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  رئيس الوزراء : خدمة المواطن 
في صدارة أولوياتنا

 فاعليات: االستقالل محطة مضيئة 
بتاريخ األردن واالمة

االنباط-عمان 

ياأتي احتفال االأردنيني بعيد اال�ستقالل 

مع  متزامنا  للمملكة  وال�سبعني  اخلام�س 

املئوية  االأردنية  الدولة  بدخول  االحتفاالت 

ال��ث��ان��ي��ة يف ظ���ل االجن�������ازات ال��ت��ي حتققت 

وب�سواعد  الها�سمية  القيادة  وحنكة  بحكمة 

املجاالت  يف  املا�سية  العقود  عرب  االأردن��ي��ني 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق���ت�������س���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

رغ����م ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا امل��ن��ط��ق��ة 

وال�سراعات الدولية واالإقليمية. 

وق�����ال�����ت ف���اع���ل���ي���ات ر����س���م���ي���ة و���س��ع��ب��ي��ة 

اال�ستقالل  ع��ي��د  اإن  ون��ق��اب��ي��ة،  واق��ت�����س��ادي��ة 

اأيار  الذي ي�سادف اخلام�س والع�سرين من 

ت��اري��خ  يف  م�سيئة  حم��ط��ة  ي�سكل  ع����ام،  ك��ل 

كل  جتعل  خ�سو�سية  ول��ه  واالأم����ة،  االأردن 

وال��والء  العهد  متما�سكة جم��ددة  االأط��ي��اف 

حققه  وم���ا  ال��ع��ه��د،  وويل  للملك  وال��ب��ي��ع��ة 

ال��ب��اين احل�سني  امل��ل��ك  ب���اإذن اهلل  ل��ه  املغفور 

وعمرانية  ح�سارية  نه�سة  م��ن  ط��الل،  ب��ن 

و�سحية  واق��ت�����س��ادي��ة  وث��ق��اف��ي��ة  وتعليمية 

واجتماعية لت�سمل اأرجاء الوطن كافة.

وقال رئي�س جمل�س اإدارة �سركة املجموعة 

االأردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

 ق���ال رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر 

املواطن يف �سدارة  اإن خدمة  اخل�ساونة، 

اأولوياتنا، وهو واجب حمتوم وم�سوؤولية 

ك����ربى، جن��ه��د يف ت��ن��ف��ي��ذه��ا، ب���را بيمني 

االإخال�س للملك والوطن.

واأ�����س����اف يف ك��ل��م��ة ف��ي��دي��و مب��ن��ا���س��ب��ة 

ذك��رى  ال������75 »يف  اململكة  ا���س��ت��ق��الل  ع��ي��د 

اال���س��ت��ق��الل اأي�������س���ا، ن�����س��ت��ح�����س��ر ث��واب��ت 

تاريخه،  مر  على  عنها،  ذاد  التي  االأردن 

ق�سيتنا  ففل�سطني  وكربياء؛  �سرف  بكل 

عا�سمتها  ال�����س��ري��ف  وال��ق��د���س  االأوىل، 

االأزل�����ي�����ة، وال���و����س���اي���ة ع���ل���ى م��ق��د���س��ت��ه��ا 

وه��ذه  ها�سمية؛  وامل�سيحية  االإ���س��الم��ي��ة 

الثوابت مل نحد عنها قيد اأمنلة، ونبذل 

يف ���س��ب��ي��ل��ه��ا ال���غ���ايل وال��ن��ف��ي�����س، ودم����اء 

ال��واد،  �سهدائنا االأب��رار يف القد�س، وب��اب 

مواقفنا،  عظم  على  �ساهدة  وال��ل��ط��رون 

ودفاعنا امل�ستميت عن حقوقنا املقد�سة«.

وت���اب���ع ال��دك��ت��ور اخل�����س��اون��ة ب��ال��ق��ول 

اأردن  ف�����س��الم ع��ل��ى  »اإن������ه اال����س���ت���ق���الل؛ 

وجي�سا،  و�سعبا،  ق��ي��ادة،  وال��ت��اري��خ؛  املجد 

االأب��رار، وعلى  �سهدائنا  اأرواح  �سالم على 

اأجمادهم وماآثرهم اخلالدة.

التفا�صيل �ص »6«

3+2

االنباط-وكاالت

نف�س الطفل اإبراهيم ن�سري، الغبار عن 

يديه، بينما كان ي�ساعد عائلته يف اإزالة ركام 

االإ�سرائيلي،  الق�سف  بفعل  املدمر  منزلهم 

ال�سباح  منذ  الدموع:  خنقته  ب�سوت  وقال 

ونحن نبحث، ولكن دون جدوى

وع���ائ���ل���ت���ه  ع������ام������اً(   11( ال���ط���ف���ل  ك������ان 

يحاولون الو�سول اإىل بع�س االأثاث املنزيل 

من  يتمكنون  لعلهم  ال���رك���ام،  اأك����وام  حت��ت 

ال�سغرية  ال�سقة  يف  اأخ��رى  مرًة  ا�ستعمالها 

التي ا�ستاأجروها بعد تدمري منزلهم

وم���ن���زل ع��ائ��ل��ة ن�����س��ري، واح����د م���ن بني 

ح���ان���ون  ب���ي���ت  ب���ل���دة  ب���ي���ت���اً، يف   15 ح������وايل 

�سمايل قطاع غزة، دمرتها قوات االحتالل 

االإ�سرائيلي عرب ق�سف �ساروخي مكثف مت 

يف اإحدى ليايل العدوان، دون �سابق اإنذار

وع��ا���س اأط��ف��ال ذل��ك احل��ي ال��ذي��ن جنوا 

الن�ساء  م��ن  كغريهم   ، باأعجوبة  امل��وت  م��ن 

الق�سف  وال���رج���ال حل��ظ��ات م��روع��ة ج���راء 

العنيف على منازلهم االإ�سرائيلي 

دقائق حتت الركام

ي���ق���ول ال���ط���ف���ل اإب����راه����ي����م: ال���ط���ائ���رات 

ال�سهيونية ق�سفت املنازل دون حتذير، كنا 

وم�سنني،  ورج��ال  ون�ساء  اأط��ف��ال  داخلها  يف 

ونزل الركام على روؤو�سنا، والغبار والدمار 

والنار كانوا يف كل مكان

التفا�صيل �ص »9«

 أطفال ناجون من العدوان على غزة يروون حكاياتهم

وزير الخارجية: رسالة الملك لعباس أكدت 
الموقف التاريخي للمملكة

 القدس: بطن الهوى يواجه النكبة مجددًا.. 
والنظر باستئنافات األهالي اليوم

االنباط- رام اهلل

ال�سقيقة  فل�سطني  دول��ة  رئي�س  ا�ستقبل   

رئي�س  نائب  الثالثاء  ام�س  عبا�س  حممود 

املغرتبني  و�سوؤون  ووزير اخلارجية  ال��وزراء 

اأمين ال�سفدي، الذي نقل ر�سالة من جاللة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اإىل ف��خ��ام��ت��ه اأك���دت 

ودول��ة  اململكة  بني  االأخ��وي��ة  العالقات  عمق 

ف��ل�����س��ط��ني ال�����س��ق��ي��ق��ة، واجل���ه���ود امل�����س��رتك��ة 

امل�ستهدف  ال�����الزم  ال�����دويل  ال���دع���م  حل�����س��د 

ال�سالم  لتحقيق  ج���ادة  م��ف��او���س��ات  اإط����الق 

الدولتني،  اأ�سا�س حل  على  وال�سامل  العادل 

وتثبيت وقف اإطالق النار والعدوان على غزة 

الال�سرعية  االإ�سرائيلية  املمار�سات  ووق��ف 

الفل�سطينية  االأرا����س���ي  وب��اق��ي  ال��ق��د���س  يف 

امل�سرتكة  تن�سيق اجلهود  املحتلة، وموا�سلة 

والت�ساور بني البلدين ال�سقيقني.

اإىل  حتياته  الفل�سطيني  الرئي�س  وبعث 

تثمينه  جاللة امللك عبداهلل الثاين، موؤكداً 

م��واق��ف  الفل�سطينية  وال���ق���ي���ادة  وال�����س��ع��ب 

اململكة الثابتة يف الوقوف اإىل جانب ال�سعب 

لتلبية  اجل��ه��ود  ك��ل  وتكري�س  الفل�سطيني 

وح��دة  ت��وؤك��د  التي  امل�سروعة  حقوقه  جميع 

املوقف وتكاملية اجلهود وا�ستمرار التن�سيق 

والت�ساور لتحقيق ذلك.

ال�سفدي  عبا�س  الرئي�س حممود  واأطلع 

ع���ل���ى ال����ت����ط����ورات االأخ��������رية يف االأرا�����س����ي 

الفل�سطينية املحتلة واملباحثات التي جتريها 

مع االأ�سقاء العرب.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

 يواجه 750 مواطًنا من حي بطن الهوى 

يف ب��ل��دة ���س��ل��وان ج��ن��وب امل�����س��ج��د االأق�����س��ى 

جم���دًدا،  الق�سري  التهجري  خطر  امل��ب��ارك، 

املركزية  املحكمة  تنظر  اأن  املقرر  من  حيث 

االإ�سرائيلية يف القد�س املحتلة، غًدا االأربعاء، 

يف اال�ستئنافات التي قدمت من اأهايل احلي

وق�������ال امل����ح����ام����ي اأم�������ري م�����راغ�����ة مل���وق���ع 

ال���ق���د����س دوت ك����وم اإن�����ه ���س��ي��ك��ون ال���ي���وم يف 

ال��ع��ا���س��رة ���س��ب��اًح��ا، وق��ف��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة اأم���ام 

ومت�سامني  احل��ي  اأه���ايل  بح�سور  املحكمة 

اإىل  م�سرًيا  ال�سمال،  ومناطق  القد�س  م��ن 

اإج���راء  م��ن  االح��ت��الل متخوفة  ���س��رط��ة  اأن 

املحكمة غًدا ب�سبب الت�سعيد االأخري والهبة 

اجلماهريية، �سد ما حدث يف القد�س وحي 

ال�����س��ي��خ ج����راح واأ����س���اف م���راغ���ة اأن����ه اإذا مت 

�سرطة  تخوف  ب�سبب  غ��ًدا  اجلل�سة  تاأجيل 

يعني  ال  االأخ����ري،  الت�سعيد  م��ن  االح��ت��الل 

موؤكًدا  الق�سية،  عن  احلديث  من  االنتهاء 

اأم��ام  غ��ًدا  والت�سامن  التواجد  اأهمية  على 

املحكمة للوقوف مع اأهايل بطن الهوى

اأن ق�سية التهجري هي �سيا�سية،  واأو�سح 

ال���ن���اح���ي���ة  ي���ت���م احل�����دي�����ث ع���ن���ه���ا م�����ن  وال 

والق�ساة  واملحاكم  القانون  الأن  القانونية، 

وامل�����س��ت��وط��ن��ني ه��م ط���رف يف ه���ذه امل��ع��رك��ة، 

�سيا�سات  وق��ف  اإىل  ال���دويل  املجتمع  داع��ًي��ا 

االحتالل العن�سرية.

التفا�صيل �ص »10«

 األعلى للسكان يناقش إنجازاته لعام 
2020 وخطته للعام الحالي

 الشواربة يفتتح مبنى منطقة صويلح 
ومبنى منطقة وادي السير

المدن الصناعية تكّرس قيم العمل 
واإلنتاج والتطور في ذكرى اإلستقالل

االنباط- عمان

املجل�س  اأم��ن��اء  جمل�س  اأع�����س��اء  ن��اق�����س 

االأع��ل��ى ل��ل�����س��ك��ان، خ���الل االج��ت��م��اع ال��ذي 

ع��ق��د اأم�������س االث���ن���ني، اإجن�������ازات امل��ج��ل�����س 

خطته  وف���ق  اأع��م��ال��ه  و���س��ري   ،2020 ل��ع��ام 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، وخ��ط��ة ع��م��ل��ه وم�����س��روع 

موازنته لعام 2021.

عن  �سادر  بيان  وفق  االجتماع،  وتراأ�س 

االأع��ل��ى ل��ل�����س��ك��ان، ام�����س ال��ث��الث��اء، رئي�س 

لل�سكان  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 

نا�سر  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزي��ر 

االأمناء  اأع�ساء جمل�س  ال�سريدة، بح�سور 

من الوزراء وممثلي اجلهات الوطنية ذات 

ال��ع��الق��ة. واأّك���د ال��وزي��ر ال�����س��ري��دة، اأهمية 

الق�سايا  وم�����س��ان��دة  دع���م  يف  املجل�س  دور 

ال�سكانية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

افتتح رئي�س جلنة اأمانة عمان الدكتور 

يو�سف ال�سواربة مبنا�سبة عيد اال�ستقالل 

ال��ث��الث��اء، م��ب��ن��ى م��دي��ري��ة منطقة  ام�����س 

مو�سى  حلديقة  امل��ج��اور  اجل��دي��د  �سويلح 

ال�������س���اك���ت/ ال��ك��م��ال��ي��ة، وم��ب��ن��ى م��دي��ري��ة 

من  بالقرب  اجلديد  ال�سري  وادي  منطقة 

ال�سناعية. املدر�سة 

وق���ال ال�����س��وارب��ة، اإن اح��ت��ف��االت اأم��ان��ة 

وهي  للمملكة  الوطنية  باملنا�سبات  عمان 

ت��دخ��ل امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ت��ك��ون مب��زي��د من 

االإجن�����از يف امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ت��خ��دم اأه���ايل 

وامل�ستثمرين.  عليها  واملقيمني  العا�سمة 

قطعة  على  �سويلح  منطقة  مبنى  وي��ق��ع 

ار�س م�ساحتها 6 دومنات .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

    قالت �سركة املدن ال�سناعية االردنية، 

اخلام�س  اململكة  اإ���س��ت��ق��الل   عيد  ذك���رى  اإن 

وال�����س��ب��ع��ون ت��ع��ي��د اىل االأذه�����ان االإن��ط��الق��ة 

التي  االردن���ي���ة  ال�سناعية  ل��ل��م��دن  ال���واع���دة 

د�ّسنت م�سريتها والأول مرة يف تاريخ االردن 

1985 عندما تف�سل املغفور له باإذن اهلل  عام 

ج��الل��ة امل��ل��ك ح�����س��ني ب���ن ط���الل ط��ي��ب اهلل 

االردن  يف  �سناعية  مدينة  اول  بافتتاح  ثراه 

ال�سناعية  الثاين  امللك عبداهلل  وهي مدينة 

معلنا  اآن��ذل��ك(  ال�سناعية  ���س��ح��اب  )م��دي��ن��ة 

االإن���ط���الق���ة ال����واع����دة ل��ل�����س��ن��اع��ة االردن���ي���ة 

يف  والتطور  واالإن��ت��اج  العمل  لقيم  وتكري�سا 

بنه�سة  وايذانا  الوطنية،  ال�سناعة  م�سرية 

اق��ت�����س��ادي��ة ع��م��ت خم��ت��ل��ف مناطق  ت��ن��م��وي��ة 

امل��م��ل��ك��ة اراده�������ا احل�����س��ني ط��ي��ب اهلل ث���راه 

وق��اده��ا ج��الل��ة امل��ل��ك امل��ع��زز ع��ب��داهلل الثاين 

ابن احل�سني حفظه اهلل.

    واأكدت �سركة املدن ال�سناعية االأردنية 

اململكة  اح��ت��ف��االت  خ�����س��م  ويف  اأن����ه  ب��ي��ان  يف 

هذا  تتزامن  التي  االإ�ستقالل  عيد  مبنا�سبة 

ال��ع��ام م��ع اح��ت��ف��االت امل��م��ل��ك��ة اي�����س��ا مبئوية 

ال���دول���ة االأردن����ي����ة ف����اإن م��دن��ه��ا ال�����س��ن��اع��ي��ة 

من  بباقة  الثانية  باملئوية  للدخول  ت�ستعد 

ان�ساء  املتوا�سل يف جمال  والبناء  االإجنازات 

االأردن��ي��ة  ال�سناعية  امل���دن  وت�����س��وي��ق  وادارة 

التي  الواعدة  االأردنية  ال�سناعة  واحت�سان 

خمتلف  اىل  االردن��ي��ة  االأر����س  م��ن  انطلقت 

بقاع العامل.

التفا�صيل �ص »8«

االنباط- عمان

والريادة  الرقمي  االقت�ساد  وزي��را  زار   

ال��ه��واري  ف��را���س  وال�سحة  هناندة  اأح��م��د 

اأورجن املخ�س�سة لتقدمي مطعوم  حمطة 

فريو�س كورونا .

ام�����س  اأورجن  ل�����س��رك��ة  ب��ي��ان  وب��ح�����س��ب 

ال���ث���الث���اء، ف��ق��د ان�����س��اأت م��وؤ���س�����س��ة اأورجن 

من  ب��ت��م��وي��ل  ال��ت��ط��ع��ي��م  حم��ط��ة  االأردن 

املجموعة  ذراع  العاملية،  اأورجن  موؤ�س�سة 

املجتمعية،  وامل�سوؤولية  لالأعمال اخلريية 

واملُقامة يف قرية اأورجن الرقمية مبنطقة 

العبديل.

التفا�صيل �ص »5«

 وزيرا االقتصاد الرقمي والصحة 
يزوران محطة أورنج للتطعيم 

ضد كورونا



االنباط- عمان

 اأنللعللم جللالللة امللللللك عللبللداهلل اللللثلللاين، خللال 

ا�ستقال اململكة  ام الثاثاء فعالية عيد  رعايته 

اخلام�س وال�سبعني، بو�سام مئوية الدولة الأوىل 

على كوكبة من اأبناء الأردن وبناته، ممن �ساركوا 

القطاعات،  مبختلف  وموؤ�س�ساته  الوطن  بناء  يف 

عام  املئة  وتقدمه على مدى  رفعته  و�ساهموا يف 

املا�سية.

الفعالية،  اإقامة  العامر،  رغللدان  ق�سر  و�سهد 

حيث و�للسللل جللالللة امللللللك تللرافللقلله جللالللة امللكة 

رانلليللا الللعللبللداهلل، حمللاطللا بللاملللوكللب الأحلللملللر، ويف 

طلقة  وع�سرين  اإحللدى  املدفعية  اأطلقت  الأثللنللاء 

حتلليللة جللللاللللتللله، فلليللمللا حلليللتلله ثلللللة ملللن حللر�للس 

ال�سرف، وعزفت املو�سيقى ال�سام امللكي.

واأقللليلللملللت الللفللعللاللليللة، بللحلل�للسللور �للسللمللو الأمللللر 

وعللدد  العهد،  الللثللاين ويل  عللبللداهلل  بللن  احل�سني 

من اأ�سحاب ال�سمو الأمللراء والأمللرات وال�سادة 

الأ�سراف وكبار امل�سوؤولني املدنيني والع�سكريني.

ويتزامن عيد ال�ستقال اخلام�س وال�سبعني 

مللع مللئللويللة تللاأ�للسلليلل�للس الللدولللة الأردنللليلللة، وهلللو ما 

جلل�للسللدتلله الللفللعللاللليللة ملللن خلللال علللرو�لللس مرئية 

وق�سة  الدولة  تاأ�سي�س  تناولت مراحل مهمة يف 

ال�ستقال  نيل  يف  وعزميتهم  الأردنلليللني  ن�سال 

وتر�سيخ دولة املوؤ�س�سات.

و�سلطت العرو�س املرئية ال�سوء على م�سرة 

اأ�سحاب  عهد  منذ  والتعزيز،  والبناء  التاأ�سي�س 

املوؤ�س�س  امللك  اهلل،  بلللاإذن  لهم،  املغفور  اجلللالللة 

عبداهلل،  بن  طال  وامللك  احل�سني،  بن  عبداهلل 

وامللللللك احللل�للسللني بللن طللللال، طلليللب اهلل ثللراهللم، 

و�سول اإىل عهد �ساحب اجلالة الها�سمية امللك 

عبداهلل الثاين ابن احل�سني، حفظه اهلل ورعاه.

تاريخ  يف  مهمة  مفا�سل  الللعللرو�للس  وتللنللاولللت 

والها�سميني،  لللاأردن  العروبي  والللدور  الللدولللة، 

ومقد�ساتها،  الللقللد�للس  مللع  الوثيقة  وعاقتهما 

ف�سا عن املكانة التي حتظى بها اململكة وقيادتها 

يف املللحللافللل اللللدولللليلللة. و�للسللمللل الللتللكللرمي امللللللكللي 

�سخ�سيات كان لها دور ريللادي عرب مئة عام من 

عمر الدولة، يف املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية 

والأكللادميلليللة  والق�سائية  والدينية  والع�سكرية 

وال�سحية والثقافية والفنية والإعامية، وممن 

التطوعي  العمل  تاأ�سي�س  يف  اإ�سهامات  لهم  كللان 

وخدمة املجتمع، اإ�سافة اإىل �سخ�سيات مقد�سية.

وتلل�للسلللللم، خللللال الللفللعللاللليللة، ملللكلللرملللون وذوو 

مئوية  و�سام  امللك  جالة  من  مكرمني  وممثلو 

الدولة الأوىل.

تاأ�سي�س  مئوية  مبنا�سبة  امللكي  التكرمي  وبللداأ 

العام احلايل،  الأوىل من  ال�سهور  الدولة خال 

اأنعم جالة امللك مبيدالية مئوية الدولة  حيث 

وم�سابيها،  الكرامة  معركة  �سهداء  على  الأوىل 

ومن ثم اأنعم جالته يف �سرح ال�سهيد على جميع 

�للسللهللداء الللوطللن بللو�للسللام املللئللويللة الللدولللة الأوىل، 

وطنية  منا�سبات  يف  امللكي  التكرمي  و�سيتوا�سل 

وبناته  الأردن  اأبللنللاء  مللن  علللددا  لي�سمل  مقبلة، 

تقديراً جلهودهم واإجنازاتهم وت�سحياتهم.

وفيما يلي اأ�سماء املكرمني، الذين اأنعم جالة 

اليوم  الأوىل،  الدولة  بو�سام مئوية  عليهم  امللك 

الثاثاء:

1.     عودة حرب اأبو تايه

العقبة  حترير  يف  �ساهم  ع�سائرية،  �سخ�سية 

عام 1917 خال الثورة العربية الكربى

2.    حممد عودة اأبو تايه

ع�سو جمل�س الأعيان الأول

3.      اأحمد ما�سي

من �سخ�سيات العقبة الذين كتبوا وثيقة 

املبايعة لل�سريف احل�سني و�ساندوا الأمر 

عبداهلل

4.     مرزا با�سا اأبزاخ

اأول قللائللد للل�للسللاح الللفللر�للسللان، عللمللل مللرافللقللا 

لاأمر عبداهلل الذي كلفه بع�سوية جلنة اإعمار 

اجلامع احل�سيني

5.    و�سفي مرزا

ع�سو املجل�س النيابي الأول

6.     عوين قا�سم عبد الهادي

اأول رئي�س ديوان اأمري

7.     �سعيد خر

رئي�س بلدية عمان عند قدوم امللك املوؤ�س�س 

اإليها

8.     معايل حممد علي العجلوين

وزير  العربي،  اجلي�س  ومدربي  موؤ�س�سي  من 

ودبلوما�سي

9. دولة ال�سيد ر�سيد طليع

اأول رئي�س وزراء  للدولة الأردنية عام 1921

10.   معايل علي خلقي ال�سرايري

اأول وزير اأردين يف اأول حكومة للدولة يف عهد 

الإمارة

11.  اأديب ح�سن وهبة

مناهج  بتاأ�سي�س  و�ساهم  مللعللارف،  مدير  اأول 

�سرق الأردن

12.ماجد �سلطان العدوان

عللمللل رئلليلل�للسللا لللبلللللديللة عللمللان علللام 1934 وكللان 

ع�سوا يف املجل�س النيابي لعدة دورات

13. ح�سني الطراونة

الإمللارة  الأول يف عهد  الوطني  املوؤمتر  رئي�س 

عام 1928

14. دولة ال�سيد ح�سن خالد اأبو الهدى

رئي�س املجل�س الت�سريعي الأول ورئي�س وزراء 

يف عهد الإمارة

15. حممد الأن�سي

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

16.جنيب ال�سريدة

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

17.   عبداهلل الكليب ال�سريدة

ع�سو جمل�س الأعيان الأول

18. عقلة املحمد الن�سر

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

19.    جنيب اأبو ال�سعر

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

20.    دولة ال�سيد �سعيد املفتي

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول، ورئي�س وزراء 

اأ�سبق

21.    عاء الدين طوقان

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

22.    �سم�س الدين �سامي

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

23.    �سعيد ال�سليبي

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

24.    بخيت الإبراهيم الدبابنة

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

25.       �سليم البخيت الدبابنة

ع�سو جمل�س الأعيان الأول

26.    عطا اهلل ال�سحيمات

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

27.    �سالح العوران

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

28.    حمد بن جازي

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

29.    مثقال �سطام فندي الفايز

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

30.    رفيفان املجايل

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

31.    عوده الق�سو�س

ع�سو املجل�س الت�سريعي الأول

32. دولة ال�سيد توفيق اأبو الهدى الفاروقي

رئي�سا  خلللدم  الأول،  الأعللليلللان  جمل�س  رئلليلل�للس 

للوزراء مع ثاثة من امللوك الها�سميني

33.    عاكف مثقال �سطام الفايز

ع�سو جمل�س الأعيان الأول

34.    حممد منور �ستيوي احلديد

ع�سو املجل�س النيابي الأول

35.    اأمني اأبو ال�سعر

ع�سو املجل�س النيابي الأول

36.    اإ�سماعيل البلبي�سي

ع�سو املجل�س النيابي الول

37.    عبد الرحمن �سليمان ار�سيدات

جمل�س  ع�سو  الأول،  الأعلليللان  جمل�س  ع�سو  

الو�ساية على العر�س

38.    نوفان ال�سعود

ع�سو جمل�س الأعيان الأول

39.    حديثة علي اخلري�سا

ع�سو جمل�س الأعيان الأول

40.    �سوكت حميد

ع�سو جمل�س الأعيان الأول

41.    �سربي توفيق الطباع

ع�سو جمل�س الأعيان الأول

42.    وا�سف ب�سارات

ع�سو جمل�س الأعيان الأول

43. اإميلي ب�سارات

لنقابة  وتنت�سب  املحاماة،  امللراأة تعمل يف  اأول 

املحامني

44.    ها�سم خر

رئي�س املجل�س النيابي الأول

45.    فرح اأبو جابر

ع�سو املجل�س النيابي الأول

46.    عبداحلليم النمر احلمود

ع�سو املجل�س النيابي الأول

47.    �سالح عي�سى املع�سر

ع�سو املجل�س النيابي الأول

48.    علمي النابل�سي

ع�سو املجل�س النيابي الأول

49.    عبدالقادر التل

ع�سو املجل�س النيابي الأول

50.    معايل ال�سيد �سفيق ار�سيدات

ع�سو املجل�س النيابي الأول

51.    فهمي العلي اأبو عناب

ع�سو املجل�س النيابي الأول

52.    حممد العيطان

ع�سو املجل�س النيابي الأول

53.    خليل العمارين

ع�سو املجل�س النيابي الأول

54.    حممود كري�سان

ع�سو املجل�س النيابي الأول

55.    معارك املجايل

ع�سو املجل�س النيابي الأول

56.    معايل ال�سيد �سليمان طوقان

وزيللر  الللعللر�للس،  على  الللو�للسللايللة  جمل�س  ع�سو 

دفاع ا�ست�سهد وهو على راأ�س عمله عام 1958

57.    دولة ال�سيد اإبراهيم ها�سم

ورئي�س  العر�س،  على  الو�ساية  جمل�س  ع�سو 

وزراء لعدة مرات، وع�سو جلنة �سياغة القانون 

الأ�سا�سي والد�ستور

58.    دولة ال�سيد �سمر الرفاعي

وامللك  املوؤ�س�س  امللك  عهد  يف  للللللوزراء  رئي�س 

احل�سني

59. دولة ال�سيد زيد الرفاعي

رئي�س اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي 

وزراء، ورئي�س  ،رئلليلل�للس  الللقللانللون  �للسلليللادة  وتللعللزيللز 

الديوان امللكي الها�سمي ورئي�س جمل�س الأعيان

60.    دولة الدكتور فوزي امللقي

امللك  له  املغفور  وزراء يف عهد  رئي�س  اأول  هو 

احل�سني

61.    دولة ال�سيد هزاع بركات املجايل

رئي�س وزراء ا�ست�سهد وهو على راأ�س عمله

62.    دولة ال�سيد �سليمان النابل�سي

اأول رئي�س حكومة برملانية

63.    دولة ال�سيد و�سفي التل

رئي�س وزراء ا�ست�سهد وهو على راأ�س عمله

64. م�سطفى وهبي التل

بعرار،  امللقب  الأردنلليللني  ال�سعراء  اأ�سهر  مللن 

الأردن،  يف  الثقافية  احلللركللة  نه�سة  يف  �للسللاهللم 

وخدم يف عدة مواقع يف الدولة

65.    دولة ال�سيد اأحمد اللوزي

 ،2011 الد�ستور  امللكية لتعديل  اللجنة  رئي�س 

ورئي�س وزراء، ورئي�س جمل�س الأعيان

66.    دولة ال�سيد م�سر بدران

للللللللدوره الللللبللللارز يف تللاأ�للسلليلل�للس جلللاملللعلللة ملللوؤتلللة 

واجلامعة الها�سمية كما تراأ�س اأول جمل�س اأمناء 

للجامعة الها�سمية، ورئي�س وزراء

67.    دولة ال�سيد اأحمد عبيدات

رئلليلل�للس جلللنللة �للسلليللاغللة امللليللثللاق الللوطللنللي، اأول 

رئلليلل�للس ملللجللللل�للس اأملللنلللاء امللللركلللز الللوطللنللي حلللقللوق 

الإن�سان، ورئي�س وزراء

68.    الأمر زيد بن �ساكر

عاما،   12 ملللدة  امل�سلحة  للقوات  الللعللام  القائد 

رئي�س وزراء، ورئي�س الديوان امللكي الها�سمي

69.    دولة ال�سيد طاهر امل�سري

ع�سو  الأردين،  الوطني  احلللوار  جلنة  رئي�س 

الوطني،  امليثاق  ل�سياغة  امللكية  اللجنة  ومقرر 

ورئي�س وزراء، ورئي�س جمل�س الأعيان

70.    دولة الدكتور عبدال�سام املجايل

الطبية  اخلللدمللات  تاأ�سي�س  يف  الللبللارز  للللدوره 

امللكية واجلامعة الأردنية، كما كان رئي�س وزراء

71.    دولة الدكتور فايز الطراونة

اللللللوزراء، ت�سلم جالة  رئللا�للسللة  تللوللليلله  خلللال 

ملكاً  الد�ستورية  �سلطاته  الثاين  عبداهلل  امللك 

للمملكة الأردنية الها�سمية

72.    دولة ال�سيد عبدالروؤوف الروابدة

اأول رئي�س وزراء يف عهد جالة امللك عبداهلل 

اأمينا  وعللمللل  الأعللليلللان،  ورئلليلل�للس جمل�س  الللثللاين 

لعمان

اأملللللني طللاهللر  73.    �للسللمللاحللة املللفللتللي احللللللاج 

احل�سيني

اأهلللللل فل�سطني  بلليللعللة  اللللقلللد�لللس، وقللللع  مللفللتللي 

اإ�سراف  حتت  وعمل  علي،  بن  احل�سني  لل�سريف 

امللك املوؤ�س�س يف الإعمار الها�سمي الأول

74.    ف�سيلة ال�سيخ �سعد الدين جال الدين 

العلمي

رئي�س الهيئة الإ�سامية العليا التي اأ�سرت اأن 

تتبع اإدارة الأق�سى لاأردن فقط

75.    معايل ال�سيد اأنور اخلطيب التميمي

رئلليلل�للس بلللللديللة اللللقلللد�لللس، ونلللائلللب بلللرمللللان عن 

القد�س، و�سغل ثاث وزارات اأردنية

عبداحلليم  عبداحلميد  ال�سيخ  �سماحة   .76

ال�سائح

بعد  الللعللللليللا  الإ�للسللاملليللة  للهيئة  رئلليلل�للس  اأول 

الأردنية مع  العاقة  ملاأ�س�سة  1967، وعمل  حرب 

املقد�سات الإ�سامية يف القد�س

77.    غبطة البطريرك بندكتو�س الأول

بللطللريللرك الللللروم الأرثلللوذوكللل�لللس، اأ�للسلل�للس عمل 

البطريركية وحماكمها لتحكم بالقانون الأردين 

للطوائف والكنائ�س عام 1958 الذي ما زال �ساريا

78. ف�سيلة ال�سيخ عبدالعظيم ح�سني �سلهب

للللللللدوره يف احلللللفللللاظ علللللللى حملللاكلللم الللقللد�للس 

ال�سرعية التابعة لدائرة قا�سي الق�ساة الأردنية، 

املقد�سات  على  الها�سمية  بالو�ساية  ولتم�سكه 

والأوقاف الإ�سامية يف القد�س من خال عمله 

كرئي�س جمل�س اأوقاف القد�س منذ عام 1998

79.    ف�سيلة ال�سيخ حممد عزام عبداحلفيظ 

اخلطيب التميمي

مللديللر علللام اأوقللللاف الللقللد�للس، اأ�للسللهللم يف تنفيذ 

ملللداولت  وخللا�للس  الها�سمي،  الإعللمللار  م�ساريع 

ال�سياع،  مللن  الللقللد�للس  اأوقللللاف  حفظت  قللانللونلليللة 

وا�سرتجع الكثر من العقارات ال�سائبة

80.    معايل حممد علي اجلعربي

تللراأ�للس مللوؤمتللر اأريللحللا وقلللاد الللدعللوة اإىل �سم 

ال�سفة الغربية اإىل �سرق الأردن، ومبايعة امللك 

املوؤ�س�س عام 1950

81.    معايل عزالدين اخلطيب التميمي

لدوره يف رعاية الأوقاف واملقد�سات الإ�سامية 

املذاهب  بني  والتقارب  العتدال  موقف  ومتثيل 

الإ�سامية، ودوره يف ر�سالة عمان

82.    معايل عبداهلل غو�سة

قللا�للسللي قلل�للسللاة ورئلليلل�للس جلللنللة اإعللمللار امل�سجد 

اأعللل�لللسلللاء جلللنللة �سياغة  اأحللللد  كللللان  الأقللل�لللسلللى، و 

الد�ستور

83.    معايل عبدالباقي جمو

منا�سب  عدة  �سغل  ودينية  �سيا�سية  �سخ�سية 

يف الدولة

84.    معايل عبداللطيف عربيات

�سارك يف �سياغة امليثاق الوطني، واأول رئي�س 

جمللللل�للس نللللواب يللتللم تللر�للسلليللحلله مللن خلللال كتلته 

النيابية، وع�سو يف جمل�س الأعيان

85.    نا�سر الدين الأ�سد

موؤ�س�س اجلامعة الأردنية واأول رئي�س لها

86.    روك�س بن زائد العزيزي

من رواد الثقافة والتعليم والكتابة يف الأردن

87.    الدكتور عبد الكرمي الغرايبة

من  واأول  اأعيان  جمل�س  وع�سو  اأردين  مللوؤرخ 

ح�سل على �سهادة الدكتوراة يف الأردن

88.    �سليمان املو�سى

مللن اأوائلللل املللوؤرخللني الللذيللن عللا�للسللروا بدايات 

تاأ�سي�س الدولة الأردنية، ووثق يف كتاباته لاأردن

89.    الدكتور حممد عدنان البخيت

مركز  تاأ�سي�س  يف  بلللارز  دور  للله  اأردين  مللللوؤرخ 

الوثائق واملخطوطات باجلامعة الأردنية، وتراأ�س 

اللجنة الدولية التابعة لليون�سكو

90.    معايل الدكتورة رويدا املعايطة

رئي�سة  واأول  جامعة  رئا�سة  تتوىل  �سيدة  اأول 

للمجل�س التنفيذي ملنظمة املراأة العربية

91.    معايل ال�سيد حيدر حممود

منا�سب،  علللدة  �سغل  خملل�للسللرم  اأردين  �للسللاعللر 

ترجمت بع�س اأعماله ال�سعرية اإىل عدة لغات

92.    معايل ال�سيد جري�س حنا �سماوي

�للسللاعللر وكللاتللب عللمللل وزيللللرا للثقافة ومللديللرا 

ملهرجان جر�س

93.    حممود الكايد

الأردن،  اللل�للسللحللفللي يف  الللعللمللل  مللوؤ�للسلل�للسللي  ملللن 

و�سغل من�سب وزير الثقافة، ونقيب ال�سحفيني، 
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ورئي�س حترير �لر�أي

94.    �مل�شري حاب�س �ملجايل

قائد معارك اللطرون وباب الواد1948

95.    اللواء را�ضي عناب

اأركان للجي�ش العربي بعد تعريب  اأول رئي�ش 

قيادة اجلي�ش

96.    العميد بهجت طبارة

اأول مدير للأمن العام

97.    معايل ال�ضيد حممد ر�ضول الكيلين

اأول مدير خمابرات

98.    معايل عبد الرحمن خليفة الفواعري

اأول اأمني للعا�ضمة عمان

99.    حممد كمال اإ�ضماعيل

موؤ�ض�ش واأول مدير عام للتلفزيون الأردين

100. القا�ضي تغريد حكمت

اأول �ضيدة ت�ضغل من�ضب قا�ضي

101. الدكتور داوود حنانيا

عملية  واأول  مفتوح  قلب  عملية  اأول  اأج���رى 

زراعة كلى واأول عملية زراعة قلب يف الأردن

102.معايل ال�ضيدة انعام املفتي

تولت حقيبة  وزي��ر،  ت�ضغل من�ضب  �ضيدة  اأول 

التنمية الجتماعية

103.    خليل فار�ش ن�ضر

وموؤ�ض�ش  الأردن  اإىل  املطبعة   اأدخ��ل  من  اأول 

جريدة الأردن

104.     الدكتورة فلك اجلمعاين

اأول �ضيدة يف الأردن ت�ضل اىل رتبة لواء طبيب 

يف  مبقعد  تفوز  �ضيدة  واأول  العربي.  اجلي�ش  يف 

جمل�ش النواب خارج الكوتا الن�ضائية

105.     زينب اأبو غنيمة

للمعلمات  ب���دار  التحقت  اأردن���ي���ة  ام����راأة  اأول 

واأ�ضبحت  اأول معلمة ثانوية

106.معايل خليل ال�ضامل

اأول حمافظ للبنك املركزي

107.      لوري�ش حل�ش

اأول �ضيدة حت�ضل على لقب �ضفري

108. اأديبة جري�ش م�ضّلم

اأول ممر�ضة اأردنية

109. فكتوريا كراد�ضة

اأول �ضيدة ت�ضغل من�ضب رئي�ش نقابة مهنية

110.  معايل ال�ضيد عدنان اأبو عودة

مهمة  منا�ضب  ت��وىل  اأردين،  ومفكر  �ضيا�ضي 

يف مراحل مف�ضلية يف تاريخ الأردن، وكان رئي�ضا 

�ضيا�ضيا  وم�ضت�ضارا  الها�ضمي  امل��ل��ك��ي  ل��ل��دي��وان 

جل��لل��ة امل��ل��ك احل�����ض��ني، واأم��ي��ن��ا ع��ام��ا ل��لحت��اد 

الوطني عام 1972، وتوىل من�ضب املندوب الدائم 

للأردن يف الأمم املتحدة

111.        معايل ال�ضيد عقل بلتاجي

تقديرا لدوره الريادي يف تعزيز موقع الأردن 

على خارطة ال�ضياحة العاملية

112. معايل ال�ضيد اإبراهيم عزالدين

عمل  ل��لإع��لم،  الأع��ل��ى  للمجل�ش  رئي�ش  اأول 

امللك احل�ضني ووزيرا  �ضكرتريا �ضحفيا جلللة 

للإعلم

113.       مهند �ضلح العزة

ي�ضغل ع�ضوية  الإعاقة  ذوي  �ضخ�ش من  اأول 

الإن�ضان،  حلقوق  الوطني  امل��رك��ز  اأم��ن��اء  جمل�ش 

الأع��ل��ى  املجل�ش  ع��ام  واأم���ني  الأع���ي���ان،  وجمل�ش 

حلقوق الأ�ضخا�ش ذوي الإعاقة

114.   الدكتورة نرمني جميل توتنجي

اأول طبيبة اأردنية

115. الدكتور زيد الكيلين

موؤ�ض�ش اجلمعية الأردنية للخ�ضوبة والوراثة 

واأول رئي�ش لها

116. الدكتور عدنان العبدللت

وله  ال��ع��ب��دال��لت،  م��ت��لزم��ة  م��ر���ش  مكت�ضف 

�ضبق علمي يف علج مر�ش الزهامير

117.   الدكتور حممود ال�ضرحان

اأب��رز  وم��ن  لل�ضرطان،  احل�ضني  م��رك��ز  م��دي��ر 

اأخ�ضائيي اأمرا�ش دم واأورام اأطفال، وزراعة نخاع 

العظم للأطفال يف الأردن

118.  نبيلة ار�ضيدات

اأول �ضيدلنية

119.       اأمني �ضقري

موؤ�ض�ش اأول �ضركة اأدوية يف الأردن

120.       معايل ال�ضيد �ضميح دروزة

اأك��ر  اإح���دى  احل��ك��م��ة،  اأدوي����ة  �ضركة  موؤ�ض�ش 

�ضركات الأدوية يف الأردن

121.          حممدعلي بدير

اأول من اأدخل الكهرباء اإىل عمان

122.      عبداحلميد �ضومان

موؤ�ض�ش البنك العربي ومن رواد القت�ضاد 

�لأردين

123.     اأمني كامل قعوار

مكت�ضف الفو�ضفات يف الأردن

124. حيدر مراد

التي  القت�ضادية  امل�ضاريع  من  العديد  اأطلق 

�ضكلت جزءاً اأ�ضا�ضياً من القت�ضاد الأردين

125. اإيليا نقل

رجل اأعمال اأ�ض�ش جمموعة من ثلثني �ضركة 

يتوّزع ن�ضاطها يف ثماين بلدان

126. �ضبيح امل�ضري

اأ�ض�ش عدة موؤ�ض�ضات جتارية و�ضياحية كرى 

�ضكلت جزءا اأ�ضا�ضيا من القت�ضاد الأردين

127. زياد املنا�ضري

اأ�ض�ش جمموعة املنا�ضري عام 1999 ، التي 

ت�ضم نحو 20 �ضركة توفر اأكرث من 10 �آلف 

فر�ضة عمل

128. اأمين مزاهرة

لدوره البارز يف تطوير قطاع تكنولوجيا 

املعلومات

129.  جعفر طوقان

امل��ب��اين  ال��ع��دي��د م���ن  اأردين ���ض��م��م  م��ع��م��اري 

ال�ضهرية يف الأردن والدول العربية

130.     اأ�ضامة حممد علي

لل�ضناعات  برتا  �ضركة  يف  الرئي�ضي  ال�ضريك 

عمل  فر�ضة   1400 م��ن  اأك���رث  ت��وف��ر  الهند�ضية، 

عن  يزيد  ما  اإىل  منتجاتها  وت�ضدر  للأردنيني، 

50 دولة

131.   مها الرغوثي

اأول �ضيدة من ذوي الإعاقة تت�ضلم من�ضب 

اأمني عام اللجنة الباراملبية الأردنية وهي 

حا�ضلة على عدة ميداليات باراملبية

132. فريزات �ضقم

رائدة يف الأعمال اخلريية واأطلق عليها لقب 

“اأم اجلي�ش” تقديراً خلدماتها اخلريية ودعمها 
جلمعية رعاية اأ�ضرة اجلندي

133. هيفاء الب�ضري

اأكرث  التطوعي منذ  العمل  رائ���دات  اأب��رز  من 

من 70عاما. اأ�ض�ضت جمعية الأ�ضّرة البي�ضاء ودار 

الكبار، ومن  ال��رّواد  ال�ضيافة للم�ضنني ومنتدى 

�ضات الحتاد الن�ضائي الأردين موؤ�ِضّ

134. �ضيتة احلنيطي احلديد

من رائدات العمل اخلريي، �ضاركت يف تاأ�ضي�ش 

وجمعية  الأردين،  ال�ضعبي  ال��رتاث  اإح��ي��اء  ن��ادي 

نه�ضة  وجمعية  الريفية،  امل���راأة  وت��اأه��ي��ل  تنمية 

�ملر�أة �لردنية

135. توفيق النمري

م��ن اأوائ�����ل امل��ط��رب��ني الأردن���ي���ني، ق���دم مئات 

الأعمال الفنية التي تغنت بالوطن

136. نوال عبد الرحيم اأحمد عجاوي )�ضلوى 

العا�ش(

من اأعمدة الأغنية الأردنية املعا�ضرة 

وروادها، تغنت بالوطن ومنجزاته

137. حممد عواد  العبادي

م���ن اأب������رز امل��م��ث��ل��ني الأردن�����ي�����ني، وه����و منتج 

وخمرج، و�ضاهم يف ن�ضر الدراما الأردنية

138.   عبري عي�ضى

فنانة اأردنية �ضاركت يف العديد من 

امل�ضل�ضلت الجتماعية والبدوية

139.    مهنا �ضعيد الدرة

اأول من قّدم الفن التكعيبي والفن التجريدي، 

وعمل رئي�ضاً لرابطة الفنون اجلميلة

140. نبيل �ضواحلة
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االنباط- عمان

�ف���ت���ت���ح رئ���ي�������س جل���ن���ة �أم�����ان�����ة ع���م���ان 

عيد  مبنا�سبة  ال�سواربة  يو�سف  الدكتور 

مديرية  مبنى  الثالثاء،  ام�س  اال�ستقالل 

حلديقة  املجاور  اجلديد  �سويلح  منطقة 

م���و����س���ى ال�������س���اك���ت/ ال���ك���م���ال���ي���ة، وم��ب��ن��ى 

اجل��دي��د  ال�����س��ر  وادي  م��ن��ط��ق��ة  م��دي��ري��ة 

ال�سناعية. املدر�سة  من  بالقرب 

اأم��ان��ة  وق���ال ال�����س��وارب��ة، اإن اح��ت��ف��االت 

وهي  للمملكة  الوطنية  باملنا�سبات  عمان 

ت��دخ��ل امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ت��ك��ون مب��زي��د من 

االإجن�����از يف امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ت��خ��دم اأه���ايل 

وامل�ستثمرين.  عليها  واملقيمني  العا�سمة 

قطعة  على  �سويلح  منطقة  مبنى  وي��ق��ع 

املبنى  ويتكون  دومن��ات   6 م�ساحتها  ار���س 

ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة م���ن اأرب���ع���ة ط��واب��ق 

ت�سمل  2100 مرت مربع  اإجمالية  مب�ساحة 

ا�ستقبال  وقاعة  االأغ��را���س  متعددة  قاعة 

وم���ك���ات���ب اداري��������ة واالأق���������س����ام ال�����س��ح��ي��ة 

ف�سال  وال���رق���اب���ة،  وامل��ال��ي��ة  وال��ه��ن��د���س��ي��ة 

من  �سيارات  مب��واق��ف  املنطقة  ت��اأم��ني  ع��ن 

االإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  مواقف  �سمنها 

وم�������س���اح���ات خ�������س���راء م���ع ت���زوي���د امل��وق��ع 

منطقة  وتقع  املزروعات.  لري  ري  ب�سبكة 

 8 وادي ال�سر على قطعة ار�س م�ساحتها 

دومنات وتتكون ا�سافة اىل طابق الت�سوية 

واالأر����س���ي م���ن ط��اب��ق��ني وت�����س��م��ل م��ك��ات��ب 

االأق�����س��ام ال��ه��ن��د���س��ي��ة وامل��ال��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة 

وق����اع����ة م���ت���ع���ددة االأغ������را�������س و����س���اح���ات 

تت�سع  العلوية  �سيارات  كمواقف  خارجية 

17 م��ع ت��زوي��د  ل��� 59 ���س��ي��ارة وال�����س��ف��ل��ي��ة ل��� 

لري  ري  و�سبكة  املوقع مب�ساحات خ�سراء 

الهند�سة  م��دي��ري��ة  اأن  ي��ذك��ر،  امل��زروع��ات. 

يف االم���ان���ة م���ن خ���الل دائ����رة ال��درا���س��ات 

وال��ت�����س��م��ي��م ق���ام���ت ب��ال��ت�����س��م��ي��م واإع�����داد 

اأع����اله كما  وث��ائ��ق ال��ع��ط��اءات ل��ل��م�����س��اري��ع 

مت االإ����س���راف وال��ت��ن��ف��ي��ذ م��ن خ��الل دائ��رة 

�سركة  وبتنفيذ  امل�ساريع،  واإدارة  االإ�سراف 

حملية. مقاوالت 

�سارع  يف  العمل  �سر  ال�سواربة  وتفقد 

 40 1700 م��رت وع��ر���س  ب��ط��ول  ال��ر���س��ال��ة 

ال�سر  وادي  ل��ن��زول  ردي��ف��ا  وي��ع��ت��ر  م��رتا 

منطقة  بربط  و�سي�سهم  الرئي�سي،  ال�سارع 

�سارع  ال�سعب/  ب��دوار  البلد  ال�سر  وادي 

امللك عبداهلل الثاين، ويعتر من ال�سوارع 

احل���ي���وي���ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ل��ت��خ��ف��ي��ف ال�����س��غ��ط 

امل����روري ع��ل��ى ال����دوار ال��ث��ام��ن، ع��ل��م��اً ان��ه 

لل�سارع  كاملة  التحتية  البنية  اجن��از  مت 

وط������رح ع�����ط�����اءات ل���ل���ك���ن���دري���ن واالن��������ارة 

اجلانبي. املياه  وت�سريف  والتعبيد 

االنباط- رام اهلل

ا�ستقبل رئي�س دولة فل�سطني ال�سقيقة   

حم����م����ود ع���ب���ا����س ام���������س ال����ث����الث����اء ن��ائ��ب 

ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون  رئي�س 

امل���غ���رتب���ني اأمي�����ن ال�������س���ف���دي، ال�����ذي ن��ق��ل 

ر���س��ال��ة م��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

اإىل فخامته اأكدت عمق العالقات االأخوية 

ب���ني امل��م��ل��ك��ة ودول�����ة ف��ل�����س��ط��ني ال�����س��ق��ي��ق��ة، 

ال��دويل  الدعم  حل�سد  امل�سرتكة  واجل��ه��ود 

جادة  مفاو�سات  اإط��الق  امل�ستهدف  ال��الزم 

على  وال�����س��ام��ل  ال���ع���ادل  ال�����س��الم  لتحقيق 

اأ�سا�س حل الدولتني، وتثبيت وقف اإطالق 

املمار�سات  ووقف  على غزة  والعدوان  النار 

وباقي  القد�س  يف  الال�سرعية  االإ�سرائيلية 

وموا�سلة  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا���س��ي 

بني  وال��ت�����س��اور  امل�����س��رتك��ة  اجل��ه��ود  تن�سيق 

ال�سقيقني. البلدين 

اإىل  حتياته  الفل�سطيني  الرئي�س  وبعث 

جاللة امللك عبداهلل الثاين، موؤكداً تثمينه 

م��واق��ف  الفل�سطينية  وال��ق��ي��ادة  وال�����س��ع��ب 

ج��ان��ب  اإىل  ال���وق���وف  ال��ث��اب��ت��ة يف  امل��م��ل��ك��ة 

اجلهود  كل  وتكري�س  الفل�سطيني  ال�سعب 

توؤكد  التي  امل�سروعة  لتلبية جميع حقوقه 

وا�ستمرار  اجلهود  وتكاملية  املوقف  وحدة 

والت�ساور لتحقيق ذلك. التن�سيق 

واأطلع الرئي�س حممود عبا�س ال�سفدي 

ع���ل���ى ال���ت���ط���ورات االأخ�������رة يف االأرا�����س����ي 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة وامل���ب���اح���ث���ات ال��ت��ي 

جتريها مع االأ�سقاء العرب والدول الفاعلة 

مب��ا ف��ي��ه��ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��رك��ي��ة، 

واالع��ت��داءات  االإ�سرائيلي  ال��ع��دوان  لوقف 

واالن��ت��ه��اك��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��د���س 

وامل�سجد االأق�سى املبارك/ احلرم القد�سي 

ال�������س���ري���ف واح��������رتام ال���و����س���ع ال���ق���ان���وين 

ال��و���س��اي��ة  ي�سمل  ال��ق��ائ��م مب��ا  وال��ت��اري��خ��ي 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل���ق���د����س���ات االإ���س��الم��ي��ة 

ت�����س��ري��ح��ات  ال��ق��د���س. ويف  وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف 

���س��ح��اف��ي��ة م�����س��رتك��ة م��ع وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

امل��ال��ك��ي،  ري��ا���س  الفل�سطيني  وامل��غ��رتب��ني 

على  الفل�سطيني  ن��ظ��ره  ال�سفدي  �سكر 

لال�ستقالل،   75 ب��ال��ذك��رى  اململكة  تهنئة 

اإىل  ن���اأت���ي  ق��ري��ب��ا  اهلل  ����س���اء  »اإن  م�����س��ي��ف��اً 

ال��دول��ة  بتج�سيد  ل��ن��ه��ن��ئ  فل�سطني  دول����ة 

القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

حزيران  من  ال��راب��ع  خطوط  على  املحتلة 

»ال��ر���س��ال��ة  ال�����س��ف��دي  واأك����د   .»1967 ل��ل��ع��ام 

ال��ت��ي ت�����س��رف��ت ب��ن��ق��ل��ه��ا م���ن ج��الل��ة امل��ل��ك 

حممود  الرئي�س  لفخامة  الثاين  عبداهلل 

ع��ب��ا���س ال���ي���وم اأك������دت امل���وق���ف ال��ت��اري��خ��ي 

جانب  اإىل  ال��وق��وف  يف  للمملكة  امل��ع��روف 

ت�ستمر  واأن  ت�ستطيعه،  م��ا  ب��ك��ل  اأ���س��ق��ائ��ن��ا 

يف ب���ذل ك��ل ج��ه��د مم��ك��ن م��ن اأج����ل اإ���س��ن��اد 

امل�سروعة  حقوقهم  جميع  وتلبية  اأ�سقائنا 

ذات  امل�ستقلة  الدولة  يف  حقهم  وخ�سو�سا 

على  املحتلة  القد�س  وعا�سمتها  ال�سيادة 

وفق  الفل�سطيني،  الوطني  ال���رتاب  كامل 

ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سالم  قرارات 

»الر�سالة  اأن  ال�سفدي  واأ�ساف  العربية«. 

تن�سيق اجل��ه��ود من  وب��ح��ث��ت  اأك���دت  اأي�����س��اً 

التي  احل�سا�سة  املرحلة  مع  التعامل  اأج��ل 

ن��ح��ن ب�����س��دده��ا ال��ي��وم ب��ع��د وق��ف ال��ع��دوان 

على غزة و�سمان التقدم اإىل االأمام باجتاه 

اإي���ج���اد االأف����ق ال�����س��ي��ا���س��ي احل��ق��ي��ق��ي ال��ذي 

تكرار  عدم  ل�سمان  الوحيد  ال�سبيل  ي�سكل 

�سهدناه«. الذي  الت�سعيد 

االع���������ت���������داءات  وق���������ف  »ي������ج������ب  وزاد 

املبارك/  االأق�سى  امل�سجد  يف  واالنتهاكات 

ي�سكل  ال����ذي  ال�����س��ري��ف  ال��ق��د���س��ي  احل����رم 

للو�سي  اأ���س��م��ى  وم��ه��م��ة  ق�����س��وى  اأول���وي���ة 

عبداهلل  امللك  جاللة  املقد�سات  ه��ذه  على 

ال�سيخ  �سكان  اأه��ايل  ترحيل  وع��دم  الثاين، 

جراح واأهايل حي �سلوان«. و�سدد ال�سفدي 

الفل�سطينيني  ترحيل  »م��و���س��وع  اأن  على 

من بيوتهم �سي�سكل جرمية حرب ال ميكن 

و�سيعيد  ال����دويل،  املجتمع  ب��ه��ا  ي�سمح  اأن 

ت��ف��ج��ر ال���و����س���ع«، م����وؤك����داً ع��ل��ى ����س���رورة 

م��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل امل�������س���رتك م���ع اجل��ان��ب 

االإجراءات  هذه  دون  للحوؤول  الفل�سطيني 

التي �ستعيد تفجر الو�سع.

يتحدث  كله  »العامل  اإن  ال�سفدي  وقال 

ع��ن ه��دن��ة دائ��م��ة، وال��ط��ري��ق اإىل ال��ه��دن��ة 

ال�سيا�سي وحل  االأف���ق  اإي��ج��اد  ه��و  ال��دائ��م��ة 

اأ�سا�س ال�سراع املتمثل با�ستمرار االحتالل 

موؤكداً  الدولتني«،  اإىل حل  التو�سل  وعدم 

������س�����رورة م���ن���ع االح�����ت�����الل م�����ن ح���رم���ان 

حقوقه  من  ال�سقيق  الفل�سطيني  ال�سعب 

املحتلة  القد�س  االعتداءات على  وا�ستمرار 

وامل�سجد االأق�سى املبارك/ احلرم القد�سي 

ال�سريف وحي ال�سيخ جراح واأهاليه. واأكد 

وي��اأت��ي يف  »م��ه��م  ال��ي��وم  ل��ق��اء  اأن  ال�سفدي، 

وزير  ا�ستقبال  قبيل  املواقف  تن�سيق  اإط��ار 

اخلارجية االأمركي الذي �سيكون اليوم يف 

فل�سطني و�سيكون غداً يف عّمان«. واأ�ساف، 

يتعلق  فيما  االأمركية  االإدارة  »مواقف  اأن 

ب��ح��ل ال��دول��ت��ني، واال���س��ت��ي��ط��ان، وت��رح��ي��ل 

التي تقو�س  االأحادية  ال�سكان، واخلطوات 

ف��ر���س حتقيق ال�����س��الم، ك��ل ه���ذه م��واق��ف 

و�سنبحث  ايجابياً،  معها  نتفاعل  اإيجابية 

ك��ي��ف��ي��ة االن��ت��ق��ال م���ن امل���وق���ف اإىل ال��ف��ع��ل 

للعودة  ف��اع��اًل  حقيقياً  اإط���اراً  جن��د  بحيث 

اإىل مفاو�سات جادة وفاعلة تاأخذنا باجتاه 

حل الدولتني«.

اأن التن�سيق م�ستمر مع  واأكد ال�سفدي، 

اأ�سقائنا يف  ومع  فل�سطني  دولة  اأ�سقائنا يف 

جمهورية م�سر العربية، ومع كل اال�سقاء 

جاللة  م��ن  وبتوجيه  اأن��ه  م�سيفاً  ال��ع��رب، 

الثاين �سيغادر يوم اخلمي�س  امللك عبداهلل 

اإىل الرتغال للقاء وزراء خارجية االحتاد 

االأوروب������ي يف اج��ت��م��اع ���س��ي��ك��ون م��و���س��وع��ه 

وكيفية  الفل�سطيني  املو�سوع  هو  االأ�سا�س 

التقدم اإىل االأمام. وحول اإعادة االإعمار يف 

غزة، قال ال�سفدي »يجب اأن نن�سق اجلهود 

الفل�سطينية  ال�سرعية  م��ع  نن�سق  ون��ح��ن 

فيما يتعلق باجلهود التي تقوم بها اململكة 

والتي اأمر بها جاللة امللك عبداهلل الثاين 

اآخر  ميداين  مب�ست�سفى  يتعلق  فيما  اأي�ساً 

�سرورية«.  اأنها  نعتقد  اأخ��رى  وم�ساعدات 

م���ا بني  »االت�������س���ال  اأن  ال�����س��ف��دي،  واأك������د 

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

ال��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س م�����س��ت��م��ر، واأن����ه 

ال مي��ك��ن ال��ق��ف��ز ف���وق ف��ل�����س��ط��ني، ال ميكن 

القفز فوق الق�سية الفل�سطينية، ال ميكن 

اإذا مت  اإال  والدائم  ال�سامل  ال�سالم  حتقيق 

االأ���س�����س  ع��ل��ى  الفل�سطينية  الق�سية  ح��ل 

التي  االأ�س�س  وعلى  ال�سعوب،  تقبلها  التي 

لل�سعب  امل�����س��روع��ة  احل���ق���وق  ج��م��ي��ع  ت��ل��ب��ي 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي«. و���س��دد ال�����س��ف��دي ع��ل��ى اأن 

التحرك يجب  واأن  »اللحظة حا�سمة جداً، 

ذّك��ر  االأخ���ر  الت�سعيد  واأن  االآن،  ي��ت��م  اأن 

الق�سية  الق�سية هي  باأنه هذه  العامل كله 

االأ�����س����ا�����س، وه������ذه ال��ق�����س��ي��ة ه����ي ق�����س��ي��ة 

اأن  ي��ج��ب  ت��رك��ي��زن��ا  اأن  وزاد،  ج���وه���ري���ة«. 

ي�سمل، اإ�سافة اإىل وقف العدوان على غزة، 

القد�س  يف  واالنتهاكات  االع��ت��داءات  وق��ف 

اأج����زاء  ب��اق��ي  امل��ق��د���س��ات ويف  امل��ح��ت��ل��ة ويف 

مع  التعامل  يجب  بحيث  الغربية،  ال�سفة 

ال�سراع  اإىل  والنظر  ب�سمولية،  امل��و���س��وع 

اأن  االعتبار  بعني  تاأخذ  �ساملة  نظرة  وفق 

ه���ذا ال�����س��راع ه��و ب��االأ���س��ا���س ���س��راع �سببه 

االحتالل ونهايته تكون بنهاية االحتالل.

ك��ان��ت  »امل���م���ل���ك���ة  اأن  ال�������س���ف���دي  وخ���ت���م 

يف  اأ�سقائنا  اإىل  واالأق���رب  ال�سند  و�ستبقى 

فل�سطني تقوم بكل ما ت�ستطيعه، وبتوجيه 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ت��ك��ر���س كل 

اأ�سقائنا  حقوق  حماية  اأجل  من  اإمكاناتها 

على  املقد�سني  وتثبيت  املقد�سات  وحماية 

اأر�سهم وحماية اأهلنا يف غزة و�سمان عدم 

تكرار العدوان«.

بدوره، اأ�ساد وزير اخلارجية واملغرتبني 

امل���ع���روف  االأردن  مب���وق���ف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ال����داع����م حل���ق���وق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني واإدان������ة 

االع����ت����داءات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة االأخ�����رة على 

ال�������س���ع���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي. وه����ن����اأ »ج���الل���ة 

بيوم  االأردين  وال�����س��ع��ب  واحل��ك��وم��ة  امل��ل��ك 

اال����س���ت���ق���الل م��ت��م��ن��ني ل��ه��م ك���ل االزده������ار 

وال��ت��ق��دم وال���ن���ج���اح«. واأ����س���ار امل��ال��ك��ي اإىل 

التن�سيق  اأط���ر  اإىل  ت��ط��رق  ال��ي��وم  ل��ق��اء  اأن 

االأردين- الفل�سطيني، الفتا اإىل اأن اجلانب 

من  ال��ع��ايل  بامل�ستوى  يفخر  الفل�سطيني 

فل�سطني.  ودول��ة  اململكة  بني  ما  التن�سيق 

وزاد اأن احلديث متحور حول كيفية تثبيت 

ال�سرقية  والقد�س  غ��زة  قطاع  يف  التهدئة 

»موقف  اأن  املالكي  واأكد  الغربية.  وال�سفة 

االأردن معروف وهو املوقف الداعم القوي 

وامل�����س��ان��د ل��ف��ل�����س��ط��ني وح��ق��وق��ه��ا، واإدان�����ة 

للعدوان االإ�سرائيلي االأخر على �سعبنا يف 

قطاع غزة«.

وزير الخارجية: رسالة الملك لعباس أكدت 
الموقف التاريخي للمملكة

الأربعاء    26  /  5  / 2021

 الشواربة يفتتح مبنى منطقة صويلح ومبنى 
منطقة وادي السير

املحلي

تابعت كحال عموم االأردنيني  املذكرة النيابية التي طالب عرها عدد من النواب  ب�سحب جن�سية 

و�سبب  ذات��ه.  الوقت  يف  يحمل جن�سيتها  وال��ذي  العربية  ال��دول  اإح��دى  يف  املقيمني  االأردن��ي��ني  اح��د 

واهلها  لفل�سطني  املنا�سر  العام  ال�سعبي  االجت��اه  تعاك�س  الآراء  ال�سخ�س  ذل��ك  تبنى  املطالبة  تلك 

ب�سحب  الطالبة  اأو  التلويح   اأن  .هل  اليوم  ال�سوؤال  .لياأتي  عليهم  االأ�سرائيلي  العدوان  مواجهة  يف 

جن�سيتنا  يحملون  اأ�سخا�س  مع  التعامل  يف  ال�سحيحة  الفعل  ردة  هو  ال�سخ�س  ذلك  عن  اجلن�سية 

الذاكرة  اأن  ذلك  تاأكيد.ال.  بكل  ومواقفنا.واجلواب  الجتاهاتنا  املعاك�س  االجت��اه  يف  يقفون  ولكنهم 

الوطنية القريبة والبعيدة تقول اإن هنالك اأ�سخا�س حرقو  جوازات ال�سفر االأردنية التي يحملونها.

ومل يطلب اأحد وقتها ب�سحب اجلن�سية منهم. عالوة على ذلك فاإن �سروط �سحب اجلن�سية وا�سحة 

يف القانون اي قانون اجلن�سية وبالتايل فاإن ما قام به  ذلك ال�سخ�س  الذي  بطالب بع�س  النواب 

ب�سحب جن�سيته  ال تنطبق عليه �سروط �سحب اجلن�سية منه.

لها  ق�سة  ك��ان��ت   ما�سية  �سنوات  ع��ر  م�سى  فما  اجلن�سية  �سحب  ق�سة  كانت  ال�سياق  ذات  يف   

على  ذل��ك  مت  ال��دويل.  امل�سهد  يف  االأردن��ي��ة  الدولة  ب�سورة  احيانا  اأ�سرت  والتي  الكثرة  تداعياتها 

حماية  معينة   جماالت  يف   القرار  �ساحب  اإليه  ا�ستند  الذي  القانوين  االأ�سا�س  �سالمة  من  الرغم 

للق�سية الفل�سطينية .من هنا .فاإن الذهاب باجتاهات  املطالبة ب�سحب اجلن�سية كردة فعل على من 

املطالبة  نحو  م�ستقبال  الباب  �سيفتح  اأنه  .اإذ  بعك�س اجتاهاتنا  ال يخدم  وت�سر  تعار�سنا  اراء  تبنى 

ب�سحب جن�سيات اآخرين حتت عنوانني واأ�سباب اأخرى.

اخرا.فان  احلل مرة اأخرى  يكمن يف املحاكمة واملحكمة جتاه من تبنى اراء ال تخدمنا  وتكون 

قد اأ�سرت بنا بعد تقدمي ما يثبت ذلك عليه ؟.

د. محمود عواد الدباس 

 المطالبة بسحب 
الجنسية...خطوة في 
األتجاه غير الصحيح ؟

 » االعالم النيابية« تهنئ الملك
 بعيد االستقالل

 المسيرة النيابية تهنئ الملك 
بعيد االستقالل

 طلبات تطلق مبادرة إقليمّية لتلبية 
االحتياجات اإلنسانية لألشقاء

 في فلسطين

تأجيل انتخابات النقابات المهنية 
حتى اشعار آخر

االنباط-عمان

 رف�����ع رئ���ي�������س واع�������س���اء جل���ن���ة ال��ت��وج��ي��ه 

ال����وط����ن����ي واالع����������الم وال����ث����ق����اف����ة ال��ن��ي��اب��ي��ة 

ا���س��دق م��ع��اين ال��ت��ه��ن��ئ��ة وال��ت��ري��ك جل��الل��ة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، وويل ع��ه��ده االأم���ني 

���س��م��و االأم����ر احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

واالأردنيني جميعاً مبنا�سبة عيد اال�ستقالل .

وق��ال��وا يف ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن ال��ل��ج��ن��ة ام�س 

ب���اإرادة  ال���ذي حتقق  اإن االإ���س��ت��ق��الل  ال��ث��الث��اء 

ال��ب��ن��اة االوائ����ل م��ن ال��ق��ي��ادة وال�����س��ع��ب و�سع 

ت��ك��ر���س  م��رح��ل��ة ج���دي���دة  ع��ت��ب��ة  ع��ل��ى  االردن 

الدولة  لبناء  واالنطالق   ، الوطنية  ال�سيادة 

احل��دي��ث��ة اع��ت��م��ادا ع��ل��ى م��ا مي��ت��از ب��ه ال�سعب 

املتعلم  ال�سباب  من  عالية  ن�سبة  من  االأردين 

لعمل  وحتفيزهم  طاقاتهم  وا�ستغالل  املثقف 

ج����اد م���ب���دع ي��ح��رك��ه ان���ت���م���اء وط���ن���ي حم��اط 

املدينة  يف  ابناءه  كافة  بني  اجتماعي  بتوافق 

والريف والبادية واملخيم .

وا����س���اف���ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ل�����س��ان رئ��ي�����س��ه��ا 

االردن  يف  ان��ن��ا  ال��زي��ود  عمر  ال��دك��ت��ور  النائب 

�سعبنا  وع��زمي��ة  الها�سمية،  ق��ي��ادت��ن��ا  بحكمة 

ال�سامل  اال���س��الح  م�سرة  يف  ما�سون  االب��ي 

ال���ت���ي ُت���ك���ر����س م��ف��ه��وم االإ����س���ت���ق���الل وجت�����س��د 

معانيه لتجاوز التحديات .

ن�ستذكر  االإ�ستقالل   يوم  يف  الزيود  وتابع 

كل  يف  حتققت  التي  واالجن���ازات  الت�سحيات 

بخطى  اليوم  ي�سر  االردن  هو  وها   ، امليادين 

الطاقات  ويجدد  الهمم  فيها  ي�ستنفر  ثابتة 

وعلى  عليه  يحافظوا  باأن  ابنائه  على  وينادي 

ويتوحدوا  مكت�سباته  وعلى  الداخلية  جبهته 

امام التحديات التي تواجهنا جميعا .

وختم قائاًل » �سالم على ارواح ال�سهداء  ، 

وكل االوفياء املخل�سني وعلى االجداد واالآباء 

وال��ب��ن��اة االوائ���ل ودع��اوؤن��ا هلل رب ال��ع��امل��ني اأن 

وجي�سا  و�سعبا  وق��ي��ادة  ار���س��ا  االأردن  يحفظ 

وي��ن��ع��م ع��ل��ي��ه ب���ال���رخ���اء واالزده��������ار واالأم�����ن 

واال�ستقرار اأنه نعم املوىل ونعم الن�سر.«

االنباط-عمان

تتقدم كتلة امل�سرة النيابية جلاللة امللك 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين وويل ع��ه��ده ���س��م��و االم���ر 

احل�سني بن عبداهلل ولل�سعب االأردين العظيم 

بالفخر  م��ق��رون��ة  امل��ب��ارك��ة  م��ع��اين  ب��اأ���س��دق 

اململكة  ا���س��ت��ق��الل  ع��ي��د  مبنا�سبة  واالع���ت���زاز 

هذه  وال�سبعني،  اخلام�س  الها�سمية  االأردنية 

البالد املباركة التي غدت اأمنوذجاً يف التقدم 

لل�سالم  وموطنا  والعطاء  والبناء  واالزده��ار 

والتعاي�س  والت�سامح  واالع��ت��دال  والو�سطية 

ال�سلمي يف ال�سرق االو�سط والعامل.

وق���ال���ت يف ب��ي��ان ال���ي���وم يف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة 

ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي��ن��ا جميعا  ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا 

الوطن  هذا  على  للمحافظة  احلثيث  ال�سعي 

و���س��ي��ان��ة وح���دت���ه وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه��وي��ت��ه 

و���س��ون  مقد�ساته  ع��ن  وال��دف��اع  وم��ق��وم��ات��ه، 

العي�س امل�سرتك بني اأبناءه .

اأدام اهلل على وطننا  قائلة  البيان  وختمت 

التقدم  ودوام  واالأم����ان  اأالأم���ن  نعمة  ال��غ��ايل 

الوطن  وقائد  والوطن  واالزده���ار،  وكل عام 

وال�سعب باألف األف خر.

االباط- عمان

توعوية  مبادرٍة  عن  طلبات  �سركة  اأعلنت   

جل����م����ع ال����ت����رع����ات ت���ل���ب���ي���ة ل���الح���ت���ي���اج���ات 

االإن�سانية احلالية يف فل�سطني.

تو�سيل  يف  املتخ�س�سة  ال�����س��رك��ة  وق��ال��ت 

ال��ط��ع��ام وم�����واد ال��ب��ق��ال��ة االأ���س��ا���س��ي��ة، ام�����س 

االإلكرتونية  من�ستها  �ست�سخر  اإنها  الثالثاء، 

ل��ل��م�����س��اع��دة يف ع��م��ل��ي��ات ال���دع���م االإن�������س���اين 

بعد  تنطلق  التي  مبادرتها  �سمن  واالإغ��اث��ة 

غ���د اخل��م��ي�����س، م��ب��ي��ن��ة اأن ك���ل ط��ل��ب ي��ق��وم 

هذا  خ��الل  التطبيق  ع��ر  ب��اإج��رائ��ه  العمالء 

بها  تعمل  التي  البلدان  من  بلد  اأي  يف  اليوم 

االإن�سانية  االإغاثة  جهود  يف  �سي�سهم  ال�سركة 

يف فل�سطني.

و�ست�سرك �سركة طلبات موظفيها يف هذه 

باإمكانهم  �سيكون  اإذ  ال��ب��ي��ان،  وف��ق  امل���ب���ادرة، 

االأ�سا�سي  املجتمعية  امل�سوؤولية  برنامج  وعر 

ال�سركة  ُيعنى بت�سجيع طاقات  الذي  لل�سركة 

الق�سايا  دع��م  يف  االن��خ��راط  ع��ل��ى  الب�سرية 

االإن�����س��ان��ي��ة وال��ن��ب��ي��ل��ة، ع��ر ال��ت��رع ط��واع��ي��ة 

ب��ي��وم اأو اأك���ر م��ن روات��ب��ه��م ل�����س��ال��ح اأع��م��ال 

املبلغ  بنف�س  بالترع  ال�سركة  لتقوم  االإغاثة، 

الذي يقدمه كل موظف.

وقالت ال�سركة، اإن ريع املبادرة املتاأتي من 

�سر�سد  ال�سابقة  ال��ّت��رع��ات  اأ���س��ك��ال  جميع 

الوجبات  مثل  االأ�سا�سية  امل�ساعدات  الإر�سال 

واالأدوات  ال���دوائ���ي���ة  واحل���ق���ائ���ب  ال��غ��ذائ��ي��ة 

االأ���س��ا���س��ي��ة. ومي���ك���ن ل��ل��ع��م��الء امل�����س��ارك��ة يف 

خالل  طلبات  تطبيق  ع��ر  بالطلب  امل��ب��ادرة 

اأو ب��ال��ّت��رع  اأي����ار،   27 ي���وم اخل��م��ي�����س امل��واف��ق 

م���ب���ا����س���رة م����ن خ�����الل اخل����دم����ة امل��خ�����س�����س��ة 

ل�����س��ال��ح ج���ه���ود ب���رن���ام���ج االأغ����ذي����ة ال��ع��امل��ي 

التطبيق. املوجهة لفل�سطني �سمن  االإغاثية 

االنباط-عمان

اأب����ل����غ رئ���ي�������س ال�����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����س��ر 

اخل�����س��اون��ة ال��ن��ق��اب��ات امل��ه��ن��ي��ة ب��ت��ع��ذر اج���راء 

انتخاباتها، وفق رئي�س جمل�س النقباء نقيب 

ال�����س��ي��ادل��ة ال��دك��ت��ور زي���د ال��ك��ي��الين. وق���ال 

ال��ك��ي��الين اإن����ه ورد ل��ل��ن��ق��اب��ات امل��ه��ن��ي��ة ك��ت��اب 

ب��ال��ت��اأج��ي��ل حتى  ر���س��م��ي م��ن احل��ك��وم��ة يفيد 

انتخابات  بعقد  اأمله  عن  واأعرب  اآخر.  ا�سعار 

النقابات قبل نهاية العام احلايل.
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كان  الها�شميني  تاريخ  بان  ونعرف  ونقراأ  نحلل  اأن  علينا  اال�شتقالل  عن  احلديث  عند 

االأق�شى  وقرب  القد�س  يف  ال�شاكن  علي  ابن  احل�شني  فال�شريف  لالمه  و�شيبقى  يزال  وال 

امل�ؤ�ش�س  وامللك  والقد�س  وفل�شطني  العرب  اأجل  من  و�شحى  االمه  ا�شتقالل  اأجل  من  ثار 

االمه  اأجل  من  ونا�شل  االأق�شى  رحاب  يف  ا�شت�شهد  االأول  اهلل  عبد  امللك  االردنيه  للدولة 

دوله  وا�ش�س  وال�طن 

اال�شتقالل  ق�اعد   يعني  والد�شت�ر  الد�شت�ر  د�شن  وامللك طالل 

ال��ن���اح��ي  ت��ن��م���ي��ا ويف ك��اف��ة  ال��ه��ا���ش��م��ي��ه  امل��م��ل��ك��ه االردن���ي���ه  امل��ل��ك احل�����ش��ني نه�شة  وب��ن��ى 

االأب��ي  االردين  ال�شعب  بق�ة  لال�شتقالل  احل��ام��ي  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  ويعززها 

واحد  ب�ش�ت  دائما   يعلنها  واملتعلم  املثقف  االردين  وال�شعب 

معك كلنا 

القد�س يف  املقد�شه  لالماكن  الها�شميه  ال��شاية  ومع 

الن جاللة امللك عبد اهلل الثاين �شمام االمان وعن�ان اال�شتقالل يف االأمن واال�شتقرار 

القد�س  املقد�شه يف  االماكن  وخادم  والنماء 

امل�شطف�ي  العربي  واجلي�س  وال�شعب  والبناء  واالجن��از  العمل  يف  يحمى  واال�شتقالل 

التاريخيه  الها�شميه  قيادتنا  خلف  التحديات  اإجتاه  منيعا  واحدا  �شفا  وال�ق�ف 

امللك عبد  ال�طن وال�شعب واجلي�س واالأجهزة االمنيه  يف ظل قائدنا جاللة  حمى اهلل 

الثاين  املفدى و�شم� ويل العهد االأمري احل�شني املفدى  اهلل 

د. مصطفى محمد عيروط

االستقالل

الأربعاء    26  /  5  / 2021

االنباط- عمان

االأعلى  املجل�س  اأمناء  جمل�س  اأع�شاء  ناق�س 

ل��ل�����ش��ك��ان، خ���الل االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د اأم�����س 

و�شري   ،2020 ل��ع��ام  املجل�س  اإجن����ازات  االث��ن��ني، 

اأعماله وفق خطته اال�شرتاتيجية، وخطة عمله 

وم�شروع م�ازنته لعام 2021.

وت����راأ�����س االج���ت���م���اع، وف����ق ب���ي���ان ����ش���ادر عن 

رئي�س جمل�س  الثالثاء،  ام�س  لل�شكان،  االأعلى 

التخطيط  وزير  لل�شكان  االأعلى  املجل�س  اأمناء 

وال��ت��ع��اون ال����دويل ن��ا���ش��ر ال�����ش��ري��دة، بح�ش�ر 

اأع�����ش��اء جمل�س االأم��ن��اء م��ن ال�����زراء وممثلي 

اجلهات ال�طنية ذات العالقة.

املجل�س  دور  اأهمية  ال�شريدة،  ال���زي��ر  واأّك���د 

يف دعم وم�شاندة الق�شايا ال�شكانية والتنم�ية 

ل��ل��ن��ه������س ب���ال����اق���ع ال�����ش��ّك��اين وال��ت��ن��م���ي يف 

التحديات االقت�شادية  املجتمع، خا�شة يف ظل 

وباالأخ�س  االأردن،  ت���اج��ه  التي  واالجتماعية 

تلك التي فر�شتها جائحة فريو�س ك�رونا.

واأ�شاد ال�شريدة، بدور املجل�س الفاعل خالل 

اإع��داده لعرو�س حم��شبة  اجلائحة من خالل 

ح������ل م�����دى ت����اأث����ري اجل���ائ���ح���ة ع���ل���ى خم��ت��ل��ف 

معاجلة  وكيفية  ال�شكانية  وال��ف��ئ��ات  ال�شرائح 

ل�����ش��ي��ن��اري���ه��ات مت�ّقعة  واإع������داده  ت��اأث��ريات��ه��ا، 

والتي  االأردن،  يف  اجلائحة  انت�شار  م��دى  ح���ل 

القرار لال�شتفادة منها يف  ل�شّناع  مت تقدميها 

مل�اجهة  املالئمة  ال�شيا�شات  التخطيط، وو�شع 

تداعيات اجلائحة مبختلف املجاالت.

ب�����دوره�����ا، ا����ش���ت���ع���ر����ش���ت االأم����ي����ن����ة ال���ع���ام���ة 

االأع�شاء  الدكت�رة عبلة عماوي مع  للمجل�س، 

تاأتي  والتي   ،2020 لعام  املجل�س  اإجن���ازات  اأب��رز 

املمّكنة،  البيئة  وه��ي:  م�شت�يات،  ثالثة  �شمن 

وامل�ؤ�ش�شي، والفردي اأو املجتمعي.

وق����ال����ت ع�����م�����اوي: اإن�������ه و����ش���م���ن م�����ش��ت���ى 

اإع����داد ع���دة درا���ش��ات  امل��م��ّك��ن��ة؛ ف��ق��د مت  البيئة 

والتي  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات،  �شيا�شات  وملخ�شات 

لل�شحة  ال�طنية  اال�شرتاتيجية  اأب��رزه��ا  م��ن 

 ،2030-2020 ل��الأع���ام  واجلن�شية  االإجن��اب��ي��ة 

ل��الأع���ام  لل�شكان  ال���ط��ن��ي��ة  واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

2021-2030، ودرا�شة »ق�شايا ال�شكان والتنمية 

يف و�شائل االإعالم املقروءة وامل�شم�عة واملرئية 

»تفعيل  ودرا���ش��ة  حتليلية«،  درا�شة   -2019 لعام 

دور القطاع اخلا�س يف تقدمي خدمات ال�شحة 

ودرا����ش���ة  االأردن«،  يف  واالجن���اب���ي���ة  اجل��ن�����ش��ي��ة 

»ال�����ش��ح��ة االجن��اب��ي��ة ل��الج��ئ��ني امل��راه��ق��ني يف 

املخيم -تقييم ن�عي الحتياجات على م�شت�ى 

وطني«، ودرا�شة ح�ل »اثر جائحة ك�رونا على 

للن�شاء  االج��ت��م��اع��ي  ال��ن���ع  على  املبني  العنف 

االأردن«،  يف  ال�����ش���ري��ات  ال��الج��ئ��ات  وال��ف��ت��ي��ات 

وم��ل��خ�����س ���ش��ي��ا���ش��ات »دور ال��ن�����ش��اء ال��ف��اع��ل يف 

املجال�س البلدية يف اال�شتجابة لالأزمات«.

وع���ل���ى ���ش��ع��ي��د اإجن��������ازات امل��ج��ل�����س امل��ت��ع��ل��ق��ة 

املجتمعي؛  اأو  وال��ف��ردي  امل�ؤ�ش�شي  بامل�شت�يني 

ت��دري��ب��ي  ب���رن���ام���ج  بتنفيذ   اأب����رزه����ا،  ف��ت��م��ث��ل��ت 

الأع�شاء وع�ش�ات املجال�س البلدية ح�ل ادماج 

خطط  يف  االجتماعي  وال��ن���ع  ال�شكاين  البعد 

امل�شاريع،  مقرتحات  واإع���داد  البلدية  املجال�س 

وب���ن���اء ق�����درات ال�����ش��رك��اء ح�����ل ك��ي��ف��ي��ة ق��ي��ا���س 

لل�شحة  ال���ط��ن��ي��ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ؤ���ش��رات 

 ،2030-2020 ل��الأع���ام  واجلن�شية  االإجن��اب��ي��ة 

وب��ن��اء ق���درات االإع��الم��ي��ني يف جم��ال الق�شايا 

ال�شكانية والتنم�ية، وتنفيذ مناظرات �شبابية 

ح�ل تفعيل دور املراأة يف اتخاذ القرار وامل�شاركة 

للمجال�س  ت��دري��ب��ي  دل��ي��ل  واإع����داد  ال�شيا�شية، 

واللجان  املجال�س  عمل  هيكلية  ح���ل  العربية 

م�شابقات  وتنفيذ  لل�شكان،  العربية  ال�طنية 

ال�شباب  من  االأف���الم  واإن��ت��اج  الق�شرية  الق�شة 

االثار االجتماعية واالقت�شادية جلائحة  ح�ل 

ف���ريو����س ك�����رون����ا ع��ل��ى ال�������ش���ب���اب، اإىل ج��ان��ب 

ذات  املحا�شرات  وتقدمي  اللقاءات  يف  امل�شاركة 

ال��ع��الق��ة مب���ا���ش��ي��ع ال�����ش��ك��ان وال��ت��ن��م��ي��ة على 

امل�شت�ى املحلي واالإقليمي والدويل.

وا�شتعر�شت عماوي مع االأع�شاء اأي�شاً خطة 

2021؛ ح��ي��ث ت��رت��ك��ز خم��رج��ات  امل��ج��ل�����س ل��ع��ام 

اخلطة على عنا�شر ال�شكان والتنمية، وال�شحة 

واال�شتجابة  واحل��ق���ق،  واجلن�شية  االإجن��اب��ي��ة 

وال��ل��ج���ء، ومتكني  الق�شرية  ال��ه��ج��رات  الأب��ع��اد 

املراأة وامل�شاواة بني اجلن�شني.

 األعلى للسكان يناقش إنجازاته لعام 2020 وخطته للعام الحالي

 وزيرا االقتصاد الرقمي والصحة يزوران محطة أورنج
 للتطعيم ضد كورونا

االنباط- عمان

 زار وزيرا االقت�شاد الرقمي والريادة اأحمد 

هناندة وال�شحة فرا�س اله�اري حمطة اأورجن 

املخ�ش�شة لتقدمي مطع�م فريو�س ك�رونا .

الثالثاء،  ام�س  اأورجن  ل�شركة  بيان  وبح�شب 

حمطة  االأردن  اأورجن  م���ؤ���ش�����ش��ة  ان�����ش��اأت  ف��ق��د 

العاملية،  اأورجن  م�ؤ�ش�شة  من  بتم�يل  التطعيم 

وامل�ش�ؤولية  اخلريية  لالأعمال  املجم�عة  ذراع 

الرقمية  اأورجن  ق��ري��ة  يف  واملُ��ق��ام��ة  املجتمعية، 

مب��ن��ط��ق��ة ال���ع���ب���ديل و����ش���ط ال��ع��ا���ش��م��ة ع��م��ان، 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز ال���ط��ن��ي ل��الأم��ن واإدارة 

ال��رئ��ي�����س  ب��ح�����ش���ر  ال�����ش��ح��ة،  ووزارة  االأزم������ات 

واأمني  ماريني  تريي  االأردن  الأورجن  التنفيذي 

البلبي�شي  ع���ادل  ال��دك��ت���ر  ال�شحة  وزارة  ع���ام 

التنفيذي  امل��دي��ر  التنفيذي/  الرئي�س  ون��ائ��ب 

االأردن  اأورجن  يف  واال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  امل���ال���ي���ة 

التنفيذيني  امل���دراء  من  وع��دد  ديرانية  ر�شالن 

يف ال�����ش��رك��ة. وت���ف��ر امل��ن�����ش��ة ال���ط��ن��ي��ة ملطع�م 

للراغبني   https://vaccine.jo ك�رونا 

اأورجن  قرية  مركز  اختيار  فر�شة  اللقاح  باأخذ 

الرقمية، حيث مت تخ�شي�س 19 نقطة لتطعيم 

الثامنة  ال�����ش��اع��ة  م��ن  ي���م��ي��اً  �شخ�س   2500
وال��ن�����ش��ف ���ش��ب��اح��اً ح��ت��ى ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��راً، وف��ق 

عملية التطعيم املعتمدة التي تتطلب الت�شجيل 

من  الن�شية  ال��ر���ش��ال��ة  تلقي  وث��م  املن�شة  على 

وزارة ال�شحة قبل الت�ّجه اإىل امل�قع يف امل�عد 

املحدد.

تبنتها  التي  امل��ب��ادرة اجل��دي��دة  ه��ذه  وتهدف 

م�ؤ�ش�شة اأورجن االأردن اإىل م�شاعدة احلك�مة يف 

حتقيق هدف ال��ش�ل اإىل �شيف اآمن بتطعيم 

اأكرب عدد ممكن من امل�اطنني، ذلك اأن حمطة 

من  التطعيم  خدمة  تقدم  اجل��دي��دة  التطعيم 

ال�شيارات كما تقّدم خدماتها للزوار من املاّرين 

امل�شاة .

و�شمن تعاون اأورجن االأردن مع �شركة ال�الء 

الق�ات  �شركات  اإح��دى  وهي  االإعا�شة  خلدمات 

امل�����ش��ل��ح��ة االأردن����ي����ة، ق��دم��ت »ال��������الء« وج��ب��ات 

غذائية جمانية لطاقم العمل يف حمطة اأورجن 

ملطع�م ف��ريو���س ك���رون��ا، وت��اأت��ي ه��ذه اخلط�ة 

امل�شلحة يف دعم املجتمعات  اإطار دور الق�ات  يف 

امل��ح��ل��ي��ة وت�����ش��ه��ي��ل ع���م���ل اجل����ه����ات ال��ر���ش��م��ي��ة 

امل�ش�ؤولة الإي�شال املطع�م الأكرب عدد ممكن من 

امل�اطنني.

 هيئة تنشيط السياحة تطلق فيلمًا ترويجيًا بمناسبة 
المئوية وعيد االستقالل

 الحنيفات يطلق الخطة التنفيذية لمشروع التحريج الوطني 
لمحافظات الوسط والشمال

 534 شركة تخليص تزاول 
عملها بالمملكة

 اكبر جداريه بمناسبه عيد
 االستقالل 75

 االشغال تعلن عن تحويالت مرورية 
على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء

 جمعية المطاعم السياحية تنظم 
حملة لتطعيم عامليها للوقاية

 من كورونا

االنباط- عمان

 اأطلقت هيئة تن�شيط ال�شياحة فيلماً ترويجياً 

التابعة  االجتماعي  الت�ا�شل  قن�ات  جميع  على 

للهيئة وم�قع »زوروا االأردن«، حتت عن�ان »رحلة 

يف م��ائ��ة ع����ام« وذل����ك ت��زام��ن��اً م��ع م��ائ��ة ع���ام على 

تاأ�شي�س الدولة وعيد اال�شتقالل.

واأو����ش���ح���ت ال��ه��ي��ئ��ة يف ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي ام�����س 

ال���ث���الث���اء، اأن ال��ف��ي��دي��� ي��ج��م��ع م���ا ب���ني ال��ع��د���ش��ة 

ومقتطفات عرب التاريخ حتاكي امل�اقع ال�شياحية، 

لينتج عنه عمل ابداعي يختلط فيه تاريخ االأردن 

وم�اقعه ال�شياحية باأ�شل�ب مميز .

وق���ال���ت، اإن����ه ب��ال��رغ��م م���ن اأن م���دة ال��ف��ي��ل��م ال 

تتجاوز 6 دقائق يف ن�شختيه العربية واالجنليزية، 

اإال اأنه جاء �شم�لياً لي�شم جمم�عة من اللقطات 

اخلالبة  الطبيعية  وامل��ن��اظ��ر  للمملكة  ال�شاحرة 

ل��ع��دد م��ن م���اق��ع امل��م��ل��ك��ة االأث���ري���ة ذات ال��ط��اب��ع 

ال�شياحي، حيث يرافق هذه اللقطات الت�ش�يرية 

مادة ار�شيفية عن اململكة.

وقال مدير عام هيئة تن�شيط ال�شياحة الدكت�ر 

عبدالرزاق عربيات: »جاء العمل على هذا امل�شروع 

للرتويج  ال�����ش��ي��اح��ة  تن�شيط  هيئة  ج��ه���د  �شمن 

احلدث  اأهمية  على  وتاأكيداً  ال�شياحي  والت�ش�يق 

خالل  من  اململكة  تاريخ  جزئية  من  بع�س  و�شرد 

من  وم�شت�حاة  مميز  باأ�شل�ب  ال�شياحية  م�اقعه 

للمائة  ال�شرد  ت�شل�شال يف  ت�شمن  االأردنية  البيئة 

عام للتاأ�شي�س.

اأنتجته  ال��ذي  ال��دول��ة  فيدي� مئ�ية  اأن  وب��ني، 

رافقت  التي  االجن��ازات  ت�شمن جملة من  الهيئة 

ع��م��ل��ي��ات ب��ن��اء وت��اأ���ش��ي�����س ال���دول���ة وت��ط���ر العمل 

�شهدت  حيث  املا�شية،  ع��ام  املائة  خ��الل  ال�شياحي 

القطاعات يف االأردن حتت القيادة الها�شمية وعلى 

مدى مئة عام تط�راً ملح�ظا منذ تاأ�شي�س اإمارة 

�شرق االأردن يف عام 1921 وحتى وقتنا احلا�شر.

تداوله  يجري  املنتج  هذا  اأن  عربيات،  واأو�شح 

وقن�ات  االع���الم  و�شائل  �شمن  وخ��ارج��ي��اً  حملياً 

الر�شالة  اي�شال  يخدم  مبا  االجتماعي  الت�ا�شل 

للمجتمع املحلي والعاملي.

جاللة  بذلها  التي  الكبرية  »اجله�د  اإن  وق��ال 

مكنت  امليم�ن  عهده  خ��الل  الثاين  عبداهلل  امللك 

االأردن من التط�ر لي�شبح وجهة �شياحية ملختلف 

االقت�شاد  متطلبات  م��ع  وبان�شجام  ال��ع��امل،  دول 

العاملي وم�اكبة ملختلف التط�رات االقت�شادية«.

وجهة  باأنها  اململكة  »متيزت  عربيات  واأ���ش��اف 

اآمنة لل�شياحة، وتتمتع ب�شيادة القان�ن واال�شتقرار 

اإىل اأن جاللة امللك ومنذ ت�ليه  ال�شيا�شي«، الفتاً 

النم�  حت��ق��ي��ق  اإىل  ي�شعى  ال��د���ش��ت���ري��ة  �شلطاته 

بهدف  االقت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  جلميع  امل�����ش��ت��دام 

ال��ش�ل اإىل حياة اأف�شل جلميع امل�اطنني.

واأ�شار اإىل اأن جاللة امللك عبداهلل الثاين عمل 

وحر�س  العاملية،  ال�شياحة  يف  االأردن  اإدم���اج  على 

���ش��راك��ة حقيقية  ب��ن��اء  ع��ل��ى  ت���ج��ي��ه��ات��ه  يف جميع 

خمتلف  واإدخ���ال  واخل��ا���س،  العام  القطاعني  بني 

الرقمي  امل�شت�ى  على  والتط�ر  احلداثة  اأ�شاليب 

وتكن�ل�جيا املعل�مات واأ�شاليب التط�ير .

االنباط- جر�ش

وق�����ال امل��ه��ن��د���س احل��ن��ي��ف��ات خ����الل اإط����الق 

اخل��ط��ة يف حم��ط��ة دب���ني يف حم��اف��ظ��ة ج��ر���س، 

بح�ش�ر مديري الزراعة يف حمافظات ال�شمال 

وال��������ش���ط، اإن خ��ط��ة ال��ت��ح��ري��ج ت�����ش��م��ل اإي��ج��اد 

عنا�شر اال���ش��ت��دام��ة م��ن م���اء ورق��اب��ة ورع��اي��ة، 

 5800 اأن اخلطة ت�شتهدف كذلك ت�شغيل  مبينا 

م�ظف للعمل على زراعة الغرا�س وا�شتدامتها 

للمياه  االمثل  واال�شتغالل  والرقابة  ورعايتها، 

يدعم  ومب��ا  التنقية  وحمطات  احلفائر  �شمن 

جناح وا�شتدامة هذا امل�شروع .

وبني اأن حمافظات ال�شمال حتقق جزءا من 

عنا�شر اال�شتدامة للم�شروع من خالل كميات 

تط�ير  ه��ن��اك  �شيك�ن  فيما  امل��ط��ري،  الهط�ل 

ل��ل��خ��ط��ة يف ال����زرق����اء وامل���ف���رق ل��ت��ك���ن م��ن��اط��ق 

الزراعة �شمن م�شادر املياه عرب اطراف الطرق 

ون��ق��اط االت�����ش��ال م��ع حم��ط��ات التنقية وامل��دن 

ال�شناعية والتنم�ية واحلفائر .

واأكد املهند�س احلنيفات اأهمية التحقق التام 

من ن�عية الغرا�س املعدة للزراعة، ومبا يتنا�شب 

مع ال�اقع املناخي وكميات املياه والرتكيز على 

االأثر االقت�شادي من هذه الزراعات على املجمع 

املحلي .

واأ���ش��ت��م��ع وزي����ر ال����زراع����ة الأه����م م��داخ��الت 

لل�ق�ف  واأق�شام احلراج  الزراعة  واأراء مديري 

التناغم  اأهمية  م���ؤك��دا  التحديات،  بع�س  على 

ب���ني ك���اف���ة ال����ك�����ادر اخل���ا����ش���ة ب���ه���ذا امل�������ش���روع، 

وبيئيا  اقت�شاديا  م�شافة  قيمة  �شي�شكل  ال��ذي 

واجتماعيا.

وق�����ال اإن ال��������زارة اط��ل��ق��ت م��ن�����ش��ة خ��ا���ش��ة 

حاليا  يعمل  وال��ذي  امل�شروع  ه��ذا  يف  بالت�شغيل 

امل�����ش��اري��ع وال���ربام���ج ل�شمان  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى 

اال�شتدامة له.

وت����اب����ع احل���ن���ي���ف���ات االج�����������راءات اخل���ا����ش���ة 

باحلرائق واأي�شا التعديات، واأكد على اال�شتمرار 

يف املتابعة والرقابة وتطبيق اخلطط بالتن�شيق 

املخت�شة  التام مع احلكام االداري��ني واالأج��ه��زة 

وال��ت��ح��دي��ث ال���دائ���م يف ح����ال ظ���ه����ر حت��دي��ات 

والعمل على تذليلها ب�شكل مبا�شر .

االنباط- عمان

اكد نقيب اأ�شحاب �شركات التخلي�س ونقل 

مهنة  اإن  ع��اق���ل��ة،  اأب����  اهلل  �شيف  ال��ب�����ش��ائ��ع، 

ال��ت��خ��ل��ي�����س ت���ط����رت ك��ث��ريا خ����الل ال��ع��ق��دي��ن 

عبداهلل  امللك  جاللة  قيادة  ظل  يف  املا�شيني، 

ملزاولة  املرخ�شة  ال�شركات  ع��دد  وبلغ  ال��ث��اين، 

مركزا   17 يف  املهني  العمل  تغطي   ،534 املهنة 

جمركيا وفرت 6 االآف وظيفة لالأيدي العاملة 

االردنية.

واأكد يف بيان ام�س الثالثاء، مبنا�شبة مئ�ية 

الب�شائع  ونقل  التخلي�س  �شركات  اأن  الدولة، 

وتعد  االقت�شادية،  االأن�شطة  جميع  يف  ت�شهم 

يف  رئي�شاً  وحم���راً  ال�طني،  لالقت�شاد  راف��داً 

تط�ير  يف  وت�����ش��ارك  ال�����ش��ل��ع��ي،  ال��ن��ق��ل  عملية 

الت�شريعات التي حتكم قطاع النقل واال�شترياد 

والت�شدير، ملا متتلكه من خربة عملية.

التخلي�س  ���ش��رك��ات  اإن  ع��اق���ل��ة  اب����  وق���ال 

وال�شناعيني  التجار  ب��ني  ال��شل  حلقة  تعد 

املرتبطة  الر�شمية  وال���دوائ���ر  وامل�شتثمرين 

يف  االأ�شا�شية  الركيزة  واأ�شبحت  بها،  اأعمالها 

ت�شهيل عملية اإدخال الب�شائع وال�شلع لل�ش�ق 

التي  اجلمركية  االإج�����راءات  وامت���ام  املحلية، 

تخ�شها.

ومكاتب  ���ش��رك��ات  اأ���ش��ح��اب  نقابة  اأن  وب��ني 

 ،1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  الب�شائع  ونقل  تخلي�س 

النقابة  35 �شركة، وتعمل  اآن��ذاك  وكانت ت�شم 

اأنها  اإىل  اأ�شار  الذي  العمل  قان�ن  حتت مظلة 

لهذه  ق��ان���ين  ت�شريع  على  للح�ش�ل  ت�شعى 

املهنة، مبا يخرجها اإىل ف�شاء العمل النقابي 

امل���ه���ن���ي، ب���ع���ي���داً ع���ن اإط������ار ق���ان����ن اجل���م���ارك 

اإىل  باالإ�شافة  با�شتمرار،  املتغرية  والتعليمات 

والرتخي�س،  العمل  اأ�شاليب  لتط�ير  �شعيها 

واعتماد اأ�ش�س مهنية وم�ؤهالت علمية بحدها 

االأدنى ال�شهادة اجلامعية االأوىل.

النقابة ت�شهم يف  اأن  اإىل  اب� عاق�لة  وا�شار 

ال�شيا�شات االقت�شادية  اإعداد الدرا�شات ور�شم 

وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

وال����دوائ����ر امل��خ��ت�����ش��ة، وت���رك���ز ع��ل��ى ال��ت��دري��ب 

مل�ظفي �شركات التخلي�س قبل مبا�شرة العمل 

وخالل املمار�شة لتط�ير املهنة وحت�شني االأداء 

املهني.

االنباط-عمان

ماركا  ل���اء  رعايه عط�فه مت�شرف  حتت 

عا�شم النهار وبح�ش�ر م�شاعد مدير �شرطه 

���ش��م��ال ع��م��ان امل��ق��دم ف��را���س م��ق��دادي رئي�س 

مركز امن طارق و مدير امانه منطقه طارق 

ال���ق��ائ��ي وم��ف��رزة ال�شرطة  وم��ف��رزة االم���ن 

مت  املحلي  االمني  املجل�س  املجتمعيةواأع�شاء 

اأك��رب جدارية يف منطقة ط��ارق احتفاال  ر�شم 

بعيد اال�شتقالل 75.

ح����ي����ث ق�����ام�����ت ال���������ش����رط����ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 

ب��ادري  ط��ارق وجمعية  اأم��ان��ة  مع  وبالت�شارك 

االمني  املجل�س  واع�شاء  والتاأهيل  للتنمية 

امل��ح��ل��ي وب��ال��ت��ع��اون م��ع م���ب���ادرة وط���ن بر�شم 

العزيزة  املنا�شبة  ه��ذه  حتاكي  ج��داري��ة  اك��رب 

على قل�بنا جميعا، واثنى احل�ش�ر على هذه 

ملا لها من م��دل���الت وطنية قيمة  اجل��داري��ة 

واعطاء جمالية ملنطقة طارق.

كما تخلل هذه الفعالية االغاين ال�طنية 

وق�شائد �شعرية تتغنى بال�طن وقائد ال�طن 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب���ن احل�شني 

امل��ع��ظ��م وت���زي��ع اع���الم ع��ل��ى امل��رك��ب��ات �شمن 

منطقة اخت�شا�س طارق.

االنباط- عمان

واالإ�شكان  العامة  اال�شغال  وزارة  اأعلنت 

وبالتعاون مع اإدارة ال�شري باإجراء حت�يالت 

مرورية لل�شري وذلك �شمن م�شروع البا�س 

�شريع الرتدد بني مدينتي عمان والزرقاء/

احلزمة الثالثة وذلك اعتباراً من �شباح ي�م 

غد االأربعاء امل�افق 26 من ال�شهر احلايل.

وبينت ال�زارة يف بيان �شحفي �شادر عن 

وح���دة االإع����الم، ام�����س ال��ث��الث��اء، اأن���ه �شيتم 

حت���ي��ل ال�����ش��ري ال���ق���ادم م��ن »ع��م��ان ب��اجت��اه 

ال���زرق���اء » اىل حت���ي��ل��ة م����ازي���ة وحم��اذي��ة 

مي���ني ال���ط���ري���ق ت���ب���داأ م���ن حم��ط��ة ت���ت��ال 

ب��رام��ب ج�شر  وب��ط���ل )1.200( ك��م م���رورا 

ج�شر  ب��داي��ة  اإىل  لتنتهي  و  اجل��ن��دي  ح��ي 

التنم�ي.

واأ�شارت ال�زارة اإىل اأن التح�يلة املرورية 

ب��ع��ر���س 3 م�����ش��ارب، م����ؤك���دة اأن���ه���ا جم��ه��زة 

االر���ش��ادي��ة  واالإ����ش���ارات  ال�����ش��الم��ة  بعنا�شر 

والتحذيرية الالزمة.

م�شتخدمي  جميع  م��ن  ال������زارة  ورج���ت 

باأ�ش�س  والتقيد  واالنتباه  التمهل  الطريق 

ال���ق���ي���ادة االم���ن���ة واال������ش�����ارات ال��ت��ح��ذي��ري��ة 

وتعليمات ادارة ال�شري  وك�ادرها.

االنباط- عمان

 نظمت جمعية املطاعم ال�شياحية االأردنية 

ال�طني  واملركز  ال�شحة  وزارة  مع  بالتعاون 

االأثنني، حملة  اأم�س  االأزم��ات،  واإدارة  لالأمن 

وجميع  ال�شياحية  املطاعم  ا�شحاب  لتطعيم 

فئاتها،  ومبختلف  فيها  والعاملني  امل�ظفني 

لل�قاية من فريو�س ك�رونا.

وقالت اجلمعية يف بيان ام�س الثالثاء، اإنها 

قامت بتاأمني كافة امل�شتلزمات والل�ج�شتيات 

املطل�بة الإجناح حملة التطعيم، امياناً منها 

ب�������ش���رورة ت����ف���ري ه����ذه اخل���دم���ة ل��الأع�����ش��اء 

ال�شتقبال  ت��ام  ا�شتعداد  على  القطاع  ليك�ن 

ال�شيف االمن مع مطلع مت�ز القادم.

ودعت اجلمعية اأ�شحاب املطاعم ال�شياحية 

ال��ت���ا���ش��ل م��ع��ه��ا، وار����ش���ال ال��ن��م���ذج املعتمد 

ترتيب  لغايات  وعامليها  م�ظفيها  باأ�شماء 

م�اعيد التطعيم.
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االنباط - عمان

�إن خدمة  �ل��دك��ت��ور ب�صر �خل�����ص��اون��ة،  �ل�����وزر�ء  ق��ال رئي�س   

و�ج��ب حمتوم وم�صوؤولية  وه��و  �أولوياتنا،  ���ص��د�رة  �مل��و�ط��ن يف 

كربى، جنهد يف تنفيذها، بر� بيمني �لإخال�س للملك و�لوطن.

و�أ�صاف يف كلمة فيديو مبنا�صبة عيد ��صتقالل �ململكة �ل��75 

�ل�صتقالل �أي�صا، ن�صتح�صر ثو�بت �لأردن �لتي ذ�د  ذكرى  “يف 
عنها، على مر تاريخه، بكل �صرف وكربياء؛ ففل�صطني ق�صيتنا 

على  و�لو�صاية  �لأزل��ي��ة،  عا�صمتها  �ل�صريف  و�لقد�س  �لأوىل، 

مل  �لثو�بت  وه��ذه  ها�صمية؛  و�مل�صيحية  �لإ�صالمية  مقد�صتها 

نحد عنها قيد �أمنلة، ونبذل يف �صبيلها �لغايل و�لنفي�س، ودماء 

�صهد�ئنا �لأبر�ر يف �لقد�س، وباب �لو�د، و�للطرون �صاهدة على 

عظم مو�قفنا، ودفاعنا �مل�صتميت عن حقوقنا �ملقد�صة”.

“�إنه �ل�صتقالل؛ ف�صالم  بالقول  �لدكتور �خل�صاونة  وتابع 

على �أردن �ملجد و�لتاريخ؛ قيادة، و�صعبا، وجي�صا، �صالم على �أرو�ح 

�صهد�ئنا �لأبر�ر، وعلى �أجمادهم وماآثرهم �خلالدة.

�صالم عليكم، مولي �ملعظم، يا من حملتم قيم �ل�صتقالل، 

�لكربى، وم�صيتم على خطى  �لعربية  �لثورة  وحميتم مبادئ 

ملئة  �ملمتدة  �لعظيم  �لأردن  �لآب��اء و�لأج���د�د، ت�صونون م�صرية 

عام”.

وجدد يف منا�صبة عيد �ل�صتقالل �خلام�س و�ل�صبعني �لذي 

�ل��دول��ة �لأردن���ي���ة؛ عقد  تاأ�صي�س  يتز�من م��ع م���رور ق��رن على 

�لوفاء  �لأط��ه��ار، معرب� عن م�صاعر  �لأب��دي لآل ها�صم  �لوفاء 

لو�ء  �لها�صمية حاملني  �لقيادة  ح��ول  و�للتفاف  و�لإخ��ال���س، 

وع��ه��د�، حتت ظل  نهجا  �لأط��ه��ار،  �لبيت  �آل  ور�صالة  �لنه�صة، 

�لعر�س �ل�صامي.

�ل��دك��ت��ور �خل�����ص��اون��ة قائال” م��ئ��ة ع����ام.. عنو�نها  وم�����ص��ى 

�لإجن���از و�ل��ب��ذل و�لعطاء، ود�أب��ه��ا �ل��وف��اء و�حل��ب و�لإخ��ال���س، 

�لعاتيات،  كل  وج��ه  يف  �صامد�  �لأردن  يبقى  �أن  على  و�حلر�س 

�أن رفع جدكم �حل�صني  مئة عام م�صرية عز وفخر، متتد منذ 

بن علي - طيب �هلل ثر�ه - لو�ء �لنه�صة و�حلرية يف وجه �لظلم 

و�لطغيان، مئة عام م�صرية عز و�صموخ نزهو بها، وعهد جمد 

وكربياء قل نظريه، وتاريخ كر�مة و�صرف، ل ينكره �إل جاحد 

�أو حاقد”.

و��صتح�صر رئي�س �لوزر�ء يف ذكرى �ل�صتقالل �لروؤى �مللكية 

�أن خدمة  �نطالقا من  ووع���د�؛  بها عهد�  و�لل��ت��ز�م  �ل�صامية، 

�مل���و�ط���ن يف ����ص���د�رة �أول���وي���ات �حل��ك��وم��ة، وه���و و�ج����ب حمتوم 

�لإخ��ال���س  بيمني  ب��ر�  تنفيذها،  يف  جتهد  ك���ربى،  وم�صوؤولية 

للملك و�لوطن”.

مو�قفكم  ن�صند  قيادتكم،  خلف  م���ولي،  ي��ا  �صنبقى،  وق���ال: 

ت�صعى  �لتي  �لبائ�صة،  و�مل��ح��اولت  �ل�صغوط  ونقاوم  وجهودكم، 

ل  وعزمهم  تنك�صر،  ل  �لأردن��ي��ني  ف����اإر�دة  ثباتنا؛  زع��زع��ة  �إىل 

ينثني، وقناتهم ل تلني، وجباههم ل تنحني �إل لبارئها، يا قائد 

�لإجناز، و�صيد �لبذل و�لعطاء، و�صليل �لفخر و�لأجماد، وحامي 

نه�صة �لأردن �لعظيم؛ نقولها بكل �صدق ووف��اء، نقولها مبلء 

�أفو�هنا و�أفئدتنا، جناهر بها �لدنيا، ون�صمعها للعامل كله: �م�س 

�أن خطاك �صتكون خلري �لأردن و�أهله  ونحن معك، وكلنا ثقة 

و�أمته، و�صعبك �لويف �صي�صون هذه �خلطى، ومي�صي خلفها نحو 

عز �لوطن، وجمده وفخاره.

�أن يحفظ جاللته و�لأردن �لعزيز،  ودعا �هلل �لعلي �لقدير 

و�صعبه و�أمنه و��صتقر�ره، و�أن يدمي هذه �مل�صرية �ملباركة حتت 

ظل �لعر�س �ملفدى.

االنباط- عمان

ياأتي �حتفال �لأردنيني بعيد �ل�صتقالل 

مع  متز�منا  للمملكة  و�ل�صبعني  �خلام�س 

�لحتفالت بدخول �لدولة �لأردنية �ملئوية 

�ل��ت��ي حتققت  �ل��ث��ان��ي��ة يف ظ���ل �لجن������از�ت 

وب�صو�عد  �لها�صمية  �لقيادة  وحنكة  بحكمة 

�ملجالت  يف  �ملا�صية  �لعقود  عرب  �لأردن��ي��ني 

�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة و�لق��ت�����ص��ادي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

رغ����م �ل��ت��ح��دي��ات �ل���ت���ي ت�����ص��ه��ده��ا �مل��ن��ط��ق��ة 

و�ل�صر�عات �لدولية و�لإقليمية.

وق�����ال�����ت ف���اع���ل���ي���ات ر����ص���م���ي���ة و���ص��ع��ب��ي��ة 

�ل�صتقالل  عيد  �إن  ون��ق��اب��ي��ة،  و�ق��ت�����ص��ادي��ة 

�أيار  �لذي ي�صادف �خلام�س و�لع�صرين من 

ت��اري��خ  يف  م�صيئة  حم��ط��ة  ي�صكل  ع���ام،  ك��ل 

كل  جتعل  خ�صو�صية  ول��ه  و�لأم����ة،  �لأردن 

و�ل��ولء  �لعهد  �لأط��ي��اف متما�صكة جم��ددة 

حققه  وم���ا  �ل��ع��ه��د،  وويل  للملك  و�ل��ب��ي��ع��ة 

�حل�صني  �ل��ب��اين  �مللك  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 

وعمر�نية  ح�صارية  نه�صة  من  ط��الل،  بن 

و�صحية  و�ق��ت�����ص��ادي��ة  وث��ق��اف��ي��ة  وتعليمية 

و�جتماعية لت�صمل �أرجاء �لوطن كافة.

وقال رئي�س جمل�س �إد�رة �صركة �ملجموعة 

�لأردنية للمناطق �حلرة و�ملناطق �لتنموية، 

�إن ذكرى يوم �ل�صتقالل،  خلف �لهمي�صات، 

ر�صالٌة لتعظيم قيم �لعمل و�لإنتاج، وتعزيز 

�لنتماء للوطن وخدمة �أبنائه.

و�أ������ص�����اف �ل��ه��م��ي�����ص��ات يف ب���ي���ان �ل���ي���وم 

�لإ�صر�ر  متثل  �لذكرى،  هذه  �إن  �لثالثاء، 

�لأردين،  �مل��وق��ف  ث��و�ب��ت  ع��ل��ى  للمحافظة 

�لق�صايا  جت��اه  �مل�صتقل،  �لأردين  و�ل��ق��ر�ر 

�لو�صاية  دور  خا�صة  و�لقومية،  �لوطنية 

�ل���ت���اري���خ���ي، يف �حل���ف���اظ على  �ل��ه��ا���ص��م��ي��ة 

�لهوية �لعربية و�لإ�صالمية ملدينة �لقد�س، 

وتوفري  و�مل�صيحية،  �لإ�صالمية  مبقد�صاتها 

�لفل�صطينيني  لالأ�صقاء  �لالحمدود  �لدعم 

يف م�����ص��ريت��ه��م ن��ح��و �إر����ص���اء دع��ائ��م �ل��دول��ة 

�لقد�س  وعا�صمتها  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية 

�ل�صرقية.

�لنه�صة  م�����ص��رية  �لهمي�صات  و����ص��ت��ذك��ر 

�لقت�صادية،  و�إجن��از�ت��ه��ا  للمملكة  و�لبناء 

ب���اإر����ص���اء �ل���رك���ائ���ز �لأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��الق��ت�����ص��اد 

�مل��ج��م��وع��ة  ���ص��رك��ة  �صمنها  وم���ن  �لأردين، 

�لأردنية للمناطق �حلرة و�ملناطق �لتنموية، 

�لتي �صهدت تطور�ً نوعياً يف تطبيق مفهوم 

�ل���ص��ت��ث��م��ار يف �مل��ن��اط��ق �حل���رة و�ل��ت��ن��م��وي��ة، 

��صتقطابه  �أ���ص��ال��ي��ب  يف  م���درو����ص���اً  وت��ن��وع��اً 

وت���ن���وي���ع م���������ص����ادره، ل�������ص���م���ان �����ص���ت���د�م���ة 

على  �لعمل  �لقت�صادية من خالل  �لتنمية 

��صتقطاب �ل�صتثمار�ت �لنوعية.

بح�صب  �ل����ص���ت���ث���م���ار�ت  ح��ج��م  �أن  وب����ني 

ر�أ���������س �مل������ال �مل�������ص���ج���ل يف �مل���ن���اط���ق �حل����رة 

و�مل��ن��اط��ق �ل��ت��ن��م��وي��ة ب��ل��غ م��ا ي��ق��ارب 433ر1 

خمتلف  على  توزعت   ،2020 يف  دينار  مليار 

�لتجارية و�ل�صناعية  �لأن�صطة �لقت�صادية 

و�ل�����ص��ي��اح��ي��ة و�خل���دم���ي���ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ حجم 

مليار  458ر4  �حل����رة  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل��ت��ج��ارة 

دينار.

�ل�صامية  �مل��ل��ك��ي��ة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات  �إن  وق����ال 

ت�����ص��ك��ل ن���رب�����ص���ا ل��ل�����ص��ع��ي �مل�����ص��ت��م��ر ب��ح��ث��ا 

ع����ن �خل�����ي�����ار�ت و�ل����ب����د�ئ����ل �لق���ت�������ص���ادي���ة 

يف  نوعية  نقلة  لتحقيق  و�ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة، 

�لتنوع  ف��ك��ان  باململكة،  �مل�صتد�مة  �لتنمية 

�حلرة  كاملناطق  �ل�صتثمارية  �حلو��صن  يف 

وتتو�ءم  تتنا�صب  و�لتي  �لتنموية،  و�ملناطق 

�لوطنية  و�لأه����د�ف  �ل�صتثمار  نوعية  م��ع 

�ملرجو حتقيقها.

�لتهنئة  �آي����ات  �أ���ص��م��ى  �ل��ه��م��ي�����ص��ات  ورف���ع 

و�ل���ت���ربي���ك، مل���ق���ام ج���الل���ة �مل���ل���ك ع��ب��د�هلل 

�ل���ث���اين، ول�����ص��م��و ويل ع��ه��ده �لأم����ني �صمو 

�ل��ث��اين بهذه  ب��ن ع��ب��د�هلل  �لأم���ري �حل�صني 

�ملنا�صبة �ل�صعيدة.

و�ط��ل��ق��ت م��دي��ري��ة ث��ق��اف��ة �ل��ك��رك حملة 

مئوية  و�صعار�ت  �لأردن��ي��ة  �لأع���الم  لتوزيع 

�ل���دول���ة و�ل��ك��م��ام��ات ع��ل��ى ك��اف��ة �مل��وؤ���ص�����ص��ات 

�لثقافية يف خمتلف مناطق و�لوية �ملحافظة 

مبنا�صبة �لحتفال بعيد �ل�صتقالل .

�ل�صمايلة  عروبة  �لثقافة  مديرة  وقالت 

�لردنية  �لنباء  لوكالة  ت�صريح �صحفي  يف 

)ب���ر�( �ل��ي��وم �ل��ث��الث��اء، �إن ت��وزي��ع �لأع��الم 

�ملديرية  �حتفالت  �صمن  ياأتي  و�ل�صعار�ت 

بعيد  �لحتفال  �لردين  �ل�صعب  وم�صاركة 

�ل�صتقالل كمحطة وطنية يفتخر بها كافة 

�لردنيني و�حر�ر �لعرب.

�مل��وؤ���ص�����ص��ات  �إن  �ل�����ص��م��اي��ل��ة،  و�����ص���اف���ت 

�ل��ث��ق��اف��ي��ة ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا م�����ص��وؤول��ي��ات 

ك����ربى ب��امل��ن��ا���ص��ب��ات �ل��وط��ن��ي��ة ل��غ��ر���س قيم 

�لولء و�لنتماء و�لتعريف باملنجز �لوطني 

لال�صتقالل كمحطة م�صيئة بتاريخ �لردن 

و�لمة.

�مل��دي��ري��ة ح��ر���ص��ت على  �أن  و����ص��ارت �ىل 

�لدولة  مبئوية  و�ل�صعار�ت  �لأع��الم  توزيع 

و�ل���ك���م���ام���ات ���ص��م��ن �ل�������ص���روط �ل�����ص��ح��ي��ة 

�ملوؤ�ص�صات  على  كورونا  وب��اء  من  و�لوقائية 

و�لم���اك���ن �ل��ع��ام��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة ت��اأك��ي��د� على 

حب �لوطن �لذى بناه �لها�صميون ورجالت 

�لبناء  مل�صرية  و����ص��ت��م��ر�ر�  �لو�ئ����ل  �ل��وط��ن 

وتعزيزها مبختلف �ملجالت.

�لوطنية  �لثقافية  �لحتفالت  �أن  وبينت 

للفنون  معر�س  �فتتاح  على  �ي�صا  ��صتملت 

�لفن  �أ���ص��رة  جمعية  مب�����ص��ارك��ة  �لت�صكيلية 

�لت�صكيلي �حتفال باملنا�صبة �لوطنية، لفته 

�ىل ت��و����ص��ل �لح��ت��ف��الت م��ن خ��الل �قامة 

�مل��ح��ا���ص��ر�ت و�ل���ن���دو�ت �ل��ث��ق��اف��ي��ة وع��ر���س 

�لفالم �لوثائقية.

و�عرب م�صاركون باحلملة عن �عتز�زهم 

�لوطنية عرب م�صرية  بالإجناز�ت  وفخرهم 

�لدولة �لردنية بقيادة �لها�صمني، موؤكدين 

عمق �لنتماء و�للو�ء لقيادة وتر�ب �لوطن 

و�صون مكت�صباته.

�مل��ب��اين و�ل�����ص��و�رع يف حمافظة  وت��زي��ن��ت 

�بتهاجا  و�ليافطات  بالأعالم  �ليوم  عجلون 

بعيد ��صتقالل �ململكة .

�لنجاد�،  �صلمان  عجلون  حمافظ  وق��ال 

�لم��ام  �ىل  ثابتة  بخطى  ي�صري  �لردن  �إن 

�أ���ص��ب��ح  �مل��ل��ك، ح��ي��ث  بف�صل ح��ك��م��ة ج��الل��ة 

�ملو�طنون  بهما  ينعم  و�لمان  و�حة لالأمن 

وكل من طلب �لمان يف هذ� �لوطن �لعزيز.

و�أ����ص���ار �ىل �أن����ه مت �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ك��اف��ة 

�جل��ه��ات و�ل���دو�ئ���ر �ل��ر���ص��م��ي��ة و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 

�ل��ت��ي ج��اءت  �ل��ع��زي��زة  �ملنا�صبة  لإب����ر�ز ه��ذه 

تز�منا مع �حتفالت �ململكة مبئوية �لدولة 

�لردنية، مبينا �أن �ل�صتقالل عيد خالد يف 

رفعة  �أجل  �لها�صمية من  �لت�صحيات  تاريخ 

و��صتح�صار  و��صتعادة  و�لأم��ة  �لوطن  وبناء 

و��صتخال�س  �لن�صال  ه��ذ�  وجت��ارب  درو���س 

�ل�صتقالل  للمحافظة على منجز�ت  �لعرب 

�لذي ينبغي �صونه و�لبناء عليه حتى يبقى 

�ل��دوؤوب  �لعمل  يف  ُيحتذى  �منوذجا  �لأردن 

وو�حة �أمن و��صتقر�ر .

وق���ال ن��ائ��ب حم��اف��ظ ع��ج��ل��ون مت�صرف 

�لق�صبة رئي�س جلنة بلدية عجلون �لكربى 

�لبلدية  �إن كو�در  �أبو رمان  �لدكتور حممد 

ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت���زي���ني �ل�������ص���و�رع و�مل���ب���اين يف 

تعبري�  �ل��ي��اف��ط��ات  و  ب���الأع���الم  �مل��ح��اف��ظ��ة 

�لغايل  �ل��وط��ن  بهذ�  و�لع��ت��ز�ز  �لفخر  ع��ن 

�لفخر  �لأردين ولإظهار  �لعلم  وتعزيز قيم 

و�ل�����ص��م��وخ ب��ه��ذ� �ل��وط��ن و����ص��ت��ذك��ار �صريته 

وم�صريته �لتي بنيت بجهود �بنائه وقيادته 

�لها�صمية بكل عطاء و�جناز.

�أم��ني ع��ام ح��زب �ملحافظني ح�صن  و�أك���د 

ر��صد، �أن �حتفال �لأردنيني بعيد �ل�صتقالل 

�خل��ام�����س و�ل�����ص��ب��ع��ني ي���اأت���ي �ن�����ص��ج��ام��اً مع 

�ل��دول��ة �لأردن��ي��ة  �ل��ت��ي حققتها  �لجن����از�ت 

�ل�صيا�صية  �ملجالت  يف  �ملا�صية  �لعقود  عرب 

و�لقت�صادية و�لجتماعية.

�إن �حلكمة  �ل��ي��وم  ب��ي��ان  ر����ص��د يف  وق���ال 

و�حلنكة �لتي تعاملت بها �لقيادة �لها�صمية 

منذ عهد �مللك �ملوؤ�ص�س �ل�صهيد جاللة �مللك 

عبد�هلل �لول و�صول �إىل عهد جاللة �مللك 

�مل��ع��زز ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين م��ق��رون��ة مبنظومة 

�لأم����ن و�لأم�����ان ك���ان ل��ه��ا �لأث����ر �لأك����رب يف 

�لتي  �ل�صمولية  �لتنموية  �لعملية  �زده���ار 

ر�ف���ق���ت �ل����ص���ت���ق���الل �مل��ج��ي��د ع���رب �ل��ع��ق��ود 

�ملا�صية.

و��صاف �إن حجم �ل�صغوطات و�لتحديات 

�لتي و�جهها �لردن دفعت به لتعزيز مكانته 

يقتدى  نرب��صاً  ليكون  و�لعاملية  �لإقليمية 

�لدفاع  �ل��ع��امل يف  �أم���ام  بها  يهتدى  وم��ن��ارة 

مقدمتها  ويف  �ل��ع��رب��ي��ة  �أم��ت��ه  ق�����ص��اي��ا  ع��ن 

�لق�صية �لفل�صطينية و�ملقد�صات �لإ�صالمية 

و�مل�������ص���ي���ح���ي���ة يف �ل���ق���د����س �ل�������ص���ري���ف ع��رب 

�لو�صاية �لها�صمية يف رعاية تلك �ملقد�صات.

بع�س  و�ج����ه  �لأردن  �أن  ر����ص��د  و�أو����ص���ح 

�لقت�صادية  �لنو�حي  يف  وخا�صة  �ل��ع��ر�ت 

بها  �لثابتة ومت�صكه  نتيجة مو�قفه  موؤخر�ً 

�لأم���ر  يتفهم  �لأب����ي  �لردين  �ل�صعب  ل��ك��ن 

ب�صكل كامل ويقف بجانب قيادته �لها�صمية 

يف �لدفاع عن هوية �لوطن وقد�صيته.

يثمنون  �لأردن����ي����ون  �ل�����ص��رف��اء  �أن  وب���ني 

�صو�ء  حتققت  �لتي  �لجن����از�ت  كافة  عاليا 

�أو �ل�صناعية و �لتجارية، موؤكد�  �لعمر�نية 

ط���م���وح �لأردن�����ي�����ني يف م���و�����ص���ل���ة �جل���ه���ود 

كافة  �مل��ج��الت  يف  �لردن  لتطوير  �ملبذولة 

�مل��ف��دى وويل  ق��ائ��ده��م  م��ع  �إىل جنب  جنبا 

عهده �لأمني.

االنباط- عمان

 �أف��ت��ت��ح رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���ص��ي هيئة 

ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة و�مل���ع���ادن �ل��دك��ت��ور 

ح�����ص��ني �ل���ل���ب���ون ب���ح�������ص���ور ����ص���ف���رية ك��ن��د� 

�ملر�قبة  ن��ظ��ام  ب��وت��ي،  دون��ي��ك��ا  �ململكة  ل��دى 

�لإ�صعاعية يف مطاري �مللكة علياء �لدويل/

�مل��م��ول من  �مل���دين  �ل�صحن �جل���وي وع��م��ان 

تعزيز  �ت��ف��اق��ي��ة  �صمن  �ل��ك��ن��دي��ة  �حل��ك��وم��ة 

قدر�ت �ململكة يف جمال �لمن �لنووي.

و�كد �لدكتور �للبون يف ت�صريح �صحفي 

5ر4  كلفته  �لبالغة  �مل�����ص��روع  �أه��م��ي��ة  �م�����س، 

�إج������ر�ء�ت  ت��ع��زي��ز  ك��ن��دي يف  دولر  م��ل��ي��ون 

�ل��ه��ي��ئ��ة �ل���رق���اب���ي���ة يف �ل���ت�������ص���دي حل����الت 

و�لإ�صعاعية  �لنووية  �مل��و�د  وتهريب  تلوث 

�أو نووية غري  �أي م��و�د م�صعة  ومنع دخ��ول 

تفوق  بن�صب  �إ�صعاعياً  ملوثة  �أو  مرخ�صة 

�حل�����د �مل�������ص���م���وح ب����ه ومب�����ا ي�����ص��م��ن ���ص��ح��ة 

و�صالمة �لإن�صان و�لبيئة.

�حلكومة  تقدمه  �ل���ذي  ب��ال��دع��م  و�أ���ص��اد 

مبوجب  �أن���ه  �ىل  م�صري�  للهيئة،  �لكندية 

�ل��ب��ل��دي��ن وقيمتها  ب��ني  �مل��وق��ع��ة  �لت��ف��اق��ي��ة 

�ململكة  ت��زوي��د  مت  ك��ن��دي  دولر  م��ل��ي��ون   30

ب��اأج��ه��زة ك�����ص��ف ����ص��ع��اع��ي يف ك��ل م��ن معرب 

�ل�صيخ ح�صني( ومركز  �لردن )ج�صر  و�دي 

�مل�����دورة وم��ع��رب ج��ن��وب و�دي عربة  ح���دود 

�مل��دين/  عمان  ومطار  ح�صني  �مللك  وج�صر 

�ل�����ص��ح��ن �جل�����وي و�ل����رك����اب وم���ط���ار �مل��ل��ك 

ح�صني �لدويل ومطار �مللكة علياء �لدويل/ 

�ل�صحن �جلوي.

و�أو�صح، �أن هذه �ملعابر مت تزويدها ب� 53 

جهاز ك�صف ��صعاعي ثابتا لفح�س �ملركبات 

و�أجهزة  �ململكة  لأر����ص��ي  و�مل��غ��ادرة  �لقادمة 

نوع  على  للتعرف  حممولة  ��صعاعي  ك�صف 

�لنظائر �مل�صعة يف عمليات �لفح�س �لثانوي 

مل��ع��د�ت  ب��الإ���ص��اف��ة  و�مل�����ص��اف��ري��ن  للمركبات 

وتوفري  �ل�صعاعي  �لتلوث  لإز�ل���ة  و�أج��ه��زة 

�ل�صعاع  ن�صب  لقيا�س  متنقلني  خمتربين 

يف �جلو.

ل��ل��ر���ص��د  حم���ط���ة   16 ت���رك���ي���ب  مت  ك���م���ا 

�ل����ص���ع���اع���ي ���ص��م��ن 19 حم��ط��ة م��ت��اح��ة يف 

�لن�صاط  م�صتويات  ومر�قبة  لقيا�س  �ململكة 

�لإ���ص��ع��اع��ي يف �ل��ب��ي��ئ��ة �مل��ح��ي��ط��ة ع��ل��ى م��د�ر 

قطاع  تنظيم  هيئة  �أن  �إىل  لف��ت��اً  �ل�صاعة، 

�ل���ط���اق���ة و�مل�����ع�����ادن �أج������رت �ل����ع����ام �مل��ا���ص��ي 

ب��و����ص��ط��ة ه���ذه �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت �أك���ر م��ن 5ر1 

م��ل��ي��ون ف��ح�����س �إ���ص��ع��اع��ي يف ج��م��ي��ع �مل��ن��اف��ذ 

�حلدودية.

و�أك�����د �ل��دك��ت��ور �ل��ل��ب��ون، �أه��م��ي��ة �ل���دور 

�ملنافذ  على  �لهيئة  متار�صه  �ل��ذي  �لرقابي 

�لعاملة على  كو�درها  �حلدودية من خالل 

88 ب��و�ب��ة ك�����ص��ف �إ���ص��ع��اع��ي و�أرب�����ع م��رك��ب��ات 

�ملنافذ  تغطي  �ل���ص��ع��اع��ي  للك�صف  متنقلة 

�حل��دودي��ة �ل��ربي��ة و�ل��ب��ح��ري��ة و�جل��وي��ة يف 

حديثة  ب��اأج��ه��زة  م����زودة  وجميعها  �مل��م��ل��ك��ة 

ن�صب  ملر�قبة   - ومتنقلة  ثابتة  ومتطورة- 

�لإ�صعاع و�لتحقق من عدم جتاوزها للن�صب 

�مل�صموح بها.

وقال، �إن جميع �أجهزة �لك�صف �ل�صعاعي 

يف �مل��ن��اف��ذ مت رب��ط��ه��ا م���ع م��رك��ز �مل��ر�ق��ب��ة 

و�ل���ط���و�رئ يف �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ل ع��ل��ى م��د�ر 

�ل�صاعة.

�ململكة  ل��دى  �لكندية  �ل�صفرية  و�أ���ص��ادت 

يف  �مل�صاهمة  يف  �لهيئة  بجهود  بوتي  دونيكا 

�لدعم  �أهمية  موؤكدة  �لردن،  و�أم��ن  حماية 

�لذي يقدمه �جلانب �لكندي و�لذي ��صتمل 

ع��ل��ى ت��رك��ي��ب �أج��ه��زة يف �مل��ن��اف��ذ �حل��دودي��ة 

�مل�صعة �و غري �مل�صرح بها،  ملنع دخول �ملو�د 

حلماية �حلدود و�ملطار�ت. يذكر، �أن قانون 

�لوقاية �ل�صعاعية و�لأمان و�لأمن �لنووي 

�لقطاع  ورقابة  تنظيم  بالهيئة مهمة  �ناط 

ي�صمل  �لذي  �ململكة  يف  و�لنووي  �لإ�صعاعي 

مر�قبة �ملنافذ �حلدودية وفح�س �ل�صحنات 

�صو�ء كانت بق�صد �ل�صتري�د �أو �لت�صدير �و 

�لر�نزيت �أو �إعادة �لت�صدير عرب �لأر��صي 

�لأردن���ي���ة م��ن خ���الل ر���ص��د وم��ت��اب��ع��ة ن�صب 

يف  �ملحملة  �لب�صائع  م��ن  �ملنبعثة  �ل���ص��ع��اع 

�ملركبات �لقادمة �أو �ملغادرة، كما يتم فح�س 

�حل��دودي��ة  �ملنافذ  يف  و�مل�صافرين  �لأم��ت��ع��ة 

�جلوية )�ملطار�ت(.
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االنباط- عمان

 �أح��ت��ف��ل حم���رك �ل��ب��ح��ث �ل��ع��م��الق 

ع����ل����ى �لإن�������رن�������ت )ج������وج������ل( ب��ع��ي��د 

�لها�صمية  �لردن��ي��ة  �ململكة  ��صتقالل 

الـ 75، �لذي ي�صادف �م�س �لثالثاء 25 

�أيار 2021.

�ل��دخ��ول  ع��ن��د  �مل�صتخدم  وي��الح��ظ 

�ل�����ص��ه��ري، �صعار  �ل��ب��ح��ث  ع��ل��ى حم���رك 

خفاقاً،  �لردين  �لعلم  فوقه  )غوغل( 

ت���ع���ب���ري�ً ع����ن م�������ص���ارك���ت���ه �لأردن�����ي�����ني 

�ململكة. ��صتقالل  �لحتفال بعيد 

االنباط- عمان

�ع��ل��ن��ت ع��م��ل��ي��ات خ��ل��ي��ة �لأزم������ة يف 

�ملركز �لوطني لالأمن و�إد�رة �لأزمات، 

�أنه مت تطعيم ما يزيد عن )64( �لف 

�م�س  �ل�صتقالل  عيد  يوم  يف  �صخ�س 

�أيار.  25 �لثالثاء 

و�أ�������ص������ارت �خل����ل����ي����ة، �ن����ه����ا ت�����ص��ع��ى 

�ملعنية  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  بالتن�صيق 

�مل���ط���ع���وم  م���ت���ل���ق���ي  ع������دد  زي��������ادة  �إىل 

�ل��ي��وم��ي ب���ه���دف حت�����ص��ني �مل��و�ط��ن��ني 

و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر������س �مل��م��ل��ك��ة، مما 

�لقطاعات  ف��ت��ح  م��اأم��ون��ي��ة  يف  ي�صاهم 

�لطبيعي. ن�صقها  �إىل  �حلياة  وعودة 

و�أك��������دت �خل���ل���ي���ة ب���ه���ذه �مل��ن��ا���ص��ب��ة 

�أردين  كل  �لعزيزة على قلب  �لوطنية 

و�أردن���ي���ة، و�ل��ت��ي ن�����ص��ت��ل��ه��م م��ن��ه��ا ق��وة 

وكر�متها،  وِع��ّزت��ه��ا  �لأردن��ي��ة  �ل��دول��ة 

�أن ي��ك��ون ه���ذ� �ل��ي��وم م��ن��ا���ص��ب��َة �إجن���اٍز 

�لعامل،  �صربت  جائحٍة  ظل  يف  وعمْل 

وذل�����ك ح���ف���اظ���اً ع��ل��ى ���ص��ح��ة �ل��وط��ن 

و�ملو�طن.

االنباط- عمان

و�صوؤون  �خلارجية  وز�رة  �ليوم  ��صتدعت 

ع��م��ان،  يف  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�صفري  �مل��غ��رب��ني 

ل��ن��ق��ل ر����ص���ال���ة �ح���ت���ج���اج ����ص���دي���دة �ل��ل��ه��ج��ة 

ب��خ�����ص��و���س �ح���ت���ج���از م���و�ط���َن���ني �أردن���ي���ني 

يف �إ����ص���ر�ئ���ي���ل وط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل �ل�����ص��ل��ط��ات 

�لإ�صر�ئيلية مع �حلادثة ومع �ملو�طَنني.

�ل�صماح  �ل�����وز�رة ع��ل��ى ���ص��رورة  و���ص��ددت 

بزيارتهما  �أب��ي��ب  ت��ل  يف  �لأردن���ي���ة  لل�صفارة 

و�لوقوف على و�صعهما  باأ�صرع وقت ممكن 

للقو�نني  وفقا  لهما  �لالزم  �لدعم  وتقدمي 

�ل���وز�رة على  و�أك���دت  �ل�صلة.  ذ�ت  �ل��دول��ي��ة 

�إ���ص��ر�ئ��ي��ل ك��اف��ة حقوقهما  ���ص��رورة �ح���ر�م 

�لإج��ر�ء�ت  وم��ر�ع��اة  و�لإن�صانية  �لقانونية 

ومعايري  �ملعاهد�ت  مع  يت�صق  مبا  �ل�صليمة 

�ل�صلطات  و�أن  �ل��دول��ي��ة،  �لن�����ص��ان  ح��ق��وق 

�صالمتهما.  م�صوؤولية  تتحمل  �لإ�صر�ئيلية 

وطالبت �لوز�رة �ل�صفري بنقل ر�صالة عاجلة 

و�أكد  �ملو�طَنني.  عن  لالإفر�ج  �صلطاته  �إىل 

�ل������وز�رة �ل�صفري  ب��ا���ص��م  �ل��ر���ص��م��ي  �ل��ن��اط��ق 

���ص��ت��و����ص��ل  �ل������وز�رة  �أن  �ل��ف��اي��ز  ���ص��ي��ف �هلل 

وبالتن�صيق  �ملو�صوع،  ه��ذ�  تطور�ت  متابعة 

م��ع �ل�����ص��ف��ارة يف ت��ل �أب��ي��ب لتقدمي �لإ���ص��ن��اد 

للمو�طنني،  �لالزمني  و�لإن�صاين  �لقانوين 

�أبيب على تو��صل  �أن �ل�صفارة يف تل  موؤكد� 

�لتقى  و�ل���ذي  �ملُ��ع��نّي  �مل��ح��ام��ي  م��ع  م�صتمر 

�أن  �لفايز  �أو�صح  كما  �أم�س.  ي��وم  �ملو�طَنني 

رف�صها  �لإ�صر�ئيلي  �ل�صفري  �أبلغت  �ل��وز�رة 

�لإ�صر�ئيلية  �ل�صرطة  به  تقوم  ملا  و�إد�ن��ت��ه��ا 

م���ن �ن��ت��ه��اك��ات و�ع�����ت�����د�ء�ت و�����ص���ت���ف���ز�ز�ت 

م�����ص��ت��م��رة يف �مل�����ص��ج��د �لأق�������ص���ى �مل���ب���ارك / 

على  و�لت�صييق  �ل�صريف  �لقد�صي  �حل���رم 

د�ئ������رة �أوق�������اف �ل���ق���د����س و�����ص����وؤون �مل�����ص��ج��د 

�لأق�صى �ملبارك �لأردنية و�مل�صلني، وطالبت 

بوقفها فور�.

لل�صفري  �أك���دت  �ل����وز�رة  �إن  �لفايز  وق���ال 

�أهايل  بحقوق  �مل�صا�س  رف�صها  �لإ�صر�ئيلي 

حي �ل�صيخ جر�ح يف منازلهم �لتي ميلكونها 

ول�إن�����ص��اين  ل���ص��رع��ي  ع��م��ٌل  تهجريهم  و�أن 

�ل��دويل  و�ل��ق��ان��ون  �ل���دويل  �لقانون  ينتهك 

�لإن�صاين.

االنباط- عمان

و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة  �أك����دت   

�لعلمي �م�����س �ل��ث��الث��اء، ب���اأن �مل�����ص��وؤول��ني يف 

تخ�ص�صي  طلبة  مرتني  ��صتقبلو�  �ل���وز�رة 

�ل��ط��ب وط����ب �لأ����ص���ن���ان �ل���ذي���ن �ع��ت�����ص��م��و� 

ل��ل��م��ط��ال��ب��ة بتطبيق  �ل������وز�رة  ع��ل��ى م��دخ��ل 

�ل�صتماع  ومت  عليهم،  ر����ص��ب  ن��اج��ح/  نظام 

ملطالبهم ووجهات نظرهم.

و�أ���ص��اف��ت �ل�����وز�رة �ل��ي��وم �ل��ث��الث��اء، ب��اأن 

ج��م��ي��ع ق�������ر�ر�ت جم��ل�����س �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل 

�آل��ي��ة عقد  بخ�صو�س  م��وؤخ��ر�ً  ���ص��درت  �لتي 

�ل��ع��الم��ات لطلبة  �لم��ت��ح��ان��ات و�ح��ت�����ص��اب 

�مل���ر�ح���ل �ل�����ص��ري��ري��ة يف ت��خ�����ص�����ص��ي �ل��ط��ب 

�ل��ب�����ص��ري وط���ب �لأ���ص��ن��ان، �أق����رت ب��ن��اًء على 

ت��و���ص��ي��ات م��ن ع��م��د�ء ك��ل��ي��ات �ل��ط��ب وط��ب 

�لذين  �ملعنية  �جلامعات  وروؤ���ص��اء  �لأ���ص��ن��ان 

و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي��ر  بهم  �أجتمع 

�لعلمي على �لتو�يل.

�أجمعت  �لتو�صيات  هذه  �أن  �إىل  و�أ���ص��ارت 

ع���ل���ى ع�����دم ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام ن����اج����ح/ ر�����ص���ب 

على  حر�صاً  �ل�صريرية  �مل��ر�ح��ل  طلبة  على 

�خلا�صة  للطبيعة  ونظر�ً  �لطلبة  م�صلحة 

لهذه �لتخ�ص�صات/�ملر�حل، حيث �صينعك�س 

ذل����ك ���ص��ل��ب��اً ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج��ه��م �لأك���ادمي���ي���ة، 

�م��ت��ح��ان��ات��ه��م مت  م���ن  و�أن ج������زء�ً  خ��ا���ص��ة 

�لطلبة  �أع�����د�د  لتقليل  �إل��ك��رون��ي��اً  ع��ق��ده 

يف �حل�����رم �جل���ام���ع���ي وذل�����ك ح���ر����ص���اً على 

�جل��زء  ع��ق��د  ح��ني  يف  و�صحتهم  �صالمتهم 

�مل�����ص��اق��ات وجاهياً  �لأخ���ر لم��ت��ح��ان��ات ه��ذه 

�ل���ت���ي ل ميكن  يف �حل�����رم �جل��ام��ع��ي وه����ي 

�ل  تقييمها  مي��ك��ن  ول  �ل��ك��رون��ي��اً  ع��ق��ده��ا 

عملياً. و�أ�صافت �لوز�رة، باأن عدد �لطلبة يف 

�ملر�حل �ل�صريرية يف تخ�ص�صي �لطب وطب 

�لأ�صنان يبلغ قر�بة �صتة �آلف طالب، حيث 

�ملطالبات  م��ن  ك��ب��ري�ً  ع����دد�ً  �ل�����وز�رة  تلقت 

�حلرم  يف  وجاهياً  �لمتحانات  لعقد  منهم 

باحت�صاب  مطالبتهم  �إىل  ��صافة  �جلامعي، 

�ل���ع���الم���ات وع������دم ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام ن���اج���ح/ 

�آخ���رون بعقد  ر����ص��ب عليهم يف ح��ني طالب 

وتطبيق  �ل��ك��رون��ي��اً  �لنهائية  �لم��ت��ح��ان��ات 

جزء  وطالب  �ختياري  ر��صب  ناجح/  نظام 

�جباري،  ر��صب  ناجح/  نظام  بتطبيق  �آخ��ر 

علماً باأن غالبية �لطلبة �ملعت�صمني هم من 

جامعة و�حدة، كما �أن �لمتحانات �لنهائية 

�أو�صكت على �لنتهاء يف �أغلب �جلامعات.

 محرك البحث جوجل يحتفل بعيد 
استقالل المملكة

خلية االزمة: تطعيم 64 الف 
شخص بيوم االستقالل

 الخارجية تستدعي السفير االسرائيلي 
في عمان

 التعليم العالي: احتساب العالمات لطلبة الطب 
استندت لتوصيات عمداء الكليات ورؤساء الجامعات

االربعاء    26/ 5 / 2021



االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ح�سام احمد حممد 

النعريات و�سريكه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )54742 ( 

بتاريخ 2000/1/23 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   البعول  عمري  �سركة  بان  والتجارة 

  2019/7/2 بتاريخ   )119786( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عمري البعول و�سركاه

اإىل �سركة : عمري البعول و�سريكه

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

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200004570(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة

�سلوى دروي�ش حممود فليفل / متوفيه / ان�سحاب الورثه بالرادة املنفردة

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حمددة فليفل اخوان

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم  )3350( بتاريخ 1975/1/21

باإبالغ  وقام   2021/5/24 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/5/24

وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

يف  وامل�سجلة  و�سريكه  ال��رك  م�سطفى  �سركة  ب��ان  والتجارة 

بتاريخ   )19336( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل 

2017/6/11  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : م�سطفى الرك و�سريكه

اإىل �سركة : م�سطفى الرك و�سريكته

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

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل

إىل املوظف 

انس عبدالباسط محمد الكيالي

 الرقم الوطني ٩٩4١05٨40١ 

عملك  م��ك��ان  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��رًا 

متتالية  اأي��ام  ع�سرة  عن  تزيد  ملدة 

فاإننا  ر���س��م��ي،  ع���ذر  اأو  اإذن  دون 

عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك 

نظم  لتطوير  حت��ادث  �سركة  ل��دى 

الت�����س��الت وال��ربجم��ي��ات خ��الل 

ن�سر ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  اأي����ام  ث��الث��ة 

فاقدًا  تعترب  ذلك  وبعك�ش  الن��ذار. 

لوظيفتك وجلميع حقوقك العمالية 

�سندًا لن�ش املاده 28 / ه� من قانون 

العمل الردين

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )20007٨64٨(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة

ن�سمي متعب درداح البخيت

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ممدوح الفايز و�سركاه التجاريه

بتاريخ   )9722( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1981/3/11

وقام   2021/5/24 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/5/24

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200١450٩١(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة

�سفاء حممود نايف ابو زيد

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة جمال �سالح  وحممد ابو حديد و�سريكتهم

بتاريخ   )110854( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2014/12/3

باإبالغ �سريكه / ال�سركة بتاريخ وقام  قد تقدم بطلب لن�سحابه من 

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/5/23

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

وامل�سجلة  العمال  وتطوير  القت�سادي  لالعالم  ال��رواد 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم 

)15032( بتاريخ  2007/9/26  قد قررت باجتماعها غري 

العادي املنعقد بتاريخ  2021/4/21  املوافقة على ت�سفية 

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد زيد فار�ش �سامية  

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

املحطة – بناية 67 - هاتف 0799100400

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الرواد لالعالم القت�سادي وتطوير العمال  

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 15032 

( بتاريخ ) 2007/9/26(

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة 

الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : زيد فار�ش �سامية

عنوان امل�سفي : �ش.املحطة – بناية 67 

�ش.ب ) 922448 ( الرمز الربيدي ) 11192 (

هاتف ) 4640042-06 ( فاك�ش ) 06-4651679 (

خلوي ) 0799100400  (

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن بلدية الخالدية للمرة االوىل

ا�سعار  عرو�ش  با�ستدراج  رغبتها  عن  اخلالدية  بلدية  تعلن 

بالظرف املختوم لتوريد 150 طن خلطة ا�سفلتية فعلى الراغبني 

بال�سراك باملناق�سة مراجعة البلدية م�سطحبني معهم �سهادة 

مزاولة مهنة ل�ستالم ن�سخة املناق�سة �سمن ال�سروط التالية :

بلدية  يف  امل�سريات  جلنة  مكتب  اىل  املغلقة  العرو�ش  ت�سلم 

اخلالدية

اجور العالن على من تر�سو عليه املناق�سة

يوم  من  �سباحا   10 ال�ساعة  هو  العرو�ش  لي��داع  موعد  اخ��ر 

الثنني املوافق 2021/5/31 وهو موعد فتح العرو�ش .

يحق للبلدية الغاء املناق�سة دون ابداء ال�سباب ودن ان يرتب 

على البلدية اي م�سوؤولية مالية او قانونية .

رئيس بلدية الخالدية
ناصر عبد الرحمن الواكد

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

وامل�سجلة  و�سريكه  ال�سمايله  ح�سن  احمد  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )120959( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2020/7/29  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد ح�سن ال�سمايله و�سريكه

اإىل �سركة : حممد جواد ا�ستيتيه و�سريكته

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

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200١4432٨(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن  �سركة ريا�ش وح�سام الفالحات   وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

تقدمت  قد   2014/10/21 بتاريخ   )110610( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/24 

فالح  احل��اف��ظ  عبد  ح�سام  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

الفالحات  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مادبا – ت: 0772425778

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته

لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   للتجارة   اوماها  �سركة   دائني  من  اأرجو 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 19479 ( بتاريخ

)2009/8/20 ( 

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : زيد فار�ش �سامية

عنوان امل�سفي : �ش.املحطة – بناية 67 

�ش.ب ) 922448 ( الرمز الربيدي ) 11192 (

هاتف ) 4640042-06 ( فاك�ش ) 06-4651679 (

خلوي ) 0799100400  (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )2000٩١354(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   احمد  احمد  و�سفت  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )88185( بتاريخ 2007/11/26 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/24 

احمد   احمد  و�سفت  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  العا�سم  – حي  حكما   - اربد   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

0786939430

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

للتجارة     اوماها  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد    2009/8/20 بتاريخ    )19479( الرقم 

املوافقة على ت�سفية    2021/4/3 املنعقد بتاريخ   العادي  غري 

�سامية   فار�ش  زيد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

املحطة – بناية 67 - هاتف 0799100400

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

امل�سارق لال�سكان  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد    2014/4/16 بتاريخ    )36498( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/3/10  املوافقة على ت�سفية 

الب�سري   حممود  ليث  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

– بناية  الدين الفغاين  – �سارع جمال  – جبل احل�سني  عمان 

4 - هاتف 0797022292

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200024343(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن  �سركة �سغري ومهيدات  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1972/2/15 بتاريخ   )2097( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/8/7 

م�سفيا  ال�سغري   �سعيد  عي�سى  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

– ت:  – �ساحية المري ح�سن  علما باأن عنوان امل�سفي : عمان 

0777803733

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )2000٨5٨35(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن  �سركة اياد ورامي ح�سن  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2006/3/27 حتت الرقم )80227( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/24 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  اياد جمال حممود ح�سن  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : بيادر – وادي ال�سري – ام ال�سو�ش – ت: 

0785030323

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر
 عن جامعة آل البيت

تعلن جامعة آل البيت عن طرح 
رقم ) 5 / 202١ ( توريد مادة الهيليوم 

السائل حاجة مركز بحوث البيئة واملياه والطاقة
مراجعة  العطاء  هذا  يف  بال�سراك  الراغبني  واملتعهدين  ال�سركات  فعلى 

من  اعتبارا  املفرق  يف  البيت  اآل  جامعة  يف  وامل�سريات  العطاءات  دائ��رة 

2021/5/26 م ، من ال�ساعة الثامنة �سباحا ولغاية  يوم الربعاء املوافق 

، م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سهادة ت�سجيل  الثانية ع�سرة ظهرًا يوميًا 

�ساريتي املفعول �سمن املجال اعاله :

ثمن ن�سخة العطاء)25 ( خم�سة وع�سرون دينارًا غري م�سردة .

اخرموعد لتقدمي العرو�ش للعطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر يوم 

اخلمي�ش املوافق 2021/6/17 م  .

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�ش  يرفق 

العر�ش ، وذلك �سمانًا لال�سراك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل .

يف  ن�سخة  كل  تو�سع   ) �سورتني   – ا�سلية   ( ن�سخ  ثالث  من  املناق�سة  تقدم 

املغلفات يف مغلف  ، تو�سع جميع  والكفالة يف مغلف منف�سل  مغلف منف�سل 

العطاء ويودع يف  امل�سرك وعنوانه ورقم دعوة  ا�سم  خمتلف ويكتب عليه 

�سندوق دائرة العطاءات وامل�سريات ح�سب املواعيد اعاله .

موعد فتح مظاريف العطاء اعاله ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباح يوم الحد 

املوافق 2021/6/20م.

ل ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة 

اعالن 
بمقضى املادة ) 2١ / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم )١٩( لسنة ١٩٨٨ وتعديالته
 ( رقم  الزراعية  الوحدة  قيمة  تقدير  جدول  تاريخه  من  يوما  ع�سر  خم�سة  وملدة  للعموم  يعلن 

217( حو�ش )52( امل�سروع / م�سروع 14.5كم .

قد علق يوم الثنني املوافق 2021/5/24 على لوحة دائرة الرا�سي وامل�ساحة / ال�سونة اجلنوبية 

باعتباره حمال بارزا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�ش بلدية ال�سونة الو�سطى لطالع اجلميع 

ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعر�ش على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع املعر�ش 

( من  21/و   ( املادة  باأحكام  التقدير عماًل  كاأمانة لالعرا�ش على  ( دينارا  مبلغ ) خم�سة ع�سر 

القانون املذكور.

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

دعوة عطاء رقم ) ش أ / ١0 /202١ (

عطاء عقد صيانة انظمة انذار الحريق يف بعض املباني التابعة لوزارة العدل

ترغب وزارة العدل بطرح عطاء » عطاء عقد �سيانة انظمة انذار احلريق يف بع�ش املباين التابعة لوزارة العدل » فعلى 

املقاولني امل�سنفون لدى دائرة العطاءات احلكومية مبوجب �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول �سادرة عن الدائرة يف جمال 

املتخ�س�سة  ال�سركات  او  اخلام�سة،  الفئة  او  الرابعة  الفئة  ميكانيك  اخت�سا�ش  املتجددة  والطاقة  الكهروميكانيك 

بانظمة انذار احلريق ح�سب رخ�سة املهن وال�سجل التجاري الراغبني يف �سراء ن�سخة من وثائق ال�سراء مراجعة وزارة 

العدل ) امني �سر جلنة ال�سراء املحلية ( للح�سول على وثائق ال�سراء مقابل مبلغ )25 ( دينار غري م�سردة ولغاية 

ال�ساعة الواحدة بعد الظهر يوميا ، وتقدمي العر�ش املايل مغلق ، اخر موعد للح�سول على ن�سخ العطاء يوم الثالثاء 

املوافق 2021/6/15 .

املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  ظهر  والن�سف  ع�سر  احل��ادي  ال�ساعة  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ش  لي��داع  موعد  اخ��ر 

2021/6/16 ، تفتح العرو�ش يف يوم الربعاء املوافق 2021/6/16 ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا.

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

وزير العدل

اعالن صادر عن البنك املركزي االردني
يعلن البنك املركزي الردين عن طرح العطاء التايل :

فعلى املناق�سني املتخ�س�سني الراغبني يف ال�سراك بالعطاء اعاله مراجعة ق�سم ادارة العطاءات يف البنك املركزي 

التجارة و�سهادة  املفعول و�سهادة غرفة  �سارية  امللك ح�سني م�سطحبني معهم �سورة عن رخ�سة مهن  �سارع  الردين / 

الت�سجيل لدى وزارة ال�سناعة والتجارة تبني املفو�ش بالتوقيع للح�سول على ن�سخة من وثائق دعوة العطاء .

البنك املركزي االدرني

الربعاء    26/ 5 / 2021

ثمن نسخة موضوع العطاءرقم العطاء
العطاء )غير 

مسترد (

اخر موعد لبيع 
دعوة العطاء

اخر موعد 
لالستفسارات

اخر موعد لتقديم 
العروض

صيانة مأجورة ودعم م / 3 / 2021
فني محلي لمنتجات 

) oracle EBS R12(

  ) 25 (
خمسة 

وعشرون  
دينار

الساعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الخميس الموافق 

3/6/2021

الساعة الواحدة 
من بعد ظهر 
يوم الثالثاء 

الموافق 
2021/6/15

الساعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء الموافق 

29/6/2021
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء    26   /  5  / 2021

االنباط-عمان

االردن��ي��ة،  ال�سناعية  امل���دن  ���س��رك��ة  ق��ال��ت      

اإ����س���ت���ق���ال  امل��م��ل��ك��ة اخل��ام�����س  اإن ذك�����رى ع��ي��د 

ت��ع��ي��د اىل االأذه��������ان االإن���ط���اق���ة  وال�������س���ب���ع���ون 

د�ّسنت  التي  االردنية  ال�سناعية  للمدن  الواعدة 

م�سريتها والأول مرة يف تاريخ االردن عام 1985 

امللك  باإذن اهلل جالة  له  املغفور  عندما تف�سل 

اول  بافتتاح  ث���راه  اهلل  طيب  ط��ال  ب��ن  ح�سني 

امللك  م��دي��ن��ة  وه���ي  االردن  يف  �سناعية  م��دي��ن��ة 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين ال�����س��ن��اع��ي��ة )م��دي��ن��ة ���س��ح��اب 

ال��واع��دة  االإن��ط��اق��ة  معلنا  اآن��ذل��ك(  ال�سناعية 

ل��ل�����س��ن��اع��ة االردن����ي����ة وت��ك��ري�����س��ا ل��ق��ي��م ال��ع��م��ل 

واالإنتاج والتطور يف م�سرية ال�سناعة الوطنية، 

وايذانا بنه�سة تنموية اقت�سادية عمت خمتلف 

ثراه  اهلل  طيب  احل�سني  اراده��ا  اململكة  مناطق 

ابن  الثاين  عبداهلل  املعزز  امللك  جالة  وقادها 

احل�سني حفظه اهلل.

    واأكدت �سركة املدن ال�سناعية االأردنية يف 

مبنا�سبة  اململكة  احتفاالت  خ�سم  ويف  اأن��ه  بيان 

ع��ي��د االإ���س��ت��ق��ال ال��ت��ي ت��ت��زام��ن ه���ذا ال��ع��ام مع 

احتفاالت اململكة اي�سا مبئوية الدولة االأردنية 

باملئوية  للدخول  ت�ستعد  ال�سناعية  مدنها  فاإن 

املتوا�سل  والبناء  االإجن��ازات  من  بباقة  الثانية 

يف جمال ان�ساء وادارة وت�سويق املدن ال�سناعية 

الواعدة  االأردنية  ال�سناعة  واحت�سان  االأردنية 

االردنية اىل خمتلف  االأر�س  انطلقت من  التي 

العاملة  ال�سناعية  املدن  اإن  مبينة  العامل،  بقاع 

يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ���س��ّك��ل��ت ���س��روح��ا 

وفخاره  االإ�ستقال  معاين  ج�ّسدت  اقت�سادية 

ب���اجن���ازات���ه���ا امل���ت���ع���ددة وا���س��ه��ام��ات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة يف دع����م ورف����د االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، 

فكانت عند ح�سن ظن الها�سميني الذي هم بناة 

االإ�ستقال ورعاته على مر االأزمنة والع�سور.

لل�سركة عمر جويعد  العام  املدير  وج��دد      

ال�سناعية  امل���دن  حققته  مب��ا  واع���ت���زازه  ف��خ��ره 

ال��وط��ن��ي عرب  االردن��ي��ة ع��ل��ى �سعيد االق��ت�����س��اد 

ا����س���ت���ق���ط���اب ا����س���ت���ث���م���ارات ن���وع���ي���ة يف خم��ت��ل��ف 

م��ن فر�س  االآالف  وف���رت  االن��ت��اج��ي��ة  امل��ج��االت 

يف  دوره����ا  ع��ن  ف�����س��ا  االردين  لل�سباب  ال��ع��م��ل 

التنمية  م��ك��ا���س��ب  وت���وزي���ع  امل��ح��اف��ظ��ات  ت��ن��م��ي��ة 

ال�����س��ادرات  ارق���ام  على  املتعاظمة  وانعكا�ساتها 

ال��وط��ن��ي��ة وال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج��م��ايل وال��ت��ي مل 

املظفرة  الها�سمية  القيادة  رعاية  ل��وال  تتحقق 

منوذجا  االأردن  من  وجعلت  العامل  جابت  التي 

ي��ح��ت��ذى ي��ن دول امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل يف جم��ال 

وادارة  وت���ط���وي���را  ان�������س���اءا  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل�����دن 

ت�ستقي  ال��دول  من  العديد  جعل  مما  وت�سويقا، 

ال�سناعية  املدن  جمال  يف  االأردنية  اخلربة  من 

االردنية.

اإن ذكرى االإ�ستقال تعترب      وقال جويعد 

للعطاء  ورمزا  دافعا  االردنية  ال�سناعية  للمدن 

واالإنتاج والبناء يف دولة الها�سميني الذين كانوا 

مر  على  ورع��ات��ه  االإ�ستقال  بناة  ه��م  زال��و  وم��ا 

االأزمنة والع�سور، فما من عام مير اال وي�سهد 

املزيد من التقدم والنه�سة يف خمتلف املجاالت 

خا�سة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل���دن  �سعيد  وع��ل��ى  ع��ام��ة، 

يج�سد  وطنيا  اقت�ساديا  �سرحا  ا�سحت  ال��ت��ي 

ا�سهامات  ان  مبينا  وفخاره،  اال�ستقال  معاين 

اال�ستقال  م��ع��اين  ت��ع��زي��ز  يف  ال�سناعية  امل���دن 

اخلطط  و�سع  اىل  فانربت  متعددة  وجت�سيدها 

ال��رام��ي��ة اىل جت��ذي��ر هوية  واالإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

ا�سبح  الذي  االردين  واملنتج  الوطنية  ال�سناعة 

اليوم مناف�سا حمليا وعربيا ودوليا عرب توفري 

ك��اف��ة م�����س��ب��ب��ات جن���اح ال��ع��م��ل اال���س��ت��ث��م��اري يف 

مدنها ال�سناعية والت�سهيل على امل�ستثمرين يف 

لت�سكل  العقبات  كافة  الظروف وجتاوز  خمتلف 

االأكرب لهذه  االردنية احلا�سن  ال�سناعية  املدن 

االإ�ستثمارات والتي جتاوز عددها اليوم ما يزيد 

840 �سركة �سناعية. عن 

ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل������دن  ان  وك�������س���ف ج���وي���ع���د      

عبداهلل  امل��ل��ك  ح��ال��ة  عهد  يف  �سهدت  االردن��ي��ة 

�سعيد  على  تقدما  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين 

ال��ت��و���س��ع االف���ق���ي وال���ع���ام���ودي يف ان�����س��اء امل���دن 

ال�سناعية  لا�ستثمارات  امل�ستقطبة  ال�سناعية 

اح��داث  على  والعاملة  العمل  لفر�س  وامل��وف��رة 

ن��ه�����س��ة ت��ن��م��وي��ة مب��خ��ت��ل��ف ج��وان��ب��ه��ا يف ام��اك��ن 

املدن، فمن مدينتني �سناعيتني يف  انت�سار هذه 

�سحاب واربد عام 1999 اىل ع�سرة مدن �سناعية 

اململكة  وم��دن  مناطق  خمتلف  عمت   2020 ع��ام 

ت��وج��ي��ه م��ل��ك��ي ودع����م ح��ك��وم��ي منقطع  يف ظ��ل 

وا�ستقطاب  واالإن���ت���اج  ال��ع��م��ل  مل��وا���س��ل��ة  ال��ن��ظ��ري 

اال���س��ت��ث��م��ارات وت���وف���ري امل���ن���اخ االم����ن ل��ه��ا عرب 

الناظمة  والت�سريعات  القوانني  من  املزيد  �سن 

اجلهات  خمتلف  م��ع  بالتعاون  عملها  لت�سهيل 

واخلا�سة. الر�سمية 

ال�سناعية  ال�سركات  ع��دد  اأن  جويعد  وب��ني 

العام  نهاية  حتى  ال�سناعية  امل���دن  خمتلف  يف 

ا�ستثمار  بحجم  �سناعية  �سركة   850 بلغ   2020

الف  قرابة )65(  وفرت  دينار  مليون   )2971,7(

ال�سنوية  �سادراتها  ت�سدر  حيث  عمل.  فر�سة 

5ر1 م��ل��ي��ار دي��ن��ار، وا���س��اف جويعد  الأك���ر م��ن 

40 باملئة  اأن  اال�ستثمارات املحلية ت�ستحوذ على 

م���ن اج���م���ايل امل�����س��روع��ات امل��ق��ام��ة داخ����ل امل���دن 

ال�����س��ن��اع��ي��ة واال���س��ت��ث��م��ارات االأج��ن��ب��ي��ة ع��ل��ى 17 

م�سروعات  والباقي  باملئة   16 والعربية  باملئة، 

م�سرتكة.

والتي  العاملة  ال�سناعية  امل��دن  ان  يذكر      

ت��ت��ب��ع ل��ل�����س��رك��ة ت��ق��ع يف ك���ل م���ن ���س��ح��اب وارب���د 

يجري  فيما  واملوقر   واملفرق  والعقبة  والكرك 

عملها  �ستبا�سر  ج��دي��دة  �سناعية  م��دن  جتهيز 

قريبا يف كل من ال�سلط والطفيلة وماأدبا.

االنباط-عمان

اك����دت ج��م��ع��ي��ة ���س��رك��ات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 

قطاعا  يعترب  القطاع  ›انتاج‹ ان  واالت�ساالت 

دون  االأخرى  القطاعات  لكافة  رئي�سيا  ممكننا 

اال�ستغناء  ميكن  ال  ان��ه  اث��ب��ت  حيث  ا�ستثناء، 

عنه وخا�سة خال وبعد جائحة الكورونا.

ب�سركات  اع��ت��زازه��ا  ع��ن  اجلمعية  واأع��رب��ت 

االأردن��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  االت�����س��االت 

�سغرية  اأو  متو�سطة  اأو  كبرية  كانت  – �سواء 
التحول  تعزيز  يف  الكبري  لدورها   - نا�سئة  اأو 

ال��ق��ط��اع��ات، مم��ا ي�ساهم يف  ك��اف��ة  ال��رق��م��ي يف 

يف  العاملة  للجهات  والفعالية  الكفاءة  حتقيق 

القطاعات االأخرى.

اك��دت اجلمعية فخرها  ذل��ك،  ع��ن  وع���اوة 

طيبة  ب�سمعة  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع  ب�����س��رك��ات 

ت��ث��ب��ت ج��دارت��ه��ا يف االأ����س���واق  اأن  وا���س��ت��ط��اع��ت 

���س��ادرات  اأ�سبحت  حيث  وال��ع��امل��ي��ة  االإقليمية 

40 دولة يف العامل  اأكر من  القطاع ت�سل اىل 

وت���ن���اف�������س ال���ع���دي���د م���ن ن���ظ���رائ���ه���ا يف ال����دول 

االأخرى.

على  الدائم  حر�سها  على  اجلمعية  واأك��دت 

ملا فيه  ت�ساركي مع كافة اجلهات  ب�سكل  العمل 

القطاع. �سركات  م�سلحة 

امل���دي���ري���ن يف جمعية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وق�����ال 

القطاع  ان  ح��وام��دة،  ب�سار  الدكتور  ›انتاج‹ 
والعقبات،  التحديات  ام��ام  ال��وق��وف  ا�ستطاع 

واق��ت��دار خال  ك��ف��اءة  بكل  وا���س��ل عمله  حيث 

ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، ن��ظ��را ل��ل��ج��اه��زي��ة وال��ب��ن��ي��ة 

خال  القطاع  �سركات  وفرتها  التي  التحتية 

املا�سية. ال�سنوات 

كمظلة  اجل��م��ع��ي��ة  دور  ان  ح���وام���دة  وب����ني 

ل��ق��ط��اع االت�������س���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

ال�سركات  جت��اه  بواجباتها  القيام  م��ن  مكنها 

االأع��م��ال  ري��ادة  ومنظومة  والقطاع  االأع�����س��اء 

التاأييد مع  اأن�سطة ح�سد  خال اجلائحة عرب 

اأ�سحاب القرار واجلهات املعنية يف احلكومة يف 

ال�سركات وم�ساحلها. �سبيل دعم 

ال��ت��ي  امل�����ب�����ادرات  ال���ع���دي���د م���ن  اإىل  ول���ف���ت 

النا�سئة  ال�سركات  اأطلقتها ›انتاج‹ مع جمل�س 

ال  امل����ث����ال  ���س��ب��ي��ل  ع���ل���ى   »StartupsJo«

 ,»TechAID« الوطنية  املبادرة  احل�سر:  

ال�سركات  من  كبري  عدد  بدعم  �ساهمت  والتي 

االإبتكار  على  مبنية  فكرية  ملكية  لديها  التي 

والتحول  ك��ورون��ا  جائحة  مواجهة  يف  ت�ساهم 

النا�سئة،  ال�سركات  خريطة  ودرا�سة  الرقمي، 

والتي تعترب خطوة  رئي�سية لبيان حجم قطاع 

االأردن  يف  النا�سئة  وال�سركات  االأع��م��ال  ري��ادة 

التي  القطاعات  يف  ال�سركات  هذه  وت�سنيفات 

ت��ع��م��ل ف��ي��ه��ا مم��ا مي��ك��ن ح��ا���س��ن��ات وم�����س��رع��ات 

االأع����م����ال واجل���ه���ات ال���داع���م���ة وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

وغ����ريه����م م����ن اجل����ه����ات الت����خ����اذ ال�����ق�����رارات 

والرياديني  النا�سئة  ال�سركات  لدعم  املنا�سبة 

يف اململكة.

اأعمال  حا�سة  اأول  تاأ�سي�س  اإىل  وباالإ�سافة 

�سيتم  والتي  ال�سيرباين  االأم��ن  يف  متخ�س�سة 

ال��ق��ادم، وغ��ريه��ا من  ال�سهر  اإط��اق��ه��ا خ��ال 

والفعاليات. االأن�سطة 

امل�ساهمة  يف  انتاج  دور  اإىل  حوامدة  اأ�سار  و 

ال���رق���م���ي���ة  امل������ه������ارات  ت���اأ����س���ي�������س ج���م���ع���ي���ة  يف 

ب�����س��ك��ل  ���س��ت��ع��م��ل  وال���ت���ي   ،»DigiSkills«

م��ت��خ�����س�����س ل������ردم ال���ف���ج���وة ب����ني خم���رج���ات 

العمل وذلك ل�سمان  �سوق  التعليم ومتطلبات 

رف����د ����س���رك���ات ال���ق���ط���اع ب��خ��ري��ج��ني مي��ت��ل��ك��ون 

م���ه���ارات م��ت��م��ي��زة مت��ك��ن��ه��ا م���ن اال���س��ت��م��رار يف 

املناف�سة وتقدمي اجود اخلدمات.

للو�سول  ال�سركات  بدعم  يتعلق  ما  يف  اأم��ا 

ح��وام��دة عن خطط  االأ���س��واق، فقد ك�سف  اإىل 

ت�سمل  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل  يف  للجمعية  ع��م��ل 

اال���س��واق  حت��ري  يف  متخ�س�سة  من�سة  اإن�����س��اء 

اإن�سائها معنية  �سمن وحدة جاري العمل على 

ال�سركات للو�سول  يف تطوير االأعمال وتاأهيل 

اإىل اأكرب عدد من االأ�سواق. 

ن��ح��ت��ف��ل  االأردن  يف  ان���ن���ا  ح����وام����دة  واك������د 

75 وق��ط��اع االت�����س��االت  ب��ع��ي��د اال���س��ت��ق��ال ال 

وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات ي�����س��ج��ل جن���اح���ات 

يناف�س  ا���س��ب��ح  ال��ق��ط��اع  وان  خ��ا���س��ة  متتالية، 

���س��رك��ات  اأن  اإذ  امل��ن��ط��ق��ة  دول  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

ال��ق��ط��اع ل��ه��ا ب�����س��م��ات وا���س��ح��ة يف ك��ث��ري من 

الدول خ�سو�سا اخلليجية منها باالإ�سافة اإىل 

العراقي. ال�سوق 

ثابتة  بخطى  ي�سري  القطاع  ان  اىل  ولفت 

ن��ح��و ب��ل��وغ اع��ل��ى ال��ق��م��م، م�����س��ريا اىل اأه��م��ي��ة 

الرعاية احلكومية يف دعم القطاع، مثمنا دعم 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين وج��ه��ود وزارة 

ال�سراكة  تعزيز  والريادة يف  الرقمي  االقت�ساد 

اإىل  باالإ�سافة  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 

جميع اجلهات الداعمة وذات العاقة.

المدن الصناعية تكّرس قيم العمل واإلنتاج والتطور 
في ذكرى اإلستقالل

»انتاج«: قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ممكن رئيسي 
لكافة القطاعات األخرى

الطاقة والمعادن تفتتح 
نظام المراقبة االشعاعية في مطاري 

»الملكة علياء وعمان المدني«

طريق »مكهَرب« قد ينهي معضلة 
تؤرق صناعة السيارات الكهربائية

بعد قفزة 3%.. النفط يتدعم من 
انحسار التوقعات لتخمة إيرانية

االنباط-عمان

اف��ت��ت��ح رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي هيئة   

ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع ال���ط���اق���ة وامل����ع����ادن ال��دك��ت��ور 

ل��دى  ك��ن��دا  ���س��ف��رية  بح�سور  ال��ل��ب��ون  ح�سني 

اململكة دونيكا بوتي نظام املراقبة االإ�سعاعية 

يف م��ط��اري )امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال��دويل/ال�����س��ح��ن 

اجلوي( و)عمان املدين( املمول من احلكومة 

اململكة  قدرات  تعزيز  اتفاقية  الكندية �سمن 

يف جمال االمن النووي.

 واكد الدكتور اللبون يف ت�سريح �سحفي 

كلفته  البالغة  امل�سروع  اأهمية  االفتتاح  عقب 

اإج���راءات  تعزيز  يف  كندي  دوالر  مليون  5ر4 

تلوث  حل��االت  الت�سدي  يف  الرقابية  الهيئة 

وت��ه��ري��ب امل���واد ال��ن��ووي��ة واالإ���س��ع��اع��ي��ة ومنع 

دخول اي مواد م�سعة او نووية غري مرخ�سة 

اأو ملوثة اإ�سعاعيا بن�سب تفوق احلد امل�سموح 

ب���ه ومب���ا ي�����س��م��ن ���س��ح��ة و���س��ام��ة االإن�����س��ان 

والبيئة.

ت��ق��دم��ه احلكومة  ال���ذي  ب��ال��دع��م   واأ����س���اد 

االتفاقية  مب��وج��ب  وق����ال،  للهيئة  ال��ك��ن��دي��ة 

30 مليون  وق��ي��م��ت��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  امل��وق��ع��ة 

ك�سف  باأجهزة  اململكة  تزويد  كندي مت  دوالر 

ا�سعاعي يف كل من معرب وادي االردن )ج�سر 

ومعرب  امل��دورة  ومركز حدود  ال�سيخ ح�سني( 

ح�����س��ني  امل���ل���ك  ع���رب���ة وج�������س���ر  وادي  ج���ن���وب 

وم����ط����ار ع���م���ان امل������دين / ال�����س��ح��ن اجل����وي 

والركاب ومطار امللك ح�سني الدويل و مطار 

امللكة علياء الدويل / ال�سحن اجلوي.

 53 ب�   واأو�سح ان هذه املعابر مت تزويدها 

املركبات  لفح�س  ثابت  ا�سعاعي  ك�سف  جهاز 

اململكة واأج��ه��زة  ال��ق��ادم��ة وامل��غ��ادرة الأرا���س��ي 

نوع  على  للتعرف  حممولة  ا�سعاعي  ك�سف 

الثانوي  الفح�س  عمليات  يف  امل�سعة  النظائر 

ل��ل��م��رك��ب��ات وامل�����س��اف��ري��ن ب��االإ���س��اف��ة مل��ع��دات 

واج��ه��زة الإزال����ة ال��ت��ل��وث اال���س��ع��اع��ي وت��وف��ري 

اال���س��ع��اع  ن�سب  لقيا�س  متنقلني  خم��ت��ربي��ن 

يف اجلو.

ل��ل��ر���س��د  حم���ط���ة   16 ت���رك���ي���ب  مت  ك���م���ا   

19 حم���ط���ة م���ت���اح���ة يف  اال����س���ع���اع���ي ���س��م��ن 

الن�ساط  م�ستويات  ومراقبة  لقيا�س  اململكة 

االإ���س��ع��اع��ي يف ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة ع��ل��ى م���دار 

ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع  ال�����س��اع��ة الف��ت��ا اىل ان ه��ي��ئ��ة 

الطاقة واملعادن اجرت العام املا�سي بوا�سطة 

هذه التجهيزات اأكر من 5ر1 مليون فح�س 

اإ�سعاعي يف جميع املنافذ احلدودية.

  واك����د ال���دك���ت���ور ال��ل��ب��ون اأه��م��ي��ة ال����دور 

املنافذ  على  الهيئة  متار�سه  ال��ذي  ال��رق��اب��ي 

العاملة على  ك��وادره��ا  احل��دودي��ة من خ��ال 

88 ب���واب���ة ك�����س��ف اإ���س��ع��اع��ي واأرب������ع م��رك��ب��ات 

امل��ن��اف��ذ  ت��غ��ط��ي  اال���س��ع��اع��ي  للك�سف  متنقلة 

احل���دودي���ة ال���ربي���ة وال��ب��ح��ري��ة واجل���وي���ة يف 

امل��م��ل��ك��ة وج��م��ي��ع��ه��ا م�����زودة ب��اأج��ه��زة ح��دي��ث��ة 

ن�سب  مل��راق��ب��ة   - ومتنقلة  -ث��اب��ت��ة  وم��ت��ط��ورة 

للن�سب  جتاوزها  عدم  من  والتحقق  االإ�سعاع 

بها. امل�سموح 

اأجهزة الك�سف اال�سعاعي   وقال ان جميع 

يف امل���ن���اف���ذ مت رب��ط��ه��ا م���ع م���رك���ز امل��راق��ب��ة 

وال����ط����وارئ يف ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ل ع��ل��ى م���دار 

ال�ساعة.

اململكة  ل��دى  الكندية  ال�سفرية  وا���س��ادت 

يف  امل�ساهمة  يف  الهيئة  بجهود  بوتي  دونيكا 

الدعم  اأهمية  م��وؤك��دة  االردن،  واأم��ن  حماية 

على  وا�ستمل  الكندي  اجلانب  يقدمه  ال��ذي 

تركيب اأجهزة يف املنافذ احلدودية ملنع دخول 

ب��ه��ا، حلماية  امل�����س��رح  امل�����س��ع��ة او غ��ري  امل����واد 

احلدود واملطارات. 

 واأك�����دت ال�����س��ف��رية ب��وت��ي دع���م احل��ك��وم��ة 

الكندية لاردن يف هذا املجال.

  ي��ذك��ر ان ق���ان���ون ال���وق���اي���ة اال���س��ع��اع��ي��ة 

واالأمان واالأمن النووي اناط بالهيئة مهمة 

وال��ن��ووي  االإ�سعاعي  القطاع  ورق��اب��ة  تنظيم 

يف امل��م��ل��ك��ة ال�����ذي ي�����س��م��ل م���راق���ب���ة امل��ن��اف��ذ 

احل���دودي���ة وف��ح�����س ال�����س��ح��ن��ات ���س��واء كانت 

الرتانزيت  او  الت�سدير  او  اال�سترياد  بق�سد 

او اعادة الت�سدير عرب االأرا�سي االأردنية من 

املنبعثة  اال�سعاع  ن�سب  ومتابعة  ر�سد  خال 

او  القادمة  املركبات  املحملة يف  الب�سائع  من 

املغادرة، كما يتم فح�س االأمتعة وامل�سافرين 

يف املنافذ احلدودية اجلوية )املطارات(.

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي يجب 

حول  ال�سائقني  نقل  �سبيل  يف  عليها  التغلب 

العامل بالكامل اإىل ال�سيارات الكهربائية.

من  واحدة  لل�سحن  التحتية  البنية  ومتثل 

اأكرب التحديات، حيث يتعني بناء اأجهزة �سحن 

�سيارة كهربائية  كافية لدعم كل �سخ�س لديه 

ف��اإن  احل���ال،  ه��و  وكما  ال�سحن.  �سرعة  وزي���ادة 

الكهربائية  ال�سيارات  لبع�س  الكامل  ال�سحن 

�ساعات. ي�ستغرق 

ي�����رى ال���ع���دي���د م����ن ����س���ان���ع���ي ال�������س���ي���ارات 

وال���ب���اح���ث���ني اإم���ك���ان���ي���ة ال�������س���ح���ن امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 

�سريعة،  با�ستخدام طرق  الكهربائية  لل�سيارات 

اأث��ن��اء  الكهربائية  ال�����س��ي��ارة  �سحن  على  ق���ادرة 

قيادتها.

ي��ب��دو وك���اأن���ه خ��ي��ال  اأن ه���ذا ق���د  ويف ح���ني 

على  للح�سول  م�ستعدة  اإيطاليا  اأن  اإال  علمي، 

ال�سيارات  ل�سحن  ال�سريعة  الطرق  ه��ذه  اأوىل 

ام��ت��داد  على  افتتاحها  يتم  ال��ت��ي  الكهربائية، 

اإيطاليا، ومت تطوير النظام  الطريق يف �سمال 

 ElectReon ت�����س��م��ى  ����س���رك���ة  ق���ب���ل  م����ن 

ال�����س��ح��ن  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة   Wireless
الكهربائية. لل�سيارات  اال�ستقرائي 

ال�سركة  طورتها  التي  التكنولوجيا  ت�سمح 

اأثناء  الكهربائية  ال�سيارات  بطاريات  ب�سحن 

ق���ي���ادة ال�����س��ي��ارة، ع��ل��ى ط���ول ال���ط���رق امل�����س��ي��دة 

ا، مع وجود معدات كهربائية مدجمة  خ�سي�سً

يف الداخل.

ل��ل��ن��ظ��ام يف  االأول  االخ���ت���ب���ار  اإج������راء  وي��ت��م 

الطريق  م��ن  كيلومرت  ام��ت��داد  ع��ل��ى  اإي��ط��ال��ي��ا 

ال�سريع املمتد بني ميانو وبري�سيا.

وت����دم����ج ال�������س���رك���ة ت��ق��ن��ي��ت��ه��ا ال��ا���س��ل��ك��ي��ة 

وحافلة   Stellantis من  �سيارتني  ل�سحن 

م�سروع  من  كجزء  القيادة،  اأثناء   IVECO
.Arena of the Future

غري  ال�سحن  اإظ��ه��ار  اإىل  امل�����س��روع  وي��ه��دف 

الكهربائية  املركبات  من  ملجموعة  التام�سي 

والطرق  ال�سريعة،  الطرق  عرب  قيادتها  اأثناء 

الكربون  الإزال��ة  حمتمل  كم�سار  الر�سوم،  ذات 

من اأنظمة النقل على طول ممرات النقل عرب 

ال�سريعة. الطرق 

 ElectReon Wireless وت���ق���وم 

ب���ب���ن���اء ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ت��و���س��ع��ة ال��ط��ري��ق 

ت��رك��ي��ب م��ل��ف��ات نحا�سية  ال�����س��ري��ع، م��ن خ��ال 

االأ�سفلت. اأ�سفل 

امللفات ال�سلكًيا  الطاقة من هذه  نقل  ويتم 

اأث���ن���اء حت��رك��ه��ا عرب  ال�����س��ي��ارة  ب���ط���اري���ات  اإىل 

املغناطي�سي. با�ستخدام احلث  الطريق، 

حتكم  وح��دة  وج��ود  ال�سحن  نظام  ويتطلب 

املثبت  اال�ستقبال  وجهاز  الطريق،  جانب  على 

يف هيكل كل مركبة م�ساركة يف التجربة.

املغلق  ال��دائ��ري  الطريق  ه��ذا  على  وُيطلق 

اأو   Arena of the Future ا����س���م 

Arena del Futuro باللغة االإيطالية، 
 Chiari م���ن خم����رج  ب���ال���ق���رب  ي��ق��ع  ال�����ذي 

بعد  على   ،A35 ال�سريع  للطريق   Ovest
50 كيلومرتا من مدينة ميانو. نحو 

ال��ط��ري��ق  ي�����س��ح��ن ه����ذا  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 

امل��رك��ب��ات امل�����س��ارك��ة يف االخ��ت��ب��ار، ���س��واء اأث��ن��اء 

احلركة اأو اأثناء الثبات.

ذل��ك  ي��ع��ن��ي  ف��ق��د  ال��ت��ج��رب��ة،  واإذا جن��ح��ت 

الكهربائية،  ال�سحن  حم��ط��ات  م��ن  اأق��ل  ع���دًدا 

الكهربائية  املركبات  الإيقاف  احلاجة  وتقليل 

امل�ستقبل. ل�سحنها يف  وتو�سيلها 

امل��م��ك��ن جت��ه��ي��ز جميع  م���ن  ك����ان  ويف ح����ال 

التقنية، يف وقت ما يف  الرئي�سية بهذه  الطرق 

�سحن  انتظار  نهاية  ذلك  يعني  فقد  امل�ستقبل، 

الكهربائية. ال�سيارة 

ا الق�ساء  وقد يعني الطريق »املكهرب« اأي�سً

ع��ل��ى امل�����س��ك��ل��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف اع��ت��م��اد امل��رك��ب��ات 

الكهربائية يف جميع اأنحاء العامل.

لندن - رويرتز

ال��ث��اث��اء،  اأ���س��ع��ار النفط ام�����س  ت��راج��ع��ت 

اأ�سبوع  اأعلى م�ستوياتها يف  لكنها ظلت قرب 

اجل��ل�����س��ة  3% يف  م���ن  اأك�����ر  ق���ف���زت  اأن  ب��ع��د 

امل�ستثمرين  ت��وق��ع��ات  ان��ح�����س��ار  م��ع  ال�����س��اب��ق 

اإىل  النفطية  اإي��ران  ل�سادرات  مبكرة  لعودة 

اأ�سواق اخلام العاملية.

نزلت العقود االآجلة خلام برنت 30 �سنتا 

للربميل  دوالر   68.16 اإىل   %0.4 يعادل  مبا 

بحلول ال�ساعة 1004 بتوقيت غرينت�س، بعد 

عقود  وهبطت  االثنني.  اأم�س   %3 قفزت  اأن 

اخل���ام االأم���ريك���ي غ���رب ت��ك�����س��ا���س ال��و���س��ي��ط 

دوالر   65.63 ل��ت�����س��ج��ل   %0.6 اأو  ���س��ن��ت��ا   42

اجلل�سة  يف   %3.9 �سعودها  بعد  للربميل، 

ال�سابقة.

وم���ن امل��ق��رر ا���س��ت��ئ��ن��اف امل��ف��او���س��ات غري 

امل��ب��ا���س��رة ب���ني ال����والي����ات امل��ت��ح��دة واإي�����ران 

حظوظ  ان��ت��ع�����س��ت  االأ���س��ب��وع.  ه���ذا  فيينا  يف 

والوكالة  ط��ه��ران  م��ددت  اأن  بعد  امل��ح��ادث��ات 

ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة ات���ف���اق م��راق��ب��ة 

للربنامج النووي االإيراين.

ك��ان وزي��ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي اأن��ت��وين 

بلينكن قال اإن الواليات املتحدة غري متاأكدة 

التزاماتها  اإىل  �ستمتثل  اإيران  كانت  اإن  بعد 

النووية مبا ي�سمح برفع العقوبات حتى مع 

اإحراز تقدم يف املحادثات اجلارية.

اأن  وقال كومرت�س بنك يف مذكرة »يبدو 

ال�سوق مل تعد تتوقع عودة االتفاق النووي 

امل�ستقبل  يف  واإي���ران  املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني 

ال��ق��ري��ب، وب��ال��ت��ايل ع���ودة ����س���ادرات النفط 

االإيرانية �سريعا اإىل ال�سوق العاملية.«

العربية-وكاالت

ب��ل��غ��ت االأ����س���ه���م االأوروب�����ي�����ة م�����س��ت��وي��ات 

اإذ ���س��ادت  غ���ري م�����س��ب��وق��ة ام�����س ال���ث���اث���اء، 

خلفية  على  التفاوؤل  من  حالة  امل�ستثمرين 

جمعت  دوالر  مليار  بقيمة  ا�ستحواذ  �سفقة 

ب���ني اث���ن���ني م���ن اأك�����رب م���ط���وري ال���ع���ق���ارات 

ب�ساأن  امل��خ��اوف  ه���داأت  وتعليقات  اأمل��ان��ي��ا  يف 

الت�سخم.

االأوروب����ي   600 �ستوك�س  امل��وؤ���س��ر  و���س��ع��د 

0.3% اإىل 446.44 نقطة، وهو اأعلى م�ستوى 

ل��ه ع��ل��ى االإط�����اق. وجت����اوز امل��وؤ���س��ر ذروت���ه 

امل�سجلة يف اأوائل مايو/ اأيار عند 446.19.

 ،%0.8 امل��وؤ���س��ر داك�������س االأمل�����اين  وارت���ف���ع 

بعد  مرتفعا  قيا�سيا  م�ستوى  اأي�سا  م�سجا 

وذل���ك بدعم  اأ���س��ب��وع ط��وي��ل��ة،  ن��ه��اي��ة  عطلة 

اأنباء عن اأن

اأوروبا  يف  �سكنية  عقارات  جمموعة  اأكرب 

ف���ون���وف���ي���ا واف���ق���ت ع���ل���ى اال����س���ت���ح���واذ ع��ل��ى 

 18 دويت�سه فونني مقابل حوايل  مناف�ستها 

مليار يورو )22 مليار دوالر(.

 ،%15.7 ف��ون��ني  ���س��ه��م دوي��ت�����س��ه  وارت���ف���ع 

وارتفع   .%6.2 فونوفيا  �سهم  تراجع  بينما 

اأوروب���ا  ال��ع��ق��ارات االأو���س��ع نطاقا يف  م��وؤ���س��ر 

.%0.8

1% بعد  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأ���س��ه��م  وارت��ف��ع��ت 

خال  �سرتيت  وول  يف  نظرياتها  قفزت  اأن 

ال��ل��ي��ل ب�����س��ب��ب ت��اأك��ي��د ج��دي��د م��ن م�����س��وؤويل 

عدم  على  االأم��ريك��ي  االحت��ادي  االحتياطي 

اإحداث تغيري على تي�سري ال�سيا�سة.

صفقة بمليار دوالر تصعد بالسوق األلمانية وتقود أسهم 
أوروبا لمستوى قياسي



الدويل
90 الأربعاء  26/ 5 / 2021 

اإجت��اه فل�سطني يف اجتماعات )جمل�س  ال��دويل  احِل���راك  ال�سعبية  ال�سني   تزعمت جمهورية 

الأمن الدويل(، الذي تتوىل ال�سني الرئا�سة الدورية له هذا ال�سهر. كذلك، اأبرز املندوب ال�سيني 

يف املجل�س جدول الأعمال اخلا�س بفل�سطني، وكّثفت بالده جهودها ون�سالها مل�ساعدة وم�ساندة 

فل�سطني، ف�سهد العمَالمَ الختالف اجلذري ما بني املوقفني ال�سيني والأمريكي، وتبنّي اأن بكني 

ر مواقف ال��دول الغربية التي �سبق  ُينمَا�سِ تنتهج نهًجا خمتلًفا جذرًيا عن النهج الأمريكي الذي 

وا�ستعمرت منطقتنا العربية ردًحا طوياًل واأدمتها ونهبت خرياتها، وبالتايل ل تريد حاًل �ساماًل 

لق�سية فل�سطني. 

اِك�ًسا متاًما للمواقف الأمريكية امل�سطّفة يف   املوقف ال�سيني ال�سلب املُنمَا�سر لفل�سطني بمَامَنمَ ُمعمَ

�سف الحتالل ال�سهيوين، اإذ زادت وا�سنطن الو�سع يف فل�سطني واملنطقة العربية تعقيًدا باإمدادها 

دويلة الحتالل باملزيِد من الأ�سلحة املتطورة للقتل اجلماعي للفل�سطينيني، وكان هذا الأمر اجللل 

مبثابة اإعالن ا�ستعماري وا�سح من )العم �سام( للدول العربية ول�سان حاله يقول، ال�سالح موّجه اإىل 

�سدوركم جميًعا، ولي�س �سوب فل�سطني لوحدها!

 نعود قلياًل اإىل ال��وراء لُندرك التوجهات احلقيقية للغرب بالتعاون مع النظام ال�سهيوين يف 

الإ�سرار على اأجها�س كل املبادرات ال�سلمية، كما كان الأمر يف عام 2017، ِحيال خطة الرئي�س ال�سيني 

�سي جني بينغ املكونة من اأربع نقاط حلل الق�سية الفل�سطينية، وهو ما اأكد اأنذاك، ويوؤكد اليوم 

ا ب�سورة وا�سحة وقطعية، اأن وا�سنطن و )تل اأبيب( تعمالن على اإجها�س كل املبادات ال�سلمية  اأي�سً

علينا،  اأبدية  هيمنة  لفر�س  م�سعى  يف  يف املنطقة ما ل تكن من األفها اإىل يائها “اأمريكية قح”، 

ولإبعاد القوى الكربى الأخرى كال�سني ورو�سيا عن منطقتنا العربية التي يمَعتربها الغرب الأكرث 

اإ�سرتاتيجية واأهمية مركزية له، مع التاأكيد اأن �سيا�سات الأنظمة الغربية؛ الإ�ستعمارية التقليدية؛ 

ل تريد يف الواقع ن�سر ال�سالم ال�سامل والناجز يف منطقتنا التي يمَعتربها هذا الغرب حكًرا له وحده 

فهو ل ياأخذ بالعتبار �سيادتنا الوطنية ول راأي وتوجه �سعوبنا وقادتنا، لأن التطور واْزِدهار

 بلداننا العربية �سُي�سعف مركزية الغرب �سيا�سًيا واقت�سادًيا وع�سكرًيا يف منطقتنا، فن�سبح ًندا 

ن�سًطا له.

 لقد عّمت العال العربي موؤخًرا موجة من ال�سخط والغ�سب ال�سديدين �سد وا�سنطن لتعطيلها 

عن �سابق اإ�سدار وتر�سد اإ�سدار بيان ر�سمي عن جمل�س الأمن يدعو اإىل وقف اإطالق النار من جهة، 

وهو ما اأكد باملقابل؛ من جهة اأخرى؛ اأن ال�سني دولة كربى بامتياز �سيا�سًيا وع�سكرًيا، واقت�سادًيا 

مناطق  يف  والأخالقية  الإن�سانية  امل�سوؤولية  تتحمل  نراها  لذا  الب�سيطة،  وجه  على  الأوىل  وهي 

ال�سراع يف الكرة الأر�سية، وجتتهد لن�سر ال�سالم بني الأمم والقوميات والأعراق لتنميتها وتعظيم 

مكانتها مادًيا وروحًيا لت�سّكل جميًعا ا�سطفاًفا �سلمًيا ل�سالح اآمان الب�سرية وجمتمع امل�سري الواحد، 

وهو ما ين�سجم مع اأهداف هيئة الأمم املتحدة.

 وقوف اأمريكا مبواجهة ال�سالم ال�سامل يف فل�سطني ومنطقتنا، يوّلد اإدانة اأخالقية و�سيا�سية 

اتخاذ موقف م�سوؤول وعادل  ق��ادرة على  وا�سنطن غري  اأن  الأمريكي، ويك�سف عن  للنظام  عاملية 

كاملوقف ال�سيني الذي اجتذب العرب وتاأييدهم لل�سني ما �سُيمّكنهم الِبناء عليه لحقاً لتخليق 

التوازن املن�سود يف املحافل الدولية اإزاء الق�سايا العربية، ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية.

 املوقف ال�سلبي الأخري لالإدارة الأمريكية مبا يت�سل بق�سية فل�سطني وا�سطفافها اإىل جانب 

الوح�سية ال�سهيونية، يك�سف عن ت�سارع تاأثري ال�سني يف منطقتنا العربية وعليها، وتكري�س التالقي 

املتوازن  واحل��ل  الفل�سطينية  الق�سية  يتبّنون  الذين  وال�سينيني  العرب  بني  وامل�سالح  للمبادىء 

لها. ويبدو، اأن ال�سني �ستفوز باملركز الأول عربًيا و�سيتم تكري�س هذه املكانة على خلفية ال�سلبية 

والالاأُبالية الأمريكية املطلقة مبا يخ�س �سهدائنا وجرحانا ولجئينا وحقوقنا. بكني ت�سعى لتعميق 

عالقاتها بالعرب وامل�سلمني وعددهم يفوق بعدة مئات من املاليني امللياري مواطن عاملي، بهدف 

امل�ساركة يف رد وجلم الهجوم الإعالمي والثقايف وال�سيا�سي الأمريكي والغربي الكبري على ال�سني 

املجتمعات  من  ال�ساحقة  الغالبية  وجُتمع  ال�سينيني،  امل�سلمني  ب�ساأن  بخا�سة  حقائقها،  وت�سويه 

العربية والإ�سالمية على �سرورة التحالف مع الإدارة احلكومية ال�سينية، وتو�سيع عالقاتها حتى 

الجتماعية منها مع ال�سني وال�سينيني.

 قريًبا �سرنى اأدواًرا �سينية عاملية ناجحة يف حل الق�سايا الدولية العالقة بني البلدان وال�سعوب 

ودعًما �سينًيا لها، بعيًدا عن الفيتو الأمريكي يف جمل�س الأم��ن، ما �سُيحدد م�سري الدبلوما�سية 

الأمريكية على �سعيد العال. واليوم نلم�س كذلك وجود توجه �سيني بدور عاملي ن�سط �سيمَفر�س 

توازًنا مع الوليات املتحدة التي بداأت بالفول حتى يف املجال الكوين خارج الكرة الأر�سية، �سّيما يف 

ال�ستغالت ال�سينية بالتطوير املتوا�سل للتكنولوجيا الرفيعة، وتعدين الكويكبات.

*رئي�س الحتاد الدويل لل�سحفيني والإعالميني والكّتاب العرب اأ�سدقاء وحلفاء ال�سني.

األكاديمي مروان سوداح

)شي( و فلسطين.. 
المنهج والموقف عقائدي

االنباط-وكاالت

500 دمي���ق���راط���ي ع��ل��ى  اأك�����رث م���ن  وق����ع 

ر���س��ال��ة ت��ط��ال��ب ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي ببذل 

الفل�سطيني  الإن�سان  حقوق  حلماية  املزيد 

وحم���ا����س���ب���ة اإ����س���رائ���ي���ل ع���ل���ى ال����ع����دد غ��ري 

املتنا�سب للقتلى خالل الت�سعيد الأخري

التي �سدرت  الر�سالة،  التوقيع على  ومت 

واملنظمني  املوظفني  قبل  من  الثنني،  يوم 

ال���ذي���ن ع��م��ل��وا يف م��ق��ر احل��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة 

الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  يف  ب��اي��دن،  ج��و  للرئي�س 

22 ولي��ة، مبا يف  الدميقراطي ويف  للحزب 

وي�سكون�سن  يف  امل��ت��اأرج��ح��ة  ال���ولي���ات  ذل���ك 

واأريزونا  ومي�سيغان  وجورجيا  وبن�سلفانيا 

وغريها

فل�سطينية  موظفة  حممد،  هبة  وقالت 

للحزب  الرقمي  التنظيم  ومديرة  اأمريكية 

دورة  خ��الل  وي�سكون�سن  يف  ال��دمي��ق��راط��ي 

بو�ست:  وا�سنطن  ل�سحيفة  بيان  يف   ،2020

اأن يفعل ما هو  “يجب على الرئي�س بايدن 
حملة  يف  ال��ن��ار  اإط����الق  “وقف  اأف�سل”. 

ال��ق�����س��ف الأخ������رية ه����ذا م���رح���ب ب����ه، لكن 

الفل�سطينيني م�ستمرة لأنه ل يكن  معاناة 

هناك وقف للح�سار الإ�سرائيلي لغزة، و�سم 

والعتقالت  الغربية،  ال�سفة  يف  الأرا���س��ي 

العرقي،  والتطهري  اجلماعية،  واملداهمات 

والح��ت��الل غ��ري ال��ق��ان��وين، و73 ع��ام��ا من 

الفل�سطينيني” امللكية من  انتزاع 

وب��ي��ن��م��ا ت�����س��ي��د ال��ر���س��ال��ة ب��ج��ه��ود ب��اي��دن 

يدعو  م��وؤق��ت،  ���س��الم  يف  للتو�سط  الأخ����رية 

احل��ك��وم��ة  م��ط��ال��ب��ة  اإىل  الإدارة  امل��وق��ع��ون 

ال�ستيطاين  التو�سع  ب��اإن��ه��اء  الإ�سرائيلية 

يف ال�سفة الغربية، والن�سمام اإىل احللفاء 

ال���دول���ي���ني يف ال�����س��غ��ط م����ن اأج������ل اإن���ه���اء 

ال��دويل،  للقانون  الإ�سرائيلية  النتهاكات 

وال�سماح باإجراءات اإن�سانية يف غزة لت�سهيل 

حق  “دعم  و  ال���ط���ارئ���ة  الإخ������الء  ع��م��ل��ي��ات 

الفل�سطينيني يف تقرير امل�سري”

موظف  وه��و  نيمان  اآراد  م��ات��ان  ب����دوره، 

اأمريكي اإ�سرائيلي وموؤلف م�سارك للر�سالة 

اأدان  اأري���زون���ا،  ولي���ة  يف  منظما  يعمل  ك��ان 

الأ���س��ل��ح��ة  ب���ي���ع  يف  ل����س���ت���م���راره���ا  الإدارة 

لإ�سرائيل، م�سريا اإىل بيع الأ�سلحة املقرتح 

بقيمة 735 مليون دولر والذي وافقت عليه 

اإدارة بايدن موؤخرا

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ا  اأم��ري��ك��ي��ا  “ب�سفتي  وق�����ال: 

ف���خ���ورا ب��امل�����س��اع��دة يف ان���ت���خ���اب ب���اي���دن يف 

اأري�����زون�����ا، اأ����س���ع���ر ب���ال���رع���ب م���ن ال��ك��اب��و���س 

ال���ي���وم���ي امل��ت��م��ث��ل يف الح����ت����الل وال��ف�����س��ل 

العن�سري”

“التقاع�س  اأن  ن���ي���م���ان  اأراد  واأ�����س����اف 

الأم��ري��ك��ي ع��ن ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق الإن�����س��ان 

وكل  الإ�سرائيلية،  احلكومة  ترتكبها  التي 

الأ�سلحة  ب��ي��ع  الإدارة  ت��وا���س��ل  بينما  ذل���ك 

اأو  اإ�سرائيل  لإ�سرائيل، ل ي�ساعد عائلتي يف 

يحافظ على �سالمتهم”

االنباط-وكاالت

اأق���دم���ت وح���دة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة خ��ا���س��ة من 

 25 ال��ث��الث��اء  ام�����س  فجر  “امل�ستعربني”، 
اأح��م��د  ال�����س��اب  ت�����س��ف��ي��ة  2021، ع��ل��ى  م��اي��و 

البرية  مبدينة  ال�سرايط  اأم  حي  يف  الفهد 

ب��ال�����س��ف��ة امل��ح��ت��ل��ة، حت���ت م���زاع���م اأن����ه من 

“املطاردين”
واأف����اد اأم���ني اأب���و رداح���ة م�����س��وؤول حركة 

فتح يف خميم الأمعري ل� “�سبكة قد�س” اأن 

لالحتالل  مطارداً  يكن  ل  الفهد  ال�سهيد 

ا�ستهدافه  اأعقاب  يف  زع��م  كما  الإ�سرائيلي 

امل�ستعربني  ق���وة  ق��ب��ل  م��ن  م��ب��ا���س��ر  ب�����س��ك��ل 

حلظة تواجده مع اأ�سدقائه

الفهد  ال�سهيد  اأن  رداح���ة  اأب���و  واأو����س���ح 

ه��و اأ���س��ري حم��رر وك���ان ي��ت��واج��د يف ح��ي اأم 

ال�����س��راي��ط مب��دي��ن��ة ال��ب��رية م��ع اأ���س��دق��ائ��ه 

اأن  الأمعري، مبيناً  اأنه يقطن خميم  حيث 

ال�سهيد واأ�سدقائه تغيبوا عن ال�سيارة مدة 

20 دقيقة من اأجل �سراء حلوى “الكنافة”

لل�سيارة  دخوله  “مبجرد  قائاًل:  واأردف 

مبا�سرة  ر�سا�سات  امل�ستعربني  قوة  اأطلقت 

ارتقى  حتى  ينزف  وتركته  جتاهه  وغ��ادرة 

ل  ال�سهيد  اأن  مبيناً  املكان”،  يف  ���س��ه��ي��داً 

�سالح  اأو حتى  ناريا�س  �سالحاً  يحمل  يكن 

اأبي�س حلظة تواجده يف املكان

اأن  “الرتجيحات  رداح������ة:  اأب����و  وت���اب���ع 

ال�ساب  بحق  ج��رت  ال��ت��ي  الت�سفية  عملية 

الفهد ل يكن هو املق�سود بها وكان الهدف 

اأكرث  اأخواله املطاردين لالحتالل منذ  هو 

حلركة  يتبعون  وجميعهم  تقريباً  عام  من 

فتح ويبحث الحتالل عنهم”

ال�����س��اب  ب��ح��ق  م���ا ج���رى  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ميداين  واإع��دام  ت�سفية  عملية  هي  الفهد 

اإطار القتل امليداين،  غري مربر ويندرج يف 

اأن ال�����س��اب ك���ان ي�����س��ت��ع��د لإمت���ام  م��و���س��ح��اً 

قبل  للغاية  قريب  وق��ٍت  يف  ال��زواج  مرا�سم 

اأن يرتقى �سهيداً اليوم بر�سا�س الحتالل

ممثل  رزق  خليل  اأف���اد  ذات���ه،  ال�سياق  يف 

العائلة ل� “�سبكة قد�س” اأن ما جرى بحق 

حقيقية  اإ�سرائيلية  ج��رمي��ة  العائلة  جن��ل 

من خالل اإعدامه ب�سكل ميداين

الآون����ة  يف  “الحتالل  رزق:  واأ�����س����اف 

الأخ��������رية ك���ث���ف م����ن ع���م���ل���ي���ات ال��ت�����س��ف��ي��ة 

حتت  الفل�سطينيني  ال�سبان  بحق  امليدانية 

م���زاع���م امل����ط����اردة واأن����ه����م م��ط��ل��وب��ني ول 

ج��غ��راف��ي��ة  ب��ق��ع��ة  ع��ل��ى  يقت�سر  الأم����ر  ي��ع��د 

الحتالل  خ�سارة  اأن  اإىل  م�سرياً  بعينها”، 

والنتفا�سة  غزة  يف  املقاومة  اأم��ام  الكبرية 

اجل��م��اه��ريي��ة ال���ك���ربى ج��ع��ل��ت الح���ت���الل 

الفل�سطيني  ال���دم  يف  ال��ت��وغ��ل  ن��ح��و  يتجه 

اأكرب ب�سكل 

االنباط-وكاالت

اأفاد نادي الأ�سري باأن �سلطات الحتالل 

اأمر   )155( ال�سفة  اأ���س��درت  الإ�سرائيلي 

فل�سطينيني،  اأ�سرى  بحق  اإدارّي،  اعتقال 

بداية  منذ  ج��دي��ًدا،  اأم��ًرا   )84( بينها  من 

اأيار/مايو اجلاري

واأو�سح النادي يف بيان، اأن هذه الن�سبة 

���س��ن��وات خ���الل ف��رتة  ت�سكل الأع��ل��ى م��ن��ذ 

اأّن غ��ال��ب��ي��ة ه���ذه الأوام����ر  وج���ي���زة، ح��ي��ث 

�سدرت مع ت�ساعد املواجهة الراهّنة

واأ�سار اإىل اأن �سلطات الحتالل وا�سلت 

ت��ن��ف��ي��ذ ح���م���الت اع���ت���ق���ال مم��ن��ه��ج��ة م��ن��ذ 

بداية هذا ال�سهر، طالت حّتى اليوم اأكرث 

اأجهزة  خاللها  نفذت  مواطن،   2400 من 

انتهاكات  املختلفة  مب�ستوياتها  الحتالل 

مبا  وع��ائ��الت��ه��م  املعتقلني  ب��ح��ّق  ج�سيمة 

فيها من تفا�سيل كثيفة حول العتداءات 

اأ�سكالها بكافة 

واع���ت���رب اأن ه���ذا ال��ت�����س��ع��ي��د م��وؤ���س��ر يف 

غ��اي��ة اخل���ط���ورة، وك��اف��ة امل��ع��ط��ي��ات ت�سري 

يف  م��ا���س��ي��ة  الح����ت����الل  ���س��ل��ط��ات  اأّن  اإىل 

على  الإداري  العتقال  �سيا�سة  ا�ستخدام 

خالله  م��ن  ت�ستهدف  حيث  وا���س��ع،  نطاق 

امل�����س��ت��وى  ل���ه دوّر ط��ل��ي��ع��ّي ع��ل��ى  ك���ل م���ن 

الجتماعّي واملعريّف وال�سيا�سّي يف ال�ساحة 

لفل�سطينية ا

�سلطات الحتالل تهدف عرب  اأن  وبني 

اأي  اإىل تقوي�س  �سيا�سة العتقال الإدارّي 

تقرير  �سبيل  يف  تغيري  اأو  مواجهة  حالة 

امل�سري

الح����ت����الل  ����س���ل���ط���ات  اأن  اإىل  ون��������وه 

ا����س���ت���خ���دم���ت ه������ذه ال�������س���ي���ا����س���ة وب�����س��ك��ل 

ال�سنوات الأوىل لالحتالل  مت�ساعد منذ 

وارت���ف���ع���ت اأع�������داد امل��ع��ت��ق��ل��ني الإداري�������ني 

الح����ت����الل  ع���ل���ى  الأوىل  ال�������س���ن���وات  يف 

ث���م ع���ادت   ،1977 ب��ع��د ع���ام  ان��خ��ف�����س  ث���م 

وع��ام   ،1987 ع��ام  انتفا�ستي  يف  ب��الرت��ف��اع 

بداية  فمع   2015 ع��ام  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،2000

جمدًدا  الحتالل  �سّعد  ال�سعبية(  )الهبة 

�سلطات  واأ�سدرت  الإدارّي،  العتقال  من 

اعتقال  اأم��ر   )1248( حينه  يف  الح��ت��الل 

اإدارّي

وط����ال����ب ن�������ادي الأ������س�����ري امل���وؤ����س�������س���ات 

الأمم  راأ���س��ه��ا،  وع��ل��ى  ال��دول��ي��ة  احلقوقية 

املتحدة، بالتدخل العاجل واجلدي لو�سع 

ال�سيا�سة حد لهذه 

اإىل ����س���رورة م��ق��اط��ع��ة حم��اك��م  ودع�����ا 

الح���ت���الل ال�����س��وري��ة، واإع������ادة ال��ن��ظ��ر يف 

التعامل معها ل �سيما فيما يتعلق بق�سية 

الإداريني املعتقلني 

الإداري���ني  املعتقلني  ع��دد  اأن  اإىل  ي�سار 

بينهم  معتقل،   500 ال���  ق��راب��ة  اإىل  و���س��ل 

ثالثة اأطفال، واأ�سريتان

االنباط-وكاالت

الغبار  ن�سري،  اإبراهيم  الطفل  نف�س 

يف  عائلته  ي�ساعد  ك��ان  بينما  يديه،  عن 

اإزالة ركام منزلهم املدمر بفعل الق�سف 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي، وق������ال ب�������س���وت خ��ن��ق��ت��ه 

ال�����س��ب��اح ون��ح��ن نبحث،  ال���دم���وع: م��ن��ذ 

ولكن دون جدوى

وع��ائ��ل��ت��ه  ع����ام����اً(  ال���ط���ف���ل )11  ك����ان 

ي��ح��اول��ون ال��و���س��ول اإىل ب��ع�����س الأث���اث 

امل����ن����زيل حت����ت اأك��������وام ال�����رك�����ام، ل��ع��ل��ه��م 

يف  اأخ��رى  م��رًة  ا�ستعمالها  من  يتمكنون 

بعد  ا�ستاأجروها  التي  ال�سغرية  ال�سقة 

تدمري منزلهم

م��ن بني  واح��د  ن�سري،  عائلة  وم��ن��زل 

15 ب��ي��ت��اً، يف ب��ل��دة ب��ي��ت ح��ان��ون  ح����وايل 

����س���م���ايل ق����ط����اع غ�������زة، دم���رت���ه���ا ق����وات 

الح����ت����الل الإ����س���رائ���ي���ل���ي ع����رب ق�����س��ف 

����س���اروخ���ي م��ك��ث��ف مت يف اإح�����دى ل��ي��ايل 

العدوان، دون �سابق اإنذار

وعا�س اأطفال ذلك احلي الذين جنوا 

من املوت باأعجوبة ، كغريهم من الن�ساء 

الق�سف  والرجال حلظات مروعة جراء 

العنيف على منازلهم الإ�سرائيلي 

دقائق حتت الركام

ي��ق��ول ال��ط��ف��ل اإب���راه���ي���م: ال��ط��ائ��رات 

حتذير،  دون  املنازل  ق�سفت  ال�سهيونية 

ك��ن��ا يف داخ��ل��ه��ا اأط���ف���ال ون�����س��اء ورج���ال 

وم�����س��ن��ني، ون���زل ال��رك��ام ع��ل��ى روؤو���س��ن��ا، 

والغبار والدمار والنار كانوا يف كل مكان

اجلميع  مرعباً،  الأمر  كان  وي�سيف: 

كان يف الظالم ينطق ال�سهادة )ا�ستعداداً 

املوت  من  النجاة  لأن  امل��وت(،  ل�ستقبال 

كانت �سعبًة يف ذلك املوقف

وب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت الأ����س���رة حت��ت ال��رك��ام، 

بحٍث  بعد  العائلة  اأف���راد  اأح���د  ا�ستطاع 

اأن ي��ج��د خم��رج��اً  ا���س��ت��م��ر رب����ع ���س��اع��ة، 

من  اخل��روج  املحا�سرون  متكن  �سغرياً، 

خالله

 30 وي�سرد الطفل: كنا يف البيت نحو 

فرداً، وخرجنا جميعنا من تلك الفتحة 

اأج�سادنا  يغطي  ال��غ��ب��ار  ك��ان  ال�سغرية، 

باإ�سابات طفيفة �سيب 
ُ
اأ وبع�سنا 

ليلة مرعبة

ان��ط��ل��ق��ن��ا فيها  ل��ي��ل��ة م��رع��ب��ة،  ك��ان��ت 

امل�ست�سفى  اإىل  امل��ن��زل،  م��ن  اخل��روج  بعد 

حفاة  نرك�س  وكنا  لالحتماء،  القريبة 

بخوٍف �سديد ، يكمل ن�سري بنربٍة بريئة

الإ�سرائيلية  القذائف  اأن  اإىل  وي�سري 

الطريق  يف  كانوا  بينما  قربهم،  انهالت 

اإىل امل�ست�سفى وهو ما زاد من خوفهم

اأعلم  ل  م�ستنكراً:  الطفل  ويت�ساءل 

اأن ن��ك��رب قبل  م��ا ذن��ب��ن��ا ن��ح��ن الأط���ف���ال 

اأوان��ن��ا ون���رى ك��ل ه���ذا، يف ال��وق��ت ال��ذي 

ونتعلم  نلعب  ن��ك��ون  اأن  ف��ي��ه  ي��ج��ب  ك���ان 

ومنرح

ودعا اإبراهيم العال اإىل اأن ينظر اإىل 

على  ويحا�سبها  بحقهم  اإ�سرائيل  جرائم 

هذا الفعل ال�سنيع، وعلى اإجرامها بحق 

ملظاهر  و�سلبها  الفل�سطينيني،  الأطفال 

وطفولتهم براءتهم 

باأعجوبة جناة 

ملى  ال��ط��ف��ل��ة  ت�����روي  احل�����ي،  ذات  ويف 

املروعة،  الليلة  تلك  يف  ق�ستها  �سحويل 

وتقول اإنهم بقوا يف البيت حتى منت�سف 

مناطق  يف  كثيفاً  الق�سف  وك���ان  ال��ل��ي��ل 

م��ت��ع��ددة، ك���ان اخل���وف ه��و �سيد امل��وق��ف 

جميعاً لدينا 

خوفنا،  تهدئة  اأم��ي  حاولت  ت�سيف: 

وخ��الت��ي اأي�����س��اً ال��ل��وات��ي ك��ن ق��د نزحن 

اأ�سوات  �سكتت  باملنزل،  لالحتماء  اإلينا 

وهذه  دقائق  بعد  لتعود  قلياًل،  الق�سف 

املرة كان الق�سف فوق روؤو�سنا

اأف���راد  اأن  اإىل  ع��ام��اً(   14( مل��ى  وتلفت 

الآن  حتى  يعرفون  ل  زال���وا  م��ا  العائلة 

كيف جنوا من ذلك الق�سف

ووج��ه��ت ال��ط��ف��ل��ة ر���س��ال��ًة ل��الح��ت��الل 

ونعم  اهلل  ح�سبنا  ق��ائ��ل��ًة:  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

الوكيل، على كل من اآذانا وقتلنا واأرعبنا 

الأط���ف���ال و���س��ل��ب حقنا يف احل��ي��اة  ن��ح��ن 

الكرمية

نزوح اإىل املدار�س

ن�سري  �سما  الطفلة  �سهادة  وتتطابق 

)10 �سنوات( مع �سابقيها عن تلك الليلة 

الع�سيبة من النجاة من حتت الركام

مكان،  كل  يف  ال�سظايا  كانت  وتقول: 

وح��ي��ن��م��ا ع��دن��ا مل��ن��ازل��ن��ا وج��دن��اه��ا ف��وق 

الفرا�س الذي كنا جنل�س وننام عليه

وت�������س���ف م����ا ح�����س��ل يف ت���ل���ك ال��ل��ي��ل��ة 

ق��ائ��ل��ًة: اأث��ن��اء رْك�����س��ن��ا يف ال�����س��ارع حمل 

عليها  خ��وف��اً  ال�����س��غ��رية،  �سقيقتي  اأب����ي 

اأر�ساً، وكنا جميعاً نرك�س  من ال�سقوط 

وبقينا  للم�ست�سفى،  و�سلنا  حتى  خلفه 

ل�ساعات فيها 

وبعد ذلك نزحت العائلة اإىل مدار�س 

وك����ال����ة ال����غ����وث وت�������س���غ���ي���ل ال���الج���ئ���ني 

مكثوا  وه��ن��اك   ، اأون����روا  الفل�سطينيني 

عقب  ملنازلهم  يعودوا  اأن  قبل  اأي��ام  ع��دة 

غ��زة،  على  الإ�سرائيلي  ال��ع��دوان  انتهاء 

فجر اجلمعة املا�سي

ال���ع���م���ل���ي���ات  م�����ن  ي����وم����ا   11 وع����ق����ب 

الع�سكرية، بداأ �سريان وقف اإطالق النار 

والف�سائل  اإ�سرائيل  بني  غ��زة،  قطاع  يف 

اإذ اأعلن اجلانبان قبولهما  الفل�سطينية، 

مقرتحا م�سريا لوقف اإطالق النار

واأ���س��ف��ر ال���ع���دوان الإ���س��رائ��ي��ل��ي على 

والبلدات  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأرا�سي 

�سهيدا،   280 ع��ن  ب��اإ���س��رائ��ي��ل،  ال��ع��رب��ي��ة 

م�سنا،  و17  �سيدة  و40  طفال   69 بينهم 

فيما اأدى اإىل اأكرث من 8900 اإ�سابة

 500 ديمقراطي يوقعون رسالة تحث بايدن على محاسبة إسرائيل وحماية الفلسطينيين

 أحمد الفهد.. تفاصيل اللحظات األخيرة قبل تصفية شهيد الفجر في رام اهلل

 االحتالل أصدر 155 أمر اعتقال إدارّي منذ بداية مايو

 أطفال ناجون من العدوان على غزة يروون حكاياتهم

االنباط-وكاالت

قال خبري ال�سوؤون الفل�سطينية والعربية 

من  اإن  �ساخاروف  اآيف  العربي  وال  موقع  يف 

اأن تفتخر مب��ا فعلت يف  ح��ق ح��رك��ة ح��م��ا���س 

“املدن  اأحرقت  اأن  بعد  القد�س  �سيف  معركة 

عدم  مقابل  يف  وامل�ستوطنات  الإ�سرائيلية” 

مقدرة جي�س الحتالل يف الو�سول اإىل قادتها

واأ�ساف �ساخاروف اأن حما�س حققت ما ل 

يكن يتوقعه اأحد، فقد حركت جبهات كثرية، 

اأطلقت  حيث  لبنان،  جنوب  جبهة  بينها  من 

املحتلة،  الأرا�سي  باجتاه  �سواريخ  هناك  من 

كما واأطلقت �سواريخ من �سوريا، وا�ستطاعت 

اإ�سعال ال�سفة املحتلة

وبح�سب �ساخاروف فاإن حما�س حتولت اإىل 

�سبح ع�سكري ب�سبب �سيا�سات بنيامني نتنياهو 

الفا�سلة، واليوم ت�ساهي حزب اهلل يف قوتها، 

واإذلل���ه���ا  “اإ�سرائيل”  اإح�����راج  ع��ل��ى  وق�����ادرة 

مرارا وتكرارا، وهو ما �ساعف من �سعبيتها يف 

ال�سارع الفل�سطيني

واعترب اخلبري يف ال�سوؤون الفل�سطينية اأن 

“حما�س ل تزال متحفزة للقتال، وقد تلجاأ له 
يف اأعقاب اأي ن�ساط اإ�سرائيلي يف القد�س، اإما 

من خاللها مبا�سرة اأو عرب ال�سماح للف�سائل 

ال�����س��واري��خ، وه���ذا قد  ب��اإط��الق  الفل�سطينية 

يحدث قريبا ون�سحى من النوم على وقعه”

 خبير إسرائيلي: يحق لحماس أن تفتخر 
بعد إحراقها المدن والمستوطنات
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االنباط-وكاالت

ت���وا����ص���ل ق�����وات االح����ت����ال وجم��م��وع��ات 

ت��دور  ال��ت��ي  امل�صتعرة  معركتها  امل�صتوطنني 

نابل�س  رحاها يف خا�صرة جبل �صبيح جنوب 

ب�����وؤره اال���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة ف��ي��ه،  م���ن خ����ال زرع 

اأر�صه وحماولة ال�صيطرة على 

ف��ق��د ق����ام م���وؤخ���را ن�����ص��ط��اء اال���ص��ت��ي��ط��ان 

ب���اإن�������ص���اء م��دي��ن��ة م���اه���ي م�����ص��غ��رة واأب��ن��ي��ة 

من  ع��داد  جمع  جماعي  لقاء  بعد  اإ�صمنتية 

امل��ت��ط��رف��ني امل�����ص��ت��وط��ن��ني ل��ب��ح��ث اخل��ط��وات 

القادمة وت�صكيل جلان العمل واالبتاع

فر�س  م��ن  �صبيح  ج��ب��ل  اأه����ايل  وي��خ�����ص��ى 

بلدة  لتحا�صر  ت��ت��م��دد  كم�صتوطنة  ال���ب���وؤرة 

امل��ج��اورة، م�صككني  ال��ق��رى  م��ن  بيتا وع��دي��د 

ب��االأخ��ب��ار ال���واردة م��ن جانب االح��ت��ال ب��اأن 

ال����ب����وؤرة ����ص���ت���زول خ����ال ال���ف���رة ال���ق���ادم���ة، 

تنهب  ت��زال  ال  اجلرافات  اأنياب  اأن  موؤكدين 

االأر�س وتغري جغرافيتها لتكوين م�صتوطنة

ا�صتيطانية هجمة 

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د ع�����ص��و جل��ن��ة ال��ت��ن�����ص��ي��ق 

ال��ن��ا���ص��ط حممد  ب��ي��ت��ا  ب��ل��دة  ال��ف�����ص��ائ��ل��ي يف 

اأكرث من  منذ  تتعر�س  بيتا  بلدة  اأن  دويكات 

ت�صتهدف  وا���ص��ع��ة  ا�صتيطانية  لهجمة  ع���ام 

اأرا�صي بلدة بيتا

كانت  املحاوالت  اأوىل  اأن  دويكات  واأو�صح 

يف ج��ب��ل ���ص��ب��ي��ح وج��ب��ل ال��ع��رم��ة ب��ال��ت��زام��ن، 

مدعومني  امل�صتوطنون  حاول  عندما  وذلك 

لهذه  دينية  زي��ارات  تنظيم  االحتال  بقوات 

الت�صدي  ف��ت��م  اأث��ري��ة،  تعترب  ال��ت��ي  املنطقة 

ل��ه��م م���ن ق��ب��ل اأه����ايل ب��ي��ت��ا وا���ص��ت�����ص��ه��د على 

اإث��ره��ا ال�����ص��ه��ي��دي��ن حم��م��د ح��م��اي��ل واإ���ص��ام 

دويكات

امل���ن���ط���ق���ة  ه��������ذه  اأن  دوي�������ك�������ات  ول�����ف�����ت 

زعرة  حاجز  من  بالقرب  تقع  ا�صراتيجية 

ال���ع�������ص���ك���ري ال������ذي ي���رب���ط ����ص���م���ال ال�����ص��ف��ة 

البوؤرة  ه��ذه  وج��ود  اأن  بجنوبها، حم��ذرا من 

ا�صتيطانية  ب��وؤر  ل�صل�صلة  ا�صتكماال  �صيكون 

ت���ب���داأ م���ن ال���غ���ور وت��ن��ت��ه��ي ب��ج��ن��وب ال�����ص��ف��ة 

الذي  ال�صم  الغربية وهذا جزء من م�صروع 

ي�صعى االحتال لرجمته على اأر�س الواقع

ال���ب���وؤرة  ب���ق���اء ه����ذه  اأن  واع���ت���رب دوي���ك���ات 

م����وج����ودة ف���اإن���ه���ا ����ص���ت���وؤدي ل��ق��ط��ع ت��وا���ص��ل 

االأرا�صي بني �صمال ال�صفة وجنوبها، وذلك 

ي�صهل تنفيذ م�صروع ال�صم

اجتماعات  ه��ن��اك  اأن  اإىل  دوي��ك��ات  واأ���ص��ار 

فعاليات  لتنظيم  ت��ه��دف  للف�صائل  دوري����ة 

لل�صغط  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  اال���ص��ت��ي��ط��ان  مل��واج��ه��ة 

اال�صتيطاين،  التو�صع  لوقف  االحتال  على 

ال���دوؤوب  العمل  موا�صلة  ب�����ص��رورة  مطالبا 

اال�صتيطاين التو�صع  ملنع 

بيتا  بلدة  الأه��ايل  التحية  دوي��ك��ات  ووج��ه 

ال���ذي���ن ي��ن��ج��ح��ون يف ك���ل م����رة يف م��واج��ه��ة 

ال��ت��م��دد اال���ص��ت��ي��ط��اين م���ن خ���ال ف��ع��ال��ي��ات 

“ال  مردفا:  وجماهريية،  �صعبية  ت�صاعدية 

اإال م��ن خ��ال  ي��رح��ل  اأن  مي��ك��ن ل��اح��ت��ال 

البلدة  اأبناء  الوا�صعة من  ال�صغط واملواجهة 

اال�صتعمارية” املخططات  الإف�صال 

ودعا دويكات ل�صرورة اأن يكون هناك دور 

فاعل على امل�صتوى الر�صمي تتمثل بخطوات 

اال�صتيطاين،  التمدد  حجم  تنا�صب  عملية 

يقوم  دب��ل��وم��ا���ص��ي  �صيا�صي  ب��ت��ح��رك  مطالبا 

ع���ل���ى اأ�����ص����ا�����س ����ص���ح���ب االع����������راف ب���دول���ة 

االح���ت���ال ووق���ف ال��ع��م��ل ب��ات��ف��اق��ي��ة ب��اري�����س 

االقت�صادية

االح���ت���ال  ي���ج���رب  ك���ل���ه  “ذلك  وت����اب����ع: 

ر�صالة  ويو�صل  الرحيل،  على  وامل�صتوطنني 

ب��ب��ق��اء  ي��ق��ب��ل  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ال  اأن  ل��ل��ع��امل 

كل  و�صي�صتخدم  عليه  ه��و  م��ا  على  الو�صع 

و�صائل املقاومة يف �صبيل ذلك.”

ويتو�صط جبل �صبيح قرى بيتا وقبان 

ويتما متخذا اإطالة جميلة وا�صراتيجية 

وج��ه  ع��ل��ى  بيتا  ب��ل��دة  ح��رك��ة يف  ك��ل  ت�صجل 

اخل�������ص���و����س ن���ظ���را خل�����ص��و���ص��ي��ة ج��ي��ن��ات 

ال�����ص��ادق الأه�����ايل بيتا  االن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي 

و���ص��ريت��ه��ا ال��ذات��ي��ة يف م��واج��ه��ة االح��ت��ال 

وم�صتوطنيه

م�صتمر تهويد 

امل��ج��ل�����س  ال����ن����ائ����ب يف  ي������رى  وب�����������دوره، 

طولكرم  يف  حما�س  ح��رك��ة  ع��ن  الت�صريعي 

حم�������اوالت  اأن  زي����������دان  ال����رح����م����ن  ع����ب����د 

هي  ا�صتيطانية  ب���وؤر  الإق��ام��ة  امل�صتوطنني 

واملتجددة  الدائمة  الكيان  �صيا�صة  جزء من 

الفل�صطينية  االأرا���ص��ي  على  ال�صيطرة  يف 

الغربية ال�صفة  وتهويد 

واأو�صح زيدان اأن ال�صيطرة على االأر�س 

ت��ت��م ع���رب ع���دة حم�����اوالت م��ت��وا���ص��ل��ة منذ 

�صهور، الفتا اأن منطقة جبل �صبيح �صهدت 

ال�صهداء  فيها  وارت��ق��ى  ع��دي��دة  م��واج��ه��ات 

واجلرحى

اأه���داف���ا  اأن ل��اح��ت��ال  واع���ت���رب زي�����دان 

نقطة  اختيار  على  للركيز  تدفعه  خفية 

ا�صتيطانية  ب��ب��وؤرة  لانطاق  �صبيح  جبل 

كربى

ال�صراع يف منطقة جبل  اأن  وبنينّ زيدان 

لي�س جمرد  وه��و  واق��ع،  اأم��ر  �صبيح فر�س 

نزاع قانوين

يومية  م��واج��ه��ات  �صبيح  ج��ب��ل  وي�صهد 

وارتقى  االحتال،  وق��وات  امل�صتوطنني  مع 

خ����ال م���واج���ه���ات ن�����ص��رة ال���ق���د����س وغ���زة 

�صرع  فيما  برهم،  عي�صى  الدكتور  ال�صهيد 

عي�صى  ال�صهيد  م�صجد  ب���اإخ���راج  االأه����ايل 

اأن مي��ر االأ���ص��ب��وع االأول  ب��ره��م ل��ل��ن��ور ق��ب��ل 

ا�صت�صهاده على 

االنباط-وكاالت

 يواجه 750 مواطًنا من حي بطن الهوى 

يف ب���ل���دة ����ص���ل���وان ج���ن���وب امل�����ص��ج��د االأق�����ص��ى 

ال��ق�����ص��ري جم���دًدا،  التهجري  خ��ط��ر  امل��ب��ارك، 

املركزية  املحكمة  تنظر  اأن  املقرر  من  حيث 

االإ�صرائيلية يف القد�س املحتلة، غًدا االأربعاء، 

يف اال�صتئنافات التي قدمت من اأهايل احلي

وق��������ال امل����ح����ام����ي اأم��������ري م�����راغ�����ة مل���وق���ع 

اإن�����ه ���ص��ي��ك��ون ال���ي���وم يف  ال���ق���د����س دوت ك����وم 

ال��ع��ا���ص��رة ���ص��ب��اًح��ا، وق��ف��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة اأم���ام 

ومت�صامني  احل��ي  اأه���ايل  بح�صور  املحكمة 

اإىل  م�صرًيا  ال�صمال،  ومناطق  القد�س  م��ن 

اأن ���ص��رط��ة االح���ت���ال م��ت��خ��وف��ة م��ن اإج���راء 

املحكمة غًدا ب�صبب الت�صعيد االأخري والهبة 

اجلماهريية، �صد ما حدث يف القد�س وحي 

ال�صيخ جراح

تاأجيل اجلل�صة  اإذا مت  اأنه  واأ�صاف مراغة 

غ����ًدا ب�����ص��ب��ب ت��خ��وف ���ص��رط��ة االح���ت���ال من 

ال��ت�����ص��ع��ي��د االأخ������ري، ال ي��ع��ن��ي االن���ت���ه���اء من 

اأهمية  على  م��وؤك��ًدا  الق�صية،  ع��ن  احل��دي��ث 

ال���ت���واج���د وال��ت�����ص��ام��ن غ����ًدا اأم�����ام امل��ح��ك��م��ة 

للوقوف مع اأهايل بطن الهوى

�صيا�صية،  هي  التهجري  ق�صية  اأن  واأو�صح 

وال يتم احلديث عنها من الناحية القانونية، 

الأن القانون واملحاكم والق�صاة وامل�صتوطنني 

امل��ع��رك��ة، داع��ًي��ا املجتمع  ه��م ط���رف يف ه���ذه 

االح����ت����ال  ����ص���ي���ا����ص���ات  وق�����ف  اإىل  ال��������دويل 

اإىل  تهدف  التي  القانونية  وغري  العن�صرية 

اأحياء القد�س من الفل�صطينيني تهجري 

�صلوان  بلدة  اأهمية  اأن  مراغة  اأمري  وبني 

للم�صجد  اجلنوبية  احلا�صنة  اأنها  يف  تكمن 

االأق�صى املبارك، فهي ما�صقة ل�صور البلدة 

ال��ق��دمي��ة اجل��ن��وب��ي، وه���ي اأح����د االأح���وا����س 

املقد�صة يف القد�س

تعد  ال��ذي  الهوى،  بطن  حي  جانب  واإىل 

القانونية،  الناحية  من  االأ���ص��واأ  هي  ق�صيته 

ي��ع��اين اأه����ايل ح��ي��ي ال��ب�����ص��ت��ان وواد ي��ا���ص��ول 

اإذ  الق�صري،  التهجري  خطر  م��ن  �صلوان  يف 

حي  لهدم  خمطًطا  االحتال  بلدية  و�صعت 

اإىل  ا�صتناًدا  حديقة،  اإىل  وحتويله  الب�صتان 

امل�صاريع  خ��دم��ة  ه��دف��ه��ا  ت��ورات��ي��ة،  ادع����اءات 

اال�صتيطانية وتهجري االأهايل الفل�صطينيني 

املحامي  اأورد  ما  وفق  اأقلية،  اإىل  وحتويلهم 

اأمري مراغة ملوقع القد�س دوت كوم

م���ن حيي  م���واط���ًن���ا   1250 ن��ح��و  وي���واج���ه 

ال�����ص��ي��خ ج�����راح و ب��ط��ن ال���ه���وى يف ال��ق��د���س 

والتطهري  الق�صري  التهجري  خطر  املحتلة، 

ال���ع���رق���ي، وع��ي�����س ال��ن��ك��ب��ة جم�����دًدا ل�����ص��ال��ح 

وم�صاريعهم امل�صتوطنني 

االنباط-وكاالت

حزبي  اأن  اإ�صرائيلية  اإع��ام  و�صائل  ذكرت 

تو�صا  بيتنا”  و”اإ�صرائيل  عتيد”  “ي�س 
اإىل ات���ف���اق ب��ي��ن��ه��م��ا ح����ول ت�����ص��ك��ي��ل ائ��ت��اف 

“اإ�صرائيل  رئي�س  مبوجبه  �صيتوىل  حكومي، 

وزي���ر  م��ن�����ص��ب  ل��ي��ربم��ان  بيتنا” اأف���ي���غ���دور 

املالية

حزب  اىل  �صت�صند  ف��اإن��ه  ت��ق��اري��ر،  وح�صب 

ل���ي���ربم���ان ح��ق��ي��ب��ت��ني اأخ����ري����ني مل ي��ف�����ص��ح 

الهجرة  وزارة  تكونا  اأن  يرجح  لكن  عنهما، 

واال�صتيعاب ووزيرة تطوير اجلليل والنقب

م��ن ج��ان��ب��ه، اأب��ل��غ غ��دع��ون ���ص��اع��ر، رئي�س 

بت�صكيل  امل��ك��ل��ف  ل��ب��ي��د  حدا�صا”،  “تكفا 
ائتاف ال  اأي  اإىل  ين�صم  باأنه لن  احلكومة، 

ي�صم حزب “يامينا” بزعامة نفتايل بينيت

واأفادت القناة احلادية ع�صرة االإ�صرائيلية 

ب�����ص��دة ح��ك��وم��ة ت�صتند  ي��ع��ار���س  ���ص��اع��ر  ب���اأن 

اأنه  غري  امل�صركة”  العربية  “القائمة  اىل 

ال��ع��رب��ي��ة  “القائمة  م���ع  ل��ل��ج��ل��و���س  م�����ص��ت��ع��د 

املوحدة” برئا�صة من�صور عبا�س

لل�صغوطات  يخ�صع  ل��ن  اأن��ه  �صاعر  واأك��د 

بنيامني  برئا�صة  احلكومة  اإىل  لان�صمام 

اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  البيد  اأع���رب  فيما  نتنياهو، 

يغري بينيت موقفه بعدم االن�صمام اإىل كتلة 

اأج��ل  م��ن  حجر  ك��ل  “بقلب  وتعهد  التغيري، 

احتماالت  باأن  اعرافه  مع  اإقامة حكومة”، 

حتقيق هذا لي�صت عالية

ال���وزراء  لرئي�س  املعار�صة  الكتل  وتعمل 

قانون  م�صروع  دف��ع  على  نتانياهو  بنيامني 

ق����دم����ا االأ�����ص����ب����وع امل���ق���ب���ل ي���ن�������س ع���ل���ى ح��ل 

تاأليف  يف  اأم��ل  ال  اأن��ه  تبني  م��ا  اإذا  الكني�صت 

احلكومة

الكني�صت  يف  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  و���ص��وت��ت 

ت�صريعية  عملية  دف��ع  ل�صالح  االثنني  اأم�س 

بتقييد  ت��ط��ال��ب  ق���وان���ني  مل�����ص��اري��ع  ع��اج��ل��ة 

والية رئا�صة احلكومة ومنع فر�س تفوي�س 

لت�صكيل حكومة ملدان جنائي

االنباط-وكاالت

خ����اط����ب����ت ال�������ص���ب���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 

ل���ل���م���وؤ����ص�������ص���ات ال���وط���ن���ي���ة حل��ق��وق 

االإن���������ص����ان، االأم������ني ال���ع���ام ل���اأمم 

ب�صاأن  اأنطونيو غوتريي�س،  املتحدة 

على  االإ�صرائيلي  احلربي  العدوان 

قطاع غزة

يوم  ب��ي��ان  يف  ال�صبكة  واأو���ص��ح��ت 

ا���ص��ت��م��رار االح��ت��ال  اأن  ال��ث��اث��اء، 

االإ�����ص����رائ����ي����ل����ي ل���ل���ق���م���ع امل���م���ن���ه���ج 

وان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق االإن�������ص���ان �صد 

اأ���ص��ا���س  ع��ل��ى  ي��ق��وم  الفل�صطينيني 

العن�صري الف�صل  نظام 

وط��ال��ب��ت ال�����ص��ب��ك��ة، غ��وت��ريي�����س 

ال��ن��ظ��ر يف �صحب  اإع�����ادة  ب�����ص��رورة 

يف  ال�������ص���ادر  “االأ�صكوا”  ت���ق���ري���ر 

وال����ذي   ،2017 ع����ام  اآذار/م�����ار������س 

ق��د  االح����ت����ال  “دولة  اأن  ي����وؤك����د 

يهيمن  اأب��رت��ه��اي��د  ل��ن��ظ��ام  اأ���ص�����ص��ت 

باأجمعه،  الفل�صطيني  ال�صعب  على 

ال  مب��ا  تثبت  واالأدل���ة  الوقائع  واأن 

اإ���ص��رائ��ي��ل  ب���اأن  لل�صك  ي���دع جم���ااًل 

مذنبة  ومم��ار���ص��ات��ه��ا  ب�����ص��ي��ا���ص��ات��ه��ا 

العن�صري  الف�صل  بارتكاب جرمية 

)اأب�����ارت�����اي�����د( ك���م���ا ت��ع��رف��ه��ا م����واد 

القانون الدويل”

االأم����ر مت  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 

منظمة  تقرير  يف  م��وؤخ��ًرا  ت��اأك��ي��ده 

ال��ذي  ووت�س”  راي��ت�����س  “هيومن 

اإذ بني  امل��ا���ص��ي،  ن��ي�����ص��ان  ���در يف  ����صُ

دول���ة  “ممار�صات  ب�����اأن  ال��ت��ق��ري��ر 

االح�����ت�����ال ق����د جت�������اوزت ج���رائ���م 

واال�صطهاد” العن�صري  الف�صل 

اأنه ب�صغوط من الواليات  يذكر 

املتحدة االأمريكية مت �صحب تقرير 

بيومني  ن�����ص��ره  ب��ع��د  “االأ�صكوا” 
بجرمية  “اإ�صرائيل”  يدين  كونه 

الف�صل العن�صري، ما اأدى يف حينه 

العامة  االأمينة  بتقدمي رميا خلف 

ا�صتقالتها “لاأ�صكوا” 
ووق���ع امل��خ��اط��ب��ة امل��ف��و���س ال��ع��ام 

االإن�����ص��ان  حل��ق��وق  امل�صتقلة  للهيئة 

ال�صبكة  رئي�س  املظامل”،  “ديوان 
عن  مم��ث��ًا  يون�س  ع�صام  العربية 

حلقوق  عربية  وطنية  موؤ�ص�صة   15

االإن���������ص����ان، ك�����ون ال���ه���ي���ئ���ة ت����راأ�����س 

ال�صبكة يف دورتها احلالية

عمار  للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق��ال 

العام  االأم��ني  خماطبة  اإن  الدويك 

ل������اأمم امل���ت���ح���دة ت����اأت����ي يف ���ص��ي��اق 

ال�صبكة  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��رك��ات 

ال���ع���رب���ي���ة يف اج���ت���م���اع���ه���ا االأخ�����ري 

العدوان  فرة  خال  عقدته  الذي 

ع����ل����ى ق����ط����اع غ��������زة، ومم����ار�����ص����ات 

ال��ق��د���س  ال��ق��م��ع��ي��ة يف  االح����ت����ال 

الغربية وعموم فل�صطني،  وال�صفة 

ب���ه���دف م��ن��ا���ص��رة ودع����م ال��ق�����ص��ي��ة 

الدويل  امل�صتوى  على  الفل�صطينية 

واالأممي

 االحتالل يواصل غرس بؤره االستيطانية في خاصرة جبل صبيح

 القدس: بطن الهوى يواجه النكبة مجددًا.. والنظر باستئنافات األهالي اليوم

 البيد وليبرمان يعلنان التوصل الى اتفاق حول تشكيل ائتالف حكومي

 مطالبة األمم المتحدة بنشر تقرير لألسكوا يدين »إسرائيل«

االنباط-وكاالت

حم��اوالت  اإن  ال�صريف  االأزه���ر  ق��ال 

ت��ه��وي��د م��دي��ن��ة ال���ق���د����س مت��ث��ل خ��رًق��ا 

ل���ات���ف���اق���ي���ات وال���ق���وان���ني واالأع�������راف 

تغيري  اأي  وجت��رم  حت��رم  التي  الدولية 

ل��ط��ب��ي��ع��ة االأر�������س وال�����ص��ك��ان وال��ه��وي��ة 

يف االأرا������ص�����ي امل��ح��ت��ل��ة؛ م�������ص���دًدا ع��ل��ى 

ف��اق��د  ال���ق���د����س  ت��ه��وي��د  اأن حم������اوالت 

ل���ل�������ص���رع���ي���ة ال���ق���ان���ون���ي���ة ف�������ص���ًا ع��ن 

تعلن  التي  التاريخ  حلقائق  م�صادمته 

اليبو�صيون  بناها  منذ  القد�س  عروبة 

60 ق���رًن���ا من  اأك�����رث م���ن  ال���ع���رب ق��ب��ل 

الزمان

واأ������ص�����اف�����ت ال�������ص���ف���ح���ة ال���ر����ص���م���ي���ة 

ل������اأزه������ر، ع���ل���ى ف���ي�������س ب������وك ���ص��م��ن 

االإعامي  املركز  اأطلقها  التي  احلملة 

“القد�س  ب��ع��ن��وان  ال�����ص��ري��ف  ل���اأزه���ر 

ب������ني احل������ق������وق ال����ع����رب����ي����ة وامل������زاع������م 

الذين   - ال�صهاينة  اإن  ال�صهيونية”، 

االإم��ربي��ال��ي��ة  ال���ق���وى  اإىل  ي�����ص��ت��ن��دون 

القد�س  تهويد  حماولتهم  يف  الغربية 

مب�صتقبل  ي��غ��ام��رون  اإمن���ا   - ال�����ص��ري��ف 

اخلطوط  ويتجاوزون  اأنف�صهم  اليهود 

يبلغ  التي  االإ�صامية  لاأمة  احلمراء 

اأم��ة  وه��ي  الب�صرية  رب��ع  نحو  ت��ع��داده��ا 

ق����ادرة - يف ي���وم ق��ري��ب - ع��ل��ى ان��ت��زاع 

املغت�صبة حقوقها 

ُي��ذك��ر اأن امل��رك��ز االإع��ام��ي ل��اأزه��ر 

“القد�س  بعنوان  حملة  اأطلق  ال�صريف 

ب������ني احل������ق������وق ال����ع����رب����ي����ة وامل������زاع������م 

ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ال�صهيونية”، 

واالإجن���ل���ي���زي���ة، ت�����ص��ام��ًن��ا م���ع ال��ق��د���س 

وال��ق�����ص��ي��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، ي��ف��ن��د م��ن 

خ��ال��ه��ا امل��زاع��م امل��غ��ل��وط��ة واالأب��اط��ي��ل 

ال���ت���ي ي���روج���ه���ا ال���ك���ي���ان ال�����ص��ه��ي��وين 

وال��ت�����ص��دي مل���ا ي��ت��م ت��روي��ج��ه م���ن قبل 

من  ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة  االإع���ام���ي���ة  االأذرع 

القد�س  حول  مغلوطة  ومزاعم  �صبهات 

و ع���روب���ت���ه���ا، خ���ا����ص���ة ب���ع���د االأح�������داث 

“ال�صيخ  ح���ي  ���ص��ه��ده��ا  ال��ت��ي  االأخ�����رية 

جراح” وحماولة تهويده عرب التهجري 

الفل�صطينيني  م��ن  ل�����ص��ك��ان��ه  ال��ق�����ص��ري 

لطم�س عروبته واال�صتياء عليه

االنباط-وكاالت

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

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ال�����ص��ي��خ حم���م���د ح�����ص��ني 

م���ن خ���ط���ورة دع�����وات ج��م��ع��ي��ات ي��ه��ودي��ة 

املبارك،  االأق�صى  امل�صجد  لهدم  متطرفة 

وال����ق����ي����ام مب����زي����د م�����ن االق����ت����ح����ام����ات، 

واالعتداءات

وق������ال ال�����ص��ي��خ ح�������ص���ني، يف ت�����ص��ري��ح 

“املعركة  اإن  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  ���ص��ح��ف��ي، 

ك��م��ا  ت���ن���ت���ه،  م�����ص��ت��م��رة ومل  ال���ق���د����س  يف 

للم�صجد  امل�����ص��ت��وط��ن��ني  اق��ت��ح��ام��ات  اأن 

االأق�������ص���ى واالع�����ت�����داء ع��ل��ي��ه م����ا زال����ت 

متوا�صلة”

و�صدد املفتي يف حديث لربنامج “ملف 

على  فل�صطني(،  )تلفزيون  عرب  اليوم”، 

واإعماره  االأق�صى  امل�صجد  يف  الرباط  اأن 

و���ص��د ال��رح��ال ال��ي��ه يف ك��ل االأوق����ات اأم��ر 

وحتدياً  للم�صجد،  اإع��م��ارا  وي�صكل  ه��ام، 

ل��اح��ت��ال االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، ودف���ع���ا الأذى 

وامل�صتوطنني اجلنود 

ويف �صياق مت�صل، اأكد اأن ما يحدث يف 

ج��راح من حم��اوالت تهجري  ال�صيخ  حي 

ت��ط��ه��ري ع���رق���ي وحم���اول���ة  28 ع���ائ���ل���ة، 

ل��ف��ر���س واق���ع ج��دي��د، ي��ت��م ف��ي��ه تطويق 

اأحياء البلدة القدمية

ح��ق  م������ن  امل�������ن�������ازل  ه�������ذه  وقال:” 

���ص��اك��ن��ي��ه��ا، وه���م مي��ت��ل��ك��ون ك���ل ال��وث��ائ��ق 

الف��ت��اً  ملكيتها”،  تثبت  ال��ت��ي  وال��دالئ��ل 

يف  ذراع  ه��ي  االح���ت���ال  حم��اك��م  اأن  اإىل 

امل�صروع اال�صتعماري، ولن حتكم ل�صالح 

الفل�صطينيني”

االنباط-وكاالت

طالب رئي�س هيئة �صوؤون االأ�صرى 

وامل���ح���رري���ن ال���ل���واء ق����دري اأب����و بكر 

املجتمع  م��وؤ���ص�����ص��ات  االإث���ن���ني،  ام�����س 

ال�������دويل االإن�������ص���ان���ي���ة واحل���ق���وق���ي���ة، 

بالعمل اجلاد الإعادة تفعيل مو�صوع 

االأ�������ص������رى امل���ع���ت���ق���ل���ني ق���ب���ل ت��وق��ي��ع 

1993 اتفاقية اأو�صلو عام 

اأن  اأب�����وب�����ك�����ر  ال������ل������واء  واأو��������ص�������ح 

25 اأ����ص���رياً ل��ه��ذه  ا���ص��ت��م��رار اع��ت��ق��ال 

ال�������ص���ن���وات ال���ط���وي���ل���ة، ي��ع��د ج��رمي��ة 

ح��ق��د وع��ن�����ص��ري��ة م�����ص��ت��م��رة، خ��ا���ص��ًة 

االإف��راج عنهم  اأنه كان من املفر�س 

يف ال��دف��ع��ة ال��راب��ع��ة واالأخ������رية من 

ال�صلطة  ب��ني  مت��ت  ال��ت��ي  التفاهمات 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة وح��ك��وم��ة االح���ت���ال 

االإف����راج عن  2014، ح��ي��ث مت  خ��ال 

ث����اث دف���ع���ات وا����ص���ت���م���رار اع��ت��ق��ال 

الدفعة االأخرية

واأك�����د ال���ل���واء اأب����و ب��ك��ر اأن ه���وؤالء 

وال���ذي���ن يطلق  ال��ق��دام��ى  االأ����ص���رى 

يعتربوا  ال�����ص��رب(  )ع��م��ال��ق��ة  عليهم 

رموزا وعناوين لل�صعب الفل�صطيني، 

منذ  متفاوتة  اأحكاماً  يق�صون  فهم 

اعتقالهم قبل اأكرث من 30 عاماً

ووج�����ه ال����ل����واء اأب�����و ب���ك���ر حت��ي��ات��ه 

وعلى  ال�صامدين،  االأب��ط��ال  ل��ه��وؤالء 

يون�س  وم��اه��ر  يون�س  ك��رمي  راأ���ص��ه��م 

وكافة االأ�صرى

 »األزهر«: محاوالت تهويد القدس 
تمثل خرًقا للقوانين واألعراف الدولية

 داعيًا لشد الرحال إليه.. مفتي القدس يحذر 
من دعوات يهودية متطرفة لهدم األقصى

 »عمالقة الصبر« 25 أسيًرا غير 
االحتالل مالمحهم وأجسادهم
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان 

�أكد جنم فريق �ل�سلط  �أحمد �سريوة �أن 

كرة �لقدم ال تعرتف �إال بالنتيجة، وهو ما 

�للبناين.  �الأن�سار  �أمام  فريقه  �إليه  �سعى 

وح��ق��ق �ل�����س��ل��ط ف���وز� م��ث��ر� ع��ل��ى ح�ساب 

�ملبار�ة  يف   1-2 بنتيجة  �للبناين  �الأن�سار 

�لتي جرت على ملعب �مللك عبد�هلل �سمن 

للمجموعة  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل���ول���ة  م��ن��اف�����س��ات 

وقال  �الآ�سيوي.  كاأ�س �الحتاد  �لثانية من 

�سريوة يف ت�سريحات تلفزيونية: “�إن �هلل 

مل ي�سع تعبهم، فقد كنا �لطرف �الأف�سل 

�مل���ح���رق«. �أم�����ام  �أي�����س��ا  �الأول  �ل��ل��ق��اء   يف 

�لنجاعة  تفعيل  على  “عملنا  و�أ���س��اف:   

ك��ان  ح��ي��ث  �ل��ه��ج��م��ات  و�إن���ه���اء  �لهجومية 

للفريق  ف���وز  �أول  وح��ق��ق��ن��ا  �أردن����ا  م��ا  ل��ن��ا 

يتوج  �أن  “�أمتنى  وخ��ت��م:  �ل��ب��ط��ول��ة«.  يف 

�ل���ف���ري���ق ج����ه����وده ب���ال���ف���وز ع���ل���ى ب��اط��ة 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ف��ن��ه��ائ��ي ك����اأ�����س �الحت�����اد 

�الآ���س��ي��وي ���س��ي��ك��ون ي���وم �خل��م��ي�����س، حيث 

ن��ه��ائ��ي  م����ب����ار�ة مب���ث���اب���ة  ك����ل  �أن  �أع����ت����ر 

للفريق«.
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السلط يتطلع الجتياز بالطة الفلسطيني 

ورشة عمل لمدربي الكرة الشاطئية 

نهضة بركان يصل لمواجهة االهلي 

االنباط – عمان 

ي�����س��ت��ع��د �حت������اد غ����رب �آ����س���ي���ا ل���ك���رة �ل��ق��دم 

و�مل��ن��ظ��م��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل���ك���رة �ل���ق���دم �ل�����س��اط��ئ��ي��ة 

 »Beach Soccer Worldwide«

�تفاقية  �سمن  ن�ساطاتهما  �أول  بتنفيذ  للبدء 

و�سيعقد  بينهما.  �مل��وق��ع��ة  �مل�سرتكة  �ل��ت��ع��اون 

�الحت��اد و »BSWW« يف هذ� �ل�سدد ور�سة 

عمل ملدربي �لكرة �ل�ساطئية وحتديد�ً يومي 1 

و2 حزير�ن/ يونيو 2٠21 وعر تقنية �الت�سال 

�ملرئي عن ُبعد. وب��د�أ �حت��اد غرب �آ�سيا �سل�سلة 

�ل��رتت��ي��ب��ات �الإد�ري������ة �خل��ا���س��ة بعقد �ل��ور���س��ة 

�لتي تقام باإ�سر�ف �ملحا�سر �لدويل و�الآ�سيوي 

ط��ال��ب ب��ن ه��ال �ل��ث��ان��وي، م��ن خ��ال توجيه 

�لدعوة لكافة �الحتاد�ت �الأهلية �ملن�سوية حتت 

مظلته لت�سمية خم�سة مدربني للم�ساركة بها، 

�سريطة �أن يكونو� العبني �سابقني �أو مدربني 

يف جمال كرة �لقدم. وقال �الأمني �لعام الحتاد 

غ���رب �آ���س��ي��ا خ��ل��ي��ل �ل�����س��امل �أن �ل��ور���س��ة ت��اأت��ي 

�سمن م�ساعي �الحتاد لتو�سيع رقعة ن�ساطاته 

ومتهيد�ً للخطوة �مل�ستقبلية و�الأه��م و�ملتمثلة 

منطقة  يف  �ل�ساطئية  للكرة  بطولة  بتنظيم 

غرب �آ�سيا ب�سكل �سنوي وبالتعاون مع منظمة 

�ملدى  لتنفيذ خطة على  و�لعمل   BSWW
�لبعيد بحيث ت�سبح �لبطولة معتمدة وموؤهلة 

لنهائيات �آ�سيا. و�أو�سح �أن �لور�سة تتما�سى مع 

�أه��د�ف �ال�ستفادة مما متلكه و�ملنظمة �لعاملية 

لكرة �لقدم �ل�ساطئية من خر�ت ر�ئدة ومميزة 

يف هذ� �ملجال عر �إ�سر�فها وتنظيمها للعديد 

من �لن�ساطات و�الأحد�ث و�لبطوالت �لكبرة. 

لكرة  �لعاملية  �ملنظمة  رئي�س  ق��ال  وم��ن جانبه 

�لقدم �ل�ساطئية جو�ن كو�سكو �أن هذه �لور�سة 

ت��ع��د �ن��ط��اق��ة ل�سل�سلة م��ن �ل���ر�م���ج �مل��زم��ع 

�آ�سيا،  غ��رب  و�حت���اد   BSWW ب��ني  عقدها 

�لقدم  بكرة  �الهتمام  درج��ة  رف��ع  �إىل  وت��ه��دف 

�ل�ساطئية يف �إقليم غرب �آ�سيا .

الدوحة – وكاالت 

ح���ل���ت ب��ع��ث��ة ن������ادي ن��ه�����س��ة ب���رك���ان 

�ل���ق���ط���ري���ة  �ل���ع���ا����س���م���ة  �مل����غ����رب����ي يف 

ط��وي��ل��ة  رحلة   م���ن  ق���ادم���ة  �ل����دوح����ة، 

ملبار�ة  ��ستعد�د�  �ساعات،   8 ��ستغرقت 

�ل�������س���وب���ر �الأف�����ري�����ق�����ي ����س���د �الأه����ل����ي 

�مل�����س��ري. ووج����د �ل��ف��ري��ق �مل��غ��رب��ي يف 

����س��ت��ق��ب��ال��ه مم��ث��ل��ي �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة 

و�سط  �ملقبل،  �ملرتقب �جلمعة  لل�سوبر 

و�أج��رى  �ح��رت�زي��ة �سارمة.  �إج���ر�ء�ت 

�ل��و���س��ول،  ف��ور  طبية  م�سحة  �ل��ف��ري��ق 

لن  �لتي  �لطبية  �لفقاعة  دخ��ول  قبل 

�نتهاء  حتى  �الأه��ل��ي  وكذلك  يغادرها، 

ياجور  حم�سن  �لهد�ف  وك��ان  �مل��ب��ار�ة. 

�لتي  ب��رك��ان  نه�سة  قائمة  مقدمة  يف 

بعدما  �ل��دوح��ة،  �سوب  �ل��رح��ال  �سدت 

ع����اد ل��ت��ع��زي��ز �ل��ف��ري��ق يف �آخ����ر ظ��ه��ور 

ل��ه ب���ال���دوري �أم���ام ن���ادي ���س��ري��ع و�دي 

عنا�سر  كافة  �لقائمة  �سمت  كما  زم. 

�لفريق �لتي توجت قبل 6 �أ�سهر بلقب 

�أمام بر�ميدز �مل�سري. �لكونفدر�لية 

االنباط – عمان 

ع���رت ج��م��اه��ر �ل���ك���رة �الردن���ي���ة ومعها 

��ستيائها  ع��ن  و�لفنيني  �ل��ري��ا���س��ي  �الع���ام 

�لبالغ من �خل�سارة �لكارثية �لتي تعر�س لها 

منتخب  �م��ام  �لقدم  لكرة  �لوطني  منتخبنا 

�المار�ت �ل�سقيق بخم�سة �هد�ف مقابل هدف 

�ملنتخبني  �ل��ودي �لذي جمع  �للقاء  و�حد يف 

�لذي  �لتدريبي  �ملع�سكر  �ط��ار  دب��ي �سمن  يف 

للت�سفيات  ��ستعد�د�  هناك  �ملنتخب  يقيمه 

�ال�سيوية يف مرحلتها �لنهائية ..ذلك �ن وقع 

يوؤثر  �ن  �سانه  م��ن  �لنتيجة  بهذه  �خل�����س��ارة 

�ال�ستعد�د  مرحلة  من  �ملعنوي  �جلانب  على 

وق��ب��ل �ي����ام ع��ل��ى م��وع��د �ن���ط���اق م��ب��اري��ات 

..على  �لكويت  �الخ��رة �حلا�سمة يف  �جلولة 

�لرغم من �ن �ملنتخب خا�س �للقاء بت�سكيلة 

�سمت جن��وم �خل��رة و�ملحرتفني يف �خل��ارج 

و�ل�سلط  �لفي�سلي  العبي  من  عدد  غياب  يف 

�رتباطهم  ب�سبب  �ملنتخب  عن  تخلفو�  �ل��ذي 

�الحتاد  كاأ�س  بطولة  مبباريات  �نديتهم  مع 

�لو�سع مرر�  هذ�  يكون  �ن  ..دون  �ال�سيوي 

يف  �لف�سيحة  �خل�����س��ارة  ل��ه��ذه  �ملنتخب  �م���ام 

�لعرف �لكروي ..ويذكر �ن نتائج �ملنتخب يف 

تكن  مل  فيتال  �لبلجيكي  �لفني  �ملدير  عهد 

نهائيات  م��ن  �لن�سامى  خ��روج  منذ  م�سجعة 

ب��ط��ول��ة ����س��ي��ا يف �الم�����ار�ت ق��ب��ل ع��ام��ني من 

�أمام  �لدور �لثاين ..وكان منتخبنا قد خ�سر 

�ل��ودي��ة  �مل���ب���ار�ة  1-5، يف  ن��ظ��ره �الإم����ار�ت����ي 

�لتي جرت م�ساء �الثنني على �ستاد ر��سد يف 

ال�ستكمال  �جلانبني  حت�سر�ت  �سمن  دب��ي، 

�ل��ت�����س��ف��ي��ات �الآ���س��ي��وي��ة �مل�����س��رتك��ة و�مل��وؤه��ل��ة 

�ل��ق��اري��ة  2٠22 و�ل��ن��ه��ائ��ي��ات  �ل���ع���امل  ل��ك��اأ���س 

�ل�سوط  يف  بالنتيجة  �ملنتخب  وتاأخر   .2٠23

تدريجياً  �الأد�ء  يتح�سن  �أن  قبل   ،3-٠ �الأول 

�لتبديات،  م��ن  �سل�سلة  و�سط  ب�”�لثاين”، 

�ل��وح��ي��د. �ل���ه���دف  �ل�����س��ي��ف��ي  ع���دي  لي�سجل 

وح�سب موقع �حتاد �لكرة فان  �جلهاز �لفني 

�للقاء،  خال  العباً   )17( ��سرك   للمنتخب 

�أحمد  �لتحاق  مع  �ل�سفوف  �كتمال  بانتظار 

رو�د  يا�سني،  معتز  �لعجالني،  �سامل  عر�سان، 

�أب���و خ��ي��زر�ن وحم��م��ود م��ر���س��ي 28 �حل���ايل، 

م��ع �ن��ت��ه��اء �رت��ب��اط��ه��م م��ع �أن��دي��ت��ه��م ب��ك��اأ���س 

ودياً  فيتنام  مو�جهة  قبل  �الآ�سيوي،  �الحت��اد 

ن��ه��اي��ة �ل�����س��ه��ر �جل����اري م��ع �خ��ت��ت��ام مع�سكر 

�الأول  يف  �لكويت  �إىل  �ملنتخب  دب��ي.  ويغادر 

من حزير�ن، ال�ستكمال �لت�سفيات مبو�جهة 

نيبال و�أ�سحاب �الأر�س و�أ�سرت�ليا �أيام 7 و11 

و15 من �ل�سهر ذ�ته.

االنباط – عمان 

ق����ال م���اه���ر ب���ح���ري، م�����درب ف��ري��ق 

يف  فريقه  نتائج  �إن  �ل�سوري،  ت�سرين 

�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���س 

ولي�ست  منطقية  �الآ���س��ي��وي  �الحت����اد 

مبارياته  �فتتح  ت�سرين  وك��ان  �سيئة. 

وخ�سر  �لكويتي  �لكويت  مع  بالتعادل 

بحري  و�أ���س��اف   .٠-1 �لفي�سلي  �أم��ام 

يف ت�سريحات خا�سة: »كل من يعتقد 

لعبنا  خمطئ.  فهو  �سيئة  نتائجنا  �أن 

مع فرق �أكرث جاهزية ولديها العبني 

ت��اري��خ��ه��ا  �إىل  �إ����س���اف���ة  حم����رتف����ني، 

و�إجناز�تها يف �لبطولة«. وتابع: “�أما 

�ملحليني  باعبيه  ف��ي�����س��ارك  ت�سرين 

�الآ���س��ي��وي��ة،  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  م���رة  والأول 

ول��ذل��ك م��ع��ظ��م الع��ب��ي��ه م��ن �ل�����س��ب��اب 

�لقوية«.  �مل��ب��اري��ات  خ��رة  ويفتقدون 

ر�����س عن  �أن���ا  ع���ام  “ب�سكل  و�أو����س���ح: 

رفعت  �أين  رغ��م  �لفريق،  ونتائج  �أد�ء 

�حلالة  ل��رف��ع  �ل��ط��م��وح��ات  �سقف  م��ن 

و�قعي  ب�سكل  لكن  لاعبني،  �ملعنوية 

�أكرث جاهزية«.  فرق  �أمام  لعبنا  نحن 

“�أمام �لفي�سلي لعبنا بثاثة  و�أكمل: 

م��ه��اج��م��ني، ورغ����م ذل����ك مل ن�����س��ج��ل، 

�ل��ف��ي�����س��ل��ي ي��ل��ع��ب يف م��ل��ع��ب��ه ول��دي��ه 

وكنا  ج��ي��د،  م�ستوى  ع��ل��ى  حم��رتف��ني 

ن���د� ق��وي��ا ل���ه، ل��ك��ن��ه ����س��ت��ح��ق �ل��ف��وز«. 

“�ملو�جهة كانت �سعبة  و�أردف قائا: 

لعبنا  ح��ي��ث  �مل��ب��اري��ات  ���س��غ��ط  ب�سبب 

م����ب����ار�ة ق���وي���ة ب��دن��ي��ا �أم������ام �ل��ك��وي��ت 

72 ���س��اع��ة، و�ل���اع���ب �ل�����س��وري  ق��ب��ل 

غ���ر م��ع��ت��اد ع��ل��ى �ل�����س��غ��ط �ل��ب��دين 

“�سحيح  ب��ق��ول��ه:  وخ��ت��م  و�ل��ذه��ن��ي«. 

لكننا  ن���ت���اأه���ل،  م��ع��ج��زة ح��ت��ى  ن��ح��ت��اج 

�أد�ء  لنقدم  �الأخ����رة  �مل��ب��ار�ة  �سنلعب 

م�����س��رف��ا ي��ل��ي��ق ب��ن��ادي ت�����س��ري��ن، �ل��ذي 

�الآ�سيوية،  �مل�ساركة  من  كثر�  ��ستفاد 

و�أعتقد باأنه �سيكون يف حالة �أف�سل يف 

�ملقبلة«. �لن�سخة 

االنباط – عمان 

�مل��دي��ر  �ل�سيد  ح�����س��ام  �ل��ك��اب��ن  ب���ارك 

�ل���ف���ن���ي ل���ف���ري���ق �ل��ف��ي�����س��ل��ي جل��م��ه��ور 

�ل��ف��ي�����س��ل��ي �ل��ك��ب��ر �ل����ذي ق���دم �ل��دع��م 

ل��ل��ف��ري��ق وق���دم �ل��ت��ح��ب��ة ل��اع��ب��ني على 

�الأد�ء موؤكد� �ن �لفي�سلي كان �الف�سل 

�ل�����س��وري  ت�سرين  �م���ام  م��ب��ار�ت��ه  خ��ال 

و�ك��د  و�ل��ف��ر���س  �حل��ي��ازة  م�ستوي  علي 

خ���ال �مل���وؤمت���ر �ل�����س��ح��ف��ي ب��ع��د �مل��ب��ار�ة 

و�خ��رت  �لتاهل  من  �ق��رتب  فريقه  �ن 

�لاعبني بعد �ملبار�ة �ننا لن نلعب على 

هدفنا  و�سن�سع  �لكويت  �م��ام  �ل��ت��ع��ادل 

ب��دي��ل وث��ق��ت��ي ك��ب��رة بنجوم  �ل��ف��وز وال 

�لرجويل  ب��االأد�ء  �ل�سيد  و�أ�ساد  �لفريق 

حتقيق  عن  و�أثمر  العبوه  قدمه  �ل��ذي 

فوز ثمني على ت�سرين �ل�سوري “1-٠” 

�لثالثة  للمجموعة  �لثانية  �جلولة  يف 

“كنا  �الآ�سيوي.  �الحت��اد  كاأ�س  لبطولة 

�الأف�������س���ل يف ك���ل ����س���يء وحت����دي����د�ً من 

حيث �ال�ستحو�ذ و�لفر�س، حيث در�سنا 

“�أهدرنا  وت���اب���ع:  جيد�ً”.  م��ن��اف�����س��ن��ا 

ل��ك��ان��ت  ت�سجيلها  مت  ل���و  ج����ز�ء  ���س��رب��ة 

حققنا  �لنهاية  يف  لكن  �أ���س��ه��ل،  �مل��ب��ار�ة 

لاعبني  “توجهت  و�أو�سح:  �ملطلوب«. 

ب���ع���د ن���ه���اي���ة �مل������ب������ار�ة وط���ل���ب���ت م��ن��ه��م 

�مل��ب��ار�ة  ون�سيان  �ل��ف��وز  �سفحة  �إغ���اق 

و�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى م��ب��ار�ت��ن��ا �مل��ق��ب��ل��ة �أم���ام 

مل  فالتاأهل  �خلمي�س  و�ملقررة  �لكويت 

�أد�ء  �أن  �إىل  �ل�سيد  ولفت  بعد«.  يح�سم 

من  ملحوظا  ت�ساعد�ً  ي�سهد  �لفي�سلي 

�أن  جيد�ً  “�أعلم  وز�د:  الأخ��رى.  مبار�ة 

�جلماهر مل تكن ر��سية عن �الأد�ء يف 

�ملا�سية ب�سبب دخول عدد كبر  �لفرتة 

م���ن �ل���اع���ب���ني ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة ح��ي��ث كنا 

للوقت«. بحاجة 

خسارة منتخبنا امام االمارات تثير استياء الجماهير !

البحري يشيد بمستوى الفيصلي 

السيد يخطط للفوز على الكويت 

حتى لو كانت مبار�ة ودية بهدف �ال�ستعد�د و�لتجربة ..وحتى لو �فتقد �ملنتخب لبع�س �لاعبني 

�لذين غابو� لظروف قاهرة ..وحتى لو كانت �ملبار�ة يف �طار تنفيذ بع�س �خلطط بعيد� عن عيون 

�ملنتخبات �ملناف�سة يف �ملجموعة ..فان �خل�سارة �لتي تلقاها منتخبنا �لوطني باخلم�سة �مام منتخب 

�المار�ت �ل�سقيق تعد يف �لعرف �لكروي مبثابة مهزلة وف�سيحة حاقتا �ملنتخب قبل �يام على موعد 

�نطاق �ملرحلة �الخرة من �لت�سفيات �ملوؤهلة لبطولة كاأ�س �لعامل ونهائيات كاأ�س ��سيا ..وهي مبثابة 

ناقو�س خطر دق يف �روقة �ملنتخب و�حتاد كرة �لقدم بان ثمة �مور حت�سل د�خل منظومتنا �لكروية قد 

تقو�س حظوظنا �ل�سعيفة ��سا بالتاهل �ىل �ملرحلة �ملقبلة من �لت�سفيات ...!!!

�ملوؤمل بهذه �لهزمية �نها تاتي قبل �يام قليلة على موعد دخول �ملنتخب يف جولة �حل�سم �ال�سيوية 

..ومن �ملفرت�س �ن يكون �لن�سامى قد و�سلو� �ىل ذروة �ال�ستعد�د لهذه �ملهمة �ل�سعبة ..من �لناحيتني 

ت��اأث��ر�ت �خ��رى ..ال �سيما و�ن منتخبنا خا�س �للقاء �م��ام منتخب  �لفنية و�ملعنوية بعيد� عن �ي��ة 

يفرت�س �نه يت�ساوى معنا يف �ال�ستعد�د ويف �لنو�حي �لفنية �ي�سا ..فلو خ�سنا �للقاء �م��ام �حدى 

منتخبات �لقارة �ال�سيوية �و �الوروبية �لقوية مثا لقلنا بان �لفائدة �لفنية تتعدى م�ساألة �لفوز 

�و �خل�سارة ..�ما �ن تخ�سر بهذه �لنتيجة �لكبرة �مام منتخب �سبق و�ن تبادلنا معه �لفوز و�لنتائج 

�جليدة ..فان �مل�ساألة باتت بحاجة �ىل م�سائلة و�ىل بحث ومعرفة ��سبابها دون مرور متوقع كما حدث 

يف مر�ت عديدة �سابقة ..وطو�ل م�سو�ر فيتال �ل�سيئ مع منتخب �لن�سامى ..!!!

نذكر بان �لكابن جمال �بو عابد فقد من�سبه يف �الد�رة �لفنية ملنتخبنا �لوطني بعد �خل�سارة 

�لودية �لتي تلقاها �ملنتخب �مام لبنان مبا�سرة .. عندما كان فيتال مدربا م�ساعد� له لكن �الخر 

وبرغم  تو��سل �لنتائج غر �ملريحة للمنتخب معه ما ز�ل مم�سكا بزمام �المور برغم كل �النتقاد�ت 

�لتي طالته طو�ل فرتة ت�سلمه �المور �لفنية للن�سامى ..و�ن كنا ن�ستبعد متاما مو�سوع �قالة فيتال يف 

هذ� �لوقت �ل�سيق �لذي ي�سبق �نطاق مباريات �حل�سم ..فان �حتاد �لكرة وحده يتحمل م�سوؤولية �ية 

نتائج �سلبية قد تلحق بالن�سامى يف �لكويت ..بعد �سكوته �ملتو��سل على تر�جع �د�ء �لن�سامى يف عهد 

فيتال من دون �ن ي�سغى ملاحظات و�نتقاد�ت ومطالبات �العام �لريا�سي �ملتو��سلة باقالة فيتال 

!!!..

نتمنى �ن ال ترتك هذه �لنتيجة �لكارثية �أثر� نف�سيا على نفو�س �لاعبني قد تنعك�س على �د�ئهم 

الحقا ..ونتمنى �ن ت�سكل هذه �خل�سارة حافز� �مام �لن�سامى لتجاوز هذه �لف�سيحة .. و�النطاق بقوة 

يف �ل�سوط �الخر من �لت�سفيات لتحقيق حلم �لكرة �الردنية بالتاهل �ىل �ملونديال �لقادم يف قطر .. 

برغم �ن ثقتنا يف �جلهاز �لفني بقيادة فيتال �نتهت منذ زمن طويل ومنذ خروجنا من نهائات ��سيا يف 

�المار�ت ..�ال �ن ثقتنا �ملطلقة بعز�ئم �لن�سامى �لذين نتمنى عليهم ن�سيان �خل�سارة و�لعودة �ىل �فاق 

�النت�سار�ت ..ولنا مع فيتال وقفات ...!!

عوني فريج

النتيجة.. فضيحة يا 
فيتال  !!

أبو جلبوش وجه السعد على الفيصلي 
االنباط – عمان 

عن  �لفي�سلي   “  جن��م  “ �سي�سا  جلبو�س  �أب���و  يو�سف  ع��ر 

ت�سرين  مرمى  يف  �لثمني  �لفوز  هدف  باإحر�زه  �لكبرة  �سعادته 

�لثانية، من دور �ملجموعات،  �ل�سوري، م�ساء �الإثنني، يف �جلولة 

�ملوؤمتر  �أب��و جلبو�س يف  وق��ال  �الآ���س��ي��وي.  �الحت��اد  ك��اأ���س  لبطولة 

�لفي�سلي  جل��م��اه��ر  “�أبارك  �مل����ب����ار�ة:  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د  �ل�����س��ح��ف��ي 

�ملبار�ة  يف  الع��ب  �أف�سل  جائزة  على  وح�سويل  �ملهم،  �لفوز  ه��ذ� 

�ل�سيد دفع بي يف  “�ملدرب ح�سام  �لفريق ككل«. وتابع:  مبجهود 

�ل�سوط �لثاين الأ�ساعد �لفريق من �لناحية �لهجومية، ووفقني 

�هلل يف ت�سجيل هدف �لفوز، �إنه �سعور جميل«.
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حقيقة التجسس على الملقحين ضد 
كورونا بشرائح مغناطيس

امل�رصي اليوم-وكاالت

لقاح  م�صعنة  ف��اي��رز  �صركة  ردت 

»ك���ورون���ا ك��وف��ي��د-19« ع��ل��ى امل��زاع��م 

ال���ت���وا����ص���ل  م�����واق�����ع  امل���ن���ت�������ص���رة يف 

���ا، ال���ت���ي ُت��ظ��ه��ر  االج���ت���م���اع���ي ع���امل���يًّ

مكان  يف  مغناطي�صية  م��واد  اجن��ذاب 

بنظرية  ربطه  ما مت  التطعيم، وهو 

اح���ت���واء ال��ل��ق��اح��ات ع��ل��ى رق���ائ���ق اأو 

االأج�صام  داخ��ل  زراعتها  يتم  �صرائح 

عليهم. والتج�ص�س  للتتبع 

اللقاح  اأن  ف��اي��زر،  ���ص��رك��ة  واأك����دت 

ال����ذي ت�����ص��ّن��ع��ه ال ي��ح��ت��وي ع��ل��ى اأي 

يت�صبب  اأن  ميكن  وال  معدنية،  مواد 

مغناطي�صية  ا�صتجابة  اأي  يف  اللقاح 

عند احل�صول عليه، بح�صب »�صبق«.

ونفى عدد من االأطباء يف حديث 

م���ع جم��ل��ة »ف���ورب�������س« االأم��ري��ك��ي��ة، 

م����واد  اأو  ����ص���رائ���ح  وج�������ود  م����زاع����م 

م��ع��دن��ي��ة يف ل��ق��اح��ات ك���ورون���ا ���ص��واء 

اأو غ��ره��ا؛  ف���اي���زر  ت�����ص��ّن��ع��ه��ا  ال���ت���ي 

ال��ل��ق��اح��ات ال حت��ت��وي  اأن  م��وؤك��دي��ن 

اآمنة  واأنها  األومنيوم  اأو  معادن  على 

متاًما.

وق���ال ال��روف��ي�����ص��ور م��اي��ك��ل ك��وي 

ترينيتي  جامعة  يف  الفيزياء  بكلية 

اإن ال�صخ�س احلا�صل على  يف دبلن: 

احلديد  من  جل��رام  �صيحتاج  اللقاح 

ل��ي�����ص��ب��ح م����ك����ان احل����ق����ن ب���ال���ل���ق���اح 

ج���اذًب���ا ل��ل��م��غ��ن��اط��ي�����س، واأ����ص���اف اأن��ه 

ح�����ص��ل وزوج���ت���ه ع��ل��ى ل��ق��اح ف��اي��زر، 

ينجذب  ومل  االختبار  ب��اإج��راء  وق��ام 

لذراعيهما. املغناطي�س 

����ص���رائ���ح  زرع  م�����زاع�����م  وك�����ان�����ت 

ظهرت  ق��د  ال��ل��ق��اح،  ع��ر  اإلكرتونية 

عقب  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام  يف  م���رة  الأول 

اأ�صُهر قليلة من تف�صي الوباء؛ حيث 

للملياردير  ات��ه��ام��ات  البع�س  وّج���ه 

بالتخطيط  غيت�س  بيل  االأم��ري��ك��ي 

اأج�صاد  اإل��ك��رتون��ي��ة يف  ���ص��رائ��ح  ل���زرع 

الب�صر.

واالألومنيوم اللقاحات 

االأل����وم����ن����ي����وم  م�������ادة  اأن  ُي�����ذك�����ر 

م��ن��ذ  ال�����ل�����ق�����اح�����ات  يف  ُت���������ص����ت����خ����دم 

����ب ����ص���ئ���ي���ل���ة، وه���ي  ال������ِق������َدم وب����ِن���������صَ

اآم���ن���ة ول���ه���ا اأه���م���ي���ة ك���ب���رة؛ ح��ي��ث 

�صورة  ل�صق  يف  االأل��وم��ن��ي��وم  ي�صهم 

ال��ف��رو���س ال��ت��ي ت��دخ��ل ع��ن طريق 

ال���ل���ق���اح يف ج���ه���از امل���ن���اع���ة؛ ب��ح��ي��ث 

تخزينها  م��ن  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  يتمكن 

بعد  فيما  الفرو�س  على  والتعرف 

على  ل��ي��ق��وم  اجل�����ص��م؛  اإىل  دخ���ل  اإذا 

الفور باإنتاج اأج�صام م�صادة.

وت��ك��م��ن اأه���م���ي���ة ال���ل���ق���اح يف ه��ذه 

اأن������ه ي��ق��وم  ال���ن���ق���ط���ة حت�����دي�����ًدا، يف 

اإ���ص��دار  على  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  بتحفيز 

حال  ج��اه��زة  لتكون  م�صادة  اأج�صام 

مواجهة الفرو�س بالفعل، ويف حال 

ي�صتغرق  اللقاح،  عدم احل�صول على 

ج��ه��از امل��ن��اع��ة ف���رتة ق���د ت�����ص��ل اإىل 

اأ���ص��ب��وع��ن الإن���ت���اج اأج�����ص��ام م�����ص��ادة، 

وخالل هذه الفرتة قد تكون احلالة 

ال�����ص��ح��ي��ة ل��ل��م��ري�����س ق���د ت���ده���ورت 

بالفعل.

القاهرة-العربية

اقتحم الفنانان م�صطفى �صعبان وعمرو 

���ص��ع��د اأب���ط���ال م�����ص��ل�����ص��ل م���ل���وك اجل��دع��ن��ة، 

�صا�صة  على  املنق�صي  رم�صان  ُعِر�س  والذي 

برنامج  ا���ص��ت��ودي��و  م�صر«  �صي  ب��ي  »اإم  ق��ن��اة 

»احل��ك��اي��ة« اأث��ن��اء ح��دي��ث االإع���الم���ي عمرو 

»بقالنا كتر  انتظارهما لفرتة  ب�صبب  اأديب 

م�صتنين اإنت واخد الرنامج حل�صابك ياال 

»ال  ق��ائ��اًل  اأدي���ب  عليهما  ل��رد  حاجتك«  مل 

م�س هنا الكالم ده«.

وع���ات���ب ال���ف���ن���ان���ان »اأدي���������ب«، يف م�����ص��ه��د 

ي���ح���دث ع��ل��ى  اأن  ك���وم���ي���دى وغ�����ر م���ع���ت���اد 

له  منوهن  ال��رن��ام��ج،  مقدمة  يف  االإط��ال��ة 

ب���اأن وق��ت ال��ف��ق��رة احل��واري��ة اخل��ا���ص��ة بهما 

قد حان.

ورق�������س ال��ف��ن��ان��ان ع��ل��ى اأن���غ���ام االأغ��ن��ي��ة 

اخلا�صة بترت امل�صل�صل قبل اخلروج لفا�صل 

اإعالين قبل احلوار بعد تقدمي عمرو اأديب 

مع  بالرنامج،  اخلا�صة  احل��واري��ة  الفقرة 

�صيفيه.

وق���ال ع��م��رو اأدي����ب، اإن ال��ف��ن��ان��ن ي��ع��دان 

يرف�صوا  مل  ال��ذي��ن  القالئل  الفنانن  م��ن 

ما  تلفزيوين، وهو  لقاء  الظهور معاً خالل 

ُي��دل��ل ع��ل��ى ح��ب ك��ل منهما ل��الآخ��ر وال��ذي 

ظهر خالل العمل.

»ياال لم حاجتك«.. مصطفى شعبان وعمرو سعد يقتحمان 
االستوديو على عمروأديب

      

بي بي �شي - وا�شنطن

الق�صائية  االأخ���ط���اء  ب�����ص��اأن  ال��ن��ق��ا���س  ث���ار 

ت�صوية  بعد  ج��دي��د،  م��ن  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

مببلغ  تعوي�س  �صرف  مبوجيها  مت  تاريخية 

مل��دة  ���ص��ج��ن��ا ظ��ل��م��ا  75 م��ل��ي��ون دوالر الأخ���وي���ن 

تزيد عن ثالثة عقود.

ف��ق��د اأدي�����ن ه���ري م��اك��ول��ي��م واأخ�����وه غر 

بجرمية   1986 ع��ام  يف  ب���راون  ل��ي��ون  ال�صقيق 

11 ع��ام��ا. ويف  اغ��ت�����ص��اب وق��ت��ل طفلة ع��م��ره��ا 

التي  النووي  احلم�س  اأدل��ة  ظهرت   2014 عام 

براأتهما يف العام التايل.

مبنحهما  قرارا  اجلمعة  املحكمة  واأ�صدرت 

 - منهما  لكل  دوالر  مليون   31 ق��دره  تعوي�صا 

 - ال�صجن  يف  ع��ام  كل  عن  دوالر  مليون  بواقع 

و13 مليون دوالر اإ�صافية كتعوي�صات تاأديبية.

اأكر  الدفاع،  حمامي  بح�صب  املبلغ،  ويعد 

ت�صوية اإجمالية يف تاريخ الق�صاء االأمريكي.

ي��خ��رج م��ن املحكمة  وق����ال م��اك��ول��ي��م وه���و 

باكيا بعد �صبعة اأعوام من �صدور حكم ق�صائي 

باالإفراج عنه: »اأ�صكر الرب«.

االأبرياء،  من  كثر  فيه  »ال�صجن  واأ�صاف: 

ال ي�صتحقون البقاء فيه«.

ما الذي حدث يف الق�ضية؟

ع��رت   1983 اأي����ل����ول  ���ص��ب��ت��م��ر/   24 ي����وم 

ال�����ص��رط��ة يف ب���ل���دة ري����د ���ص��ري��ن��غ��ز يف ن���ورث 

عاما   11 ع��م��ره��ا  ج��ث��ة طفلة  ع��ل��ى  ك��اروالي��ن��ا 

باأحد حقول فول ال�صويا.

ويف اليوم التايل، بناء على �صائعات ن�صرها 

زم��ي��ل يف امل��در���ص��ة، اع��ت��ق��ل ���ص��اب��ان م��ن اأ���ص��ول 

اأفريقية هما ماكوليم وبراون، وكان عمرهما 

على التوايل 19 و15 عاما.

اأن  ���ص��اع��ات م��ن اال���ص��ت��ج��واب، يعتقد  وب��ع��د 

اأفراد ال�صرطة اأرغموهما على توقيع اعرتاف 

اأويل يورط فيه كل منهما االآخر يف اجلرمية. 

يعانيان  االأخ��وي��ن  اأن  املحكمة  وثائق  يف  وج��اء 

ال��ق��راءة  وق��درات��ه��م��ا يف  ذه��ن��ي��ة  م��ن م�صاعب 

والكتابة وفهم ما وقعا عليه حمدودة.

وحكم على االأخوين باالإعدام. وكان براون 

نورث  االإعدام، يف  تنفيذ  ينتظر  �صجن  اأ�صغر 

ال�صجن  اإىل  عليه  احلكم  خفف  ثم  كاروالينا، 

امل���وؤب���د. اأم����ا م��اك��ول��ي��م ف��اأ���ص��ب��ح اأق����دم �صجن 

ينتظر تنفيذ االإعدام بالوالية.

ت��رب��ط  م���ادي���ة  اأدل������ة  اأي  ه���ن���اك  ت��ك��ن  ومل 

االأخوين باجلرمية.

اأن  النووي  احلم�س  اأدل��ة  اأثبتت   2014 ويف 

اأرتي�س،  رو�صكو  احلقيقي،  اجلرمية  مقرتف 

قتل  جرمية  يف  املوؤبد  ال�صجن  عقوبة  يق�صي 

منف�صلة. لكنها  م�صابهة 

هل الأخطاء الق�ضائية �ضائعة يف 

الوليات املتحدة؟

 2784 لالإعفاءات  الوطني  ال�صجل  اأح�صى 

يف  البيانات  جمع  ب��داأ  اأن  منذ  ق�صائيا  اإع��ف��اء 

.1989

احل���االت  ه���ذه  ن�صف  م��ن  اأك���ر  ويت�صمن 

اأو يف ت�صرف  الق�صائية  االإج��راءات  اأخطاء يف 

امل�صجونن  يقارب ن�صف هوؤالء  ال�صرطة. وما 

ظلما من اأ�صول اأفريقية.

واأظهرت البيانات اأي�صا اأن االأمريكين من 

االإدانة  الحتماالت  معر�صون  اأفريقية  اأ�صول 

بالقتل خطاأ �صبع مرات اأكر من االأمريكين 

من العرق االأبي�س.

هل الت�ضويات املجزية �ضائعة؟

مي��ك��ن ل��الأم��ري��ك��ي��ن امل���دان���ن خ���ط���اأ رف��ع 

ولكن  حقوقهم،  ان��ت��ه��اك  �صد  مدنية  ق�صايا 

املدعي يف بع�س احلاالت يخرج �صفر اليدين.

وم�����ن ال�������ص���ع���ب اإدان���������ة اأف���������راد ال�����ص��رط��ة 

واالأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة ب��اإ���ص��اءة ال��ت�����ص��رف الأن��ه��م 

ي���ت���م���ت���ع���ون ب���ح���م���اي���ة وا����ص���ع���ة ت���وف���ره���ا ل��ه��م 

االأمريكية احلالية. القوانن 

ول��ك��ن ال�����ص��غ��وط ت��ت��زاي��د مل��ح��ا���ص��ب��ة اأف����راد 

ال�صرطة على االأخطاء التي يرتكبونها خا�صة 

م���ع ت�����ص��اع��د ح���رك���ات ت��ط��ال��ب ب��ال��ع��دال��ة بن 

ج��ورج  بقتل  امل��ت��ه��م  واأدت حم��اك��م��ة  االأع�����راق. 

فلويد يف 2020 يف ميني�صوتا اإىل ت�صوية بقيمة 

يف  تيلور  بريونا  ق�صية  اأم��ا  دوالر،  مليون   27

12 مليون دوالر. كنتاكي ف�صويت مببلغ 

وياأتي حكم اجلمعة يف نورث كاروالينا بعد 

االأمنية  االأجهزة  اإليها  تو�صلت  اأخرى  ت�صوبة 

مع االأخوين مببالغ اأ�صغر.

بجامعة  القانون  اأ�صتاذ  ل��و  جيمي  وي��ق��ول 

دي������وك واخل����ب����ر يف االأخ�����ط�����اء ال��ق�����ص��ائ��ي��ة 

دوالر  مليون  املحلفن  جلنة  منح  اإن  بالوالية 

ع��ن ك��ل ���ص��ج��ن ل��الأخ��وي��ن ت��ع��وي�����س »ك��ب��ر« ، 

اأن هذه املبالغ الكبرة قد تدفع  اأو�صح  ولكنه 

اإج���راءات  خو�س  ب��دل  الت�صوية  اإىل  امل�صتكن 

املالية. اأعبائها  ب�صبب  املحاكمة 

كيف تقدر املحاكم االأمريكية قيمة �صنة يف 

ال�صجن؟

عن  ف�صال  اأمريكية  والي��ة   36 يف  القوانن 

العا�صمة وا�صنطن تق�صي مبنح تعوي�صات ملن 

�صدرت يف حقهم اأحكام ق�صائية خاطئة.

ي��ح�����ص��ل ���ص��ح��اي��ا  ك����اروالي����ن����ا  ن������ورث  ويف 

حكام  عفو  بعد  اخلاطئة  الق�صائية  االأح��ك��ام 

األ��ف   50 بقيمة  تعوي�س  ع��ل��ى  عنهم  ال��والي��ة 

ال�����ص��ج��ن، ولكن  دوالر ع��ن ك��ل ع��ام ق�����ص��وه يف 

األ���ف   750 ي��ت��ج��اوز  االإج����م����ايل ال  ال��ت��ع��وي�����س 

دوالر.

وه���ذا ه��و امل��ب��ل��غ ال���ذي ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه روين 

اأدين ظلما باالغت�صاب  اأ�صود  لونغ، وهو رجل 

على  حماموه  ويحتج   ،1976 ع��ام  يف  وال�صطو 

احل�صاب، ح�صل  وفق هذا  باأن موكلهم،  االأمر 

 44 اأ�صل  15 عاما فقط من  على تعوي�س عن 

عاما ق�صاها يف ال�صجن.

لونغ  ك��ان  اإذا  م��ا  مدنية  حمكمة  و�صتقرر 

على  ال��ت��ع��وي�����ص��ات  م��ن  امل��زي��د  ع��ل��ى  �صيح�صل 

�صجنه م���دة ه��ي ث��ال��ث اأط����ول م���دة ���ص��ج��ن يف 

البالد.

هل املال يكفي؟

ميكن للتعوي�س املايل اأن ي�صاعد ال�صحايا 

يف ت���وف���ر اأ����ص���ا����ص���ي���ات احل���ي���اة م���ث���ل ال�����ص��ك��ن 

املعي�صة االأخرى. واحتياجات 

حت�����دث  ������ص�����ي  ب�������ي  ل�����ب�����ي  ت���������ص����ري����ح  ويف 

اأح���د م��وك��ل��ي��ه، ت�صارلز  ل��و ع��ن  ال��روف��ي�����ص��ور 

يف  ال�صجن  يف  عاما   43 ق�صى  ال��ذي  فلينت�س، 

يف  عنه  ي��ف��رج  اأن  قبل  االإع����دام  تنفيذ  ان��ت��ظ��ار 

2019 وعمره 83 عاما.

»مل يح�صل على فل�س واحد ال من الوالية 

ي�صيف  ال���ذي  ل��و،  بح�صب  ال��ق�����ص��اء«،  م��ن  وال 

وه��و  ب��ال��ع��م��ل  ل��ه  ي�����ص��م��ح  ال  فلينت�س  ���ص��ن  اأن 

االأق��ارب  من  امل�صاعدة  لطلب  م�صطرا  يجعله 

واالأ�صدقاء.

يلحق  »ال�����ص��رر  اإن  ال��ب��ورف��ي�����ص��ور  وي���ق���ول 

ب�صبب  ترئتهم  ب��ع��د  ظلما  امل��دان��ن  �صحايا 

يف  يحتاجونها  التي  التعوي�صات  �صرف  ع��دم 

وقت مبكر«.

دوالر  م���ل���ي���ون   62 ����ص���رف  اأن  وي�������ص���ي���ف 

ل���الأخ���وي���ن ل��ت��ع��وي�����ص��ه��م��ا ع���ن االأ�����ص����رار يعد 

مب��ث��اب��ة حم��اول��ة مل�����ص��اع��دت��ه��م��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��ايف. 

13 م��ل��ي��ون دوالر م��ن  ال������� اأم�����ا ����ص���رف م��ب��ل��غ 

ر�صالة«  »يبعث  فهو  ال��ت��اأدي��ب��ي��ة،  التعوي�صات 

مفادها اأن جتاوزات ال�صرطة مل تعد مقبولة.

هل 75 مليون دوالر تعوضك عن 
ثالثة عقود في السجن؟

القاهرة - العربية

ام�س  د�صوقي،  �صريف  امل�صري،  الفنان  طماأن 

ال���ث���الث���اء، م��ت��اب��ع��ي��ه ع��ل��ى ح��ال��ت��ه ال�����ص��ح��ي��ة بعد 

اإجرائه عملية جراحية وبرت قدمه.

وق��������ال �����ص����ري����ف د�����ص����وق����ي ع����ل����ى ح�������ص���اب���ه يف 

اهلل  احلمد  فعل  �صاء  وم��ا  اهلل  »ق��در  »في�صبوك«: 

على كل �صيء«.

وك�����ان ال���و����ص���ط ال��ف��ن��ي امل�������ص���ري ت��ل��ق��ى خ���راً 

���ص��ادم��اً بعد االإع���الن ع��ن ب��رت ق��دم د���ص��وق��ي، اإث��ر 

جراحة اأجراها ب�صبب اإ�صابة تعر�س لها.

وك�صفت عن تفا�صيل الواقعة الفنانة امل�صرية، 

بدرية طلبة، التي اأكدت اأن زميلها �صريف د�صوقي 

احل���ائ���ز ع��ل��ى ج���ائ���زة اأف�������ص���ل مم��ث��ل مب��ه��رج��ان 

بعد  قدمه  برت  مت  قبل،  من  ال�صينمائي  القاهرة 

اأ�صعب  اأن  معترة  االثنن،  م�صاء  جراحة  اإج��راء 

املخدر  اأمل  م��ن  االإن�����ص��ان  يفيق  اأن  الدنيا  يف  اأم��ر 

الفنان  اأن  �صاقه مت برته، معلنة  ليجد جزءا من 

�صخ�صية  خالل  من  ا�صتهر  الذي  د�صوقي  �صريف 

لهذه  تعر�س  و����س«،   100« م�صل�صل  يف  »�صبعبع« 

التجربة.

اإ�صابة  اأن �صريف كان يعاين من  اأو�صحت  كما 

ح��دث��ت ل��ه اأث���ن���اء ت�����ص��وي��ر ف��ي��ل��م »وق��ف��ة رج��ال��ة«، 

ال�صكري،  مر�س  من  يعاين  اأنه  االأطباء  واكت�صف 

وكذلك يعاين من االإ�صابة بقدم �صكري.

واأج���ري���ت ل���ه ج���راح���ة ب�����ص��ب��ب وج����ود ج���رح يف 

ق���دم���ه ال��ي�����ص��رى، و����ص���اءت ح��ال��ت��ه ب�����ص��ك��ل ك��ب��ر، 

اإث��ره��ا اأن ي��ق��وم��وا ببرت  ف��ا���ص��ط��ر االأط���ب���اء ع��ل��ى 

اأن حالته  اإىل  م�����ص��رة  رك��ب��ت��ه،  اأ���ص��ف��ل  ق��دم��ه م��ن 

اإفاقته من املخدر  ا�صتقرت يف الوقت احلايل بعد 

الذي ح�صل عليه.

ن��ق��اب��ة املمثلن  ���ص��ري��ف د���ص��وق��ي ط��ال��ب  وك���ان 

»وقفة  فيلم  ت�صوير  اأث��ن��اء  اأزم��ت��ه  حل��ل  بالتدخل 

وتقدم  العمل،  ب�صبب  اأ�صيب  اأن��ه  موؤكدا  رجالة«، 

حلل  الو�صول  ورغ��م  الفيلم،  منتج  �صد  ب�صكوى 

ودي مل يتم تنفيذ االتفاق.

بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي


