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االنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

 

عام  وك��ل  بكل خ��ر  �أوق��ات��ك��م  �هلل  �أ�سعد 

و�لعزة  �خل��ر  بكل  و�سعباً  قيادًة  و�لوطن 

مع  ع��ام��اً،   75 �لإ���س��ت��ق��ال  ع��ي��د  مبنا�سبة 

�لإ���س��اح  م�����س��رة  تتحقق  ب���اأن  �ل���دع���و�ت 

�ل�����س��ي��ا���س��ي وه����ذ� ي��ت��ط��ل��ب ج���ه���ود�ً ج��ب��ارة 

يف �ت���خ���اذ �ل����ق����ر�ر�ت �جل�����ادة و�ل���ت���ي على 

م�����س��ار�ت  ت��ت��خ��ذه��ا ���س��م��ن  �أن  �حل���ك���وم���ه 

�ل��ق��ط��اع��ات  ت�����س��ارك��ي��ة م��ت��ع��ددة م��ع جميع 

�ل���ر����س���م���ي���ة و�ل����غ����ر ر����س���م���ي���ة ، ل��ل��خ��روج 

 ، �ل�سيا�سيه  و�لو����س���اع  تتنا�سب  ب�سيغة 

على  و�لفكرية  �لجتماعية   ، �لقت�سادية 

�لد�خلي. �مل�ستوى 

عنها  ر����ٍض  �أطيافه  بكل  �ل�سارع  يكون 

م���ع ����س���رورة ت��و�ف��ق��ه��ا ع��رب��ي��اً ، �إق��ل��ي��م��ي��اً 

ودولياً.

دولة الرئي�س

�إ�سبوعني  قبل  مرت  �لتي  �لظروف  �إن   

ت��ق��ري��ب��اً م��ن �إع���ت���د�ء ���س��اف��ر ع��ل��ى �ل��ق��د���ض 

ي�سعب  مرحلة  �إىل  ت�سل  �أن  ك��ادت  وغ��زة 

جد�ً �ل�سيطرة عليها ، كون �ل�سارع �لأردين 

ل����ه وق���ف���ة ع����ز وك����ر�م����ة �إىل ج��ان��ب  ك�����ان 

ك��ان  ف��ق��د   ، �مل��ح��ت��ل��ة   �إخ���و�ن���ه يف فل�سطني 

ول ز�ل �لدور �ملحوري للوقوف �إىل جانب 

�ل��ق�����س��ي��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع��م��وم��اً وج��ان��ب 

�لأه����ل يف غ���زة و�ل��ق��د���ض حت���دي���د�ً و�ل��ت��ي 

�لدو�م على  �مللك وعلى  يوؤكد فيها جالة 

�ل�����دور �ل��ه��ا���س��م��ي جت���اه ف��ل�����س��ط��ني وك��اف��ه 

�ل��ق�����س��اي��ا �ل��ع��رب��ي��ه و�لإ���س��ام��ي��ة �إ���س��اف��ه 

�إىل  �ل��ه��ا���س��م��ي��ة  وق��ي��ادت��ه  �لأردن  ل��وق��وف 

بقاع  �ستى  يف  �مل�سطهدين  جميع  ج��ان��ب 

�لأر�ض وخر مثال على ذلك قو�ت حفظ 

من  �لعديد  يف  وم��وزع��ة  �لأردن��ي��ة  �ل�سام 

خمتلف دول �لعامل.

�ل��ع��رب��ي  �ل�������س���ارع  ن��ن�����س��ى وق����ف����ات  ول 

و�لدويل �إىل جانب �ل�سعب �لفل�سطيني يف 

ق�سيته �لعادلة .

دولة الرئي�س 

ما ح�سل من �ختالت تبنَيَ وجود فر�غ 

�سيا�سي ر�سمي على �مل�ستوى �لد�خلي ، و�أكد 

�أرك���ان  م��ه��ام  ل��ك��اف��ه  �لتخطيط  غ��ي��اب  ذل��ك 

�ل���دول���ه ك��م��ا ت��ب��ني غ��ي��اب �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ات 

 . �لأزم���������ات  �إد�رة  �أه���م���ه���ا  وم�����ن  �مل���ت���ع���ددة 

باأن �حلكومه �حلالية  �لعام  �لقول  وبح�سب 

)�ملر�كي(  �إىل  تفتقد  �ل�سابقة  و�حلكومات 

وم���ن �أه����م ه���ذه �مل���ر�ك���ي ت��غ��ي��ي��ب �ل��ق��ي��اد�ت 

حرياً  ك��ان  فقد   . �لر�سمية  غر  �لإعامية 

حقيقي  �إع���ام���ي  م��رت��ك��ز  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �أن 

مي��ت��ل��ك �حل���ري���ة �لإع���ام���ي���ة �مل��ن�����س��ب��ط��ة ، 

ل��ي��ك��ون د�ع����م ح��ق��ي��ق��ي ل��ل�����س��ي��ا���س��ات �ل��ع��ام��ة 

و�لإجر�ء�ت �حلكومية �لتي هدفها �لرئي�ض 

�ل��وط��ن و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه وحتقيق  خ��دم��ة 

للمو�طن. �ل�سمولية  �لجتماعيه  �لعد�لة 

دولة الرئي�س

�أزمات كانت  �إد�رة  �أوجدت   جائحة كورونا 

وم���ن �جل��دي��ر  ن��ح��ل  ت��ع��م��ل كخلية  ز�ل���ت  ول 

�لقادة  ت�سم  �إع��ام��ي��ة  �إد�ره  هناك  تكون  �أن 

�لتحرير  روؤ����س���اء  �أه��م��ه��م  �لإع��ام��ي��ني وم���ن 

حترير  روؤ�ساء  من  وبع�ض  �لورقية  لل�سحف 

�مل��و�ق��ع �لإخ��ب��اري��ة �لإل��ك��رون��ي��ة �إ���س��اف��ه �إىل 

�مل�سلحة  حتقيق  ب��ه��دف  �ل��ف��ك��ري��ة  �ل��ق��ي��اد�ت 

�لوطنية �ل�ساملة على �أن تكون لهوؤلء �لقادة 

�إج��ت��م��اع��ات دوري�����ة �أق��ل��ه��ا ك���ل ���س��ه��ر يف ح��ال 

�لتي   �ل��دول  ببع�ض  �أُ���س��وًة  �لطبيعي  �لو�سع 

تعترب �لدور �لعامي �حد �ملرتكز�ت �لهامة 

و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لقر�ر�ت  �سناعة  يف 

هذه  ن�سع  ل��ذ�  عنها  �لإ�ستغناء  يتم  ل  �لتي 

منظومة  هناك  ليكون  دولتكم  �أم���ام  �لأم���ور 

�لهامة   �ل��ق��ر�ر�ت  و�سع  يف  م�ساركة  �إعامية 

لنا  ه��دف  ل  �أن  على  �لتاأكيد  مع  تقييد  دون 

�إل �أن يبقى �لأردن وعلى �لدو�م منيعاً عزيز�ً 

وقوياً ب�سعبه وقيادته وحكومته .

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

 الحكومة: خطة للوصول إلى صيف آمن 
على 3 مراحل تمتد حتى مطلع أيلول

وزير الداخلية: الوصول إلى معادلة مرضية 
اقتصاديا وصحيا يعتبر تحديا صعبا

االنباط-عمان

قال وزير �لدولة ل�سوؤون �لإع��ام �سخر 

�إن �حلكومة و�سعت خّطة  �لأربعاء،  دودين، 

مطلع  حتى  زمنياً  متتد  و��سحة  تدريجّية 

�سهر �أيلول/�سبتمرب �ملقبل؛ بهدف �لو�سول 

�إىل ���س��ي��ف �آم����ن م��ع �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة 

�ملو�طن،  �أول��وي��ة حماية �سحة  �مل��و�زن��ة بني 

و�ملحافظة على رزقه وعلى عجلة �لقت�ساد.

�حلالية  �لوبائية  �لظروف  �أن  �إىل  و�أ�سار 

�أت�����اح�����ت ل���ل���ح���ك���وم���ة �لإع���������ان ع����ن خ��ط��ة 

�لتي  �لقطاعات  لفتح  متدرجة  ب���اإج���ر�ء�ت 

كانت مغلقة �سعيا للو�سول �إىل �سيف �آمن.

حت�سن  ت��ظ��ه��ر  �مل����وؤ�����س����ر�ت  �أن  و�أو�����س����ح 

�لتي  �ملعيار  »ظ��ل  م�سيفاً  �لوبائي،  �لو�سع 

ت��رت��ك��ز ع��ل��ي��ه �حل��ك��وم��ة يف �إج��������ر�ء�ت فتح 

�أو تقلي�ض �حلظر  و�إغاق �لقطاعات زيادة 

�ل�����س��ام��ل �أو �جل��زئ��ي ه��و �ل��و���س��ع �ل��وب��ائ��ي، 

�أثبتت  و�ت��ب��اع �لإج����ر�ء�ت �لح��ر�زي��ة �لتي 

جناعتها«.

�سمن  �لتخفيفية،  �لإج����ر�ء�ت  وتخ�سع 

�خلطة، للمر�جعة �لدورية يف �سوء �حلالة 

�ل���وب���ائ���ي���ة، وق�����درة �ل��ق��ط��اع �ل�����س��ح��ي على 

�لوبائي، و�سر برنامج  �لو�سع  �لتعامل مع 

�لتطعيم.

�آم��ن  وت��ت��وزع خ��ّط��ة �ل��و���س��ول �إىل �سيف 

ع��ل��ى ث���اث م���ر�ح���ل، ت��ب��د�أ �مل��رح��ل��ة �لأوىل 

�لفتح  �إع��ادة  يتخّللها  حزير�ن/يونيو،   1 يف 

�لتدريجي.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 ق���ال وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة م���ازن �ل��ف��ر�ي��ه �إن 

�ليوم  نعلنها  �لتي  لاإجر�ء�ت  �لعام  �لإط��ار 

هو �لتو�زن بني �أولوية �ملحافظة على �سحة 

�ملن�ساآت  خمتلف  عمل  و��ستد�مة  �ملو�طنني، 

وعجلة �لقت�ساد، و�إن �لو�سول �إىل معادلة 

حتديا  يعترب  و�سحيا  �ق��ت�����س��ادي��ا  مر�سية 

�سعبا.

و����س��اف �ل��ف��ر�ي��ه �م�����ض �لأرب���ع���اء خ��ال 

�ل����وزر�ء، �ن  �ي��ج��از �سحفي م��ن د�ر رئ��ا���س��ة 

�لتعامل م��ع هذ�  �ل��ن��ج��اح يف حت��دي  ���س��رط 

�ل��وب��اء، ه��و حتقيق �ل��ت��وز�ن ب��ني �لأول��وي��ات 

�ل�سحية و�لقت�سادية و�لجتماعية، وهو ما 

حر�سنا على تكري�سه يف هذه �خلطة. و��سار 

خال  �ستنفذ  �ل��ت��ي  �لإج�����ر�ء�ت  بع�ض  �إىل 

�لآم��ن  �ل�سيف  �إىل  �لو�سول  خطة  مر�حل 

���س��اع��ات �حل��ظ��ر �جل��زئ��ي  تقلي�ض  و�أه��م��ه��ا 

 .2021 �أيلول   1 �إلغائه يف  �لليلي و�سول �إىل 

مرتبطة  �جلزئي  �حلظر  ت�ساريح  و�ستكون 

باحل�سول على �لتطعيم.

و�لتفتي�ض  �لرقابة  باآليات  يتعلق  وفيما 

»���س��ن��د« من  �ع��ت��م��اد تطبيق  �سيتم  �ن���ه  ق���ال 

قبل �لفرق �لتفتي�سية للتدقيق على �حلالة 

�ل�سحية للعاملني باملن�ساآت ومرتاديها حيث 

حالة  حت��دي��د  على  ق���ادر�  �لتطبيق  �سيكون 

�لفحو�سات،  و�ساحية  و�ل�سفاء،  �لإ�سابة، 

وتلقي �ملطعوم.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط – عمر كالب 

رغ�����م �مل���ل���ف���ات �مل�����وروث�����ة ع����ن �ل����س���اح 

�لردن  م��ت��ح��ف  يف  �مل���ح���ف���وظ���ة  وب����ر�جم����ه 

�ل�سيا�سي و�در�ج �مل�سوؤولني منذ عقدين، �ل 

�ن �حلركة عادت لتن�سط جمدد� عن ��ساح 

فيه  �لم��ل  بارقة  �مللك  فتح  من�سود  �سيا�سي 

خ��ال �ل���س��ه��ر �لخ����رة، ع��ّل ه��ذ� �لن�ساط 

�لتي  �لنقا�سية  �لور�ق  �ىل  �ليقظة  يعيد 

بعد  ر�سمي،  بتحالف  ق�سر�  تنييمها  ج��رى 

عن  �ذ�ن��ه��ا  �ملتعاقبة  �حل��ك��وم��ات  �غلقت  �ن 

�سرورة حتويل هذه �لور�ق �ىل بر�مج عمل 

تكفل  حم��ددة،  مبو�قيت  تنفيذية  و�جند�ت 

�لمل �ملن�سود ب�سحوة ��ساحية.

رئي�ض جمل�ض �لعيان في�سل �لفايز فتح 

�ل�سيا�سي  �ل���س��اح  منظومة  ح��ول  ح���و�ر� 

وحتديد� قانون �لنتخاب، وبالتز�من كانت 

جل��ن��ة وز�ري������ة ت��ع��ك��ف ع��ل��ى �ع�����د�د م�����س��روع 

لانتخابات كان �مل �حلكومة �ن ي�سل �ىل 

وحتديد�  �لي��ام  هذه  خال  �لنو�ب  جمل�ض 

يف غمرة �حتفالت �ململكة بعيد �ل�ستقال، 

على  و�ل�سلطات  �ل�سخ�سيات  ت�سابق  لكن 

�ل��ظ��ه��ور مب��ظ��ه��ر �ل��ف��اه��م و�ل���ق���ارئ لرغبة 

�مللك عّطل هذ� �لتوجه، مما دفع بامللك �ىل 

�ل��ت��دخ��ل وع��ق��د �ج��ت��م��اع ل��روؤ���س��اء �ل�سلطات 

�ىل  وحتويله  �لفردي  �ل�سرعة  �سباق  لوقف 

�سباق للتتابع، تتو�فق فيه �ل�سلطات وتكمل 

عملها بت�ساركية و�ن�سباطية د�ستورية.

التفا�صيل �ص »3«

الخصاونة:المنطقة لن تنعم
 باألمن ما لم يتم إيجاد حل عادل 

للقضية الفلسطينية

 أم عاصف جبل فلسطيني لم تهزه 
رياح االحتالل

االنباط- عمان

ب�سر  �ل��دك��ت��ور  �ل����وزر�ء  رئي�ض  ��ستقبل 

�خل�����س��اون��ة يف م��ك��ت��ب��ه ب��رئ��ا���س��ة �ل�����وزر�ء، 

�م�����ض �لرب���ع���اء، وف����د� م���ن جل��ن��ة �ل��دف��اع 

�جلمعية  يف  �مل�����س��ل��ح��ة  و�ل���ق���و�ت  �ل��وط��ن��ي 

�ل���وط���ن���ي���ة �ل��ف��رن�����س��ي��ة ب���رئ���ا����س���ة رئ��ي�����س��ة 

�مل�سلحة  و�ل��ق��و�ت  �ل��وط��ن��ي  �ل��دف��اع  هيئة 

فر�ن�سو�ز دوما �لذي يزور �ململكة يف �إطار 

رئي�ض  وبحث  �ملنطقة.  يف  �قليمية  جولة 

�ل������وزر�ء م���ع �ل���وف���د خ���ال �ل��ل��ق��اء �ل���ذي 

مكرم  باري�ض  يف  �لردين  �ل�سفر  ح�سره 

عمان  يف  �لفرن�سية  و�ل�����س��ف��رة  �لقي�سي، 

�ل��ع��اق��ات  –عنيني  ف���ولن���د  ف���رون���ي���ك 

و�سبل  �ل�سديقني،  �لبلدين  بني  �لثنائية 

�لبلدين  مل�سالح  خدمة  وتعزيزها  دعمها 

و�ل�سعبني �ل�سديقني. و�كد رئي�ض �لوزر�ء 

�لتي  �لتاريخية  �ل�����س��د�ق��ة  ع��اق��ات  على 

تربط �لردن وفرن�سا، لفتا �إىل �لعاقات 

�لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جالة  تربط  �لتي 

�لفرن�سي �ميانويل ماكرون. و�لرئي�ض 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاال

قا�سية  طويلة  �سنو�ت  بعد  زوجها  تويف 

�لإ�سر�ئيلية،  �ل�سجون  يف  �لع��ت��ق��ال  م��ن 

عليه  حمكوم  و�سقيقه  جنلها،  و��ست�سهد 

�لحتال  وه��دم  م��ر�ت،   4 �ملوؤبد  بال�سجن 

ع�سر�ت  ق��و�ت��ه  �قتحمته  �أن  بعد  منزلها 

�مل�����ر�ت، �إل �أن��ه��ا م��ا ز�ل����ت ق��وي��ة ت����زرع يف 

�أح���ف���اده���ا ح���ب �لأر��������ض وع�����دم �ل���ت���ن���ازل 

ع���ن ذرة م���ن ت����ر�ب ف��ل�����س��ط��ني. ه���ذ� ج��زء 

�لفل�سطينية  �مل������ر�أة  ح��ك��اي��ة  م���ن  ب�����س��ي��ط 

ب�  �مل��ع��روف��ة  ع��ام��ا(  �ل��ربغ��وث��ي )57  �سهر 

�ل�سمال  �إىل   ، كوبر  بلدتها  يف  عا�سف  �أم 

من مدينة ر�م �هلل، و�سط �ل�سفة �لغربية، 

�ل���ت���ي ع��ا���س��ت ح��ي��ات��ه��ا ت���ق���ارع �لح���ت���ال 

�لإ�سر�ئيلي

 احلكاية من البداية

عا�سف  �أم  ترويها  �لتي  �حلكاية  �أ�سل 

�رتبطت  عندما  يعود  �لأن��ا���س��ول،  ملر��سل 

بزوجها �لر�حل .

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- عّمان

 �أق�����ر جم��ل�����ض �ل����ن����و�ب ع���رب ج��ل�����س��ت��ني 

برئا�سة  �لأربعاء،  �م�ض  وم�سائية  �سباحية 

�ملحامي عبد �ملنعم �لعود�ت وح�سور هيئة 

�ل������وز�رة، م�����س��روع ق��ان��ون م��ك��اف��ح��ة غ�سل 

وياأتي م�سروع  �لإره��اب.  �لأم��و�ل ومتويل 

�ل���ق���ان���ون �ل���ت���ز�م���اً ب��امل��ع��اي��ر �ل���دول���ي���ة يف 

جمال مكافحة غ�سل �لأمو�ل.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عّمان

 ت��ل��ق��ى ن���ائ���ب رئ��ي�����ض �ل��������وزر�ء ووزي����ر 

�خل����ارج����ي����ة و�������س������وؤون �مل����غ����رب����ني �أمي����ن 

هاتفيا،  �ت�سال  �لأربعاء،  �م�ض  �ل�سفدي، 

من نظره �لياباين موتيجي تو�سيميت�سو 

�إطاق  �مل�ستهدفة  �لدولية  �جلهود  لبحث 

مفاو�سات جادة وفاعلة لتحقيق �ل�سام .

التفا�صيل �ص »2«

النواب يقر قانون غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب

 وزير الخارجية يتلقى اتصاال هاتفيا 
من نظيره الياباني

  ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس
2  تسابق على طرح المشاريع االصالحية وتصادم بين رجاالت الدولة     ومقدساتها وعدم المساس به



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

ثمن قرارات اإلدارة األمريكية المتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس واستئناف دعم »األونروا«

الملك: غياب الحل السياسي الذي يلبي الحقوق العادلة 
للفلسطينيين يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر

الخصاونة:المنطقة لن تنعم باألمن ما لم يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

الفايز يؤكد أهمية الحوار بشأن مختلف القضايا في ظل الظروف الراهنة

 وزير الخارجية يتلقى اتصاال هاتفيا من نظيره الياباني

خالل لقائه وفدا من لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية

االنباط- عمان

ح��ذر ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين م��ن ا���س��ت��م��رار االنتهاكات 

امل��ب��ارك،  االأق�����س��ى  وامل�سجد  بالقد�س  اال�ستفزازية  االإ�سرائيلية 

ع��دد من  الأه���ايل  القانونية  وغ��ري  امل��ت��ك��ررة  التهجري  وحم���اوالت 

قادت  والتي  ج��راح،  ال�سيخ  حي  �سيما  ال  ال�سرقية،  القد�س  اأحياء 

اإىل الت�سعيد االأخري.

احل�سني  االأمري  �سمو  بح�سور  ا�ستقباله  خال  جالته،  واأكد 

ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل ال��ع��ه��د ام�����س االأرب���ع���اء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

االأمريكي اأنتوين بلينكن، �سرورة احلفاظ على الو�سع التاريخي 

وال���ق���ان���وين ال��ق��ائ��م ب��ال��ق��د���س وم��ق��د���س��ات��ه��ا وع����دم امل�����س��ا���س ب��ه، 

املقد�سات  حلماية  اجلهود  كل  بذل  اململكة  موا�سلة  على  م�سددا 

الو�ساية  منطلق  من  املقد�سة،  املدينة  يف  وامل�سيحية  االإ�سامية 

عليها. الها�سمية 

وثمن جالة امللك قرارات االإدارة االأمريكية موؤخرا واملت�سمنة 

املقدم  الدعم  وا�ستئناف  بالقد�س،  العامة  القن�سلية  فتح  اإع��ادة 

الفل�سطينيني  الاجئني  وت�سغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  لوكالة 

)االأونروا(، م�سددا على اأن هذه اخلطوات �ست�ساهم يف بناء الثقة 

والدفع بامل�سار ال�سيا�سي اإىل االأمام.

الدفع  يف  امل��ح��وري  املتحدة  ال��والي��ات  دور  اإىل  جالته  واأ���س��ار 

الفل�سطينيني  ب��ني  وفاعلة  ج��ادة  مفاو�سات  اإط���اق  اإع���ادة  نحو 

على  وال�سامل  العادل  ال�سام  حتقيق  اإىل  تف�سي  واالإ�سرائيليني 

اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ني، م��ع��رب��اً ع��ن ت��ق��دي��ره للجهود االأم��ري��ك��ي��ة 

اإنهاء الت�سعيد باالأرا�سي الفل�سطينية. االأخرية من اأجل 

ال��ذي  ال�سيا�سي  احل��ل  غ��ي��اب  اأن  على  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ���س��دد  كما 

الفل�سطينيني،  ل��اأ���س��ق��اء  وامل�����س��روع��ة  ال��ع��ادل��ة  احل���ق���وق  ي��ل��ب��ي 

للحياة،  والقابلة  ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة،  دولتهم  اإقامة  وي�سمن 

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

ال�سرقية، يدفع باملنطقة نحو مزيد من التوتر واالحتقان وعدم 

اال�ستقرار.

بدوره، عرب وزير اخلارجية االأمريكي عن تقدير باده الكبري 

لدور االأردن الرئي�سي وجهوده يف احلفاظ على االأمن واال�ستقرار 

يف املنطقة.

وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ال�����س��راك��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وم��ت��ان��ة ع��اق��ات 

اآف��اق  تو�سيع  و���س��ب��ل  امل��ت��ح��دة،  وال���والي���ات  االأردن  ب��ني  ال�����س��داق��ة 

التعاون بينهما يف خمتلف املجاالت، حيث اأعرب جالة امللك عن 

تقديره للواليات املتحدة على دعمها املتوا�سل للمملكة.

و�سوؤون  اخلارجية  ووزي��ر  ال��وزراء  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�سر 

امل��غ��رتب��ني، وم��دي��ر مكتب ج��ال��ة امل��ل��ك، وال��وف��د امل��راف��ق ل��وزي��ر 

اخلارجية االأمريكي وال�سفري االأمريكي يف عمان

االنباط- عمان

ا���س��ت��ق��ب��ل رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

ام�س  ال������وزراء،  ب��رئ��ا���س��ة  مكتبه  يف  اخل�����س��اون��ة 

االربعاء، وفدا من جلنة الدفاع الوطني والقوات 

امل�سلحة يف اجلمعية الوطنية الفرن�سية برئا�سة 

امل�سلحة  وال��ق��وات  الوطني  الدفاع  هيئة  رئي�سة 

فران�سواز دوما الذي يزور اململكة يف اإطار جولة 

اقليمية يف املنطقة.

وبحث رئي�س الوزراء مع الوفد خال اللقاء 

مكرم  باري�س  يف  االردين  ال�سفري  ح�سره  ال��ذي 

القي�سي، وال�سفرية الفرن�سية يف عمان فريونيك 

فوالند –عنيني العاقات الثنائية بني البلدين 

ال�����س��دي��ق��ني، و���س��ب��ل دع��م��ه��ا وت��ع��زي��زه��ا خدمة 

مل�سالح البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

ال�سداقة  ال���وزراء على عاقات  رئي�س  واك��د 

الفتا  وف��رن�����س��ا،  االردن  ت��رب��ط  ال��ت��ي  التاريخية 

امللك عبداهلل  تربط جالة  التي  العاقات  اإىل 

ماكرون،  اميانويل  الفرن�سي  والرئي�س  الثاين، 

وحر�سهما على تو�سيع اآفاق التعاون امل�سرتك.

تقدير  اإىل  ال�����س��دد  ب��ه��ذا  اخل�ساونة  وا���س��ار 

ال��ت��ي  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��م�����س��اع��دات  االردن 

اال�ستثمارات  اإىل  ل��اأردن، الفتا  فرن�سا  تقدمها 

الفرن�سية يف امل�سروعات الكربى يف االردن.

وب�������س���اأن االو�����س����اع يف امل��ن��ط��ق��ة، اك����د رئ��ي�����س 

الوزراء اأن املنطقة لن تنعم باالأمن واال�ستقرار 

ما مل يتم اإيجاد حل عادل للق�سية الفل�سطينية، 

التي  امل�ساكل والتحديات  اأن غالبية  اإىل  م�سريا 

تواجه املنطقة تعود يف جذورها لعدم اإيجاد حل 

عادل ودائم لهذه الق�سية.

اأن هذه  اإىل  الوفد  رئي�سة  اكدت  من جهتها، 

ت�ستهدف تعزيز جهود االمن  اجلولة للمنطقة 

واال���س��ت��ق��رار، واإي���ج���اد ح��ل��ول ل��ل��ت��ح��دي��ات التي 

تواجه املنطقة و�سعوبها.

االردن  ب���ني  ال���ع���اق���ات  ع��م��ق  اإىل  وا�����س����ارت 

وفرن�سا، و�سرورة تعزيزها يف املجاالت كافة.

االنباط- عّمان

الفايز،  في�سل  االأع���ي���ان  جمل�س  رئي�س  اأك���د 

اأه��م��ي��ة اإج����راء احل����وار وال��ت��وا���س��ل، خ�سو�سا يف 

الق�سايا  ب�ساأن خمتلف  ال��راه��ن��ة،  ال��ظ��روف  ظ��ل 

الوطنية، وعلى راأ�سها الت�سريعات الناظمة للحياة 

ال�سيا�سية والتحديات االقت�سادية.

ج��اء ذل��ك خ��ال لقائه، ام�س االأرب��ع��اء، ب��دار 

جمل�س االأعيان مع فعاليات �سعبية ور�سمية متثل 

خمتلف القوى ال�سيا�سية واالجتماعية والنقابات 

والقطاعات ال�سبابية وممثلي الروابط والع�سائر 

اأب���رز  وال����دواوي����ن يف حم��اف��ظ��ة ال��ب��ل��ق��اء، لبحث 

الق�سايا الوطنية وتبادل االأفكار والروؤى ب�ساأنها.

اإن �سل�سلة احل��وارات واللقاءات،  الفايز،  وقال 

التي ُيجريها على م�ستوى الوطن، جاءت مببادرة 

ذاتية، وت�ستند اإىل االأوراق النقا�سية التي طرحها 

جالة امللك عبداهلل الثاين ب�ساأن م�ستقبل االأردن 

ال  النقا�س  اأن  مبينا  املن�سود،  ال�سامل  واال�ساح 

اأبرز  يقت�سر على قانون االنتخاب، واإمن��ا ي�سمل 

الق�سايا على ال�ساحة الوطنية.

واأ���س��ار اإىل اأن��ه �سيجري ت�سكيل جل��ان فرعية 

لبحث ودرا�سة خمتلف االأفكار والروؤى التي جرى 

واحل����وارات؛  ال��ل��ق��اءات  جميع  خ��ال  مناق�ستها، 

للخروج بتو�سيات ومبادرات وحلول ناجعة جتاه 

اأبرز الق�سايا والتحديات الراهنة التي يت�سدرها 

التحدي االقت�سادي.

واأو����س���ح ال��ف��اي��ز اأن ه��ن��اك ت��غ��ي��ريات ج��ذري��ة 

ال�سلوكيات  بع�س  اأظ��ه��رت  املجتمعة،  البنية  يف 

اإىل زرع مفاهيم جديدة  ال�سلبية، وهو ما يدعو 

ال��والء  ت��ق��وم على تعزيز  املقبلة،  االأج��ي��ال  ل���ّدى 

اجلامعة،  الوطنية  الهوية  وتر�سيخ  واالإن��ت��م��اء 

واح��رتام  القانون،  و�سيادة  الدولة  هيبة  وحفظ 

ال�����راأي وال�����راأي االآخ�����ر. واأك����د اأن����ه يف ظ��ل ول��وج 

اململكة اإىل املئوية الثانية، وحتقيقها الكثري من 

االجنازات خال 100 عام من عمر الدولة، ال بد 

من اإدارة امل�سهد ال�سيا�سي بطريقة خمتلفة عما 

كان ُيدار قبل الربيع العربي واأزمة جائحة كورونا 

الفايز  م��ب��ادرة  الفعاليات  وثمنت  وت��داع��ي��ات��ه��ا. 

ب��اإج��راء ه��ذا احل���وار الوطني و���س��رورة اخل��روج 

ب��خ��ط��وات ج��دي��ة وف��ع��ال��ة ت��دف��ع ب��ق��وة للو�سول 

عرب  املن�سود،  وال�سيا�سي  االإداري  االإ���س��اح  اإىل 

الناظمة  وال��ق��وان��ني  الت�سريعات  اأب����رز  معاجلة 

حتفز  حا�سنة  بيئة  وُتهيئة  ال�سيا�سية،  للحياة 

امل�ستويات ومن  ال�سيا�سية على خمتلف  امل�ساركة 

وم��ب��ادرات  �سيا�سيات  املجتمعية.  املكونات  جميع 

وخ���ط���ط ع��م��ل��ي��ة حم�����ددة مب����دة زم��ن��ي��ة، ُت��ع��ال��ج 

خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ط��ال��ت 

راأ�سها م�سكلتا  اأردنية، وعلى  اأ�سرة  تداعياتها كل 

الفقر والبطالة، داعني اإىل ا�ستقطاب ا�ستثمارات 

وم�ساريع كربى اإىل اململكة لتوفري فر�س عمل 

لاأردنيني. وطالبوا باتخاذ �سيا�سات ناجعة تكفل 

حتقيق العدالة االجتماعية بني اجلميع، واإيجاد 

ط��رق ل��رف��ع م�ستوى وج���ودة اخل��دم��ات املقدمة 

لهم، وتبني اخلطط التي ُتعنى بال�سباب وتطوير 

مهاراتهم وحتفيزهم ودعم اإمكاناتهم، وت�سجيع 

اال�ستثمار وحتفيز التنمية يف خمتلف املناطق.

االنباط- عّمان

ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية   تلقى نائب رئي�س 

و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي، ام�س االأربعاء، 

ال��ي��اب��اين موتيجي  ن��ظ��ريه  ات�����س��اال هاتفيا، م��ن 

امل�ستهدفة  الدولية  اجلهود  لبحث  تو�سيميت�سو 

اإط��اق مفاو�سات جادة وفاعلة لتحقيق ال�سام 

ال�سامل والعادل على اأ�سا�س حل الدولتني، وتثبيت 

االإ�سرائيلية  املمار�سات  النار ووقف  اإط��اق  وقف 

ال�سام  حتقيق  فر�س  تقو�س  التي  الا�سرعية 

يف املنطقة.

وركزت املحادثات على تعزيز العاقات يف اإطار 

ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين ال�سديقني 

والتعاون يف املجاالت كافة. وثمن ال�سفدي موقف 

اليابان املتم�سك بحل الدولتني، موؤكداً اأهمية دور 

اليابان يف دعم اجلهود الدولية لتحقيق ال�سام 

ال�سامل والعادل على اأ�سا�س حل الدولتني، وفقا 

للقانون الدويل وقرارات ال�سرعية الدولية.

و�سدد ال�سفدي على �سرورة احرتام اإ�سرائيل 

القد�س  يف  القائم  والتاريخي  القانوين  الو�سع 

وم��ق��د���س��ات��ه��ا ووق����ف االإع����ت����داءات واالإن��ت��ه��اك��ات 

املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�����س����ي  يف  امل��ت��وا���س��ل��ة 

وامل�����س��ج��د االأق�������س���ى امل����ب����ارك/ احل����رم ال��ق��د���س��ي 

اإ�سرائيل يف  اأن ما تقوم به  اإىل  ال�سريف، م�سرياً 

القد�س، مبا يف ذلك تهجري ال�سكان من بيوتهم، 

ت�����س��رف ا���س��ت��ف��زازي ي��ت��ح��دى امل�����س��اع��ي ال��دول��ي��ة 

لتحقيق ال�سام يف املنطقة.

واأكد الوزير الياباين اأهمية الو�ساية الها�سمية 

على املقد�سات االإ�سامية وامل�سيحية يف القد�س، 

مثمناً الدور الذي تقوم به اململكة بقيادة جالة 

ال�سلمية  بالعملية  للدفع  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 

لاأمام، وجهود اململكة التي بذلتها موؤخراً لوقف 

اإطاق النار وا�ستعادة التهدئة.

ي��وؤدي اتفاق وقف  اأن  اإىل  واأع���رب عن تطلعه 

اإط���اق ال��ن��ار اإىل ال��دف��ع ب��اجت��اه حتقيق ال�سام 

موا�سلة  على  الوزيران  واتفق  والعادل.  ال�سامل 

التن�سيق والت�ساور امل�ستمرين، واحلر�س امل�سرتك 

ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اآل���ي���ات م��ت��ج��ددة ل��ل��دف��ع مب�سرية 

ال�سديقني  البلدين  بني  اال�سرتاتيجي  التعاون 

اإىل اآفاق اأو�سع.

 رئيس مجلس النواب يهنئ
 بعيد االستقالل

 العودات: القانونية النيابية تحقق 
مع النائب العجارمة

 مجلس النواب يقر معدل 
قانون الشركات

وزير النقل يلتقي القائم باألعمال 
السوري باإلنابة في عمان

مدير األمن العام يلتقي السفير 
الصيني

األردنية تنّظم مؤتمرًا حول الحوار 
الثقافي بين الشرق والغرب

االنباط- عمان

امل��ح��ام��ي عبد  ال��ن��واب  رئ��ي�����س جمل�س  رف���ع 

عبارات  اأ�سدق  املجل�س،  با�سم  ال��ع��ودات  املنعم 

اخلام�س  العيد  مبنا�سبة  وال��ت��ربي��ك  التهنئة 

امل��ل��ك  اإىل ج���ال���ة  ل��ا���س��ت��ق��ال،  وال�����س��ب��ع��ني 

���س��م��و االأم����ري  ال���ث���اين وويل ع���ه���ده  ع���ب���داهلل 

االأردين  ���س��ع��ب��ن��ا  واإىل  ع���ب���داهلل  ب���ن  احل�����س��ني 

واجهزتنا  البا�سلة،  امل�سلحة  وقواتنا  ال��ك��رمي 

االأمنية.

وق������ال يف م�����س��ت��ه��ل ج��ل�����س��ة ال����ن����واب ام�����س 

ال��ع��زي��زة على  امل��ن��ا���س��ب��ات  ه���ذه  اإن  االأرب����ع����اء، 

الدولة،  عمر  من  االأوىل  املئوية  �سواء  قلوبنا، 

اأو ع��ي��د اال���س��ت��ق��ال امل��ج��ي��د اإمن���ا ه��ي وق��ف��ات 

حتفزنا نحو مزيد من البذل والعطاء، و�سون 

ال�سباب،  طموحات  وحتقيق  الوطن،  منجزات 

وم��وا���س��ل��ة امل�����س��رية امل��ب��ارك��ة ال��ت��ي ن��ح��ق��ق بها 

ق���وة ب��ل��دن��ا وت��ق��دم��ه ورق��ي��ه ازده������اره، ون��ح��ن 

ع��ل��ى م�����س��ارف م��ئ��وي��ة ج��دي��دة ي��ح��دون��ا االأم��ل 

مب�ستقبل واعد باإذن اهلل وتوفيقه

االنباط- عمان

 ق���ال رئ��ي�����س جمل�س ال��ن��واب امل��ح��ام��ي عبد 

النيابية،  القانونية  اللجنة  ان  ال��ع��ودات،  املنعم 

العجارمة  ا���س��ام��ة  ال��ن��ائ��ب  م��ع  التحقيق  ب���داأت 

حول واقعة حديثه خال جل�سة النواب االثنني 

املا�سي.

وا�سار يف م�ستهل جل�سة النواب ام�س االأربعاء 

التحقيق  ط��ال��ب��ت  ن��ي��اب��ي��ة  خ��ط��ي��ة  م���ذك���رة  اىل 

بحق  العجارمة  النائب  م��ن  ���س��درت  ال��ف��اظ  يف 

املو�سوع  اح��ال��ة  مت��ت  حيث  واع�سائه،  املجل�س 

اىل اللجنة القانونية للتحقق وو�سع تقريرها 

امام املجل�س التخاذ القرار املنا�سب.

واكد �سعي املجل�س احلايل منذ بداية اأعمال 

دورت�����ه ال��ع��ادي��ة االوىل ع��ل��ى ب��ن��اء ق���اع���دة من 

وحرية  املجل�س،  اع�ساء  بني  املتبادل  االح��رتام 

�سمن  اختلفت  مهما  االآراء  جميع  عن  التعبري 

او  ت��ط��اول  اي  راف�سا  ال��داخ��ل��ي،  النظام  ح��دود 

زميل  اي  بكرامة  امل�س  او  املجل�س  لهيبة  ا�ساءة 

من اأع�سائه.

االنباط- عمان

اأقر جمل�س النواب يف جل�سة م�سائية ام�س   

العودات،  املنعم  عبد  املحامي  برئا�سة  االرب��ع��اء 

املعدل  القانون  ال��وزارة، م�سروع  وح�سور هيئة 

لقانون ال�سركات.

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزي��رة  وقالت 

التطور  ملواكبة  تاأتي  التعديات  اإن  العلي،  مها 

يف بيئة االأعمال، وتعزيز اخلدمات االإلكرتونية 

ك���ورون���ا، من  ال�سيما يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 

العامة  الهيئات  اجتماعات  عقد  ات��اح��ة  خ��ال 

بالو�سائل  املديرين  وهيئات  االإع��ام  وجمال�س 

ح�ساباً  القانون  م�سروع  وين�سئ  االإلكرتونية. 

يف  لل�سركة  االإجبارية  الت�سفية  نفقات  يغطي 

حال عدم وجود اأموال لديها، كما يلزم القانون 

امل�ستفيد  ا�سم  عن  باالإف�ساح  امل�سجلة  ال�سركات 

مكافحة  قانون  يف  املق�سودة  للغايات  احلقيقي 

غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.

املعدل  القانون  مبناق�سة  املجل�س  �سرع  كما 

لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد. 

االنباط- عمان

ب��ح��ث وزي���ر ال��ن��ق��ل امل��ه��ن��د���س وج��ي��ة ع��زاي��زه 

ام�����س االأرب���ع���اء، م��ع ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال ال�����س��ف��ارة 

ال�سورية لدى اململكة باالإنابة ع�سام ينال، واقع 

ال��ن��ق��ل وامل�����س��اك��ل وامل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه بني 

البلدين.

ع��ام  اأم���ني  وا���س��ت��ع��ر���س اجل��ان��ب��ان، بح�سور 

الكفيلة  االآل��ي��ات  التهتموين،  و�سام  النقل  وزار 

البلدين  ب��ني  وال��ت��ن��ق��ل  ال��ن��ق��ل  ح��رك��ة  لت�سهيل 

ال�سقيقني مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة وي�سهل 

حركة النقل والب�سائع.

االنباط- عمان

ب��ح��ث م���دي���ر االأم������ن ال���ع���ام ال����ل����واء ال��رك��ن 

ام�س  مكتبه  يف  لقائه  خال  احلوامتة،  ح�سني 

االأربعاء، ال�سفري ال�سيني يف عمان ت�سن ت�سوان 

العام  االأم��ن  التعاون بني جهازي  تعزيز  دون��غ، 

يف ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني يف امل���ج���االت االأم��ن��ي��ة 

وال�سرطية.

وب��ني ال��ل��واء احل��وامت��ة خ��ال اللقاء اأهمية 

االأردن  يف  االأم���ن  ج��ه��ازي  ب��ني  املمتدة  العاقة 

يف  �سيما  ال  بينهما  امل�ستمر  والتعاون  وال�سني، 

جمال التدريب وتبادل اخلربات، موؤكدا �سرورة 

على  لاطاع  التعاون  لهذا  جديدة  اآف��اق  فتح 

اأف�سل التجارب االأمنية وال�سرطية ومبا ي�سهم 

يف تطوير العمل االأمني يف البلدين ال�سديقني. 

املتقدمة  باملكانة  ال�سيني  ال�سفري  اأ�ساد  ب��دوره، 

التي حققها جهاز االأمن العام على ال�سعيدين 

الكبري  التطور  اإىل  وال��دويل، م�سرياً  االإقليمي 

مواكبة  م��ن  ومكنه  ال��ع��ام  االأم���ن  �سهده  ال���ذي 

وتلبية االحتياجات واملتغريات االأمنية كافة.

تعزيز  ال�سينية على  واأك��د حر�س احلكومة 

العام يف �ستى املجاالت  التعاون مع االأمن  �سبل 

وف��ت��ح اآف����اق ج��دي��دة ل���ه، ومب���ا ي��خ��دم م�سلحة 

ال�سعبني ال�سديقني.

االنباط- عمان

 ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال���ل���غ���ات االأج���ن���ب���ي���ة يف 

فقه  كلية  مع  بالتعاون  االأردنية  اجلامعة 

اللغة يف جامعة “بيالي�ستوك” البولندية، 

ام�س االأربعاء، عرب تقنية االت�سال املرئي، 

احل��وار  “اإ�سكالية  بعنوان  دول��ي��ا  م��وؤمت��را 

ملناق�سة  والغرب”؛  ال�����س��رق  ب��ني  ال��ث��ق��ايف 

العلم واالأدب واللغة يف تعزيز احلوار  دور 

الثقايف بني ال�سرق والغرب.

وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة االأردن��ي��ة 

خال  بكلمته  امل��ج��دوب��ة،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 

ال��ث��ق��ايف هو  اإن احل�����وار  امل���وؤمت���ر،  اف��ت��ت��اح 

اإىل  ل��ل��و���س��ول  االأوىل  واخل��ط��وة  ال�سبيل 

التقارب  وحتقيق  الثقافات  ب��ني  التفاهم 

بينها، م�سريا اإىل اأن اجلامعة توؤمن بدور 

احل����وار ب��ني ال��ث��ق��اف��ات يف حت��ق��ي��ق ال��ن��م��اء 

الثقايف.

وق�����ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ل���غ���ات االأج��ن��ب��ي��ة 

اإن ه��ذا  اأب����و ع���ام���ري���ة،  ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف 

امل��وؤمت��ر ي��ذك��رن��ا ب���دور االأردن امل��رك��زي يف 

بدور  م�سيدا  الثقافات،  بني  احلوار  تعزيز 

الكلية يف تعزيز احلوار الثقايف من خال 

ت��دري�����س��ه��ا 9 ل���غ���ات، وت�����س��ج��ي��ع��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة 

ع��ل��ى االإط������اع ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة 

منها. واالإ�ستفادة 

وناق�س املوؤمتر الذي �سارك فيه باحثون 

من اأوكرانيا، وتركيا، وا�سرتاليا، وبولندا، 

بدور  املتعلقة  االأوراق  من  ع��دداً  واالأردن، 

ال��ت��ع��ل��ي��م، وال���ت���اري���خ، وال���ل���غ���ة، وال�����س��ع��ر، 

الثقايف بني  والرتجمة يف احلوار  واالأدب، 

ال�����س��رق وال���غ���رب وال��ت��ح��دي��ات وامل��ع��وق��ات 

تتعلق  موا�سيع  عن  ف�سًا  تواجهه،  التي 

مبدى فاعلية تعليم وتعلم اللغات عن بعد 

ك��ورون��ا ودوره يف احل��وار  يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة 

الثقايف.

20

  ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني 
القائم بالقدس ومقدساتها وعدم المساس به

 حذر من استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية 
بالقدس والمسجد األقصى ومحاوالت التهجير 

المتكررة ألهالي عدد من أحياء القدس الشرقية

 دور الواليات المتحدة محوري في الدفع نحو تحقيق 
السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين

 وزير الخارجية األمريكي يعرب عن تقدير بالده 
الكبير لدور األردن الرئيسي وجهوده في الحفاظ 

على األمن واالستقرار في المنطقة
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االنباط-عمان

قال وزير الدولة ل�ص�ؤون الإعالم �صخر 

اإن احل��ك���م��ة و���ص��ع��ت  دودي������ن، الأرب����ع����اء، 

حتى  زمنياً  متتد  وا�صحة  تدريجّية  خّطة 

بهدف  املقبل؛  اأيل�ل/�صبتمرب  �صهر  مطلع 

على  التاأكيد  مع  اآم��ن  �صيف  اإىل  ال��ص�ل 

�صحة  حماية  اأول���ي��ة  ب��ن  امل���ازن��ة  اأهمية 

امل�اطن، واملحافظة على رزقه وعلى عجلة 

القت�صاد.

واأ�صار اإىل اأن الظروف ال�بائية احلالية 

اأت����اح����ت ل��ل��ح��ك���م��ة الإع��������الن ع����ن خ��ط��ة 

التي  القطاعات  لفتح  متدرجة  ب��اإج��راءات 

كانت مغلقة �صعيا لل��ص�ل اإىل �صيف اآمن.

حت�صن  ت��ظ��ه��ر  امل����ؤ����ص���رات  اأن  واأو�����ص����ح 

التي  املعيار  “ظل  ال�بائي، م�صيفاً  ال��صع 

ت��رت��ك��ز ع��ل��ي��ه احل��ك���م��ة يف اإج�������راءات فتح 

واإغالق القطاعات زيادة اأو تقلي�ص احلظر 

ال���ب��ائ��ي،  ال������ص��ع  ه���  اجل��زئ��ي  اأو  ال�صامل 

اأثبتت  التي  الإج���راءات الح��رازي��ة  واتباع 

جناعتها”.

�صمن  التخفيفية،  الإج���راءات  وتخ�صع 

اخلطة، للمراجعة الدورية يف �ص�ء احلالة 

ال���ب��ائ��ي��ة، وق�����درة ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي على 

التعامل مع ال��صع ال�بائي، و�صري برنامج 

التطعيم.

اآمن  �صيف  اإىل  ال��ص�ل  خّطة  وت��ت���زع 

على ث��الث م��راح��ل، ت��ب��داأ امل��رح��ل��ة الأوىل 

الفتح  اإع��ادة  يتخّللها  1 حزيران/ي�ني�،  يف 

والأن�صطة،  القطاعات  لبع�ص  التدريجي 

ال��ق��ادم��ن من  دخ����ل  لتنظيم  واإج������راءات 

خارج الأردن.

مت�ز/  1 يف  تبداأ  الثانية  املرحلة  وتبداأ 

احلظر  ���ص��اع��ات  تقلي�ص  وت�����ص��م��ل  ي���ل��ي���، 

الليلي، واإجراءات حتفز ال�صياحة، خ�ص��صاً 

الأردن  ج��ن���ب  ال��ذه��ب��ي  امل��ث��ل��ث  منطقة  يف 

التي ت�صمل العقبة والبرا وخميمات وادي 

رم والدي�صي.

���ص��ح��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ه���ن���اك  “�صيك�ن 
ال��ذه��ب��ي،  امل��ث��ل��ث  ل���زي���ارة منطقة  اإ���ص��اف��ي��ة 

وذل����ك ب��ه��دف اإع������ادة ال��ن�����ص��اط ال�����ص��ي��اح��ي 

والق���ت�������ص���ادي ف��ي��ه��ا مل�����ص��ت���ي��ات م����ا ق��ب��ل 

اجلائحة”، وفق دودين.

ع����دة عمل  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  وتت�صمن 

 ،%100 ب��ن�����ص��ب��ة  ال����ع����ام  ال���ق���ط���اع  م����ظ���ف���ي 

ت��دري��ج��ي��ة للتعليم  و���ص��ي��ك���ن ه��ن��اك ع����دة 

ال�����ج����اه����ي يف ك����ل����ّي����ات ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ع���ايل 

العايل  التعليم  وزارة  حتددها  لتخ�ص�صات 

�صحّية  ا�صراطات  ووفق  العلمي،  والبحث 

يف مقّدمتها تلّقي املطاعيم.

اأيل�ل/  1 يف  فتبداأ  الثالثة  املرحلة  اأم��ا 

�صبتمرب، وت�صتهدف الع�دة لغالبية مظاهر 

احلظر  اإل��غ��اء  �صيتّم  اإذ  الطبيعية؛  احل��ي��اة 

ال�جاهي  التعليم  اأ�صكاله، وع�دة  مبختلف 

لغالبية  وال�صماح  واجلامعات،  امل��دار���ص  يف 

ال��ق��ط��اع��ات والأن�����ص��ط��ة ب��ال��ع��م��ل يف جميع 

الأوقات وبكامل طاقتها ال�صتيعابّية.

و�صيتخلل تنفيذ مراحل خطة ال��ص�ل 

اإىل ال�صيف الآمن، �صدور البالغات واأوامر 

الدفاع ال�صرورية لتنفيذ اإجراءاتها.

اأّن جميع الإج���راءات التي  واأك��د دودي��ن 

ت�����ص��م��ل��ه��ا اخل����ّط����ة ���ص��ت��خ�����ص��ع ل��ل��م��راج��ع��ة 

والتقييم يف �ص�ء تطّ�رات احلالة ال�بائّية، 

ب��ن���ده��ا  م���ن  اأّي  ت��ع��دي��ل  اإىل  ُي�����ص��ار  وق����د 

حملّياً  ال�بائي  ال��صع  بح�صب  ومراحلها، 

بكل  ذل����ك  ع���ن  ُي��ع��ل��ن  اأن  ع��ل��ى  ع���امل���ّي���اً،  اأو 

�صفافية.

خلطة  التف�صيلية  ال���ث��ي��ق��ة  و�صتن�صر 

لتك�ن  الأرب��ع��اء؛  الآم��ن  لل�صيف  ال��ص�ل 

م���ت���اح���ة ل��������ص���ائ���ل الإع��������الم وامل����اط���ن���ن، 

اخلطة  بتنفيذ  املعنين  ل��ل���زراء  و�صيك�ن 

لقاءات على خمتلف و�صائل الإعالم ل�صرح 

احلك�مة  و�صت�صتمر  التنفيذية،  تفا�صيلها 

با�صتقبال اأي ا�صتف�صارات اإعالمية عرب رقم 

الت�صال املخ�ص�ص لذلك )0790445000(، 

وفق دودين.

االنباط- عمان

 ق��ال وزي��ر الداخلية م��ازن الفرايه اإن الإط��ار 

العام لالإجراءات التي نعلنها الي�م ه� الت�ازن بن 

اأول�ية املحافظة على �صحة امل�اطنن، وا�صتدامة 

ع��م��ل خم��ت��ل��ف امل��ن�����ص��اآت وع��ج��ل��ة الق��ت�����ص��اد، واإن 

و�صحيا  اقت�صاديا  مر�صية  معادلة  اإىل  ال��ص�ل 

يعترب حتديا �صعبا.

وا���ص��اف ال��ف��راي��ه ام�����ص الأرب���ع���اء خ��الل ايجاز 

�صحفي من دار رئا�صة ال�زراء، ان �صرط النجاح يف 

حتدي التعامل مع هذا ال�باء، ه� حتقيق الت�زان 

بن الأول�يات ال�صحية والقت�صادية والجتماعية، 

وه� ما حر�صنا على تكري�صه يف هذه اخلطة. وا�صار 

اإىل بع�ص الإج���راءات التي �صتنفذ خ��الل مراحل 

خطة ال��ص�ل اإىل ال�صيف الآمن واأهمها تقلي�ص 

اإلغائه  اإىل  الليلي و�ص�ل  �صاعات احلظر اجلزئي 

يف 1 اأيل�ل 2021. و�صتك�ن ت�صاريح احلظر اجلزئي 

مرتبطة باحل�ص�ل على التطعيم.

قال  والتفتي�ص  الرقابة  باآليات  يتعلق  وفيما 

“�صند” من قبل الفرق  انه �صيتم اعتماد تطبيق 

التفتي�صية للتدقيق على احلالة ال�صحية للعاملن 

قادرا  التطبيق  �صيك�ن  حيث  ومرتاديها  باملن�صاآت 

و�صالحية  وال�صفاء،  الإ�صابة،  حالة  حتديد  على 

الفح��صات، وتلقي املطع�م.

وب��ن ال��ف��راي��ة ان��ه ���ص��رياف��ق تطبيق اإج����راءات 

هذه اخلّطة مبختلف حمطاتها ت�صديد وتكثيف 

اإج������راءات ال��رق��اب��ة ع��ل��ى الل���ت���زام ب��ال���ص��راط��ات 

والربوت�ك�لت ال�صحية للمن�صاآت والأفراد، وعدم 

التهاون مطلقاً مع املخالفن وغري امللتزمن.

ل���زوار اململكة م��ن اخل��ارج  اإن���ه بالن�صبة  وق���ال 

وال���ق���ادم���ن ع���رب امل���ط���ارات وامل��ع��اب��ر احل���دودي���ة، 

 Visit من�صة  ع��ل��ى  الت�صجيل  منهم  �صيطلب 

و����ص���ه���ادات  ف��ح������ص��ات��ه��م  ل��ت��ث��ب��ي��ت   Jordan
التطعيم اخل��ا���ص��ة ب��ه��م، وا���ص��ت�����ص��دار رم��ز حتقق 

التدقيق  التفتي�صية  للفرق  يتيح   QR Code
عليها من خالل تطبيق �صند.

واجلمعيات  النقابات  بانتخابات  يتعلق  وفيما 

والحت���ادات ق��ال ان��ه �ص�ف يبداأ تنظيمها اعتبارا 

من الأول من اآب املقبل، للجهات الأ�صغر من حيث 

عدد الأع�صاء و�ص�ًل لالأكرب، وذلك تبعاً لل��صع 

ال�بائي.

واأك��د وزير الداخلية اإن جناح هذه الإج��راءات 

ال�عي  على  يعتمد  فيها  وال�صتمرار  التخفيفية 

ال����ص���راط���ات  اأن  واإدراك  ال�������ص���ادق،  والل����ت����زام 

ال�صحية م�ج�دة حلمايتنا جميعا.

االنباط-عمان

املهند�صة  والتجارة  ال�صناعة  وزي��رة  قالت 

من  الأوىل  املرحلة  يف  �صي�صمح  اإن��ه  علي  مها 

خ��ط��ة ف��ت��ح ال��ق��ط��اع��ات ال���ت���ي ت���ب���داأ اع��ت��ب��ارا 

اق��ت�����ص��ادي��ة بالعمل  1 ح��زي��ران لأن�����ص��ط��ة  م��ن 

بالعمل  لها  م�صم�ح  يكن  مل  اع��ات  ق��ط  وه��ي 

ال��ري��ا���ص��ة  ق��ط��اع  الأن�����ص��ط��ة  وت�����ص��م��ل  م�صبقا، 

امل�����راك�����ز والأك�����ادمي�����ي�����ات وم�����راك�����ز ال��ل��ي��اق��ة 

البلياردو  واأندية  وامل�صابح،  والأندية،  البدنية 

وال�������ص���ن����ك���ر، وامل���ع���اه���د ال��ث��ق��اف��ي��ة وم���راك���ز 

ال���ت���دري���ب امل���ه���ن���ي���ة، واحل����م����ام����ات ال��رك��ي��ة 

وال�صحية، ومدن الرفيه والت�صلية ومناطق 

اعتبارا  الأرجيلة  بتقدمي  وال�صماح  الأل��ع��اب، 

ب���ال�������ص���اح���ات اخل���ارج���ي���ة  ح�����زي�����ران   15 م����ن 

واملقاهي. للمطاعم 

واأ�صافت اأنه �صيتم الطلب تطعيم العاملن 

ب��امل��ن�����ص��اأة وم������رور 21 ي����م���ا ع��ل��ى ح�����ص���ل��ه��م 

با�صتقبال من تلقى جرعة  للمطع�م وال�صماح 

21 ي�ما على ذلك، وت�صمية  لقاح ك�رونا ومر 

حتى  �صت�صتمر  وال���ص��راط��ات  �صحة  م��راق��ب 

العمل قبل  املن�صاأة  اأيل�ل، ولن ت�صتطيع  بداية 

ت�قيع التعهد وا�صتكمال الجراءات، و�صريافق 

ذلك عمل احلك�مة بن�صبة %100.

�صاعات  تقلي�ص  �صيتم  ال��ث��ان��ي��ة  وامل��رح��ل��ة 

و1  للمن�صاآت   12 ال�صاعة  من  لي�صبح  التج�ل 

التطعيم ت�صريحاً،  �صهادات  لالأفراد، واعتبار 

وال��غ��اء احل��ظ��ر اجل��زئ��ي وال�����ص��ام��ل يف املثلث 

ال��ذه��ب��ي وال��ب��ح��ر امل��ي��ت ب��ن��اء ع��ل��ى ال������ص���ل 

املن�صاآت  وال��ت��زام  امل�صتهدفة  التطعيم  لن�صبة 

فح�ص  وا���ص��راط  ال�صحية  ب��ال��ربوت���ك���لت 

ك�رونا لكل من يف�ق عمره 6 �صن�ات اأو مرور 

الأوىل،  اجلرعة  على  احل�ص�ل  من  ي�ما   21

وال�صناعية  ال�صياحية  للمن�صاآت  وال�����ص��م��اح 

العمل،  اأوق���ات  وخ��ارج  طاقتها  بكافة  بالعمل 

وال�����ص��م��اح ل��ق��اع��ات الأف�����راح ب��اإق��ام��ة ح��ف��الت 

100 �صخ�ص،  الزفاف لنح� 

كافة  ال��غ��اء  �صيتم  15 مت���ز  م��ن  واع��ت��ب��ارا 

ال��ت�����ص��اري��ح مل���ن مل ي��ت��ل��ق امل��ط��ع���م ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء 

املالعب  وفتح  بذلك  و�صعه  له  ي�صمح  ل  من 

بع�ص  يف  ال�جاهي  التعليم  وفتح   %30 بن�صبة 

ال��ك��ل��ي��ات، وال���غ���اء احل���ظ���ر اجل���زئ���ي وال��ك��ل��ي 

م��رور  �صريطة  ال���ج��اه��ي  بالتعليم  وال�صماح 

حل�ص�ل  �صهر  وم��رور  اللقاح  تلقي  على  �صهر 

ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ال��ل��ق��اح، وال�����ص��م��اح ل��ل��ق��ط��اع��ات 

����ص���الت  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء   %100 ب���ط���اق���ة  ب��ال��ع��م��ل 

الأف�������راح وال���ت���ي ���ص��ت�����ص��ت��م��ر ب��ال��ع��م��ل ب��ط��اق��ة 

�صخ�ص،   200 اإىل  الأعلى  احل��د  رف��ع  مع   %50

وال�����ص��م��اح ب��اق��ام��ة امل��ه��رج��ان��ات وامل�����ؤمت����رات 

وال�صماح  معينة،  ا�صتيعابية  بطاقة  وامل�صارح 

واقامة   ،%100 ب�  بالعمل  النقل  و�صائل  بعمل 

اآب،   1 م����ن  اع����ت����ب����ارا  ال���ن���ق���اب���ات  ان���ت���خ���اب���ات 

و�صي�اكب ذلك تكثيف للرقابة والتفتي�ص.

 الحكومة: خطة للوصول إلى صيف آمن على 3 مراحل تمتد حتى مطلع أيلول

وزير الداخلية: الوصول إلى معادلة مرضية اقتصاديا وصحيا يعتبر تحديا صعبا

 الوزيرة علي تعلن خطة فتح القطاعات ومواعيد عودة االراجيل وصاالت االفراح

االنباط- عّمان

 التقى رئي�ص جمل�ص الأعيان في�صل الفايز، 

ام�ص الأربعاء، يف مكتبه بدار املجل�ص، ال�صفرية 

غالثياناكي،  األيفرثيا  اململكة  ل��ّدى  الي�نانية 

وبحث معها جممل الأو�صاع الراهنة يف املنطقة 

و���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ن اململكة 

والي�نان يف خمتلف املجالت.

واأك��������د ال���ف���اي���ز اأه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز ال�������ص���راك���ة 

الق���ت�������ص���ادي���ة وال����ص���ت���ث���م���اري���ة ب����ن ال��ب��ل��دي��ن 

وتفعيل  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  وزي����ادة  ال�صديقن 

التفاقيات الثنائية مبا يعزز امل�صالح امل�صركة، 

القائمة  وال�ثيقة  املتميزة  العالقات  اإىل  لفًتا 

والحرام املتبادل بن البلدين.

وعر�ص تداعيات الأو�صاع الراهنة يف املنطقة 

الفل�صطينية  ب��ال��ق�����ص��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ول���ص��ي��م��ا 

وامل���م���ار����ص���ات الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة ال���ع���دوان���ي���ة ���ص��د 

يك�ن  اأن  ب�صرورة  مطالًبا  الفل�صطيني،  ال�صعب 

لالحتاد الأوروبي دور اأكرب جتاه عملية ال�صالم 

الإ�صرائيلية  وممار�صة �صغ�طات على احلك�مة 

لاللتزام  نتنياه�  بنيامن  برئا�صة  اليمينية 

بالق�صية  املتعلقة  الدولية  ال�صرعية  ب��ق��رارات 

الفل�صطينية.

االنباط- عمان

اأع��ل��ن��ت ع��م��ل��ي��ات خ��ل��ي��ة الأزم������ة يف امل��رك��ز 

تطعيم  ع��ن  الأزم���ات  واإدارة  ل��الأم��ن  ال�طني 

نح� 78 الف م�اطن ام�ص الأربعاء.

وق���ال���ت اخل���ل���ي���ة يف ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي ام�����ص 

اإن ه��ذا ال��ع��دد ه��� الأع��ل��ى م��ن��ذ ب��دء احلملة 

الثاين  ك��ان���ن   13 بتاريخ  للتطعيم  ال�طنية 

املا�صي.

اجلهات  مع  بالتن�صيق  �صعيها  اإىل  واأ�صارت 

الي�مي  امل��ط��ع���م  متلقي  ع��دد  ل��زي��ادة  املعنية 

بهدف حت�صن امل�اطنن واملقيمن على اأر�ص 

القطاعات  فتح  ماأم�نية  يف  ي�صهم  ما  اململكة 

وع�دة احلياة اإىل ن�صقها الطبيعي.

االنباط-عمان

الأردن��ي��ن  ال�صرافن  جمعية  رئي�ص  ق��ال 

ال����اردة  احل����الت  اإن  ال�صع�دي  عبدال�صالم 

وال�صادرة من واإىل الأردن، انخف�صت نح� 60 

باملئة، عن فرة ما قبل عيد الفطر.

�ص�ق  اإن  ت�صريحات  يف  ال�صع�دي  واأ���ص��اف 

ي�صهد  اأن  مت�قعاً  عم�ما،  �صعيف  ال�صرافة 

حت�����ص��ن��اً م���ع زي�����ادة وت����رية ال��ت��ط��ع��ي��م��ات �صد 

ك�فيد-19، وزيارة املغربن.

االنباط- دبي

ا�����ص����اءت دب����ي ب����رج خ��ل��ي��ف��ة ب����األ�����ان ال��ع��ل��م 

الأردين احتفاء بالذكرى اخلام�صة وال�صبعن 

ل�صتقالل اململكة.

ون�صر ح�صاب الربج على ت�ير فيدي� من 

ال�طني  الن�صيد  الذي ت�صمن عزف  الحتفال 

تزين  م��ائ��ي��ة  ن���اف����رة  اك���رب  مب��ح��ي��ط  الأردين 

املنطقة املحيطة بالربج التي ت�صكل اأبرز وجهة 

وذك��ر ح�صاب  الإم���ارات.  بدولة  عاملية  �صياحية 

الربج بتغريدته: “نحتفل الليلة يف برج خليفة 

الها�صمية،  الأردن���ي���ة  اململكة  ا���ص��ت��ق��الل  ب��ي���م 

متمنن لأ�صقائنا ال�صتقرار والزدهار”.

كما تزينت اأبرز معامل العا�صمة الإماراتية 

للمملكة  م�����ص��ارك��ة  الأردين  ب��ال��ع��ل��م  اأب���ظ��ب��ي 

ب��الح��ت��ف��ال ب��ال��ذك��رى اخل��ام�����ص��ة وال�����ص��ب��ع��ن 

لال�صتقالل.

التابع  الع���الم���ي،  اأب���ظ��ب��ي  مكتب  ون�����ص��ر 

ل��ل��دول��ة ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���ص��ي��ة ���ص���را لأب����رز امل��ع��امل 

اأب���ظ��ب��ي ت��ت��زي��ن ب���األ����ان العلم  الأي��ق���ن��ي��ة يف 

الأردين، يف خمتلف مناطق الإمارة.

االنباط- عمان

والجتماعية  الق��ت�����ص��ادي��ة  امل�ؤ�ص�صة  ك��رم��ت 

القدماء،  وامل��ح��ارب��ن  الع�صكرين  للمتقاعدين 

ال�صائق العامل على تك�صي املطار م��صى ال�ص�رة 

اأمانته وحر�صه على ت�صليم مبلغ 17 الف  نظري 

دره��م ام��ارات��ي ع��رث عليها وت��ع���د لأح��د الركاب 

القادمن من ال�صفر.

وقالت امل�ؤ�ص�صة يف بيان ام�ص الأربعاء اإن هذا 

جمتمعنا  على  غريبا  لي�ص  الإن�����ص��اين  الت�صرف 

وال��ع��ام��ل��ن ع��ل��ى ت��ك�����ص��ي امل���ط���ار، ول��ك��ن��ه��ا ت��ع��زز 

ال�ص�رة امل�صرقة للعاملن على التك�صي وامل�ؤ�ص�صة 

�صكرها  عن  امل�ؤ�ص�صة  وع��ربت  لها.  ينتم�ن  التي 

ال��ب��ادرة  ام��ان��ت��ه ول��ه��ذه  وت��ق��دي��ره��ا لل�ص�رة على 

الإن�صانية التي يفتخر بها جميع اأبناء ال�طن.

 رئيس مجلس األعيان يلتقي 
السفيرة اليونانية لّدى المملكة

 خلية األزمة: تطعيم 78 الف 
مواطن يوم امس

 انخفاض الحواالت الواردة 
والصادرة نحو 60 %

 دبي تضيء برج خليفة بالعلم 
األردني احتفاء باستقالل المملكة

 تكريم سائق تكسي تقديرًا ألمانته

الع�صرية  التكن�ل�جيا  اأدوات  الي�م ميتلك  باأن معظم -ورمب��ا كل- �صباب  اأج��زم  اأك��اد 

م�صتخدماً  ال��ط���ال  ال�صاعات  يق�صي  ومعظمهم  والف�صائيات،  والإن��رن��ت  كاخللي�ي 

اأدوات الت�ا�صل الإجتماعي، كالفي�ص ب�ك والت�ير والإن�صتجرام واللينكداإن وال�اآت�صاآب 

وغريها. بيد اأننا نلحظ ما يلي:

اإيجاباً، وقليل منهم ي�صتخدمها  التكن�ل�جيا �صلباً ل  ال�صباب ي�صتخدم�ن  1. معظم 

لغايات مفيدة.

وقليل  وال��ت���ا���ص��ل،  للت�صلية  الع�صرية  التكن�ل�جيا  ي�صتخدم  ال�����ص��ب��اب  معظم   .2

الآخر  مع  احل���ار  حتى  اأو  التميز  اأو  الإب��داع  اأو  املفيدة  املعل�مة  لإ�صتخراج  ي�صتخدمها 

ملتزماً باأدبيات احل�ار.

الإجتماعي،  الت�ا�صل  على �صفحات  كف�صاته  اأو  ب�ص�ره  ي�صتعر�ص  ال�صباب  3. معظم 

اأو  ميزان ح�صناته  ت�صجل يف  م��ب��ادرات  اأو  الأر���ص  على  اإجن���ازات حقيقية  يعر�ص  وقليل 

وطنيته.

4. معظم ال�صباب يعي�ص يف عامل ف�صائي وب�تقة غري واقعية وحياة جتّمل اأكرث من 

واقعية، وقليل يتحّدث ب�صفافية لدرجة اأننا نح�ص اأننا نعي�ص باملدينة الفا�صلة.

اأكرث من ع�صر �صاعات ي�مياً على النت دون جدوى ُتذكر،  5. معظم ال�صباب يق�صي 

وقليل ينّظم وقت �صاعات عمله.

مع  يخ��ص�ا  اأن��ه��م  ل��درج��ة  ب��الآخ��ري��ن  الثقة  بعدم  �صع�ر  لديهم  ال�صباب  معظم   .6

اخلائ�صن دون متّح�ص اأو تبّن في�صبح�ا على ما فعل�ا نادمن.

والنَّا�ص؛ دومنا  نف�صه  وم��درك ومنتمي ومتزن ويخاف اهلل يف  واع  �صباب  7. مطل�ب 

اإتهام جزاف اأو قذف لالآخر اأو اإبتزاز اأو اإق�صاء اأو اإقليمية اأو مناطقية اأو طائفية مقيتة 

اأو غريها.

الع�صرية  التكن�ل�جيا  اأدوات  ميتلك  رب��ي-  رح��م  م��ن  -اإل  ال��ي���م  �صباب  ب�صراحة: 

لكنهم ل يحافظ�ن على م�روثنا احل�صاري والقيمي اأو حتى الأخالقي يف التعامل مع 

التكن�ل�جيا؛ فلذلك مطل�ب منهم اأن يتق�ا اهلل يف اأنف�صهم والنَّا�ص والآخرين.

د. محمد طالب عبيدات

 شبابنا وأدوات 
التكنولوجيا العصرية

الفكرة تحظى بدعم الخصاونة وبعض التنويريين 

االنباط – عمر كالب 

املحف�ظة  امل�روثة عن ال�صالح وبراجمه  امللفات  رغم 

يف متحف الردن ال�صيا�صي وادراج امل�ص�ؤولن منذ عقدين، 

�صيا�صي  ا�صالح  عن  جم��ددا  لتن�صط  ع��ادت  احلركة  ان  ال 

من�ص�د فتح امللك بارقة المل فيه خالل ال�صهر الخرية، 

النقا�صية  الوراق  اىل  ال��ي��ق��ظ��ة  يعيد  ال��ن�����ص��اط  ه���ذا  ع���ّل 

اغلقت  ان  بعد  ر�صمي،  بتحالف  ق�صرا  تنييمها  التي جرى 

احلك�مات املتعاقبة اذانها عن �صرورة حت�يل هذه الوراق 

اىل برامج عمل واجندات تنفيذية مب�اقيت حمددة، تكفل 

المل املن�ص�د ب�صح�ة ا�صالحية.

ح�ل  ح���ارا  فتح  الفايز  في�صل  العيان  جمل�ص  رئي�ص 

النتخاب،  قان�ن  وحت��دي��دا  ال�صيا�صي  ال���ص��الح  منظ�مة 

م�صروع  اع��داد  على  تعكف  وزاري���ة  جلنة  كانت  وبالتزامن 

لالنتخابات كان امل احلك�مة ان ي�صل اىل جمل�ص الن�اب 

خ���الل ه���ذه الي����ام وحت��دي��دا يف غ��م��رة اح��ت��ف��الت اململكة 

بعيد ال�صتقالل، لكن ت�صابق ال�صخ�صيات وال�صلطات على 

هذا  عّطل  امللك  لرغبة  وال��ق��ارئ  الفاهم  مبظهر  الظه�ر 

الت�جه، مما دفع بامللك اىل التدخل وعقد اجتماع لروؤ�صاء 

ال�صلطات ل�قف �صباق ال�صرعة الفردي وحت�يله اىل �صباق 

بت�صاركية  عملها  وتكمل  ال�صلطات  فيه  تت�افق  للتتابع، 

وان�صباطية د�صت�رية.

الذاكرة ال�صلبية مع خمرجات جلان ال�صالح من جلنة 

الردن اول اىل جلنة احل�ار ال�طني مرورا بلجنة الجندة، 

امل��خ��رج��ات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ي���ب��ا م�صلكية يف  ع���ن  ك�����ص��ف��ت 

التنفيذية  اجل��ه��ات  طبيعة  يف  م�صنعية  بعي�ب  م�صن�دة 

او الرجعي للدقة،  التي كانت تنتمي اىل اليمن املحافظ 

بامل�صاريع  ثقة  قلة  اأ�صفي  مما  �صيا�صي،  كاتب  و�صفه  كما 

اجلديدة، ودفع �صخ�صيات اىل مقاطعة تلك احل�ارات التي 

يتم الدع�ة لها من �صخ�صيات تنتمي بالعادة اىل مدر�صة 

اليمن ال�صيا�صي، ورمبا هذه احد ابرز ا�صباب عدم التفاعل 

اجلدي مع دع�ات رئي�ص جمل�ص العيان بحكم ان الفايز 

انفتاحه  رغ��م  ال�صيا�صي  اليمن  تيار  اب��رز  كاحد  م�صنف 

الن�صبي على باقي التك�ينات ال�صيا�صية .

اج��راح  اىل  �صيا�صية  عقلية  دف��ع��ت  ال���ص��ب��اب  ه��ذه  ك��ل 

حل�ل، قريبة اىل فكرة امليثاق ال�طني، حيث اكدت م�صادر 

ان رئ��ي�����ص ال������زراء ال��دك��ت���ر ب�����ص��ر اخل�����ص��اون��ة اق����رب اىل 

ال�صالح  م�صاريع  ك��ل  مبراجعة  تق�م  ملكية  جلنة  فكرة 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، بحيث ت��ك���ن خم��رج��ات ه���ذه ال��ل��ج��ن��ة ع��اب��رة 

العن  يتقدمهم  ك��ث��ريون  يدعمه  راأي  وه���ذا  للحك�مات، 

ال��ذي  ب��ه��اج�����ص ال����ص���الح  امل�����ص��ك���ن  م�صطفى احل��م��ارن��ة، 

يف�صي اىل امل�اطنة الكاملة.

�صخ�صيات  من  ملكية  جلنة  ت�صكيل  على  تق�م  الفكرة 

�صيا�صية متن�عة، وتك�ينات اجتماعية  تنتمي اىل مدار�ص 

ونقابية، تدر�ص منظ�مة ق�انن ال�صالح ال�صيا�صي كرزمة 

يتم  تنفيذية  برامج  مع  املنظ�مة  تت�صاوق  بحيث  واح��دة، 

ال��ص�ل اليها عرب خط�ات اجرائية تدريجية، تك�ن عابرة 

لي حك�مة ولتخ�صع لمزجة الر�صمين، هذا الراأي بات 

اىل  يحتاج  ان��ه  ويبدو  البحث  مائدة  على  بق�ة  مطروحا 

والفعاليات  ال��ق���ى  م��ن  ل�ج�صتي  ودع���م  �صيا�صية  رواف���ع 

الطاحمة اىل ال�صالح ملغادرة هذا املربع املغلق.

ط���روح���ات ك���ث���رية ع��ل��ى م���ائ���دة احل�������ار مل���غ���ادرة ح��ال��ة 

حيال  الثقة  يف  ال��راج��ع  ع��ن  الناجم  ال�صيا�صي  الن�����ص��داد 

القادم من م�صاريع ا�صالحية يجرى التفاعل معها والعمل 

عليها بالقطعة وعلى نظام عمال املياومة ولي�ص وفق نظام 

ال�صيا�صي  اليمن  ميكن  مما  ال�صاملة،  ال�صالحية  احلزم 

ال��صع كما ه�  النق�صا�ص على اي خمرجات لبقاء  من 

عليه.

لجنة ملكية على غرار لجنة الميثاق الوطني لمراجعة قوانين االصالح السياسي

المشاريع االصالحية وتصادم   تسابق على طرح 
الدولة بين رجاالت 

اي مكتسب  لالنقضاض على  السياسي يستعد  اليمين   
لالصالح البقاء حالة االنسداد
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ق��ط��اع��ات و توقف  وان��ي��ه��ار  اخ��ت��ن��اق  اأزم���ة و  ق��د �صنعت  ت��ط��ورات��ه  و  ال��وب��اء  اأزم���ة  اأن  اذا 

اأن  فعلينا  القطاعات  تلك  تاأهيل  اإىل  يحتاج  طبيعتها  اإىل  احلياة  لإع��ادة  اإ�صافة  قطاعات 

الواقع  اأر�ض  اقت�صادية من  واقرتاحات  بحلول  للخروج  اقت�صادية  نتكاتف �صمن قطاعات 

 . القت�صاد  �صريع لتحريك  تاأثريها  يكون  اأن  و ميكن 

تاأثريات  لها  و  احلياة  مناحي  يف  �صلل  فكانت  ح�صار  اأو  حرب  من  اأ�صعب  كانت  فالزمة 

اكرث  القت�صادي  الأمن  اإىل  يحتاج  الوعي  اأ�صبح  والن  نف�صية    و  اجتماعية  و  اقت�صادية 

من اي وقت اآخر  . 

 : التالية  النقاط  و نقرتح  اأن ندر�ض  وعلينا 

لدرا�صة  وطني  اقت�صادي  منتدى  اأو  اقت�صادية  خلوة  ت�صكيل  و  القت�صادي  الو�صع   •
القت�صادي  التوازن  ع��ودة  و  الخ��ت��الت   معاجلة  و  لكورنا  القت�صادية  الآث��ار  و  الو�صع 

للقطاعات.

اإعادة  اآليات  و هناك قطاعات م�صكلة وكيفية ت�صغيلها  و  القت�صادي  النتعا�ض  • جلنة 
تطويرها  و  هيكلتها 

ا�صتقطاب  و  القائمة   ال�صتثمارات  دعم  و  بتطوير  وال�صتثمار  العمل  اآلية  تاأ�صي�ض   •
 . اقت�صادي  ذات مردود  ا�صتثمارات جديدة  و �صناعة  ال�صتثمارات اجلديدة 

ملعاودة  تاأهيلها  و  تطويرها  و  هيكلتها  اإع��ادة  يجب  و  كامل  ب�صكل  توقف  قطاعات   •
امل�صروع  بداية  و  العمل  و  الفتتاح  بداأت  كاأنها  لتبداء من جديد  ن�صاطها 

اإ�صابته حالة  اأن الغلب قد  و المنائية  فناحظ  التنموية  و  الت�صجيعة   احلوافز   •
املعامل و �صريعة الإجناز  باأن ن�صع خطط وا�صحة  اأن ن�صنع الأمل  من الحباط و يجب 

القوانني  تفعيل  و  الدفاع  قانون  اإنهاء  بعد  �صتعود  التي  القانونية  الآثار  و  النتائج   •
على  لل�صغط  �صتعود  التي   . املالية  الق�صايا  و  الق�صائي  التنفيذ  و  الإجراء  قوانني  منها  و 

اإجراءاتها  و  املحاكم 

و  ال�صياحية  و  ال�صناعية  ومنها  املتنوعة  القطاعات  و  اإئتافها  و  ال�صناعات  دمج   •
تقليل  و  بع�صها  تدعم  مندجمة  عماقة  و  كبرية  من�صاآت  .ل�صنع  وغ��ريه��ا  الجتماعية 

للت�صغيل  الازمة  اخلام  باملواد  اقلها  و  الت�صغيلية  التكلفة 

ب��زي��ادة �صخ  ال��ن��ق��د . وذل���ك  ب��الأ���ص��واق و دوران  احل��رك��ة  و  ال�����ص��رائ��ي��ة  ال��ق��وة  زي���ادة   •
ال�����ص��ب��اب فر�صة  م��ن��ح  و  ال��ري��ادي��ة  و  امل��ت��ن��وع��ة  امل�����ص��اري��ع  غ��ر  ب��الأ���ص��واق  ال��ن��ق��د  و  ال�صيولة 

و  منح  و  حكومي  متويل  و  بدعم  و  املخت�صة  النقابات  م��ع  بالتعاون  جمموعات  بت�صكيل 

املحلي  ال�صوق  حاجات  يغطي  جديد  �صي  ت�صنع  و  بقوة  لتنطلق  هبات 

التوظيف هو  انه  اأجد  اين  بالت�صغيل مع  الوحيد هو  احلل  و  قلق  اأ�صبحت  البطالة   •
�صمن  احلكومية  لاأرا�صي  توزيع  ا�صرة  اأو  �صاب  لكل  تكون  ان  اقرتح  لذلك  للعبء  زي��ادة 

احلرفية  و  ال�صغرية  امل�صاريع  اأو  لل�صناعات  متاما  مثلها  و  لل�صكن  ت�صتخدم  وحدات 

انني  ال  ال�صادرات  تنمية  ال�صناعية  بالذات  و  القت�صادية  اأهدافنا  من  يكون  رمبا   •
الأهم يف هذه  و  الجدى  فواتريه هو  و  ال�صترياد  تقليل  و  املحلي٠  ال�صوق  نغطي  ان  اأجد 

تعزيز  .ولذلك يجب  املحلي  ال�صوق  قادرة على تغطية  انها  ال�صناعة  اثبتت  املرحلة.  حيث 

ا�صا�صي  و  ثابت  ليكون  هذه اخلطوات 

و  لأنتعا�ض  فر�صة  اإىل  القت�صاد  هيكلة  اإع��ادة  من  جنعل  كيف  ه��و   التفكري  الن   •
جديد  من  نبداأ  جتعلنا  ان  ممكن  فر�صة  و  تاريخة  ملرحلة  و�صلنا  فقد  اقت�صادية  نه�صة 

اأمانا  اأكرث  اأقوى و  بخطوات 

الوباء اأو نك�صة وبائية  و اإدارة لازمات القت�صادية  تكرار  حال  يف  البديلة  • اخلطط 
اأي  دون  القت�صادي  احل��ال  �صيكون  فكيف  ينتهي  مل  انه  مع  جديد  ب�صكل  الوباء  عاد  فلو 

. ثابتة  ا�صرتاتيجية  و حماية �صمن  وقاية  بروتوكولت  ب�صناعة  ا�صتمرار احلياة  و  اإغاق 

 . عليها  العمل  مبا�صرة  و  درا�صتها  على  نعمل  و  ك��ورون��ا  بعد  مل��ا  حلول  جن��د  ان  امتنى 

فنجد هناك  جلنة لاوبئة و جلنة لازمات و جلان خمت�صة بالوباء ، لكن مل جند جلنة 

اإليها.   باأم�ض احلاجة  الن نحن  اللجنة  بعدها وهذه  و ما  اقت�صادية  خمت�صة لازمة 

حمى اهلل الأردن   

نضال ملو العين 

مرحلة ما بعد كورونا
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االنباط- عّمان

وافقت جلنة م�صرتكة يف الأعيان، مكونة من 

جلنتي »القانونية واملالية والقت�صادية« برئا�صة 

ال��ع��ني اأح���م���د ط��ب��ي�����ص��ات، ام�����ض الأرب���ع���اء،ع���ل���ى 

م�صروع القانون املُعّدل لقانون ديوان املحا�صبة، 

اإج����راء بع�ض  م��ع  ال��ن��واب  م��ن جمل�ض  ورد  كما 

التعديات الطفيفة.

امل�صرتكة،  اللجنة  اج��ت��م��اع  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

الدكتور  الأع��ي��ان  جمل�ض  رئي�ض  نائب  بح�صور 

العني  امل��ال��ي��ة  اللجنة  ورئ��ي�����ض  امل��ع�����ص��ر،  رج��ائ��ي 

اإىل جانب  اللجنتني،  واأع�صاء  ال�صرايرة  جمال 

ديوان  ورئي�ض  اخلراب�صة،  حممود  الدولة  وزير 

ع�صام حداد، واأمني عام ديوان املحا�صبة اإبراهيم 

امل���ج���ايل، اإ����ص���اف���ة اإىل ال���وزي���ر ال�����ص��اب��ق ���ص��امل 

خزاعلة، واأ�صتاذ القانون الد�صتوري من جامعة 

عّمان العربية الدكتور نعمان اخلطيب.

وياأتي اجتماع اللجنة امل�صرتكة ب�صاأن م�صروع 

الأعيان،  املجل�ض  اأع��اده  اأن  بعد  املعدل،  القانون 

يف جل�صة عقدها يوم الثنني املا�صي، اإىل جلنة 

م�����ص��رتك��ة مل��زي��د م���ن ال���درا����ص���ة، وذل����ك ب��ع��د اأن 

تباينت اآراء اأع�صاء املجل�ض خال املناق�صة حول 

رتبة  ومنحه  املحا�صبة،  دي���وان  رئي�ض  ح�صانة 

وزير.

امل��ادة  على  تعديااً  امل�صرتكة  اللجنة  واأج���رت 

دي��وان  رئي�ض  يوقف  »ل  لت�صبح  د،  الفقرة   4
النا�صئة  اجل���رائ���م  ع��ل��ى  ي��ح��اك��م  ول  امل��ح��ا���ص��ب��ة 

ع��ن وظ��ي��ف��ت��ه، م��ا مل ي�����ص��در ق���رار م��ن جمل�ض 

النواب برفع احل�صانة عنه، اإل يف حالة التلب�ض 

بهذه  عليه  القب�ض  ح��ال  ويف  جنائية  بجرمية 

ال�صورة يجب اإعام جمل�ض النواب فورا«، وذلك 

بعد اأن اأ�صافت عبارة »على اجلرائم النا�صئة عن 

م��ن جمل�ض  ال���واردة  امل���ادة  ن�ض  على  وظيفته«، 

النواب.

كما اأجرت تعديااً على العبارة الواردة يف املادة 

العامل وعاواته«، وذلك من  الوزير  5 »برتبة 
خال �صطب كلمة برتبة، فيما وافقت على باقي 

املواد كما وردت من جمل�ض النواب.

ا لأ�صبابه املوجبة،  وياأتي م�صروع القانون، وفقاً

املايل  وال�صتقال  املعنوية  ال�صخ�صية  لتعزيز 

عن  ا  ب��ع��ي��داً ليكون  املحا�صبة  ل��دي��وان  والإداري 

والهيئات  التنفيذية  ال�صلطة  و�صغوط  موؤثرات 

اخلا�صعة  اإ�صرافها  العاملة حتت  اأو  لها  التابعة 

ل��ت��دق��ي��ق ال�����دي�����وان، ول���ت���وف���ري ق����در ك����اف من 

امل���وارد  ت��وف��ري  ل��ل��دي��وان  تكفل  ال��ت��ي  ال�صمانات 

املالية والكوادر الب�صرية الازمة له.

الرقابية  املعايري  مع  ليتما�صى  كذلك  وج��اء 

ال���دول���ي���ة وامل���م���ار����ص���ات ال���دول���ي���ة وم��ت��ط��ل��ب��ات 

ال��دي��وان،  اإليها  ينتمي  التي  الدولية  املنظمات 

واأ����ص���وة مب��ا ه��و م��ع��م��ول ب��ه يف جميع الأج��ه��زة 

يف  تن�ض  التي  واملحا�صبة،  املالية  للرقابة  العليا 

قوانينها على ا�صتقالية اجلهاز وموظفيه ومبا 

ميكن الديوان من اأداء مهامه الرقابية.

تدقيق  م��ن  ال��دي��وان  اىل متكني  ي��ه��دف  كما 

الأن����ظ����م����ة وال���ع���م���ل���ي���ات امل����ال����ي����ة وامل���ح���و����ص���ب���ة 

لرقابته  اخلا�صعة  اجلهات  لدى  والإلكرتونية 

ومبا يحقق م�صتوى اأعلى من اجلودة والنوعية 

اأعماله  ونتائج  ال��دي��وان  تقارير  يف  واملوثوقية 

ال��رق��اب��ي��ة، وك��ذل��ك مل��ن��ح رئ��ي�����ض ال���دي���وان �صفة 

احلفاظ  م��ن  متكنه  ال��ت��ي  ال��ع��دل��ي��ة،  ال�صابطة 

ع��ل��ى امل�����ال ال���ع���ام وحم����ارب����ة ال��ف�����ص��اد، وات���خ���اذ 

الجراءات الازمة لتمثيل املال العام يف الوقت 

املنا�صب، ولتمكني الديوان من و�صع نظام خا�ض 

مبوظفيه.

 مشتركة األعيان توافق على ديوان المحاسبة 
كما ورد من النواب

النواب يقر قانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب

االنباط- عمان

النواب عر جل�صتني �صباحية  اأقر جمل�ض   

عبد  املحامي  برئا�صة  الأربعاء،  ام�ض  وم�صائية 

م�صروع  ال��وزارة،  هيئة  وح�صور  العودات  املنعم 

قانون مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب.

ال��ت��زام��ااً باملعايري  ال��ق��ان��ون  وي��اأت��ي م�����ص��روع 

ال���دول���ي���ة يف جم����ال م��ك��اف��ح��ة غ�����ص��ل الأم�����وال 

واملنهجية  الت�صّلح،  وانت�صار  الإره���اب  ومتويل 

اخل��ا���ص��ة ب��ه��ا وف���ق���ااً ل��ن��ت��ائ��ج ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م 

املتبادل للمملكة.

اللجنة  اأق��رت��ه  ال��ذي  التقييم  نتائج  وك��ان��ت 

ال���وط���ن���ي���ة مل���خ���اط���ر غ�����ص��ل الأم��������وال ومت���وي���ل 

م�صتوى  اأن  اأظ���ه���رت   ،2020 ل��ع��ام  الإره�����اب 

الأردن  يف  الأم��������وال  ل��غ�����ص��ل  ال��ك��ل��ي  امل���خ���اط���ر 

»مرتفع« ، فيما م�صتوى تهديد متويل الإرهاب 

»متو�صط«.

وُي���غ���ّل���ظ امل�������ص���روع، ع��ق��وب��ات ج���رائ���م غ�صل 

اإ�صافة عقوبات  الأم��وال ومتويل الإره��اب، مع 

اجلهات  امتثال  عدم  تف�صيلية يف حال  جنائية 

عقوبة  اىل  بالإ�صافة  القانون،  باأحكام  املبّلغة 

متخ�ص�صة ملخالفة الت�صريعات املتعلقة بتنفيذ 

ق�����رارات جم��ل�����ض الأم�����ن، وت��غ��ل��ي��ظ ال��ع��ق��وب��ات 

امل�صادرة  و�صمول  العتباريني  الأ�صخا�ض  على 

ات يف اجلرائم التي يرتكبونها. للمتح�صّ

وامل�����ص��ادرة  للحجز  مكتبااً  امل�����ص��روع،  وُين�صئ 

ي�صدر  نظام  وف��ق  مبا�صرة  ال��ع��ام  النائب  يتبع 

لهذه الغاية، بحيث ت�صمل مهامه اإدارة الأ�صول 

املحجوزة اأو امل�صادرة مبا ي�صمن احلفاظ على 

نطاق  القانون  ُيو�صع  كما  الأ�صول.  هذه  قيمة 

اجلهات  وحت��دي��د  ب��اأح��ك��ام��ه،  امل�صمولة  الفئات 

��ة  ال���رق���اب���ّي���ة والإ����ص���راف���ّي���ة واجل���ه���ات امل��خ��ت�����صّ

اللجنة  ���ص��اح��ي��ات  تو�صيع  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ف��ي��ه، 

ال���وط���ن���ّي���ة مل��ك��اف��ح��ة غ�����ص��ل الأم�������وال ومت��وي��ل 

الإرهاب، وحتديد مهام وحدة املعلومات املالية 

و�صاحياتها.

عمل األعيان تناقش مقترًحا للبرلمان العربي بشأن
 العمالة غير المنتظمة

 رئيس البعثة االذربيجانية يهنئ بعيد استقالل المملكة

السفير الشوابكة يقدم أوراق 
اعتماده للرئيس األرميني

 نجاح ربط الوحدة األولى 
لمحطة العطارات للصخر الزيتي 

على الشبكة الوطنية

االنباط- عّمان

ن����اق���������ص����ت جل����ن����ة ال����ع����م����ل وال���ت���ن���م���ي���ة 

برئا�صة  الأع��ي��ان  جمل�ض  يف  الجتماعية 

ال���ع���ني ع��ي�����ص��ى م�������راد، ام�������ض الأرب�����ع�����اء، 

م��ق��رتح ال���رمل���ان ال��ع��رب��ي ح���ول ال��ق��ان��ون 

ال�����ص����رت�����ص����ادي ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���م���ال���ة غ��ري 

امل��ن��ت��ظ��م��ة يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، وم��ق��رتح 

قانون العمل وتعدياته.

اإن الج��ت��م��اع ج��اء لدرا�صة  وق��ال م��راد 

العمالة  ب�����ص��اأن  ال��ع��رب��ي  ال���رمل���ان  م��ق��رتح 

غ����ري امل��ن��ت��ظ��م��ة ال���ت���ي اأ����ص���ب���ح���ت ق�����ص��ي��ة 

حت���ت���اج ل��و���ص��ع خ��ط��ط مم��ن��ه��ج��ة ط��وي��ل��ة 

�صيما  ول  ملاأ�ص�صتها،  ح��ل��ول  وو���ص��ع  امل��دى 

ا  اأن��ه��ا ت��ق��ع ���ص��م��ن ال��ف��ئ��ات الأك����رث ت�����ص��رراً

جائحة  جراء  القت�صادية  التداعيات  من 

قانوين  اط��ار  وج��ود  ي�صتوجب  ما  كورونا، 

ي���ن���ظ���م اج�����������راءات و����ص���ي���ا����ص���ات ل�����ص��م��ان 

دميومتها.

الت�صريعية  الناحية  من  اأنه  اإىل  واأ�صار 

ملعاجلة  بذاتها  م�صتقلة  قوانني  توجد  ل 

اأو�����ص����اع ال��ع��م��ال��ة غ���ري امل��ن��ت��ظ��م��ة، واإمن����ا 

ت��ع��ال��ج ك��ب��ن��د ���ص��م��ن ق��ان��ون ال��ع��م��ل ب�صكل 

الوطني  الطار  حول  درا�صات  و�صمن  عام 

املنتظمة. للعمالة غري 

واق����رتح ال��ع��ني م���راد م��راج��ع��ة الط���ار 

ال��وط��ن��ي ل��ل��ع��م��ال��ة ال��غ��ري م��ن��ت��ظ��م��ة ل��دى 

بني  عميقة  مقارنة  واج���راء  العمل  وزارة 

املنتظمني  غ��ري  ل��ل��ع��م��ال  ال��وط��ن��ي  الط����ار 

وم�������ص���ام���ني امل����ق����رتح ل���ل���خ���روج ب��ن��ت��ائ��ج 

وحلول.

ل���ق���اءات وح������وارات مع  ودع����ا اإىل ع��ق��د 

اجل��ه��ات امل��ع��ي��ن��ة ومم��ث��ل��ني م��ن احل��ك��وم��ة 

ا اإىل اإمكانية  املعنيني بهذا املو�صوع، م�صرياً

اإن�صاء �صندوق تكافلي من خال احلكومة 

لدعم العمالة غري املنتظمة.

ايجاد  اإىل  اللجنة  بدورهم، دعا اع�صاء 

ح���ل���ول مل�����ص��اك��ل ال��ع��م��ال��ة غ���ري امل��ن��ت��ظ��م��ة، 

واأه��م��ه��ا ع��م��ال ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي وق��ط��اع 

املو�صمية  والعمالة  وامل��ح��اج��ر  الن�����ص��اءات 

وع���ام���ات امل���ن���ازل ل�����ص��م��ول��ه��ا مب��ن��ظ��وم��ة 

ن�صبة  اأن  اإىل  الأمن الجتماعي، م�صريين 

العمالة غري املنتظمة ت�صل اإىل 4٠% وهي 

ن�صبة مرتفعة يجب معاجلتها.

على  اجتماعها  خ��ال  اللجنة  واطلعت 

درا�صة ُتعنى بالتعديات املقرتحة لقانون 

يف  التحر�ض  تعريف  تعديل  ومنها  العمل، 

العمل  لفر�ض  املراأة  وم�صاركة  العمل  بيئة 

امل��ت��اح��ة مب��ا ي��ت��ن��ا���ص��ب م��ع ث��ق��اف��ة وع���ادات 

و�صع  �صرورة  موؤكدين  الأردين،  املجتمع 

الأط��راف من  كافة  ل�صالح  ينتهي  تعريف 

منظومة  �صمن  وعاملني  العمل  اأ�صحاب 

قيمية تر�صي اجلميع.

وي��اأت��ي م��ق��رتح ال��ق��ان��ون ال���ص��رت���ص��ادي 

املنتظمة  غ��ري  ال��ع��م��ال��ة  اأو����ص���اع  لتنظيم 

بعد  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف  حقوقها  وحماية 

�صهر  يف  القانون  العربي  ال��رمل��ان  اأق��ر  اأن 

لا�صرت�صاد  املقرتح  وجاء  املا�صي،  ني�صان 

باأحكامه عند اإعداد اأو حتديث الت�صريعات 

ذات ال�صلة.

االنباط- عمان

ع��ر رئ��ي�����ض ال��ب��ع��ث��ة الذرب��ي��ج��ان��ي��ة يف عمان 

التهاين  واأح��ر  اأ�صدق  عن  ح�صينوف،  �صاه  النور 

جلالة امللك عبد اهلل الثاين و�صمو ويل العهد 

الأمري احل�صني بن عبد اهلل وللحكومة وال�صعب 

ومرور  اململكة،  ا�صتقال  عيد  مبنا�صبة  الردين 

متمنيا  الأردن��ي��ة،  الدولة  تاأ�صي�ض  على  ع��ام  مئة 

امل���زي���د م���ن الأم������ن وال����ص���ت���ق���رار وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

والزدهار والرفعة لاأردن.

ع��ق��ده مبنا�صبة  ل��ق��اء �صحفي  خ��ال  واأ���ص��اد 

الدبلوما�صية  ب��ال��ع��اق��ات  اجل��م��ه��وري��ة«،  »ي����وم 

التي تربط البلدين، م�صتذكرا اللقاء التاريخي 

العظيمني  القائدين  لهما  امل��غ��ف��ور  جمع  ال���ذي 

امل��ل��ك احل�����ص��ني ب��ن ط���ال وح��ي��در علييف على 

 1994 التي عقدت عام  الإ�صامية  القمة  هام�ض 

يف مدينة الدار البي�صاء املغربية حيث كان هذا 

اللقاء مبثابة نقطة حتول يف العاقات الثنائية 

ب���ني ال��ب��ل��دي��ن امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال�����ص��داق��ة امل��ت��ي��ن��ة، 

لت�صتمر اليوم يف ظل القيادتني احلكيمتني .

وف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��ع��اق��ات الق��ت�����ص��ادي��ة، اك��د 

�صرورة ا�صتغالها وتعزيزها وتو�صيعها، ول�صيما 

مع و�صول ال�صفري الذري اجلديد مطلع ال�صهر 

املقبل، والذي يتميز بن�صاط كبري.

القت�صادية  اللجنة  ان  اىل  ح�صينوف  وا���ص��ار 

2٠18 يف عمان،  ع��ام  م��رة  اآخ��ر  انعقدت  امل�صرتكة 

وانه بح�صب التفاقية جتتمع اللجنة كل عامني 

مرة لكن جائحة كورونا حالت دون انعقادها عام 

2٠2٠، متمنيا عقد اعمال اجتماع اللجنة الرابع 

قريبا. وبني اهمية التعاون ال�صياحي، م�صريا اىل 

 ،2٠18 ان ثاثة الف اردين زاروا اذربيجان عام 

الردنيني  ال�صياح  بعدد  زي��ادة   2٠19 العام  و�صهد 

اىل  امل��ل��ك  زي�����ارة ج��ال��ة  ب��ع��د  ب��امل��ئ��ة   2٠ بن�صبة 

اذربيجان عام 2٠19، ومت بحث اهمية العمل على 

اعادة الرحات اجلوية املبا�صرة بني البلدين.

وح���ول ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري، ق��ال ان��ه متوا�صع 

لفتا اىل التوجه لرفعه وزيادة م�صتوى التعاون 

القت�صادي.

بيوم  الح��ت��ف��ال  ال��ي��وم ب�صدد  »نحن  وا���ص��اف 

والع�صرين  الثامن  ي�صادف  ال���ذي  اجلمهورية 

من ايار، حيث اأ�صبحت اذربيجان اول جمهورية 

حق  واع���ط���ت  الإ����ص���ام���ي،  امل�����ص��رق  يف  م�صتقلة 

يتيح  ونظاما  برملانا  و�صكلت  للمراأة  الت�صويت 

ح�صينوف  ولفت  الرملانية«.  النتخابات  ت�صكيل 

كل  تخ�ص�ض  الذرب��ي��ج��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ان  اىل 

مئات  �صمن  الردن���ي���ني  للطلبة  م��ن��ح  ع���دة  ع���ام 

الع�صاء  ل��ل��دول  اذرب��ي��ج��ان  تقدمها  ال��ت��ي  امل��ن��ح 

ع��دم  او ح��رك��ة  ال���ص��ام��ي  ال��ت��ع��اون  يف منظمة 

النحياز.

واكد ان باده منذ ا�صتقالها وهي تدعم حل 

�صلمية  بطرق  الفل�صطيني  ال�صرائيلي  ال�صراع 

ال����ذي يت�صمن ق��ي��ام  ب��ن��اء ع��ل��ى ح���ل ال��دول��ت��ني 

ال�صيادة وعا�صمتها  ذات  امل�صتقلة  دولة فل�صطني 

للو�صاية  دعمها  ع��ن  ف�صا  ال�صرقية،  القد�ض 

وامل�صيحية  ال�صامية  املقد�صات  على  الها�صمية 

يف القد�ض ال�صريف.

االنباط- عمان

 ق�����دم ال�����ص��ف��ري خ���ال���د ال�������ص���واب���ك���ة ام�����ض 

الرئي�ض  فخامة  اإىل  اعتماده  اأوراق  الأربعاء، 

فوق  ���ص��ف��ريااً  �صركي�صيان؛  اأرم���ني  الأرم��ي��ن��ي 

العادة ومفو�صااً معتمدااً وغري مقيم للمملكة 

لدى جمهورية ارمينيا.

ون�����ق�����ل ال���������ص����ف����ري ال���������ص����واب����ك����ة حت���ي���ات 

ومت���ن���ي���ات ج���ال���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين، 

وال�صعب  �صركي�صيان  ال��رئ��ي�����ض  ف��خ��ام��ة  اإىل 

والزده���ار  التقدم  ب��دوام  ال�صديق  الأرميني 

وال�����ص����ت����ق����رار، وال���ت���ط���ل���ع مل���وا����ص���ل���ة ت��ط��وي��ر 

�صتى  يف  ال�صديقني  البلدين  ب��ني  ال��ع��اق��ات 

والثقافية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  املجالت 

والتعليمية.

م����ن ج����ان����ب����ه، اأ������ص�����اد ف���خ���ام���ة ال��رئ��ي�����ض 

بقيادته  ممثا  الردين  ب��ال��دور  �صركي�صيان 

ا�صا�صي  كعامل  واأهميته  احلكيمة،  الها�صمية 

يف حفظ الأمن وال�صتقرار يف املنطقة. واأكد 

اأهمية الو�صاية الها�صمية يف حماية املقد�صات 

واحلفاظ  القد�ض،  يف  وامل�صيحية  الإ�صامية 

على الو�صع القائم القانوين والتاريخي.

االنباط- عمان

اأع����ل����ن����ت �����ص����رك����ة ال������ع������ط������ارات ل��ل�����ص��خ��ر 

ال��زي��ت��ي، ام�����ض الأرب����ع����اء، ع���ن رب���ط ال��وح��دة 

ال�����ص��ب��ك��ة  ع���ل���ى  ال����ع����ط����ارات  مل���ح���ط���ة  الأوىل 

ال���وط���ن���ي���ة ب���ن���ج���اح وب��ال��ط��ري��ق��ت��ني ال���ي���دوي���ة 

 )manual synchronization(

 automatic( والأوت�����وم�����ات�����ي�����ك�����ي�����ة 

ا�صتكمال  ب��ع��د   )synchronization
الفحو�صات التجريبية.

وقالت يف بيان �صحفي، اليوم، اإنه بداأ ال�صخ 

توليدية  ب��ق��درة  الكهربائية  للطاقة  الفعلي 

التوليدية  )ال�صتطاعة  باملئة   25 اإىل  ت�صل 

اإىل  م�����ص��رية   ،)MW  75( ب��ق��درة  ل��ل��وح��دة 

با�صتطاعات  التجريبية  الفحو�صات  ا�صتمرار 

ك��ام��ل  اإىل  ت�����ص��ل  ت���ول���ي���دي���ة خم��ت��ل��ف��ة ح���ت���ى 

ال�صتطاعة التوليدية للوحدة خال اأيام.

وي��ع��د م�����ص��روع ال���ع���ط���ارات ل��ل��ط��اق��ة اأك���ر 

تقدر  بكلفة  اململكة  يف  داخلي  اأجنبي  ا�صتثمار 

األ��ف  اأك���رث م��ن  1ر2 م��ل��ي��ار دولر، وي��وف��ر  ب��� 

واأول  ل��اأردن��ي��ني،  الأم���د  طويلة  عمل  فر�صة 

م�����ص��روع ي��ح��ق��ق امل��ن��ف��ع��ة م���ن م�����وارد ال�صخر 

الأردن على  اع��ت��م��اد  وي��ق��ل��ل  امل��ح��ل��ي��ة،  ال��زي��ت��ي 

الغاز امل�صتورد من اخلارج، حيث يتوقع ت�صغيل 

العام  من  الأخ��ري  الثلث  يف  التجاري  امل�صروع 

اجلاري.
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الع�صرية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأدوات  ميتلك  ال��ي��وم  ���ص��ب��اب  ك��ل-  -ورمب���ا  معظم  ب���اأن  اأج���زم  اأك���اد 

اأدوات  م�صتخدماً  ال��ط��وال  ال�صاعات  يق�صي  ومعظمهم  والف�صائيات،  والإن��رن��ت  كاخلليوي 

وغريها.  والواآت�صاآب  واللينكداإن  والإن�صتجرام  والتوير  بوك  كالفي�س  الإجتماعي،  التوا�صل 

يلي: ما  نلحظ  اأننا  بيد 

ي�صتخدمها  منهم  وقليل  اإي��ج��اب��اً،  ل  �صلباً  التكنولوجيا  ي�صتخدمون  ال�صباب  معظم   .1

مفيدة. لغايات 

ي�صتخدمها  وقليل  والتوا�صل،  للت�صلية  الع�صرية  التكنولوجيا  ي�صتخدم  ال�صباب  معظم   .2

باأدبيات  ملتزماً  الآخ��ر  مع  احل��وار  حتى  اأو  التميز  اأو  الإب��داع  اأو  املفيدة  املعلومة  لإ�صتخراج 

احلوار.

وقليل  الإجتماعي،  التوا�صل  �صفحات  على  كف�صاته  اأو  ب�صوره  ي�صتعر�س  ال�صباب  معظم   .3

اأو وطنيته. ت�صجل يف ميزان ح�صناته  اأو مبادرات  الأر�س  اإجنازات حقيقية على  يعر�س 

من  اأك���ر  جت��ّم��ل  وح��ي��اة  واق��ع��ي��ة  غ��ري  وب��وت��ق��ة  ف�صائي  ع��امل  يف  يعي�س  ال�����ص��ب��اب  معظم   .4

الفا�صلة. باملدينة  نعي�س  اأننا  نح�س  اأننا  لدرجة  ب�صفافية  يتحّدث  وقليل  واقعية، 

ُتذكر، وقليل  النت دون جدوى  �صاعات يومياً على  اأكر من ع�صر  ال�صباب يق�صي  5. معظم 

عمله. �صاعات  وقت  ينّظم 

اأنهم يخو�صوا مع اخلائ�صني  الثقة بالآخرين لدرجة  ال�صباب لديهم �صعور بعدم  6. معظم 

نادمني. فعلوا  تبنّي في�صبحوا على ما  اأو  دون متّح�س 

اإتهام  دومنا  والنَّا�س؛  نف�صه  يف  اهلل  ويخاف  ومتزن  ومنتمي  ومدرك  واع  �صباب  مطلوب   .7

اأو اإقليمية اأو مناطقية اأو طائفية مقيتة اأو غريها. اأو اإق�صاء  اأو اإبتزاز  جزاف اأو قذف للآخر 

ل  لكنهم  الع�صرية  التكنولوجيا  اأدوات  ميتلك  ربي-  رحم  من  -اإل  اليوم  �صباب  ب�صراحة: 

التكنولوجيا؛  مع  التعامل  يف  الأخلقي  حتى  اأو  والقيمي  احل�صاري  موروثنا  على  يحافظون 

والآخرين. والنَّا�س  اأنف�صهم  يتقوا اهلل يف  اأن  فلذلك مطلوب منهم 

د.محمد طالب عبيدات

 شبابنا وأدوات 
التكنولوجيا العصرية

اخلمي�س    27  /  5  / 2021

االنباط- عمان

وق���ع���ت ج��ام��ع��ة احل�����ص��ني ال��ت��ق��ن��ي��ة، اح���دى 

بابل  و���ص��رك��ة  ال��ع��ه��د،  ويل  موؤ�ص�صة  م��ب��ادرات 

احلديدية  وال�صناعات  الن�صائية  للمقاولت 

اتفاقية  الأرب���ع���اء،  ام�����س  امل��ت��ج��ددة،  وال��ط��اق��ة 

تعاون تهدف لتدريب الطلبة وتبادل اخلربات 

الفنية والدارية.

ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة احل�����ص��ني 

احلنطي،  اإ�صماعيل  الدكتور  الأ�صتاذ  التقنية 

وامل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة ب��اب��ل ل��ل��م��ق��اولت 

اجلامعة  مقر  يف  احل�صينات،  فار�س  املهند�س 

داخل جممع امللك احل�صني للأعمال، بح�صور 

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الإن�������ص���اء وال��ب��ي��ئ��ة 

وعدد  ال��رج��ال  يا�صر  الدكتور  ال�صتاذ  املبنية 

اأع�����ص��اء الهيئة الأك��ادمي��ي��ة والإداري����ة يف  م��ن 

اجلامعة وكبار موظفي ال�صركة.

وت����ن���������س الت����ف����اق����ي����ة ع����ل����ى ن����ق����ل اخل�����ربة 

وامل���ع���رف���ة وت���ب���ادل اخل�����ربات وال���ت���ع���اون على 

والفنية  الإداري��ة  واخل��ربات  تقدمي اخلدمات 

ال���ت���دري���ب  امل����ت����وف����رة وال�����ت�����ع�����اون يف جم������ال 

ال��وظ��ي��ف��ي وال���ت���دري���ب ال��ع��م��ل��ي ق�����ص��ري امل���دة 

الدرا�صات  جمال  يف  وكذلك  اجلامعة،  لطلبة 

العلمية. والأبحاث 

ك���م���ا ت��ت�����ص��م��ن ب����ن����اء ال�����ق�����درات وحت�����ص��ني 

خمرجات التعليم وتزويد الطلبة واملهند�صني 

من  العمل  ���ص��وق  ل��دخ��ول  املطلوبة  ب��امل��ه��ارات 

خ����لل ت��ع��زي��ز حم���ت���وى امل�������ص���اق���ات ال��ن��ظ��ري��ة 

مل�صروعات  ميدانية  زي��ارات  وتن�صيق  والعملية 

من  حما�صرين  وا�صت�صافة  القائمة،  ال�صركة 

الدرا�صي  امل�صاق  �صمن  ن��دوات  لعقد  ال�صركة 

يف اجلامعة.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة احل�����ص��ني 

اخلا�س  ال��ق��ط��اع  م��ع  الت�صاركية  اأن  التقنية، 

ت��ع��ت��رب رك���ي���زة اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف روؤي������ة اجل��ام��ع��ة 

لتطوير التعليم التقني واإثراء معرفة الطلبة 

بجاهزية،  العمل  �صوق  دخ��ول  من  ومتكينهم 

لطلبة  فر�صة  متثل  التفاقية  ان  اىل  م�صريا 

احل�����ص��ني ال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل���ص��ت��ف��ادة م��ن اخل���ربات 

ال��ع��م��ل��ي��ة ل�����ص��رك��ة ب��اب��ل يف جم���ال الإن�����ص��اءات 

وال�صناعات احلديدية والطاقة املتجددة، كما 

�صت�صهم بتوفري فر�س عمل لهم يف امل�صتقبل.

اأكد املدير التنفيذي يف �صركة بابل،  بدوره، 

ال��ت��ط��ل��ع ل��ل�����ص��راك��ة م���ع اجل��ام��ع��ة مب���ا ي�صب 

م��واءم��ة  م��ن  ومتكينهم  الطلبة  م�صلحة  يف 

العمل  �صوق  متطلبات  مع  التعليم  خمرجات 

احلقيقية.

واأ�����ص����اف ان ال���ت���دري���ب ال��ع��م��ل��ي وامل���ه���ارات 

ال��وظ��ي��ف��ي��ة ه���ي اأه����م م���ا مي��ي��ز ال��ط��ل��ب��ة عند 

العمل وهو ما تركز عليه  انخراطهم يف �صوق 

التقنية. احل�صني 

وتعترب �صركة بابل للمقاولت من ال�صركات 

وال��ه��ن��د���ص��ة  ال��ب��ن��اء  خ��دم��ات  بتنفيذ  ال���رائ���دة 

والتطوير والطاقة املتجددة يف اململكة .

ال��ت��ق��ن��ي��ة ه��ي  اأن ج��ام��ع��ة احل�����ص��ني  ي���ذك���ر 

تاأ�ص�صت  العهد،  ويل  موؤ�ص�صة  مبادرات  اإح��دى 

واملنطقة،  اململكة  يف  التقني  التعليم  لتعزيز 

التقنية  والدرجة  البكالوريو�س  درجة  ومتنح 

امل��ت��و���ص��ط��ة يف ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ه��ن��د���ص��ة وع��ل��م 

احلا�صوب.

 اتفاقية تعاون بين الحسين التقنية وبابل للمقاوالت 
الطلبة لتدريب 

 األميرة غيداء تشارك في مؤتمر حول التجارب السريرية 
للسرطان في ظل كورونا

االنباط- عّمان

رئي�صة  الأم��رية غيداء ط��لل،  �صمو  �صاركت 

هيئة اأمناء موؤ�ص�صة ومركز احل�صني لل�صرطان، 

عرب تقنية الت�صال املرئي، يف موؤمتر »التجارب 

جائحة  ظل  يف  لل�صرطان  ال�صريرية  والبحوث 

نظمه  ال��ذي  امل�صتقبلية«،  والطموحات  كورونا 

م��ع��ه��د ن��اي��ف ك. ب��ا���ص��ي��ل ل��ل�����ص��رط��ان يف امل��رك��ز 

ب�����ريوت،  ال���ط���ب���ي يف اجل���ام���ع���ة الأم���ري���ك���ي���ة - 

وموؤ�ص�صة ومركز احل�صني لل�صرطان.

املليني  »يعي�س  لها  كلمة  �صموها يف  وقالت 

م����ن م���ر����ص���ى ال�������ص���رط���ان ح�����ول ال����ع����امل ع��ل��ى 

اأم���ل اأن ت��وف��ر ل��ه��م الأب���ح���اث اك��ت�����ص��اف��ات تنقذ 

اإىل هذه  اأداة رئي�صية للتو�صل  حياتهم، وهناك 

الكت�صافات األ وهي التجارب ال�صريرية، والتي 

اأحدثت ثورة يف طرق علج ال�صرطان على مدى 

عقود«.

ال���ن���ج���اح هو  »اأ����ص���ا����س  اأن  ���ص��م��وه��ا  واأك�������دت 

البحث،  يف  وال���ص��ت��م��رار  العمل،  يف  ال���ص��ت��م��رار 

وال�صتمرار يف الكت�صاف«.

و������ص�����ارك يف امل�����وؤمت�����ر ب����اح����ث����ون، واأط�����ب�����اء، 

ومم���ر����ص���ون، و���ص��ّن��اع ���ص��ي��ا���ص��ات، وع��ام��ل��ون يف 

بدورهم  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  العامة،  ال�صحة  جم��ال 

بتقدمي حلول ملعاجلة التحديات التي فر�صتها 

اجل��ائ��ح��ة، واآل���ي���ات ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ور���ص��م 

ا�صراتيجيات جديدة.

اليوم  مع  بالتزامن  عقد  امل��وؤمت��ر  ب��اأن  يذكر 

 20 ي�صادف  الذي  ال�صريرية  العاملي للأبحاث 

اأف�����ص��ل خم�س  ت��ك��رمي  اأع��م��ال��ه  اأي����ار، كما تخلل 

اأفكار بحثية مت عر�صها خلل املوؤمتر من طلبة 

طب، و�صيدلة، وعلوم.

 األميرة سمية : العلمية الملكية أسهمت بفعاليات 
مواجهة كورونا للحفاظ على صحة المواطن

 الضمان تفتتح فرعا في منطقة الجويدة لمعالجة البيانات 
وأرشفة الوثائق

»أهلي سندي« مبادرة تطلقها مدرسة 
السحلولية األساسية المختلطة

التربية تنظم البطولة التنشيطية لجائزة 
الملك عبداهلل الثاني للياقة البدنية

العلوم اإلسالمية تعلن مواعيد 
امتحان الكفاءة الجامعية

االنباط- الكرك

احل�صن  ب��ن��ت  �صمية  الأم����رية  �صمو  ق��ال��ت   

اجلمعية  اإن  امللكية  العلمية  اجلمعية  رئي�س 

كورونا  جائحة  مواجهة  فعاليات  يف  اأ�صهمت 

ت��ت��وق��ف  اب���واب���ه���ا ومل  ت��غ��ل��ق  اأن���ه���ا مل  ح���ي���ث 

خدماتها  ت��ق��دمي  ع��ن  ومرافقها  خمترباتها 

على  ل��ل��ح��ف��اظ  ل��ل��ج��ائ��ح��ة  الأول  ال���ي���وم  م��ن��ذ 

املواطن. �صحة 

اأعمال  افتتاحها  خلل  �صموها  واأ�صافت    

الغذائية  لل�صناعات  الثالث  الوطني  املوؤمتر 

ال��ذي عقد عرب  وال��دوائ��ي��ة يف جامعة م��وؤت��ة، 

اليوم  منذ  قمنا  لقد  املرئي«  الت�صال  تقنية 

امكانياتنا  جميع  بو�صع  اجلائحة  من  الأول 

مع  ان�صجاما  الدولة  ت�صرف  حتت  وخرباتنا، 

على  بالعمل  املتمثل  الوطني  ودورن��ا  ر�صالتنا 

احلفاظ على �صحة املواطن و�صلمته«.

املوؤمتر  فعاليات  خ��لل  �صموها،  واأ���ص��ارت   

الذي تنظمه املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء، 

اجلمعية  اأن  اإىل  موؤتة،  جامعة  مع  بال�صراكة 

ت���ويل ق��ط��اع ال���غ���ذاء وال������دواء اأه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة 

ع��ل��ى �صحة  امل��ح��اف��ظ��ة  ب�����ص��رورة  امي��ان��ا منها 

مراكزها   خ��لل  من  ذل��ك  و�صلمته  الن�صان 

فنية  ب��اإم��ك��ان��ات  تتمتع  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  الفنية 

عالية. وتكنولوجية 

ط����ورت  اجل���م���ع���ي���ة  اأن  ����ص���م���وه���ا،  وب���ي���ن���ت 

بالغذاء  اخلا�صة  التحليل  وطرق  خمترباتها 

فح�س  على  ق���ادرة  اأ�صبحت  بحيث  وال���دواء، 

جميع املنتجات الغذائية مبا يف ذلك الأغذية 

ال��وظ��ي��ف��ي��ة، وف����ق اح����دث امل��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة 

اجلمعية  جتهيز  مت  اأن���ه  اإىل  م�����ص��رية  ع��امل��ي��ا، 

التلعب يف  للك�صف عن  الأداء  باأجهزة فائقة 

اأية عمليات  لل�صيطرة على  الغذائية  املنتجات 

اخلا�صة  البيان  بطاقة  يف  التلعب  ت�صتهدف 

ومكوناتها. الغذائية  باملنتجات 

اإن اجلمعية حر�صت على  �صموها    وقالت 

ذات  املوؤ�ص�صات  مع  وتعاونها  �صلتها  توثيق 

ب��ال��غ��ذاء وال����دواء حمليا ودول��ي��ا اذ  ال��ع��لق��ة 

العامة  املوؤ�ص�صة  مع  تعاون  باتفاقية  ترتبط 

للغذاء والدواء، مو�صحة اأن املوؤ�ص�صة اعتمدت 

اخريا خمترب ال�صلمة الأحيائية يف اجلمعية 

املعدلة  ب��الأغ��ذي��ة  تتعلق  ف��ح��و���ص��ات  لإج����راء 

جينيا.

اجل��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل  ����ص���م���وه���ا  واأ�������ص������ارت    

ن���ف���ذت ب���ال���ت���ع���اون  م���ع ج��ام��ع��ة ه���ارب���ر اآدم����ز 

الغذائي  الأم��ِن  تعزيز  م�صروع ِ الربيطانية« 

العمودية  ال��ّزراع��ة  تقنيات  ترويِج  خ��لل  من 

اجلمعيُة  قامت  حيُث   « احل�صرية  املناطِق  يف 

ب��ب��ن��اء اأن���ظ���م���ة زراع������ة ع���م���ودي���ة ب��ا���ص��ت��خ��دام 

امل��ن��ازل  ���ْص��ُط��ِح 
َ
اأ على  امل��ائ��ي��ة  راَع���ِة  ال���ِزّ تقنيات 

وزراَع���ُت���ه���ا  الأردّن  يف  خم��ت��ل��ف��ٍة  م���ن���اط���َق  يف 

���َرواٍت اأ���ص��ا���ص��ي��ة، ّم���ا ي�����ص��اه��م يف زي����اَدِة  ِب���َخ�������صْ

التي  املناطِق  يف  الغذاِء  تزويِد  �صل�صلِة  كفاَءِة 

�صموها  واأ����ص���اف���ت  ف��ي��ه��ا.  الأن���ظ���م���ِة  ب���ن���اُء  مَتّ 

اليونيدو،  م��َع  ب��ال��ت��ع��اون  ن��ف��ذت  اجلمعية  اأن 

وب��ال�����ّص��راَك��ِة َم����َع ُغ�����َرِف ال�����ص��ن��اع��ِة، وب���َدْع���ٍم 

ِمَن  ��وي��ٍل  ومَتْ وال�صناعِة،  البيئِة  وزارت���ْي  ِم��ْن 

ِمْن م�صروع  وىل 
ُ
الأ املرَحلِة  الأوروبي  الحّتاِد 

مِلُ�صاعدِة  بالبيئة«   الرفيقة  التكنولوجيا  »نقل 

ا�صتخداِم  يف  ك��ف��اَءًة  اأْك���َر  ِبَح  ِلُت�صْ ال�صناَعِة 

َحْيُث  تناُف�ِصَيّتها  وزي���ادُة  ل�ْصِتداَمُتها  املَ���واِرد 

اأّدى  ��ا  مِمّ 12 م�صنًعا غ��ذائ��ًي��ا، ُ  اْل��َع��َم��ُل م��َع  مَتّ 

دينار  مليون  6ر1  على  ي��زي��ُد  م��ا  َت��ْوف��ري ِ اإىل 

ِم��ْن  امل�صانع  ل��ه��ذِه  الإن��ت��اِج  ُك��لَ��ِف  ِم���ْن  �صنوًيا 

األَف ميجاوات   22 خلِل توفري ما يزيُد على 

ِمَن  ُمكّعٍب  اأْلَف مرٍ  �صنوًيا، و63  الطاقِة  ِمَن 

املياِه �صنوًيا، اإ�صافًة اإىل التوفرِي يف ا�ْصتهلِك 

وبينت  البيئي.   الأداِء  �صنِي  وحَتْ ِة  الأولَيّ املواِدّ 

ُمْنتدى  َتْوفرِي  اإىل  َي�ْصعى  املوؤمتر  اأن  �صموها 

ِعْلمي ُيناِق�ُس الَتّطّوراِت والجّتاهاِت احلديثِة  

ِة  واِئَيّ ِة والَدّ ناَعِة املُْنَتجاِت الغذائَيّ يف جَماِل �صِ

َتْعزيِز  يف  ِمْنها  امْلَطلوِب  وال���ّدْوِر  َوَتطويِرها، 

واِئّي واْلَوَطِنّي. ْمِن اْلِغذاِئِيّ َوالَدّ
َ
الأ

الدكتور  موؤتة  جامعة  رئي�س  ق��ال  ب��دوره، 

عرفات عوجان اإن املوؤمتر يتيح املجال لدعوة 

من  وال����دواء  ال��غ��ذاء  جم��ال  يف  املتخ�ص�صني 

كليات الزراعة وال�صيدلة والطب والتمري�س 

وال��ع��ل��وم يف اجل��ام��ع��ات الردن���ي���ة وال��ن��ق��اب��ات 

وامل��راك��ز  وال�����ص��ح��ة،  ال��زراع��ة  ووزارة  املهنية، 

املعرفة  لتبادل  عمل  ب��اأوراق  للتقدم  البحثية 

واخلربات يف جمال الغذاء والدواء.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأ�����ص����ار م���دي���ر ع����ام امل��وؤ���ص�����ص��ة 

العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، 

اح��ت��ف��ال  مب��ن��ا���ص��ب��ة  ي��ع��ق��د  امل����وؤمت����ر  اأن  اإىل 

ال��دول��ة  ل��ت��اأ���ص��ي�����س  الأوىل  ب��امل��ئ��وي��ة  امل��م��ل��ك��ة 

ملناق�صة  ت��ف��اع��ل��ي��ة،  من�صة  لي�صكل  الأردن���ي���ة 

جمال  يف  والعاملية  العلمية  امل�صتجدات  اآخ��ر 

وامل�صتلزمات  والدوائية  الغذائية  ال�صناعات 

ال��ط��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ودوره�����ا يف ت��ع��زي��ر الأم���ن 

ال��وط��ن��ي ال��غ��ذائ��ي وال����دوائ����ي ال����ذي ي��ق��ع يف 

املوؤ�ص�صة. اأولويات  مقدمة 

ي��ت�����ص��م��ن��ه م��ن  امل����وؤمت����ر مب���ا  اأن  واأو�����ص����ح 

اليوم  مدار  على  ونقا�صات  علمية  حما�صرات 

وال���غ���د، مب�����ص��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن الأك���ادمي���ي���ني 

ال��غ��ذاء  جم���الت  يف  واملتخ�ص�صني  واخل���رباء 

من  بجملة  للخروج   املجال  �صيتيح  وال���دواء، 

التو�صيات، بهدف تطوير ال�صناعات الغذائية 

يحقق  ومبا  الطبية،  وامل�صتلزمات  والدوائية 

التوجيهات والروؤى امللكية ال�صامية باأن يكون 

الأردن مركًزا اإقليميا رائدا لهذه ال�صناعات.

االنباط- عمان

لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  ع��ام  م��دي��ر  افتتح 

الجتماعي الدكتور حازم رحاحلة ام�س الأربعاء 

اإدارة لفرع �صمان ال�صتقلل مبنطقة اجلويدة 

نطاق  يف  وال�����ص��م��ول  للتو�صع  العا�صمة  جنوبي 

مع  تزامناً  احتياجاتها،  وتلبية  املوؤ�ص�صة  اأعمال 

عيد ا�صتقلل اململكة.

وقال الدكتور رحاحلة اأن افتتاح الفرع ي�صكل 

دع��م��ا مل�����ص��روع الأر���ص��ف��ة الإل��ك��رون��ي��ة والتكامل 

م��ع م�����ص��روع ال��ت��ح��ول الإل���ك���روين، م��ا ينعك�س 

اإيجابا على تقدمي اخلدمات املتكاملة للجمهور 

والت�صهيل عليهم.

ال��ف��رع اجل��دي��د نتاج م��ب��ادرات  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

وم�������ص���روع���ات اأط��ل��ق��ت��ه��ا امل��وؤ���ص�����ص��ة وف����ق خطط 

وتعزيز  اخل��دم��ات  لتطوير  وا���ص��ح��ة  ودرا����ص���ات 

جمالت احلماية الجتماعية يف املجتمع.

موؤكداً  املتمّيزة،  وجهودهم  باملوظفني  واأ�صاد 

اأن اإدارة املُوؤ�ص�صة لن تاأُل جهداً يف تقدمي كّل ما 

ومديريات  ف��روع  اإدارات  اأداء  لتطوير  ت�صتطيع 

وا�صتمرار  وال���ري���ادة  التمّيز  ملوا�صلة  املوؤ�ص�صة 

خدمًة  العاملية  امل��م��ار���ص��ات  باأف�صل  عملها  اداء 

جلمهورها.

ال�صتقلل  �صمان  ف��رع  اإدارة  مدير  وعر�س 

يف  الفرع  بذلها  التي  للجهود  قوطة  اب��و  يو�صف 

م�صروع الأر�صفة الإلكرونية والذي يعد معيار 

اخلدمات  نحو  املوؤ�ص�صة  حت��ول  يف  رئي�صا  جن��اح 

%100 يف خدماتها كافة،  بن�صبة  الإلكرونية 

اإىل اجن��ازات الفرع يف م�صروع اتلف  بالإ�صافة 

وم�صروع  ال��ب��ي��ان��ات  معاجلة  وم�����ص��روع  ال��وث��ائ��ق 

حفظ وحت�صيل ال�صيكات والكمبيالت.

ال�صتقلل  �صمان  ف��رع  اإن  املوؤ�ص�صة  وق��ال��ت 

غري خم�ص�س ل�صتقبال اجلمهور، واإمنا ملعاجلة 

الوثائق  واأر�صفة  واملن�صاآت  عليهم  املوؤمن  بيانات 

وكمبيالت  ال�صيكات  لقب�س  وكذلك  واإتلفها، 

التح�صيل جلميع فروع املوؤ�ص�صة وحفظها.

االنباط-اياد ابو�شوك

 ن��ول��د يف اأ����ص���رة  ن��رب��ى يف كنفها ن��ك��رب يف 

اأحلمنا  ت�صم  قيمها  م��ن  نتعلم  اأح�صانها 

وحت��ف��ظ اآم���ال���ن���ا ت�����ص��ج��ل ذك��ري��ات��ن��ا وحت��م��ي 

ا�صتقرارنا .

الأب��ن��اء  تعليم  ك��ب��ريا يف  دورا  ل��لأ���ص��رة  ان 

وت��ط��وره��م يف جميع امل��راح��ل ال��ع��م��ري��ة ف��اإن 

ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن ي��ن�����ص��ئ��وون يف ا���ص��رة مت��ار���س 

فيها الن�صاطات التعليمية بانتظام جند اأنهم 

التعليمية  ممار�صاتهم  تطوير  اىل  مييلون 

قدراتهم  تطوير  يف  ايجابية  اآث��ارا  ويظهرون 

الذين  بالطلبة  مقارنة  والكتابية  القرائية 

ليتعر�صون لهذا الن�صاط .

 وقد اأظهرت العديد من الدرا�صات اأهمية 

م�صاركة الأهل يف العملية التعليمية للطفل، 

وبينت اأن للأهل دوٌر مهم يف جناح الطفل يف 

املدر�صة.

واأظهرت درا�صة يف عام 2002م اأن الأطفال 

التعليم  عملية  يف  اأه��ال��ي��ه��م  ي�����ص��ارك  ال��ذي��ن 

النظر  بغ�س  واإجن����ازاً،  ن�صاطاً  اأك��ر  يكونون 

ع��ن احل��ال��ة الق��ت�����ص��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، اأو 

العرق، اأو اخللفية التعليمية للعائلة.

ل��ذل��ك ي��ج��ب اأن ي��ت��ع��اون الأه����ل وال��ك��ادر 

التي  اخل��ط��ط  بع�س  تو�صع  واأن  التعليمي، 

ت�صهل التوا�صل بينهما لدعم م�صاركة الأهل 

يف العملية التعليمية.

ومي������ث������ل اه�����ت�����م�����ام الب��������وي��������ن ب���ت���ع���ل���ي���م 

اب��ن��ائ��ه��م رك��ي��زة اأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ل��ن��ج��اح، ح��ي��ث اأن 

املجال  الكبري يف هذا  الدور  للمدر�صةوالأهل 

التي  املدر�صية  الأن�صطة  من  املزيد  توفر  مع 

تعزز م�صاركتهم يف العملية التعليمية. 

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزارة  ق���ام���ت  وق�����د 

للمعلمني  تدريبية  برامج  بتوفري  م�صكورة  

الفعال  التوا�صل  حتقيق  اأج��ل  من  وتاأهيلهم 

اأول���ي���اء الأم�����ور، وزي�����ادة ال��وع��ي باأهمية  م��ع 

تعمل  كما  التعليمية،  العملية  يف  م�صاركتهم 

املزيد من  لتقدمي  املعلمني  التعاون مع  على 

الربامج والفعاليات املبتكرة لتعزيز ال�صراكة 

التعليمية.

وم���ن ه���ذه ال���روؤي���ة ج���اءت م��ب��ادرة »اأه��ل��ي 

ال�صحلولية  م��در���ص��ة  اطلقتها  ال��ت��ي  ���ص��ن��دي« 

الأ�صا�صية املختلطة  ومبجهود مديرة املدر�صة 

ه��ن��ادة ع���رار و امل��در���ص��ت��ني  م��ن��ال ت��ي��م واآي���ات 

ال�صراحنه.

و ت�صعى مبادرة »اأهلي �صندي« اإىل اإ�صراك 

يف  �صيما  ول  الطلبة  تعليم  عملية  يف  الأه���ل 

الوجاهي  التعلم  وغياب  كورونا  جائحة  ظل 

واعتماد التعلم عن بعد . 

ومن هذا املنطلق �صتقوم املبادرة يف ت�صجيع 

اله��ل واأول��ي��اء الأم��ور بعمل و�صائل تعليمية 

م�صاندة للطلبة ملا لها الأثر الفعال يف تطور 

عملية التعلم والتعليم وطريقة تلقى الطلبة 

الأوىل  الأ�صا�صية  املراحل  للمعلومة،وخا�صة 

وطلب الرو�صة. 

ب�صكل  تعليمها  يف  تعتمد  التي  الفئة  هذه 

املح�صو�صات  خ��لل  م��ن  التعلم  على  اأ�صا�صي 

والنمذجة والو�صائل التعليمية املختلفة. 

ح��ي��ث اأن وه���دف���ن���ا  وج����ل اه��ت��م��ام��ن��ا هو 

ا�صراك  الأ�صرة  يف الأن�صطة املدر�صية 

وم���ن روح  ه���ذه امل���ب���ادرة وح��ب��ن��ا وواج��ب��ن��ا 

جتاه طلبتنا الأع��زاء �صنوا�صل ال�صتثمار  يف 

م�صاركة الهل يف  التعليم والتدريب وتزويد 

اأبنائنا باملعارف واملهارات اللزمة . 

االنباط- عمان

نظمت اإدارة الن�صاطات الربوية يف وزارة 

ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ب��ال��ت��ع��اون م��ع الحت���اد 

التن�صيطية  ال��ب��ط��ول��ة  امل��در���ص��ي  ال��ري��ا���ص��ي 

جلائزة امللك عبداهلل الثاين للياقة البدنية، 

مب��ن��ا���ص��ب��ة م��ئ��وي��ة ال���دول���ة الأردن����ي����ة وع��ي��د 

ال�صتقلل.

ووف��ق��ا ل��ب��ي��ان ال������وزارة، ام�����س الأرب���ع���اء، 

التي  للبطولة  الأول���ي���ة  الأدوار  يف  ���ص��ارك 

ع���ق���دت ع����ن ب���ع���د م����ن خ�����لل ف��ي��دي��وه��ات 

اإىل  وت��اأه��ل  وطالبة،  طالب   4000 م�صجلة، 

الدوار النهائية 500 من الفئات العمرية 9 

– 17 �صنة ، و�صتحدد املراكز الثلثة الأوىل 
الفائزة لكل فئة يف نهاية البطولة.

ويف ال�����ص��ي��اق، ن��ظ��م��ت ال��������وزارة ب��ط��ول��ة 

مئوية الدولة الأردنية لل�صطرجن للمعلمني 

واملعلمات يف نادي معلمي اإربد.

وفاز باملركز الأول حافظ بكر من نادي 

معلمي اإربد، واملركز الثاين عبدالعزيز بني 

وباملركز  امل��ف��رق،  معلمي  ن���ادي  م��ن  يا�صني 

معلمي  ن��ادي  من  ال�صعايدة  الثالث جمدي 

البلقاء .

ويف ب���ط���ول���ة امل���ع���ل���م���ات، ف������ازت ب��امل��رك��ز 

نادي معلمي  نان�صي عبداحلميد من  الأول 

ع��م��ان، وب��امل��رك��ز ال��ث��اين جن���ود ي��و���ص��ف من 

الثالث ولء  وباملركز  نادي معلمي عجلون، 

كما  الطفيلة،  معلمي  ن��ادي  من  ال�صقرات 

ف���از ن����ادي معلمي ال���زرق���اء ب��ك��اأ���س ال��ن��ادي 

الأكر م�صاركة من املعلمني واملعلمات.

االنباط- عمان

العاملية  الإ�صلمية  العلوم  جامعة  اأعلنت 

للطلبة  اجلامعية  الكفاءة  امتحان  مواعيد 

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 

احل��ايل  اجلامعي  للعام  ال�صيفي  والف�صل 

.2020-2021

ب����ي����ان ام�������س  واأو�����ص����ح����ت اجل����ام����ع����ة يف 

حتى  ال��ي��وم  �صيبداأ  الم��ت��ح��ان  اأن  الرب��ع��اء، 

ال�������ص���اب���ع م����ن ح����زي����ران امل���ق���ب���ل م����ن خ���لل 

http://n06.( ال��راب��ط   على  ال��دخ��ول 

 heac.org.jo/heac/(link is
املرفقة  املواعيد  وح�صب   ،))external

يف اجلدول.



ت�ستمر طويال لأن  ت�ستمر وقد ل  ال�سهيوين على غزة بهدنة قد  العدوان  انتهى   

وق�سايا  درو����س  ثمة  ولكن  الآن  حتى  حت��ل  مل  باملواجهة  �سببا  كانت  التي  الق�سايا 

فتحتها هذه احلرب على م�ستويات عدة فل�سطينيا واردنيا وعربيا.

تتبعها  ال��ت��ي  ال�سيا�سة  بنف�س  ال���س��ت��م��رار  ،ممكنا  ال��ي��وم  بعد   ، يعد  مل  فل�سطينيا 

مع  الأم��ن��ي  التن�سيق  عمليات  ووق��ف  مراجعة  ���س��رورة  ومنها  الفل�سطينية  ال�سلطة 

املرجعية  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  وا�سالح  ترتيب  اع��ادة  واهمية   . الحتالل 

حركتي  مع  والتوحد  دميقراطية  ا�س�س  على  املنظمة  وبناء  للفل�سطينيني  ال�سا�س 

اجل  من  املقاوم  العمل  ي�ستثمر  وطني  برنامج  على  الإتفاق  ل�سالح  واجلهاد  حما�س 

القد�س  وعا�سمتها  الوطنية  ال��دول��ة  بناء  اىل  وال��و���س��ول  �سيا�سية  اجن���ازات  حتقيق 

افراز  اجل  ورئا�سية من  ت�سريعية  انتخابات  الذهاب اىل  الآن هي  املهمة  .ان اخلطوة 

قيادات وطنية  جديدة تقود املرحلة القادمة بدل من عواجيز ال�سلطة الذين انتهت 

�سالحيتهم.

ومن  املختلفة  الفل�سطينية  القوى  مع  ات�سال  خطوط  لفتح  اهمية  هناك  اردنيا   

وع��دم  الفل�سطيني  ال�����س��اأن  يف  رئي�سيا  لع��ب��ا  الأردن  يبقى  وان  حما�س  ح��رك��ة  بينها 

املراهنة فقط مع �سلطة عاجزة لي�س بيدها مفاتيح كل القرارات . ويف هذا ال�ساأن ل 

و�سيا�سية  امنية  قيادات  الأخرية بني  الأ�سابيع  ات�سالت جرت يف  اىل  ال�سارة  بد من 

اردنية مع قيادة حركة حما�س وهو ما ا�سار اليه ، ب�سكل وا�سح ،وزير اخلارجية امين 

ال�سفدي اول من ام�س يف موؤمتره ال�سحفي مع نظريه امل�سري .

ابناء   وي�سجل لالجهزة الر�سمية موقفها الإيجابي من احتجاجات الردنيني من 

مع  احل��دود  على  كبرية  بح�سود  نف�سها  عن  ع��رت  والتي  وامل��دن  واملخيمات  الع�سائر 

الرابية  يف  ال�سفارة  حميط  ويف  احل�سيني  امل�سجد  م��ن  وامل�����س��ريات  املحتلة  فل�سطني 

كورقة �سغط يف   ا�ستثماره  �سعبي ميكن  اململكة.وهو حراك  وقرى  ويف كل حمافظات 

ال�سيا�سية الر�سمية من اجل حل الق�سية الفل�سطينية واعادة العالقة مع  التحركات 

دولة الإحتالل .

ومن املفيد اي�سا الإنفتاح على دول املنطقة الإقليمية املهمة ، التي تلعب دورا كبريا 

الأردنية  والأمنية  الوطنية  امل�سالح  اعتبارات  ،�سمن  واملنطقة  الفل�سطيني  ال�ساأن  يف 

العربية  الأطراف  مع  الإ�سرتاتيجية  العالقات  حتفظ  �سيا�سية  توازنات  ووفق  العليا 

املهمة ويف مقدمتها دول اخلليج ،وعلى را�سها ال�سعودية ، وكذلك م�سر.

ثمة ابعاد اخرى على امل�ستوى العربية من اهمها ان العدون واملقاومة الفل�سطينية 

له �سربت الن�ساط التطبيعي الذي تقوم به عدد من الدول العربية واظهرت فوارق 

كبرية بني هذه الأنظمة وبني �سعوبها املوؤيدة للق�سية الفل�سطينية. ولذا مطلوب من 

هذه الدول اعادة النظر بن�ساطاتها التطبيعية ال�سيا�سية والقت�سادية والتجارية مع 

اىل  املوؤدي  دعم احلل  بينها  �سروط لأي عالقة م�ستقبلية من  وو�سع  الحتالل  دول 

اقامة الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س .

جديد  نهج  اىل  بحاجة  وعامليا  وعربيا  فل�سطينيا  الثالثة  اطرافها  يف  املعادلة  ان 

وروؤية متطورة غري متكل�سة عند م�سالح بع�س القيادات الفل�سطينية واعادة الإعتبار 

امل��ق��اوم  ال��ع��م��ل  وا���س��ت��ث��م��ار  احل��ّي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  وق���واه  الفل�سطيني  ال�سعب  م�سالح  اىل 

وهذا   . �سلميا  ال�سراع  بحل  املعنية  الوروبية  وال��دول  وامريكا  العدو   على  لل�سغط 

يتطلب قيادة جديدة يف موؤ�س�سات العمل الفل�سطيني .

رمضان الرواشدة

 ما المطلوب اردنيا وفلسطينيا 
بعد العدوان على غزة؟

 افتتاح مشروع ساحة الثورة العربية 
الكبرى بالعقبة الشهر المقبل

االنباط- العقبة

العقبة  م��ن��ط��ق��ة  ���س��ل��ط��ة  رئ��ي�����س  ك�����س��ف 

القت�سادية اخلا�سة املهند�س نايف بخيت 

عن افتتاح م�سروع “�ساحة الثورة العربية 

ح��زي��ران  م��ن  الأول  ال��ث��ل��ث  يف  الكرى” 

اأخ�������رى يف م��ن��ط��ق��ة  امل���ق���ب���ل، وم�������س���اري���ع 

اإىل جانب  ال�ساطى اجلنوبي  اليمنية على 

كفر�سة  اجلنوبي  البحري  املم�سى  ط��رح 

ا�ستثمارية تقدم لها ثالثة م�ستثمرين.

وق����ال ب��خ��ي��ت يف ل���ق���اء ���س��ح��ايف، ام�����س 

ج�����اءت  امل���������س����اري����ع  ه������ذه  اإن  الأرب�������ع�������اء، 

الرتفيهية  املتنف�سات  م��ن  م��زي��د  لتوفري 

اإىل  م�سريا  وال�سياح،  وال��زوار  للمواطنني 

العقبة  حديقة  لإن�ساء  ت�سعى  ال�سلطة  اأن 

امللعب  م��ن  ب��ال��ق��رب  دومن���ا   270 مب�ساحة 

يف  اخل�سراء  امل�ساحات  لزيادة  الريا�سي؛ 

املدينة واأماكن الرتفيه.

انخف�ست  ال�����س��ل��ط��ة  م���وازن���ة  اإن  وق����ال 

العام املا�سي اإىل 20 مليون دينار من اأ�سل 

موا�سلة  على  اأث���ر  مم��ا  دي��ن��ار،  مليون   55

العمل يف بع�س امل�ساريع.

ق��ان��ون  ت���ع���دي���الت  اأن  ب��خ��ي��ت  واأو�����س����ح 

م��وؤخ��را مل  والتي ج��رت  املنطقة اخل��ا���س، 

ال�سلطة،  دوائ����ر  يف  ال��ع��م��ل  ج��وه��ر  مت�����س 

ح���ي���ث ان���ح�������س���رت ب��ت��وح��ي��د الإج���������راءات 

ال�سلطة  م���ع  ال��ع��م��ل  وق��ون��ن��ة  اجل��م��رك��ي��ة 

كال�سرائب  اأخرى  اأمور  على  التاأثري  دون 

وغريها.

واأ�سار اإىل ا�ستمرار دعم املنح اجلامعية 

“تطوير  ���س��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ل��ط��ل��ب��ة، 

ال�سعبة  امل��ال��ي��ة  ال��ظ��روف  رغ��م  العقبة”، 

اإىل  لفتا  ك��ورون��ا،  جائحة  فر�ستها  التي 

من  انخف�ست  اجلامعية  املنح  م��وازن��ة  اأن 

دينار جراء  األ��ف   400 اإىل  دينار  األ��ف   700

كورونا.

االنباط- عمان

ج�����ددت اأم����ان����ة ع���م���ان ال����ك����رى، ام�����س 

الأرب����ع����اء، ات��ف��اق��ي��ة ال��رع��اي��ة امل��رم��ة مع 

�سركة زين الأردن.

ام�س  لل�سركة،  �سحايف  ب��ي��ان  وبح�سب 

الأرب�����ع�����اء، ت���ك���ون ���س��رك��ة زي����ن ال�����س��ري��ك 

ال����س���رتات���ي���ج���ي م����ن ق���ط���اع الت�������س���الت 

ال���داع���م ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات امل�����س��رتك��ة وم���ب���ادرات 

امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، ومنها  وب��رام��ج 

ع���ل���ى ���س��ب��ي��ل امل����ث����ال )م����ه����رج����ان ���س��ي��ف 

عمان  حملة  ع��م��ان،  اأّم��ن��ا  فعاليات  ع��م��ان، 

واملنا�سبات  ب��الأع��ي��اد  والح��ت��ف��الت  بيتنا، 

ال��وط��ن��ي��ة( اأو م���ا ي�����س��ت��ج��د م���ن ن�����س��اط��ات 

خالل مدة التفاقية.

ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة رئ��ي�����س جل��ن��ة اأم��ان��ة 

عمان الدكتور يو�سف ال�سواربة، والرئي�س 

ف��ه��د  الأردن  زي�����ن  ل�������س���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

اجلا�سم.

التفاقية  اأن  واجلا�سم  ال�سواربة  واأك��د 

ت���ع���د ام������ت������داداً لأع���������وام م����ن ال���ع���الق���ات 

بني  ال�سرتاتيجية  وال�����س��راك��ة  وال��ت��ع��اون 

وفعاليات  برامج  تخدم  والتي  الطرفني، 

امل�سرتكة،  املجتمعية  امل�سوؤولية  ومبادرات 

وت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخلا�س.

االنباط- عمان

ع����ق����د ال�����ف�����ري�����ق امل�����ك�����ّل�����ف مب����راج����ع����ة 

ال����س���ت���ي�������س���اح���ات امل����وّث����ق����ة ل�����دى دي�����وان 

املحا�سبة اجتماعاً اول اأم�س الثنني يف دار 

رئا�سة الوزراء، برئا�سة وزير دولة ل�سوؤون 

رئا�سة الوزراء الدكتور اإبراهيم اجلازي.

�سحفّية  ت�سريحات  يف  اجل��ازي  وك�سف 

مّت  ا���س��ت��ي�����س��اح��اً   27 ن��اق�����س  ال���ف���ري���ق  اأّن 

لفتاً  امل��ا���س��ي،  ني�سان  �سهر  ع��ن  توثيقها 

هيئة  اإىل  منها  ا�ستي�ساحني  حتويل  اإىل 

ال��ّن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد ل��ل��م��زي��د من 

الأ�سول. التحقيق ح�سب 

مّتت  ال��ل��ذي��ن  ال�ستي�ساحني  اأّن  وب���نّي 

ومكافحة  ال��ّن��زاه��ة  ه��ي��ئ��ة  اإىل  اإح��ال��ت��ه��م��ا 

ا�ستثمار  مب��ل��ف  اأح��ده��م��ا  ي��ت��ع��ّل��ق  ال��ف�����س��اد 

ال�سياحّية،  املناطق  اإحدى  يف  اأر�س  قطعة 

بكمّيات  نق�س  بوجود  الآخ��ر  يتعّلق  فيما 

كبرية يف اأحد مراكز توزيع الأعالف.

عن  مت��ّخ�����س  الج��ت��م��اع  اأّن  اإىل  ول��ف��ت 

وا���س��رتداد مبالغ  اإج����راءات حل�سر  ات��خ��اذ 

ب��ع�����س  مل���وّظ���ف���ني يف  ���س��رف��ه��ا  مّت  م���ال���ي���ة 

املوؤ�ّس�سات كمكافاآت وبدلت دون وجه حّق، 

اإنفاقها  مّت  اأخ���رى  مبالغ  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  الأن��ظ��م��ة  مقت�سى  ب��خ��الف 

الّنافذة.

ك�سف اجلازي عن وجود خمالفات  كما 

اإىل وظ��ائ��ف  م���وّظ���ف���ني  ب��رتق��ي��ة  ت��ت��ع��ّل��ق 

قيادّية واإ�سرافّية دون امتالكهم املوؤّهالت 

العلمّية اأو اخلرات الالزمة لإ�سغال هذه 

ال���وظ���ائ���ف، ل���س��ي��م��ا يف وح�����دات ال��ّرق��اب��ة 

�������س���ات ال��ت��ي  ال���داخ���ل���ّي���ة ل���ع���دد م���ن امل���وؤ����سّ

لإ�سغالها،  ة  خا�سّ موؤّهالت  وجود  تتطّلب 

ب��الإ���س��اف��ة اإىل ال��ت��غ��ا���س��ي ع��ن خم��ال��ف��ات 

اأعمالهم  اإدارّية بحّق موّظفني تغّيبوا عن 

لفرتات طويلة دون اإبداء الأ�سباب.

ت��ت��ع��ّل��ق  اإىل وج�����ود خم���ال���ف���ات  واأ�����س����ار 

ب���اأخ���ط���اء يف ال��ت�����س��ام��ي��م امل����ع����ّدة ل��ب��ع�����س 

العطاءات احلكومّية، واإجازة مواد غذائّية 

رغ���م ع���دم اج��ت��ي��ازه��ا ال��ف��ح�����س امل��خ��ري، 

ورخ�س  الإنفاق  باأوجه  تتعّلق  وخمالفات 

عن  والتغا�سي  املركبات  وا�ستخدام  املهن 

اجلوانب  من  وغريها  البناء  يف  خمالفات 

يف بع�س بلدّيات اململكة.

االنباط- عمان

واليطالية،  الأردنية  احلكومتان  وقعت 

يف مقر وزارة التخطيط والتعاون الدويل، 

ام�س الأربعاء، اتفاقية الرنامج التاأ�سريي 

ل��الأردن  الإيطالية  التنموية  للم�ساعدات 

للفرتة 2021 اإىل 2023 الذي جرى تطويره 

ب�سكل م�سرتك خالل الفرتة املا�سية.

ال�سراكة  تعزيز  اإىل  التفاقية  وت��ه��دف 

الأول��وي��ات  لدعم  ال�سديقني  البلدين  بني 

التنموية يف اململكة.

التي  الإمنائية  امل�ساعدات  حجم  ويبلغ 

���س��ت��ق��دم��ه��ا احل��ك��وم��ة الإي��ط��ال��ي��ة ل����الأردن 
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وقعها  التي  التفاقية  وتاأتي  ي��ورو.  مليون 

نا�سر  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي��ر 

اخلارجية  ال�سوؤون  وزي��ر  ونائب  ال�سريدة، 

والتعاون الدويل الإيطالية مارينا �سريين 

التي تزور اململكة حاليا، وبح�سور ال�سفري 

الي���ط���ايل يف ع��م��ان ف��اب��ي��و ك��ا���س��ي�����س��ي، يف 

اإط���ار الت��ف��اق الإط���اري للتعاون الإمن��ائ��ي 

 .2018 ع���ام  واإي��ط��ال��ي��ا  الأردن  ب��ني  امل��وق��ع 

برنامج  اتفاقية  �سمن  امل��ن��ح  قيمة  وتبلغ 

مليون   30 اجل��دي��دة  اليطالية  امل�ساعدات 

يورو، لتمويل م�ساريع تنموية للمجتمعات 

املحلية امل�ست�سيفة لالجئني ال�سوريني.

ملبادلة  ترتيبات  التفاقية على  وت�ستمل 

لتمويل  ي���ورو  م��ل��ي��ون   20 ع���ام مببلغ  دي���ن 

م�ساريع تعزز التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة، 

ي��ورو،  مليون   185 مببلغ  مي�سرة  وقرو�س 

املياه  ن��اق��ل  مل�����س��روع  ي���ورو  مليون   50 منها 

القطاع  لدعم  ي��ورو  مليون  و85  ال��وط��ن��ي، 

ومبلغ  العامة،  املوازنة  خالل  من  ال�سحي 

50 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي من 

خالل املوازنة العامة.

ت��وق��ي��ع  اأن  ال���ت���خ���ط���ي���ط  وزي�������ر  واأك��������د 

الت��ف��اق��ي��ة خ��ط��وة اإ���س��اف��ي��ة جت����اه ت��ع��زي��ز 

ال�سديقني،  البلدين  بني  الثنائي  التعاون 

م��ث��م��ن��ا ل��ل��ج��م��ه��وري��ة الإي���ط���ال���ي���ة دع��م��ه��ا 

اململكة؛  يف  احليوية  للقطاعات  املتوا�سل 

وال�سياحة  ال�سحي  وال�����س��رف  امل��ي��اه  مثل 

القطاعات  من  وغريها  وال�سحة  والتعليم 

احلكومة  ب��وق��وف  م�سيدا  الأول���وي���ة،  ذات 

خمتلف  يف  الأردن  ج��ان��ب  اإىل  الإي��ط��ال��ي��ة 

امل���ح���اف���ل ال���دول���ي���ة، ودع���م���ه���ا ل�������الأردن يف 

التي  ال�سلبية  والآث�����ار  ال��ت��ب��ع��ات  م��واج��ه��ة 

رافقت جائحة كورونا. واعرب ال�سريدة عن 

تطلع احلكومة اإىل تكثيف وت�سريع العمل 

م���ع اجل���ان���ب الإي���ط���ايل ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��رام��ج 

وامل�ساريع املنبثقة عن هذه التفاقية نظًرا 

لأه��م��ي��ت��ه��ا، م���وؤك���دا اأن اإي��ط��ال��ي��ا ت��ع��د من 

التنموية  العملية  يف  الأردن  ���س��رك��اء  اأه���م 

التخطيط بحث  وزير  وكان  والإ�سالحية. 

مع نائب وزير ال�سوؤون اخلارجية والتعاون 

مقر  يف  اجتماع  خ��الل  الإيطالية  ال���دويل 

الوزارة، اأهم التحديات القت�سادية واملالية 

والجتماعية يف الأردن التي عمقتها جائحة 

املتخذة  ك���ورون���ا، والإج�������راءات احل��ك��وم��ي��ة 

مل��واج��ه��ة ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

التي  والقت�سادي  امل��ايل  الإ���س��الح  ب��رام��ج 

تعمل احلكومة على تنفيذها، وخطة عمل 

احلكومة للمرحلة املقبلة. واأ�سار ال�سريدة 

اإىل الإج��������راءات ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا احل��ك��وم��ة 

لتحويل التحديات التي فر�ستها اجلائحة 

وخا�سة  لال�ستثمار،  حقيقية  ف��ر���س  اإىل 

والدوائية  الغذائية  ال�سناعات  جمالت  يف 

واملعدات الطبية والزراعة. وبحث اجلانبان 

يف ه����ذا ال�����س��ي��اق، ���س��ب��ل ت��ط��وي��ر ع��الق��ات 

جمايل  يف  البلدين  ب��ني  الثنائي  ال��ت��ع��اون 

الأم����ن ال��غ��ذائ��ي وال���زراع���ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 

اإط��ار الحت��اد  القطاع اخل��ا���س، وكذلك يف 

الأوروب��������ي، م���وؤك���دي���ن اه��م��ي��ة ال���ت���ع���اون يف 

اجلانبني.  ب��ني  وع��ودت��ه��ا  ال�سياحة  جم��ال 

الثنائية  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  ال�����س��ري��دة  واأك����د 

واحل��ر���س  واي��ط��ال��ي��ا  الأردن  ت��رب��ط  ال��ت��ي 

على تعزيزها يف خمتلف املجالت، وخا�سة 

اه��م��ي��ة  اإىل  الق���ت�������س���ادي م��ن��ه��ا، م�������س���رياً 

ع��الق��ات ال�����س��راك��ة م��ع الحت����اد الوروب����ي، 

وكذلك املبادرات املن�سوية يف اطارها لزيادة 

والتنموي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  التعاون 

�سريين  اك��دت  جانبها،  من  اجلانبني.  بني 

الردن  مع  العالقات  تعزيز  على  احلر�س 

وفتح جمالت او�سع للتعاون امل�سرتك �سواء 

على امل�ستوى الثنائي اأو من خالل الحتاد 

وم�سرية  الردن  دع��م  اأن  مبينة  الوروب���ي، 

ال��ت��ن��م��ي��ة ف��ي��ه وت��ع��زي��ز اأم���ن���ه وا���س��ت��ق��راره، 

اأم���ر يف غ��اي��ة اله��م��ي��ة لإي��ط��ال��ي��ا والحت���اد 

الوروبي.

االنباط- الدوحة

“كتارا”  ج��ائ��زة  يف  الأردن  ي�����س��ارك 

ومو�سوعها  ال��ع��رب��ي  لل�سعر  القطرية 

تنظمها  وال��ت��ي  املوؤمنني”،  “اأمهات 
املوؤ�س�سة العامة للحي الثقايف “كتارا”.

الأربعاء،  ام�س  بيان،  كتارا يف  وقالت 

تلقتها  ال��ت��ي  امل�����س��ارك��ات  جم��م��وع��ة  اإن 

بلغت  ال����دول،  يف اجل��ائ��زة م��ن خمتلف 

من   25 م��ن��ه��ا  م�������س���ارك���ة،   550 ح�����وايل 

الأردن.

ووف�����ق�����ا ل���ل���ب���ي���ان، ت���������س����درت م�����س��ر 

وال�������س���ودان ق��ائ��م��ة امل�������س���ارك���ات ب���� 207 

37.64 باملائة  م�ساركات متثل ما ن�سبته 

م���ن اإج����م����ايل امل�������س���ارك���ات، ت��ل��ت��ه��ا ب��الد 

151 م�����س��ارك��ة  ب��ن��ح��و  ال�����س��ام وال����ع����راق 

املرتبة  يف  وحلت  باملائة،   27.45 بن�سبة 

الثالثة دول املغرب العربي وعددها 113 

20.55 باملائة،  م�ساركة، متثل ما ن�سبته 

ف��ي��م��ا و���س��ل ع���دد امل�����س��ارك��ات م���ن دول 

اخلليج العربية اإىل 77 متثل 14 باملائة، 

يف حني بلغ عدد امل�ساركات من دول غري 

من  باملائة   1.82 بن�سبة   10 نحو  عربية 

اإجمايل امل�ساركات.

واأطلقت جائزة كتارا لل�سعر العربي، 

خ��الل �سهر رم�����س��ان امل��ا���س��ي، مب��ب��ادرة 

التابع  القطرية  امل���راأة  قلم  ملتقى  م��ن 

مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  “كتارا”،  ل��� 

ال���دوح���ة ع��ا���س��م��ة ال��ث��ق��اف��ة يف ال��ع��امل 

على  امل�ستمرة   ،2021 للعام  الإ���س��الم��ي 

مدى عام كامل.

العربي  لل�سعر  كتارا  جائزة  وتهدف 

مكانة  تعزيز  اإىل  املوؤمنني”  “اأمهات 
املوؤمنني  اأم��ه��ات  �سيما  ل  ال��ن��ب��وة،  بيت 

)ر���س��ي اهلل ع��ن��ه��ن( يف ذاك����رة الأج��ي��ال 

ال���ق���ادم���ة، ل��ت��اأك��ي��د م���ا ل��ه��ن م���ن مكانة 

اأ�سا�سها اأن اهلل جل جالله اأول من اأطلق 

وتكرمياً  ت�سريفاً  عليهن  الت�سمية  هذه 

يف القراآن الكرمي.

ك��م��ا ت��ه��دف اجل���ائ���زة اإىل ب��ي��ان اأث���ر 

اأمهات املوؤمنني يف م�سار الدعوة وتكوين 

جانب  اإىل  املجتمع،  يف  امل���راأة  �سخ�سية 

بال�سعر  امل��وؤم��ن��ني  اأم���ه���ات  ���س��رية  رب���ط 

وال����ف����ن، م���ن خ����الل ن�����س��و���س درام���ي���ة 

على  ال�سعراء  حث  اإىل  بالإ�سافة  فنية، 

اأمهات  ال�سعري يف مدح  ال�سرد  توظيف 

املوؤمنني.

وم����ن امل���ق���رر ت��ن��ظ��ي��م ج���ائ���زة ك��ت��ارا 

املوؤمنني”ر�سي  “اأمهات  العربي  لل�سعر 

يف  ت��ت��ن��اول  اأن  على  ���س��ن��وي��اً،  عنهن،  اهلل 

���س��خ�����س��ي��ة من  م���ن دورات����ه����ا  ك���ل دورة 

�سخ�سيات اأمهات املوؤمنني، اأو مو�سوعاً 

يف مناقبهن اأو اآثارهن يحدد م�سبقاً من 

اأن  وتقرر  اجل��ائ��زة،  على  القائمني  قبل 

تكون الدورة الأوىل عن ال�سيدة خديجة 

بنت خويلد ر�سي اهلل عنها.

الق�سيدة  تقل  األ  وت�سرتط اجلائزة 

خليلية،  عمودية  كانت  اإذا  بيتاً   30 عن 

وت���ق���ب���ل ق�����س��ي��دة ال��ت��ف��ع��ي��ل��ة ���س��ري��ط��ة 

الل��ت��زام بنظام ع��رو���س��ي حم���دد، ومن 

ال�سروط اأي�ساً اأن تظهر الق�سيدة طاقة 

ال�سخ�سية  ح��ي��اة  تكثيف  ع��ل��ى  درام��ي��ة 

احل��دث  اأث���ر  يف  تقليدية  غ��ري  بطريقة 

الل��ت��زام ب�سالمة  وامل��وق��ف، مع �سرورة 

ال��ل��غ��ة ال�����س��ع��ري��ة ون���ق���ائ���ه���ا، و���س��الم��ة 

ال����وزن ال�����س��ع��ري والإي���ق���اع ال��ع��رو���س��ي، 

حياة  الق�سيدة  تتناول  اأن  ت�سرتط  كما 

ومنهاجها  ال��ن��ب��وة،  بيت  يف  امل��وؤم��ن��ني  اأم 

يف ال���دع���وة، و���س��ف��ات��ه��ا، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

الل�����ت�����زام مب���و����س���وع اجل����ائ����زة امل���ح���دد 

واأهدافها ح�سب كل دورة.

“كتارا  ج��وائ��ز  قيمة  اإج��م��ايل  ويبلغ 

نحو  املوؤمنني”  اأم��ه��ات  ال��ع��رب��ي  لل�سعر 

120 األف ريال )32.9 األف دولر(، موزعة 

على ثالث مراتب، ت�سمل اجلائزة الأوىل 

اجل��ائ��زة  ري����ال،  األ����ف   60 قيمتها  وت��ب��ل��غ 

األف ريال، واجلائزة   40 الثانية وقيمتها 

الثالثة وقيمتها 20 األف ريال.

األمانة وشركة زين تجددان اتفاقية الرعاية المبرمة بينهما

 الجازي: إحالة استيضاحين وّثقهما ديوان المحاسبة 
عن نيسان إلى الّنزاهة ومكافحة الفساد

 األردن وايطاليا توقعان حزمة مساعدات انمائية بقيمة 235 مليون يورو

 25 مشاركة من األردن بجائزة قطرية للشعر العربي حول أمهات المؤمنين

املحلي
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وااليطالية،  االأردنية  احلكومتان  وقعت 

وال����ت����ع����اون  ال���ت���خ���ط���ي���ط  وزارة  م���ق���ر  يف 

الربنامج  اتفاقية  االأربعاء،  ام�س  ال��دويل، 

التنموية االإيطالية  التاأ�سريي للم�ساعدات 

للأردن للفرتة 2021 اإىل 2023 الذي جرى 

ت��ط��وي��ره ب�����س��ك��ل م�����س��رتك خ����لل ال��ف��رتة 

املا�سية.

ال�سراكة  تعزيز  اإىل  االتفاقية  وت��ه��دف 

االأولويات  لدعم  ال�سديقني  البلدين  بني 

التنموية يف اململكة.

التي  االإمنائية  امل�ساعدات  حجم  ويبلغ 

���س��ت��ق��دم��ه��ا احل��ك��وم��ة االإي��ط��ال��ي��ة ل����لأردن 

235 مليون  2023، حوايل  اإىل   2021 خلل 

يورو.

وت����اأت����ي االت���ف���اق���ي���ة ال���ت���ي وق��ع��ه��ا وزي���ر 

ال���ت���خ���ط���ي���ط وال����ت����ع����اون ال��������دويل ن��ا���س��ر 

اخلارجية  ال�سوؤون  وزي��ر  ونائب  ال�سريدة، 

والتعاون الدويل االإيطالية مارينا �سريين 

التي تزور اململكة حاليا، وبح�سور ال�سفري 

االيطايل يف عمان فابيو كا�سي�سي، يف اإطار 

املوقع  االإمنائي  للتعاون  االإط��اري  االتفاق 

بني االأردن واإيطاليا عام 2018.

برنامج  اتفاقية  �سمن  املنح  قيمة  وتبلغ 

مليون   30 اجل��دي��دة  االيطالية  امل�ساعدات 

يورو، لتمويل م�ساريع تنموية للمجتمعات 

ال�سوريني. امل�ست�سيفة للجئني  املحلية 

ملبادلة  ترتيبات  على  االتفاقية  وت�ستمل 

لتمويل  ي���ورو  م��ل��ي��ون   20 مببلغ  ع���ام  دي���ن 

م�ساريع تعزز التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة، 

ي��ورو،  مليون   185 مببلغ  مي�سرة  وقرو�س 

امل��ي��اه  ن��اق��ل  مل�����س��روع  ي���ورو  50 م��ل��ي��ون  منها 

القطاع  لدعم  ي��ورو  مليون  و85  ال��وط��ن��ي، 

ومبلغ  العامة،  املوازنة  خلل  من  ال�سحي 

50 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي من 

خلل املوازنة العامة.

ت��وق��ي��ع  اأن  ال���ت���خ���ط���ي���ط  وزي�������ر  واأك��������د 

االت��ف��اق��ي��ة خ���ط���وة اإ���س��اف��ي��ة جت����اه ت��ع��زي��ز 

ال�سديقني،  البلدين  بني  الثنائي  التعاون 

م��ث��م��ن��ا ل��ل��ج��م��ه��وري��ة االإي���ط���ال���ي���ة دع��م��ه��ا 

اململكة؛  يف  احليوية  للقطاعات  املتوا�سل 

وال�سياحة  ال�سحي  وال�����س��رف  امل��ي��اه  م��ث��ل 

القطاعات  من  وغريها  وال�سحة  والتعليم 

احلكومة  ب��وق��وف  م�����س��ي��دا  االأول���وي���ة،  ذات 

خمتلف  يف  االأردن  ج��ان��ب  اإىل  االإي��ط��ال��ي��ة 

امل���ح���اف���ل ال���دول���ي���ة، ودع���م���ه���ا ل�������لأردن يف 

التي  ال�سلبية  واالآث�����ار  ال��ت��ب��ع��ات  م��واج��ه��ة 

رافقت جائحة كورونا.

واع����رب ال�����س��ري��دة ع��ن ت��ط��ل��ع احل��ك��وم��ة 

اإىل ت��ك��ث��ي��ف وت�����س��ري��ع ال��ع��م��ل م��ع اجل��ان��ب 

االإي����ط����ايل ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال����ربام����ج وامل�������س���اري���ع 

املنبثقة عن هذه االتفاقية نظًرا الأهميتها، 

م��وؤك��دا اأن اإي��ط��ال��ي��ا ت��ع��د م��ن اأه���م ���س��رك��اء 

االأردن يف العملية التنموية واالإ�سلحية.

نائب  م��ع  ب��ح��ث  التخطيط  وزي���ر  وك���ان 

الدويل  والتعاون  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير 

ال��وزارة،  مقر  يف  اجتماع  خ��لل  االإيطالية 

اأه������م ال���ت���ح���دي���ات االق���ت�������س���ادي���ة وامل���ال���ي���ة 

ع��م��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  االأردن  يف  واالج���ت���م���اع���ي���ة 

احلكومية  واالإج�������راءات  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة 

باالإ�سافة  التحديات،  ملواجهة هذه  املتخذة 

اإىل ب��رام��ج االإ����س���لح امل���ايل واالق��ت�����س��ادي 

تنفيذها، وخطة  على  تعمل احلكومة  التي 

املقبلة. عمل احلكومة للمرحلة 

التي  االإج������راءات  اإىل  ال�����س��ري��دة  واأ����س���ار 

التي  التحديات  لتحويل  احلكومة  تنفذها 

حقيقية  ف���ر����س  اإىل  اجل��ائ��ح��ة  ف��ر���س��ت��ه��ا 

ال�سناعات  لل�ستثمار، وخا�سة يف جماالت 

ال��غ��ذائ��ي��ة وال���دوائ���ي���ة وامل����ع����دات ال��ط��ب��ي��ة 

والزراعة.

ال�������س���ي���اق،  وب����ح����ث اجل����ان����ب����ان يف ه������ذا 

���س��ب��ل ت��ط��وي��ر ع���لق���ات ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي 

ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف جم���ايل االأم����ن ال��غ��ذائ��ي 

اخلا�س،  القطاع  م��ع  بالتعاون  وال��زراع��ة، 

وكذلك يف اإطار االحتاد االأوروبي، موؤكدين 

اهمية التعاون يف جمال ال�سياحة وعودتها 

بني اجلانبني.

الثنائية  العلقات  عمق  ال�سريدة  واأك��د 

واحل��ر���س  واي��ط��ال��ي��ا  االأردن  ت��رب��ط  ال��ت��ي 

على تعزيزها يف خمتلف املجاالت، وخا�سة 

اه��م��ي��ة  اإىل  م�������س���رياً  م��ن��ه��ا،  االق���ت�������س���ادي 

ع��لق��ات ال�����س��راك��ة م��ع االحت����اد االوروب����ي، 

وك���ذل���ك امل����ب����ادرات امل��ن�����س��وي��ة يف اط���اره���ا 

ل���زي���ادة ال��ت��ع��اون ال�����س��ي��ا���س��ي واالق��ت�����س��ادي 

والتنموي بني اجلانبني.

من جانبها، اكدت �سريين احلر�س على 

جماالت  وفتح  االردن  مع  العلقات  تعزيز 

او�سع للتعاون امل�سرتك �سواء على امل�ستوى 

ال��ث��ن��ائ��ي اأو م��ن خ��لل االحت���اد االوروب����ي، 

التنمية  وم�����س��رية  االردن  دع���م  اأن  مبينة 

غاية  يف  اأمر  وا�ستقراره،  اأمنه  وتعزيز  فيه 

االهمية الإيطاليا واالحتاد االوروبي.
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م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  االأردن،  اأورجن  ق���ام���ت 

خمترب  ب��اإن�����س��اء  ���س��ت��ارت،  ���س��م��ال  لومينو�س 

 Orange FabLab الرقمي  الت�سنيع 

منطقة  يف  الكائنة  الرقمية  اأورجن  قرية  يف 

ال��ع��ب��ديل وال��ت��ي جت��م��ع اأه���م ب��رام��ج اأورجن 

ال�����س��ب��اب��ي��ة وال���ري���ادي���ة ���س��م��ن م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا 

االجتماعية.

وت���اأت���ي ه����ذه اخل���ط���وة يف اإط�����ار ���س��راك��ة 

االأردن  اأورجن  جت����م����ع  ا�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 

التعليم  لت�سجيع  �ستارت  �سمال  بلومينو�س 

التدريب  خلل  من  ال�سباب  ودع��م  الرقمي 

املّجاين امل�سمم لتزويدهم مبختلف املهارات 

التقنية املطلوبة يف �سوق العمل املحلي.

اإىل  ال��رق��م��ي  الت�سنيع  خم��ت��رب  وي��ه��دف 

وت��دري��ب  لتعليم  متكاملة  م�����س��اح��ة  ت��وف��ري 

واالأدوات  االأج��ه��زة  اأح��دث  على  امل�ستفيدين 

وال���ربام���ج يف جم����االت ال��ت�����س��ن��ي��ع ال��رق��م��ي 

امل���ت���ن���ّوع���ة وامل���ط���ل���وب���ة واأه���ّم���ه���ا ال��ت�����س��م��ي��م 

الطباعة  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  امل���دّع���م  وال��ق�����س 

ث���لث���ي���ة االأب������ع������اد، ال��ت�����س��م��ي��م مب�����س��اع��دة 

وت�سنيع  ت�سميم  ال���روب���وت���ات،  احل��ا���س��وب، 

االألواح االإلكرتونية والربجمة.

�سمال  ولومينو�س  االأردن  اأورجن  وكانت 

الت�سنيع  خمترب  الإن�ساء  تعاونا  قد  �ستارت 

االأردن،  يف  نوعه  من  االأول  املتنقل  الرقمي 

وال���ذي خ���ّرج ف��وج��ه االأول م��ن امل��ف��رق قبل 

م���دة ق�����س��رية وي�����س��ت��ك��م��ل ال���ي���وم رح��ل��ت��ه يف 

اململكة. حمافظات 

اع���ت���زازه���ا  ع���ن  االأردن  اأورجن  وع������رّبت 

بافتتاح خمترب ت�سنيع رقمي مهياأ بالكامل 

ت��ع��ت��رب  ال����ت����ي  ال���رق���م���ي���ة  اأورجن  ق����ري����ة  يف 

احل��ا���س��ن��ة الأه�����م ال����ربام����ج ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا 

ال�����س��رك��ة ل���دع���م ال�����س��ب��اب وال����ري����ادي����ني يف 

ك��م��زّود رقمي  دوره���ا  م��ن  ان��ط��لق��اً  االأردن، 

رائد وم�سوؤول.

واأّك�������دت ال�����س��رك��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل��خ��ت��رب 

امل�ستفيدين  ع���دد  زي����ادة  يف  �سي�سهم  ك��ون��ه 

توا�سل  ال��ذي  املجاين  الرقمي  التعليم  من 

لتعزيز  اململكة  يف  لل�سباب  تقدميه  اأورجن 

فر�سهم يف �سوق العمل اأو اإن�ساء م�ساريعهم 

�سبكة  ���س��م��ن  امل��خ��ت��رب  اأن  خ��ا���س��ة  امل��ب��ت��ك��رة، 

ل���لأع���م���ال  اأورجن  مل��وؤ���س�����س��ة  ت���اب���ع���ة  ع���امل���ي���ة 

 129 ت�سم  املجتمعية  وامل�سوؤولية  اخل��ريي��ة 

الرقمي. للت�سنيع  ت�سامنياً  خمترباً 

عمان-االنباط

امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  اأن  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأك����دت 

احلايل  العام  من  االأول  الربع  خلل  العامة 

اظ����ه����رت حت�������س���ن���اً وا�����س����ح����اً يف حت�����س��ي��لت 

مليون   315 بنحو  لرتتفع  املحلية  االإي��رادات 

مع  مقارنة  باملئة،  2ر12  ن�سبته  م��ا  اأو  دي��ن��ار 

الفرتة نف�سها من العام املا�سي.

وق���ال���ت ال������وزارة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، ام�����س 

االرب��ع��اء، ان ه��ذا االرت��ف��اع ج��اء ج��راء ارتفاع 

االيرادات ال�سريبية بنحو 174 مليون دينار، 

 141 وارتفاع االيرادات غري ال�سريبية بنحو 

العام  م��ن  االول  ال��رب��ع  خ��لل  دي��ن��ار  مليون 

العام  نف�سها من  الفرتة  احلايل، مقارنة مع 

املا�سي .

وب��ي��ن��ت ال�������وزارة ان اإج���م���ايل االإي�������رادات 

ال���ع���ام���ة ل��ل��ح��ك��وم��ة امل���رك���زي���ة خ����لل ال��رب��ع 

2021 بلغ ما مقداره  االأول من العام احلايل 

مليون  3ر1571  مقابل  دينار  مليون  7ر1851 

دينار خلل الفرتة نف�سها من العام املا�سي، 

4ر280 مليون دينار او ما ن�سبته  بارتفاع بلغ 

العامة  النفقات  الرتفاع  ا�سافة  باملئة،  8ر17 

ال���ع���ام احل����ايل مبا  ال���رب���ع االول م���ن  خ���لل 

3ر5  ن�سبته  ما  اأو  دينار  4ر107 مليون  قيمته 

ب��امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة م��ع ن��ف�����س ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام 

املا�سي.

اىل  املالية  ا�سارت  التطورات،  هذه  وجراء 

ان ال��ع��ج��ز امل����ايل ���س��ج��ل ان��خ��ف��ا���س��اً ب��ح��وايل 

 274 قيمته  ما  اىل  لي�سل  دينار،  مليون   173

العام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  خ��لل  دي��ن��ار  مليون 

من  نف�سها  الفرتة  مع  مقارنة   2021 احلايل 

املا�سي. العام 

وب���ح�������س���ب ال���������وزارة ب���ل���غ ر����س���ي���د ال���دي���ن 

�سندوق  يحمله  م��ا  ا�ستثناء  بعد  احل��ك��وم��ي 

ا����س���ت���ث���م���ار اأم���������وال ال�������س���م���ان االج���ت���م���اع���ي 

العام  من  املا�سي  اآذار  نهاية  حتى   )SSIF(

اأو  دي��ن��ار  مليار  807ر26  نحو   2021 احل���ايل 

6ر85 ب��امل��ئ��ة م���ن ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي  م���ا ن�����س��ب��ت��ه 

االإجمايل املقدر ل�سهر اآذار من العام احلايل، 

العام  بنهاية  باملئة  4ر85  ن�سبته  م��ا  مقابل 

املا�سي.

70

 االنباط-عمان

�سدر  ال���ذي  بحكمها  التمييز  حمكمة  قبلت 

االأردن��ّي��ة،  اال�سمنت  م�سانع  �سركة  اإع�سار  اأخ���ريا 

ليكون اأول قرار ق�سائي من نوعه يف تاريخ اململكة.

االرب��ع��اء،  ام�س  لل�سركة  �سحفي  بيان  وح�سب 

ف����اإن ال���ق���رار يعني رد ك��اف��ة ال��ط��ع��ون امل��ق��دم��ة يف 

ا�ستمرار  وبالتايل  االإع�سار،  اإ�سهار  ق��رار  مواجهة 

تكون  وبحيث  االإ�سلحية،  م�سريتها  يف  ال�سركة 

ق�����ادرة ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��زام��ات��ه��ا ���س��م��ن ق��ان��ون 

االإع�سار الذي مت ت�سريعه حلماية الدائن واملدين 

من  التاجر  اأو  امل�ستثمر  ويحمي  ذات���ه،  ال��وق��ت  يف 

املُخاطرة باأموالهم.

واك�����دت يف ب��ي��ان��ه��ا اأن ال���ق���رار ال����ذي ات��خ��ذت��ه 

من  الثانية  امل��رح��ل��ة  اإىل  ال�سركة  ينقل  املحكمة 

م���راح���ل االإع�������س���ار وال���ت���ي ت�����س��ت��ل��زم اإع������داد خطة 

الإع��ادة التنظيم واإع��ادة هيكلة راأ�سمالها ومعاجلة 

خ�سائرها املرتاكمة.

ووفقا للبيان، تعتزم ال�سركة تبني خطة مالية 

ت�سديد  خللها  م��ن  يتم  للتنفيذ  قابلة  حمكمة 

مدد  �سمن  بالتزاماتها  وال���وف���اء  ال�سركة  دي���ون 

ال�سركة  امكانيات  تتيحه  وم��ا  معقولة  قانونّية 

يجري التوافق عليها مع الدائنني.

االأردن���ي���ة  اال���س��م��ن��ت  ���س��رك��ة م�سانع  ان  ي��ذك��ر 

)الفارج( تقدمت لقانون االإع�سار جتنبا للت�سفية 

فاقمتها  ال��ت��ي  ال�سعبة  امل��ال��ي��ة  االأو����س���اع  ب�سبب 

جائحة كورونا، واأ�سبحت غري ق��ادرة على الوفاء 

بالتزاماتها جتاه موظفيها واملتقاعدين والدائنني.

وبلغ حجم خ�سائر ال�سركة املرتاكمة نحو 120 

مليون دينار فيما يبلغ حجم راأ�سمالها 60 مليون 

دينار.

ومتلك ال�سركة م�سنعني احدهما يف الفحي�س 

ال��ع��م��ل يف اف���ران���ه ع����ام 2013 ، واآخ�����ر يف  ت��وق��ف 

اكرث  منذ  انتاجه  خطوط  اح��د  توقف  الر�سادية 

من ع�سر �سنوات، واخلط االآخر يعمل بحوايل 40 

باملئة من طاقته االإنتاجية جراء انخفا�س الطلب 

وعدم القدرة على املناف�سة يف �سوء ارتفاع تكاليف 

الت�سغيل املتغرية واالدارية الثابتة.

  االنباط-عمان

اأ�سعار الذهب بال�سوق املحلية ملختلف  ارتفعت 

“عياراته”، ام�س االأربعاء، مبقدار 40 قر�ساً للغرام 
ال��واح��د، م��دف��وع��اً ب��زي��ادة اأث��م��ان امل��ع��دن االأ�سفر 

بال�سوق العاملية.

وب��ل��غ �سعر بيع غ���رام ال��ذه��ب ع��ي��ار 21 الأك��ر 

عند  املحلية  بال�سوق  ام�����س،  املواطنني  م��ن  رغبة 

املواطنني من حملت  �سراء  لغايات  دينار  60ر38 

ال�ساغة، مقابل 10ر37 دينار جلهة البيع.

وح�����س��ب اأم���ني ���س��ر ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة الأ���س��ح��اب 

حملت جتارة و�سياغة احللي واملجوهرات ربحي 

علن، بلغ �سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 

و18 ل��غ��اي��ات ال�����س��راء م��ن حم���لت ال�����س��اغ��ة عند 

60ر45 و 60ر34 دينار على التوايل.

اللرية  �سعر  اأن  اإىل  ت�سريح  يف  ع��لن  واأ���س��ار 

الر�سادي وزن 7 غرامات بلغ 272 ديناراً، فيما بلغ 

�سعر اللرية االإجنليزي وزن 8 غرامات 310 دنانري، 

الذهب حمليا يف حالة  على  و�سط طلب وعر�س 

“�سعف«.

 بريوت-االنباط

يف  ال������رائ������دة  ال�������س���رك���ة   ،Zwipe اأع���ل���ن���ت 

تكنولوجيا الدفع التي تعتمد القيا�سات احليوية 

)البيوميرتية(، عن تعيني رمزي ال�سبوري مديرا 

اإفريقيا  و���س��م��ال  االأو����س���ط  ال�����س��رق  ملنطقة  ع��ام��ا 

امل��ت��زاي��د  ل��له��ت��م��ام  لل�ستجابة  �سعيها  اإط����ار  يف 

باملنتجات البيومرتية يف هذه املنطقة.

التنفيذي  الرئي�س  لوف�ستام،  اأن��دري��ه  وق���ال    

ل�سركة Zwipe: »منتجاتنا ال�ساملة واملتكاملة 

التي تتيح اإطلق بطاقات الدفع بتقنية القيا�سات 

احل��ي��وي��ة )ال��ب��ي��وم��رتي��ة( ت��ل��ق��ى اه��ت��م��ام��ا وا���س��ع��ا 

�سل�سلة  ك��ل  ع��رب  اال�سا�سيني  ال��لع��ب��ني  قبل  م��ن 

و�سمال  االأو����س���ط  ال�����س��رق  امل��دف��وع��ات يف منطقة 

بها  يتمتع  التي  “اخلربة  اأن  واع��ت��رب  اإفريقيا”. 

خدمات  �سوق  يف  االبتكارات  لقيادة  توؤهله  رم��زي 

ناجحة يف  م�ساريع  لتحويلها  االل��ك��رتوين  الدفع 

اإفريقيا و�ستكون  منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 

اأ�سا�سية يف ت�سريع عملية االنت�سار الوا�سع لبطاقات 

الدفع العاملة بنظام Zwipe Pay ONE يف 

اال�سواق«.

 ومن جهته قال ال�سبوري: “اإن خطوة �سركة 

منطقة  يف  مكانتها  تعزيز  اجت��اه  يف   Zwipe
ال�����س��رق االأو����س���ط و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ت�سّكل ق���رارا 

التي  ال��ت��ح��والت  م��ع  كليا  يتما�سى  ا�سرتاتيجيا 

ي�سهدها �سوق الدفع العاملي”. وتوّقع اأن “ت�سّجل 

اأ�سواق نا�سئة عدة منوا ملحوظا يف العدد االإجمايل 

لبطاقات الدفع، وذلك ا�ستنادا لتاأكيدات عدد من 

�سركات االأبحاث االإقليمية والدولية«. 

  واأعرب ال�سبوري عن �سعادته باالن�سمام اإىل 

فريق Zwipe« وقال: “لقد بداأت بالفعل اإطلق 

 Zwipeو البيومرتية  ال��دف��ع  ب��ط��اق��ات  تقنية 

تبدي حما�سة كبرية  منطقة  يف   Pay ONE
لتبّني هذا النوع من احللول املتقدمة«

ع��ر���س��ت  ن���ي�������س���ان/اأب���ري���ل،   28 يف  واأ������س�����اف: 

Zwipe اأول نظام بيومرتي ب�سيليكون احادي يف 
العامل على البطاقة التي تقّدم مل�سّنعي البطاقات 

 Zwipe Pay على م�ستوى العامل، وخ�سو�سا

One، كما اأعلن الرئي�س التنفيذي لل�سركة على 
https://zwipe.com/   : التايل  الرابط 

news/zwipe-releases-public-

 demo-of-zwipe-pay-one، First
 Public demo of Zwipe Pay

ONE on Vimeo
ي��ت��م��ت��ع رم�����زي ال�������س���ب���وري ب���خ���ربة يف جم��ال 

ت��وىّل خللها  عاما   26 على  تزيد  الدفع  خدمات 

منا�سب ق��ي��ادي��ة يف ب��ن��وك رائ����دة يف ال��ك��وي��ت، ثم 

كمدير عام اإقليمي ملنطقة امل�سرق العربي يف �سركة 

وجنح   ،areeba ل�سركة  جت���اري  وم��دي��ر  ف��ي��زا، 

خلل تلك الفرتة يف اإطلق الكثري من اخلدمات 

التلم�سية  امل��دف��وع��ات غ��ري  امل��ال��ي��ة، م��ن �سمنها 

2008 اختارته  الهاتف املحمول. ويف عام  وتقنيات 

املنظمة االآ�سيوية للم�سرفيني �سمن “اأكرث القادة 

اخلدمات  قطاع  يف  الواعدين  اخلم�سني  ال�سباب 

الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  ملنطقة  واملالية  امل�سرفية 

ومنطقة ال�سرق االأو�سط«. 

األردن وايطاليا توقعان حزمة مساعدات انمائية بقيمة 235 مليون يورو

تعاون بين أورنج األردن ولومينوس شمال ستارت إلنشاء مختبر التصنيع الرقمي

المالية: ارتفاع تحصيالت االيردات المحلية 315 مليونا خالل الربع األول

محكمة التمييز تقبل إعسار شركة 
مصانع االسمنت األردنية

أسعار الذهب ترتفع 40 قرشًا بالسوق المحلية

   Zwipe  رمزي الصبوري مديرا عاما لشركة
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اخلمي�س   27 / 5/ 2021 

االقت�صادي



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة جبل الرز 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  اللكرتوين    للت�سويق 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )46454( بتاريخ  2017/1/31  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/12/17  

املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيدة 

نور جميل عالونة  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سارع ماجد املجايل– عمارة 3 - هاتف 0795586662

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وعلي  احمد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

احلالق  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2017/1/18 بتاريخ   )  115944(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200165684(

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 دينا وائل دروي�ش ابو �سنفه

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة مو�سى ابو �سنفه و�سريكته

بتاريخ   )117740( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2018/1/17

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 2021/5/26

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

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة هيثم العويدي و�سريكه وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )17616( بتاريخ 

2013/11/26  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : هيثم العويدي و�سريكه

اإىل �سركة : حممد �سيهود و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

فقدان جواز سفر

�سليمان  ع�سام  حم��م��ود  ان���ا   اأع��ل��ن 

فقدان  عن  اجلن�سية  م�سري  حممد 

جمهورية  من  ال�سادر  �سفري  جواز 

م�سر العربية والذي اأجهل رقمه

ي�سلمه  اأن  يجده  من  على  متمنيا     

لأقرب مركز امني اأو الت�سال 

 على رقم الهاتف   0772650659 

وله جزيل ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200152959(

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

رامي �سيف الدين عبد اجلبار الربغوثي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة مو�سى علي ورامي الربغوثي

بتاريخ   )113409( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2016/3/6

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 2021/5/26

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

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة �سالمه 

ومرزوق ابو �سبيتان وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية 

  2006/2/12 بتاريخ   )79306( الرقم  حتت  ب�سيطة 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

ابو  وم��رزوق  �سالمه   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

�سبيتان

اإىل �سركة : مرزوق و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156220(

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 عقاب حممد عطاهلل القي�سي و�سركاه  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )114607( بتاريخ 2016/9/5  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/26 

القي�سيى   /ال�سيدة  عقاب حممد عطاهلل  ال�سيد  تعيني  وقد مت 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الطفيلة - العي�ش 

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ال�سماء  ق��ان��ون  م��ن  )8/ج(  امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل ال�سماء 

باأن  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 

ال�سم التجاري

لدينا  وامل�سجل   ) التنظيف  خلدمات  الذهبي  احللم   (

يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )214448( با�سم 

ملكية  نقل  عليه  جرى   ) كلوب   احمد  �سالح  احمد   (

لي�سبح با�سم ) امينه رجب حممد الفاعوري ( وتعترب 

عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا 

العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200047360(

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  واخوانه   حرت  �سامل  عبد  �سامل  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1995/1/25 حتت الرقم )38834( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/26 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبد الهادي ع�سام عبد الهادي 

بني هاين  م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ت���الع ال��ع��ل��ي  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان 

0796448644

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
الرقم الوطني للمنشأة : )200005967(

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 رزق بطاينة و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2004/7/25 حتت الرقم )72128( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/24 

البطاينة   فندي  فار�ش  طارق  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : �ساحية اليا�سمني – ت: 0795996468

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�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

للت�سويق اللكرتوين  ذ.م.م   اأرجو من دائني �سركة  جبل الرز 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 46454 ( 

بتاريخ ) 2017/1/31(

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 : نور جميل طاهر عالونه

 – املجايل  ماجد  – �سارع  العلي  – تالع  عمان   : امل�سفي  عنوان 

عمارة 3

�ش.ب ) 1615 ( الرمز الربيدي )11953(

خلوي )0795586662 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

ال�سناعة والتجارة باأن �سركة �سو�سن قاقي�ش و�سركاها  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة   حتت الرقم  

لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2007/1/28 بتاريخ   )  12753  (

�سفتها من �سركة تو�سية ب�سيطة اىل �سركة ت�سامن وتغري ا�سم 

ال�سركة اىل ال�سويدان والنمري .

يرجى ممن له اعرتا�ش على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 2021/39 ( نظام تتبع املركبات 

( بالعدد )2( وكما يلي :  Load Balancer( و�سراء )( بالعدد )1500 AVL UNITS (

2021/6/28م  املوافق   ) الثنني   ( ليوم  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  موعد  اخر 

وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2021/6/29م 

ول تقبل بعد هذا املوعد على ان يتم تقدمي عر�ش فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  

عن العر�ش املايل ولن ينظر باأي عر�ش من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ش ( / 

ادارة امل�سرتيات / امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط 

واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ش من ال�سركة للمندوب .

 / )  www.psd.gov.jo ( موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت

ادارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ش النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 2021/36 ( حتديث وتطوير 

اجهزة ال�سبكات ل�سبكة النرتنت المن العام / املرحلة الوىل  وكما يلي :

2021/6/28م  املوافق   ) الثنني   ( ليوم  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  موعد  اخر 

وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2021/6/29م 

ول تقبل بعد هذا املوعد على ان يتم تقدمي عر�ش فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  

عن العر�ش املايل ولن ينظر باأي عر�ش من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ش ( / 

ادارة امل�سرتيات / امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط 

واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ش من ال�سركة للمندوب .

 / )  www.psd.gov.jo ( موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت

ادارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ش النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

اعالن 
بمقضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته

 ( رقم  الزراعية  الوحدة  قيمة  تقدير  جدول  تاريخه  من  يوما  ع�سر  خم�سة  وملدة  للعموم  يعلن 

317( 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 يعرت�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 املعرت�ش 

( من  21/و   ( املادة  باأحكام  التقدير عماًل  كاأمانة لالعرتا�ش على  ( دينارا  مبلغ ) خم�سة ع�سر 

القانون املذكور.

رئي�ش جلنة تقدير الرا�سي

املهند�ش �سامر حممد الدويري

اخلمي�ش   27/ 5 / 2021



الدويل
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ال�صهيوين  الهجوم  ع��ن  وحت��دث��ت  اإال  ال��ع��امل  يف  مو�صوعية  اإع���ام  و�صيلة  َت��ب��َق  مل   

هرتزل  جي�ش  وا�صتياء   ،”1948 و”عرب  وغ��زة  القد�ش  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  على 

وجماعات امل�صتوطنني املُدججني بال�صاح على مفاتيح امل�صجد االأق�صى يف القد�ش. 

من  جهة  اأي��ة  تتمكن  مل  ولهذا،  دينًيا.  وقًفا  االأق�صى  مفاتيح  كانت  التاريخ  ط��وال   

على  ال�صهيونية  اليد  و�صع  مت  كيف  اأعيننا  ب��اأم  اليوم  ن�صاهد  لكننا  عليها،  اال�صتياء 

اأ�صلحة االإبادة اجلماعية للم�صلمني الفل�صطينيني يف القد�ش،  تلك املفاتيح، م�صتخدمة 

ال�صلميني منهم.  املتظاهرين  والبط�ش بحق 

 املوقف العاملي عموًما ما زال خجواًل مبا يتعلق باالأق�صى وفل�صطني. مل اأقراأ ومل اأَر 

يف اأية �صحف ووكاالت اأنباء اأن زعماء ما طالبوا �صلطات ال�صهيونية مبا�صرًة وبعانية 

مفاتيحه  وُح��را���ش  امل�صجد  على  القائمني  واح��رام  الأهلها،  املفاتيح  ه��ذه  ب��اإع��ادة  وق��وة 

واأمنه. 

بعملية  املن�صرم  م��اي��و/اأي��ار   11 ي��وم  )االأق�����ص��ى(  مفاتيح  ال�صهيوين  الكيان  ���ص��ادر   

بقوات  امل�صجد  اقتحام  املختلفة، وتزامن معها  للدرا�صات  بعيد وفًقا  اأمد  خمططة منذ 

االحتال ب�صورة وقحة وهمجية وال اإن�صانية ومفاجئة، ورف�صت ال�صلطات اال�صتعمارية 

ال�صماح لاأطقم الطبية باإخاء اجلرحى من موقع امل�صجد الذين بلغ عددهم اأكرث من 

يف  االحتال  ق��وات  مع  املواجهات  خال  للغاية،  خطرية  ح��االت   4 بينهم  مواطًنا،   215

)االأق�صى( وحميط البلدة القدمية، ويف اأعقاب ذلك، ولاأ�صف، اأعلنت مديرية االأوقاف 

“فقدانها ال�صيطرة على امل�صجد االأق�صى ب�صكل كامل”،  االإ�صامية يف القد�ش املحتلة، 

القد�ش خال موؤمتر �صحفي،  وامل�صيحية يف  االإ�صامية  للهيئة  اأعقب ذلك ت�صريحات 

فت اإجراءات االحتال بالباطلة ومتثل اعتداًء �صارخاً على امل�صجد االأق�صى.  و�صَ

قبة  م�صجد  لتفتي�ش  اإ�صافة  املغلقة،  والغرف  االآبار  جميع  اأقفال  تك�صري  مت  كذلك،   

الق�ش  معدات  حتمل  خا�صة  �صيارات  هاجمت  الليل  �صاعات  وخال  م��رات،   5 ال�صخرة 

واملداهمة امل�صجد وفعلت فيه اأفاعيلها دون وجود �صهود فل�صطينيني اأو اأجانب، ووا�صلت 

�صرطة وجي�ش االحتال تفتي�ش املكاتب وال�صطو على املرافق يف )االأق�صى(، اإىل جانب 

م�صادرتها مفاتيح عدد من بوابات االأق�صى وهي )املغاربة، املجل�ش، و االأ�صباط(.

� القد�ش يف االأيديولوجية العاملية لل�صهيونية وفقا للمراجع املتوافرة:

“اإذا ح�صلنا على مدينة  اإ�صرائيل” بخم�صني عاماً:  “دولة  � �صرح هرتزل قبل قيام 

القد�ش وكنت ال اأزال حياً وقادراً على القيام باأي عمل، ف�صاأزيل كل �صيء لي�ش مقد�صاً 

لدى اليهود فيها، و�صاأحرق جميع االآثار التي مرت عليها قرون”. ومل يتوقف هرتزل 

باإن�صاء  االأفكار  هذه  تنفيذ  على  عمل  بل  التو�صعي،  االإمربيايل  الفكري  التنظري  عند 

1902، وكتب، “اإننا مع�صر اليهود نلعب دوراً مهماً يف  جامعة يهودية يف القد�ش يف عام 

احلياة اجلامعية يف جميع اأنحاء العامل، واالأ�صاتذة اليهود ميلوؤون جامعات البلدان... 

-637 فل�صطني،  )وث��ائ��ق  القد�ش”،  يف  يهودية  جامعة  نقيم  اأن  ن�صتطيع  فاإننا  لهذا 

 .)1949

 �صّرح بن غوريون: “ال معنى ِل “اإ�صرائيل” بدون القد�ش، وال معنى للقد�ش بدون 

الهيكل” )عمران، 2009، �ش 50(.

� يف عام 1949 ُنِقلت رفات هرتزل اإىل القد�ش املحتلة، حيث مت دفنه يف اجلبل الذي 

طلقوا عليه ا�صم “جبل هرتزل«.
ُ
اأ

� َن�صرت “وزارة اخلارجية االإ�صرائيلية” على موقعها يف االإنرنت: “ال�صهيونية هي 

اأيديولوجية متثل التطلع امل�صتمر لليهود يف اأنحاء العامل اإىل ا�صرداد وطنهم القومي 

التاريخي – �صهيون، اأر�ش اإ�صرائيل«!

� اأ�صدرت “بلدية القد�ش” ال�صهيونية )اخلطة املحلية لعام 2000 حتى عام 2020(، 

فروع  يف  املخت�صني  من  وفنياً  وقانونياً  وخبرياً  مهند�صاً   91 اإعدادها  يف  �صارك  والتي 

ال�صفة  عليها  �صبغ  م��ا  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال����وزارات  ع��ن  ومم��ث��ل��ون  املختلفة،  التخطيط 

 ،2010 القد�ش،  يلي: )حوليات  كما  النتائج يف هذه اخلطة  اأهم  وقد جاءت  الر�صمية. 

�ش 59(:-

والهيمنة  ال�صيادة  حت��ت  وال��غ��رب��ي  ال�صرقي  ب�صطريها  القد�ش  مدينة  توحيد   -1

االإ�صرائيلية.

و%30  يهوداً   %70 اإىل  ي�صل  القد�ش حتى  االإ�صرائيلي يف  ال�صكاين  الوجود  زيادة   -2

عرباً.

كعا�صمة  املدينة  يف  والتطوير  التغيري  عمليات  يف  لا�صتمرار  �صامل  اإطار  خلق   -3

الإ�صرائيل ومركز للحكم فيها.

اأثري  كموقع  املقد�صة  للمدينة  والتاريخية  واحل�صارية  الثقافية  املعامل  تغيري   -4

وموروث ح�صاري ثقايف يهودي فقط.

“دولة  ع��ا���ص��م��ة  ه��ي  ب��رم��ت��ه��ا  ال��ق��د���ش  ب���اأن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  الكني�صت  ق��ان��ون  َي��ع��ت��رب   

اإ�صرائيل”، وهي املقر الرئي�صي للكني�صت واحلكومة واملحكمة العليا، وقد اأكد الكني�صت 

 ،2001 1990، وباأن القد�ش لن تكون مو�صوعاً للتفاو�ش )خطيب،  القرار نف�صه يف عام 

�ش 25(، فاأين نحن؟

األكاديمي مروان سوداح

لُنحرر األقصى ومفاتيح 
الَمسجد األقصى  االنباط-وكاالت

افتتاحيا  م��ق��اال  ال��غ��اردي��ان  �صحيفة  ن�����ص��رت 

ب���ع���ن���وان: اإرث ج�����ورج ف��ل��وي��د: ت��غ��ي��ري ال��ق��ل��وب 

والعقول ، مبنا�صبة ذك��رى م��رور عام على مقتل 

الرجل االأ�صود على يد ال�صرطة يف مينيابولي�ش 

يف  احتجاجات  اإىل  اأدى  مما  املتحدة،  بالواليات 

جميع اأنحاء العامل ب�صاأن عدم امل�صاواة العرقية

وت�صري ال�صحيفة اإىل اأن موت فلويد على يد 

اأدي��ن ال�صرطي  �صرطي اأبي�ش غري اأمريكا. فقد 

الذي قتله، على غري العادة بارتكاب جرمية قتل

وتذكر باأنه يف غ�صون اأ�صهر، متت اإزالة مئات 

الرموز الكونفدرالية اأو نقلها اأو اإعادة ت�صميتها. 

ووعد الرئي�ش جو بايدن باإنهاء ثقافة العن�صرية 

املنهجية

وتقارن الغارديان كيفية تعامل بريطانيا مع 

ق�صية العرق، وتقول اإنه على النقي�ش من ذلك، 

اإىل  خمجل  ب�صكل  بريطانيا  يف  احلكومة  �صعت 

�صيطنة ق�صية العدالة العرقية لتحقيق مكا�صب 

�صيا�صية

املناه�صة  امل�صريات  من  املئات  بخروج  وتذكر 

للعن�صرية، يف البلدات ال�صغرية واملدن الكبرية، 

متثال  وباإ�صقاط  املا�صي.  ال�صيف  بريطانيا  يف 

الإدوارد كول�صتون، تاجر رقيق من القرن ال�صابع 

ع�صر يف بري�صتول

ر�صالة  ن�صر  بعد  اأن���ه  اإىل  ال�صحيفة  وت�صري 

غري   ، فوي�ش  ذا  ج��ري��دة  يف  اأ�صمعك  اأن���ا  بعنوان 

بوري�ش جون�صون م�صلكه. وقال يف تغريدة اإن اإزالة 

مع   ، تاريخنا  ب�صاأن  الكذب  ك��ان هدفه  التماثيل 

تركيزه على ق�صية كتابة الغرافيتي على قاعدة 

متثال لوين�صتون ت�صر�صل يف و�صتمن�صر

واعتربت ال�صحيفة اأن جون�صون اأراد ا�صتغال 

اأ���ص��وات اجل��دار  العن�صرية لربح ع��دد قليل من 

التي  املناطق  اإىل  ي�صري  وه��و م�صطلح   ، االأحمر 

متيل اإىل الوالء حلزب العمال يف بريطانيا. واأنه 

بدال من اإج��راء نقا�ش حول العرق بريطانيا هي 

يف اأم�ش احلاجة اإليه، قرر رئي�ش الوزراء اأن يقوم 

باإ�صكات كل من يحاول اإجراء هذا النقا�ش

وت��ق��ول ال��غ��اردي��ان اإن����ه يف ال���والي���ات املتحدة 

يوجد نوع من قبول فكرة اأن العن�صرية هي اآفة 

منت�صرة يجب معاجلتها. واعتربت اأنه يجب على 

الكونغر�ش مترير قانون جورج فلويد للعدالة يف 

كحماية  املوؤهلة  احل�صانة  يلغي  ال��ذي  ال�صرطة، 

قانونية الأفراد ال�صرطة العن�صريني

واأكدت ال�صحيفة نقا عن موؤ�ص�صة ت�صاريتي 

ان��ك��وي�����ص��ت اأن����ه مل ت��ت��م اإدان������ة ���ص��اب��ط واح����د يف 

القتل  اأو  قتل  جرمية  بارتكاب  ووي��ل��ز،  اإجن��ل��را 

العمد بعد وفاة اأي متهم يف احلجز، اأو بعد تعامله 

مع ال�صرطة، منذ عام 1990

ال�صلطة  اأّن من ميار�ش  ال��غ��اردي��ان  واع��ت��ربت 

رّوج  ج��ون�����ص��ون  اإن  وق��ال��ت   . م�صائل  ال�صيا�صية 

للعن�صرية ك�صحفي، لكنه قال اإنه لن يفعل ذلك 

االآن بعد اأن اأ�صبح رئي�صا للوزراء

واعتربت اأنه يحاول احتواء الغ�صب العام من 

العن�صرية من خال �صن اإجراءات متهد الطريق 

اأثناء  اجلماعية  االعتقاالت  ال�صتخدام  لل�صرطة 

االحتجاجات كتكتيك لل�صيطرة على احل�صود

اأن��ه ثمة تكتيكات مماثلة يف قوانني  واأ�صافت 

مقرحة يف الواليات االأمريكية امل�صممة خلمد 

ال��ت�����ص��وي��ت ال���دمي���ق���راط���ي، وال���ت���اأك���د م���ن ع��دم 

الفوز يف  اأي �صخ�ش غري اجلمهوري من  متكن 

االنتخابات 

االنباط-وكاالت

رفيعة  وع�صكرّيٍة  اأمنّيٍة  م�صادر  عن  نقًا 

ال�صوؤون  حُم��لِّ��ل  ك�صف  اأب��ي��ب،  ت��ل  يف  املُ�صتوى 

ال��ع��ربّي��ة،  )ه��اآرت�����ش(  �صحيفة  يف  الع�صكرّية 

اليوم االأربعاء، ك�صف النقاب عن اأّن اإن القذائف 

ال�صاروخية التي اأطلقتها حركة حما�ش خال 

غّزة  قطاع  على  االأخ��ري  االإ�صرائيلّي  العدوان 

باجتاه عمق الدولة العربّية، هي دليل قاِطع 

على جناح �صناعة ال�صواريخ املحلّية يف غّزة، 

على حّد تعبري امل�صادر

اإط��اق النار  اأّن حجم  ويف التفا�صيل ج��اء 

من قطاع غ��ّزة باجتاه العمق االإ�صرائيلّي هو 

اإجن����از حل��رك��ة ح��م��ا���ش، ال��ت��ي ق��ام��ت بتطوير 

ذات  منتجاٍت  على  تعتِمد  ���ص��واري��خ  م�صانع 

ا�صتخداٍم ُمزدوٍج مثل االأنابيب ل�صناعة البناء، 

اأّن  ذاتها  امل�صادر  اأّك��دت  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�صافة 

حما�ش جنحت يف اإنتاج �صواريخ بعيدة املدى 

مثل التي �صقطت يف وادي عربة، اأْي على ُبعد 

امل�صافة االأط��ول  250 كيلومًرا، وه��ي  ح��وايل 

التي ت�صرب فيها �صواريخ حما�ش، الفتًة اإىل 

اأّن احلركة عملت على حت�صني م�صتوى الدقة، 

وف���ق م��ا ق��ال��ت��ه امل�����ص��ادر للخبري ال��ع�����ص��ك��رّي، 

عامو�ش هارئيل

وح����ول امل���زاع���م االإ���ص��رائ��ي��ل��ّي��ة ب�����اأّن جي�ش 

ق��ادة من حما�ش، من  ق��ام باغتيال  االحتال 

امل�صوؤولني الكبار عن اإنتاج واإطاق ال�صواريخ 

امل�صادر  فقالت  العربّية،  الدولة  عمق  باجتاه 

دة املتواجدة  ذاتها، فاإّنه بح�صب املعلومات املوؤكَّ

ل��دى اجل��ان��ب االإ���ص��رائ��ي��ل��ّي، ف���اإّن احل��رك��ة ما 

زال���ت مت��ل��ك ال��ك��ث��ري-ال��ك��ث��ري م��ن املهند�صني 

يف قطاع غ��ّزة، وال��ذي��ن با�صروا مب��لء الفراغ، 

والعمل على ت�صنيع ال�صواريخ، الفتًة اإىل اأّنه 

من غري املعقول، اأْن تتنازل حركة حما�ش عن 

برنامج �صناعة ال�صواريخ املحلّية يف القطاع، 

اإْذ اأّنه بح�صب اإقرار امل�صادر االأمنّية ل�صحيفة 

)ه��اآرت�����ش( ال��ي��وم االأرب���ع���اء، ف����اإّن ال�����ص��واري��خ 

وال���ق���ذائ���ف جن��ح��وا جن���اًح���ا ب���اِه���ًرا يف اإذالل 

اإ�صرائيل والتفّوق عليها، وفق ما قالت امل�صادر

ُع��اوًة على ذل��ك، ���ص��ّدّدت امل�صادر على اأّن��ه 

ف��اإّن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ّي  الع�صكرّي  ال��ن��اِط��ق  بح�صب 

االأخري  العدوان  اأطلقت خال  حركة حما�ش 

اأكرث من اأربعة اآالف �صاروخ باجتاه عمق كيان 

والقذائف  ال�صواريخ  برنامج  واأّن  االحتال، 

االنتفا�صة  خ��ال  غ���ّزة  قطاع  يف  ب���داأ  املحلّية 

الثانية، وحتديًدا يف العام 2001، حيث اأطِلقت 

يف ذلك العام اأّول قذيفة من قطاع غّزة �صوب 

جنوب دولة االحتال، كما قالت

ُع��اوة على ما ُذِك��ر اأع��اه، ك�صفت امل�صادر 

اإ�صرائيل  يف  االأم��ن��ّي��ة  املوؤ�ص�صة  اأّن  ع��ن  ذات��ه��ا 

اإنتاج  على  ل��ق��درة حركة حما�ش  امل��دي��ح  تكيل 

ال�صواريخ والقذائف يف الظروف التي يعي�صها 

دون  تعمل  احلركة  اأّن  اإىل  غ��ّزة، الفتًة  قطاع 

كلٍل اأْو ملٍل على تطوير قدراتها ال�صاروخّية، 

القوى  التكافوؤ يف ميزان  ع��دم  ف��اإّن  وبالتايل، 

بني حما�ش وكيان االحتال مل يبَق كما كان يف 

ال�صاِبق، وذلك نتيجة �صناعة ال�صواريخ

وم����ن االأه���م���ّي���ة مب���ك���ان االإ�����ص����ارة يف ه��ذه 

)كالكالي�صت(  �صحيفة  اأّن  اإىل  ال��ُع��ج��ال��ة 

ل�صحيفة  ال��ت��اِب��ع��ة  ال��ع��ربّي��ة-االق��ت�����ص��ادّي��ة، 

)ي��دي��ع��وت اأح����رون����وت(، ن�����ص��رت ت��ق��ري��ًرا عن 

االأ�����ص����رار امل��ب��ا���ص��رة ال��ت��ي حل��ق��ت مب���ا �صّمته 

ة يف امل�صتوطنات جراء  االأماك املدنية اخَلا�صَّ

املواجهات بني الفل�صطينيني من جهة و�صرطة 

اإ�صافة  اأخ��رى،  وامل�صتوطنني من جهة  العدّو 

الأ�صرار ال�صواريخ التي اأطلقتها املقاومة من 

قطاع غزة

قولها  م�����ص��ادره��ا  ع��ن  ال�صحيفة  ون��ق��ل��ت 

اإّنه يف حني و�صلت قيمة التعوي�صات املُقّدمة 

املبا�صرة  اخلا�صة  املمتلكات  اأ���ص��رار  لتعوي�ش 

دوالر  مليون   61.43 نحو  اإىل   ،2014 العام  يف 

اإىل  الرقم  املُتّوقع و�صول   فاإّنه من  اأمريكّي، 

92.14 مليون دوالر اأمريكّي، على حّد قولها

االنباط-وكاالت

االأح�����م�����ر  “الهال  ج���م���ع���ي���ة  ق�����ال�����ت 

ال����ق����وات  اإن  االأرب�������ع�������اء،  الفل�صطيني”، 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة اأط��ل��ق��ت ق��ن��اب��ل ال��غ��از امل�صيل 

للدموع ب�صكل مبا�صر على مقرها يف مدينة 

طوبا�ش �صمايل ال�صفة الغربية

واأ�صافت اجلمعية يف بيان �صحفي تلقت 

االأنا�صول ن�صخة منه، اإن اال�صتهداف “ت�صبب 

املقر  العاملة يف  ع��دد من طواقمها  باإ�صابة 

بحاالت اختناق جراء ا�صتن�صاق الغاز”

“ت�صبب  اال����ص���ت���ه���داف  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

با�صتعال النار يف �صاحة املقر”

و�صدد البيان على اأن احلادثة متثل “خرقا 

وا���ص��ح��ا ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل االإن�����ص��اين ال��ذي 

ي��وج��ب مب��وج��ب��ه ح��م��اي��ة ال��ط��واق��م الطبية 

واملباين اخلا�صة بها”

اأن م���ا ح����دث هو  واع����ت����ربت اجل��م��ع��ي��ة، 

“عقاب الأفراد اجلمعية على دورهم البطويل 
البارز يف القيام بواجباتهم جتاه اأبناء �صعبهم 

والت�صدي لاحتال”

اجلهات  م��ن  تعقيب  اأي  بعد  ي�صدر  ومل 

االإ�صرائيلية حول احلادثة

اقتحمت  قد  االإ�صرائيلية  القوات  وكانت 

م��دي��ن��ة ط��وب��ا���ش، ح��ي��ث ان��دل��ع��ت م��واج��ه��ات 

م��ع ع�����ص��رات ال�����ص��ب��ان، ا���ص��ت��خ��دم��ت خالها 

ال��ر���ص��ا���ش امل��ط��اط��ي وق��ن��اب��ل ال��غ��از امل�صيل 

للدموع، بح�صب �صهود عيان

املواجهات  اإن  ال�صهود لاأنا�صول،  واأو�صح 

ان��دل��ع��ت يف اأح���ي���اء ب��ع��ي��دة ع��ن م��ق��ر جمعية 

الهال االأحمر

تفجرت  املا�صي،  اأبريل/ني�صان   13 ومنذ 

االأو�صاع يف كافة االأرا�صي الفل�صطينية جراء 

اعتداءات “وح�صية” ترتكبها �صرطة اإ�صرائيل 

وم�صتوطنوها بامل�صجد االأق�صى وحي “ال�صيخ 

جراح” بالقد�ش يف حماولة الإخاء 12 منزال 

فل�صطينًيا وت�صليمها مل�صتوطنني

واأ�صفر العدوان االإ�صرائيلي على االأرا�صي 

الفل�صطينية عن 287 �صهيًدا بينهم 69 طفا 

اأك����رث من  ب��ج��ان��ب  م�����ص��ن��ا،  ���ص��ي��دة و17  و40 

“�صديدة  اإ�صاباتهم   90 بينهم  م�صاب   8900

اخلطورة

االنباط-وكاالت

ت���ويف زوج��ه��ا ب��ع��د ���ص��ن��وات ط��وي��ل��ة قا�صية من 

وا�صت�صهد  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�����ص��ج��ون  االع��ت��ق��ال يف 

 4 امل��وؤب��د  بال�صجن  عليه  حمكوم  و�صقيقه  جنلها، 

م��رات، وه��دم االح��ت��ال منزلها بعد اأن اقتحمته 

قواته ع�صرات امل��رات، اإال اأنها ما زال��ت قوية تزرع 

يف اأحفادها حب االأر�ش وعدم التنازل عن ذرة من 

تراب فل�صطني

هذا جزء ب�صيط من حكاية امل��راأة الفل�صطينية 

�صهري الربغوثي )57 عاما( املعروفة ب� اأم عا�صف 

يف بلدتها كوبر ، اإىل ال�صمال من مدينة رام اهلل، 

تقارع  التي عا�صت حياتها  الغربية،  ال�صفة  و�صط 

االحتال االإ�صرائيلي

** احلكاية من البداية

ملرا�صل  عا�صف  اأم  ترويها  التي  احلكاية  اأ�صل 

الراحل  بزوجها  ارتبطت  عندما  يعود  االأنا�صول، 

عمر الربغوثي، الذي يعد اأحد اأبرز قيادات حركة 

حما�ش يف ال�صفة الغربية املحتلة

وتقول اأم عا�صف: عندما تزوجت عمر تعاهدنا 

اأن ن�صد اأزر بع�صنا طوال احلياة، حيث اأخربين اأنه 

ي�صري يف طريق مقاومة االحتال، وحياته مليئة 

باملفاجاآت، من اعتقال وحتى �صهادة

وت�����ص��ي��ف: ع�����ص��ت م���ع زوج�����ي ع��م��ر 12 ع��ام��ا 

م��ت��ف��رق��ة ف��ي��م��ا اأم�����ص��ى ب��ق��ي��ة ح��ي��ات��ه معتقا يف 

ال�صجون االإ�صرائيلية

واعتقلت اإ�صرائيل، عمر الربغوثي اأول مرة عام 

بتهمة  احلياة،  مدى  بال�صجن  عليه  وُحكم   ،1978

م�صاركته يف قتل م�صتوطن

ل��ك��ن��ه خ����رج م���ن ال�����ص��ج��ن، يف ���ص��ف��ق��ة ت��ب��ادل 

 ، العامة  القيادة   � ال�صعبية  لاأ�صرى، بني اجلبهة 

واإ�صرائيل يف 1985

وت��ع��ر���ش ال��ربغ��وث��ي، ل��اع��ت��ق��ال ع���دة م��رات 

ال�صجون  30 عاما يف  الحقا، وق�صى ما جمموعه 

اآذار  مار�ش/  يف  اعتقال  اآخ��ر  وكانت  االإ�صرائيلية، 

2020، واأفرج عنه يف يناير/كانون الثاين املا�صي

وت����ويف ال���ربغ���وث���ي يف م���ار����ش امل���ا����ص���ي، ج���راء 

اإ�صابته بفريو�ش كورونا وتقول عنه زوجته: كان 

اأبو عا�صف ملهما موؤثرا ي�صاعد ال�صغري والكبري 

ومت�صك  املنا�صب،  ورف�ش  النا�ش،  م�صاكل  ويحل 

مبقاومة االحتال وت�صيف: عا�ش جماهدا حتى 

اأم عا�صف �صهرت على  يف مر�صه ** حياة قا�صية 

تربية 4 ذكور و3 بنات، وزرعت فيهم رغم ال�صعاب 

حب املقاومة واالأر����ش وع��زة النف�ش مرت �صنوات 

منا�صبات  وم���رت  معنا،  عمر  وج���ود  دون  ع�صيبة 

عديدة دونه، لكن ع�صنا هذه ال�صنوات على االأمل، 

وكان اهلل يلهمنا ال�صرب ، تكمل املراأة الفل�صطينية

واعتقال زوجها مل يكن الهم الوحيد يف حياة 

اأم عا�صف، فهي مل تعد تعرف عدد مرات اقتحام 

قوات االحتال ملنزلها، كما اأنها تعر�صت لاعتقال 

و�صالح،  عا�صم  جنليها  تنفيذ  عقب   ،2018 ع��ام 

ق��رب مدينة  ن��ار على م�صتوطنني  اإط���اق  عملية 

رام اهلل وقتل اجلي�ش االإ�صرائيلي جنلها �صالح يف 

اعتقل عا�صم  2018، فيما  االأول  كانون  دي�صمرب/ 

املوؤبد  بال�صجن  عليه  وحكم   ،2019 يناير  مطلع 

اأربع مرات وت�صري اأم عا�صف اإىل حفيدها عمر )17 

عاما( الذي يحمل ا�صم زوجها، قائلة كلهم تربوا 

على حب الوطن هلل احلمد قدمنا ال�صهيد واالأ�صري 

هدمت  �صقيقه،  واعتقال  جنلها  ا�صت�صهاد  وعقب 

ال�صلطات االإ�صرائيلية منزليهما، وتقول اأم عا�صف 

واهلل مل نتاأثر بذلك، املال يعو�ش، وفداء لهم

وت�صيف: يهدمون احلجارة لكنهم لن يهدموا 

عزميتنا ** ف�صول من التحقيق وحتكي اأم عا�صف 

التي  االإ�صرائيلي  امل��ي��داين  التحقيق  م��ن  ف�صوال 

عا�صتها اأكرث من مرة خال �صنوات حياتها

القوات  اقتحمت  �صالح  اغتيال  عقب  وتقول: 

ال�صباط  اأح���د  معي  وحقق  م��ن��زيل،  االإ�صرائيلية 

ق���ائ���ا: ق��ت��ل��ن��ا ���ص��ال��ح، ف��اأج��ب��ت��ه: اأن���ت���م ���ص��ب��ب يف 

وفاته، عمره انتهى وارتقى �صهيدا باأمر اهلل، ولو 

خ��ريمت��وين ب��ني اع��ت��ق��ال��ه وا���ص��ت�����ص��ه��اده الخ��رت 

�صهادته وت�صيف جن ال�صابط، وقال يل: تتمنني 

اأراد  �صهيدا، هو من  اأمت��ن��اه  ل��ه:  قلت  ابنك؟  قتل 

ذل���ك وق���د ن��ال��ه��ا وت��ت��اب��ع: ك��ث��ريا م��ا ك���ان كامي 

يغ�صب ال�صباط، مل اأ�صعر باأية خماوف، هلل احلمد 

ن��زع م��ن ���ص��دري اخل��وف وال��ره��ب��ة، حتى يف كثري 

ب��اخل��وف يف عيون اجلي�ش  اأ�صعر  امل���رات كنت  م��ن 

االإ�صرائيلي خال عمليات اقتحام املنزل

وت��ع��ي�����ش اأم ع��ا���ص��ف ال���ي���وم، م��ع زوج����ة جنلها 

اإنها  ، تقول  الواقع ببلدة كوبر  �صالح، يف منزلها 

لو  وتتمنى  عائلتها،  ق��دم��ت��ه  م��ا  ع��ل��ى  ت��اأ���ص��ف  مل 

اأجنبت ع�صرة كعا�صم و�صالح وعن الدافع تقول: 

لو كل �صيدة وكل رجل جل�ش يف بيته ملا بقي هناك 

�صيء ا�صمه فل�صطني، املقاومة والدفاع عن االأر�ش 

والعر�ش واملقد�صات واجب وطني وديني اأم�صت اأم 

عا�صف حياتها متنقلة بني ال�صجون االإ�صرائيلية، 

ل���زي���ارة زوج��ه��ا ع��م��ر، وجن��ل��ه��ا ع��ا���ص��م، و�صقيقها 

فخري الربغوثي، الذي اعتقل 30 عاما وتخاطب 

الربغوثي ال�صيدات الفل�صطينيات قائلة كل �صيدة 

دون  اهلل  م��ن  م�صطفاة  معتقا،  اأو  �صهيدا  تقدم 

غريها، ال حتزن وال تهن

إرث جورج فلويد: تغيير القلوب والعقول

اإلعالم العبرّي ُيواِصل كشف اإلخفاقات اإلسرائيلّية: مصادر أمنّيٌة رفيعٌة بتل أبيب ُتّقر بنجاح حماس الباِهر في الصواريخ والقذائف

الضفة.. الجيش اإلسرائيلي يستهدف »الهالل األحمر« بقنابل الغاز

 أم عاصف جبل فلسطيني لم تهزه رياح االحتالل

االنباط-وكاالت

اأث������ار ظ���ه���ور االأم������ني ال���ع���ام حل��زب 

خ��ال  ال��ث��اث��اء،  ن�����ص��راهلل  اهلل ح�صن 

م��واق��ع  رواد  ت�����ص��اوؤالت  م��ت��ل��ف��زة،  كلمة 

�صحته،  ح���ول  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 

ح��ي��ث ب����دا م��ن��ه��ك��ا ون��ح��ي��ف��ا وي��ت��ن��ف�����ش 

ب�صعوبة

�صبب  ك����ان  اإن  ن��ا���ص��ط��ون  وت�������ص���اءل 

���ص��ع��ال ن�������ص���راهلل وظ���ه���وره م��ن��ه��ك��ا يف 

املتلفزة يعود الإ�صابته بفريو�ش  كلمته 

كورونا

وكان ن�صراهلل قد اأكد اأنه عانى من 

���ص��ع��ال ���ص��دي��د م��ن��ع��ه م��ن ال��ت��ك��ل��م منذ 

كلمته يف عيد  ق��ائ��ا يف  ال��ق��د���ش،  ي��وم 

عدم  عن  اأع��ت��ذر   : والتحرير  املقاومة 

اليوم  القد�ش وحتى  ظهوري منذ يوم 

الأن���ن���ي ك��ن��ت اأع���ن���ي م���ن ���ص��ع��ال ���ص��دي��د 

وكان ي�صعب علي اأن اأتكلم اأو اأخطب

ك������ام ن���������ص����راهلل دف������ع ع��������ددا م��ن 

ب��ال�����ص��ف��اء  ل���ه  ال����دع����اء  اإىل  امل���غ���ردي���ن 

وال�صحة

م��ن ج��ه��ت��ه، ط��م��اأن جن��ل ن�����ص��راهلل، 

ج���������واد، ع�����رب ح�������ص���اب���ه ع����ل����ى ت���وي���ر 

اأنه  املتابعني على �صحة والده، موؤكدا 

يعاين من احل�صا�صية

 صحة نصراهلل تثير تساؤالت 
الناشطين ونجله يكشف مرضه
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االنباط-وكاالت

و�أهلية  �سن م�سئولون يف موؤ�س�سات حقوقية 

يف غزة هجوًما الذًع��ا على مدير عمليات وكالة 

غوث وت�سغيل �لالجئني �لفل�سطينيني “�أونرو�” 

له  ت�سريحات  يف  �أ���س��اء  �ل���ذي  �سمايل،  ماتيا�س 

�ل���ع���دو�ن �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي �الأخ�����ر، وب��رر  ل�سحايا 

�لغار�ت على قطاع غزة

ود�ن������ت ك���ل م���ن ���س��ب��ك��ة �مل��ن��ظ��م��ات �الأه��ل��ي��ة 

�الإن�سان  حقوق  منظمات  وجمل�س  �لفل�سطينية 

�لفل�سطينية ت�سريحات �سمايل و�عتربتها غر 

م�سبوقة

وكان �سمايل قال يف مقابلة �أجر�ها مع �لقناة 

�لعربية �لثانية ع�سر �إنه: “ال ي�سك يف مدى دقة 

على  �الإ�سر�ئيلي  �جلي�س  ن��ف��ذه  �ل���ذي  �لق�سف 

غ��زة، وي��رى حرفية عالية بطريقة ق�سفه لغزة 

على مد�ر �الأيام �ل� 11 �ملا�سية.”

وذكر �أن “�جلي�س �الإ�سر�ئيلي مل ي�سرب، مع 

�أعياًنا مدنية، ولكن ما كان  بع�س �ال�ستثناء�ت، 

يقلقه هو �لوقع �الأكرث وح�سية لهذه �لغار�ت”

وقال �ملجل�س و�ل�سبكة يف بيان: “لقد جتاهل 

�سمايل متاًما بت�سريحاته �جلر�ئم �لتي �ُرتكبت 

�ل���ع���دو�ن  �أث���ن���اء  �لفل�سطينيني  �مل��دن��ي��ني  ���س��د 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي �الأخ������ر، مب���ا يف ذل���ك �ل��الج��ئ��ني 

�لفل�سطينيني، �لذين ي�سكلون نحو 70% منه”

ي��ديل  �أن  �مل���وؤ����س���ف  “من  �ل���ب���ي���ان  و�أ�����س����اف 

�سمايل، �ل��ذي ي��ر�أ���س و�ح���دة من �أه��م �ملنظمات 

�لدولية �مل�سوؤولة عن حماية و�لدفاع عن حقوق 

ت�سريحات  غ���زة،  يف  �لفل�سطينيني  �ل��الج��ئ��ني 

مي��ج��د ف��ي��ه��ا ب�سكل غ���ر م�����س��ب��وق ب��دق��ة ق���و�ت 

�إ�سر�ئيل  ت�ستمر  وق��ت  يف  �الإ�سر�ئيلي،  �جلي�س 

فيه بارتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم �سد �الإن�سانية 

بحق �ل�سعب �لفل�سطيني”

�أن �سمايل يد�فع عن ت�سرفات  و�سددتا على 

جي�س �الحتالل

ت�����س��ري��ح��ات��ه م�سللة  �أن  �ل��ط��رف��ان  و�ع��ت��رب 

لالنتهاكات  و�سرعية  غ��ط��اء  وت��وف��ر  وخ��ط��رة، 

�خلطرة �لتي ترتكبها قو�ت �الحتالل

بتقدمي  �لوكالة  و�ملجل�س  �ل�سبكة  وطالبت 

�سمايل،  ت�سريحات  م��ن  ملوقفها  ف���وري  تف�سر 

و�العتذ�ر �لعلني للفل�سطينيني �سحايا �لهجوم 

�الإ�سر�ئيلي

رئ��ي�����س �مل��ر���س��د �الأوروم���ت���و����س���ط���ي حل��ق��وق 

�الإن�سان ر�مي عبده قال �إنه “�ملفرت�س �أن متثل 

ت�سريحات �سمايل �لالجئني �لفل�سطينيني، باأن 

تنقل �سدمتهم وخماوفهم وجتريدهم �مل�ستمر 

من حقوقهم

“لقد  “تويرت”:  و�أ�ساف يف تغريدة له على 

�حل��رب  ج��ر�ئ��م  ت�سمية  برف�سك  مت��اًم��ا  ف�سلت 

�الإ�سر�ئيلية �ل�سريحة �سد �أولئك �لذين يجب 

�أن متثلهم، وقد حان �لوقت لتذهب”

�إبر�هيم  �ل�سيا�سي  �لكاتب و�ملحلل  �أكد  بينما 

�ملدهون �أن ت�سريحات �سمايل “جزء من �لعدو�ن 

وال ي�سلح للعب دور �أخر”

وق���ال: “لو ك��ان ه��ن��اك وف���اء ل��دم��اء �سحايا 

�الأخ��ر على غ��زة، فاملدعو  �الإ�سر�ئيلي  �لعدو�ن 

م��ات��ي��ا���س ���س��م��ايل ال ي��ج��ب �أن مي��ك��ث يف موقعه 

دقيقة و�ح���دة، �أو يحلم ب��دخ��ول غ��زة، وك��ل من 

يلتقي �أو يتماهى معه �سريك بو�سف �لعدو�ن �أنه 

دقيق ومل ي�ستهدف �ملدنيني”

االنباط-وكاالت

�إذ� ك��ان��ت �حل���رب على غ��زة ق��د ت��وق��ف��ت، فال 

مي��ك��ن �جل���زم ب���اأن وج���ع �ل��ط��ف��ل ك��ام��ل �أب���و د�ي��ر 

ق��د ال ي�ستمر الآخ���ر �ل��ع��م��ر، وه��و �ل���ذي �خ��ت��ز�ل 

طبيعة “�إ�سر�ئيل” يف �سرخة �أطلقها يف ��ستدعاء 

و��ستح�سار و��ستنكار لغياب و�لده زياد �لذي حتما 

ل��ن ي��ع��ود، فكانت “ال ي��ا ب��وي ال.. ال ي��ا ب��وي ال، 

�أمانة يا بوي ال” �أقوى من كل بروباغند� �لدعاية 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ل��ت��ي ح���اول���ت ت��ربي��ر ����س��ت��ه��د�ف 

�ملدنيني �الآمنني

ال �أحد ي�سعر باقرت�ب حقيقة �ملوت منه، حتى 

كان  �إلهية، كذلك  ه��ذه حكمة  كانت �حل���رب،  لو 

�حل���ال ي��وم �الإث��ن��ني 18 م��اي��و يف م��ن��زل �أب���و د�ي��ر 

غرب مدينة مدينة غزة قبل �أن ترتكب طائر�ت 

�الأم  تعّد  �الإ�سر�ئيلي بحقهم جم��زرة.  �الحتالل 

“�ملجدرة”، و�الأطفال يلعبون يف حو�س �ملنزل �إىل 
حني �إعد�د �لطعام، فيما يف �جلو طيار �إ�سر�ئيلي، 

ث���الث���ة ت��ر���س��ي غ�������روره، �الإن�������س���ان ح���ني يقتله 

و�الأر�س حني يحتلها و�لدمار حني ُيحدثه

���س��اروخ �أط��ل��ق ���س��وب م��ن��زل �لعائلة، ث��م كان 

�لفزع. و�لد كامل ��ست�سهد. ويف روتني تعرفه غزة 

جيد�، ح�سرت �سيار�ت �الإ�سعاف و�الإن��ق��اذ، وبعد 

�نت�سال جثة و�ل��ده، �سعر كامل �أن �حلياة �سرقت 

منه �أغلى ما ميلك، �سنده يف �حلياة وم�سدر قوته 

و�بنهم  و�لديه  �أول فرحة  وه��و  ورفيقه، كيف ال 

�أن  رغ��م  تهدئته  و�ل��دت��ه  ح��اول��ت  بينما  �لوحيد، 

قلبها يعت�سر �أملًا ثم �أخذت توجه حديثها للنا�س: 

“زوجي غلبان و�هلل ما �إله بحاجة، كان حلمنا �إنه 
نعي�س �سو� ونربي �بنا ونفرح فيه”

مل ي��ك��ن ي��ع��ل��م ك��ام��ل �أن ه���روب���ه م���ع و�ل����ده 

وو�لدته، من منزلهم يف �سارع �لوحدة، و�ملجاور 

�أب��و �لعوف �لتي �رتكب بحقها �الحتالل  لعمارة 

جم�����زرة، ل���ن مي��ن��ع �مل����وت م���ن م��الح��ق��ت��ه��م م��رة 

�أخرى عند بيت عمه بجو�ر عيادة �لرمال، و�لتي 

�أما حلظات ما  �أماًنا..  �أكرث  �أنها  كانو� يعتقدون 

قبل �ملجزرة كما ترويها �لعائلة: �خلم�سيني زياد 

�أبو د�ير يرتل �لقر�آن للمرة �الأخ��رة.. �سو�ريخ 

وركام  غبار  �ساكنيه..  على  فينهار  �ملنزل  ت�سرب 

يختلط ب��ال��دم��اء.. زي��اد لن يعود، دم��ه يّلون كل 

جد�ر يف �لبيت

يقول �سقيق �ل�سهيد زي��اد يف حديثه ل� قد�س 

�الإخبارية “ �سقيقي وزوجته و�بنه �لوحيد كامل 

�أن  �عتقدو�  مر�سد،  �لثاين  �سقيقي  ملنزل  هربو� 

�ل�سليب  ب��ج��ان��ب  ك��ون��ه  يق�سفه  ل��ن  �الح���ت���الل 

�الأح��م��ر وع��ي��ادة �ل��رم��ال �ل�سحية، لكن يبدو �أن 

ب��ث��و�ن كانت تنادي  ق��دره��م و�ح���د، قبل �لق�سف 

عليه زوجته لتناول �لطعام فرد عليها ب�س �أخل�س 

�أن  قبل  رح��ل عن �حلياة  لكنه  علّي.  �آيتني �سلو 

يكملهما”

يغلق  �أن  ��ست�سهاده  قبل  �سقيقي  على  �أ���س��رت 

فرد  �لق�سف  تركها جيًد� خوًفا من  �لتي  �سقته 

علّي باأنه يجهز ل�سقة يف �جلنة، ي�سيف �سقيق زياد

ره��ف،  �لطفلة  زي���اد،  �ل�سهيد  �سقيق  �بنة  �أم��ا 

و�لتي �رتقت معه وتركت �ألعابها وف�ساتينها �مللونة 

ور�سوماتها ذكرى وجع الأهلها، فقامو� بجمعها 

من بني �لدمار لالحتفاظ بها ع��ز�ًء وحيد� من 

�لق�سف بدقائق  ق��ب��ل  ك��ان��ت  ف��ق��د  �أث����ر �حل����رب، 

عن  فيها  فيها  تعرب  و�الأل����و�ن  بالري�سة  مت�سك 

�أحالمها وحتى معاناتها، و�آخر ر�سوماتها - تلك 

بدقائق  ت�ست�سهد  �أن  قبل  بري�ستها  �لتي خطتها 

قليلة - كانت عمارة �أبو �لعوف �لتي ق�سفها جي�س 

�الحتالل �الإ�سر�ئيلي على روؤو�س �ساكنيها

يقول �سقيقها حممد، و�لذي كان يجمع باقي 

“خططنا  �أغر��سها، مبا يف ذلك مالب�س �لعيد، 

�الألعاب،  بالعيد ملدينة  �أ�سطحبها  �أن  �أن��ا وره��ف 

�أن  بعد  �ل�سرب  ب��ف��ارغ  �لعيد  تنتظر  ك��ان��ت  فهي 

�سامت 30 يوما من �سهر رم�سان. كنا ن�سجعها 

د�ئما على �ل�سيام ونخربها �أن ت�سرب فبعد ذلك 

�ستفرح بالعيد و�ملالب�س �جلديدة”

للتنزه مرتدية  ره���ف  ت��خ��رج  �أن  وب���دل  ل��ك��ن 

ومل  بالكفن،  خ��رج��ت  �جل��دي��دة،  �لعيد  مالب�س 

ترتك �ل�سو�ريخ �لتي نزلت على روؤو�سها طريًقا 

مل  �ل��ت��ي  عائلتها  حتى  �ل��ف��رح.  نحو  للنجاة  لها 

�أ���س��ي��اء  �ل��ي��وم  ب��ع��د  �ستقتلها  �ل�����س��و�ري��خ،  تقتلها 

�أخرى، لون �حلزن �أقتم من �أن يزول، فمن يعيد 

لهم �سحكات رهف �لتي كانت متالأ عليهم �لبيت 

برب�ءتها وم�ساك�ستها!. لكن رهف لي�ست وحدها 

وحرمتها  طفولتها  “�إ�سر�ئيل”  �غ��ت��ال��ت  م��ن 

ي�سرحون  ك���ان���و�  46 ط��ف��اًل  ����س��ت��ك��م��ال ح��ي��ات��ه��ا، 

وميرحون يف منازلهم مع عو�ئلهم قبل �أن تغدر 

بهم �ل�سو�ريخ �لثقيلة يف �حلرب �الأخرة

االنباط-وكاالت

دعت جلنة �ملتابعة �لعليا لفل�سطينيي �لد�خل، 

يف موؤمتٍر �سحايفٍّ، ُعِقد يف حيفا، �إىل وقٍف فوريٍّ 

حلملة �العتقاالت �ال�ستبد�دية �لتي يقوم فيها 

و�إغ��الق  �ل���48،  �أر��سي  �الإ�سر�ئيلّي يف  �الحتالل 

�الت��ه��ام،  ل��و�ئ��ح  و�سحب  �لتحقيق  ملفات  ك��اف��ة 

�سد كل �لنا�سطني �لعرب، �لذي خا�سو� كفاًحا 

�سيا�سًيا م�سروًعا، دفاًعا عن �سعبهم

وت��ك��ل��م يف �مل��وؤمت��ر �ل�����س��ح��ايف، �ل���ذي ع��ق��د يف 

م��رك��ز م�����س��او�ة يف ح��ي��ف��ا، ك���لٌّ م��ن رئ��ي�����س جلنة 

�لقطرية  �للجنة  رئي�س  ب��رك��ة،  حممد  �ملتابعة 

جبارين  ح�سن  �ملحامي  يون�س،  م�سر  للروؤ�ساء 

مدير مركز عد�لة، مدير مركز م�ساو�ة جعفر 

�لهيئة  من�سقة  �ل�سحفي  �مل��وؤمت��ر  و�أد�رت  ف��رح، 

�لعربية للطو�رئ �ديال بيا�سي �سلون

و�أّك��د بركة خالل كلمته، كما جاء يف �لبيان، 

�أّن  على  منه،  ُن�سخًة  �ل��ي��وم(  )ر�أي  تّلقت  �ل���ذي 

�مل��وؤمت��ر م��ه��م ل��ع��ر���س م��وق��ف �ل��ق��ي��ادة �لعربّية 

لالإعالم �الإ�سر�ئيلي �ملجّند للرو�ية �الإ�سر�ئيلية 

موقف  يتبنى  �الإع�����الم  �أّن  ن��الح��ظ��ه  م���ا  ح��ي��ث 

�ملوؤ�س�سة �الأمنية �الإ�سر�ئيلية مما ي�ستدعي نقل 

�سورة مبا�سرة له عرب �لقيادة �لعربية

وقال بركة �أّن �ملوؤ�س�سة �الإ�سر�ئيلية ت�سن �ليوم 

حملة �عتقاالت تع�سفية �سد �ل�سباب �لعرب و�أنها 

�أب�����س��ط �حل��ق��وق و�مل��ع��اي��ر �الأ�سا�سية  ال حت��رتم 

�لتي تقع يف �سلب �ملو�طنة، كما �أّنها تدير حملة 

�أج��ل  م��ن  �ل��ع��رب��ي  �ملجتمع  �سد  �سر�سة  ت�سويه 

�إق�ساء جمتمعنا عن �حليز �لعام وو�سمه بالعنف 

و�لبلطجة

وق�����ال رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ق��ط��ري��ة ل���روؤ����س���اء 

من  ي��ون�����س،  م�سر  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ملحلية  �ل�سلطات 

حقنا �أن نتظاهر و�أن نحتج و�أن نعرب عن غ�سبنا 

�أم���ر طبيعي و�سرعي  وه���ذ�  ي��ح��دث  مل��ا  ورف�سنا 

ومن ي�سعى ب�سكٍل حثيث الأن يربط هذ� مبو�قفنا 

ح�سنة  لي�ست  حقوقنا  ب���اأن  ل��ه  نقول  �ل�سيا�سية 

ومنة من �أحد بل هو حق طبيعّي و�سرعّي

مركز  ع��ام  مدير  جبارين،  ح�سن  د.  وو�سف 

عد�لة، حملة �العتقاالت �لتي قامت بها �ل�سرطة 

ب� �لعن�سرية وغر �لقانونية ، مو�سًحا �أّن هدفها 

�لعربي عن  �ملجتمع  وردع  وتخويف  ترهيب  هو 

�خلروج للتظاهر �لذي يعد حًقا �أ�سا�سًيا

وقال �إّن �أغلب �لتهم �ملوجهة للمعتقلني هي 

ت��ه��م م��دن��ّي��ة، مم��ا ي��ث��ر ت�����س��اوؤالت ح���ول تدخل 

نوع  �أنها  يوؤكد  ا  و�أي�سً �ل�ساباك يف هذه �حلملة، 

من �لعقاب �جلماعّي و�لتع�سفي. و�أك��د جبارين 

ب��ل��و�ئ��ح �الت���ه���ام �لتي  ث��ق��ة  �أي  ل��دي��ن��ا  �أن����ه لي�س 

ب�سكٍل  تعاملت  �لتي  الأّنها هي  �ل�سرطة  قدمتها 

�لتي  نف�سها  وه��ي  �الحتجاجات  وقمعت  عنيٍف 

�الحتجاجات  ه��ذه  يف  �مل�ساركني  معاقبة  تطلب 

وعليه هذه �لتهم باطلة من �الأ�سا�س وال نعرتف 

بها �إطالًقا

و�أ����س���ار ج��ب��اري��ن �ن �خل���رب �ل����ذي ����س��درت��ه 

�ل�����س��رط��ة ع��ن حملة �الع��ت��ق��االت غ��ر ق��ان��وين 

ا الأن دو�فع هذه �حلملة �سيا�سية وعن�سرية  �ي�سً

�ل�سباب  وثني  �لعربي  �ملجتمع  ردع  �إىل  وتهدف 

�ي  هنالك  لي�س  م��ظ��اه��رة.  �ي  يف  �مل�ساركة  م��ن 

��سا�س قانوين العتقاالت تندرج حتت خانة تلقني 

�لدر�س، �لردع و�مل�س بحرية �لتعبر و�لتظاهر

وت��ك��ل��م م���دي���ر م���رك���ز م�������س���او�ة، ج��ع��ف��ر ف��رح 

ت��ر�ف��ق عملية  �ل��ت��ي  �لرتهيبية  �حل��م��الت  ع��ن 

�العتقاالت حيث تاأتي �إىل �ملنازل قو�ت معززة من 

�أجل ��ستفز�ز �ملو�طنني و�إثارة �خلوف و�لرهبة يف 

نفو�س عائالت �ملعتقلني و�جلر�ن. وو�سف فرح 

�لتجربة �لتي مر بها �سخ�سًيا عندما هرعت �إىل 

منزله قو�ت من �ل�سرطة �لتي �أتت العتقال �أحد 

�أبناءه ومنعته، باأمر من �ل�ساباك، �لتو��سل مع 

�ملحامني

االنباط-وكاالت

دخ����ان ك��ث��ي��ف، ك��ان  ف��ق��ط  ه����و�ء  وال  ���س��وء  “ال 
يحا�سرين وو�لدتي �أ�سفل ركام عمارتنا �ل�سكنية �لتي 

دمرتها طائر�ت �الحتالل �الإ�سر�ئيلي على روؤو�سنا”، 

هكذ� ي�سف حممد �لكولك 6 �ساعات مرعبة ق�ساها 

يف “�جلحيم”

وي�ستدرك �ل�ساب )24 عاًما( “لكن معّية �هلل ثم 

هاتفي �ل�سخ�سي كانا �سبًبا يف بقائي وو�لدتي �ملري�سة 

 3 من  �ملكّونة  عمارتنا  رك��ام  �أ�سفل  �أحياء  بال�سرطان 

طو�بق”

و�لدتي  على  “عرثت  “�سفا”،  لوكالة  وي�سيف 

بو��سطة �سوء �جلو�ل، وتو��سلت مع �ل�سرطة للتبليغ 

مبكاننا و�إنقاذنا”

مبجزرٍة  �الإ�سر�ئيلية  �ملقاتالت  �سو�ريخ  وت�سبب 

مرّوعة يف 16 مايو/ �أيار �جلاري خالل �لعدو�ن على 

غزة، �إذ دّمرت 4 عمار�ت �سكنية ب�سكل كلي فوق روؤو�س 

لتوقع  غزة  و�سط مدينة  �لوحدة  �سارع  �ساكنيها، يف 

نحو 45 �سهيًد� و50 جريًحا مدنًيا

حلظات مرعبة

ويروي �لكولك تفا�سيل تلك �ل�ساعات باأمل، قائاًل 

“يف ذلك �ليوم �الأ�سود فجر �الأحد، مل ي�ستطع �أحد 
�لوح�سي لطائر�ت  �لق�سف  �لنوم ج��ر�ء  من عائلتي 

�الحتالل �لتي مل تتوقف على مد�ر �ل�ساعة”

وي�سيف “ما هي �إال حلظات حتى �سمعت �سوت 

�نفجار �سخم، مل ُندرك بعد �أن �لق�سف طال بنايتنا 

�ل�سكنية، ومع �سدة �خلوف هربت عائلتي �إىل �لطابق 

�الأر�سي �حتماًء من �لغار�ت، لكن �ملنزل �أطبق فوقنا 

بالكامل، وكاأن �الأر�س �بتلعتنا”

م��ن عائلة  ���س��ه��ي��ًد�   14 �لق�سف  ه���ذ�  و�رت��ق��ى يف 

�لكولك وهم جد وجدة حممد وعمته، وو�لده فوزي 

وعمه  وطفلها  �سقيقه  وزوج���ة  و�سقيقته  و�سقيقاه 

و�أبناوؤه

كما طال �لق�سف منزال جم��اور� الأبناء عمومته 

8 منهم، يف جم��زرٍة مرّوعة هزت  با�ست�سهاد  وت�سبب 

�ل�سارع �لفل�سطيني و�لعامل

وخ���الل ����س��ت��ذك��اره تفا�سيل �مل��اأ���س��اة �ل��ت��ي وقعت 

لعائلته غلبت �لدموع حممد، قائاًل “كنت �أ�ستطيع 

�ل��رك��ام، لكن و�لدتي �لتي �سقط  �أ�سفل  �خل��روج من 

بقيت  �خل����روج،  ت�ستطع  مل  باطون”  “عمود  عليها 

بجو�رها �أو��سيها و�أزيل �لركام عنها حتى جاءت فرق 

�لدفاع �ملدين”

ي�سمعنا  �أح������ًد�  ع���ّل  م������ر�ًر�  “�سرخت  وي�����س��ي��ف 

�سوتي  �نقطع  حتى  �ل���رك���ام،  �أ���س��ف��ل  م��ن  ويخرجنا 

و�أغمي على و�لدتي �ملري�سة بال�سرطان عدة مر�ت؛ 

و�لعمود  ج��ًد�  �ل�سيق  و�ملكان  �لكثيف  �لدخان  ج��ر�ء 

�لذي ثّبت ن�سف ج�سدها”

وي�سر �لكولك �إىل �أن �هلل �ألهمه يف تلك �للحظات 

دعائه  �إىل  باالإ�سافة  و�لدته،  ليو��سي  �لقر�آن  ق��ر�ءة 

�مل�ستمر بحفظها

وح�سية حمتل

�سقيقه و�سيم �لكولك، ي�سكن يف بناء م�ستقل على 

بعد عدة �أمتار من منزل عائلته، يقول: “�أي وح�سية 

عن  يعتذرون  ث��م  باأكمله،  ح��ي  تدمر  يتم  �أن  ه��ذه، 

�رتكابهم �خلطاأ.. �أي خطاأ هذ�؟ فلرجعو� يل عائلتي 

�إذن”

“�سفا”،  لوكالة  حديثه  خالل  �لكولك،  وي�سف 

تدمر �الح��ت��الل جل��زء من حي �ل��رم��ال باجلرمية 

ال  �حل��ي��و�ن��ات  “حتى  مت�سائاًل:  و�مل���ج���زرة،  �لكبرة 

�لطريقة  ب��ه��ذه  �أرو�ح���ه���ا  ي�سلب  �أن  �أح���د  ي�ستطيع 

�لوح�سية؟”

�آم��ن، جميع �لنازحني من �سرق  “حّينا  وي�سيف 

�لق�سف  م��ن  لالحتماء  �إلينا  ي��اأت��ون  و�سمالها  غ��زة 

غزة  �سمال  �سقته  ت��رك  �سامح  �سقيقي  �الإ�سر�ئيلي، 

وجلاأ �إلينا وزوجته وطفله، لكنهم ��ست�سهدو� جميًعا”

ويوؤكد �لكولك �أن عدم مالحقة جمرمي �حلرب 

�الإ�سر�ئيليني �سّجعهم على �رتكاب مزيد من �جلر�ئم 

بحق �ملدنيني �الآمنني؛ فيما �لعامل و�ملجتمع �لدويل 

�سامت على ما يحدث

بنايتي عائلة  �الإ�سر�ئيلية بحق  �ملجزرة  وت�سببت 

لهذه  تتبع  �أ���س��ر   10 م��ن  �سهيًد�   22 بارتقاء  �لكولك 

�لعائلة، منهم 10 �أطفال و5 ن�ساء

ويقول �لكولك:” �ألهذه �لدرجة دماوؤنا رخي�سة!، 

ر�سالتنا �إىل �لعامل �أن �الحتالل يجب �أن يحا�سب يف 

�ملحاكم �لدولية.. كفاكم �سمًتا و��ستهتاًر� باأرو�حنا”

�ل�����س��ع��ادة  �أن ع��ائ��ل��ت��ه ك��ان��ت يف ق��م��ة  �إىل  وي�����س��ر 

ل�سقيقيه  م��ارك��ت  �سوبر  حم��ل  �ف��ت��ت��اح  م��ن  لتمّكنها 

�خلريجني حممد و�سامح �أ�سفل �لعمارة؛ كي يتمّكنا 

�ل��ع��م��ارة ذه��ب��ت وذه���ب  ل��ك��ن  �إع���ال���ة نف�سيهما،  م���ن 

م�سروعهما وو�سيلة رزقنا”

يف  �سعبنا  �سمود  خلفها  وم��ن  �ملقاومة  و�أرغ��م��ت 

قطاع غزة و�لهبة �ل�سعبية يف �لقد�س �ملحتلة ومدن 

وبلد�ت وخميمات �ل�سفة �لغربية و�الأر��سي �ملحتلة 

عام 1948، �الحتالل على قبول وق��ٍف الإط��الق �لنار 

�أي���ار، بعد 11 يوما من  قبل فجر �جلمعة 21 مايو/ 

�لعدو�ن

وخرج �أهايل قطاع غزة ب�سكل عفوي �إىل �ل�سو�رع 

بانتهاء  �ملدمرة، �حتفاال  �ملنازل و�الأب���ر�ج  رك��ام  وبني 

وما  �ملقاومة  نهج  على  وتاأكيًد�  �الإ�سر�ئيلي  �لعدو�ن 

حققته من �إجناز�ت

و��ست�سهد خالل �لعدو�ن �الإ�سر�ئيلي 253 مو�طًنا، 

معظمهم من �الأطفال و�لن�ساء، فيما ُجرح نحو �ألفني، 

ويف �ملقابل ُقتل 13 �إ�سر�ئيلًيا جر�ء �سو�ريخ �ملقاومة

 شمالي يثير غضًبا واسًعا ومطالبات بمنع دخوله لغزة

 »ال يا بوي ال.. أمانة يا بوي ال«.. اختزال لقصة الطفل كامل أبو داير بعد استشهاد والده

لجنة المتابعة في أراضي ال48 تدعو لوقف حملة االعتقاالت االستبدادّية وإغالق مّلفات التحقيق 

»هاتف أنقذ حياتهم«

 »الكولك« يروي  حكاية 6 ساعات مع والدته تحت األنقاض

االنباط-وكاالت

�أرج��اأت �ملحكمة  �الإ�سر�ئيلية �ملركزية يف   

�لقد�س �م�س �الأربعاء �لبت يف ق�سية تهجر 

عائالت  فل�سطينية من حي بطن �لهوى يف 

بلدة �سلو�ن جنوب �مل�سجد �الأق�سى �ملبارك

ووفق وكالة �النباء و�ملعلومات �لفل�سطينية 

) وفا( ، فاإن �ملحكمة عقدت جل�سة للنظر يف 

قر�ر�ت تهجر 6 �سقق �سكنية من �أ�سل 86 يف 

حي بطن �لهوى يف �سلو�ن

�ل��دف��اع  رئي�س جلنة  ع��ن  �ل��وك��ال��ة  ونقلت 

عن �أر��سي وعقار�ت �سلو�ن، �لباحث يف �سوؤون 

�الح��د�ث  �إن  قوله  ذي��اب  �أب��و  �لقد�س فخري 

�لتي ج��رت يف ح��ي �ل�سيخ ج���ر�ح، حالت دون 

مت��ك��ن �مل��ح��ك��م��ة م���ن �إ�����س����د�ر ق�����ر�ر ل�سالح 

�مل�ستوطنني

و�أ���س��اف �أن ق���ر�ر �إخ���الء �مل��ن��ازل ه��و ق��ر�ر 

�سيا�سي ولي�س ق�سائي ، موؤكد� �أن �ملت�سامنني 

�سيبقون متو�جدين يف حي بطن �لهوى لدعم 

�سمود �الأهايل

�سباح  قمعت  �ال�سر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  وكانت 

منددة  ت�سامنية  وق��ف��ة  �مل�����س��ارك��ني يف  �ل��ي��وم 

�لهوى  �أه���ايل ح��ي بطن  مب��ح��اوالت تهجر 

�نعقاد  م��ع  بالتز�من   ، �لقد�س  يف  �سلو�ن  يف 

جل�سة �ملحكمة و�ىل جانب �سلو�ن يتهدد خطر 

�لتهجر 500 مقد�سي يقطنون يف 28 منزال 

يف حي �ل�سيخ بالقد�س جر�ح ل�سالح جمعيات 

�إ�سر�ئيلية  حماكم  �أ�سدرت  حيث  ��ستيطانية 

م��وؤخ��ًر� ق���ر�ًر� بحق �سبع عائالت فل�سطينية 

لتهجرها

االنباط-وكاالت

ك��ار�ك��ا���س  �لفنزويلية  �لعا�سمة  �سهدت 

�لفل�سطيني  لل�سعب  وم�ساندة  دع��م  فعالية 

و�سد �لعدو�ن على قطاع غزة

�ساحة  يف  نظمت  �لتي  �لفعالية  وح�سر 

�ملحرر �سيمون بوليفار عدة �أحز�ب فنزويلية 

وموؤ�س�سات  و�أح���ز�ب  برملان  ون���و�ب  والتينية 

فل�سطينية فاعلة يف �أمريكا �لالتينية

�لفل�سطينية  �الأع����الم  �مل�����س��ارك��ون  ورف���ع 

لل�سعب  و�ل���د�ع���م���ة  �مل�����س��ان��دة  و�ل��ي��اف��ط��ات 

�لفل�سطيني ومقاومته

و�أك�����������د ك������ل م������ن م�����������س�����وؤول م���وؤ����س�������س���ة 

وع�سو  بري�س  خ��ورخ��ي  �لفوند�ياكوت�سو 

�ل�����س��ب��ي��ب��ة ع���ن �حل����زب �ال����س���رت�ك���ي �مل��وح��د 

�آن������ا ك���اري���ن���ا وع�����س��و �ل����ربمل����ان �ل��ف��ن��زوي��ل��ي 

د�ف��ي��د غ���ر�ت���رول دع���م ف��ن��زوي��ال للق�سية 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، م���ن���ددي���ن ب��ك��ل �مل��م��ار���س��ات 

�الإرهابية �لتي ينفذها �الحتالل �الإ�سر�ئيلي 

يف فل�سطني

يف  �لرئي�سية  �مل���دن  خمتلف  �سهدت  كما 

نيوزيلند� �سل�سلة من �ملظاهر�ت و�لفعاليات 

�لت�سامنية مع �ل�سعب �لفل�سطيني

�أب��ن��اء  م��ن  �الآالف  �لفعاليات  يف  و���س��ارك 

�لعربية  و�جل��ال��ي��ات  �لفل�سطينية  �جل��ال��ي��ة 

و�الإ���س��الم��ي��ة، وع���دد م��ن �ل��ق��وى و�لهيئات 

�ملحلية

ويف مدينة �أوكالند كربى مدن نيوزيلند�، 

وب��ال��ت��ع��اون  �لفل�سطينية  �جل��ال��ي��ة  ن��ظ��م��ت 

و�لتن�سيق مع �سبكة �ملت�سامنني مع فل�سطني 

من  وع��دد  �لعربية  و�جلاليات  نيوزيلند�  يف 

�لعمالية  و�ل����رو�ب����ط  �ل��ت��ق��دم��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات 

و�ل��ن��ق��اب��ي��ة �ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة، م�����س��رة حا�سدة 

�لفل�سطينية  �الإع���الم  �مل�ساركون  فيها  رف��ع 

و�سعار�ت تطالب بوقف �لعدو�ن �الإ�سر�ئيلي

ك����م����ا ط�����ال�����ب �مل�����������س�����ارك�����ون �حل���ك���وم���ة 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�سفر  ب��ط��رد  �لنيوزيلندية 

و�العرت�ف بدولة فل�سطني

االنباط-وكاالت

قطاع  �سمايل  يف  و��سعة  مناطق  تعاين 

غزة من �أزمة مياه خانقة، جر�ء ��ستهد�ف 

�الح������ت������الل �الإ������س�����ر�ئ�����ي�����ل�����ي ل���ل���خ���ط���وط 

�الأخر على  �لعدو�ن  و�الآبار يف  �لرئي�سية 

�لقطاع، �إ�سافة لتدهور �أزمة �لكهرباء

وق�����ال م���دي���ر د�ئ������رة �مل���ي���اه و�ل�����س��رف 

�ل�����س��ح��ي يف ب��ل��دي��ة ب��ي��ت ح���ان���ون ���س��ادي 

يف  ن�����س��م��ة  �آالف   10 ن��ح��و  �إن  �ل��ب�����س��ي��وين 

�مل��دي��ن��ة ي��ع��ان��ون م���ن �أزم�����ة ن��ق�����س �مل��ي��اه 

�لر�هنة

�أن  “�سفا”،  ل��وك��ال��ة  �لب�سيوين  وذك���ر 

�ملياه  �أزم���ة  ور�ء  �أ���س��ب��اب تقف  ع��دة  ه��ن��اك 

�لتي تعكف �لبلدية على حلها باأقرب وقت

و�أو�سح �لب�سيوين �أن �أول هذه �الأ�سباب 

�الإ�سر�ئيلي  �الحتالل  ��ستهد�ف  تتمثل يف 

خل���ط���وط �مل����ي����اه ب�����س��ك��ل م���ب���ا����س���ر خ���الل 

�لعدو�ن، �إ�سافة لت�سرر �آبار �ملياه

�ل��ك��ه��رب��ائ��ي  �ل��ت��ي��ار  �أزم�����ة  �أن  و�أ����س���اف 

حيث  �الأزم����ة  ه��ذه  يف  رئي�سيا  دور�  تلعب 

4 �ساعات فقط يومًيا ت�سل �لكهرباء ملدة 

�أ���س��ب��اب  �أن م��ن  �إىل  �ل��ب�����س��ي��وين  و�أ����س���ار 

لت�سغيل  �لالزم  �ل�سوالر  �سح  �أي�سا  �الأزمة 

�مل�����ول�����د�ت، �ل���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��خ �مل��ي��اه 

للمو�طنني

تعاين  حانون  بيت  �أن  �لب�سيوين  و�أك��د 

 ،%40 �إىل  ت�سل  �مل��ي��اه  يف  عجز  ن�سبة  م��ن 

�ساعات   3 ملدة  لل�سكان  ت�سل  �أنها  مو�سحا 

فقط كل 3 �أيام

�مل��ي��اه مرهون  �أزم���ة  �أن ح��ل  �إىل  ول��ف��ت 

�ل�سوالر  وتوفر  �لكهرباء  م�سكلة  باإنهاء 

غ�سون  يف  �ل��ب��ل��دي��ة  �أن  م�سيفا  �ل�����الزم، 

�أ�����س����ب����وع ���س��ت��ت��م��ك��ن م����ن �إ������س�����الح ج��م��ي��ع 

�ملت�سررة �خلطوط 

�أزمة خانقة يف بيت الهيا

من جانبها، �أكدت بلدية بيت الهيا، �أن 

عن  ناجمة  مياه  �أزم���ة  م��ن  تعاين  �ملدينة 

�لرئي�سية  للخطوط  �الحتالل  ��ستهد�ف 

ل��ت��ده��ور م�سكلة  �إ���س��اف��ة  ل���الآب���ار،  �مل��غ��ذي��ة 

�لكهرباء

وقال رئي�س ق�سم �ملياه يف �لبلدية عماد 

�لعطار لوكالة “�سفا”، �إن �ملياه ت�سل �إىل 

ب�سبب  يومني،  كل  �ساعتني  ملدة  �ملو�طنني 

�ل��ع��دو�ن  بفعل  و�الآب����ار،  �خل��ط��وط  ت�سرر 

�الإ�سر�ئيلي

و�أو�سح �أن �الحتالل ��ستهدف خطوط 

�ملياه �لرئي�سة يف مناطق تلة قليبو و�ل�سيخ 

كبر  �إىل عجز  �أدى  ما  و�لعطاطرة،  ز�ي��د 

يف كميات �ملياه �لو��سلة للمو�طنني

ق�سف  “�الحتالل  �أن  �لعطار  و�أ���س��اف 

لها،  �لتابعة  و�لور�سة  �لبلدية  مقر  �أي�سا 

الأد�ء  ت�ستخدمها  ثقيلة  الآل��ي��ات  �إ���س��اف��ة 

م��ه��ام��ه��ا، �الأم����ر �ل����ذي ���س��ّع��ب ع��ل��ي��ن��ا حل 

�مل�سكلة”

فاقمت  �ل��ك��ه��رب��اء  “م�سكلة  �أن  وت��اب��ع 

�إىل جانب  وذل��ك  �أك��رب،  ب�سكل  �ملياه  �أزم��ة 

مينع  ما  وهو  لدينا،  �ملتوفر  �ل�سوالر  �سح 

م����ن �إي�������س���ال �مل����ي����اه ل��ل��م��و�ط��ن��ني ب�����س��ك��ل 

م�ستمر كما كان �سابقا”

محكمة إسرائيلية ترجئ البت في قضية تهجير 
عائالت فلسطينية من بلدة سلوان بالقدس

مظاهرات في فنزويال ونيوزيلندا دعًما 
لفلسطين وتنديًدا بالعدوان على غزة

نتيجة قصف االحتالل آبار المياه وخطوطها. 
سكان شمالي قطاع غزة يعانون أزمة مياه خانقة
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي اإ���س��ب��اين الأرب���ع���اء، 

ع���ن م���وع���د و����س���ول الأرج���ن���ت���ي���ن���ي ���س��رج��ي��و 

بر�سلونة.  اإىل  �سيتي  مان�س�سرت  جنم  اأجويرو، 

ووف��ًق��ا ل���أن��ب��اء امل��ن��ت�����س��رة، ف���اإن اأج���وي���رو على 

لرب�سلونة  الن��ت��ق��ال  م��ن  قليلة  خ��ط��وات  ب��ع��د 

ن��ه��اي��ة ع��ق��ده مع  ب��ع��د  ان��ت��ق��ال ح���ر،  يف �سفقة 

»موندو  �سحيفة  وبح�سب  �سيتي.  مان�س�سرت 

�سي�سل  اأج��وي��رو  ف��اإن  الإ�سبانية،  ديبورتيفو« 

 48 اإىل ب��ر���س��ل��ون��ة ي���وم الإث��ن��ن امل��ق��ب��ل، ع��ق��ب 

دوري  نهائي  مل��ب��اراة  فريقه  خو�ض  م��ن  �ساعة 

التقرير،  واأ���س��اف   . ت�سيل�سي  اأم���ام  الأب��ط��ال 

يف  بر�سلونة  �سفقات  اأوىل  �سيكون  اأجويرو  اأن 

مفاجاآت  اأي  حتدث  مل  ما  ال�سيفي،  املركاتو 

التقرير،  واأو���س��ح  و�سوله.  موعد  قبل  اأخ��رى 

يح�سل  ك��ان  ما  ن�سف  �سيتقا�سى  اأج��وي��رو  اأن 

النادي  راه��ن  حيث  �سيتي،  مان�س�سرت  يف  عليه 

وال�عب على املتغرات، مبعنى اأن هناك بنود 

والأل��ق��اب، من  امل��ب��اري��ات  بعدد  متعلقة  اأخ��رى 

�ساأنها اأن ترفع قيمة عقده.

11

أجويرو يعزز صفوف البرشا

نهضة بركان يطمح بلقب السوبر االفريقي 

البارالمبية تثمن المكرمة الملكية  بتكريم البرغوثي 

النصر ملك ركالت الجزاء 

الدوحة - وكاالت 

مواجهة  امل�����س��ري،  الأه��ل��ي  يخو�ض 

مرتقبة �سد نه�سة بركان املغربي، يوم 

الدوحة،  القطرية  بالعا�سمة  اجلمعة 

ع��ل��ى ل��ق��ب ك��اأ���ض ال�����س��وب��ر الأف��ري��ق��ي. 

الأه���ل���ي الأك�����ر ت��ت��وي��ًج��ا ب��ل��ق��ب ك��اأ���ض 

ال�����س��وب��ر الأف��ري��ق��ي ب��ر���س��ي��د 6 م���رات، 

تطارد  خا�سة  عقدة  لتحطيم  يتحفز 

ح��ام��ل ل��ق��ب دوري اأب��ط��ال اأف��ري��ق��ي��ا يف 

ال�سوبر القاري منذ اإقامته يف امل�عب 

ال���ق���ط���ري���ة. وت����ق����ام ب���ط���ول���ة ال�����س��وب��ر 

ال��ت��وايل  على  الثالث  للعام  الأف��ري��ق��ي 

على امل�عب القطرية، ولكن الظاهرة 

هو  الكونفيدرالية  بطل  اأن  املحلوظة 

ع��ل��ى ح�ساب  ال�����س��وب��ر  بلقب  ي��ت��وج  م��ن 

امل��و���س��م  ن�سخة  الأب���ط���ال.  دوري  ب��ط��ل 

امل��ا���س��ي اأق��ي��م��ت يف ق��ط��ر، ���س��ه��دت ف��وز 

الكونفيدرالية  بطل  امل�سري  الزمالك 

ع��ل��ى ح�����س��اب ال��رتج��ي ال��ت��ون�����س��ي بطل 

ي���وم   1-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة  الأب�����ط�����ال  دوري 

و���س��ج��ل   .2020 ف���رباي���ر/����س���ب���اط   14

اأ�سرف  املغربي  النجم  وقتها  للزمالك 

اأوب��ام��ا،  وي��و���س��ف  “هدفن”  بن�سرقي 

بلغيث هدف  الروؤوف  عبد  اأحرز  بينما 

قبل  املو�سم  ن�سخة  و�سهدت  ال��رتج��ي. 

امل��ا���س��ي، ت��ت��وي��ج ال��رج��اء امل��غ��رب��ي بطل 

ال��ك��ون��ف��ي��درال��ي��ة ع��ل��ى ح�����س��اب ال��رتج��ي 

بطل دوري الأبطال يوم 29 مار�ض/اآذار 

2019 يف الدوحة، وفاز الرجاء بنتيجة 

2-1. و�سجل للرجاء البي�ساوي وقتها، 

ع��ب��د الإل�����ه احل��اف��ي��ظ��ي وب����در ب��ان��ون، 

واأحرز للرتجي يو�سف ب�يلي.

االنباط – عمان 

الأردن��ي��ة  الباراملبية  اللجنة  ب��ارك��ت 

مها  الباراملبية  البطلة  العام  لأمينها 

ال���ربغ���وث���ي ت��ك��رمي��ه��ا ب���و����س���ام م��ئ��وي��ة 

ال�����دول�����ة الأردن������ي������ة ال�������ذي ت�����س��ل��م��ت��ه 

ال��ث���ث��اء م���ن ج���ل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

عيد  فعالية  �سمن  احل�سن  بن  الثاين 

ال��ت��ي �سهدها   75 ال����� امل��م��ل��ك��ة  ا���س��ت��ق���ل 

ق�����س��ر رغ�����دان ال��ع��ام��ر و���س��ه��د ت��ك��رمي 

ممن  وب��ن��ات��ه  الأردن  اأب��ن��اء  م��ن  كوكبة 

���س��ارك��وا يف ب��ن��اء ال��وط��ن وم��وؤ���س�����س��ات��ه 

يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات و���س��اه��م��وا يف 

عام   100 ال���  م��دار  على  وتقدمه  رفعته 

املا�سية. من جهته نقل اأ.د. ح�سن اأبو 

الأردن��ة  الباراملبية  اللجنة  رئي�ض  الرز 

للبطلة املكرمة حتيات واأعتزاز وتهاين 

اللجنة  وم��ن��ظ��وم��ة  اأ����س���رة  وت��ربي��ك��ات 

الباراملبية، مثنمنا بكل العتزاز اللفتة 

امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ب��ت��ك��رمي ال��ربغ��وث��ي 

ال����ذي ي��ع��ت��رب ت��ك��رمي��ا ل��ع��دة ق��ط��اع��ات 

وتعزيزا لدور الفتاة الأردنية ومكانتها 

وك��ذل��ك مل��ن��ظ��وم��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 

الريا�سية  واحلركة  املعوقن  وريا�سة 

وال�����س��ب��اب��ي��ة ع���ام���ة.واأك���د د. اب���و ال���رز 

اأن ه���ذا ال��ت��ك��رمي امل��ل��ك��ي ي�����س��ك��ل اأك���رب 

التي  الباراملبية  اللجنة  ملنظومة  حافز 

40 عاما على  العام مبرور  حتتفل هذا 

ال��دول��ة  م�ساركة  واإ���س��ه��اره��ا  تاأ�سي�سها 

الأوىل  امل���ئ���وي���ة  اأح��ت��ف��ال��ي��ة  الأردن����ي����ة 

75 )ال��ي��وب��ي��ل  امل��ت��زام��ن��ة م��ع ال��ع��ي��د ال�����

اململكة.  املا�سي( ل�ستق�ل 

الريا�ض - وكاالت  

يف  قيا�سًيا  رقًما  الن�سر،  ن��ادي  �سجل 

ال�����دوري ال�����س��ع��ودي ل��ل��م��ح��رتف��ن، بعد 

ح�����س��ول��ه ع��ل��ى رك��ل��ة ج����زاء يف م��ب��ارات��ه 

بالتعادل  الن�سر  واكتفى  الوحدة.  اأم��ام 

ال��ث���ث��اء،  ال���وح���دة،  م�سيفه  اأم����ام   1-1

29 من الدوري ال�سعودي  �سمن اجلولة 

ل��ل��م��ح��رتف��ن. ���س��ج��ل ه����دف ال����وح����دة، 

من   45 الدقيقة  يف  ب��رتات��و���ض  دمي��رتي 

الرزاق  عبد  يتعادل  اأن  قبل  ج��زاء،  ركلة 

90 من ركلة جزاء  حمد اهلل يف الدقيقة 

ح�سل  فريق  اأكر  الن�سر،  وبات  ا.   اأي�سً

على رك���ت ج��زاء خ���ل مو�سم واح��د، 

ن��ظ��ام الإح�����رتاف يف مو�سم  اإق����رار  م��ن��ذ 

2008-2009، بواقع 17 ركلة هذا املو�سم.  

من  الأك���رب  احل�سيلة  اهلل،  حلمد  وك��ان 

املهاجم  �سجل  حيث  الأه���داف،  ت�سجيل 

 6 منها  املو�سم،  ه��ذا  اأه��داف   10 املغربي 

عن طريق رك�ت جزاء.

االنباط - عمان 

يرفع فريق الفي�سلي �سعار الفوز يف املواجهة 

املهمة والخرة التي جتمعه بفريق الكويت يف 

�ستاد  ملعب  على  تقام  التي  احلا�سمة  املواجهة 

عمان الدويل يف ال�ساعة الرابعة من م�ساء اليوم 

اخلمي�ض يف اجلولة الأخرة للمجموعة الثالثة 

لبطولة كاأ�ض الحتاد الآ�سيوي.ذلك ان الفوز او 

حتى التعادل يكفيان الفي�سلي خلطف بطاقة 

التاهل الوحيدة عن املجموعة وجتنب اخل�سارة 

املجموعات  نتائج  بانتظار  �ستعقد موقفه  التي 

الث�ثة خلطف بطاقة التاهل الثالثة كاأف�سل 

فريق يحتل املركز الثاين يف املجموعات الث�ثة  

نقاط   ”6“ ب���  امل��ج��م��وع��ة  الفي�سلي  وي��ت�����س��در 

 ”0-2“ الفل�سطيني  الأم��ع��ري  على  ف��وزه  بعد 

ج��اه��دا  وي�����س��ع��ى   .»0-1“ ال�������س���وري  وت�����س��ري��ن 

لتحقيق  ال�سيد  ح�سام  ال�سوري  مدربه  بقيادة 

البطولة  يف  م�سواره  ملوا�سلة  بديل  ول  ال��ف��وز 

وهو ما اكده املدرب ال�سيد يف املوؤمتر ال�سحفي 

الفوز  على  ال�عبن  ت�سميم  اىل  ا���س��ار  حيث 

من دون النظر للتعادل الذي يخدم هو الخر 

الفريق لكن اللعب على الحتمالن قد يخلق 

م�سك�ت للفريق ح�سب ال�سيد .. بدوره يدخل 

الفوز ول بديل  املباراة ب�سعار  الكويتي  الكويت 

للمجموعة.  كبطل  التاأهل  ح�سم  بهدف  عنه، 

 ”4“ ب���  ال��ث��اين  باملركز  الكويت  فريق  وي�ستقر 

 ”3-3“ ت�سرين  مع  تعادله  من  جمعها  نقاط، 

واجتيازه الأمعري “4-1«.  على ال�سعيد الفني 

ميتلك الفي�سلي والكويت الأدوات التي جتعل 

�سفوفهما  ت�سم  حيث  متكافئة،  املواجهة  من 

�سعيد  على  ���س��واء  ع���ال  م�ستوى  على  لع��ب��ن 

مدربا  ورك���ز  الأج��ان��ب.  اأو  املحلين  ال�عبن 

ال��ف��ري��ق��ن يف ال��ي��وم��ن امل��ا���س��ي��ن، ع��ل��ى حالة 

املباريات،  �سغط  ظ��ل  يف  ل�عبن  ال�ست�سفاء 

دوراً  تلعب  قد  البدنية  اجلاهزية  اأن  وبخا�سة 

مهماً يف ح�سم املواجهة. ولعل ح�سابات التاأهل، 

اح��رتازي��ة  بطريقة  باللعب  الفي�سلي  �ستدفع 

اللعب  اأن  اإل  للتاأهل،  يكفيه  فالتعادل  ن�سبية، 

على التعادل فقط قد يقود للخ�سارة، ما يفر�ض 

ع��ل��ي��ه ع���دم ال��ت��خ��ل��ي ع��ن اأط��م��اع��ه الهجومية 

�سي�سعى جاهداً  الكويت  ف��اإن  امل��ب��اراة.ب��دوره  يف 

للبحث عن هدف ال�سبق يف وقت مبكر لتخفيف 

مبا  املناف�سة  وزي����ادة  ال���ع��ب��ن،  على  ال�سغط 

يعزز من فر�سة قن�ض النقاط الث�ث. ويتوقع 

اأن يدفع ال�سوري ح�سام ال�سيد بذات الت�سكيلة 

ت�سرين،  اأم���ام  ال�سابقة  املواجهة  خا�ست  التي 

حرا�سة  يف  ال��زع��ب��ي  اهلل  ع��ب��د  ي��ت��واج��د  بحيث 

ال�سنغايل  امل��داف��ع��ن  ي��ل��ع��ب  واأم���ام���ه  امل���رم���ى، 

م�����س��ط��ف��ى ����س���ال وحم���م���د اأب������و زري������ق و���س��امل 

الو�سط   العجالن وع��دي زه���ران. ويف منطقة 

وحممد  الر�سدان  ون��زار  زكريا  بخالد  �سيدفع 

طنو�ض فيما �سي�سغل الأط��راف اأحمد العر�سان 

وجم���دي العطار وي��ت��واج��د م��اردي��ك��ي��ان ك��راأ���ض 

حربة. الإ�سباين جونزالي�ض مدرب الكويت كان 

املباراة  الأ�سا�سين يف  ال�عبن  بع�ض  اأراح  قد 

دقائق  �سمن  ودفعهم  الأم��ع��ري  اأم���ام  املا�سية 

ملباراة  جمهودهم  لخ��ت��زال  ال��ث��اين  ال�سوط  يف 

الفي�سلي، وهو ما يعطي اأف�سلية ن�سبية لفريقه 

من الناحية البدنية. ولن تخرج ت�سكلية الكويت 

عن ال�عبن �سامي ال�سانع يف حرا�سة املرمى، 

ويف الدفاع فهد حمود ورامي البدوي و�ساهن 

اخلمي�ض وط�ل فا�سل. و�ستقع م�سوؤولية بناء 

الهجمات على كل من ط�ل فا�سل وفي�سل زايد 

�سيجتهدون  حيث  و�سي�سوكو،  الزنكي  واأح��م��د 

يف تنويع اخليارات بهدف متويل يو�سف نا�سر 

واأحمد العكاي�سي يف خط املقدمة. عموما تبدو 

منوطا  الم��ر  ويبقى  مت�ساوية  الفريقن  كفة 

اللقاء  التعامل مع جمريات  بذكاء املدربن يف 

الفر�ض واخل��روج  با�ستثمار  ال�عبن  وتوفيق 

بالفوز الذي ي�سمن تاهل الفائز 

االنباط - عمان 

مب��ن��ا���س��ب��ة م��ئ��وي��ة ال����دول����ة الأردن�����ي�����ة وع��ي��د 

ال���س��ت��ق���ل اأق���ام���ت وزارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م / 

اإدارة الن�ساطات الرتبوية / ق�سم اللياقة البدنية 

بالتعاون مع الحت��اد الريا�سي املدر�سي البطولة 

للياقة  الثاين  عبداهلل  امللك  جلائزة  التن�سيطية 

م�سجلة  فيديوهات  خ���ل  م��ن  بعد  ع��ن  البدنية 

جلميع الطلبة امل�ساركن يف اجلائزة على م�ستوى 

للبطولة ما  الأول��ي��ة  الأدوار  .  و�سارك يف  اململكة 

يقارب )4000( طالب وطالبة ، وتاأهل اإىل الأدوار 

من  طالبة   / (  طالب   500  ( يقارب  ما  النهائية 

عمر  )9  م��ن  امل�ساركة  العمرية  الفئات  خمتلف 

على  البطولة  بتحكيم  ال��ب��دء  ومت  �سنة،   )17  –
م�ستوى الوزارة يف مقر الحتاد الريا�سي املدر�سي 

   . يف   23 / 5 / 2021 و�ستنتهي يف 6 / 6 /2021 

الإ�سراف  :  البطولة جلنتن جلنة  وي�سرف على 

د.ع��ب��دال�����س���م ال�����س��ن��اق وع��ل��ي ال���ق���رارع���ة ورائ���د 

�سوقة  واأحمد اللهواين  وحممود مق�سق�ض ورول 

ال�سباهي   جلنة التحكيم : علي �سليمان الطراونة 

امل�ساعلة و  امل���رايف و ها�سم احمد  اي���اد ع��ط��ااهلل  و 

�سمرعارف نعامنة و زياد عبد النبي الدقام�سة و 

ا�سراء يو�سف حممد و �سهام عطاهلل اجلرابعة و 

حممد عبدالكرمي حممد النجادا و مديحة مفلح 

علي  الق�ساة  اح��م��د  اب��راه��ي��م  و  املنا�سر  اأح��م��د 

و�سهى عبد منر اأبو منرة و رمي حمود احلنيطي.   

و���س��ي��ت��م ا���س��ت��خ������ض واع������ن ال��ن��ت��ائ��ج وحت��دي��د 

لكل  الأوىل  الث�ثة  امل��راك��ز  يف  الفائزين  الطلبة 

فئة عمرية يف نهاية البطولة .  ومن جهة اأخرى 

الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  مئوية  بطولة  ال�����وزارة  نظمت 

لل�سطرجن للمعلمن واملعلمات وذلك يوم الث�ثاء 

امل��واف��ق 18 / 5 /2021 يف ن��ادي معلمن / ارب��د . 

الأول حافظ  امل��رك��ز  املعلمن  ف��از يف بطولة  وق��د 

بكر / نادي معلمي اربد، املركز الثاين عبدالعزيز 

الثالث  املفرق،  املركز  معلمي  ن���ادي  يا�سن  بني 

جمدي ال�سعايدة نادي معلمي البلقاء .   اأما نتائج 

نان�سي  الأول  باملركز  ف��ازت  فقد  املعلمات  بطولة 

ع��ب��داحل��م��ي��د ن����ادي معلمي ع��م��ان امل��رك��ز ال��ث��اين 

جنود يو�سف نادي معلمي عجلون واملركز الثالث 

ولء ال�سقرات نادي معلمي الطفيلة كما فاز نادي 

معلمي الزرقاء بكاأ�ض النادي الأكر م�ساركة من 

املعلمن واملعلمات.  

االنباط – عمان 

بديل  ول  ال��ف��وز  ع��ن  ال�سلط  فريق  يبحث 

لقاء  يف  الفل�سطيني  ب���ط��ة  ي��واج��ه  ع��ن��دم��ا 

امللك  ملعب  على  �سيقام  ال���ذي  امل��ه��م  احل�سم 

الثامنة  ال�����س��اع��ة  يف  ال��ق��وي�����س��م��ه  يف  اهلل  ع��ب��د 

وخ���م�������ض دق�����ائ�����ق  ����س���م���ن اجل����ول����ة ال��ث��ال��ث��ة 

والأخ�������رة م���ن ل����ق����اءات امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة 

ي�سعى  الآ�سيويحيث  الحت���اد  ك��اأ���ض  لبطولة 

بانتظار  اول  الث�ثة  النقاط  لتامن  ال�سلط 

والن�����س��ار  البحريني  امل��ح��رق  م��ب��اراة  نتيجة 

�ستحدد  وال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ة  نف�ض  يف  ال��ل��ب��ن��اين 

ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا م�����س��ر ف��ري��ق ال�����س��ل��ط م���ن خطف 

ب��ط��اق��ة ال��ت��اه��ل ���س��ري��ط��ة ال��ف��وز وب���ف���ارق من 

الذي جدد  الفل�سطيني  على ب�طة  الهداف 

املجموعة  وت�����س��در  ب��ال��ت��اأه��ل  وف��ر���س��ه  اآم���ال���ه 

الثاين،  املركز  احت�ل  الأق��ل  على  اأو  الثانية 

ب��ع��د ال��ف��وز امل��ث��ر ال����ذي ح��ق��ق��ه ع��ل��ى امل��ح��رق 

لقاء  قد خ�سر  كان  اأن  بعد  البحريني )2/3(، 

اجلولة الأوىل اأمام الأن�سار اللبناين )0/2(. 

وت�ساوت جميع فرق املجموعة الثانية بر�سيد 

�ستكون  وب��ال��ت��ايل  ف��وز وخ�����س��ارة،  3 نقاط م��ن 

لتحديد  ح��ا���س��م��ة،  ال��ث��ال��ث��ة  اجل���ول���ة  ل���ق���اءات 

ومن  ال��ث��اين.  املركز  و�ساحب  املت�سدر  هوية 

امل��ن��ت��ظ��ر ان ي��خ��و���ض ف��ري��ق ال�����س��ل��ط امل���ب���اراة 

وعلى  بقيادة  ال�سابقة  املباراة  ت�سكيلة  بنف�ض  

الب�سا�سة  يا�سن وحممد  معتز  التايل   النحو 

وحممد  ال�����س��ام��ري��ة  وع��ب��ي��دة  داوود  وحم��م��د 

ال�����س��روي��ة وحم��م��ود امل��ر���س��ي وزي���د اأب���و عابد 

ال��ق��ري�����س��ي ورون����ال����د واجن������اه ورواد  واأده������م 

و�سيخ�س�ض  وات������ارا«.  وحم��م��د  خ���ي���زران  اأب���و 

من  الك��رب  اجل��ان��ب  عابد  اب��و  جمال  الكابنت 

مبكر  وق��ت  يف  ال��ل��ق��اء  حل�سم  للهجوم  خطته 

بتعزيز حظوظه  الكفيل  وحده  الفوز  ل�سمان 

ال�سيوية  م�ساركته  يف  الثاين  للدور  بالتاهل 

التاريخية الوىل يف البطولة .

الفيصلي يبحث عن التأهل من بوابة الكويت 

 التربية تنظم بطولة اللياقة البدنية للطلبة 

السلط وال بديل عن الفوز امام بالطة 

تشرين بجاجة لمعجزة للتاهل في كأس االتحاد 
االنباط - عمان 

قال ماهر بحري، مدرب فريق ت�سرين ال�سوري، اإن نتائج فريقه يف 

ولي�ست  الآ�سيوي منطقية  الحت��اد  كاأ�ض  بطولة  الثالثة من  املجموعة 

اأن نتائجنا �سيئة فهو خمطئ. لعبنا  �سيئة. واأ���س��اف : »ك��ل من يعتقد 

مع فرق اأكر جاهزية ولديها لعبن حمرتفن، اإ�سافة اإىل تاريخها 

واإجنازاتها يف البطولة«. وتابع: “اأما ت�سرين في�سارك ب�عبيه املحلين 

ال�سباب  من  لعبيه  معظم  ولذلك  الآ�سيوية،  البطولة  يف  م��رة  ولأول 

ويفتقدون خربة املباريات القوية«. واأكمل: “اأمام الفي�سلي لعبنا بث�ثة 

ولديه  ملعبه  يف  يلعب  الفي�سلي  ن�سجل،  مل  ذل���ك  ورغ���م  مهاجمن، 

الفوز«.  ا�ستحق  لكنه  له،  ندا قويا  حمرتفن على م�ستوى جيد، وكنا 

وختم بقوله: “�سحيح نحتاج معجزة حتى نتاأهل، لكننا �سنلعب املباراة 

الأخرة لنقدم اأداء م�سرفا يليق بنادي ت�سرين .
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واتساب تقاضي الحكومة الهندية 
وهذا هو السبب

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

رفعت �ضركة وات�ضاب دعوى ق�ضائية �ضد 

اللوائح  حت��دي  اأج��ل  من  الهندية  احلكومة 

اجلديدة يف ثاين اأكرب �سوق للإنرتنت التي 

الر�سائل  بجعل  لل�سلطات  ت�سمح  اأن  ميكن 

واإج��راء  للتتبع  قابلة  للأ�سخا�ص  اخلا�سة 

مراقبة جماعية.

وقالت خدمة الر�سائل الفورية اململوكة 

ل�سركة في�سبوك، التي تعترب الهند على اأنها 

اأكرب �سوق لها من حيث عدد امل�ستخدمني: 

يف  العليا  املحكمة  يف  ال��دع��وى  رف��ع��ت  اإن��ه��ا 

دلهي اليوم الأربعاء.

التتبع  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ط��ل��ب  اأن  واأ����س���اف���ت 

تطبيق  م��ن  يتطلب  – ال���ذي  ن��ي��ودل��ه��ي  يف 

وات�ساب م�ساعدة نيودلهي يف حتديد من�سئ 

ر���س��ال��ة م��ع��ي��ن��ة – ي��ن��ت��ه��ك ح���ق امل��واط��ن��ني 

الد�ستوري يف اخل�سو�سية.

�سرط  اأن  اإىل  بيان  وات�����س��اب يف  واأ���س��ارت 

يك�سر  اأن  �ساأنه  من  اخلا�سة  الر�سائل  تتبع 

الت�سفري م��ن ط��رف اإىل ط��رف وي���وؤدي اإىل 

اإ�ساءة ا�ستخدام حقيقية.

خ�سو�سية  ب��ح��م��اي��ة  وات�������س���اب  وت��ل��ت��زم 

وتوا�سل  للأ�سخا�ص،  ال�سخ�سية  الر�سائل 

بذل كل ما يف و�سعها يف اإطار قوانني الهند 

للقيام بذلك.

على  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ه��ن��د  واق���رتح���ت 

وات�����س��اب اإج�����راء ت��غ��ي��ريات ب��رجم��ي��ة جلعل 

من�سئ الر�سالة قابًل للتتبع يف عام 2018.

وجاء القرتاح يف وقت كانت فيه وات�ساب 

الكاذبة  امل��ع��ل��وم��ات  انت�سار  لح��ت��واء  تكافح 

املعلومات  ه��ذه  ت��داول  اأدى  حيث  الهند،  يف 

اإىل وق����وع ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��ح��اي��ا. ول��ك��ن 

العام،  قانوًنا حتى هذا  ي�سبح  الق��رتاح مل 

ق��واع��د  ال��ت��ت��ب��ع ج����زًءا م��ن  وت��ع��د متطلبات 

نيودلهي،  يف  ال�ساملة  املعلومات  تكنولوجيا 

التوا�سل  ���س��رك��ات  م��ن  ��ا  اأي�����سً تتطلب  ال��ت��ي 

يف  املوظفني  من  العديد  تعيني  الجتماعي 

ال��واق��ع،  اأر����ص  امل��خ��اوف على  ملعاجلة  الهند 

اإزال���ة  يف  اأك���رب  �سلطة  ال�سلطات  متنح  كما 

امل�ساركات التي تعتربها م�سيئة.

ي�ستخدمها  التي  املرا�سلة  من�سة  وقالت 

����س���خ�������ص يف ج��م��ي��ع  م���ل���ي���ار   2 م�����ن  اأك��������ر 

اأن���ح���اء ال���ع���امل ع���رب ت���دوي���ن���ة: ق����رر خ���رباء 

اإم��ك��ان��ي��ة  اأن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واخل�����س��و���س��ي��ة 

التتبع تك�سر الت�سفري من طرف اإىل طرف 

الأ���س��خ��ا���ص  م��ل��ي��ارات  خ�سو�سية  وت��ق��و���ص 

الذين يتوا�سلون رقمًيا.

لعامل  املعقولة  اللوائح  تعترب  واأ�سافت: 

رقمي متزايد مهمة، ولكن تاآكل اخل�سو�سية 

للجميع، وانتهاك حقوق الإن�سان، وتعري�ص 

وتلتزم  احل���ل،  ه��و  لي�ص  للخطر  الأب���ري���اء 

وات�����س��اب ب��ب��ذل ك���ل م���ا يف و���س��ع��ه��ا حلماية 

خ�سو�سية الر�سائل ال�سخ�سية للأ�سخا�ص، 

وهذا هو ال�سبب يف اأننا نن�سم اإىل الآخرين 

يف معار�سة اإمكانية التتبع.

وم��ن��ح��ت احل���ك���وم���ة ال��ه��ن��دي��ة ���س��رك��ات 

اأ�سهر  ثلثة  الكبرية  الجتماعي  التوا�سل 

ل��لم��ت��ث��ال ل��ق��واع��د ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

اجلديدة.

وت���ع���د خ���ط���وة وات�������س���اب اجل����دي����دة غري 

مع  وثيق  ب�سكل  في�سبوك  متاهت  اإذ  عادية، 

نيودلهي على مر ال�سنني لأنها كانت تخ�سى 

الهند،  يف  التجاري  لن�ساطها  �سرر  ح��دوث 

ثاين اأكرب �سوق للإنرتنت يف العامل.

رفعتها  قانونية  دع��وى  وات�ساب  وحت��ارب 

اخل�سو�سية  �سيا�سة  ب�����س��اأن  الهند  حكومة 

اجل����دي����دة ح���ي���ث حت������اول ن���ي���ودل���ه���ي ح��م��ل 

ال�����س��رك��ة امل��م��ل��وك��ة ل�����س��رك��ة ف��ي�����س��ب��وك على 

�سحب ال�سروط اجلديدة.

وك�����ان ال���ت���وت���ر ي��ت�����س��اع��د ب���ني ع��م��ال��ق��ة 

ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا الأم����ريك����ي����ني واحل���ك���وم���ة 

املا�سية،  القليلة  الأ���س��ه��ر  خ���لل  ال��ه��ن��دي��ة 

ورف�������س���ت ت���وي���رت يف وق����ت ���س��اب��ق م���ن ه��ذا 

نيودلهي  تنتقد  التي  العام حظر احل�سابات 

ورئي�ص الوزراء ناريندرا مودي.

 تايوان - اأ�شو�شيتد بر�س

اع��ت��ذر امل��م��ث��ل وامل�����س��ارع امل��ح��رتف ج��ون 

و�سف  اأن  بعد  ال�سني  يف  للمعجبني  �سينا 

ت���اي���وان ب����«ال���دول���ة« يف م��ق��اب��ل��ة ت��روي��ج��ي��ة 

امل�ساهري  اأح����دث  واأ���س��ب��ح  ال���ق���ادم،  لفيلمه 

ال�����ذي�����ن ي�����واج�����ه�����ون غ�������س���ب ال���ق���وم���ي���ني 

ال�سينيني.

ال��ث��لث��اء  ُن�����س��ر  ق�سري  ف��ي��دي��و  مقطع  يف 

ال�سيني  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 

اأو يخ�ص  )ويبو(، مل ي�سر �سينا اإىل تايوان 

يف ال��ك��ث��ري م���ن ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ح����ول احل����ادث 

الذي وقع يف وقت �سابق هذا ال�سهر، عندما 

اآن��د  »ف��ا���س��ت  لفيلمه  ب��ال��رتوي��ج  ي��ق��وم  ك���ان 

9( مع  – )ال�����س��رع��ة وال��غ�����س��ب  ف���ريو����ص9« 

اإعلم تايوانية. و�سائل 

اإحدى  »يف  ال�سينية  املاندرين  بلغة  وقال 

اأقول الآن  اأن  اأريد  املقابلت، ارتكبت خطاأ. 

اإن ه��ذا مهم ج��ًدا ج��ًدا ج��ًدا ج��ًدا ج��ًدا. اأن��ا 

ال�سيني.  وال�����س��ع��ب  ال�����س��ني  واأح����رتم  اأح���ب 

واآ�سف جدا جدا اآ�سف. اأما عن خطئي، فاأنا 

اأعتذر عنه حقا«.

اإ����ص«  »ت���ي يف ىب���ي  ق��ن��اة  م��ع  يف مقابلته 

بلغة  ��ا  اأي�����سً يتحدث  �سينا  ك��ان  ال��ت��اي��وان��ي��ة، 

املاندرين عندما قال اإن تايوان �ستكون اأول 

الفيلم. »دولة« ت�ستطيع م�ساهدة 

ال�سني،  يف  �سجة  اإث���ارة  اإىل  ذل��ك  واأدى 

التي تعترب تايوان - الدميقراطية املتمتعة 

باحلكم الذاتي – جزءا من اأرا�سيها وميكن 

ا�سرتدادها بالقوة اإذا لزم الأمر.

���س��ي��ن��ا  اع����ت����ذار  ك�����ان  اإذا  م����ا  ي��ت�����س��ح  مل 

على  ك��ث��رية  تعليقات  ك��ان��ت  ح��ي��ث  �سينجح، 

رًدا  ال�سينية  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

على مقطع الفيديو اخلا�ص به »�سلبية«.

يف  ازدراء  ���ا  اأي�������سً ���س��ي��ن��ا  واج�����ه  وب���امل���ث���ل، 

ال�سيناتور  و�سف  حيث  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 

لل�سفقة«،  »مثري  باأنه  العتذار  كوتون  توم 

وان���ت���ق���ده اآخ������رون ع��ل��ى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 

الجتماعي وو�سفوه باأنه »جبان«.

وامل�ساهري  العاملية  ال�سركات  ويتعني على 

الو�سول  على  احلفاظ  اإىل  ي�سعون  الذين 

ي�سريوا  اأن  امل��رب��ح��ة  ال�سينية  ال�����س��وق  اإىل 

ب��خ��ط��ى دق��ي��ق��ة يف ال��ع��دي��د م���ن ال��ق�����س��اي��ا، 

القومي عرب  الغ�سب  ي��وؤدي  اأن  حيث ميكن 

الإنرتنت اإىل املقاطعة.

مت��ار���ص ال�����س��ني ���س��غ��وًط��ا م��ت��زاي��دة على 

حول  ت�سريحاتها  ب�ساأن  الأجنبية  ال�سركات 

ت���اي���وان وه��ون��غ ك��ون��غ و���س��ي��ن��غ��ي��ان��غ وال��ت��ب��ت 

وب��ح��ر ال�����س��ني اجل��ن��وب��ي وق�����س��اي��ا اأخ����رى 

تعتربها بكني ح�سا�سة.

أميركيون اعتبروه »جبانا«.. نجم المصارعة جون سينا يعتذر للصين

      

دبي-االنباط

ن��اق��ل��ة  “اأف�سل  ل��ق��ب  الإم�������ارات  ط����ريان  ن��ال��ت 

الثامن على التوايل �سمن  جوية يف العامل” للعام 

 ،2021 الأو�سط”  ال�سرق  ترافلر  “بيزن�ص  ج��وائ��ز 

درجة  بالإ�سافة اإىل “اأف�سل درجة اأوىل” و”اأف�سل 

�سياحية”.

وي��وؤك��د ح�����س��ول ط���ريان الإم������ارات ع��ل��ى تقدير 

امل�ستمر  التزامها  الأو���س��ط  ال�سرق  ترافلر  بيزن�ص 

ويف  الأر������ص  ع��ل��ى  وخ��دم��ات��ه��ا  منتجاتها  ب��ت��ط��وي��ر 

اآم��ن��ة للعملء عرب  الأج����واء وت��ق��دمي جت��ارب �سفر 

جميع  العتبار  يف  الأخ��ذ  مع  الت�سال  نقاط  كافة 

الظروف  ه��ذه  خ��لل  توقعاتهم  وتلبية  التفا�سيل 

احلافلة بالتحديات.

ال�سناعة  ق��ي��ادة  على  الإم�����ارات  ط���ريان  وتعمل 

ال�سفر،  جتربة  لتح�سني  حديثة  رقمية  مب��ب��ادرات 

بيومرتي متكامل، وتقنية  اأول م�سار  اأطلقت  حيث 

املطار  يف  تلم�ص  دون  م��ن  ال�سفر  اإج����راءات  اإن��ه��اء 

�سعورهم  و�سمان  عملئها  �سلمة  على  للحفاظ 

ب���الأم���ان وال��ث��ق��ة ع��ن��د ال�����س��ف��ر. وي��خ��ت��رب ال��ع��م��لء 

اإبتداًء من كاونرتات  اليوم م�ستقبل �سناعة ال�سفر 

ال�سعود  ب��واب��ة  اإىل  ال�سفر و���س��وًل  اإج����راءات  اإن��ه��اء 

ات�سال  نقطة   33 الناقلة  توفر  حيث  الطائرة،  اإىل 

ك�سكاً   50 وح��وايل  البيومرتية  القيا�سات  م�سار  يف 

ال�سفر من دون تلم�ص يف مطار  اإج���راءات  لإن��ه��اء 

دبي الدويل.

وتوا�سل طريان الإمارات العمل لت�سهيل جتربة 

التعاون  خ��لل  من  القيود  وتخفيف  العملء  �سفر 

احلكومية  وال�سلطات  ال�سناعة  هيئات  مع  الوثيق 

ل��ت��وح��ي��د ال��وث��ائ��ق ال�����س��ح��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اخ��ت��ب��ارات 

اختبار  ونتائج  اللقاحات  �سجلت  مثل  كوفيد-19، 

الحتاد  �سفر  جواز  جتارب  الناقلة  وبداأت   .PCR
الدويل للنقل اجلوي )اإياتا( يف اأبريل )ني�سان(، 

وت��وف��ر ط��ريان الإم����ارات م��ب��ادرات ع��دة لتوفري 

التخطيط  عند  للعملء  وامل��رون��ة  الثقة  من  مزيد 

امل��رون��ة  م��ن  مب��زي��د  ال��ع��م��لء  وي�ستمتع  ل�سفرهم. 

توفر  حيث  احلجز  واإع����ادة  �سفرهم  تخطيط  عند 

لهم الناقلة جتربة �سل�سة لإعادة احلجز يف اأي وقت 

36 �سهراً. كما مدد برنامج �سكاي واردز  يف غ�سون 

طريان الإم��ارات �سلحية فئة الع�سوية حتى عام 

.2022

واأط���ل���ق���ت ط�����ريان الإم��������ارات ت��غ��ط��ي��ة ت��اأم��ي��ن��ي��ة 

جمانية �سد “كوفيد- 19” يف مبادرة كانت الأوىل 

العاملية  ال��ط��ريان  �سناعة  م�ستوى  على  نوعها  من 

مل�����س��اع��دة ال��ع��م��لء ع��ل��ى ال�����س��ف��ر ب��ث��ق��ة وراح����ة ب��ال. 

ولقت هذه املبادرة ردود فعل اإيجابية بني العملء 

حيث  ع��ام  ب�سكل  ال��ط��ريان  و�سناعة  خ��ا���ص  ب�سكل 

ح���ذت ن��اق��لت ج��وي��ة اأخ����رى ح��ذوه��ا. وب��الإ���س��اف��ة 

الناقلة  19، وفرت  ل�”كوفيد-  الطبية  التغطية  اإىل 

ت���اأم���ني ال�����س��ف��ر م��ت��ع��دد امل���خ���اط���ر. وت���ق���دم ط���ريان 

دون  للعملء من  ال�سخية  التغطية  ه��ذه  الإم���ارات 

للحوادث  خم�س�سات  وت�سمل  اإ�سافية،  تكلفة  اأي 

ال�سخ�سية اأثناء ال�سفر وتغطية الريا�سات ال�ستوية 

ب��رام��ج  وا���س��ط��راب  ال�سخ�سية  املتعلقات  وف��ق��دان 

امل��ج��ال اجل���وي على غري  اإغ���لق  ال��رح��لت ب�سبب 

توقع ون�سائح اأو حتذيرات ال�سفر وغريها. 

العملء بتجربة راقية على الطائرات  وي�ستمتع 

���س��ف��ره��م. ووف����اًء لوعدها  ال��ن��ظ��ر ع��ن درج���ة  بغ�ص 

الدائم، وا�سلت طريان الإمارات ال�ستثمار  بالتميز 

يف التجارب بالأجواء على الرغم من حتديات الوباء. 

الدرجة  جتربة  يف  الطريان  �سناعة  الناقلة  وتقود 

الأوىل باعتبارها واحدة من بني الأكر فخامة على 

الأوىل  ال��درج��ة  اأجنحة  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة  الإط����لق. 

اخل��ا���س��ة وامل��غ��ل��ق��ة ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ى ط��ائ��رات البوينج 

خ�سعت   ،300ER  Gamechanger-777

اأجنحة الدرجة الأوىل اخلا�سة على اأحدث طائرات 

الإمارات A380 ملزيد من التح�سينات، حيث اأ�سبحت 

من  مزيد  لتوفري  اأعلى  وب��اأب��واب  قليًل  اأو���س��ع  الآن 

اجل��وي،  ال�سفر  ع���ودة  وم��ع  وال��راح��ة.  اخل�سو�سية 

اأكر  الإم��ارات لعملئها جتربة �سفر  تقدم ط��ريان 

جميع  ا�ستبدلت  فقد  ال�سياحية،  ال��درج��ة  يف  راح��ة 

 A380 اأح��دث طائراتها  على  ال��درج��ة  ه��ذه  مقاعد 

راأ����ص  م����زودة مب�����س��ان��د  مب��ق��اع��د م�سممة ه��ن��د���س��ي��اً 

واأل��واح جانبية مرنة ميكن تعديلها عمودياً  جلدية 

للح�سول على الدعم الأمثل. وميّثل املقعد احلديث 

خطوة اإىل الأم��ام مقارنة مع طراز مقاعد طائرات 

 .  777Gamechanger ال��ب��وي��ن��ج  الإم�������ارات 

ويتميز كل مقعد بلم�سات خ�سبية اأنيقة على طاولت 

 13.3 قيا�ص  �سخ�سية  �سا�سة  اإىل  بالإ�سافة  الطعام، 

بو�سة لل�ستمتاع بنظام طريان الإمارات الرتفيهي

ice  احلائز جوائز عاملية والذي يوفر ما يزيد على 
4500 قناة.

الأو�سط  ال�سرق  ترافلر  بيزن�ص  جوائز  وحتتفي 

برواد �سناعة ال�سفر وال�سيافة يف املنطقة، وتغطي 

ال��ن��اق��لت اجل���وي���ة وامل����ط����ارات وال���ف���ن���ادق وب��رام��ج 

الولء. وقد ح�سر حفل توزيع اجلوائز الفرتا�سي 

ال�سفر  �سناعة  يف  والعاملني  امل�سوؤولني  من  ح�سد 

ملراجعات جلنة من  باملنطقة. ومتنح اجلوائز وفقاً 

خرباء ال�سفر وفريق حترير املجلة واآراء القراء.

طيران اإلمارات تنال 3 ألقاب ضمن جوائز بيزنس ترافلر 
الشرق األوسط 2021

احتفالية االستقالل تنعش 
وجدان الدولة والناس

بهدوء

عيد  احتفالية  يف  ال��ت��ك��رمي  من�سة  ع��ن  ا���س��م��اء  غ��ي��اب  م��ن  ال��غ��ا���س��ب��ون  يلتفت  مل 

على  او  راحلة  �سخ�سيات  ح�سور  حجم  اىل   ، حق  على  معظمهم  ورمب��ا  ال�ستقلل 

العقل  فيها  ينحاز  التي  الوىل  امل��رة  هي  هذه  ورمب��ا  املن�سة،  نف�ص  على  احلياة  قيد 

ال�سائدة  الر�سمي اىل تكرمي �سخ�سيات على قيد احلياة بدل ظاهرة تكرمي الموات 

اأمة،  واقول  اجازف  ورمبا  �سعب  فنحن  وال�سعبي،   الر�سمي  امل�ستوى  على  عقود  منذ 

الحيان،  اكر  يف  البائ�سة  حياتهم  يف  اليهم  اللتفات  دون  موتاها  تكرمي  اىل  تنحاز 

بعد  حلقه  ال��ذي  التقدير  حجم  من  ب�سيطة  كمية  حياته  يف  املتويف  �سمع  لو  ورمب��ا 

التهمي�ص  من  حياته  طوال  لزمته  التي  القهر  لعنة  بدل  �سعيدا  قربه  يف  لنام  وفاته 

والن�سيان.

والعتزاز،  الراحة  على  يبعث  ال�ستقلل  عيد  يف  التكرمي  من�سة  على  راأيناه  ما 

قدمت  والح��ف��اد،  الب��ن��اء  ع��رب  او  وج��اه��ة  ام��ا  ح�سرت  التي  وال�سخ�سيات  ف��ال��ذوات 

الغا�سبني وهم  راأي  التي غابت ح�سب  ال�سخ�سيات  الدولة كما هي  وا�سهمت يف رفعة 

قلة، ولكن ذلك ل ينق�سهم قدرهم ووجاهة غ�سبتهم، ف�سخ�سيات من وزن القا�سي 

ال��راح��ل م��و���س��ى ال�����س��اك��ت وال���راح���ل ج��م��ع��ة ح��م��اد وري��ا���ص امل��ف��ل��ح و���س��دق��ي القا�سم 

مل  الوقت  لكن  التكرمي،  ت�ستحق  زيادين،  ويعقوب  العي�سى  ورجا  التلهوين  وبهجت 

الدولة  عقل  اىل  ي�سل  ب��ان  اج��دى  ه��ذا  ك��ان  ورمب��ا  قادمة  الوطنية  واملنا�سبات  يفت 

لعقلها  الدولة  با�سرتداد  الفرحة  اف�ساد  يف  ُي�ستخدم  قد  وال��ذي  اجلائر  النقد  بدل 

الدولة  ب��اأن  اح�س�سنا  عبو�ص  ف��رتة  بعد  والم���وات  منهم  الح��ي��اء  رجالتها  وت��ك��رمي 

. تكرميهم  بدل  ابنائها  باأكل  ت�ستمع 

رجال  واق�سد  ال��دول��ة  رج��ال  لكل  �سامل  التكرمي  ك��ان  لو  امتنى  كنت  �سخ�سيا، 

ال��دول��ة، ف��ل دول���ة تنمو وت��زده��ر دون  ب��ن��اء  امل��ع��ار���س��ة، مم��ن ك��ان��وا ج���زءا مهما م��ن 

جماعة  مثل موؤ�س�سي  الوفياء،  املعار�سة  برجالت  زاخر  والردن  وطنية،  معار�سة 

ومل  ال���راأي  يف  خالفوا  مم��ن  والقومية  الي�سارية  احل��رك��ة  ورواد  امل�سلمني  الخ���وان 

يخالفوا يف العفة الوطنية، فال�ستقلل واعياده منجز للجميع، يف املوالة واملعار�سة، 

والبناء  ال�ستقلل  اجل  من  اجلميع  قدمها  التي  الت�سحيات  حجم  ن�ستذكر  ودعونا 

الوطني العام، ومن ينكر دور املعار�سة الوطنية بال�سرورة يعاين من خلل يف الفهم 

بل  تنقطع  لن  الردنية  والحتفالت  الوطنية  واملنا�سبات  قادمة  اليام  لكن  الوطني، 

باإذن اهلل وهمة الردنيني وقيادتهم. �ستزداد كل يوم 

افرحت  واظنها  حما�سنه،  كرة  على  البهي  احلفل  يف  ال�سادة  واجبة  نقطة  تبقى 

امللكي  ال���دفء  ي��رون م�ساحة  وه��م   ، ع��ي��ون كثريين  اغ��رورق��ت  ورمب��ا  الردن��ي��ني  ك��ل 

املاألوفة  ال��ربت��ك��ولت  وك��ل  ك��ورون��ا  زم��ن  يف  ال�سحية  املحاذير  ك��ل  ع��ن  امللك  وجت��اوز 

امللك،  ف��وؤاد  ت�سكن  حقيقية  وعواطف  نبيل  �سلوك  فثمة  الدميوقراطيات،  اعتى  يف 

وامل��ر���ص،  العمر  اثقلهن  و�سيدات  ام��ه��ات  احت�سان  يف  العفوي  ال�سلوك  اىل  تدفعه 

م�ساءة  زالت  ما  عزميتهم  لكن  عظامهم  وهنت  لرجال  والح��رتام  المتنان  واب��داء 

وع��ق��ول��ه��م م��ت��ق��دة، وه���ذه ك��ل��م��ة ���س��ر وورق���ة ���س��ي��ف��رة مل ي��ن��ج��ح ك��ث��ريون م��ن ق��ي��ادات 

دميومة  و�سر  �سريورتها  فهم  عن  اخل�سوم  عجز  مثلما  متاما  التقاطها،  يف  القليم 

بح�سن  مر�سومة  علقة  بينهما  و�سعبه  الها�سمي  امللك  وال�سعب،  امللك  بني  العلقة 

للتعبري. واحدة  فكان احل�سن م�ساحة  امللك  او حفيدها يف �سورة  ابنها  راأت  �سيدة 

عليه  البناء  اكملنا  اذا  فرحة  بذور  يحمل  ال�ستقلل،  عيد  احتفالية  يف  جرى  ما 

التهمي�ص  �ساأمنا  فقد  ووج��دان��ه��ا،  ال��دول��ة  عقل  يف  و���س��ريورة،  منهجية  اىل  وحت��ول 

الثانية  املئوية  ل��دخ��ول  الأوان  واآن  وال��وج��داين  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  والق�����س��اء 

خري. كل  ي�ستحقون  الذين  الردنيني  على  مفتوحان  وقلب  بعقل 

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

االنباط-وكاالت

عدد من الأ�سوات الب�سرية، تثري ا�ستفزاز 

م�سغ  �سوت  راأ�سها،  وعلى  الأ�سخا�ص،  بع�ص 

التي  ال��ع��ادات  اأب��رز  يعترب من  ال��ذي  الطعام، 

اأك��دت  جديدة  درا�سة  لكن  الكثريين،  ت�ستفز 

اأن هناك �سببا علميا لذلك.

جامعة  يف  باحثون  اأجراها  لدرا�سة  ووفقا 

ن��ي��وك��ا���س��ل ف���اأن ح��ال��ة ان���زع���اج ال�����س��خ�����ص من 

����س���وت م�����س��غ ال���ط���ع���ام، ه���و ن����وع م���ن اأن�����واع 

النف�سية. الأمرا�ص 

مي�سوفونيا،  با�سم  يعرف  ال�سطراب  هذا 

تثري  معينة  ب��اأ���س��وات  متعلق  ا�سطراب  وه��و 

ال��ن��ف��ور اجل�����س��دي ال���ف���وري ل����دى ال�����س��خ�����ص 

امل�ساب به.

غ��ال��ب��ي��ة ح����الت امل��ي�����س��وف��ون��ي��ا ال���ت���ي متت 

الأول  امل����ق����ام  يف  احل����ال����ة  ت���رب���ط  درا����س���ت���ه���ا 

ب���الأ����س���وات ال��ف��م��وي��ة م��ث��ل ال��ت��ن��ف�����ص وامل�����س��غ 

احلالة  حت��دث  اأن  اأي�سا  ميكن  ولكن  والبلع. 

عن طريق النقر وحركة اليد املتكررة، وغالبا 

ما تكون مرتبطة بحركة الإن�سان.

اأن الن��زع��اج م��ن �سوت  ال��درا���س��ة  واأك����دت 

م�������س���غ ال����ط����ع����ام، ه�����و م�����ن اأب���������رز احل������الت 

ال��ت��ي ت��ط��ل��ق ال���س��ط��راب امل��ي�����س��وف��وين ل��دى 

ال�سخ�ص.

تن�سيط  حالة  عن  املذهلة  النتائج  وك�سفت 

يف مناطق الدماغ، بالن�سبة لل�سخ�ص امل�ساب، 

ا�ستجابة للأ�سوات املحفزة ذات النغمات.

واأظ������ه������ر اأول������ئ������ك ال�����ذي�����ن ي����ع����ان����ون م��ن 

املي�سوفونيا اأي�سا زيادة يف الت�سال الوظيفي 

ب���ني م��ن��اط��ق احل���رك���ة ال��ف��م��وي��ة وال��وج��ه��ي��ة، 

والب�سرية. ال�سمعية  والق�سرة 

الرئي�سي  امل��وؤل��ف  ك��وم��ار،  �سوخبندر  وق��ال 

اأي�سا  وج��دن��ا  اأن��ن��ا  ه��و  فاجاأنا  »م��ا  للدرا�سة: 

منطا م�سابها للتوا�سل بني املنطقتني املرئية 

ميكن  املي�سوفونيا  اأن  يعك�ص  مما  واحلركية، 

اأن حتدث اأي�سا مرئيا عند روؤية �سيء ما«.

هذا  اأن  نعتقد  اإىل  ي��ق��ودن��ا  »ه���ذا  واأ���س��اف 

امل���راآة«،  »ن��ظ��ام  ي�سمى  �سيئا  ين�سط  الت�����س��ال 

التي  احلركات  معاجلة  على  ي�ساعدنا  والذي 

يقوم بها الأفراد الآخرون من خلل تن�سيط 

نقوم  كنا  ل��و  كما   - مماثلة  بطريقة  دماغنا 

بهذه احلركة باأنف�سنا ».

ووف��ق��ا ل��ل��درا���س��ة ف����اأن ب��ع�����ص الأ���س��خ��ا���ص 

لأن  ي�سعون  املي�سوفونيا  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 

اأع��را���س��ه��م ع��ن ط��ري��ق حم��اك��اة  يخففوا م��ن 

قد  مما  لديهم،  النزعاج  تولد  التي  احلركة 

ال�سيطرة . با�ستعادة  ي�سعرهم 

 إذا كان »هذا الصوت« يزعجك.. فأنت مضطرب نفسيا


