  باد  التحرر يف  ودع��م حركات  فل�سطني 

الوطنية  اجل��ه��ود  بتوثيق  اإمي��ان��ا  ي��اأت��ي  وال���ذي 

بالق�سية  والنهو�س  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  ب��ن��اء  يف 

الفل�سطينية.

ب��ن��اء جيل  اإىل  ي��ه��دف  امل�����س��روع  اأن  واأ����س���اف 

الق�سية  وم��رك��زي��ة  ال��ع��ادل��ة  اأم��ت��ه  بق�سايا  واع 

العربي،  الت�سامن  على  والتاأكيد  الفل�سطينية 

والتعاي�س  الت�سامح  مبادئ  تر�سيخ  عن  ف�سا 

ال�����س��ل��م��ي وت��ع��زي��ز ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة وت��اح��م 

اجلبهة الداخلية.

اأق�����س��ام،   3 اإىل  ينق�سم  امل�����س��روع  اأن  وت���اب���ع 

 ،1897-1948 ع����ام  م���ن  الأوىل  امل���رح���ل���ة 

واملرحلة الثانية 1999-1949، والثالثة من 

العام 2000 وحتى الآن، ويهدف للحفاظ على 

تاريخ الأردن والرتكيز على دور ال�سعب الأردين 

واإظهاره باملكانة التي تليق به ورجالته، م�سريا 

من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  تنفيذ  حاليا  يتم  اأن���ه  اإىل 

امل�سروع.

ول��ف��ت اإىل اأن����ه ح���ال الن��ت��ه��اء م��ن امل�����س��روع 

تلك  ت��وث��ق  تاريخية  مو�سوعة  بتاأليف  �سيتوج 

�سارك  اأو  �سنعها  يف  �ساهم  م��ن  وك��ل  الأح����داث 

الأردن��ي��ة، ف�سا  ال��دول��ة  كل مكونات  فيها من 

اإن�ساء فيلم وثائقي عن اأهم الأح��داث التي  عن 

حركات  دع��م  يف  تاريخيا  منعطفا  متثل  ك��ان��ت 

التحرر يف باد ال�سام ومقاومة ال�ستعمار.

اإىل ذل�����ك، اأك�����د اأع�������س���اء اجل��م��ع��ي��ة اأه��م��ي��ة 

املقد�سات  على  التاريخية  الها�سمية  الو�ساية 

الإ���س��ام��ي��ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال��ق��د���س ال�����س��ري��ف، 

والت�سارك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل  اللجنة  داع���ني 

بينهما.

ان نب�ض البلد- عمَّ

 وّقعت هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد مذكرة 

تفاهم مع دائرة التحقيقات اخلا�سة جلمهورية 

التعاون  جم���الت  حت��دي��د  اإىل  ه��دف��ت  ليتوانيا، 

مكافحة  جم���الت  يف  ال��ط��رف��ني  ب��ني  والتن�سيق 

والأه���داف  للمبادئ  وفًقا  منه  والوقاية  الف�ساد 

امل��ت��ح��دة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة  يف  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ن�����س��و���س 

ملكافحة الف�ساد.

اأنَّ  وقال بيان �سادر عن الهيئة، ام�س الأحد، 

املذكرة اأبرمت يف مقر دائرة التحقيقات اخلا�سة 

بجمهورية ليتوانيا، ومثَّل الأردن رئي�س جمل�س 

اجل��ان��ب  وع���ن  ح��ج��ازي،  مهند  ال��دك��ت��ور  الهيئة 

الليتواين مدير الدائرة جدرون�س بارتكو�س.

هذه  اإنَّ  التوقيع  حفل  خ��ال  ح��ج��ازي  وق���ال 

بني  امل��ت��ب��ادل��ة  ال��ع��اق��ات  فعالية  تعك�س  امل��ذك��رة 

اأنَّ  م��وؤك��داً  اخلا�سة،  التحقيقات  ودائ���رة  الهيئة 

الهيئة على ا�ستعداد دائم ملوا�سلة العمل امل�سرتك 

ملنع الف�ساد والوقاية منه.

واأع��رب عن تقدير الهيئة للدور املهم لدائرة 

املخت�سني  ق��درات  تعزيز  التحقيقات اخلا�سة يف 

يف جمالت النزاهة والوقاية من الف�ساد يف اإطار 

تبادل  اأن  اإىل  م�سرياً  ال��ت��واأم��ة،  م�سروع  اأن�سطة 

ق��ب��ل خ��راء  امل���ع���ارف وامل��م��ار���س��ات الف�سلى م��ن 

التواأمة مل ُيعنى فقط باملخت�سني يف الهيئة اإمنا 

ت�سمن اأي�ساً عددا من موظفي موؤ�س�سات الإدارة 

العامة الأردنية وذلك من خال تطبيق معايري 

الف�ساد  خماطر  واإدارة  وتقييم  الوطنية  النزاهة 

اأنَّ توقيع  ب��ارت��ك��و���س  وب���ني  امل��وؤ���س�����س��ات.  ت��ل��ك  يف 

املذكرة يعد عامة فارقة ومهمة يف تعزيز  هذه 

�سبل التعاون بني اجلهات الأردنية واللتوانية يف 

جمالت النزاهة والوقاية من الف�ساد.

ب��ن��ه��ج��ه��ا  ال���ل���ت���وان���ي���ة  ال���ت���ج���رب���ة  اأنَّ  واأك��������د 

امل����وارد  واإدارة  ال��ف�����س��اد  مل��ك��اف��ح��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي 

الب�سرية واأدوات التوعية والتوا�سل �ستعمل على 

انتهاء  بعد  امل�ستقبلية  ال��ت��ع��اون  جم���الت  تعزيز 

م�سروع التواأمة.

من  اجلانبان  يتعاون  اأن  على  املذكرة  ت  ون�سّ

املعلومات حول الأعمال الإجرامية  خال تبادل 

والتدريب  منه،  الوقاية  و�سبل  بالف�ساد  املتعلقة 

تدابري  وتنفيذ  ب�ساأنه،  والتوعية  مكافحته  على 

اإىل  اإ�سافة  ال��وع��ي،  وزي���ادة  الف�ساد  م��ن  الوقاية 

التدريبية  ال����دورات  وتنظيم  ال����دويل،  ال��ت��ع��اون 

امل���واد املنهجية  وور����س العمل وال��ن��دوات وت��ب��ادل 

والقانونية، اإىل جانب تنظيم الزيارات الدرا�سية 

وتبادل الرامج واملوؤمترات.

هام�س  على  ياأتي  التفاقية  توقيع  اأنَّ  ُيذكر 

ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  هيئة  م��ن  ر�سمي  وف��د  زي���ارة 

الدكتور  الهيئة  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  الف�ساد 

مهند حجازي اإىل جمهوريتي النم�سا وليتوانيا، 

ب��ه��دف ت��ع��زي��ز اأوج����ه ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك وت��ب��ادل 

ال���دول���ي���ة يف جم����ال مكافحة  اخل�����رات  اأف�����س��ل 

ال��ف�����س��اد وال���وق���اي���ة م��ن��ه، وذل����ك ���س��م��ن م�����س��روع 

ب�  التواأمة املمّول من الحتاد الأوروب��ي واملو�سوم 

“دعم هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد يف جمالت 
النزاهة والوقاية من الف�ساد”.

نب�ض البلد- عمان

ام�����س  الأردن����ي����ة  اجل��ام��ع��ة  م�ست�سفى  اأط���ل���ق   

الأح�������د، خ���دم���ة ت��و���س��ي��ل الأدوي��������ة اإىل امل���ن���ازل 

للمر�سى مراجعي  اأرامك�س،  �سركة  بالتعاون مع 

امل�ست�سفى، وبالأخ�س مر�سى الأمرا�س املزمنة.

جمال  ال��دك��ت��ور  امل�ست�سفى  ع���ام  م��دي��ر  وق���ال 

ملحم يف بيان، اإن اإطاق هذه اخلدمة الختيارّية 

اأدوي��ت��ه��م  ع��ل��ى  امل��ر���س��ى  لت�سهيل ح�����س��ول  ي��اأت��ي 

ال�سهرية بكل �سهولة وي�سر ع��اوًة على تخفيف 

عناء النتظار والزدحام داخل مرافق امل�ست�سفى، 

وانطاقاً من �سعي امل�ست�سفى الدائم اإىل �سمان 

ح�سول مراجعيه على اخلدمة املنا�سبة.

ال�سيدلة  دائ��رة  اأو�سحت مديرة  من جانبها، 

هذه  اأن  حمور  اأب��و  خولة  الدكتورة  امل�ست�سفى  يف 

اخلدمة -والتي ل تزال قيد التجربة- �ست�ستمر 

اق��رتاح��ات  اأخ��ذ  ذل��ك  بعد  يجري  اأن  على  �سهرا 

وتقييمها  اخلدمة  هذه  من  امل�ستفيدين  املر�سى 

لنيل  على حت�سينها  امل�ستمر  والعمل  ومراجعتها 

ر�ساهم وتفادي اأية ماحظات قد ترد، موؤّكدًة اأن 

�سيادلة امل�ست�سفى يقومون بواجبهم بكل مهنّية 

واقتدار بالتعاون مع �سركة اأرامك�س، التي وفرت 

الو�سفات  و�سول  ل�سمان  متخ�س�سني  �سيادلة 

ال��ط��ب��ي��ة و���س��رف��ه��ا ب��ك��ل ���س��ه��ول��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

الإجابة على ا�ستف�سارات واأ�سئلة املر�سى.

ودع���ت اأب���و ح��م��ور ال��راغ��ب��ني ب��ال���س��ت��ف��ادة من 

ه����ذه اخل���دم���ة ال���دخ���ول اإىل ال���راب���ط امل���وج���ود 

اخلدمات  اأيقونة  �سمن  امل�ست�سفى  �سفحة  على 

يت�سمن  ال���ذي  ال��ن��م��وذج  وتعبئة  الإل��ك��رتون��ي��ة، 

اىل عدد  ا�سافة  للمري�س،  ال�سخ�سية  املعلومات 

من النقاط الأخرى ذات العاقة، مبّينًة اأنه ويف 

حال �سرورة جتديد الو�سفة يجب على املري�س 

مراجعة العيادة املعنّية وجتديدها.

https://:الأدوية تو�سيل  خ��دم��ة  راب���ط 
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 فلسطين النيابية تؤكد أهمية توثيق الدور الوطني األردني 
بالدفاع عن فلسطين

 مكافحة الفساد توّقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في ليتوانيا

 مستشفى الجامعة يطلق خدمة توصيل األدوية بالتعاون مع أرامكس

نب�ض البلد- عمان

الأردين  التمري�سي  املجل�س  ح�سل   

القلب  جمعية  من  الدويل  العتماد  على 

حتقيقه  ب��ع��د   ،)AHA( الأم���ريك���ي���ة 

اجلمعية  عن  ال�سادرة  العتماد  معايري 

املتخ�س�سة يف برامج دعم احلياة.

وقال اأمني عام املجل�س الدكتور هاين 

ام�س  �سحفية  ت�����س��ري��ح��ات  يف  ال��ن��واف��ل��ة 

العتماد  على  املجل�س  اإن ح�سول  الأحد، 

الأمريكية يف  القلب  ال��دويل من جمعية 

نقلة  �سيحدث  احلياة،  دعم  دورات  جمال 

املهني  التطوير  نوعية مهمة على �سعيد 

امل�ستمر جلميع ممار�سي املهن ال�سحية.

وتاأهيلهم  ال��ك��وادر  تدريب  اأن  واأو���س��ح 

يف ه����ذه ال���رام���ج م���ن ����س���اأن���ه رف����ع ع��دد 

يتعر�سون  ال��ذي��ن  امل��ر���س��ى  ح���الت جن��اة 

�سيتم  اأن��ه  مبينا  املفاجئ،  القلب  لتوقف 

تدريب جميع الكوادر على اأكرث الأجهزة 

ح��داث��ة يف جم���الت ت��دري��ب دع��م احل��ي��اة 

عاملية  �سهادة  على  املتدربون  و�سيح�سل 

الأمريكية يف  القلب  معتمدة من جمعية 

هذا املجال.

ق��ام  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  ال��ن��واف��ل��ة  ول��ف��ت 

ب��ت��دري��ب م��درب��ني م��ع��ت��م��دي��ن دول��ي��ا من 

ال��ت��دري��ب على  اأن���ه و���س��ع  ك����وادره، مبينا 

للنهو�س  خطته  اإطار  يف  الأولويات  �سلم 

الكوادر ال�سحية. تاأهيل  مب�ستوى 

نب�ض البلد- عمان

ام�����س  ال���ع���ام���ة،  الإدارة  م��ع��ه��د  وق����ع   

�سعاع  �سركة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  الأح���د، 

والتدريب  بالتعليم  املتخ�س�سة  املعرفة 

واإدارت��ه��ا،  الإل��ك��رتون��ي��ة  املن�سات  واإن�����س��اء 

ل��ت��ع��زي��ز ت���ب���ادل اخل������رات وال���ت���ع���اون يف 

حتقيق التنمية امل�ستدامة يف الأردن.

وتهدف التفاقية اإىل تنفيذ جمموعة 

القطاع  موظفي  ل�سالح  تدريبية  برامج 

ال���ع���ام يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين 

كا�ستخدام  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية  وال��ث��ورة 

وبرامج  الفرتا�سي،  الواقع  تكنولوجيا 

ال��رخ�����س��ة ال���دول���ي���ة ل��ق��ي��ادة احل��ا���س��وب، 

واأم���ن���ي���ة  ت���وع���وي���ة  ب����رام����ج  اإىل  اإ����س���اف���ة 

ال�سيراين. بالأمن  متخ�س�سة 

ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة ع���ن امل��ع��ه��د، امل��دي��ر 

ال��ع��ام امل��ه��ن��د���س��ة ���س��ه��ام اخل���وال���دة، وع��ن 

���س��رك��ة ���س��ع��اع امل���ع���رف���ة م���دي���ره���ا ال���ع���ام، 

حممد الواكد.

التفاقية  توقيع  اإن  اخلوالدة،  وقالت 

جالة  وت��وج��ي��ه��ات  ل��روؤي��ة  تنفيذا  ي��اأت��ي 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال����ث����اين، ���س��م��ن ال���ورق���ة 

بناء  باأهمية  واإميانه  ال�ساد�سة،  النقا�سية 

واخلا�س،  العام  القطاع  موظفي  ق��درات 

ب��امل�����س��وؤول��ي��ة نحو  اإح�����س��ا���س��ه��م  وت���ع���زي���ز 

وط��ن��ه��م وجم��ت��م��ع��ه��م، ل��ت��ف��ع��ي��ل دوره����م 

العملية  يف  وم�����س��ارك  اأ���س��ا���س��ي  ك��ع��ن�����س��ر 

يف  خ�سو�سا  ال�ساملة  باأبعادها  التنموية 

مفهوم  تعزيز  بهدف  التدريب،  جم��الت 

لديهم. املواطنة 

واأك��دت اخل��وال��دة، �سرورة وج��ود نهج 

واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ت�ساركي 

وال���س��ت��ف��ادة م���ن خ����رات ال��ق��ط��اع��ني ملا 

يخدم م�سلحة الوطن.

تعد  التفاقية  اأن  ال��واك��د  بني  ب��دوره، 

ات��ف��اق��ي��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني 

ال��ت��ي  ال����رام����ج  وان  واخل�����ا������س،  ال����ع����ام 

خال  من  العام  القطاع  ملوظفي  �ستقدم 

ق��درات  وت��ط��وي��ر  ب��زي��ادة  �ست�سهم  امل��ع��ه��د 

�ستطور  الرامج  اأن  اإىل  لفتا  املوظفني، 

املقبلة. لل�سنوات  با�ستمرار 

االنباط- عمان

ن���ظ���م���ت دائ��������رة امل�����راف�����ق وال�����رام�����ج 

وبالتعاون  ع��م��ان،  اأم��ان��ة  يف  الجتماعية 

امل�سار ال�سحيح، م�ساء ال�سبت،  مع �سركة 

���س��ب��اق م�����س��ي ل��ك��ب��ار ال�����س��ن، ����س���ارك فيه 

حوايل 500 مواطن من �سن 60 عاما.

وقالت مديرة الدائرة املهند�سة غيداء 

من  الأوىل  تعد  التي  املبادرة  اإن  احلديد 

ال�ساحة  م��ن  انطلقت  الأردن،  يف  نوعها 

بهدف  امللكي  ال�سيارات  ملتحف  اخلارجية 

ت�سجيع وحتفيز كبار ال�سن على ممار�سة 

على  اإيجابيا  تنعك�س  التي  الريا�سة  هذه 

امل�سنني. �سحة 

وتاأتي هذه املبادرة الريا�سية ال�سحية 

الأم��ان��ة  تنفذها  وب��رام��ج  م�ساعي  �سمن 

م����ن خ�����ال م�������س���روع���ه���ا ع���م���ان م��دي��ن��ة 

ال�سن. �سديقة لكبار 

وا���س��ت��م��ل��ت امل���ب���ادرة ال��ت��ي ع��ل��ى ف��ق��رات 

وم�����س��اب��ق��ات م���ن���وع���ة، وت���ك���رمي اجل��ه��ات 

الداعمة مع توزيع جوائز على الفائزين 

للم�ساركني. تر�سية  بال�سباق وجوائز 

نب�ض البلد- عمان

ل��وزارة  التابعة  امل��ي��اه  �سلطة  �سبطت   

امل����ي����اه وال�������ري خ�����ال ح��م��ل��ة ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة 

نفذتها يف مناطق الرمثا وجبل الق�سور، 

منزليا على املياه. اعتداء   11
وقالت الوزارة يف بيان ام�س الأحد، اإن 

املياه بطريقة  ب�سحب  العتداءات متثلت 

خمالفة من خال تركيب ماتورات على 

اخل���ط، وف��ك ع����دادات امل��ي��اه وال��ع��ب��ث بها 

واخلطوط، وكذلك تركيب م�سخة هواء 

لإع����ادة ال���ق���راءة يف ال���ع���داد، ح��ي��ث ج��رى 

اإع����داد ال�����س��ب��وط��ات وحت��ري��ر امل��خ��ال��ف��ات، 

و����س���ي���ت���م اح���ت�������س���اب ال���ك���م���ي���ات وت���غ���رمي 

املخالفني.

اعتداءات   10 �سبط  مت  اأنه  واأ�سافت 

يف م��ن��ط��ق��ة ال���رم���ث���ا م���ن خ����ال ت��رك��ي��ب 

م�����س��خ��ات م���ب���ا����س���رة ع���ل���ى اخل�����ط وف���ك 

ال��������ع��������دادات ل�������س���ح���ب امل������ي������اه وخ���ف�������س 

ال�سبكة والتاعب بقراءة  ال�سغوطات يف 

ال����ع����دادات، ويف م��ن��ط��ق��ة ال��ق�����س��ور ج��رى 

�سبط تركيب م�سخة هواء لعك�س قراءة 

العداد من خال قلب العداد.

حملتها  �ستوا�سل  اأنها  ال��وزارة  واأكدت 

ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة 

ل�����س��ب��ط الع�����ت�����داءات، واحل����د م���ن ه��در 

با�ستخدام  يقومون  الذين  خا�سة  املياه 

وال�����س��ي��ارات  الأر���س��ف��ة  لغ�سيل  الربي�س 

وامل�����م�����رات، و����س���ت���ح���رر خم���ال���ف���ات ب��ح��ق 

املخالفني.

ودع���ت اإىل ال��ت��ح��ل��ي ب���روح امل�����س��وؤول��ي��ة 

ت�سل  التي  املياه  كميات  على  واملحافظة 

ال�سليمة  بالطرق  وا�ستخدامها  للمنازل، 

بعدالة،  املواطنني  اإىل  و�سولها  ل�سمان 

م��ث��م��ن��ة ا���س��ت��ج��اب��ة ����س���رائ���ح وا����س���ع���ة م��ن 

املجتمع الأردين مع حملة الوزارة.

وقالت الوزارة اإن مثل هذه الإجراءات 

تعد جتاوزا للقانون وخمالفة للتعليمات 

امل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف ع��ق��د ال����س���رتاك، 

واإهدار املياه مثل �سطف اأر�سفة ال�سوارع 

بربي�س  ب��وا���س��ط��ة  اخل��ارج��ي��ة  امل��م��رات  اأو 

للم�ساءلة  مرتكبيها  ي��ع��ر���س  م��ا  امل��ي��اه، 

وال���ع���ق���وب���ة امل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف ن��ظ��ام 

ال�����س��رب وت��ع��ل��ي��م��ات م�����س��رتك��ي امل��ي��اه من 

خ���ال حت��ري��ر خم��ال��ف��ات وغ���رام���ات قد 

امل��ائ��ي  ال��ت��زوي��د  خ��دم��ة  ف�سل  اإىل  ت�سل 

ع��ن امل�����س��رتك وت��غ��رمي��ه م��ال��ي��ا، ول تعاد 

ح��ال  ويف  ب��ذل��ك،  ال��ت��زم  اإذا  اإل  اخل��دم��ة 

وحتويله  ال�سرتاك  يف�سل  الأم��ر  تكرار 

ال��ق��ان��ون،  اأح���ك���ام  اإىل جت����اري وت��ط��ب��ي��ق 

م��ا ي��ل��ح��ق ب��ه غ���رام���ات ���س��خ��م��ة وع��ق��وب��ة 

احلفاظ  باأهمية  للم�ستهرتين  احلب�س 

على املياه.

ون���ا����س���دت ال�������وزارة اجل��م��ي��ع ال��ت��ع��اون 

ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  يف  وال��ت��ك��ات��ف  معها، 

ب��واج��ب��ات��ه��ا،  ال��وف��اء  م��ن  لتتمكن  امل��ائ��ي��ة 

اأو  اأي اع��ت��داءات  داع��ي��ة اإىل الإب���اغ ع��ن 

ا���س��ت��خ��دام��ات غ��ري م�����س��روع��ة ع��ر مركز 

وع���ر   117116 امل����وح����د  ال�������س���ك���اوى 

املتاحة. الو�سائل 

 المجلس التمريضي األردني يحصل 
اعتمادية جمعية القلب األميركية

 اإلدارة العامة وشعاع المعرفة 
يوقعان اتفاقية تعاون

 أمانة عمان تنظم سباق مشي
 لكبار السن

 المياه تضبط 11  اعتداء في الرمثا 
وجبل القصور

نب�ض البلد- عمان

ب���داأ دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة، ام�����س الأح���د 

طلبات  با�ستقبال  الإل���ك���رتوين،  م��وق��ع��ه  ع��ر 

اأوائ����������ل الأف�����������واج اجل���ام���ع���ي���ة م����ن خ��ري��ج��ي 

الأوىل  ال�سهادة  حملة  من  الأردنية  اجلامعات 

بعد،  فما   2013 ل�سنوات  )ال��ب��ك��ال��وري��و���س( 

ولغاية نهاية دوام اخلمي�س املقبل.

ال��ي��وم  ب��ي��ان �سحفي،  ال���دي���وان يف  واأو����س���ح 

ت�����س��م��ل ه��ن��د���س��ات  ال��ت��خ�����س�����س��ات  اإن  الأح�������د، 

)الت���������س����الت، واحل���ا����س���ب���ات الإل���ك���رتون���ي���ة، 

والكهربائية، وال�سناعية، والنووية، واملعمارية، 

ال�سحي  ال�سرف  وامل��ي��اه  وامل�ساحة،  وامل��دن��ي��ة، 

وال��ب��ي��ئ��ة، وال��ت��ع��دي��ن، وال��ك��ي��م��اوي��ة، وامل�����وارد 

)علم  تخ�س�سات  ت�سمل  كما  والبيئة(،  املائية 

واإدارة  واحل��ق��وق  واملحا�سبة  الآيل،  احل��ا���س��ب 

املعلومات  ون��ظ��م  ال��ع��ام��ة،  والإدارة  الأع���م���ال، 

الإدارية، والآثار و”جيولوجيا علوم الأر�س”، 

كتخ�س�س  وفرن�سي”  و”اجنليزي  والكيمياء، 

م�سرتك ل تقبل الطلبات على اإحدى اللغتني 

منفردة.

�سامح  املدنية  اخلدمة  دي��وان  رئي�س  وق��ال 

امل���ادة )44( من  ب��اأح��ك��ام  اإن���ه عما  ال��ن��ا���س��ر، 

املوظفني  وتعيني  واختيار  ا�ستقطاب  تعليمات 

يف ال��وظ��ائ��ف احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��م��ول ب��ه��ا، ف��اإن��ه 

يجري تخ�سي�س 500 وظيفة �سنوياً لتعيني 

اأوائل الأفواج اجلامعية من خريجي اجلامعات 

الأردنية من حمله �سهادة البكالوريو�س، مبينا 

اأن الديوان قام بالإعان عن هذه التخ�س�سات 

بعد ح�سرها بالتن�سيق مع ال��وزارات والدوائر 

لحتياجاتها  وف��ق��اً  احل��ك��وم��ي��ة،  وامل��وؤ���س�����س��ات 

الفعلية.

وبني اأن التعيني على هذه ال�سواغر �سيكون 

الأ�سا�سية  الغاية  كون  الدوائر  عمل  مراكز  يف 

م��ن��ه��ا ه��ي رف���د ال���وح���دات امل��ع��ن��ي��ة ب��الأن�����س��ط��ة 

و�سمن  بالكفاءات  امل�ساندة  والفنية  الرئي�سة 

منهجية وخطط الإحال والتعاقب الوظيفي 

فيها.

خريجي  اأوائ���ل  على  اأن  اإىل  النا�سر  ولفت 

ال��ت��ق��دم على  ال��راغ��ب��ني يف  الأف����واج اجلامعية 

هذه الوظائف، ولهم طلبات مقدمة على اأعوام 

انطبقت  ح���ال  اأخ����رى يف  م���رة  ال��ت��ق��دم  �سابقة 

عليهم �سروط هذا الإعان.

وكان ديوان اخلدمة املدينة قد ن�سر الأ�سبوع 

الأف��واج  اأوائ��ل خريجي  اإع��ان �سواغر  املا�سي 

www.( اجلامعية على موقعه الإلكرتوين

على  الر�سمية  و�سفحته   ،)csb.gov.jo
موقع الفي�سبوك، وال�سحف املحلية.

 ديوان الخدمة يبدأ باستقبال طلبات أوائل األفواج الجامعية
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مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات

  ندوة نقدية في رابطة الكتاب

نب�ض البلد- عمان

واف����ق جم��ل�����س ال������وزراء يف ج��ل�����س��ت��ه ال��ت��ي ع��ق��ده��ا، ام�����س 

اخل�ساونة،  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  برئا�سة  الأح���د، 

على الأ�سباب املوجبة مل�سروع “نظام جمل�س الأمن الغذائي 

لعر�سه  اأي  والرَّ التَّ�سريع  ديوان  اإىل  واأحاله  2022م”،  ل�سنة 

على اللَّجنة القانونيَّة ح�سب الأ�سول.

ل�����س��دور روؤي����ة التَّحديث  ن��ظ��راً  ��ظ��ام  ال��نِّ وي��اأت��ي م�����س��روع 

ق��ط��اع  يف  ���ت  ن�������سَّ ال���ت���ي  2033م،   –  2022( الق���ت�������س���ادي 

�سة  متخ�سِّ ج��ه��ة  تاأ�سي�س  ع��ل��ى  القيمة  ع��ال��ي��ة  ��ن��اع��ات  ال�����سِّ

��ر امل��م��ل��ك��ة ب��اأزم��ات  ب��الأم��ن ال��غ��ذائ��ي، ب��ه��دف احل���ّد م��ن ت��اأثُّ

منظومة  على  يوؤثِّر  الذي  املناخي  والتغيُّ  وليَّة،  الدَّ الغذاء 

الأمن الغذائي الوطني.

مل�سروع  امل��وج��ب��ة  الأ���س��ب��اب  ع��ل��ى  ال�����وزراء  وواف����ق جمل�س 

2022م”،  املياه اجلوفيَّة ل�سنة  لنظام مراقبة  ل  معدِّ “نظام 
وتطوير  املياه،  قطاع  تواجه  التي  يات  التَّحدِّ مواكبة  بهدف 

���وازن  ��اظ��م��ة ل��ه��ذا ال���ق���ط���اع، وحت��ق��ي��ق ال���تَّ �����س��ري��ع��ات ال��نَّ ال��تَّ

واملحافظة على ال�ستخراج الآمن للأحوا�س اجلوفيَّة.

راعي  كما يهدف النِّظام اإىل ال�ستمرار يف دعم القطاع الزِّ

اإجازة  على  واحلا�سلني  اململكة  مناطق  واملزارعني يف جميع 

ا�ستخراج املياه؛ من خلل اإ�سافة حكم جديد يتعلَّق باأثمان 

جميع  يف  امللوحة  ذات  راعيَّة  الزِّ الآبار  من  امل�ستخرجة  املياه 

مناطق اململكة، مبا فيها منطقة الأزرق.

وواف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى الأ���س��ب��اب امل��وج��ب��ة مل�����س��روع “نظام 

2022م”،  ل�سنة  بالب�سر  الإجت��ار  �سحايا  م�ساعدة  �سندوق 

بالب�سر  الإجت��ار  منع  قانون  من   )14( ة  امل��ادَّ لأحكام  تنفيذاً 

اإن�ساء �سندوق  نة  املت�سمِّ 2009م،  ل�سنة  رقم )9(  وتعديلته 

رين من  لتقدمي امل�ساعدات اللزمة للمجني عليهم واملت�سرِّ

اإدارة  تنظيم  ولغايات  القانون،  املن�سو�س عليها يف  اجلرائم 

ندوق، واأوجه الإنفاق منه، وجميع ال�سوؤون املتعلِّقة به. ال�سّ

نب�ض البلد- عمان

الكتاب  راب��ط��ة  يف  النقد  جلنة  نظمت 

م�ساء  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف  الأردنيني 

نقدية  ن���دوة   02/0٧/2022 ال�سبت  ي���وم 

للقا�سة  ال��ق�����س�����س��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة  ت��ن��اول��ت 

خ����ل����ود امل����وم����ن����ي ح���ي���ث مت�����ت م��ن��اق�����س��ة 

وهما:  للكاتبة  ق�س�سيتني  جمموعتني 

)جدرانك قدري( و)هم�س القوارير(.

مقر  يف  اأقيمت  التي  ال��ن��دوة  يف  �سارك 

احلوتري  اأ�سيد  والناقد  القا�س  الرابطة 

الندوة  واأدارت  الزغول،  فاطمة  والناقدة 

ا�سماعيل  اأبو  نارميان  الكاتبة  براعة  بكل 

واأعمالها  املومني  بالقا�سة  عرفت  التي 

وقدمت امل�ساركني يف النقد.

املومني  القا�سة  ب��ق��راءة  ال��ن��دوة  ب��داأت 

وبعد  ق�س�سها،  م��ن  ق�سيتني  ق�ستني 

ذل������ك ����س���ل���ط احل�����وت�����ري ال���������س����وء ع��ل��ى 

ق��دري(  )ج��دران��ك  الق�س�سية  املجموعة 

ح��ي��ث ق���دم ق����راءة ان��ط��ب��اع��ي��ة اأب����دى بها 

اإعجابه بالن�سو�س. تل ذلك نقد بنيوي 

الق�س�سية  املجموعة  ا�سم  على  فيه  رك��ز 

امل��خ��ات��ل وال��ق��اب��ل ل���لأن���زي���اح، ث���م ت��ط��رق 

لعتبات الن�سو�س ونهاياتها؛ لينتقل بعد 

ذلك اإىل النقد الن�سوي حيث بني الناقد 

كيف قدمت القا�سة العلقة املاأزومة بني 

التي مت  والكيفية  وامل��راأة،  الظامل  الرجل 

ت�سويرهما بها يف الن�سو�س.

ب���ع���د ذل�����ك ق����ام����ت ال����ن����اق����دة ف��اط��م��ة 

ال�����زغ�����ل�����ول ب���ت�������س���ل���ي���ط ال�����������س�����وء ع��ل��ى 

عنوان  حتمل  التي  الق�س�سية  املجموعة 

ال��ق��واري��ر( وح��ل��ل��ت��ه��ا م��ن البعد  )ه��م�����س 

ال�������س���و����س���ي���ول���وج���ي الج���ت���م���اع���ي. ب��ي��ن��ت 

اأن القا�سة املومني قد عك�ست يف  الناقدة 

املجتمع  من  �سور  الق�س�سية  جمموعتها 

كما  وم��ف��ارق��ات��ه.  واإي��ج��اب��ي��ات��ه  ب�سلبياته 

وت��ط��رق��ت ال���ن���اق���دة ل��ع��ت��ب��ات ال��ن�����س��و���س 

املجتمع  معاناة  �سورت  التي  وم�سامينها 

فقر  من  الأوىل  بالدرجة  امل���راأة  ومعاناة 

وقهر وتهمي�س وخيانة.

يف نهاية الندوة اأكدت القا�سة املومني 

اأن����ه����ا ل م�����س��ك��ل��ة ل���ه���ا م����ع ال����رج����ل اأب����دا 

ب�سلبياته  اجتماعي  واق��ع  �سورت  ولكنها 

واإيجابياته.

ه�����ذا وق�����د �����س����ارك يف ن���ه���اي���ة ال���ن���دوة 

جم��م��وع��ة م���ن احل�������س���ور يف م���داخ���لت 

الكاتب فوزي اخلطبا  متنوعة كان منهم 

ومقرر جلنة النقد الكاتب �سليم النجار.

 التربية: غالبية الطلبة أتموا امتحان اللغة 
العربية قبل نهاية الوقت المقرر له

 المياه تبحث مع اسبانيا تمويل تنفيذ 
مشاريع جديدة 

نب�ض البلد- عمان

قال مدير اإدارة المتحانات والختبارات 

اإن  كنانه  حممد  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 

العربية  اللغة  لمتحان  املخ�س�س  ال��وق��ت 

ال�����ذي ع��ق��د اأم�������س ال�����س��ب��ت، ك����ان م��ت��وازن��ا 

ومنا�سبا اأي�ساً.

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

اأن ال�سكاوى التي �سدرت من بع�س الطلبة 

امل�سرتكني يف المتحان، ن�سبتهم قليلة جدا 

و�سمن الن�سب املعتادة يف ال�سكوى من عدم 

كفاية وقت المتحانات.

وبني اأن التغذية الراجعة من قبل اللجان 

الفنية والإدارية من داخل قاعات المتحان 

اأكدت اأن معظم الطلبة قد اأمتوا المتحان 

الطبيعي  وم��ن  له  املقرر  الوقت  نهاية  قبل 

اأن يكون هناك بع�س الطلبة مل ي�ستطيعوا 

وذلك  املقرر  الوقت  �سمن  المتحان  اإنهاء 

ل�سوء اإدارتهم لوقت المتحان.

جرى  الذين  الطلبة  غالبية  اأن  واأو���س��ح 

ا�ستيفاء اآرائهم حول المتحان قد اأفادوا اأنه 

اأكملوا الإجابة على  امتحان متوازن، واأنهم 

اأ�سئلة المتحان �سمن الوقت املقرر.

اأنه ل يوجد امتحان متوازن  واأكد كنانه 

يكون  اأن  ب��د  ول  امل�سرتكني  جميع  ير�سي 

�سرعة  على  الطلبة  ق���درات  يف  ف��رق  ه��ن��اك 

الإجابة، وقدرة اإدارة وقت المتحان.

من جهة اأخرى، اأ�سار كنانه اإىل مبا�سرة 

ت�سحيح  يف  والخ��ت��ب��ارات  المتحانات  اإدارة 

الأول لنعقاد  اليوم  المتحانات منذ  اأوراق 

وتدقيقها  الأوراق  ترتيب  بعد  المتحانات 

وتدقيق معلومات الطلبة.

ومن املقرر اأن يتقدم طلبة الثانوية العام 

اليوم الثنني، بالمتحان الثالث يف مبحث 

ل��لم��ت��ح��ان  ���س��ي��ت��ق��دم  ح��ي��ث  الأردن  ت���اري���خ 

1536٧4 طالبا وطالبة موزعني على الفروع 

كافة.

نب�ض البلد- عمان

املهند�س  امل��ي��اه  �سلطة  ع���ام  اأم���ني  ب��ح��ث   

ب�سار البطاينة، وال�سفي الأ�سباين يف عمان 

ميغول دي لوكا�س، ام�س الأحد، �سبل تعزيز 

جمالت  يف  �سيما  ل  اجلانبني  بني  التعاون 

تنفيذ م�ساريع مائية جديدة و اإدارة م�سادر 

املياه واحلوكمة.

يف  الأ�سبانية  امل�ساهمة  اجلانبان  وبحث 

م�سروع “الناقل الوطني”، وتاأمني التمويل 

حمافظة  “تزويد  م�����س��روع  لتنفيذ  ال���لزم 

خ���لل  م����ن  )ال����ل����ج����ون(  باملياه”  ال����ك����رك 

لرفع  والرئي�سة  الناقلة  ا�ستبدال اخلطوط 

كفاءة التزويد يف مناطق حمافظة الكرك.

وق����ال ال��ب��ط��اي��ن��ة، خ���لل ل��ق��ائ��ه ال�سفي 

تطوير  اإىل  دائماً  ي�سعى  الأردن  اإن  لوكا�س، 

ال�������س���راك���ة ال���ف���اع���ل���ة م����ع ج��م��ي��ع اجل���ه���ات 

دول الحت��اد  املجال خا�سة  ه��ذا  الدولية يف 

الأوروبي، واإن الوزارة تعمل من خلل عدد 

ومتو�سطة  ق�سية  وال��رام��ج  اخلطط  من 

وطويلة الأمد ملواجهة ال�سغوطات املتزايدة 

والتغييات املناخية وتناق�س امل�سادر املائية 

املتاحة، داعيا اإىل توفي التمويل ملزيد من 

امل�ساريع لرفع كفاءة التزويد املائي خا�سة يف 

املناطق اجلنوبية من اململكة.

يف  امل��ي��اه  ق��ط��اع  اإدارة  جت��رب��ة  وا�ستعر�س 

حتقيق اأهداف التنمية لتوفي م�سادر اآمنة 

البيئي من  ال��واق��ع  ال�����س��رب، وحت�سني  مل��ي��اه 

خلل الإدارة الكفوءة ملياه ال�سرف ال�سحي 

املياه  ق��ط��اع  اأن  مبينا  ال���س��ت��خ��دام،  واإع����ادة 

متكن مب�ساعدة املجتمع الدويل من حتقيق 

واأمتتة  الأداء  الإجن���ازات وتطوير  ع��دد من 

اأنظمة  واعتماد  الإج����راءات،  ع��دد كبي من 

املراقبة مل�سادر املياه املختلفة.

التعاون  اأ���س��ك��ال  جميع  البطاينة  وث��م��ن 

البناء والدعم وامل�ساريع التي نفذها اجلانب 

الأ�سباين وخا�سة م�سروع “مراقبة م�سادر 

ال�سمال  )�سكادا  ال�سمال”  مناطق  يف  املياه 

مي�سر،  قر�س  خلل  من  اأ�سباين  بتمويل   )

متطلعا اإىل تنفيذ املزيد من امل�ساريع.

واأكد ال�سفي الأ�سباين، من جهته، اهتمام 

ح��ك��وم��ة ب���لده ب��ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة الأردن���ي���ة 

الأردن،  يف  امل��ي��اه  واق���ع  لتطوير  الأ���س��ب��ان��ي��ة 

وت���ق���دمي امل���زي���د م���ن امل�����س��اع��دة م���ن خ��لل 

الوطني”  “الناقل  م�����س��روع  يف  امل�����س��اه��م��ة 

اأنظمة  وتطوير  اللجون”  “مياه  وم�سروع 

املياه، وتنفيذ م�ساريع جديدة خلل الفرتة 

املقبلة.
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العالناتكم

 يف 

065606300
065606301

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني 

رغد ظاهر مرجي السرحان      
SR-J00280: الرقم الوظيفي

رشا عوض علي الفدعان      
SR-J00059: الرقم الوظيفي

�شركة  يف  عملكم  عن  منقطعني  انكم  حيث 

وملدة  االلب�شة  ل�شناعة  العملية  االزي��اء 

10 ايام متتالية ومل تعودوا اىل  تزيد عن 

دون  االن��ذار  هذا  تاريخ  لغاية  عملكم  مقر 

فاننا  .لذا  م�شروع  عذر  او  قانونية   اجازة 

مدة  خ��ال  عملكم  اىل  ب��ال��ع��ودة  ننذركم 

3 اي��ام م��ن ت��اري��خ ن�شر ه��ذا االع���ان واال 

وجميع  لوظيفتكم  فاقدين  تعتربوا  �شوف 

حقوقكم العمالية عما باأحكام املادة 28/

ه� من قانون العمل االردين رقم )8( ل�شنة 

ال�شركة  احتفاظ  مع  وتعدياته   1996

بكامل حقوقها جتاهكم .

شركة االزياء العملية 
لصناعة االلبسة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997

االلعاب  لتجارة  عمان  رك��ن  ل�شركة  العامة  الهيئة  ب��ان  والتجارة 

وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت الرقم 

العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    2013/1/17 بتاريخ    )31128(

2022/6/13  املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية  املنعقد بتاريخ  

احلناقطة  عبداللطيف  عبداهلل  �شهيب  ال�شيد  وتعيني  اختيارية 

م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

عمان – �شارع رفاع االن�شاري – مقابل مدر�شة املعايل – �ص.ب 1212 – 

رمز بريدي 11821 – هاتف 0775806805 – فاك�ص 065829806 

 suhaibhanaqtah@gmail.com امييل

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200147826(

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن  �شركة عبداهلل النبتيتي وبال م�شطفى  وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   2015/5/3 حتت الرقم )111773( بتاريخ 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/6/1 

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة  عبداهلل حممود ح�شني النبتيتي 

م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : عمان - ماركا – ت: 0795350029

لا�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200006198(

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن  �شركة منذر ور�شيد قبج وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   2006/11/5 حتت الرقم )83165( بتاريخ 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/3 

م�شفيا  قبج  فايز  وائ��ل  ر�شيد  /ال�شيدة   ال�شيد  تعيني  مت  وقد 

لل�شركة .

– ت:  – �شارع عبداهلل غو�شة  علما باأن عنوان امل�شفي : عمان 

0792361541

لا�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )264( املادة  الحكام  ا�شتنادا 

1997 وتعدياته

وامل�شجلة  العامة ذ.م.م   للتجارة  نوروز  زهور  �شركة   دائني  اأرجو من 

لدى دائرة مراقبة ال�شركات يف �شجل ال�شركات املعفاه حتت الرقم  

) 341 ( بتاريخ ) 2005/12/6(

�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة 

الدفع ام ال / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شادة املحامني  ا�شامة فوؤاد �شعبان و النا حنا 

حداد  ايهم  رمي  و  حينا  احمد  وحا  القي�شي  خليل  وحممد  �شامة 

جمتمعني و منفردين

عنوان امل�شفي : االردن – عمان – جبل اللويبدة – عمارة 41 - �شارع 

الربيدي  الرمز   – عمان   7297 بريد  �شندوق   – احل��ارث  بن  �شعيد 

11118عمان – هاتف 06565191 – فاك�ص 065652115 – خلوي 

0795569833

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

باأن �شركة احلزام والطريق ال�شيا لا�شت�شارات املالية واالدارية 

ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ 

حتت الرقم )56918( بتاريخ )2020/3/11( 

املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/7/3(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة الهر�ص واحلواري

 )118777( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2018/9/25 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعان

لا�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�شنة 

للمواد  مونتنا  ل�شركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�شناعة 

م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  الغذائية 

حمدودة حتت الرقم )60019( بتاريخ  2021/6/2  قد قررت 

املوافقة    2020/6/22 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

حممد  ال�شيد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على 

عادل م�شعود اخلطيب م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

 – التجاري  الرواحنة  – جممع  ح�شني  امللك  – �شارع  الر�شيفة 

 –  430168 بريد  �شندوق   –  11143 بريدي  رمز   –  9 مكتب 

هاتف 0789525201

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعدياته

ذ.م.م   االل��ع��اب  لتجارة  ع��م��ان  رك��ن  �شركة  دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 31128( 

بتاريخ ) 2013/1/17(

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : �شهيب عبداهلل عبداللطيف احلناقطة

عنوان امل�شفي : عمان – �شارع رفاع االن�شاري – مقابل مدر�شة 

هاتف   –  11821 ب��ري��دي  رم���ز   –  1212 ����ص.ب   – امل��ع��ايل 

0775806805 – فاك�ص 065829806 

suhaibhanaqtah@gmail.com امييل

م�شفي ال�شركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 

إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية
ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) �شالون مروه لل�شيدات ( و امل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )263249( با�شم 

) موؤيد احمد حممود حممود ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) �شبحية را�شد حممد طه ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعان . 

م�شجل اال�شماء التجارية / اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) �شيدلية الدوار ال�شاد�ص( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )262566( با�شم 

) �شركة �شيدلية ال�شطوع ذ م م ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) دينا حممد عزمي عبد 

احلميد جماهد ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعان . 

م�شجل اال�شماء التجارية / اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) امل احلياة للنظم والتحكم االلكرتوين ( و امل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم 

ملكية  نقل  عليه  جرى   ) ذ.م.م  االلكرتوين  والتحكم  للنظم  االمل  �شركة   ( با�شم   )249969(

لي�شبح با�شم ) �شركة الدخول االمن لتطوير االنظمة ذ.م.م ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعان . 

م�شجل اال�شماء التجارية / اإكرام ال�شكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) مركز الو�شيلة للتدريب ( و امل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )183685( با�شم 

) هبة فتحي عبدالرحمن بركات ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) مي ع�شام فوؤاد فرح ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعان . 

م�شجل اال�شماء التجارية / اإكرام ال�شكر

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

ل�شنة 1997 وتعدياته

ال�شعبي ذ.م.م  وامل�شجلة  اأرجو من دائني �شركة  مقهى عبدون 

لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 60019 ( بتاريخ

)2021/6/2 ( 

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : حممد عادل م�شعود اخلطيب

جممع   – ح�شني  امل��ل��ك  ���ش��ارع   – الر�شيفة   : امل�شفي  ع��ن��وان 

الرواحنة التجاري – مكتب 9 – رمز بريدي 11143 – �شندوق 

بريد 430168 – هاتف 0789525201

م�شفي ال�شركة



50االقت�صادي

 اطالق فعاليات مادبا عاصمة السياحة العربية غدا

 إطالق برنامج مجتمع الرياديين الصغار لطلبة إربد والكرك

 تنظيم االتصاالت تمنح 5 رخص بريد جديدة

نب�ض البلد- عمان

ال�سياحة،  تن�سيط  وهيئة  والآث����ار  ال�سياحة  وزارة  تطلق   

ف��ع��ال��ي��ات م��ادب��ا ع��ا���س��م��ة ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ع��ام 2022، 

الثالثاء املقبل.

وبح�سب بيان لوزارة ال�سياحة والآث��ار ام�س الحد، �سيقام 

فعاليات  رزنامة  الفعاليات حفل لإطالق  اإطالق  على هام�س 

2022، التي تقام على  مادبا عا�سمة ال�سياحة العربية لعام 

وملتقيات  فنية  ومعار�س  مهرجانات  وتت�سمن  ال��ع��ام،  م��دار 

وم�سابقات، ومعار�س لل�سناعات واحلرف اليدوية، اىل جانب 

عرو�س مو�سيقية وم�سرحية.

وبينت الوزارة، اأن الفعاليات التي �ستقام يف مركز زوار مادبا، 

ت�ستمل على عزف مو�سيقي للقوات امل�سلحة، ومعر�س للكتاب، 

واطالق مبادرة “الفن يف خدمة ال�سياحة”، وبازار لل�سناعات 

البادية، اىل  فر�سان  لفرقة  اليدوية، وفقرة غنائية  واحل��رف 

جانب توقيع لإ�سهار كتب لعدد من الكتاب الأردنيني.

كما �ستقام فعاليات يف معهد مادبا لفن وترميم الف�سيف�ساء، 

للمعامل  الف�سيف�سائية  ال��ل��وح��ات  لإن��ت��اج  معر�ساً  وتت�سمن 

مادبا،  يف  الف�سيف�سائية  املواقع  توثيق  كتاب  واإ�سهار  الأثرية، 

وتخريج فوج عا�سمة ال�سياحة العربية، ومعر�س �سور مل�سرية 

الها�سميني، اىل جانب فقرة فلكلورية من ذيبان.

وبينت الوزارة اأنه �سيقام يف املتنزه الأثري، معر�س لالأدوات 

ال�سعبية والرتاثية، وفقرة غنائية لإحدى الفرق الفلكلورية 

الالتني  دير  لك�سافة  مو�سيقي  عر�س  اىل  ا�سافة  والرتاثية، 

من املتنزه وحتى �ساحة كني�سة اخلارطة.

نب�ض البلد- عمان

ة زين لالإبداع )زينك(، برنامج   اأطلقت من�سّ

جو”  “ي�س  الأردين  ال�سغار  الرياديني  جمتمع 

املدار�س  لطلبة  ال��ع��ام،  لهذا  الثانية  ن�سخته  يف 

ال���ق���ادم من  واجل���ي���ل  ال�����س��غ��ار  الأع���م���ال  ورّواد 

ال�سباب يف حمافظتي اإربد والكرك.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ل�����س��رك��ة زي����ن، ام�����س الأح����د، 

���ة ع����ن ف���ت���ح ب�����اب ال��ت�����س��ج��ي��ل يف  اأع���ل���ن���ت امل���ن�������سّ

الربنامج عرب �سفحاتها على من�سات التوا�سل 

الج��ت��م��اع��ي ح��ت��ى 6 مت����وز، م�����س��ت��ه��دف��ًة طلبة 

املدار�س احلكومية واخلا�سة يف حمافظتي اإربد 

والكرك ممن ترتاوح اأعمارهم بني )13-16( 

الراغبني  والأه��ايل  للطالب  عاماً، حيث ميكن 

من  املطلوبة  البيانات  تعبئة  اأبنائهم  بت�سجيل 

https://forms.gle/( ال��راب��ط  خ��الل 

فيما   ،)  )diQhzCYiEoc2vr2x9
�سُتعقد جميع فعاليات الربنامج -الذي �سي�ستمر 

يف  ل��ل��م��دار���س-  ال�سيفية  العطلة  ف���رتة  خ���الل 

ة زين لالإبداع يف جامعة الريموك  فرعي من�سّ

وجامعة موؤتة.

اإىل غ��ر���س مفهوم ري��ادة  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 

الأعمال بني طلبة املدار�س خللق جيل واٍع وقادر 

على خلق الفر�س بدًل من البحث عنها، وُي�سهم 

ب�سكل فّعال يف تطوير مهارات الريادة والبتكار 

للتفكري  لهم  م�ساحة  ويخلق  امل�ساركني،  ل��دى 

وميولهم  مواهبهم  واكت�ساف  ال�سندوق،  خ��ارج 

وب���ن���اء ���س��خ�����س��ي��ات��ه��م و���س��ق��ل��ه��ا، م���ن خ����الل 8 

جمالت وموا�سيع رئي�سية يتناولها ت�سمل ريادة 

وال��ربجم��ة،  اجلرافيكي،  والت�سميم  الأع��م��ال، 

وال����روب����وت����ات، و���س��ن��اع��ة ال���ط���ائ���رات املُ�����س��رية 

)الدرون(، والت�سنيع الرقمي، وتطوير الألعاب 

مميزة  عمل  ور���س  اإىل  بالإ�سافة  الإلكرتونية، 

الرقمي  الإع����الم  جم���ال  يف  ��ة  امل��ن�����سّ �ستقدمها 

بالتعاون مع الهيئة امللكية الأردنية لالأفالم.

وطالبة  20 طالباً  يقارب  ما  اختيار  و�سيتم 

فيما  الربنامج،  يف  للم�ساركة  حمافظة  كل  من 

���س��ت��ب��داأ ف��ع��ال��ي��ات ال���ربن���ام���ج ب��ع��د ع��ط��ل��ة عيد 

الأ�سحى املبارك و�ست�ستمر حتى �سهر اآب.

يذكر اأن الُن�سخة الأوىل من الربنامج للعام 

احلايل كانت قد اأقيمت خالل العطلة ال�ستوية 

للمدار�س، وا�ستهدفت طلبة املدار�س احلكومية 

 20 العا�سمة عمان، و�سارك فيها  واخلا�سة يف 

طالباً وطالبة.

نب�ض البلد- عمان

 م��ن��ح��ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع الت�������س���الت 5 

رخ�����س م�سغل ب��ري��د خ��ا���س ف��ئ��ة حم��ل��ي مل���دة 5 

����س���ن���وات، ل���ع���دد م���ن ال�����س��رك��ات وذل�����ك يف ���س��وء 

ا���س��ت��ك��م��ال��ه��م جل��م��ي��ع م��ت��ط��ل��ب��ات و����س���روط منح 

الرخ�سة.

وبح�سب بيان للهيئة ام�س الأحد، مت املوافقة 

على الطلبات املقدمة من �سركة �سبيد لتو�سيل 

الطلبات، و�سركة ال�سرة الواحدة خلدمات النقل 

الوطنية  وامل��وؤ���س�����س��ة  وال��ت��و���س��ي��ل وال���س��ط��ف��اف، 

النقل  ال�����س��ح��ن، و���س��رك��ة �سبق حل��ل��ول  خل��دم��ات 

الطلبات  وت��و���س��ي��ل  وال���س��ت�����س��ارات  اللوج�ستية 

للخدمات  اجلنوب  �سقر  موؤ�س�سة  اىل  بالإ�سافة 

اللوج�ستية ومنحها رخ�سة م�سغل بريد خا�س / 

فئة حملي.

املهند�س  للهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  وب���ني 

على  امل��واف��ق��ات  منح  ق���رارات  ان  ال�سرحان  ب�سام 

ال���رخ�������س اجل����دي����دة ج�����اءت ���س��ري��ط��ة ان ت��ق��وم 

ال�سنوية  ال��ر���س��وم  ب��دف��ع  ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات 

املقررة للرخ�سة واللتزام مببا�سرة العمل ب�سكل 

فعلي خالل مدة ل تزيد على 4 �سهور من تاريخ 

منح الرخ�سة واعالم الهيئة بذلك حال املبا�سرة، 

ال�����س��ك��اوى خالل  ب���اإج���راءات معاجلة  وت��زوي��ده��ا 

بالإ�سافة  الرخ�سة،  منح  تاريخ  من  يوما   30
اىل �����س����رورة ت��ق��ي��د ال�������س���رك���ات ب���اأح���ك���ام ق��ان��ون 

اخلدمات الربيدية وجميع التعليمات والقرارات 

التام  والتقيد  الهيئة  ع��ن  ال�����س��ادرة  التنظيمية 

ب���الل���ت���زام���ات امل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف ال��رخ�����س��ة 

املمنوحة لهم.

ال�سرحان ان قطاع الربيد يف الأردن  واأ�ساف 

ي�سهد تطورا ملحوظا من خالل ات�ساع اخلدمات 

ل��ل��ظ��روف ال��ت��ي م��رت بها اململكة  امل��ق��دم��ة ن��ظ��راً 

�ساهمت  املقابل  يف  ك��ورون��ا،  جائحة  فر�سته  وم��ا 

ال��ت��ج��ارة الل��ك��رتون��ي��ة يف زي����ادة ع���دد ال�����س��رك��ات 

ب�سكل  الربيدية لعتمادها  تقدم اخلدمات  التي 

اأ�سا�سي على تو�سيل طلبات التجارة اللكرتونية 

واملتاجر  اخللوية  الهواتف  تطبيقات  خالل  من 

الإلكرتونية.

اىل  ينق�سم  اململكة  يف  الربيد  ان قطاع  يذكر 

الأردين،  ال��ربي��د  ���س��رك��ة  ال��ع��ام/  ال��ربي��د  م�سغل 

 202 ع��دده��م  البالغ  اخل��ا���س  ال��ربي��د  وم�سغلي 

مرخ�س، منهم 191 مرخ�س فئة حملي و 11 

مرخ�سني فئة دويل.

ت��و���س��ع��اً  ���س��ه��د  ال���ربي���د  ق���ط���اع  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

م���ل���ح���وظ���ا خ�������الل ال�����ف�����رتة امل����ا�����س����ي����ة ن��ت��ي��ج��ة 

لالإجراءات التي اتخذتها الهيئة يف متابعة جميع 

املمنوحة  الرخ�سة  ببنود  والتزامهم  املرخ�سني 

لهم، اإ�سافة اىل موا�سلة تنفيذ الفرق املعنية يف 

على  الط���الع  بهدف  امليدانية  للجولت  الهيئة 

واقع احلال واتخاذ ما يلزم من اإجراءات ت�سمن 

تقدمي اخلدمات الربيدية على النحو املطلوب.

2022 /  7  /  4  االثنني 

 الجمارك تفتح باب التشاور
 حول نظام  بدل خدمات فحص 

الشاحنات والصهاريج

 المناطق الحرة: تخليص
 24 ألف مركبة للسوق المحلي خالل 

النصف األول من العام

 2.5% نمو الناتج المحلي اإلجمالي
 في الربع األول

 حماية المستهلك تدعو
 الى االلتزام باالماكن المخصصة 

لشراء وذبح االضاحي

نب�ض البلد- عمان

ف��ت��ح��ت دائ������رة اجل����م����ارك ب����اب ال��ت�����س��اور 

نظام  “م�سودة  ح��ول  امل��الح��ظ��ات  ل�ستقبال 

معدل لنظام بدل خدمات فح�س ال�ساحنات 

احل��دودي��ة  امل��راك��ز  يف  بالأ�سعة  وال�سهاريج 

الإل��ك��رتوين:  الربيد  على   ،”2022 ل�سنة 

legal.affairs@customs.gov.

.  jo
القانونية،  ال�سوؤون  مديرية  مدير  واأك��د 

عقيد جمارك زياد الدمانية، اأهمية الت�ساور 

ح����ول ال��ت�����س��ري��ع��ات امل��ق��رتح��ة م���ع اجل��ه��ات 

امل�ستهدفة كنقابة اأ�سحاب �سركات التخلي�س 

وال�سناعة  التجارة  وغ��رف  الب�سائع  ونقل 

ونقابة جتار املواد الغذائية وجميع املتعاملني 

مع دائرة اجلمارك، للخروج بتو�سيات تنظم 

وت�سهل عملية خ�سوع ال�ساحنات وال�سهاريج 

واإىل  م��ن  الأ���س��ع��ة  ع��ن ط��ري��ق  الفح�س  اإىل 

املواد  واإخ�ساع  الداخلية،  اجلمركية  املراكز 

الأج��ه��زة  ط��ري��ق  ع��ن  الفح�س  اإىل  ال�سائبة 

التهريب  عمليات  م��ن  للحد   ،)X-Ray(

يف  وامل�����س��اه��م��ة  التفتي�س  ع��م��ل��ي��ات  وت�سهيل 

زيادة احلركة التجارية.

اأية  وتقدمي  الت�ساور  م��دة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

مالحظات مع اجلهات املخت�سة �ستكون 30 

يوما واعتبارا من تاريخ ن�سر م�سودة النظام 

ال�سحف  ويف  للدائرة  اخلارجي  املوقع  على 

واملواقع الإخبارية.

نب�ض البلد- عمان

تخلي�سها  ج��رى  التي  امل��رك��ب��ات  ع��دد  بلغ 

الأول  الن�سف  خ��الل  مركبة  األ��ف   24 نحو 

من العام احلايل من املنطقة احلرة الزرقاء، 

مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام املا�سي.

وق����ال رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة م�����س��ت��ث��م��ري امل��ن��اط��ق 

بيان  يف  الب�ستنجي  حممد  الأردن��ي��ة  احل���رة 

التخلي�س  اإن���ه ج��رى  الأح���د،  ام�����س  �سحفي 

ع��ل��ى 7628 م��رك��ب��ة حم���رك ب��ن��زي��ن خ��الل 

العام احلايل، مقارنة مع  الأول من  الن�سف 

8846 مركبة للفرتة ذاتها 2021، يف حني 
جرى التخلي�س على 4780 مركبة حمرك 

مع  مقارنة  الأوىل،  ال�ستة  ال�سهور  يف  دي��زل 

ع��ام  م��ن  امل��م��اث��ل��ة  ل��ل��ف��رتة  م��رك��ب��ة   5198
مركبة   4457 على  والتخلي�س   ،2021
“هايربد” خالل الن�سف الأول من 2022، 
املناظرة  للفرتة  مركبة   7933 مع  مقارنة 

من العام املا�سي، بينما جرى التخلي�س على 

 2285 7054 مركبة كهرباء، مقارنة مع 
مركبة للفرتة نف�سها من عام 2021.

ولفت اإىل اإعادة ت�سدير 19158 مركبة 

الن�سف  ال��زرق��اء خ��الل  املنطقة احل���رة  م��ن 

الأول من العام احلايل، مقارنة مع 22928 

مركبة يف الن�سف الأول من عام 2021.

وا�سحا  منوا  هنالك  اأن  الب�ستنجي  وبني 

الكهرباء،  مركبات  على  التخلي�س  حركة  يف 

البنزين  ع��ل��ى  التخلي�س  ب��رتاج��ع  م��ق��ارن��ة 

نحو  ال��ت��وج��ه  نتيجة  وال���ه���اي���ربد،  وال���دي���زل 

اقت�سادية  الكهرباء، لأنها  ا�ستخدام مركبات 

ال�ستخدام،  اأثناء  امل�ستهلكة  الطاقة  وتوفري 

وقدرتها على امل�سري ملدد طويلة.

ي�سهد  ال���ع���امل���ي  ال�������س���وق  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

املركبات  توريد  يف  الكبري  التقلب  من  حالة 

امل�سانع  تقلي�س  نتيجة  امل�ستوردة،  لالأ�سواق 

ارتفاع  اإىل  بالإ�سافة  لديها،  الإنتاج  لكميات 

ك��ل��ف ال�����س��ح��ن وت��داع��ي��ات احل����رب ال��رو���س��ي��ة 

الأوكرانية على الأ�سواق.

نب�ض البلد- عمان

 من���ا ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل ب��اأ���س��ع��ار 

ال��ع��ام  ال��رب��ع الأول م��ن  ال��ث��اب��ت��ة يف  ال�����س��وق 

2.5 باملئة، مقارنة  2022، بن�سبة  احلايل 

مع الفرتة املماثلة من العام املا�سي.

واأ�سارت بيانات دائرة الإح�ساءات العامة 

اأن  اإىل  الأح���د،  ام�����س  ال��رب��ع��ي،  تقريرها  يف 

القطاعات  اأن  اأظ��ه��رت  الأول��ي��ة  التقديرات 

الربع  خ��الل  من���واً  حققت  ق��د  القت�سادية 

بالفرتة  م��ق��ارن��ة  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  الأول 

ذاتها من العام املا�سي.

حقق  واملطاعم  الفنادق  قطاع  اأن  وبينت 

اأع��ل��ى م��ع��دل من��و خ��الل ه��ذه ال��ف��رتة بلغت 

 0.08 مبقدار  م�ساهًما  باملئة،   6.8 ن�سبته 

ثم  املتحقق،  النمو  معدل  من  مئوية  نقطة 

باملئة،   5.3 بلغت  بن�سبة  الإن�����س��اءات  قطاع 

مئوية،  نقطة   0.12 م��ق��داره  مب��ا  واأ���س��ه��م 

بن�سبة  ال�ستخراجية  ال�سناعات  تاله قطاع 

نقطة   0.12 مبقدار  م�ساهًما  باملئة،   5.1
وخدمات  والتاأمني  املالية  قطاع  ثم  مئوية، 

ب��امل��ئ��ة،واأ���س��ه��م مبا   4.3 ب��ن�����س��ب��ة  الأع���م���ال 

0.34 ن��ق��ط��ة م��ئ��وي��ة م���ن م��ع��دل  م���ق���دراه 

املتحقق. النمو 

نب�ض البلد- عمان

 دع�����ت ح���م���اي���ة امل�����س��ت��ه��ل��ك امل���واط���ن���ني 

ال���راغ���ب���ني ب�������س���راء وذب�����ح الأ����س���اح���ي اإىل 

الل��ت��زام ب��الأم��اك��ن ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا اجلهات 

والتقيد  بالذبح  اخلا�سة  املعنية  الرقابية 

انت�سار  ع��دم  ل�سمان  ال�سحية،  بال�سروط 

الأوب���ئ���ة والأم����را�����س، لأن خ��ط��ورة ال��ذب��ح 

ال��ق�����س��اب��ني  اإىل  وال����ل����ج����وء  ال���ع�������س���وائ���ي 

على  توؤثر  خماطر  اإىل  �سيوؤدي  املتجولني 

الأ�سحية ف�سال  امل�ستهلكني، وعلى �سالمة 

عن خطورته على ال�سحة والبيئة.

وط���ال���ب���ت ح���م���اي���ة امل�����س��ت��ه��ل��ك اجل���ه���ات 

بيع  اأماكن  على  الرقابة  بت�سديد  الرقابية 

اململكة  حم��اف��ظ��ات  خم��ت��ل��ف  يف  الأ���س��اح��ي 

قد  ال��ت��ي  ال��غ�����س  عمليات  م��ن  للحد  وذل���ك 

معرفتهم  ع��دم  نتيجة  للمواطنني  حت��دث 

ومت��ي��ي��زه��م م���ا ب���ني الأ����س���اح���ي ال��ب��ل��دي��ة 

وامل�ستوردة.

الدكتور  امل�ستهلك  حماية  رئي�س  ودع��ا 

حم��م��د ع��ب��ي��دات، يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، ال��ي��وم 

اإىل حت��دي��د  ال���رق���اب���ي���ة  اجل���ه���ات  الأح�������د، 

على  للحفاظ  الوا�سحة  والقواعد  الأ�س�س 

اأ�سحية  ع��ل��ى  احل�����س��ول  يف  امل�ستهلك  ح��ق 

حمالتها  وتكثيف  معقولة  ونوعية  باأ�سعار 

الأم��اك��ن  ه��ذه  على  وال��رق��اب��ي��ة  التفتي�سية 

م���ن ج��م��ي��ع ال���ن���واح���ي ل��ل��ت��اأك��د م���ن م��دى 

���س��الم��ة ه���ذه الأ���س��اح��ي م��ن اأي���ة اأم��را���س 

مقارنة  اأ�سعارها  يف  املبالغة  ناحية  م��ن  اأو 

باأوزانها.

واأ�سار اإىل اأهمية اإعطاء امل�ستهلك حقه يف 

الختيار من خالل تو�سيح نوع ومن�ساأ هذه 

الأ�ساحي، حتى ل يتم اخللط بني الأ�سحية 

اخلارجي  املن�ساأ  ذات  الأ�سحية  مع  البلدية 

وذلك ب�سبب اختالف �سعر كل نوع.

ك��م��ا دع���ا ع��ب��ي��دات امل��واط��ن��ني ال��راغ��ب��ني 

ال��رتي��ث  اإىل  اأ���س��ح��ي��ة  ع��ل��ى  يف احل�����س��ول 

ق��ب��ل ع��م��ل��ي��ة ����س���راء الأ����س���اح���ي لأن ه��ن��اك 

داعيا  بها،  الل��ت��زام  يجب  �سرعية  �سروطا 

ال�������س���روط من  اإىل ال���س��ت��ف�����س��ار ع���ن ه���ذه 

خالل اجلهات الدينية ذات العالقة اأو من 

الأ�سحية  لختيار  ال�سرعي  العلم  اأ�سحاب 

وبالتايل مقبولة  �سليمة �سحياً  حتى تكون 

�سرعا.

ك��م��ا ن��ا���س��د امل��واط��ن��ني ال��راغ��ب��ني ب��ذب��ح 

م��ب��ا���س��رة  ف��ي��ه��ا  ال���ت���ربع  اإىل  ا���س��ح��ي��ات��ه��م 

ل�سالح املحتاجني والفقراء الذين يعي�سون 

ل�سعف  نتيجة  �سعبة  اق��ت�����س��ادي��ة  ظ��روف��ا 

من  توزيعها  يتم  اأن  اأو  ال�سرائية  قدراتهم 

والتي  الأم��ر  بهذا  املخت�سة  اجلهات  خالل 

تخولها  ال��ت��ي  القانونية  ال��رخ�����س  متتلك 

للتوزيع.

 424 مليون دينار صادرات لتجارة عمان بالنصف األول من 2022
نب�ض البلد- عمان

اأ�سدرتها  ال��ت��ي  املن�ساأ  ���س��ه��ادات  قيمة  بلغت   

غرفة جتارة عمان خالل الن�سف الأول من العام 

عربية  لبلدان  و�سلع  ب�سائع  لت�سدير  احل���ايل، 

 310 424 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، م��ق��اب��ل  واأج��ن��ب��ي��ة، 

ماليني دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي.

الغرفة،  اأعلنتها  اإح�سائية  معطيات  وح�سب 

ام�������س الأح������د، ب��ل��غ ع����دد ����س���ه���ادات امل��ن�����س��اأ ال��ت��ي 

ا���س��درت��ه��ا جت����ارة ع��م��ان خ���الل ال��ن�����س��ف الول 

مقابل  ���س��ه��ادات   14908 احل����ايل،  ال��ع��ام  م��ن 

العام  خ��الل  نف�سها  للفرتة  �سهادة   15632
املا�سي.

الغرفة  اأ�سدرتها  التي  املن�ساأ  وذهبت �سهادات 

للعديد  احل��ايل  العام  من  الأول  الن�سف  خ��الل 

ال�سعودية  العربية  اململكة  اأب��رزه��ا  البلدان،  من 

العربية  الإم������ارات  دول���ة  ت��اله��ا   ،3419 ب��ع��دد 

 454 وم�سر   ،659 فالعراق   ،1971 املتحدة 

والهند بعدد 85 �سهادة.

خالل  قيمتها  حيث  من  ال�سادرات  وت��وزع��ت 

ال��ع��راق  ع��ل��ى  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف 

بقيمة نحو 97 مليون دينار، وم�سر 62 مليون 

دي���ن���ار، ف��ال�����س��ع��ودي��ة 43 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ودول���ة 

المارات 41 مليون دينار، ثم الهند بقيمة 27 

مليون دينار.

قيمة  بلغت  الح�����س��ائ��ي��ة،  للمعطيات  ووف��ق��ا 

�سادرات املنتجات الأجنبية )اإعادة ت�سدير( نحو 

مليون   119 وال�سناعية  دينار،  مليون   191
املنتجات  ثم  دينار،  65 مليون  والزراعية  دينار، 

العربية بقيمة 29 مليون دينار، والباقي للعديد 

من املنتجات الأخرى املختلفة.

�سهادات  ب��اإ���س��دار  عمان  وت��ق��وم غرفة جت��ارة 

املن�ساأ للمنتجات الزراعية واحليوانية والرثوات 

الأجنبية  وللب�سائع  اخل��ام،  الأردن��ي��ة  الطبيعية 

التي يجري اإعادة ت�سديرها وللب�سائع الأجنبية 

امل�������س���رتاة م���ن ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة ���س��م��ن ���س��روط 

حمددة.

للمنتجات  املن�ساأ  �سهادات  باإ�سدار  تقوم  كما 

ا�ستناداً  املُ�سّدر  طلب  ح�سب  الأردنية  ال�سناعية 

على فاتورة امل�سنع الأ�سلّية ُم�سدقة من غرفة 

ح�سب  وم�سدقة  اأ�سلية  من�ساأ  و�سهادة  �سناعية 

ب��اأن  الأ���س��ول ���س��ادرة ع��ن غ��رف��ة �سناعية تثبت 

الب�ساعة من من�ساأ اأردين.



60الدويل

 بينهم 15 طفاًل.. ارتقاء 77 شهيدًا حتى منتصف
 العام الحالي

البلد-وكاالت نب�ض 

العام  ه��ذا  مطلع  منذ  �شهيداً   77 ارتقى 

حتى 30 حزيران )يونيو( املا�شي، بح�شب ما 

�شر �شهداء فل�شطني
ُ
اأعلن التجمع الوطني لأ

بدوره �شرح الأمني العام للتجمع حممد 

 77 اإىل  ال�شهداء  ارتفاع عدد  باأن  �شبيحات، 

اإره���اب  ي��وؤك��د  الأط��ف��ال،  م��ن  خا�شة  �شهيداً، 

واإجرام هذا الحتالل الذي يبحث دائماً عن 

الُفر�ص لإطالق النار بهدف القتل، مع �شبق 

د الإ�شرار والرت�شُّ

التقرير  وبح�شب  اأن���ه  �شبيحات  واأو���ش��ح 

ف��اإن عدد  ال�شهداء،  اأ���ش��ر  اأع����ّدُه جتمع  اّل���ذي 

العام،  بداية  منذ  ا�شت�شهدوا  الذين  الأطفال 

ال�شهيد  ه��و  اأ���ش��غ��ره��م  اأن  م��ب��ي��ن��اً   ،15 ب��ل��غ 

الذي  )14عاماً(  �شالح  �شحادة  رزق  حممد 

من  )ف��راي��ر(  �شباط   23 بتاريخ  ا�شت�شهد 

اخل�شر يف بيت حلم

عمر  املواطن  هو  ال�شهداء  اأك��ر  اأن  وتابع 

ع��ب��د امل��ج��ي��د ا���ش��ع��د )80 ع���ام���ا( م���ن ق��ري��ة 

جلجليا �شمال رام اهلل وا�شت�شهد بتاريخ -12

ال��ه��ذال��ني،  �شليمان  وال�شهيد   ،1-2022
اأم اخل��ر يف اخلليل،  ع��ام��اّ( م��ن قرية   80(

اأكرث  واأن   ،17-1-2022 بتاريخ  ا�شت�شهد 

ك��ان �شهر ني�شان )اأب��ري��ل(،  الأ���ش��ه��ر دم��وي��ًة، 

حيث بلغ عددهم خالله 23 �شهيداً

 المطران عطا اهلل حنا: قضيتنا عادلة لكن شريحة 
من شبابنا يعيشون في كوكب آخر

البلد-وكاالت نب�ض 

للروم  �شب�شطية  اأ�شاقفة  رئي�ص  حنا،  اهلل  عطا  املطران  �شيادة  دعا 

�شباح  املقد�شية  ال�شخ�شيات  من  وف��داً  ا�شتقباله  لدى  الأورثوذك�ص، 

اإىل �شفوف  الأحد، لرف�ص تغلغل ثقافة الإحباط والياأ�ص والقنوط 

هذه  دعوته  حنا  وعّلل  ال�شباب.  �شريحة  اىل  خا�شة  الفل�شطينيني، 

الثقافة  ه��ذه  ت�شويق  ي��ح��اول��ون  م��ن  هنالك  اأن  يالحظ  اإن��ه  بالقول 

ثقافة  يف  ال�شباب  خا�شة  الفل�شطيني،  املجتمع  واإغ����راق  امل�شمومة 

الإح���ب���اط وال��ي��اأ���ص وال���ش��ت�����ش��الم وال���رتاج���ع وال��ت��خ��ل��ي ع��ن الن��ت��م��اء 

القومي والوطني. وتابع: ل ميكننا اأن نتجاهل اأن الواقع الذي نعي�ص 

فيه يف غاية التعقيد وال�شورة قامتة ومنّر باأو�شاع مل منر بها يف اأي 

وقت من الأوقات، فالتاآمر علينا وا�شتهداف قد�شنا وق�شيتنا العادلة 

ثقافتنا  ا�شتهداف  ه��ذا  م��ن  والأخ��ط��ر  مت�شارعة  بخطى  ي�شر  اإمن��ا 

�شبابنا  من  �شريحة  وجعل  والإن�شانية،  الأخالقية  القيم  من  والنيل 

يعي�شون يف كوكب اآخر هو الكوكب الفرتا�شي، بعيدا عن الواقع الذي 

نلم�شه ونعي�شه يف كل حني

التاآمر علينا وا�شتهداف قد�شنا وق�شيتنا العادلة اإمنا ي�شر بخطى 

الأخالقية  القيم  من  والنيل  ثقافتنا  ا�شتهداف  والأخطر  مت�شارعة، 

هو  اآخ��ر  كوكب  يف  يعي�شون  �شبابنا  م��ن  �شريحة  وجعل  والإن�شانية، 

الكوكب الفرتا�شي

فهنالك  مثاليا،  لي�ص  اليوم  املعا�ص  الو�شع  اإن  حنا  املطران  وق��ال 

حتديات وم�شاكل �شيا�شية واقت�شادية واجتماعية، لكن، ورغم كل ذلك 

ل يجوز القبول باأن يتم اإغراق جمتمعنا يف ثقافة الإحباط والياأ�ص، 

ن�شمع يف بع�ص الأحيان من يقولون لقد فقدنا الأمل باإمكانية اأي حل 

عادل لق�شيتنا الوطنية، الحتالل �شرق كل �شيء، امل�شتوطنات تتزايد 

وتت�شع، و�شرقة الأرا�شي وممار�شة القمع والظلم املمنهج بحق �شعبنا، 

وكل هذا بالفعل موجود، ولكن ل يجوز اأن يوؤدي اإىل الإحباط والياأ�ص 

لأن هذا ما يريده منا اأعداوؤنا لأن الإن�شان املحبط واليائ�ص ل ميكن 

اأن يقدم �شيئا لبلده ول�شعبه ولق�شيته العادلة

واأ�شاف حنا يف كلمته: ندرك جيدا اأن الن�شر لي�ص قريبا يف ظل ما 

ن�شهده من حتديات وموؤامرات، ولكن هنالك حقيقة يجب اأن يدركها 

الكثرون؛ باأن الباطل يبقى باطال واحلق يبقى حقا، ول ميكن مع 

لي�ص  باطال.  الباطل حقا واحل��ق  واأن ي�شبح  ه��ذا،  يتبدل  اأن  الزمان 

مطلوبا منا اأمام هذه احلالة التي نعي�شها اأن نكون غارقني يف ثقافة 

الإحباط وال�شت�شالم، اأن نكون واقعيني ومدركني للحالة التي نحن 

اأم��ر  ه��ذا  الياأ�ص  اإىل حالة  ال��ول��وج  اأم��ر مهم، ولكن  ه��ذا  ال��ي��وم  فيها 

اآخر. قد نكون اليوم يف و�شع ل�شنا قادرين فيه اأن نبّدل اأحوالنا نحو 

فثوابتنا  �شيء،  نتنازل عن  اأن  لي�ص مطلوبا منا  اأف�شل، ولكن  ما هو 

الوطنية تبقى كما هي، وحقنا يف الدفاع عن وطننا والت�شبث بالقد�ص 

ومقد�شاتها، كما وحق العودة، كلها اأمور ل تنازل عنها على الإطالق، 

مهما ا�شتدت حدة املوؤامرات والتحديات والعوا�شف والنتكا�شات التي 

اأن الو�شع الفل�شطيني الداخلي يحتاج  اإىل  نعي�شها ومنر بها. منبها 

اإىل كثر من الإ�شالح والتغير نحو الأف�شل، ولعل هذا اأهم ما يجب 

ال�شفوف  وتوحيد  الداخلي  البيت  ترتيب  كفل�شطينيني:  به  القيام 

مل�شاريعهم  خ��دم��ة  الأع������داء  ي�شتثمرها  ال��ت��ي  الن��ق�����ش��ام��ات  واإن���ه���اء 

واأجنداتهم وممار�شاتهم

وخ��ل�����ص امل����ط����ران ح��ن��ا اإىل ال����ق����ول: ك���ون���وا م��ت��ف��ائ��ل��ني ي���ا اأي��ه��ا 

الفل�شطينيون، لأن الق�شية العادلة هي التي �شتنت�شر يف النهاية مهما 

طال الزمان اأو ق�شر، وق�شيتنا حتتاج اإىل ال�شر واحلكمة وال�شدق 

وال�شتقامة، وكما نقول بلغتنا العامية: ال�شر مفتاح الفرج

البلد-وكاالت نب�ض 

موعد  على  الإ�شرائيلي  التوافق  مت  اإن  ما 

الكني�شت  حل  بعد  املقبلة،  املبكرة  النتخابات 

بائتالف  ال��داخ��ل��ي��ة  اخل��الف��ات  ع��ق��ب  نف�شها 

ح��ك��وم��ة الح���ت���الل، ا���ش��ت��ع��رت وت����رة ال��ه��دم 

اإي��ذاًن��ا  الفل�شطيني،  النقب  ق��رى  يف  جم���دًدا 

النتخابية الدعاية  ببدء 

وت���واف���ق���ت ال��ك��ت��ل احل���زب���ي���ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

اخل��م��ي�����ص ع���ل���ى حت���دي���د م���وع���د الن���ت���خ���اب���ات 

اأن مت  ب��ع��د  ن��وف��م��ر  الأول م��ن  ال��ق��ادم��ة وه���و 

النهائية الت�شويت على حل الكني�شت بالقراءة 

هدم،  عمليات  يومني  منذ  النقب  وي�شهد 

“مل تكن  باأنها طالت قرى  املرة  ات�ّشمت هذه 

حتت املجهر الإ�شرائيلي دوًما، من قبل”

ون��ف��ذت ���ش��ل��ط��ات الح��ت��الل ع��م��ل��ي��ات ه��دم 

ت��راب��ني  ل��ق��ري��ة  “كركور” امل��ح��اذي��ة  ق��ري��ة  يف 

ال�����ش��ان��ع يف ال��ن��ق��ب ل��ب��ن��اء، ب��اق��ت��ح��ام دوري���ات 

قوات كبرة مما ت�شمى “الدوريات ال�شوداء” 

الهدم لدعم اجلرافات، ونفذت عمليات 

تكن  التي مل  ا،  اأي�شً الريحان  اأم  قرية  ويف 

نفذ  مّركز،  ب�شكل  �شابًقا  هدم  عمليات  ت�شهد 

الحتالل اأوامر هدم، مالحقة بذلك مواطًنا 

هدم  عقب  فيها،  ليعي�ص  خيمة  ن�شب  ح��اول 

موؤخًرا منزله 

هدمت  وقت  يف  تلك  الهدم  عمليات  وتاأتي 

ف���ي���ه ���ش��ل��ط��ات الح����ت����الل ق���ري���ة ال��ع��راق��ي��ب 

وزعت  فيما   ،203 للمرة  العرتاف  م�شلوبة 

اأوام�����ر ه���دم ع��اج��ل��ة يف ع���دة ق���رى م�����ش��ل��وب��ة 

العرتاف

ومل تكن هذه املرة الأوىل التي يكون فيها 

النتخابية  للدعاية  “ثم33ًنا  واأهله  النقب 

يكونوا كب�ص فداء  الإ�شرائيلية، ففي كل مرة 

ي��وؤك��د  ح�شبما  املتطرف”،  ال��ي��م��ني  جل��م��ه��ور 

امل��ّرك��ز امل��ي��داين ل��ل��ق��رى م�����ش��ل��وب��ة الع���رتاف 

الهوا�شلة معيقل  بالنقب 

لليمني قرابني 

�شهدته  م��ا  “اإن  “�شفا”:  لوكالة  وي��ق��ول 

من  املا�شي  اخلمي�ص  ي��وم  منذ  بالنقب  ق��رى 

ه���دم وج�����ولت مل��ف��ت�����ش��ي ���ش��ل��ط��ات الح���ت���الل، 

م�شلوبة  خا�شة  القرى،  كون  باجلديد،  لي�ص 

العمليات” دوًما لهذه  تتعر�ص  العرتاف 

انتخابات  “لكن ومع كل موعد  وي�شتدرك 

وخ���الف���ات داخ����ل ح��ك��وم��ة الح����ت����الل، ت��زي��د 

موعد  اق��رتب  كلما  ت�شتعر  بل  ال��ه��دم،  وت��رة 

الدعايات  بدء  مع  اأدق  مبعنى  اأو  النتخابات، 

انطالقها” وا�شتباق  بل  النتخابية، 

احلاكم  بحزبها  الحتالل  حكومة  وتريد 

املتطرف،  اليمني  اأمام  نف�شها  تثبت  اأن  فيها، 

فيدفع اأهل النقب الثمن، وغالًيا، يف كل مرة، 

الهوا�شلة يقول 

ك��ل  ال���ث���م���ن  ن���دف���ع  م���ن  “نحن  وي�����ش��ي��ف 

و�شيوخنا  ون�شاءنا  واأطفالنا  بيوتنا  من  مرة 

قرابني  لنكون  ال�شحراء،  يف  ُي�شردون  الذين 

ُت���ق���دم ل��ل��ي��م��ني امل���ت���ط���رف، ح��ت��ى ي��ر���ش��ا ع��ن 

الراأي بهم” ا�شتطالعات  قادته، وتعلو 

ر�سائل ال�ستهداف قرى جديدة

كل  يف  حتاول  “اإ�شرائيل”  اأن  اإىل  وي�شر 

م�����ش��رب وق��ري��ة ل��ل��ب��دو اأن ت��ه��دم م��ن��زل��ني اأو 

اأكرث، ويف كل مرة تدخل لقرى جديدة اأو مل 

تعطي  حتى  ه��ذا  وك��ل  م��دة،  منذ  ه��دم  ت�شهد 

الهدم �شيطال كل القرى باأن  للنا�ص �شعوراً 

وي��ن��ط��ب��ق م��ا ذك���ره ال��ه��وا���ش��ل��ة ع��ل��ى ق��ري��ة 

ال��ه��دم  “طال غ��ي��اب ج���راف���ات  ال��ت��ي  ك���رك���ور 

اأنها  ولتبدوا  املا�شية”،  الفرتة  خالل  عليها 

اأمام اجلمهور �شيًئا جديًدا،  ا�شتهدفت 

ويكمل الهوا�شلة “هم يريدون اأن يو�شلوا 

ر���ش��ال��ة ب��ه��ذه ال���ش��ت��ه��داف��ات، ب��اأن��ه ل ي��وج��د 

اأن دولتهم تهدم  اأو  البناء،  مكان م�شموح فيه 

يف كل مكان، وهذه ال�شيا�شة وا�شحة بالن�شبة 

لنا”

على  ر�شمية  اإ�شرائيلية  معطيات  وت��وؤك��د 

الذين  النقب  ب��دو  بيوت  ه��دم  وت��رة  ت�شاعد 

اإىل  �شنة  من  ن�شمة،  األف   320 عددهم  يبلغ 

وو�شل  املرخ�ص،  غ��ر  البناء  بذريعة  اأخ��رى 

األ��ف   45 اإىل  ب��ال��ن��ق��ب  امل���ه���ددة  امل���ن���ازل  ع���دد 

منزل

الهدم  وترة  ت��زداد  باأن  الهوا�شلة  ويتوقع 

القادمة،  الأ�شهر  النقب خالل  والهجمة على 

انتخابات الحتالل  حتى موعد 

يف نوفمرب

الهجمة  تكرر يف  ال�شيناريو  “نف�ص  ويقول 

ا�شتيطان  م��ن  ال��ن��ق��ب  �شهدها  ال��ت��ي  امل��ا���ش��ي��ة 

على  والتي  يناير،  ب��دء  منذ  وحتري�ص  وه��دم 

اأث���ره���ا ه��ب��ت اجل���م���اه���ر دف���اًع���ا ع���ن ال��ن��ق��ب 

واأر�شه”

والت�سدي للتوحد  فر�سة  “انق�سام” 
اأح��زاب  تنال  اأن  ي�شتبعد  الهوا�شلة  ولكن 

نيل  م��راده��ا، يف  امل���رة  ه��ذه  امل��ت��ط��رف  اليمني 

الإ�شرائيلي ال�شارع  الأكر لدى  الثقة 

ال��ي��م��ني  “اإن  ب���ال���ق���ول  ح���دي���ث���ه  وي���و����ش���ح 

امل��ت��ط��رف ال��ي��وم م��ن��ق�����ش��م ع��ل��ى ن��ف�����ش��ه، وه��ذا 

الن��ق�����ش��ام ف��ر���ش��ة ك��ب��رة ل��ق��ي��ادات الأح����زاب 

�شفوفهم،  ينظموا  لكي  الكني�شت،  يف  العربية 

اأي حكومة  اأم����ام  ووق��ف��ة  ك��ل��م��ة  ل��ه��م  وي��ك��ون 

اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ق��ادم��ة، ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ق��وق اأه��ل 

والنقب” الداخل 

ت�شكيل  ي�شتطيع  ل��ن  “نتنياهو  وي�����ش��دد 

ما  وه��ذا  ت�شمد،  فلن  ا�شتطاع  واإن  حكومة، 

ما حدث  وهو  �شابًقا ثالث مرات،  حدث معه 

لنا  وي��ك��ون  نتحد  اأن  علينا  ل��ذل��ك  بنيت،  م��ع 

ندفع  التي  ال��ه��دم  جل��رائ��م  ح��ًدا  لن�شع  كلمة 

انتخابية” ثمنها كل مرة ملجرد دعاية 

وم��ق��اب��ل ذل����ك، ي��وؤك��د ال��ه��وا���ش��ل��ة ع��ل��ى اأن 

النقب،  �شد  امل�شتاأنفة  الهجمة  اأم��ام  الرهان 

النقب  يف  الفل�شطينية  اجل��م��اه��ر  ع��ل��ى  ه��و 

ا خ�شو�شً والداخل 

الثبات  �شيا�شة  ن�شتعمل  “نحن  يقول  وكما 

 11 كنا  اأن  فبد  اأر���ش��ن��ا،  يف  والتكاثر  وال��ق��اء 

عددنا  اليوم  ال�شابقة،  اأعوامنا  يف  ن�شمة  األف 

320 األف ن�شمة، لكننا نقيم على %10 من 
النقب فقط” اأر�ص 

امل��ج��ل�����ص  ت�����ش��ك��ي��ل  “اإجناز”  اإىل  وي��ل��ف��ت 

للقرى م�شلوبة العرتاف منذ عام  الإقليمي 

كبر  بتغير  اليوم  ت�شبب  وال��ذي   ،1997
القرى  ه��ذه  الأر���ص، وبقاء  امل��وازي��ني على  يف 

باأ�شمائها التاريخية رغًما عن الحتالل وعن 

النقب املتوا�شلة يف  الهدم  عمليات 

وي���ك���م���ل، ل���ذل���ك وم���ق���اب���ل ت������داول ق�����ش��ي��ة 

ال���ن���ق���ب ع����ر امل���وؤ����ش�������ش���ات غ����ر احل��ك��وم��ي��ة، 

ول��ن��و���ش��ل ���ش��وت��ن��ا اإىل ال���ع���امل، ف���اإن ال��ره��ان 

الهدم  لهجمة  ليت�شدى  اجلمهور  على  الأن 

وال��ت��ج��ري��ف، ال��ت��ي ���ش��ب��ق اأن ت�����ش��دى ل��ه��ا يف 

املا�شي” مار�ص  ال�شعبية خالل  الهبة 
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األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعتهم 
لمحاكم االحتالل لليوم الـ)183(

 لليوم الـ)88(..
األسير »رائد ريان« يواصل إضرابه
 عن الطعام داخل سجون االحتالل

 جنين: الجريح »كامل عالونة« 
من جبع يدخل مرحلة الخطر

 360 حالة اعتقال خالل حزيران بينهم 
12 سيدة و39 طفاًل وشهيد

البلد-وكاالت نب�ض 

 يوا�شل يوم الأح��د، املعتقلون الإداري��ون 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل  مل��ح��اك��م  مقاطعتهم 

اإط��ار  ال��ت��وايل، وذل��ك يف  ال�183 على  لليوم 

مواجهتهم جلرمية العتقال الإدارّي.

اإرباكا  وت�شكل مقاطعة حماكم الحتالل 

يف  وت�شاهم  الحتالل،  معتقالت  اإدارة  لدى 

تعريف الوفود الأجنبية التي تزور املعتقالت 

كل فرتة بق�شية العتقال الإداري، وبالتايل 

ت�شليط ال�شوء عليها ونقلها للعامل.

وع��������ادة م����ا ت���ت���خ���ذ ����ش���ل���ط���ات الح����ت����الل 

املعتقلني  �شد  عقابية  اإج��راءات  الإ�شرائيلي 

املقاطعني ملحاكمها، كاحلرمان من الزيارة، 

وجتديد العتقال الإداري لهم.

وك����ان امل��ع��ت��ق��ل��ون الإداري�������ون ق��د ات��خ��ذوا 

م��وق��ف��ا ج��م��اع��ي��ا ي��ت��م��ث��ل ب���اإع���الن امل��ق��اط��ع��ة 

الق�شاء  اإج����راءات  لكل  والنهائية  ال�شاملة 

)م���راج���ع���ة  الإداري  ب���الع���ت���ق���ال  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ق�شائية، ا�شتئناف، عليا(.

دون  اع���ت���ق���ال  ه���و  الإداري  والع���ت���ق���ال 

للمعتقل  ال�شماح  ودون  حماكمة،  اأو  تهمة 

بالأدلة،  اخلا�شة  امل��واد  مبعاينة  ملحاميه  اأو 

يف خ����رق وا����ش���ح و����ش���ري���ح ل��ب��ن��ود ال��ق��ان��ون 

ال�����دويل الإن�������ش���اين، ل��ت��ك��ون اإ����ش���رائ���ي���ل هي 

اجلهة الوحيدة يف العامل التي متار�ص هذه 

ال�شيا�شة.

واإدارات  الح����ت����الل  ���ش��ل��ط��ات  وت����ت����ذرع 

امل��ع��ت��ق��الت، ب����اأن امل��ع��ت��ق��ل��ني الإداري�������ني لهم 

الك�شف عنها مطلقا،  �شرية ل ميكن  ملفات 

ف���ال ي���ع���رف امل��ع��ت��ق��ل م����دة حم��ك��وم��ي��ت��ه ول 

التهمة املوجهة اإليه.

الإداري  امل��ع��ت��ق��ل  ي��ت��ع��ر���ص  م���ا  وغ���ال���ب���ا 

لتجديد م��دة الع��ت��ق��ال اأك���رث م��ن م��رة ملدة 

وقد  ثمانية،  اأو  اأ�شهر  �شتة  اأو  اأ�شهر  ثالثة 

ت�شل اأحيانا اإىل �شنة كاملة.

البلد-وكاالت نب�ض 

ري��ان  رائ��د  املعتقل  الأح���د،  ي��وم  يوا�شل 

)27 عاما(، من بلدة بيت دقو �شمال غرب 

القد�ص املحتلة، اإ�شرابه املفتوح عن الطعام 

لليوم ال��88 على التوايل، رف�شا لعتقاله 

الإداري.

�شجن  “عيادة  يف  ري���ان  املعتقل  ويقبع 

يف  حاد  نق�ص  من  يعاين  حيث  الرملة”، 

والفيتامينات  ال�شوائل،  يف  ونق�ص  ال��وزن، 

والروتينات، وحالت من الدوار، والتقيوؤ، 

ويتنقل على  اأنحاء ج�شده،  كل  واأوج��اع يف 

ي���زداد  ك��ر���ش��ي م��ت��ح��رك، وو���ش��ع��ه ال�شحي 

خ���ط���ورة م���ع م�����رور ال����وق����ت، ورغ�����م ذل��ك 

م�شت�شفى  اإىل  نقله  ال�شجون  اإدارة  ترف�ص 

مدين.

م��ع��ت��ق��الت  يف  ي���وج���د  اأن������ه  اإىل  ي�������ش���ار 

معتقال   682 نحو  الإ�شرائيلي  الحتالل 

اإداري��ة من بني  مبوجب ق��رارات اعتقالت 

اأ�شر واأ�شرة، ويقدر عدد   4600 حوايل 

قرارات العتقال الإداري منذ عام 1967 

باأكرث من 54 األف قرار.

البلد-وكاالت نب�ض 

جنني  يف  �شينا  اب��ن  م�شت�شفى  م��دي��ر  ق��ال 

ج���اين اأب����و ج��وخ��ة ي���وم الأح������د، اإن اجل��ري��ح 

بلدة  م��ن  ع��الون��ة )19عاما(  ع��ب��داهلل  كامل 

بر�شا�ص  اأ�شيب  وال���ذي  حنني،  جنوب  جبع 

الح����ت����الل ب��ال��ب��ط��ن وال���ي���د ال��ي��م��ن��ى خ��الل 

م��واج��ه��ا يف ال��ب��ل��دة م�����ش��اء ال�����ش��ب��ت، ب��ح��ال��ة 

خطرة ويرقد يف غرفة العناية املكثفة.

اجل��ري��ح  ف�����اإن  وفا”،  “وكالة  وب��ح�����ش��ب 

كامل  ال�شهيد  �شقيقه  ا���ش��م  يحمل  ع��الون��ة 

وال��ده  اأن  كما   ،2003 ع��ام  ا�شت�شهد  ال���ذي 

اأ�شر حمرر اأم�شى �شنوات طويلة يف �شجون 

الحتالل.

البلد-وكاالت نب�ض 

قال مركز فل�شطني لدرا�شات الأ�شرى، ام�ص 

خ��الل  وا���ش��ل��ت  الح��ت��الل  �شلطات  اإن  الأح����د، 

التنكيل  حمالت  املا�شي  يونيو  حزيران/  �شهر 

ر�شد  ح��ي��ث  الفل�شطينيني،  ب��ح��ق  والع��ت��ق��ال 

املركز )360( حالة اعتقال بينهم 39 طفاًل، 

و 12 �شيدة

واأ����ش���اف امل��رك��ز يف ت��ق��ري��ره ال�����ش��ه��ري ح��ول 

ال�شهر  خالل  وا�شل  الحتالل  اأن  العتقالت، 

بها  ي�شتهدف  ال��ت��ي  الع��ت��ق��ال  ح��م��الت  املا�شي 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني وخ���ا����ش���ه يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���ص 

بهدف ردعهم عن الت�شدي لقتحامات امل�شجد 

الأق�����ش��ى، ح��ي��ث و���ش��ل��ت ح���الت الع��ت��ق��ال بني 

املقد�شيني ما يزيد عن )150( حالة

وم���ن ق��ط��اع غ���زة اعتقلت ق���وات الح��ت��الل 

اعتقل  بينما  �شيادين،   8 بينهم  مواطناً   15
الحتالل �شبعة �شبان خالل اجتيازهم ال�شياج 

الإف���راج  ال��ق��ط��اع، مت  احل���دودي جنوب و�شمال 

عن عدد منهم بعد �شاعات وحتويل اآخرين اىل 

التحقيق يف ع�شقالن

ل��درا���ش��ات الأ���ش��رى  م��دي��ر م��رك��ز فل�شطني 

الباحث ريا�ص الأ�شقر ، اأ�شار اإىل اأن الحتالل 

وا���ش��ل خ���الل �شهر ي��ون��ي��و امل��ا���ش��ي ا���ش��ت��ه��داف 

وفر�ص  امل��ن��زيل  واحلب�ص  بالعتقال  الأط��ف��ال 

الغرامات املالية، حيث ر�شد 39 حالة اعتقال 

لقا�شرين، ويف �شابقة خطرة احتجز الحتالل 

ال��ط��ف��ل ح���م���ودي م�����ش��ط��ف��ى ع��م��ا���ص ال�����ذي ل 

يتجاوز عمره عامني فقط على حاجز برطعة 

اأنه  بحجة  لوحده  التفتي�ص  غرف  اإىل  واقتاده 

�شتم اجلنود املتواجدين على احلاجز

ب��ي��ن��م��ا اح��ت��ج��زت ق����وات الح���ت���الل ال��ط��ف��ل 

يو�شف �شند كبها البالغ من العمر )3 �شنوات( 

على احلاجز الع�شكري املقام على اأرا�شي قرية 

ط���ورة ج��ن��وب غ��رب جنني واج����روه على خلع 

قبل  بندقية  �شورة  يحمل  ان��ه  بحجة  قمي�شه 

ال�شماح له باملرور

ب��ي��ن��م��ا اع��ت��ق��ل��ت 12 ���ش��ي��دة م��ع��ظ��م��ه��ن من 

مدينة القد�ص، كما اعتقلت ال�شاب اأن�ص عفانة 

وزوج��ت��ه م��ن ب��ل��دة ���ش��ور ب��اه��ر ج��ن��وب القد�ص 

وهما برفقة طفليهما ال�شغرين حيث تركتهم 

يف ال�شيارة وحيدين يف وقت متاأخر من الليل و 

اقتادت والديهم اىل مركز التحقيق

من  ع��دن��ان  جن��وى  ال�شابة  اعتقلت  ك��ذل��ك 

مدينة نابل�ص اأثناء مرورها عر حاجز الزعيم 

����ش���رق ال���ق���د����ص، واأف�������رج ع��ن��ه��ا ب��ع��د ال��ت��ح��ق��ي��ق 

ل�شاعات، واعتقلت املرابطتني نفي�شة خوي�ص و 

رائدة �شعيد اأثناء مغادرتهن للم�شجد الأق�شى 

واأ�شدرت بحقهما قرار اإبعاد عن الأق�شى، فيما 

اعتقلت الأ�شرة املحررة لينا اأبو غلمي من بلدة 

بيت فوريك �شرق نابل�ص

وزوجها  الأط��ر���ص  عائدة  ال�شيدة  واعتقلت 

كرمي الأطر�ص من خميم الدهي�شة جنوب بيت 

حلم واأفرجت عنها بعد التحقيق لعدة �شاعات، 

كما ا�شتدعت ال�شابة اأ�شيل عيد للتحقيق عقب 

امل�شجد  اأب����واب  اأح���د  حطة  ب��اب  ق��رب  توقيفها 

جعابي�ص  تهاين  املقد�شية  واعتقلت  الأق�شى، 

من املدر�شة ال�شرعية بالأق�شى

وا�شلت  الحتالل  اأن حماكم  الأ�شقر،  واأكد 

ا�شدار  املا�شي يف  يونيو  �شهر  ت�شعيدها خالل 

اأ�شدرت  الإداري���ة بحق ال�شرى، حيث  الأوام��ر 

اإدارياً،  خالل �شهر مايو املا�شي )153( قراراً 

من  اأ�شهر،  �شتة  اإىل  �شهرين  ب��ني  م��ا  ت��راوح��ت 

جتديد  اأم��ر  و)95(  جديد،  اأم��ر   )58( بينها 

ل���ف���رتات اأخ�����رى و���ش��ل��ت اىل امل�����رة اخل��ام�����ش��ة 

الإداري��ة  لبع�ص ال�شرى لرتفع عدد الأوام��ر 

التي ���ش��درت منذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري اىل ما 

يزيد عن )860( قرار ادارى

اأع��ل��ن ال���ش��رى الإداري����ون ع��ن تاأجيل  فيما 

الطعام  اإ���ش��راب مفتوح عن  يف  الدخول  خطوة 

ح��ت��ى ���ش��ه��ر اأي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��ر امل��ق��ب��ل، لإع��ط��اء 

ف��ر���ش��ة ج���دي���دة ل��ل��ت��اأك��د م���ن ن���واي���ا الح��ت��الل 

لقيادة  اأطلقها  ال��ت��ي  ل��ل��وع��ود  حتقيقه  وم���دى 

احلركة الأ�شرة موؤخراً خالل جل�شات احلوار، 

فيما ت�شتمر خطورة مقاطعة حماكم الحتالل 

الإدارية

ح��ي��ث مل�����ص الأ����ش���رى خ���الل احل������وارات مع 

الحتالل بداية جتاوب مع عدد من مطالبهم 

الإداري���ني،  الأ���ش��رى  اأع��داد  بتقييد  فيما يتعلق 

لالعتقال  وال��ن�����ش��اء  الأط��ف��ال  حت��وي��ل  وتقنني 

الإدارّي ب�شكل كبر، و�شوًل اإىل وقف حتويلهم 

درا�شة  وكذلك  كامل،  ب�شكل  الإدارّي  لالعتقال 

الإف������راج ع��ن الأ����ش���رى الإداري������ني ك��ب��ار ال�شن 

واملر�شى



البلد-وكاالت نب�ض 

ب��ع��د جن����اح ل���ي���ف���رب���ول، و���ص��ي��ف ب��ط��ل 

�ل������دوري �لإجن���ل���ي���زي يف �آخ����ر م��و���ص��م��ن 

جت��دي��د  يف  و2022-2021،   2021-2020

1 يوليو/ عقد حممد �صالح يوم �جلمعة 

متوز 2022، �أ�صبح �لنجم �مل�صري ر�بعاً يف 

قائمة �لالعبن �لأعلى �أجر�ً يف �لدوريات 

�لأوروبية.

و�أعلن و�صيف بطل �لدوري �لإجنليزي 

مع  لي�صتمر  ���ص��الح  حممد  عقد  جت��دي��د 

.2025 30 يونيو/حزير�ن  ليفربول حتى 

ومب����وج����ب �ل���ع���ق���د �جل�����دي�����د، �أ����ص���ب���ح 

ليفربول  يف  �أج��ر�ً  �لأعلى  �لالعب  �صالح 

ب�صكل  �مل��م��ت��از  �لإجن���ل���ي���زي  �ل�����دوري  ويف 

كري�صتيانو  �لربتغايل  على  متفوقاً  ع��ام، 

رونالدو، و�لبلجيكي كيفن دي بروين.

10 لع��ب��ن �أج����ر�ً يف �ل��ع��امل بعد  �أك���ر 

جتديد عقد حممد �صالح

�ل�صوء  ن�صلط  �ل�صطور،  ه��ذه  وخ��الل 

على �ل��ن��ج��وم �لأع��ل��ى �أج����ر�ً يف �ل��دوري��ات 

�ل��ت��ي ك�صفت  �ل���رو�ت���ب  �لأوروب����ي����ة، وف���ق 

marca �لإ�صبانية. عنها �صحيفة 

ليفاندوفي�سكي راتب روبرت 

و���ص��ل �مل��ه��اج��م �ل��ب��ول��ن��دي �إىل ب��اي��رن 

2014، وخالل  1 يوليو/متوز  ميونيخ يوم 

حتقيق  يف  جنح  �ملا�صية  �لثمانية  �ملو��صم 

�أبطال  �لكثري من �لبطولت �أهمها دوري 

 8 و”�لبوند�صليغا”  و�ح���دة،  م��رة  �أوروب���ا 

مر�ت.

وع����ل����ى �ل�������ص���ع���ي���د �ل�������ف�������ردي، ح�����ص��د 

يف  لع��ب  �أف�����ص��ل  ج��ائ��زة  ليفاندوفي�صكي 

�لحتاد  من  بي�صت” و�ملقدمة  “ذ�  �لعامل 

م��رت��ن،  “فيفا”  �ل���ق���دم  ل���ك���رة  �ل�����دويل 

2020 و2021، وجائزة �أف�صل  وذلك عامي 

لعب يف �أوروبا عام 2020.

�أبدى  �لذي  ليفاندوفي�صكي،  ويتقا�صي 

رغ��ب��ت��ه �ل��ع��ل��ن��ي��ة يف �ل��رح��ي��ل ع���ن ب��اي��رن 

من  �حلالية،  �ل�صيفية  �ل�صوق  يف  ميونيخ 

�أ�صبوعياً ي�صل �إىل  �لفريق �لبافاري ر�تباً 

406 �آلف يورو.

راتب اأنطوان جريزمان

�أتلتيكو  م��ع  �ل��ف��رن�����ص��ي  �ل����دويل  ي��ل��ع��ب 

م����دري����د م���ن���ذ خ����روج����ه م����ن ب��ر���ص��ل��ون��ة 

ب��ن��ظ��ام �لإع������ارة، يف �لأي�����ام �لأخ�����رية من 

.2021 لعام  “�ملريكاتو” �ل�صيفي 

 ،2022-2021 �لأخ����ري  �مل��و���ص��م  وخ���الل 

“�لروخي  ب��ق��م��ي�����ص  غ����ري����زم����ان  ل���ع���ب 

خ��الل��ه��ا  �أح�����رز  م���ب���ار�ة،   38 بالنكو�ص” 

7 مت���ري���ر�ت  8 �أه������د�ف ف���ق���ط، ك��م��ا ق����دم 

حا�صمة.

وعلى �لرغم من هذه �لأرقام �ل�صعيفة، 

بقاء  �إىل  متطابقة  �أوروبية  تقارير  ت�صري 

ر�ت��ب��اً  يت�صلم  حيث  م��دري��د،  يف  غ��ري��زم��ان 

�أ�صبوعيا قدره 413 �ألف يورو.

راتب ديفيد دي خيا

ي���ح���م���ي �حل�����ار������ص �لإ�����ص����ب����اين ع��ري��ن 

ي��ول��ي��و/مت��وز   1 م��ن��ذ  ي��ون��اي��ت��د  مان�ص�صرت 

ب�صبع  ُت��وج  �ل�صنو�ت  ه��ذه  وخ��الل   ،2011

ب���ط���ولت، م��ن��ه��ا ل��ق��ب وح��ي��د يف �ل����دوري 

�ملمتاز. �لإجنليزي 

دي خيا  د�ف��ع  �لأخ���ري،  �ملو�صم  وخ��الل 

 45 يف  �حلمر”  “�ل�صياطن  ���ص��ب��اك  ع��ن 

مبار�ة، تلقى خاللها 66 هدفاً، وخرج من 

ع�صر مباريات ب�صباك نظيفة.

خيا  ل��دي  ي��ون��اي��ت��د  مان�ص�صرت  وي��دف��ع 

ر�تباً �أ�صبوعيا قدره 435 �ألف يورو.

راتب اإيرلينج هاالند

جنح مان�ص�صرت �صيتي يف �حل�صول على 

 13 �لهد�ف �لرنويجي وب�صكل ر�صمي يوم 

يونيو/حزير�ن 2022، قادماً من بورو�صيا 

دورمتوند.

ولعب هالند مع “�أ�صود �لفي�صت�صفال” 

�أح���رز  �ل���ب���ط���ولت،  87 م���ب���ار�ة يف ج��م��ي��ع 

 19 ل���زم���الئ���ه  وق�����دم  83 ه���دف���اً  خ��الل��ه��ا 

متريرة حا�صمة.

�ل�����دوري  ب���ط���ل  �إىل  �ن���ت���ق���ال���ه  ون���ظ���ري 

�ل�صاب  �ل��رنوي��ج��ي  �صيتمتع  �لإجن��ل��ي��زي، 

بر�تب �أ�صبوعي ي�صل �إىل 435 �ألف يورو.

راتب كيفن دي بروين

بعدما رف�صه �ملدرب �لربتغايل جوزيه 

م���وري���ن���ي���و يف ت�����ص��ي��ل�����ص��ي، رح�����ل �ل�����دويل 

�لبلجيكي �إىل فولف�صبورغ ومن بعده �إىل 

.2015 مان�ص�صرت �صيتي يف �أغ�صط�ص/�آب 

ُت������وج  “�ل�صيتزن�ص”  وب���ق���م���ي�������ص 

�أه���م���ه���ا �ل�����دوري  12 ل��ق��ب��اً  دي ب���روي���ن ب������

4 مر�ت، كما ملع ��صمه و�أ�صبح  �لإجنليزي 

من �أف�صل لعبي خط �لو�صط يف �لعامل.

وم����ق����اب����ل �خل������دم������ات و�ل����ت����م����ري����ر�ت 

و�أهد�فه  لزمالئه  يهديها  �لتي  �حلا�صمة 

ر�تباً  بروين  يتقا�صى كيفن دي  �لر�ئعة، 

�أ�صبوعياً ي�صل �إىل 446 �ألف يورو.

راتب كري�ستيانو رونالدو

�لذي  �ل�صفري  �ملو�صم  �لرغم من  على 

مان�ص�صرت  م��ع  �ل��ربت��غ��ايل  �ل��ن��ج��م  �أن���ه���اه 

�مل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �أرق���ام���ه  �أن  �إل  ي��ون��اي��ت��د، 

�ل�صخ�صي كانت جيدة جد�ً.

�لبطولت  جميع  يف  مبار�ة   38 وخالل 

�أف�صل  �صجل  �حلمر”،  “�ل�صياطن  م��ع 

24 ه��دف��اً  لع���ب يف �ل��ع��امل خ��م�����ص م���ر�ت 

وقدم لزمالئه 3 �أهد�ف.

وت��ت��ف��ق و���ص��ائ��ل �لإع������الم �لإجن��ل��ي��زي��ة 

مدرب  ه��اغ،  تن  �إري��ك  �لهولندي  �أن  على 

ي��ون��اي��ت��د �جل���دي���د، ي��ري��د �لع��ت��م��اد على 

كري�صتيانو يف �ملو�صم �ملقبل، وكل �لدلئل 

تطور�ت  حدثت  �إذ�  �إل  بقائه،  �إىل  ت�صري 

مفاجئة.

دي  ن��ظ��ريه  “�لدون” م���ع  وي��ت�����ص��اوى 

بروين يف �لر�تب �لأ�صبوعي، حيث يت�صلم 

كري�صتيانو بدوره 446 �ألف يورو.

راتب حممد �سالح

�أخ���ري�ً ج��اءت �لأخ��ب��ار �ل�����ص��ارة لأن�صار 

ليفربول، بعد �لإعالن ر�صمياً عن متديد 

ع��ق��د �ل��ن��ج��م �مل�����ص��ري مل���دة ث���الث �صنو�ت 

ي��ون��ي��و/ح��زي��ر�ن   30 ي���وم  تنتهي  ق���ادم���ة، 

.2025

وُت������وج ����ص���الح م���ع ل��ي��ف��رب��ول ب��ج��م��ي��ع 

�ل���درع  ك��اأ���ص  با�صتثناء  �مل��م��ك��ن��ة،  �لأل���ق���اب 

�خل�����ريي�����ة �ل����ت����ي �����ص���ت���ع�������ص���ت ع���ل���ي���ه يف 

م��ن��ا���ص��ب��ت��ن، ك��م��ا ح�����ص��د ج���ائ���زة �حل����ذ�ء 

�لذهبي 3 مر�ت، يف �ملو��صم �خلم�صة �لتي 

ق�صاها مع “�لريدز”.

وي��ب��دو �أن ل��ي��ف��رب��ول ����ص��ت��ج��اب �أخ����ري�ً 

�صيتلقى  ح��ي��ث  �مل����ادي����ة،  ����ص���الح  مل��ط��ال��ب 

�إىل  ي�صل  �أ�صبوعياً  ر�تباً  �مل�صري  �ملهاجم 

464 �ألف يورو.

راتب نيمار دا �سيلفا

�لفرن�صية  �لعا�صمة  �إىل  و�صوله  منذ 

ينجح  مل   ،2017 ع���ام  ���ص��ي��ف  يف  ب��اري�����ص 

�ل��ع��امل  �ن��ت��ق��ال يف  �أغ��ل��ى �صفقة  ���ص��اح��ب 

�ل���ب���ي �إي ج���ي ع��ل��ى �ل��ت��ت��وي��ج  مب�����ص��اع��دة 

بدوري �أبطال �أوروبا.

باري�ص  �إىل  نيمار من بر�صلونة  و�نتقل 

 ،2017 �أغ�صط�ص/�آب   3 يوم  جريمان  �صان 

222 مليون يورو، وهي قيمة ك�صر  مقابل 

عقده مع �لفريق “�لكتالوين”.

ويدفع �صان جريمان للنجم �لرب�زيلي 

ر�تباً �أ�صبوعياً ي�صل �إىل 703 �آلف يورو.

راتب ليونيل مي�سي

يف  جريمان  �صان  باري�ص  �إد�رة  جنحت 

ح�صم �نتقال �لنجم �لأرجنتيني �لكبري يف 

�صيف عام 2021، بعد ثالثة �أيام فقط من 

�إعالن رحيله �ل�صادم عن بر�صلونة.

وخالل مو�صمه �لأول مل يظهر مي�صي 

بامل�صتوى �ملاأمول، وجنح يف �لتتويج بلقب 

يف  �صاهم  لكنه  ف��ق��ط،  �لفرن�صي  �ل���دوري 

ب��اأرب��اح  �لباري�صي  �ل��ن��ادي  خزينة  �إن��ع��ا���ص 

و�صلت �إىل 700 مليون يورو.

�أ�صبوعياً ي�صل �إىل  ويتلقى مي�صي ر�تباً 

1.113 مليون يورو.

راتب كيليان مبابي

بينها  �ل�����ص��ر�ع  ب��اري�����ص  �إد�رة  ح�صمت 

وبن نظريتها يف ريال مدريد على �لنجم 

وجنحت  مبابي،  كيليان  �ل�صاب  �لفرن�صي 

يف �لإبقاء عليه حتى �صيف 2025.

وو�صل مبابي �إىل باري�ص يوم 1 يوليو/

موناكو،  مو�طنه  من  ق��ادم��اً   ،2018 مت��وز 

170 ه��دف��اً يف  �ل��ف��رتة �صجل  وخ��الل تلك 

216 مبار�ة بجميع �لبطولت.

وُيعترب مبابي هو �لالعب �لأعلى �أجر�ً 

�إذ  �ل��ق��ارة �لأوروب��ي��ة �لعجوز و�ل��ع��امل،  يف 

 1.16 �إىل  ي�صل  �أ�صبوعياً  ر�ت��ب��اً  يتقا�صى 

مليون يورو.

البلد-وكاالت نب�ض 

�ل�صبت  بريطانية  �صحفية  تقارير  ك�صفت 

�ل��ن��ج��م  ت���ق���دمي  ع����ن   ،2022 ي���ول���ي���و/مت���وز   2

لإد�رة  ط��ل��ب��اً  رون��ال��دو  كري�صتيانو  �ل��ربت��غ��ايل 

بالرحيل  له  لل�صماح  يونايتد  مان�ص�صرت  ناديه 

خالل �صوق �لنتقالت �ل�صيفية �حلالية.

يونايتد  مان�ص�صرت  �إىل  كري�صتيانو  وع���اد 

ق���ادم���اً م��ن ي��وف��ن��ت��و���ص ي���وم 28 �أغ�����ص��ط�����ص/�آب 

2021، بعد �ثني ع�صر عاماً من رحيله �إىل ريال 

مدريد.

�ل���ع���امل خم�ص  �أف�����ص��ل لع����ب يف  وي��رت��ب��ط 

حتى  ميتد  بعقد  يونايتد  مان�ص�صرت  مع  مر�ت 

�لتمديد  خيار  م��ع   ،2024 ي��ون��ي��و/ح��زي��ر�ن   30

تن  �إري���ك  �لهولندي  �ع��ت��ربه  كما  �آخ���ر،  ملو�صم 

ه���اغ، �مل���درب �جل��دي��د ل��ل��ف��ري��ق، ج���زء�ً ه��ام��اً يف 

م�صروعه.

رونالدو يطلب الرحيل عن 

يونايتد مان�س�سرت 

 Daily Mail ����ص���ح���ي���ف���ة  وذك�����������رت 

�لإد�رة  من  طلب  كري�صتيانو  �أن  �لربيطانية، 

�ل�����ص��م��اح ل���ه ب��ال��رح��ي��ل يف ح���ال ت��ل��ق��ى �ل��ن��ادي 

مر�صياً. عر�صاً 

�أ�صباب  �أه���م  �أح���د  �أن  �ل�صحيفة  و�أو���ص��ح��ت 

رغبة �لالعب يف �خلروج من “�أولد تر�فورد”، 

ببطولة  �مل�صاركة  يف  �حلثيثة  رغبته  يف  تتمثل 

دوري �أبطال �أوروبا يف �ملو�صم �ملقبل.

وك���ان �ل��الع��ب �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 37 ع��ام��اً 

مو�صماً   19 مل��دة  �لبطولة  على  �عتيادياً  �صيفاً 

م���ت���ت���ال���ي���اً، وب����ق����اوؤه م���ع م��ان�����ص�����ص��رت ي��ون��اي��ت��د 

 ،2023-2022 ن�صخة  يف  �لظهور  من  �صيحرمه 

م�صابقة  �أن��ه��و�  �حلمر”  “�ل�صياطن  �أن  ك��ون 

�لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم يف �ملركز 

�ل�صاد�ص.

مبار�ة   182 يف  رون��ال��دو  كري�صتيانو  وظهر 

ب��امل�����ص��اب��ق��ة م����ع �أن����دي����ة م��ان�����ص�����ص��رت ي��ون��اي��ت��د 

)م���رت���ن( وري����ال م��دري��د وي��وف��ن��ت��و���ص، �صجل 

 48 140 ه��دف��اً )رق���م ق��ي��ا���ص��ي( وق���دم  خ��الل��ه��ا 

متريرة حا�صمة.

“�لدون” باللقب خم�ص مر�ت )4  ُتوج  كما 

يونايتد(،  مان�ص�صرت  م��ع  و1  م��دري��د  ري��ال  م��ع 

�ل������دوري  ب���ط���ول���ة  �ل���ل���ع���ب يف  ل����ه  ي�����ص��ب��ق  ومل 

�لأوروب�����������ي، ل���ك���ن ذل�����ك ق����د ي��ت��ح��ق��ق يف ح���ال 

“�ل�صياطن �حلمر”. ��صتمر�ره مع 

الوجهة املحتملة لرونالدو

ب���اي���رن  ف�������اإن  ميل”  “ديلي  وح�������ص���ب 

�ملو��صم  يف  �لأمل���اين  �ل���دوري  بطل  ميونيخ، 

يف  ي��رغ��ب��ان  وت�صيل�صي  �لأخ�����رية،  �ل��ع�����ص��رة 

�لفوز بخدمات �لنجم �لربتغايل.

باإمكانه  �أن  رون��ال��دو  كري�صتيانو  وي��رى 

م���و�����ص���ل���ة �ل���ل���ع���ب و�ل���ت���ن���اف�������ص مب�����ص��ت��وى 

ع���اٍل مل��دة ث��الث��ة �أو �أرب��ع��ة �أع����و�م ع��ل��ى �أق��ل 

 The Times ل�صحيفة  وف��ق��اً  ت��ق��دي��ر، 

�لربيطانية.

ه��ذه  ����ص��ت��غ��الل  �إىل  “�لدون”  وي�����ص��ع��ى 

�ل�����ص��ن��و�ت م���ن خ����الل ت���و�ج���ده م���ع ف��ري��ق 

�لإجن��از�ت  من  �ملزيد  �إ�صافة  على  ي�صاعده 

على �مل�صتوى �لفردي.

�أ�صباب  وج��ود  تاميز” �إىل  “ذ�  و�أ���ص��ارت 

�أخرى بعيدة عن �لريا�صة، لها تاأثري و��صح 

على طلبه �لرحيل، تتعلق بحياته �لعائلية، 

دون �لك�صف عن �ملزيد من �لتفا�صيل.

رون��ال��دو،  كري�صتيانو  م��ن  مقربن  لكن 

�أك�����دو� �أن����ه وع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى �ل�����ص��خ�����ص��ي، ل 

�أجل م�صاعدة  �ل�صغف من  يز�ل ميلك ذلك 

مان�ص�صرت يونايتد على �لعودة �إىل من�صات 

“�لت�صامبيونزليغ”. يف  و�ملناف�صة  �لتتويج 

 ،2022-2021 �لأخ�����ري  �مل��و���ص��م  وخ����الل 

يونايتد  مان�ص�صرت  م��ع  كري�صتيانو  ل��ع��ب 

�أح����رز  �ل���ب���ط���ولت،  ج��م��ي��ع  م����ب����ار�ة يف   38

3 مترير�ت حا�صمة  24 هدفاً وقدم  خاللها 

لزمالئه.

قمي�ص  ع��ن  رون��ال��دو  د�ف��ع  �ملجمل،  ويف 

�لأوىل  �لفرتتن  يف  �حلمر”  “�ل�صياطن 
�ملناف�صات،  بجميع  مبار�ة   329 يف  و�لثانية، 

هز فيها �صباك �ملناف�صن 142 مرة وقدم 71 

متريرة حا�صمة.

 راتب محمد صالح أصبح األعلى في الدوري اإلنجليزي.. إليك 
قائمة أكثر 10 العبين أجرًا في العالم

 صحيفة بريطانية كشفت عن وجهته الُمحتملة.. رونالدو 
يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

البلد-وكاالت نب�ض 

ينتظرها  ع��ر�ق��ي��ة  م��وه��ب��ة  �إق��ب��ال،  زي���د�ن 

�لقدم، و�حلفاوة  م�صتقبل لمع يف عامل كرة 

ُبعيد �لإعالن عن جتديد  �لتي متت  �لكبرية 

تكون  ل��رمب��ا  يونايتد،  مان�ص�صرت  م��ع  ع��ق��ده 

خري دليل ذلك.

�أب��ري��ل/ن��ي�����ص��ان   27 ي����وم  �مل���ول���ود  زي�����د�ن 

باك�صتاين  لأب  مان�ص�صرت،  مدينة  يف   2003

جمال  يف  ويعمل  له��ور،  يف  ُول��د  عّمار  ��صمه 

ع��ر�ق��ي��ة،  و�أم  �ل��ت��ج��زئ��ة،  �ل��ت��دري��ب وجت����ارة 

ُت���دع���ى �آي�����ات وت��ع��م��ل يف جم����ال �ل�����ص��ي��دل��ة، 

�حلمر”  “�ل�صياطن  نادي  لأكادميية  �ن�صم 

�لتا�صعة من عمره. �صن  بلغ  �أن  منذ 

ويف ط��ف��ول��ت��ه، ك����ان �����ص���م زي�����د�ن ي��ج��ذب 

�ن��ت��ب��اه ك�����ص��اف��ة �مل���و�ه���ب لرت��ب��اط��ه �مل��ب��ا���ص��ر 

ب��ا���ص��م �لأ����ص���ط���ورة �ل��ف��رن�����ص��ي��ة زي����ن �ل��دي��ن 

زيد�ن.

من هو زيدان اإقبال؟

مان�ص�صرت  لنادي  �لر�صمي  �ملوقع  ويو�صح 

”زيزو”  ل� يعود  ل  ت�صميته  �صبب  �أن  يونايتد 

�ل������ذي ق�����اد ف���رن�������ص���ا ل���ل���ف���وز ب���ك���اأ����ص �ل���ع���امل 

هو  ل��زي��د�ن  �لعربي  �ملعنى  لأن  ولكن   ،1998

“زيادة”.
وه����ي  ج����ن���������ص����ي����ات،   3 �إق������ب������ال  وي����ح����م����ل 

لكنه  و�لعر�قية،  و�لباك�صتانية  �لربيطانية 

“�أ�صود  م��ن��ت��خ��ب  �أل�������و�ن  ع���ن  �ل����دف����اع  ق����رر 

خمتلف  م���ع  ����ص���ارك  وب��ال��ف��ع��ل  �لر�فدين”، 

فريق  �إىل  و���ص��ل  ح��ت��ى  م��ع��ه  �ل�صنية  �ل��ف��ئ��ات 

�ل���ك���ب���ار، وظ���ه���ر يف م���ب���ار�ت���ن ب��ال��ت�����ص��ف��ي��ات 

�لآ���ص��ي��وي��ة �لأخ�����رية �مل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���ص �ل��ع��امل 

.2022

�صد  �لأوىل  �لدولية  �ملبار�ة  �إقبال  ولعب 

 ،2022 �ل��ث��اين  ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون   27 ي��وم  �إي����ر�ن 

1 ف��رب�ي��ر/���ص��ب��اط  و�ل��ث��ان��ي��ة ���ص��د ل��ب��ن��ان ي��وم 

ذ�ته. �لعام  من 

هذ�  �أن  “�أ�صعر  �إق��ب��ال:  ���ص��ّرح  ذل��ك  وع��ن 

بالن�صبة يل يف م�صريتي  �ل�صحيح  �لقر�ر  هو 

�لعر�ق”. متثيل  يل  �صرفاً  �صيكون  �ملهنية، 

�ألعب  حيث  بي  فخورة  “عائلتي  و�أ�صاف: 

�مل��ب��اري��ات  ه��ذه  �ل��ع��امل، يف  ك��اأ���ص  ت�صفيات  يف 

مان�ص�صرت  يف  ن�����ص��اأت  �أن��ن��ي  و���ص��ح��ي��ح  �مل��ه��م��ة، 

�إجنليزياً  بكوين  �أنا فخور  لذ�  طو�ل حياتي، 

.” وعر�قياً وباك�صتانياً 

�لعر�ق بتمثيل  �أقنعه  هولندي 

للهولندي  بالف�صل  �ل��ع��ر�ق��ي��ون  وي��دي��ن 

“لأ�صود  �ل�����ص��اب��ق  �مل�����درب  �أدف�����وك�����ات،  دي����ك 

زي����د�ن  �إق���ن���اع  يف  جن���ح  �ل����ذي  �لر�فدين”، 

.2007 عام  �آ�صيا يف  بقمي�ص بطل  باللعب 

وح���������������ص�������ب م����������ا ن���������������ص�������رت �����ص����ح����ي����ف����ة 

�ل���ذي  �أدف���وك���ات  ق���ال   ،theathletic“
“�أعرف  �لالعب:  و�لد  مع  �صخ�صياً  تو��صل 

�أن��ا  ب��ه،  �ل�صتعانة  و�أود  �ب��ن��ك،  ع��ن  �صيء  ك��ل 

�أح�����رتم رغ��ب��ت��ك��م ول����ن ن���ق���وم ب�����ص��م��ه م���ا مل 

�لفريق  م��ع  ي��ت��درب  �أن  ن��ري��ده  لكننا  ت��و�ف��ق، 

�لأول”.

كما ظهر زيد�ن للمرة �لأوىل مع منتخب 

23 ع��ام��اً، يف ���ص��ب��ت��م��رب/�أي��ل��ول  �ل��ع��ر�ق حت��ت 

2021 يف مبار�ٍة وديٍة �صد �لإمار�ت.

 يملك 3 جنسيات لكنه اختار العراق.. من هو زيدان إقبال الذي دخل تاريخ مانشستر يونايتد؟
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نب�ض البلد- عمان

 باتت �إ�صابة �لتو�ء �لكاحل، حتتل �ملرتبة 

لها  ي��ت��ع��ر���ص  �ل��ت��ي  �لإ����ص���اب���ات  ب��ن  �لأوىل 

لعب كرة �لقدم يف �ملناف�صات �ملحلية.

و�أك�����د م��ع��اجل��ون وم���درب���ون ي��ع��م��ل��ون يف 

�لكاحل  �لتو�ء  �إ�صابة  �أن  �ملحرتفن،  �أندية 

ب��ات��ت �ل���ع���دو �ل���ل���دود ل��الع��ب��ي ك���رة �ل��ق��دم، 

وت���ه���دد �أح���ي���ان���ا م�����ص��رية �ل���الع���ب���ن د�خ���ل 

�لأخ�صر. �مل�صتطيل 

وعز� خمت�صون يف �أحاديث لوكالة �لأنباء 

�لأردنية )برت�( تفاقم �إ�صابات �لكاحل عند 

�لتي  �ل��ق��دم  ك��رة  مالعب  ب�صبب  �لالعبن، 

�رت��د�ء  جانب  �إىل  �لالعبون،  عليها  يتدرب 

�حلذ�ء �لريا�صي غري �ملنا�صب.

�ملرتبة  ي��اأت��ي يف  �ل��ك��اح��ل  �ل��ت��و�ء  �أن  وب��ي��ن��و� 

�ل��ق��دم، تليها  �إ���ص��اب��ات لع��ب��ي ك��رة  ب��ن  �لأوىل 

�إ�صابات  �إ�صابات �لركبة و�لر�بط �ل�صليبي، ثم 

�ل�صامة و�لع�صلة �خللفية للرجل. �لع�صلة 

وق����ال �مل��ع��ال��ج �خل��ب��ري يف ن����ادي �ل��رم��ث��ا 

�أن ع���م���ل يف  �ل�����ذي ���ص��ب��ق  �مل���وم���ن���ي  حم���م���د 

�ل��ك��اح��ل  �ل���ت���و�ء  �إن  �ل��وط��ن��ي��ة،  �مل��ن��ت��خ��ب��ات 

لعبي  �إ���ص��اب��ات  ب��ن  �لأوىل  �مل��رت��ب��ة  يحتل 

�ملنا�صب،  �حلذ�ء  �رتد�ء  عدم  ب�صبب  �لأردن، 

�إىل ج��ان��ب ع���دم م��ث��ال��ي��ة �أر���ص��ي��ات �مل��الع��ب 

�أو  ل��ل��ت��دري��ب  �مل��خ�����ص�����ص��ة  ����ص���و�ء  �لأردن  يف 

�لر�صمية. �ملباريات 

ل�صر�ء  ع���ادة  يتجه  �ل��الع��ب  �أن  و�أ���ص��اف 

�لكثري  يفقده  م��ا  م�صتهلك،  ريا�صي  ح��ذ�ء 

�أية  يف  �لقدم  تعري�ص  وبالتايل  �مليز�ت،  من 

حلظة لإ�صابة بالتو�ء.

�لركبة  �إ���ص��اب��ات  �أن  �إىل  �مل��وم��ن��ي  و�أ���ص��ار 

�ملركز  يف  ت��اأت��ي  �ل�صليبي،  �ل��رب��اط  وخا�صة 

�لثاين من حيث �أعد�د �لإ�صابات بن لعبي 

م��وؤمت��ر  ُي��ع��ق��د  �أن  متمنيا  �لأردن���ي���ة،  �ل��ك��رة 

لها  يتعر�ص  �لتي  �لإ���ص��اب��ات  ملناق�صة  طبي 

وكيفية  �مل��ح��ل��ي��ة،  �مل��ن��اف�����ص��ات  يف  �ل��الع��ب��ون 

ت���ف���ادي���ه���ا ق����در �لإم����ك����ان خ����الل �مل���ب���اري���ات 

و�لتدريبات.

�أم�������ا م���ع���ال���ج ن�������ادي �جل�����زي�����رة ج��ربي��ن 

�لكاحل  �ل��ت��و�ء  �إ���ص��اب��ات  �أن  ف��اأك��د  منا�صرة، 

�ع��ت��ي��ادي��ة  ب��ات��ت  �مل��رك��ز �لأول، لأن��ه��ا  حت��ت��ل 

وم���ت���ك���ررة ب�����ص��ك��ل ك���ب���ري ن��ت��ي��ج��ة �أر����ص���ي���ات 

�مل���الع���ب �مل��رت�ج��ع��ة وغ���ري �مل��ث��ال��ي��ة ل��ل��ع��ب، 

منا�صبة  غ���ري  �أح���ذي���ة  �رت�����د�ء  ع���ن  ن��اه��ي��ك 

ت�صبب �إ�صابات متعددة منها �لتو�ء �لكاحل.

�لأرب����ط����ة  ����ص���ع���ف  �أن  م���ن���ا����ص���رة  وب�����ن 

ي�صرع  �لريا�صين  و�لع�صالت عند عدد من 

م���ن ع��م��ل��ي��ة �لإ����ص���اب���ة، م��ط��ال��ب��ا ب��ت��دري��ب��ات 

تقوية لتجنب �لإ�صابات قدر �لإمكان.

وق����ال م��ن��ا���ص��رة: ه��ن��اك �إ����ص���اب���ات ب��ات��ت 

ت���ت���ك���رر ك���ث���ري� ب���ن لع���ب���ي ك����رة �ل���ق���دم يف 

�ل�صامة  �لع�صلة  �إ���ص��اب��ات  خا�صة  �لأردن، 

�ل��ت��ي حت��ت��اج �إىل مت���اري���ن ت��ق��وي��ة ع����ادة ما 

يتجاهلها �لالعب، ما تت�صبب يف �إ�صابته.

�مل���درب �ل��وط��ن��ي و�مل��ح��ا���ص��ر �لآ���ص��ي��وي يف 

�إ�صابات  �أن  �عترب  �صالح،  دي��ان  �ل��ق��دم  ك��رة 

�ل����ت����و�ء �ل���ك���اح���ل �أ���ص��ب��ح��ت �أم������ر� ع���ادي���ا يف 

�لأندية �ملحلية لكرتها، موؤكد� �أن �لغالبية 

�لعظمى من �لالعبن �إن مل يكن جميعهم، 

م�صريتهم  خالل  �لإ�صابة  لهذه  يتعر�صون 

يف �ملالعب.

ت�صتهل  �أن  �لأن��دي��ة،  على  �صالح  ومت��ن��ى 

توعوية  طبية  مبحا�صر�ت  �لكروي  �ملو�صم 

مت��ن��ح �ل���الع���ب ف��ك��رة و����ص��ح��ة ع���ن طبيعة 

و�لع�صالت،  �ملفا�صل  خا�صة  �جل�صم  تكوين 

�ل�صليم  بال�صكل  �لتعامل معها  ليتمكنو� من 

و�ملنا�صب.

 التواء الكاحل يحتل المركز األول 
في إصابات الالعبين في األردن

نب�ض البلد- عمان

�لأردن،  يف  �ل��ك��ن��دي��ة  �ل�����ص��ف��رية  ح�����ص��رت 

دون��ي��ك��ا ب��وت��ي، ف��ع��ال��ي��ات �ل��ي��وم �خل��ت��ام��ي من 

برنامج تدريب �ملحا�صرين للربنامج �لوطني 

�للجنة  عليه  ت�صرف  و�ل��ذي  �ملدربن،  لع��د�د 

�لتعليم  ق�صم  خ��الل  م��ن  �لأردن��ي��ة،  �لأومل��ب��ي��ة 

وبالتعاون مع �لحتاد �لكندي للمدربن.

وقالت �للجنة �لوملبية، يف خرب �صحفي، 

�إن �ل�صفرية �لكندية �لتقت خالل م�صاركتها 

ع��ام  �أم���ن  �ل�����ص��ب��ت،  �أم�����ص  �لفعالية  ه��ذه  يف 

�مل��ج��ايل،  نا�صر  �لأردن���ي���ة  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة 

وت��خ��ل��ل �ل��ل��ق��اء ���ص��رح م��ف�����ص��ل ع���ن ب��رن��ام��ج 

للم�صاركن  و�أه��م��ي��ت��ه  �مل��ح��ا���ص��ري��ن  ت��دري��ب 

و�لأهد�ف �لتي ت�صعى �إليها �للجنة �لأوملبية 

تنعك�ص  �لتي  �ل��دور�ت  هذه  عقد  خالل  من 

بالإيجاب على تطور �لريا�صة �لأردنية.

�مل��ح��ا���ص��ري��ن  ت����دري����ب  دورة  �أن  ي���ذك���ر 

����ص��ت��م��رت �أ���ص��ب��وع��ا، و���ص��ه��دت م�����ص��ارك��ة 30 

م��درب��اً م��ن م��درب��ي �لحت����اد�ت �ل��ري��ا���ص��ي��ة، 

وعدد من موظفي �للجنة �لأوملبية �لأردنية 

وعدد من حما�صري �جلامعات �لأردنية.

البلد-وكاالت نب�ض 

ك�����ص��ف��ت ت��ق��اري��ر ���ص��ح��ف��ي��ة �إ���ص��ب��ان��ي��ة �أن 

�ل�صنغايل  �مل��د�ف��ع  ���ص��م  يف  يفكر  ب��ر���ص��ل��ون��ة 

�ل�����ص��ل��ب ك��ال��ي��دو ك��ول��ي��ب��ايل، م��ق��اب��ل مبلغ 

�لفنية و�لبدنية  باإمكاناته  “زهيد” مقارنة 
�لكبرية.

�إن  “�صبورت” �لريا�صية  وقالت �صحيفة 

ُعر�ص  �لإي��ط��ايل،  نابويل  مد�فع  كوليبايل 

20 مليون يورو. على بر�صلونة مقابل نحو 

����ص��م ك��ول��ي��ب��ايل )31 ع��ام��ا( بقوة  وت���ردد 

�ل��ذي  بر�صلونة،  دف��اع  خ��ط  لتعزيز  م��وؤخ��ر� 

ظهر ب�صكل باهت خالل �ملو��صم �لأخرية.

لبيع  ي�����ص��ع��ى  ن���اب���ويل  �أن  �مل�����ص��در  و�أك�����د 

�جلارية،  �لنتقالت  ف��رتة  خ��الل  كوليبايل 

ب���دل م���ن ف��ق��د�ن��ه جم��ان��ا �ل�����ص��ي��ف �مل��ق��ب��ل، 

حيث ينتهي عقده مع �لنادي �لإيطايل.

وي�صعى �ملد�فع �صاحب �خلرب�ت �لكبرية 

�ل������دوري  يف  ج����دي����دة  جت���رب���ة  خ���و����ص  �إىل 

�أن ل��ع��ب مل��ي��ت��ز �ل��ف��رن�����ص��ي  �لإ����ص���ب���اين، ب��ع��د 

�نتقل له  �لذي  نابويل  �لبلجيكي ثم  وجنك 

عام 2014.

منتخب  م��ّث��ل  ك��ول��ي��ب��ايل  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 

62 م���ب���ار�ة، و���ص��اه��م ب��ق��وة يف  �ل�����ص��ن��غ��ال يف 

�إف��ري��ق��ي��ا مطلع  �أمم  ك��اأ���ص  ب��ل��ق��ب  ت��ت��وي��ج��ه 

�لعام �جلاري.

البلد-وكاالت نب�ض 
�أن  ك�صف �ل�صحفي �لإيطايل فابريزيو رومانو 

خالل  �صيوقع  تريزيغيه  �مل�صري  �ل��دويل  �لالعب 

�ل�صاعات �ملقبلة لفريق تر�زبون �صبور �لرتكي.

وق������ال روم�����ان�����و، يف ت���غ���ري���دة ع���ل���ى ح�����ص��اب��ه 

�أ�صتون  �صيغادر  “تريزيغيه  تويرت:  يف  �لر�صمي 

�صبور..  طر�بزون  �إىل  �لن�صمام  �أج��ل  من  فيال 

ب��ن جميع  �لت��ف��اق  وق��د مت  م��وؤك��دة..  �ل�صفقة 

�لأطر�ف”.

�أعماله  “�صي�صافر تريزيغيه ووكيل  و�أ�صاف: 

�لفحو�صات  لإج��ر�ء  �ليوم  م�صاء  �إ�صطنبول  �إىل 

�لعقد”. �لطبية وتوقيع 

وق���ب���ل ي���وم���ن، ذك����ر �ل�����ص��ح��ف��ي �لإي���ط���ايل 

�أ����ص���ت���ون ف��ي��ال ت��و���ص��ل لت���ف���اق مع  �أن  �ل�����ص��ه��ري 

ط��ر�ب��زون ���ص��ب��ور ب�����ص��اأن ت��ري��زي��غ��ي��ه، م�����ص��ري� �إىل 

�إمت����ام  ق��ب��ل  م��ت��ب��ق��ي��ة  ���ص��خ�����ص��ي��ة  “�صروطا  �أن 

�إىل  ر���ص��م��ي  ب�����ص��ك��ل  �ن��ت��ق��ال��ه  وب��ع��د  �ل�صفقة”. 

�لنادي �لرتكي، �صي�صمن تريزيغيه م�صاركته يف 

دوري �أبطال �أوروبا، وذلك لأول مرة يف م�صريته 

�لحرت�فية.

 السفيرة الكندية تحضر ختام 
البرنامج الوطني العداد المدربين

 بسعر زهيد.. »الوحش السنغالي« 
في متناول برشلونة

 من بوابة طرابزون.. تريزيغيه 
سيلعب في دوري أبطال أوروبا
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الأخيـرة

 انتشار دخان كثيف
 بين ركاب طائرة يدفع قائدها 

للهبوط اضطراريًا

البلد-وكاالت نب�ض 

ا�ضطرت طائرة هندية، كانت تقوم 

ب��رح��ل��ة داخ���ل���ي���ة، ل��ل��ه��ب��وط يف م��ط��ار 

2 ي���ول���ي���و/مت���وز  ن���ي���ودل���ه���ي، ال�����ض��ب��ت 

مق�ضورة  يف  دخ��ان  انت�ضار  اإث��ر   ،2022

ال���رك���اب ب��ع��ي��د اإق��اع��ه��ا م��ت��ج��ه��ة اإىل 

ما  وفق  الباد،  و�ضط  جبلبور  مدينة 

اأعلنت �ضركة الطريان.

وج��رى اإج���اء رك��اب ال��رح��ل��ة التي 

ت�����ض��غ��ل��ه��ا ����ض���رك���ة )����ض���ب���اي�������س ج��ي��ت( 

الطائرة  ع��ودة  عقب  ب�ضام  التجارية 

اإىل املطار.

اأثناء  تويرت  على  ال�ضركة  كتبت  اإذ 

ال��ط��اق��م  ق���دم، ر���ض��د  اآالف   5 ت��خ��ط��ي 

دخاناً يف املق�ضورة، االأمر الذي ت�ضبب 

يف حالة ذعر بني الركاب.

وع���ل���ى اإث������ر ذل������ك، ان���ت�������ض���رت ع��ل��ى 

م���واق���ع ال��ت��وا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي عقب 

احل�������ادث ت�����ض��ج��ي��ات ف���ي���دي���و ُت��ظ��ه��ر 

بالدخان. املق�ضورة ت�ضيق 

ال�����ض��رك��ة ع����دد رك���اب  ومل ت��ك�����ض��ف 

ال��ط��ائ��رة  اإن  ق���ال���ت  ل��ك��ن��ه��ا  ال���رح���ل���ة، 

اأن��ه��ا  اإىل  م�����ض��رية  “ب�ضام”  ه��ب��ط��ت 

قامت برتتيب رحلة بديلة للركاب.

امل��ن��ق�����ض��ي،  ي���ون���ي���و/ح���زي���ران  ويف 

جيت  ل�ضباي�س  ت��اب��ع��ة  ط��ائ��رة  اأج����رت 

ه��ب��وط��اً  ���ض��خ�����ض��اً   185 م��ت��ن��ه��ا  ع���ل���ى 

)�ضرقي  ب��ات��ن��ا  م��دي��ن��ة  ا���ض��ط��راري��اً يف 

ال��ه��ن��د( ب��ع��د ا���ض��ت��ع��ال ال���ن���ار يف اأح���د 

حمركاتها.

مئات  علق  املا�ضي،  م��اي��و/اأي��ار  ويف 

م��ن رك���اب ال�����ض��رك��ة داخ���ل ط��ائ��رات��ه��م 

ب�ضبب  رح��ات  اأرج��اأت  اأو  األغت  بعدما 

فدية”،  ب��رن��ام��ج  ه��ج��وم  “حماولة 
ح�ضب ما قالت.

�ضلطات  فر�ضت  ذات���ه،  ال�ضهر  ويف 

ال����ط����ريان ال���ه���ن���دي���ة غ���رام���ة ق���دره���ا 

دوالراً(   12830 )ن��ح��و  روب��ي��ة  م��ل��ي��ون 

ع���ل���ى ال�������ض���رك���ة ل���ق���ي���ام���ه���ا ب���ت���دري���ب 

طيارين لبوينغ 737 ماك�س على جهاز 

تدريب ت�ضوبه عيوب.

ط��ي��اري  م��ن   90 ال�ضلطات  وم��ن��ع��ت 

�ضباي�س جيت من قيادة تلك الطائرة، 

م��ع��ت��رة اأن���ه���م مل ي��ت��ل��ق��وا ال��ت��دري��ب 

املنا�ضب، وفق و�ضائل اإعام حملية

البلد-وكاالت نب�ض 

ي��اح��ظ ب��ع�����س ال��ن��ا���س اأن ح����رارة ال��ه��ات��ف 

ي�ضعونه  اأو  ا�ضتخدامه  يطيلون  عندما  ترتفع 

امل�ضكلة  تكمن  وال  طويلة،  لفرتات  ال�ضاحن  يف 

يف اأن �ضخونة الهاتف قد تزعج �ضاحب الهاتف 

قد  كما  عمله،  �ضرعة  على  توؤثر  قد  بل  فقط، 

يعر�س ذلك ل�ضا�ضة �ضوداء، اأو يف�ضل يف �ضحن 

ال���ب���ط���اري���ة، وق����د ي��رف�����س ت��ط��ب��ي��ق ال��ك��ام��ريا 

اأحياناً. التقاط ال�ضور 

بدرجة  اآي��ف��ون  هاتف  ح��رارة  ترتفع  عندما 

ك��ب��رية ع��ل��ى ���ض��ب��ي��ل امل���ث���ال ي��ظ��ه��ر حت��ذي��ر اأن���ه 

با�ضتثناء  مكاملات-  اأي  اإج��راء  من  تتمكن  “لن 
م���ك���امل���ات ال����ط����وارئ- ح��ت��ى ت��ن��خ��ف�����س ح����رارة 

الن�ضائح  بع�س  ل��ك  �ضنقدم  لذلك  الهاتف”، 

حلماية هاتف اآيفون من ال�ضخونة املفرطة.

ملاذا ترتفع حرارة هاتف اآيفون؟

اإذا كان الطق�س حاراً للغاية وتركت هاتفك 

�ضيارتك،  اأو داخل  املبا�ضرة  ال�ضم�س  اأ�ضعة  اأمام 

ف�ضوف ترتفع حرارته على االأرجح، وميكن اأن 

ُي�ضّغل  هاتفك  ك��ان  ح��ال  يف  اأي�ضاً  ه��ذا  يحدث 

جم��م��وع��ة وظ���ائ���ف ت�����ض��ت��ه��ل��ك ط���اق���ة امل��ع��ال��ج 

بكثافة بينما اجلهاز يف مواجهة اأ�ضعة ال�ضم�س 

االألعاب،  ذلك  وي�ضمل  طويلة،  لفرتٍة  املبا�ضرة 

اأو بث مقاطع فيديو عالية الدقة، اأو ا�ضتخدام 

التطبيقات يف  كبري من  عدد  فتح  اأو   ،GPS
اآن واحد، الأن هذا يجعل الهاتف يعمل بطاقٍة 

اأكر ويولد حرارة اأكر.

اأو  ق���دمي���ة  ب���ط���اري���ت���ك  ك���ان���ت  اإذا  اأي���������ض����اً 

اإن��ت��اج��ه��ا  م��ع��ط��وب��ة، ف��م��ن امل��ح��ت��م��ل اأن ي��ك��ون 

تفريغها  اإىل  �ضيوؤدي  للطاقة غري مت�ضق، مما 

حلرارٍة كبرية تزيد هاتفك �ضخونة. 

املفتوحة التطبيقات  اأغلق 

اأح���م���ال امل��ع��ال��ج  مي��ك��ن اأن ي�����وؤدي ت��خ��ف��ي��ف 

وا�ضتنزاف  زائ��دة  ح��رارٍة  توليد  من  منعه  اإىل 

�ضريعاً.  البطارية 

اأعد ت�شغيل الهاتف 

اأو  ال��وق��ت  م��ن  م��ا يكفي  ل��دي��ك  اإذا مل يكن 

فيمكنك  التطبيقات،  جميع  الإغ���اق  ال�ضر 

اإعادة ت�ضغيل الهاتف بكل ب�ضاطة، مما �ضيوؤدي 

اإىل اإغاق جميع التطبيقات املفتوحة.

من  اآي��ف��ون  ه��وات��ف  ت�ضغيل  اإع���ادة  ت�ضتطيع 

طراز اآيفون X اأو االأحدث بالطريقة التالية:

اجلانبي  الت�ضغيل  زر  على  م��ط��واًل  ا�ضغط 

ثوان  لب�ضع  ال�ضوت  م�ضتوى  زري  من  اأي  مع 

يف  الت�ضغيل  اإيقاف  مترير  �ضريط  يظهر  حتى 

ال�ضا�ضة. اأعلى 

ا�ضغط على زر الت�ضغيل يف �ضريط التمرير 

وا�ضحبه اإىل اليمني.

اترك هاتفك لب�ضع دقائق حتى يرد.

اجلانبي  الت�ضغيل  زر  على  م��ط��واًل  ا�ضغط 

ل��ب�����ض��ع ث������وان ح���ت���ى ي��ظ��ه��ر ����ض���ع���ار اآب������ل ع��ل��ى 

ال�ضا�ضة.

وت�����ض��ت��ط��ي��ع اإع�����ادة ت�����ض��غ��ي��ل ه���وات���ف اآي��ف��ون 

اأق��دم  اأو   ،8 اآي��ف��ون  اأو   ،SE اآي��ف��ون  م��ن ط���راز 

التالية: بالطريقة 

اجلانبي  الت�ضغيل  زر  على  م��ط��واًل  ا�ضغط 

اإيقاف  �ضريط مترير  يظهر  ثوان حتى  لب�ضع 

اأعلى ال�ضا�ضة. الت�ضغيل يف 

ا�ضغط على زر الت�ضغيل يف �ضريط التمرير 

وا�ضحبه اإىل اليمني.

امنح هاتفك ب�ضع دقائق حتى يرد.

اجلانبي  الت�ضغيل  زر  على  م��ط��واًل  ا�ضغط 

ل��ب�����ض��ع ث������وان ح���ت���ى ي��ظ��ه��ر ����ض���ع���ار اآب������ل ع��ل��ى 

ال�ضا�ضة.

انزع جراب الهاتف وقم بتهويته

مي��ك��ن��ك ن���زع ج���راب ال��ه��ات��ف ل��زي��ادة تدفق 

وميكنك  ل��ي��رد،  تنتظره  بينما  اإل��ي��ه،  ال��ه��واء 

لطرد  مكيف  اأو  مروحة  اأم��ام  بو�ضعه  تهويته 

خدمة  ق�ضم  ذك��ر  ك��م��ا  اأ���ض��رع،  ب�ضكل  احل����رارة 

الدعم يف املوقع الر�ضمي ل�ضركة اآبل.

احل���رارة،  م�ضدر  ع��ن  تبعده  اأن  املهم  وم��ن 

�ضيارة  اأو داخل  ال�ضم�س  اأ�ضعة  اأكان حتت  �ضواء 

و�ضادة  اأ�ضفل  اأو  �ضاخن  بجوار جهاز  اأو  �ضاخنة 

اأو غريها من االأمور.

توقف عن �شحن الهاتف 

ب�����ض��دة  اآي���ف���ون  ارت��ف��ع��ت ح�����رارة ه���ات���ف  اإذا 

فوراً.  القاب�س  عن  ف�ضله  فيجب  �ضحنه،  اأثناء 

اأثناء  قليًا  دافئاً  الهاتف  اأ�ضبح  اإذا  باأ�س  وال 

ال�ضحن، لكن عليك ف�ضله عن القاب�س يف حال 

كما  معها،  مل�ضه  ميكن  ال  بدرجة  �ضاخناً  اأ�ضبح 

 AVG Technologies م��وق��ع  ن�ضح 

التكنولوجي.

ث هاتفك با�شتمرار حِدّ

اإ�ضدار  احر�س على ت�ضغيل هاتفك باأحدث 

من نظام ت�ضغيل iOS، الأنه ي�ضيف حت�ضينات 

�ضخونته  مت��ن��ع  اأن  ميكنها  ال��ه��ات��ف  اأداء  اإىل 

الهاتف،  لتطبيقات  بالن�ضبة  وكذلك  املفرطة. 

اإذ ق���د حت���ت���وي ع��ل��ى ت�����ض��ح��ي��ح��ات ل��اأخ��ط��اء 

االأداء  يف  م�ضكات  ُت�ضّبب  قد  التي  الرجمية 

وتزيد االأحمال على معالج الهاتف.

قلل املهام التي ت�شتهلك املعالج بكثافة

اأك���ر من  ي�����ض��خ��ن  ه��ات��ف��ك  اأن  اإذا الح��ظ��ت 

االألعاب  مثل  بعينها،  مهام  تاأدية  اأثناء  ال��ازم 

ث��اث��ي��ة االأب����ع����اد، ف���رمب���ا ع��ل��ي��ك ت��ق��ل��ي��ل ه��ذه 

النوعية من املهام.

التلقائي ال�شطوع  ا�شتخدم خا�شية 

ب�����ض��دة،  ال�����ض��ا���ض��ة  ���ض��ط��وع  اإذا رف��ع��ت درج����ة 

ورفع  بطاريتك  ا�ضتنزاف  اإىل  ذلك  يوؤدي  فقد 

حرارة هاتفك.

ومن ح�ضن احلظ اأن هواتف اآيفون حتتوي 

ل�ضطوع  التلقائي  بال�ضبط  ي�ضمح  اإع��داٍد  على 

واإليك  املحيطة.  ال��ظ��روف  على  بناًء  ال�ضا�ضة 

تفعيلها: طريقة 

 لماذا ترتفع حرارة هاتف آيفون بشكٍل مفرط؟ إليك حلول 
إصالح المشكلة

هياكل عظمية لوحوش مخيفة وبقايا مخلوقات غريبة حيرت العالم.. 
مجموعة ميرلين الغامضة

البلد-وكاالت نب�ض 
 

ت��ت��واج��د يف متحف  م��ريل��ني  جم��م��وع��ة 

غام�س وغريب يف قلب لندن، يحوي بقايا 

واأ�ضطورية  غريبة  لكائنات  عظمية  هياكل 

ك���ت���ب االأح����ي����اء وال��ت�����ض��ن��ي��ف��ات  ت����رد يف  مل 

البيولوجية، ترى فيه بقايا حمنطة لكائن 

جمَنّح ي�ضبه اجلنيات يف االأ�ضاطري الغربية، 

اأنيابها  متتد  جمجمة  بها  اأخ���رى  وواج��ه��ة 

مل�ضا�س  تنتمي  اإن��ه��ا  وي��ق��ال  خميف،  ب�ضكل 

دماء، بجانب هيكل عظمي لطفل يرز من 

عظمي  “هيكل  ا�ضم  حتت  قرنان  جمجمته 

ل�ضيطان”.

والغام�ضة،  الغريبة  املحتويات  هذه  كل 

وال��ت��ي اأث����ارت ت�����ض��اوؤالت ك��ب��رية ت��ع��ود ق�ضة 

ُه���دم  ع��ن��دم��ا   ،2006 ع����ام  اإىل  اك��ت�����ض��اف��ه��ا 

اأح���د امل��ن��ازل ال��ق��دمي��ة ال���ذي ق��ب��ع يف قبوه 

�ضناديق خ�ضبية مغلقة، مليئة بهذه البقايا 

االكت�ضاف  ه��ذا  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن  وال��ع��ي��ن��ات، 

الغام�س  ال��رج��ل  ق�����ض��ة  ان��ت�����ض��رت  ال��غ��ري��ب 

فما  مريلني”.  ث��ي��ودور  “توما�س  وراءه���ا: 

اأو جم��م��وع��ة مريلني  ���ض��ن��ادي��ق  ق�����ض��ة  ه��ي 

يف  �ضنعرفه  ما  هذا  حقيقتها؟  وما  املرعبة، 

تقريرنا.

ان��ت�����ض��ار جم��م��وع��ة  وراء  ال��ق�����ض��ة  ت���ب���داأ 

ال��رواي��ات  اأغ��ل��ب  ت��وم��ا���س م��ريل��ني، بح�ضب 

اأح��د  ك��ان  اآن��ف��اً، عندما  ُذك��ر  2006 كما  ع��ام 

الهدم،  لندن على و�ضك  القدمية يف  املنازل 

ه���ذا امل��ن��زل ك���ان م��ل��ك��اً الإح����دى امل��وؤ���ض�����ض��ات 

اخل��ريي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى دار اأي���ت���ام ك��ب��رية، 

فاأرادت املوؤ�ض�ضة هدمه لبناء مبنى جديد.

ول���ك���ن ع���م���ال ال����ه����دم ف���وج���ئ���وا ب���وج���ود 

جم���م���وع���ة ك���ب���رية م����ن ال�������ض���ن���ادي���ق ال��ت��ي 

ثم  وم��ن  املرعبة،  البقايا  ه��ذه  على  احتوت 

ال�ضحف  بع�س  يف  اآن��ذاك  االأخ��ب��ار  انت�ضرت 

مرتو  مثل  بريطانيا  يف  االنت�ضار  حم��دودة 

ثم   ،Ufunk االأخبار  وموقع   Metro
ال��ظ��واه��ر اخل��ارق��ة  اه��ت��م��ام متابعي  ج��ذب��ت 

التي  الق�ضة  ظهرت  ثم  الطبيعة،  وراء  وما 

ق�ضة  اأال وهي  اأك��ر غمو�ضاً؛  االأم��ر  جعلت 

ال�ضخ�س الذي كان ميتلك املنزل. 

ا�ضم توما�س ثيودور مريلني فجاأة  ظهر 

يت�ضَنّ  مل  وال��ذي  املجموعة،  بهذه  مقرتناً 

�ضخ�ضيته  اأ����ض���ول  م��ن  ال��ت��اأك��د  ل��ل��ك��ث��ريي��ن 

اآن����ذاك، ول��ك��ن ق��ي��ل اإن���ه رج��ل غ��ام�����س ُول��د 

اأ���ض��ب��اه  ل��ف��رع م��ن  1782، وك���ان دار����ض���اً  ع���ام 

 ،Cryptid ال��ك��ري��ب��ت��د  ُي���دع���ى  ال���ع���ل���وم 

ال��ك��ائ��ن��ات  اإىل  ي�ضري  ال���ذي  امل�ضطلح  وه���و 

امليثولوجيا  اإىل  تنتمي  وال��ت��ي  امل��ن��ق��ر���ض��ة، 

والتي  احليوان،  ململكة  منها  اأكر  اخليالية 

مل يعر على اإثبات وجودها.

عمره  ق�ضى  اإن���ه  قيل  الغام�س  ال��رج��ل 

واأن��ه  الكريبتيدات،  ع��ن  البحث  يف  باأكمله 

اأب���ق���ى اك��ت�����ض��اف��ات��ه ع���ن امل��ج��ت��م��ع ����ض���راً، ويف 

اإنه �ضافر اإىل  اأقوال اأخرى لاأ�ضطورة قيل 

املجموعة،  ه��ذه  لعر�س  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 

ول��ك��ن��ه��ا مل ت��ل��َق اأي اه��ت��م��ام، ف��ع��اد ب��ه��ا اإىل 

بريطانيا حيث حفظها يف قبوه.

ه����ذا  ت�����اري�����خ  اأن  ه�����و  غ�����راب�����ة  االأك���������ر 

غري  بالتناق�ضات  وم��ل��يء  غام�س  ال��رج��ل 

ُولد  اأن��ه  �ضريته  يف  ورد  فبينما  العقانية، 

يف 1782 ثم ق�ضى طفولة �ضغوفة بالكائنات 

اخل���ارق���ة واالأ���ض��ط��وري��ة وع��ا���س م��ع وال���ده 

امللكي  اجلي�س  يف  كبرياً  �ضابطاً  ك��ان  ال��ذي 

الريطاين،

اأم��ري��ك��ا  اإىل  رح��ل��ت��ه  اأن  ���ض��ريت��ه  يف  وورد 

لعر�س تلك الكائنات كانت عام 1899؛ اأي اأنه 

�ضافر اإىل اأمريكا وعمره 107 اأعوام تقريباً!

مريلني/ م���ت���ح���ف  يف  غ����ري����ب  ك����ائ����ن   

merrylin museum
اأي�ضاً يف �ضرية توما�س  الغرائب  من بني 

مدة  اختفائه  بعد  للظهور  عاد  اأنه  مريلني 

وقيل  ب�ضحة جيدة،  عاماً   40 يقرب من  ما 

اإن ج��ريان��ه ال��ق��دام��ى يف ل��ن��دن ���ض��اه��دوه يف 

وهو  الع�ضرين  القرن  اأربعينيات  يف  منزله 

ك��اأن��ه يف ري��ع��ان  ي��ب��دو  ب�ضحة ج��ي��دة، وك���ان 

20 عاماً حتى  �ضبابه، ثم عكف يف بيته مدة 

ال�ضتينيات. اختفى نهائياً يف 

اأثارت الده�ضة املجموعة الغريبة التي 

اأثارت جمموعة توما�س مريلني  اأن  بعد 

انتقلت  وال��ت�����ض��اوؤالت،  وال��ده�����ض��ة  ال��ف�����ض��ول 

اإىل  اأحد املتاحف اخلا�ضة، والذي ُدعي  اإىل 

من  وك���ان  املت�ضككني،  م��ن  ال��ع��دي��د  زي��ارت��ه 

اخت�ضه  ال��ت��ي   Alex CF امل�����ض��ور  بينهم 

امل���ت���ح���ف- ع��ل��ى ح�����ض��ب ق���ول���ه- مب��ج��م��وع��ة 

ك���ب���رية م���ن ال�����ض��ور احل�����ض��ري��ة ل��ل��ك��ائ��ن��ات 

الغريبة، وكان من  املجموعة  التي وردت يف 

اأبرزها واأكرها اإثارة للخوف:

يف  ب��ق��رن��ني  لطفل  ك��ام��ل  عظمي  هيكل   

 merrylin museum ج��م��ج��م��ت��ه 

حم���ن���ط���ة،  م����وم����ي����اء  اأو  ع����ظ����م����ي،  ه���ي���ك���ل 

 merrylin ��ح  ق���زم جم��َنّ ب�����ض��ري  ل��ك��ائ��ن 

ب�����ارزة  ب���اأن���ي���اب  ج��م��ج��م��ة   museum
 merrylin museum مل�ضا�س دماء

 merrylin لتنني  حمنط  ك��ام��ل  ج�ضم 

ُع��رف  لكائن  حمنط  راأ����س   museum
امل�����ض��ت��ذئ��ب  اأو  ب������امل������ذوؤوب  االأ�����ض����اط����ري  يف 

merrylin museum
وغ��ريه��ا م��ن اخل����وارق وال��ك��ائ��ن��ات التي 

م�����اأت ج��ن��ب��ات امل��ت��ح��ف ال�����ض��غ��ري، وال��ت��ي 

20 و90 �ضم،  ال���� ب��ني  اأط��وال��ه��ا م��ا  تنوعت يف 

التي  االأ���ض��ط��وري��ة  االأ���ض��ل��ح��ة  بع�س  ب��ج��وار 

ال��دم��اء  م�ضا�ضي  لقتل  اأ���ض��ل��ح��ة  اإن��ه��ا  ق��ي��ل 

تظهر  التي  تلك  كثرياً  ت�ضبه  وامل�ضتذئبني، 

يف اأف������ام ال���رع���ب واخل����ي����ال ال��ع��ل��م��ي م��ن 

الفيكتورية. احلقبة 

جاء يف بع�س املدونات حمدودة االنت�ضار 

اخليالية  والق�ض�س  االأ�ضاطري  تروج  والتي 

اأن جم��م��وع��ة م��ريل��ني ه��ي مل��ح��ة م��ن ع��امل 

االطاع  للب�ضر جميعهم  يت�ضنى  ال  غام�س 

عليه، واأن كل ما جاء يف هذه املجموعة من 

لي�س  االأمر  ولكن  حقيقية،  وحفريات  بقايا 

. حقيقياً

اأب��رزه��م  ك���ان  اأك���ر م��ن م�����ض��در  بح�ضب 

ك�ضف  يف  امل��ت��خ�����ض�����س   Snopes م���وق���ع 

اأورد يف  ال�����ض��ائ��ع��ة،  االأم������ور  ع���ن  احل��ق��ائ��ق 

جمموعة  وراء  ال��ذي  ال�ضخ�س  اأن  تقريره 

الفنان   Alex Cf ه��و  وامل��ت��ح��ف  ال�����ض��ور، 

وامل�����ض��ور ال���ري���ط���اين، ال����ذي ق���ام ب��ت��األ��ي��ف 

االأ�ضلية  الق�ضة  فيها  مبا  باأكملها  الق�ضة 

ل��ل�����ض��ري ت��وم��ا���س ث���ي���ودور م���ريل���ني- ال���ذي 

م��و���ض��وع��ات  اإل���ي���ه يف  اإ�����ض����ارة  اأي  ت���وج���د  ال 

امل��ع��ارف  دوائ����ر  اأو  ال�ضخ�ضية  ال��ت��ع��ري��ف��ات 

اأ�ضهمت يف  التي  الغريبة  العلمية- وحكايته 

للق�ضة. الرتويج 

ب���ج���وار راأي ال��ك��ث��ري م���ن اخل���راء   ه���ذا 

بالفح�س الب�ضري التقليدي؛ اأن اأغلب هذه 

البقايا املرعبة ال تتعدى كونها اأعمااًل فنية 

مع  وتت�ضابه  ب��راع��ة،  وم�ضنوعة  منحوتة 

هوليوود  ا�ضتوديوهات  ت�ضنعها  التي  تلك 

اأن  لاأفام واالأعمال الفنية اخليالية، كما 

حقيقة  يف  �ضككت  التي  االأ���ض��ب��اب  اأب��رز  اأح��د 

املجموعة كان عدم اإتاحة املتحف للدار�ضني 

االأكادمييني لفح�س عينات من هذه البقايا 

بحجة عدم تعري�ضها للتلف، وهو ما ُي�ضهم 

املتحف  واليوم  اأنها غري حقيقية.  تاأكيد  يف 

ال���ذي ي��ح��ت��وى ع��ل��ى ه���ذه ال��ع��ي��ن��ات مفتوح 

بع�س  يعر�س  موقع  ول��ه  لندن،  يف  للزيارة 

ال  بالطبع  اأم���ر  وه��و  للبيع؛  العينات  ه��ذه 

وج��ود  على  ح��ي��اً  دل��ي��ًا  كونها  �ضحة  يثبت 

كائنات خارقة، واإال لو كانت كذلك ملا بقيت 

امليثولوجيا  وتاريخ  احليوان  علوم  موازين 

على حالها.

   رئيس مرصد مؤشر المستقبل اإلقتصادي
anwar.aak@gmail.com

َدعوة للَعَمل َنحو َتعزيز 
الَمنظوَمة الِغذاِئّية الُمسَتدامة 

االأزم��ة  عن  الناجتة  واملُ��ه��ّددات  للَمخاِطر  العامل  ق��ادة  وحَت�ّضب  اإ�ضَت�ضعر  َزم��ن  منُذ 

ا�ضتجابة   ، العامل  ُدول  ُمعظم  ِلَتطال  وامتدداتها  االأوج��ه  املتعددة  املتفاقمة  الغذائية 

علن من اأمريكا بتاريخ 19 اأي��ار2022 ،  َبيان خارطة طريق 
ُ
ط يف اإدارة االأزمة ، اأ والَتحوُّ

االأمن الغذائي العاملي ب�ضفتها رئي�ضة لاإجتماع الوزاري العاملي لاأمن الغذائي الذي 

ُعقد يف َمقر االأمم املتحدة ، واأّيدته حتى اليوم 92 دولة من �ضمنها االأردن ، عن َتاأكيد 

اإلتزام الدول بالعمل ب�ضكل طارئ وعلى نطاق وا�ضع وبالتناغم لاإ�ضتجابة لاإحتياجات 

املُلّحة لاأمن الِغذائي والتغذية ، بتقدمي امل�ضاعدة االإن�ضانية الفورّية ملايني االأ�ضخا�س 

الذين يعي�ضون يف ظروف معي�ضّية �ضعبة يف العامل ، ُي�ضري التقرير العاملي للعام 2022 

اأن عدد َمن ُيعانون من  اأزم��ات الغذاء ُي�ضري اإىل  ب�ضاأن  ِبقلق باِلغ  والذي �ضدر موؤخراً 

2019 حتى  135 مليوناً يف العام  اإرتفع ب�ضكل كبري من  انعدام االأمن الغذائي احلاّد قد 

193 مليونا يف العام 2021. تبدو توُقعات االأمن الغذائي للعام 2022 وما بعده قامتة نظراً 

د و تزاُيد ال�ضراعات واالأح��داث املتطرفة ، وتكلفة االإنتقال  اإىل عوامل َتعمل على جتدُّ

فرتات  مثل   ، باملناخ  ال�ضلة  ذات  واإنعكا�ضاتها   )اخل�ضراء(  النظيفة  االإقت�ضادات  اإىل 

يعاين  العامل  ، الزال  االإقت�ضادية  واالأزم��ات   ، املياه  اأزم��ه  وتزايد  والفي�ضانات  اجلفاف 

من اآثار جائحة كورونا على �ُضبل العي�س والدخل واأ�ضعار الغذاء، وعدد من التهديدات 

ليزيد  اأوكرانيا  يف  والغرب  رو�ضيا  حرب  حالة  وَتِبعها   . الزراعية  للمحا�ضيل  االأخ��رى 

اأمدها طويل  اأ�ضًا واملُوؤ�ضرات باأن  املُ��رتّدي  اأّدى اإىل تفاقم هذا الو�ضع  اإذ   ، ِبلة  الطني 

وباأقل تقدير هو مبثابة اإعان عن عودة احلرب الباردة .

 امل�ضوؤولية َت�ضَتوِجب العمل اجلماعي على م�ضتويات متنوعة من كاّفة الدول االأع�ضاء 

واالأو���ض��اط  امل���دين  وال��ق��ط��اع اخل��ا���س واملجتمع  ال��دول��ي��ة  واملُ��ن��ظ��م��ات  املتحدة  االأمم  يف 

االأكادميية اإىل تقدمي الدعم العاجل لاإ�ضتجابة حلاالت الطوارئ لتلبية االإحتياجات 

اأكر  ُهم  مِلَ��ن  �ضّيما  ال  وُم�ضتدامة،  َمِرنة  غذائية  اأنظمة  ِبناء  على  والرَتكيز  االإن�ضانية 

عر�ضة  لاإ�ضطرابات االإجتماعية الإنعدام االأمن الغذائي. االأ�ضبوع املا�ضي كانت ُمبادرة 

جمموعة الدول ال�ضناعّية ال�َضبع بقيادة اأملانيا بُجهود َنحَو حتديد االأولويات واالإ�ضتجابة 

الأزمة االأمن الغذائي العاملية املتزايدة ، واأهمها )ت�ضكيل حتاُلف عاملي لاأمن الغذائي( و 

ل اإليه �ضابقاً.   جَتديد اإتفاق الُدول ال�َضبع ِب�ضاأن منع املجاعة الذي مت التو�ضُّ

االأردن ُيدرك اأهمية الِقيام مُببادرات وُجهد �ضيا�ضي عربي  للعمل نحو تعزيز اإلتزام  

خراتها  بني  باحل�ضد  الدولية  و  العربية  املالية  واملُوؤ�ض�ضات  العربية  التنمية  �ضناديق 

املُعر�ضة  للبلدان  ال�ضريع  وامل��ايل  التقني  الّدعم  زي��ادة  اأج��ل  ِمن  التمويلية  وقدراتها  و 

الأزم��ة االأم��ن الغذائي و زي��ادة االإنتاج الزراعي املحلي والعمل على �ضامة االإم��داد يف 

كافة  البلدان ، مبا يتما�ضى مع االإنتقال اإىل اأنظمة غذائية م�ضتدامة . و َت�ضمني هذه 

االإلتزامات يف ُخطة عمل املوؤ�ض�ضات وتعزيز ال�ضراكة املتعددة االأط��راف  ملُعاجلة انعدام 

َدمات االإقت�ضاد الُكلي  االأمن الغذائي. ُيدرك ُخراء االإقت�ضاد ال�ضيا�ضي اأن تاأثريات �ضَ

تهدد االأمن الغذائي العاملي على االأمد الق�ضري ويف امل�ضتقبل اأي�ضاً ، خا�ضة الُدول التي 

لل�ضدمات  املُركّبة  االآث��ار  ذات   ) )الفقرية  ال�ضّيقة  واالإمكانيات  امل��وارد  �ُضّح  ِمن  ُتعاين 

التاريخّية املُتعددة والتي يتعّر�س فيها اأكر عدد من النا�س لَتهديد مبا�ضر ب�ضبب اإنعدام 

االأمن الغذائي واإنعكا�ُضه على حالة االإ�ضتقرار االإجتماعي وال�ضيا�ضي  .

  ميكننا يف االأردن نظراً ما لدينا موارد متاحة بزيادة اإنتاج االأ�ضمدة ُموؤقتا لَتعوي�س 

الَنق�س ودعم اإبتكارات االأ�ضمدة والرَتويج الأ�ضاليب تعزيز كفاءة االأ�ضمدة واالإ�ضتثمار يف 

َتنويع االإنتاج امل�ضتدام لاأ�ضمدة وزيادة ا�ضتخدام املُخّلفات كاأ�ضمدة خللق اأطول �ضل�ضلة 

اجلهود  تكثيف  الزمن  عن�ضر  اأهمية   ُنغِفل  وال  الرئي�ضي.  املدخل  لهذا  توريد  مرونة 

لدعم التحّول امل�ضتدام للزراعة والُنظم الغذائية جلعلها اأكر مرونة وتوفراً للمزارعني 

اأ�ضحاب االأماك ال�ضغرية وتعزيز الُبنية التحتّية والّدعم اللوِج�ضتي واالإبتكار الازم 

للزراعة وتخزين الغذاء وتوزيعه ، وتطوير قطاع الزراعة والُنظم الغذائية. ويجب علينا 

اأن َنعمل ب�ضكل جماعي ِمن اأجل مواجهة الَتهديد الاِحق الإنتاج الغذاء ، بالعمل على 

الغذائي  اأمِننا  وحماية  مود  ال�ضُ على  والُقدرة  الزراعّية  القدرات  يف  االإ�ضتثمارات  زيادة 

والتغذية والّرفاه واحلفاظ على امل�ضاركة ال�ضيا�ضية االإقليمية و العاملية رفيعة امل�ضتوى 

ب�ضاأن هذه الق�ضايا احلرجة ، وَنح�ِضد الّدعم على تكوين  موارد اإ�ضافية لتنفيذ خارطة 

ز على امل�ضتوى الَقطري اأمراً اأ�ضا�ضياً  الطريق هذه على اأ�ضا�س عاجل. ُيعد التن�ضيق املُعزِّ

، مِبا يف ذلك ح�ضولنا على  دعم عمل جمموعة االأزمات الدولية يف البلدان ال�ضريكة. 

املطلوب م�ضاعفة جهود احلكومة  يف هذا ال�ضدد، مبا يف ذلك من ِخال تعزيز فهمنا 

واإدراكنا ملُ�ضَتخل�س التقارير املتعلقة باالإجراءات والتاأثريات على االأر�س لتجُنب املزيد 

من ال�ضدمات واملخاطر االإجتماعية واالإقت�ضادية.

املنظومة  َتعزيز  َن��ح��َو  وطنية  ُخ��ط��ة  ت�ضكيل  احلكومة  ُت��وؤ���ض��ر  ال��ط��ارئ��ة  احل��اج��ة  اإن 

الذاتية  الُقدرة  ِبناء  َتَتطّلب   ، واالإ�ضتجابة  والوقاية  االإ�ضتعداد  ِمن  املُ�ضتدامة  الغذائّية 

، وَدعم احلماية االإجتماعية و�َضبكات االأمان، وتعزيز الُنظم الغذائية امل�ضتدامة واملرنة 

 2030 للعام  امل�ضتدامة  للتنمية  املتحدة  االأمم  اأه��داف خطة  مع  يتما�ضى  وال�ضاملة مبا 

من  اأ�ضا�ضي  كُعن�ضر  الغذائي  االأم��ن  ُمعاجلة  اإىل  ونتطّلع  امل�ضتدامة  التنمية  واأه��داف 

حتفيز  َنحو  احلكومة  َت�ضجيع   . والبيئية  واالإقت�ضادية  االإجتماعية  التنمية  عنا�ضر 

املبادرين من كافة الفعاليات الوطنية املختلفة ، التي ِمن الواجب اإتخاذها يف هذا ال�ضدد، 

نحو تعزيز ُنظم االأغذية الزراعية واأنظمة ال�ضحة واحلماية االإجتماعية لت�ضريع تنمية 

راأ�س املال الب�ضري واالإجتماعي واالإقت�ضادي ، واالإحاطة علماً و االإ�ضتفادة من العديد 

من املبادرات الدولية االأخرى وتعزيز املُتون والقدرات الوطنية الغذائية والزراعية .
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