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الملك : أهمية استمرار التعاون بين 
األردن ومصر للتخفيف من آثار العدوان 

اإلسرائيلي على األشقاء في غزة

 في رسالة نقلها وزير الخارجية المصري من الرئيس السيسي تؤكد متانة 
العالقات بين البلدين
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وزير الخارجية يجري مباحثات مع 
نظيره المصري

 الديحاني :73 اتفاقية تعاون بين 
األردن والكويت تجسد عمق ومتانة 

العالقات بين البلدين 
االنباط-عمان 

اململكة  ل���دى  ال��ك��وي��ت  دول���ة  �سفري  ع��ر 

الأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ال�����س��ق��ي��ق��ة ال�����س��ف��ري 

ع��زي��ز ال��دي��ح��اين ع��ن اأ���س��م��ى اآي���ات التهاين 

والتريكات جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن 

احل�سني ولل�سعب الأردين ال�سقيق مبنا�سبة 

العيد اخلام�س وال�سبعني لإ�ستقالل اململكة 

والتي حققت خاللها الكثري من الإجنازات 

التي �ساهمت باأن تبقى الأردن �سمن الدول 

املتقدمة اإقليماً ودولياً.

وذك�����ر ال�����س��ف��ري ال���دي���ح���اين ب�����اأن ت��اري��خ 

ي�سكل جزءاً  – الأردنية  الكويتية  العالقات 

والذي  الأردن  اإ�ستقالل  منذ  وحيوياً  مهماً 

م�سرية  ت�سمنت  حيث   1961 ع��ام  اإىل  يعود 

ه��ذه ال��ع��الق��ات ال��ع��ط��رة م��واق��ف��اً متطابقة 

يف  تكلل  دائ��م��اً  وت��ع��اون��اً  م�ستمراً  وتن�سيقاً 

اإتفاقية ومذكرة   73 اأكرث من  التوقيع على 

تفاهم.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 ا����س���ت���ق���ب���ل ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال���������وزراء 

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

اأمي����ن ال�����س��ف��دي، ام�����س الث���ن���ني، وزي���ر 

خ���ارج���ي���ة ج���م���ه���وري���ة م�����س��ر ال�����س��ق��ي��ق��ة 

عملية  موا�سلة  �سياق  يف  �سكري،  �سامح 

للممار�سات  للت�سدي  والت�ساور  التن�سيق 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ال���س��رع��ي��ة ال��ت��ي تقو�س 

اأهمية  على  وللتاأكيد  ال�سلمية،  العملية 

ال��دويل  املجتمع  م��ع  التوا�سل  ا�ستمرار 

ل��ب��ل��ورة م��وق��ف ف��اع��ل يف م��واج��ه��ة ه��ذه 

ال��ن��ار  اإط����الق  امل��م��ار���س��ات، وتثبيت وق���ف 

والتهدئة.

ويف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي م�����س��رك عقب 

الج����ت����م����اع، رح�����ب ال�������س���ف���دي ب��ن��ظ��ريه 

حاماًل  اليوم  اململكة  يزور  الذي  امل�سري 

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  اإىل  ر�سالة 

من فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي، 

الأرا����س���ي  يف  الأخ����ري  بالت�سعيد  تتعلق 

امل�سركة  واجلهود  املحتلة  الفل�سطينية 

للبناء على م��ا اأجن���ز م��ن وق��ف لإط��الق 

ال��ن��ار ووق����ف ل��الن��ت��ه��اك��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

للتقدم  املطلوب  ال�سيا�سي  الأف��ق  واإيجاد 

الأ����س���ق���اء  اإ�����س����ن����اد  ب����اجت����اه  الأم��������ام  اإىل 

حقوقهم  جميع  وتلبية  الفل�سطينيني 

امل�سروعة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – ق�صي ادهم 

بوقار  كّر�س  الديني قد  املوروث  اذا كان 

ن��اق��ة ���س��ال��ح وح���وت ي��ون�����س وب��ق��رة اليتيم 

، ك��ح��ي��وان��ات ذات دلل��ة  ا���س��رائ��ي��ل  م��ن بني 

يكّر�س  ان  ال  اأب��ى  الردين  الر�سمي  ف��اإن   ،

ب��ف��ك��اه��ي��ة ����س���وداء ح��ي��وان��ني ���س��ي��ب��ق��ي��ان يف 

، ورمب��ا يتحولن  ذاك��رة الردن��ي��ني طويال 

���س��ردي��ة ل��الح��ف��اد يف اج��ي��ال  اىل م��ل��ح��م��ة 

مع  ق�ستنا  مريرة  بفكاهة  �سروي  قادمة 

احليوانني .

 1999 ع��ام  العامة  الثانوية  امتحان  يف 

ا���س��ت��اأث��رت من��ل��ة ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م على 

اح���ادي���ث الردن���ي���ني ب��ع��د ان ح��م��ل ���س��وؤال 

يف م��ب��ح��ث ال��ري��ا���س��ي��ات ق�����س��ة ال��ن��م��ل��ة اىل 

ال�سارع الردين ويومها خرج وزير الربية 

وال��ت��ع��ل��ي��م واظ���ن���ه ام���ا حم��م��د ح���م���دان او 

فوزي غريبة على الردنيني بترير لطيف 

، فحواه ان هذا �سوؤال للمتفوقني درا�سيا ، 

وكادت الق�سة ان تندثر لول ان ان اعادها 

الوطنية  الكهرباء  �سركة  اىل احلياة مدير 

وبح�سور وزيرة الطاقة ويف اجتماع ر�سمي 

انقطاع  ا�سباب  لتنف�سري  الطاقة  جلنة  مع 

الكهرباء العام عن الردن ، حني قال رمبا 

اف�سى  الكهرباء  خطوط  على  هبط  طائر 

اىل قطع التيار عن الردن . 

الربية  ومنلة  الكهرباء  طائر  ب��ني  م��ا 

من  الردين  القلق  م�سافة  تكمن  والتعليم 

ول  عقله  ي��ح��رم��ون  ل  ال��ذي��ن  م�سوؤوليه 

يعزز  مم��ا   ، واجاباتهم  خطابهم  يدر�سون 

وحجم  الر�سمية  الرواية  بني  الثقة  انهيار 

املخيال ال�سعبي او حجم الجابات القادمة 

ف��ت��ت��ع��م��ق   ، ا����س���ب���اه خ�����راء  او  م���ن خ�����راء 

ال���ف���ج���وة وي���ن���م���و ع���ل���ى ح���واف���ه���ا ع�����س��رات 

الق�س�س واحلكايا .

اج����اب����ة م���دي���ر ع�����ام ����س���رك���ة ال���ك���ه���رب���اء 

رفيعة  ان��ه��ا  ي��ف��ر���س  جل�سة  يف  ال��وط��ن��ي��ة 

امل�����س��ت��وى وب���ال���غ���ة احل�����س��ا���س��ي��ة ت�����س��ي ب���اأن 

الطاقة  م��ل��ف  ول  ب��خ��ري  لي�ست  ال��ك��ه��رب��اء 

مبجمله بخري ، فاإذا كانت منلة التوجيهي 

يليق  ل  الكهرباء  طائر  ف��اإن   ، للمتفوقني 

ب�سعب  ولي�س  ال��ذك��اء  حم���دودي  مب�ستوى 

التطور  بناء  يف  م�ساهمة  ن�سبة  اعلى  حقق 

ع���رب���ي���ا ب���ل وي��ج��ل�����س ال���ك���ث���ري م���ن اب��ن��ائ��ه 

ال�سركات  ك��ري��ات  وث���رية يف  م��ق��اع��د  ع��ل��ى 

. العاملية  وامل�ست�سفيات 

ط���ائ���ر ال���ك���ه���رب���اء م��ث��ل ط���ائ���ر ال��ع��ن��ق��اء 

حكايا  الغول  او  الغولة  مع  يت�سارك  ال��ذي 

الطفال ، فهما ن�سج من خيال لذلك قالت 

والعنقاء  الغول  م�ستحيالت  ثالثة  العرب 

واخلّل الويف ومب�ساهمة من وزيرة الطاقة 

ال��وط��ن��ي��ة مي��ك��ن ا�سافة  ال��ك��ه��رب��اء  وم��دي��ر 

راب������ع او ا����س���ت���ب���دال اخل������ّل ال������ويف ل��ط��ائ��ر 

الكهرباء .

عشرون عاما نزداد استهتارا 
من نملة التربية الى طائر الكهرباء

الفايز يلتقي عددا من الفاعليات الشعبية 
والرسمية في الطفيلة

 السفير القطري: العالقات االردنية القطرية 
مرشحة للمزيد من التعاون

 التوثيق الملكي يعرض جريدة صادرة 
بمناسبة عيد االستقالل

 األردنيون يحتفلون بالعيد الخامس والسبعين 
الستقالل المملكة اليوم

االنباط- عّمان

 ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع���ي���ان في�سل 

الفاعليات  من  ع��ددا  الثنني،  ام�س  الفايز، 

ال�������س���ي���ا����س���ي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة وال���ن���ق���اب���ات 

وال��ق��ط��اع��ات ال�����س��ب��اب��ي��ة ومم��ث��ل��ي ال��رواب��ط 

والع�سائر والدواوين يف حمافظة الطفيلة، 

ال��روؤى والأفكار حّول خمتلف  بهدف تبادل 

الهموم والق�سايا.

ُيجريها  التي  اللقاءات  اإن  الفايز:  وق��ال 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���وط���ن، ت���اأت���ي م���ن منطلق 

النتماء للوطن وقيادته الها�سمية احلكيمة 

والأوراق  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ث��واب��ت  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا 

النقا�سية التي طرحها جاللة امللك عبداهلل 

ال�سامل  وال���س��الح  الأردن  مل�ستقبل  الثاين 

التوا�سل يف الظرف  اأن  اإىل  اإ�سافة  املن�سود، 

الراهن اأمر مهم جًدا.

اأب�����واب  ت��ف��ت��ح  ال���ل���ق���اءات  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

النقا�س اأمام اجلميع لال�ستماع اإىل روؤيتهم 

واأفكارهم.

التفا�صيل �ص »8«

االنباط- عمان

ال�سيخ  عمان  يف  قطر  دول��ة  �سفري  ق��ال 

���س��ع��ود ب���ن ن��ا���س��ر ب���ن ج��ا���س��م اآل ث���اين ان 

العالقات الثنائية بني الردن وقطر �سهدت 

ال�سفراء قبل  منذ انطالقها على م�ستوى 

تطوراً   1972 ع��ام  وحت��دي��دا  عاماً  خم�سني 

بف�سل  امل���ج���الت،  جميع  يف  ك��ب��ريا  ومن����واً 

الروؤى احلكيمة لقيادتي البلدين، م�سجلة 

�سورة م�سرقة ونا�سعة يف �سجل العالقات 

العربية.

الأردن��ي��ة  القطرية  ال��ع��الق��ات  ان  واأك���د 

م��ر���س��ح��ة ال���ي���وم اىل م��زي��د م���ن ال��ت��ع��اون 

امل�����ج�����الت الق���ت�������س���ادي���ة  وال����ت����ك����ام����ل يف 

ويف  والع�سكرية  وال�سيا�سية  وال�ستثمارية 

خمتلف املجالت.

كلمة  يف  نا�سر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ورف���ع 

م�سجلة عر فيديو مبنا�سبة عيد ا�ستقالل 

اململكة اىل جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن 

احل�سني.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

ع��ر���س م��رك��ز ال��ت��وث��ي��ق امل��ل��ك��ي الأردين 

الها�سمي تغطية جلريدة الدفاع اليافاوية 

مبنا�سبة  فل�سطني،  من  ت�سدر  كانت  التي 

وال�سبعني  اخلام�س  اململكة  ا�ستقالل  عيد 

املركز  وق��ال  الثالثاء.  غ��دا  ي�سادف  ال��ذي 

ال��ع��دد  ال��ي��اف��اوي��ة يف  ال���دف���اع  اإن ج���ري���دة 

 ،1946 اأي������ار   26 ب���ت���اري���خ  ال�������س���ادر   3369

وال���راب���ع���ة  الأوىل  ���س��ف��ح��ت��ي��ه��ا  �����س��ت  خ�����سّ

ال�سفحة  ون�����س��رت  ال���س��ت��ق��الل،  لتغطية 

واإع��الن  بالبيعة  الحتفال  اأح��داث  الأوىل 

ال�ستقالل يف �سرق الأردن.

التفا�صيل �ص »4«

االنباطـ عمان 

ب��ف��خ��ر وع����زمي����ة وع�����ط�����اء، واأم�������ل ن��ح��و 

ُم�����س��ت��ق��ب��ل م�����س��رق، ي��ح��ت��ف��ل اأب���ن���اء الأ����س���رة 

الأردن������ّي������ة ال������واح������دة، ال����ي����وك ال���ث���الث���اء، 

ل�ستقالل  وال�سبعني  اخلام�سة  ب��ال��ذك��رى 

ُم�ستذكرين  ال��ه��ا���س��م��ي��ة،  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة 

والنتماء  وال��وف��اء  الت�سحية  معاين  اأ�سمى 

اأعلت من  لوطنهم، مبا حتّقق من منجزات 

جاللة  بقيادة  مكانته،  م��ن  ور���ّس��خ��ت  �ساأنه 

امللك عبداهلل الثاين.

ال��ي��وم ال��وط��ن��ي الأغ����ّر، ُيوا�سل  ويف ه��ذا 

الأردنيون م�سرية العمل والريادة والإجناز، 

والإ�����س����رار ع��ل��ى ال��ب��ق��اء من���وذج���اً ل��ل��دول��ة 

تعا�سد  من  قوتها  ت�ستمّد  التي  احل�سارية، 

وامل��ب��ادئ  ال��وط��ن��ي��ة،  وث��واب��ت��ه  �سعبها  اأب���ن���اء 

والقيم الرا�سخة التي حملتها ر�سالة الثورة 

العربية الكرى، التي كان الأردن وما يزال 

و�سيبقى وريثها ال�سيا�سي وحامل مبادئها.

التفا�صيل �ص »5«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

امل��داف��ع  ي��ت��وق��ف، واإج��رام��ه وغ���دره م��ت��وا���س��ل، بعد ان �سمتت  اإره���اب االح��ت��ال ال 

الفل�سطيني يف مهب  الداخل  ا�سبح عرب  كان متوقعاً  وكما  ال�سواريخ  وتوقف اطاق 

ُمهني  �سمت  و�سط  هادئ،  تران�سفري  عملية  او  عن�سري  ف�سل  خطر  يواجهون  الريح، 

�سد  االإ�سرائيلية  االإع��ام  و�سائل  يف  مت�ساعدة  حتري�ض  حملة  مع  وتزامنا  وُمعيب 

48، بداأ االف العنا�سر من �سرطة االإحتال يف حماولة  الوجود الفل�سطيني باأرا�سي ال�

الردع” حملة قمع واعتقاالت وح�سية وا�سعة �سد النا�سطني الفل�سطينيني  “الإ�ستعادة 
للقد�ض  ن�سرة  املحتل  الداخل  مدن  �سهدتها  التي  العفوية  ال�سعبية  الهبة  خلفية  على 

500 م�ستوطن مدججني باالأ�سلحة  واالأق�سى وغزة، وا�ستعانت �سرطة االحتال بنحو 

مما  وممتلكاتهم  ال��ع��رب  االأه���ايل  م��ن��ازل  على  عن�سرية  واع��ت��داءات  هجمات  لتنفيذ 

وقوبل  العربي،  الوجود  عن  للدفاع  العرب  ال�سبان  تنادى  النكبة،  م�ساهد  ي�ستح�سر 

االإرهابية  �ساب، هذه احلملة   1550 اأكرث من  لنحو  وتع�سفية  باعتقاالت جماعية  ذلك 

ال�سيا�سية  مواقفهم  على  الفل�سطينيني  املواطنني  من  لانتقام  جاءت  التي  امل�سعورة 

املوؤ�س�سات  ع��ل��ى  ���س��اغ��ط  م��وق��ف  وتن�سيق  م��وح��دة،  ع��رب��ي��ة  ل��وق��ف��ة  ب��ح��اج��ة  وال��وط��ن��ي��ة 

املدن  يف  العربية  العائات  وحماية  ار�سهم،  يف  الداخل  عرب  وتثبيت  حلفظ  الدولية 

املن�سقة  الهجمة  خطر  م��ن  االأخ�����س��ر  اخل��ط  داخ��ل  العربية  امل��دن  وك��رى  ال�ساحلية 

�سدهم، وعدم ترك االحتال ي�ستفرد بهم.

د. عصام الغزاوي

 »خلي السالح صاحي« 
 في رسالة نقلها وزير الخارجية المصري من الرئيس السيسي تؤكد متانة العالقات بين البلدين

الملك : أهمية استمرار التعاون بين األردن ومصر للتخفيف 
من آثار العدوان اإلسرائيلي على األشقاء في غزة

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره المصري

االنباط- عمان

الثاين، يف ق�سر احل�سينية  امللك عبداهلل  ا�ستقبل جالة   

ام�������ض االث���ن���ني، وزي����ر اخل���ارج���ي���ة امل�����س��ري ���س��ام��ح ���س��ك��ري، 

عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�ض  من  ر�سالة  جلالته  نقل  ال��ذي 

ال�سقيقني،  البلدين  ب��ني  ال��ع��اق��ات  متانة  اأك���دت  ال�سي�سي، 

ذات  ال��ق�����س��اي��ا  خم��ت��ل��ف  ح��ي��ال  ال��وث��ي��ق  التن�سيق  وم��وا���س��ل��ة 

االهتمام امل�سرتك.

اإىل  امل�سري، حتياته  امللك، وزير اخلارجية  وحّمل جالة 

ال�سي�سي، موؤكداً عمق العاقات االأخوية  الرئي�ض عبدالفتاح 

واال�سرتاتيجية الرا�سخة بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني، 

ال�سقيقة  العربية  م�سر  جلمهورية  الكبرية  اجلهود  ومثمنا 

بقيادة الرئي�ض ال�سي�سي يف التو�سل اإىل اتفاق لوقف اإطاق 

النار يف قطاع غزة.

واأك����د ج��ال��ت��ه، خ���ال ال��ل��ق��اء، ���س��رورة ال��ب��ن��اء ع��ل��ى وق��ف 

اإطاق النار يف غزة، واالهتمام الدويل بالق�سية الفل�سطينية، 

لتفعيل امل�سار ال�سيا�سي، مبا يلبي احلقوق العادلة وامل�سروعة 

لل�سعب الفل�سطيني ال�سقيق.

واأ�ساد جالته بالتن�سيق والت�ساور امل�ستمرين بني البلدين 

موقف  ل��ب��ل��ورة  اجل��ه��ود  تكثيف  ���س��رورة  م��وؤك��دا  ال�سقيقني، 

على  وال�سامل  ال��ع��ادل  ال�سام  حتقيق  اأج��ل  م��ن  فاعل  دويل 

اأ�سا�ض حل الدولتني، الذي ي�سمن قيام الدولة الفل�سطينية 

الرابع  خطوط  على  للحياة،  والقابلة  ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة، 

من حزيران عام 1967 وعا�سمتها القد�ض ال�سرقية.

�سبل  كل  تقدمي  اململكة  موا�سلة  على  امللك  جالة  و�سدد 

ا�ستمرار  اأهمية  اإىل  الفتا  الفل�سطينيني،  لاأ�سقاء  ال��دع��م 

ال��ع��دوان  اآث����ار  م��ن  للتخفيف  وم�����س��ر  االأردن  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

االإ�سرائيلي على االأ�سقاء يف غزة.

اإمكانية  ع��دم  م��ن  امل��ت��ك��ررة  حت��ذي��رات��ه  اإىل  جالته  ولفت 

ا�ستمرار الو�سع القائم يف االأرا�سي الفل�سطينية، م�سددا على 

اإ�سرائيل من اقتحامات وممار�سات  �سرورة وقف ما تقوم به 

ا�ستفزازية يف القد�ض ال�سرقية وامل�سجد االأق�سى املبارك.

ب���ذل جميع  ي��وا���س��ل  االأردن  اأن  ع��ل��ى  ج��ال��ت��ه  ���س��دد  ك��م��ا 

القد�ض،  يف  وامل�سيحية  االإ�سامية  املقد�سات  حلماية  اجلهود 

من منطلق الو�ساية الها�سمية عليها، واحلفاظ على الو�سع 

التاريخي والقانوين القائم فيها.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال������وزراء ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

و�سوؤون املغرتبني، ومدير مكتب جالة امللك.

االنباط-عمان

 ا�ستقبل نائب رئي�ض ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية 

االثنني،  ام�ض  ال�سفدي،  اأمي��ن  املغرتبني  و���س��وؤون 

�سامح  ال�سقيقة  م�سر  جمهورية  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر 

�سكري، يف �سياق موا�سلة عملية التن�سيق والت�ساور 

للت�سدي للممار�سات االإ�سرائيلية الا�سرعية التي 

اأهمية  على  وللتاأكيد  ال�سلمية،  العملية  تقو�ض 

ا�ستمرار التوا�سل مع املجتمع الدويل لبلورة موقف 

ف��اع��ل يف م��واج��ه��ة ه��ذه امل��م��ار���س��ات، وتثبيت وقف 

اإطاق النار والتهدئة.

االجتماع،  عقب  م�سرتك  �سحفي  م��وؤمت��ر  ويف 

رحب ال�سفدي بنظريه امل�سري الذي يزور اململكة 

ال���ي���وم ح���ام���ًا ر���س��ال��ة اإىل ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال�سي�سي،  عبدالفتاح  الرئي�ض  فخامة  من  الثاين 

تتعلق بالت�سعيد االأخ��ري يف االأرا�سي الفل�سطينية 

املحتلة واجلهود امل�سرتكة للبناء على ما اأجنز من 

وقف الإطاق النار ووقف لانتهاكات االإ�سرائيلية 

واإيجاد االأفق ال�سيا�سي املطلوب للتقدم اإىل االأمام 

اإ�سناد االأ�سقاء الفل�سطينيني وتلبية جميع  باجتاه 

التن�سيق  اأن  ال�سفدي  واأك���د  امل�سروعة.  حقوقهم 

بني  وم�ستمر  ينقطع  مل  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين وف��خ��ام��ة الرئي�ض 

عبدالفتاح ال�سي�سي، وبني وزيري خارجية البلدين 

امل�سرتكة.  اجلهود  لتن�سيق  املا�سية،  الفرتة  خال 

كيفية  يف  يبحث  ال��ي��وم  “لقاء  ال�سفدي  واأ���س��اف 

التحرك امل�ستقبلي مع املجتمع الدويل مع اأ�سقائنا 

اأج���ل �سمان  امل��ن��ط��ق��ة، ويف دول���ة فل�سطني م��ن  يف 

عدم تكرار ما حدث، والإيجاد االأفق ال�سيا�سي الذي 

ي�سمح بالتقدم نحو اإعادة اإطاق حترك دويل فاعل 

ينهي االحتال وي�سعنا على طريق حتقيق ال�سام 

العادل وال�سامل الذي يج�سد الدولة الفل�سطينية 

خطوط  على  املحتلة  القد�ض  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

ال�سفدي  واأ�سار  الرابع من حزيران للعام 1967”. 

ق�سايا؛  ث��اث  على  ترتكز  االآن  االأول��وي��ة  اأن  اإىل 

ووقف  النار  اإط���اق  وق��ف  ا�ستمرار  �سمان  االأوىل 

العدوان على غزة، و�سمان عدم تكرار االعتداءات 

الت�سعيد  ف��ج��رت  ال��ت��ي  االإ�سرائيلية  واالن��ت��ه��اك��ات 

االأخ�����ري. وح���ذر اإ���س��رائ��ي��ل م��ن اأن ح�����س��اره��ا حلي 

ال�سيخ جراح والت�سييق على اأهله اأمر يدفع باجتاه 

تفجر االأو�ساع مرة اأخرى، موؤكداً اأن ق�سية ال�سيخ 

اأن ال حق  م��ن منطلق  التعامل معها  ج��راح يجب 

وال �سرعية الأي قرار اإ�سرائيلي بتهجري اأهايل حي 

ال�سيخ جراح من بيوتهم، واأن تهجريهم من بيوتهم 

�سيكون جرمية حرب ال ميكن للمجتمع الدويل اأن 

ي�سمح بها.

“الق�سية االأخ��رى هي  اأن  اإىل  ولفت ال�سفدي 

امل��ب��ارك /  ق�سية االن��ت��ه��اك��ات يف امل�سجد االأق�����س��ى 

احلرم القد�سي ال�سريف”، موؤكداً اأننا وبالتن�سيق مع 

اأ�سقائنا يف م�سر، واملجتمع الدويل، نبذل كل ممكن 

يومية من  ومتابعة  بتوجيه  اإمكاناتنا  كل  ونكر�ض 

الو�سي على املقد�سات جالة امللك عبداهلل الثاين 

للحوؤول دون ارت��ك��اب امل��زي��د م��ن ه��ذه االع��ت��داءات 

الو�سع  على  وللحفاظ  الكامل  بال�سكل  ولوقفها 

القانوين والتاريخي القائم يف املقد�سات واحلفاظ 

لهذه  وامل�سيحية  االإ�سامية  العربية  الهوية  على 

املقد�سات«.

واأ�ساف ال�سفدي “هناك ق�سية اإعادة االإعمار يف 

غزة ونحن نن�سق ب�سكل مكثف مع اأ�سقائنا يف م�سر 

�سي�ستقبل  اأن��ه  اإىل  ال�سفدي  واأ���س��ار  ذلك”.  ح��ول 

ونظريه امل�سري وزير اخلارجية االأمريكي يف االأيام 

اإىل االأم��ام  القليلة القادمة لبحث كيفية التحرك 

�سيكون هنالك  “كما  املطروحة. وزاد  االأ�س�ض  وفق 

ات�ساالت مكثفة مع اجلانب االأوروب��ي، اإ�سافة اإىل 

العرب”.  اأ�سقائنا  م��ع  بها  ن��ق��وم  ال��ت��ي  االت�����س��االت 

املكثفة  ال�سقيقة  م�����س��ر  ج��ه��ود  ال�����س��ف��دي  وث��م��ن 

النار،  اإط���اق  لوقف  التو�سل  الكبري يف  واالإجن���از 

اأن دور م�سر كان و�سيبقى رئي�ساً يف جهود  موؤكداً 

يلبي  ال��ذي  العادل  ال�سام  وحتقيق  ال�سراع  اإنهاء 

احلقوق امل�سروعة كاملة لل�سعب الفل�سطيني. وختم 

ال�سفدي “هدفنا واحد، تن�سيقنا م�ستمر، وتوا�سلنا 

ال ينقطع خ�سو�ساً يف هذه الفرتة احل�سا�سة”. ويف 

رد على �سوؤال حول االأفكار التي �سيتم طرحها خال 

زيارة وزير اخلارجية االأمريكي املرتقبة اإىل املنطقة، 

ال�سقيقة  وم�سر  اململكة  يف  “نحن  ال�سفدي  ق��ال 

اإذا مت  نوؤكد اأن ال حل وال �سام ع��اداًل و�سامًا اإال 

اإنهاء االحتال وحتقيق ال�سام والتو�سل اإىل حل 

الدولتني وفق املعايري الدولية وق��رارات ال�سرعية 

الدولية ومبادرة ال�سام العربية”. واأكد ال�سفدي 

اأن “االإدارة االأمريكية اجلديدة �سدر عنها مواقف 

التفاعل معها والبناء عليها، �سواء  اإيجابية، يجب 

واإع���ادة  ال��دول��ت��ني،  بتاأكيد مرجعية ح��ل  م��ا يتعلق 

امل�ساعدات لاأ�سقاء يف فل�سطني، واإعادة امل�ساعدات 

الاجئني،  وت�سغيل  لغوث  املتحدة  االأمم  لوكالة 

واملوقف املتعلق بوقف اال�ستيطان ووقف التهجري”، 

م�سدداً على اأن “كل هذه املواقف والبوادر اإيجابية، 

نتطلع اإىل التفاعل معها مبا ي�سمن عمًا حقيقياً 

فاعًا ياأخذنا باجتاه اإنهاء غياب اأفق حتقيق ال�سام 

اإىل  للتو�سل  اإىل مفاو�سات ج��ادة وفاعلة  والعودة 

الت�سعيد  اأن  اإىل  ال�����س��ف��دي  واأ����س���ار  احلل”.  ه���ذا 

اخلطري الذي �سهدناه على مدى االأ�سابيع املا�سية 

اأكد للعامل اأجمع اأن الق�سية الفل�سطينية هي اأ�سا�ض 

التي  االأ���س�����ض  على  حلها  واأن  املنطقة  يف  ال�����س��راع 

تلبي جميع احلقوق امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني 

هو مفتاح احلل يف املنطقة. واأك��د ال�سفدي عبثية 

اإم��ك��ان��ي��ة حتقيق  ال��ت��ي ت�سري اإىل  ك��ل ال��ط��روح��ات 

ال�����س��ام ال�����س��ام��ل وال���دائ���م م��ن دون ح��ل الق�سية 

الفل�سطينية، وعر القفز فوق فل�سطني والق�سية 

الفل�سطينية، م�سرياً اإىل اأن “العامل كله يدرك ذلك 

االآن ونحن نتطلع اإىل املحادثات التي �سنجريها مع 

“التقيت به يف  وزير اخلارجية االأمريكي”. وتابع 

وا�سنطن منذ اأي��ام، ونتطلع اإىل اال�ستمرار يف هذه 

املحادثات بهدف اإيجاد اأفق حقيقي يعيد االأمل باأن 

ثمة فر�سة للتقدم اإىل االأمام«.

 وح���ول اإع����ادة االإع��م��ار يف غ���زة، ق��ال ال�سفدي 

“هناك حراك م�ستمر دويل اإقليمي من اأجل اإعادة 
اإعمار غزة، م�سرياً اإىل اأن الكل يوؤكد �سرورة العمل 

ب�سكل فوري من اأجل اإعادة االعمار«.

واأ�سار ال�سفدي اإىل اأن “االأ�سقاء يف م�سر اأعلنوا 

عن م�سروع كبري الإع���ادة االعمار يف غ��زة، م�سيفاً 

ب��اإر���س��ال  اأوع����ز  “جالة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين  اأن 

م�ست�سفى ميداين جديد، واإعادة فتح مركز فح�ض 

كورونا، وتقدمي كل الدعم املمكن الأ�سقائنا يف غزة«.

واأك��د اأن “مو�سوع اإع��ادة االإعمار اأولوية، نعمل 

معاً على تن�سيقها ونعمل معاً على �سمان اأن مت�سي 

لاأمام ب�سكل فاعل وب�سكل ينعك�ض على حياة اأهلنا 

يف غ��زة بعد م��ا تعر�سوا ل��ه م��ن ع���دوان الاإن�ساين 

اأج��ل  م��ن  وعملنا  ك��ل��ه،  ال��ع��امل  ويرف�سه  رف�سناه 

اإنهائه«.

وفيما يتعلق باخلروقات االإ�سرائيلية امل�ستمرة، 

ن��ح��ن واالأ���س��ق��اء  “موقفنا واح����د  ال�����س��ف��دي  ذك���ر 

يف م�����س��ر، ن��رف�����ض ك���ل امل��م��ار���س��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

الاقانونية الا�سرعية والااإن�سانية التي تقو�ض 

حل الدولتني والتي متثل خروقات وا�سحة للقانون 

الدويل، حمذرا من اأن هذه املمار�سات تدفع املنطقة 

�سينعك�ض  ال��ذي  الت�سعيد  من  املزيد  نحو  برمتها 

العادل  ال�سام  واأن  ودول��ي��اً،  اإقليمياً  اجلميع  على 

وال�سامل هو �سرورة اإقليمية ودولية«.

بذل  ال���ذي  العمل  حجم  اأن  ال�سفدي  واأو���س��ح 

على مدى االأ�سابيع املا�سية بالتن�سيق مع االأ�سقاء 

اأج��ل بلورة موقف دويل يلجم ه��ذه املمار�سات  من 

واأ���س��ق��اوؤن��ا يف م�سر  ونحن  واالن��ت��ه��اك��ات، م�ستمر، 

نتحرك �سوياً يف كثري من امل�ساحات ونكمل بع�سنا 

بع�سا.

اإ�سناد  هو  االأ�سا�ض  “هدفنا  اإن  ال�سفدي  وق��ال 

اأ�سقائنا بتقدمي كل ما ميكن اأن نقوم به من اأجل 

رفع الظلم عنهم ومن اأجل التعاون مع اأ�سقائنا يف 

دولة فل�سطني ويف العامل العربي والعامل من اأجل 

اإيجاد االأفق احلقيقي لتحقيق ال�سام«.

فل�سطني  يف  اأ�سقائنا  م��ع  “ات�ساالتنا  اأن  وب��ني 

اململكة وحما�ض  ات�سال بني  وك��ان هناك  م�ستمرة، 

ع���ر االأ����س���اب���ي���ع امل��ا���س��ي��ة، ون��ت��ع��ام��ل م���ع ال�سعب 

من  االأم�����ور  ن��ق��ارب  ���س��ق��ي��ق،  ك�سعب  الفل�سطيني 

منطلق موقفنا الثابت باأننا نعرتف بدولة فل�سطني 

ونتعامل مع القيادة الفل�سطينية، ومع كل اأ�سقائنا 

بني  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ع��اق��ات  اإط�����ار  يف  فل�سطني  يف 

الدول«.

وفيما يتعلق بالقد�ض، اأكد ال�سفدي اأن القد�ض 

عليها  وال�����س��ي��ادة  فل�سطني،  دول���ة  عا�سمة  املحتلة 

االإ�سامية  املقد�سات  على  والو�ساية  فل�سطينية، 

وامل�سيحية ها�سمية، وحماية القد�ض هي م�سوؤولية 

دولية  اإقليمية  عربية  م�سرية  اأردن��ي��ة  فل�سطينية 

اإ�سامية، الأن اأهمية القد�ض ورمزيتها معروفة عند 

دولية  القد�ض م�سوؤولية  وبالتايل حماية  اجلميع، 

الأن امل�سا�ض بالقد�ض ومقد�ساتها هو اأ�سرع الطرق 

امل�سلمني  م�ساعر  وا���س��ت��ف��زاز  ال�����س��راع  تفجري  اإىل 

وامل�سيحيني يف العامل«.

واأكد ال�سفدي اأن “الو�سع احلايل ال ميكن اأن 

يتفجر  اأن  راأي��ن��اه ميكن  ال��ذي  والت�سعيد  ي�ستمر، 

مرة اأخ��رى يف اأي وقت اإذا مل يتم معاجلة جذوره 

وهو ا�ستمرار االحتال وغياب اآفاق اإن�ساف ال�سعب 

الفل�سطيني، وهذه القاعدة التي ننطلق منها والتي 

حتكم حتركاتنا«.

ب���دوره ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل�سري “حملني 

امللك  ج��ال��ة  اإىل  اأنقلها  ر���س��ال��ة  الرئي�ض  فخامة 

با�ستمرار  ر�سالة ت�سامن واهتمام  الثاين،  عبداهلل 

رعاية العاقة اخلا�سة التي تربط بني جمهورية 

م�سر العربية واململكة االأردنية الها�سمية، ملا يعود 

بالنفع امل�سرتك على البلدين«.

وزراء  وبيننا  القيادتني  بني  “التن�سيق  وا�ساف 

اخلارجية وعلى امل�ستوى الوزاري يف كافة القطاعات 

يف اإط��ار تنمية العاقة الثنائية امل�سرية االأردنية، 

التي  العاقة  لهذه  م�سر  توليه  ال��ذي  واالهتمام 

تت�سم باخل�سو�سية وتت�سم بالقوة واملتانة، ونراها 

والتغلب  امل�سرتكة  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  ���س��روري��ة 

عليها«.

على هوية  احل��ف��اظ  اأهمية  على  �سكري  و���س��دد 

ال��ق��د���ض وال���و����س���اي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات 

االإ�سامية وامل�سيحية يف القد�ض ومنع االعتداءات 

املتكررة.

ال��وث��ي��ق  التن�سيق  اإىل  ت�سعى  م�����س��ر  اأن  واأك�����د 

وللت�سدي  اململكة  مع  الثنائية  عاقاتها  لتطوير 

للتحديات االإقليمية.

ال�سفة  اإ�سرائيل يف  ب��ه  تقوم  م��ا  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

الغربية مبا فيها القد�ض يحتم التوا�سل مع االأردن 

يف  “ن�ستمر  اأن��ن��ا  م��وؤك��داً  التحديات،  ه��ذه  ملواجهة 

على  للحفاظ  امل�سرتك  والعمل  احلثيثة  املتابعة 

والو�سول  الفل�سطيني،  لل�سعب  امل�سروعة  احلقوق 

الفل�سطينية  ال��دول��ة  باإقامة  املن�سودة  الغاية  اإىل 

ال��ق��د���ض  وع��ا���س��م��ت��ه��ا   1967 ح����دود  ع��ل��ى  امل�ستقلة 

ال�����س��رق��ي��ة، وال غ��ن��ى ع��ن ه���ذا ال��ت��ع��اون ب��ني م�سر 

واالأردن«.

ويف رد على �سوؤال، اأكد وزير اخلارجية امل�سري 

اأن “ق�سية القد�ض حتتل مركزا مهما لدى اجلميع 

يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي واالإ����س���ام���ي، واحل���ف���اظ على 

هويتها واملقد�سات االإ�سامية وامل�سيحية والو�ساية 

الها�سمية عليها هو اأمر تقره االتفاقيات الدولية، 

وهناك توافق دويّل على ا�ستمرار هذه الو�ساية وما 

ت�سطلع به من م�سوؤولية يف هذا ال�سدد«.

 فلسطين النيابية تلتقي وفد لجنة 
دعم مستشفى المقاصد بالقدس

 الصحة تؤكد توفر جميع أدوية 
عالجات األمراض المزمنة

 قانونية األعيان توافق على قرار 
النواب برفض مشروع قانون الصرافة

االنباط- عمان

برئا�سة  النيابية  فل�سطني  جلنة  التقت   

ال��ن��ائ��ب حم��م��د ال��ظ��ه��راوي ام�����ض االث��ن��ني 

امل��ق��ا���س��د  م�ست�سفى  دع���م  جل��ن��ة  م��ن  وف����دا 

ال��ن��ق��اب��ي��ة يف ال��ق��د���ض، ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اأب���رز 

اح���ت���ي���اج���ات امل�����س��ت�����س��ف��ى ع���ق���ب االأح�������داث 

االأخ�����رية ال����ذي ���س��ه��دت��ه��ا م��دي��ن��ة ال��ق��د���ض 

وامل�سجد االأق�سى.

يتوان  مل  امل�ست�سفى  اإن  الظهراوي  وقال 

ع����ن ا���س��ت��ق��ب��ال امل��ق��د���س��ي��ني يف االأح�������داث 

االأخ��������رية الأن������ه ع���ل���ى مت���ا����ض م��ب��ا���س��ر م��ع 

املرابطني يف امل�سجد االأق�سى.

وثمن مكارم جالة امللك عبد اهلل الثاين 

يف ار����س���ال ال��ق��واف��ل ال��ط��ب��ي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة 

مل�����س��ت�����س��ف��ى امل��ق��ا���س��د وق���ط���اع غ����زة، وع���اج 

اململكة،  مب�ست�سفيات  القطاع  يف  امل�سابني 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االأق�����س��ى،  امل�سجد  وت��رم��ي��م 

االأق�����س��ى  امل�سجد  مل��وظ��ف��ي  م��ك��اف��اآت  ���س��رف 

ت���ق���دي���را ل���ل���دور ال��ك��ب��ري ال�����ذي ق���ام���وا ب��ه 

يف ال���دف���اع ع���ن امل�����س��ج��د خ����ال االأح�����داث 

االأخرية.

اإمكانيات  اأن  ال��وف��د  اأو���س��ح  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

امل�ست�سفى �سئيلة للغاية، وعليه عبء كبري 

يف هذه الفرتة نظرا لتوجه اأغلب اجلرحى 

العني  منطقة  يف  االإ���س��اب��ات  وك���رثة  ال��ي��ه، 

االحتال  �سلطات  تق�سد  نتيجة  والرقبة 

اإحداث عاهات دائمة عند امل�سابني.

اإىل  ما�سة  بحاجة  امل�ست�سفى  اأن  واأ�ساف 

يف  الأهميته  حم��وري  طبقي  ت�سوير  جهاز 

احلاالت الت�سخي�سية للم�سابني لعاجهم، 

ال��ط��ب��ي��ة  امل�������س���ت���ل���زم���ات  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 

واجل��راح��ي��ة ودع���م دورات ت��دري��ب االأط��ب��اء 

ليتمكنوا من القيام بدوهم على اكمل وجه.

االنباط- عمان

ال��دك��ت��ور  ال�سحة  وزارة  ع���ام  اأم���ني  اأك���د 

عاجات  اأدوي���ة  جميع  اأن  زري��ق��ات  حممود 

االأم���را����ض امل��زم��ن��ة واالأدوي�����ة ال��ب��دي��ل��ة لها 

وزارة  وم�ست�سفيات  م�ستودعات  يف  متوفرة 

ال�سحة واملراكز ال�سحية.

وب�����نّي زري���ق���ات ان����ه ال ي���وج���د ن��ق�����ض يف 

املزمنة  االأم���را����ض  ع��اج��ات  اأدوي����ة  بع�ض 

ك��ال�����س��غ��ط وال�������س���ك���ري، يف اح�����د امل���راك���ز 

اأدوي��ة  اأن  موؤكدا  ارب��د،  مبحافظة  ال�سحية 

ع���اج���ات االم����را�����ض امل���زم���ن���ة ب�����س��ك��ل ع��ام 

متوفرة  خا�ض  ب�سكل  وال�سكري  وال�سغط 

ومراكز  م�ست�سفيات  وجميع  امل�ستودعات  يف 

وزارة ال�سحة ودون انقطاع.

واأو�سح اأنه يف حال نق�ض اي عاج يف اي 

مركز �سحي يتم اللجوء اىل العاج البديل 

املتوفر من قبل االطباء املعاجلني، كما يتم 

امل�ستودعات  م��ن  ا�ستثنائية  بطلبية  طلبه 

ت��وف��ره يف  ب��ه ح��ال  ت��زوي��ده  ليتم  الرئي�سية 

الرئي�سية. امل�ستودعات 

ت��ل��ك  �����س����رف  ان  اىل  زري�����ق�����ات  ول����ف����ت 

العاجات والعاج البديل يكون من خال 

و���س��ف��ة ط��ب��ي��ة م��ن ال��ط��ب��ي��ب امل��خ��ت�����ض، ملن 

اأمرا�ض  بطاقة  اأو  �سحيا  تاأمينا  يحملون 

م���زم���ن���ة، ويف ح���ال���ة ع�����دم وج������ود ال���ع���اج 

املو�سوف وخ�سو�سا اذا كان من العاجات 

للمري�ض  و�سفه  يتم  ال�سرورية  احلياتية 

املوؤمن �سحيا لي�سرف من القطاع اخلا�ض 

على ح�ساب �سندوق التاأمني ال�سحي.

املخزون اال�سرتاتيجي لاأدوية  ان  واأكد 

متابعة  ب����اأول  اأواًل  وي��ت��م  م��ت��وف��ر،  امل��زم��ن��ة 

امل��خ��زون يف امل�����س��ت��ودع��ات امل��رك��زي��ة، وت��وف��ر 

ج��م��ي��ع االأدوي������ة يف امل�����س��ت��ودع��ات ال��ف��رع��ي��ة 

يف امل��ح��اف��ظ��ات، ك��م��ا ي��ت��م م��ت��اب��ع��ة امل��خ��زون 

الدوائي وامل�ستلزمات الطبية كافة، لتجنب 

اي نق�ض قد يح�سل.

االدوي������ة  ت����وزي����ع  اآل����ي����ة  اأنَّ  اإىل  ول���ف���ت 

امل�ستودعات  هذه  من  الطبية  وامل�ستلزمات 

حمافظات  يف  ال�سحية  امل��راك��ز  جميع  اىل 

يتم  ال��ت��ي  الطلبيات  ح�سب  جت��ري  اململكة 

ب��ع��د حتديثها  امل���راك���ز  ار���س��ال��ه��ا م���ن ه���ذه 

ودرا�سة اعداد املراجعني وادويتهم لتحديد 

الكميات املطلوبة �سهريا.

االنباط- عّمان

جمل�ض  يف  القانونية  اللجنة  واف��ق��ت 

طبي�سات،  اأحمد  العني  برئا�سة  االأعيان 

ع���ل���ى ق�������رار جم���ل�������ض ال�����ن�����واب ب��رف�����ض 

اأعمال  لقانون  امل��ع��دل  القانون  م�سروع 

ال�سرافة.

ج����اء ذل����ك خ����ال اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة، 

البنك  نائب حمافظ  مع  االثنني،  ام�ض 

وامل�ست�سار  ح�سن،  ال�سيخ  ماهر  املركزي 

القانوين يف البنك املركزي جمال جودة، 

و���س��اح��ب ���س��رك��ة ال���ع���اون���ة ل��ل�����س��راف��ة 

العلمي  �سركة  و�ساحب  العاونة،  اأمين 

العلمي. لوؤي  لل�سرافة 
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االنباط- عّمان

�إ�صابة  و890  وف��اة   16 ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

لريتفع  االث��ن��ن،  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 

العدد االإجمايل اإىل 9384 وفاة و731436 �إ�صابة.

392 حالة يف حمافظة  وت��وزع��ت االإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 

العا�سمة عّمان، 128 حالة يف حمافظة اإربد، منها 6 حاالت يف 

الرمثا، 115 حالة يف حمافظة الزرقاء، 61 حالة يف حمافظة 

حمافظة  يف  حالة   39 ال��ك��رك،  حمافظة  يف  حالة   41 البلقاء، 

حمافظة  يف  حالة   25 امل��ف��رق،  حمافظة  يف  حالة   39 العقبة، 

معان، منها 12 حالة يف البرتا، 17 حالة يف حمافظة عجلون، 

15 حالة يف حمافظة جر�س، 9 حاالت يف حمافظة الطفيلة، 9 

حاالت يف حمافظة ماأدبا.

ال��وزراء ووزارة  واأ�سار املوجز االإعالمي ال�سادر عن رئا�سة 

ال�سحة اإىل اأن عدد احلاالت الن�سطة حالّيا و�سل اإىل 10438 

دِخلت اليوم اإىل امل�ست�سفيات 
ُ
حالة، بينما بلغ عدد احلاالت التي اأ

اإج��م��ايل عدد  84 ح��ال��ة، يف ح��ن بلغ  87 ح��ال��ة، فيما غ���ادرت 

احلاالت املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 591 حالة.

بن  اململكة،  يف  للم�ست�سفيات  اال�ستيعابية  ال��ق��درة  وح��ول 

املوجز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت 11 

باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 23 باملئة، 

فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س اال�سطناعي يف االإقليم 

ذاته 18 باملئة.

واأ�ساف اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم الو�سط بلغت 

العناية احلثيثة  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  باملئة، يف حن و�سلت   13

يف االإقليم ذاته اإىل 25 باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة 

التنّف�س اال�سطناعي 10 باملئة.

كما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم اجلنوب 7 باملئة، 

باملئة، فيما   9 العناية احلثيثة  اأ�سّرة  اإ�سغال  بينما بلغت ن�سبة 

بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 

7 باملئة.

يف  ال��ي��وم  �سفاء  ح��ال��ة   855 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

العزل املنزيل وامل�ست�سفيات لي�سل اإجمايل حاالت ال�سفاء اإىل 

711614 حالة.

ال��ي��وم، لي�سبح  اأج��ري  21048 فح�ساً خم��رّي��اً  اأن  واأ���س��اف 

اإج���م���ايل ع���دد ال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء ال��وب��اء 

الفحو�سات  ن�سبة  اأن  اإىل  7139945 فح�ساً، الفتاً  االآن  وحتى 

االإيجابّية لهذا اليوم و�سلت اإىل قرابة 23ر4 باملئة، مقارنة مع 

الن�سبة التي �سجلت يوم اأم�س والتي بلغت 81ر3 باملئة.

االنباط- عمان

اإّن ال��ب��ي��ان  ق���ال ال��ن��ائ��ب خ��ل��ي��ل ع��ط��ي��ة، 

اخل��ت��ام��ي الج��ت��م��اع��ات ال���رمل���ان ال��ع��رب��ي 

اأك�����د دع����م ج���ه���ود ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��د اهلل 

ال����ث����اين يف ال���و����س���اي���ة ال���ه���ا����س���م���ي���ة ع��ل��ى 

بالقد�س  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات 

ال�����س��ري��ف، ورف�����س��ه ك���ل حم�����اوالت ال��ق��وة 

الرعاية  بهذه  امل�سا�س  باالحتالل  القائمة 

والو�ساية، مع تاأكيد ح�سرية ادارة �سوؤون 

امل�سجد االأق�سى واحلرم القد�سي ال�سريف 

بوزارة االوقاف االأردنية.

وك�������ان ع���ط���ي���ة �����س����دد خ������الل اجل��ل�����س��ة 

ال��ط��ارئ��ة ل��ل��رمل��ان ال��ع��رب��ي، ع��ل��ى اه��م��ي��ة 

ال���و����س���اي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، وال�������دور امل��ت��م��ي��ز 

وال�����رائ�����د ال������ذي ي���ق���وم ب����ه ج���الل���ة امل��ل��ك 

ال��ث��اين يف حماية ورع��اي��ة اوق��اف  ع��ب��داهلل 

ال��ق��د���س، واإ�����س����رار ج��الل��ت��ه ع��ل��ى امل��وق��ف 

الق�سية  جت��اه  وال��ث��اب��ت  ال��را���س��خ  االأردين 

الفل�سطينية.

التاريخية  االردن  م��واق��ف  اىل  وا���س��ار 

ب���ق���ي���ادة ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين، 

واخ��ره��ا  الت�سفية  مل�����س��روع��ات  وال��راف�����س��ة 

قيادة  االردن  رف�سها  التي  القرن،  �سفقة 

و�سعبا.

بيانهم  يف  ال���ع���رب  ال��رمل��ان��ي��ون  وا����س���اد 

ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة  االردن  ب��ج��ه��ود  اخل��ت��ام��ي 

الفل�سطينين  االأ�سقاء  مع  ووقوفه  امللك، 

ودع��������م �����س����م����وده����م ب�����وج�����ه امل����م����ار�����س����ات 

االحتالل  قوات  بها  تقوم  التي  االجرامية 

الفل�سطينية  االأرا�����س����ي  يف  اال���س��رائ��ي��ل��ي 

املحتلة.

االنباط- عمان

ت�������راأ��������س وزي���������ر ال���������س����ب����اب حم��م��د 

ال���ن���اب���ل�������س���ي، ع����ر و����س���ائ���ل االت�������س���ال 

احل��دي��ث��ة اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة ال�����س��ب��اب��ي��ة 

املعاونة. الفنية 

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ����س���ادر عن 

االجتماع  ياأتي  االثنن،  ام�س  ال��وزارة 

���س��م��ن اج��ت��م��اع��ات اع��م��ال ال�����دورة 44 

وال���ري���ا����س���ة  ال�������س���ب���اب  وزراء  مل��ج��ل�����س 

التنفيذي  للمكتب   66 والدورة  العرب، 

املعاونة. واللجان 

ال��ب��ي��ان،  بح�سب  االج��ت��م��اع  وح�����س��ر 

اع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة ال�����س��ب��اب��ي��ة واالأم���ان���ة 

الفنية ملجل�س وزارء ال�سباب والريا�سة 

لقطاع  امل�ساعد  العام  واالم��ن  العرب، 

ال�سوؤون االجتماعية هيفا ابو غزالة.

االجتماع  خ��الل  النابل�سي  وت��ط��رق 

ب���ح���ث وم��ن��اق�����س��ة جم���م���وع���ة م��ن  اىل 

�ستنفذها  ال��ت��ي  وال���رام���ج  االن�����س��ط��ة 

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

ل�سباب  ع�سر  ال�����س��اب��ع  ال��ع��وا���س��م  ل��ق��اء 

االأردن  وا�ست�سافة  العربية،  العوا�سم 

“دور  بعنوان  العربي  ال�سباب  ل�سالون 

ال�سباب يف ظل جائحة كورونا”.

اإىل  ت��و���س��ي��ات��ه��ا  ال���ل���ج���ن���ة  ورف����ع����ت 

�سينعقد  ال��ذي  العرب  ال��وزراء  جمل�س 

يوم اخلمي�س املوافق 27 ايار املقبل.

االنباط- االزرق

االأردين  االإم����ارات����ي  امل��خ��ي��م  يف  ب�����داأت   

ال�سورين  لالجئن  ال��ف��ه��ود(  )مريجيب 

ام�س  الزرقاء،  مبحافظة  االأزرق  ق�ساء  يف 

االثنن، املرحلة االأوىل من برنامج تطعيم 

الالجئن �سد كورونا يف املخيمات االأردنية 

بدعم من الهالل االأحمر االإماراتي ورعاية 

اإعطاء  على  ا�ستملت  والتي  ال�سحة،  وزارة 

“�سينوفارم”  ل��ق��اح  م���ن  ج��رع��ة  األ����ف   12

ال�سيني لالجئن ال�سورين.

وق����ال م�����س��اع��د االأم�����ن ال���ع���ام ل�����س��وؤون 

االأوبئة واالأمرا�س ال�سارية الدكتور غازي 

اإن ت��وف��ري ال��ل��ق��اح��ات ل��الج��ئ��ن  ���س��رك�����س 

وزارة  اأول���وي���ات  م��ن  اململكة  يف  ال�����س��وري��ن 

دع��م  االإم��������ارات يف  دور  م��ث��م��ن��ا  ال�����س��ح��ة، 

واإعطائها  اللقاحات  بتوفري  االأردن  جهود 

حماية  وقت  باأ�سرع  املخيمات  يف  لالجئن 

لهم م��ن نقل ال��ع��دوى ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا، 

اجلانبن  بن  احلقيقية  ال�سراكة  م��وؤك��دا 

يف جميع القطاعات خا�سة ال�سحية منها.

كبري  ب�سكل  ي�سهم  الدعم  هذا  اأن  وبن 

يف ح��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع م���ن ان��ت�����س��ار ع���دوى 

فريو�س كورونا، باالإ�سافة اإىل رفع قدرات 

اإىل  والو�سول  العاملة،  ال�سحية  ال��ك��وادر 

اأعداد كافية من اللقاحات لتحقيق املناعة 

املجتمعية.

وق����ال ���س��ف��ري دول����ة االم������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

اإن����ه �سيجري  ال��ب��ل��و���س��ي،  اح��م��د  امل��ت��ح��دة 

ال��الج��ئ��ن  م���ن  االآالآف  ع�����س��رات  ت��ط��ع��ي��م 

االأردن  يف  امل��خ��ي��م��ات  جميع  يف  ال�����س��وري��ن 

ودوليا  اأقليميا  كورونا  جلائحة  للت�سدي 

وتقدمي م�ساعدات اإن�سانية وطبية لالأ�سقاء 

ال�سورين ومبا ي�سهم يف دعم جهود االأردن 

يف الت�سدي للجائحة وتداعياتها.

ووجه ال�سكر لوزارة ال�سحة واإدارة �سوؤون 

ال��الج��ئ��ن واجل��ه��ات وامل��وؤ���س�����س��ات املحلية 

امل��ع��ن��ي��ة ع��ل��ى ج��ه��وده��ا املتمثلة  وال��دول��ي��ة 

ب�سرعة اال�ستجابة وتنظيمها وتعاونها مع 

االماراتي  االأحمر  الهالل  وهيئة  ال�سفارة 

ا�ستعداد  موؤكدا  التطعيم،  برنامج  لتنفيذ 

من  امل�ستهدفن  نطاق  لتو�سيع  اجلانبن 

اللقاحات خا�سة و�سط ال�سرائح ال�سعيفة 

والفئات االأكرث عر�سة لالإ�سابة.

من  متخ�س�سة  ط��ب��ي��ة  ك�����وادر  وق���ام���ت 

باإعطاء  بالبدء  االماراتي  االأحمر  الهالل 

يف  ال�سورين  الالجئن  م��ن  لعدد  اللقاح 

�سحية  وا�سرتاطات  تنظيم  �سمن  املخيم 

ع��ال��ي��ة امل�������س���ت���وى، ف��ي��م��ا اأع������رب ع����دد من 

ل��الأردن  �سكرهم  عن  ال�سورين  الالجئن 

واالإمارات على �سرعة توفري اللقاحات لهم 

حلمايتهم من االإ�سابة بالعدوى.

االنباط- عّمان

وامل��ي��اه يف جمل�س  ال��زراع��ة   بحثت جلنة 

االأع����ي����ان، ب��رئ��ا���س��ة ال��ع��ن ال���دك���ت���ور ع��اك��ف 

نقيب  االثنن،  ام�س  لقائها  خ��الل  الزعبي، 

جت���ار وم�����س��دري اخل�����س��ار وال���ف���واك���ه �سعد 

النقابة ورئي�س جلنة  �سر  واأم��ن  اأب��و حماد، 

ت�سويق  ت��واج��ه  التي  التحديات  امل�سدرين، 

م��ن��ت��ج��ات اخل�������س���ار وال����ف����واك����ه يف ال�����س��وق 

الداخلي واخلارجي للمملكة.

ال��ل��ق��اء ج���اء لدميومة  اإن  ال��زع��ب��ي  وق���ال 

التعاون والت�سارك بن خمتلف اجلهات ذات 

االهتمام امل�سرتك، م�سريا اإىل دور الو�سيط 

اأه��م مف�سل يف  ب�سفتهم  وامل�ستورد  وامل�سدر 

القطاع الزراعي.

وا���س��ت��ع��ر���س اأب����و ح��م��اد اأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات 

ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي ال���ذي يقوم 

على ركائز، هي الو�سيط وامل�سدر وامل�ستورد، 

اأهمية دور الو�سيط يف الت�سويق  اإىل  م�سريا 

وحت�سيل ر�سوم االأم��ان��ة ودع��م امل���زارع، وهو 

يعد وكيال للمزارع مقابل عمولة ت�سل اإىل 

6 باملئة.

واأك���د اأن م��ن ُي��ح��دد االأ���س��ع��ار ه��و العر�س 

اأن االأ�سواق ت�سهد حاليا  اإىل  والطلب، الفًتا 

وهو  بالعر�س،  وزي����ادة  ب��االأ���س��ع��ار  انخفا�سا 

عك�س املرحلة املا�سية، التي �سهدت انخفا�سا 

باأن  االأ�سعار، مو�سحا  على  وزي��ادة  بالعر�س 

الزراعي  القطاع  يعر�س  االأ�سعار  انخفا�س 

اإىل خ�سائر فادحة، ويوؤثر ب�سكل اأو باأخر على 

االقت�ساد االأردين.

ان��خ��ف��ا���س معدل  اأب����و ح��م��اد اإىل  واأ����س���ار 

طن،  األ���ف   400 اإىل  و�سلت  التي  ال�����س��ادرات 

امل��ن��ت��ج االأردين  اإىل ع���دم ق����درة  ع��ازي��ا ذل���ك 

ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ة م���ع ال�����دول امل���ج���اورة ب�سبب 

اإغالق االأ�سواق وارتفاع كلف االنتاج والنقل 

جراء االإغالقات املفرو�سة للحد من انت�سار 

فريو�س كورونا امل�ستجد.

بدور  جهتهم،  من  اللجنة،  اأع�ساء  واأ�ساد 

ب��ي��ع و����س���راء املنتجات  ال��و���س��ي��ط يف م��ع��ادل��ة 

الزراعية، م�سريين اإىل �سرورة عمل لقاءات 

الإيجاد  احلكومة  مع  اللجنة  جتمع  متعددة 

تواجه  التي  ال�سعوبات  بتذليل  تقوم  حلول 

ت�سويق منتجات اخل�سار والفواكه االأردنية.

ويف ن��ه��اي��ة ال���ل���ق���اء، ج����رى االت���ف���اق على 

التحديات  بتقرير خطي عن  اللجنة  تزويد 

للمنتجات  ال��داخ��ل��ي  الت�سويق  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

نقابة  قبل  ت�سديرها،من  واآل��ي��ات  الزراعية 

جتار وم�سدري اخل�سار والفواكه.

االنباط- عمان

مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ح��ة،  وزارة  اأط��ل��ق��ت 

ام�س  الدولية،  للتنمية  االأمريكية  الوكالة 

اقبال  لزيادة  وطنية  توعية  حملة  االثنن، 

تلقي  على  االأردن  يف  واملقيمن  امل��واط��ن��ن 

“باملطعوم  �سعار  حت��ت  ك��وف��ي��د-19  مطعوم 

بحمي حايل وبحميهم”.

وت���ق���دم احل��م��ل��ة م��ع��ل��وم��ات ب��ه��دف رف��ع 

املطعوم  على  احل�سول  اأهمية  حول  الوعي 

امل�ساعفات  م��ن  واأ���س��ره��م  االأف����راد  حلماية 

وتوجه احلملة  كورونا،  اخلطرية لفريو�س 

من�سة  على  الت�سجيل  كيفية  اإىل  اجلمهور 

كوفيد-19 مطعوم 

. www.vaccine.jo 

واأك������د وزي�����ر ال�����س��ح��ة ال���دك���ت���ور ف��را���س 

على  امل��واط��ن��ن  ت�سجيع  اأه��م��ي��ة  ال���ه���واري، 

االأف�سل  ال�سبيل  باعتباره  امل��ط��ع��وم،  تلقى 

امل�ساعفات  من  نحب  ومن  اأنف�سنا  حلماية 

اخلطرية لفريو�س كورونا.

ونوه اإىل اأهمية تعاون الوزارة و�سركائها 

اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  املختلفن، وخا�سة 

التي جتمعها مع الوكالة من خالل م�سروع 

واجلمعية  املجتمعية”  وال�سحة  “التغذية 
االإعالم،  وقنوات  ال�سحية،  للتوعية  امللكية 

ال���ت�������س���دي  ل������ل������وزارة يف  م���ث���م���ن���ا دع���م���ه���م 

للفريو�س.

وت����اأت����ي احل��م��ل��ة يف ���س��ي��اق االإج��������راءات 

كورونا  فريو�س  انت�سار  ملواجهة  احلكومية 

يف جميع حمافظات اململكة، و�سمن اجلهود 

ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا ال�������وزارة ل��ت��وف��ري امل��ط��ع��وم، 

م��ن  ع������دد مم���ك���ن  اأك�������ر  اإىل  وال����و�����س����ول 

�سركائها  م��ع  ال���وزارة  وتعمل  امل�ستفيدين. 

ع��ل��ى ���س��م��ان ح�����س��ول امل��ج��ت��م��ع ك��اف��ة على 

املطعوم  ح��ول  الدقيقة  العلمية  املعلومات 

م���ن خ����الل ال���رتوي���ج ال���س��ت��خ��دام م�����س��ادر 

ال�سائعات  تبادل  لتجنب  املوثوقة  املعلومات 

وت�����س��ت��خ��دم احلملة  امل�����س��ل��ل��ة.  وامل��ع��ل��وم��ات 

و�سائل  جميع  اأ�سابيع  اأربعة  �ست�ستمر  التي 

التوا�سل املرئية وامل�سموعة املتاحة ل�سمان 

امل�ستهدفة،  ال�����س��رائ��ح  ك��اف��ة  اإىل  ال��و���س��ول 

التلفزيون  قنوات  على  اإطالقها  يتم  حيث 

واالإذاع��������ة امل��ح��ل��ي��ة، وم��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل 

االج���ت���م���اع���ي اخل���ا����س���ة ب��������وزارة ال�����س��ح��ة، 

وتنفذ  اخل��ارج��ي��ة.  االإع���الن���ات  اإىل  ا���س��اف��ة 

“التغذية  م�����س��روع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  احل��م��ل��ة 

الوكالة  م��ن  امل��م��ول  املجتمعية”  وال�سحة 

موؤ�س�سة  قبل  من  ينفذ  وال��ذي  االأمريكية، 

مع  وبالتعاون  انرتنا�سونال،  هيلث  فاميلي 

�سريك  ال�سحية  للتوعية  امللكية  اجلمعية 

ال�����وزارة يف ع���دد م��ن احل��م��الت ال��ت��وع��وي��ة 

خا�سة يف ظل اجلائحة.

الصحة: 16 وفاة و890 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

 النائب عطية: تأكيد برلماني عربي على الوصاية الهاشمية

 وزير الشباب يترأس اجتماع اللجنة الشبابية الفنية المعاونة

 بدء حملة تطعيم الالجئين السوريين في المخيم اإلماراتي األردني باألزرق

 زراعة األعيان تبحث تحديات التسويق لمنتجات الخضار والفواكه

 وزارة الصحة تطلق حملة وطنية لزيادة اإلقبال على تلقي مطعوم كورونا

االنباط-عمان

خ���ال���د  م.  ال������زراع������ة  وزي�������ر  ا����س���ت���ق���ب���ل 

احل���ن���ي���ف���ات يف م��ك��ت��ب��ه م����دي����رة امل��ج��ل�����س 

عمان  يف   DRC  - لالجئن  الدمناركي 

ال�سهيدي  فاطمة  ال�سيدة 

التام عر  التعاون  الطرفان على  واكد 

احلنيفات  اك��د  ح��ي��ث   امل�سرتكة  امل�ساريع 

ع��ل��ى �����س����رورة ا���س��ت��ك��م��ال ت��ن��ف��ي��ذ درا����س���ة 

�سمن  االخ�����س��ر  احل���زام  تطوير  امكانية 

انتاج  خ��الل  من  وذل��ك  اجلنوبية  املناطق 

االقت�سادية  القيمة  ذات  املحا�سيل  بع�س 

امل�سافة واملدرة للدخل.

و���س��م��ن خ��ط��ط ا���س��ت��ق��ط��اب م�����س��اري��ع 

امل��ن��ظ��م��ات ل��دع��م م�����س��روع حت��ري��ج اخل��ط 

�سرورة  اىل  احلنيفات  ا�سار  ال�سحراوي 

ال��ه��ام وذل���ك ل�سمان  امل�����س��روع  دع���م ه���ذا 

ا���س��ت��دام��ة امل�����س��روع يف ل��الع��وام  ال��ق��ادم��ة 

مم�����ا ي�������س���م���ن جن����اح����ه واث���������رة ال��ب��ي��ئ��ي 

واالجتماعي .

االنباط- عمان

 بحث وزير املياه والري املهند�س حممد 

اململكة  لدى  الريطانية  وال�سفرية  النجار 

ب��ري��ج��ي��ت ب��راي��ن��د، ام�����س االث���ن���ن، يف مقر 

الوزارة، ابرز اجلهود التي يبذلها قطاع املياه 

ملواجهة خمتلف التحديات وتاأمن املياه من 

خالل تنفيذ م�ساريع مائية م�ستدامة.

وع������ر ال���ن���ج���ار ع����ن ام���ت���ن���ان وت���ق���دي���ر 

احل��ك��وم��ة االردن���ي���ة ل��ل��دع��م ال��ك��ب��ري ال���ذي 

اململكة  امل���ان���ح���ة، وخ��ا���س��ة  ال�����دول  ت��ق��دم��ه 

امل���ت���ح���دة وال�������س���ع���ب ال���ري���ط���اين وال������دول 

اال�ستثنائية  ال��ظ��روف  مل��واج��ه��ة  ال�سديقة 

التي تواجهها اململكة، خا�سة يف قطاع املياه، 

م��وؤك��دا ان اوج���ه ال��ت��ع��اون وال��دع��م امل�ستمر 

املياه  كان له اكر االث��ر يف حت�سن  لقطاع 

واقع اخلدمات املقدمة.

من ناحيتها عرت ال�سفرية الريطانية 

عن اهتمام اململكة املتحدة يف تو�سيع التعاون 

وتقدمي حلول يف جمال ادارة املياه احلديثة، 

موؤكدة دعمها خلطط قطاع املياه يف تنفيذ 

م�ساريع مائية م�ستدامة.

وثمنت ج��ه��ود واجن����ازات ق��ط��اع امل��ي��اه يف 

ال��ت��ع��اط��ي م��ع ال��واق��ع امل��ائ��ي واي��ج��اد حلول 

وال�سرف  املياه  خدمات  حت�سن  يف  مبتكرة 

ال�سحي.

االنباط- اإربد

بالتن�سيق مع  اإربد  ارج��اأت �سركة كهرباء 

التيار  ف�سل  خطة   ، ال��ريم��وك  مياه  �سركة 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي امل��رم��ج امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا وامل��ق��ررة 

ام�س االثنن وبعد غد االأربعاء اىل االأ�سبوع 

املقبل .

املرمج  الف�سل  اإن  لل�سركة  ب��ي��ان  وق���ال 

ال����ذي اأع��ل��ن��ت ال�����س��رك��ة ع��ن��ه ب��ه��دف اج���راء 

امتياز  م��ن��اط��ق  بع�س  يف  و���س��ي��ان��ة  ت��و���س��ع��ة 

ع��م��ل��ه��ا ب���اإق���ل���ي���م ال�������س���م���ال ج�����رى ت��اأج��ي��ل��ه 

لكي ال  الريموك  �سركة مياه  بالتن�سيق مع 

تتاأثر برامج �سخ وتوزيع املياه على مناطق 

املا�سي  اجلمعة  ي��وم  تاأثرت  والتي  االإقليم، 

نتيجة االإنقطاع الطارىء للتيار الكهربائي 

يف اململكة.

االنباط- الدوحة

 بلغ حجم �سادرات القطاع اخلا�س القطري 

العام  من  االأول  الربع  خ��الل  االأردين  لل�سوق 

احلايل قرابة 11 مليون دوالر.

وقال تقرير حديث �سادر عن غرفة جتارة 

و���س��ن��اع��ة ق��ط��ر ام�����س االث���ن���ن، اإن ����س���ادرات 

ال���ق���ط���اع اخل���ا����س ال���ق���ط���ري ل�������الأردن خ��الل 

ال��ع��ام احل����ايل تتميز  اأ���س��ه��ر م��ن  اأول ث��الث��ة 

من  املقابلة  ال��ف��رتة  م��ع  مقارنة  باال�ستقرار، 

العام املا�سي.

الأب��رز اجتاهات  التقرير حتليال  ويت�سمن 

االق��ت�����س��اد ال���ق���ط���ري، ف�����س��ال ع���ن اجت���اه���ات 

ت�سمل  والتي  قطر  لدولة  اخلارجية  التجارة 

للدولة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  لبيانات  حتليال 

اخلا�س  القطاع  وجت���ارة  امل��ا���س��ي،  اآذار  ل�سهر 

من خالل �سهادات املن�ساأ التي ت�سدرها الغرفة 

لل�سركات القطرية لت�سدير ب�سائعها للخارج.

وت�سهد حركة املبادالت التجارية ب�سكل عام 

بن االأردن وقطر، ا�ستقرارا ملحوظا واأحيانا 

انعكا�سات  م��ن  ب��ال��رغ��م  ال��ن��م��و،  بع�س  حت��ق��ق 

التجاري،  التبادل  ن�ساط  على  كورونا  جائحة 

وعلى اقت�ساديات جميع الدول دون ا�ستثناء.

وكان القطاع اخلا�س القطري �سّدر لالأردن 

ري��ال خالل  140 مليون  ب�سائع و�سلعا بقيمة 

�سادرات  معظم  وترتكز   .2020 املا�سي  العام 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال��ق��ط��ري ل��ل�����س��وق االأردين 

حم�س  مثل  املتنوعة،  الكيميائية  امل���واد  على 

ال�سلوفنيك واللوترين وقوالب االملنيوم.

 الحنيفات يستقبل مديرة المجلس 
الدنماركي في االردن 

 وزير المياه والسفيرة البريطانية 
يبحثان التحديات المائية

كهرباء إربد ترجىء الفصل المبرمج في 
مناطق الشمال إلى األسبوع المقبل

 11 مليون دوالر صادرات القطاع الخاص 
القطري لألردن خالل الربع األول من العام

نعم يبقى العراق هو اليد التي مت�سح عن االمة همومها واحزانها، ويبقى االأمل الذي 

يتطلع اإليه ال�سعوب العربية الإحياء هذه االأمة، واالأخذ بيدها لطريق العزة والكرامة، 

ويبقى و�سقيقته اململكة االأردنية الها�سمية البل�سم الذي يداوي جراح اأهلنا يف فل�سطن 

العربية. فالعراق على مدى تاريخه احلديث مل يال جهداً يف مد يد العون لفل�سطن، 

العراقي  اجلي�س  ت�سحيات  ين�سى  فمن  ق�سيته،  هي  فل�سطن  ق�سية  اعترت  ولطاملا 

البا�سل على ثرى فل�سطن الطاهر.

اإج��الاًل  ويقف  اإال  الفل�سطيني،  ال�سعب  عن  العراق  دف��اع  ذكريات  ترتكه  ال  منا  ومن 

واكبارا للجي�س االأردين العربي اال�سيل الذي وقف دفاعاً عن القد�س واالق�سى ليمتزج 

التي  املحبة  الوجدان  �ساكن يف  ويظل  الفل�سطيني،  وال��دم  العراقي  بالدم  االردين  ال��دم 

وحرية  ع��زة  الأج��ل  للت�سحية  وا�ستعداده  الفل�سطيني  لل�سعب  العراقي  ال�سعب  يكنها 

فل�سطن والقد�س ال�سريف.

االأمل موجود يف اأن ينه�س العراق من كبوته ويرجع عراق املجد الذي عرفناه وخرناه 

الفل�سطينية بجديد  العراق للق�سية  الذي يقدمه  الدعم  على مدى عقود طويلة، وما 

فل�سطن،  دول��ة  خارجية  بوزير  ال��ع��راق  خارجية  وزي��ر  جمع  ال��ذي  املهم  باللقاء  وتوثق 

والذي اأعرب فيه وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�س املالكي عن االمتنان العميق لدعم 

اأجراها مع رئي�س  التي  اللقاءات  الكبري يف  امل�ستمر والدائم لفل�سطن، وتفاوؤله  العراق 

العراق وامل�سوؤولن العراقين.

اأن  مفادها  ر�سالة  لتو�سل  ج��اءت  الر�سيد  لبغداد  الفل�سطيني  اخلارجية  وزي��ر  زي��ارة 

الظروف  من  فالرغم  العراقين،  وعقول  قلوب  يف  حا�سرة  م��ازال��ت  فل�سطن  ق�سية 

القا�سية التي مر بها العراق، اإال اأن روح الذود عن فل�سطن حية يف قلب ال�سعب العراقي، 

وكان االإن�سان العراقي ير�سع حب فل�سطن منذ �سغره.

ننتظر اأن يلعب العراق دوره الهام واجلوهري يف الق�سية الفل�سطينية، فوفاوؤه لهذه 

اإيجابي وفعال قد  تاأثري  العادلة ي�سهد له القا�سي وال��داين، ودوره �سيكون له  الق�سية 

يغري امل�سهد ال�سيا�سي الفل�سطيني ب�سورة ملحوظة

خولة كامل الكردي

 ويبقى العراق جميال رغم 
كل شيء

الثالثاء   25 / 5 / 2021
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ق���ال اأم���ن ع���ام ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل�����ش���ؤون ال��ق��د���س عبد 

اململكة  ا�شتقالل  ب��ذك��رى  نحتفل  ونحن  اننا  كنعان  اهلل 

والت�شحيات  ال��دور  ن�شتذكر  فاننا  الها�شمية،  الأردن��ي��ة 

الها�شمية  بقيادتهم  الردن��ي���ن  قدمها  التي  التاريخية 

ال��ق�����ش��ي��ة  م���ق���دم���ت���ه���ا  ال���ق����م���ي���ة ويف  ال���ق�������ش���اي���ا  جت������اه 

القد�س. وج�هرتها  الفل�شطينية 

وما  كان  الفل�شطينية،  الق�شية  عن  الدفاع  ان  وا�شاف 

زال، ركيزة اأ�شا�شية يف نهج النه�شة العربية الكربى التي 

م�روثها  على  وال�شري  عليها  احلفاظ  يف  الأردن  ا�شتمر 

ال��ه��ا���ش��م��ي امل��ط��ال��ب ب����ح���دة ال���ب���الد ال��ع��رب��ي��ة وح��ري��ت��ه��ا 

التاريخية. فل�شطن  فيها  مبا  وا�شتقاللها 

وا�شاف كنعان ام�س الثنن ان امل�قف الردين جت�شد 

ع��رب ال��ت��اري��خ ن��ح��� ف��ل�����ش��ط��ن وال��ق��د���س ب��خ������س ح��روب 

الكرامة  ومعركة  1967م  وع��ام  1948م  ع��ام  عنها  ال��دف��اع 

�شم�د  ودعم  ال�شفتن  وحدة  وقيام  1968م  عام  اخلالدة 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل��ج��الت  جميع  يف  فيها  اأه��ل��ن��ا 

الي�م. حتى  والجتماعية 

وق���ال ان ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل�����ش���ؤون ال��ق��د���س ت���درك اأن 

احل��ف��اظ ع��ل��ى م��ك��ت�����ش��ب��ات ال���ش��ت��ق��الل ت��ت��ط��ل��ب ال���ق���ف 

ال��دوؤوب  والعمل  ال�طن  بناء  يف  الها�شمية  القيادة  خلف 

ر�شيد  ومنعته  الأردن  فق�ة  املجالت،  جميع  يف  لتنميته 

ا����ش���رات���ي���ج���ي ه����ام ل���دع���م الأم������ة وق�������ش���اي���اه���ا، و���ش��ب��ي��ل 

�شروري يف الدفاع عنها وعن ثرواتها يف وجه املخططات 

ال�����ش��ه��ي���ن��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف ه���ي��ة اأم��ت��ن��ا وح�����ش��ارت��ه��ا 

الكربى«. »ا�شرائيل  املرف��س  الزائف  م�شروعها  لن�شاء 

لال�شتقالل   75 ال��� ال��ذك��رى  اأن  ت���ؤك��د  اللجنة  اأن  واك��د 

���ش��اه��د ح���ي ع��ل��ى اأن ال��ق�����ش��ي��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ة وج���ه��رت��ه��ا 

و�شعباً  ق��ي��ادة  ل��الردن  ال�شاغل  ال�شغل  ت��زال  م��ا  ال��ق��د���س، 

ال�شالمية  املقد�شات  على  الها�شمية  ال��شاية  جت�شدها 

وامل�����ش��ي��ح��ي��ة يف ال��ق��د���س مم��ث��ل��ة ب��ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

ال���ث���اين ال����ذي ي���ق���دم ج��م��ي��ع ا���ش��ك��ال ال���دع���م ل��ف��ل�����ش��ط��ن 

الدولية. املحافل  يف  ملفها  ويحمل  والقد�س 

دع��م  �شبيل  ت��ع��م��ل يف  الردن���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ان  وا���ش��اف 

�شم�د اأهلنا يف حي ال�شيخ جراح وامل�شجد الق�شى املبارك 

مدينة  فيها  مب��ا  الفل�شطينية  امل��دن  وجميع  والكنائ�س 

اىل  ا�شافة  ا�شرائيلي،  لعدوان  تعر�شت  التي  الأبية  غزة 

ا���ش��ت��م��رار ال��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة ال���دوؤوب���ة ع��ل��ى امل�����ش��ت���ي��ات كافة 

لالعراف  املخالفة  الهمجية  ال�شرائيلية  الهجمة  ل�قف 

الدولية. والق�انن  والخالق 

ال��ذي  والقلب  ال�شريان  �شيبقى  الأردن  ان  اإىل  ولفت 

دولة  اإقامة  يف  الثابت  احلق  مل�شاندة  العطاء  منه  يتدفق 

على  ال�����ش��رق��ي��ة  ال��ق��د���س  وع��ا���ش��م��ت��ه��ا  امل�شتقلة  فل�شطن 

حدود عام 1967م. واكد كنعان اأن اللجنة ت�ؤكد اأن م�شرية 

الردين  تاريخنا  م��ن  ال�شتفادة  على  حتثنا  ال�شتقالل 

ال�طني والق�مي العريق لنغر�س يف نف��س الأجيال حب 

هذا ال�طن والنتماء اليه والخال�س يف العمل من اأجل 

والقد�س. فل�شطن  وحب  وتقدمه  نه�شته 

االنباط- عمان

امل��ل��ك��ي الأردين  ال��ت���ث��ي��ق  ع��ر���س م��رك��ز 

اليافاوية  الدفاع  الها�شمي تغطية جلريدة 

مبنا�شبة  فل�شطن،  من  ت�شدر  كانت  التي 

وال�شبعن  اخلام�س  اململكة  ا�شتقالل  عيد 

الذي ي�شادف غدا الثالثاء.

اإن جريدة الدفاع اليافاوية  وقال املركز 

اأي���ار   26 ب��ت��اري��خ  ال�����ش��ادر   3369 ال���ع���دد  يف 

�شت �شفحتيها الأوىل والرابعة  1946، خ�شّ

ال�شفحة  ون�����ش��رت  ال���ش��ت��ق��الل،  ل��ت��غ��ط��ي��ة 

واإع��الن  بالبيعة  الحتفال  اأح���داث  الأوىل 

ال�شتقالل يف �شرق الأردن، واعالن �شاحب 

اأن  الها�شمية عبداهلل بن احل�شن  اجلاللة 

واأن  العربية ن�شب عينيه،  ق�شية فل�شطن 

الأردن يعتّز بال�فاء لل�حدة الق�مّية واملُثل 

الرابعة  ال�شفحة  يف  ن�شرت  كما  العربية. 

ف���رح���ة ف��ل�����ش��ط��ن ب����احل����ادث ال�����ش��ع��ي��د يف 

ال�طنية  الهيئات  وا�شراك  اململكة،  تاريخ 

وق��ن��ا���ش��ل ال����دول ال��ع��رب��ي��ة يف م��ه��رج��ان��ات 

ل�شاحب  التهاين  وبرقيات  للملك،  البيعة 

اجلاللة امللك عبداهلل امل�ؤ�ش�س.

االنباط- عمان

قال �شفري دولة قطر يف عمان ال�شيخ �شع�د 

اآل ث���اين ان ال��ع��الق��ات  ب��ن ن��ا���ش��ر ب��ن ج��ا���ش��م 

م��ن��ذ  ����ش���ه���دت  وق���ط���ر  الردن  ب����ن  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

خم�شن  قبل  ال�شفراء  م�شت�ى  على  انطالقها 

كبريا  ومن���اً  تط�راً   1972 عام  وحتديدا  عاماً 

احلكيمة  ال����روؤى  بف�شل  امل���ج���الت،  جميع  يف 

م�شرقة  ���ش���رة  م�شجلة  ال��ب��ل��دي��ن،  ل��ق��ي��ادت��ي 

ونا�شعة يف �شجل العالقات العربية.

ال��ق��ط��ري��ة الأردن����ي����ة  ال���ع���الق���ات  واأك������د ان 

مر�شحة الي�م اىل مزيد من التعاون والتكامل 

امل�����ج�����الت الق���ت�������ش���ادي���ة وال����ش���ت���ث���م���اري���ة  يف 

وال�شيا�شية والع�شكرية ويف خمتلف املجالت.

ورفع ال�شيخ �شع�د بن نا�شر يف كلمة م�شجلة 

ا���ش��ت��ق��الل اململكة  ف��ي��دي��� مب��ن��ا���ش��ب��ة ع��ي��د  ع��رب 

اب��ن احل�شن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  اىل جاللة 

العيد  مبنا�شبة  والتربيك  التهاين  اآيات  اأ�شمى 

اخلام�س وال�شبعن ل�شتقالل اململكة .

ال�����ش��ع��ب الأردين  ال��ق��ط��ري  ال�����ش��ف��ري  وه��ن��اأ 

التي حتققت  الإجنازات  املنا�شبة، مباركا  بهذه 

ق���ي  اأردن  ب��ن��اء  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة يف  ال��ق��ي��ادة  ب��ظ��ل 

عربيا  مرم�قة  مبكانة  يتمتع  ومزدهر  عزيز 

وان�شانيا. ودوليا  واإقليميا 

اأردين  ال�����ف   60 ن���ح����  وج�������د  اىل  واأ������ش�����ار 

يف ب��ل��ده��م ال���ث���اين ق��ط��ر، اإ���ش��اف��ة اىل ت��ن��ام��ي 

ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وت���ب���ادل اخل�����ربات ورغ��ب��ة 

اخلارجية  ال�شيا�شة  ث�ابت  وتناغم  القيادتن 

الرئي�شية  الق�شايا  جت��اه  ال�شقيقن  للبلدين 

وامل�شركة.

ول��ف��ت اىل ان ع��ي��د ال���ش��ت��ق��الل ه���ذا ال��ع��ام 

ي��اأت��ي ب��ال��ت��زام��ن م��ع م��ئ���ي��ة ال��دول��ة الأردن��ي��ة 

والجن������از  ال���ع���راق���ة  م����ن  ع�����ام  »م���ئ���ة  الأوىل 

الأردن  يدخل  ان  اأمله  عن  معربا  والتحدي«، 

املئ�ية الثانية مبزيد من الإجنازات والتط�ر، 

والزده��ار يف  التقدم  اأ�شباب  كل  له  وان يحقق 

ظ��ل ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب��ن 

احل�شن.

االنباط-عمان

ورئي�س جلنة متابعة  الإن�شان  وح��دة حق�ق  بحث مدير 

العبدالالت،  خليل  الدكت�ر  ال����زراء،  رئا�شة  يف  الت��شيات 

ام�س الثنن، خالل اجتماع مع اأع�شاء اللجنة امل�شتجدات 

الت��شيات واملالحظات  الأردن يف تنفيذ  بالتزامات  املتعلقة 

اخلتامية للجان التعاقدية وجمل�س حق�ق الإن�شان، �شمن 

اآلية ال�شتعرا�س الدوري ال�شامل حلق�ق الإن�شان، وتقرير 

املركز ال�طني حلق�ق الإن�شان وامل�ؤ�ش�شات ال�طنية.

امل�ؤ�ش�شات احلك�مية وال�طنية  اأن دور  واأكد العبدالالت 

الروؤية  حتقيق  يف  ال�شامية  امللكية  الت�جيهات  مع  ين�شجم 

مبلف  النه��س  نح�  والبناء  الإجن���ازات  لتعظيم  ال�طنية 

والإقليمية  ال�طنية  امل�شلحة  يخدم  مب��ا  الإن�����ش��ان  حق�ق 

تنفيذ خطاب  تعمل على  اأن احلك�مة  اإىل  واأ�شار  والعاملية. 

التكليف ال�شامي مبتابعة حثيثة من رئي�س ال�زراء والفريق 

ال��������زاري، وال�����رد ع��ل��ى ه���ذا اخل���ط���اب وف���ق خ��ط��ة ���ش��ام��ل��ة، 

امل�ج�دة �شمن م�شادقة  اللتزامات  مع  مل�اءمتها  وال�شعي 

ولفت  الإن�شان.  حلق�ق  الأ�شا�شية  التفاقيات  على  الأردن 

وامل�ؤ�ش�شات  ال�����زارات  وج��ه��ت  احلك�مة  اأن  اإىل  ال��ع��ب��دالت 

احل��ك���م��ي��ة وال���ط��ن��ي��ة اإىل اإن��ف��اذ ال��ت������ش��ي��ات وامل��الح��ظ��ات 

ال��دوري  بال�شتعرا�س  املعني  الفريق  وت��شيات  اخلتامية 

حلق�ق  ال�طني  املركز  وتقرير  الإن�����ش��ان،  حلق�ق  ال�شامل 

ال�شاملة  ال�طنية  اأهداف اخلطة  الإن�شان، مبا ين�شجم مع 

حلق�ق الن�شان لعام 2016 –2025 واإنفاذها من قبل جميع 

اجل��ه��ات ال��ر���ش��م��ي��ة ك��ل ح�����ش��ب اخ��ت�����ش��ا���ش��ه م��ن ت�شريعات 

و�شيا�شات وممار�شات.

ي�����ش��ار اإىل اأن جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة ت������ش��ي��ات ح��ق���ق الإن�����ش��ان 

والأمنية  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات  ال����زارات  من  ع��ددا  ت�شم 

وامل�ؤ�ش�شات ال�طنية ودائرة قا�شي الق�شاة والإعالم، وتنفذ 

الت��شيات ال�شادرة عن الهيئات الدولية بالتن�شيق مع وزارة 

اخلارجية و�ش�ؤون املغربن ومتابعة تنفيذ اخلطة ال�طنية 

ال�شاملة حلق�ق الإن�شان والتقارير ال�طنية

 التوثيق الملكي يعرض جريدة صادرة بمناسبة عيد االستقالل

 السفير القطري: العالقات االردنية القطرية مرشحة
 للمزيد من التعاون

 العبدالالت: التزامات األردن في مجال حقوق اإلنسان
 تحظى باهتمام الدولة

الثالثاء    25  /  5  / 2021

 كنعان: في ذكرى االستقالل نستذكر التضحيات التي 
قدمها االردنيون تجاه القضية الفلسطينية

املحلي

اإمت�شا�س  بتقليل  اإما  الأع�شاب  و  الغذائية  املكمالت  و  الأغذية  بع�س  مع  الأدوي��ة  تتعار�س  قد 

الدواء اأو التاأثري عليه ب�شكل خمتلف.

املكمالت  اأو  الأط��ع��م��ة  بع�س  م��ع  ال���دواء  ت��ن��اول  عند  ال�شيدلين  اأو  الطبيب  ا�شت�شارة  يجب  و 

يحدث  ل  حتى  املختلفة  باأن�اعها  الأع�شاب  اأو  معادن(  و  عنا�شر  و  فيتامينات  )جمم�عة  الغذائية 

و غريها  امت�شا�شه  تقليل  اأو  الدم  تركيزه يف  بزيادة  الدواء  امت�شا�س  على  ت�ؤثر  دوائية  تداخالت 

من التاأثريات ، و تناول الكح�ل قد يتعار�س مع بع�س الأدوية لأن الكح�ل ي�ؤثر يف بع�س العمليات 

احلي�ية للج�شم فيجب ا�شت�شارة الطبيب و ال�شيدلين بحال تناول الدواء مع الأطعمة و الكح�ل 

والأع�شاب و املكمالت الغذائية.

**بع�س الأدوية التي تتعار�س مع الأغذية :

التي حتت�ي على  الأغذية  يتعار�س مع  الدم  لعالج تخرثات  ي�شتخدم  الذي  ال�ارفارين  1(دواء 

فيتامن )k( متل اخل�شراوات ال�رقية ، و يتعار�س مع ال�شاي الأخ�شر و الرمان.

2(اأدوية الك�لي�شرول)Atrovastatin( و بع�س اأدوية ال�شغط)nifedipine( و م�انع 

اجلريب  مع  تناولها  مت  اإذا  تفككها  �شع�بة  ب�شبب  ال��دم  يف  تركيزها  يزيد  الأ�شروجن(  احلمل) 

فروت اأو احلم�شيات.

3( اأدوية عالج ارتفاع ال�شغط و الك�رتيزون مينع تناول العرق�ش��س معها لأنه يزيد من ارتفاع 

�شغط الدم وي�شبب احتبا�س بال�ش�ائل .

4(املميعات كالأ�شربين و ال�ارفارين ين�شح معها بعدم تناول الكركم و الزجنبيل و الأوميجا 3.

5(الديج�ك�شن ين�شح عدم تناوله مع ال�ش�فان و تناوله قبل اأو بعد �شاعتن من تناول الطعام.

مع  اأخذها  عدم  ين�شح  الإلتهاب  م�شادات  من  وغريها  ال�شيربوفل�ك�شا�شن  و  6(الترا�شيكلن 

الأطعمة التي حتت�ي على الكال�شي�م مثل م�شتقات الألبان.

لأنها  ب�شاعة  الأكل  بعد  اأو  �شاعة  بربع  الأكل  قبل  بتناولها  ين�شح  للحم��شة  امل�شادة  7(الأدوي��ة 

ت�ؤثر على ه�شم الربوتينات.

8(بع�س اأدوية ارتفاع ال�شغط ) Captopril( ين�شح معه بالتقليل من تناول الأغذية الغنية 

عدم  يعمل  الذي  الب�تا�شي�م  ن�شبة  من  يزيد  ذلك  لأن  ال�رقية(  اخل�شراوات  )امل���ز،  بالب�تا�شي�م 

انتظام �شربات القلب.

**بع�س التداخالت تك�ن ايجابية:

�شه�لة  على  ي�شاعد  كاحلم�شيات   )C( فيتامن  على  املحت�ية  الأغ��ذي��ة  مع  احلديد  1(ت��ن��اول 

امت�شا�س احلديد، و ين�شح عدم تناول احلديد مع مادة غذائية غنية بالألياف اأو الكال�شي�م لأنها 

تقلل من امت�شا�شه .

الغنية  الأطعمة  تناول  b12 يف اجل�شم فيجب  فيتامن  ن�شبة  تقلل من  ال�شكري  اأدوية  بع�س   )2

النق�س. b12 لتع�ي�س  بفيتامن 

ال��دواء  جرعة  اأخ��ذ  كيفية  يف  ال�شيدلين  اأو  الطبيب  بتعليمات  الإل��ت��زام  املري�س  على  *يجب 

بعد  اأو  �شاعتن  قبل  الأك��ل،  بعد  اأو  قبل  اجلرعة  بتناول  الإل��ت��زام  ه��ذا  يعني  ال��ع��دد(  و   ، )الت�قيت 

Azithromycin( و حتديد الفرة اأي�شا. �شاعتن )كبع�س امل�شادات احلي�ية 

ت�شبب  التي  الق�شايا  اأهم  من  تعد  التي  و  ال�شحية  الق�شية  بهذه  يهتم�ن  ل  املر�شى  من  كثري 

اأو �شبب  اأو فعاليته البطيئة،  م�شاكل �شحية عندهم، فكثريون من ي�شتك�ن من عدم فعالية الدواء 

لهم م�شاكل �شحية اأخرى ،كل هذا يجب اأن يتم مراجعته مع ال�شيدلين حتى ي�شع امل�شكلة و يق�م 

بحلها و اإن مل يتفاداها وجب على املري�س مراجعة الطبيب.

د.حنين عبيدات

التداخالت الدوائية 
الغذائية

 الديحاني :73 اتفاقية تعاون بين 
األردن والكويت تجسد عمق ومتانة 

العالقات بين البلدين 

 النواب يواصل مناقشة مكافحة 
غسل االموال وتمويل االرهاب

 األعيان يحيل معدل ديوان المحاسبة 
إلى لجنة مشتركة

االنباط-عمان 

اململكة  ل���دى  ال��ك���ي��ت  دول���ة  �شفري  ع��رب 

الأردن����ي����ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ال�����ش��ق��ي��ق��ة ال�����ش��ف��ري 

التهاين  اآي���ات  اأ�شمى  ع��ن  ال��دي��ح��اين  ع��زي��ز 

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جلاللة  والتربيكات 

ال�شقيق  الأردين  ول��ل�����ش��ع��ب  احل�����ش��ن  اب���ن 

مب���ن���ا����ش���ب���ة ال���ع���ي���د اخل���ام�������س وال�����ش��ب��ع��ن 

خاللها  حققت  وال��ت��ي  امل��م��ل��ك��ة  لإ���ش��ت��ق��الل 

ب��اأن  ال��ت��ي �شاهمت  ال��ك��ث��ري م��ن الإجن�����ازات 

اإقليماً  املتقدمة  الدول  �شمن  الأردن  تبقى 

ودولياً.

وذك�����ر ال�����ش��ف��ري ال���دي���ح���اين ب�����اأن ت��اري��خ 

ي�شكل  – الأردن����ي����ة  ال��ك���ي��ت��ي��ة  ال���ع���الق���ات 

الأردن  اإ�شتقالل  منذ  وحي�ياً  مهماً  ج��زءاً 

ت�شمنت  حيث   1961 ع��ام  اإىل  يع�د  وال��ذي 

م�����ش��رية ه���ذه ال��ع��الق��ات ال��ع��ط��رة م���اق��ف��اً 

دائماً  وتعاوناً  م�شتمراً  وتن�شيقاً  متطابقة 

اإتفاقية   73 اأكرث من  الت�قيع على  تكلل يف 

ومتانة  ع��م��ق  يج�شد  مم��ا  ت��ف��اه��م  وم��ذك��رة 

ال���ع���الق���ات ب���ن ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��ق��ي��ق��ن ... 

الت�ا�شل  من  دائمة  ج�ش�راً  اإىل  بالإ�شافة 

جعلت  والأردين،  ال��ك���ي��ت��ي  ال�����ش��ع��ب��ن  ب��ن 

وم��ق�����ش��داً  ال��ك���ي��ت��ي  لل�شائح  رغ��ب��ة  الأردن 

يتجاوز  حيث  الأردنية  باجلامعات  للطالب 

عدد الطلبة الك�يتين باجلامعات الأردنية 

ج��م��ي��ع  ل���درا����ش���ة  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب  اآلف   4

العلمية. التخ�ش�شات 

االنباط- عمان

ام�س  جل�شته  يف  ال��ن���اب  جمل�س  وا���ش��ل 

الث����ن����ن ب���رئ���ا����ش���ة امل���ح���ام���ي ع���ب���د امل��ن��ع��م 

الدكت�ر  ال����زراء  رئي�س  وح�ش�ر  ال��ع���دات 

مناق�شة  ال�����زارة،  وهيئة  اخل�����ش��اون��ة  ب�شر 

م�����ش��روع ق���ان����ن م��ك��اف��ح��ة غ�����ش��ل الم�����ال 

ومت�يل الرهاب.

وا���ش��ار ن��ائ��ب حم��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل��رك��زي، 

بانت�شار  املتعلقة  املادة  ان  اىل  ال�شيخ،  ماهر 

اأ�شلحة الدمار ال�شامل، تعني اتخاذ تدابري 

او جهة  ���ش��خ�����س  اي  مل��ن��ع مت����ي���ل  حم����ددة 

م��ت���رط��ة، يف اط���ار ال��ت��زام الردن ب��ق��رارات 

جمل�س المن الدويل ذات ال�شلة، ال�شادرة 

مب����ج���ب ال��ف�����ش��ل ال�������ش���اب���ع مل���ي���ث���اق المم 

املتحدة.

وياأتي القان�ن لتلبية متطلبات اللتزام 

ال��ف��ن��ي ب��امل��ع��اي��ري ال���دول���ي���ة ال�������ش���ادرة عن 

مكافحة  جم��ال  يف  امل���ايل  العمل  جمم�عة 

وانت�شار  الإره����اب  ومت���ي��ل  الأم�����ال  غ�شل 

لنتائج  الت�شلح واملنهجية اخلا�شة بها وفقاً 

ولتجنب  ل���الأردن  امل��ت��ب��ادل  التقييم  عملية 

ملم��س  تقدم  حتقيق  لعدم  ال�شلبية  الآثار 

�شتنعك�س  التي  املعززة  املتابعة  خالل عملية 

على النظام القت�شادي واملايل لها.

و���ش��ه��دت اجل��ل�����ش��ة م�����ش��ادات ب���ن بع�س 

انقطاع  ق�شية  ط���رح  خلفية  ع��ل��ى  ال��ن���اب 

ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ع��ن ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات 

اململكة، حيث او�شح رئي�س املجل�س ان جلنة 

امل��ش�ع  ال��ي���م  �شتبحث  النيابية  ال��ط��اق��ة 

اىل  ت��شياتها  ورف��ع  وخ��رباء،  املعنين  مع 

املجل�س، متهيداً لتخاذ القرار املنا�شب.

االنباط- عمان

واف�����ق جم��ل�����س الأع����ي����ان يف ج��ل�����ش��ت��ه، ام�����س 

الفايز،  في�شل  املجل�س  رئي�س  برئا�شة  الثنن، 

وح�ش�ر هيئة ال�زارة، على اإعادة القان�ن املعدل 

م�شركة  جل��ن��ة  اإىل  امل��ح��ا���ش��ب��ة  دي������ان  ل��ق��ان���ن 

)القان�نية واملالية( ملزيد من الدرا�شة.

خ��الل  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  اآراء  وت��ب��اي��ن��ت 

امل���ن���اق�������ش���ة ح������ل ح�������ش���ان���ة رئ���ي�������س دي������ان 

اقرح  حيث  وزي��ر،  رتبة  ومنحه  املحا�شبة، 

الد�شت�رية  املحكمة  ا�شتفتاء  الأعيان  بع�س 

تعار�س  اآخ��رون عدم  راأى  ذل��ك، فيما  ح�ل 

ذلك  بعد  الت�افق  ليتم  الد�شت�ر،  مع  ذلك 

ع��ل��ى اج����راء م��زي��د م��ن ال��درا���ش��ة واحل����ار 

ب���اإع���ادت���ه اىل جلنة  ال���ق���ان����ن  م������اد  ح�����ل 

م�شركة.



 األردنيون يحتفلون بالعيد الخامس والسبعين الستقالل المملكة اليوم

االنبا- عمان

ب��ف��خ��ر وع����زمي����ة وع�����ط�����اء، و�أم�������ل ن��ح��و 

ُم�����س��ت��ق��ب��ل م�����س��رق، ي��ح��ت��ف��ل �أب���ن���اء �لأ����س���رة 

�لأردن������ّي������ة �ل������و�ح������دة، �ل����ي����وك �ل���ث���اث���اء، 

ل�ستقال  و�ل�سبعني  �خلام�سة  ب��ال��ذك��رى 

ُم�ستذكرين  �ل��ه��ا���س��م��ي��ة،  �لأردن���ي���ة  �مل��م��ل��ك��ة 

و�لنتماء  و�ل��وف��اء  �لت�سحية  معاين  �أ�سمى 

�أعلت من  لوطنهم، مبا حتّقق من منجز�ت 

جالة  بقيادة  مكانته،  م��ن  ور���ّس��خ��ت  �ساأنه 

�مللك عبد�هلل �لثاين.

ويف ه��ذ� �ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي �لأغ����ّر، ُيو��سل 

�لأردنيون م�سرية �لعمل و�لريادة و�لإجناز، 

و�لإ�����س����ر�ر ع��ل��ى �ل��ب��ق��اء من���وذج���اً ل��ل��دول��ة 

تعا�سد  من  قوتها  ت�ستمّد  �لتي  �حل�سارية، 

و�مل��ب��ادئ  �ل��وط��ن��ي��ة،  وث��و�ب��ت��ه  �سعبها  �أب���ن���اء 

و�لقيم �لر��سخة �لتي حملتها ر�سالة �لثورة 

�لعربية �لكربى، �لتي كان �لأردن وما يز�ل 

مبادئها،  وحامل  �ل�سيا�سي  وريثها  و�سيبقى 

ُمتحّملني م�سوؤولياتهم جتاه وطنهم و�لذود 

عن حماه، و�سون مكت�سبات ��ستقاله بعزم 

وثقة و�قتد�ر.

�ملنا�سبة �خلالدة  تتز�من هذه  �إذ  و�ليوم، 

ع����ام على   100 �ل����وط����ن، م���ع م�����رور  خ���ل���ود 

تاأ�سي�س �لدولة �لأردنية، مي�سي �أبناء وبنات 

�ل�سامل  �لإ���س��اح  م�سرية  يف  ُق��دم��اً  �لوطن 

�مللك  �نتهجها جالة  �لتي  و�لتقدم  و�لبناء 

�إىل  و�إر�دة  بعزم  ُمتطّلعني  �لثاين،  عبد�هلل 

�ملزيد من �لعمل و�لعطاء يف جمتمع ت�سوده 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة و�ل��ع��د�ل��ة و�ح�����ر�م حقوق 

�لعتماد  �لقانون، وحتقيق  و�سيادة  �لإن�سان 

على �لذ�ت للوقوف �أمام خمتلف �لتحديات 

وجتاوزها، و�سوًل مل�ستقبل �أف�سل.

وي��وؤّرخ يوم �ل�ستقال يف ذ�ك��رة �لوطن، 

ي���وم���اً م�����س��رق��اً ز�ه���ي���اً ت���ّوج���ت ف��ي��ه م�سرية 

ع�سرينيات  مطلع  منذ  ب��د�أت  وكفاح،  عطاء 

ب��الإمي��ان و�ل��وف��اء  �مل��ا���س��ي، ُم�سّيجة  �ل��ق��رن 

�أب��ن��اء �ل��وط��ن، و�لإ���س��ر�ر على  و�ملحبة ب��ني 

بقدوم  ب�سائرها  لح��ت  �لتي  �حلرية  تن�ّسم 

�لأمري �لعربي �لها�سمي، �ملغفور له عبد�هلل 

ب��ن �حل�����س��ني، ح��ني �ل��ت��ف �لأردن���ي���ون ح��ول 

قيادته لتكون �لبد�ية �ملوؤزرة يف بناء �لدولة 

�سرق  �إمارة  قيام  باإعان  �لأردنية �حلديثة، 

�لأردن، فيما نه�س �لأردنيون مب�سوؤولياتهم 

ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل���س��ت��ق��ال �ل���ت���ام ب��ث��ق��ة و�إمي����ان 

ع��م��ي��ق، ف���ك���ان �ل��ن�����س��ال و�ل���ك���ف���اح يف رح��ل��ة 

�ساحها �ل�سدق و�للتحام بني �أبناء �ل�سعب 

�لأردين �لو�حد، و�سوُل لاعر�ف بالأردن 

دولة م�ستقلة ذ�ت �سيادة يف �لعام 1946.

مير  �ل��ت��ي  �ل�ستثنائية  �ل��ظ��روف  ورغ���م 

ب��ه��ا وط��ن��ن��ا �ل��غ��ايل ج����ر�ء ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 

جميع  ت�����س��ّدر  ق��د  �لأردين  �مل��و�ط��ن  �أن  �إل 

بهذ�  �لإ�سابة  �لوطنية، لتجنيبه  �لأولويات 

�للقاحات  لتاأمني  و�ل�سعي  �ل��ع��امل��ي،  �ل��وب��اء 

�سحته  على  للحفاظ  �ل��ازم��ة  و�لعاجات 

منذ  �مللك  جالة  �أك���ده  م��ا  وه��و  و�سامته، 

�أه��م من  “ما عندي  �لأزم���ة بقوله  ب��د�ي��ات 

�سامة �ملو�طن �لأردين”.

و����س��ت��ن��دت �ل���دول���ة �لأردن���ي���ة ع��ل��ى م��دى 

75 ع��ام��اً، �إىل ق��و�ع��د ر����س��خ��ة يف �لإ���س��اح 

�لآخ��ر  وق��ب��ول  �مل�سرك  و�لعي�س  و�ل��ع��د�ل��ة 

و�لتكاتف و�لعمل، لتحقيق �لتنمية �ل�ساملة 

�ملغفور  �أر�سى  و�لعي�س �لكرمي لأبنائها، كما 

�ملوؤ�س�س  �لأول  ع��ب��د�هلل  �مللك  �هلل،  ب���اإذن  ل��ه 

قو�عد �إن�ساء دولة �ملوؤ�س�سات، �أ�سندها �ملغفور 

له باإذن �هلل �مللك طال بن عبد�هلل بد�ستور 

ح�ساري، ورفع بنيانها وز�د من �ساأنها باين 

نه�سة �لأردن �حلديث، �ملغفور له باإذن �هلل، 

�مللك �حل�سني بن ط��ال، طيب �هلل  جالة 

ثر�هم.

تف�سل  �ل��زم��ان،  من  ون�سف  عقود  �سبعة 

ي��وم��ن��ا ه����ذ� ع���ن ذل����ك �ل���ي���وم �ملُ��ك��ل��ل ب��ال��ع��ز 

�لت�سريعي  �ملجل�س  فيه  �ل��ت��اأم  حني  و�مل��ج��د، 

وُتلي   ،1946 �ل��ع��ام  م��ن  �أي���ار   25 يف  �لأردين 

فيه ن�س �لقر�ر �لتاريخي لإعان ��ستقال 

�ململكة مبا يلي: “حتقيقاً لاأماين �لقومية 

عنها  �أع��رب��ت  �لتي  �لعامة  بالرغبة  وع��م��ًا 

�ملجال�س �لبلدية �لأردنية يف قر�ر�تها �ملُبلغة 

�إىل حقوق  �إىل �ملجل�س �لت�سريعي، و��ستناد�ً 

�لباد �ل�سرعية و�لطبيعية وجهادها �ملديد 

وم��ا ح�سلت عليه م��ن وع��ود وع��ه��ود دولية 

ر���س��م��ي��ة، وب���ن���اء ع��ل��ى م���ا �ق���رح���ه جمل�س 
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عن  �ل��ن��ائ��ب  �لت�سريعي  �ملجل�س  بحث  فقد 

�ل�سعب �لأردين �أمر �إعان ��ستقال �لباد 

�لنظام  �أ�سا�س  على  تاماً  ��ستقاًل  �لأردنية 

�مللكي �لنيابي، مع �لبيعة باملُلك ل�سيد �لباد 

�هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  �مللك  كيانها،  وُموؤ�س�س 

عبد�هلل بن �حل�سني طيب �هلل ثر�ه، لتبقى 

ه���ذه �ل��ل��ح��ظ��ات ع��ال��ق��ة يف ذ�ك����رة �ل��ت��اري��خ، 

ك��م��ح��ط��ات ف��خ��ر و�ع���ت���ز�ز ل مت��ح��و �لأي����ام 

عبريها، و�ستبقى يف �لوجد�ن �أن�سودة وطن 

يتغنى بها �ملخل�سون من �أبنائه وبناته.

ك��م��ا �أل���ق���ى �مل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن �هلل، �مل��ل��ك 

�ليوم، قال  �ملوؤ�س�س خطاباً يف �سبيحة ذلك 

فيه “و�إننا يف مو�جهة �أعباء ملكنا وتعاليم 

���س��رع��ن��ا وم�����ري�ث �أ���س��اف��ن��ا مل��ث��اب��رون على 

و�لتعاون  لبادنا  و�لتمكني  �سعبنا  خدمة 

خلري  وروؤ�سائهم  �لعرب  ملوك  �إخو�ننا  مع 

كما  كلها”،  �لإن�سانية  وجمد  جميعاً  �لعرب 

�سادق �ملغفور له باإذن �هلل على قر�ر �إعان 

�ل�ستقال، ُم�سّدر�ً �أول �إر�دة ملكية �سامية، 

�هلل  على  “ُمتكًا  �لتالية  بالعبارة  ُمو�سحة 

�أو�فق على هذ� �لقر�ر �ساكر�ً ل�سعبي  تعاىل 

و�ثقاً بحكومتي”.

�حتفالت  �ململكة  عّمت  �ل��ي��وم،  ذل��ك  ويف 

جالة  ل��ه  �ملغفور  و�أل��ق��ى  و�سعبية،  ر�سمية 

�لع�سكري  �ل���س��ت��ع��ر����س  يف  �مل��وؤ���س�����س  �مل��ل��ك 

�ل���ذي ج���رى يف م��ط��ار م��ارك��ا و���ُس��ّم��ي فيما 

قال  كلمة  �لأول  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  ق��اع��دة  بعد 

يف  ن���رى  �أن  ي�����س��ّرن��ا  �ل��ب��ا���س��ل  “جي�سنا  فيها 

جم��ال��ك ع��زة �ل��وط��ن و�ل��ق��درة �لقومية يف 

�لدفاع عن �حلوزة و�سيانة �حلق، و�أن تكون 

حت��ّي��ت��ك ل��ن��ا رم����ز�ً ل��ط��اع��ة �جل��ن��دي وفنائه 

و�لقيادة”.  و�لوطن  �لعلم  �ملطلق يف خدمة 

وبتحقيق �ل�ستقال، �أخذت �ململكة �لأردنية 

�لها�سمية دور�ً متقدماً وبارز�ً، عربياً ودولياً 

��ستقالها  ُموظفة  متقدمة،  مكانة  لتتبو�أ 

متني �لعربية و�لإ�سامية، 
ُ
يف �لدفاع عن �لأ

بعيد  و���س��ارك��ت  �ل��ع��ادل��ة،  ق�ساياها  وخ��دم��ة 

�ن�سا�س  ق��م��ة  م��وؤمت��ر  يف  ب��اأي��ام  ��ستقالها 

عام  �أي���ار  م��ن  و�لع�سرين  �لثامن  يف  مب�سر 

.1946

للدولة،  ج��دي��د�ً  د���س��ت��ور�ً  �لأردن  و�أجن���ز 

يف  �لت�سريعي  �ملجل�س  عليه  ���س��ادق  و�ل���ذي 
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�ل�ستقال،  �أول حكومة يف عهد  ت�سكيل  مت 

�أول   1947 �لأول  ت�����س��ري��ن   20 يف  وج�����رت 

�ن��ت��خ��اب��ات ب��رمل��ان��ي��ة ع��ل��ى �أ���س��ا���س �ل��د���س��ت��ور 

�جلديد .

�جل��ي�����س  ���س��ّط��ر   ،1948 ع����ام  ح����رب  ويف 

�أروع بطولت �لت�سحية  �لعربي �مل�سطفوي 

و�لقد�س،  فل�سطني  �ل��دف��اع عن  و�ل��ف��د�ء يف 

وقّدم مئات �ل�سهد�ء على �أر�سها.

جمل�س  و�ف����ق   1948 �ل��ث��اين  ك��ان��ون  ويف 

“�أريحا” �لذي  موؤمتر  ق���ر�ر�ت  على  �لأم��ة 

ن�����ادى ب���ال���وح���دة �لأردن����ي����ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

وت�سّكل �ملجل�س �لنيابي �لأول بعد �لوحدة يف 

وز�رة موّحدة  �أول  ت�سّكلت  ثم   ،1950 ني�سان 

و���س��ادق  �مل��ف��ت��ي،  �سعيد  ب��رئ��ا���س��ة  لل�سفتني 

�ل�سادر  �ل��وح��دة  ق���ر�ر  �مل��وؤ���س�����س على  �مل��ل��ك 

ع��ن �مل��ج��ل�����س ب��ت��اري��خ 24 ن��ي�����س��ان م��ن �ل��ع��ام 

ذ�ت���ه. وب��ق��ي �مل��ل��ك �ملوؤ�س�س ي���ذود ع��ن حمى 

�لأخ��رية من  �للحظات  �لعربية حتى  �لأم��ة 

حياته، �إىل �أن �أقدمت يد غادرة على �غتياله 

�ل��ق��د���س،  �لأق�����س��ى يف  �مل�سجد  ع��ت��ب��ات  ع��ل��ى 

و��ست�سهد، طيب �هلل ثر�ه، يوم �جلمعة يف 20 

متوز 1951 لين�سم �إىل قافلة �ل�سهد�ء �لذين 

وقيمهم  مبادئهم  �سبيل  يف  �أرو�ح��ه��م  بذلو� 

�لأ���س��ي��ل��ة. ويف  �لنبيلة  �ل��ع��رب��ي��ة  وث��و�ب��ت��ه��م 

�لعام 1951، �عتلى جالة �مللك طال عر�س 

�أول �سابط عربي يتخرج من  �ململكة، وكان 

�إذ حتققت  كلية �ساند هري�ست �لربيطانية، 

يف حقبته �إجناز�ت تعزز �ل�ستقال ودعائم 

�أمام  �مل�سوؤولة  �حلرية  على  �لقائم  �ملجتمع 

�لقانون، حيث مت �إ�سد�ر �لد�ستور �لأردين يف 

8 كانون �لثاين 1952، كاأول د�ستور وحدوي 

عربي، حيث ن�ّس على �إعان �رتباط �لأردن 

�لفكر  وجت�سيد  �ل��ع��رب��ي��ة،  ب��الأم��ة  ع�����س��وي��اً 

�ل��ق��وم��ي ل��ل��ث��ورة �ل��ع��رب��ي��ة �ل���ك���ربى، ُم��ل��ّب��ي��اً 

و�ن�سجاما  �لأردين  �ل�سعب  وتطلعات  �آم��ال 

1950، وتنامي  �لعام  مع وحدة �ل�سفتني يف 

�ل�سعور �لوطني و�لوعي �لقومي يف �لوطن 

ق���ر�ر�ً  بعهده  �ململكة  �ت��خ��ذت  كما  �ل��ع��رب��ي. 

يق�سي بجعل �لتعليم �إلز�مياً وجمانياً، فكان 

�لتعليمية فيما  �لنه�سة  �لكبري يف  له �لأثر 

�ل�سمان  �تفاقية  �إب���ر�م  عهده  يف  ومّت  بعد، 

�لدفاع  جمل�س  وتاأليف  �لعربي،  �جلماعي 

�مل�سرك، و�أن�سئ يف عهده ديو�ن �ملحا�سبة.

�مل��ل��ك  ب�����اإذن �هلل،  ل����ه،  �مل��غ��ف��ور  ويف ع��ه��د 

�حل�����س��ني ب���ن ط����ال، ك��ان��ت ه��ن��اك �ل��ع��دي��د 

م��ن �مل��ح��ط��ات �مل��ه��م��ة و�حل��ا���س��م��ة يف ت��اري��خ 

�حل�سني  �مل��ل��ك  �ت��خ��ذ  �إذ  �حل���دي���ث،  �لأردن 

1956 بتعريب قيادة  �لعام  تاريخياً يف  قر�ر�ً 

�جلي�س �لعربي وعزل �جلرن�ل كلوب، حيث 

ك��ان��ت ث��ق��ة �حل�����س��ني – ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه – 

�ملزيد  �لأردنيني على حتّمل  كبرية يف قدرة 

من �مل�سوؤوليات، ومتكينهم من تدبري و�إد�رة 

�سوؤون بادهم باأنف�سهم، ول �سيما يف و�حدة 

من �ملوؤ�س�سات �لعريقة �لتي �أثبتت وطنيتها 

وقدرتها وتفوقها على مد�ر �سنو�ت تاأ�سي�س 

�إلغاء  ذل��ك  ليتبع  �لأردن��ي��ة،  �ل��دول��ة  وتطور 

�ملعاهدة �لربيطانية �لأردنية عام 1957.

وقبيل حرب   1961 ب��ني  �ل��ف��رة  وخ���ال 

حزير�ن 1967، وبعد �أن جتاوز �لأردن فرة 

�لأردين  �لقت�ساد  ب��د�أ  �لأح���د�ث،  بالغة من 

ي�سق طريقه �سمن خطط تنموية مدرو�سة، 

�لأث��ر يف  لها  ك��ان  �لنور �سناعات  ر�أت  حيث 

�لعمال،  من  �لآلف  لع�سر�ت  �لعمل  تاأمني 

�لأع��م��ال  كما ظهر جيل ج��دي��د م��ن رج���ال 

�إىل  �إ�سافة  �حل��رة،  �ملهن  و�أ�سحاب  و�لتجار 

�لأردن���ي���ة،  للجامعة  �لأ���س��ا���س  ح��ج��ر  و���س��ع 

و�إن�����س��اء م�����س��ف��اة �ل���ب���رول يف �ل���زرق���اء ع��ام 

1961، و�إن�ساء قناة �لغور �ل�سرقية عام 1966 

كيلومر�ً،   65 ب��ط��ول  �لأردن  نهر  مب����و�ز�ة 

ف��ي��م��ا ���س��اع��ف م��ي��ن��اء �ل��ع��ق��ب��ة م��ن �سحناته 

قطاع  تطور  عن  ف�سًا  و�ل���و�ردة،  �ل�سادرة 

�لنقل �جلوي و�ل�سياحة.

�جل����ه����ود  �أّدت   1967 ح��������رب  وب�����ع�����د 

�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �لأردن����ي����ة ب��ق��ي��ادة �ل���ر�ح���ل 

رقم  �لأمم��ي  �ل��ق��ر�ر  ��ست�سد�ر  �إىل  �لكبري، 
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و��ستمل على معادلة �ن�سحاب �سامل مقابل 

���س��ام ���س��ام��ل و�لع�����ر�ف ب��ح��ق �جل��م��ي��ع يف 

�لعي�س ب�سام يف �ملنطقة.

�لعربي  �جل��ي�����س  ���س��ّج��ل   1968 �ل��ع��ام  ويف 

م��ع��اين  و�أ���س��م��ى  �ل��ب��ط��ولت  �أروع  �لأردين 

�إذ متّكن  �ل��ف��د�ء و�ل���ذود عن حمى �ل��وط��ن، 

هذ� �جلي�س �لعربي �مل�سطفوي، من �إحلاق 

�لإ�سر�ئيلي يف معركة  باجلي�س  �أول هزمية 

�لكر�مة �خلالدة، و�لتي رف�س �مللك �حل�سني 

�آخر  �ن�سحاب  فيها حتى  �لنار  �إط��اق  وقف 

جندي �إ�سر�ئيلي من �لأر��سي �لأردنية.

ق�����ر�ر�ً  �لأردن  �ت���خ���ذ   ،1988 �ل���ع���ام  ويف 

مع  و�لإد�ري  �ل���ق���ان���وين  �لرت����ب����اط  ب��ف��ك 

�لقمة  تو�سيات  على  بناء  �لغربية،  �ل�سفة 

�لعربية يف �لرباط، لتكون منظمة �لتحرير 

�لفل�سطينية ممثا �سرعيا ووحيد� لل�سعب 

�لأردن  ��ستمر  ذ�ته  �لوقت  �لفل�سطيني، ويف 

بو�جباته �لقومية ��ستناد�ً �إىل ثو�بته وروؤى 

قيادته �لها�سمية، خا�سة يف رعاية �ملقد�سات 

�لإ�سامية و�مل�سيحية �لتي ت�سكن �لوجد�ن 

�لها�سمي.

نيابية  �نتخابات  �أول   1989 �لعام  و�سهد 

بعد قر�ر فك �لرتباط، و��ستوؤنفت �مل�سرية 

�لدميقر�طية.

وكان �ل�سابع من �سباط 1999، يوم حزن 

و�أم���ل عند �لأردن���ي���ني، �ل��ذي��ن �أ���س��م��وه بيوم 

�حل�سني  للملك  �ل���وف���اء  و�ل��ب��ي��ع��ة،  �ل���وف���اء 

باين �لأردن �حلديث، و�لبيعة جلالة �مللك 

�لعر�س  وري��ث  �حل�سني  �ب��ن  �لثاين  عبد�هلل 

�ل��ه��ا���س��م��ي وم���ع���زز �لإجن������از وح���ام���ي حمى 

�لأردن.

وبهذ� �لتاريخ، ت�سّلم جالة �مللك عبد�هلل 

للمملكة  ملكاً  �لد�ستورية،  �سلطاته  �لثاين 

�لأردن���ي���ة �ل��ه��ا���س��م��ي��ة، ح��ي��ث ت���وىل جالته 

م�سوؤولياته جتاه �سعبه �لذي �عتربه عائلته، 

�ملتكئ  �ل�سباب  وحيوية  حما�سة  بني  مو�ئماً 

على �لعلم و�لثقافة و�حلد�ثة، وبني �حلكمة 

�لعلمية  �خل��رب�ت  �سقلتها  �لتي  و�لأ���س��ال��ة 

و�لعملية.

وي���وؤم���ن ج��ال��ة �مل��ل��ك، ك��م��ا �آم����ن و�ل���ده 

و�أج����������د�ده ط���ي���ب �هلل ث����ر�ه����م، ب������اأن ث����روة 

و�أنه �ملحرك  �ملو�طن،  �لأردن �حلقيقية هي 

هدفها  وه��و  و�لتقدم،  �لتنمية  يف  �لرئي�سي 

وحم����وره����ا، ك��م��ا ي���وؤك���د ج��ال��ت��ه ����س���رورة 

�ل���س��ت��ث��م��ار يف �مل���و�ط���ن م��ن خ���ال تطوير 

وم�ستوياته،  م��ر�ح��ل��ه  خمتلف  يف  �لتعليم 

�لهادفة،  و�ل�سر�تيجيات  �لرب�مج  وو�سع 

لتزويده باملعرفة و�ملهارة و�خلربة للدخول 

�إىل �سوق �لعمل.

كما تتمثل �أولويات جالة �مللك عبد�هلل 

�مل��و�ط��ن،  م�����س��ت��وى معي�سة  رف���ع  �ل��ث��اين يف 

له،  �ملقدمة  �خل��دم��ات  مب�ستوى  و�لرت��ق��اء 

مبد�أ  تكري�س  �أهمية  جالته،  يوؤكد  مثلما 

�ل�سفافية و�مل�ساءلة و�سيادة �لقانون وحتقيق 

منظومة  وتعزيز  �لفر�س  وتكافوؤ  �لعد�لة 

�أهمية  على  دوم��اً  وي�سدد  �لف�ساد،  مكافحة 

�لتعاون و�لتن�سيق بني جميع �ملوؤ�س�سات.

وم�����ن خ�����ال ج����ه����ود ُم���ك���ّث���ف���ة ودوؤوب��������ة 

و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �ملجالت  مبختلف 

و�لج��ت��م��اع��ي��ة وع���ل���ى خم��ت��ل��ف �مل�����س��ت��وي��ات 

جالة  يعمل  و�لدولية،  و�لإقليمية  �ملحلية 

�مللك على حتقيق �لأف�سل للمو�طن �لأردين 

ومل�ستوى دخله ومعي�سته، كما يبذل جالته 

�ل�سمحة  �ملفاهيم  تو�سيح  يف  كبرية  جهود�ً 

�لتي ينطلق منها �لدين �لإ�سامي �حلنيف، 

من  م�ساعيه  جالته  مو��سلة  ج��ان��ب  �إىل 

�ملنطقة،  �لأم��ن و�ل�ستقر�ر يف  �أج��ل حتقيق 

وتعزيز �آفاق �لتعاون مع دول �لعامل.

�لد�ستورية،  م�سوؤولياته  ت�سّلمه  وم��ن��ذ 

�إث����ر�ء �ملمار�سة  ح��ر���س ج��ال��ة �مل��ل��ك ع��ل��ى 

�لدميقر�طية �ملتجذرة يف �لوجد�ن �لأردين، 

وتو�سيع �أدو�ر �ل�سلطة �لت�سريعية و�لرتقاء 

ب��ه��ا ك��رك��ن �أ���س��ا���س يف �ل��ب��ن��اء �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 

منذ  �لأردن  �سهد  حيث  �لأردن���ي���ة،  ل��ل��دول��ة 

ت����ويل ج��ال��ت��ه م��ق��ال��ي��د �حل���ك���م، خ��ط��و�ت 

�إ�ساحية كبرية قادها جالته.

ويف �إط�����ار �ل��ن��ه��ج �ل��ت��و����س��ل��ي جل��ال��ت��ه، 

ي��ح��ر���س ج��ال��ة �مل��ل��ك ع��ل��ى زي����ارة �ل��ع��دي��د 

فيها،  �ملو�طنني  ولقاء  �ململكة،  مناطق  من 

بيت  �لها�سمي،  �مللكي  �ل��دي��و�ن  ي�سهد  فيما 

�لأردنيني جميعاً، لقاء�ت عديدة مع ممثلي 

خمتلف  من  و�لر�سمية  �ل�سعبية  �لفاعليات 

�ملحافظات و�لقطاعات، ترّكز مبجملها على 

�سبل حت�سني وتطوير �لأو�ساع �لقت�سادية 

هذه  عك�ست  حيث  للمو�طنني،  و�ملعي�سية 

�ل���ل���ق���اء�ت ت��رك��ي��ز ج��ال��ت��ه ع��ل��ى �ل���س��ت��م��اع 

ومقرحات  و�حتياجات  هموم  �إىل  مبا�سرة 

�ملو�طنني.

وجت���ّل���ت �جل���ه���ود �مل��ل��ك��ي��ة ع���رب �له��ت��م��ام 

مب��ع��اجل��ة ق�����س��اي��ا �ل�������س���اأن �ل��وط��ن��ي �ل��ع��ام، 

�لإ�سابة  خطر  �لأردنيني  لتجنيب  و�ل�سعي 

�سامتهم،  على  و�حلفاظ  كورونا  بفريو�س 

ح��ي��ث ي��ت��اب��ع ج��ال��ة �مل��ل��ك ت��ف��ا���س��ي��ل �إد�رة 

�آخر  على  ُمّطلعاً  بد�يتها،  منذ  �لأزم��ة  هذه 

�مل�ستجد�ت يف ه��ذ� �لإط���ار، وي��درك حاجات 

خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات وي���وّج���ه ج��ال��ت��ه �إىل 

تاأمينها.

ورغم �لظروف �ل�ستثنائية، فقد حر�س 

جالة �مللك على �سمان تنفيذ �ل�ستحقاقات 

�إج����ر�ء   2020 �ل��ع��ام  ���س��ه��د  �إذ  �ل��د���س��ت��وري��ة، 

�لتا�سع  �لنو�ب  ملجل�س  �لنيابية  �لنتخابات 

ع�سر يف ت�سرين �لثاين �ملا�سي.

ولأن ثروة �لأردن �حلقيقية باأبنائه، يقع 

�هتمامات جالة  لب  �لأردين يف �سُ �ل�سباب 

كما  وم�ساندته،  برعايته  وي��ح��ظ��ون  �مل��ل��ك، 

على �سرورة حتفيزهم  دوم��اً  يوؤكد جالته 

ومت��ك��ي��ن��ه��م م��ن خ���ال �ح��ت�����س��ان �أف��ك��اره��م 

م�ساريع  �إىل  ل��ت��ت��ح��ول  م�����س��اري��ع��ه��م،  ودع����م 

�إنتاجية مدّرة للدخل وذ�ت قيمة �قت�سادية، 

حيث تقوم روؤي��ة جالته على �ل�ستثمار يف 

�لإن�سان �لأردين �ملبدع و�ملتميز بعطائه.

وت��ن��ط��ل��ق روؤي����ة ج��ال��ة �مل��ل��ك يف �إح���د�ث 

تبني  م��ن  �مل�ستد�مة،  �لقت�سادية  �لتنمية 

م���و�ط���ن �ل���ق���وة يف �مل��ج��ت��م��ع، ع��ل��ى �أ���س��ا���س 

�لل���ت���ز�م ب��ال��ق��ي��م و�ل��ب��ن��اء ع��ل��ى �لإجن�����از�ت 

و��ستغالها،  �ملتاحة  �لفر�س  نحو  و�ل�سعي 

�قت�ساد  وبناء  �ل�ساملة  �لتنمية  حتقيق  لأن 

ق������وي، ي���ع���ت���م���د�ن ع���ل���ى �مل��������و�رد �ل��ب�����س��ري��ة 

يف  ي�سهم  مب��ا  و�ل��ت��دري��ب،  بالعلم  �ملت�سلحة 

وبالعمل  وع��زمي��ة،  بهمة  �لتحديات  جت��اوز 

�جلاد �ملخل�س لتحقيق خمتلف �لطموحات.

ويف �سياق �لتمكني �لجتماعي للجمعيات 

و�لأيتام  بامل�سنني  ٌتعنى  �لتي  �لرعاية  ودور 

و�لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة يف خمتلف مناطق 

بتقدمي  �مللكية  �لتوجيهات  ج��اءت  �ململكة، 

�ل����دع����م �مل������ايل �مل���ب���ا����س���ر ل���ه���ذه �جل��م��ع��ي��ات 

ورفدها مبا حتتاجه من جتهيز�ت، لتتمكن 

تقدمي  يف  و�ل�ستمر�ر  مبهامها  �لقيام  من 

بنوعية  و�لرت��ق��اء  �ل��ف��ئ��ات،  لهذه  خدماتها 

هذه �خلدمات.

عهد  يف  �مل���ر�أة  بو�قع  �لنهو�س  �سهد  كما 

على  قدرتها  وتكري�س  وم�ساركتها،  جالته 

نوعية  خ��ط��و�ت  ح��ق��وق��ه��ا،  جميع  مم��ار���س��ة 

خا�سة ت�ستهدف تفعيل م�ساركتها يف �حلياة 

�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة و�ل���ع���ام���ة، �إىل ج���ان���ب �ه��ت��م��ام 

ج��ال��ت��ه ب�����س��ن �ل��ت�����س��ري��ع��ات �ل���ازم���ة �لتي 

يف  منقو�س  غري  كامًا  دور�ً  للمر�أة  توؤّمن 

�حلياة �لجتماعية و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية 

يف �ململكة.

و���س��ه��د �ل��ق�����س��اء ُج��م��ل��ة م���ن �ل��ت��ط��ور�ت 

�لإ���س��اح��ي��ة �مل��ه��م��ة يف ع��ه��د ج��ال��ة �مل��ل��ك، 

�ل��ن��زي��ه  �ل��ق�����س��اء  دور  ت��ع��زي��ز  �أ���س��ه��م��ت يف 

و�ل���ع���ادل، ح��ي��ث ي��وؤك��د ج��ال��ت��ه دوم����اً على 

�لعد�لة  تر�سيخ  يف  ودوره  �لق�ساء  �أه��م��ي��ة 

و���س��ي��ادة �ل��ق��ان��ون وم��ك��اف��ح��ة جميع �أ���س��ك��ال 

�ل��ف�����س��اد وح��م��اي��ة �مل��ج��ت��م��ع وت��ع��زي��ز �لنهج 

�لإ�ساحي، �إىل جانب حر�س جالته على 

دعم �جلهاز �لق�سائي و��ستقاليته وتعزيز 

ل�سمان  �ملوؤهلة  بالكفاء�ت  ورف��ده  �إمكاناته 

�لقيام مبهامه وو�جباته على �أكمل وجه.

�لأردن��ي��ة  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  �سعيد  وع��ل��ى 

- �جل��ي�����س �ل���ع���رب���ي، و�لأج����ه����زة �لأم���ن���ي���ة، 

للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  �مل��ل��ك،  ي��ويل جالة 

�مل�سلحة- �جلي�س �لعربي و�لأجهزة �لأمنية، 

هذه  تكون  �أن  على  ويحر�س  �هتمامه،  ُجل 

�مل��وؤ���س�����س��ات يف �ل��ط��ل��ي��ع��ة �إع��������د�د�ً وت��دري��ب��اً 

�لوطن  حماية  على  ق��ادرة  لتكون  وتاأهيًا، 

�أك��م��ل  ع��ل��ى  مب��ه��ام��ه��ا  و�ل��ق��ي��ام  ومكت�سباته 

منت�سبيها  �أو�ساع  حت�سني  �إىل  �إ�سافة  وجه، 

�لعاملني و�ملتقاعدين.

�لأردن و�رث  ب���اأن  �مل��ل��ك  وي��وؤم��ن ج��ال��ة 

ر���س��ال��ة �ل���ث���ورة �ل��ع��رب��ي��ة �ل���ك���ربى، ول��ذل��ك 

يجب �أن يظل �لأكرث �نتماء لأمتيه �لعربية 

�لتن�سيق  على  و�لأك��رث حر�ساً  و�لإ�سامية، 

م��ع �لأ���س��ق��اء �ل��ع��رب و�ل��ق��ي��ام ب��و�ج��ب��ه جتاه 

�لق�سية  ر�أ����س���ه���ا  وع��ل��ى  �لأم����ت����ني،  ق�����س��اي��ا 

�لفل�سطينية.

وك���ّر����س ج��ال��ة �مل��ل��ك ج���ه���وده �ل���دوؤوب���ة 

مركزية  على  للتاأكيد  �لفاعلة  �ل���دول  م��ع 

�ل��ق�����س��ي��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، و�����س����رورة �إن���ه���اء 

�ل�������س���ر�ع �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي وف��ق 

�إق��ام��ة �لدولة  ح��ل �ل��دول��ت��ني، ومب��ا ي�سمن 

�لر�بع  خطوط  على  �مل�ستقلة  �لفل�سطينية 

�لقد�س  وعا�سمتها   1967 ع��ام  حزير�ن  من 

�ل�����س��رق��ي��ة، وه���ي ج��ه��ود ت��ر�ف��ق��ت م���ع دع��م 

ملكي متو��سل لاأ�سقاء �لفل�سطينيني على 

�ل�سعيد �ل�سيا�سي و�لإن�ساين.

وت�سّدرت �لأحد�ث �لأخرية �لتي �سهدتها 

�ل���ق���د����س وح����ي �ل�����س��ي��خ ج������ر�ح، و�ل����ع����دو�ن 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ع��ل��ى غ���زة، �ه��ت��م��ام��ات جالة 

�لت�����س��الت  م���ن  �سل�سلة  ق���اد  �ل����ذي  �مل���ل���ك، 

�سبيل  يف  �ملكّثفة  �لدبلوما�سية  و�حل��ر�ك��ات 

وحث  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  عن  �لظلم  رف��ع 

�مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل ع��ل��ى حت��م��ل م�����س��وؤول��ي��ات��ه 

و�ل��ت��ح��رك ب�سكل ف��اع��ل ل��وق��ف �لن��ت��ه��اك��ات 

�لإ�سر�ئيلية يف �لقد�س وغزة .

وي����ب����ذل ج���ال���ة �مل���ل���ك ج�����ه�����ود�ً ك��ب��رية 

للمقد�سات  ور�ع��ي��اً  وحامياً  و�سياً  باعتباره 

�ل�سريف،  �لقد�س  يف  و�مل�سيحية  �لإ�سامية 

هذه  على  �لها�سمية  �لو�ساية  منطلق  م��ن 

�لعربية  هويتها  على  للحفاظ  �مل��ق��د���س��ات، 

ودع��م  و�مل�سيحية،  �لإ�سامية  ومقد�ساتها 

وت��ث��ب��ي��ت ���س��ك��ان��ه��ا، م�����س��ل��م��ني وم�����س��ي��ح��ي��ني، 

و�ل��ت�����س��دي ل��ك��ل �لإج�������ر�ء�ت �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

�لأحادية �لتي ت�ستهدف تغيري هوية �ملدينة 

وعروبتها.

كل  �مللك،  جالة  بقيادة  �لأردن  وُيوّظف 

طاقاته و�إمكاناته للت�سدي ملخاطر �لتطرف 

و�لإرهاب، وخا�سة من خال �ملبادر�ت �لتي 

ت��ه��دف �إىل ت��ع��زي��ز �حل����و�ر ب��ني �ل��دي��ان��ات، 

و�مل���ذ�ه���ب، و�حل�������س���ار�ت �مل��خ��ت��ل��ف��ة وت��ب��ي��ان 

�لإ�سامي  للدين  �حلقيقي  �لنا�سع  �لوجه 

�لعظيمة، ومنها  �ل�سمحة  �حلنيف ور�سالته 

ر���س��ال��ة ع��ّم��ان وكلمة ���س��و�ء و�أ���س��ب��وع �ل��وئ��ام 

�لعاملي بني �لأدي��ان، وغريها من �مل�ساهمات 

�لإقليمي  �مل�ستويني  على  �لفاعلة  �لأردن��ي��ة 

و�لدويل .

مبكانة  جالته،  بقيادة  �لأردن،  ويحظى 

�ملعتدلة  �ل�سيا�سات  نتيجة  دول��ي��اً،  متميزة 

�إز�ء  �مل���ل���ك  �ل���و�ق���ع���ي���ة جل���ال���ة  و�ل�����روؤي�����ة 

�لق�سايا �لإقليمية و�لدولية، �إىل جانب دور 

جالته �ملحوري بالتعامل مع هذه �لق�سايا، 

�لأم���ن  وت��ع��زي��ز  �ل�����س��ام  وج���ه���وده لتحقيق 

و�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل.

�لأردن  ُي��ث��ب��ت  �ل����س���ت���ق���ال،  ذك�����رى  ويف 

�ل��ه��ا���س��م��ي��ة ووع�����ي �سعبه  ب��ح��ك��م��ة ق��ي��ادت��ه 

ع��ل��ى درب و����س��ح نحو  �أن���ه ي�سري  �ل��ع��ظ��ي��م، 

ب��ه من  ي��ح��ي��ط  م��ا  �مل�����س��رق، رغ���م  �مل�ستقبل 

�أزمات وما يو�جهه من حتديات، عرب �إميانه 

�لتحديات  هذه  حتويل  على  بقدرته  �ملطلق 

و�مل�����س��ي  ����س��ت��غ��ال��ه��ا،  ف���ر����س مي���ك���ن  �إىل 

�أف�سل  م�ستقبل  حتقيق  نحو  وثبات  بتقدم 

باملجالت كاّفة.
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  االنباط-عمان

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

اململكة  ا�للسللتللقللال  اأن  اجلللغللبللر،  فتحي  املللهللنللد�للس 

امل�ؤ�س�سات  دولللة  لبناء  الأ�سا�سية  النطاقة  �سكل 

وبخا�سة  القطاعات  خمتلف  وتط�ير  والللقللانلل�ن 

ال�سناعة.

وقال املهند�س اجلغبر يف بيان، ام�س الثنني، 

مبنا�سبة ذكرى عيد ال�ستقال التي ت�سادف الي�م 

الثاثاء، اإن القطاع ال�سناعي متكن باإرادة وعزمية 

وت�جيهات  طم�حات  ترجمة  مللن  فيه  العاملني 

جالة امللك عبداهلل الثاين وحتقيق الجنللاز، ما 

جعل �سادرات ال�سناعة ت�سل اإىل 138 دولة ح�ل 

�سن�يا،  دولر  مليارات   7 جتللاوزت  وبقيمة  العامل 

عن�انا  اأ�سبح  الأردن”  يف  “�سنع  �سعار  اأن  مبينا 

للج�دة يف كثر من الدول.

بلللاأن �سناعة عللمللان ت�سعى مللن خال  واأو�للسللح 

ال�سرتاتيجية اجلديدة حلملة “�سنع يف الأردن” 

اإىل زيادة ال�سادرات الأردنية، وبخا�سة اأن تقريرا 

ملللركللز الللتللجللارة الللدوللليللة بللني اأنللله يف حلللال متكنت 

اللل�للسللنللاعللات الأردنللليلللة مللن ال�للسللتللفللادة مللن فر�س 

والبالغة  حاليا،  امل�ستغلة  وغر  املتاحة  الت�سدير 

قيمتها 5ر4 مليار دولر، فاإنها �ستك�ن قادرة على 

ت�فر 130 األف فر�سة عمل لاأردنيني، منها 34 

األفا للن�ساء.

واأ�سار اجلغبر اإىل اأن تكرمي القيادة الها�سمية 

وتقديرها لاأيدي العاملة املنتجة واملط�رة على 

مدى العق�د املا�سية، انعك�س على عدد العاملني يف 

القطاع ال�سناعي، الذي يتجاوز حاليا ربع ملي�ن 

عامل وعاملة غالبيتهم من الأردنيني.

ذات  ال�سناعي  بالقطاع  العمالة  اأن  اإىل  ولفت 

كللفللاءة وتللدريللب علللال، بفعل تللراكللم اخللللرات من 

جانب، وللتط�ر التكن�ل�جي الذي ي�سهده القطاع 

ال�سناعي،  القطاع  متكن  حيث  اآخلللر،  جانب  مللن 

ورغم الظروف ال�سعبة التي �سهدتها اململكة العام 

األف   15 املا�سي جللراء جائحة ك�رونا، من ت�فر 

فر�سة عمل جديدة.

اأن اجنلللازات ال�سناعة ما كانت  واأكللد اجلغبر 

تتحقق ل�ل حتفيز القيادة الها�سمية لروح الريادة 

والبتكار، وتركيز جالة امللك ومنذ ت�سلم �سلطاته 

وتلل�زيللع  القللتلل�للسللاديللة  التنمية  على  الللد�للسللتلل�ريللة، 

مكا�سبها على عم�م املحافظات، اإ�سافة اإىل نعمتي 

الأمن وال�ستقرار.

ال�سناعي، وه� ي�سارك  القطاع  اأن  و�سدد على 

ال�طن احتفالته بعيد ا�ستقاله، ي�ؤكد ا�ستمراره 

التقدم  ملل�للسللرة  لتعزيز  اأقلل�للسللى اجلللهلل�د  بلللذل  يف 

وروؤى  مبادرات  مع  بفاعلية  والتجاوب  واحلداثة 

جالة امللك الهادفة اإىل تق�ية القت�ساد ال�طني 

اأف�سل  حياة  وت�فر  املعي�سة  م�ست�يات  وحت�سني 

للم�اطنني.

االنباط-عمان

بللحللث وزيللللر الللعللمللل يلل��للسللف اللل�للسللمللايل خللال 

عمان  يف  الكندية  ال�سفرة  الثنني  ام�س  لقائه 

دونيكا ب�تي، التعاون يف املجالت املتعلقة ب�س�ؤون 

العمل.

الأردن  حر�س  اللقاء  خللال  ال�سمايل  واأكلللد 

على ت�ثيق اوا�سر التعاون امل�سرتك بني البلدين 

م�ؤ�س�سة  عمل  تط�ير  ول�سيما  املللجللال،  هللذا  يف 

املهنية  املللهللارات  وتنمية  وهيئة  املهني  التدريب 

والتقنية.

�سبل  تعزيز  اإىل  تتطلع  اللللل�زارة  اأن  واأ�للسللاف 

اللللتلللعلللاون بلللني الللبلللللديللن اللل�للسللديللقللني ملللن اأجلللل 

حتقيق �سراكة حقيقية وال�ستفادة من اخلرات 

اجلانبني  بني  التن�سيق  اأهمية  ملل�ؤكللداً  الكندية، 

بللرامللج  بخ�س��س  الللتللعللاون  اأولللل�يلللات  لتحديد 

التدريب املهني وتط�ير املهارات املهنية والتقنية.

ملللن جللانللبللهللا اأعللللربللللت اللل�للسللفللرة بللل�تلللي عن 

تقديرها واعتزازها مب�ست�ى العاقات الأردنية 

الللكللنللديللة يف خمللتلللللف املللللجللللالت، خلل�للسلل��للسللاً يف 

جمللللالت الللعللمللل واللللتلللدريلللب املللهللنللي، و�لللسلللرورة 

تنمية وتعزيز هذه العاقات مبا يخدم امل�سالح 

امل�سرتكة لل�سعبني ال�سديقني.

  االنباط-عمان

اأكد رئي�س جمل�س مف��سي هيئة تنظيم قطاع 

الت�سالت الدكت�ر غازي اجلب�ر اأن الهيئة تابعت 

بعد انقطاع التيار الكهربائي ي�م اجلمعة املا�سي 

من خال خلية اأزمة الط�ارئ امل�سكلة من الهيئة 

ال�س�تية  اخلللدمللات  تلل�فللر  ا�للسللتللمللرار  وامل�سغلني 

وخلللدملللات اللللطللل�ارئ الللرئلليلل�للسللة ودرا�لللسلللة اأثللللر هللذا 

النقطاع على جميع خدمات الت�سالت املختلفة.

وقال يف بيان �سحايف ام�س الثنني اإن خدمات 

النللللرتنللللت اللللثلللابلللتلللة تللعللطلللللت �للللسلللل�اء مللللن خلللال 

اأو  الثابتة  الا�سلكي  النرتنت  اأو  الفاير  اأنظمة 

اخلدمات املتنقلة من خال الفاير، ما اأثر على 

قرابة ملي�ن م�سرتك ب�سكل مبا�سر، اأما خدمات 

الت�سالت املتنقلة �س�اء اأكانت �س�تية اأو انرتنت 

مبلل�ؤ�للسللرات  ولللكللن  بالعمل  ا�ستمرت  فقد  متنقا 

اأن  �سيما  الت�ساركية ل  اأقللل نظراً خلا�سية  جلل�دة 

العطل  قبل  ملللا  بالن�سبة  انخف�ست  التنزيل  قلل�ة 

بن�سب ترتاوح بني 15% اإىل 50% وانخف�س معدل 

التحميل بن�سبة تراوحت بني 8% اإىل %21.

ولفت اإىل اأن املحطات الأر�سية تعطلت بن�سبة 

30% اإل اأن طبيعة تبادلية التغطية بني املحطات 

الت�سالت  خدمات  ا�ستمرارية  اأتللاحللت  الر�سية 

ولكن بج�دة واأداء اأقل ن�سبياً. وبني الدكت�ر اجلب�ر 

الثاث  ال�سركات  التي طبقتها  املخاطر  اأن خطة 

كانت  النللقللطللاع  خلللال  اأمنية”  اأوراجن،  “زين، 
مر�سية اإىل حد ما، اإل اأن الهيئة �ستق�م مبراجعة 

خطة املخاطر مع امل�سغلني الثاث، والتاأكيد على 

ُيتطلب لإدامللة خدمات  �سرورة ت�فر جميع ما 

الت�سالت حتت اأي ظرف م�ستقبًا. 

  االنباط-عمان

بللعللملل�م اململكة  اللللتلللجلللاري  الللقللطللاع  ا�للسللتللذكللر 

منذ  الردن  حللقللقللهللا  اللللتلللي  الللكللبللرة  الجنلللللللازات 

ال�للللسللللتللللقللللال مبلللخلللتلللللللف املللللللجللللللالت، ول�لللسللليلللملللا 

القللتلل�للسللاديللة مللنللهللا وبللاتللت مللعللهللا الللبللاد م�طنا 

للتجارة وال�ستثمار.

نللائللل  غلللرفلللة جتلللللارة الردن  رئلليلل�للس  واو�للللسللللح 

اللللكلللبلللاريلللتلللي ان مللل�ا�لللسلللللللة مللل�لللسلللرة الجنللللللللازات 

القت�سادية التي حققتها اململكة تتطلب ت�سافر 

للخروج  القطاعني  ال�سراكة بني  اجله�د وتعزيز 

بعد  مللا  ملرحلة  ت�ؤ�س�س  �ساملة  اقت�سادية  بللروؤيللة 

من  ال�طني  القت�ساد  لتمكني  كلل�رونللا،  جائحة 

ا�ستعادة عافيته وجتاوز تبعات الزمة التي اأرهقت 

القطاعات التجارية.

واأكللللللد الللكللبللاريللتللي، يف بللليلللان، امللل�لللس الثلللنلللني، 

التي  املللملللللكللة  ل�للسللتللقللال   75 اللللذكلللرى  مبنا�سبة 

ت�سادف الي�م الثاثاء، ان الردن قادر على جتاوز 

اىل  وحت�يلها  ال�ساغطة  القت�سادية  الللظللروف 

العام واخلا�س  القطاعني  فر�س، بت�سافر جه�د 

جلذب ال�ستثمارات وجت�يد بيئة العمال واإزالة 

اية معيقات اأمام ا�سحاب العمال.

اأثللبللت ق�ته  وا�لللسلللار اىل ان الللقللطللاع الللتللجللاري 

اأزملللة كلل�رونللا مللن خال  ومكانته الكبرة خللال 

واملللل�اد  والب�سائع  ال�سلع  تللدفللق  ا�للسللتللمللرار  اإدامللللة 

الغذائية وال�سا�سية لل�س�ق املحلية ودعم خمزون 

اململكة ال�سرتاتيجي منها.

وثللمللن اجلللهلل�د الللكللبللرة الللتللي يبذلها جالة 

امللك عبداهلل الثاين للتخفيف من ال�سغ�ط التي 

يتعر�س لها القت�ساد ال�طني جراء اأزمة ك�رونا، 

على  للللللرتكلليللز  للحك�مة  امللل�للسللتللمللرة  وتلل�جلليللهللاتلله 

القطاعات النتاجية وزيادة ال�سادرات وال�ستفادة 

من الفر�س القت�سادية املت�فرة يف ظل الظروف 

ال�ستثنائية التي مير بها العامل.

وقلللال الللكللبللاريللتللي ان الللقللطللاع الللتللجللاري واكللب 

م�سرة النه�سة والبناء التي حتققت بفعل حر�س 

القيادة الها�سمية على بناء اقت�ساد وطني مزدهر، 

حيث ارتفع الناجت املحلي الجمايل من ب�سع مئات 

املايني بدايات ال�ستقال اىل ما يقارب 33 مليار 

دينار يف وقتنا احلا�سر.

وا�ساف ان القطاع التجاري لعب ومللازال دورا 

رئي�سا يف الن�ساط القت�سادي للمملكة من خال 

عددها  و�سل  التي  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  تاأ�سي�س 

الي�م اىل اكرث من 120 األف من�ساأة تغطي خمتلف 

بت�فر  اأ�سهمت  واخلدمية،  التجارية  الن�ساطات 

اكرث من ن�سف ملي�ن فر�سة عمل.

القطاع  لعبه  اللللذي  للللللدور  الكباريتي  واأ�لللسلللار 

التجاري كذلك يف ت�فر الب�سائع وال�سلع بال�س�ق 

املحلية مبختلف الظروف والرتويج لبيئة الأعمال 

والللعللاقللات مع  اللل�للسللراكللات  وتلل�طلليللد  وال�ستثمار 

م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س مبختلف البلدان �س�اء 

العربية او الجنبية.

وبني رئي�س الغرفة ان القطاع التجاري حظي 

برعاية جللالللة امللللللك عللبللداهلل الللثللاين مللا وفللر له 

كبرة  ا�ستثمارات  وا�ستقطاب  الللنللجللاح  مللقلل�مللات 

القت�سادية  باحلياة  مهما  رئي�سيا  �سريكا  جعلته 

وملل�للسللرة الللتللنللملليللة، ا�للسللافللة اإىل تللعللزيللز عللاقللات 

الأردن القت�سادية مع دول العامل والرتويج لبيئة 

الأعمال وال�ستثمار.

�سلطاته  ت�سلم  ومللنللذ  امللللللك  جللالللة  ان  واكللللد 

كل  ال�طني  القت�ساد  تط�ير  اأوىل  الد�ست�رية 

الهتمام والرعاية، ليك�ن مزدهراً ومنفتحاً على 

بالقت�ساد  ودجملله  والدولية  الإقليمية  ال�للسلل�اق 

الللعللاملللي مللن خللال ت�قيع الللعللديللد مللن اتفاقيات 

التكتات  خمتلف  مللع  والثنائية  احللللرة  الللتللجللارة 

القت�سادية العاملية.

واو�سح الكباريتي ان اهتمام جالته بالقطاع 

اخللللا�لللس، مللكللنلله ملللن ال�للسللهللام بنه�سة وتللطلل�يللر 

القت�ساد ال�طني وتلبية احتياجات ال�س�ق املحلية 

باعتباره  القللتلل�للسللادي  الن�ساط  يف  دوره  واتلل�للسللاع 

العمل  فر�س  وت�ليد  للتنمية  الرئي�سي  املحرك 

وا�ستقطاب ال�ستثمارات.
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  االنباط-عمان

انللخللفلل�للسللت اأ�لللسلللعلللار امللل�للسللتللقللات الللنللفللطلليللة يف 

الأ�للللسلللل�اق الللعللامللليللة بلل�للسللكللل طللفلليللف يف الأ�للسللبلل�ع 

اللللثلللاللللث ملللن �للسللهللر اأيلللللار ملللقلللارنلللة ملللع مللعللدلت 

اأ�سعارها يف الأ�سب�ع الثاين من ال�سهر احلايل.

الللطللاقللة  وزارة  اأعلللللنللتللهللا  بللليلللانلللات  وبللحلل�للسللب 

البنزين  �سجل  الثنني،  ام�س  املعدنية،  والرثوة 

623.8 دولر للطن مقارنة  اأوكتان 90 �سعرا بلغ 

 628.6 بلغ  والللذي  الثاين  الأ�سب�ع  �سعره يف  مع 

دولر وبن�سبة انخفا�س بلغت 0.8 باملئة .

95 �سعراً بلغ  كما �سجل �سعر البنزين اأوكتان 

امل�سجل  645.8 دولر  641.9 دولر للطن مقابل 

 0.6 بلغت  انخفا�س  وبن�سبة  الللثللاين  بالأ�سب�ع 

باملئة.

دولر   543.3 مللن  اللللديلللزل  �للسللعللر  وانللخللفلل�للس 

بلغت  انخفا�س  وبن�سبة  دولر   540.7 اىل  للطن 

 567.9 من  الكاز  �سعر  انخف�س  كما  باملئة،   0.5

563.7 دولر وبن�سبة انخفا�س  دولر للطن اىل 

0.7 باملئة. بلغت 

من جانب اآخر، انخف�س �سعر زيت ال�ق�د يف 

 360.6 اىل  احلللايل  ال�سهر  من  الثالث  الأ�سب�ع 

الأ�للسللبلل�ع  يف  دولر   375.6 مللقللابللل  للطن  دولر 

انخفا�س  وبن�سبة  احللللايل  اللل�للسللهللر  مللن  الللثللاين 

4 باملئة. بلغت 

باملقابل انخف�س �سعر الغاز البرتويل امل�سال 

مع  مقارنة  للطن  دولرا   480 اإىل  اأيللار  �سهر  يف 

والللذي  املللا�للسللي  ني�سان  �سهر  يف  امل�سجل  �للسللعللره 

 10.7 بلغت  انخفا�س  وبن�سبة  دولر   537.5 بلغ 

باملئة.

الثالث  الأ�للسللبلل�ع  يف  بللرنللت  خللام  �سعر  و�سجل 

67.9 دولر  بلللللغ  �للسللعللرا  اأيللللار احلللللايل  �للسللهللر  مللن 

الأ�سب�ع  يف  امل�سجل  دولرا   69 مقابل  للرميل 

الثاين.

االنباط- عمان

املعدنية  والرثوة  الطاقة  بحثت جلنة 

يف جمللللل�للس اللللللنللللل�اب، للللللدى اجللتللمللاعللهللا 

امللل�لللس الثللللنللللني، بللرئللا�للسللة اللللنلللائلللب زيللد 

للتيار  ال�سامل  النقطاع  اأ�سباب  العت�م، 

الكهربائي ي�م اجلمعة املا�سي.

ال�سفافّية  اإىل  احلك�مة  العت�م  ودعللا 

الفنية  الللتللقللاريللر  تللقللدمي  يف  واللل�للسللرعللة 

لتقييمها  اللجنة  اإىل  النقطاع  لأ�سباب 

الن�اب،  جمل�س  امللام  ت��سياتها  وو�سع 

ال�سامل  النقطاع  حادثة  اأن  اإىل  م�سراً 

مل حتدث منذ عام 2004، وهناك وجهات 

نظر عديدة ح�ل ا�سباب النقطاع.

وقلللللاللللللت وزيلللللللللرة الللللطللللاقللللة واللللللللرثوة 

انقطاع  اأ�سباب  اإن  زواتللي،  هالة  املعدنية 

التيار الكهربائي ه� م��س�ع فني بحت، 

الت�ا�سل مع اجلانب  حيث يجري حالياً 

متخ�س�سة  عاملية  �سركة  ومللع  امل�سري، 

كافة  على  واللل�قلل�ف  حللدث،  مللا  لتحليل 

التفا�سيل الفنية مبا يكفل عدم التكرار، 

الدرو�س. وا�ستخا�س 

وهللي  كهربائية  ظللاهللرة  اىل  وا�للسللارت 

حلليللث اخلف�س  مللن  تللذبللذب  او  تلللاأرجلللح، 

الللتللحللللليللل  حلل�للسللب  ادت  اللللتلللي  واللللللرفلللللع، 

املحطات،  ف�سل  قرار  اتخاذ  اإىل  الويل، 

مللل�ؤكلللدة ان امللل�للسللكلللللة يف خللط الللربللط مع 

امل�سكلة يف  ان  امل�سري، ول يعني  اجلانب 

ال�سبكة امل�سرية. واأكدت ان وزير الطاقة 

معها  هاتفي  ات�سال  خال  نفى  امل�سري 

حلل�ل  ر�للسللمللي  ت�سريح  اي  بلللاده  ا�للسللدار 

علللدم وجللل�د خلللللل علللللى خللط الللربللط بني 

البلدين.

واو�لللسلللح مللديللر علللام �للسللركللة الللكللهللربللاء 

اأن كللل ما  اللل�طللنلليللة اأجمللللد اللللروا�لللسلللدة، 

يلللجلللري علللللى اللللنلللظلللام الللكللهللربللائللي يللتللم 

او  الأردين  اجلللانللب  يف  �للسلل�اء  ت�سجيله 

امللل�للسللري، الأمللللر الللللذي يللتللطلللللب حتليا 

هللنللد�للسلليللا وتلل�للسللغلليللللليللا للللهلللذه اللل�للسللجللات 

ملا  التف�سيلية  ال�للسللبللاب  علللللى  لللللل�قلل�ف 

حدث.

واأكلللد عللدم وجلل�د اي اخلللرتاق للنظام 

ومل  متللامللاً  اآمللن  وهلل�  املغلق،  الكهربائي 

يللتللعللر�للس الللنللظللام لأي عللبللث. ولللفللت اإىل 

اجلمعة  يلل�م  كللان  الكهربائي  احلللمللل  اأن 

من  نلل�للسللفلله  وات،  ملليللجللا   1800 مللتللدنلليللا 

اللللطلللاقلللة امللللتلللجلللددة، فلليللمللا كللللان احلللمللل 

ال�سبكة  على  اللليلل�م  نف�س  يف  الكهربائي 

ملل�للسللراً  وات،  ملليللجللا  الللللف   22 امللل�للسللريللة 

الأحللمللال  الللتللذبللذب على  ظللاهللرة  اأن  اإىل 

حادث  نتيجة  وحتللدث  الغاوؤها  ميكن  ل 

حمدد، يجري التق�سي عنه.

  االنباط-عمان

ال�ستهاكية  امللل�ؤ�للسلل�للسللة  مللديللرعللام  قلللرر 

املللدنلليللة �للسلللللمللان الللقلل�للسللاة ا�للسللتللمللرارالللدوام 

اللللليلللل�م الللللثللللاثللللاء، اللللللللذي يللل�لللسلللادف علليللد 

مبراكز  الرئي�سة  ال�للسلل�اق  يف  ال�ستقال، 

�سباحاً  التا�سعة  اللل�للسللاعللة  مللن  املللحللافللظللات 

وحتى ال�ساعة الثالثة ع�سراً.

جاء  اللللدوام  ا�ستمرار  ان  الق�ساة  وقللال 

لفللل�لللسلللاح امللللجلللال املللللام املللل�اطلللنلللني للل�للسللراء 

احللتلليللاجللاتللهللم وملل�للسللتلللللزمللاتللهللم مللن ا�للسلل�اق 

امللل�اطللنللني اىل الللرجلل�ع  امللل�ؤ�للسلل�للسللة، داعللليلللاً 

)الفي�س  على  الر�سمية  امل�ؤ�س�سة  ل�سفحة 

�ستبداأ  التي  ال�للسلل�اق  على  لاطاع  بلل�ك( 

الللقلل�للسللاة  دعللللا  الللل�لللسللليلللاق،  ذات  ويف  عللملللللهللا. 

تخفي�سات  مللن  ال�للسللتللفللادة  اىل  امللل�اطللنللني 

املللل�اد والللعللرو�للس الللرتويللجلليللة املللعلللللن عنها 

مللادة   200 مللن  اكللرث  عللددهللا  البالغة  �سابقاً 

واملت�فرة يف ا�س�اق امل�ؤ�س�سة.

واأهللللللللاب بلللاملللل�اطلللنلللني مللللرتللللادي اأ�للللسلللل�اق 

امللل�ؤ�للسلل�للسللة بللل�لللسلللرورة اللللللتللللزام بللللاجللللراءات 

الللل�قلللايلللة واللل�للسللامللة الللعللامللة ملللن ارتللللداء 

ال�س�ق  داخللل  امللان  م�سافة  وتللرك  الكمامة 

وحتلللمللليلللل تلللطلللبللليلللق اأملللللللللان، حللللر�للللسللللاً علللللى 

�للسللامللتللهللم و�لللسلللاملللة ملل�ظللفللي امللل�ؤ�للسلل�للسللة 

القائمني على خدمتهم.

  االنباط-عمان

الأردن،  نائب رئي�س غرفة �سناعة  بحث 

التجارة  غرفة  رئي�س  مع  ح�سان  ابلل�  هللاين 

الب��سنة والهر�سك بران�سيلفا  يف جمه�رية 

اوريلللفلللا، �للسللبللل تللعللزيللز وتللطلل�يللر الللعللاقللات 

البلدين، ودور  التجارية وال�ستثمارية بني 

م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س بهذا اخل�س��س.

اإن  بللليلللان �للسللحللفللي،  اللللغلللرفلللة يف  وقلللاللللت 

الجتماع الذي عقد يف العا�سمة �سراييف�، 

امللل�لللس الثلللنلللني، نللاقلل�للس اآلللليلللة زيلللللادة حجم 

الللبلللللديللن، وت��سيع  بللني  الللتللجللاري  الللتللبللادل 

�س�ق  اإىل  الردنلليللة  املنتجات  و�للسلل�ل  نطاق 

الللبلل��للسللنللة، اإ�لللسلللافلللة لإقللللامللللة ا�للسللتللثللمللارات 

م�سرتكة.

وا�للسللار اأبللل� حلل�للسللان، اللللذي يللراأ�للس كذلك 

اللل�للسللادرات  اأن  اإىل  اإربلللللد،  �للسللنللاعللة  غللرفللة 

الأردنللللليلللللة متللتلللللك اللللفلللر�لللس الللتلل�للسللديللريللة 

اىل  ا�سافة  الب��سنة،  �س�ق  اإىل  ال�ا�سحة 

ملل�للسللاعللفللة الللل�لللسلللادرات وفللتللح اآفلللللاق واعلللدة 

جلللللديلللللدة، وخللللا�للللسللللة �لللسلللنلللاعلللات الأللللبللل�لللسلللة 

والأ�سمدة.

الجغبير: القطاع الصناعي انجز الكثير في ظل االستقالل

وزير العمل يلتقي السفيرة الكندية

هيئة االتصاالت توضح سبب االنقطاع الجزئي لالنترنت

القطاع التجاري يستذكر االنجازات التي تحققت منذ االستقالل

الطاقة: انخفاض طفيف على أسعار 
المشتقات النفطية عالميًا

 الطاقة النيابية تبحث أسباب 
انقطاع الكهرباء الجمعة

استمرار دوام اسواق المؤسسة 
االستهالكية 

بحث تعزيز عالقات االردن 
االقتصادية مع البوسنة والهرسك
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االنباط-عمان

اأك�����د رئ��ي�����س االحت������اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات 

عيد  اأن  امل��ع��اي��ط��ة،  م����ازن  االأردن  ع��م��ال 

اال����س���ت���ق���ال حم���ط���ة ب�������ارزة يف م�����س��رة 

على  للتاأكيد  ومنا�سبة  االأردن��ي��ة،  الدولة 

بتحقيق  قدما  وامل�سي  امل�سرة  موا�سلة 

امل����زي����د م����ن االإجن����������ازات ال���وط���ن���ي���ة ع��ل��ى 

خ�سو�سا  وامل�����س��ت��وي��ات،  ال�����س��ع��د  خم��ت��ل��ف 

وحتقيق  العمالية  بالقطاعات  يتعلق  م��ا 

االأف�سل لهم.

�سحايف،  بيان  يف  املعايطة،  وا�ستعر�س 

اال�ستقال  عيد  مبنا�سبة  االثنني،  ام�س 

75 ال������ذي ي�������س���ادف غ�����دا ال���ث���اث���اء،  ال������ 

اجن�����ازات ل��ل��ح��رك��ة ال��ع��م��ال��ي��ة وال��ن��ق��اب��ي��ة 

الوقت  وحتى  العام  االحت��اد  تاأ�سي�س  منذ 

العمالية،  احلقوق  �سملت  والتي  الراهن، 

وب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل وم��ع��اي��ر ال��ع��م��ل ال��ائ��ق 

وم��ن��ظ��وم��ة احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، اإىل 

حتققت  التي  املكا�سب  من  العديد  جانب 

العمال وحت�سني م�ستوى  بواقع  لاإرتقاء 

م��ع��ي�����س��ت��ه��م، وم���ا ط����راأ م���ن ت��ط��وي��ر على 

للعمل  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 

العمال. وحقوق 

ال�سامية  امللكية  ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات  واأ����س���اد 

ل��ل��ح��ك��وم��ات امل��ت��ع��اق��ب��ة، ل��اإرت��ق��اء ب��واق��ع 

ال���ع���م���ال وال���ع���م���ل ع��ل��ى حت�����س��ني ���س��روط 

ال���ع���م���ل، وت���وف���ر ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

ل���ت���ع���زي���ز ق���������درة االق����ت���������س����اد ال���وط���ن���ي 

للق�ساء  جديدة  عمل  فر�س  ال�ستحداث 

على م�سكلة البطالة بني �سفوف ال�سباب 

اإىل  م�سرا  العمل،  ع��ن  العاطل  االأردين 

ميادين  �ستى  ويف  كافة،  االأردن  عمال  اأن 

ال���ع���م���ل واالإن������ت������اج، ي�����ق�����ّدرون ب���ك���ل ف��خ��ر 

املنا�سبة  ب��ه��ذه  ال��وط��ن  اإجن����ازات  واع��ت��زاز 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��زي��زة ب��ق��ي��ادة ج��ال��ة امل��ل��ك 

عبداهلل الثاين مل�سرة االإجناز والتقدم.

معاين  تكري�س  اأن  اإىل  املعايطة  واأ�سار 

اأحد  ب�سفته  العمال  قطاع  يف  اال�ستقال 

النه�سة  م�����س��رة  يف  االأ���س��ا���س��ي��ة  امل���ح���اور 

ال���وط���ن���ي���ة، ي���ك���ون ب���ال�������س���راك���ة ال��ف��اع��ل��ة 

ب���ني اأط�������راف االإن�����ت�����اج، وت���ع���زي���ز احل����وار 

االإج���ت���م���اع���ي ب��ي��ن��ه��م، م����وؤك����دا م��وا���س��ل��ة 

ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة، ال��ع��م��ل وف��ق��ا ل��ه��ذا 

ال��ن��ه��ج ل��ت��ج��اوز ال��ت��داع��ي��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

ال���ت���ي ف��ر���س��ت��ه��ا ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا ع��ل��ى 

خمتلف  تبعاتها  وطالت  العمال  �سريحة 

االقت�سادية. القطاعات 

رجال األعمال: فخورون باإلنجازات 
التي تحققت منذ االستقالل

  االنباط-عمان

عربت جمعية رجال االأعمال االأردنيني 

ع��ن ف��خ��ره��ا ب���االإجن���ازات ال��ت��ي حتققت يف 

�ساأن  واأع��ل��ت  اململكة  ا�ستقال  منذ  الباد 

اإقليمياً ودولياً. الوطن ور�ّسخت مكانته 

الطباع  ح��م��دي  اجلمعية  رئ��ي�����س  واأك���د 

ذك��رى  مبنا�سبة  االث��ن��ني،  ام�����س  ب��ي��ان،  يف 

الثاثاء،  اليوم  ت�سادف  التي  اال�ستقال 

اإىل  ي�ستند  ا�ستقاله،  ،وم��ن��ذ  االأردن  اأن 

ق���واع���د را���س��خ��ة يف االإ�����س����اح وال���ع���دال���ة، 

وال��ع��ي�����س امل�������س���رك، وال���ت���ك���ات���ف وال��ع��م��ل 

���س��ام��ل��ة وعي�س  ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����دوؤوب 

كرمي ملواطنيه.

امل��ل��ك  ل����ه  امل���غ���ف���ور  ج����ال����ة  اإن  وق�������ال 

اإن�ساء  اأر�سى قواعد  االأول  املوؤ�س�س عبداهلل 

جالة  واأ�سندها  القوية،  املوؤ�س�سات  دول��ة 

املغفور له امللك طال بن عبداهلل بد�ستور 

�ساأنها  م��ن  وزاد  بنيانها  ورف���ع  ح�����س��اري، 

امل��غ��ف��ور له  ب��اين االأردن احل��دي��ث، ج��ال��ة 

امللك احل�سني بن طال.

واأ�ساف »على خطى االأوائل من امللوك 

عبداهلل  امللك  جالة  مي�سي  الها�سميني، 

الثاين، بعزمية ال تلني، وعطاء ال ين�سب، 

حتى  والبناء،  االإجناز  م�سرة  ا�ستكمال  يف 

التطور  م��ن  متميزاً  من��وذج��اً  االأردن  ب��ات 

وال��ت��ق��دم واالإزده����ار ومواجهة  واحل��داث��ة، 

الداخلية واخلارجية«. التحديات  خمتلف 

ه��ذه  م���ا مي��ي��ز  اأن  اإىل  ال��ط��ب��اع  ول���ف���ت 

هو  جميعاً  قلوبنا  ع��ل��ى  ال��غ��ال��ي��ة  ال��ذك��رى 

ال��ذي  باملئوية  االأردن  باإحتفال  اق��ران��ه��ا 

�سادفت حدوثها يف احلادي ع�سر من �سهر 

بالقيادة  فخر  مدعاة  جعلنا  والذي  ني�سان 

الها�سمية وما حققته من اإجنازات عديدة.

امل��ل��ك  اجن�����ازات ج��ال��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

واالإ�ساح  بالعطاء  مليئة  الثاين  اهلل  عبد 

حتقيق  يف  اجل���اد  جالته  و�سعي  ال�سامل 

االأردين  املواطن  واإي��اء  وامل�ساواة  العدالة 

االأه���م���ي���ة ال��ق�����س��وى وب���ن���اء دول�����ة ق��ان��ون 

موؤكدا  والعروبة،  االإنتماء  �سعارها  حديثة 

ج��ال��ت��ه  ق���ي���ادة  ب��ف�����س��ل  ���س��ك��ل  االأردن  اأن 

�سورة للدولة العربية احلديثة واملتطورة.

اإعان  ومنذ  االأردن،  اإن  الطباع«  وق��ال 

الن�سال  ق�سة  ���س��ط��ور  ن�سج  االإ���س��ت��ق��ال، 

وال��ت�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي ج�����س��ده��ا ال��ه��ا���س��م��ي��ون 

الوطني  النموذج  لبناء  االأردن��ي��ون  ومعهم 

ومع  املنطقة،  يف  واإلهاماً  ا�ستقراراً  االأكرث 

اح��ت��ف��ال��ن��ا يف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��زي��زة على 

على  مبحافظتنا  نفتحر  ج��م��ي��ع��اً  ق��ل��وب��ن��ا 

ال���ك���ربى وحت��ق��ي��ق  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ث���ورة  اإرث 

بالرغم  التنموية  االإجن���ازات  م��ن  العديد 

وتداعيات  االقت�سادية  التحديات  كل  من 

احل���روب ال��ع��امل��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي عانى 

منها وطننا«.

يبذلها  التي  الكبرة  اجلهود  اأن  واأك��د 

ج���ال���ت���ه خ�����ال ع����ه����ده امل���ي���م���ون م��ك��ن��ت 

ع�سرية  دول��ة  لت�سبح  التطور  من  االأردن 

العامل  دول  خمتلف  على  جتارياً  منفتحة 

العاملي  االقت�ساد  متطلبات  مع  ومن�سجمة 

االقت�سادية،  التطورات  ملختلف  ومواكبة 

لا�ستثمار  اأمنة  كوجهة  اململكة  فتميزت 

ملا تتمتع به من �سيادة القانون واالإ�ستقرار 

ال�سيا�سي.

ولفت اإىل اأن جالة امللك، ومنذ توليه 

���س��ل��ط��ات��ه ال���د����س���ت���وري���ة، وه����و ي�����س��ع��ى اإىل 

القطاعات  جلميع  امل�ستدام  النمو  حتقيق 

االق��ت�����س��ادي��ة ب��ه��دف ال��و���س��ول اإىل ح��ي��اة 

اأف�سل جلميع املواطنني.

اأن جالة امللك عمل على  وبني الطباع 

اإدماج االأردن يف االقت�ساد العاملي، وحر�س 

يف ج��م��ي��ع ت��وج��ي��ه��ات��ه ع��ل��ى ب���ن���اء ���س��راك��ة 

واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  حقيقية 

واإدخال خمتلف اأ�ساليب احلداثة والتطور 

ع���ل���ى امل�������س���ت���وى ال���رق���م���ي وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

واأ�ساليبه. التعليم  املعلومات وتطوير 

ج��ال��ت��ه  ب���ق���ي���ادة  االأردن  »اإن  وق������ال 

يوا�سل دوره التاريخي يف رعاية املقد�سات 

االإ�سامية وامل�سيحية يف القد�س ال�سريف، 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى ع���روب���ة م��دي��ن��ة ال��ق��د���س 

وه��وي��ت��ه��ا م��ن خ���ال دع���م وت��ث��ب��ي��ت اأه��ل��ه��ا 

الكبر  االإهتمام  ف�سكل  وجودهم،  وتعزيز 

قبل  من  القد�س  يف  االإ�سامية  باملقد�سات 

الها�سمي  للنهج  ا�ستمرارية  امللك،  جالة 

يف رعاية املقد�سات«.

اأن االإحتفال يف ذكرى  واأ�ساف الطباع« 

بكل  للتطلع  ال��ف��ر���س��ة  ي��ت��ي��ح  االإ���س��ت��ق��ال 

اإ�سرار وعزم نحو حتقيق م�ستقبل اأف�سل و 

االإ�ستمرار يف حتقيق م�سرة االإ�ساح بكل 

حقيقية  وبت�ساركية  وم�سداقية  �سفافية 

وموؤ�س�سات  والعام  اخلا�س  القطاعني  بني 

الوطن  م�سالح  لتحقيق  امل���دين  املجتمع 

واالإرتقاء بها نحو االأف�سل«.

اخلا�س،  القطاع  اأن  اإىل  الطباع  واأ�سار 

جوهرياً  دوراً  لعب  الدولة،  تاأ�سي�س  ومنذ 

ملختلف  وم��واج��ه��ت��ه  االق��ت�����س��اد  ت��ن��م��ي��ة  يف 

ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة، فكان  ال�����س��دم��ات 

اقت�سادياً  الفعال  امل�ساهم  اخلا�س  القطاع 

وخلق  وال��ت��وظ��ي��ف  واالإزده�����ار  التنمية  يف 

املتنوعة. فر�س العمل 

واأو����س���ح ب����اأن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ح��اف��ظ 

اإقامة  يتجزاأ من  املهم كجزء ال  دوره  على 

ال���دول���ة احل���دي���ث���ة ب��ع��د ن��ي��ل االإ���س��ت��ق��ال 

والنهو�س  ال�سناعات  تطوير  خ��ال  م��ن 

مب��ح��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات واإق����ام����ة امل�����س��اري��ع 

والتنموية  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

واخل��دم��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت، واأب���رزه���ا 

ال��ت��ع��دي��ن وال��ك��ه��رب��اء وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ق��ط��اع 

والبرول. ال�سحي 

اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  اأن  ال���ط���ب���اع  واأك�������د 

التنموي  دوره  تعزيز  على  دوم���اً  يحر�س 

القطاع  مع  بالت�سارك  وذلك  واالقت�سادي 

دوراً  املجتمع،  فئات  خمتلف  ل��ت��وؤدي  العام 

ال��ذي  ل��ل��دور  م�����س��را  ج��وه��ري��ا،  جمتمعياً 

ت��ل��ع��ب��ه اجل��م��ع��ي��ة يف ال����روي����ج ل��ل��ف��ر���س 

باململكة. املتوفرة  اال�ستثمارية 

االنباط-عمان

اأطلقت جمموعة زين، مبادرة »راي�س« الإذكاء ون�سر 

ملوظفيها  »الذهنية«  النف�سية  ال�سحة  بق�سايا  الوعي 

واإفريقيا. االأو�سط  ال�سرق  يف  عملياتها  جميع  عرب 

وق��ال��ت امل��ج��م��وع��ة يف ب��ي��ان ���س��ح��ايف ام�����س االث��ن��ني، 

بالتوعية  ال��ع��امل��ي  االه��ت��م��ام  م��ع  ت��ت��زام��ن  امل���ب���ادرة  اإن 

موؤ�س�سات  من  العديد  تركز  والتي  النف�سية  بال�سحة 

االأع���م���ال ع��ل��ى م����دار ���س��ه��ر اأي�����ار ج��ه��وده��ا ع��ل��ى رف��ع 

النف�سية. ال�سحة  مبجاالت  التوعية 

توفر  ت�ستهدف  »راي�����س«  م��ب��ادرة  اأن  ع��ن  وك�سفت 

يرفع  مب��ا  للموظفني،  وم��ري��ح��ة  اإي��ج��اب��ي��ة  عمل  بيئة 

وينعك�س  ال���ع���ام،  ب�����االأداء  وي��رت��ق��ي  امل��وظ��ف��ني  ق����درات 

االإنتاجية. م�ستوى  على  باالإيجاب 

ي���ذك���ر اأن����ه يف اإط�����ار ه����ذه امل����ب����ادرة ���س��ي��ك��ون ه��ن��اك 

تطبيق  اإطاق  منها  واالأعمال،  االأن�سطة  من  �سل�سلة 

البالغ  املوظفني  جلميع  �سيقدم  الذي  �سبي�س(  )هيد 

7 اآالف موظف اال�ست�سارات يف جمال ال�سحة  عددهم 

ال��ن��ف�����س��ي��ة م���ن ق��ب��ل ع��ل��م��اء ن��ف�����س ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر اأو 

الكويتي لا�ست�سارات. املركز  بال�سراكة مع  افرا�سي 

وال��رئ��ي�����س  االإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  وق�����ال 

ال�����س��ح��ة  اإن  ب���در اخل�����رايف،  امل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 

لل�سحة  بالن�سبة  للغاية  اأ�سا�سي  اأمر  اجليدة  النف�سية 

ال��ع��ام��ة وال���رف���اه وب��ي��ئ��ة ع��م��ل اأك���رث اإن��ت��اج��ي��ة، ل��ذل��ك 

ك���ان م��ن ال�����س��روري اأن ت��ت��وج��ه م��وؤ���س�����س��ات االأع��م��ال 

ن��ح��و م���ب���ادرات دع���م اال���س��ت��ق��رار ال��ن��ف�����س��ي وامل��ع��ن��وي 

للموظفني.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ال�����دويل 

ال��ت��ع��اون  اإن  ف��ي��ك��ت��ور،  ج��ول��ون  �سبي�س«  »ه��ي��د  ل�سركة 

ي��اأت��ي بعد  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تنفيذ  زي��ن يف  م��ع جم��م��وع��ة 

تفاقم تداعيات اجلائحة، وما ت�سببت به من حتديات 

املنزلية. وحياتنا  عملنا  بني  التوازن  بتحقيق 

جمال  يف  عاملي  اإل��ك��روين  تطبيق  �سبي�س(  و)هيد 

70 مليون  م��ن  اأك��رث  ال��ذه��ن��ي، ي�سم  وال��وع��ي  ال��ت��اأم��ل 

االإنرنت  عرب  عرو�سا  ويقدم  دول��ة،   190 عرب  ع�سو 

والركيز. والنوم  واحلركة  االإجهاد  تغطي 

زين تطلق مبادرة إلذكاء الوعي بالصحة الذهنية 

طيران اإلمارات تشارك األردنيين احتفاالتهم بعيد االستقالل

اتحاد العمال: االستقالل محطة لمواصلة المسيرة وتحقيق األفضل

  االنباط-عمان

اأعلنت �سركة طران االإمارات م�ساركتها 

امل���م���ل���ك���ة اح���ت���ف���االت���ه���ا ب��ع��ي��د اال����س���ت���ق���ال 

اخل���ام�������س وال�����س��ب��ع��ني ع���رب رح�����ات �سفر 

فريدة يتخللها تقدمي اأطباق اأردنية �سمن 

اأيار اجلاري،   26 24 و  اأجواء احتفالية بني 

يف  ال�سفر  اإج����راءات  اإن��ه��اء  ك��اون��رات  عند 

مطار امللكة علياء الدويل.

ام�س  �سحفي  ب��ي��ان  يف  ال�����س��رك��ة  وق��ال��ت 

اأي�����س��ا  ي��ت��ل��ق��ون  امل�����س��اف��ري��ن  اإن  االث����ن����ني، 

ت��ه��اين خ��ا���س��ة يف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ب��اإع��ان 

اخلدمات  اأف���راد  مب�ساركة  ال��رح��ات،  على 

اجل���وي���ة ع��ل��ى ال���ط���ائ���رة، ك��م��ا حت��ت��ف��ل مع 

كاونرات  يف  خا�سة  بت�ساميم  امل�سافرين 

اإج�������راءات ال�����س��ف��ر يف م���ط���ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء 

ال�سعود  وبطاقات  ال�سا�سات  وعلى  الدويل، 

اإىل الطائرة.

وق��ال مدير ط��ران االإم���ارات يف االأردن 

ترتبط  االإم���ارات  اإن ط��ران  لوتاه،  حممد 

اأن  اإىل  م�سرا  وثيقة،  بعاقات  االأردن  مع 

جديدة  ط��رق  عن  البحث  �سغوفة  ال�سركة 

خل���دم���ة اح����د اأك�����رث االأ������س�����واق اأه���م���ي���ة يف 

املنطقة.

االإم������ارات حتر�س  ط���ران  اأن  واأ����س���اف 

العام،  ه��ذا  لهم  مميزة  جتربة  توفر  على 

وتفتخر بدورها يف تطوير االأعمال واإتاحة 

الفر�س يف االأردن من خال توفر اأف�سل 

جوية  رواب���ط  واأف�����س��ل  ومنتجات  خ��دم��ات 

مع جميع مناطق العامل.

�ستكون  امل��ن�����س��ف  وج��ب��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ح��ا���س��رة ل��ل��رك��اب ال��ذي��ن ي�����س��اف��رون خ��ال 

الرئي�سة  االأط��ب��اق  ك��اأح��د  اال�ستقال  عيد 

يف جميع الدرجات على منت الطائرة، اإىل 

الكنافة بالق�سطة كطبق حتلية. جانب 

اأوائل املحطات  اأن االأردن من بني  يذكر 

ال���ت���ي ب�����داأت ط�����ران االإم��������ارات خ��دم��ت��ه��ا، 

الناقلة  وجهات  �سبكة  اإىل  عّمان  وان�سّمت 

مبرور  الناقلة  حتتفل  كما   ،1986 عام  منذ 

35 عاما على بدء خدمة اململكة.

وت����ب����داأ االأ�����س����ع����ار ل��ل�����س��ف��ر يف ال���درج���ة 

 247 اإىل دب���ي م���ن  ال�����س��ي��اح��ي��ة م���ن ع���ّم���ان 

لل�سفر يف  اخل��ا���س��ة  االأ���س��ع��ار  اأم����ا  دي���ن���ارا، 

857 دينارا  درجة رجال االأعمال فتبداأ من 

اإىل دب��ي. وتقدم ط��ران االإم��ارات عرو�سا 

على  باملئة   25 حتى  �سعري  بخ�سم  خا�سة 

على  االأردنيني  لت�سجيع  دبي،  اإىل  التذاكر 

اأمام  اأبوابها  فتحت  التي  املدينة  ا�ستك�ساف 

الزوار الدوليني العام املا�سي.

ت�سري على  العرو�س  فاإن  البيان،  ووفق 

احل���ج���وزات ال��ت��ي ت��ت��م ق��ب��ل ن��ه��اي��ة 26 اأي���ار 

30 اأيلول املقبل. ويكون ال�سفر حتى 

جمعية المصدرين: صادرات 
الصناعة شهدت تطورا كبيرا منذ 

استقالل المملكة
االنباط-عمان

اأك������د رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة امل�����س��دري��ن 

االردن���ي���ني امل��ه��ن��د���س ع��م��ر اب���و و���س��اح 

االأردن���ي���ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال�������س���ادرات  اأن 

ا�ستقال  م��ن��ذ  ك��ب��را  ت��ط��ورا  ���س��ه��دت 

 140 م��ن  الأك���رث  ت�سل  وب��ات��ت  اململكة 

دول�����ة ح����ول ال���ع���امل ب��ف�����س��ل اجل����ودة 

حققتها. التي  والتناف�سية 

وب����ني اب����و و����س���اح يف ب���ي���ان، ام�����س 

اال�ستقال،  ذكرى  مبنا�سبة  االثنني، 

ال���ت���ي ت�����س��ادف ال���ي���وم ال���ث���اث���اء، اأن 

ال�����س��ادرات  حققتها  ال��ت��ي  االجن����ازات 

التي  اجلهود  بف�سل  ج��اءت  الوطنية 

الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  يقودها 

يف ب���ن���اء ���س��ب��ك��ة ع���اق���ات اق��ت�����س��ادي��ة 

م��ع خم��ت��ل��ف ال��ت��ك��ت��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

اأ���س��واق  بفتح  ا�سهمت  وال��ت��ي  العاملية 

جديدة امام ال�سناعة االردنية.

وا���س��ار اىل ان ال�����س��ادرات االأردن��ي��ة 

1999 م��ن ح��وايل  ارت��ف��ع��ت م��ن��ذ ع���ام 

مليارات   5 من  اأك��رث  اىل  دينار  مليار 

دي����ن����ار، يف وق���ت���ن���ا احل���ا����س���ر ب��ف�����س��ل 

اجلودة العالية التي حققتها املنتجات 

اتفاقيات  من  وا�ستفادتها  ال�سناعية، 

التجارة مع العديد من دول العامل.

واك�������د اب������و و�����س����اح وج�������ود ف���ر����س 

ح���ق���ي���ق���ي���ة وك�����ب�����رة ام��������ام ال���ق���ط���اع 

ال�������س���ن���اع���ي رغ�����م ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 

خال  م��ن  ك��ورون��ا،  جائحة  فر�ستها 

ومناف�سة  عالية  ذات جودة  �سلع  انتاج 

من  العديد  يف  الت�سديرية  باالأ�سواق 

القطاعات.

وط���ال���ب ب�������س���رورة اع������ادة ال��ن��ظ��ر 

ب����اأث����م����ان ال���ط���اق���ة واج�������ور ال�����س��ح��ن 

ل��ت��خ��ف��ي��ف ك��ل��ف ال��ت�����س��غ��ي��ل وت��و���س��ي��ع 

املحلية،  بال�سوق  االأردين  املنتج  ح�سة 

ال�سناعية  ال�����س��ادرات  ان  اىل  م�سرا 

باملئة   90 اليوم  ت�سكل  التي  االأردن��ي��ة 

وباتت  للمملكة  الكلية  ال�سادرات  من 

املحلي  ال��ن��اجت  رب���ع  ت�سكل  ال�����س��ن��اع��ة 

االجمايل.

و������س�����دد ع���ل���ى اأه����م����ي����ة م���وا����س���ل���ة 

والعمل  االجن����ازات  ه��ذه  على  ال��ب��ن��اء 

ب��ج��دي��ة مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وج���ذب 

اال���س��ت��ث��م��ارات وت��وف��ر ف��ر���س ع��م��ل، 

يجب  وطنية  م�سوؤولية  ذلك  باعتبار 

اأن يتحملها القطاعني العام واخلا�س 

التي  وال�سعوبات  التحديات  لتجاوز 

ت��ع��ر���س ق���ط���اع االأع����م����ال واالن���ت���اج 

باململكة.

تاأ�س�ست  ال��ت��ي  اجل��م��ع��ي��ة  ان  وق���ال 

توفر  عاتقها  على  اخذت   ،1988 عام 

لت�سدير  لل�سناعيني  املنا�سب  الدعم 

منتجاتهم وتقدمي اخلدمات املنا�سبة 

���س��ادرات  ت��ن��م��ي��ة  يف  للم�ساهمة  ل��ه��م 

امل��م��ل��ك��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة وت���وف���ر امل���ن���اخ 

لتبادل خربات رجال االعمال  املائم 

لرويج  اإ�سافة  الت�سدير،  مبجاالت 

اال�سواق  مبختلف  االأردن��ي��ة  املنتجات 

الدولية. باملعار�س  العاملية وامل�ساركة 

ورف������ع اب�����و و�����س����اح ب���ا����س���م اع�����س��اء 

جمعية امل�سدرين ا�سمى ايات التهنئة 

عبداهلل  امللك  جالة  ملقام  والتربيك 

ال��ث��اين ول��ا���س��رة االردن���ي���ة ال��واح��دة 

مبنا�سبة عيد اال�ستقال املجيد.
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االنباط- ال�شوبك

ال�����ش��وب��ك من  ل���واء   �شكا م��واط��ن��ون يف 

نق�ص وانقطاعات متكررة يف مياه ال�شرب، 

وتغطية  التزويد  كميات  برفع  مطالبني 

احتياجات جميع املناطق من مياه ال�شرب.

)برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  وقالوا 

ان���ق���ط���اع���ات  ه����ن����اك  ان  الث�����ن�����ني،  ام���������ص 

ال�شرب و�شعف يف و�شول  متكررة يف مياه 

اخل���ط���وط مل���ن���ازل���ه���م، م���ا ي�����ش��ك��ل ل��دي��ه��م 

اأع��ب��اء  امل��ي��اه، ويحملهم  ت��وف��ر  م��ع��ان��اة يف 

م��ال��ي��ة اإ���ش��اف��ي��ة ع��ن��د ���ش��رائ��ه��م امل��ي��اه من 

ال�شهاريج، مطالبني ب�شرورة حل م�شكلة 

املائي،  ال��ت��زوي��د  طاقة  ورف��ع  امل��ي��اه،  نق�ص 

وم�شاعدتهم يف توفر املياه الالزمة لهم.

وق����ال م��دي��ر م��دي��ري��ة م��ي��اه ال�����ش��وب��ك 

هبوط  يوجد  اإن��ه  القرالة  وليد  املهند�ص 

واأن  لل�شوبك،  امل����زودة  الآب����ار  اإن��ت��اج��ي��ة  يف 

الإنتاجية  الطاقة  لرفع  العمل جاٍر حاليا 

مل��ح��ط��ات ال�����ش��خ ال��رئ��ي�����ش��ة وال���ت���ي ت���زود 

م��ن��اط��ق ال�����ش��وب��ك ب���امل���ي���اه وف����ق ب��رن��ام��ج 

جلميع  امل��ي��اه  ت��وف��ر  يتم  بحيث  معتمد؛ 

م�شرا  ك��اف��ي��ة،  وبكميات  ب��ع��دال��ة  امل��ن��اط��ق 

ازدادت  ال�شيف  ف�شل  ح��ل��ول  م��ع  اأن��ه  اإىل 

كميات ا�شتهالك املياه.

ح���ال���ي���ا يف  ج������اٍر  ال���ع���م���ل  اأن  واأ������ش�����اف 

ط���رح ع���ط���اءات مل�����ش��روع��ي ب��ئ��ر ال��زي��ت��ون��ة 

حال  �شت�شهم  وال��ت��ي   ،15 ال�شوبك  وب��ئ��ر 

املياه  من  التزويد  كميات  بزيادة  انتهائها 

اإذ ���ش��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا خ��الل  ب�����ش��ك��ل ك�����اٍف، 

م�شروع  ا�شتكمال  اأن  ك��م��ا  احل���ايل،  ال��ع��ام 

خ�����زان ���ش��خ ال��ع��ب��دل��ي��ة خ����الل الأ���ش��اب��ي��ع 

القادمة �شي�شهم يف حت�شني التزويد املائي 

يف  و�شي�شهم  لل�شوبك  اجلنوبية  للمناطق 

حل م�شكلة نق�ص املياه يف تلك املناطق.

واأ�شار اإىل اأن املديرية تتابع نق�ص املياه 

لدى بع�ص امل�شرتكني والذين ل يتمكنون 

م���ن احل�����ش��ول ع��ل��ى امل���ي���اه اأث���ن���اء ف���رتات 

ال�������ش���خ، وت���ق���وم ب��ت��وف��ر ���ش��ه��ري��ج م��ي��اه 

لتزويدهم باحتياجاتهم من مياه ال�شرب، 

داعيا املواطنني اإىل رفع ال�شعة التخزينية 

جتنبا  خلزاناتهم  �شيانة  واإج���راء  لديهم 

ل��ل��ه��در، ول��ت��ح�����ش��ني ع��م��ل��ي��ة و����ش���ول امل��ي��اه 

لهم.

 مواطنون في الشوبك يشكون من نقص المياه

منذ اأن توىل دولة الدكتور ب�شر اخل�شاونة �شلطاته الد�شتورية وبعد اأن فاجاأنا بخرب 

انت�شار موجة  اأثر  النيابية على  الإنتخابات  اإج��راء  ا�شتقالته بعد  الداخلية  تقدمي وزير 

اململكة  حمافظات  معظم  يف  املواطنني  قبل  من  كثيف  ب�شكل  النارية  العيارات  اإط��الق 

من  وانتقادا  �شعبيا  ا�شتياءا  ولق��ت  النتخابات،  تلك  يف  مناطقهم  ن��واب  بنجاح  ابتهاجا 

اأعلى امل�شتويات  الر�شمية، وبعد عدة اأ�شهر ليفاجاأنا كذاك باإقالة معايل وزيري الداخلية 

والعدل حل�شورهم حفل ع�شاء يف اأحد املنا�شبات الإجتماعية يف اأحد املطاعم خمالفني 

قانون الدفاع بخ�شو�ص التباعد الإجتماعي لتعليمات اأزمة كورونا، فا�شتب�شرنا خرا من 

دولته باأننا نتجه نحو تر�شيخ ثقافة جديدة، ثقافة اأوروبية تتمثل مبحا�شبة كل م�شوؤول 

اأو  وزارت��ه  ك��ادر  اأح��د من  اأي  اأو من قبل  �شواء من قبله �شخ�شيا  يرتكب خطاأ يف عمله 

موؤ�ش�شته وذلك من باب حتمل امل�شوؤولية الأدبية والأخالقية، ليتبعها بعد ذلك با�شتقالة 

ثالثة من وزير ال�شحة على اأثر حادثة نق�ص الأك�شجني يف م�شت�شفى ال�شلط احلكومي 

والذي تويف على اأثرها �شبعة مواطنني اأردنيني، وهنا ثبت لنا على الوجه ال�شرعي ومبا ل 

يدعو لل�شك وا�شتب�شرنا خرا بدولة ب�شر اخل�شاونة باأن دولته ي�شر يف الأردن نحو اأربنة 

الدولة الأردنية اي باجتاه انتهاج ال�شلوك الأوروب��ي يف املحا�شبة القانونية والأخالقية 

اأي خطاأ   ا�شتقالته مبا�شرة مبجرد ح��دوث  اإىل تقدمي  يبادر كل م�شوؤول  ب��اأن  والأدب��ي��ة، 

�شواء كان مق�شودا اأو غر مق�شود يف واجباته املوكولة له اأو لوزارته، وهذا ما اأكده وزير 

روؤو���ش��ا �شوف تتدحرج وذلك  ب��اأن هناك  ال�شحفي  املوؤمتر  واأك��د يف  الإع��الم حينما علق 

تعقيبا وتعليقا على ت�شرب وثيقة ر�شمية من رئا�شة الوزراء تت�شمن بع�ص قرارات اللجنة 

الوبائية ب�شاأن البدء بتطبيق احلظر ووقف عمل بع�ص القطاعات القت�شادية يف �شوء 

عودة ارتفاع اأعداد الإ�شابات والوفيات بوباء كورونا، وما زلنا لغاية تاريخه بانتظار اأ�شماء 

تراجعت  ما  �شرعان  ولالأ�شف  لكن  عنها،  حتدثوا  والتي  دحرجتها  �شيتم  التي  الروؤو�ص 

ال���وزراء، منهم  بع�ص  ارتكبها  اأخطاء  ع��دة  ح��دوث  بعد  بها  العمل  وتوقف  الثقافة  ه��ذه 

الأردين،  امل�شهد  اربكت  مت�شاربة  بع�شها  بت�شريحات  اأدىل  ال��ذي  نف�شه،  الإع��الم  وزي��ر 

العربي، وتبعه وزيرة الطاقة قبل  الأردنية.. اجلي�ص  امل�شلحة  وبع�شها نالت من قواتنا 

اأيام حينما انقطع التيار الكهربائي عن اململكة لعدة �شاعات واأعقبها ت�شريحات ومربرات 

النهج احلكومي  اأن  لنا  ليت�شح  النقطاع،  اأ�شباب  والدقة يف  ال�شحة  تنق�شها  متناق�شة 

عن  وامل�شوؤولني  ال���وزراء  حما�شبة  مع  التعامل  يف  مبكيالني  الكيل  على  تقوم  وفل�شفته 

به  ب��داأ  ال��ذي  والنهج  الثقافة  بنف�ص  دولته  ي�شتمر  اأن  نتمنى  كنا  اأعمالهم،  التق�شر يف 

ليعزز الثقة بحكومته، ويرفع من ر�شيد �شعبية احلكومة، وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه 

ملاذا توقف العمل بهذه الثقافة الإيجابية التي اأعطتنا دافعا وحافزا نحو ا�شتكمال م�شرة 

الإ�شالحات الإدارية؟ حمى اهلل الأردن وقيادته احلكيمة و�شعبه الويف من كل مكروه.

رافع شفيق البطاينة

 تراجع ثقافة االستقالة 
الحكومية

الفايز يلتقي عددا من الفاعليات الشعبية والرسمية في الطفيلة

الزراعة والبيئة يوقعان ١٣ اتفاقية مع الجمعيات لغايات التشجير 

 شحنة ثانية من األدوية والمستلزمات الطبية لمساندة الشعب الفلسطيني

االنباط- عّمان

ال��ت��ق��ى رئ��ي�����ص جم��ل�����ص الأع����ي����ان في�شل 

الفاعليات  من  ع��ددا  الث��ن��ني،  ام�ص  الفايز، 

ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة والج����ت����م����اع����ي����ة وال���ن���ق���اب���ات 

وال��ق��ط��اع��ات ال�����ش��ب��اب��ي��ة ومم��ث��ل��ي ال���رواب���ط 

الطفيلة،  حمافظة  يف  والدواوين  والع�شائر 

ال��روؤى والأفكار ح��ّول خمتلف  بهدف تبادل 

الهموم والق�شايا.

ُيجريها  التي  اللقاءات  اإن  الفايز:  وق��ال 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���وط���ن، ت���اأت���ي م���ن منطلق 

النتماء للوطن وقيادته الها�شمية احلكيمة 

والأوراق  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ث��واب��ت  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا 

النقا�شية التي طرحها جاللة امللك عبداهلل 

ال�شامل  وال���ش��الح  الأردن  مل�شتقبل  ال��ث��اين 

الظرف  يف  التوا�شل  اأن  اإىل  اإ�شافة  املن�شود، 

الراهن اأمر مهم جًدا.

واأ�شار اإىل اأن اللقاءات تفتح اأبواب النقا�ص 

اأمام اجلميع لال�شتماع اإىل روؤيتهم واأفكارهم 

حول خمتلف الق�شايا على م�شتوى الوطن، 

ول �شيما اأن اململكة تلج اإىل مئوية ثانية، بعد 

 100 الكثر من الجن���ازات خ��الل  حتقيق 

عام من عمر الدولة.

واأكد اأن الأردن، واجه منُذ تاأ�شي�ص الإمارة 

لكنه  التحديات  من  الكثر   1921 ع��ام  يف 

مما  واأ���ش��ل��ب  اأق���وى  منها  اخل���روج  ا�شتطاع 

كان، وذلك بف�شل حكمة وحنكة جاللة امللك 

عبداهلل الثاين، ووعي ال�شعب الأردين.

وحت���������دث ال�����ف�����اي�����ز ح���������ّول ال����ت����ح����دي����ات 

والبطالة،  الفقر  ن�شب  وارتفاع  القت�شادية 

النمو  حت��ق��ق  �شيا�شات  ات��ب��اع  اإىل  واحل��اج��ة 

الق��ت�����ش��ادي وت�����ش��ج��ع ال���ش��ت��ث��م��ار، اإ���ش��اف��ة 

الأم��ن  وحتقيق  ك��ربى  م�شاريع  اق��ام��ة  اإىل 

خم��ت��ل��ف  م���ع���اجل���ة  اإىل  داع����ي����ا  ال����غ����ذائ����ي، 

التحديات القت�شادية بالتزامن مع التنمية 

ال�شيا�شية.

واأكد اأنه ل ميكن اأن ُيدار امل�شهد ال�شيا�شي 

ُي��دار قبل الربيع العربي  يف اململكة كما كان 

واأزمة جائحة كورونا وتداعياتها، ول �شيما 

املجتمع  بنية  يف  ج��ذري��ة  تغيرات  هناك  اأن 

اأظهرت بع�ص ال�شلوكيات ال�شلبية.

بدورهم، عر�ص عدد من امل�شاركني لأبرز 

يت�شدرها  التي  الوطنية  والق�شايا  الهموم 

اإىل معاجلة  داع���ني  الق��ت�����ش��ادي،  ال��ت��ح��دي 

للعمل  ال��ن��اظ��م��ة  وال��ت�����ش��ري��ع��ات  ال���ق���وان���ني 

اج��راءات  واتخاذ  وال�شتثماري،  القت�شادي 

�شريعة وتبني م�شاريع كربى ُتخف�ص ن�شب 

البطالة والفقر التي اأ�شبحت توؤرق كل اأ�شرة 

اأردنية.

وب��ي��ن��وا اأن ت��ع��دي��ل ت�����ش��ري��ع��ات الإ����ش���الح 

وطنية  ح��ك��وم��ة  ي��ف��رز  اأن  ينبغي  ال�شيا�شي 

ق����ادرة ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��داخ��ل��ي��ة، 

وم��ن��ه��ا ال���و����ش���ع الق���ت�������ش���ادي وا���ش��ت�����ش��راء 

الف�شاد، ف�شاًل عن اإطالق احلريات العامة، 

قانون  على  ج��وه��ري��ة  ت��ع��دي��الت  يتطلب  م��ا 

ت�شكلها  وط��ن��ّي��ة  قائمة  باعتماد  الن��ت��خ��اب، 

جتاهل  دون  احلزبية  والئتالفات  الأح��زاب 

ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع، اإىل ج���ان���ب دم����ج اأح�����زاب 

�شيا�شية لتتمكن من الو�شول اإىل الربملان.

انتماء  هناك  اأن  اإىل  الفاعليات  واأ���ش��ارت 

وولء ل��ل��وط��ن وق���ائ���ده، ل��ك��ن ه��ن��اك ف��ج��وة 

اأن  وامل��واط��ن��ني، مو�شحني  احل��ك��وم��ات  ب��ني 

الثقة،  بناء  اإعادة  تتطلب  ال�شيا�شية  التنمية 

عرب اتخاذ خطوات تدفع بقوة للو�شول اإىل 

الإ�شالح الإداري وال�شيا�شي املن�شود.

وط��ال��ب��وا ب��ات��ب��اع ���ش��ي��ا���ش��ات ن��اج��ع��ة تكفل 

اجلميع،  ب��ني  الجتماعية  ال��ع��دال��ة  حتقيق 

واإيجاد طرق لرفع م�شتوى وجودة اخلدمات 

امل��ق��دم��ة ل��ه��م، وت��ب��ن��ي اخل��ط��ط ال��ت��ي ُتعنى 

ب��ال�����ش��ب��اب وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م وحت��ف��ي��زه��م 

ودع����م اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م، وت�����ش��ج��ي��ع ال���ش��ت��ث��م��ار 

وحتفيز التنمية يف خمتلف املناطق.

االنباط-عمان

البيئة  ووزارة  الزراعة  وزارة  اليوم  وقعت 

ات���ف���اق���ي���ة م����ع اجل���م���ع���ي���ات يف ع�����دد م��ن   ١٣

خالد  م.  ال��زراع��ة  وزي��ر  بح�شور  املحافظات 

م�شاروة  نبيل  د.  البيئة  ووزي���ر  احلنيفات 

وذل��ك للم�شي يف زراع���ة ال���ش��ج��ار م��ن قبل 

اجلمعيات وحتقيق الرعاية لتلك الزراعات .

ال��زراع��ة  وزارة  ان  احل��ن��ي��ف��ات  اك���د  ح��ي��ث 

ما�شيه حاليا يف خطة حتريج وا�شعة ت�شمل 

ك����ل حم���اف���ظ���ات امل��م��ل��ك��ة وت�����ش��ج��ر اخل���ط 

ال�������ش���ح���راوي وحت��ق��ي��ق  ال����ش���ت���دام���ة ل��ه��ذه 

ت��وف��ر عنا�شر ال���ش��ت��دام��ة  ال���زراع���ات ع��رب 

هذه  توقيع  وان  وحماية  وعمالة  مياة  م��ن 

ال����وزارة يف حتقيق  الت��ف��اق��ي��ات ي��دع��م جهد 

واملتابعة  ال�شراكة  خ���الل   م��ن  ال��روؤي��ا  ه��ذه 

والرعاية من قبل اجلمعيات وبني احلنيفات 

خالل  م��ن  اجلمعيات  �شت�شاند   ال����وزارة  ان 

ت��وف��ر ال��غ��را���ص وال�����ش��م��اح ب��ال��زراع��ة داخ��ل 

الرا������ش�����ي احل���رج���ي���ة ب���ال���غ���را����ص امل�����ش��م��وح 

زراعتها     واعتماد عدد من العمالة املحلية 

ا�شهر   ٣ مل��دة  اج��وره��م  وتغطية  جمعية  لكل 

ل�شمان الزراعة ال�شحيحة والرقابة املتابعة 

واحلماية لتلك اجلهود واكد على ان التو�شع 

يف امل�شاندة والدعم ياأتي من خالل اجلدية 

والهتمام يف حتقيق النجاح لهذا امل�شار الذي 

�شيحقق البعد البيئي واجلمايل والتو�شع يف 

الرقعة اخل�شراء .

وب����ني م�������ش���اروة ان ال��ت�����ش��ارك��ي��ة دائ��م��ة 

دور  وتفعيل  ال���زراع���ة  وزارة  م��ع  وم�شتمرة 

الواقع  تخدم  التي  الربامج  عرب  اجلمعيات 

البيئي وتو�شيع التعاون عرب خطط التحريج 

ذات الث����ر ال��ب��ي��ئ��ي والج��ت��م��اع��ي وا����ش���راك 

املجتمع املحلي يف هذه اجلهود حيث �شيكون 

هناك دعم من خالل �شندوق حماية البيئة 

لهذه الربامج الهامه .

التي  التفاقيات  ه��ذه  اجلمعيات  وثمنت 

���ش��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ���ش��ن��اع��ة ���ش��راك��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة يف 

و���ش��ائ��ل مكافحة  امل��ج��ت��م��ع وحت��ق��ق  خ��دم��ة 

الت�شحر وا�شراك املجتمع يف تو�شيع الرقعة 

اخل�������ش���راء م���ن خ����الل م���ا مت ت��ق��دمي��ة من 

عنا�شر ا�شتدامة لهذه الزراعات

االنباط- عّمان

اأدوي�����ة احل��ك��م��ة �شحنة  ���ش��رك��ة  ���ش��ل��م��ت 

ث���ان���ي���ة م����ن امل�������ش���اع���دات ال���ط���ب���ي���ة ت��ب��ل��غ 

للهيئة  دولر  األف  و500  مليونا  قيمتها 

اخل��ري��ة الردن���ي���ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة، ان��ط��الًق��ا 

م��ن دوره����ا ال��وط��ن��ي وامل�����ش��ت��م��ر مب����وؤازرة 

بالأدوية  واإمدادهم  الفل�شطيني،  ال�شعب 

التي هم يف اأم�ص احلاجة اإليها.

وق����ال ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن ال��ه��ي��ئ��ة، ام�����ص 

تت�شمن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����ش��ح��ن��ة  ان  الث���ن���ني، 

ل�شتخدامات  و���ش��روري��ة  متنوعة  اأدوي���ة 

اجلراحية  كالعمليات  الطارئة،  احل��الت 

والتخدير، اإ�شافة اإىل امل�شادات احليوية، 

الأزم��ة  التخفيف من عبء  بهدف  وذل��ك 

واإنقاذ الأرواح.

واو�����ش����ح ال���ب���ي���ان ان�����ه ���ش��ي��ت��م اإر�����ش����ال 

امل�����ش��اع��دات  ق��واف��ل  �شمن  ال�شحنة  ه���ذه 

ال�شعب  الهيئة اىل  التي ت�شّرها  العاجلة 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع ال���ق���وات 

اأدوي��ة  �شركة  ان  يذكر  الأردن��ي��ة.  امل�شلحة 

مليون  بقيمة  ت��ربع��ت  ق��د  ك��ان��ت  احلكمة 

و600 األف دولر من الأدوية اإىل الهل 

يف فل�شطني �شمن اجل�شر الربي لقوافل 

للجهود  دعمها  توا�شل  كما  امل�����ش��اع��دات، 

كونها  وذل���ك  ع��دي��دة،  دول  يف  الإن�شانية 

جزًءا ل يتجزاأ من املجتمعات التي تعمل 

���ش��م��ن��ه��ا، وت���اأك���ي���ًدا ل��ر���ش��ال��ت��ه��ا ال��را���ش��خ��ة 

متناول  يف  اأف�شل،  �شحة  بتوفر  املتمثلة 

اليد.

 البطريرك ثيوفيلوس: نشعر بالعزم والقوة 
من الموقف االردني تجاه المدينة المقدسة

 احباط محاولة تهريب 6 كغم من مادة 
الكوكائين المخدرة اخفيت داخل ثالجات

 العقبة: اخماد حريق في أحد 
المطاعم دون اصابات

االنباط -رام اهلل

ه���ن���اأ غ��ب��ط��ة ال���ب���ط���ري���رك ث��ي��وف��ي��ل��و���ص 

و�شائر  املقد�شة  امل��دي��ن��ة  ب��ط��ري��رك  ال��ث��ال��ث 

امل��ل��ك  ج���الل���ة  والأردن  ف��ل�����ش��ط��ني  اأع���م���ال 

الكبرة  الردنية  وال�شرة  الثاين،  عبداهلل 

ب�����ذك�����رى ا�����ش����ت����ق����الل امل���م���ل���ك���ة اخل���ام�������ص 

وال�شبعني.

وقال ثيوفيلو�ص يف بيان، ام�ص الثنني، 

ل��الردن  ن��ب��ارك  ون��ح��ن  ال��ف��خ��ر  “يعرتينا 
وق���ي���ادت���ه و���ش��ع��ب��ه ب����ذك����رى ال����ش���ت���ق���الل، 

وه�����م ال����ذي����ن ق����دم����وا ال����غ����ايل وال��ن��ف��ي�����ص 

م�شلمني  متحدين  وطنهم،  على  للحفاظ 

وحمايته”.  ب��ل��ده��م  ل��رف��ع��ة  وم�����ش��ي��ح��ي��ني 

ب��ه  ق�������ام  م�����ا  ان  ث���ي���وف���ي���ل���و����ص  واأ��������ش�������اف 

الها�شميون من اجل تقدم وازدهار الردن، 

وت���ك���ات���ف ج���ه���ود اب���ن���ائ���ه خ���ل���ف ع��م��ي��د ال 

احل�شني،  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  البيت 

ع�شي  قوي  وطن  الردن  ان  للجميع  اثبت 

متما�شك امام جميع ال�شعاب، ليكون اليوم 

ال�شند الول والداعم  الدوام  كما كان على 

الك��رب لفل�شطني مب��ا مت��ر ب��ه م��ن اح��داث 

اليمني  �شعود  خطر  تنامي  ظل  يف  دامية، 

املدينة  اخ��راج  اىل  ي�شعى  وال��ذى  املتطرف 

“مدينة  باعتبارها  مركزيتها  من  املقد�شة 

وتغير  الثالث”،  ال�شماوية  للديانات  اهلل 

م��الحم��ه��ا و���ش��ل��ب ح���ق���وق ���ش��ع��ب��ه��ا. وق���ال 

عندما  وال��ق��وة  بالعزم  “ن�شعر  ثيوفيلو�ص 

نرى املوقف الردين جتاه ما متر به ار�شنا 

الن�شانية  تغتال  موؤملة  احداث  املقد�شة من 

والن�شان على ار�ص خلقت لل�شالم واملحبة 

وال�شالة”. 

الردن  ي�شطرها  التي  امل��واق��ف  ان  واك��د 

بدفاعه  الفل�شطينية  ال�شاحة  على  ال��ي��وم 

عن ق�شيتها وحق �شعبها يف جميع املحافل 

على  جلي  دليل  لهو  والقليمية،  الدولية 

يج�شدون  و�شعبه  وقيادته  الوطن  ه��ذا  ان 

وح�����دة ح����ال م���ع ف��ل�����ش��ط��ني و���ش��ع��ب��ه��ا، مل 

ي��ت��خ��ل��وا ع����ن ق�����ش��ي��ت��ه��ا ال���ت���ي ك���ان���ت ع��رب 

الع�شور هم الها�شميني الول. 

يحفظ  ان  اهلل  “اأدعو  ثيوفيلو�ص  وختم 

المنية  واج��ه��زت��ه  وجي�شه  و�شعبه  الردن 

امل�شيحية  امل��ق��د���ش��ات  ح��ام��ي  راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى 

وال���ش��الم��ي��ة يف ال��ق��د���ص وال��و���ش��ي الم��ني 

ع��ل��ي��ه��ا ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اب��ن 

وي��ع�����ش��ده  ب��ع��م��ره  اهلل  وان مي���د  احل�����ش��ني 

واح��ة  الردن  يبقى  وان  وال��ق��وة  باحلكمة 

الم������ن والط���م���ئ���ن���ان وال�������ش���الم وامل��ح��ب��ة 

والخاء بني افراد ا�شرته الردنية م�شلمني 

وم�شيحيني”.

االنباط- عمان

امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  ���ش��ب��ط��ت 

6 ك���غ���م م�����ن م�����ادة  حم�����اول�����ة ت���ه���ري���ب 

دخلت 
ُ
الكوكائني املخدرة داخل ثالجات اأ

احل���دودي���ة،  امل��ع��اب��ر  اأح����د  ع��رب  للمملكة 

واألقت القب�ص على املتورطني بالق�شية.

وقال الناطق العالمي با�شم مديرية 

المن العام اإن معلومات وردت للعاملني 

قيام  ح���ول  امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  ادارة  يف 

كبرة  كمية  تهريب  مبحاولة  ا�شخا�ص 

م���ن م�����ادة ال��ك��وك��ائ��ني امل���خ���درة ل��داخ��ل 

اململكة من اجل ترويجها،

���ك���ل ف���ري���ق خ���ا����ص مل��ت��اب��ع��ة ت��ل��ك   و����شُ

املعلومات والتاأكد منها.

واأكد الناطق العالمي ان التحقيقات 

وج���م���ع امل���ع���ل���وم���ات م��ك��ن��ت ال���ف���ري���ق م��ن 

حت��دي��د ط��ري��ق��ة ال��ت��ه��ري��ب ع���رب ادخ���ال 

ك��م��ي��ة م����ن ال����ث����الج����ات واخ�����ف�����اء امل�����واد 

املخدرة داخلها، 

حيث جرى بعد حتديد موعد دخولها 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة ع���رب اح����د امل��ع��اب��ر احل���دودي���ة 

عند  بداخلها  ُع��ر  ث��الج��ات  �شت  �شبط 

تفتي�شها على 6 كغم من مادة الكوكائني 

�شخ�شني  على  القب�ص  ل��ق��ي 
ُ
واأ امل��خ��درة، 

تلك  ادخ���ال  وحم��اول��ة  بالق�شية  ت��ورط��ا 

ملحكمة  الق�شية  حيلت 
ُ
واأ للمملكة،  املواد 

اأمن الدولة.

االنباط- العقبة

العقبة،  م��دين  دف���اع  ك���وادر  متكنت 

�شباح ام�ص الثنني، من اإخماد حريق 

���ش��ب يف اح���د امل��ط��اع��م و���ش��ط م��دي��ن��ة 

العقبة.

وب������ني ت���ق���ري���ر م����دي����ري����ة ال����دف����اع 

املديرية  ك���وادر  ان  العقبة،  يف  امل���دين 

ا���ش��ت��ط��اع��ت ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى احل��ري��ق 

قبل امتداده اىل املحال املجاورة، دون 

وقوع ا�شابات بالأرواح.

وب������داأت الأج����ه����زة الم��ن��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة 

ال���ت���ح���ق���ي���ق ل����ل����وق����وف ع���ل���ى اأ����ش���ب���اب 

احلريق.
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 تكتمل هذا العام الذكرى ال)51( الفتتاح املركز الثقايف ال�سوفييتي يف عّمان، والذي مت نحره 

ُيذكر،  اهلل.  قّبحها  اللعينة  اليلت�سينية  الغوربات�سيفية  البريي�سرتويكا  بعملية  دمائه  وت�سفية 

االحتاد  انحالل  بعد  املا�سية  الت�سعينات  بداية  يف  ر�سمي  رو�سي  بقرار  اأُغلق  قد  كان  املركز  اأن 

االحتادية. برو�سيا  وا�ستبداله  ال�سوفييتي، 

اإعالمية  وهيئة  ب��ارًزا،  وعلمًيا  ثقافًيا  َمعلًما  املركز  ه��ذا  اإغ��الق  بجريرة  االأردن  يف  خ�سرنا   

نا�سطة بتمّيز يف حقول متعددة على ال�ساحة االأردنية، اإذ برز املركز وا�ستهر لي�س حملًيا فح�سب، 

العاملني  جميع  جهود  بف�سل  جماالته،  يف  املرموقة  االأوىل  املكانة  يف  ليكون  وعاملًيا  وعربًيا  بل 

قربانوف،  عادل  وال�سهم  املرحوم  ال�سديق  القومية،  االأذربيجاين  االأول،  وباالأخ�س مديره  فيه 

الذي اأذكره هو وعائلته جيًدا. 

ال��وزراء  رئي�س  بيد  ر�سمًيا  ال�سوفييتي  الثقايف  املركز  افتتاح  مت  كيف  لالآن  اأ�ستذكر  اأزال  ما   

1970. املدراء االأردنيون اإىل جانب املدراء ال�سوفييت كانوا  االأ�سبق و�سفي التل، يف �سبتمرب عام 

يديرون هذا املركز ويتناوبون على ت�سيري �سوؤونه �سنة بعد اأخرى، يف مقدمتهم الرفيق االأ�ستاذ 

واأن��ا  فل�سطني،  يف  حالًيا  ُيقيم  وه��و  م�سطفى،  وليد  الدكتور  الكبري  واملُ��َع��ّل��م  وال�سديق  واالأب 

الدهي�سات،  الهادي  وعبد  م�سية،  ن�سال  االآ�ساتذة  منهم،  اآخرين  م��دراء  ومع  معه  ات�سال  على 

ب��االإ���س��اف��ة الأدي���ب ال��ن��م��ري ال���ذي مل اأع���د اأع���رف ع��ن��ه ���س��ي��ًئ��ا. ل��ق��د اأ���س��ب��ح ه��ذا امل��رك��ز مب��درائ��ه 

ال��ع��ايل، م��وق��ع ج��ذب كبري وت��اأث��ري ط���اٍغ على االأردن��ي��ني  ال���وازن  ال�سوفييت وال��ع��رب ومب��وق��ع��ه 

طبقات  من  و�سرائح  وعلوم،  جامعات  ط��الب  وم��وؤرخ��ني،  متخ�س�سني  ومتعلمني،  مثقفني  من 

متعددة، وروؤ�ساء اأحزاب وجمعيات وال�سيدات املُّمثالت للمجتمع ال�سوفييتي مبختلف قومياتهن 

ولغاتهن، اللواتي َقِدْمَن اإىل اململكة مع اأزواجهن لال�ستقرار فيها. ولي�س اأخرًيا، خ�سرنا باإغالق 

االأردنيني والعرب  ال�سداقة احلقيقية مابني  َعِمل على جتذير  الكبري موقع جذب  ال�سرح  هذا 

واالحتاد ال�سوفييتي وجمهورياته بكل قومياتها واأعراقها واأديانها.

عملية  وب���داأت  ل��الإع��الم  ال�سوفييتية  ال��ق��اع��دة  تال�ست  البريي�سرتويكا  ان��ق��الب  خ�سم  يف   

اأَ�ساَعت  وبالتايل،  وج��وده.  ال�سوفييتي  االإع��الم  َفَقَد  َف  اخللف،  اإىل  العنيف  الرجعي  االرت��داد 

و�سخ�سيتها  املهيبة  مكانتها  ال��َع��امل  م��ع  ال�سوفييتية  ال�����س��داق��ة  وج��م��ع��ي��ات  الثقافية  امل��راك��ز 

يف  تغلغلت  التي  ال�سهيونية  اأولها  لرو�سيا،  عدوة  عنا�سر  نفوذ  ا�ست�سراء  بعد  بخا�سة  املرموقة، 

مفا�سل االإعالم الرو�سي والعاملي ب�سورة )الدولة داخل الدولة(، وقد اأف�سى ذلك اإىل انف�سا�س 

ات�سالية  اإعالمية  و�سيلة  َيجدون  يعودوا  مل  اأنهم  ل�سبب  عنها،  مو�سكو  اأ�سدقاء  من  كثريين 

والتي  بالعربية  الباثة  االإذاعية  قنواتها  مو�سكو  اأغلقت  العربية.  باللغة  معهم  تتجاوب  فاعلة 

كانت تبث بن�ساط منقطع النظري، اإذ كانت قد َجمعت من حولها خالل ع�سرات ال�سنوات ماليني 

والتوّجهات.  واملهن  االأعمار  خمتلف  من  رو�سيا  حُمبِّي  العرب  واملوؤيدين  واملُرا�ِسلني  املُ�ستمعني 

و  لراديو مو�سكو(،  العربي  )الق�سم  واندثرت،  التي تال�ست  االإعالمية  الو�سائل  اأبرز هذه  ومن 

االأخرى  ال�سوفييتية  اجلمهوريات  اإذاع��ات  وتوقفت  ا،  اأي�سً مو�سكو  يف  والتقدم(  ال�سالم  )رادي��و 

)رادي��و  ع��ودة  ن��رى  اأن  وناأمل  وغريها،  ودو�سانبى  ط�سقند  باكو،  من  بالعربية  تبث  كانت  التي 

باكو( للعمل باللغة العربية، فهو ُحلم ماليني العرب.

ومنها  بالعربية،  النا�سرة  ال�سهرية  ال�سوفييتية  املطبوعات  ا  اأي�سً اأبوابها  اأغلقت  ذلك،  اإىل   

ال�سحيفة الورقية واالأ�سبوعية العزيزة على قلوبنا )اأنباء مو�سكو(، التي تراأّ�س هيئة حتريرها 

يف نهايات ال�سبعينات من القرن املا�سي، االأُ�ستاذ االأذربيجاين ال�سهري عادل قربانوف الذي كان 

وحمبة  لطف  بكل  مني  طلب  وال��ذي  االأردن،  يف  ال�سوفييتي  الثقايف  املركز  على  عام  مدير  اأول 

عندما زرته يف مقر عمله مبو�سكو، اأن اأوا�سل ن�سر مقاالتي واأخباري على �سفحاتها، مقابل بدل 

الورقية  املجالت  توقفت  كما  �سحافة.  كطالب  م�ساعدتي  يف  للم�ساهمة  بالروبل،  ممتاز  مادي 

التالية التي �سدرت بلغة القراآن، وكنت ُمَرا�ِسلها و/اأو اأعمل فيها اآنذاك: )اأذربيجان ال�سوفييتية 

ال�سوفييتي(  )االحتاد  و  ال�سوفييتية(  )املراأة  و  ال�سوفييتية(  الع�سكرية  )املجلة  باكو؛  يف  اليوم( 

وكانت مو�سكو مقرها؛ اإ�سافًة ِل )املدار( يف بريوت، و )الع�سر اجلديد( وح�سنتها القاهرة.

 ومقابل الرتاجع االإعالمي الرو�سي ال�سريع والكبري يف جمال ال�سحافة بالعربية وتدري�س 

العربية، �سهدنا تو�ّسعاً وازدياداً ملحوظاً يف مواقع االإعالم واالإعالم االجتماعي واملهني املعادية 

منابر  وهي  و�سيا�سياً،  �سخ�سياً  بوتني  للرئي�س فالدميري  كذلك  املناِه�سة  وتلك  ورو�سيا  للعرب 

ملقاطعتها  وال��داع��ي  لرو�سيا  وال�ساعد  املُ�ستمر  ال��ع��داء  عليها  زد  اله�سيم،  يف  كالنار  تكاثرت 

ال�سحافة  وملواقع  “العاديني!”،  بامل�سرتكني  ُي�سّمى  مِلَا  تتبع  اإلكرتونية  يف مواقع  وثقافياً  �سلعياً 

االإلكرتونية العربية عموماً ذات “االرتباطات املحددة«.

الي�سري عن  الُنزر  �سوى  َيعرفون  العرب  َيعد عدد كبري من  املُعا�س، مل  االإعالمي  الواقع   يف 

والبلدان  االأردن  العمل يف  توقفت عن  نوفو�ستي(  اأنباء  )وكالة  فمكاتب  و�سعبها.  رو�سيا  حقائق 

العربية، ومت �سحب مرا�سليها الرو�س اإىل لبنان اأواًل ثم ملو�سكو. كذلك توقفت ن�سراتها الورقية 

�سبق  والتي  والعربية،  االأردنية  واملوؤ�س�سات  ال�سحف  على  م  ُتعمَّ كانت  التي  اليومية  االإخبارية 

امل�ست�سرق  ومنهم  مدرائها  ومع  ال�سجن؛  اإيداعي  قبل  معها؛  ون�سِطت  فيها  �سخ�سًيا  اأنا  وعملُت 

على  ت�سهد  منهما  ر�سمية  ب�سهادات  واحَتفُظ  باجان،  فالدميري  وال�سحفي  كيدروف،  فالدميري 

اأنني موظف يف )نوفو�ستي(، وكان ذلك قبل توجهي �سوب مو�سكو �سنة 1978، لدرا�سة ال�سحافة 

كان احلبيب )فالدميري  ا، حيث  اأي�سً لينينغراد احلكومية(  واالإعالم يف جامعتها، ويف )جامعة 

يل  خُمل�سني  �سندين  )ف��ات��ي��وغ(  ال��رف��ي��ق  املخل�س  ال�سهم  وم�ساعده  املبا�سر،  رئي�سي  ب��وت��ني( 

وبع�س  اجلامعة  مع  عالقاتي  لُت  وا�سَ و  ال�سخ�سي،  واأمني  راحتي  �سبيل  يف  اأزري  من  وي�سّدان 

ا�ساتذتها بعد عودتي من رو�سيا اإىل االأردن، يف عام 1985.

العربية مرا�سلني  العوا�سم  الكثري من  ال�سوفييتي  مل نعد جند يف   حالًيا، وب�سبب االنهيار 

توجهاتها  يف  وفاعل  حقيقي  ت�سحيح  اإىل  متابعيها  براأي  حتتاج  التي  اليوم(،  )رو�سيا  لف�سائية 

َي�سُب يف خانة خ�سوم  ذلك  الأن  الرو�سية،  الذات  َجْلد  توّقفها عن  و�سرورة  اأخبارها،  ون�سو�س 

رو�سيا، وميّدهم مبزيد من الذخرية “احلّية” يف مواجهتنا جميعاً. يتبع.

األكاديمي مروان سوداح

الذكرى الثالثون للمركز 
الثقافي السوفييتي 

االنباط-وكاالت

 �سهدت ال�ساعات االأخرية ما قبل اإعالن 

ل��وق��ف  ات��ف��اق  ع��ن  الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة 

اإط������الق ال���ن���ار م���ع االح����ت����الل م���ن خ���الل 

الو�سيط امل�سري، مفاو�سات �سعبة فر�ست 

ف��ي��ه��ا امل��ق��اوم��ة ���س��روط��ه��ا، وف���ق م��ا يك�سف 

م�سدر فيها ل� قد�س

م�سدر يف املقاومة الفل�سطينية ك�سف يف 

اللحظات  عن  قد�س”،  “�سبكة  مع  حديث 

الدراماتيكية التي كاد اأن يف�سل فيها اتفاق 

وقف اإطالق النار، قبل حلظات من اإعالنه

يف ال���وق���ت ال����ذي ح���اول���ت ف��ي��ه ح��ك��وم��ة 

االح���ت���الل امل���ن���اورة ب���اإع���الن وق���ف اإط���الق 

النار من جانب واحد، يقول امل�سدر، اأبلغت 

امل��ق��اوم��ة  اأن  ي��ع��ن��ي  اأن ه���ذا  ح��م��ا���س م�����س��ر 

�ستوا�سل ق�سف امل�ستوطنات واملدن املحتلة، 

املوافقة  على  االحتالل  حكومة  اأج��رب  مما 

على وقف اإطالق نار ب�سكل متزامن

واأ�سار اإىل اأن م�سر اتفقت مع االحتالل 

ن��ار متزامن،  اإط���الق  وامل��ق��اوم��ة على وق��ف 

ي�����س��ب��ق��ه ه����دوء مل���دة ���س��اع��ت��ني، ل��ك��ن جي�س 

االحتالل ق�سف اأهدافاً يف غزة فردت عليه 

حتى  ا�ستمرت  �ساروخية  بر�سقات  املقاومة 

اللحظات االأخرية

ويف حم���اول���ة ف��ا���س��ل��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ���س��ورة 

املعركة،  م��ن  االأخ���رية  ال�ساعات  يف  الن�سر 

ل�سكان  ت��ه��دي��دات  االح���ت���الل  ج��ي�����س  وج���ه 

3 اأب�����راج يف غ���زة وط��ل��ب م��ن��ه��م م��غ��ادرت��ه��ا 

امل��ق��اوم��ة  اأن  امل�������س���در،  ي�����س��ي��ف  ل��ق�����س��ف��ه��ا، 

لق�سف  جاهزة  اأنها  امل�سري  الوفد  اأبلغت 

اأهداف االحتالل من �سمال فل�سطني حتى 

عدم  على  االح��ت��الل  اأج��رب  حينها  جنوبها، 

تهديده تنفيذ 

االح��ت��الل اجلانب  اأب��ل��غ  اأن  بعد  وت��اب��ع: 

امل�سري اأن التهديد لن ينفذ، طلبت حما�س 

بامتن �سال  ويتمثل  ذلك،  اأبعد من  ما هو 

جي�س االحتالل لالأهايل جمدداً واإبالغهم 

ب���اأن ال��ق�����س��ف ل��ن ي��ح��دث واأن ي��ع��ودوا اإىل 

املقاومة على هذه  اإ�سرار  واأجرب  منازلهم. 

وا���س��ع  ق�سف  بتنفيذ  وت��ه��دي��ده��ا  امل��ط��ال��ب 

االت�����س��ال  “ال�ساباك”  امل��خ��اب��رات  ���س��ب��اط 

بال�سكان والطلب منهم العودة ملنازلهم

املقاومة  بقيت  االأخ��رية  اللحظات  حتى 

امل�سدر،  يوؤكد  تهديداتها،  لتنفيذ  جاهزة 

وق���د اأب��ل��غ��ت ح��م��ا���س ال��و���س��ي��ط امل�����س��ري 

�ساعة  اإىل  ج��اه��زة  �ستبقى  ال�����س��رب��ة  اأن 

النار  بفتح  �سيقابل  ق�سف  واأي  ال�سفر 

على االحتالل

وك��ان��ت ح��ك��وم��ة االح��ت��الل ق��د زعمت 

لكن  واح��د،  جانب  من  النار  اأوقفت  اأنها 

عن  �سدرت  التي  الر�سمية  الت�سريحات 

ال��و���س��ي��ط امل�������س���ري واجل����ه����ات ال��دول��ي��ة 

ال��ذي  اأم���ام ج��م��ه��وره��ا  رواي��ت��ه��ا  ف�سحت 

ح��اول��ت اأن ت��خ��رج اأم���ام���ه ب�����س��ورة ت��درء 

واالإخفاقات  الف�سل  م�سل�سل  ح��رج  عنها 

ال������ذي م��ن��ي��ت ب����ه خ�����الل م���ع���رك���ة ���س��ي��ف 

القد�س

القد�س” التي  “�سيف  معركة  وخالل 

اأط��ل��ق��ت��ه��ا ف�����س��ائ��ل امل���ق���اوم���ة ل���ل���رد على 

ج���رائ���م االح���ت���الل يف ال��ق��د���س وال�����س��ي��خ 

ج��راح واالأق�����س��ى، ت��وال��ت االن��ت��ق��ادات من 

حمللني وقادة �سابقني باجلي�س وحكومة 

خ��الل  ال��ف��ا���س��ل  االأداء  ع��ل��ى  االح���ت���الل، 

املقاومة  اأن  واأك����دوا  غ���زة،  على  ال��ع��دوان 

ا�ستطاعت اخلروج بن�سر من املواجهة

االنباط-وكاالت

ذك�������رت ���س��ح��ي��ف��ة ي���دي���ع���وت اأح����رن����وت 

ال��ع��ربي��ة، م�����س��اء ام�����س االإث���ن���ني 24 م��اي��و 

�سيف  م��ع��رك��ة  خ�سائر  اإج��م��ايل  اأن   ،2021

 7 بلغت  الفل�سطينية  املقاومة  مع  القد�س 

اأولية مليار �ساقل كتقديرات 

من  ف���اإن  ال��ع��ربي��ة  ال�سحيفة  وبح�سب 

ب��ني اخل�����س��ائ��ر امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ك��ب��دت��ه��ا رب��ع 

مالية  خ�سائر  مبثابة  ك��ان��ت  �ساقل  مليار 

للجي�س  خ�����س��ائ��ر  م���ل���ي���ارات  و3  م��ب��ا���س��رة 

وال�سرطة

وذكرت يديعوت اأحرنوت اأن هناك اأزمة 

خ��ارج  ال��واق��ع  امل��دن  و�سكان  احلكومة  ب��ني 

نطاق 40 كيلو مرت كون القانون ال يعطيها 

مالية  تعوي�سات  على  احل�سول  يف  احل��ق 

امل��ق��اومة  قبل  م��ن  للق�سف  تعر�سها  ج��راء 

الفل�سطينية خالل اجلولة االأخرية

االإ���س��رائ��ي��ل��ي  “جلوب�س”  م��وق��ع  وك���ان 

امل��ت��خ�����س�����س يف ال��ق�����س��اي��ا االق��ت�����س��ادي��ة 

ك�������س���ف اأن�������ه م�����ع ن���ه���اي���ة م���ع���رك���ة ���س��ي��ف 

تعوي�س  �سكوى   5245 تقدمي  مت  القد�س، 

3424 مطالبة  من قبل امل�ستوطنني، منها 

ب��ال��ت��ع��وي�����س ع���ن االأ�����س����رار ال���ت���ي حلقت 

ب���امل���ب���اين )امل����ن����ازل وال�������س���رك���ات وم����ا اإىل 

1724 ع��ن االأ���س��رار ال��ت��ي حلقت  ذل���ك( و 

تتعلق  اأخ�����رى  م��ط��ال��ب��ة  و96  ب��امل��رك��ب��ات، 

اأخرى مبمتلكات 

 170 اأن���ه مت اإخ���الء ح���وايل  واأ���س��ار اإىل 

عائلة من منازلهم غري ال�ساحلة لل�سكن 

وبح�سب  ل��ه��م.  ب��دي��ل  ���س��ك��ن  ت��رت��ي��ب  ومت 

التي  املبا�سرة  االأ���س��رار  ف��اإن  التقديرات، 

جراء  من  االإ�سرائيلي  باالقت�ساد  حلقت 

من  يوما   11 خالل  القد�س  �سيف  معركة 

بينما  �سيكل،  مليون   200 جت��اوزت  القتال 

املبا�سرة  االأ���س��رار  بلغت   2014 ع���دوان  يف 

م��ن ال�����س��رب��ات ال�����س��اروخ��ي��ة ح���وايل 200 

من  ي��وًم��ا   50 ح���وايل  بعد  �سيكل،  مليون 

القتال

وم������رك������ز ت������ل اأب������ي������ب وال�����������ذي ي�����س��م 

اأب���ي���ب  وت�����ل  ت��ك��ف��ا  وب���ي���ت���اح  “جفعتامي 
بالقرب  ال��واق��ع��ة  وامل�ستوطنات  وح��ول��ون 

منها  �سكوى،   2336 تلقى  اأبيب”  ت��ل  م��ن 

االأ���س��رار  ع��ن  بالتعوي�س  مطالبة   1158

م��ط��ال��ب��ة   1599 و  ب��امل��ب��اين  حل��ق��ت  ال���ت���ي 

ب��ال��ت��ع��وي�����س ع���ن االأ�����س����رار ال���ت���ي حلقت 

هذا  يف  اأ�سرار  ت�سجيل  مت  كما  باملركبات، 

مت  حيث  والرملة،  اللد  مدينتي  يف  املركز 

اإحراق مئات ال�سيارات واملحال التجارية

ي�����س��م مدينة  ال���ذي  م��رك��ز ح��ي��ف��ا،  ويف 

عكا، حيث مل يكن هناك اإطالق �سواريخ، 

 111 م��ن��ه��ا  ����س���ك���وى،   253 م��ع��اجل��ة  مت���ت 

الأ�سرار باملركبات و 141 مبنى

االنباط-وكاالت

م�سهدية القد�س كانت وما زال��ت حا�سرة 

بقوة يف ه��ذه االأي����ام، وذل���ك عائد الأك���ر من 

وال�سيا�سية،  الدينية  مكانتها  اأح��ده��ا  اعتبار 

املحلي  النقا�س  م�سهد  يف  حا�سرة  واأ���س��ح��ت 

واالق��ل��ي��م��ي وال������دويل وع��ل��ى ك���ل امل�����س��ت��وي��ات 

االعالمية منها وال�سيا�سية

هذا احل�سور ما كان له اأن يكون بهذه القوة 

لوال وجود احلوامل الب�سرية التي اأخذت على 

قدر  باأعلى  وا�ساءته،  امل�سهد  �سناعة  عاتقها 

من الثبات والتميز، ومتاح لكل متناول ل�ساأن 

التي يراها  ال��زاوي��ة  يناق�سها م��ن  اأن  احل��ال��ة 

منا�سبة، فات�ساع احلالة يوفر االأر�سية لذلك

ال�سيا�سي،  باملعنى  يتناولها  ق��د  البع�س 

واآخ���ر اإع��الم��ي��اً وث��ال��ث م��ن ال��زاوي��ة الدينية 

وال��وط��ن��ي��ة ومي��ك��ن ال��دم��ج م��ا ب��ني اأك���ر من 

عن�سر من ذلك، فكل النقا�س ي�ستند اإىل ما 

ميكن قوله من فعل جتاوز حد املاألوف وعك�س 

يكون  اأن  ا�ستطاع  ل�سعب  اال�سيلة  الطبيعة 

قياداته  قامته  تتجاوز  م��ق��اوم  لفعل  ع��ن��وان��اً 

ال�سيا�سية التي و�سلت اإىل مرحلة من املوات 

ياأخذ ق�سيتنا اىل متاهات من املمار�سات التي 

الطبقات  ك��اه��ل  على  امللقى  العبئ  ت�ساعف 

ال�سعبية �ساحبة الفعل يف امليدان ووق��ود كل 

مواجه و�سرط االنت�سار

من جهتى اأذهب يف تناويل لهذه امل�سهدية 

من زاوية ب�سيطة وهي تلك االبت�سامات التي 

تعلو �سفاه غالب املعتقلني يف االأح��داث، رغم 

العنف املمار�س من �سرطة االحتالل وجنوده 

والتعمد باحلاق االذى اجل�سدي بكل املعتقلني 

ال�سفاه  تعلو  احل��ا���س��رة  اإبت�ساماتهم  ان  اإال 

وتعيد ت�سكيل امل�سهد مبعنى خمتلف عن اإرادة 

عمقها  يف  الر�سالة  فتكون  وعنفه،  االحتالل 

اأك��ر ح�سوراً من قوة مدججة مبعنى املوت 

والرتهيب

القد�س  �سبان  ير�سمها  التي  االبت�سامات 

امل��ع��ت��ق��ل��ني ع��ل��ى ���س��ف��اه��ه��م ل��ي�����س ت�����س��ن��ع��اً او 

نابعة  ام��ام م�سور بل هي حقيقة  ا�ستعرا�ساأً 

ت��وؤ���س��ر بعفويتها اىل  وب��و���س��ل��ة  امل��وق��ف  م��ن 

وم��اآالت��ه احلتمية، فاالبت�سامات  االي���ام  ق��ادم 

تعك�س ال�سورة املتكونة يف راأ���س ال�سبان، فهم 

وه��م  وي����رون  مل�ستقبلهم  ال�����س��ورة  ي��ر���س��م��ون 

مكبلون كل االمل املنت�سر يف االزقة واملحمول 

يف اف��ئ��دة االط��ف��ال وال�����س��ي��وخ وك��ل الواقفني 

ما  والتي  املنازل  و�سرفات  ال�سوارع  عر�س  يف 

خ�سعت ل�سطوة اجلالد على مدى عقود، بل 

تعيد التاأكيد كل مرة وعلى تقارب متواتر يف 

ال�سنوات ال�سبع االخرية ان م�سري القد�س قد 

ح�سم ل�سالح اهلها ولي�س لغزاة عابرين

وم����ن زاوي������ة اأخ������رى اإن���ه���م ي�����رون م��ق��دار 

اخل����وف ال�����س��اك��ن ق��ل��وب اجل���ن���ود امل��دج��ج��ني 

ب��ال�����س��الح وي��الم�����س��ون ارت��ع��ا���س��ات اأن��ام��ل��ه��م ، 

اأوه��ام  اإال  اأن ج��ربوت الغزاة ما هو  فيدركون 

�سكنت يف روؤو�س اخلانعني املراهنني على وهم 

احللول والتعاي�س، مع عدو ال يجيد اإال القمع 

واالذالل للعزل من النا�س الب�سطاء االأعزاء، 

وهل يخ�سع عزيز ل�سطوة مغت�سب عابر

االب��ت�����س��ام��ات ه��ي ر���س��ال��ة �سخرية م��ن كل 

الطغاة، وا�ستخفاف بكل وهم اجلربوت الذي 

التابعني  امل�ستبدين  ال��زع��م��اء  اأرواح  يف  بنوه 

الوام�����ر ال�����س��ي��د ال��ك��ب��ري امل�����س��غ��ل ل��الح��ت��الل 

اي�ساً  اليوم، وفيها  وامريكا  بريطانيا قدميا 

في�ساً من حمبة وع��زة، وروح انتماء وا�سالة 

عريقة ممتدة عميقا ًتوؤكد بعد كل مواجهة 

ارادة  العابرين لن يكون مبقدورهم ك�سر  ان 

املوقنني بن�سرهم، فكما قيل �سالفا على ل�سان 

احد علماء النف�س الذي كان قابعاً يف مع�سكرات 

النازية ابان احلرب العاملية الثانية” ميكن ان 

ت�سلب من االن�سان كل �سيئ اال اآخر احلريات 

الب�سرية” وهنا ق�سد ان ال احد ي�ستطيع ان 

يحدد رد الفعل اجتاه الظروف التي قد نو�سع 

فيها اال نحن فال قوة اجلالد وال بط�سة قادرة 

ان تك�سر ارادة طفل قرر ان ي�سخر منهم

العذبة  حينما ننظر اىل تلك االبت�سامات 

املمزوجة بالقوة والعنفوان �سرنى من خاللها 

والتغيري  االم���ل،  م��ن  القريب  البعيد  االف���ق 

القادم من رحم املعاناة واال�سطهاد، و�سرنى 

قلوبهم  يف  حممواًل  حم��ال  ال  حا�سراً  ن�سراً 

وع��ل��ى اط���راف االي����ادي ال��ت��ي ت��رف��ع عالية يف 

امل��اأخ��وذة  العمل  وجهة  وتر�سم  الطغاة،  وج��ه 

وم��ن خلفهم  املقد�سيون  يخطه  عميقاً  در�ساً 

كل  يف  املكافح  ال�سعب  ابناء  من  ال�سرفاء  كل 

مواجهة تخا�س على البوابات واالزقة، فهناك 

يف القد�س ومع كل فجر يكتب الفل�سطينيون

ان  يف  مكثفاً  الن�سال  در�سهم يف  خال�سة 

اأن  االرادة  على  جمدياً  يكون  وحتى  الكفاح 

تكون حا�سرة، والثبات عنوان فعل وا�ستمرار، 

واأن الفقراء والب�سطاء قادرون على حتطيم 

اإن وثقت واآمنت بهم قيادتهم  اح��الم الغزاة 

اخليار  وح�سمت  عطائهم  روح  على  وراهنت 

معهم بال رهان على اأحبال الوهم املعلقة يف 

العوا�سم

كل  لتبدد  ت�سيء  ابت�سامات  ال��ق��د���س  يف 

ظ����الم وت���ر����س���م ال������درب ام�����ام اج���ي���ال ب��ات��ت 

اأن ال��درب  حت��رتف ال��ع��زة واليقني، وت��ع��رف 

اإال  ف��اإن خوامته لن تكون متوجة  واإن ط��ال 

بالن�سر والفرح ، وتر�سم االأمل ج�سراً تعربه 

االجيال حلريتها وتوؤكد باأن البالد مل تكن 

مكثوا  واإن  حتى  ع��اب��ري��ن  ل��غ��زاة  ملكاً  ي��وم��ا 

�نامل  واأن احلرية حا�سرة من بني  طويال، 

االأطفال الواقفني على اأر�سفة ال�سوارع، بال 

خوف من جنود

و�سياءاً  حياة،  قناديل  القد�س  ابت�سامات 

الباحثة  االرواح  تالم�س  ومو�سيقى  ل�سماء، 

وكرامة  بن�سره،  جيل  واإمي���ان  حريتها  ع��ن 

ابناء  �سفاة  فعلى  االنك�سار  ي��ع��رف  ال  �سعب 

القد�س ترى فل�سطني حريتها

االنباط-وكاالت

ملرا�سلها  تقريرا  التاميز  �سحيفة  ن�سرت 

اإن م�سري  اأن�سيل بيفر، قال فيه  القد�س  يف 

يعترب  بالطرد  امل��ه��ددة  املقد�سية  العائالت 

اإ�سرائيل وحركة حما�س  للهدنة بني  اأ�سا�سا 

يف غ���زة. وق���ال اإن واح����دا م��ن ال��ت��ه��دي��دات 

ل���وق���ف اإط�������الق ال����ن����ار ب���ع���د ح�����رب دم���وي���ة 

11 ي��وم��ا ي��ق��ع يف ����س���ارع ج��ان��ب��ي  ا���س��ت��م��رت 

اجلميع  على  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  اأغلقته 

فل�سطينية  عائلة   13 فم�سري  �سكانه.  اإال 

امل���ه���ددة ب��ال��ط��رد م���ن ب��ي��وت��ه��ا، ك����ان امل���ربر 

الذي دفع حركة حما�س الإطالق ال�سواريخ 

باجتاه القد�س وتل اأبيب وبلدات اإ�سرائيلية 

و13  فل�سطينيا   240 ملقتل  اأدى  مما  اأخ��رى 

اإ�سرائيليا. ومل تغري احلرب اأو وقف اإطالق 

13 النار اأي �سيء على م�سري العائالت ال�

وال يزال التوتر يف املنطقة عاليا بدرجة 

ال��ن��ا���س��ط��ني  اآالف  اح��ت��ف��ل  ح��ي��ث  ����س���دي���دة، 

و�سخروا  املقاومة  بانت�سار  الفل�سطينيني 

اأدى  االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، مم����ا  ال�������س���رط���ة  م����ن 

االأ�سبوع.  نهاية  يف  فل�سطينيا   33 العتقال 

والطريق مغلق اإىل ال�سيخ جراح  يف القد�س 

اإىل  و�سل  الذي  املواجهة  و�سبب  ال�سرقية، 

امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف اإ���س��رائ��ي��ل. وي��ب��ل��غ ع��دد 

�سخ�سا   300 عائلة،   13 ال���� ال��ع��ائ��الت  اأف���راد 

م��ن��ذ منت�سف  ه���ذه  ال��ب��ي��وت  وي��ع��ي�����س��ون يف 

اإىل  وبيوته  ال�سارع  وحت��ول  املا�سي.  القرن 

الفل�سطينيني  بني  �ساخنة  مواجهة  نقطة 

ال�����ذي�����ن ي����ح����اول����ون ح����م����اي����ة ال����ع����ائ����الت، 

وامل�����س��ت��وط��ن��ني ال���ذي���ن ي��ح��اول��ون ط��رده��ا. 

ويزعم هوؤالء اأن البيوت التي اأقامتها االأمم 

ملكية  هي   1948 ع��ام  بعد  واالأردن  املتحدة 

من  الرحيل  على  اأج���ربت  يهودية  ع��ائ��الت 

املنطقة بعد قيام دولة اإ�سرائيل

يحاولون  امل�ستوطنني  اإن  الكاتب  ويقول 

فيها  مبا  ال�سابقة  اليهودية  امللكية  ا�ستعادة 

ال��ب��ي��وت يف ال�����س��ي��خ ج�����راح. وج����رى ت��اأخ��ري 

احل���ك���م يف امل�������س���األ���ة ب���ع���د ط���ل���ب احل��ك��وم��ة 

وامل��دع��ي  العليا  املحكمة  م��ن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

�سكايف  عبد  وق��ال  التوتر.  يخف  حتى  العام 

)72 عاما( �سانع االأحذية، اإن االإ�سرائيليني 

يقوموا  ث��م  االأو���س��اع  ت��ه��داأ  حتى  ينتظرون 

البيت  اإىل  ووال�����ده  ه��و  وان��ت��ق��ل   . ب��ط��ردن��ا 

ع��ن��دم��ا ك��ان ���س��غ��ريا، ح��ي��ث يعي�س ف��ي��ه مع 

ال  ق��ائ��ال:  ال�سبعة،  واأح��ف��اده  ال�ستة  اأوالده 

مكان لنا للذهاب اإليه

ت��وف��ي��ق ج���اع���وين )36 ع��ام��ا(  و����س���ارك 

ب��ن��ف�����س االأم�������ر، ق���ائ���ال: ع��ائ��الت��ن��ا دف��ع��ت 

االإي���ج���ار ال����ذي ح���ددت���ه ال��ب��ل��دي��ة م��ن��ذ اأن 

ال�سكان  من  كغرينا   1967 اإ�سرائيل  ج��اءت 

�سكان  اأننا  االآن  يزعمون  فلماذا  العاديني، 

انتقال  اإن  ج��اع��وين  وق��ال   . �سرعيني  غ��ري 

يف  ال�سارع  اإىل  م�ستوطنني  ع��ائ��الت  ث��الث 

النفايات  البلدية جتمع  املا�سي جعل  العام 

ال�سارع  تهمل  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  م��ع  دوري  ب�سكل 

�سابقا

بعملية  اإ�سرائيل  الفل�سطينيون  واتهم 

ت��ط��ه��ري ع���رق���ي يف حم����اوالت����ه����ا ل��ت��ه��وي��د 

مدينة القد�س. فيما يتهم وزير اخلارجية 

اجلماعات االإرهابية بتقدمي خالف عقاري 

بني طرفني خا�سني على اأنه ق�سية وطنية 

للتحري�س على العنف يف القد�س

وم���ن امل��ت��وق��ع و���س��ول وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

اإ�سرائيل  اإىل  بلينكن  اأن��ت��وين  االأم��ري��ك��ي��ة، 

يوم الثالثاء، يف اأول زيارة له اإىل املنطقة. 

لن  اأن���ه  م��ع  جميعها،  االأط����راف  و�سيلتقي 

ي��زور  ول��ن  ال�سلمية،  العملية  اإح��ي��اء  يعيد 

ت��ع��ت��رب حركة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  غ���زة الأن 

جماعة  القطاع  على  ت�سيطر  التي  حما�س 

اإرهابية

وع����������ادت امل����م����اح����ك����ات ب�����ني االأح����������زاب 

التي ف�سلت يف حتقيق غالبية  االإ�سرائيلية 

الكني�ست  اإىل  احل��ك��وم��ة  لت�سكيل  توؤهلها 

بينيت  نفتايل  و�سجب  القتال.  توقف  بعد 

الذي كان �سي�سكل حكومة ائتالف جديدة 

ب�����دون رئ��ي�����س ال�������وزراء احل�����ايل ب��ن��ي��ام��ني 

ال�سعف  م��ن  ف��رتة  اأر  مل  ق��ائ��ال:  نتنياهو 

ال��ق��درة واالإح����راج . وات��ه��م نتنياهو  وع��دم 

ق��رار  ���س��ن��اع��ة  اأع����رج، عملية  ب��ال��ق��ول: مل 

ال�سخ�سية  االع���ت���ب���ارات  اأم��ل��ت��ه��ا  م��ع��وج��ة 

وال�������س���ي���ا����س���ي���ة، ك����ل ه�����ذا م����ن اأج������ل خ��ل��ق 

للزعيم اجلاذبية 

ومل ي��ب��ق ل��ي��ائ��ري الب��ي��د، م��ن امل��ع��ار���س��ة 

�سوى ع�سرة اأيام لت�سكيل احلكومة. واأعلن 

لت�سكيل  املفاو�سات  �سيبداأ  اأن��ه  االأح��د  يوم 

احلكومة بهدف ا�ستبدال نتنياهو. وهاجم 

امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ن��ت��ن��ي��اه��و ق��ائ��ال اإن���ه وّج��ه 

اإال  منها  تفيق  لن  حلما�س  قا�سمة  �سربة 

بعد عقد

 مصدر في المقاومة يكشف اللحظات األخيرة للمعركة: االتفاق كاد يفشل وجهزنا ضربة صاروخية كبيرة لالحتالل

 بعد سيف القدس.. أزمة بين مستوطني مدن المركز وحكومة االحتالل

 في القدس يعتقلون االبتسامات

 التايمز: وقف إطالق النار في غزة لم يحل مشكلة العائالت المقدسية المهددة بالطرد في الشيخ جراح

االنباط-وكاالت

يبلغ  الدحدوح  الفل�سطيني نظمي 

70 ع���ام���اً، ي��ج��ل�����س اأم���ام  م���ن ال��ع��م��ر 

اخل��ي��م��ة ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا ف���وق اأن��ق��ا���س 

الغارات اجلوية  الذي دمر يف  منزله 

ع��ل��ى مدينة  االأخ�����رية  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

العمليات  م��ن  يوما   11 وعقب  غ��زة. 

اإط��الق  وق��ف  �سريان  ب��داأ  الع�سكرية، 

ال��ن��ار يف ق��ط��اع غ����زة، ب��ني اإ���س��رائ��ي��ل 

اأع��ل��ن  اإذ  الفل�سطينية،  وال��ف�����س��ائ��ل 

م�سرياً  مقرتحاً  قبولهما  اجلانبان 

ل����وق����ف اإط��������الق ال�����ن�����ار، دخ�����ل ح��ي��ز 

التنفيذ يوم اجلمعة املا�سي

 فلسطيني ينصب خيمة فوق أنقاض 
منزله المدمر في غزة
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االنباط-وكاالت

واملحررين  الأ�سرى  �س�ؤون  هيئة  قالت 

زالت  ما  الإ�سرائيلية  املعتقالت  اإدارة  اإن 

ت��ت��م��ادى يف ان��ت��ه��اك ح��ق��وق الأ����س���رى، ل 

���س��ي��م��ا امل��ر���س��ى م��ن��ه��م، خ��ا���س��ة الأ����س���رى 

ال����ق����اب����ع����ن داخ���������ل م�������س���ت�������س���ف���ى ���س��ج��ن 

اأو�ساعهم  اإهمال  تتعمد  حيث  “الرملة”، 
تقدمي  عن  والمتناع  ال�سعبة،  ال�سحية 

باإعطائهم  والكتفاء  لهم،  ال��الزم  العالج 

امل�سكنات، واملنومات فقط، بدون عالجهم 

ال�سحيح بال�سكل 

اأ�ييسييرا   13 اأن  ب��ي��ان،  يف  الهيئة،  وبينت 

الرملة”  “م�ست�سفى  داخل  حاليا  يقبعون 

يف اأو������س�����اع ���س��ح��ي��ة ح����رج����ة، وب���ح���اج���ة 

دون  حياتهم،  لإن��ق��اذ  عالجية  لتدخالت 

اأن تبدي اإدارة ال�سجن اأي اهتمام بالرغم 

م����ن خ����ط����ورة ح���الت���ه���م، وه������م: )خ���ال���د 

ومعت�سم  م��وق��دة،  وم��ن�����س��ور  ال�����س��اوي�����ش، 

���س��ال��ح،  الأق�����رع، و���س��ال��ح  ون��اه�����ش  رداد، 

ون�سال اأبو عاهور، وناظم اأبو �سليم، ونور 

ب��ي��ط��اوي، وع��م��اد ���س��وارك��ة، وحم��م��ود اأب��و 

اخلطيب،  وعامر  مرعي،  وحممد  عي�سة، 

وعبد الرحمن برقان(

احل����الت  م���ن  ع�����ددا  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

اإىل ه��ذه  ُن��ق��ل��ت م����وؤخ����راً  امل��ر���س��ي��ة ال��ت��ي 

من  �سعبة،  �سحية  ح��ال��ة  يف  امل�ست�سفى، 

برقان  الرحمن  عبد  الأ�سري  حالة  بينها: 

)21 ع��ام��ا( م��ن م��دي��ن��ة اخل��ل��ي��ل، وال���ذي 

خمتلفة  مبناطق  اإ�سابات  عدة  من  يعاين 

ال��ن��ار  اإط����الق  م��ن ج�����س��ده، وذل���ك نتيجة 

عدة  ل��ه  اأج��ري��ت  وق��د  اعتقاله،  عند  عليه 

عمليات مكان ال�سابة، ومت و�سع بالتن 

له يف كلتا قدميه، ول يزال بحاجة ملتابعة 

طبية

مرعي،  حممد  الأ���س��ري  يواجه  حن  يف 

و�سعا �سحيا �سيئا للغاية، فهو ي�ستكي من 

والظهر،  والقدم  ال��راأ���ش  يف  اإ�سابات  ع��دة 

ويعاين  الي�سرى  بعينه  الروؤية  فقد  حيث 

ال��ي��م��ن��ى، وه��و  ال���روؤي���ة بعينه  م��ن ���س��ع��ف 

بحاجة اإىل عناية طبية فائقة حلالته

اخلطيب  ع��ام��ر  الأ���س��ري  ي��ع��اين  بينما 

واملحكوم  القد�ش  مدينة  م��ن  ع��ام��ا(   20(

يف  حاد  انتفاخ  من  �سنوات  ل�سبع  بال�سجن 

العالج  تقدمي  بانتظار  وه��و  اخل�سيتن، 

الالزم حلالته

اأب��و عي�سة من  الأ�سري حممود  اأم��ا عن 

���س��ك��ان م��دي��ن��ة اخل��ل��ي��ل ف��ه��و ي�����س��ت��ك��ي من 

ب��ان��ت��ظ��ار حتويله  ال��ق��دم، وه���و  اإ���س��اب��ة يف 

اإدارة  لكن  فيها،  جراحية  عملية  لإج��راء 

املعتقل متاطل حتى اللحظة بتحويله

احل�������الت  اأن  اإىل  ال���ه���ي���ئ���ة  ول����ف����ت����ت 

�سجن  م�ست�سفى  داخ��ل  القابعة  املر�سية 

ال�����س��ج��ون،  يف  الأ���س��ع��ب  ه��ي  “الرملة” 
واملعاقون،  بالر�سا�ش،  امل�سابون  فهناك 

واأورام  م���زم���ن���ة،  ب���اأم���را����ش  وامل�������س���اب���ون 

�سنوات، وجميعهم حمتجزون  خبيثة منذ 

بظروف حياتية واأو�ساع اعتقالية قا�سية، 

انتهاكات  له من  يتعر�سون  ما  اإىل جانب 

ط��ب��ي��ة م��ت��وا���س��ل��ة جت��ع��ل م��ن��ه��م ف��ري�����س��ة 

ي��وج��د يف �سجون  اأن���ه  ل���الأم���را����ش، ع��ل��م��اً 

الحتالل اأكرث من 600 اأ�سري مري�ش

االنباط- وكاالت

اأع���ل���ن���ت ال�����س��رط��ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة اأن��ه��ا 

ب����داأت اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة حملة 

حن  يف   ، القانون  وتطبيق  النظام  فر�ش 

ات��ه��م��ه��ا ح���ق���وق���ي���ون ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ب�����س��ن 

باخلط  الفل�سطينين  �سد  انتقامية  حملة 

ال�سيا�سية ب�سبب مواقفهم  الأخ�سر 

اأف����راد  وق���ال���ت ال�����س��رط��ة اإن اآلف�����ا م���ن 

ال�������س���رط���ة وح�����ر������ش احل���������دود وع���ن���ا����س���ر 

لعتقال  احلملة  يف  ي�����س��ارك��ون  الح��ت��ي��اط 

اإ�سرائيل  تعتربه  م��ا  ارتكابهم  يف  امل�ستبه 

اأع���م���ال ���س��غ��ب يف الأ���س��ب��وع��ن امل��ا���س��ي��ن، 

خالل  �سخ�سا   1550 اعتقال  اإىل  واأ���س��ارت 

 150 ال��ف��رة امل��ا���س��ي��ة، وت��وج��ي��ه الت���ه���ام ل����

منهم

واأك������دت ���س��ح��ي��ف��ة ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت 

ب��اأ���س��م��اء نحو  ال�����س��رط��ة ح���ددت ق��ائ��م��ة  اأن 

العنا�سر  ب���  و�سفتهم  مم��ن  �سخ�ش   500

 ،48 اأرا����س���ي  فل�سطينيي  م��ن  الإج��رام��ي��ة 

�سغب  اأعمال  يف  امل�ساركة  بتهمة  لعتقالهم 

م�ؤخرا

فل�سطينيون  حقوقيون  اتهم  املقابل،  يف 

انتقامية  ب�سن حملة  الإ�سرائيلية  ال�سرطة 

ب�����س��ب��ب م��واق��ف��ه��م   48 ����س���د ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ي 

ال�سيا�سية

وك������ان رئ���ي�������ش ال����������وزراء الإ����س���رائ���ي���ل���ي 

اإطالق  وقف  عقب  توعد  نتنياهو  بنيامن 

ال���ن���ار م���ع ق���ط���اع غ����زة ب��ق��م��ع م���ا و���س��ف��ه��ا 

ب��ج��ب��ه��ة ال�����س��غ��ب واخل�����روج ع���ن ال��ق��ان��ون، 

�سهدتها  ال��ت��ي  امل���ظ���اه���رات  اإىل  اإ����س���ارة  يف 

مع  ت�سامنا  الأخ�سر  اخلط  وبلدات  مدن 

القد�ش وغزة

اأنظمة طوارئ

فل�سطينيو  يواجهه  ما  تعك�ش  حالة  ويف 

ون�سف  مليوين  ع��دده��م  يبلغ  -ال��ذي��ن   48

املليون ن�سمة- عا�ش 30 األف مواطن عربي 

املا�سين  الأ�سبوعن  اللد خالل  يف مدينة 

التنقل  تقيد  التي  ال��ط��وارئ  اأنظمة  حت��ت 

والتحرك نهارا

وحت����ظ����ر ه������ذه الأن����ظ����م����ة ال��ت��ج��م��ع��ات 

وال���ت���ن���ق���ل وال���ت���ج���ول ل���ي���ال، حت����ت ذري���ع���ة 

بالنظام  الإخ����الل  وم��ن��ع  ال��ق��ان��ون  تطبيق 

ال������ع������ام وق�����م�����ع الح�����ت�����ج�����اج�����ات امل�����ن�����ددة 

ب��الع��ت��داءات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة الأخ����رية على 

ال�سعب الفل�سطيني يف القد�ش وغزة

ببلدات  الحتجاجات  وترية  وت�ساعدت 

ال����داخ����ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ع��ق��ب ا���س��ت�����س��ه��اد 

اللد  ال�ساب مو�سى ح�سونة )31 عاما( من 

دون  من  والإف���راج  م�ستوطنن،  بر�سا�ش 

النار  مطلق  امل�ستوطن  عن  �سرط  اأو  قيد 

الذي وثقته الكامريات

وع���ق���ب ا���س��ت�����س��ه��اد ح�����س��ون��ة، ا���س��ت��ع��ان��ت 

500 م�ستوطن  بنحو  الإ�سرائيلية  ال�سرطة 

م���دج���ج���ن ب���الأ����س���ل���ح���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه��ج��م��ات 

واع������ت������داءات ع���ل���ى ال����ع����رب ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م 

العربية  العائالت  عا�ست  حيث  ومنازلهم، 

اأي�����ام�����ا م����ن اخل���ط���ر امل����ح����دق ع���ل���ى ح��ي��اة 

نقل  ومت  ال�����س��ن،  وك��ب��ار  والن�ساء  الأط��ف��ال 

ي��اف��ا  اإىل  امل�����س��ت��وط��ن��ن  من�����وذج ع�����س��اب��ات 

وال��رم��ل��ة وح��ي��ف��ا وع��ك��ا، ح��ي��ث ق��وب��ل بهبة 

عفوية �سعبية 

يف  امل�ستوطنن  ع�سابات  م�سهد  واأم���ام 

امل����دن ال�����س��اح��ل��ي��ة وك����ربى امل����دن ال��ع��رب��ي��ة 

ي�ستح�سر  ال���ذي  الأخ�����س��ر،  اخل���ط  داخ���ل 

م�����س��اه��د ال��ن��ك��ب��ة، ت���ن���ادى ال�����س��ب��ان ال��ع��رب 

ذلك  وق��وب��ل  العربي،  ال��وج��ود  ع��ن  للدفاع 

األ��ف  لنحو  وتع�سفية  جماعية  باعتقالت 

من  الأخ�سر  اخلط  داخل  من  عربي  �ساب 

والقد�ش  ال��داخ��ل  م��ن  معتقل   1800 اأ���س��ل 

وال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، ح�����س��ب اإح�����س��اء ن��ادي 

الأ�سري واملركز احلقوقي عدالة

االنباط-وكاالت

��ل الإع���الم ال��ع��ربّي، ال���ذي يعتِمد على  ُي��وا���سِ

الإ�سرائيلّية،  الأمنّية  املوؤ�س�سة  يف  رفيعٍة  م�سادر 

ل ن�سر الغ�سيل الو�ِسخ والقِذر حول العدوان  ُيوا�سِ

الأخري على قطاع غّزة، ويف هذا ال�سياق قال خبري 

ال��راأي  يف  ال�سائد  ال�سعور  اإّن  اإ�سرائيلّي  ع�سكري 

العام لدى الحتالل هو احلزن، عقب الك�سف عن 

منظومة  ر�سد  يف  ال�ستخباراتية  الثغرات  واب��ل 

واملوؤ�س�سة  اجلي�ش  يتطلب من  ما  غ��زة،  �سواريخ 

للقيام  ح��ان  ق��د  ال��وق��ت  ب���اأن  الإدراك  الع�سكرية 

القرار مطلوًبا  مبراجعٍة كاملٍة لأدائ��ه، و�سيكون 

ب�ساأن �سوؤاٍل واحٍد: كيف يجب اأْن يرد اجلي�ش على 

الإطالق التايل

وق�����ال اأم�����ري ب���وح���ب���وط، اخل���ب���ري ال��ع�����س��ك��رّي 

 )WALLA( املُخ�سرم يف مقاٍل ن�سره مبوقع

اإّن ح���رب غ���زة انتهت  الإخ���ب���ارّي-ال���ع���ربّي، ق���ال 

ب�������س���ع���وٍر ك����ب����رٍي م����ن احل���م���و����س���ة يف اجل��م��ه��ور 

الإ�سرائيلي، ب�سبب الإح�سا�ش بعدم التنا�سق بن 

عمليات اجلي�ش وما ي�سعر به اجلمهور من قدرة 

يف  الثقيلة  احل��ف��ر  ب����اآلف  الت�سبب  على  حما�ش 

والنقب  واملنطقة اجلنوبية  دان  اأبيب وغو�ش  تل 

الغربي، ب�سبب الفجوة ال�ستخباراتية التي عانى 

منها اجلي�ش الإ�سرائيلي

واأو�سح اأّن املخابرات مل تكن على علٍم باأماكن 

قاذفات ال�سواريخ الفل�سطينية، ما حدا باأو�ساٍط 

اأمنّيٍة وا�ستخباريٍة للقول �سراحة اإّن هذا املجال مت 

اإهماله، لذلك فاإّن اجلي�ش قد ف�سل، رغم اأّن نداف 

ر  اأرغمان رئي�ش جهاز الأمن العام- )ال�سباك(، حذَّ

قدراتها  تكثيف  يف  ال�سديدة  حما�ش  ج��ه��ود  م��ن 

ال�ساروخية، لأّن��ه يف بداية العملية ق��ّدم اجلي�ش 

 ، ر من احتمال حدوث تدهوٍر اأمنيٍّ معطيات حُتذِّ

لذلك األغى كوخايف رحلته للوليات املتحدة

وتابع باأّن م�سادر يف هيئة الأركان العاّمة زعمت 

اأّن املعلومات حول اإطالق ال�سواريخ ال�ستة باجتاه 

القد�ش كانت متاأخرًة للغاية، وغري وا�سحة مبا 

ممكنٍة،  طريقٍة  باأف�سل  ت���اأِت  ومل  الكفاية،  فيه 

لكّن اجلي�ش كان عليه اأْن ينتظر يوًما واحًدا على 

الأقل يف اجلو وعلى الأر�ش، ويف ت�سكيالٍت اأخرى 

امل�ستوى  وف��ًق��ا لتوجيهات  بق�سوٍة  ال���رّد  اأج��ل  م��ن 

ب��ذل اجلي�ش ج��ه��وًدا كبريًة  ل��و  ال�سيا�سي، ورمّب���ا 

ملواجهة املعركة، حلقق اإجنازات اأف�سل فيها

نقاًل  الإ�سرائيلّي،  الع�سكرّي  اخلبري  واأو���س��ح 

اأمرت  اأه��داف احل��رب التي  اأّن  عن امل�سادر ذاتها، 

بها القيادة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية كانت غام�سًة 

وعاّمًة للغاية، مثل: حتقيق هدوء طويل الأمد، 

وحّدّد اجلي�ش لنف�سه اأهداًفا وا�سحًة للهجوم، مبا 

كالأ�سلحة،  الأ�سا�سية حلما�ش،  ال��ق��درات  ذل��ك  يف 

وال�����س��واري��خ، وال��ط��ائ��رات دون ط��ي��ار، وامل��رك��ب��ات 

اجلوية غري املاأهولة، ومواقع القيادة وال�سيطرة، 

والبحرية  الربية  القوة  ال�سيربانية،  وال��ق��درات 

فيهم  مب��ن  ن�سطاء،  واغ��ت��ي��ال  حلما�ش،  اخلا�سة 

من  العديد  ت��رك  اجلي�ش  لكن  ك��ب��ار،  م�سوؤولون 

عالمات ال�ستفهام بعد انتهاء احلرب

واأّك���د اأن��ه يف جم��ال الإع���الم، تركت احلكومة 

رّد  ال��ذي  للجي�ش،  امل�سرح  كعادتها،  الإ�سرائيلية، 

لأّن  وا�سحة،  اإ�سراتيجية  دون  وب�سعوبٍة،  ببطٍء 

توجيه  مّت  لذلك  دوره،  بال�سرورة  يُكن  مل  ه��ذا 

 ، ان��ت��ق��ادات لذع��ة للجي�ش م��ن ال��غ��رب ب�سكٍل ع��امٍّ

املعلومات  ، ورغم  ب�سكٍل خا�شٍّ املتحدة  والوليات 

�سّد  اإل��ك��رون��ّي��ٍة  ح���رٍب  ���س��ّن  ع��ن  ال�ستخباراتية 

اجلي�ش الإ�سرائيلّي، لكن جاء الرّد، واأحلق �سرًرا 

باإ�سرائيل

اإىل  الإ���س��رائ��ي��ل��ّي  الع�سكرّي  اخل��ب��ري  وخ��ُل�����ش 

القول اإّن امل�ستوى ال�سيا�سّي واجلي�ش الإ�سرائيلّي 

احلايل  ال�سراع  اآليات  اإنهاء  يف  را  ُيفكِّ اأْن  عليهما 

م���ع ح��م��ا���ش، واأول���ه���ا ا���س��ت��ئ��ن��اف ال��ت��ه��دئ��ة معها، 

�سريعة  تاأهيل  اإع���ادة  بعملية  مهتمة  حما�ش  لأّن 

ر حما�ش على اإجناز امل�ساريع  لقدراتها، فيما ُت�سِّ

الكبرية، وا�سراط حتويل الأم��وال من املانحن 

ذلك  اأّن  رغ��م  واملفقودين،  الأ���س��رى  ق�سية  بحّل 

الرملية  ال�ساعة  تنقلب  لأْن  اإمكانية  يحِمل  ق��د 

 ، امل�ستقبلية مع حما�ش  راأ���ًس��ا على عقب للحملة 

على حّد تعبري اخلبري، الذي اعتمد كما اأ�سلفنا 

الأمنّي  املُ�ستوى  يف  املُ�ستوى  رفيعة  م�سادر  على 

الإ�سرائيلّي

االنباط-وكاالت

يف اأحد اأنفاق غزة املمتدة ملئات الكيلومرات 

اأ�سفل تربة املدينة �سقط قرابة 9 مرابطن من 

اأع�ساء كتائب ال�سهيد عز الدين الق�سام، بينما 

الأنفاق  تلك  داخ��ل  من  العدو  يواجهون  كانوا 

يف  م��رو حما�ش”  ب�”�سبكة  تعرف  باتت  التي 

ا�ستثنائي  م�سهد  ويف  الإ�سرائيلية،  ال�سحافة 

قد ل ت��راه اإل يف قطاع غ��زة خ��رج الآلف من 

الذين  ال���9  ال�سهداء  اأ�سر  املدينة بجوار  اأه��ايل 

اأطلق عليهم لقب “الأقمار” لت�سييع جثامينهم 

الطاهرة اإىل مثواها الأخ��ري، لكنهم ا�ستبدلوا 

كما  بال�سواد  يت�سحوا  ومل  الزغاريد  بالدموع 

جتري العادة، واإمنا بالألوان الزاهية والورود، 

وقاموا بتوزيع احللوى بدًل من القهوة اخلالية 

قليلة  كيلومرات  بعد  على  بينما  ال�سكر،  من 

ك��ان  للمدينة،  ح��رف��ي��اً  م����واٍز  ع���امل  ويف  منهم 

يهرع العديد من “الدخالء على املكان” على 

مدار اأيام اإىل اأنفاق اأخرى اأ�سفل الأر�ش لكنها 

لي�ست كتلك املوجودة يف غزة واإمنا اأنفاق تعرف 

باملالجئ جهزت خ�سي�ساً ل ملهاجمة العدو بل 

لالختباء منه. 

املدينة  اأه���ل  امل�سهدين حل���ال  ه��ذي��ن  وم���ن 

املختلفن  الغر�سن  ه��ذي��ن  وم��ن  وامل��ح��ت��ل��ن، 

لالأنفاق ذاتها، ميكن لعقلك اأن ي�سل ب�سهولة 

املنت�سر  الطرفن  اأي  ويعرف  املعركة  لنتيجة 

حتماً واأيهما املهزوم من قبل اأن يطلق �ساروخاً 

واحداً.

“الروؤية وحدها تنبئك  فكما يقولون دائماً 

اأر�ش من هذه ومن الدخيل”.

انت�سرت غزة اإذاً اأو انت�سرت غزة كما جرت 

العادة، فهناك دائماً بع�ش الأ�سياء التي حت�سم 

قبل بدايتها مهما طال اأمدها، ويف هذا العدوان 

حتديداً كان النت�سار كا�سحاً للمقاومة وفادحاً 

للعدو الإ�سرائيلي الذي اأعلن للمرة الأوىل يف 

تاريخه عن وقف اإط��الق نار اأح��ادي، ول اأ�سك 

م�ستعداً  ك��ان  ال��ع��دو  وزراء  رئي�ش  اأن  للحظة 

لتقدمي اأكرب قدر من التنازلت يف �سبيل اإنهاء 

مغامرته غري املح�سوبة حال مل توافق املقاومة 

الفل�سطينية على بنود الو�ساطة امل�سرية.

وامل��ت��وق��ع  املنتظر  الح���ت���الل  ق����رار  لي�سكل 

بطلب اإنهاء احلرب ووقف اإطالق النار امل�سهد 

اأخ��رى  م�ساهد  ه��ن��اك  لكن  لالنت�سار،  الأول 

اأه���ان���ت امل��ق��اوم��ة  اأب��ل��غ ل��ري��ك اإىل اأي درج����ة 

على  كلمتها  وف��ر���س��ت  ال���ع���دو  الفل�سطينية 

حتت  حفرتها  ال��ت��ي  الأن��ف��اق  لتطفو  اجلميع، 

الأر���ش فوق الطاولة وتتحول املدينة يف نظر 

اجلميع اإىل “غزة فوق العامل”.

امل�������س���ه���د ال����ث����اين مل ي���ك���ن يف غ�����زة ب����ل يف 

مدينة اأخ��رى اأك��رث قد�سية ومت��ي��زاً من �سائر 

م��دن ال��ب��الد ورمب���ا ال��ع��امل، حيث م��ر ال�سبان 

امل��ق��د���س��ي��ون اأم����ام اأع���ن ج��ن��ود الح��ت��الل على 

ذاتهم  املبارك -ه��وؤلء  الأق�سى  امل�سجد  عتبات 

الر�سا�ش  وجوههم  يف  اأطلقوا  الذين  اجلنود 

اأ�سعل املعركة  املطاطي والقنابل ال�سوتية- ما 

م��ن الأ���س��ا���ش قبل 11 ي��وم��اً م��ن وق��ف اإط��الق 

النار، لكنهم مل ميروا هذه املرة خمتنقن جراء 

حما�سرين  مي���روا  ومل  للدموع  امل�سيل  ال��غ��از 

ب�سبب �سيق ح��واج��ز الح��ت��الل الأم��ن��ي��ة على 

ب��واب��ات احل��رم القد�سي، ب��ل ه��م م��ن حا�سروا 

اجل���ن���ود ح��ت��ى األ�����س��ق��وه��م ب���ج���دران الأب������واب 

ورافعن  مكربين  بجوارهم  ليمروا  العتيقة، 

اأع��ن  اإىل  املبا�سرة  نظراتهم  لتكون  روؤو���س��ه��م 

امل�سهد الأك���رث ج��م��اًل وك��م��اًل  ه���وؤلء اجلبناء 

على الإطالق، نظرة �ساحب الأر�ش اإىل �سيف 

غري مرحب به اأطال املكوث واأ�ساء الأدب، واإذا 

ت�ساأل  اأن  فعليك  النظرات  ه��ذه  تفهم  اأن  اأردت 

اأي م�سري عن طبيعتها و�سريد بعفوية بالغة 

وبليغة “�ساحب الأر�ش عفي يا �ساحبي”.

ال�سفة  م��دن  �سائر  ك��ان يف  ال��ث��ال��ث  امل�سهد 

ال��غ��رب��ي��ة ال���واق���ع���ة حت���ت الح����ت����الل وب��ط�����ش 

خرج  حيث  بالكامل،  الأمني  التن�سيق  �سلطات 

ال�سعب الفل�سطيني ب�سكل عفوي وجماعي اإىل 

التي  “اأبوعبيدة”،  انتهاء مهلة  ال�سوارع عقب 

منحها لالحتالل حتى الثانية �سباحاً للتاأكد 

م���ن ج��دي��ت��ه يف وق���ف اإط�����الق ال���ن���ار، ع�����س��رات 

الآلف من الفل�سطينين خرجوا اإىل ال�سوارع 

مل  ال�سباح.  حتى  ب�سخب  حمتفلن  مكربين 

يكن لالحتالل اأو لأي قوة يف العامل اأن توقف 

ه��وؤلء فرمبا للمرة الأوىل اأي�ساً ن�سي ال�سعب 

وال��ت��ح��زب��ات  اخل���الف���ات  ب��اأك��م��ل��ه  الفل�سطيني 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وخ�����رج ل��ي��ح��ي��ي امل���ق���اوم���ة وي��ن��ع��ى 

جمعتهم  ال�سيا�سة  َق��ت��ه��م  ف��َرّ ف��م��ن  ال�����س��ه��داء، 

وك��اأن كوفيته احلمراء ت�سري  اأبوعبيدة  خطب 

اإىل الطريق الذي يقودهم اإىل اخلال�ش  لهم 

من املحتل اإىل الأب��د، وتلخي�ساً لتاأثري خطب 

هذا امللثم �ساأ�ستعن مبا اأن�سده املطرب ال�سعبي 

كل  “هيبة  نابل�ش  يف  زاغ��ة  ع��دي  الفل�سطيني 

الكون يا اأبوعبيدة”.

ال��راب��ع ك��ان يف قلوبنا ويف قلوب كل  امل�سهد 

�ساحب �سمري حي حول العامل، امل�سهد الرابع 

��ن��ا وه����ذه ال��دم��وع  ك���ان ه���ذا الأم�����ل ال����ذي َم�����َسّ

ال��ت��ي م����الأت اأع��ي��ن��ن��ا ف���رح���اً ب��ان��ت�����س��ار ال�سعب 

الفل�سطيني، وكاأننا �ساهدنا اأخرياً -وعلى غري 

ينت�سر  �سينمائياً  م�سهداً  واق��ع��ن��ا-  يف  ال��ع��ادة 

ال�سر  ق��وى  فيه  وتقهر  النهاية  اخل��ري يف  فيه 

املحت�سدة، لر�سم ابت�سامة على وجوهنا حتمل 

لي�ش  والمتنان،  وال�سكر  احل��ب  معاين  اأ�سمى 

لل�سعب الفل�سطيني فح�سب بل لكل ذرة رمال 

ت�سري عليها نعال املقاومن يف غزة اأو املرابطن 

وال�سيخ جراح  القد�ش  يف  الأق�سى  اأعتاب  على 

وكامل الراب الوطني الفل�سطيني.

امل�سهد اخلتامي كان يف غزة جمدداً ع�سرات 

والرجال  والن�ساء  والأطفال  والفتيات  ال�سباب 

اأي��ام قليلة من  اأه��ل املدينة يخرجون بعد  من 

تنظيف  اأدوات  اأي���دي���ه���م  يف  ح��ام��ل��ن  احل����رب 

بدائية وحاملن يف قلوبهم الكثري من الأمل، 

يكن�سون ال�سوارع وير�سفون الطرقات، يلونون 

اجل��دران ويزرعون الأزه��ار يف بقايا ال�سواريخ 

غري املنفجرة لتتولد من رحم معاناتهم حياة 

الق�سف  اأق��وى من  اأن مدينتهم  توؤكد  جديدة 

اأن ي�سيقها  واأج��م��ل م��ن الو�سف واأو���س��ع م��ن 

ح�سار، وتنذر اأي�ساً باأن القادم لهم بكل تاأكيد 

واأن وعد اهلل اآت ل حمالة.
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العماد  اللبناين  اجلي�ش  ق��ائ��د  اأك��د 

ج����وزي����ف ع������ون، ال����ي����وم الث�����ن�����ن، اأن 

اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين م��ت��م�����س��ك ب��ح��ق��ه يف 

م�سريا  اإ�سرائيلي،  اعتداء  اأي  مواجهة 

نفرط  لن  اأمانة  التحرير  اإرث  اأن  اإىل 

بها

وقال عون يف اأمر وجهه للع�سكرين 

مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د امل���ق���اوم���ة وال��ت��ح��ري��ر 

: م��ه��م��ا ا����س���ت���دت ال�������س���ع���وب���ات، ي��ظ��ل 

اجل��ي�����ش م��ت��م�����س��ك��ا ب��ح��ق��ه يف م��واج��ه��ة 

اأي اع���ت���داء وال���دف���اع ع���ن احل�����دود يف 

على  والعمل  الإ�سرائيلي،  العدو  وج��ه 

وحماية  بلدنا  ل�سيادة  انتهاكاته  وقف 

الوطنية  ث��روات��ن��ا  يف  ال��ث��اب��ت��ة  حقوقنا 

برا وبحرا، مع اللتزام بتطبيق القرار 

1701 ومندرجاته

م�سوؤولية  التحرير  اإرث  اأن  واأع��ل��ن 

واأمانة غالية  بتحملها،  نت�سرف  كربى 

لن نفرط بها مهما طال الزمن

وت�����اب�����ع ق����ائ����د اجل����ي���������ش، م���وج���ه���ا 

علينا  يحل   : الع�سكرين  اإىل  احلديث 

ع��ي��د امل��ق��اوم��ة وال��ت��ح��ري��ر ه���ذا ال��ع��ام 

مب����ا ي��ح��م��ل��ه م����ن م���ع���اين ال��ت�����س��ح��ي��ة 

يف  اللبنانيون  �سطرها  التي  والبطولة 

مدى  على  الإ�سرائيلي  العدو  مواجهة 

قوافل  خاللها  قدموا  طويلة،  �سنوات 

ال�������س���ه���داء واجل����رح����ى ومت���ك���ن���وا م��ن 

اأ�سطورة  وحتطيم  املحتل  �سوكة  ك�سر 

اإىل حت���ري���ر اجل���زء  ت���ف���وق���ه، و�����س����وًل 

الأكرب من اأر�سنا

يكتمل  ل��ن  ال��ت��ح��ري��ر  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

الأر���ش، ول  با�ستعادة ما تبقى من  اإل 

كفر�سوبا  وت���الل  ���س��ب��ع��ا  م����زارع  ���س��ي��م��ا 

واجلزء ال�سمايل من بلدة الغجر

وق����ال : رغ���م الأزم�����ة الق��ت�����س��ادي��ة 

اخل��ان��ق��ة وت��داع��ي��ات��ه��ا ال��ق��ا���س��ي��ة على 

ج��ان��ب  اإىل  امل���ج���ت���م���ع،  ف����ئ����ات  ج���م���ي���ع 

ان��ع��ك��ا���س��ات ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ع��ل��ى حياة 

امل���واط���ن���ن وت���اأث���ريه���ا يف ال��ق��ط��اع��ات 

ك���اف���ة، ت��ب��ق��ى ب��و���س��ل��ت��ن��ا م��وج��ه��ة نحو 

ال�����ع�����دو الإ�����س����رائ����ي����ل����ي وخم���ط���ط���ات���ه 

التو�سعية الدموية 

واأ�سار اإىل اأن ما ن�سهده من اأحداث 

يف فل�سطن املحتلة يوؤكد عدوانية هذا 

الإرهاب  يبقى  كما  وعن�سريته.  الكيان 

وخ���الي���اه ال��ن��ائ��م��ة يف ���س��ل��م اأول��وي��ات��ن��ا 

ن��ات  املُ��ك��وِّ ب��ن  ال��ف��ت��ن��ة  ب��ث  اإىل  ل�سعيه 

اللبنانية

كانت  الإ�سرائيلية  القوات  اأن  يذكر 

كانت  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  م��ن  ان�سحبت  ق��د 

اأييييار/  25 يف  ل��ب��ن��ان  ج��ن��وب  يف  حتتلها 

 22 دام  اح��ت��الٍل  بعد   ،  2000 ع��ام  مايو 

ع��ام��ا، ب��ا���س��ت��ث��ن��اء م����زارع ���س��ب��ع��ا وت��الل 

قرية  م��ن  ال�سمايل  واجل��زء  كفر�سوبا 

املقاومة  بعيد  لبنان  ويحتفل  الغجر. 

والتحرير يف 25 اأيار/مايو من كل عام

االنباط-وكاالت

الإثنن،  �سباح  يهود،  م�ستوطنون  جدد 

مدينة  يف  الأق�سى  للم�سجد  اقتحاماتهم 

الإ�سرائيلية،  ال�سرطة  بحرا�سة  ال��ق��د���ش، 

لليوم الثاين تواليا

وق�������ال م���������س����وؤول يف دائ���������رة الأوق���������اف 

الإ���س��الم��ي��ة ب��ال��ق��د���ش، ل��الأن��ا���س��ول: ج��دد 

اليوم  �سباح  منذ  اقتحاماتهم  امل�ستوطنون 

بحرا�سة ال�سرطة الإ�سرائيلية

واأ�����س����اف امل�������س���وؤول، ال�����ذي ف�����س��ل ع��دم 

الك�سف عن ا�سمه: حتى اللحظة اقتحم 80 

م�ستوطنا امل�سجد من خالل باب املغاربة يف 

اجلدار الغربي للم�سجد الأق�سى

واأو�����س����ح امل�������س���وؤول اأن�����ه مل ت�����س��ج��ل اأي 

ا�ستباكات يف �ساحات امل�سجد

وك���ان���ت ال�����س��رط��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اأع����ادت 

ال�����س��م��اح ل��ل��م��ت��ط��رف��ن ال���ي���ه���ود ب��اق��ت��ح��ام 

الأق�سى، الأحد، بعد منع ا�ستمر 3 اأ�سابيع

الأوىل  وتتم القتحامات على فرتن؛ 

�سباحا والثانية بعد �سالة الظهر

بال�سماح  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  وب���داأت 

لالقتحامات عام 2003 رغم التنديد املتكرر 

م���ن ق��ب��ل دائ�����رة الأوق�������اف الإ���س��الم��ي��ة يف 

القد�ش

وبداأ فجر اجلمعة، �سريان وقف لإطالق 

النار بن الف�سائل الفل�سطينية واإ�سرائيل، 

بعد 11 يوما من العدوان على غزة

على  وح�سي  اإ�سرائيلي  ع���دوان  واأ���س��ف��ر 

وال��ب��ل��دات  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأرا����س���ي 

ج��وي  ق�سف  �سمل   ،48 ب��اأرا���س��ي  ال��ع��رب��ي��ة 

وب����ري وب��ح��ري ع��ل��ى ق��ط��اع غ����زة، ع��ن 279 

و17  �سيدة،  و40  طفال،   69 بينهم  �سهيدا، 

م�سنا، فيما اأدى اإىل اأكرث من 8900 اإ�سابة، 

نفت على اأنها �سديدة اخلطورة منها 90 �سُ

بينما ٌقتل 13 اإ�سرائيليا، واأ�سيب املئات؛ 

خالل رد الف�سائل الفل�سطينية يف غزة على 

العدوان باإطالق �سواريخ على اإ�سرائيل

االنباط-وكاالت

طالب رئي�ش هيئة �سوؤون الأ�سرى 

اأب��و  ق���دري  الفل�سطينية  وامل��ح��رري��ن 

بكر املجتمع الدويل بكافة موؤ�س�ساته 

ب����ال����ت����ح����رك ال������ف������وري ل����و�����س����ع ح��د 

التي  النتقامية  العن�سرية  للهجمة 

بحق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��رط��ة  ت�سنها 

اأهلنا داخل اأرا�سي عام 1948

وو����س���ف ه����ذه ال���ت���ط���ورات ب��اأن��ه��ا 

مرحلة جديدة من التطهري العرقي

واملعلومات  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 

يف  ال��ق��ول،  ع��ن��ه  )وف���ا(  الفل�سطينية 

ب���ي���ان ال���ي���وم الث���ن���ن : جت����اوز ع��دد 

امل���ع���ت���ق���ل���ن خ�����الل الأي���������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة 

امل��ا���س��ي��ة وح���ت���ى ���س��ب��اح ه����ذا ال��ي��وم 

لوائح  و���س��درت  اعتقال،  حالة   1550

150 م��ن��ه��م، وذل���ك على  ب��ح��ق  ات��ه��ام 

الرف�ش  ب��اأح��داث  م�ساركتهم  خلفية 

ل��ل�����س��ي��ا���س��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل��م��ن��ه��ج��ة 

الفل�سطيني،  ال�سعب  على  للت�سييق 

ال�سيخ  ي��ج��ري يف ح��ي  م��ا  وحت���دي���داً 

جراح يف القد�ش

الإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�ش  وحمل 

بنيامن نتنياهو وحكومته امل�سوؤولية 

خالل  الأو���س��اع  انفجار  عن  الكاملة 

الأيام القادمة

 قائد الجيش اللبناني: أحداث فلسطين 
تؤكد عنصرية الكيان اإلسرائيلي ومكافحة 

خاليا اإلرهاب النائمة فى سلم أولوياتنا

 لليوم الثاني.. مستوطنون يستأنفون 
اقتحاماتهم للمسجد األقصى

 هيئة األسرى الفلسطينية: إسرائيل 
تنفذ مرحلة تطهير عرقي جديدة
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الـريـا�ضي

روما - وكاالت 

�شدد اأنطونيو كونتي املدير الفني لإنرت 

الإ�سكوديتو  بلقب  ال��ف��وز  اأن  على  م��ي��ان، 

لكن  اأب��دا،  �سها  اأم��را  يكن  املو�سم، مل  هذا 

ق�����س��ارى جهدهم  ب��ذل��وا  اإن���ر  اجل��م��ي��ع يف 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا الإجن�������از. وق�����ال ك��ون��ت��ي يف 

الفوز  اأن  “اأعتقد  ناديه:  لقناة  ت�سريحاته 

ب��خ��م��ا���س��ي��ة ع��ل��ى اأودي���ن���ي���زي ك����ان ال��ن��ه��اي��ة 

ل��ق��د لعبنا  ل��ع��ام غ���ر ع�����ادي،  ال�����س��ح��ي��ح��ة 

اأي �سيء وراءنا«.  مباراة جميلة ومل نرك 

واأ�ساف “طلبت من الاعبني القيام بذلك، 

التعادل  على  اأجربنا  ال��ذي  اأودينيزي  �سد 

لكون هذه هي  وبالنظر  الذهاب،  مباراة  يف 

املباراة الأخرة وبعد الفوز باللقب بالفعل، 

فهذا يدل على اأن الاعبني لديهم العقلية 

م��ب��اراة  ك��ل  ال��ف��وز يف  وي��ري��دون  ال�سحيحة 

 91 جمعنا  “لقد  وتابع  لهم«.  الف�سل  وكل 

لدينا  ه��دًف��ا،   90 م��ن  اأك���ر  و�سجلنا  نقطة 

اأق��وى هجوم، وهذا  اأق��وى خط دفاع وثاين 

ي��ع��ن��ي اأن���ن���ا ق��م��ن��ا ب�����س��يء ج��م��ي��ل وم���ه���م«. 

�سمن  ال��ل��ق��ب  ه���ذا  اأ���س��ع  “بالتاأكيد  وزاد 

الإجنازات لأنه مل يكن �سهًا، لقد �سغطت 

ع��ل��ى ن��ف�����س��ي ع��ن��دم��ا ج��ئ��ت ل���اإن���ر، لأن��ن��ي 

و�سلت اإىل فريق مل يفز مثل الآخرين، ملدة 

لقد  يوفنتو�س،  �سوى  اأ�ساهد  مل  �سنوات   9

يكن  مل  ورائ���ع،  جميل  ب�سيء  وقمنا  عملنا 

“اأهدي  ووا���س��ل  ب��ال��ت��اأك��ي��د«.  �سها  الأم���ر 

اأنه  اأعلم  لأنني  لنف�سي،  الإ�سكوديتو  لقب 

على اأي حال مل يكن طريًقا �سها يف هذين 

العامني، كان علّي حًقا اإخراج كل �سيء من 

فيها  تعر�ست  اأوق����ات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  نف�سي، 

كنا  لكننا  وبنف�سي،  الأم��ور  بع�س  يف  لل�سك 

اأقوياء مبا يكفي لتجاوز كل �سيء«

11

انتر ميالن يحقق اللقب االصعب 

صالح يهنئ كين بلقب الهداف 

برشلونه يبحث مصير المدرب وديمبلي 

االصابة تبعد راموس عن منتخب اسبانيا 

لندن - وكاالت 

ه�����ن�����اأ امل���������س����ري حم����م����د �����س����اح، 

جن���م ل��ي��ف��رب��ول، ن��ظ��ره الإجن��ل��ي��زي 

ه���اري ك��ني، م��ه��اج��م ت��وت��ن��ه��ام، ب��ف��وزه 

ال��ربمي��رل��ي��ج ملو�سم  ه���داف  ب��ج��ائ��زة 

اجل��ائ��زة  ك��ني  وح�����س��د   .2021/2020

ا�ستمر  ���س��اح  م��ع  �سر�س  ���س��راع  بعد 

ح����ت����ى اجل������ول������ة الأخ��������������رة، ح��ي��ي��ث 

للجناح   22 م��ق��اب��ل  ه���دًف���ا،   23 ���س��ج��ل 

امل�������س���ري. وك���ت���ب ك���ني ع���رب ح�����س��اب��ه 

مبثل  للفوز  “�سعيد  “توير”:  على 

دون  لتتحقق  تكن  مل  اجل��وائ��ز،  ه��ذه 

ال��ف��ري��ق وامل��وظ��ف��ني«. م��ن ج��ان��ب��ه، رد 

���س��اح ع��ل��ى ه���ذه ال��ت��غ��ري��دة، وق���ال: 

لك«  تهنئتي  جدارة،  عن  “ت�ستحقها 

كما وجه  �ساح  ر�سالة اإىل جماهر 

فريقه بعد الو�سول اإىل املركز الثالث 

ال���ربمي���رل���ي���ج،  ت���رت���ي���ب  يف ج�������دول 

اأوروبا  اأبطال  لدوري  التاأهل  و�سمان 

امل���و����س���م امل���ق���ب���ل. وت���غ���ل���ب ل��ي��ف��رب��ول 

دون  بهدفني  ب��ال���س،  كري�ستال  على 

ال���ي���وم الأح������د، يف اجل��ول��ة  رد م�����س��اء 

الأخرة للربميرليج.  وكتب �ساح، 

“لقد  “في�سبوك”:  على  ح�سابه  عرب 

م��ررن��ا ب��ال��ك��ث��ر م��ن ال�����س��ع��وب��ات ه��ذا 

اإىل  الفارغة،  املاعب  وكانت  املو�سم، 

واجهنا،  التي  الكبرة  العقبات  جانب 

لي�س  ل��ك��ن  اآخ����ر،  ف��ري��ق  اأي  �ستحطم 

نحن«.   واأ�ساف: “لقد اأنهينا املو�سم 

يف املركز الثالث، ومل نتوقف اأبًدا عن 

باأنف�سنا«. الإميان 

مدريد – وكاالت 

ي��ن��ت��ظ��ر ب��ر���س��ل��ون��ة، خ��و���س اأ���س��ب��وع 

ح��ا���س��م لإن���ه���اء ال��ع��دي��د م���ن امل��ل��ف��ات، 

اأب�����رزه�����ا ال���ب���ت يف م�����س��ت��ق��ب��ل امل�����درب 

ال��ه��ول��ن��دي رون���ال���د ك���وم���ان، وك��ذل��ك 

ال������ع������دي������د م�������ن لع������ب������ي ال�����ف�����ري�����ق. 

دي��ب��ورت��ي��ف��و،  وح�سب �سحيفة موندو 

عنه  �سي�سفر  م��ا  ينتظر  ال��ف��ري��ق  ف���اإن 

اج���ت���م���اع ال��رئ��ي�����س اجل���دي���د ل��ل��ن��ادي، 

خ�����وان لب����ورت����ا، وك����وم����ان، وامل��ن��ت��ظ��ر 

امل��درب  م�ستقبل  بخ�سو�س  ال��ث��اث��اء، 

الذي توج فقط يف اأول موا�سمه، بلقب 

اأن هناك  امل�����س��در  واأف����اد  امل��ل��ك.  ك��اأ���س 

اجل��دي��د  الإدارة  جم��ل�����س  داخ���ل  رغ��ب��ة 

ال�سابق  ال��ف��ري��ق  ب��ال��ت��ف��او���س م��ع جن��م 

ت�سايف  القطري،  لل�سد  واملدرب احلايل 

اأن  ال�سحفية  واأو���س��ح��ت  ه��رن��ان��دي��ز. 

خال  ��ا  اأي�����سً �ستتوا�سل  ال��ن��ادي  اإدارة 

هذا الأ�سبوع مع وكاء اأعمال عدد من 

الاعبني غر املرغوب يف ا�ستمرارهم، 

خدماتهم  ع��ن  بال�ستغناء  لإب��اغ��ه��م 

النادي  �سيقوم  رواتبهم.كما  خف�س  اأو 

ب���ال���ت���ف���او����س ل���ت���ج���دي���د ع���ق���د ع��ث��م��ان 

دمي��ب��ل��ي، ال����ذي ق����ارب ع��ل��ى الن��ت��ه��اء 

اأن���ه ح���ال ع��دم  2022، ح��ي��ث  يف ���س��ي��ف 

النادي  �سي�سرع  متديده،  على  التفاق 

يف بيعه. وتتبقى م�ساألة ح�سم م�ستقبل 

مي�سي، وحماولة اإقناعه بالبقاء، حيث 

بر�سلونة  مع  موا�سمه  اآخ��ر  خا�س  اأن��ه 

ال�سهر  ���س��ي��ن��ت��ه��ي  ال����ذي  ل��ل��ع��ق��د  ط��ب��ًق��ا 

املقبل.

مدريد - وكاالت 

ا���س��ت��ب��ع��د امل������درب ل��وي�����س اإن���ري���ك���ي، 

ت�سكيلة  من  رامو�س،  �سرجيو  القائد 

م��ن��ت��خ��ب اإ���س��ب��ان��ي��ا ال��ت��ي ���س��ت�����س��ارك يف 

هذا  القدم  لكرة   2020 اأوروب���ا  بطولة 

ال�سيف.و�سارك رامو�س يف 180 مباراة 

دول���ي���ة م���ع م��ن��ت��خ��ب اإ���س��ب��ان��ي��ا، ك��ان��ت 

اآخرها يف مار�س/اآذار املا�سي. وتعرت 

م�������س���رة رام����و�����س م����ع ف���ري���ق���ه ري����ال 

م��دري��د خ���ال امل��و���س��م احل���ايل ب�سبب 

الإ�سابات.

االنباط - عمان 

 الحتاد الدويل للتايكواندو بنجاح الأردن يف 

تنظيم الت�سفيات الأوملبية والباراوملبية الآ�سيوية 

املوؤهلة لأوملبياد طوكيو، والتي جرت يف عمان على 

اأقيمت  التي  اأي��ام. و�سهدت البطولة  مدار ثاثة 

واختتمت  بعمان،  كمبن�سكي  فندق  مناف�ساتها يف 

فعالياتها مب�ساركة 26 دولة، و�سط تنظيم مميز. 

وا�ساد كل من مندوب الحت��اد ال��دويل الفرن�سي 

فيليب كويدو، ورئي�س جلنة امل�سابقات يف الحتاد 

حم��م��د ���س��ع��ب��ان ب��ح�����س��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م وال���س��ت��ق��ب��ال 

الأردين  الحت����اد  ���س��ر  اأم����ني  وق����ال  للت�سفيات. 

هذه  ان  العبدالات  في�سل  الإع��ام��ي  والناطق 

ال��ب��ط��ول��ة ���س��ه��دت م�����س��ارك��ة وا���س��ع��ه، لخ��ت��ي��ار 16 

اأوملبياد طوكيو، موؤكدا  لعبا ولعبة للتاأهل اإىل 

حر�س ممثلي الحتاد الدويل للتايكواندو، عقب 

�سكر خا�س  توجيه  على  اأم�س،  املناف�سات  اختتام 

تطبيق  و�سط  التنظيم،  يف  جناحه  على  ل��اردن 

فرو�س  من  للوقاية  م�سدد،  �سحي  بروتوكول 

كورونا. وهناأ اأمني �سر الحتاد، املنتخب الوطني 

اإىل  ال�سادق  وجوليانا  ال�سرباتي  �سالح  بتاأهل 

زي��د احللواين  ال��اع��ب  اأن  اإىل  الأومل��ب��ي��اد، لفتا 

احلظ  يحالفهما  مل  اللذين  احلميدي  ون��ت��ايل 

بالبطولة،  متميزة  م�ستويات  ق��دم��ا  ب��ال��ت��اأه��ل، 

ومتنى لهما التوفيق يف املناف�سات املقبلة.

الريا�ض - وكاالت 

ع�����زز ن������ادي ال����ه����ال ال�������س���ع���ودي ���س��ج��ل��ه 

م��ن  مت��ك��ن  اأن  ب��ع��د  امل���ح���رف���ني،  دوري  يف 

حممد  الأم��ر  كاأ�س  دوري  بلقب  الحتفاظ 

الثاين على  بن �سلمان للمحرفني للمو�سم 

ال���ه���ال ت��ت��وي��ج��ه بلقب  ال���ت���وايل.  و���س��م��ن 

بعد  واح��دة من ختامه،  قبل جولة  ال��دوري 

بهدف  ال��ت��ع��اون  �سيفه  على  ال��ف��وز  حقق  اأن 

 .29 ال��� اجلولة  الأح��د، يف  م�ساء  مقابل،  دون 

ويعد الهال اأكر الأندية ال�سعودية تتويجا 

ب��ح�����س��ده  وذل�����ك  امل���ح���رف���ني،  دوري  ب��ل��ق��ب 

للقب يف 6 موا�سم، بينما جنح غرميه الن�سر 

اإق��رار  ومنذ  موا�سم.   3 يف  باللقب  الفور  يف 

 ،)2009-2008( م��و���س��م  الح������راف  ن���ظ���ام 

ال��دوري  بلقب  التتويج  من  اأن��دي��ة   6 متكنت 

وهم: )الهال، الن�سر، احتاد جدة، ال�سباب، 

يف  باللقب  الحت���اد  وت��وج  والفتح(.   الأه��ل��ي 

باللقب  الهال  وتوج  مو�سم )2009-2008(، 

 2010-2009( ال���ت���وايل  ع��ل��ى  م��و���س��م��ني  يف 

على  ذل��ك  بعد  ال��دور  وج��اء  و2011-2010(، 

ال�سباب الذي توج باللقب يف مو�سم )2011-

-2012( م��و���س��م  يف  ال��ف��ت��ح  ت���وج  ث��م   ،)2012

متتاليني  مو�سمني  يف  الن�سر  ث��م   .)2013

اأه��ل��ي  ث���م  و2015-2014(،   2014-2013(

الهال  جدة يف مو�سم )2015-2016(، وعاد 

 2017-2016( متتاليني  مو�سمني  يف  للتويج 

-2018( مو�سم  الن�سر  ث��م  و2018-2017(، 

ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ملو�سمني  ال��زع��ي��م  ث��م   ،)2019

)2019-2020 و2021-2020(.

االنباط - عمان 

تراأ�س وزير ال�سباب حممد النابل�سي 

الرقمي،  الت�����س��ال  و�سائل  ع��رب  الأح���د 

اج���ت���م���اع ال���ل���ج���ن���ة ال�����س��ب��اب��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة 

امل����ع����اون����ة، ���س��م��ن اج���ت���م���اع���ات اأع���م���ال 

ال�����س��ب��اب  وزراء  مل��ج��ل�����س   44 ال��������دورة 

للمكتب   66 ل��ل��دورة  ال��ع��رب،  والريا�سة 

بح�سور  امل��ع��اون��ة،  وال��ل��ج��ان  التنفيذي 

اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة ال�����س��ب��اب��ي��ة والأم���ان���ة 

والريا�سة  ال�سباب  وزراء  الفنية ملجل�س 

لقطاع  امل�ساعد  ال��ع��ام  والأم���ني  ال��ع��رب 

غزالة  اأب���و  هيفا  الجتماعية  ال�����س��وؤون 

. وت��ط��رق ال��ن��اب��ل�����س��ي خ���ال الج��ت��م��اع 

م��ن  وم���ن���اق�������س���ة جم���م���وع���ة  ب���ح���ث  اإىل 

�ستنفذها  ال��ت��ي  وال���ربام���ج  الأن�����س��ط��ة 

لقاء  منها  الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة 

العوا�سم ال�سابع ع�سر ل�سباب العوا�سم 

ل�سالون  الأردن  وا�ست�سافة  العربية، 

ال�سباب  )دور  بعنوان  العربي  ال�سباب 

يف ظل جائحة كورونا(. هذا وقد رفعت 

ال��وزراء  جمل�س  اإىل  تو�سياتها  اللجنة 

ي���وم اخلمي�س  ���س��ي��ن��ع��ق��د  ال����ذي  ال���ع���رب 

القادم املوافق 27 .

االشادة بالتنظيم االردني لتصفيات التايكواندو 

الهالل مسيرة من االنجازات والبطوالت 

وزارة الشباب تنظم لقاء العواصم العربية 
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لندن ـ متابعات

 رف�����ع اجل�����زائ�����ري ري����ا�����ض حم�����رز جن��م 

فل�سطني  علم  الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 

اح��ت��ف��ال��ي��ة فريقه  ، خ���ال  مب��ل��ع��ب الحت����اد 

املمتاز  الإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  بلقب  بالتتويج 

لكرة القدم الربميريليغ الأحد

التوا�سل الجتماعي  رواد مواقع  وتداول 

ع��ل��ى ن��ط��اق وا����س���ع م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و و���س��ورا 

تظهر حمرز رافعا للعلم الفل�سطيني بجانب 

حمله لعلم باده اجلزائر خال حفل تتويج 

 38 فريقه بلقب الدوري بعد نهاية اجلولة ال�

الأخرية من عمر امل�سابقة

وك���ان حم���رز ال��ب��ال��غ 30 ع��ام��ا م��ن اأوائ���ل 

ال���ري���ا����س���ي���ني ال�����ذي�����ن اأب����������دوا ت�����س��ام��ن��ه��م 

م���ع ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة اإث�����ر ال���ع���دوان 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي الأخ����ري ع��ل��ى غ����زة، ح��ني ن�سر 

الر�سمي  ح�سابه  عرب  فل�سطني  لعلم  �سورة 

ال�سورة  واأرف��ق  الن�سر،  اإ�سارة  مع  تويرت  يف 

بو�سمي فل�سطني و احموا ال�سيخ جراح

الجزائري محرز يرفع علم 
فلسطين خالل احتفال 

السيتي بلقب البريميرليغ 

السياسة الخارجية وعقلية
 ادارة السير 

بهدوء

ثمة مقاربة عجيبة بني عقلية ادارة ال�سري ووزارة اخلارجية يف الردن ، من حيث 

فمن   ، احل���دود  ا�سيق  اىل  منهما  امل���رور  ت�سييق  او  امل��خ��ارج  اغ��اق  على  اعتمادهما 

او  امل�����س��ارب  م��ن  ال��ق��ادم��ني  ال�سائقني  معاناة  حجم  ي��درك   ، عمان  ���س��وارع  على  ي�سري 

التفريعات  ان  رغ��م   ، الفئة  ل��ه��ذه  ال�سري  �سرطي  اك���رتاث  ع��دم  وم��دى   ، التفريعات 

وايجاد  الكتظاظ  تخفيف  وت�ستهدف  الرئي�سة  الطرق  من  ا�سيل  جزء  هي  واملخارج 

مهارب من الزمات .

اخللفية  واحلدائق  بل  واملخارج  املهارب  من  الكثري  اغلقت  الردنية  الديبلوما�سية 

ال��ت��ي ك��ان��ت ام��ت��ي��ازا اردن��ي��ا ول��ي�����ض م��ّي��زة ف��ق��ط ، ف��رغ��م ث��ب��ات امل��وق��ف الردين على 

ع��دم ال��ت��دخ��ل ب��ال�����س��ان ال��داخ��ل��ي ل��ا���س��ق��اء ال��ع��رب ، رغ��م ك��رة ت��دخ��ات��ه��م يف �ساأننا 

ان  ال   ، الب�سرية  التجمعات  عرب  حتى  بل  والتنظيمات  الف�سائل  عرب  لي�ض  الداخلي 

الديبلوما�سية ابتكرت منوذجا رمبا فريدا هو منوذج الحت�سان وعدم خلق البواب .

البعثي  النظام  مع  العاقة  عّز  يف  ظهرانينا  بني  تقيم  كانت  العراقية  فاملعار�سة 

�سوريا  فرع  امل�سلمني  الخوان  تنظيم  وكان   ، �سدام ح�سني  ال�سهيد  برئا�سة  العراق  يف 

برئا�سة  البعثي  النظام  مع  الطيبة  العاقة  غمرة  يف  الردن  يف  واقامته  ماذه  يجد 

الرئي�ض الراحل حافظ ال�سد ، وعلى �سدة تقاربنا مع الراحل ال�سهيد يا�سر عرفات ، 

بقيت حميمة  املفاو�سات  لنهج  املعار�سة  اطياف  وباقي  فاإن عاقتنا مع حركة حما�ض 

رحمه  التميمي  بيو�ض  ا�سعد  املجاهد  ال�سيخ  مع  الطيبة  العاقة  ن�ستذكر  وجميعنا 

احلكيم  الراحل  وحتى  يا�سني  احمد  ال�سهيد  وال�سيخ  ال�سامي  اجلهاد  موؤ�س�ض  اهلل 

جورج حب�ض ق�سى بقية حياته يف عمان ودفن فيها .

ال�سيا�سي  الوزن  من  ورفعت  الردنية  للديبلوما�سية  مهمة  خمارج  كانت  كلها  هذه 

ل��ك��ن م��رح��ل��ة حت��ت��اج اىل م��راج��ع��ة وتقييم   ، ل���اردن  واحل�����س��ور الق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي 

افقدتنا كل عنا�سر القوة بعد ان حتولت معظم هذه امللفات اىل ملفات اأمنية خال�سة 

حا�سرة  تبقى  المنية  فاملعادلة   ، ال�سابق  كما  وامنية  �سيا�سية  ملفات  تكون  ان  بدل 

ومطلوبة يف بلد حتيطه النار من كل جهاته ، لكن اقت�سار العاقة على ال�سق الأمني 

، وذلك يعود  املهمة واحليوية  الكثري من الوراق  افقدنا  اثبت قلة جناعته بل  وحده 

بدل  ال��وزراء  من  املوظفني  مرحلة  دخلت  التي  الردنية  الديبلوما�سية  يف  عجز  اىل 

. الديبلوما�سي  الألق  �سنوات  يف  الوزارة  تلك  قادوا  الذين  ال�سيا�سيني  املفكرين 

التاأثري القليمي رغم  ازيد على ما قاله زماء و�سيا�سيون حول ظاهرة غياب  لن 

كثريين  حلوق  يف  امل��رارة  عن  حلقي  يف  امل��رارة  حجم  تقل  ول   ، العاملي  التاأثري  حجم 

لكنني   ، الهدنة  يف  دوره��ا  ع��ن  اقليمية  عوا�سم  اىل  الت�سكرات  حجم  ي�سمعون  وه��م 

فل�سطني  ار�ض  كل  على  الفل�سطينيني  �سمود  تعزيز  يف  البرز  هو  دورا  لعبنا  اننا  اثق 

على جزئية  لها خمرج  عا�سمة  فكل   ، فيها  احد  يدانيه  ل  ميزة لاردن  ورمبا هذه   ،

له  ال��ذي  الوحيد  ه��و  الردن  لكن  ال�سفة  يف  وبع�سها  غ��زة  يف  بع�سها   ، فل�سطني  يف 

المل  من�سوب  يرفع  وهذا   ، وغزتها  و�سفتها  ولّدها  بقد�سها  فل�سطني  كل  مع  �سات 

واملرارة معا .

ازمة �سري تعاين منها  اف�سى اىل  واملهارب  املخارج  ال�سري يف اغاق  �سلوك رجال 

افرزت  الديبلوما�سية  يف  واملخارج  املهارب  اغ��اق  وازم��ة   ، ودواوي��ره��ا  عمان  �سوارع 

الت�سرات  تاأتيها  عوا�سم  م��رة  لول  ي��رون  وه��م  جميعا  الردن��ي��ون  منها  عانى  ازم��ة 

مما   ، اب��دا  ال��ت��اج  درة  تذكر  ان  دون  ب��ل   ، عمان  احلبيبة  العا�سمة  قبل  فقط  لي�ض 

احلرب  ه��ذه  يف  فل�سطني  لج��ل  قدمه  ما  كل  رغ��م   ، مب��رارة  ال�سعبي  ال�سارع  ا�سعر 

�سوؤال  ؟  جديد  من  الديبلوما�سية  قاطرتنا  تنطلق  فهل   ، حروب  من  �سبقتها  وفيما 

بر�سم المل .

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

عمان- راي اليوم

م���ا زال����ت م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 

امل�ستخدمني  على  الت�سييق  �سيا�سية  متار�ض 

وال�����ن�����ا������س�����ط�����ني ال������داع������م������ني ل���ف���ل�������س���ط���ني 

من  حّقهم  يف  املرتكبة  للجرائم  وامل�ستنكرين 

قبل العدوان الإ�سرائيلي

ع���ل���ى م���واق���ع  امل�������س���اي���ق���ات  ت��ق��ت�����س��ر  ومل 

ال���ت���وا����س���ل ف���ق���ط ب���ل ام���ت���دت اىل ي��وت��ي��وب 

اخرها  وك��ان  اأي��ام  منذ  التنفيذ  حيز  لتدخل 

اجلديدة  الغنية   على  واملراقبة   الت�سييق 

الربغوثي  ناي  امللتزمة  الفل�سطينية  للفنانة 

راجعني

وع���ن ذل���ك ع��ل��ق��ت  ال��ربغ��وث��ي ق��ائ��ل��ًة: ما 

الفنانني  من  الكثري  مع  يح�سل  معي  حدث 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني.. ن��ح��ن ن���ع���اين م���ن رق��اب��ة 

ُتفر�ض علينا، وبطبيعة احلال، نحن نرف�ض 

هذا ال�سيء

اإذاع���ي ل�  واأو���س��ح��ت ال��ربغ��وث��ي يف حديث 

الب�سيطة  الم���ور  ه��ذه  : حتى  ك��ارل��و  م��ون��ت 

ج����داً ت��رع��ب الح����ت����ال..  ي��وت��ي��وب مل يكن 

عليه،  الغ��ن��ي��ة  تعميم  حل��ظ��ة  م��ن��ذ  وا���س��ح��اً 

يتفق  مل  م�سمونها  اأن  ر�سالة  اأر���س��ل  بحيث 

حقيقة  يف  امل��وق��ع..  يف  التعميم  ���س��روط  م��ع 

الأمر تفاجاأت، فا يوجد يف حمتوى الغنية 

يكونوا  ال��ق��وان��ني.. مل  ه��ذه  م��ع  يتفق  م��ا ل 

اأننا توا�سلنا ونتوا�سل معهم  وا�سحني، رغم 

ال�سبب ملعرفة 

يومني  خ��ال  الأغنية  اجن��از  �سرعة  وع��ن 

خ��ا���س��ة م��ع ارت��ف��اع وت���رية الأح�����داث ، قالت 

من  كاتب  حليحل  عامر  الكاتب  الربغوثي: 

حلظات  يف  يل،  واأر�سلت  الكلمات  اأع��ّد  حيفا، 

ب����داأت م��ام��ح ال��ل��ح��ن ت��ظ��ه��ر، وو���س��ع��ت فيه 

م�����س��اع��ري امل��خ��ت��ل��ف��ة، م��ا ب��ني ح���زن وغ�سب، 

تكمل  مغرتبة  لفل�سطينية  ت��ف��اوؤل  ب��ني  وم��ا 

درا�ساتها العليا خارج وطنها

من  مهم  �سكل  الفن  الربغوثي:  وختمت 

�سعر  ما  اإذا  خا�سة  ال�سعبية،  املقاومة  اأ�سكال 

الكلمات  بني  ما  ال��رتاب��ط  من  بحالة  النا�ض 

والأحل���������ان وم�����ا ب����ني م�������س���اع���ره���م الأغ���ن���ي���ة 

ك��ان��ت ج���زء م���ن م��ق��اوم��ة ال�����س��ع��وب يف ك��اف��ة 

التاريخ  ويف  والقهر،  ال�ستعمار  �سد  القارات 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل��ط��امل��ا ك����ان ل��اأغ��ن��ي��ة دوره����ا 

احليوي يف مقاومة الحتال

الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي في مواجهة مع يوتيوب : 
اإلحتالل ترعبه حتى األغاني


