
  أهمية مواصلة تقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل أي عقبات تواجههم
  القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدبلوماسية األردنية

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

11 وفاة و2447 إصابة بـ »كورونا« 

 األرصاد الجوية: توقع تساقط 
الثلوج األربعاء على المرتفعات 

فوق 900 متر

االثنني   3  رجب   1442 هـ  - املوافق  15  �شباط  2021 م - العدد  5605    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

اجتمع برؤساء البعثات الدبلوماسية األردنية

الملك : ضرورة توفير الرعاية 
للمواطنين األردنيين في الخارج

االنباط-وكاالت

مل   ،  1967 ع������ام  ح�����زي�����ران  ن���ك�������س���ة  م���ن���ذ 

ي��ت��وق��ف االح��ت��ال ع��ن ا���س��ت��ه��داف ق��ري��ة عني 

ال��ب��ي�����س��اء احل���دودي���ة يف االغ�����وار ال�����س��م��ال��ي��ة، 

والرتحيل  والتدمري  الهدم  �سيا�سات  فمار�س 

ما  القرية  اه��ايل  لكن  والتعطي�س،  واحل�سار 

عن  دفاعا  اليومية  معركتهم  يخو�سون  زال��وا 

اأر���س��ه��م وح��ي��ات��ه��م وك��رام��ت��ه��م رغ���م احل�����س��ار 

امل�ستمر وافتقار قريتهم للعديد من اخلدمات 

خا�سة على �سعيد البنية التحتية .

االردن  نهر  ح��دود  على  البي�ساء  عني  تقع 

من الناحية ال�سرقية ومتتد اأرا�سيها اخل�سبة 

يف الداخل الفل�سطيني ، وتعترب حدودية تبعد 

23 كيلو مرتا وعن مدينة  عن مدينة طوبا�س 

املحلي  املجل�س  رئي�س  ويقول   . كيلو   42 جنني 

تعداد  يبلغ  التي  القرية  ب��اأن  فقها،  م�سطفى 

منطقة  من  عائات  عدة  منهم   1800 �سكانها 

ب��ي�����س��ان جل����اأت ال��ي��ه��ا خ���ال ن��ك��ب��ة ع���ام 1948، 

ومدينة  ال�سامرية  قرية  ال�سمال  من  يحدها 

ال�سرق  الغرب قرية بردلة، ومن  بي�سان، ومن 

وحمامات  املالح  واد  اجلنوب  ومن  االردن  نهر 

امل���ال���ح . ط����وال ح��ي��ات��ه��م مل ت��ت��غ��ري م��ق��وم��ات 

�سكان  اعتمد  حيث  فقها،  بح�سب  معي�ستهم، 

ع���ني ال��ب��ي�����س��اء ب�����س��ك��ل اأ���س��ا���س ع��ل��ى ال���زراع���ة 

بزراعة  قدمياً  وا�ستهرت  احليوانية،  وال��روة 

الذي  ب�سكل خا�س  وال�سمام  احلبوب والبطيخ 

كان ي�سدر للدول العربية .

التفا�صيل �ص »8«

»عين البيضاء« .. قرية يستهدفها االحتالل منذ 1967 في اطار 
حربه على االغوار

الحواتمة: الملك يعتز بجهود األمن العام 
والدفاع المدني األمنية واإلنسانية

 النواب يشرع بمناقشة قانوني الموازنة العامة 
والوحدات الحكومية

 االنباط-عمان

 اأك�����د م���دي���ر االأم�����ن ال���ع���ام، ال���ل���واء ال��رك��ن 

ح�����س��ني احل���وامت���ة، اأن م��دي��ري��ة االأم����ن ال��ع��ام، 

ت��ه��دف ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال������روؤى امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة، يف 

تعزيز جودة اخلدمة االأمنية ورفع �سوية االأداء 

على  م��ل��م��و���س��اً  واق��ع��اً  ينعك�س  ومب���ا  والتن�سيق 

املقدمة  واالإن�سانية  االأمنية  اخل��دم��ات  طبيعة 

للمواطنني.

ون��ق��ل ال���ل���واء، خ���ال ل��ق��ائ��ه، ام�����س االأح����د، 

امل��دين،  وال��دف��اع  ال�سرطة  يف  واملديرين  ال��ق��ادة 

ال��ث��اين، القائد  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل  حت��ي��ات ج��ال��ة 

االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، واع����ت����زاز ج��ال��ت��ه 

امل��دين  وال��دف��اع  ال��ع��ام  االأم���ن  منت�سبي  بجهود 

االأمنية واالإن�سانية يف �سبيل حفظ اأمن املواطن 

واملجتمع وتقدمي اأف�سل اخلدمات لهم.

واجبة  م�سوؤولية  ب��اأدائ��ن��ا  االرت��ق��اء  اأن  واأك���د 

ال��ت��ن��ف��ي��ذ وت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ن��ا ج��م��ي��ع��اً يف ك��اف��ة 

من  االنتهاء  اأن  اإىل  الفتاً  وامل�ستويات،  امل��واق��ع 

التحديث  من  م�سرية  بدء  د�سن  الدمج  عملية 

لكافة مناحي اخلدمة  والتطوير ت�سمل تقييماً 

املواطنني. للت�سهيل على  اإيجاباً  وتعزيزها 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان         

االأحد،  ام�س  النواب يف جل�سته  بداأ جمل�س   

وح�سور  العودات،  املنعم  عبد  املحامي  برئا�سة 

وهيئة  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س 

امل��وازن��ة  ق��ان��وين  م�سروعي  مبناق�سة  ال����وزارة، 

لل�سنة  احلكومية  الوحدات  وم��وازن��ات  العامة، 

.2021 املالية 

وك����ان����ت ال���ل���ج���ن���ة امل���ال���ي���ة ال���ن���ي���اب���ي���ة اأق�����رت 

ا�ستمرت  مناق�سات  بعد  القانونني،  م�سروعي 

مل����دة 3 اأ����س���اب���ي���ع، م����ق����ررًة ت��خ��ف��ي�����س ال��ن��ف��ق��ات 

16 تو�سية  دينار، اىل جانب  148 مليون  بواقع 

للحكومة.

يف  من����و  حت���ق���ي���ق   2021 م�����وازن�����ة  وت���ت���وق���ع 

العجز  تقدير  مع  باملئة،   2.5 بن�سبة  االقت�ساد 

 2.1 مع  مقارنة  املنح،  بعد  دينار  مليار   2.05 ب� 

ب�  النفقات  واإجمايل  املا�سي،  العام  دينار  مليار 

9.36 مليار دينار  9.93 مليار دينار، مقارنًة مع 

املا�سي. العام 

مليار   7.8 املتوقعة  االإي����رادات  قيمة  وتبلغ 

 ،2020 ع��ام  دينار  مليار   7.2 مع  مقارنة  دي��ن��ار، 

كما تتوقع موازنة العام احلايل، انخفا�س املنح 

اخلارجية .

التفا�صيل �ص »4«

 وزارة الصحة تتسلم مركبتين 
مبردتين و15 أخرى لنقل المطاعيم

 تجارة االردن تدعو ألخذ االحتياطات 
خالل الظروف الجوية 

 تطوير االداء المؤسسي تؤكد 
أهمية الدليل االرشادي لسياسة 

تقييم األثر

االبناء يقودون الجزيرة نحو 
النهاية الحزينة !!

 االنباط-عمان

مربدتني  مركبتني  ال�سحة  وزارة  ت�سّلمت   

املطاعيم  وتو�سيل  لنقل  �سغرية  �سيارة  و15 

ال��روت��ي��ن��ي��ة وم��ط��اع��ي��م )ك���وف���ي���د-19( وف���رق 

للك�سف  فح�س  األف  و200  اجلوالة،  التطعيم 

ال�����س��ري��ع ع���ن ف���ريو����س ك���ورون���ا، وذل����ك دع��م��اً 

م���ن منظمة  ل��ل��ت��ط��ع��ي��م  ال���وط���ن���ي  ل��ل��ربن��ام��ج 

اال�ستئماين  ال�سندوق  ع��رب  العاملية  ال�سحة 

االإق��ل��ي��م��ي ل���احت���اد االأوروب�������ي ل��ا���س��ت��ج��اب��ة 

لاأزمة ال�سورية )�سندوق مدد(.

وثمن وزير ال�سحة الدكتور نذير عبيدات 

ال�سراكة احلقيقية مع االحتاد االأوروبي التي 

العاملية  ال�سحة  منظمة  مكتب  بجهود  ج��اءت 

ل��ل��ق��ط��اع  امل���ت���وا����س���ل  ال���دع���م  ع��ل��ى  االأردن  يف 

ال�سحي ال �سيما يف جمابهة اأزمة كورونا.
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االنباط-عمان

ال���ق���ط���اع  االردن  جت��������ارة  غ����رف����ة  دع������ت 

ال���ت���ج���اري واخل����دم����ي ب��ع��م��وم امل��م��ل��ك��ة، اإىل 

ات��خ��اذ اال���س��ت��ع��دادات واالح��ت��ي��اط��ات ال��ازم��ة 

توؤثر  ان  املتوقع  اجلوية  احلالة  مع  للتعامل 

على  حفاظا  املقبلة  االيام  خال  اململكة  على 

�سامتهم وممتلكاتهم.وبينت الغرفة يف بيان 

ام�س االحد، �سرورة اتخاذ التدابري الوقائية 

املنا�سبة، خا�سة يف اال�سواق التجارية الواقعة 

ما  مع  بجدية  والتعامل  املنخف�سة  باملناطق 

ي�سدر ع��ن دائ���رة االأر���س��اد اجل��وي��ة وال��دف��اع 

امل����دين واأم����ان����ة ع���م���ان ال���ك���ربى وال��ب��ل��دي��ات 

اىل  التجار  ودع��ت  واإر���س��ادات.  من حتذيرات 

ت�سدر  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة  ب��االإر���س��ادات  التقيد 

خال الظروف اجلوية.
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االنباط- عمان

االأداء  ل��ت��ط��وي��ر  ال����دول����ة  وزي������رة  اأك������دت   

امل��وؤ���س�����س��ي امل��ه��ن��د���س��ة راب���ع���ة ال��ع��ج��ارم��ة، اأن 

االإر�سادي  الدليل  اإع��داد  اإىل  �سعت  احلكومة 

املتبعة  االآلية  لت�سبح  االأث��ر،  تقييم  ل�سيا�سة 

ل���اإ����س���اح ال��ت�����س��ري��ع��ي مب���ا ي�����س��م�����ن ك��ف��اءة 

ال�����س��ي��ا���س��ات وال��ت�����س�����ري��ع��ات وت��ق��ي��ي��م اآث���اره���ا 

احلكومة  و�سعتها  والتي  والاحقة،  امل�سبقة 

.2021 �سمن اأولوياتها لعام 

ان���ط���اق اأوىل اجل��ل�����س��ات  ب��ع��د  ج���اء ذل���ك 

ال���ت���دري���ب���ي���ة مل���وظ���ف���ي ال���������وزارات وال����دوائ����ر 

ل�سيا�سة  االإر���س��ادي  الدليل  على  احلكومية 

ام�س  العامة،  االإدارة  معهد  يف  االأث��ر،  تقييم 

موظفي  متكني  اىل  الدليل  ويهدف  االأح��د. 

ا�ستخدام  يف  احلكومية  وال��دوائ��ر  ال����وزارات 

اإع���داد  ع��ن��د  االأث����ر،  تقييم  �سيا�سة  وت��ط��ب��ي��ق 

والت�سريعات. ال�سيا�سات 
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االنباط - حنان �صاهني 

ب����ني دي������ون روؤ������س�����اء ال����ن����ادي ال�����س��اب��ق��ني 

الفيفا  عقوبات  ب��ني  وم��ا  كاهله  اثقلت  التي 

وم�����س��ت��ح��ق��ات ال��اع��ب��ني واالج����ه����زة ال��ف��ن��ي��ة 

واالل���ت���زام���ات ال��ع��دي��دة االخ����رى ي��ق��ف ن��ادي 

اجل���زي���رة ال��ع��ري��ق اح���د اق����دم ان��دي��ة االردن 

ق�سرية  م�سافة  ب��ع��د  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي  وال��وط��ن 

م��ن ال�����س��ي��اع واالن��ه��ي��ار واالف��ا���س وم��ن ثم 

االغ�����اق ..ب���ع���د ان جت�����اوزت دي����ون ال��ن��ادي 

بها  ال��وف��اء  عن  عاجزا  دي��ن��ار..ووق��ف  املليون 

ب�����س��ب��ب غ��ي��اب ال���داع���م���ني وم��ط��ال��ب��ة رئ��ي�����س 

على  بديونه  من�سور  �سمري  اال�سبق  ال��ن��ادي 

ال����ن����ادي االم�����ر ال�����ذي ام���ل���ى ع��ل��ى ال��ق�����س��اء 

النادي ..فبات  تنفيذ احلجز على م�ستحقات 

ق��وة ينتظر معجزة  اجل��زي��رة ال ح��ول له وال 

النقاذه متمثلة بابناء النادي ودعم احلكومة 

وت���راج���ع ال��رئ��ي�����س ع���ن ق�����راره ال�����ذي الق��ى 

الفريق  جمهور  من  قا�سية  �سلبية  فعل  ردود 

ب�سبب  ح���رم  ال��ف��ري��ق  وان  ���س��ي��م��ا  ال  ال��ع��ري��ق 

يف  امل�ساركة  من  الاعبني  م�ستحقات  تراكم 

بطولة كاأ�س االحتاد اال�سيوي ..

االنباط بدورها ا�ستطلعت و�سع اجلزيرة 

م����ن خ�����ال ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة امل���وؤق���ت���ة 

اخلطر  ناقو�س  دق  ال��ذي  الكياين  حممود 

والتي  امل��رتاك��م��ة  ال��دي��ون  قيمة  اأن   .. بقوله 

ال�سابقني  ل��ل��روؤ���س��اء  امل��ال��ي��ة  ب��ال��ذمم  متثلت 

منهم ال�سيد �سمري من�سور الرئي�س ال�سابق.
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االنباط-عمان         

وف��اة   11 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  و2447 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�������س االأح������د، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

االإجمايل اإىل 4455 وفاة و347250 اإ�سابة.

 1695 على  اجلديدة  االإ�سابات  وتوّزعت 

 179 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة ع���ّم���ان، 

167 ح��ال��ة يف  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ب��ل��ق��اء، 

الرمثا،  يف  ح���االت   4 منها  اإرب���د،  حمافظة 

67 ح��ال��ة يف  ال��ك��رك،  85 ح��ال��ة يف حمافظة 

ح��ال��ة يف حمافظة   51 ال���زرق���اء،  حم��اف��ظ��ة 

جر�س، 50 حالة يف حمافظة ماأدبا، 49 حالة 

يف حمافظة املفرق، 48 يف حمافظة العقبة، 

يف  حالة   11 عجلون،  حمافظة  يف  حالة   37

حمافظة  يف  ح���االت   8 الطفيلة،  حمافظة 

معان، منها حالة واحدة يف البرتا.

واأ����س���ار امل��وج��ز االإع���ام���ي ال�����س��ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال��وزراء  رئا�سة 

 15696 اإىل  و�سل  حالّياً  الن�سطة  احل��االت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  احل��االت  عدد  بلغ  بينما  حالة، 

فيما  ح��ال��ة،   132 امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اإىل  ال��ي��وم 

غادرت 73 حالة.
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االنباط- عمان

االأر����س���اد اجل��وي��ة يف  اإدارة  ت��وق��ع��ت   

ن�سرتها امل�ستحدثة م�ساء م�س االأحد، اأن 

الربودة  �سديدة  الهوائية  الكتلة  تتعمق 

امل����راف����ق����ة ل��ل��م��ن��خ��ف�����س اجل������وي ل��ي��وم 

الهطوالت  ت��ك��ون  واأن  امل��ق��ب��ل،  االأرب���ع���اء 

اأحياناً وي�سحبها الربق والرعد  غزيرة 

وت�ساقط الثلوج على املرتفعات اجلبلية 

فوق 900 مرت عن �سطح البحر.

وت��ن��خ��ف�����س درج������ات احل�������رارة ل��ي��وم 

وت�ستد  وح���اد،  ملمو�س  ب�سكل  االرب��ع��اء 

���س��رع��ة ال���ري���اح وي��راف��ق��ه��ا ه��ب��ات ق��وي��ة 

ت��ت��ج��اوز 80 ك��ي��ل��و م���رتا يف ال�����س��اع��ة يف 

بع�س املناطق، وفق ن�سرة اإدارة االأر�ساد 

اإدارة  توقع مدير  كما  اليومية.  اجلوية 

االأر����س���اد اجل��وي��ة رائ���د اآل خ��ط��اب، اأن 

بعد  امل��م��ل��ك��ة  يف  اجل��وي��ة  احل��ال��ة  ت�سهد 

اأم��ط��اراً  ظ��ه��ر اخلمي�س وي���وم اجل��م��ع��ة 

اأن  م��وؤك��داً  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف 

قابلة  االإدارة  م��ن  ال�����س��ادرة  امل��ع��ل��وم��ات 

ل��ل��ت��ح��دي��ث يف ����س���وء ت����ط����ورات احل��ال��ة 

اجل���وي���ة. واأو����س���ح ت��ق��ري��ر االأر����س���اد اأن 

�سرعة الرياح �ستوؤدي اإىل اإثارة الغبار يف 

غائمة  االأج��واء  وتكون  البادية،  مناطق 

غ��ائ��م��ة، وتهطل زخ���ات من  اإىل  ج��زئ��ي��اً 

امل��ط��ر ب���ني احل���ني واالآخ�����ر يف االأن���ح���اء 

الغربية من اململكة.
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 ìÉe tôdG  áqæ°SCG  ô`̀NBGh  ,Ú°U sôdG  ÊÉŸÈdG  πª©∏d  áØ«°ü◊G  IQGOE’G  ‘  ódÉÿG  »æWƒdG  RÉ`̀‚E’G

 kÉÑLGh á«æWƒdG  ájƒ¡dG  QÉ°†ëà°SG  ≈ë°VG ÚM IQhô°†dG  ¬≤a ∞«XƒJh ∞«°UƒJ ‘ á«æWƒdG

 ÚH ™ªL πLQ ≥M ‘ OGó`̀ŸG  ∞°üY øµj n⁄h,á`̀dhó`̀dGh øWƒ∏d á«bÓNG ádÉ°SQ É¡æY ´ÉaódGh

 »àdG  ¿GƒØæ©dG  Úæ°ùd  »FÉahh  »æWƒd  »àÑ  »∏Y  ¬à∏eG  kÉÑLGh  πH  kGQÉ«N  áªµ◊Gh  áµæ◊G

 É¡JÉ≤«≤°Th  ∑ô`̀µ`̀dG  âfÉc  Ωƒ`̀j  á©∏≤dGh  ähQÉ`̀«`̀dGh  á`̀Hô`̀dG  QGƒ`̀L ‘ RGõ`̀à`̀YGh  qÖ`̀M äGP  É¡à«°†b

.AÉaƒdGh áØ©dGh Iõ©∏d kGPÓe äÉ«fOQC’G

 òæe »`̀H  qóÑà°SG  …ò``̀dG  ≥qà©ŸG  ¿õ``̀◊G Ò`̀°`̀SCG  ¿ƒ``̀cCG  ’ »`̀c  ;å`̀jÎ`̀dG  ≈∏Y kÉ°üjôM â`̀qæ`̀c  º©f

 áæ∏≤©dGh ,…ƒÑîsædG øeC’G áeƒ¶æe õFÉcQ ióMEG ≥ëH âfÉc á«æWh áeÉb π«MQ øY ¿ÓYE’G

 ,ÉgQGô≤à°SG äGQhô°Vh ádhódG áÑ«g OÉæ°SEG äÉÑ∏£àeh …CGôdG áYÉé°T ÚH âLõe »àdG áæ«°U sôdG

 á«æ¡eh ÜÉgƒdGóÑY á«æWh ±ô©j øªa ,»æWƒdG  ¿CÉ°ûdG  ‘ áÑbÉsãdG  á«µ∏ŸG  …DhôdG  äÉ≤∏£æeh

 kódÉÿG øWƒdG ÜGôJ º¡«a ≥ÑY ø q‡ Ìc ºgÒZh ´Gõg á«ë°†Jh ¢ùHÉM ñƒª°Th ΩÓ°ùdGóÑY

.á«æWhh kÓÑf

 hCG áÑZQ kÉ≤∏ªàe ’h ,¬æeR ‘ É¡ªbÉØJ ºZQ á°SÉ«°ùdG ‘ kÉ≤gGôe { ˆG ¬ªMQ { π¡°S ƒHCG øµj ⁄

 πÑf πã“ ÚH ™ªL …CGQh áéM ÖMÉ°Uh kGõjõY kÉÁôc ¿Éc .√ó¡Y ‘ É¡Yƒ«°T ºZQ Iôµa kÉ©æ°üàe

 á©∏≤dG ñƒª°T ÚH êõe kGõjõY ,á©aôdGh ≥∏ÿGh íeÉ°ùàdG ‘ ΩGôµdG ¬jhPh ¬∏gCG πFÉª°Th IOÉ«≤dG

.IOÉ«≤dGh øWƒ∏d AÉªàf’G ‘ á©aôdG ÉjGõeh ,áØfCG äGP øWƒ∏d kÉfÉHôb ó«¡°ûdG Qób qôN å«M

 ÒãµdG øY õq«“ ≈àM ΩGôµdG åjóM ‘ á∏KÉe áÄ«£N hCG á©«bh -ˆG ¬ªMQ- ¬«∏Y πé°ùj ⁄

.¢UÓNE’Gh áªµ◊Gh áMGô°üdÉH âLõ oe á«æWhh kÉ©°VGƒJ πÑL AÉjÈµH ¬fGôbCG øe

 ádÉM ¿Éc ,IOÉ«≤dG iDhQh øWƒdG ÜGôJ ìÈJ ⁄ ¬à∏°UƒH øµdh Å£îjh Ö«°üj kÉ«°SÉ«°S ¿Éc

 äÉeƒµ◊G ¤EG ∫ƒ°UƒdGh »°SÉ«°ùdG ìÓ°UE’G ≥«≤ëàd »Hõ◊G πª©dG ‘ ¿ÉÁE’ÉH IôeÉY á«æWh

 ƒHCG øµj ⁄ .IóMGh á≤JƒH ‘ á«£°SƒdG ÜGõMC’G èeód ÚYÉ°ùdG πFGhCG øe ¿Éc πH ,á«fÉŸÈdG

 ,á«ZÉW á«ª«ªM hP …ô°üŸG ôgÉW ádhO ¬Ø°Uh Éªc ¿Éc πH ,¬©e ±ÓàN’G óæY kGQƒØf π¡°S

 º∏◊Gh Oƒ÷Gh íeÉ°ùàdG ‘ IÉH
o
C’G zGô°†N ¿GƒNCG{ ¬JÒ°ûYh ¬∏gCG äÉØ°U IhQP ‘ »g áª°S ∂∏Jh

.IAhôŸGh á«°ShôØdGh ƒØ©dGh

 á≤aôH ‹ÉéŸG ΩÓ°ùdG óÑY QƒàcódG ádhO IQGO ‘ ∞«fh ΩÉY πÑb AÉ°ùe äGP zÉ°TÉÑdG{ âcQOCG

 ∑ƒ∏°S  IQOÉ¨e  ‘  ÖîædG  ∑ƒ∏°S  ≈∏Y  kÉæjõM  ¿Éc  ;Üƒ©°üdG  Ú°ùM  QƒàcódG  ‹É©e  ≥jó°üdG

 ¬JOÉ«≤H ¿OQr’G ¿CG kÉæeDƒe ¿Éch ,¿’òÿGh á©«bƒdGh ¥ÉØædGh á«©ØædG äÉMÉ°ùe ¤EG ádhódG ∫ÉLQ

 kÉ°ùªëàe ¿Éc .äGòdG ¿Gôµfh ¢ü∏îŸG »æWƒdG πª©dG øe ójõÃ áeRC’G RhÉŒ ≈∏Y kGQOÉb ¬Ñ©°Th

 Gò¡d ¢UÓNE’Gh πª©dG øe ójõŸ ¬JƒYO øY ¢VôŸG êƒdhh ø°ùdG Ωó≤J ¬æãj ⁄h »æWƒdG πª©∏d

.øWƒdG ≈≤Ñ«d ¢Só≤ŸG ÜGÎdG

 »YCGh ,√ÉjÉé°S ∑QOCGh √ÉjGõe ±ôYCG ÊC’ ™LƒH Qƒ«¨dG ∑GPh ,ábôëH QƒbƒdG Gòg øY ÖàcCG

 øWƒdG  Gòg  Oƒª°U  øe  π«ædG  ä’hÉ`̀  πµd  ¿RGƒàŸG  íjô°üdG  ¬jó°üJh  »æWƒdG  ¬∏Ñf  kÉeÉ“

 ‘ áªµMh á«æWhh kÉ°UôM »æe Ö∏≤dG ±É¨°T ¢ùeÓjh »æ¡Ñ°ûj ¬fC’ ;¬æY ÖàcCG .¬∏gCG ájƒgh

 ÖàcCG .ájƒ¡dG ¢SG qôMh AGó¡°ûdGh AÉaô°ûdÉH Êôcòj ¬fC’ zÉ°TÉÑdG{ øY ÖàcCG .ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG IQGOEG

.áª«µ◊G á«ª°TÉ¡dG ÉæJOÉ«≤H QGôMC’G Ú«fOQC’G äÉ«ë°†àH ÊOQC’G Oƒ∏ÿG ájGhQ CGô≤æd :¬æY

 Ö«£dG  ÉæÑ©°Th  Ö«Ñ◊G ÉææWh ˆG ≈ªMh ,AÉ«ah’G  øWƒdG  óªYG  óMG  π¡°S  ÉHG  ˆG ºMQ

.Aƒ°S πc øe ióØŸG Éæµ«∏eh

د. طالل طلب الشرفات

عبد الهادي المجالي 
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OƒcQÉÑdG ≈∏Y ∂ØJÉg IÒeÉc á°SóY §∏°S

ÊhÎµd’G ™bƒŸG ‘ zá«∏ëŸG{ QÉÑNC’G iÎd

¿ÉªY‐•ÉÑf’G

 ¿OQC’G  ‘  »````Hô````©````dG  ∂```̀æ```̀Ñ```̀dG  ≥`````∏`````WCG

 ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J È```̀Y π``«``°``Uƒ``à``dG á``̀eó``̀N Gô```̀NDƒ```̀e

 á`̀cô`̀°`̀T ™```̀e ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H zπ```jÉ```Hƒ```e »```̀Hô```̀Y{

 ‘ ∂`̀æ`̀H ∫hCG ∂`̀dò`̀H ¿ƒ`̀µ`̀«`̀d,á`̀«`̀ŸÉ`̀©`̀dGzô`̀HhCG{

 á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG ™`̀bƒ`̀j §``̀ °``̀ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e

 ¥Ó``̀WE’zô``̀HhCG{  ácô°T  ™`̀e  ∑Î°ûe  ¿hÉ`̀©`̀J

 »``̀JCÉ``̀jh .¬`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀J È``̀Y π`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG á``̀eó``̀N

 á«é«JGÎ°SG  QÉ`̀WEG  ‘ áeóÿG √òg ¥Ó`̀WEG

 ¬JÉeóN  á∏°ù∏°S  õjõ©J  ¤EG  á«eGôdG  ∂æÑdG

 ô`̀aƒ`̀J Iô`̀µ`̀à`̀Ñ`̀e äÉ``eó``N π`̀«`̀©`̀Ø`̀Jh á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG

 ™`̀e º``̀é``̀°``̀ù``̀æ``̀Jh ,AÓ````ª````©````dG ó```̀¡```̀Lh â``````bh

.áYƒæàŸG  º¡JÉÑZQh IOóéàŸG  º¡JÉ©∏£J

 AÓª©d Ió`̀jó`̀÷G á`̀eó`̀ÿG √ò``̀g í`̀«`̀à`̀Jh

 ø`̀e Oó``````̀÷Gh Ú``̀«``̀dÉ``̀◊G »``̀Hô``̀©``̀dG ∂``̀æ``̀Ñ``̀dG

 ójó©dGzπjÉHƒe  »HôY{  ≥«Ñ£J  »eóîà°ùe

 øe á`̀∏`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J Ö`̀∏`̀£`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ŸGÉ`̀jGõ`̀ŸG ø``̀e

 zπjÉHƒe  »HôY{  ≥«Ñ£J  ÈY  zô`̀HhCG{  ∫ÓN

 á`̀¡`̀Lh …CÉ```̀æ```̀e AÓ``̀ª``̀©``̀dG π``«``°``Uƒ``J Ö``∏``£``c

 kÉ≤Ñ°ùe IOó``̀ äÉ`̀¡`̀Lh ¤EGhÉ`̀¡`̀H  ¿ƒ`̀Ñ`̀Zô`̀j

 áMÉàŸG  ™bGƒŸGh ¢Vhô©dG áeóN ∫ÓN øe

 ∂æÑdG ø`̀ezπ`̀jÉ`̀Hƒ`̀e »``̀Hô``̀Y{ ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  ≈`̀∏`̀Y

 …CG  ¤EGh  ø`̀e  π«°UƒJ  Ö∏W  :π`̀ã`̀e  »`̀Hô`̀©`̀dG

 á«dB’G  äÉaGô°üdGhCÉ«Hô©dG  ∂æÑdG  ´hôa  øe

 Iõ``̀¡``̀LCGhCG  á«∏YÉØàdG  á``«``dB’G  äÉ`̀aGô`̀°`̀ü`̀dGhCG

 ,á`̀µ`̀∏`̀ª`̀ŸG ‘ Iô``°``û``à``æ``ŸG á``̀«``̀JGò``̀dG á```̀eó```̀ÿG

 ôLÉàŸG  øe  á©°SGh  áYƒª›  ¤EGáaÉ°VE’ÉH

 í«àJ  »àdG  áØ∏àîŸG  ™«ÑdG  •É≤fh  ºYÉ£ŸGh

 AÓ`̀ª`̀©`̀d Iô``̀aƒ``̀à``̀ŸG ¢``̀Vhô``̀©``̀dG ø``̀e ó``jó``©``dG

.»Hô©dG  ∂æÑdG

 á`̀eó`̀ÿG  √ò``̀g  ¥Ó```̀WEG  ≈`̀∏`̀Y  ¬≤«∏©J  ‘h

 ,¥ƒ`̀à`̀©`̀e Üƒ``≤``©``j ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG ∫É```̀b ,Ió```̀jó```̀÷G

 OGô`̀aCÓ`̀d  á«aô°üŸG  äÉ`̀eó`̀ÿG  Iô``̀FGO  ôjóe

 ‘ π```°```UGƒ```fz:¿OQC’G – »`̀Hô`̀©`̀dG ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG ‘

 ájô°üM äÉ``̀eó``̀N  Ëó`̀≤`̀J  »`̀Hô`̀©`̀dG  ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG

 çóMCG  »æÑJ  ∫ÓN øe ÉæFÓª©d  IQƒ£àeh

 á«aô°üŸG  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀∏`̀◊G

 º¡JÉLÉ«àMG  »Ñ∏j  ÉÃ  É¡Ø«XƒJh  ,á«ªbôdG

 á`̀eó`̀ÿÉ`̀ë`̀«`̀à`̀Jz:±É`̀°`̀VCGh .zº`̀¡`̀JÉ`̀«`̀M §`̀‰h

 »eóîà°ùe  ø`̀e  ÉæFÓªY  áaÉµd  Ió`̀jó`̀÷G

 IOÉØà°S’G  á°Uôa  zπjÉHƒe  »HôY{  ≥«Ñ£J

 á`̀aÉ`̀°`̀VEG  πµ°ûà«àdG  É`̀jGõ`̀ŸG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ø`̀e

 øe á`̀eó`̀≤`̀ŸG á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀∏`̀d á`̀«`̀Yƒ`̀f

 ∫ƒ°UƒdG  AÓª©dG  ≈∏Y  π¡°ùJ  å«M  ,∂æÑdG

 »Hô©dG  ∂`̀æ`̀Ñ`̀dÉ`̀JÉ`̀aGô`̀°`̀Uh  ´hô``̀a  áµÑ°T  ¤EG

 ∂æÑdÉ°VhôYôaƒJ  ø`̀cÉ`̀eCG  ¤EG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H

 âbƒdG  AÓ`̀ª`̀©`̀dG  ≈∏Y  ô`̀aƒ`̀j  É`̀‡  ,áØ∏àîŸG

 á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀e á``̀Hô``̀Œ º``̀¡``̀d Ωó```̀≤```̀jh ó```̀¡```̀÷Gh

z.á∏eÉµàe

 ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  ¿CG  ¤EG  É``æ``g  IQÉ````̀°````̀TE’G  Qó````̀Œh

 º°†j  »Hô©dG  ∂æÑdG  ø`̀e  zπ`̀jÉ`̀Hƒ`̀e  »`̀Hô`̀Y{

 á«ªbôdG  á«µæÑdG  ∫ƒ∏◊G  øe  á©°SGh  ábÉH

 ÒãµdG RÉ```̀‚EG ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG AÓ`̀ª`̀©`̀d í`̀«`̀à`̀J »`̀à`̀dG

 â``̀fÎ``̀fE’G È``̀Y á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ŸG äÓ`̀eÉ`̀©`̀ŸG ø``̀e

 ∫Ó``̀N  ø```̀e  ¿É``̀µ``̀e  …CG  ø````̀eh  â````̀bh  …CG  ‘

 øª°V â`̀∏`̀HÉ`̀à`̀dG Iõ``̀¡``̀LCGh á`̀«`̀cò`̀dG ∞`̀JGƒ`̀¡`̀dG

 Éªc .¿É`````̀eC’Gh á`̀dƒ`̀¡`̀°`̀ù`̀dG äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀YCG

 äÉHÉ°ùM  íàa  ‘  ÚÑZGôdG  OGô``aC’G  ¿ÉµeEÉH

 »HôY{  ≥«Ñ£J  π«ª–  »Hô©dG  ∂æÑdG  iód

 πHBG :äÉ≤«Ñ£àdG ôLÉàe ∫ÓN øe zπjÉHƒe

 …ÒdÉL ÜBG  …hGƒg hCG ,…ÓH πLƒL ,Qƒà°S

 ìÉàŸG  zójóL  ÜÉ°ùM  íàa{  QÉ«N  ΩGóîà°SGh

 áHƒ∏£ŸG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  ∫É```̀NOE’  ≥«Ñ£àdG  È`̀Y

 »`̀Hô`̀©`̀dG ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG ió``̀d ó`̀jó`̀L ÜÉ`̀°`̀ù`̀M í`̀à`̀ah

.´ôØdG IQÉjõd áLÉ◊G ¿hO kÉ«fhÎµdEG
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2021 /  2  /  15    ÚæK’G

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 ,ÊÉ``̀ã``̀dG ˆGó``̀Ñ``̀Y ∂``̀∏``̀ŸG á``̀dÓ``̀L ™``ª``à``LG

 ˆGóÑY  ø`̀H  Ú°ù◊G  Ò``̀eC’G  ƒª°S  Qƒ°†ëH

 »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY ,ó¡©dG ‹h ÊÉãdG

 á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdG  AÉ°SDhôH  ,ó`̀MC’G  ¢ùeG

.á«fOQC’G

 ,´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó```̀N ,∂``̀∏``̀ ŸG á``̀dÓ``̀L ó`````̀cCGh

 Ú«fOQC’G ÚæWGƒª∏d ájÉYôdG ÒaƒJ IQhô°V

 πªY  äÉ``jƒ``dhCG  ¢``̀SCGQ  ≈∏Y  É¡fƒc  ,êQÉ```̀ÿG  ‘

 ,ÉfhQƒc  áëFÉL  πX  ‘  É°Uƒ°üN  ,äGQÉØ°ùdG

 π`̀°`̀†`̀aCG Ëó`̀≤`̀J á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e á`̀«`̀ª`̀gCG ¤EG É`̀à`̀a’

.º¡¡LGƒJ äÉÑ≤Y …CG π«dòJh ,º¡d äÉeóÿG

 AGôØ°ùdG  QhO  á«ªgCG  ≈∏Y  ¬àdÓL  Oó`̀°`̀Th

 äÉbÓY  ó«WƒJ  ‘  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdGh

 ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dGh á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG ∫hó````̀dG ™``̀e á`̀µ`̀∏`̀ª`̀ŸG

 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  õ«Øëàd  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¥É```̀aBG  ™`̀«`̀°`̀Sƒ`̀Jh

 Ú°ùëàd  Ió``̀jó``̀L  ¢``Uô``a  Ö``∏``Lh  ,»``̀æ``̀Wƒ``̀dG

.ájƒ«◊G ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG  ôjƒ£Jh

 âÑKCG  ¿OQC’G  ¿CG  ¤EG  ∂∏ŸG  ádÓL  QÉ`̀°`̀TCGh

 ,¢`̀Uô`̀a ¤EG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG π`̀jƒ`̀– ≈`̀∏`̀Y ¬`̀JQó`̀b

 IQhô`̀°`̀V ¤EG É`̀à`̀a’ ,É``fhQƒ``c IÎ``a ‘ á`̀°`̀UÉ`̀N

 »àdGh ,Iô`̀aƒ`̀à`̀ŸG äÉ`̀«`̀fÉ`̀µ`̀eE’G ø`̀e IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G

 äÉ`̀YÉ`̀£`̀b ‘ kÉ`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bEG kGõ``cô``e ¿ƒ`̀µ`̀«`̀d ¬`̀∏`̀gDƒ`̀J

 äÉeõ∏à°ùŸGh  »``̀FGhó``̀dGh  »`̀FGò`̀¨`̀dG  ™«æ°üàdG

.á«Ñ£dG

 á`̀dhó`̀dG  ájƒÄe  ¿CG  ∂`̀∏`̀ŸG  á`̀dÓ`̀L  ó``̀cCG  Éªc

 á«ªæàdG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’  kÉ`̀fGƒ`̀æ`̀Y  ¿ƒµà°S  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG

 á«°SÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéŸG  ‘ AÉ£©dGh

.á«YÉªàL’Gh

 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  Rô`````̀HCG  ¤EG  ´É``̀ª``̀à``̀L’G ¥ô``̀£``̀Jh

 ¿CG  ¬àdÓL  ó`̀cCG  å«M  ,á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏bE’G

 äÉ`̀°`̀Só`̀≤`̀ŸG  á`̀jÉ`̀ª`̀Mh  á«æ«£°ù∏ØdG  á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG

 ¢SCGQ  ≈∏Y  ¢Só≤dG  ‘  á«ë«°ùŸGh  á«eÓ°SE’G

.á«fOQC’G  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉjƒdhCG

 ¿OQC’G  äÉ`̀bÓ`̀Y ¤EG  ∂`̀∏`̀ŸG  á`̀dÓ`̀L â`̀Ø`̀dh

 á`̀µ`̀∏`̀ª`̀ŸG ¢``̀Uô``̀Mh ,É```«```dhOh É`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bEG á`̀jƒ`̀≤`̀dG

 ∫hódG  ™e  QhÉ°ûàdGh  ≥«°ùæàdG  á∏°UGƒe  ≈∏Y

 ÉjÉ°†≤dG  ∞∏à  ∫É«M  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

 ôjRhh AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ócCG ,¬à¡L øe

 …óØ°üdG  øÁCG  ÚHÎ¨ŸG  ¿hDƒ°Th  á«LQÉÿG

 Oƒ`̀¡`̀÷G ≈`̀∏`̀Y AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y πª©J IQGRƒ```̀ dG  ¿CG

 äÉbÓY  ôjƒ£àd  á«dhódG  πaÉëŸG  ‘  á«µ∏ŸG

 ≥«°ùæàdGh  ,á«°SÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’G  ¿OQC’G

 áaÉ°VEG  ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  ∫É«M

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJh  QÉªãà°S’G  Üò`̀L  ¤EG

 ¬`̀∏`̀ª`̀ë`̀à`̀J É```̀eh Ú``̀jQƒ``̀°``̀ù``̀dG Ú``̀Ä``̀LÓ``̀dG ∞``∏``e

 á`̀dÉ`̀cƒ`̀d º`̀Yó`̀dG ó`̀°`̀û`̀Mh ,∂``̀dP AGô``̀L á`̀µ`̀∏`̀ª`̀ŸG

 Ú`̀Ä`̀LÓ`̀dG π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀Jh á``KÉ``ZE’ Ió`̀ë`̀à`̀ŸG  ·C’G

.(GhôfhC’G)  Ú«æ«£°ù∏ØdG

 äGQÉ`̀Ø`̀°`̀S ‘ π`̀ª`̀©`̀dG Ò`̀°`̀ù`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀ah

 ∂`̀∏`̀ŸG  á`̀dÓ`̀L Oƒ`̀¡`̀L ¿CG  ¤EG  QÉ``̀°``̀TCG  ,á`̀µ`̀∏`̀ª`̀ŸG

 IOÉ`̀«`̀≤`̀H  ¿OQC’G  É`̀¡`̀H  ≈`̀¶`̀ë`̀j  »``̀à``̀dG  á``̀fÉ``̀µ``̀ŸGh

 πªY ô`̀°`̀ù`̀«`̀ oJ  á``̀«``̀dhó``̀dG  π``aÉ``ë``ŸG  ‘ ¬`̀à`̀dÓ`̀L

 πª©dG  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe  ,á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdG

 IQGRƒ`````̀dG ‘ π``ª``©``dG º``¶``f á```à```“CG ≈``∏``Y QÉ```̀L

 áeó≤ŸG äÉ`̀eó`̀ÿG IAÉ`̀Ø`̀c ™`̀aô`̀d äGQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dGh

.ÚæWGƒª∏d

 AÉ``̀ °``̀ SDhQ ø``̀e Oó```̀Y ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀SG ,º```̀gQhó```̀H

 á`̀dhò`̀Ñ`̀ŸG Oƒ``̀¡``̀÷G á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG äÉ`̀ã`̀©`̀Ñ`̀dG

 á≤«≤°ûdG ∫hódG ™e »FÉæãdG ¿hÉ©àdG ôjƒ£àd

 ÉgPÉîJG  ” »`̀à`̀dG  äGAGô````̀LE’Gh  ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dGh

 á`̀«`̀fOQC’G  äÉ«dÉ÷G  ΩÉ``̀eCG  äÉÑ≤Y  …CG  π«dòàd

 äGQÉØ°ùdG QhOh ,ÉfhQƒc áëFÉL πX ‘ á°UÉN

.É¡©e π°UGƒàdG ‘

 ¿Gƒ````̀jó````̀dG ¢```̀ù```̀«```̀FQ ´É````ª````à````L’G ô```̀°```̀†```̀Mh

 ∂∏ŸG á`̀dÓ`̀L IQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀eh ,»`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG »`̀µ`̀∏`̀ŸG

 IQGRh  »`̀Ø`̀Xƒ`̀e  QÉ`̀Ñ`̀c  ø`̀e  Oó``̀Yh  ,äÉ°SÉ«°ù∏d

.õcôŸG ‘ ÚHÎ¨ŸG ¿hDƒ°Th á«LQÉÿG

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 Ú°ùM øcôdG  AGƒ∏dG  ,ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ôjóe ócCG  

 ò«Øæàd ±ó¡J ,ΩÉ©dG øeC’G ájôjóe ¿CG ,á“Gƒ◊G

 áeóÿG  IOƒL  õjõ©J  ‘  ,á«eÉ°ùdG  á«µ∏ŸG  iDhô`̀dG

 ¢ùµ©æj ÉÃh ≥«°ùæàdGh AGOC’G ájƒ°S ™aQh á«æeC’G

 á`̀«`̀æ`̀eC’G äÉ``eó``ÿG á©«ÑW ≈`̀∏`̀Y kÉ`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀∏`̀e kÉ``©``bGh

.ÚæWGƒª∏d  áeó≤ŸG  á«fÉ°ùfE’Gh

 IOÉ≤dG ,óMC’G ¢ùeG ,¬FÉ≤d ∫ÓN ,AGƒ∏dG π≤fh

 äÉ«– ,Êó``̀ŸG ´É``aó``dGh á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG ‘ ø`̀jô`̀jó`̀ŸGh

 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG ,ÊÉ``̀ã``̀dG ˆG ó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ŸG á`̀dÓ`̀L

 »Ñ°ùàæe Oƒ¡éH ¬àdÓL RGõàYGh ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 á«fÉ°ùfE’Gh  á«æeC’G  Êó`̀ŸG  ´ÉaódGh  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G

 Ëó≤Jh  ™ªàéŸGh  ø`̀WGƒ`̀ŸG  ø`̀eCG  ßØM  π«Ñ°S  ‘

.º¡d äÉeóÿG π°†aCG

 á`̀Ñ`̀LGh á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e É`̀æ`̀FGOCÉ`̀H AÉ``̀≤``̀JQ’G ¿CG ó```̀cCGh

 ™bGƒŸG  áaÉc  ‘ kÉ©«ªL Éæ≤JÉY  ≈∏Y  ™≤Jh  ò«ØæàdG

 á«∏ªY  ø`̀e  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G  ¿CG  ¤EG  kÉ`̀à`̀a’  ,äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ŸGh

 ôjƒ£àdGh åjóëàdG øe IÒ°ùe AóH ø°TO èeódG

 Égõjõ©Jh  áeóÿG  »MÉæe  áaÉµd  kÉª««≤J  πª°ûJ

.ÚæWGƒŸG  ≈∏Y π«¡°ùà∏d  kÉHÉéjEG

 äÉLÉ«àMG áÑcGƒe IQhô°V ¤EG á“Gƒ◊G QÉ°TCGh

 »cQÉ°ûàdG è¡ædG õjõ©Jh ,IóFGQ πÑ°S ≥ah ™ªàéŸG

 á«æ¡ŸG  äÉLQO ≈∏YC’ kÉ≤ah ,≥jôØdG  ìhôH πª©dGh

 ,É¡æe á`̀jÉ`̀bƒ`̀dGh á`̀Áô`̀÷G á`̀ë`̀aÉ`̀µ`̀Ÿ  ,á`̀«`̀aô`̀◊Gh

.á«fÉ°ùfE’G äÉeóÿG ∫É› ‘ äGQó≤dG õjõ©àdh

 ø`̀jô`̀jó`̀ŸGh  IOÉ``̀≤``̀dG  ¿CG  ¤EG  á``̀“Gƒ``̀◊G  â`̀Ø`̀dh

 »àdG  §£ÿG  ò«ØæJh  πª©dG  ¥Ó£fG  ¢SÉ°SCG  ºg

 ¢ùª∏J ≈∏Y QóbC’G ºgh ,2021  ΩÉ©dG ‘ â©°Vh

 á©LGôdG  ájò¨àdG  ∫ÓN øe ÚæWGƒŸG  äÉLÉ«àMG

.ÊGó«ŸG  πª©dGh

 ≈fGƒàJ  ø`̀d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ájôjóe ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh

 Oƒ¡÷G ìÉ``̀‚E’ áæµªŸG  OQGƒ``̀ŸG  á`̀aÉ`̀c  Ò`̀aƒ`̀J  ø`̀Y

 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G Ú`̀©`̀H ò`̀NCÉ`̀à`̀°`̀S É`̀ª`̀c ,á`̀dhò`̀Ñ`̀ŸG á`̀«`̀eƒ`̀«`̀dG

 ò«Øæà∏d á∏HÉ≤dG ™jQÉ°ûŸGh AGQB’Gh äÉMÎ≤ŸG áaÉc

 ≈∏Y  kGócDƒe  ,πª©dG  äÉLôîÃ  AÉ≤JQ’G  π«Ñ°S  ‘

 äGó`̀Mƒ`̀dG  Oƒ¡L  ó«MƒJ  ó©H  á°Sƒª∏ŸG  á«dÉ©ØdG

 ,ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  äÉfƒµe  ÚH  á∏eÉ©dG  äÓ«µ°ûàdGh

 á«HÉéjE’G  ÉgQÉKBG  ¢ùª∏j  ™«ª÷G  CGóH  …òdG  ôeC’G

.É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh kÉehO Égõjõ©àd ≈©°ùf »àdGh

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 É¡Jô°ûf  ‘  á`̀jƒ`̀÷G  OÉ``̀°``̀UQC’G  IQGOEG  â`̀©`̀bƒ`̀J  

 á∏àµdG  ≥ª©àJ  ¿CG  ,ó`̀MC’G  ¢ùe  AÉ°ùe  áKóëà°ùŸG

 ¢†Øîæª∏d  á≤aGôŸG  IOhÈ``̀dG  Iójó°T  á«FGƒ¡dG

 ä’ƒ£¡dG ¿ƒµJ ¿CGh ,πÑ≤ŸG AÉ©HQC’G Ωƒ«d …ƒ÷G

 §bÉ°ùJh óYôdGh ¥ÈdG É¡Ñë°üjh kÉfÉ«MCG IôjõZ

 øY Îe 900 ¥ƒa á«∏Ñ÷G äÉ©ØJôŸG ≈∏Y êƒ∏ãdG

.ôëÑdG í£°S

 AÉ``©``HQ’G Ωƒ`̀«`̀d IQGô````̀◊G äÉ````LQO ¢`̀†`̀Ø`̀î`̀æ`̀Jh

 ìÉ`̀jô`̀dG á`̀Yô`̀°`̀S ó`̀à`̀°`̀û`̀Jh ,OÉ````̀Mh ¢`̀Sƒ`̀ª`̀∏`̀e π`̀µ`̀°`̀û`̀H

 GÎ`̀e ƒ`̀∏`̀«`̀c 80 RhÉ`̀é`̀à`̀J á`̀jƒ`̀b äÉ`̀Ñ`̀g É`̀¡`̀≤`̀aGô`̀jh

 IQGOEG  Iô°ûf  ≥`̀ah  ,≥`̀WÉ`̀æ`̀ŸG  ¢†©H  ‘  áYÉ°ùdG  ‘

 IQGOEG  ôjóe ™bƒJ Éªc .á«eƒ«dG ájƒ÷G OÉ°UQC’G

 ádÉ◊G ó¡°ûJ ¿CG ,ÜÉ£N ∫BG óFGQ ájƒ÷G OÉ°UQC’G

 Ωƒ``̀jh ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀ÿG ô`̀¡`̀X ó`̀©`̀H á`̀µ`̀∏`̀ª`̀ŸG ‘ á``̀jƒ``̀÷G

 kGócDƒe ,áµ∏ªŸG ≥WÉæe ∞∏à ‘ kGQÉ£eCG á©ª÷G

 åjóëà∏d á∏HÉb IQGOE’G øe IQOÉ°üdG äÉeƒ∏©ŸG ¿CG

 ôjô≤J í°VhCGh .ájƒ÷G ádÉ◊G äGQƒ£J Aƒ°V ‘

 QÉÑ¨dG IQÉKEG ¤EG …ODƒà°S ìÉjôdG áYô°S ¿CG OÉ°UQC’G

 kÉ«FõL áªFÉZ AGƒLC’G ¿ƒµJh ,ájOÉÑdG ≥WÉæe ‘

 Ú◊G ÚH ô£ŸG øe äÉNR π£¡Jh ,áªFÉZ ¤EG

 ™bƒàj Éªc áµ∏ªŸG øe á«Hô¨dG AÉëfC’G ‘ ôNB’Gh

 äÉNR ∫ƒ£g á«dÉ©dG á«∏Ñ÷G äÉ©ØJôŸG ó¡°ûJ ¿CG

 ô£ŸÉH  áLhõ‡  ¿ƒµJ  óbh  ,è∏ãdG  øe  á©£≤àe

 QƒÑ©d áé«àfh IôNCÉàŸG π«∏dG äÉYÉ°S ™eh ,kÉfÉ«MCG

 ä’ƒ£¡dG º¶àæJ IOhôH ó°TC’G á«FGƒ¡dG á¡Ñ÷G

.áµ∏ªŸG ≥WÉæe Ö∏ZCG πª°ûàd óà“h

 ió`̀e Êó```̀J ô`̀£`̀N ø``̀e OÉ````̀°````̀UQC’G äQò`````̀Mh

 ájOÉÑdG  ≥WÉæe  ‘ QÉÑ¨dG  ÖÑ°ùH  á«≤aC’G  ájDhôdG

 á≤aGôŸG  ájƒ≤dG  äÉÑ¡dGh  á£°ûædG  ìÉjôdG  ô£Nh

 ≥WÉæŸG  ‘  äÉ`̀bô`̀£`̀dG  ≈∏Y  ¥’õ``̀f’G  ô£Nh  É¡d

 á``̀jDhô``̀dG ió```̀e Êó````̀Jh ä’ƒ``̀£``̀g ó`̀¡`̀°`̀û`̀J »``̀à``̀dG

 ,¢VQ’G  í£°ùd  á°ùeÓŸG  Ωƒ«¨dG  ÖÑ°ùH  á«≤aC’G

 á«dÉª°ûdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ŸG  ‘  ∫ƒ«°ùdG  πµ°ûJ  ∫É`̀ª`̀à`̀MGh

.π«∏dG äÉYÉ°S ∫ÓN ≈£°SƒdGh

اجتمع برؤساء البعثات الدبلوماسية ا�ردنية

أهمية مواصلة تقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل أي عقبات تواجههم
الملك : ضرورة توفير الرعاية للمواطنين ا�ردنيين في الخارج

التقى القادة والمديرين في الشرطة والدفاع المدني

الحواتمة: الملك يعتز بجهود ا�من العام والدفاع المدني 
ا�منية وا�نسانية

 ا�رصاد الجوية: توقع تساقط الثلوج ا�ربعاء على 
المرتفعات فوق ٩٠٠ متر

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 ºYO  á«ªgCG  ,á«HÉ«ædG  QGô≤dG  á∏àc  äó`̀cCG  

 ,¬¡LGƒJ  »`̀à`̀dG  äÉÑ≤©dG  π«dòJh  QÉªãà°S’G

 ìÉàØŸG  ¬`̀fCÉ`̀H  …QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G •É`̀°`̀û`̀æ`̀dG  á`̀Ø`̀°`̀UGh

 …OÉ°üàb’G  ƒªædG  ä’ó`̀©`̀e  ™`̀aô`̀d  ¢ù«FôdG

.ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG  ä’ó©e »°ûØJ øe ó◊Gh

 ¢ùeG  »Øë°U  íjô°üJ  ‘  ,á∏àµdG  âæ«Hh

 äGQÉªãà°S’G ÜòL ≈∏Y πª©dG á«ªgCG ,óMC’G

 áÄ«H Ò`̀aƒ`̀J È``̀Y ∂```̀dPh ,É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ®É``̀Ø``̀◊Gh

 ,∫ÉªYC’G  á°SQÉªŸ  áæµ‡h  áfôe  ájQÉªãà°SG

 ä’Ó`̀à`̀NG  …CG  á÷É©e  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈∏Y  IOó`̀°`̀û`̀e

 OÉ°üàb’G ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒJh QÉªãà°SÓd A»°ùJ

.»æWƒdG

 äÉeƒ≤e  ∂∏à‰  ¿OQC’G  ‘  ÉæfCG{  âaÉ°VCGh

 Éæ«∏Y º`̀à`̀ë`̀j  …ò```̀dG  ô```̀eC’G ,Ió````̀YGh ¢``̀Uô``̀ah

 QÉªãà°S’G  ájÉªMh  É¡dÓ¨à°SG  ≈∏Y  πª©dG

 áÄ«Ñd  ¢`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀J  á``̀jQò``̀L  á`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀M á`̀÷É`̀©`̀eh

 ó«MƒJ ø`̀ª`̀°`̀†`̀J  ,QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  Üò``̀÷ á`̀æ`̀µ`̀‡

 áeÉbG  á«∏ªY  ô°ù«Jh  ,QÉªãà°S’G  äÉ«©Lôe

.z™jQÉ°ûŸG

 ≈∏Y  ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dÉ`̀H  É¡ëjô°üJ  á∏àµdG  º`̀à`̀Nh

 ¿ƒ`̀eó`̀≤`̀j º`̀¡`̀fGh á`̀°`̀UÉ`̀N ,ø`̀jô`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG º``̀YO

 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  á`̀jƒ`̀≤`̀J  ‘  kÉ`̀jƒ`̀«`̀M  kGQhO

 ΩÉ¡°SE’Gh ,á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ≥«≤–h »æWƒdG

 á«YGO  ,ÚæWGƒŸG  á°û«©e iƒà°ùe Ú°ù– ‘

 Iõ`̀Ø`̀ë`̀ŸGh  á`̀ª`̀YGó`̀dG  äGAGô`````̀LE’G  π«©ØJ  ¤EG

.∫ÉªYC’G  ∫ÉLQh  QÉªãà°SÓd

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 º««≤J èFÉàf á«fóŸG áeóÿG ¿GƒjO ø∏YG 

 ”  »àdG  ájOÉ«≤dG  ∞FÉXƒdG  ø`̀e  ÚàØ«Xh

 áØ«Xh É`̀ª`̀gh ,É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y í`̀°`̀TÎ`̀dGh ¿Ó````̀YE’G

 ,ΩÉ`̀à`̀jC’G  ∫Gƒ```̀eCG  á«ªæJ  á°ù°SDƒe  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e

 ∫ÓN øe ,áÄ«ÑdG  IQGRh ΩÉY ÚeCG  áØ«Xhh

.ÊhÎµdE’G ¿GƒjódG ™bƒe

 »Øë°U ¿É`̀«`̀H ‘ á`̀eó`̀ÿG ¿Gƒ```̀jO ∫É```̀bh

 è¡æd G kõjõ©J »JCÉJ  Iƒ£ÿG ¿G ,óM’G ¢ùeG

 ÚH  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG  Dƒ`̀aÉ`̀µ`̀Jh  á`̀dGó`̀©`̀dGh  á«aÉØ°ûdG

 ,á`̀jOÉ`̀«`̀≤`̀dG ∞``FÉ``Xƒ``dG ∫É``¨``°``TE’ Ú`̀eó`̀≤`̀à`̀ŸG

 øe  (4/•/7)  IOÉ````̀ŸG  ΩÉ``̀µ``̀MC’  kÓ`̀«`̀©`̀Ø`̀Jh

 ºbQ  ájOÉ«≤dG  ∞FÉXƒdG  ≈∏Y  Ú«©àdG  ΩÉ¶f

 ìÉª°ùdG øª°†àJ »àdG ,2019 áæ°ùd (78)

 ø‡  ájOÉ«≤dG  áØ«XƒdG  ∫É¨°TE’  í°Tôª∏d

 äGÈ`̀ÿGh  äÓgDƒŸG  º««≤J  á∏MôŸ  Gƒ©°†N

 áé«àf ≈`̀∏`̀Y ´Ó```̀W’G ,äGQó``̀≤``̀dG ¿É`̀ë`̀à`̀eGh

 í«à«°S  ¿Gƒ```̀jó```̀dG  ¿G  ,±É```̀°```̀VGh  .º`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀dG

 ¿É``̀ë``̀à``̀e’G GhRÉ````̀à````̀LG ø```̀‡ Ú`̀ë`̀°`̀TÎ`̀ª`̀∏`̀d

 ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀∏`̀d º`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀dG è`̀FÉ`̀à`̀f ≈`̀∏`̀Y ´Ó````̀W’G

 øe ÖZôj øŸ ¢VGÎY’G Ëó≤Jh ájOÉ«≤dG

 5 ∫ÓN ,ÊhÎµdE’G ¿GƒjódG ™bƒe ∫ÓN

 kAGóàHG  èFÉàædG  ¿Ó`̀YG  ïjQÉJ  øe  πªY  ΩÉ`̀jCG

 ¢ù«ªÿG Ωƒ``̀j »`̀¡`̀à`̀æ`̀jh ,ó````̀MC’G Ωƒ``«``dG ø``e

.πÑ≤ŸG
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 القرار النيابية: االستثمار مفتاح رئيس 
لرفع معدالت النمو االقتصادي

 الخدمة المدنية يعلن عن نتائج تقييم 
القيادية الوظائف 

  ا�ردن أثبت قدرته على تحويل التحديات
     إلى فرص

  مئوية الدولة الثانية ستكون عنوان³ 
     الستمرار التنمية والعطاء

  القضية الفلسطينية على رأس أولويات
     الدبلوماسية ا�ردنية
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االنباط-عمان

ام�����س  امل���ح���ل���ي���ة  الإدارة  وزارة  ب��������داأت 

ال���ق���ط���اع اخل���ا����س تنفيذ  وب��ال�����ش��راك��ة م���ع 

م�����ش��روع��ات ت��ه��دف ل��ت��ع��زي��ز دور ال��ب��ل��دي��ات 

فر�س  ول��ت��وف��ر  ف��ي��ه،  وال��ن��ه��و���س  التنموي 

عمل ل�شكان املناطق التابعة لها.

واأك��د  نائب رئي�س ال��وزراء ووزي��ر الدارة 

“بلديتي  اأن  على  كري�شان  توفيق  املحلية 

���ش��ح��اب وال��ر���ش��ي��ف��ة ���ش��ت��ن��ف��ذان م�����ش��روع��ن 

الديزل  وقود  واإنتاج  ال�شلبة  النفايات  لفرز 

الثقيل RDF وبال�شراكة مع موؤ�ش�شات من 

القطاع اخلا�س”.

واكد كري�شان على اأنه مت حتويل امل�شاريع 

ت��ل��ك اىل وح����دة ال�����ش��راك��ة ب���ن ال��ق��ط��اع��ن 

العام واخلا�س، يف رئا�شة الوزراء ل�شتكمال 

الجراءات.

اخل��ط��ط  “اإرفاق  ب��ح�����ش��ب��ه،  ومت،  ك���م���ا 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ه واجل������������دول ال����زم����ن����ي ل��ك��ا 

امل�شتندات  كافة  اىل  بالإ�شافة  امل�شروعن، 

الازمة”.

وحول م�شروع بلدية �شحاب بن كري�شان 

القمر  �شركة  م��ع  وبال�شراكة  البلدية  اأن” 

الوقود من  لإنتاج  التحتية  والبنية  للطاقة 

النفايات ال�شلبة”. 

اإن�شاء  اىل  يهدف  “ امل�شروع  اأن  واأو���ش��ح 

ال�شلبة  النفايات  الوقود من  حمطة لإنتاج 

الوفر  حتقيق  بغر�س  وذل��ك  البلدية”.  يف 

البلدية  على  امل���ادي  العبئ  وتخفيف  امل���ايل 

ب�شاأن  النفقات  وتغطية  الكلف  وتخفي�س 

فاتورة الطاقة املرتفعه على البلدية.

الر�شيفة  بلدية  يتعلق مب�شروع  ما  واأم��ا 

�شركة  وبن  بينها  بال�شراكة  تنفيذه  ف�شيتم 

الدولية  واملعاجلة  املتجددة  للطاقة  كوبلنز 

للفرز.

وي����ه����دف امل���������ش����روع، وف�����ق ك���ري�������ش���ان، اىل 

كذلك  ال�شلبة  البلدية  النفايات  “معاجلة 
واإنتاج وقود الديزل الثقيل RDF”، والذي 

�شيعود بالنتائج اليجابية على البيئة والبلدية 

مما يقلل من النفقات الت�شغيلية على البلدية 

اىل الن�شف مع حتقيق ارباح �شنويه.

وت��اأت��ي خ��ط��وة ال�����ش��راك��ة ب��ن القطاعن 

العام واخلا�س بناء على توجيهات من رئي�س 

ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�شر اخل�����ش��اون��ة، وذل��ك 

لأهمية العمل بت�شاركية بن الطرفن، ومبا 

واملواطن  الوطني  القت�شاد  يخدم م�شلحة 

على حد �شواء .

االنباط- عمان

التي  جل�شته  يف  ال��وزراء  جمل�س  ناق�س   

الوزراء  عقدها ام�س الأحد برئا�شة رئي�س 

احلالة  ت��ط��ّورات  اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور 

ال��وب��ائ��ّي��ة يف ���ش��وء ارت��ف��اع اأع���داد الإ���ش��اب��ة 

ب���ف���رو����س ك����ورون����ا ون�������ش���ب ال��ف��ح��و���ش��ات 

الإيجابّية خال الأّيام القليلة املا�شية.

واأّك������د رئ��ي�����س ال������وزراء خ���ال اجل��ل�����ش��ة 

على  وتكثيفها  ال��رق��اب��ة  ت�����ش��دي��د  ����ش���رورة 

الل���ت���زام ب����اإج����راءات ال��وق��اي��ة وال�����ش��ام��ة 

ويف  وامل��ن�����ش��اآت،  ل���اأف���راد  بالن�شبة  ال��ع��اّم��ة 

م��وؤ���ّش�����ش��ات ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل���ا����س، 

م�شّدداً على عدم التهاون مع اأّي خمالفات 

ي���ت���ّم ���ش��ب��ط��ه��ا، وت��ط��ب��ي��ق اأوام�������ر ال���ّدف���اع 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�������ش���ادرة مب��وج��ب��ه��ا ب��ح��ّق 

املخالفن.

الرقابة  تكثيف  ���ش��رورة  على  �شّدد  كما 

والأ�شواق  املخابز  واملن�شاآت يف  الأفراد  على 

خ�����ش��و���ش��اً يف ظ����ّل ال����ت����ط����ّورات امل��ت��وّق��ع��ة 

للحالة اجلوّية، والتاأّكد من التزام اجلميع 

ب���ارت���داء ال��ك��م��ام��ات وال��ت��ب��اع��د اجل�����ش��دي، 

اأجل  من  والتجّمعات،  الزدحامات  وتايف 

املواطنن و�شامتهم،  احلفاظ على �شّحة 

�شوء  يف  بينهم  ال��ع��دوى  لنتقال  وت��ف��ادي��اً 

تطّورات احلالة الوبائّية.

اللجنة  بقاء  اإىل  ال���وزراء  رئي�س  ووّج��ه 

ال���وط���ن���ّي���ة مل���ك���اف���ح���ة الأوب�����ئ�����ة واجل����ه����ات 

لدرا�شة  م�شتمّر  انعقاد  حالة  يف  ال�شحّية 

وم�شتجّداتها،  ال��وب��ائ��ّي��ة  احل��ال��ة  ت��ط��ّورات 

على  ل��اط��اع  ل��ه��ا،  دوري  تقييم  واإج����راء 

ال���ت���و����ش���ي���ات ال�������ش���ادرة ع��ن��ه��ا وامل�����ش��ت��ن��دة 

ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  ق��ب��ل  ال��ط��ب��ّي��ة  الآراء  اإىل 

املنا�شبة.

اإي���ج���از  اإىل  ال�������وزراء  وا���ش��ت��م��ع جم��ل�����س 

قّدمه وزير ال�شّحة الدكتور نذير عبيدات 

ح����ول م�������ش���ت���ج���ّدات احل����ال����ة ال���وب���ائ���ّي���ة يف 

ارت��ف��اع ع��دد ح��الت الإ���ش��اب��ة ون�شب  �شوء 

الإيجابّية. الفحو�شات 

ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د اآخ����ر، ويف ���ش��وء ت��ط��ّورات 

الأ�شبوع  منت�شف  املتوّقعة  اجلوّية  احلالة 

ب�شر  الدكتور  الوزراء  اجلاري، وّجه رئي�س 

اإىل  املعنّية  واجلهات  ال���وزارات  اخل�شاونة 

����ش���رورة رف���ع اجل���اه���زّي���ة، وت��ف��ع��ي��ل غ��رف 

و�شرورة  طارئ،  اأّي  مع  للتعامل  العملّيات 

اإدام������ة ال��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ن خم��ت��ل��ف ال������وزارات 

واإدارة  لاأمن  الوطني  واملركز  واملوؤ�ّش�شات 

الأزم�����ات خ���ال احل��ال��ة اجل���وّي���ة، واإع����داد 

اجلهات  جميع  على  ت���وّزع  متابعة  تقارير 

ذات العاقة حول تطّورات احلالة اجلوّية 

وتداعياتها.

التواجد يف  اإىل  املعنين  ال��وزراء  ووّج��ه 

املعنّية  وال��ك��وادر  الفرق  راأ���س  على  امل��ي��دان 

ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع احل���ال���ة اجل���وّي���ة، وت��ل��ّم�����س 

خ�شو�شاً  خ��ال��ه��ا،  امل��واط��ن��ن  اح��ت��ي��اج��ات 

تاأّثراً  الأك��ر  تكون  قد  التي  املحافظات  يف 

بالظروف اجلوّية.

التاأّكد  ���ش��رورة  على  اخل�شاونة  و���ش��ّدد 

واملحروقات،  الأ�شا�شّية  ال�شلع  خمزون  من 

واإدامة عمل امل�شت�شفيات والطرق الرئي�شة 

وامل�����راف�����ق ال���ع���اّم���ة ال���������ش����رورّي����ة خل��دم��ة 

املواطنن.

 وزارة اإلدارة المحلية تبدأ بتنفيذ 
شراكات مع القطاع الخاص 

مجلس الوزراء يناقش تطّورات الحالة الوبائّية 
في ضوء ارتفاع أعداد اإلصابات بفيروس كورونا

11 وفاة و2447 إصابة بـ»كورونا« 

 22 عضوا في  شعبة االتصال والتواصل  
»بالمنتجين العرب » وابوذكرى يبارك 

»شومان« توزع الجوائز على الفائزين بجائزة )أبدع(

االنباط- عّمان

وف��اة   11 ت�شجيل  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

يف  امل�شتجّد  كورونا  بفرو�س  اإ�شابة  و2447 

اململكة ام�س الأحد، لرتفع العدد الإجمايل 

اإىل 4455 وفاة و347250 اإ�شابة.

 1695 على  اجل��دي��دة  الإ�شابات  وت��وّزع��ت 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ش��م��ة ع���ّم���ان، 179 

167 ح��ال��ة يف  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ب��ل��ق��اء، 

ال��رم��ث��ا،  4 ح���الت يف  اإرب����د، منها  حم��اف��ظ��ة 

67 ح��ال��ة يف  ال��ك��رك،  85 ح��ال��ة يف حمافظة 

حمافظة  يف  ح��ال��ة   51 ال���زرق���اء،  حم��اف��ظ��ة 

جر�س، 50 حالة يف حمافظة ماأدبا، 49 حالة 

48 يف حمافظة العقبة،  يف حمافظة املفرق، 

يف  حالة   11 عجلون،  حمافظة  يف  حالة   37

حمافظة  يف  ح���الت   8 الطفيلة،  حم��اف��ظ��ة 

معان، منها حالة واحدة يف البرتا.

واأ����ش���ار امل���وج���ز الإع���ام���ي ال�������ش���ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�شة 

 15696 اإىل  و���ش��ل  ح��ال��ّي��اً  الن�شطة  احل���الت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة، 

فيما  ح���ال���ة،   132 امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  اإىل  ال���ي���وم 

غادرت 73 حالة.

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلالت املوؤّكدة 

 701 بلغ  امل�شت�شفيات  يف  العاج  تتلقى  التي 

حالة، يف حن بلغ اإجمايل عدد اأ�شّرة العزل 

املوؤّكدة  للحالت  امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة 

اإ���ش��غ��ال  بن�شبة   566 اأم�����س  ل��ي��وم  وامل�شتبهة 

اأ�شّرة  14 باملئة، فيما بلغ اإجمايل عدد  بلغت 

امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة  احلثيثة  العناية 

 150 اأم�س  ليوم  وامل�شتبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت 

بن�شبة اإ�شغال بلغت 17 باملئة.

التنّف�س  اأج���ه���زة  ع���دد  اإج���م���ايل  ب��ل��غ  ك��م��ا 

امل�شت�شفيات  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  ال���ش��ط��ن��اع��ي 

 61 اأم�����س  ليوم  وامل�شتبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت 

جهازاً بن�شبة اإ�شغال بلغت 7 باملئة.

كما اأ�شار املوجز اإىل ت�شجيل 1207 حالت 

وامل�شت�شفيات،  املنزيل  العزل  يف  اليوم  �شفاء 

 327099 اإىل  ال�شفاء  ح��الت  اإجمايل  لي�شل 

حالة.

واأ�شاف اأن 26313 فح�شاً خمربّياً اأجري 

اليوم، لي�شبح اإجمايل عدد الفحو�شات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4205234 

ال��ف��ح��و���ش��ات  ن�����ش��ب��ة  اأن  اإىل  ف��ح�����ش��اً، لف��ت��اً 

الإيجابّية لهذا اليوم و�شلت اإىل قرابة 3ر9 

باملئة.

ودعت الوزارة اجلميع اإىل اللتزام باأوامر 

ال��وق��اي��ة، خ�شو�شاً  ���ش��ب��ل  واّت���ب���اع  ال���ّدف���اع، 

اإق��ام��ة التجّمعات  ال��ك��ّم��ام��ات، وع��دم  ارت���داء 

متابعة  اإىل  اإ�شافة  �شخ�شاً،   20 م��ن  لأك��ر 

اأطلقتها بال�شراكة  احلمات التوعوية التي 

مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من 

املطعوم:  لأخ���ذ  والت�شجيل  ك��ورون��ا  ع���دوى 

#اإلك_وفيد #حياتنا_اأهم.

االنباط-عمان

ال��ع��رب  للمنتجن  ال��ع��ام  الحت����اد  اأع��ل��ن 

اليوم يف عمان اأ�شماء اأع�شاء ال�شعبة العامة 

ل��ات�����ش��ال وال���ت���وا����ش���ل يف الحت������اد ال��ع��ام 

للمنتجن العرب.

العرب  للمنتجن  ال��ع��ام  الحت���اد  رئي�س 

وبا�شم  “با�شمي  ق��ال  ذك���رى  اأب���و  اإب��راه��ي��م 

العام  ب��الحت��اد  العاملة  الإقليمية  ال��ك��وادر 

للمنتجن العرب املنت�شرين بالعامل العربي 

احل��زام  ع��زت  املهند�س  اختيارات  على  اأثني 

والتوا�شل  لات�شال  العامة  ال�شعبة  رئي�س 

لختياره  العرب  للمنتجن  العام  بالحتاد 

لأع�شاء ال�شعبة من املجتمع املدين.

واأ�شاف اأن هذه ال�شعبة الوليدة لها من 

منا�شبا  ت���راه  م��ن  ت��خ��ت��ار  اأن  ال�����ش��اح��ي��ات 

العام  الحت���اد  لئحة  على  بناء  لع�شويتها 

ل��ل��م��ن��ت��ج��ن ال���ع���رب وم���واف���ق���ت���ي ال��ك��ام��ل��ة 

الفئات  جميع  م��ن  متميزة  ك���وادر  باختيار 

العمرية واملهنية املجتمعية بالعامل العربي 

يف  املتمثلة  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  للم�شاهمة 

امل��ج��الت ول��ي�����س يف  ك��ل  خ��دم��ة املجتمع يف 

جمال الإنتاج فقط.

كما اأكد اأبو ذكرى اأن هذه ال�شعبة تتخذ 

الت�شال  وه��و  لتحقيقه  ه��دف��اً  ا�شمها  م��ن 

و�شكر  املجتمع،  فئات  جميع  مع  والتوا�شل 

اأب��و ذك��رى املهند�س ع��زت احل��زام  اإب��راه��ي��م 

العام  ل��احت��اد  الرئي�س  ال��ه��دف  لتحقيقه 

املتمثل يف تدعيم العمل العربي امل�شرتك يف 

كل املجالت.

و����ش���م���ت ال�����ش��ع��ب��ة ال���ع���ام���ة ل��ات�����ش��ال 

للمنتجن  ال���ع���ام  الحت�����اد  يف  وال���ت���وا����ش���ل 

العرب 22 ع�شوا برئا�شة عزت حزام  .

وقال حزام “اإن هذه اخلطوة تاأتي �شمن 

يف  العرب  للمنتجن  العام  الحت��اد  م�شاعي 

للمنتجن  ال��ع��ام  الحت���اد  ع�شوية  تن�شيط 

العرب بكوادر م�شهود لها بالكفاءة والتطوع 

خل���دم���ة ال��ق�����ش��اي��ا ال��ق��وم��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

وت��دع��ي��م ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����ش��رتك يف كل 

العامة  ال�شعبة  اأه���داف  وحتقيق  امل��ج��الت 

لات�شال والتوا�شل”

وتكونت ال�شعبة من الع�شاء :

1.الدكتور خلف حممد مفلح الطاهات/ 

ال��رم��وك  ج��ام��ع��ة  يف  الإع����ام  كلية  عميد 

الإذاع�������ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 

والتلفزيون. 

بلقر/  حممد  حميد  حممد  2.الأ���ش��ت��اذ 

املدير العام ملوؤ�ش�شة الذاعة والتلفزيون. 

الفا�شل  اإ�شماعيل  م�شطفى  3.الأ���ش��ت��اذ 

الريالت/ رئي�س حترير جريدة الد�شتور. 

4.الأ�������ش������ت������اذ ح�������ش���ن ف���ي�������ش���ل ح�����ش��ن 

ال��ت��ح��ري��ر وامل��دي��ر  اجل��غ��ب��ر/ رئ��ي�����س هيئة 

العام جلريدة النباط نا�شر يف عدة مواقع 

الكرتونية. 

الفروخ/  حممود  طلب  رج��اء  5.الأ�شتاذ 

كاتب يف �شحيفة الراأي رئي�س حترير اأخبار 

قناة روؤيا.

6.الأ���ش��ت��اذ ط��اه��ر ع��ب��د ال��ع��زي��ز �شمرين 

ال��وري��ك��ات/ م��دي��ر ال�����ش��وؤون الع��ام��ي��ة يف 

جمل�س النواب. 

املجايل/  علي  حممود  ع�شام  7.الأ�شتاذ 

وزارة  يف  والت�����������ش�����ال  الإع�����������ام  م����دي����ر 

ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال�����دويل وامل��ت��ح��دث 

الر�شمي با�شم الوزارة. 

8.الفنانة عبر عي�شى يو�شف ال�شرياين 

/ ممثلة عربية. 

مو�شى  خليل  ط��ارق  املحامي  9.الأ���ش��ت��اذ 

ال��راغ��ب / حم��ام��ي خمت�س يف ق�شايا  اأب��و 

الإعام وحريات الراأي معد ومقدم برنامج 

قانوين. 

10.ع��ط��وف��ة الأ���ش��ت��اذ ع��م��ار حم��م��د علي 

ال�����ش��وي��ط��ي / م���دي���ر ال���ع���اق���ات ال��ع��ام��ة 

والإعام يف وزارة ال�شحة الأردنية. 

الكود  11.ال�����ش��ي��دة جن��اء حممد غ���ازي 

/ م���ع���دة وم���ق���دم���ة ب���رام���ج يف ق���ن���اة دج��ل��ة 

ال��ف�����ش��ائ��ي��ة ورادي������و ه���وى دج��ل��ة / ممثلة 

م�شرح ودراما. 

12.امل����ه����ن����د�����س ف�����را������س را������ش�����ي ع��ق��ل��ة 

للبث  ال�شورة  �شانعو  عام  مدير   / املومني 

الف�شائي. 

13.ال���������ش����ي����د م�����ش��ط��ف��ى حم���م���د اأم����ن 

م�شطفى بني يا�شن / معد ومقدم برامج. 

14.ال���������ش����ي����دة ب���ت���ول حم���م���ود ���ش��ل��ي��م��ان 

العمل  اج��ت��م��اع��ي��ة يف  ن��ا���ش��ط��ة   / احل���ي���اري 

الإعامي.

15.ال�������ش���ي���دة ����ش���ذى ع��ب��د ال���ك���رمي علي 

�شما  تلفزيون  يف  اخبار  حم��ررة   / القا�شي 

ال�شوري مقيمة يف رو�شيا حاليا. 

16.الأ�شتاذ عبا�س �شعد اأحمد الع�شاري / 

�شحفي و�شكرتر حترير يف وكالة ال�شودان 

لاأنباء.

 / مرعي  حممد  رجا  حممد  17.الأ�شتاذ 

كبر املذيعن يف تلفزيون فل�شطن.

املحميد  علي  جمعة  حمميد  18.الأ�شتاذ 

النواب  جمل�س  يف  الت�����ش��ال  اإدارة  مدير   /

البحريني / كاتب �شحفي يف جريدة اخبار 

البحرينية.  اخلليج 

19.الآن�شة �شهرة بنت �شامل الربيكي / 

معدة ومقدمة برامج اإذاعية.

العطار  ح�شن  غلوم  حبيب  20.الدكتور 

/ ممثل ومنتج خليجي وعربي. 

21.ال�شيد ب�شام عيدرو�س حممد العلبي 

/ وكالة الأنباء ال�شعودية بالعا�شمة اليمن.

العام  الحت���اد  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 

دولية  عربية  منظمة  هو  العرب  للمنتجن 

غ��ر ح��ك��وم��ي��ة ت��ع��م��ل حت��ت م��ظ��ل��ة ك��ل من 

اجلامعة العربية والحتاد الأوروبي والأمم 

املتحدة.

االنباط- عمان
 

 وزع����ت م��وؤ���ش�����ش��ة ع��ب��د احل��م��ي��د ���ش��وم��ان، اجل���وائ���ز على 

ل��اأط��ف��ال واليافعن  ب��ج��ائ��زة الإن��ت��اج الإب���داع���ي  ال��ف��ائ��زي��ن 

من�شتي  ع��رب  افرتا�شي  حفل  خ��ال   ،)17( ل��ل��دورة  )اأب���دع( 

)زووم( و�شفحة املوؤ�ش�شة على )الفي�شبوك(، وبرعاية رئي�س 

اإدارة املوؤ�ش�شة �شبيح امل�شري. جمل�س 

حممد  غنى  ال��ث��ان��ي��ة،  الفئة  “املقالة”عن  حقل  يف  وف���از 

ال�شكجي،  وائل  ليان  الثالثة  الفئة  امل�شري، من عمان، وعن 

من عمان.

ال��ع��ام،  ه��ذا  ال�شعر  ج��ائ��زة  حجب  التحكيم  جلنة  وارت���اأت 

ال�شروط واملعاير املطلوبة. ا�شتكمالها  لعدم 

“املو�شيقا” عن الفئة الأوىل ذهبت منا�شفة  جائزة حقل 

اأ�شامة اجلوهري، من عمان، وكنان عمر عباد، من  بن لينا 

القريوتي  احمد  وزينه  ال�شرقية(،  )الآل��ة  عن  وذل��ك  عمان، 

عن )الآلة الغربية(، ويف الفئة الثانية عن )الآلة ال�شرقية(، 

اأندرية راأفت �شعيا، من عمان، وعن )الآلة الغربية(  فاز بها 

فاز عن  الثالثة  الفئة  نخلة، من عمان، وعن  اأنور  �شيف  فاز 

)الآلة  وعن  الزرقاء،  الطروانة، من  ال�شرقية( حازم  )الآلة 

الغربية( اإبراهيم حممود عبداهلل، من عمان. 

الأوىل  الفئة  عن  اجل��ائ��زة  “الرق�س” فذهبت  حقل  اأم��ا 

منا�شفة بن اأحمد مهند ال�شروان و�شارة مراد العتيلي من 

عمان، وفازت عن الفئة الثانية جنى ظافر عبد اللطيف من 

من  �شرمي  يو�شف  حممود  فرقة  الثالثة   الفئة  وعن  عمان، 

عمان.

وذهبت جائزة حقل “الر�شم”، عن الفئة الأوىل منا�شفة 

ظاهر،  اأحمد  ويو�شف  عمان،  من  زيتون،  ر�شيد  حممد  بن 

من  خليل،  اأوج  م��رح  الثانية  الفئة  ع��ن  وف��ازت  البلقاء،  م��ن 

تال  بن  منا�شفة  اجلائزة  ذهبت  الثالثة  الفئة  وعن  عمان، 

�شالح اخل�شيب، من الزرقاء، وعبداهلل عمار اأبو �شالح، من 

عمان. 

اأحمد  العربي”،  “اخلط  حقل  عن  الثانية  الفئة  يف  وفاز 

الثالثة  الفئة  يف  اجلائزة  ذهبت  بينما  ماأدبا،  من  عي�شة  اأب��و 

م��ن��ا���ش��ف��ة ب���ن اإب���راه���ي���م ع��ي�����ش��ى ال���رف���اع���ي، ون����دى ي��و���ش��ف 

الطرمان، من عمان. 

ملاريا  “العلوم”،  حقل  عن  الثانية  الفئة  جائزة  وذهبت   

با�شم اخلوالدة من عمان، وجائزة الفئة الثالثة ملحمد ركان 

�شخاترة من اإربد.  

الرئي�شة التنفيذية ملوؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان، فالنتينا 

الإبداع عند  ثقافة  تعزيز  اأهمية اجلائزة يف  اأكدت  ق�شي�شية، 

الأطفال واليافعن يف مراحل مبكرة، م�شرة اىل اأن “اأبدع”، 

واحدة من اجلوائز التي ت�شتثمر يف الإبداع واملبدعن، وهي 

طريق  عن  اأي�شاً  تنميته  بل  الإب���داع،  با�شتك�شاف  تكتفي  ل 

ما  للمتاأهلن،  اإ�شافية  ق��درات  تبني  متخ�ش�شة  عمل  ور�س 

واإبداعاتهم. يعزز مهاراتهم 

�شتبقى  ���ش��وم��ان،  احلميد  عبد  موؤ�ش�شة  اأن  اىل  ون��وه��ت   

فيهم،  ال�شتثمار  يف  و�شت�شتمر  املقبلة،  ل��اأج��ي��ال  م��ن��ح��ازة 

معاً  نوؤ�ش�س  لكي  وال�����ش��ب��اب،  واليافعن  الأط��ف��ال  خ�شو�شاً 

الذي نريده، ون�شتحقه. امل�شتقبل 

ال��وزي��ر  ل��ل��ج��ائ��زة،  العليا  اللجنة  رئي�س  ق��ال  جهته،  م��ن 

الأ�شبق جري�س �شماوي، اإن جائزة “اأبدْع” ت�شتمر يف اجتذاب 

الولوج  يف  الفر�س  اأمامهم  وت�شع  ال�شابة،  واملواهب  الإبداع 

اىل عامل الإبداع يف الثقافة والفن.

ق��درات  تبني  كونها  اجل��ائ��زة،  اأه��م��ي��ة جم���الت  اإىل  ون���وه 

الأطفال واليافعن، لفتا اإىل اأن اجلائزة �شوف ت�شهم حتما 

بعد ���ش��ن��وات يف ب��روز جيل ج��دي��د م��ن امل��ب��دع��ن يف جم��الت 

عديدة، موؤكدا اأن امل�شروع ميتد عاما بعد اآخر لكي ي�شتقطب 

ان��زي��اح��ا  في�شكل  امل�شتقبل  يف  امل��ت��ق��دم��ن  م��ن  اأك���رب  اأع�����دادا 

اإيجابيا يف احلالة الإبداعية يف هذا الوطن.

�شمر  الفنانة  العليا للجائزة  اللجنة  اأ�شادت ع�شو  بدورها 

���ش��وم��ان يف احت�شان  ب���دور م��وؤ���ش�����ش��ة ع��ب��د احل��م��ي��د  دودي����ن، 

امل��ب��دع��ن وت��وف��ر امل�����ش��اح��ات امل��ن��ا���ش��ب��ة ل���اإب���داع، م��ن خ��ال 

على  القائمن  جهود  مثمنة  املختلفة،  وجوائزها  براجمها 

ب�شبب  ال�شتثنائية  الظروف  ظل  يف  “اأبدع” وخا�شة  جائزة 

جائحة كورونا.    

لها  تقدموا  وال��ذي��ن  ب��اجل��ائ��زة  الفائزين  دودي���ن  وه��ن��اأت 

فيها  يوجد  والتي  الأردنية  والبوادي  والقرى  املدن  كل  من 

وال���ش��ت��ك�����ش��اف،  العلمي  وال��ب��ح��ث  والب����داع  للفن  م�����ش��اح��ات 

م�����ش��رة اىل اأه��م��ي��ة وج����ود ال�����ش��غ��ف ع��ن��د امل��ب��دع��ن ب��اجت��اه 

البداع الذي يحتاج اىل التزام عقلي ومعريف وقلبي، اإ�شافة 

اىل اللتزام باملهارة.   

وبلغ عدد الفائزين باجلائزة؛ 23 فائزا وفائزة يف خمتلف 

745 م�شاركة مكتملة. احلقول، من اأ�شل 

التحكيم،  جلنة  قبل  م��ن  اجل��ائ��زة  اأع��م��ال  تقييم  وج��رى 

مب��وج��ب امل��خ��رج��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ور���ش��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي 

م�شاركن   207 عددهم  والبالغ  للم�شاركن  املوؤ�ش�شة  عقدتها 

العليا  اللجنة  مع  عليها  املتفق  املعاير  وبح�شب  وم�شاركات، 

للجائزة.

الأدب���ي  “الإبداع  وه���ي:  ع���دة،  جم���الت  اجل��ائ��زة  وتغطي 

“الإبداع الأدائي )املو�شيقا والرق�س(”،  )املقالة وال�شعر(”، 

“البتكارات  العربي(”،  واخل��ط  )الر�شم  الفني  “الإبداع 
العلمية”.

حتى  وا�شتمرت   ،1988 ال��ع��ام  يف  اأط��ل��ق��ت  اجل��ائ��زة  وك��ان��ت 

العام 2003، حتى اأُعيد اطاقها يف 2018 مرة اأخرى؛ بهدف 

حالة  ول�شياغة  الأطفال،  عند  الإبداعية  الطاقات  ت�شجيع 

املنحاز  الأ�شيل  والإب��داع  املعرفية  الثقافة  نحو  جاد  انزياح 

املوؤ�ش�شة  دور  م��ع  وان�شجاما  وامل�شتقبل،  والإن�����ش��ان  للحياة 

املعريف والتنويري يف خدمة الأجيال القادمة.

للم�شوؤولية  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  ذراع  “�شومان”؛  وت��ع��ت��رب 

الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، وه���ي م��وؤ���ش�����ش��ة ث��ق��اف��ي��ة ل تهدف 

والثقايف  املعريف  الإبداع  بال�شتثمار يف  تعنى  الربح،  لتحقيق 

ال��وط��ن  يف  املجتمعات  ن��ه��و���س  يف  للم�شاهمة  والج��ت��م��اع��ي 

العربي من خال الفكر القيادي والأدب والفنون والبتكار.

اإن الفرو�شات ت�شبب الزكام و الإنفلونزا و من اأهم اأعرا�شها التهاب البلعوم و لكن يف اأحيان قليلة 

قد يكون اإلتهاب البلعوم بكتريا و ي�شيب الكبار و ال�شغار يف ال�شن. 

و اأعرا�س التهاب البلعوم البكتري : 

1( التهاب بلعومي حاد. 

2(حمى.

3(اأمل عند البلع و قلة ال�شهية. 

4(احمرار يف اللوزتن و وجود نقاط بي�شاء عليهما. 

5(�شداع و �شعوبة يف التنف�س. 

6(ت�شخم الغدد الليمفاوية حول الرقبة اأحيانا.

ي�شيب التهاب البلعوم البكتري ال�شغار و الكبار و هناك اختافات ب�شيطة يف تاأثره على كا 

الفئتن كالتايل:

الأطفال : �شعوبة يف البلع و التنف�س، و زيادة ن�شبة اللعاب ب�شبب �شعوبة البلع.

البالغن : �شعوبة يف البلع و التنف�س، و ارتفاع درجة حرارة اجل�شم فوق 38.5 ، واآلم يف املفا�شل، 

بحة يف ال�شوت، اأمل يف الأذن، ت�شخم اللوزتن يف الرقبة و غرها من الأعرا�س.

العاج :

 )amoxicillin( و غالبا ، penicillin اخليار الأول يف عاج التهاب البلعوم البكتري هو

هو املف�شل يف عاج هذا الإلتهاب و اإذا كان املري�س يعاين من ح�شا�شية البن�شلن فاإنه يعطى م�شادا 

حيويا من نوع اآخر ) macrolide( مثل اأزيرومي�شن ، كاريرومي�شن اإيريرومي�شن.

حنين عبيدات

»التهاب البلعوم البكتيري« 
)pharyngitis(

االثنني   15 / 2 / 2021
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¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 ,ó`̀MC’G  ¢ùeG  ¬à°ù∏L  ‘  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏›  CGó`̀H  

 Qƒ°†Mh  ,äGOƒ`̀©`̀dG  º©æŸG  óÑY  »eÉëŸG  á°SÉFôH

 áÄ«gh  áfhÉ°üÿG  ô°ûH  QƒàcódG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ

 á`̀fRGƒ`̀ŸG  Êƒ`̀fÉ`̀b  »`̀Yhô`̀°`̀û`̀e  á°ûbÉæÃ  ,IQGRƒ````̀dG

 áæ°ù∏d  á«eƒµ◊G  äGó`̀Mƒ`̀dG  äÉ`̀fRGƒ`̀eh  ,áeÉ©dG

.2021  á«dÉŸG

 »Yhô°ûe äôbCG  á«HÉ«ædG á«dÉŸG áæé∏dG âfÉch

 ,™«HÉ°SCG 3 IóŸ äôªà°SG äÉ°ûbÉæe ó©H ,ÚfƒfÉ≤dG

 ¿ƒ«∏e  148  ™`̀bGƒ`̀H  äÉ`̀≤`̀Ø`̀æ`̀dG  ¢†«ØîJ  kIQô``̀≤``̀e

.áeƒµë∏d á«°UƒJ 16  ÖfÉL ¤G ,QÉæjO

 OÉ°üàb’G ‘ ƒ‰ ≥«≤– 2021 áfRGƒe ™bƒàJh

 QÉ«∏e 2^05 `H õé©dG ôjó≤J ™e ,áÄŸÉH 2^5 áÑ°ùæH

 ΩÉ©dG QÉæjO QÉ«∏e 2^1 ™e áfQÉ≤e ,íæŸG ó©H QÉæjO

 ,QÉæjO  QÉ«∏e  9^93  `H  äÉ≤ØædG  ‹ÉªLEGh  ,»°VÉŸG

.»°VÉŸG ΩÉ©dG QÉæjO QÉ«∏e 9^36 ™e káfQÉ≤e

 QÉ«∏e 7^8  á`̀©`̀bƒ`̀à`̀ŸG  äGOGô`````̀jE’G  á`̀ª`̀«`̀b  ≠`̀∏`̀Ñ`̀Jh

 ,2020  ΩÉ`̀Y  QÉ`̀æ`̀jO  QÉ«∏e  7^2  ™`̀e  áfQÉ≤e  ,QÉ`̀æ`̀jO

 íæŸG  ¢VÉØîfG  ,‹É◊G ΩÉ©dG  áfRGƒe  ™bƒàJ  Éªc

 851 ™e áfQÉ≤e ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 577 ¤EG á«LQÉÿG

.»°VÉŸG ΩÉ©dG QÉæjO ¿ƒ«∏e

 ,ÖFÉf πµd ≥FÉbO 10 Ióe ójó– ÜGƒædG Qôbh

.á«HÉ«ædG πàµdG º°SÉH çóëàe πµd á≤«bO 15h

 ΩÓ°ùdG  ó`̀Ñ`̀Y  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Ú`̀Kó`̀ë`̀à`̀ŸG  ∫hCG  QÉ``̀°``̀TCGh

 á`̀«`̀eƒ`̀µ`̀M §``̀£``̀N Oƒ````̀Lh Ωó```̀Y ¤G ,äÉ```̀HÉ```̀jò```̀dG

 ÒZ  õé©dG  á÷É©Ÿ  πÑ≤à°ùŸG  √É`̀ŒÉ`̀H  á`̀jQGƒ`̀à`̀cG

 GócDƒe ,äÉ≤ØædG π«∏≤Jh ÖFGô°†dGh QÉ©°S’G ™aQ

 Ωƒ«fGQƒ«dÉc  á«©«Ñ£dG  OQGƒ``̀ŸG  QÉªãà°SG  á«ªgG

 ºYO  ¤G  áaÉ°VG  ,¿OÉ©ŸG  øe  ÉgÒZh  ¢SÉëædGh

 ‘ »æWƒdG ∫ÉŸG ¢SGQ QhO õjõ©Jh »æWƒdG èàæŸG

.OÉ°üàb’G

 êÉ``̀à``̀f’G ´É``̀£``̀b º```̀YO ≈``∏``Y äÉ``̀HÉ``̀jò``̀dG Oó``̀ °``̀Th

 äGAÉ``̀Ø``̀Y’É``̀H …QÉ``̀é``̀à``̀dGh »`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh »```YGQõ```dG

 Ò`̀aƒ`̀Jh ,äGó`̀«`̀≤`̀©`̀à`̀dG ø``̀e ’ó```̀H äÓ`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀dGh

 π¨°ûJ ™jQÉ°ûe áeÉb’ ∑ƒæÑdG πÑb øe ádƒ«°ùdG

.Ú«fOQ’G

 ´É£b É`̀¡`̀d ¢`̀Vô`̀©`̀J »`̀à`̀dG QGô``°``V’G ¤G â`̀Ø`̀dh

 ¢Uôa ÒaƒJ ¤G É«YGO ,ÉãeôdG  AGƒd ‘ IQÉéàdG

 ,á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀J ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀e á```eÉ```bG ∫Ó````N ø```e π``̀ª``̀©``̀dG

 AÉæH’  áeó≤ŸG  áeÉ©dG  äÉeóÿG  ™`̀bGh  Ú°ù–h

.AGƒ∏dG

 øY  áfhGô£dG  »∏Y  ÖFÉædG  ∫AÉ°ùJ  ,¬à¡L  øe

 Ö«éà°ùj …ò``̀dG  »`̀eƒ`̀µ`̀◊G è`̀eÉ`̀fÈ`̀dG  äGAGô```̀LG

 »FGò¨dG  øe’ÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ∂∏ŸG  ádÓL iDhôd

 iƒ°S  ¢ù«d  èeÉfÈdG  ¿G  ¤G  GÒ°ûe  ,»`̀FGhó`̀dGh

 ¿hOh ,ôNDƒJ ’h Ωó≤J ’ á«FÉ°ûfG èeGôHh äÉ«æeG

 äÉª«∏©àdGh  äÉ°SÉ«°ùdGh  ΩÉbQ’ÉH  á«≤«≤M  èFÉàf

.ájò«ØæàdG

 ¬``̀Jô``̀FGO AÉ``̀æ``̀HG Ö`̀dÉ`̀£`̀e á``̀fhGô``̀£``̀dG ¢``̀Vô``̀Yh

 á«Ñ£dG  QOGƒµdG  ôaƒJ  Ωó©H  á∏ãªàŸG  á«HÉîàf’G

 ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ```̀eó```̀ÿG ô``̀jƒ``̀£``̀Jh ,á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀ŸG

 ÚYQGõŸG  º`̀YOh  ,AGƒ`̀d  ¤G  ÜGDƒ`̀e  AÉ°†b ™«aôJh

 OÉ`̀°`̀ü`̀ë`̀∏`̀d ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e á``̀eÉ``̀bGh ,»``̀°``̀TGƒ``̀ŸG »``̀Hô``̀eh

 AÉ`̀æ`̀Hh á``̀JDƒ``̀e á`̀©`̀eÉ`̀L º```̀YO ø``̀Y Ó`̀°`̀†`̀a ,»```FÉ```ŸG

 ™jQÉ°ûe áeÉbGh ,IôLCÉà°ùŸG ∫óH IójóL ¢SQGóe

 á¶aÉ  ‘  ¥ô`̀£`̀dG  ™`̀bGh  Ú°ù–h  ájQÉªãà°SG

.∑ôµdG

 ,ábÉY’G …hòd ÜGDƒe õcôe íàa IOÉYEÉH ÖdÉWh

 äGQÉ`̀°`̀TG ™`̀°`̀Vhh ,õ`̀cô`̀e …C’ QGõ``̀ŸG AGƒ``d QÉ`̀≤`̀à`̀a’

 IOÉYGh ,ájôª©dGh á«æ«°ù◊G »ã∏ãe ≈∏Y á«Fƒ°V

 QÉ«àdG ∫É°üjG í«àJ »àdG áÁó≤dG ¢ù°S’ÉH πª©dG

 êQÉ`̀N  ™ØædG  äGP  äBÉ°ûæŸGh  ∫RÉæª∏d  »FÉHô¡µdG

.∞jôdG ¢ù∏a ≥jôW øY º«¶æàdG OhóM

 äÓNóe  ¿G  ,äÉÑ«°†Y  IõjÉa  áÑFÉædG  âdÉbh

 å«M  ,…ƒ`̀«`̀æ`̀H  √ƒ°ûàH  »°ûJ  á`̀fRGƒ`̀ŸG  äÉ`̀Lô`̀h

 É¡∏ªëàj  »``à``dG  á`̀«`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG  äGOGô``````̀j’G  π`̀µ`̀°`̀û`̀J

 Ögòjh ,á«∏ëŸG  äGOGôj’G ´ÉHQG  áKÓK ,øWGƒŸG

 ,øjódG  áeóÿ  äÉ≤ØædG  øe  áÄŸÉH15  ¬àÑ°ùf  Ée

 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀SGô`̀dG äÉ`̀≤`̀Ø`̀æ`̀∏`̀d ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀N É``e ¥ƒ`̀Ø`̀j ƒ``̀gh

.™HôdG QGó≤Ã

 ¿Gh  ,RÉ`̀«`̀à`̀eÉ`̀H  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  Éæªg  ¿G  ,â`̀aÉ`̀°`̀VGh

 É`̀‰Gh  ,á«FÉ°üMG  É`̀eÉ`̀bQG  §≤a  â°ù«d  äÉ`̀fRGƒ`̀ŸG

 ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d  á`̀«`̀gÉ`̀aô`̀dG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d  äGhOGh  ¥ô```W

 ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ŸG OGô````̀aGh äÉ`̀≤`̀Ñ`̀W Ú``H π``Nó``dG ™``̀jRƒ``̀Jh

 á`̀«`̀dÉ`̀◊G á```̀fRGƒ```̀ŸG  ≥`̀«`̀≤`̀– Ωó```̀Y ¤G IQÉ```°```TG  ‘

.ájÉ¨dG  √òg É¡JÉ≤HÉ°Sh

 á`̀¶`̀aÉ`̀ äÉ`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀ ™``̀°``̀VGƒ``̀J ¤G â`̀à`̀Ø`̀dh

 ºZôdÉH  É¡JÉ≤«≤°T  ÚH  É¶M  π`̀b’G  »gh  ,¢TôL

 ≈æÑdG  ¿CÉ`̀ch  ,¿Éµ°ùdG  Oó©H  ø¡£°SƒàJ  É¡fG  øe

 ¥ôWh »ë°U ±ô°Uh √É«e äÉµÑ°T  øe á«àëàdG

 á``«``YGQRh á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀Uh á`̀«`̀Ñ`̀W ≥``̀aGô``̀eh ¢``̀SQGó``̀eh

.á¶aÉëŸG ‘ á∏ªàµe á«MÉ«°Sh

 Ò`̀N Qƒ``̀à``̀có``̀dG Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG çó````– ,¬``̀à``̀¡``̀L ø```e

 øY á`̀dGó`̀Y  á`̀∏`̀à`̀c  º`̀°`̀SÉ`̀H  á`̀ª`̀∏`̀c  ‘ ∂«∏«©°U  ƒ``̀HG

 ‘ ÜGƒ`̀æ`̀dG ¢ù∏› ™`̀e á`̀eƒ`̀µ`̀◊G ¿hÉ`̀©`̀J á`̀«`̀ª`̀gG

 É¡æª°V  øeh  á∏MôŸG  äÉMÎ≤eh  á£N  áZÉ«°U

 á£îH ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ŸG ó``̀jhõ``̀Jh ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ‘É`̀©`̀à`̀dG

 øª°†àJ  ¿G  ≈`̀∏`̀Y  ,á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  á`̀eƒ`̀µ`̀◊G  π`̀ª`̀Y

 øµÁ Ée á«æeR ∫hGóLh AGO’G ¢SÉ«≤d äGô°TDƒe

 ¬∏Øc  …òdG  »HÉbôdG  ºgQhóH  ΩÉ«≤dG  øe  ÜGƒædG

.Qƒà°SódG

 ájOÉ°üàb’G  äÉ°SÉ«°ùdG  ∂«∏«©°U  ƒHG  ÖdÉWh

 Oô› ’ OÉ°üàb’G  ¢TÉ©fG  á«Ø«c  ≈∏Y õ«cÎdÉH

 ¬LƒàdG  ¤G  RÉ«ëf’G  ™e  ,ΩÉ©dG  øjódG  ¢ü«∏≤J

 ≈∏Y  á¶aÉëŸGh  IÒ`̀≤`̀Ø`̀dG  á≤Ñ£dG  º`̀Yó`̀H  »µ∏ŸG

 ,¿É```̀e’G ΩÉ`̀ª`̀°`̀U É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H ≈`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG á`̀≤`̀Ñ`̀£`̀dG

 ô`̀≤`̀Ø`̀dG á``̀HQÉ``̀ë``̀Ÿ á``̀¡``̀Lƒ``̀ŸG è````eGÈ````dG ∞``̀«``̀ã``̀µ``̀Jh

 IOƒ``L Ú`̀°`̀ù`̀–h ∂`̀∏`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG á`̀jÉ`̀ª`̀Mh á`̀dÉ`̀£`̀Ñ`̀dGh

 ‘ QGôªà°S’Gh ,π≤ædGh áë°üdGh º«∏©àdG äÉeóN

 ÒaƒJh ,á«æe’G Iõ¡L’Gh áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  ºYO

 Ú`̀jô`̀µ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀∏`̀d á``̀Áô``̀µ``̀dG IÉ```«```◊G

.Ú«fóŸGh

 ójóL  ó≤Y  áZÉ«°U  ≈∏Y  ádGóY  á∏àc  äOó°Th

 ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó```̀dG  Ú`̀H  á«ªæà∏d

 ,AGò``¨``dG  ó``jhõ``J  á∏°ù∏°S  ‘  π`̀eÉ`̀µ`̀à`̀dGh  »`̀©`̀∏`̀°`̀ù`̀dG

 »`̀à`̀dG á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G ‘ ô`̀¶`̀æ`̀dG IOÉ````̀YGh

 äGAÉØµdG ≥jƒ°ùJh ,iôN’G ∫hódÉH ¿OQ’G §HôJ

 ¿ƒµàd  á«aô°üŸGh  ájó≤ædG  äÉ°ù°SDƒŸGh  ,á«fOQ’G

 ∫ÉNOG  øY  ∂«gÉf  ,á«ª«∏b’G  äÉeóî∏d  Gõcôe

 IOÉ```̀YGh ,á``̀«``̀YGQõ``̀dG á`̀ª`̀¶`̀f’G ‘ É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀µ`̀à`̀dG

 ‘  á«gÉæàŸGh  IÒ¨°üdG  äÉ°ù°SDƒŸG  πjƒ“  ¢ù°SG

 áªgÉ°ùª∏d  …QÉªãà°SG  ¥hóæ°U  ¢ù«°SCÉJh  ,ô¨°üdG

 á∏HÉ≤dGh  ‹É`̀ŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘  á`̀LQó`̀ŸG  äÉcô°ûdG  ‘

.á°ùaÉæª∏d

 ¥É`̀Ø`̀f’G  ó`̀«`̀°`̀Tô`̀J  ¤G  ∂«∏«©°U  ƒ``̀HG  É``̀YO  É`̀ª`̀c

 áHÉbôdG  áª¶fG  õjõ©Jh  äÉÄ«¡dG  èeO  ∫Éªµà°SGh

 IójóL  á«é«JGÎ°SG  »æÑJh  ,á````̀jQGO’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ŸG

 ™jQÉ°ûª∏d  äGAÉ`̀Ø`̀Y’G  íæeh  ,»MÉ«°ùdG  ´É£≤∏d

 ,Ú`̀«`̀fOQ’G  π«¨°ûJ  ‘  º¡°ùJ  »àdG  ájQÉªãà°S’G

 á`̀«`̀cP á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀e á`̀æ`̀jó`̀e á``eÉ``bG Iô`̀µ`̀a á``̀°``̀SGQOh

 ‘ á``̀jó``̀÷Gh ,¢``̀UÉ``̀ÿG ´É`̀£`̀≤`̀dG ™``̀e á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H

 IQGO’G  AGOG  ÒjÉ©e Ú°ù–h ,Öjô¡àdG  áëaÉµe

 á«côª÷G  íFGô°ûdG  OóY  ¢†«ØîJh  ,á«Ñjô°†dG

 π`̀«`̀©`̀Ø`̀J IOÉ`````̀YG ™``̀e ,≈```̀∏```̀Y’G ó``̀◊É``̀H 3 í`̀Ñ`̀°`̀ü`̀«`̀d

.ájOÉ°üàb’G  ™jQÉ°ûª∏d  á«fOQ’G  á°ù°SDƒŸG

 ¤G ,¢Tƒ°û◊G π«ªL ÖFÉædG QÉ°TG ,¬ÑfÉL øe

 Ωó©d á«ë°†dG Éªg ∂∏¡à°ùŸG øWGƒŸGh ´QGõŸG ¿G

 ≥≤ëj  É`̀Ã  ,á`̀YGQõ`̀dG  ´É£≤d  §Ñ°†dGh  á`̀HÉ`̀bô`̀dG

 GócDƒe,øWGƒª∏d  Ö°SÉæŸG  ô©°ùdÉH  ´QGõª∏d  íHôdG

 ™«é°ûJh  »`̀FGò`̀¨`̀dG  ø``̀e’G  ≈∏Y  õ`̀«`̀cÎ`̀dG  á«ªgG

 ,á«FGò¨dG  äÉYÉæ°üdGh  á`̀«`̀YGQõ`̀dG  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G

 á``̀YGQõ``̀dG ƒ`̀ë`̀f ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¬`̀«`̀Lƒ`̀Jh ´QGõ````̀ŸG º```̀YOh

.áãjó◊G

 øe  Òãc  ‘  ô¶ædG  IOÉYÉH  ¢Tƒ°û◊G  ÖdÉWh

 ¬à°Vôa …òdG Ò¨àdG ™e πeÉ©à∏d ÉæJÉ«M ÖfGƒL

 ,áØ∏à QÉµaGh ¥ôW ∫ÓN øe ÉfhQƒc áëFÉL

 ™e  á`̀Ä`̀jô`̀Lh  áëjô°U  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  É`̀fÉ`̀«`̀MG  Ö∏£àJ

 äÉ°SGQO  ≈∏Y  kAÉæH  á«YƒàdG  ≈∏Y  GOó°ûe  ,™bGƒdG

 ΩGõàd’Gh  áëFÉ÷ÉH  ≥∏©àj  Éª«a  á«∏«∏–  á«ª∏Y

 ‘ Oô```̀a π``̀c QhOh á``̀eÉ``̀©``̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG  Ò`̀jÉ`̀©`̀Ã

.ôjƒ£àdGh á«ªæàdGh AÉæÑdG ‘ ™ªàéŸG

 ¿ƒfÉb OÉéjGh »°SÉ«°ùdG  ìÓ°U’ÉH ÖdÉW Éªc

 ÜGõ`̀MG  áKÓK  AÉ°ûfG  ™«é°ûJh  ,…ô°üY  ÜÉîàfG

 ¿G ≈`̀∏`̀Y õ`̀«`̀cÎ`̀dGh ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ŸG π`̀ã`̀“ π```b’G ≈`̀∏`̀Y

 á«Yƒfh á«ªbQ zá«cP äÉ©eÉL{ äÉ©eÉ÷G íÑ°üJ

ájQÉªãà°SGh

 النواب يشرع بمناقشة قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

 الصحة: بدء إعطاء لقاح كورونا في مخيم 
الزعتري لالجئين السوريين خالل يومين

 وزارة العمل تعلن عن 50 فرصة عمل 
لشركة متخصصة بالطاقة الشمسية

 وزير الثقافة: معرض عمان للكتاب 
في موعده المحدد وفق 

االشتراطات الصحية

 وزير السياحة يؤكد ضرورة التزام 
المنشآت السياحية ومرتاديها 

با£جراءات الوقائية

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 ò«ØæàH  Aó`̀Ñ`̀dG  ¿G  ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG  

 É```̀ fhQƒ```̀c ¢````̀ShÒ````̀a ó```̀°```̀V º``̀«``̀©``̀£``̀à``̀dG á``̀∏``̀ª``̀M

 ÚÄLÓd …ÎYõdG º« πNGO (19-ó«aƒc)

 §`̀HGQ ≈`̀∏`̀Y kÉ`̀«`̀ª`̀°`̀SQ Ú∏é°ùŸG ø`̀e Ú`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG

.Úeƒj ∫ÓN ¿ƒµ«°S ,¢ü°üîŸG π«é°ùàdG

 ,óMC’G ¢ùeG »Øë°U ¿É«H ‘ IQGRƒdG âdÉbh

 á£N øª°V …RGÎMG AGôLEÉc Èà©J á∏ª◊G ¿EG

 ÉfhQƒc  áëFÉL  AGƒ`̀à`̀M’  áFQÉ£dG  áHÉéà°S’G

 ÚjQƒ°ùdG  ÚÄLÓdG  ájÉªM  ‘  ºgÉ°ùj  É`̀Ãh

 ‘  ¿OQC’G  ¢``̀VQCG  ≈∏Y  Úª«≤ŸGh  äÉª«îŸG  ‘

 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀ShÒ`̀Ø`̀H ihó`̀©`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø`̀e ó``̀◊G

 »àdGh Ωƒ©£ŸG »≤∏àd áaó¡à°ùŸG äÉÄØ∏d á°UÉN

 ¤hC’G á∏MôŸG äÉjƒdhCG øª°V IQGRƒdG É¡JOóM

 …hÉ°ùàŸG ΩGÎM’G ÒjÉ©e ≥«Ñ£J πØµj ÉÃh

 Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG  ÚH  ádGó©dG  ≥≤ëj  ÉÃh

 ™e  ºé°ùæjh  ,áµ∏ªŸG  ¢``̀VQCG  ≈∏Y  Ú`̀Ä`̀LÓ`̀dGh

 IQGRh ‘ á©ÑàŸG  á«FÉbƒdG  á«ë°üdG  äGAGô`̀LE’G

.áë°üdG

 Aó`̀H ò`̀æ`̀e É`̀¡`̀YÉ`̀Ñ`̀JG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG IQGRh äó````̀cCGh

 ,º«©£àdG á∏ªM ò«ØæJ äGOGó©à°SG øY ¿ÓYE’G

 ‘ á`̀dGó`̀©`̀dG ≥«≤ëàd ±ó`̀¡`̀J »`̀à`̀dG äGAGô````̀LE’G

 ,áaó¡à°ùŸG äÉÄØ∏d (19-ó«aƒc) Ωƒ©£e ™jRƒJ

 »``̀Yƒ``̀dG ô``°``û``f É```̀¡```̀JÉ```̀jƒ```̀dhCG ø``ª``°``V â``̀©``̀ °``̀Vhh

 Úª«≤ŸGh  ÚÄLÓdG  Ú`̀H  »ë°üdG  ∞«≤ãàdGh

 ,ÉfhQƒc  Ωƒ©£e  »≤∏àd  π«é°ùàdG  á«ªgCG  ∫ƒM

 º«©£àdG  õ`̀cGô`̀e  ó`̀jhõ`̀à`̀H  É¡eÉªàg’  á`̀aÉ`̀°`̀VEG

 á«dBG  ∫ƒ`̀M á`̀jOÉ`̀°`̀TQE’G  á`̀dOC’É`̀H  º¡d á°ü°üîŸG

 á«Ø«≤ãàdG  äGô°ûædGh Ωƒ©£ŸG »≤∏àd π«é°ùàdG

 »YƒdG  ô°ûf  ±ó¡H  ,º«©£àdG  õcGôe  »©LGôŸ

 øe  º¡àjÉª◊  áeRÓdG  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’É`̀H

 ∫ÓN  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀ShÒ`̀a  ihó``̀Y  QÉ°ûàfG  ô£N

.áµ∏ªŸG ‘ ÚæWGƒŸÉH Iƒ°SCG á∏MôŸG √òg

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 á°Uôa  50  ô`̀aƒ`̀J  ø`̀Y  πª©dG  IQGRh  âæ∏YG

 iód zêÉ`̀à`̀fG  •ƒ`̀£`̀N{ êÉ`̀à`̀fG  »æa áæ¡Ã πªY

 ‘ á`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀°`̀û`̀dG á`̀bÉ`̀£`̀dÉ`̀H á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀e á`̀cô`̀°`̀T

. π£°ù≤dG á≤£æe

 ,óM’G ¢ùeG »Øë°U ¿É«H ‘ IQGRƒdG âYOh

 á`̀°`̀ü`̀æ`̀ŸG ≈`̀∏`̀Y π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀∏`̀d π`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H Ú``̀Ñ``̀ZGô``̀dG

 ≈∏Y  ´Ó```̀W’Gh  ,zπ`̀é`̀°`̀S{  π«¨°ûà∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 ó≤©à°S  äÓHÉ≤ŸG  ¿CÉ`̀H  kÉª∏Y  ,áæ∏©ŸG  •hô°ûdG

 áYÉ°ùdG  øe 16/02/2021  πÑ≤ŸG  AÉKÓãdG  Ωƒj

 ó©H  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ájÉ¨dh  kÉMÉÑ°U  Iô°TÉ©dG

 »∏ëŸG  ™ªàéŸG  á«ªæJ  Ió`̀Mh  ≈æÑe  ‘  ô¡¶dG

.(Iõ«÷G ájó∏Ñd ™HÉàdG)

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 ,»°ùjƒ£dG º°SÉH QƒàcódG áaÉ≤ãdG ôjRh ∫Éb 

 ‘  ΩÉ≤«°S  ÜÉàµ∏d  ‹hó```̀dG  ¿É`̀ª`̀Y  ¢`̀Vô`̀©`̀e  ¿EG

 ≥`̀ah ,π`̀Ñ`̀≤`̀ŸG ∫ƒ``̀∏``̀jCG 22 ‘ ¬``d Oó``ë``ŸG ó``Yƒ``ŸG

 Qƒ£àj  ⁄  É`̀e  á©ÑàŸG  á«ë°üdG  äÉ`̀WGÎ`̀°`̀T’G

.»FÉHƒdG ™°VƒdG

 AÉ``̀°``̀†``̀YCGh ¢``ù``«``FQ ¬``FÉ``≤``d ∫Ó```̀N ±É```̀ °```̀VCGh

 ¿CG  ,ó``̀MC’G  ¢ùeG  ,Ú`̀«`̀fOQC’G  øjô°TÉædG  OÉ`̀–G

 QÉ``̀WE’G  øª°V  ¿ƒµà°S  á∏Ñ≤ŸG  ¢`̀Vô`̀©`̀ŸG  IQhO

 ,á``̀«``̀fOQC’G á``̀dhó``̀dG á`̀jƒ`̀Ä`̀Ã AÉ`̀Ø`̀à`̀MÓ`̀d ΩÉ``̀©``̀dG

 äÉWÉ°ûædGh  ‘É≤ãdG  è`̀eÉ`̀fÈ`̀dG  AÉ`̀æ`̀H  ºà«°S  PEG

 á``̀£``̀ÿGh ≥``̀aGƒ``̀à``̀j É```̀Ã ¢`̀Vô`̀©`̀ª`̀∏`̀d á``̀≤``̀aGô``̀ŸG

 ºà«°Sh ,á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ŸG √ò`̀¡`̀H AÉ`̀Ø`̀à`̀MÓ`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 ,¢Vô©ª∏d  É«ª°SQ  GQÉ©°T  ájƒÄŸG  QÉ©°T  OÉªàYG

 øe  ¿ƒµJ  å«ëH  á«aÉ≤ãdG  ¬à«°üî°T  QÉ«àNGh

 ‘ Éª¡e É«aÉ≤K GQòL â∏µ°T »àdG äÉ«°üî°ûdG

.áãjó◊G á«fOQC’G ádhódG IÒ°ùe

 øjô°TÉædG OÉ–G Oƒ¡L áaÉ≤ãdG ôjRh ø qªKh

 áaÉ≤ãdG  IQGRh  ™e ácGô°ûdÉH  ¢Vô©ŸG  áeÉbEG  ‘

 •É°ûf  …CG  RÉ`̀‚E’  áªFÓŸG  áÄ«ÑdG  ôaƒJ  »àdG

 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG ÇOÉ``̀Ñ``̀eh Ò`̀jÉ`̀©`̀eh ó`̀«`̀dÉ`̀≤`̀J ø`̀ª`̀°`̀Vh

 ÊóŸG  ™ªàéŸG  äÉÄ«gh  IQGRƒ``̀dG  ÚH  ácGô°û∏d

.á«aÉ≤ãdG äÉWÉ°ûædÉH á«æ©ŸG ¬JÉ°ù°SDƒeh

 áæé∏d  π`̀Ñ`̀≤`̀ŸG  ´É``̀ª``̀à``̀L’G  ¿CG  ¤EG  QÉ```̀°```̀TCGh

 ô```̀WC’G ¢`̀û`̀bÉ`̀æ`̀«`̀°`̀S ,¢`̀Vô`̀©`̀ª`̀∏`̀d á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀ °`̀S’G

 ‘É``̀≤``̀ã``̀dG è``̀eÉ``̀fÈ``̀dÉ``̀H á``≤``∏``©``à``ŸG á``̀«``̀°``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG

 Qƒ``̀eC’Gh  ±ô°ûdG  ∞«°Vh  ¢Vô©ŸG  á«°üî°Th

 πµ°ûH ¢Vô©ŸG áeÉbEG  øª°†J »àdG á«à°ùLƒ∏dG

.≥F’

 øjô°TÉædG  OÉ``̀–G  ¢ù«FQ  ø`̀ qª`̀K  ,¬à¡L  ø`̀e

 º`̀YO ‘ á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  IQGRh QhO ,¢``SQÉ``a  ƒ``̀HCG  È`̀L

 ¬``̀JGQhO  ∫Ó`̀N ÜÉàµ∏d  ‹hó``̀dG  ¿É`̀ª`̀Y  ¢Vô©e

 á«é«JGÎ°S’G ácGô°ûdG á«ªgCG GócDƒe ,á≤HÉ°ùdG

.IQGRƒdG ™e

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö``̀FÉ``̀f Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H ¢``̀SQÉ``̀a ƒ````̀HCG Ú```̀Hh

 á`̀jQGOE’G  áÄ«¡dG  ƒ°†Yh Ú°ùM ¿É°ùZ OÉ`̀–’G

 QhO  π«©ØJ  á`̀«`̀ª`̀gCG  ,á``fhÓ``Y  Òª°S  OÉ`̀–Ó`̀d

 ‹hó```̀dG ¿É``̀ª``̀Y ¢``Vô``©``Ã á`̀«`̀æ`̀©`̀ŸG äGQGRƒ````````̀dG

 ‹É`̀©`̀dG  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  äGQGRh  á``̀°``̀UÉ``̀Nh  ,ÜÉ`̀à`̀µ`̀∏`̀d

 äÉjó∏ÑdGh á«∏ëŸG  IQGOE’Gh º«∏©àdGh á«HÎdGh

 øe  ¬æ«µªàd  ¿OQC’G  ‘  ô°ûædG  ´É`̀£`̀b  º`̀YO  ‘

 IQGRh Oƒ¡L óæ°ùj …òdG √QhO AGOCÉH QGôªà°S’G

.áaô©ŸG ô°ûf ‘ áaÉ≤ãdG

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 ∞`̀jÉ`̀f ,QÉ``````̀KB’Gh á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ô```̀jRh ó```̀cCG 

 äBÉ°ûæŸG  ΩGõ`̀à`̀dG  IQhô`̀°`̀V  ,õ`̀jÉ`̀Ø`̀dG  …ó«ªM

 á«ë°üdG  äGAGô```̀LE’É```̀H  á`̀aÉ`̀c  á`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 ,á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG •hô```°```Th á``«``FÉ``bƒ``dG

 Ωó`̀Yh  ,»`̀FÉ`̀Hƒ`̀dG  ™°VƒdG  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d

.ÉfhQƒc ¢ShÒØH äÉHÉ°UE’G ójGõJ

 ¬`̀FÉ`̀≤`̀d ∫Ó```̀N ,õ``̀jÉ``̀Ø``̀dG ô```jRƒ```dG ∫É````̀bh

 »∏ãªÃ ,ó````̀MC’G ¢`̀ù`̀eG ,IQGRƒ`````̀dG ô`̀≤`̀e ‘

 á«ÑdÉ¨dG  ¿EG  ,¥OÉæØdGh  á«MÉ«°ùdG  ºYÉ£ŸG

 áeõà∏e  á«MÉ«°ùdG  äBÉ°ûæŸG  øe  ≈ª¶©dG

 ,á```̀«```̀FÉ```̀bƒ```̀dGh á``̀«``̀ë``̀°``̀ü``̀dG äGAGô```````̀LE’É```````̀H

 ∂∏J  äRhÉ```̀Œ á£«°ùH  á`̀Ä`̀a  ∑É`̀æ`̀g  ø`̀µ`̀dh

 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG É`̀©`̀«`̀ª`̀L É`̀æ`̀«`̀∏`̀Yh ,äGAGô`````````̀LE’G

 Oƒ`̀©`̀f ’h ¬`̀∏`̀ª`̀©`̀H ´É``£``≤``dG ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀«`̀d É`̀¡`̀d

.á≤HÉ°ùdG äÉbÓZEÓd

 »àdG  äGAGô``````̀LE’G  ¿CG  õ`̀jÉ`̀Ø`̀dG  ±É``̀°``̀VCGh

 äÉYÉ£≤dG øY ∞«Øîà∏d áeƒµ◊G É¡JòØf

 á©ª÷G  ô¶M  AÉ`̀¨`̀dEGh  ,É«éjQóJ  É¡ëàah

 ºà– ,»`̀∏`̀«`̀∏`̀dG ô`̀¶`̀◊G äÉ`̀YÉ`̀°`̀S ó``jó``“h

 ΩGõàd’G ,ÚæWGƒeh äBÉ°ûæe ;É©«ªL Éæ«∏Y

 ó`̀«`̀≤`̀à`̀dGh á``̀eÉ``̀©``̀dG á``̀eÓ``̀°``̀ù``̀dG •hô``̀°``̀û``̀H

.á«FÉbƒdG á«ë°üdG äGAGôLE’ÉH

 á`̀HÉ`̀bô`̀dG  ¥ô``̀a  ¿CG  ¤EG  õ`̀jÉ`̀Ø`̀dG  QÉ``̀ °``̀TCGh

 QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG IQGRƒd á©HÉàdG ¢û«àØàdGh

 Iôªà°ùe  ,iô`````̀NC’G  á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ŸG  äÉ``̀¡``̀÷Gh

 á«bóæØdG  äBÉ°ûæŸG  ≈∏Y  áHÉbôdG  ójó°ûàH

 ΩGõàd’Gh  ó«≤àdG  ¢üîj Éª«a  á«MÉ«°ùdGh

 øª°V áeÉ©dG  áeÓ°ùdGh ájÉbƒdG  ÒHGóàH

 ,É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæŸG  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh  äÉª«∏©àdG

 ≥ëH äÉØdÉ ôjô– ºà«°S ¬fCG Éë°Vƒe

 ÊƒfÉ≤dG ≈°†à≤ŸG øª°V áØdÉîŸG äBÉ°ûæŸG

.ICÉ°ûæŸG ¥ÓZEG ¤G π°üJ ób »àdGh

 تطوير االداء المؤسسي تؤكد أهمية الدليل االرشادي 
لسياسة تقييم ا¨ثر

 العايد يهّنئ باليوم العالمي ل»ذاعة ويؤكد أهمّية ا£ذاعات 
كمنارات للوعي والثقافة

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 AGOC’G ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d  á``̀dhó``̀dG  Iô````̀jRh äó````̀cCG  

 ¿CG ,á`̀eQÉ`̀é`̀©`̀dG á``©``HGQ á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀ŸG »`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ŸG

 …OÉ°TQE’G π«dódG OGóYEG  ¤EG â©°S áeƒµ◊G

 á©ÑàŸG  á«dB’G  íÑ°üàd  ,ôKC’G  º««≤J  á°SÉ«°ùd

 IAÉ`̀Ø`̀c  ø`ª°†j  É``Ã »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG  ìÓ`̀°`̀UEÓ`̀d

 É``gQÉ``KBG º`̀«`̀«`̀≤`̀Jh äÉ`̀©`̀jô`̀``̀°`̀û`̀à`̀dGh äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 áeƒµ◊G É¡à©°Vh »àdGh ,á≤MÓdGh á≤Ñ°ùŸG

.2021 ΩÉ©d É¡JÉjƒdhCG øª°V

 äÉ°ù∏÷G  ¤hCG  ¥Ó`̀£`̀fG  ó`̀©`̀H  ∂``̀dP  AÉ``̀L

 ô```̀FGhó```̀dGh äGQGRƒ```````̀ dG »`̀Ø`̀Xƒ`̀Ÿ á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG

 á°SÉ«°ùd  …OÉ`̀°`̀TQE’G  π«dódG  ≈∏Y  á«eƒµ◊G

 ¢ùeG ,áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e ‘ ,ô`̀KC’G º««≤J

.óMC’G

 »`̀Ø`̀Xƒ`̀e Ú``µ``“ ¤G π``̀«``̀dó``̀dG ±ó```¡```jh

 ΩGóîà°SG  ‘  á«eƒµ◊G  ô`̀FGhó`̀dGh  äGQGRƒ``̀dG

 OGó``̀YEG  óæY  ,ô```̀KC’G  º««≤J  á°SÉ«°S  ≥«Ñ£Jh

 ¤EG  É¡©aQ ºàj »àdG äÉ©jô°ûàdGh äÉ°SÉ«°ùdG

 á«ª∏Y äÉ`̀°`̀SGQO ∫Ó`̀N øe ,AGQRƒ``̀dG ¢ù∏›

.QGô≤dG PÉîJG á«∏ªY ‘ óYÉ°ùJ

 á°SÉ«°S  á«ªgCG  ¿G  ¤G  Iô`̀jRƒ`̀dG  äQÉ`̀°`̀TGh

 QÉ``````̀KB’G á``̀aô``̀©``̀e ‘ ø``̀ª``̀µ``̀J ô```````̀KC’G º``«``«``≤``J

 ,ÉgÒZh á«Ä«ÑdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

 Ò°ü≤dG  ió``̀ŸG  ≈`̀∏`̀Y  ,á`̀«`̀©`̀bGƒ`̀dGh  á∏ªàëŸG

 PÉîJG  ≈∏Y  äÉeƒµ◊G  óYÉ°ùj  Ée  ,ó«©ÑdGh

 º¡°ùjh ,áªYGódG  ádOC’G  ≈∏Y áªFÉb äGQGôb

 IOÉjRh IƒLôŸG äÉjÉ¨dGh ±GógC’G ≥«≤– ‘

 äÉ``̀eó``̀ÿG  IOƒ`````Lh  á``eÉ``©``dG  IQGOE’G  IAÉ``̀Ø``̀c

 óYÉ°ùj  ¬``fCG  â`̀aÉ`̀°`̀VGh  .ÚæWGƒª∏d  áeó≤ŸG

 á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G Ú``̀H ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG IOÉ`````̀jR ‘ É`̀°`̀†`̀jG

 ¢VQÉ©J  …CG  …OÉØàd  á«©jô°ûàdGh  á«°SÉ«°ùdG

 äÉ©jô°ûàdGh  äÉ°SÉ«°ùdG  §«°ùÑJh  ,πªà

 ádAÉ°ùe IOÉ`̀jRh ,áeÉ©dG  áë∏°üŸG  Ωóîj ÉÃ

.á«eƒµ◊G ôFGhódGh äGQGRƒdG

 èeGÈdG √òg á«ªgG ¿CG áeQÉé©dG âæ«Hh

 QÉ°ùŸÉH  É¡£HQ  ‘  É°†jG  øªµJ  ,á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG

 øe πc ¥É◊EG ºàj å«ëH ,∞Xƒª∏d »Ø«XƒdG

 ¿hDƒ°ûdGh  »°ù°SDƒŸG  ôjƒ£àdG  äGóMƒH  Ú©j

.á°ü°üîàŸG äGQhódG √ò¡H á«fƒfÉ≤dG

 ó¡©e ΩÉY ôjóe óYÉ°ùe ∫Éb ,¬ÑfÉL øe

 ó¡©ŸG ¿EG QÉ¡ædG õjÉa ¢Sóæ¡ŸG áeÉ©dG IQGOE’G

 IôFGO 100ÖjQóJ ¤hC’G á∏MôŸG ‘ ¤ƒà«°S

 øe Ú«æ©e Ú`̀Ø`̀Xƒ`̀e3  ∫ó`̀©`̀Ã ,á`̀«`̀eƒ`̀µ`̀M

 É`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀J É`̀›É`̀fô`̀H 20 ™``̀bGƒ``̀Hh ,Iô`````FGO π``̀c

 ™e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H äó```̀YCG á`̀«`̀≤`̀aGƒ`̀J á`̀£`̀N ≥``̀ahh

 äÉ°SÉ«°ùdGh  »°ù°SDƒŸG  AGOC’G  ôjƒ£J  IQGOEG

 ò«ØæJ IÎ`̀a ¿G ±É`̀°`̀VGh .AGQRƒ``̀dG  á°SÉFQ ‘

 ô¡°T  á`̀jGó`̀H  ≈`̀à`̀M  óàªà°S  ¤hC’G  á`̀∏`̀Mô`̀ŸG

 ¥Ó``̀WEG ºà«°S ∂``̀dP ó`̀©`̀Hh ,π`̀Ñ`̀≤`̀ŸG ¿Gô``jõ``M

 QGóe ≈∏Y ôKC’G  ¢SÉ«≤d  á«ÑjQóàdG  èeGÈdG

 ò«ØæJ  ‘  Ú©à°ùj  ó¡©ŸG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,ΩÉ©dG

 ” øjòdG ÚHQóŸG øe áÑîæH èeGÈdG √òg

 »°VÉŸG  ∫hC’G  ¿ƒfÉc  ô¡°T  ∫Ó`̀N  º¡«∏«gCÉJ

 º`̀µ`̀◊Gh  IQGOE’G  º```̀YO  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ø``̀e  º``Yó``H

.(Éªé«°S) ó«°TôdG

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 ≥WÉædG ΩÓ`̀YE’G ¿hDƒ°ûd ádhódG ô`̀jRh CÉæg 

 äÉYGPE’G  ójÉ©dG  »∏Y áeƒµ◊G º°SÉH  »ª°SôdG

 ±OÉ°üj  …òdG  áYGPEÓd  »ŸÉ©dG  Ωƒ«dÉH  áq«∏ëŸG

.ΩÉY qπc •ÉÑ°T øe ô°ûY ådÉãdG ‘

 Úà«ØJÉg  Úà∏NGóe  ∫Ó`̀N  ó`̀jÉ`̀©`̀dG  ó```̀ qcCGh

 äƒ``°``U{  á````````YGPEGh  zΩEG  ±EG  Ó````g{  ƒ``````jOGQ  ≈``∏``Y

 äÉ`````̀YGPE’G QhO á``«``ª``gCG ,ó`````̀MC’G ¢``̀ù``̀eG zó``̀¨``̀dG

 ∫É°üjEGh  ,áaÉ≤ãdGh  »Yƒ∏d  äGQÉæªc  á`̀«`̀fOQC’G

 øWƒdG  ÉjÉ°†b  ™`̀e  πYÉØàdGh  á`̀dhó`̀dG  ádÉ°SQ

.ÚæWGƒŸGh

 ΩÉªàgÉH  ≈`̀¶`̀–  äÉ`````̀YGPE’G  q¿CG  ¤EG  QÉ``̀°``̀TCGh

 IQó`̀≤`̀dG É`̀¡`̀jó`̀d â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCGh ,Ωó``̀≤``̀dG ø``̀e Ò`̀Ñ`̀c

 ,™«ª÷G ¤EG ádƒ¡°ùH ∫ƒ°UƒdGh QÉ°ûàf’G ≈∏Y

 …òdG πFÉ¡dG »æ≤àdG Q qƒ£àdG qπX ‘ kÉ°Uƒ°üN

.á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN çóM

 ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°ûd  á`̀dhó`̀dG  ô`̀jRh  ¢Vô©à°SGh

 ¿CG kÉæ«Ñe ,á«∏ëŸG äÉYGPE’G ‘ π°UÉ◊G Qƒ£àdG

 á`̀YGPE’G »gh Ió`̀MGh á`̀YGPEG  ¬jód âfÉc ¿OQC’G

 ƒgh ,á``̀YGPEG  42  ¿B’G  Éæjód íÑ°UCGh  ,  á`̀«`̀fOQC’G

 ‘ π°UÉ◊G Q qƒ`̀£`̀à`̀dGh  ´ƒæàdG  ºéM ó`̀ qcDƒ`̀j  É`̀e

.¿ôb ∞°üf ∫ÓN ÊOQC’G ΩÓYE’G

 …ò``̀dG Ò`̀Ñ`̀µ`̀dG Qhó`````̀dG ¤EG ó``̀jÉ``̀©``̀dG â``̀Ø``̀dh

 ∫ÓN  á«∏ëŸG  äÉ````̀YGPE’G  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ¬àeób

 ,ádhódG ádÉ°SQ π≤f ∫ÓN øe ÉfhQƒc áëFÉL

 äGAGô`̀LEÉ`̀H  ∞«≤ãàdGh  á«YƒàdG  ‘  áªgÉ°ùŸGh

 kGÒ°ûe  ,Ωƒ©£ŸG  » q≤∏J  ≈∏Y  qå`̀◊Gh  áeÓ°ùdG

 ¢†©H  É`̀¡`̀à`̀dò`̀H  »``̀à``̀dG  IÒ``̀Ñ``̀µ``̀dG  Oƒ``̀¡``̀÷G  ¤EG

 (ó`̀©`̀ oH ø```̀Y) É``̀¡``̀›Gô``̀H Ëó``̀≤``̀J ‘ äÉ````````̀YGPE’G

.ÚæWGƒª∏d É¡JÉeóN Ëó≤J á∏°UGƒeh

 ÚæWGƒŸG ÉjÉ°†b ó°UôJ áeƒµ◊G ¿CG  ó qcCGh

 πFÉ°Sh  ™«ªL  ≈∏Y  É¡©HÉàJh  º¡JGQÉ°ùØà°SGh

 áØ°TÉµŸG è¡f ™ÑàJ áeƒµ◊G ¿CG kGócDƒe ,ΩÓYE’G

 Ëó`̀≤`̀J ∫Ó``̀N ø``̀e ΩÓ````̀YE’G ™``̀e á`̀«`̀aÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dGh

.ÚæWGƒª∏d É¡ë«°VƒJh áeƒ∏©ŸG

 ø`̀WGƒ`̀ŸG ¿CG ≈`̀∏`̀Y ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dG ó`̀jÉ`̀©`̀dG Oó```̀Lh

 õ««ªà∏d  IQó`̀≤`̀dG  ¬jódh  ,∞≤ãeh  ḿ Gh  ÊOQC’G

 ≥ë∏J »àdG äÉYÉ°TE’Gh áë«ë°üdG QÉÑNC’G ÚH

.™ªàéŸÉH Qô°†dG
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باللون  البيوت  وحتى  ال�شوارع  من  كثري  ت��زدان  ع��ام  كل  من  �شباط  من  ع�شر  الرابع  بتاريخ 

الأحمر للتعبري عن حّب النا�س لبع�شهم من ال�شباب الُع�ّشاق واملحبني واملتزوجني والأ�شدقاء 

اأو ما ي�شمونه عيد احلب؛  من اجلن�شني؛ ملن يوؤمنون بهذه الأفكار يف ما يدعى يوم الفلنتاين 

ال��وردة احلمراء -امل�شتخدمة للتعبري عن  اأن �شعر  وك��اأن احلب مقت�شر على هذا اليوم، لدرجة 

املحبة- يبلغ اأكرث من خم�شة اأو ع�شرة دنانري اأردين، ويرتدي الكثريون الألوان احلمراء، وحتى 

يتعّمد بع�شهم لإقامة حفالت اأعرا�شهم يف هذا اليوم “كفال خري لهم”، واأعلم اأن ما يربو عن 

حوايل ن�شف مليون وردة يتم توزيعها يف اململكة الأردنية الها�شمية لوحدها يف هذا اليوم؛ وهنا 

بالطبع اأنا مع ُحّب النا�س لبع�شها لكن ل�شت مع اإختزاله بيوم اأو بهذه املظاهر اأو احليثيات:

1( اأدعو اهلل خمل�شاً اأن يحّب النا�س بع�شهم وي�شتدمي هذا احلب وبفطرّية دون م�شالح �شيقة 

القلب بني  التي نراها ل تعّب عن احلّب احلقيقي ومن  املظاهر  ال�شريك؛ لكن  وخ�شو�شاً مع 

النا�س.  

2( اأظّن اأن النا�س ل حتتاج اإىل احلّب بقدر ما اأنها حتتاج اإىل الإحرتام يف هذه الأيام: الإحرتام 

للنف�س والإحرتام لالآخر؛ فالإحرتام م�شتدام وبع�س مظاهر احلّب لي�شت م�شتدامه ومعظمها 

حلظي للِخلقة اأو للم�شالح اأو للنزوات اأو خلفق القلوب غريها.

اأفراد الأ�شرة والعائلة والأزواج  3( املحّبة مرتبطة بالقلب والعاطفة وتتج�ّشد يف قمتها بني 

والأ�شدقاء والأحباب، بيد اأن الإحرتام مرتبط بالعمل والإنتاجية والثقة بالنف�س؛ ويا حبذا لو 

اأن كالهما اإرتبطا بعالقة النا�س ببع�شهم لت�شمو عالقاتنا الإن�شانية.

والتميز  بالنتائج  مرتبط  الإح���رتام  اأن  بيد  وامل��ك��ان،  وال��زم��ان  بال�شخ�س  مرتبطة  املحبة   )4

والعطاء؛ وكثري من احلّب يزول مع تغيري املكان وعدم روؤية الأ�شخا�س بيد اأن اإحرتامهم يبقى 

لالأبد؛ فبع�س اأنواع احلّب زائل مع زوال املوؤثرات، بيد اأن الإحرتام باٍق حتى ولو غاب ال�شخو�س.

5( علمتني احلياة اأن اأ�شعى لإحرتام النا�س يل واإحرتامي لهم ليذكروين بغيابي باخلري، ولو 

ح�شلت على حمبتهم فهي اإ�شافة نوعية بيد اأنها لي�شت الأ�شا�س؛ فاملُحبِّني من حول النا�س ُكرث 

لكن حُمرتميهم اأقاّلء.

6( مطلوب اإ�شتدامة احلّب والإحرتام بني النا�س، ومطلوب خلق ثقافة املحبة ونبذ جمتمع 

الكراهية التي تنت�شر كالنار باله�شيم هذه الأيام.

وهذا  اليوم؛  هذا  على  اإقت�شارها  ولي�س  لل�شريك  املحبة  التعبري عن  النا�س  7( مطلوب من 

بالطبع يخلق حالة من احلب الدائم دون ملل؛ والتعبري عن املحبة باحل�شور والغياب واجب 

وباأي طريقة نراها منا�شبة. 

وبالغياب دون  ُبعد  وعن  دائم وجاهياً  ب�شكل  اأن يحّبوا بع�شهم  النا�س  اأمتّنى على  ب�شراحة: 

واإق��رتان احلّب بالإحرتام  باملظاهر؛  بالرياء ولي�شت  القلب، فاملحبة لي�شت  زائفة ومن  مظاهر 

ال�شعي لك�شب حمبة  الإن�شانية على م�شرعية؛ وعلينا  بالعالقات  باب الإخال�س والوفاء  يفتح 

واإحرتام النا�س لندخل قلوبهم وعقولهم على ال�شواء.

د .محمد طالب عبيدات 

في عيد الحّب: 
ُحّب أم إحترام أم كالهما

 المستقلة لالنتخاب تعلن 
نتائج » صناعة اربد«

 تجارة االردن تدعو ألخذ 
االحتياطات خالل الظروف الجوية 

 الهناندة: القطاع الخاص شريك 
في عملية التحول الرقمي

االنباط- اربد

     اأعلنت الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب النتائج 

ادارة غرفة  اع�شاء جمل�س  النهائية لنتخابات 

اأن مت  ب��ع��د   )2021 – )اإع�����ادة  ارب���د  ���ش��ن��اع��ة 

ق��ب��ل جم��ل�����س مفو�شي  ر���ش��م��ي��ا م���ن  اع��ت��م��اده��ا 

الهيئة لي�شار اىل ن�شرها يف اجلريدة الر�شمية 

وذل���ك ا���ش��ت��ن��ادا لأح��ك��ام ال��ب��ن��د رق��م )13( من 

ن��ظ��ام غ��رف  امل����ادة )10( م��ن  ال��ف��ق��رة )اأ( م��ن 

ال�شناعة وتعديالته رقم )56( ل�شنة 2005، 

رق��م )18( من  امل���ادة  م��ن  الفقرة )و(  واأح��ك��ام 

اأع�شاء  بانتخاب  اخلا�شة  التنفيذية  التعليمات 

ال�شناعية  وال��ق��ط��اع��ات  ال��غ��رف  ادارة  جمال�س 

رقم )1( ل�شنة 2018، وحيث اأن جمل�س ادارة  

اأع�����ش��اء،  ت�شعة  م��ن  م��ك��ون  ارب���د  �شناعة  غ��رف��ة 

امل��ادة  م��ن  )اأ(  الفقرة  لأح��ك��ام  وا���ش��ت��ن��اداً  وعليه 

)14( م��ن ن��ظ��ام غ���رف ال�����ش��ن��اع��ة وت��ع��دي��الت��ه 

الهيئة  اأعلنت  فقد   ،2005 ل�شنة   )56( رق��م 

امل��درج  املر�شحني  ف��وز  ع��ن  لالنتخاب  امل�شتقلة 

اأدناه بالتزكية وهم: اأ�شماوؤهم 

العبد اهلل / �شركة  1 - هاين مو�شى عي�شى 
البطانيات املنوره ل�شناعة  املدينه 

العرب   / حا�شي  خليل  ابراهيم  ن�شال    -  2
البيطرية والزراعية ل�شناعة الدوية 

 / ����ش���ط���ن���اوى  ف���ال���ح  حم���م���ود  ه�����اين   -  3
ال�شناعات الألب�شة  ل�شناعة  نور�شني 

�شركة  خرا�شقه/  حممد  فخرى  خالد   -  4
�شرار فخري خرا�شقه و�شركاه 

ف��اي��زه   / امل���الح  حم��م��د  خ�شر  ف��اي��زه   -  5
خ�شر حممد املالح و�شركائها 

 / ال��دراي�����ش��ه  اب���راه���ي���م  ع��ل��ي  ح�����ش��ني   -  6
الدراي�شة و�شريكه  �شركة �شلطان 

 / هاين  بني  اهلل  �شيف  حممود  موفق   -  7
موفق حممود �شيف اهلل بني هاين 

ط��ه ال��ي��ا���ش��ني/ راب��ح  خ��ل��ي��ل  اهلل  ع��ب��د   -  8
و�شركاه  ال�شباعي 

العربية  عوي�س/  �شليم  عقل  حممد   -  9
البيطرية املبيدات والدوية  ل�شناعة 

النباط- عمان

ال����ق����ط����اع  الردن  جت����������ارة  غ�����رف�����ة  دع��������ت 

اتخاذ  اإىل  اململكة،  بعموم  واخل��دم��ي  ال��ت��ج��اري 

للتعامل  ال��الزم��ة  والح��ت��ي��اط��ات  ال���ش��ت��ع��دادات 

مع احلالة اجلوية املتوقع ان توؤثر على اململكة 

�شالمتهم  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  امل��ق��ب��ل��ة  الي�����ام  خ���الل 

وممتلكاتهم.

�شرورة  الحد،  ام�س  بيان  يف  الغرفة  وبينت 

يف  خا�شة  املنا�شبة،  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��داب��ري  ات��خ��اذ 

املنخف�شة  باملناطق  الواقعة  التجارية  ال�شواق 

وال��ت��ع��ام��ل ب��ج��دي��ة م���ع م���ا ي�����ش��در ع���ن دائ����رة 

الأر���ش��اد اجلوية وال��دف��اع امل��دين واأم��ان��ة عمان 

الكبى والبلديات من حتذيرات واإر�شادات.

ب����الإر�����ش����ادات  ال��ت��ق��ي��د  ال���ت���ج���ار اىل  ودع�����ت 

اجلوية،  الظروف  خالل  ت�شدر  التي  التوعوية 

ال���ع���ام���ة  وامل���م���ت���ل���ك���ات  الأرواح  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا 

عار�شة  حل��وادث  لتعر�شهم  تالفيا  واخلا�شة، 

من�شاآتهم  وت��ع��ر���س  م��ال��ي��ة،  خ�����ش��ائ��ر  ت��ك��ب��ده��م 

للمخاطر. واأعمالهم 

ي�شاعد  ب���الإر����ش���ادات  الل���ت���زام  ان  وا���ش��اف��ت 

ت��ن��ج��م ع��ن وق��وع  ال��ت��ي ق��د  يف تقليل الأ����ش���رار 

وت�شهم  املتوقعة،  اجلوية  احلالة  خالل  حوادث 

بعدم  يتعلق  فيما  وبخا�شة  املمتلكات  حماية  يف 

املنخف�شة. باملناطق  الب�شائع  ترك 

االنباط- عمان

 اك����د وزي�����ر الق���ت�������ش���اد ال���رق���م���ي وال����ري����ادة 

الت�شالت  �شركات  دعم  اأهمية  الهناندة،  اأحمد 

وتكنولوجيا املعلومات والقطاع اخلا�س باعتباره 

�شريك لدعم عملية التحول الرقمي.

واو����ش���ح���ت ال�������وزارة يف ب���ي���ان ام�������س الح����د، 

ل�شركة  زي��ارت��ه  ق��ال خ��الل  الهناندة  ال��وزي��ر  ان 

وتقنية  ال�شبكات  بهند�شة  املتخ�ش�شة  اي�شتارتا 

القت�شاد  ب��وزارة  ان احلكومة ممثلة  املعلومات، 

جميع  متكني  على  حتر�س   ، وال��ري��ادة  الرقمي 

املواطنني من الو�شول اإىل اخلدمات الأ�شا�شية 

ع���ب رق��م��ن��ة ال���ق���ط���اع���ات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة و���ش��م��ان 

املحافظات،  كافة  يف  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق 

اأك��رث مالءمة يف  بناء مهارات  مع الرتكيز على 

وتعزيز  الوظائف  من  املزيد  وتاأمني  امل�شتقبل، 

ريادة الأعمال وامل�شاركة املجتمعية الرقمية.

واحل�����واف�����ز  امل�����زاي�����ا  اإىل  ال�����وزي�����ر  واأ�������ش������ار 

التي  املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  ال�شتثمارية 

ال�شبابية  ال��ط��اق��ات  واإىل  ل��ل�����ش��رك��ات  ت��وف��ره��ا 

الريادية يف الأردن.

اإي�شتارتا  �شركة  ع��ام  م��دي��ر  ب��ني  جهته،  م��ن 

من  املزيد  اىل  تطلعه  النابل�شي،  معتز  الدكتور 

التعاون بني الطرفني لتح�شني القطاع.

ي���ذك���ر اأن ���ش��رك��ة اي�����ش��ت��ارت��ا م���ن ال�����ش��رك��ات 

وتقنية  ال�شبكات  هند�شة  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة 

لغات  بع�شر  التقنية  خدماتها  وتقدم  املعلومات، 

الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  م��ن دول  ال��ع��دي��د  خمتلفة يف 

واأوروبا.

 وزارة الصحة تتسلم مركبتين مبردتين و15 أخرى لنقل المطاعيم

 تعزيز التعاون بين البحوث الزراعية وجامعة مؤتة 

 حريات األعيان تواصل مناقشة تقرير حالة حقوق اإلنسان في المملكة لعام 2019

 دراسة علمية لجامعة البترا عن دور الصيادلة في العالج النفسي

االنباط- عمان

 ت�شّلمت وزارة ال�شحة مركبتني مبدتني 

و15 �شيارة �شغرية لنقل وتو�شيل املطاعيم 

وف��رق  )كوفيد19-(  ومطاعيم  الروتينية 

فح�س  األ�����ف  و200  اجل����وال����ة،  ال��ت��ط��ع��ي��م 

وذلك  كورونا،  فريو�س  عن  ال�شريع  للك�شف 

دعماً للبنامج الوطني للتطعيم من منظمة 

ال�شتئماين  ال�شندوق  عب  العاملية  ال�شحة 

لال�شتجابة  الأوروب������ي  ل��الحت��اد  الإق��ل��ي��م��ي 

لالأزمة ال�شورية )�شندوق مدد(.

وثمن وزير ال�شحة الدكتور نذير عبيدات 

ال�شراكة احلقيقية مع الحتاد الأوروبي التي 

جاءت بجهود مكتب منظمة ال�شحة العاملية 

للقطاع  امل��ت��وا���ش��ل  ال���دع���م  ع��ل��ى  الأردن  يف 

ال�شحي ل �شيما يف جمابهة اأزمة كورونا.

واأ�شار اإىل اأن الدعم اللوج�شتي املقدم من 

الحتاد الأوروبي واملتمثل يف تبع لعدد من 

املركبات املجهزة بجميع الإمكانيات، ت�شاهم 

ب�شكل كبري يف ت�شهيل عملية توزيع املطاعيم 

اجلهد  توفر  اآلية  �شمن  امل�شتهدفة  للفئات 

وال��ك��وادر  واملقيمني  املواطنني  على  وال��وق��ت 

الطبية العاملة على حد �شواء، وتعزز جهود 

جلائحة  الت�شدي  يف  ال�شحة  وزارة  ك���وادر 

كورونا بامتياز.

 43 الأوروب����ي بتخ�شي�س  وق���ام الحت���اد 

ال�شحة  وزارة  ج��ه��ود  ل��دع��م  ي����ورو  م��ل��ي��ون 

لتعزيز خدمات الرعاية ال�شحية الأولية يف 

يورو  مليون   14 نحو  منها  ُيكّر�س  الأردن، 

الوطنية  وال�شتجابة  التاأهب  خطة  لتعزيز 

ل���دع���م ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني والأردن����ي����ني 

الأكرث �شعفاً.

وق��ال��ت ���ش��ف��رية ب��ع��ث��ة الحت����اد الأوروب�����ي 

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

هو  ال�شعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  “الت�شامن 
واأن  “كوفيد19-”،  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب  م��ف��ت��اح 

الأردن  ا���ش��ت��م��ر يف دع���م  الأوروب�������ي  الحت�����اد 

منذ ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة، وال��ي��وم، وب��ع��د البدء 

بعملية التطعيم، نوا�شل دعمنا جلهود وزارة 

ال�شحة للتغلب على معوقات توزيع املطاعيم 

م��ن خ��الل توفري امل��ع��دات ال��الزم��ة ل�شمان 

اإي�����ش��ال��ه��ا جل��م��ي��ع اأن���ح���اء امل��م��ل��ك��ة، وخ��ا���ش��ة 

للفئات الأكرث �شعفاً”.

ب���دوره���ا، ق��ال��ت مم��ث��ل م��ن��ظ��م��ة ال�شحة 

كر�شتينا  ماريا  الدكتورة  الأردن  يف  العاملية 

“نحن ندعم جهود وزارة ال�شحة  بروفيلي، 

املطاعيم  لإي�شال  التحتية  البنية  لتح�شني 

وا�شتخدامها للفئات ال�شكانية الأكرث �شعفاً، 

مطاعيم  اإي�����ش��ال  ال��دع��م  ه���ذا  �شيتيح  ك��م��ا 

الوباء”. “كوفيد19-” ملكافحة 

 االنباط-عمان

انطالقاً من نهج املركز الوطني للبحوث 

الزراعية يف متتني اأوا�شر التعاون وتر�شيخه 

اجلامعات،  فيها  مبا  الوطنية  املوؤ�ش�شات  مع 

جمال  يف  والريادة  التميز  مفهومي  وتعزيز 

العلمي،  والبحث  التعليم  يف  املعريف  التبادل 

ا�شتقبل مدير عام املركز الدكتور نزار حداد 

رئي�س جامعة موؤتة الدكتور عرفات عوجان 

من  العديد  يف  التعاون  �شبل  وتعزيز  لبحث 

ال��زراع��ي��ة،  والأك���ادمي���ي���ة  العلمية  امل���ج���الت 

وال�شت�شارات  العلمي  البحث  خ��دم��ة  ُبغية 

وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة؛ م���ا م���ن ���ش��اأن��ه اأن 

ينعك�س اإيجاباً على فاعلية نقل التكنولوجيا 

الزراعية. 

ب���ح���ث اجل���ان���ب���ان خ�����الل ال���ل���ق���اء ف��ر���س 

من  لديهما  القدرات  وتعزيز  وبناء  التاأهيل 

خالل التعاون املتبادل بني اجلامعة واملركز؛ 

حيث ياأتي هذا التعاون ترجمًة للروؤى امللكية 

يف  ال�شتثمار  ب�شرورة  تنادي  التي  ال�شامية 

الوطنية  امل��وارد  لكونها من  الب�شرية  امل��وارد 

وتبادل  ت�شبيك  من  يرافقها  ما  مع  الهامة، 

اأن  اإىل  ح��داد  اأ���ش��ار  وق��د  العلمية.  للخبات 

هناك اتفاقية مبمة بني املركز واجلامعة، 

موؤكداً على �شرورة تطبيق بنودها مبا يخدم 

الهتمام امللكي املتزايد نحو القطاع الزراعي 

حداد  واأ�شاف  ومَنَعته.  القطاع  �شوّية  لرفع 

اأن ه����ذه الت��ف��اق��ي��ة ت��ع��زز ت���ب���ادل اخل����بات 

ب��ني ال��ط��رف��ني، واإت���اح���ة امل��ح��ط��ات وامل��راك��ز 

البحوث  لتنفيذ  للمركز  التابعة  البحثية 

العلمية وتعزيز نقل التكنولوجيا للمزارعني 

اأن اجلامعة  واملهتمني، من جهة. كما و�شح 

م��ن حملة  امل��رك��ز  باحثي  اأم���ام  امل��ج��ال  تفتح 

درج����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س ل��ت��ط��وي��ر ك��ف��اءات��ه��م 

العلمية با�شتكمال درا�شاتهم العليا من خالل 

اجلامعة،  تقدمه  ال��ذي  املاج�شتري  برنامج 

من جهة اأخ��رى، مبا ميّكن هوؤلء الباحثني 

من حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية للمركز. 

م��ن ج��ان��ب��ه، اأع����رب ع��وج��ان ع��ن اع��ت��زازه 

ب���زي���ارة امل���رك���ز وال�������ش���راك���ة م���ع���ه، واأك������د اأن 

اجلامعة وكلياتها العلمية، وخا�شًة الزراعية 

منها، ت�شتمل على تخ�ش�شات خمتلفة تخدم 

النباتي واحليواين،  الزراعي ب�شقيه  القطاع 

م�شرتكًة  برامج  توفر  اجلامعة  اأن  واأ���ش��اف 

امل�شتويني  ع��ل��ى  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع 

امل��ح��ل��ي وال�����دويل؛ لتتيح ف��ر���س ال���ش��ت��ف��ادة 

�شعيد  على  النتائج  اأف�شل  وحتقيق  املثلى 

منوهاً  الأك��ادمي��ي،  والتعليم  العلمي  البحث 

متنحها  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال����درج����ات  اأن  اإىل 

وتبادل  الطلبة  لتاأهيل  وخططها  اجلامعة 

ت�شري  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  مع  اخل��بات 

وف���ق اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ���ش��م��ن الإم��ك��ان��ات 

امل��رك��ز، ما  ل��ك��وادر  املتاحة واخل���بات الفنية 

يحقق املكا�شب املاأمولة لكال الطرفني. 

املُرافق  وقد جال رئي�س اجلامعة والوفد 

بهدف  واأق�شامه،  وخمتباته  املركز  َمرافق 

الطالع عن كثب على عمل املركز وم�شاريعه 

البحثية وخدماته التي يقدمها.

االنباط- عّمان

 وا�����ش����ل����ت جل����ن����ة احل������ري������ات وح����ق����وق 

املواطنني يف جمل�س الأعيان، برئا�شة العني 

الأح��د،  ام�س  جمعة،  اأب��و  حممود  ال��دك��ت��ور 

الإن�شان  حلقوق  ال�شنوي  التقرير  مناق�شة 

.2019 للعام 

رئي�س  مع  اللجنة  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

خالد  الدكتور  لالنتخاب  امل�شتقلة  الهيئة 

ال���ك���الل���دة، ورئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء امل��رك��ز 

ال��وط��ن��ي حل��ق��وق الإن�����ش��ان ال��دك��ت��ور رحيل 

الوطني  للمركز  ال��ع��ام  وامل��ف��و���س  غ��راي��ب��ة، 

حلقوق الإن�شان عالء الدين العرموطي.

واأك�����د ال��ع��ني ال��دك��ت��ور اأب����و ج��م��ع��ة على 

على  التاأكيد  ب�شاأن  امللك  جاللة  توجيهات 

الأردن��ي��ة،  الدميقراطية  باحلالة  الرت��ق��اء 

الأف�������ش���ل  ي���ري���د  اجل���م���ي���ع  اأن  اإىل  لف����ًت����ا 

وال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ه��ذا ال��وط��ن يف احل��ق��وق 

والثقافية  والقت�شادية  وال�شيا�شية  املدنية 

والجتماعية، وحقوق الفئات الأكرث حاجة 

للحماية.

ل��ق��ان��ون  ال���و����ش���ول  اأه���م���ي���ة  اإىل  واأ�����ش����ار 

انتخاب ي�شمل جميع اأطياف املجتمع، مبيناً 

التوازن  من  حالة  ي�شكل  الوطني  املركز  اأن 

يكون  التي  الدولة،  وموؤ�ش�شات  ال�شعب  بني 

ف��ي��ه��ا ح��ي��ادي��اً ت��ت��م��ا���ش��ى م��ع ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

الأردنية.

واأ�������ش������اد ال����ع����ني ال����دك����ت����ور اأب�������و ج��م��ع��ة 

ب������الإج������راءات ال���ت���ي ات���خ���ذت���ه���ا ال��ه��ي��ئ��ة يف 

نفذت  التي  الأخ���رية،  النيابية  النتخابات 

يف ظروف ا�شتثنائية ب�شبب جائحة كورونا.

انتخابات  اأن  ال��ك��الل��دة  ب��ني  جانبه،  م��ن 

م���وع���ده���ا  يف  اأج������ري������ت  ال����ت����ي   ،2020
ال���د����ش���ت���وري جت�����اوزت ك���ل ال�����ش��ع��اب، رغ��م 

حم��دودي��ة امل����وارد امل��ال��ي��ة وان��ت�����ش��ار جائحة 

اأوائ���ل  م��ن  يعد  الأردن  اأن  م��وؤك��ًدا  ك��ورون��ا، 

الدول التي اأجرت عملية النتخابات.

حلقوق  ال�شنوي  التقرير  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

الإن���������ش����ان م����وج����ه ل���ل���ج���ه���ات وال�������ش���ل���ط���ات 

ال�����د������ش�����ت�����وري�����ة، وي���ت�������ش���م���ن م���الح���ظ���ات 

وتو�شيات، تت�شم بال�شمولية، ويرتبط جزء 

باملمار�شات  اآخ��ر  وج��زء  بالت�شريعات  منها 

العملية النتخابية. باإدارة  اخلا�شة 

التقرير  اأهمية  اأن  الغريبة  اأك��د  ب��دوره، 

القرار  اأ�شحاب  م�شاعدة  يف  تكمن  ال�شنوي 

واجل��ه��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون 

وال��ت��ك��ام��ل ب���ني ج��م��ي��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ع��ن��ي��ة 

اآليات  تطوير  على  القانون  اإن��ف��اذ  واأج��ه��زة 

ال��ع��م��ل مب��ا ي��خ��دم امل���واط���ن يف ظ��ل ���ش��ي��ادة 

القانون.

واأ�شار الدكتور الغريبة اإىل اأهمية اإيجاد 

م��ع جميع اطياف  ي��ت��واف��ق  ان��ت��خ��اب  ق��ان��ون 

املجتمع من خالل عقد  ال�شيا�شي يف  الفكر 

حوار مو�شع لهذا القانون.

يف ح��ني اأك����د ال��ع��رم��وط��ي ع��ل��ى ح��ي��ادي��ة 

الوطني  امل��رك��ز  ع��ن  ���ش��درت  التي  التقارير 

حل��ق��وق الإن�������ش���ان وم��ه��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ني فيه 

وتاأهيلهم.

من جهتهم، قدم عدد من الأعيان بع�س 

اأج�����اب عليها  ال��ت��ي  امل��الح��ظ��ات والأ���ش��ئ��ل��ة 

الدكتور  العني  �شكر  اخلتام  ويف  ال�شيوف، 

اأب�����و ج��م��ع��ة احل�������ش���ور ع��ل��ى ال�����ش��ف��اف��ي��ة يف 

الوطني،  ال��ط��روح��ات والأخ��وي��ة والن��ت��م��اء 

الذي �شاد اللقاء.

االنباط-عمان

علمي م�شرتك من جامعة  فريق  اأج��رى 

ال���ب���رتا وم�����ش��ت�����ش��ف��ى ال��ر���ش��ي��د ل���الأم���را����س 

ال��ن��ف�����ش��ي��ة والإدم���������ان يف امل��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة 

بريطانيا  من  مان�ش�شرت  وجامعة  الها�شمية 

وجامعة العني من الإمارات العربية املتحدة 

درا�شًة بحثية هي الأوىل من نوعها يف الأردن 

النف�شيني  الأط��ب��اء  مواقف  “تقييم  بعنوان 

ال�����ش��ي��ادل��ة يف الطب  وت��وق��ع��ات��ه��م ح���ول دور 

النف�شي يف الأردن”.

نف�شي  ط��ب��ي��ب   100 ال���درا����ش���ة  ���ش��م��ل��ت 

م�����ش��ج��ل��ني يف اجل��م��ع��ي��ة الأردن�����ي�����ة ل��ل��ط��ب 

النف�شي. وقد هدفت هذه الدرا�شة اإىل تقييم 

النف�شي  الطب  يف  الأردن��ي��ني  ال�شيادلة  دور 

من وجهة نظر الأطباء النف�شيني.

ال��دك��ت��ور �شرار  ق��ال ق��ائ��د ف��ري��ق البحث 

ح�����ش��ن ب��ل��ع��اوي اأ����ش���ت���اذ وم�����ش��ت�����ش��ار ال��ع��الج 

%75 من  اأك��رث من  اإن  ال�شريري  الدوائي 

���ش��ارك��وا يف هذه  ال��ذي��ن  النف�شيني  الأط��ب��اء 

ال��درا���ش��ة ك��ان��وا غ��ري را���ش��ني ب�شكل ع��ام عن 

الرعاية  توفري  يف  لل�شيادلة  احل��ايل  ال��دور 

ال��دوائ��ي  ب��ال��ع��الج  والتو�شية  ال�شيدلنية 

هذه  بلعاوي  الدكتور  ف�شر  وق��د  ملر�شاهم. 

ال��ن��ت��ي��ج��ة ب�����ش��ع��ف ال���وع���ي ب����دور ال�����ش��ي��ادل��ة 

يف رع���اي���ة امل��ر���ش��ى ب���ني م��ق��دم��ي ال��رع��اي��ة 

دورهم  يلعبون  ال�شيادلة ل  اأن  اأو  ال�شحية، 

ع��دم  ه��و  اآخ���ر  حمتمل  �شبب  ف��ع��ال؛  ب�شكل 

والأطباء  ال�شيادلة  بني  مهني  تعاون  وجود 

من   87.5% ل��ت��وق��ع��ات  وف��ق��اً  النف�شيني. 

ف��اإن  ال��درا���ش��ة،  ه���ذه  النف�شيني يف  الأط���ب���اء 

دوراً  �شيلعبون  الأردن  يف  ال�شيادلة  معظم 

م���ه���م���اً يف ت���ق���دمي ال���رع���اي���ة ال�����ش��ي��دلن��ي��ة 

للمر�شى النف�شيني يف امل�شتقبل. 

�شنيقات،  ول��ي��د  ال��دك��ت��ور  ال��ب��اح��ث  رج���ح 

الأط����ب����اء  اأن  ال��ن��ف�����ش��ي،  ال���ط���ب  م�����ش��ت�����ش��ار 

اإذا متت  اآراوؤه��������م  ت��ت��ح�����ش��ن  ق���د  ال��ن��ف�����ش��ي��ني 

امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ال��ب��ورد ال�����ش��ي��دلين الأردين 

والذي ت�شمن ق�شماً للطب النف�شي يف �شبيل 

ه��ذا  يف  الأردن���ي���ني  ال�����ش��ي��ادل��ة  اأداء  حت�شني 

املجال.

وب�����ش��ك��ل غ���ري م��ت��وق��ع، ع��ل��ى ال���رغ���م من 

ت�شمح  ل  الأردن  يف  احل��ال��ي��ة  ال��ق��وان��ني  اأن 

�شرف  اأو  الأم��را���س  بت�شخي�س  لل�شيادلة 

ب��ع�����س الأدوي������ة ب����دون و���ش��ف��ة ط��ب��ي��ة، فقد 

ابراهيم  اإ���ش��راء  ال��دك��ت��ورة  الباحثة  وج���دت 

اجلمعة اأن ما يقارب من %60 من الأطباء 

النف�شيني امل�شاركني يف هذه الدرا�شة توقعوا 

خطط  ت�شميم  يف  ال�شيادلة  ي�شاعدهم  اأن 

املتكاملة  الطبية  للمعاجلة  الدوائي  العالج 

يف امل�شتقبل.

وف�����ش��رت ال��ب��اح��ث��ة اإب���راه���ي���م ذل���ك قائلة 

“يبدو اأن الأطباء النف�شيني كانوا يحافظون 
على نظرة اإيجابية جتاه العمل التعاوين مع 

دور  ب�شاأن  كانوا مرتددين  لكنهم  ال�شيادلة، 

امل�شتقل  الأدوي��ة  و�شف  توفري  يف  ال�شيادلة 

وتعديل جرعة الدواء من اأجل مر�شاهم”.

ولح����������ظ ب�����ل�����ع�����اوي خ��������الل ال�����درا������ش�����ة 

ال�شتق�شائية اأن الأطباء النف�شيني “عموماً 

والتعليمية  ال�شت�شارية  اخلدمات  يتقبلون 

يوافقوا  مل  لكنهم  ال�شيادلة،  يقدمها  التي 

م��ن��ح ال�����ش��ي��ادل��ة ���ش��ل��ط��ة ات���خ���اذ ال����ق����رارات 

امل�شتقلة يف الأمور املتعلقة بالأدوية النف�شية، 

اق���رتاح  اأو  ال��ع��الج��ي��ة  م��ث��ل تغيري اجل��رع��ة 

يف  اأي�شاً  انعك�شت  وال��ت��ي  النف�شية،  الأدوي���ة 

النف�شيني”.  ل��الأط��ب��اء  املكتوبة  التو�شيات 

وقال الدكتور �شنيقات اإن الأطباء النف�شيون 

اأن ه���ذه الأن�����ش��ط��ة تتحدى  ي��ع��ت��ق��دون  رمب���ا 

يف  تتدخل  رمبا  اأو  و�شلطتهم  ا�شتقالليتهم 

العالقات بني الأطباء واملر�شى.

ت��وج��ت ج��ه��ود ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي ب��ق��ب��ول 

 Journal جملة  يف  ال��درا���ش��ة  نتائج  ن�شر 

 of Pharmaceutical Health
والتي   Service and Research
ت���ع���د اإح�������دى امل����ج����الت ال���ع���امل���ي���ة امل���رم���وق���ة 

. SCOPUS Q2 امل�شنفة يف
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 ¥Ó``````̀ZE’G Oƒ```̀«```̀b ø```̀e Ió``̀°``̀û``̀H IQô```°```†```à```ŸG

.πeÉ°ûdG

 óæY  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  ™bƒàŸG  ƒªædG  ºé°ùæj

 %3^9  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H  ™``bƒ``à``e  m±É``̀©``̀ J  ™``̀e  %3^3

 ™jRƒàH  kÉ`̀eƒ`̀Yó`̀e  ,»£ØædG  Ò`̀Z  ´É£≤dÉH

.™°SGh ¥É£f ≈∏Y äÉMÉ≤∏dG

 º`̀Yó`̀H É``̀°``̀†``̀jCG ó``̀≤``̀æ``̀dG ¥hó``̀æ``̀°``̀U Ö````̀MQ

 ¬æµd  ,∑ƒæÑ∏d  …õcôŸG  øjôëÑdG  ±ô°üe

 πX ‘ á∏ªà á«fÉªàFG ôWÉ øe QòM

.∞«©°V ƒ‰

 QhO  ø``̀e  ó````̀◊G{  ¿EG  ¥hó``æ``°``ü``dG  ∫É````̀bh

 ‘  É°†jCG  óYÉ°ùj  ó`̀b  πªY  Üô`̀c  áeƒµ◊G

 á«HPÉLh  ájƒ«M  ÌcCG  ¢UÉN  ´É£b  áeÉbEG

.zá«dÉŸG  •ƒ¨°†dG  ∞«ØîJh

á«Hô©dG ‐ OGó¨H

 á°üàîŸG  äÉ`̀jÉ`̀æ`̀÷G  áªµ  äQó``°``UCG

 É¡ªµM ñô`̀µ`̀dG  ‘  á`̀gGõ`̀æ`̀dG  ihÉ``̀YO  ô¶æH

 ≥Ñ°SC’G  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’Gh  äÉjó∏ÑdG  ô``jRh  ≥ëH

 Öjô¨dG  ¥GRô`̀dG  óÑY  Iõª◊G óÑY  ¢VÉjQ

 ¿É`̀c …ò```̀dG õ`̀jõ`̀Y Iô``̀gõ``̀dG ó`̀Ñ`̀Y º`̀°`̀TÉ`̀gh

 É¡JGP IQGRƒdG ‘ ΩÉY ôjóe Ö°üæe π¨°ûj

 óMGh  πµd  Úàæ°S  Ió`̀Ÿ  ójó°ûdG  ¢ùÑ◊ÉH

 øe  430  IOÉ```̀ŸG  ΩÉ``µ``MC’  ,GOÉ`̀æ`̀à`̀°`̀SG  Éª¡æe

.äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb

 ¿É«H  ‘  ≈∏YC’G  AÉ°†≤dG  ¢ù∏›  ô`̀cPh

 ihÉ`̀YO  ô¶æH  á°üàîŸG  áªµëŸG{  ¿CG  ¬`̀d

 øjQƒcòŸG  ≥ëH  É¡ªµM  äQó°UCG  ágGõædG

 õ`̀«`̀¡`̀Œh Ö`̀°`̀ü`̀f ó`̀≤`̀©`̀H É`̀ª`̀¡`̀dÓ`̀NEG AGô```̀L

 ¿ƒ«∏e  (25)  áª«≤H  â∏Ø°SCG  πª©e  (17)

.z2007 ΩÉY ‘ Q’hO

 ≥`̀◊G â``̀£``̀YCG  á`̀ª`̀µ`̀ë`̀ŸG{  ¿CG  ±É```̀°```̀VCGh

 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dGh ¿É``̀µ``̀°``̀S’Gh QÉ``̀ª``̀YE’G IQGRƒ````̀ d

 á`̀«`̀fó`̀ŸG º``̀cÉ``̀ë``̀ŸG á``̀©``̀LGô``̀Ã ∫É```̀¨```̀°```̀TC’Gh

 »àdG  QGô°VC’G  øY  ¢†jƒ©àdÉH  áÑdÉ£ª∏d

.z∫ÓNE’G ∂dP É¡H ÖÑ°ùJ

 ‘ á`̀«`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG á``̀gGõ``̀æ``̀dG á``̀æ``̀÷ â```fÉ```ch

 ôjÉæj  ™∏£e  ‘  âæ∏YCG  ,»bGô©dG  ¿ÉŸÈdG

 êQÉ`̀N  áHô¡ŸG  ∫Gƒ``̀eC’G  ºéM  ¿CG  ,»°VÉŸG

 …CG QÉæjO ¿ƒ«∏jôJ 350 ƒëæH Qó≤J OÓÑdG

.»cÒeCG Q’hO QÉ«∏e 240 ƒëf ∫OÉ©j Ée

 »``YÉ``aó``dG ¬```W á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ƒ`̀°`̀†`̀Y ∫É````̀bh

 áeƒµ◊G{  ¿EG  ,á«bGô©dG  AÉ`̀Ñ`̀fC’G  ádÉcƒd

 √ò``̀gh ,OÉ``̀°``̀ù``̀Ø``̀dG á`̀ë`̀aÉ`̀µ`̀Ÿ á``æ``÷ â`̀∏`̀µ`̀°`̀T

 ¤hC’G  ΩÉ```````̀ jC’G  ∫Ó````̀N  â``∏``ª``Y  á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG

 â`̀©`̀LGô`̀J É`̀¡`̀æ`̀µ`̀dh ,Ò``Ñ``ch í``°``VGh π`̀µ`̀°`̀û`̀H

 •ƒ¨°†dG  ÖÑ°ùH  IÒ`̀NC’G  IÎØdG  ∫Ó`̀N

 ≈`̀à`̀°`̀T  ¬``̀«``̀Lƒ``̀J  iô`````̀L  PEG  ,á``̀«``̀°``̀SÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dG

 ¬∏eCG ø`̀Y kGÈ`̀©`̀e ,zÉ`̀¡`̀d äÉ`̀eÉ`̀¡`̀J’G ´Gƒ```̀fCG

 ÉjÉ°†b  ‘  ≥«≤ëàdGh  ,É¡∏ªY  QGôªà°SÉH{

 ¢†©H  ‘  ájô°ûà°ùŸG  OÉ°ùØdG  äÉØ∏ªc  ºgCG

. zäGQGRƒdG

 âaô°U  »àdG  ∫Gƒ```eC’G{  ¿CG  ¤EG  QÉ`̀°`̀TCGh

 ,QÉæjO ¿ƒ«dôJ ∞dCÉH Qó≤J 2003 ΩÉ©dG ó©H

 á«∏«¨°ûàdG  äGQGRƒdG  äÉfRGƒe πª°ûJ »gh

 ‘  á∏FÉW  ∫GƒeCG  äQóg  PEG  ,ájQÉªãà°S’Gh

 …òdG  OÉ°ùØdG  øY Ó°†a ,óbÉ©àdG  ÉjÉ°†b

 »`̀à`̀dG Oƒ`̀≤`̀©`̀dG Ö``̀∏``̀ZCG ‘ É`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e ¿É``̀c

.zäÉ¶aÉëŸGh äGQGRƒdG É¡«∏Y äóbÉ©J

 ” í°VGh ´hô°ûe …CG ¢ùª∏f ⁄{ ™HÉJh

 Ö∏ZCGh  ,äÉ¶aÉëŸG  hCG  OGó¨H ‘ ¬dÉªµà°SG

 ,áæ«°UQ  Ò`̀Z  äÉcô°ûd  â`̀∏`̀«`̀MCG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ŸG

 ,ä’ƒª©dG  CGƒ°SCG  ≈∏Y  É¡«∏Y  πeÉ©àdG  ”h

 ∫Gƒe’G â«≤Hh ,∫ÉªYC’G õéæJ ⁄ ∂dòd

 ógÉ°ûf  ⁄  ø`̀µ`̀d  ,á£«°ùH  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  ≈`̀∏`̀Y

 á«°ù«FQ  ¥ô`̀£`̀c  á`̀«`̀é`̀«`̀JGÎ`̀°`̀SEG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e

.zá©jô°S  Qƒ°ùLh

á«Hô©dG ‐ »HO

 10^2  É``̀gQó``̀b á``«``dÉ``e á``̀eGô``̀Z â``̀°``̀Vô``̀ oa

 ¿ƒ«∏e  14  ∫OÉ`̀©`̀J  »æ«dÎ°SEG  ¬«æL  ¿ƒ«∏e

 á«fÉ£jÈdG (O2) ƒJ hCG ácô°T ≈∏Y Q’hO

 ÒZ IOÉ`````jR É`̀¡`̀°`̀Vô`̀a Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H ä’É``°``ü``JÓ``d

.AÓª©dG ÒJGƒa ≈∏Y IQÈe

 Ò`̀JGƒ`̀a á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jÈ`̀dG á`̀cô`̀°`̀û`̀dG â``∏``°``SQCG

 AÉ``̀¡``̀fEG ó``̀©``̀H AÓ``̀ª``̀©``̀dG ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀d á`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀e

 .ΩGƒ``YCG  á«fÉªK  ió`̀e  ≈∏Y  ,É¡©e  ºgOƒ≤Y

 ≈∏Y  á`̀HÉ`̀bô`̀∏`̀d  zΩƒ```̀c  ±hCG{  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀Ÿ  kÉ``≤``ah

.äÉcô°ûdG

 ∞`̀dCG  140  ÒJGƒØdG ‘ CÉ`̀£`̀ÿG Gò`̀g ∫É`̀W

 2^4  áª«≤H ,2019 h 2011  »eÉY ÚH π«ªY

 áYGPE’G  áÄ«g  ¬JôcP  ÉŸ  kÉ≤ah  .¬«æL  ¿ƒ«∏e

 ¬`̀«`̀∏`̀Y  â``̀©``̀∏``̀WGh  ,zBBC{  á``«``fÉ``£``jÈ``dG

.zâf.á«Hô©dG{

 ó`̀jó`̀©`̀dG â`̀°`̀Vƒ`̀Y É``̀¡``̀fEG á`̀cô`̀°`̀û`̀dG â``̀dÉ``̀b

 ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀ŸG  ≈``̀∏``̀Y  %40  IOÉ```̀jõ```̀H  AÓ``̀ª``̀©``̀dG  ø```̀e

 ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ø`̀e  øµªàJ  ⁄  É¡æµd  ,IOhOô`````̀ŸG

 ´Èàà°S  å«M  ,Ú≤HÉ°ùdG  AÓª©dG  ¢†©Ñd

 äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀Ÿ á`̀«`̀ °`̀†`̀jƒ`̀©`̀à`̀dG º`̀¡`̀JÉ`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀Ã

.ájÒN

 ±hCG{  ¿CG  ’EG  äÉ°†jƒ©àdG  ø`̀e  ºZôdÉHh

 ÚfGƒb  âbôN ób  ácô°ûdG  ¿CG  äQô`̀b  zΩƒ`̀c

 á`̀≤`̀«`̀bO Ò```̀JGƒ```̀a ∫É```̀°```̀SQEÉ```̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J á``ª``¡``e

.áeGô¨dG ≥ëà°ùJ »¡a ∂dòd ,øFÉHõ∏d

 ø`̀jò`̀dG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ±’B’ á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀Ñ`̀a

 ƒëf  ≈≤∏J  ,Égƒ©aOh  á«aÉ°VEG  ÒJGƒa  Gƒ≤∏J

 øµd  É¡«a  ≠dÉÑe  ÒJGƒa  øjôNBG  ±’BG  110

.Égƒ©aój ¿CG ¿hO

 âª∏Y  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ¿EG  zΩƒ``̀c  ±hCG{  â`̀dÉ`̀bh

 2011  ΩÉ`̀Y  É¡jód  áÑ°SÉëŸG  ΩÉ`̀¶`̀f  á∏µ°ûÃ

 ∫É°SQEG ‘ äôªà°SGh ,∫Éµ°TE’G π– ⁄ É¡æµd

.øFÉHõ∏d á«aÉ°VEG  ÒJGƒa

 ¿ƒ`̀Ø`̀°`̀SCÉ`̀à`̀e{ á`̀cô`̀°`̀û`̀dG â``̀dÉ``̀b ¿É``̀«``̀H  ‘h

 øjòdG  AÓª©∏d  Qòà©fh  »æØdG  π∏ÿG  Gò¡d

 É`̀æ`̀°`̀ù`̀Ø`̀fCÉ`̀H CÉ``̀£``̀ÿG É`̀æ`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀cG ó`̀≤`̀d .º`̀¡`̀dÉ`̀W

 äGƒ£N ÉfòîJGh ÉæJÉHÉ°ùM »≤bóe Éæ¨∏HCGh

.zá∏µ°ûŸÉH  GhôKCÉJ  …òdG ¢†jƒ©àd

 äÒ`̀Z á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ¿CG  zΩƒ``̀c  ±hCG{  äó```̀cCGh

.á∏µ°ûŸG QôµàJ ’ å«ëH áÑ°SÉëŸG ΩÉ¶f

 ±hCG{ á°ù°SDƒe ‘ …ò«ØæàdG ∫hDƒ°ùŸG ∫Éb

 Ò£N ¥ôN Gòg { ,ø°Sƒª°SGQ ƒ°TƒZ ,zΩƒc

 ÉæfCÉH  ÒcòàdÉH  á∏«Øc  áeGô¨dGh  ÚfGƒ≤∏d

 øY õé©J äÉcô°T Éfó°UQ ∫ÉM ‘ πNóàæ°S

.zÉ¡«µ∏¡à°ùe  ájÉªM

RÎjhQ ‐ »HO

 è«∏ÿG  ‘  º¡°SC’G  ¥Gƒ°SCG  º¶©e  â≤∏ZCG

 º¡°SCG  â£¨°Vh  ,ó``MC’G  ¢ùeG  ™LGôJ  ≈∏Y

 ≥≤M ÚM ‘ »HO ô°TDƒe ≈∏Y ‹ÉŸG ´É£≤dG

 á©HÉ°ùdG  á°ù∏é∏d  Ö°SÉµe  …Oƒ©°ùdG  ô°TDƒŸG

.§ØædG QÉ©°SCG ´ÉØJQG π°†ØH ‹GƒàdG ≈∏Y

 ¥Gƒ`̀°`̀SC’  »°SÉ°SCG  º`̀YGO  ƒ`̀gh  ,§ØædG  ≠∏H

 ÌcCG  ‘  ¬JÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ,á≤£æŸG  ‘  ∫É`̀ŸG

 ¿CG  ‘ ∫É``̀eB’G  π°†ØH  á©ª÷G Ωƒ`̀j  ΩÉ`̀Y  øe

 IOÉ``̀jRh  OÉ°üàbÓd  »`̀cÒ`̀eCG  õ«Ø–  º`̀Yó`̀j

.OƒbƒdG ≈∏Y Ö∏£dG

 ÉÃ Q’hO 1^29  É©ØJôe âfôH ΩÉN ≥∏ZCG

 π«eÈ∏d  Q’hO  62^43  ó`̀æ`̀Y  %2^1  ∫OÉ`̀©`̀j

 ∫Ó`̀N iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈``̀∏``̀YCG  ¤EG π``̀°``̀Uh É`̀eó`̀©`̀H

 22  òæe ≈∏YC’G  ,Q’hO 62^83  óæY á°ù∏÷G

.2020  ôjÉæj

 Ωƒ``̀«``̀dG  %1  …Oƒ``̀©``̀°``̀ù``̀dG  ô``̀°``̀TDƒ``̀ŸG  Ωó```≤```Jh

 »ëLGôdG  ±ô°üe  º¡°S  IOÉ`̀jõ`̀H  É`̀eƒ`̀Yó`̀e

 á«Hô©dG øjó©àdG ácô°T º¡°S ´ÉØJQGh %4^4

.%4^2  (¿OÉ©e) ájOƒ©°ùdG

 %0^4  »``̀HO  ‘  »°ù«FôdG  ô`̀°`̀TDƒ`̀ŸG  §`̀Ñ`̀gh

 %5  ¥ô`̀°`̀û`̀ŸG ∂`̀æ`̀H º¡°S ™`̀LGô`̀J ICÉ``̀Wh â`̀–

 »æWƒdG  »``HO  äGQÉ````eE’G  ∂`̀æ`̀H  º¡°S  ∫hõ``̀fh

.%0^4

 ≈∏Y ájQÉ≤©dG  ∑ÉeGO ácô°T º¡°S ≥∏ZCGh

 ÉgóÑµJ  ø``Y  â`̀æ`̀∏`̀YCG  É`̀eó`̀©`̀H  %1^6  ™``LGô``J

 äÉ©«ÑŸG ¢TÉªµfG ™e 2020 ‘ áMOÉa IQÉ°ùN

.ÉfhQƒc ¢ShÒa áëFÉL ∫ÓN

 â`̀°`̀Vƒ`̀Y PEG  ,»``̀Ñ``̀Xƒ``̀HCG  ô`̀°`̀TDƒ`̀e ô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh

 ,…QÉ`̀≤`̀©`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG  ´É`̀£`̀b  º`̀¡`̀°`̀SCG  Ö°SÉµe

 %1^6 ™ØJQG …òdG ájQÉ≤©dG QGódG º¡°S πãe

.‹ÉŸG ´É£≤dG º¡°SCG  ôFÉ°ùN

 ‘ Qƒ`̀£`̀e È``cCG ,á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG QGó``̀dG â`̀æ`̀∏`̀YCG

 íHQ  ≥«≤–  á°ù∏÷G  AÉ¡àfG  ó©H  ,»`̀Ñ`̀Xƒ`̀HCG

 »°VÉŸG ΩÉ`̀©`̀dG ø`̀e Ò``̀NC’G ™`̀Hô`̀dG ‘ ±É`̀°`̀U

 ,(Q’hO ¿ƒ«∏e 198) ºgQO ¿ƒ«∏e 729  ≠∏H

.ΩÉY πÑb IÎØdG ¢ùØf øY %28 ´ÉØJQÉH

 ó©H  %0^1  …ô``£``≤``dG  ô``̀°``̀TDƒ``̀ŸG  ™``̀LGô``̀Jh

 »``̀eÓ``̀°``̀SE’G ô``£``b ±ô``°``ü``e º`̀¡`̀°`̀S •ƒ``̀Ñ``̀g

.%0^7

 ô`̀°`̀TDƒ`̀e ô`̀°`̀ù`̀N ,è`̀«`̀∏`̀ÿG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e êQÉ```̀Nh

 §Ñgh  %0^3  ô`̀°`̀ü`̀e  ‘  á`̀jOÉ`̀«`̀≤`̀dG  º`̀¡`̀°`̀SC’G

.%0^6 ‹hódG …QÉéàdG ∂æÑdG º¡°S

حكم بسجن مسؤولين عراقيين بتهمة الفساد

حجم ا�موال المهربة خارج البالد تقدر بنحو ٢٤٠ مليار دوالر

زيادة غير مبررة في الفواتير تغرم شركة اتصاالت ١٤ مليون دوالر!

٧ جلسات من المكاسب تعزز سوق السعودية وسط تراجع خليجي

باركليز: سوق اللحوم البديلة 
سيصل لـ 140 مليار دوالر

دوجكوين تخسر 20% من أعلى 
مستوى قياسي

نوفاك: سوق النفط العالمية 
على مسار التعافي

ä’Éch‐•ÉÑf’G

 ΩÉ©dG ∫ƒM ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG ™e

 ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ∫ƒM  ΩÉ©dG  »YƒdG  ójGõJh

 ,á«©«Ñ£dG  OQGƒ`̀ŸG  Qóg  ∞«ØîJh  áÄ«ÑdG

 ójõŸG  áaô©e  ¿hó`̀jô`̀j  ¿ƒµ∏¡à°ùŸG  äÉ`̀H

 ,á``̀«``̀FGò``̀¨``̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀µ`̀à`̀dG π```FGó```H ø```Y

 øjôªãà°ùŸG  ø`̀e  ÒÑc  Oó`̀Y  ió``̀HCG  Éª«a

 áéàæŸG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  º`̀¡`̀°`̀SC’  º`̀¡`̀©`̀«`̀é`̀°`̀û`̀J

 Beyond  πãe  á«JÉÑædG  äÉæ«JhÈ∏d

 øe  ÌcCÉH  É¡ª¡°S  ™ØJQG  »àdG  Meat
.»°VÉŸG ΩÉ©dG %65

 »`̀°`̀VÉ`̀ŸG ΩÉ``̀©``̀dG ¿hô`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG ¬``̀Lƒ``̀Jh

 »àdG ô`̀WÉ`̀î`̀ŸG  ∫É``̀ŸG  ¢``̀SCGQ ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀U ¤EG

 äÉæ«JhÈ∏d  áéàæŸG  äÉcô°ûdG  ≈∏Y õcôJ

 QÉ«∏e  18  ø`̀e  Ì`̀cCG  Gƒî°†«d  ,á«JÉÑædG

 ¤EG  õ«∏cQÉH  ∂æH  äÉ©bƒJ  Ò°ûJh  .Q’hO

 ¤EG π°ü«°S á∏jóÑdG Ωƒë∏dG ∑Ó¡à°SG ¿CG

.2029 ΩÉY ∫ƒ∏ëH Q’hO QÉ«∏e 140

 Ö`̀∏`̀£`̀dG ƒ``̀‰ QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SG ™`̀é`̀°`̀T ó``≤``dh

 á`̀«`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dG äÉ``̀æ``̀«``̀JhÈ``̀dG äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀e ≈``∏``Y

 º``̀YÉ``̀£``̀ŸG π``̀°``̀SÓ``̀°``̀S ø````e GÒ```̀Ñ```̀c GOó``````̀Y

 âeÉb  PEG  ,º`̀¡`̀gÉ`̀ŒG  Ò«¨àd  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh

 h  Beyond Meat  øe πc GôNDƒe

 ∑Î°ûe  ´hô°ûe  øjƒµàH  PepsiCo
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تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت بقرارها 
التعديلي  المخطط  ايداع  على  الموافقة   2021/1/13 تاريخ   )  17  ( رقم 
التنظيمي رقم ) أ ع /2020/355/ النصر ( المتضمن : الموافقة على تعديل 
االحكام الخاصة للقطعة رقم ) 4190 ( حوض ) 1 ( عويس  االرتداد االمامي 
) 5 ( م االرتداد من جهة الطريق والنهاية المغلقة والقطعة رقم ) 5736 ( 
) 3 ( م مواقف السيارات حسب نظام باقي االحكام كما هي مصدقة وكما 
هو موضح على نسخة المخطط وفرض تعويض بواقع خمسة دنانير )5 (/ 
التنظيم  الواحد من مساحة القطعة باالستناد للمادة ) 47 ( من قانون  م2 
وقبل التصديق  حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور 
وايداع  الرسمي  الدوام  اثناء   ) النصر   ( لمنطقة  المحلية  اللجنة  مكتب  في 
المخطط لمدة شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين 
اعتراضاتهم  تقديم  عليه  االعتراض  يوجب  ما  اذا كان هناك  محليتين حتى 
الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطللالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
الكبرى بأنها قررت بقرارها رقم ) 7 ( تاريخ 2021/1/13 
على  المفروض  التعويض  بدل  تخفيض  على  الموافقة   :
القطع المشمولة بالمخطط التعديلي ) أع /2019/332/ 
احد ( ضمن حوض ) 5 ( تلعة هليل الشرقي من ) دينارين 
القطعة  مساحة  من  الواحد  المربع  للمتر   ) دينار   ( الى   )
يتم  بحيث  التنظيم  قانون  من   )47( للمادة  باالستناد 

استيفاؤها عند الترخيص او البيع او االفراز. 
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
الموافقة  تاريخ 2021/1/20   )  27 ( بقرارها رقم  بأنها قررت 
 /2020/726/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط  على 
تالع العلي ( المتضمن : الموافقة على اعطاء القطعة رقم ) 
2010 ( حوض ) 9 (  ام السماق الجنوبي حكم خاص – االرتداد 
االمامي )3( م – وحسب قرار اللجنة اللوائية / ابنية رقم ) 749 
في  المخطط  على  موضح  هو  وكما    2020/5/13 تاريخ   )
منطقة ) تالع العلي ( ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام 
الفقرة ) 6 ( من المادة  )24( من قانون تنظيم المدن والقرى 

واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايداع  على  الموافقة   2020/12/16 تاريخ   )  49  ( رقم  بقرارها 
الموافقة   : المتضمن   ) احد   /2020/354/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي 
على وضع القطع ذوات االرقام ) 37،740،530،396 ( حوض )3 ( درب الحاج 
نظام  ( من   24 ( للمادة  استنادا  ذات تخطيط خاص  ) منطقة  الدراسة  قيد 
االبنية والتنظيم لسنة 2018 ( وحسب االحكام والتعليمات الموضحه على 
نسخة المخطط المرفق على ان يتقدم مالك القطعة بطلب موافقة مبدئية 
على الموقع العام والمشروع المقترح قبل تاريخ 2022/12/31 حيث يمكن 
المحلية  اللجنة  مكتب  في  المذكور  المخطط  على  االطالع  العالقة  لذوي 
من  شهرين  لمدة  المخطط  وايداع  الرسمي  الدوام  اثناء   ) احد   ( لمنطقة 
تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك 
ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان 

المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطللالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بأنها قررت بقرارها رقم ) 745 ( تاريخ 2019/11/11 الموافقة 
على المخطط التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2021/2/830/ 
القويسمة ( والمتضمن : الموافقة على تغيير صفة استعمال 
القطعة رقم ) 781( حوض رقم ) 2 ( ام نواره من سكن ) ب( 
الى سكن ) ج ( وكما هو موضح على نسخة المخطط وفرض 
تعويض بواقع ) 2 ( دينارين /م2 الواحد من مساحة القطعة 
 – يرغب  ولمن   – التنظيم  قانون  من   )  47  ( للمادة  باالستناد 
 ) القويسمة   ( منطقة  في  المخطط  على  موضح  هو  وكما 
ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة 
) 24 ( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79( لسنة 

 . 1966
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بقرارها رقم ) 763 ( تاريخ 2020/12/30 الموافقة على المخطط التعديلي 
التنظيمي رقم ) أ ع /2020/1205/ وادي السير ( المتضمن : الموافقة على 
تغيير صفة استعمال القطعة رقم ) 2182 ( حوض ) 15 ( خربة الصويفية 
هي  وكما  خاصة  باحكام  االستعمال  متعدد  تجاري  الى   ) ب   ( سكن  من 
ذوات  ابنية   / اللوائية  اللجنة  قرارات  وحسب  المخطط  نسخة  على  مدونه 
االرقام ) 1024 / 2017 ( و ) 2019/2691 ( و ) 2020/112 ( وكما هو 
التنفيذ  ( ووضعه موضع  السير  ) وادي  المخطط في منطقة  موضح على 
استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة  )24( من قانون تنظيم المدن والقرى 

واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
ايداع  على  الموافقة   2021/1/6 تاريخ   )  5  ( رقم  بقرارها  قررت 
العين  راس   /2021/120/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط 
( المتضمن : الموافقة على استحداث شارع ضمن القطعة ) 236 ( 
حوض )47( طيحين الشرقي وكما هو موضح على نسخة المخطط 
في  المذكور  المخطط  على  االطللالع  العالقة  لذوي  يمكن  حيث 
الرسمي  الدوام  اثناء   ) العين  راس   ( لمنطقة  المحلية  اللجنة  مكتب 
الجريدة  في  االعالن  نشر  تاريخ  من  شهرين  لمدة  المخطط  وايداع 
اذا كان هناك ما يوجب االعتراض  الرسمية وجريدتين محليتين حتى 
عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية 

اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بأنها قررت بقرارها رقم ) 762 ( تاريخ 2020/12/30 الموافقة 
 /2020/517/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط  على 
واستحداث  الغاء  على  بالموافقة   : المتضمن   ) الحمام  مرج 
اجزاء من شوارع ضمن حوض ) 1 ( القصير وحوض ) 3 ( خربة 
السعادة  وكما هو موضح على المخطط في منطقة ) مرج 
الحمام ( ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( 
من المادة  )24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 

79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بأنها قررت بقرارها رقم ) 727 ( تاريخ 2020/12/16 الموافقة 
 /2020/565/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط  على 
صويلح ( المتضمن : بالموافقة على رفع صفة االلغاء عن جزء 
الجبيهة  وكما هو   )  2 ( رقم  من شارع ملغي ضمن حوض 
موضح على المخطط في منطقة ) صويلح ( ووضعه موضع 
التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة  )24( من قانون 

تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعلللللالن

اعلللللالن

اعلللللالن

اعلللللالن

اعلللللالن

اعلللللالن

اعلللللالن

اعلللللالن

اعلللللالن

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اول (

ا�ستنادا الحكام املادة )68/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

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

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

لدينا  امل�سجلة  الع�سوية  للمنتوجات  ال�سحية  امل��زارع  لل�سركة 

ك�سركة  ذ.م.م حتت الرقم )19010( بتاريخ )2009/6/18( 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/10/26 

دينار  ال�سركة من )30,000(  راأ�سمال  املوافقة على تخفي�ض   )

اردين لي�سبح )12.000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  االعرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200054491(

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

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

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   الرقب  علي  حممد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1998/4/22 حتت الرقم )49448( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/14 

العمايرة   ح�سن  عبداهلل  عمر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : �سافوط – ت: 0795127464

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200024318(

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

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

باأن  �سركة حممد ويو�سف ابراهيم  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2002/3/14 حتت الرقم )62783( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2016/6/19 

ابراهيم   يو�سف حممود حممد  ال�سيد /ال�سيدة   وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ام ق�سري – ت: 0795830383

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200163630(

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

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

�سجل  يف  وامل�سجلة  الهنيدي   وع��الء  جربيل  تامر  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )117215( بتاريخ 2017/9/18 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/14 

جربيل   عبداهلل  ادي��ب  تامر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : جبل احل�سني – ت: 0788713451

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وعمر  حممد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

احلراح�سه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2020/11/26 اعتبارا من تاريخ  )121264 ( بتاريخ 

ن�سر هذا االعالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200108526(

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

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

باأن 

�سركة اياد كتانه و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2010/1/20 حتت الرقم )97113( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/11 

كتانه    حممد  م�سطفى  حليمه  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

اجلامعة  من  بالقرب  نيفني  طلوع   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

االردنية – ت: 0796993110

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

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

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

يف  وامل�سجلة  و�سركاه   �سناوي  ابراهيم  الكرمي  عبد 

بتاريخ  الرقم )119653(  �سركات ت�سامن حتت  �سجل 

التغيريات  الإج���راءات  بطلب  تقدمت    2019/5/15

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عبد الكرمي ابراهيم  

�سناوي و�سركاه

اإىل �سركة : عبد الكرمي ابراهيم �سناوي و�سريكته

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

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

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

) كفترييا �ساتيال ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )1134( با�سم ) مي�سيل 

يو�سف �سيبا معايعه  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عماد حممد ال�سغري حممد �سربل ( 

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

م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

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

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

) مطعم ومرطبات الكرمل ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )1964( با�سم 

با�سم ) حممود  لي�سبح  ملكية  نقل  ( جرى عليه  ال�سر�سور   ورثة احمد جمعه ها�سم احمد   (

احمد جمعه ها�سم ال�سر�سور ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200128139(

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

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

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريده   اجلوامي�ض  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )105106( بتاريخ 2012/8/12 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/2/14 

�سريده   حممد  �سدقي  م��راد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – اجلنوبية  م��ارك��ا   – عمان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0799216371

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

االثنني   15 / 2 / 2021

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

حمزه وليد احمد علي        
العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  اال�سناد  امل�سانده خلدمات 

او  م�سروع  �سبب  ب��دون  االت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و اال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا الحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

ال�سركة امل�ساندة خلدمات اال�سناد

ومراكز االت�سال
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 ≥jôØdG  óFÉb  ¢†aQ  ÚM  ¬∏gCG  øe  lógÉ°T  ó¡°Th  ,Úª°ùdG  ø`̀ pe  å¨dG  qÚÑJ  ,G kÒ``̀NCGh  

 Ú°üdG ÚH ∑Î°ûŸG AGÈÿG ≥jôa √ó≤ nY »Øë°U ô“Dƒe ‘ ∂jQÉÑeCG  øH Î«H ‹hódG

 Ωƒj  ,óéà°ùoŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒa  Qó°üe  ™qÑnànJ  çÉëHCG  ∫hÉæàj  -  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æeh

 øY OOÎJ »àdG  äGAÉ``Y qOE’G  -  á«æ«°üdG  (¿É`̀ghh)  áæjóe ‘ ,ôjGÈa /•ÉÑ°T  9  AÉKÓãdG

 ≈°Uƒj ød{ ¬fCÉH ∂dòc ócCGh ,zájÉ¨∏d á∏«ëà°ùe{ ÉgÉ qjEG G kÈà© oe ,Èà øe ÉfhQƒc Ü qô°ùJ

 ô“DƒŸG  ‘  ‹hó`̀dG  ≥jôØdG  ní n°† na  ,∂`̀dP  ¤EG  .z√É``̀ŒE’G  Gò`̀g  ‘  ¢ShÒØdG  Qó°üe  ™ÑqààH

 ÉgÈàYGh  ¢`̀ShÒ`̀Ø`̀dG  Qó°üŸ  ¢`̀UÉ`̀ÿG  ™ÑqààdG  â`̀bÉ`̀YCG  Ú°üdG  ¿CG  º`̀Yõ`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ©FÉ°ûdG

 .äGAGÎaEG

 ádhDƒ°ùe ÒZh IÒÑc áYƒª› Ú°üdÉH ¬à≤◊CG …òdG º∏ o¶dG äÉëjô°üàdG √òg ân© na nQ 

 ‘  AGÈ`̀ÿG{  pÜ  º¡°ùØfCG  ¿ƒª q°ù oj  ø neh  á°SÉ°ùdG  øe  §gQh  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh  øe  Ék«bÓNCG

 äôª©à°SG áahô©e á«dÉ«fƒdƒc áª¶fCÉH Ék«µæHh kÉc qô–h oÓ≤ nY Ú≤ në∏oŸG ,zá«æ«°üdG ¿hDƒ°ûdG

 ≈∏Y  É¡d  Gƒ`̀LhQh  zá«æ«°üdG{  IôeGDƒŸG  ájô¶f  Gƒ≤∏àNG  ºgOÉ«°SCGh  A’Dƒ`̀g  .G kQƒ`̀gO  Ú°üdG

 É¡Jô°UÉ ºK ,k’hCG Ú°üdG ∑É¡fE’ ±ó¡J á«é«JGÎ°SEG äGóæLC’ káeóN ,⁄É©dG áMÉ°ùe

 çÉ¨°VCG  ≈≤Ñ«°Sh  ,π°üëj  ødh  ⁄  Gòg  øµd  .IójóY  ÖfGƒL  ‘  É¡aÉ©°VE’  ÉkãdÉKh  ,Ék«fÉK

!ô°ü◊G ’ ∫ÉãpŸG π«Ñ°S ≈∏Y zGÎ°Sƒf GRƒc{ äÉ«Hƒdh ¢Uƒ°ü∏dG ¬H º°ùqàj ΩÓMCG

 äÉfÉ«ÑdG  øe G kÒÑc G kOóY ,AGÈÿG øe ∑Î°ûe ‹hO ≥jôa ¢SQO ΩÉjCG  Iô°ûY ∫ÓN 

 ,¿Éàæ«æ«L  ≈Ø°ûà°ùe  É¡æe  ,á«æ«°U  äÉÄ«g  ™°ùJ  ≥jôØdG  ¢ûàah  ,ÉfhQƒµH  á≤∏©àŸG  OGƒŸGh

 á«ÁOÉcCÓd  ™`̀HÉ`̀à`̀dG  äÉ°ShÒØ∏d  ¿É``̀ghh  ó¡©eh  ,ájôëÑdG  ä’ƒ`̀cCÉ`̀ª`̀∏`̀d  ¿É`̀fGƒ`̀g  ¥ƒ`̀°`̀Sh

 ,äGÈàîŸG  »ØXƒeh  ,á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  OGô`̀aCG  ™e  á∏eÉ°T  äÉ°ûbÉæe  Gƒª q¶fh  ,á«æ«°üdG

 ,á«æµ°ùdG  äÉ©ªéŸG  ‘  Ú∏eÉ©dGh  QÉéàdGh  ¥ƒ°ùdG  IQGOEG  »ØXƒeh  ,Ú«ª∏©dG  ÚãMÉÑdGh

 ºgô°S
o
CGh  º¡MGhQCÉH  Gƒ që°V øjòdG  Ú«Ñ£dG Ú∏eÉ©dG  äÓFÉYh ,19ó«aƒc øe ÚaÉ©àŸGh

.ºgÒZh Ú°üdG ‘ Úª«≤oŸG ÖfÉLC’Gh Ú«∏ëŸG ¿Éµ°ùdGh ≈°VôŸG PÉ≤fE’

 ≥jôa  ƒ°†Y  ∑GRGO  Î«H  QƒàcódG  ∞°ûc  ,≥jôØdG  ™e  Ú°üdG  z¿hÉ`̀¡`̀J{  ¢üîj  É`̀Ãh  

 AÉ°†YCG  ¿CG  ,AÉ`̀Ñ`̀fCÓ`̀d  êÈ`̀eƒ`̀∏`̀H  á`̀dÉ`̀ch  ™`̀e  á∏HÉ≤e  ‘  ,á`̀«`̀ŸÉ`̀©`̀dG  áë°üdG  áª¶æe  AGÈ``̀N

 äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ŸG  ≈∏Y  ṕ Ó pWEÓpd  ,zÉk«eƒj{  Ú«æ«°U  AGÈN  ™e  ¿ƒ≤à∏j  GƒfÉc  ≥jôØdG

 ¢UÉî°TC’Gh  É¡«dEG  ÜÉgòdG  ójôf  »àdG  øcÉeC’G  O qóëf  Éqæc{  :∑GRGO  ,±É`̀°`̀VCGh  .Iójó÷G

 AGÈÿG ¿Éch ,áªFÉ≤dG  ≈∏Y êQó oe  ¿Éµe πc ¤EG  Éæ¡LƒJh ,º¡H  »≤à∏f  ¿CG  ÖZôf øjòdG

 É¡Ñ©°Th É¡àeƒµëH ÚµH ¿CG ócDƒj Ée ƒgh ,zÖgòf å«M ¤EG Éæà≤aGôÃ AGó©°S ¿ƒ«æ«°üdG

 ºYóJh ≥aGƒJh ,ÉfhQƒc ¢ShÒØd »ŸÉ©dG ™ÑqààdÉH ≥∏©àj ÉÃ áaÉØ°T áØ∏àîŸG É¡JÉ°ù°SDƒeh

 É¡à«dhDƒ°ùe  ¢ùµ©j  Ée  ,á∏ u°üdG  äGP  ΩÉ¡ŸG  ò«ØæJ  ‘  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  z•É°ûæH{

 ƒg  z¢ShÒØdG  ™ÑàJ  ‘ åëÑdG  á∏bô nY{  pÜ  ≈ nY sóoj  Ée  ¿CG  ócDƒjh  ,ádhDƒ°ùe  á«°ù«FQ  ádhóc

.AGôg ¢†

 ôjQÉ≤J  Ék«eƒj  ôaGƒàJ  äCGó`̀H  ≈àM  ⁄É©dG  ‘  ÉfhQƒc  Qƒ¡X  òæe  πjƒW  â`̀bh  ôÁ  ⁄  

 ‘h  .Ió`̀jó`̀Y  ∫hO  ‘  ¢ShÒØdG  Qƒ¡X  ø`̀Y  ∞°ûµJ  ,»``̀‡C’G  ΩÓ``̀YE’G  Égô°ûæj  á≤MÓàe

 É¡«a OÉ«M ’ áHÉéà°SGh ájQhô°V áª¡e o¬©ÑqàJh AÉHƒ∏d á«ŸÉ©dG á≤MÓŸG πqã o“ ∂dP Aƒ°V

 øYh ,¬fCÉ°ûH IÒ£N áª«b äGP iôNCG äÉeƒ∏©eh ¬à©«ÑW ,»≤«≤◊G √Qó°üe øY ∞°ûµ∏d

 ∂dP  çó`̀M  ∞«ch  ,É`̀fhQƒ`̀c  øe  zIQƒ`̀ë`̀à`̀ŸG{  ∫Éµ°TC’G  á°UÉîH  ,¬cƒ∏°Sh  ¬àÑ«côJh  ¬fÉ«c

!á∏Ñ≤oŸG á∏«∏≤dG Qƒ¡°ûdGh ΩÉjC’G Qhôe ™e ∞°ûµà«°S ∂dP πc .(!)É k©jô°S

ا�كاديمي مروان سوداح

 (ووهان): افتضاح 
ا�فتراءات وانكفاء

 نظرية المؤامرة

ä’Éch ‐ •ÉÑf’G

 ¿EG  ,iô`̀°`̀SC’G  äÉ`̀°`̀SGQó`̀d  Ú£°ù∏a õcôe ∫É`̀b

 IÒ°SCG  37  ¿ƒ`̀eGó`̀dG  øé°S  ‘ π≤à©j  ∫Ó`̀à`̀M’G

 ,á«°SÉb  ¬«dÉ≤àYG  ±hôX  ‘  ø©Ñ≤j  ,á«æ«£°ù∏a

 ,á£«°ùÑdG  IÉ«◊G  äÉe qƒ≤e  πc  øe  ø¡eôëjh

 ≥««°†àdGh  ∑É`̀¡`̀à`̀f’G  ∫É`̀µ`̀°`̀TCG  π`̀µ`̀d  ø`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀jh

.á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊G øe ¿Éeô◊Gh

 â¨∏H AÉ°ùædG ÚH ∫É≤àY’G ä’ÉM ¿CG í°VhCGh

 ájGóH òæeh ,1967  òæe (ádÉM ∞dCG  16) ¤GƒM

 ,2000  ∫ƒ`̀∏`̀jCG  /ÈªàÑ°S  ‘  ≈`̀°`̀ü`̀bC’G  á°VÉØàfG

 ICGô``̀eG  (2500) ø`̀Y ó`̀jõ`̀j  É`̀e  ∫Ó`̀à`̀M’G  π≤àYG

.IÉàah

 ,õcôŸG  ôjóe  ô≤°TC’G  ¢VÉjQ  åMÉÑdG  QÉ`̀°`̀TCGh

 ,ôªà°ùe πµ°ûH AÉ°ùædG ±ó¡à°ùj ∫ÓàM’G ¿CG ¤EG

 10 ÚH Ée ¢Vô©àJh ’EG ô¡°T ôÁ OÉµj ’ å«ëH

 ,ΩÉjC’ hCG  äÉYÉ°ùd ∫É≤àYÓd IÉàah ICGôeG 15  ¤EG

 ø¡æeh ,á`̀∏`̀à`̀ë`̀ŸG ¢`̀Só`̀≤`̀dG á`̀æ`̀jó`̀e ø`̀e á`̀°`̀UÉ`̀Nh

 äÉjôNCGh  ,™«HÉ°SC’  ≈°SÉb  ≥«≤ëàd  â°Vô©J  øe

 äQó°U  ø¡æe  8  ,á«°SÉb  ΩÉµMCG  ø¡≤ëH  äQó°U

 3  ¿CG  ÚHh .äGƒæ°S  10  øY ójõJ  ΩÉµMCG  ø¡≤ëH

 ≈Ø°ù©àdG  …QGOE’G  ∫É≤àYÓd  ø©°†îj  äGÒ`̀°`̀SCG

 ≈gh º◊ â«H øe (É keÉY 26) ¿óÑdG ¥hô°T øgh

 ΩÉ©dG  ∫ƒ`̀∏`̀jG  ‘ É¡dÉ≤àYG  ó`̀«`̀YCG  IQô``̀ IÒ`̀°`̀SCG

 6 IóŸ iQGOEG ∫É≤àYG QGôb É¡≤ëH Qó°Uh ,»°VÉŸG

 ,IÒÑdG  øe  (É keÉY  26)  πjƒ£dG  iô°ûHh  ,ô¡°TCG

 ‘ É¡dÉ≤àYG ó`̀«`̀YCG  IQô``̀ IÒ``°``SCG  É`̀ k°`̀†`̀jCG  ≈``̀gh

 ∫É≤àYG QGôb É¡≤ëH Qó°Uh ,2020  ÊÉK øjô°ûJ

 øe É keÉY 57 Ö«£ÿG ΩÉàNh ,ô¡°TCG 4 IóŸ …QGOEG

 ∫É≤àYG QGôb É¡≤ëH Qó°U á£°TÉf ≈gh ,ˆG ΩGQ

.ô¡°TCG 6 IóŸ …QGOEG

 ±hô``X ø``e Ú`̀fÉ`̀©`̀j äGÒ``̀°``̀SCG 6 ¿CG ∞`̀°`̀û`̀ch

 ‘ »``̀Ñ``̀£``̀dG ∫É````̀ª````̀gE’G Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H á`̀Ñ`̀©`̀°`̀U á`̀«`̀ë`̀°`̀U

 øe (É``̀ keÉ``̀Y 35) ¢`̀ü`̀«`̀HÉ`̀©`̀L AGô``̀°``̀SEG ø`̀¡`̀à`̀eó`̀≤`̀e

 á«°VôŸG  ä’É``̀◊G  Ö©°UCG  ø`̀e  Èà©Jh  ,¢Só≤dG

 á«MGôL  äÉ«∏ªY  Ió©d  êÉà–h  ,äGÒ`̀°`̀SC’G  ÚH

 øjô°ûJ  òæe  á∏≤à©e  »`̀gh  ,á∏é©à°ùe  á«Ø«Xh

  øe  ,(É```̀ keÉ```̀Y  47)  π`̀«`̀ª`̀c  ƒ````HCG  ø`̀jô`̀°`̀ù`̀fh  ,2015

 á°ûYQh  ,Iôªà°ùe  á`̀NhO  øe  ≈fÉ©Jh  IõZ  ´É£b

 »`̀gh ,Ö``∏``≤``dG á`̀∏`̀°`̀†`̀Y ‘ ∞`̀©`̀°`̀Vh ,±Gô````WC’É````H

 ¿CG OÉ````̀aCGh .äGƒ`̀æ`̀ °`̀S 6 Ió``̀Ÿ ø`̀é`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H á`̀eƒ`̀µ`̀

 ™ª≤dG  äÉ«∏ªY  ø`̀e  á∏ª÷  ¢Vô©àj  äGÒ`̀°`̀SC’G

 ΩÉëàbG á°SÉ«°S QGôªà°SG ™e ,¥ƒ≤ë∏d ∑É¡àf’Gh

 ,¢ü«¨æàdGh  ¢û«àØàdG  ±ó¡H  ±ô`̀¨`̀dGh  ΩÉ°ùbC’G

 ∑É``̀¡``̀à``̀fGh ,á`̀ë`̀«`̀ë`̀°`̀U Ò```̀Z á``̀«``̀æ``̀eCG äGAÉ````̀YOÉ````̀H

 äGÒ``̀eÉ``̀c â`̀«`̀Ñ`̀ã`̀J ∫Ó````̀N ø```̀e ø`̀¡`̀à`̀«`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀N

 π≤æàdGh ,äGô``̀ª``̀ŸGh IQƒ``̀Ø``̀dG  á`̀MÉ`̀°`̀S  ‘ á`̀Ñ`̀bGô`̀ŸG

 IQôµàeh áHQÉ≤àe äGÎa ≈∏Y á£°SƒÑdG IQÉ«°ùH

.ø¡≤ëH π«µæàdG øe ójõe ¢VôØd

ä’Éch ‐ •ÉÑf’G

 

 á``̀«``̀LQÉ``̀ÿG ô`````̀jRh …ó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀e Ò``̀Ñ``̀c Qò````̀M

 øe  ó`̀MC’G  ¢ùeG  »LÉM  ô¨°UCG  »∏Y  ÊGô``̀jE’G

 ‘  É¡eóæj  Éª°SÉM  GOQ  ¬LGƒà°S  π«FGô°SEG”  ¿CG

 ¿CG  GócDƒe  ,“AGôª◊G  •ƒ£ÿG  äRhÉ`̀Œ  ∫ÉM

 …QÉ°ûà°SG  OƒLh  ƒg  ájQƒ°S  ‘  ¿Gô`̀jEG  OƒLh”
 Ö`̀©`̀°`̀û`̀dGh á`̀eƒ`̀µ`̀◊G â``Ñ``ZQ É``ŸÉ``W ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀Sh

.“…Qƒ°ùdG

 IQôµàŸG á«∏«FGô°SE’G äÉHô°†dG ≈∏Y É≤«∏©Jh

 ,á`̀jQƒ`̀°`̀S ‘ ˆG Üõ``̀Mh ¿Gô```̀jE’ á`̀©`̀HÉ`̀J •É`̀≤`̀æ`̀d

 Êƒ«¡°üdG  ¿É`̀«`̀µ`̀dG  á©«ÑW”  ¿EG  ,»`̀LÉ`̀M  ∫É``b

 ,á≤£æŸG ‘ á«©ªbh á«FGóY á©«ÑW ¬JCÉ°ûf òæe

 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ó°V  º¡cƒ∏°S  ¿É`̀c  Gò`̀gh

 â`̀bƒ`̀dG  ‘”  ¬``̀fCG  ÉØ«°†e  ,“IQhÉéŸG  ∫hó```̀dGh

 ,ÜÉgQE’G  ájQƒ°ùdG  áeƒµ◊G  ¬«a  ÜQÉ–  …òdG

.“Ú«HÉgQE’G  π«FGô°SEG  óYÉ°ùJ

 ƒ`̀g  á``̀jQƒ``̀°``̀S  ‘  É````fOƒ````Lh  ±óg“:  ó``````̀cCGh

 øµd  ,á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  äÉ`̀fÉ`̀«`̀µ`̀dGh  z¢`̀û`̀YGO{  áëaÉµe

 •ƒ£ÿG  RhÉ``̀Œ  Êƒ«¡°üdG  ¿É`̀«`̀µ`̀dG  OGQCG  GPEG

 ≈∏Y ¬`̀eó`̀æ`̀j º`̀°`̀SÉ`̀M Oô```H ¬`̀LGƒ`̀«`̀°`̀S AGô``̀ª``̀◊G

.“√òg  ¬JÉaô°üJ

 ∫É``̀b ,á```jQƒ```°```S ø```̀e ¿Gô```````̀jEG êhô`````̀N ∫ƒ`````̀Mh

 …CG  º∏°ùàJ  ⁄  ¿GôjEG“:  RQÉ`̀Ñ`̀dG  »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG

 ,ájQƒ°S  øe  É¡JGƒb  êhôîH  (ÖdÉ£J)  ádÉ°SQ

 á``̀eƒ``̀µ``̀◊G ø````̀e Ö``̀∏``̀£``̀H ¿hó````̀LGƒ````̀à````̀e ø```̀ë```̀f

 ±ƒ°Sh  ,…ôµ°ùY  …QÉ°ûà°SG  ÉfOƒLhh  ,ájQƒ°ùdG

 Ö©°ûdG É¡«a ÖZôj »àdG IÎØdG ∫GƒW ôªà°ùj

 º¡«∏Y  øjòdG“:™HÉJh  .“ájQƒ°ùdG  áeƒµ◊Gh

 ÒZ IQƒ`̀°`̀ü`̀H GhDhÉ````L ø`̀e º`̀g á`̀jQƒ`̀°`̀S IQOÉ``̀¨``̀e

 øe º``̀g A’Dƒ````̀g ,É``̀¡``̀«``̀°``̀VGQCG Gƒ``̀∏``̀à``̀MGh á`̀«`̀Yô`̀°`̀T

 ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,“ájQƒ°ùdG  »`̀°`̀VGQC’G  ∑ô`̀J  º¡«∏Y

 IOÉ«°ùdG â– ¿ƒµJ ¿CG  óH’ ájQƒ°ùdG ≥WÉæŸG”
 ≈æÑàJ  »`̀à`̀dG  á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG  á``eƒ``µ``◊Gh  á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG

.“É¡«a  øeC’G  ÜÉÑàà°SG

ä’Éch ‐ •ÉÑf’G

 ¿ójÉH  ƒL  »µjôeC’G  ¢ù«FôdG  ∫É`̀b  

 ñƒ`̀«`̀°`̀û`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀› ‘ â`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀dG Ö`̀≤`̀Y

 ‘ Ö`̀eGô`̀J  ó``dÉ``fhO ¬Ø∏°S á```̀ fGOEG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H

 :¬`̀d á`̀bƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀ŸG Ò``Z á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀ŸG

 ¤EG  »FÉ¡ædG  âjƒ°üàdG  ODƒ`̀j  ⁄  Éªæ«H{

 Ó ¢ù«d ΩÉ`̀¡`̀J’G  ôgƒL ¿EÉ`̀a  ,á``̀fGOEG

.z±Óî∏d

 ø``̀jò``̀dG ∂````̀Ä````̀dhCG ≈```̀à```̀M{ :±É`````̀°`````̀VCGh

 ‘  á«∏bC’G  º«YR  πãe  ,á`̀fGOE’G  Gƒ°VQÉY

 ¿CG  ¿hó≤à©j  ,π«fƒcÉe  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏›

 Ò°ü≤J/  ÜÉ`̀µ`̀JQÉ`̀H  ÉÑfòe  ¿É`̀c  Ö`̀eGô`̀J

 ’hDƒ`̀°`̀ù`̀e/h  /Ö``̀LGƒ``̀dG  AGOCG  ‘  Ú`̀°`̀û`̀e

 ∞`̀æ`̀©`̀dG /IQÉ`````̀KEG ø``̀Y É``̀«``̀bÓ``̀NCGh É`̀«`̀∏`̀ª`̀Y

.z∫ƒà«HÉµdG ≈æÑe ‘ ™dófG …òdG

 AÉ`̀°`̀†`̀YCG ø`̀e ±É``̀c Oó``̀Y äƒ`̀°`̀ü`̀j ⁄h

 ÖeGôJ  á``fGOE’  âÑ°ùdG  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏›

 ,á`̀bƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀ŸG Ò``Z á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG ¬`̀à`̀ª`̀cÉ`̀ ‘

 º`̀¡`̀J ø`````̀e ¬```̀à```̀FÈ```̀J â`````̀“ ‹É````̀à````̀dÉ````̀Hh

 AÉ°†YCG äƒ°Uh .OôªàdG ≈∏Y ¢†jôëàdG

 43  πHÉ≤e  57  á«Ñ∏ZCÉH  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏›

 ∞j ⁄ ∂``̀dP ø`̀µ`̀dh ,á`̀dAÉ`̀°`̀ù`̀ŸG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d

 øe  67  hCG  ,Ú`̀ã`̀∏`̀ã`̀dG  á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀ZCG  Ö`̀∏`̀£`̀Ã

.áfGOEÓd ,ñƒ«°ûdG ¢ù∏› AÉ°†YCG

 ¬àFÈJ  ó©H  ¬««eÉ ÖeGôJ  ôµ°Th

 ∞°Uhh .Ú«WGô≤ÁódG ÜGƒædG ó≤àfGh

 º``̀¶``̀YCG  ø```̀e  iô``````̀NCG  á``̀∏``̀Mô``̀e √ò````̀g  ¿CG

 Ú`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG Ωƒ``̀°``̀ü``̀ÿG ø```e IOQÉ```̀£```̀e

 É`̀æ`̀à`̀cô`̀M{ :±É``̀°``̀VCGh .OÓ``̀Ñ``̀dG ï``jQÉ``J ‘

 π©÷  á∏«ª÷Gh  á«æWƒdGh  á«îjQÉàdG

 äCGó``H  ó`̀b iô``̀NCG  Iô``e áª«¶Y É`̀µ`̀jô`̀eCG

 §≤a  ÚjQƒ¡ªL  á©Ñ°S  äƒ°Uh  .zƒà∏d

.ÖeGôJ ∫õ©d Ú«WGô≤ÁódG ™e

يقبعن بظروف قاسية ويحرمهن من مقّومات الحياة 
البسيطة.. ٣٧ أسيرة في سجون االحتالل

ايران تكشف �ول مرة عن موعد خروج قواتها من سوريا 

بايدن عن تبرئة ترامب: جوهر االتهام ليس محل خالف

ä’Éch ‐ •ÉÑf’G

 ⁄ ,  1967  ΩÉ```̀Y  ¿Gô```̀jõ```̀M á`̀°`̀ù`̀µ`̀f  ò`̀æ`̀e

 ÚY ájôb ±Gó¡à°SG øY ∫ÓàM’G ∞bƒàj

 ,á«dÉª°ûdG  QGƒ`̀Z’G  ‘  á`̀jOhó`̀◊G  AÉ°†«ÑdG

 Ò``̀eó``̀à``̀dGh Ωó````̀¡````̀dG äÉ``̀°``̀SÉ``̀«``̀°``̀S ¢```̀SQÉ```̀ª```̀a

 øµd ,¢`̀û`̀«`̀£`̀©`̀à`̀dGh QÉ``°``ü``◊Gh π``«``MÎ``dGh

 º¡àcô©e ¿ƒ°Vƒîj GƒdGR Ée ájô≤dG ‹ÉgG

 º`̀¡`̀JÉ`̀«`̀Mh º``̀¡``̀°``̀VQCG ø``̀Y É``̀YÉ``̀aO á`̀«`̀eƒ`̀«`̀dG

 QÉ≤àaGh  ôªà°ùŸG  QÉ°ü◊G  º`̀ZQ  º¡àeGôch

 ≈∏Y á°UÉN äÉeóÿG øe ójó©∏d º¡àjôb

. á«àëàdG á«æÑdG ó«©°U

 ¿OQ’G ô¡f OhóM ≈∏Y AÉ°†«ÑdG ÚY ™≤J

 É`̀¡`̀«`̀°`̀VGQCG ó`̀à`̀“h á`̀«`̀bô`̀°`̀û`̀dG á`̀«`̀MÉ`̀æ`̀dG ø``e

 Èà©Jh  ,  »æ«£°ù∏ØdG  πNGódG  ‘  áÑ°üÿG

 ƒ∏«c 23 ¢SÉHƒW áæjóe øY ó©ÑJ ájOhóM

. ƒ∏«c 42 ÚæL áæjóe øYh GÎe

 ≈Ø£°üe  »∏ëŸG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ∫ƒ≤jh

 É¡fÉµ°S  OGó©J  ≠∏Ñj  »àdG  ájô≤dG  ¿CÉH  ,É¡≤a

 á≤£æe  ø``̀e  äÓ``̀FÉ``̀Y  Ió```̀Y  º`̀¡`̀æ`̀e  1800

 ,1948  ΩÉY  áÑµf  ∫ÓN É¡«dG  äCÉ`̀÷ ¿É°ù«H

 á`̀jô`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG á``̀jô``̀b ∫É``ª``°``û``dG ø``̀e É``gó``ë``j

 ,ádOôH  ájôb  Üô¨dG  øeh  ,¿É°ù«H  áæjóeh

 OGh  Üƒæ÷G øeh ¿OQ’G  ô¡f ¥ô°ûdG  øeh

. ídÉŸG äÉeÉªMh ídÉŸG

 äÉ``eƒ``≤``e Ò``¨``à``J ⁄ º``¡``JÉ``«``M ∫Gƒ`````̀W

 ¿Éµ°S óªàYG å«M ,É¡≤a Ö°ùëH ,º¡à°û«©e

 á`̀YGQõ`̀dG  ≈∏Y  ¢SÉ°SCG  πµ°ûH  AÉ°†«ÑdG  Ú`̀Y

 kÉ`̀Áó`̀b äô``¡``à``°``TGh ,á``̀«``̀fGƒ``̀«``̀◊G IhÌ`````̀dGh

 πµ°ûH  ΩÉª°ûdGh  ï«£ÑdGh  ÜƒÑ◊G  áYGQõH

 á«Hô©dG ∫hó`̀∏`̀d Qó`̀°`̀ü`̀j ¿É``̀c …ò``̀dG ¢`̀UÉ`̀N

 íÑ°UG  Ωƒ«dG  øµd  ,QÉ°†ÿG  ¢†©Ñd  áaÉ°VEG

 GÒãc â∏b √É«ŸG ¿’ π«∏b ï«£ÑdGh ΩÉª°ûdG

 ∫Ó``à``M’G äô`̀£`̀«`̀°`̀S Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG ø``̀Y

 äÉæWƒà°ùª∏d  É¡∏jƒ–h √É«ŸG  QOÉ°üe ≈∏Y

. É¡æe ¢VQC’G ÜÉë°UCG ¿ÉeôMh º¡«°VGQGh

 √É«ŸG ¿hõîÃ äô¡à°TG ájô≤dG ¿CG ôcPh

 ÉgOóY  RhÉ``̀Œ  »`̀à`̀dGh  ™«HÉæ«dGh  á`̀«`̀aƒ`̀÷G

 ,É`̀æ`̀◊G Ú``Y :É`̀¡`̀ª`̀gG 15 ∫G á`̀°`̀ù`̀µ`̀æ`̀dG π`̀Ñ`̀b

 ™Ñf  ,ÉbƒØdG  á«°ùª°ûdG  ,πÑ«∏H  ,ôjódG  ÚY

 øµ“h  .  GQƒ``fh  ¿ÉYôb  ,ÉàëàdG  á«°ùª°ûdG

 ™æeh É¡°†©H ≈∏Y Iô£«°ùdG øe ∫ÓàM’G
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لقطاع غزة



الدويل
90

  فدوى البرغوثي تحدثت عن »شبه تهديد« و»ابو القسام« 
رفض عرض الشيخ واقترح خطة تقاسم ألعلى ثالثة مناصب

االنباط - وكاالت

املنازل يف مدينة  مع ت�صاعد وترية هدم 

املقد�صيني  معاناة  وتفاقم  املحتلة،  القد�س 

ن��ت��ي��ج��ة اإج���������راءات االح����ت����ال ال��ت��ع�����ص��ف��ي��ة، 

ملتقى  ي�صتعد  االقت�صادي،  و�صعهم  وتردي 

جمعية  مع  بالتعاون  مرمي” العاملي  “كلنا 
يف تركيا الإطاق مبادرة  االأق�صى”  “ن�صاء 
املدينة  اأهايل  واإغاثة  مقد�صية عاملية لدعم 

املهدمة منازلهم.

ال�صاعة  اإطاقها  املتوقع  املبادرة  وحتمل 

بتوقيت  االثنني  اليوم  م�صاء  من  اخلام�صة 

على  القد�س”  يف  “بيتي  ع��ن��وان  ال��ق��د���س، 

مواقع  ع��ر  للتغريد  “#بطلع�س”  و���ص��م 

التوا�صل االجتماعي، دعًما الأ�صحاب املنازل 

املهدمة باملدينة املقد�صة.

ب��ل��دي��ة  ت���ت���وق���ف  مل   ،1967 ع������ام  م���ن���ذ 

االحتال عن �صيا�صة هدم املنازل بالقد�س، 

حت���ت ح��ج��ج واه���ي���ة، ب���ل ت��وا���ص��ل��ه��ا ب��وت��رية 

ع��ال��ي��ة ���ص��م��ن خم��ط��ط��ات��ه��ا ال���رام���ي���ة اإىل 

االأ�صليني  الفل�صطينيني  ال�صكان  تهجري 

امل�صتوطنني مكانهم  اأرا�صيهم، الإحال  من 

وجعلها مدينة يهودية بحتة. وتفر�س بلدية 

طائلة  ومبالغ  تعجيزية  �صروًطا  االحتال 

الرتخي�س،  اإج�����راءات  على  احل�����ص��ول  اإزاء 

الهدم  ق��رارات  تنفيذ  اإىل  املقد�صيون  ويلجاأ 

غ��رام��ات  ب��ف��ر���س  ال��ت��ه��دي��د  ب��ع��د  باأنف�صهم، 

على  اإج��ب��اره��م  اإىل  اإ���ص��اف��ة  عليهم،  باهظة 

دفع اأجرة الهدم لطواقم واليات البلدية.

وب��ح�����ص��ب م��رك��ز م��ع��ل��وم��ات وادي ح��ل��وة، 

من�صاأة   193 هدمت  االحتال  جرافات  ف��اإن 

ُه��دم��ت   107 م��ن��ه��ا   ،2020 خ���ال  ب��ال��ق��د���س 

ب���اأي���دي اأ���ص��ح��اب��ه��ا، وخ����ال ك��ان��ون ال��ث��اين 

2021 هدمت 13 من�صاأة.

وع�����ن ف����ك����رة احل���م���ل���ة ال���ع���امل���ي���ة، ت��ق��ول 

ال��ن��اط��ق��ة االإع��ام��ي��ة ب��ا���ص��م ح��م��ل��ة “بيتي 

�صهده  اإن” م��ا  ف��ه��ي��م:  القد�س” ج��ل��ن��ار  يف 

منازل  ه��دم  عمليات  يف  ت�صاعد  م��ن   2020

املقد�صيني من قبل �صلطات االحتال، دفعنا 

اأ�صحاب  ودع��م  مل�صاعدة  طريقة  يف  للتفكري 

“وقعنا  وت�صيف  باملدينة«.  املهدمة  املنازل 

االأق�صى،  ن�صاء  جمعية  مع  �صراكة  اتفاقية 

اإط����اق احل��م��ل��ة يف منت�صف  وات��ف��ق��ن��ا ع��ل��ى 

لتقدمي  الترعات  وجمع  اجل���اري،  فراير 

ال��دع��م امل����ادي وامل��ع��ن��وي الأ���ص��ح��اب البيوت 

املهدمة بالقد�س«.

اإلكرتونية  عا�صفة  اإطاق  اليوم  و�صيتم 

دول����ة، مب�����ص��ارك��ة ع�صرات   40 م��ن  اأك���ر  يف 

مع  للت�صامن  والعربية  الدولية  املوؤ�ص�صات 

ال��ع��ائ��ات امل��ق��د���ص��ي��ة ال��ت��ي ه���دم االح��ت��ال 

امل��ب��ادرة  اأن  وت��ب��ني  ت��و���ص��ح فهيم  م��ن��ازل��ه��ا. 

ت��ه��دف اإىل ت�����ص��ل��ي��ط ال�����ص��وء ع��ل��ى م��ع��ان��اة 

امل��ق��د���ص��ي��ني وحت�����دي�����ًدا اأ����ص���ح���اب امل���ن���ازل 

وم��واد  عاجلة  اإ�صعافات  وت��ق��دمي  امل��ه��دم��ة، 

ظل  يف  معاناتهم  م��ن  للتخفيف  متوينية 

وتهجري  الهدم  �صيا�صة  االحتال  موا�صلة 

“كلنا  اأن  اإىل  وت�صري  املدينة.  من  ال�صكان 

امل��ق��د���ص��ي��ة،  ب��ق�����ص��اي��ا االأ����ص���ر  مرمي” ي��ه��ت��م 

ويوا�صل اإبراز معاناتهم، مبينة اأنه �صيعمل 

ال�صوء  ت�صليط  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة،  خ���ال  م��ن 

اجلوانب  كافة  ودرا�صة  الهدم،  جرائم  على 

واالآث����ار ال��ك��ارث��ي��ة ال��ن��اج��م��ة ع��ن ذل��ك على 

هدم  عقب  تعانيه  وما  املقد�صية،  العائات 

منازلها.

وح����ول ف��ع��ال��ي��ات احل��م��ل��ة، ت��و���ص��ح اأن��ه��ا 

�صتت�صمن ن�صر روابط ومواد اإعامية على 

و�صائل التوا�صل بعدة لغات، والتغريد غًدا 

على و�صم “#بطلع�س”، تاأكيًدا على رف�س 

املقد�صيني مغادرة منازلهم وترك مدينتهم 

��ا  رغ���م ع��م��ل��ي��ات ال��ه��دم وال��ت��ه��ج��ري. واأي�����صً

���ص��ت��ت�����ص��م��ن احل��م��ل��ة، ال��ت��ي ت�����ص��ت��م��ر مل���دة 4 

اأ�صهر، عقد عدة ندوات ولقاءات تلفزيونية 

ن�صائية  وملتقيات  م��وؤث��رة،  �صخ�صيات  م��ع 

وكذلك  فيها،  م�صاركة  دول��ة  ك��ل  يف  عاملية 

اإط�����اق ح��م��ل��ة جل��م��ع ال���ت���رع���ات ل�����ص��ال��ح 

م�����ص��اع��دة امل��ه��دم��ة ب��ي��وت��ه��م وال��ع��م��ل على 

“�صنعمل من خال هذه  ت�صكينهم. وتتابع 

�صريع وعاجل  اإ�صعاف  احلملة، على تقدمي 

�صكن  اإيجاد  عر  باملدينة،  منزله  ُه��دم  ملن 

واالأث���اث  التموينية  امل���واد  وت��وف��ري  ب��دي��ل، 

االأ�صا�صية  واخل��دم��ات  املنزلية،  واالأج��ه��زة 

املت�صررة«. العاجلة لاأ�صر 

بفعالياتها،  اجلميع  ي�صارك  ب��اأن  وتاأمل 

واأال يتقاع�صوا عن دورهم اإزاء دعم القد�س 

وتتوقع  له.  يتعر�صون  وما  �صكانها  واإ�صناد 

من  وقوًيا  وا�صًعا  تفاعًا  احلملة  ت�صهد  اأن 

ال�����ص��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة واالإ���ص��ام��ي��ة، وحت��رًك��ا 

وهبة دولية داعمة الأهل القد�س.

ت���ق���ول  ل���ل���م���ق���د����ص���ي���ني،  ر����ص���ال���ت���ه���ا  ويف 

فهيم:” نحن معكم ون�صاندكم يف مواجهة 

االحتال واإجراءاته الظاملة، ولن نخذلكم 

وم��ع��ن��ا ال�����ص��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة واالإ����ص���ام���ي���ة، 

معاناتكم  من  التخفيف  اأجل  من  و�صنعمل 

ورفع الظلم عنكم«.

االنباط - وكاالت

“ملجاأ  ت��ع��ر���س  ع��ام��ا  ث��اث��ني  ق��ب��ل 

العامرية” يف العا�صمة العراقية بغداد، 

االأم���ري���ك���ي  ال����ط����ريان  م���ن  ق�����ص��ف  اإىل 

ف�����ص��ق��ط امل���ئ���ات م���ن االأط���ف���ال وال��ن�����ص��اء 

وكبار ال�صن بني قتيل وجريح.

العامرية  امللجاأ الذي يقع يف منطقة 

ا���ص��ت��ه��دف خ���ال عملية  ب���غ���داد،  غ��رب��ي 

ع�صر  الثالث  يف  ال�صحراء”  “عا�صفة 
كبريتني  بقنبلتني   1991 ف��راي��ر  م��ن 

طفا،   52 بينهم  م��دن��ي��ني،   408 قتلتا 

جن�صيات  من  اآخرين  و26  ام���راأة،  و261 

عربية.

القيادة  اأن  اآن���ذاك،  االأم��ري��ك��ان  ادع��ى 

ا�صتخدمت الطابق  العراقية،  الع�صكرية 

الإدارة عملياتها،  للملجاأ مركزا  ال�صفلي 

وف��ن��دت  ن��ف��ت  ال��ع��راق��ي��ة  ال�صلطات  ل��ك��ن 

حينها هذه االدعاءات.

وك����ت����ب ال����ن����ائ����ب ال�����ع�����راق�����ي اأح����م����د 

“تويرت”:  يف  ح�����ص��اب��ه  ع��ل��ى  اجل���ب���وري 

“قبل ثاثني عاما ويف نف�س هذا اليوم، 
اأق����دم����ت ال���ط���ائ���رات االأم���ري���ك���ي���ة ع��ل��ى 

للمدنيني  ملجاأ  بق�صف  ك��رى  جرمية 

اأغلبهم   ،400 من  اأك��ر  ي�صم  بغداد،  يف 

اأي  ب��ي��ن��ه��م  ي���ك���ن  واأط�����ف�����ال ومل  ن�������ص���اء 

حارقة  �صواريخ  ا�صتخدام  ومت  م�صوؤول، 

ل���ت���ح���رق ك���ل م���ن يف امل���ل���ج���اأ وحت��ول��ه��م 

ل�����رم�����اد، ل���ت�������ص���اف ل�������ص���ج���ل اجل����رائ����م 

الكرى«. االمريكية 

ذاكرة  “من  االأحمد:  اأ�صمهان  وكتبت 

العراق، حدث يف  االأمريكي يف  االإره��اب 

حيث   ،1991 فراير   13 اليوم  هذا  مثل 

األ��ق��ى ال���ط���ريان االأم��ري��ك��ي ال��غ��ا���ص��م يف 

القنابل  م��ن  واب���ل   ،13/2/1991 ف��ج��ر 

ا�صت�صهد  العامرية،  ملجاأ  على  الذكية 

���ص��ه��ي��داً،   408 اأك�����ر م���ن  اإث����ره����ا  ع���ل���ى 

اأغ��ل��ب��ه��م م��ن ال��ن�����ص��اء واالأط���ف���ال وك��ب��ار 

ال�����ص��ن، ال���ذي���ن ك���ان���وا ي��ح��ت��م��ون داخ���ل 

امللجاأ«.

»بيتي في القدس.. بطلعش«.. حملة عالمية لدعم أصحاب المنازل المهدمة بالمدينة

العراقيون يستذكرون »ملجأ العامرية« ويصفونه بـ»الجريمة األمريكية« 

تنطلق اليوم في أكثر من 40 دولة

االنباط - وكاالت

 »م���������روان ال����رغ����وث����ي ل��ي�����س ل���دي���ه م��ا 

ردده��ا  عبارة  املعركة«.  و�صيخو�س  يخ�صره 

املعركة  ك��ل  يف  م�����ص��رتك  فل�صطيني  ق��ي��ادي 

لاأ�صري  بها  ق��ام  مبهمة  زي��ارة  اعقبت  التي 

م����روان ال��رغ��وث��ي ال���وزي���ر ح�����ص��ني ال�صيخ 

وال��رواي��ات  التكهنات  م��ن  �صل�صلة  واعقبها 

والت�صريبات.

يف  ال��رواي��ة  تلك  م��ع��امل  ات�صحت  عمليا 

ال�����ص��اع��ات امل��ا���ص��ي��ة اك���ر وق��دم��ه��ا علنا من 

وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��رغ��وث��ي اق����رب اال���ص��خ��ا���س 

اليه وهي ع�صو املجل�س الثوري حلركة فتح 

بان  اعلنت  عندما  الرغوثي  فدوى  زوجته 

الرت�صح  ع��ل��ى  ال��ق�����ص��ام م�صمم  اب���و  اال���ص��ري 

النتخابات الرئا�صة والت�صريعي �صمن قائمة 

خ��ا���ص��ة ب���ه. واع��ت��رت ال�����ص��ي��دة ب��رغ��وث��ي ان 

ا�صبه  “كانت  لزوجها  ال�صيخ  ح�صني  زي���ارة 

بالتهديد«.

املراقبون مليا  العبارة توقف عندها  تلك 

وال�صيدة برغوثي مل تعلن تهديد زوجها بل 

وانها  بالتهديد  ا�صبه  ال�صيخ  زي���ارة  اع��ت��رت 

�صتدعم مع الكثري من ال�صخ�صيات والف�صائل 

تر�صيح زوجها ابو الق�صام الذي ابلغ بان احدا 

لانتخابات  الرت�صح  من  منعه  ي�صتطيع  ال 

فهو حق طبيعي جلميع كوادر احلركة.

او���ص��اط ح��رك��ة فتح يف رام  ���ص��را يف  لي�س 

الرغوثي النتخابات  تر�صيح  بان فكرة  اهلل 

ميكن  بل  ال  كثريين  تطرب  ب��داأت  الرئا�صة 

اال�صتع�صاء  مواجهة  ا�صا�س  على  ت�صويقها 

ال�صوء  لت�صليط  فيها  واال�صتثمار  احل���ايل 

الفل�صطينية،  الق�صية  على  جم���ددا  عامليا 

حمكوم  خم�صرم  ا�صري  تر�صيح  ي�صكل  فيما 

ك��ب��رية  ن��ق��ط��ة ج���ذب �صعبية  ب��ع��د م���وؤب���دات 

ميكن ان ت�صلط ال�صوء على ق�صية اال�صرى.

ب����ارزة يف حركة  ���ص��را ان ق���ي���ادات  ول��ي�����س 

“مانديا  ت��ر���ص��ي��ح  ب���ع���د  ع����ن  ت����وؤي����د  ف���ت���ح 

اال�صواء  ي�صتقبل  ب��داأ  الفل�صطيني” وال��ذي 

خ�����ص��و���ص��ا ب��ع��دم��ا اع��ل��ن��ت ال���ق���ن���اة ال��ث��ان��ي��ة 

زي��ارة  ب��ان  ال�صبت  اال���ص��رائ��ي��ل��ي  للتلفزيون 

حظيت  �صجنه  يف  للرغوثي  ال�صيخ  ح�صني 

مب��واف��ق��ة امل�����ص��ت��وى ال�����ص��ي��ا���ص��ي يف ح��ك��وم��ة 

ب���ن���ي���ام���ني ن���ت���ن���ي���اه���و، االم�������ر ال�������ذي ي��ث��ب��ت 

االوراق  خ��ل��ط  جت��ن��ب  ت���ري���د  ا���ص��رائ��ي��ل  ان 

وم�صاعدة الن�صائح لتجنب االثارة.

اكر رموز حركة فتح املقربني من فكرة 

جاذبية تر�صيح اال�صري الرغوثي هم نا�صر 

ال����ق����دوة وت���وف���ي���ق ال����ط����رياوي، وم����ن يقف 

معلومات  ح�صب  وبقوة  الرت�صيح  ه��ذا  �صد 

التن�صيق  بزمام  مي�صكان  قياديان  فتحاوية 

وم��ا  بخ�صو�صهما  ي��ف��ي��د  م��ا  ل��ك��ن  االم���ن���ي، 

ال  انهما  هو  الرغوثي  اال�صري  ل�صالح  هو 

وهي  فتح  ح��رك��ة  م��رك��زي��ة  ع�صوية  ميلكان 

ورقة مهمة يف امل�صالة واحلديث، هنا بطبيعة 

احلال عن ماجد فرج وح�صني ال�صيخ و�صط 

االعتقاد بان كاهما يرتبط وجوده بوجود 

ال��رئ��ي�����س ع��ب��ا���س وان��ه��م��ا ���ص��ي��غ��ادران امل�صرح 

متاما اذا غادر الرئي�س.

الفكرة املطروحة االن بعد االعان ر�صميا 

عن ان الرغوثي �صيخو�س املعركة، حيث ال 

يوجد ما يخ�صره وهو رئي�س لفل�صطني داخل 

املعتقل على ان تكون �صاحيات ادارة ال�صلطة 

ال��دويل وي�صبه  لرئي�س وزراء يقبله املجتمع 

فيما  ه��و  يكن  مل  اذا  ا�صتية  حممد  الدكتور 

ت��روج او���ص��اط الرغوثي ب��ان يبقى الرئي�س 

عبا�س رئي�صا ملنظمة التحرير الفل�صطينية.

ويبدو ان هذا الرتتيب عر�صه الرغوثي 

ع��ل��ى ح�����ص��ني ال�����ص��ي��خ داخ����ل ال�����ص��ج��ن، فيما 

يف  متقدما  موقعا  عليه  يعر�س  الثاين  كان 

الت�صريعي  املجل�س  ث��م  ف��ت��ح  ق��وائ��م  رئ��ا���ص��ة 

للرئا�صة  ان يحتفظ بحقه يف الرت�صح  على 

ان��ت��خ��اب��ات مبكرة  ال��اح��ق��ة ويف  امل��رح��ل��ة  يف 

امل�صتوى  تعهد  مقابل  انتقالية  مرحلة  بعد 

على  وب��ق��وة  بال�صغط  الفل�صطيني  االم��ن��ي 

ا�صرائيل لاإفراج عن اال�صري الذي �صي�صبح 

رئي�صا للمجل�س الت�صريعي.

ه����ك����ذا مت����ام����ا ك������ان االم�������ر ف���ق���د ذه���ب 

ال�����ص��ي��خ ب��ع��ر���س وف��وج��ئ ب��ع��ر���س م����واز من 

جلماهري  جاذبا  ويعتر  الرغوثي  اال�صري 

ف��ت��ح ول��ل�����ص��ارع ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، ال ب���ل ي��ع��زف 

الرغوثي يف عر�صه على اوتار نبذ االنق�صام 

داخل احلركة، ويوؤكد لكل من يتوا�صل معه 

بانه رف�س تلقي ات�صاال هاتفيا من القيادي 

املف�صول من فتح حممد دحان.

���ص��ي��ن��اري��و م��ان��دي��ا ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي يقفز 

لي�س  انه  رغم  الرغوثي،  رافعة  على  فجاأة 

ويقابله  االحتال  �صجون  يف  اال�صرى  اق��دم 

لرئي�س  بالن�صبة  الذهب”  “�صوار  �صيناريو 

منه  وامل��ط��ل��وب  اجل��م��ي��ع  ي��ق��دره  فل�صطيني 

ي�صرف  ان  مي��ك��ن  بعملية  ال�صلطة  ت�صليم 

من  اث��ن��ني  ت��رك  وتت�صمن  �صخ�صيا  عليها 

املنا�صب االعلى.

االم��ري��ك��ي��ة  االدارة  ب���ان  خ����راء،  وي��ق��در 

���ص��ي��ن��اري��و، ال بل  ت��ع��ار���س اي  اجل���دي���دة ال 

اىل  اجل��دي��دة  اخلارجية  وزارة  اطقم  تلمح 

ان رف�����س ا���ص��رائ��ي��ل مل�����ص��روع ح��ل ال��دول��ت��ني 

ق��د ينتهي مب�����ص��روع ح��ل ال���دول���ة ال��واح��دة 

الذي �صينتهي بدوره باالقرتاب من معايري 

ال��ف�����ص��ل ال��ع��ن�����ص��ري ح��ي��ث ت��ق��ع م�����ص��وؤول��ي��ة 

حقوق ال�صكان هنا على دولة االحتال.

االن���ط���ب���اع ق����وي ب���اجت���اه ت��ف��ه��م ت��ر���ص��ي��ح 

الرغوثي لنف�صه حتى داخل بع�س او�صاط 

م��رك��زي��ة ف��ت��ح. وي�����ص��ود االن��ط��ب��اع هنا داخ��ل 

اال�صرار  وا�صل  اذا  الرغوثي  بان  املركزية 

���ص��ي��ج��د ان���زي���اح���ا م��ع��ل��ن��ا ل�����ص��احل��ه، االم���ر 

القدوة مقاطعة  الذي بداأ مع اعان نا�صر 

اجتماعات املركزية ام�س االول وهي خطوة  

“�صوار  �صيناريو  مل�صاعدة  اتخذت  الواقع  يف 

الذهب” و”مانديا”، وتر�صيح الرغوثي، 

الن ال���ق���دوة ي��ري��د ان ي��وح��ي ���ص��م��ن��ي��ا ب��ان 

ال��و���ص��ع م��ع��ق��د وب����ان اال����ص���رار ع��ل��ى خطة 

عبا�س االنتخابية قد يخلط اوراق موؤ�ص�صات 

مركزية  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��ف��ت��ح��اوي  التنظيم 

فتح.

»فتح«.. خيار »مانديال« يزاحم خطة »سوار الذهب«
 »البرغوثي: ليس لدي ما اخسره وسأخوض المعركة«

دعوات للتصدي إلى جرائم 
المستوطنين بكل اإلمكانات

دروز مجدل شمس ينظمون مظاهرة 
ضد االحتالل في الجوالن

االحتالل يستولي على 19 دونما 
جنوب قلقيلية

االنباط - وكاالت

واال�صامية  الوطنية  ال��ق��وى  اأك���دت 

ا���ص��ت��ح��ال��ة  وال���ب���رية،  اهلل  رام  مل��ح��اف��ظ��ة 

ق��ب��ول اأو ال��ت��ع��اي�����س م��ع ���ص��ي��ا���ص��ة االم��ر 

ال�����واق�����ع ع����ر م�������ص���اري���ع اال����ص���ت���ي���ط���ان 

اال����ص���ت���ع���م���اري، وخم���ط���ط���ات ال�������ص���م، 

وت���ه���وي���د ال���ق���د����س ال����ه����ادف����ة ل��ف��ر���س 

امل�صتوطنني  واطاق  اليومية،  الوقائع 

اب��ن��اء �صعبنا  ب��ح��ق  مل��وا���ص��ل��ة ج��رائ��م��ه��م 

االعتداءات  هذه  �صيواجه  وهو  العزل،  

بكل االم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة دف��اع��ا ع��ن حق 

رف�صا  يف  وال��ب��ق��اء  ال���وج���ود،  يف  �صعبنا 

وال��رتح��ي��ل  االق��ت��اع،  ملخططات  ل��ه��ذه 

ي����ج����ري يف ح��م�����ص��ة،  ال���ق�������ص���ري ك���م���ا 

والعديد  نابل�س،  وق��رى  يطا،  وم�صافر 

من املواقع .

ال���وط���ن���ي���ة يف  ال����وح����دة  “ان  واك�������دت 

ه���ذا ال��ظ��رف ال��دق��ي��ق، وب��ال��غ اخل��ط��ورة 

ف��ج��وات،  اي  ردم  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ت�صتدعي 

للمخاطر  للت�صدي  امل���واق���ف  وت��وح��ي��د 

امل���ح���دق���ة ب���امل�������ص���روع ال���وط���ن���ي، وان���ه���اء 

�صفحة االنق�صام الكارثي والتوافق على 

كل  ي�صتنه�س  ك��ف��اح��ي  وط��ن��ي،  ب��رن��ام��ج 

ل��اح��ت��ال،  للت�صدي  �صعبنا  ام��ك��ان��ات 

ال�صتلهام  داع��ي��ة  م�صتوطنيه  وج���رائ���م 

وتو�صيع  ال�صابقة،  االنتفا�صات  جت��ارب 

العمل ال�صعبي املقاوم، ومنع امل�صتوطنني 

من مهاجمة القرى والبلدات«.

ل���ل���م�������ص���ارك���ة يف االن�������ص���ط���ة،  ودع�������ت 

ال�صليب  م��ق��رات  ام���ام  واالع��ت�����ص��ام��ات 

االح����م����ر ال��������دويل ا�����ص����ن����ادا ل���ا����ص���رى 

فريو�س  انت�صار  ات�صاع  م��ع  واال���ص��ريات 

ك���ورون���ا يف ���ص��ف��وف��ه��م و���ص��ط ا���ص��ت��م��رار 

����ص���ي���ا����ص���ة االه�����م�����ال ال���ط���ب���ي ب��ح��ق��ه��م، 

املكفولة  حقوقهم  اب�صط  م��ن  ومنعهم 

حمات  الو�صع  داعية  الدويل  بالقانون 

معهم  واالع��ام��ي��ة  ال�صعبية،  امل�صاركة 

وف�صح ججرائماالحتال بحقهم.

ك��م��ا دع���ت ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ال��ف��ع��ال��ي��ات 

اال����ص���ب���وع���ي���ة يف امل����واق����ع ال���ت���ي ت�����ص��ه��د 

ان�����ص��ط��ة ك��ف��اح��ي��ة اي������ام اجل���م���ع���ة ���ص��د 

ال���ب���وئ���ر االح���ت���ال���ي���ة يف دي�����ر ج���ري���ر، 

وامل��غ��ري، وك��ف��ر م��ال��ك، وال��ع��م��ل ال�صناد 

ه���ذه امل���واق���ع يف م��ع��رك��ت��ه��ا ل��ل��دف��اع عن 

االر�س الفل�صطينية .

االنباط - وكاالت

ن��ظ��م ���ص��ك��ان ق���ري���ة جم����دل ���ص��م�����س يف 

اجل�����والن، ام�����س، م��ظ��اه��رة ح��ا���ص��دة �صد 

االحتال االإ�صرائيلي.

وب��ح�����ص��ب م���ا اأوردت��������ه وك���ال���ة االأن���ب���اء 

اأبناء  من  املئات  جتمع  “�صانا”،  ال�صورية 

ب��ال��ق��رب من  ال���درزي���ة اجلبلية  ال��ط��ائ��ف��ة 

اخل����ط ال��ف��ا���ص��ل ب���ني ال���ق���وات ال�����ص��وري��ة 

م��وؤي��دة  ���ص��ع��ارات  ورددوا  واالإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

ل��ل��وح��دة م��ع ���ص��وري��ا. وق����ال امل��ت��ظ��اه��رون 

���ص��وري��ا  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ال  ج���زء  “اجلوالن 
املخططات  مقاومة  �صيوا�صلون  و�صكانها 

االإ�صرائيلية«.

ع��ني  ق����ري����ة  يف  “�صانا”،  وب���ح�������ص���ب 

طينة على اجل��ان��ب االآخ���ر م��ن احل��واج��ز 

احلدودية، جتمع متظاهرون يف االأرا�صي 

ال�����ص��وري��ة م��ع��ري��ن ع���ن ت�����ص��ام��ن��ه��م مع 

ال�صكان العرب يف ه�صبة اجلوالن وداعني 

ومت  االح�������ت�������ال«.  م�����ن  “التحرر  اإىل 

قادة  دع��وة من  بناء على  امل�صريات  تنظيم 

“اأدانوا  الذين  اجلبلي،  ال���درزي  املجتمع 

ب���ن���اء امل�����ص��ت��وط��ن��ات م���ن ق��ب��ل ال�����ص��ل��ط��ات 

االإ�صرائيلية«.

ه�صبة  يف  يعي�س  ك��ان   ،1967 ع��ام  قبل 

اإىل  معظمهم  انتقل  األ���ف،   116 اجل���والن 

����ص���وري���ا ب��ع��د ا���ص��ت��ي��اء ق�����وات االح���ت���ال 

عدد  ويبلغ  االأرا����ص���ي.  على  االإ�صرائيلية 

�صكان القرى العربية االآن 18 األف. �صمت 

عدد  ويبلغ   ،1981 ع��ام  املنطقة  اإ�صرائيل 

 20 االآن  اجل���والن  يف  اليهود  امل�صتوطنني 

األًفا.

االنباط - وكاالت

ا�صتولت �صلطات االحتال االإ�صرائيلي، 

ام�����س االأح���د، على 19 دومن���ا م��ن اأرا���ص��ي 

قرية عزون عتمة، جنوب قلقيلية.

واأف������اد م�������ص���وؤول م��ل��ف اال���ص��ت��ي��ط��ان يف 

باأن  ال�صيخ،  اأب��و  حممد  قلقيلية  حمافظة 

ع�صكريا  اأم��را  اأ�صدرت  االحتال  �صلطات 

ل��و���ص��ع ال��ي��د ع��ل��ى ن��ح��و 19 دومن����ا غربي 

ا�صتيطانية  وحدة   66 بناء  بهدف  القرية، 

ل�صالح م�صتوطنة “اورانيت” املقامة على 

اأرا�صي القرية.

االثنني   15 / 2 / 2021



النشامى يواجه اوزبكستان وديا اليوم 

االبناء يقودون الجزيرة نحو النهاية الحزينة !!

 الخطيب يختتم مشاركتنا ببطولة فزاع الدولية بالفضة 

نجوم الطوارئ يلتحقون بمنتخب السلة 

الـريـا�ضي

االنباط - عمان  

���ش��ارك �مل��ح��رف �للبناين �أح��م��د زري��ق 

�لقدم،  لكرة  �ل��وح��د�ت  فريق  تدريبات  يف 

وظ��ه��ر جن��م �ل��ع��ه��د �ل�����ش��اب��ق يف �لتمرين 

�ل�����ذي ج����رى �م�������س ع��ل��ى م��ل��ع��ب �ل���ن���ادي 

�لفني  �مل��دي��ر  ب��ق��ي��ادة  يف منطقة غ��م��د�ن، 

�لتعاقد  وياأتي  زم��ع،  �أب��و  �لكابنت عبد�هلل 

�ل��ذي  �لفريق  ق��وة  لتعزيز  �لالعبني  م��ع 

ت��ن��ت��ظ��ره ����ش��ت��ح��ق��اق��ات حم��ل��ي��ة و�آ���ش��ي��وي��ة 

هامة تبد�أ يوم ٢٣ �حلايل عرب بطولة درع 

�لحتاد، حيث �أوقعت �لقرعة “�لأخ�شر” 

فريقي  ج��ان��ب��ه  �إىل  ���ش��م��ت  جم��م��وع��ة  يف 

معان و�شحاب. وتتو��شل تدريبات �لفريق 

�لأول ب�شكل يومي بانتظار م�شاركة جنوم 

�لأول عقب عودتهم من مع�شكر  �ملنتخب 

منتخب �لن�شامى يف دبي حيث من �ملتوقع 

�لتدريبات �جلماعية بد�ية  م�شاركتهم يف 

م���ن ي����وم �لأرب����ع����اء �مل��ق��ب��ل. ع��ل��ى �شعيد 

�لأول  �لفريق  يخو�س  �أن  ينتظر  مت�شل 

و�لبقعة  �ل�شلط  �أم��ام  وديتني  مو�جهتني 

خالل �لأ�شبوع �حلايل.

االنباط - عمان  

هاين  �بر�هيم  �لومل��ب��ي  �لفار�س  �أح���رز 

ب�شار�ت �ملركز �لثاين يف �ل�شوط �لتاأهيلي 

جل��ائ��زة ل��وجن��ني �ل��ك��ربى �ل���ذي �ختتمت 

حاكم  ك��اأ���س  لبطولة  �م�����س  مناف�شات  ب��ه 

فئة  لقفز �حلو�جز من  �لدولية  �ل�شارقة 

�لنجمتني �لتي جرت على م�شمار �ل�شباق 

يف نادي �ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق،فيما 

�لثالث  �ملركز  من�شور  �حمد  فار�شنا  حل 

�ملهريي  حميد  �لمار�تي عبد�هلل  ،وك���ان 

�لأول. و�شارك يف  �ملركز  كاأ�س  ح�شل على 

و�أكمل �جلولة  54 فار�شا وفار�شة  �ل�شوط 

�أك��م��ل��وه��ا  دون خ��ط��اأ 5 ف��ر���ش��ان وم��ث��ل��ه��م 

بنقطة ج���ز�ء و�ح����دة ل��ت��ج��اوزه��م �ل��زم��ن 

�مل�شموح وقدره /80/ ثانية ومنهم فار�شنا 

حمزة �لك�شو�ين فيما نالت فار�شتنا �شارة 

�لعرموطي خم�شة �خطاء. وكانت �نطالقة 

م��ن��اف�����ش��ات �ل��ب��ط��ول��ة �ل��دول��ي��ة ب��ال�����ش��وط 

على  /خ��ا���س/  مرحلتني  م��ن  �لرحيبي 

بحو�جز  م�شاره  و�شمم  �خلارجي  �مليد�ن 

 58 ب��ه  و���ش��ارك  �شم  �رت��ف��اع��ه��ا /1٣0/  بلغ 

فار�شا وفار�شة و�أكمل �ملرحلتني ٢6 فار�شا 

�ملركز  �أح���رز  �لتوقيت  وب��ف��ارق  خ��ط��اأ  دون 

حممود  ح��م��زة  �لأردين  �ل��ف��ار���س  �لأول 

�مل�شارك  “هابين�س”  ب��اجل��و�د  �لك�شو�ين 

زمن  �لثانية يف  �ملرحلة  و�أنهى  رقم /1٢/ 

بلغ /٢8.85/ ثانية وظل �شامد� �إىل حني 

�إن��ت��ه��اء �ل�شوط ون���ال ك��اأ���س �مل��رك��ز �لثاين 

باجلو�د  �ملهريي  حميد  �هلل  عبد  �لفار�س 

و�أكمل   /٣٢/ رق��م  �مل�شارك  “ديار�دينو” 
�ملرحلة �لثانية يف زمن بلغ /٣0.11/ ثانية 

�لفار�س  �إىل  �لثالث  �ملركز  جائزة  وذهبت 

�لإي�����ر�ين ف��ره��ان��غ ���ش��ادق��ي �مل�����ش��ارك رقم 

و�أنهى  بيكوليني”  “دبليو  باجلو�د   /45/

�ملرحلة �لثانية يف زمن بلغ /٣0.45/ ثانية. 

للبطولة  �ل�شاد�س  �ل�����ش��وط  م�شابقة  ويف 

�مل��ح��ل��ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ف����ازت ف��ار���ش��ت��ن��ا ���ش��ارة 

ن��ادي  ومثلت  �ل��ث��اين  ب��امل��رك��ز  �لعرموطي 

�ل�شارقة للفرو�شية .وقام بتتويج �لفر�شان 

�شلطان حممد  �ل�����ش��وط  ب��ه��ذ�  �ل��ف��ائ��زي��ن 

خليفة �ليحيائي، مدير عام نادي �ل�شارقة 

للفرو�شية و�ل�شباق ،نائب رئي�س �ملجموعة 

�لقليمية �ل�شابعة.

االنباط – عمان 

�أن���ه���ى �مل��ن��ت��خ��ب �ل���وط���ن���ي ل���ك���رة �ل���ق���دم، 

حت�شري�ته �لفنية و�لبدنية، ��شتعد�د�ً للقاء 

نظريه �لأوزب��ك��ي، يف م��ب��ار�ة ودي��ة تقام عند 

�لأردن  بتوقيت  �لثنني  �ليوم  ع�شر  �لثالثة 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب ذي����اب ع���و�ن���ة ب���اإم���ارة دب����ي، مع 

تاأهباً  ب���الإم���ار�ت،  �لن�شامى  مع�شكر  �ختتام 

�لن�شامى  و�أج���رى  �ل��ق��ادم��ة.  لال�شتحقاقات 

ت���دري���ب���اً م�����ش��اء �م�����س �لأح�����د ع��ل��ى م��الع��ب 

�لحت�����اد �لإم����ار�ت����ي، ب��ق��ي��ادة �مل�����درب فيتال 

ركز  �ل��الع��ب��ني،  كافة  وبح�شور  بوركلمانز، 

خالله على �لعديد من �جلو�نب �لتكتيكية. 

ويقود �للقاء طاقم حتكيم دويل من �لإمار�ت، 

حيث يظهر �لن�شامى خالل �ملو�جهة باللون 

�مل��ب��ار�ة على  �شتنقل  �ل��ك��ام��ل، فيما  �لأح��م��ر 

�لهو�ء مبا�شرة عرب �شفحة �لحتاد �لأردين 
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وف��د  ي��ع��ود  �أن  وي��ن��ت��ظ��ر   .)jordanfa
�لثالثاء  م�شاء  عمان،  �إىل  �لوطني  �ملنتخب 

ليلتحق كافة �لالعبني باأنديتهم مبا�شرة، مع 

�ختتام �ملع�شكر �لذي �متد ل�٢7 يوماً، ، بدعم 

مبا�شر من �شمو �لأمري �حل�شني بن عبد�هلل 

باإقامته،  تكفل  و�ل���ذي  �لعهد،  ويل  �ل��ث��اين، 

يف �إط�����ار �ه��ت��م��ام ���ش��م��وه ب��ال��ن�����ش��ام��ى، ت��اأه��ب��اً 

ل�شتكمال �لت�شفيات �مل�شركة و�ملوؤهلة لكاأ�س 

�لآ�شيوية  و�لنهائيات  قطر،  يف   ٢0٢٢ �لعامل 

٢0٢٣ بال�شني. وكان �ملنتخب �لوطني ��شتهل 

جتمعه يف دبي بلقاء ودي �أمام دينامو كييف 

مت�شدر �ل��دوري �لوك��ر�ين، �نتهى بالتعادل 

دون �أهدف، قبل �أن يتغلب على طاجيك�شتان 

٢-0، ليتعرث بعد ذلك �أمام نف�س �لفريق، ثم 

�أن  يذكر   .1-0 �لنتيجة  وب��ذ�ت  زينيت  ن��ادي 

�ملنتخب �لوطني ينتظر لقاء نظريه �لكويتي 

نهاية �ذ�ر �لقادم �شمن �ملجموعة �لثانية من 

�لت�شفيات، قبل مو�جهة نيبال و�أ�شر�ليا يف 

حزير�ن. وي�شتقر �ملنتخب �لوطني حالياً يف 

�ملركز �لثاين �شمن جمموعته، بال�شر�كة مع 

�لكويت بذ�ت �لر�شيد )10 نقاط(، مع بقاء 

�أ�شر�ليا بال�شد�رة )1٢(، ونيبال ر�بعاً )٣(، 

و�خري�ً تايبيه �ل�شينية دون �أي نقطة.

االنباط - حنان �شاهني 

ب����ني دي������ون روؤ������ش�����اء �ل����ن����ادي �ل�����ش��اب��ق��ني 

�لفيفا  عقوبات  ب��ني  وم��ا  كاهله  �ثقلت  �لتي 

�لفنية  �ل��الع��ب��ني و�لج���ه���زة  وم�����ش��ت��ح��ق��ات 

و�لل��ت��ز�م��ات �ل��ع��دي��دة �لخ����رى يقف ن��ادي 

�جل���زي���رة �ل��ع��ري��ق �ح���د �ق����دم �ن��دي��ة �لردن 

و�لوطن �لعربي على بعد م�شافة ق�شرية من 

�ل�شياع و�لنهيار و�لفال�س ومن ثم �لغالق 

..بعد �ن جتاوزت ديون �لنادي �ملليون دينار..

ووق���ف ع��اج��ز� ع��ن �ل��وف��اء بها ب�شبب غياب 

�ل�شبق  �ل��ن��ادي  رئي�س  ومطالبة  �ل��د�ع��م��ني 

�لم��ر  �ل��ن��ادي  على  ب��دي��ون��ه  من�شور  �شمري 

�ل��ذي �ملى على �لق�شاء تنفيذ �حلجز على 

م�شتحقات �لنادي ..فبات �جلزيرة ل حول له 

ول قوة ينتظر معجزة لنقاذه متمثلة بابناء 

�لنادي ودعم �حلكومة وتر�جع �لرئي�س عن 

قر�ره �لذي لقى ردود فعل �شلبية قا�شية من 

جمهور �لفريق �لعريق ل �شيما و�ن �لفريق 

حرم ب�شبب تر�كم م�شتحقات �لالعبني من 

�مل�شاركة يف بطولة كاأ�س �لحتاد �ل�شيوي ..

�لنباط بدورها ��شتطلعت و�شع �جلزيرة 

من خالل نائب رئي�س �للجنة �ملوؤقتة حممود 

�لكيالين �لذي دق ناقو�س �خلطر بقوله .. �أن 

قيمة �لديون �ملر�كمة و�لتي متثلت بالذمم 

�ملالية للروؤ�شاء �ل�شابقني منهم �ل�شيد �شمري 

من�شور �لرئي�س �ل�شابق بقيمه 51٣ �لف دينار 

على  �مل��رف��وع��ة  �لق�شية  ف��و�ئ��د  فيهم  ومب���ا 

�لنادي للحجز ، و�لنائب حممد حمارمة 4٣0 

�لف ، وللق�شايا �لدولية لالحتاد �لدويل 160 

�لف دينار ، و�لق�شايا �ملحلية 70 �لف دينار ، 

ومدربني   ، و�د�ري����ني   ، لعبني  وم�شتحقات 

وت�شل   ، دينار  لبف   150 يقيمة  ، وموظفني 

�ملر�كمة  �ملالية  و�مل�شتحقات  �ل��دي��ون  ه��ذه 

ع��ل��ى ن����ادي �جل���زي���رة �ل���ي���وم ب��ق��ي��م��ة مليون 

وثالثمئة وثالث وع�شرون �لف دينار ، وكما 

ذكر �لكيالين لالنباط يجب �ن تتحمل هذه 

�لذمم �ملالية �لد�ر�ت �ل�شابقة ول نلقي �للوم 

و�لتهام على �لروؤ�شاء �لد�ري��ني �ل�شابقني ، 

�ل�شابق  ولكنها �خطاء و�جتهاد�ت حدثت يف 

، مم��ا �دت �ىل ت��ر�ك��م �ل��دي��ون على �ل��ن��ادي ، 

�لعامة  �لهيئات  م��ن  رق��اب��ي  �شعف  وهنالك 

لنادي �جلزيرة ، كما ذكر �لكيالين �نه عندما 

على  �حلجز  بغر�س  �مل��وؤق��ت��ة  �للجنة  قدمت 

ممتلكات �لنادي �شعينا بالبد�ية لرفع �حلجز 

�مل���رف���وع . ����ش��ت��م��ر ف��ري��ق ن����ادي �جل���زي���رة يف 

�ملناف�شة على �لبطولة حتى �ننا ح�شلنا على 

و�شافة �ل��دوري ، وعندما علم �ل�شيد �شمري 

�لف   ٣0 قيمتها  ج��ائ��زة  هنالك  �ن  من�شور 

دينار للفريق ، و�ن �لحتاد ح�شب �لتفاقية 

�مل���وق���ع���ة ق����ام ب���ار����ش���ال �مل��خ�����ش�����ش��ات ح�شب 

�لتفاقية للنادي ، وعلى �شوء هذ� قام �ل�شيد 

ه��ذ� �حلجز من  �ن  من�شور باحلجز مدعياً 

قبل �ملحامي ومبوجب هذ� �لقر�ر مت �حلجز 

ع��ل��ى �ل���ن���ادي . ق���ال �ل��ك��ي��الين �ن��ن��ا نطالب 

ونت�شاءل ملا ل يرفع �حلجز كونه كان هنالك 

�تفاقية بيننا وبني �ل�شيد �شمري من�شور ، وما 

زلنا ن�شعى للتعاون مع �لم��ني �لعام ل��وز�رة 

�ل�����ش��ب��اب �ل���ش��ت��اذ ح�����ش��ني ج��ب��ور ل��رف��ع ه��ذ� 

�حلجز وتثبيت �تفاقية يف �ملحكمة ، وهنالك 

�ل��ن��ادي من هذه  حم���اولت وم�شاعي لنقاذ 

�لزمة �لتي منر بها �ليوم ، ونتمنى من �هلل 

�ن تتكلل هذه �ملحاولت بالنجاح من خالل 

�ع�شاء �لهيئه �لعامه و�لتفافهم حول �لنادي 

، وهذه جممل ق�شيتنا يف نادي �جلزيرة

وق��د �ب���دى لع��ب �لفريق ع��ب��د�هلل عطار 

ر�أي����ه مب��ا مي��ر ب��ه �ل��ن��ادي م��ن �زم���ة مالية ، 

ق��ائ��اًل لالنباط : “ �ن ن���ادي �جل��زي��رة �خر 

�ربعة مو��شم كنا مناف�شني ب�شكل قوي على 

�للقاب ، كما كان �ملو�شم �ملا�شي مير بظروف 

�شعبة ، و�جلميع يعلم بف�شل �هلل قد �نهينا 

�مل���رك���ز �ل���ث���اين وك����ان �جن�����از� ك��ب��ري� يف ظل 

، ولال�شف  �لظروف �لتي بها نادي �جلزيرة 

قد تر�كم على �لنادي ديون و�لتز�مات كبرية 

و��شبح من �ل�شعب �حلفاظ على �لالعبني 

و�لتعاقد مع لعبني جدد ، وذكر �لعطار �نه 

من �ملفر�س �ن يكون هنالك دعم من قبل 

�جلهات �حلكومية للريا�شة و�لندية ب�شكل 

خا�س مع �ملر�قبة عليهم ، ونتمنى كالعبني 

يف نادي �جلزيرة �ن حتل �لمور ب�شكل �شريع 

و�ن ل توؤثر �مل�شاكل �حلالية على �ل�شتعد�د�ت 

للمو�شم �جلديد و�ن نحقق �لنجاح يف �ملو�شم 

�لقادم .

بالل الغالييني - موفد احتاد االعالم الريا�شي  

�لقوى  لأل��ع��اب  �لوطني  �ملنتخب  �إختتم   

ل����ذوي �لإع���اق���ة م�����ش��ارك��ت��ه يف ب��ط��ول��ة ف��ز�ع 

�لكربى،  )�جل��ائ��زة(  ع�شرة  �لثانية  �لدولية 

و�لتي �أقيمت على ميد�ن نادي دبي لأ�شحاب 

لعب   600 م��ن  م�شاركة �كرث  و�شط  �لهمم 

ولعبة ميثلون 68 دولة من خمتلف �لعامل، 

ح�شام  ب��ه��ا  ظ��ف��ر  �ل��ت��ي  �لف�شية  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة 

�حلديدية  �لكرة  دف��ع  م�شابقة  يف  �خلطيب 

�شجل  56 )�جل��ل��و���س(، حيث  لفئة  )�جل��ل��ة( 

�لتي  �لثانية  �مليد�لية  ه��ذه  وت��ع��رب  8.٢6م، 

يتح�شل عليها �ملنتخب �لوطني يف م�شاركته 

يف بطولة فز�ع �لدولية، 

�لفوز  �لهندي  �أحمد  لالعب  �شبق  حيث 

�لكرة  دف��ع  م�شابقة  يف  �لذهبية  بامليد�لية 

�حل��دي��دي��ة )�جل���ل���ة( ل��ف��ئ��ة ٣4 )�جل��ل��و���س( 

و�شبق  11.80م،  م�شافة  �شجل  عندما  وذل��ك 

للهندي �أن �شمن بطاقة �لتاأهل �إىل بار�ملبيك 

ط��وك��ي��و ع��ن��دم��ا ن���ال �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة يف 

ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل �ل��ت��ي ج���رت يف �لإم������ار�ت يف 

�لعام ٢019.    ويف بقية نتائج �أع�شاء �لفريق 

�مل�����ش��ارك يف ب��ط��ول��ة ف����ز�ع �ل���دول���ي���ة، �شجل 

�شخ�شيا  رقما  �لقهوجي  �هلل  عبد  �ل��الع��ب 

ج���دي���د� ع��ن��دم��ا ح���ل ب���امل���رك���ز �خل���ام�������س يف 

م�شابقة دفع �لكرة �حلديدية )�جللة( لفئة 

46 )�لوقوف(، بت�شجيله م�شافة 1٣.٣8م، 

كما �شجل ح�شام �خلطيب رقما �شخ�شيا 

)�جللو�س(  �لرمح  رم��ي  م�شابقة  يف  جديد� 

�ل�شابع  ب��امل��رك��ز  ح��ل  حيث   ،)57-56( لفئة 

م�شافة  بت�شجيله  �لفئتني  دم��ج  جمموع  يف 

كما  فئته،  يف  �لثالث  باملركز  وج��اء  ٢4.6٣م، 

�أمي����ن �جل��ب��ور يف م�شابقة  �ل��الع��ب  ���ش��ارك 

دف����ع �ل���ك���رة �حل���دي���دي���ة )�جل���ل���ة( ل��ف��ئ��ة ٣6 

باملركز �حل��ادي ع�شر  )�لوقوف(، حيث جاء 

بت�شجيله م�شافة 8.09م، و�شارك نبيل مقابلة 

يف �شباق �جلري مل�شافة 1500م، وحل باملركز 

�خلام�س بت�شجيله 4.٢0.08 دقيقة، كما جاء 

�لالعب عبد�هلل �ل�شافعي باملركز �ل�شاد�س يف 

م�شابقة دفع �لكرة �حلديدية )�جللة( للفئة 

11 )�لوقوف(، عندما �شجل �ل�شافعي م�شافة 

باملركز  �لعبادي  عامر  �لالعب  وج��اء   ،9.95

�حلديدية  �ل��ك��رة  دف��ع  م�شابقة  يف  �خلام�س 

11.64م.    م�شافة  عندما  �شجل   57 لفئة 

و��شاد رئي�س �للجنة �لبار�ملبية رئي�س �لوفد 

�لتي  بامل�شتويات �جليدة  �ل��رز  �أب��و  د. ح�شني 

�لبطولة  يف  �لوطني  �ملنتخب  لعبو  قدمها 

معربا  فيها،  خ��رج��و�  �لتي  �لفنية  و�لنتائج 

عن �أمله �أن ت�شكل هذه �لنتائج حافز� لهم يف 

�لبطولت �ملقبلة، ما يتطلب منهم �ملو�ظبة 

على �لتدريبات، 

و�لإد�ري  �لفني  �مل�����ش��رف  �أك���ده  م��ا  وه���ذ� 

ج��ا���ش��ر ن���وي���ر�ن �ل����ذي �أث���ن���ى ع��ل��ى �جل��ه��ود 

�مل���م���ي���زة �ل���ت���ي ق��دم��ه��ا �ل���الع���ب���ون يف ه��ذه 

�مل�شاركة يف مثل هذه  �أن  �لبطولة، مو�شحا 

�مل�شتوى  رف���ع  يف  ت�شهم  �ل��ق��وي��ة  �ل��ب��ط��ولت 

�لفني لدى �لالعبني وتعزز من خرب�تهم.   

مها  �لبار�ملبية  للجنة  �لعام  �لأم���ني  وكانت 

�ل���ربغ���وث���ي ه���ن���اأت ج��م��ي��ع �ل���الع���ب���ني على 

عن  معربة  حققوها،  �لتي  �جل��ي��دة  �لنتائج 

�لبطولت  يف  �لإجن���از�ت  تتو��شل  �أن  �أملها 

بارملبيك  �ل���ع���اب  دورة  ت�شهد  و�أن  �مل��ق��ب��ل��ة، 

طوكيو م�شاركة كبرية ومميزة من �لالعبني 

�لأل�����ع�����اب.  ويذكر  خم��ت��ل��ف  يف  �لأردن�����ي�����ني 

على  ����ش��رف  �حلر��شي�س  حممد  �مل���درب  �أن 

وظهرت  �لبطولة  ه��ذه  يف  �لفريق  تدريبات 

ب�شماته على �أد�ء �لالعبني، وبارك �مل�شتوى 

�لطيب �لذي قدمه �لالعبني. 

 ور�ف����ق �ل��ف��ري��ق زي���د �أب���و �شمة �ل���ذي مل 

�شكل مع  ح��ي��ث  �ل���وف���د،  م�����ش��اع��دة  يبخل يف 

�أ�شهم  متجان�شة  جم��م��وع��ة  �ل��وف��د  �أع�����ش��اء 

عملها يف �جناح �مل�شاركة �لأردنية.

االنباط - عمان 

��شتدعى �ملنتخب �لوطني لكرة �ل�شلة، 4 لعبني 

جدد، لاللتحاق به يف �لبحرين.و�أعلن �حتاد كرة 

�لزعبي  علي  �ل��الع��ب��ني  ����ش��ت��دع��اء  ر�شميا  �ل�شلة 

ويزن �لطويل و�شامي �بزيع وحممود عمر، وطلب 

�لبحرينية  �لعا�شمة  �إىل  �ل��ت��وج��ه  �لح���د  منهم 

�ملنامة. وياأتي ��شتدعاء 4 لعبني جدد لالن�شمام 

ب�شبب  �لبحرين،  يف  �ملتو�جد  �ملنتخب  ل�شفوف 

�ملنتخب بفريو�س كورونا  �إ�شابة عدد من لعبي 

يتو�جد  و  و�مل��ب��اري��ات.  �لتدريبات  عن  و�بتعادهم 

�ملنتخب يف �لبحرين، ��شتعد�د� ملناف�شات كاأ�س �آ�شيا 

�لتي تنطلق يوم 18 �حلايل و�أ�شيب 7 لعبني من 

وهم  ك��ورون��ا  بفايرو�س  �لأردن  منتخب  �شفوف 

حممد �شاهر وحممود هز�مية وحممود عابدين 

وف��ري��دي �ب��ر�ه��ي��م وزي���د عبا�س وغ���ازي �ل�شالح 

ورعد برهو�س.وقام جنم �ملنتخب حممود عابدين 

ب��ت��اأك��ي��د ����ش��اب��ت��ه ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا ع��رب ح�شابه 

�خلا�س يف في�س بوك متمنياً �لدعاء له بال�شالمة.

وبالنظر لالأ�شماء فاإن منتخب �لأردن بات مر�شحاً 

لفتقاد جنوم �خلربة ب�شفوفه وهو ما قد ينعك�س 

�شلباً على نتائجه يف �لت�شفيات �لآ�شيوية.

البشارات في المركز الثاني لبطولة الشارقة للفروسية 

زريق يبدأ مشواره مع الوحدات 

01

يو��شل  �ل��ذي   .. وع��ذ�ب��ه   وبوؤ�شه  حزنه  عن  ينفك  ل  �جلزيرة  ن��ادي  عن  �حلديث 

�لتي  �لعمل  �شيا�شة  ..بف�شل  و�شنو�ت  �شنو�ت  و�ل��ر�ج��ع  و�لتهاوي  م�شو�ر�لتخبط 

�تبعت يف هذ� �لنادي منذ �شنو�ت وحتى يومنا هذ� ..�ىل �ن و�شل �لمر �ىل ما عليه 

طالب  �ل��ذي  �ل�شبق  رئي�شه  مل�شلحة  �لنادي  �م��و�ل  على  �حلجز  ..وه��و  حاليا  �حل��ال 

�لطرق  �ىل  ذه��ب  �شدى  ملطالبه  يجد  مل  ..وعندما  �ل��ن��ادي  على  �لقدمية  بحقوقه 

�لقانونية لثبات حقه ..وكان �لنادي  �ل�شحية بكل مكوناته �لريا�شية و�لجتماعية 

و�ل��ت��اري��خ��ي��ة ..�ل���ن���ادي �ل���ذي ي��دف��ع ح��ال��ي��ا ث��م��ن مم��ار���ش��ات خ��اط��ئ��ة ق���ادت م�شريته 

وو�شعته يف �حلال �لذي ل ي�شر �ل�شديق ول يكيد �لعدى ...!!

ويف  �جلزيرة  م�شرية  ق��ادو�  �لذين  �لكبار  م�شرية  و�كب  �لذي  �جليل  نحن  وجنزم 

رعاية  على  تناوبو�  �لذين  �لروؤ�شاء  ثلة  بعده  وم��ن  �ملفتي  عامر  �لر�حل  مقدمتهم 

�لنادي  حمبة  و�شعو�  ه��وؤلء  ..�ن  �لعربي  و�لوطن  �لردن  �ندية  �ع��رق  �حد  م�شرية 

�خلروج  م�شاألة  ت�شغلهم  �ن  ..دون  �لكثري  �جله  من  وبذلو�  عنه  ود�فعو�  قلوبهم  يف 

مبك�شب �و مغنم �و حاجة �و من�شب ول جاه ..كانو� ع�شاقا للر�ية �حلمر�ء غيورين 

�لوطن  لندية  ر�ئعا  مثال  �جلزيرة  ..فكان  �جله  من  �لتحدي  يع�شقون  �شمعته  على 

�لقدمية  �ملناف�شة  كانت  كيف  نن�شى  ..ل  رجاله  وع��زوة  �بنائه  همة  بف�شل  �لكبرية 

�لناديني  يف  �مل�شوؤولني  بني  �جلميلة  �لود  عالقات  تف�شد  ل  و�لفي�شلي  �جلزيرة  بني 

..ول نن�شى �ن من وجد لنف�شه مكانة يف �جلزيرة ��شتثمرها من �جل رفعة �لنادي ل 

�نهائه و�حلاق �ل�شرر به ..!!

�بنائه دون غريهم ..و�ن ق�شية �لبحث  قلنا مر�ر� بان �جلزيرة لن يخدمه �شوى 

�لنادي من و�شعه  �نقاذ  ي�شتطيع من خاللها  عن م�شتثمر لديه مالئة مالية كبرية 

..لن يكون �شوى حل �ين موؤقت �شرعان ما ينتهي بنهاية عهد هذ� �مل�شتثمر ..بدليل 

ث��م غ��اب بعد �ن �نتهت حاجته  ل��ف��رة حم���دودة  �ل��ن��ادي خ��دم��ه   �ن ك��ل م��ن م��ر على 

للنادي بدليل ما يح�شل حاليا ..فلو كان �لهدف خدمة �لنادي رمبا لتو��شل �لدعم 

حتى دون �ن يرتبط �ل�شخ�س مبن�شب �و موقع موؤثر ما د�م �لهدف �خلدمة فح�شب 

يف  �لتطوعي  �لعمل  فل�شفة  يف  �ملنطقي  �لتفكري  عن  متاما  خمتلف  يح�شل  ما  ..لكن 

�لندية ..!!

ولن �جلزيرة هذ� �لنادي �لعريق خلق مع �ملعاناة و�لظروف �ل�شعبة �لتي تو�جهه 

ل  �ل�شعاب  كل  �ن  ..وي��وؤك��د  �شليما  معافى  منها  يخرج  جت��ده  ذل��ك  ..ورغ��م  حني  كل 

�شعلة  تبقى  �ن  �نف�شهم  �لذين عاهدو�   .. �بنائه  �ن تقف يف وجه طموحات  لها  ميكن 

�جل��زي��رة �حل��م��ر�ء م��ت��وق��ده و���ش��اه��دة على �ب���د�ع �ج��ي��ال م��ن جن��وم �ل��ف��ري��ق �لحمر 

�لذين قادو� م�شرية �لفريق �لكروي ..فاننا نتمنى �ن ل يرك �لنادي وحيد� يو�جه 

وما   مر  �لنادي  �ن  برغم   .. �جلزيرة  لنقاذ  �لتحرك  �ملعنيني  ..على  �ملظلم  م�شريه 

و�شلم  و�نتهى  ت��ر�ج��ع  لرمبا  غ��ريه  ��شابت  �نها  ..ل��و  كبرية  مالية  ب��ازم��ات  مي��ر  ز�ل 

نف�شه لالقد�ر .. ما يح�شل للجزيرة هو مبثابة ناقو�س �خلطر يدق يف �روقة �لنادي 

�لعريق يحتاج معها لوقفة من كل �ملحبني .. !!

عوني فريج

الجزيرة .. وظلم ذوي 
القربى !!

�شلط عد�شة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرى �أخبار »�لريا�شة« 

يف �ملوقع �للكروين

بيت يافا بطل كأس الكؤوس للريشة 
االنباط - عمان 

ف���از ف��ري��ق ن����ادي ب��ي��ت ي��اف��ا بلقب 

�ل��ط��ائ��رة يف  �ل��ك��وؤو���س للري�شة  ك��اأ���س 

�أع���ق���اب ف����وزه ، م�����ش��اء �ل�����ش��ب��ت ، على 

�ل��ك��ت��ة ب��ن��ت��ي��ج��ة ٢-1.و�ظ�����ه�����ر لع��ب��و 

�للقاء  بيت يافا م�شتوى مميز خالل 

حيث متكنو� من �نهاء مبار�ة �لفردي 

-18 ب��و�ق��ع   1-٢ بنتيجة  ل�شاحلهم 

٢1 و٢1-5 و٢1-16. كما فاز بيت يافا 

ب��ذ�ت �لنتيجة ٢-1   ، مببار�ة �لزوجي 

بو�قع ٢1-18 و19-٢1 و٢1-11.

االثنني   15 / 2 / 2021
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هاليب ترد اعتبارها من شيانتيك 

أمال ليفربول بلقب الدوري تالشت 

كومان يخطط للفوز على سان جيرمان 

�سيدين - وكاالت 

�صمدت  الأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  خ�����ص��ارة  ب��ع��د 

هاليب،  �صيمونا  الرومانية  الثانية  امل�صنفة 

وفازت 3-6 و6-1 و6-4 على البولندية اإيجا 

�صيانتيك يف الدور الرابع ببطولة اأ�صرتاليا 

املفتوحة للتن�س، الأحد، لت�صمن ال�صتمرار 

للمو�صم  الكربى  الأرب��ع  البطولت  اأوىل  يف 

��ا، تنتقم هاليب  اأي�����صً ال��ف��وز  احل��ايل.وب��ه��ذا 

ال��دور يف  نف�س  �صيانتيك يف  اأم��ام  لهزميتها 

بطولة فرن�صا املفتوحة العام املا�صي. وكانت 

ال��ب��ط��ولت  يف  ل��ق��ب  ب����اأول  ف����ازت  �صيانتيك 

الكربى خالل م�صريتها يف فرن�صا املفتوحة 

لك�صر  نقطتني  اأنقذت  واليوم  املا�صي،  العام 

تك�صر  اأن  قبل  ال�صابع،  ال�صوط  يف  الإر���ص��ال 

اإر����ص���ال ه��ال��ي��ب م��ب��ا���ص��رة ب��ع��د ذل���ك لتح�صم 

زم��ام  هاليب  وا���ص��ت��ع��ادت  الأوىل.  املجموعة 

الثانية، وك�صرت  املبادرة مبكًرا يف املجموعة 

اإر����ص���ال ال��الع��ب��ة ال��ب��ول��ن��دي��ة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت 

العديد من الأخطاء وفازت هاليب بخم�صة 

الثانية  املجموعتني  خالل  متتالية  اأ�صواط 

مباراة  بعد  الفوز  حت�صم  اأن  قبل  والثالثة، 

ملعب  يف  �صاعتني  م��ن  قليال  اأق��ل  ا�صتمرت 

رود ليفر.

لندن - وكاالت 

ل��ي��ف��رب��ول  م���ع  ج���ي���دا  الأم�������ور  ل ت�صري   

اآخ��ر ع�صر مباريات  انت�صارين فقط يف  بعد 

ب���ال���دوري الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از ل��ك��رة ال��ق��دم، 

يف  بالثقة  جديرين  لعبني  ارت��ك��اب  ظ��ل  يف 

امل��ع��ت��اد اأخ��ط��اء ف��ادح��ة، واأدت ال��ه��زمي��ة 1-3 

اإىل  ال�صبت  �صيتي  لي�صرت  اأم��ام  الديار  خارج 

اع�����رتاف امل�����درب ي���ورج���ن ك��ل��وب ب����اأن اآم���ال 

اآخ��ر  ت��ق��ري��ب��ا.ويف  تال�صت  اللقب  يف  فريقه 

ليفربول  ق��دم  ب���اور،  كينج  ل��ه ل�صتاد  زي���ارة 

واح������دا م���ن اأف�������ص���ل ع���رو����ص���ه خ����الل عهد 

كلوب عندما فاز 4- 0 و�صط م�صرية من 18 

انت�صارا متتاليا يف الدوري. وتغريت الأمور 

اللقب  ح��ام��ل  وان��ه��ار  �صهرا.   14 بعد  ك��ث��ريا 

ثالثة  �صباكه  وا�صتقبلت  دقيقة   12 اآخ��ر  يف 

على  الثالثة  للمرة  ليخ�صر  �صريعة  اأه��داف 

اأول م���رة مير  ال�����دوري. وه����ذه  ال���ت���وايل يف 

ال�صيئة  امل�����ص��رية  ه��ذه  مبثل  ليفربول  فيها 

يف ال����دوري م��ن��ذ 2014، ع��ن��دم��ا ك���ان ي��ق��وده 

امل��درب بريندان رودج���رز. ومل يخ�صر حتى 

م��ب��ارات��ني ع��ل��ى ال���ت���وايل حت��ت ق��ي��ادة كلوب 

اإىل اأن �صقط 4-1 اأمام مان�ص�صرت �صيتي يوم 

الأحد املا�صي. ويتاأخر ليفربول الآن بفارق 

13 نقطة عن ال�صدارة بعد اأن خا�س مباراة 

امل���درب  ويعتقد  امل��ت�����ص��در،  �صيتي  م��ن  اأك���ر 

الآن ل ميكن جتاوزها.  الفجوة  اأن  الأمل��اين 

اللقب  اإذا يقر بفقدان  �صوؤال عما  وردا على 

“نعم. ل ميكنني  ك��ل��وب  ق���ال  امل��و���ص��م،  ه���ذا 

اأعتقد  “ل  واأ���ص��اف  ن��ع��م«.  اأ���ص��دق، لكن  اأن 

علينا  ال��ع��ام.  ه���ذا  ال��ف��ج��وة  ���ص��د  بو�صعنا  اأن 

جيدة  مباراة  قدمنا  اليوم  مبباريات.  الفوز 

يف بع�س الأوق��ات. ينبغي اأن نتجنب ارتكاب 

اأخطاء ونتفادى �صوء الفهم«. وتابع “علينا 

ن��وؤدي جيدا  واأن  ل��الأم��ام  نقطع خطوات  اأن 

م����رة اأخ������رى وال���ن���ت���ائ���ج م��رت��ب��ط��ة ب��ذل��ك. 

ك��ن��ا ج��ي��دي��ن مب���ا ي��ك��ف��ي ل��ل��ف��وز )ب��ال��ل��ق��ب( 

ال��ن��ه��اي��ة«. اإىل  ل��ك��ن لي�س   ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة، 

و�صقط ليفربول مرة اأخرى ب�صبب الأخطاء 

الدفاعية. قيل الكثري عن م�صاكل الإ�صابات 

يف دف���اع ل��ي��ف��رب��ول، ل��ك��ن يف غ�����ص��ون اأ���ص��ب��وع 

بيكر،  األي�صون  الأول  احل��ار���س  واح��د حت��ول 

النقي�س  اإىل  امل��ع��ت��اد،  يف  ب��ال��ث��ق��ة  اجل���دي���ر 

مت���ام���ا. وك��ل��ف��ت مت��ري��رت��ان م��روع��ت��ان من 

اأم�����ام �صيتي  األ��ي�����ص��ون ل��ي��ف��رب��ول اخل�����ص��ارة 

الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي. وه���ذه امل���رة، وب��ع��د ثالث 

تقدم  بعد  التعادل  لي�صرت  اإدراك  دقائق من 

ليفربول عن طريق حممد �صالح، اأدى قرار 

احلار�س الربازيلي باخلروج من مرماه اإىل 

قلب  ال���ذي  للهدف  ف���اردي  جيمي  ت�صجيل 

“قدم  راأ���ص��ا على عقب. وق��ال كلوب  امل��ب��اراة 

اللحظة  ه��ذه  ث��م يف  رائ��ع��ة  م��ب��اراة  األي�صون 

خ���رج م��ن م���رم���اه. مل اأ���ص��م��ع��ه وه���و ي�صرخ 

ك���اب���اك(«.واأ����ص���اف  اأوزان  امل���داف���ع  )لتنبيه 

الأم��ور  من  الكثري  اأع��ذار.  عن  نبحث  “ل 
حتدث. كان يجب اأن نوؤدي بطريقة اأف�صل. 

الأم��ر  اللحظة  ه��ذه  ويف  ذل��ك  ع��ن  حتدثنا 

كرة  تقدمي  هي  الوحيدة  الطريقة  �صعب. 

قدم جيدة والقتال وبذل اجلهد«. وا�صتقبل 

م���ب���اراة   24 يف  ه���دف���ا   32 الآن  ل���ي���ف���رب���ول 

ب��ال��دوري ه��ذا امل��و���ص��م، وه��و م��ا يقل بهدف 

واحد فقط عن عدد الأهداف التي ا�صتقبلها 

املوؤكد  وم��ن  باأكمله.   2020-2019 مو�صم  يف 

اأخ��ط��اء مثل  لكن  ت�صاعد،  الإ���ص��اب��ات مل  اأن 

القليلة  الأ�صابيع  يف  األي�صون  ارتكبها  التي 

املا�صية ل ميكن تربيرها على هذا امل�صتوى. 

وتعني على ليفربول النتظار 30 عاما للفوز 

بالدوري املو�صم املا�صي. لكن اآمال ليفربول 

منذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  ب��ال��ل��ق��ب  الح��ت��ف��اظ  يف 

1984 تبدو بعيدة املنال الآن يف الوقت الذي 

عاد فيه �صيتي لأف�صل م�صتوياته.

مدريد - وكاالت 

املدير  ك��وم��ان،  رون��ال��د  الهولندي  اأع��رب 

بالنت�صار  �صعادته  ع��ن  لرب�صلونة،  الفني 

ل��ق��اء  خ����الل   ،)1-5( ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال���ع���ري�������س 

دي��ب��ورت��ي��ف��و األف���ي�������س، يف اإط�����ار م��ن��اف�����ص��ات 

اجل���ول���ة 23 م���ن ال��ل��ي��ج��ا. وق�����ال ك���وم���ان، 

»ماركا«  �صحيفة  نقلتها  ت�صريحات  خ��الل 

بع�س  لإراح���ة  م�صطرا  “كنت  الإ�صبانية: 

الالعبني ومنح الفر�س لالآخرين، واخلطاأ 

يف ال��ت��م��ري��ر م���ن م��وري��ب��ا ج���اء م��ن��ه ه��دف 

ال��ف��ري��ق  ف��ع��ل  رد  اأح��ب��ب��ت  لكنني  األف��ي�����س، 

ال����ذي ق���ادن���ا ل��ه��ذا الن���ت�������ص���ار«. واأ����ص���اف: 

ف��ري��ق  جت������اوز  ال�������ص���ع���ب  م����ن  ك�����ان  “لقد 
الأول،  الهدف  �صجلوا  بعدما  لكن  األفي�س، 

�صناعة  يف  وجنحنا  خطوطهم  بفتح  قاموا 

“مي�صي  بر�صلونة:  مدرب  وتابع  الفر�س«. 

ونعلم  رائ��ع��ة،  حلظة  يف  وه��و  للغاية،  مهم 

ك��ذل��ك لفرتة  ك��ان  اأن��ه لع��ب حا�صم، حيث 

ط��وي��ل��ة، وه��و �صعيد وف��ع��ال، وب��وج��وده كل 

الفيديو؟  “تقنية  وا�صتكمل:  اأ�صهل«.  �صيء 

ه��ذا اجل����دال، لكنني فوجئت  اأدخ���ل يف  ل��ن 

باإلغاء هدف مي�صي، فهو لي�س ت�صلال، لكن 

بعد  التحدث  اأريد  انت�صرنا، ول  النهاية  يف 

للغاية  �صعيد  “اأنا  ك��وم��ان:  واأو���ص��ح  الآن«. 

ح��ي��ث ل��ع��ب��ن��ا ال��ع��دي��د م���ن امل���ب���اري���ات خ���ارج 

وال��ي��وم  ك��ان ج��ي��ًدا،  الفعل  رد  اأر���ص��ن��ا، لكن 

ال���ف���ري���ق ظ��ه��ر ب�����ص��ك��ل ج��ي��د م���ن ال��ن��اح��ي��ة 

“من  علق:  موريبا،  ال�صاب  وعن  البدنية«. 

امل��ه��م اأن ي��ك��ون ح��ا���ص��م��ا، وال���ي���وم ف�����ص��ل يف 

ويجب  بها،  اخلطاأ  ميكن  ل  اأفقية  متريرة 

اأن يتح�صن«. 

وح���ول م��واج��ه��ة ب��اري�����س ���ص��ان ج��ريم��ان 

ي���وؤدي  “الفريق  ع��ل��ق:  الأب����ط����ال،  ب�����دوري 

ب�صكل جيد، ونحن واثقون من قدرتنا على 

الفوز باملباراة، مع العلم اأننا �صنواجه فريقا 

لكن  اإ�صابات،  لديه  “باري�س  وزاد:  ق��وي��ا«. 

جيدين  ن��ك��ون  اأن  وي��ج��ب  متكافئة  امل��ب��اراة 

ولدينا  جيدة  حلظة  يف  ونحن  التمرير،  يف 

ونحن  الليجا،  يف  النت�صارات  م��ن  �صل�صلة 

واثقون من اأنف�صنا«. واختتم باحلديث عن 

ثقة،  م�صاألة  تطوره  “كان  قائال:  ترينكاو، 

حيث  للتكيف،  ف��ر���ص��ة  منحه  ي��ج��ب  وك���ان 

احتاج اإىل الوقت لأنه ان�صم للفريق حديًثا، 

اأكر تفاعال  اأراه  اأن يتح�صن لكنني  ويجب 

ا يف موقف  وخ�صو�صا بالكرة، فهو جيد اأي�صً

رجل لرجل و�صريع«.

الهزيمة ال تحبط الدون 

ميسي يعادل رقم تشافي 

حمد اهلل من االبداع الى التراجع 

روما - وكاالت 

رونالدو،  كري�صتيانو  الربتغايل  علق 

جن���م ي��وف��ن��ت��و���س، ع��ل��ى خ�����ص��ارة ف��ري��ق��ه 

ال�����ص��ب��ت،  رد  ب��ه��دف دون  ن���اب���ويل،  اأم����ام 

22 م��ن ال����دوري الإي��ط��ايل.  يف اجل��ول��ة 

ون�����ص��ر رون����ال����دو، ع��ل��ى ح�����ص��اب��ه مب��وق��ع 

ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي »ت��وي��رت«، �صورة 

ف��ري��ق ي��وف��ن��ت��و���س ال����ذي خ��ا���س م��ب��اراة 

الهزمية  “هذه  عليها:  وك��ت��ب  ن��اب��ويل، 

لن حتبطنا! دعونا نرفع روؤو�صنا ونفكر 

يف دوري الأبطال«.

بورتو،  ملواجهة  يوفنتو�س  وي�صتعد   

الأربعاء املقبل، على ملعب الدراجاو، يف 

اأوروب��ا.  اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  ذه��اب 

الثالث  املركز  يحتل  يوفنتو�س  اأن  يذكر 

يف ج�����دول ت��رت��ي��ب ال������دوري الإي���ط���ايل 

بر�صيد 4 .

مدريد - وكاالت 

مي�صي،  ل��ي��ون��ي��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ع����ادل 

لزميله  ت��اري��خ��ًي��ا  بر�صلونة، رقًما  ق��ائ��د 

مب�صاركته  ه��رن��ان��دي��ز،  ال�صابق، ت�صايف 

يف مباراة البلوجرانا مع �صيفه ديبورتيفو 

نو،  ك��ام��ب  ملعب  على  ال�صبت،  األف��ي�����س 

وبح�صب  ل��ل��ي��ج��ا.  ال������23  �صمن اجلولة 

����ص���ب���ك���ة »اأوب���ت���ا« ل���الإح�������ص���ائ���ي���ات، ف����اإن 

لع��ب  ك��اأك��ر  ت�����ص��ايف،  عادل رقم  مي�صي 

ب��ر���ص��ل��ون��ة يف  بقمي�س  م��ب��اري��ات  خ��ا���س 

ويعد  م��واج��ه��ات.   505 بر�صيد  ال��ل��ي��ج��ا، 

يف  لرب�صلونة،  التاريخي  مي�صي الهداف 

يف  لع��ب  اأنه اأكر  كما  امل�صابقات،  جميع 

فريق  بقمي�س  اأه���داًف���ا  �صجل  ال��ت��اري��خ، 

واحد.

الريا�ض - وكاالت 

م���ر امل��غ��رب��ي ع��ب��د ال������رزاق ح��م��د اهلل، 

قد  ال�صعودي، بفرتة  ال��ن�����ص��ر  م��ه��اج��م 

تكون الأ�صعب يف م�صريته الكروية. وبعد 

التاألق امللحوظ للنجم املغربي وحتطيمه 

اآخر  لعدد كبري من الأرق��ام القيا�صية يف 

مو�صمني، 

بداأت الأرقام ال�صلبية تطارده. وبعدما 

اأه����در رك��ل��ة ج����زاء يف ل��ق��اء ال��ن�����ص��ر �صد 

اأكر  اهلل،  اأ�صبح حمد  ال�صبت،  ال�صباب، 

لع����ب ُي���ه���در رك�����الت ج�����زاء يف ال�����دوري 

ال�������ص���ع���ودي خ����الل م��و���ص��م واح������د، منذ 

-2008 اإق���رار نظام الح���رتاف يف مو�صم 

4 رك��الت جزاء  2009.  واأ�صاع حمد اهلل، 

م��ن��ذ ب���داي���ة م��ن��اف�����ص��ات ال������دوري املحلي 

واأبها  والإت��ف��اق  اأمام الأهلي  املو�صم،  هذا 

 4 يخ�س  ال�صلبي  الرقم  وك��ان  وال�صباب. 

لع��ب��ني، اأ���ص��اع��وا 3 رك���الت ج���زاء خالل 

م��و���ص��م واح�����د، وه����م ن��ا���ص��ر ال�����ص��م��راين 

اإيلوجنا  ديبا  واإي���ف  ال�صهالوي  وحممد 

وماركينيو.  

و�صجل حمد اهلل يف مناف�صات الدوري 

اأه����داف فقط،   3 امل��و���ص��م،  ه��ذا  ال�صعودي 

وت���ع���د ه����ذه احل�����ص��ي��ل��ة ال��ت��ه��دي��ف��ي��ة هي 

على  تربع  ال��ذي  املغربي،  للنجم  الأ���ص��واأ 

ع��ر���س ����ص���دارة ه����دايف ال������دوري يف اآخ���ر 

مو�صمني.

برلني - وكاالت

���ص��ي��ح��اول ب���اي���رن م��ي��ون��خ احل���ف���اظ ع��ل��ى ف����ارق ال���� 7 ن��ق��اط 

ال����دوري الأمل���اين  ال��ت��ي تف�صله ع��ن لي��ب��زج، يف ���ص��دارة ترتيب 

اأرم��ي��ن��ي��ا بيلفيلد، الإث��ن��ني يف  )ب��ون��د���ص��ل��ي��ج��ا(، ع��ن��دم��ا ي��واج��ه 

اجلولة 21 من امل�صابقة، ويدخل بيلفيلد ال�صاعد مباراته اأمام 

بايرن ميونخ بعد ح�صوله على راحة كافية خا�صة اأن مباراته يف 

اجلولة املا�صية اأمام فريدر برمين تاأجلت ب�صبب ت�صاقط الثلوج 

بكثافة يف املنطقة. لكن بينما ي�صتمتع بايرن بدفء ال�صحراء يف 

قطر، يعاين بيلفيلد من الطق�س ال�صتوي ال�صعب. ومل يتمكن 

اأغرقت  اإقامة ح�صة تدريبية طبيعية حيث  بيلفيلد من  فريق 

الأ�صبوع  مطلع  بدنية  تدريبات  وبعد  التدريب.  ملعب  الثلوج 

اجلاري، ترك الالعبون �صالة الألعاب الريا�صية للرك�س حول 

املالعب التي ل ميكن اللعب عليها. وكتب النادي عرب تويرت: 

“احل�ص�س التدريبية املقبلة �صيتم التخطيط لها يوما بيوم«. 
باللقب  التتويج  اإن  الفريق  ليفاندوف�صكي هداف  روب��رت  وقال 

�صيكون مبثابة ختام ملو�صم رائع قدمه بايرن. واأ�صاف: “لدينا 

عام  األ��ق��اب يف   6 ب�  يفوز  العامل  فريق يف  ث��اين  لنكون  الفر�صة 

واحد. عندما تكون قريبا من الفوز بكاأ�س، يجب عليك اأن تبذل 

كل ما يف و�صعك لتحقيق هذا«.

ميونخ يعود من جديد للمنافسات المحلية 

االثنني   15 / 2 / 2021
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 (êÉ````̀à````̀fEG) á`````̀«`````̀fOQC’G äÉ``̀eƒ``̀ ∏``̀©``̀ ŸG äÉ``̀«``̀æ``̀≤``̀J

 ájQÉ°ûà°S’G  áæé∏dG  ™e  ÊÉãdG  Éª¡YÉªàLG

 äÉcô°ûdG  á£jôN{  á°SGQO  äGQƒ£J  á°ûbÉæŸ

 êÉ``̀à``̀fEG É`̀¡`̀jô`̀Œ »``̀à``̀dG zá````̀«````̀fOQC’G á`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG

 áÄ°TÉædG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏›  ™`̀e  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H

 ´hô``°``û``e  ø```̀Y  á``̀HÉ``̀«``̀f  ,StartupsJo
 ∫ƒ`̀ª`̀ŸG  zQÉ`̀µ`̀à`̀H’G  á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e{  ¿OQC’G  „GQhCG

 QÉµàHG{ èeÉfôH øª°V »HhQhC’G OÉ–’G øe

.áµ∏ªŸG ‘ á«HÉÑ°ûdG IOÉjôdG õjõ©àd ,z¿OQC’G

 è`̀FÉ`̀à`̀f á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀ °`̀S’G á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀°`̀û`̀bÉ`̀fh

 É¡d  Ωó≤J  »àdG  á°SGQódG  øe ¤hC’G  á∏MôŸG

 ∞∏à ø`̀e á`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀f  á`̀cô`̀°`̀T  350  ø`̀e Ì```cCG

 ™`̀e kÉ`̀«`̀ °`̀TÉ`̀“ ,ΩhR ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  È``̀Y ä’É```̀é```̀ŸG

 »`̀°`̀û`̀Ø`̀J ø``̀e ó`̀ë`̀∏`̀d á``̀«``̀FÉ``̀bƒ``̀dG äGAGô````````̀LE’G

.óéà°ùŸG  ÉfhQƒc ¢ShÒa

 ,¿OQC’G  „GQhCG  ø``̀e  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿ƒ``̀µ``̀à``̀Jh

 OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G  IQGRh  ,ó``̀¡``̀©``̀dG  ‹h  á``°``ù``°``SDƒ``e

 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG  IQGRh  ,IOÉ``````̀jô``````̀dGh  »```̀ª```̀bô```̀dG

 ¥hóæ°üdG  ,ÜÉÑ°ûdG  IQGRh  ,‹hódG  ¿hÉ©àdGh

.á«fOQC’G QÉªãà°S’G áÄ«gh IOÉjô∏d ÊOQC’G

 ô¡°TCG  áKÓK  QGó`̀e  ≈∏Y  á°SGQódG  óà“h

 Ió`̀YÉ`̀b AÉ`̀æ`̀H ±ó`̀¡`̀H á`̀Ø`̀∏`̀à`̀ π``MGô``e ≈`̀∏`̀Y

 á`̀£`̀jô`̀N π`̀µ`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀dƒ`̀ª`̀°`̀û`̀dG äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG

 »àdG á∏MôŸG Ö°ùM á«fOQC’G äÉcô°ûdG º°†J

.É¡«dEG  â∏°Uh

 äÉcô°û∏d  kÉØ«æ°üJ  á£jôÿG  øª°†àà°Sh

 π`̀µ`̀d á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀FQ äÉ``̀YÉ``̀£``̀b ø`̀ª`̀°`̀V á`̀Ä`̀ °`̀TÉ`̀æ`̀dG

 Ò``̀jÉ``̀©``̀ŸG ≥`````̀ah á```«```Yô```a äÉ```̀YÉ```̀£```̀b É``̀¡``̀æ``̀e

 äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  §«∏°ùàd  ,‹hó``̀dG

 kÉÑ∏W  ó¡°ûJ  »`̀à`̀dGh  Ió``̀YGƒ``̀dG  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG  äGP

 á`̀©`̀LGô`̀e AGô``````̀LEG Qô```≤```ŸG ø```̀eh .kGó```̀jGõ```̀à```̀e

 áªgÉ°ùe  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d  á`̀£`̀jô`̀ÿG  √ò`̀¡`̀d  á```̀jQhO

 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ‘  áÄ°TÉædG  äÉcô°ûdG

.á«YÉªàL’Gh

 »ªbôdG  O qhõ```̀ŸG  ,¿OQC’G  „GQhCG  ≈©°ùJh

 »``ª``bô``dG ∂``̀jô``̀°``̀û``̀dGh ∫hDƒ```̀ °```̀ù```̀ŸGh ó````FGô````dG

 ôjƒ£àd á°SGQódG É¡ªYO ∫ÓN øe ,áµ∏ªª∏d

 á«é«JGÎ°SG QhÉ ºgCG óMCG É¡fƒc IOÉjôdG

.á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùª∏d  „GQhCG

 á≤HÉ°S  á°SGQO  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ácô°ûdG  »æÑJh

 ∫ƒM  êÉ`̀à`̀fEG  á«©ªL  ™`̀e  ácGô°ûdÉH  É`̀¡`̀Jô`̀LCG

 ‘ ÉgQhOh áµ∏ªŸG ‘ ÉgÒKCÉJh IOÉjôdG ™bGh

.‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG

 äÉ°SGQódG  √òg  ¿EG  ¿OQC’G  „GQhCG  âdÉbh

 á`̀aÉ`̀≤`̀K ≈`̀∏`̀Y Aƒ``°``†``dG §`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀J É`̀¡`̀fCÉ`̀ °`̀T ø``̀e

 ¤EG ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d á`̀µ`̀∏`̀ª`̀ŸG ‘ IOÉ``̀jô``̀dG

 øe ójõª∏d  ≥jô£dG  ó¡ªà°S  »àdG  ÖfGƒ÷G

.áëLÉædG  áÄ°TÉædG  äÉcô°ûdG

 ™jQÉ°ûŸG ºYO ≈∏Y ácô°ûdG ¢Uô–h Gòg

 ∫É`̀é`̀ŸG Gò``̀g ‘ É`̀gOƒ`̀¡`̀L Rô````HCGh ,á`̀«`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG

 ∫ÉªYC’G ƒ‰ ™jô°ùàd ¬ qLƒŸG „GQhCG èeÉfôH

 ¬ª°Sƒe  ¥Ó```̀WE’  ó©à°ùj  …ò```̀dG  á``jOÉ``jô``dG

.øeÉãdG

¿ÉªY‐•ÉÑf’G

 äÉbhôëŸGh  äƒjõ∏d  Ò°UÉæŸG  ácô°T  á«é«JGÎ°SEG  øª°V  

 ,á«ª°TÉ¡dG  á«fOQ’G  áµ∏ªŸG  AÉëfCG  áaÉc  ‘  QÉ°ûàfE’Gh  ™°SƒàdÉH

 ™≤J  ácô°û∏d  á©HÉJ  IójóL  Oƒ`̀bh  á£  ìÉààaEG  ˆG  ¿ƒ©H  ”

 »M ´QÉ°T ,¢üMÉe ‘ ,AÉ≤∏ÑdG á¶aÉ ‘ §°SƒdG º«∏bEG øª°V

 OóY íÑ°ü«d ,Îe 350 `H ¢üMÉe QGhO πÑb ,¢ü«ëØdGh ¢üMÉe

 á£  82  øY  ójõj  Ée  áµ∏ªŸG  ‘  á∏eÉ©dG  Ò°UÉæŸG  äÉ£

 π°†aCG  ¿Éª°†dh  É¡FÓª©d  á«aGô¨L á«£¨JÈcCG  ¿Éª°†d  kÉ«dÉM

.áµ∏ªŸG ‘ Qƒ¡ªé∏d äÉeóÿG

 äÉcô°ûdG  π``̀FGhCG  ø`̀e  äÉ`̀bhô`̀ë`̀ŸGh  äƒjõ∏d  Ò°UÉæŸG  ácô°T  

 OƒbƒdG  äÉ£  ø`̀e  á∏°ù∏°S  π«¨°ûJh  AÉæH  ‘  kÉ«∏  Ió`̀FGô`̀dG

 õ«‡h ÜGòL πµ°ûH 2001  ΩÉY É¡JÉ£ ¤hCG π«¨°ûJ ” å«M

 ,á`̀eó`̀≤`̀à`̀ŸG ∫hó```̀dG ‘ É`̀¡`̀JÓ`̀«`̀ã`̀e »`̀gÉ`̀°`̀†`̀J á`̀«`̀ŸÉ`̀Y äÉ`̀Ø`̀°`̀UGƒ`̀Ãh

 äÉ«æ≤àdG  çóMCG  ΩGóîà°SEG  ≈∏Y  ájGóÑdG  òæe  ácô°ûdG  â°UôMh

 äÉ`̀eó`̀N Ëó`̀≤`̀J ø`̀e É````̀gOGhQh É`̀¡`̀æ`̀FÉ`̀HR á`̀eó`̀ÿ á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀µ`̀à`̀dG

 ∫ƒ∏M  Ëó≤Jh  π«ª©∏d  á«fÉªàF’G  äÉbÉ£ÑdG  ΩGóîà°SEÉH  ™aódG

 ácô°ûH  á`̀°`̀UÉ`̀ÿG  á`̀«`̀fhÎ`̀µ`̀d’G  äÉ`̀bÉ`̀£`̀Ñ`̀dG  πãe  áÄÑ©àdG  IOÉ``̀YCG

 áÄÑ©àdG  IOÉ``̀YCG  ábÉ£Hh  eCash  kÉ≤Ñ°ùe  á`̀Yƒ`̀aó`̀ŸG  Ò°UÉæŸG

 ÌcC’G  áeóÿG  kÉ°†jCGh,  eFill  ∫G  Ò°UÉæŸG  øe  á«fhÎµd’G

 OhõàdG  ≈∏Y πª©J  »àdGh  Aman Fill  »gh áµ∏ªŸÉH  kGQƒ£J

 ájƒg ≈∏Y ±ô©à∏d ƒjOGôdG äGOOôJ á«°UÉN ∫ÓN øe OƒbƒdÉH

.äÉÑcôŸG

 ÒjÉ©e ≈`̀∏`̀YCÉ`̀H É`̀¡`̀JÉ`̀£`̀ ™`̀«`̀ª`̀L kÉ`̀°`̀†`̀jCG á`̀cô`̀°`̀û`̀dG ø``̀eDƒ``̀Jh 

 »`̀gh  ,É`̀¡`̀Yhô`̀a  á`̀aÉ`̀c  ‘  á«Ä«ÑdGh  á«æ¡ŸG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  áë°üdG

 øe ÌcG òæe 14001  hõj’Gh 9001  hõj’G IOÉ¡°T ≈∏Y á∏°UÉM

 ó°ü–  ∫ÉéŸG  Gò¡H  πª©J  ácô°T  ∫hCG  kÉ°†jCG  »gh  äGƒæ°S  ô°ûY

.45001 hõj’G IOÉ¡°T

 É¡eÉªàgEG  äÉbhôëŸGh  äƒjõ∏d  Ò°UÉæŸG  ácô°ûd  ±É°†j Éªc 

 ábÉ£dG øe IOÉØà°SEÓd ∫ƒ∏◊G ÒaƒJh IOóéàŸG ábÉ£dG ´É£≤H

 øë°T áeóN äôah ácô°T ∫hCG ó©Jh AÉHô¡µdG ó«dƒàd á«°ùª°ûdG

 á∏eÉ©dG øë°ûdG äGóMh OóY ≠∏Ñjh áeÉ©∏d á«FÉHô¡µdG äÉÑcôŸG

 …QÉL πª©dGh áµ∏ªŸG AÉëfCG ™«ªL »£¨J øë°T IóMh 15 kÉ«dÉM

.áeOÉ≤dG ô¡°T’G ∫ÓN IójóL iôNCG äGóMh 10 áaÉ°VCG ≈∏Y

 øe  Ì`̀cCG  ÉgQOÉµH  º°†J  ácô°ûdG  ¿CG  ôcòdÉH  ô`̀jó`̀÷G  ø`̀eh  

 ,á∏eÉY  Oƒ``̀bh  á`̀£`̀  82  ø`̀Y  ó`̀jõ`̀j  É`̀e  π¨°ûJh  ∞`̀Xƒ`̀e  2000

 ´Rƒ`̀ª`̀c á`̀«`̀∏`̀gCG Oƒ``̀bh á`̀£`̀ 70 ∫ äÉ`̀bhô`̀ë`̀ŸG ó`̀jhõ`̀à`̀H Ωƒ`̀≤`̀Jh

 á∏°ù∏°S  πãe É¡JÉ£ëÃ IójóY iôNCG  äÉeóN Ωó≤Jh  ,  óªà©e

 äÉ`̀Ñ`̀Lƒ`̀dG º`̀YÉ`̀£`̀eh (â`̀cQÉ`̀e »`̀eƒ`̀d) á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG ¥Gƒ``̀°``̀SC’G ø`̀e

 ±Gô°üdG  áeóNh  á«µæÑdG  äÉ`̀eó`̀ÿGh  äÉ«dó«°üdGh  á©jô°ùdG

 äÉ`̀eó`̀N ô`̀aƒ`̀à`̀d á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀ŸG á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äÓ`̀ë`̀ŸG ø`̀e Oó``̀Yh ‹B’G

.AÓª©dG ∞bƒàd óMGh ¿Éµe ‘ á∏eÉµàe

أورانج وإنتاج تجتمعان باللجنة االستشارية لمناقشة «خريطة 
الشركات الناشئة»

إفتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير
 للزيوت والمحروقات

مخاوف «المتحور» تأكدت.. ا�كثر 
فتك¨ على ا¦طالق!

ä’Éch‐á«Hô©dG

 kÉ`̀ë`̀Ñ`̀°`̀T zQƒ``̀ë``̀à``̀ŸG{ ¬`̀«`̀a äÉ```̀H â```̀bh ‘

 Ió``jó``L á```̀°```̀SGQO äó`````̀cCG ,⁄É```̀©```̀dG ∞`̀«`̀î`̀j

 á`̀dÓ`̀°`̀ù`̀dG ¿CÉ```̀ H â``̀aÎ``̀YGh ,±hÉ```̀î```̀ŸG π``̀c

 ±hô``̀©``̀ŸGh ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀ShÒ`̀Ø`̀d Ió``̀jó``̀÷G

 ∫hC’  äô`̀¡`̀X  »`̀à`̀dGh  ,.1^1^7.B  º`̀°`̀SÉ`̀H

 ∫É≤àfÓd  á«∏HÉb  ÌcCG  ,É«fÉ£jôH  ‘  Iôe

 ,áÁó≤dG ádÓ°ùdG øe %70 ¤EG 30 áÑ°ùæH

 Oó`̀Y ´É``̀Ø``̀JQG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H É`̀µ`̀à`̀a Ì````cC’G É``̀¡``̀fCGh

.É¡H ¿ƒHÉ°üj øjòdG ¢UÉî°TC’G

 »àdG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  âØ°ûc  ,π«°UÉØàdG  ‘

 É`̀¡`̀à`̀∏`̀≤`̀fh ,¿ƒ``«``fÉ``£``jô``H AÉ`̀ª`̀∏`̀Y É```̀gGô```̀LCG

 ádÓ°ùdG  ¿CG  ,õ`̀ÁÉ`̀J  ∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀f  áØ«ë°U

 á``̀HÉ``̀°``̀UE’G ä’É````̀M Oó```̀Y ó``̀jõ``̀J Ió```̀jó```̀÷G

 ¤EG ∫ƒ````̀Nó````̀dG êÉ```à```– »```à```dG IÒ```̀£```̀ÿG

 á``̀fQÉ``̀≤``̀e ,äÉ```̀«```̀aƒ```̀dG Oó`````̀Yh ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG

.¢ShÒØ∏d  á«∏°UC’G  ádÓ°ùdÉH

ádOC’G ¢†©H

 ∫ó©e  ´É`̀Ø`̀JQG  ÖÑ°S  ¿CG  AÉª∏©dG  ó``̀cCGh

 Ò°ûJ øµd ,kÉeÉ“ áë°VGh â°ù«d äÉ«aƒdG

 ÚHÉ°üŸG  ¢UÉî°TC’G  ¿CG  ¤EG  ádOC’G  ¢†©H

 ä’ƒ``̀ª``̀M º``̀¡``̀jó``̀d ¿ƒ```̀µ```̀j ó````b Ò``̀¨``̀à``̀ŸÉ``̀H

.≈∏YCG  á«°ShÒa

 ¿ƒ«ª∏Y  ¿hQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e  OÉ```̀aCG  ,º``̀gQhó``̀H

 ¿CÉ`̀H  ,âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j  á«fÉ£jÈdG  áeƒµë∏d

 ΩÉ«b ôWÉ øY âØ°ûc Iójó÷G èFÉàædG

.¥ÓZE’G äGAGôLEGh Oƒ«b ∞«ØîàH ∫hódG

 Ò¨àŸG  ¿CG  kGô`̀NDƒ`̀e  AÉª∏©dG  Qó`̀b  Éª«a

 ºàjh ,π`̀bC’G  ≈∏Y ádhO 82  ¤EG  ô°ûàfG  ób

 ádƒ¡°ùH  áFÉŸG  ‘  45  ¤EG  35  áÑ°ùæH  ¬∏≤f

 äÉj’ƒdG  ‘ iô`̀NC’G  äGÒ¨àŸG  øe È`̀cCG

 ¿ƒ«cÒeC’G  ¿ƒdhDƒ°ùŸG  ó≤à©jh  .IóëàŸG

 ¿ƒ`̀µ`̀J ó``̀b Ió```̀jó```̀÷G á`̀dÓ`̀°`̀ù`̀dG  √ò```̀g ¿CG

 ∑Éæg IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ GQÉ°ûàfG ÌcC’G

.¢SQÉe ô¡°T ∫ƒ∏ëH

 ,¿ƒ°ùZÒa  π«f  ôcP  ,π°üàe  ¥É«°S  ‘

 áeƒµë∏d »ª∏©dG QÉ°ûà°ùŸGh áÄHhC’G ⁄ÉY

 ¿CG  ,âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j  á∏HÉ≤e  ‘  ,á«fÉ£jÈdG

 ¤EG 40 IOÉjR ¬Ñ°ûj Ée »g áeÉ©dG IQƒ°üdG

 ô£Nh ,≈Ø°ûà°ùŸG  ∫ƒNO ôWÉ ‘ %60

.IÉaƒdG

 ,∂«Ø«°S  Æƒ``̀e  äó`̀≤`̀à`̀YG  ,É`̀¡`̀à`̀¡`̀L  ø``̀e

 âfÉ°S  á©eÉL  ‘  ájó©ŸG  ¢VGôeC’G  ÒÑN

 »ª∏©dG  QÉ°ûà°ùŸGh  Góæ∏àµ°SG  ‘  RhQó```̀fCG

 èFÉàædG  √ò``g  ¿CG  á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jÈ`̀dG  áeƒµë∏d

 øe º``̀Zô``̀dG ≈`̀∏`̀Y ,á`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀M ¿ƒ``̀µ``̀J É```̀ÃQ

 »àdG  Qƒ`̀eC’G  øe  ójó©dG  Oƒ`̀Lh  QGôªà°SG

.É¡HÉÑ°SCG º¡a ¤EG êÉàëf

!⁄É©dG  í°ùàµà°S

 á``Ñ``bGô``ŸG  è``̀eÉ``̀fô``̀H  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  ¿CG  ô``̀cò``̀j

 πÑb  â©bƒJ  âfÉc  É«fÉ£jôH  ‘  á«æ«÷G

 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀ShÒ`̀a  ádÓ°S  íÑ°üJ  ¿CG  ,ΩÉ```jCG

 ‘  Iô````̀e  ∫hC’  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  Qƒ``̀ã``̀©``̀dG  ”  »``̀à``̀dG

 á`̀dÓ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jÈ`̀dG â`̀æ`̀«`̀c á`̀©`̀WÉ`̀≤`̀e

.⁄É©dG ‘ GQÉ°ûàfG ÌcC’G

 ,»°S »`̀H »Ñd ,∑ƒ`̀µ`̀«`̀H  ¿hQÉ`̀°`̀T  â`̀dÉ`̀bh

 OÓ`̀Ñ`̀dG  â`̀MÉ`̀à`̀LG{  Ió`̀jó`̀÷G  áî°ùædG  ¿EG

 áØ«°†e  ,zí``LQC’G  ≈∏Y  ⁄É©dG  ìÉàéà°Sh

 äGQƒ`̀–  π°ù∏°ùJ  º«¶æJ  ≈∏Y  πª©dG  ¿CG

 10 Ió```̀Ÿ ,É`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀e ¿ƒ``̀µ``̀j ó``̀b ¢``̀ShÒ``̀Ø``̀dG

.πbC’G ≈∏Y äGƒæ°S

 ø`̀e  IQƒ```̀ë```̀à```̀ŸG  á``̀dÓ``̀°``̀ù``̀dG  ¿CG  ô```̀cò```̀j

 âæ«c  á©WÉ≤e  ‘  äô¡X  »àdG  ¢ShÒØdG

 ‘ π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀H â`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀cG â`̀fÉ`̀c á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jÈ`̀dG

.¿B’G ≈àM ádhO 50 øe ÌcCG

٢٠٠ الف دينار دعم من زين لصناديق القوات المسلحة  

¿ÉªY‐•ÉÑf’G 

 ∞`̀dCG  200  ,¿OQC’G  ø`̀jR  ácô°T  â`̀eó`̀b

 zAGó¡°ûdG  ô`̀°`̀SCG{  » nbhóæ°üd  kÉ`̀ª`̀YO  QÉ`̀æ`̀jO

  .zá«fOQC’G áë∏°ùŸG äGƒ≤dG OGôaCGzh

 »`̀Ø`̀ë`̀°`̀U ¿É```«```H ≥````̀ah º```̀Yó```̀dG ´Rƒ``````̀Jh

 QÉæjO ∞dCG  150  ¤EG  ,óMC’G ¢ùeG ácô°û∏d

 áë∏°ùŸG  äGƒ`̀≤`̀dG  AGó`̀¡`̀°`̀T  ô`̀°`̀SCG  ¥hóæ°üd

 Iõ``¡``LC’Gh »`̀Hô`̀©`̀dG ¢`̀û`̀«`̀÷G – á``̀«``̀fOQC’G

 ºYO  ¥hóæ°üd  QÉ`̀æ`̀jO  ∞``dCG  50h  ,á`̀«`̀æ`̀eC’G

 ¢û«÷G – á«fOQC’G áë∏°ùŸG äGƒ≤dG OGôaCG

 .»Hô©dG

 Gòg  ¿CG  É¡fÉ«H  ‘  ácô°ûdG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh

 √É`̀Œ  É¡à«dhDƒ°ùe  øª°V  êQó`̀æ`̀j  º`̀Yó`̀dG

.øWƒdG


