
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملك: مسيرة اإلصالح ممتدة 
عبر تاريخ الدولة ومستمرون 

بها في المئوية الثانية

 خالل لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث 
السياسية « ... المنظومة   انفردت بنشرها »

وسائل االعالم تنشر اعترافات 
باسم عوض اهلل

الأربعاء   5  ذو القعدة   1442 هـ  - املوافق   16  حزيران  2021 م - العدد  5724    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

  هدفنا تطوير منظومتنا السياسية وصواًل لحياة برلمانية 
وحزبية تناسب األردنيين والمسيرة الديمقراطية

االنباط-وكاالت

يف مت���ام ال��ت��ا���ص��ع��ة ���ص��ب��اح��اً م��ن ك��ل ي��وم، 

مي�صون  ت�صع  �صاعات؛  بثالث  العدد  وبعد 

كتفها،  على  ال�����ص��وداء  القما�صية  حقيبتها 

لتذهب  كاملعتاد،  امل���ّر،  �صايها  ك��وب  وحتمل 

رقم  غرفة  م��ن  املهندمة  ال��زاوي��ة  تلك  اىل 

تتمو�صع  خ�����ص��ب��ي��ة،  م�����ص��ط��ب��ات  ب�����ص��ع   .)5(

�صديد:  بفخر  وت�صمى  الكتب،  بع�ض  عليها 

»م���ك���ت���ب���ة ال�������دام�������ون«. ك����ان����ت الأ������ص�����رات 

ق���د ان��ت��زع��ن��ه��ا، وو���ص��ع��ن ق���وان���ن ���ص��ارم��ة 

ال�صحيحة  للكتب  اح��رام��اً  ل�صتخدامها، 

الن�صال  �صنوات  عرب  الرفوف  على  املُكَتَنَزِة 

يف الأ�����ص����ر. ت��ن��ت��ق��ي )م��ي�����ص��ون��ي�����ص��ك��ا( -ك��م��ا 

ت��ل��ق��ب��ه��ا الأ������ص�����رات- ج��رع��ت��ه��ا ال��ي��وم��ي��ة، 

يف  تغو�ض  ل�����ص��اع��ات.  ال��ق��راءة  يف  وتنغم�ض 

الأدب والثقافة: روايات و�صعراً، وفكراً

اإذ �صارت لديها  بالقراءة،  تتلذذ مي�صون 

بع�ض  اأ�صحت  بل  بالأ�صياء،  مرئية  معرفة 

تلك  حتى  وملمو�صة،  ح�صية  عندها  الأمور 

اإىل  ت�صل�صل  فقد  ق��ط.  تختربها  مل  ال��ت��ي 

قلبها ع�صق القد�ض وحجارة اأ�صوارها، وهي 

تعرف متاماً اأن طريق باب الواد اأق�صر اىل 

على  الزيت  خان  زقاق  من  ال�صريف  احلرم 

بجغرافيا  �صليعة  اأن��ه��ا  ك��م��ا  امل��ث��ال.  �صبيل 

عند  اأ�صنانها  على  ت��ك��ّز  ف��راه��ا  فل�صطن، 

املرا�صفة  ال��ل��ي��م��ون  ب��ي��ارات  ع��ن  احل��دي��ث 

الفل�صطيني. ال�صاحل  على 

التفا�صيل �ص »8«

 األسيرة ميسون الجبالي: حارسة المكتبة
 ادارة بايدن تخطط لتعيين هادي عمرو 

قنصال عاما للشؤون الفلسطينية 
االنباط-وكاالت

الرئي�ض  ادارة  بان  اإ�صرائيلي  تقرير  اأف��اد 

المريكي جو بايدن تخطط لتعين م�صاعد 

وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ل���ل�������ص���وؤون ال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

عاما  قن�صال   ، ع��م��رو  ه��ادي  والفل�صطينية 

الفل�صطينية لل�صوؤون 

ون���ق���ل���ت ���ص��ح��ي��ف��ة »ج���������رازمل ب���و����ص���ت« 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة ع���ن م�������ص���ادر دي��ب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 

القن�صل  من�صب  �صي�صغل  عمرو  ان  متعددة 

المريكي يف القن�صلية المريكية يف مدينة 

القد�ض، والتي اعلن وزير اخلارجية انتوين 

بلينكن نهاية ال�صهر املا�صي عن اعادة فتحها

امل���م���ث���ل���ون ع����ن احل���ك���وم���ة ال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

منهم  ال��ك��ث��ري��ن  زال  ل  وال����ذي  اجل���دي���دة، 

يعلقوا  مل  اجل��دي��دة،  مكاتبهم  اىل  ينتقلون 

على اخلرب

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ت���وؤك���د  ج��ان��ب��ه��ا مل  م���ن 

لل�صحيفة  عمرو  تعين  تنفي  او  المركية 

بلينكن  ك��ان  اذا  م��ا  تعلق  او   ، ال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

يف  الم��ري��ك��ي��ة  القن�صلية  فتح  اع���ادة  ناق�ض 

اخلارجية  وزي��ر  م��ع  مكاملته  خ��الل  القد�ض 

يائر لبيد

وي��ع��ت��رب ع��م��رو ���ص��خ�����ص��ي��ة رئ��ي�����ص��ي��ة وراء 

ا����ص���رائ���ي���ل  جت�����اه  ب����اي����دن  ادارة  ����ص���ي���ا����ص���ات 

امل�صاعدات  اعادة  ي�صمل  مبا  والفل�صطينين، 

امل�صاعدات  ���ص��رط-  او  قيد  دون  الم��ري��ك��ي��ة 

التي مت تقلي�صها يف فرة ادارة ترامب

كما مت ار�صاله من قبل الدارة المريكية 

الت�صعيد  خ��الل  التهدئة  خ��ط��وات  لت�صهيل 

الخر.

التفا�صيل �ص »8«

طالب بـ »االردنية«: تأخرت دقيقة بتسليم 
االمتحان فتم تأخير تخرجي

معطيات احصائية تظهر تحسنا ببعض 
مؤشرات االقتصاد الوطني

االنباط-هدى دياربكريل 

جتربة  على  درا�صية  ف�صول   ٤ م�صي  بعد 

ورغ��م  اجل��ام��ع��ات  ل��ط��الب  بعد  ع��ن  التعليم 

اأن هناك  اإل  التجربة   الن�صبي لهذه  النجاح 

بع�ض امل�صاكل التي حت�صل مع الطلبة ب�صبب 

على  امل��ق��درة  ول��ع��دم  تقنية  او  فنية  اع��ط��ال 

لذا   للمدر�صن  اإثباتها  او  عليها  ال�صيطرة 

ي�صعف ذلك من جناح العملية التعليمية. 

العمايرة  ح��م��زة  ال�����ص��ب��اب��ي  ال��ن��ا���ص��ط  ق���ال 

ل »الن���ب���اط« ق��م��ت ب��ج��ول��ة ا���ص��ت��ط��الع لراء 

ال��ط��ل��ب��ة يف الآون������ة الأخ������رة داخ�����ل اروق����ة 

خا�صة  والأردن��ي��ة  عامة  الأردن��ي��ة  اجلامعات 

من  كبر  ع��دد  انطباع  يف  ا�صتياء  ولح��ظ��ت 

الطالب! 

ُت���ع���د ب��ع�����ض  ويف ظ����ل ال��ت��ع��ل��م ع����ن ب���ع���د 

بع�ض  ع��ن  ال�����ص��ادرة  )ال��ف��ردي��ة(  الت�صرفات 

الأ�صاتذة �صادمة وظاملة، فهناك من ل ُيقدر 

واأخ��ر  وال��ك��ه��رب��اء،  الإن��رن��ت  اع��ط��ال �صبكة 

ي��ق��ب��ل احل����وار يف و���ص��ع��ِه ع��الم��ات بع�ض  ل 

باأنهم حاولوا  برروا موقفهم  الذين  الطلبة 

ُيجب  مل  لكنه  املعني  امل��در���ض  م��ع  التوا�صل 

امل��م��ار���ص��ات التي  ُي�����ص��غ! وت��ك��ررت ه���ذه  ومل 

الطالب  يعيد  اأن  اإىل  الأحيان  بع�ض  يف  اأدت 

دون  ع��ذره  قبول  عدم  ب�صبب  كامال  الف�صل 

اي تربير .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-برتا

اأظ�����ه�����رت ب���ع�������ض م����وؤ�����ص����رات الق���ت�������ص���اد 

م��ن��ه��ا، حت�صنا  ال��وط��ن��ي ول���ص��ي��م��ا اجل���زئ���ي 

ال��ع��ام احل��ايل، م��ا يدل  ب��داي��ة  يف الداء منذ 

جائحة  تبعات  من  التعايف  مرحلة  بدء  على 

فرو�ض كورونا، لكنها ما زالت بحاجة ملزيد 

م��ن ال��وق��ت ل��ل��و���ص��ول اإىل م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف 

الكلي.

وكالة  جمعتها  اأولية  اح�صائية  معطيات 

اأرق���ام ر�صمية  الأن��ب��اء الأردن��ي��ة)ب��را(، م��ن 

اأن  اأظهرت  الآونة الخرة،  وغر ر�صمية يف 

بالدوران،  اآخذة  القت�صادي  الن�صاط  عجلة 

خا�صة بعد اإعالن احلكومة عن مراحل فتح 

�صيف  اإىل  للو�صول  والن�صطة  القطاعات 

اآمن.

وب��ح�����ص��ب امل��ع��ط��ي��ات الح�����ص��ائ��ي��ة امل��وزع��ة 

ع��ل��ى ف����رات خم��ت��ل��ف��ة م���ن ال���ع���ام، اأظ��ه��رت 

بيانات املالية العامة خالل الثلث الأول من 

الإيرادات املحلية  ارتفاع   2021 العام احلايل 

مبقدار 652 مليون دينار مقارنة مع الفرة 

املماثلة من العام املا�صي 2020، لت�صل لنحو 

566ر2 مليار دينار.

وارت����ف����ع����ت حت�������ص���ي���الت دائ�������رة ���ص��ري��ب��ة 

ال��ث��ل��ث الول من  ال��دخ��ل وامل��ب��ي��ع��ات خ���الل 

العام احلايل .

التفا�صيل �ص »6«

االنباط - نعمت اخلورة

حتت عنوان » تفا�صيل اعرافات با�صم عو�ض 

ال��ي��وم و���ص��ائ��ل  ن�����ص��رت  ال��ف��ت��ن��ة »،  اهلل يف ق�����ص��ي��ة 

وو�صائل  وال��دول��ي��ة   وال��ع��رب��ي��ة  املحلية  الع���الم 

عو�ض  با�صم  املتهم  اإفادات  الجتماعي  التوا�صل 

اهلل ال��ت��ي اظ��ه��رت اع��راف��ات امل��ذك��ور ع��ن وج��ود  

ل��ق��اءات دوري����ة م��ع الم���ر ح��م��زه ب��رت��ي��ب من 

وا�صتقرار  امن  لزعزعة  زيد  بن  ح�صن  ال�صريف 

اهلل  عبد  امللك  جاللة  �صد  والتحري�ض  الردن 

الثاين.

وي���ع���ود ت���اري���خ اع����راف����ات ع���و����ض اهلل ال��ت��ي 

انفردت بن�صرها �صحيفة » النباط« يوم الثنن 

2021 حتت عنوان ) المر  1٤ حزيران   املوافق 

تفا�صيل  وت�صمنت   ) بالقد�ض  اهتم  ل   : حمزة 

الهوية  ع��ل��ى  للح�صول  اهلل  ع��و���ض  �صعي  ح���ول 

عالقاتهم  الفتنة  اط���راف  وت��وظ��ي��ف  املقد�صية 

نتنياهو  وح��ك��وم��ة  ت��رام��ب  ادارة  يف  مب�����ص��وؤول��ن 

�صد موقف جاللة امللك عبد اهلل الثاين ال�صلب 

واملعلن �صد �صفقة القرن .

وت��ظ��ه��ر اع���راف���ات ب��ا���ص��م ع��و���ض اهلل وج��ود 

ل��ق��اءات دوري����ة م��ع الم���ر ح��م��زه ب��رت��ي��ب من 

وا�صتقرار  امن  لزعزعة  زيد  بن  ح�صن  ال�صريف 

اهلل  عبد  امللك  جاللة  �صد  والتحري�ض  الردن 

امل�صجد  على  الها�صميه  الو�صاية  و�صد  ال��ث��اين 

املبارك الق�صى 

كما كانت »النباط » قد انفردت يف وقت �صابق 

3 حزيران  بتاريخ  الوىل   وعلى �صدر �صفحتها 

2021  بن�صر حتليل بعنوان »عو�ض اهلل وال�صريف 

اعرفا بالتهم ووقعا حم�صر التحقيق » واو�صح 

م��وث��ق��ة  الع�����راف�����ات  ان   « الن����ب����اط  حت���ل���ي���ل« 

بال�صوت وال�صورة والم�صاء .

وح���م���ل���ت ج���ع���ب���ة ال����زم����ي����ل رئ���ي�������ض حت���ري���ر 

ان��ف��راده  خ��الل  ك��الب  عمر  امل�����ص��وؤول  ال�صحيفة 

اجلل�صة  ان  الفتنه  ق�صية  حول  معلومات  بن�صر 

���ص��ت��ك��ون ع��ل��ن��ي��ه  وب��ح�����ص��ور  ل��ل��م��ح��اك��م��ة  الوىل 

بن  ح�صن  وال�صريف  اهلل  عو�ض  با�صم  املتهمن 

زيد.

االنباط- عّمان

ب���رع���اي���ة ���ص��م��و الأم��������رة ���ص��م��ي��ة ب��ن��ت 

احل�صن، نائب رئي�صة جمل�ض اأمناء متحف 

للمجل�ض  الوطنية  اللجنة  ورئي�صة  الأردن 

العاملي للمتاحف يف الأردن، احتفلت دائرة 

الآث������ار ال��ع��ام��ة مب��ئ��وي��ة ال���دول���ة وال���ي���وم 

»م�صتقبل  ع��ن��وان  حت��ت  للمتاحف  العاملي 

امل���ت���اح���ف الأردن�����ي�����ة يف امل���ئ���وي���ة ال��ث��ان��ي��ة، 

الأم���رة  ل�صمو  ك��ل��م��ة  وا���ص��ت��دام��ت��ه��ا«.ويف 

األقاها وزير ال�صياحة والآثار نايف الفايز 

خالل احلفل الذي اأقيم ام�ض.

التفا�صيل �ص »5«

 االنباط-عمان  

 

�صوب،  وال��ك��ويف  املقاهي  قطاع  ا�صتاأنف 

ال���ث���الث���اء، ت���ق���دمي خ���دم���ة الأرج���ي���ل���ة يف 

اإعالن احلكومة  بعد  اخلارجية،  ال�صاحات 

ع����ن ع�������ودة ف���ت���ح ال���ق���ط���اع���ات ت��دري��ج��ي��ا 

للو�صول اإىل ال�صيف الآمن

وت�������اأت�������ي الج����������������راءات ال���ت���خ���ف���ي���ف���ي���ة 

����ص���م���ن ح����زم����ة ال�������ق�������رارات احل���ك���وم���ي���ة 

ب��ف��ت��ح ال��ق��ط��اع��ات، ب��ع��د ان��خ��ف��ا���ض اأع����داد 

الإ����ص���اب���ات وال��وف��ي��ات ب��ف��رو���ض ك��ورون��ا، 

والإدخ���الت  الإيجابية  الفحو�ض  ون�صب 

الوبائي  الو�صع  وا�صتقرار  للم�صت�صفيات، 

والآث��ار  ال�صياحة  وزارة  وكثفت  الأردن  يف 

لها،  التابعة  والرقابة  التفتي�ض  فرق  عرب 

واجلهات املعنية الأخرى.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

اأك��������د م����دي����ر ع������ام دائ���������رة ال���������ص����وؤون 

خ��رف��ان،  رف��ي��ق  امل��ه��ن��د���ض  الفل�صطينية، 

موا�صلة حكومة اململكة، وبتوجيهات من 

جاللة امللك عبداهلل الثاين، دعم الأ�صقاء 

حقهم  مم��ار���ص��ة  يف  فل�صطن  اأب���ن���اء  م��ن 

الثقافية  ه��وي��ت��ه��م  وح��م��اي��ة  ال��ت��ع��ل��م،  يف 

والوطنية يف مواجهة خمططات وحمالت 

التجهيل والتهويد التي تقوم بها �صدهم 

�صلطات الحتالل الإ�صرائيلي.

األقاها  التي  الكلمة  يف  خ��رف��ان،  وع��رب 

ن���ي���اب���ة ع���ن���ه م���دي���ر م���دي���ري���ة الأون��������روا 

عبدالرحمن،  موفق  الدولية  واملنظمات 

يف اف��ت��ت��اح اج��ت��م��اع ال����دورة ال���� 85 مل��وؤمت��ر 

يوم  فل�صطن،  لأب��ن��اء  الربوية  ال�صوؤون 

الثنن.

التفا�صيل �ص »5«

  برعاية األميرة سمية بنت الحسن 
دائرة اآلثار تحتفل بمئوية الدولة 

واليوم العالمي للمتاحف

بعد 7 أشهر من التوقف عن العمل.. 
المقاهي تستأنف تقديم األرجيلة

 األردن يدعم حق أبناء فلسطين في 
التعلم وحماية هويتهم
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياسية تؤكد انحيازها ألجندة 

الوطنية المصلحة 

 دودين يشارك في اجتماعات
 الدورة 51 لمجلس وزراء اإلعالم 

العرب بالقاهرة

 بدء صرف الدعم النقدي للقائمة 
االضافية لبرنامج تكافل 3 

 نجاح كبير لحملة التبرع بالدم في 
الكندي  مستشفى 

االنباط- عمان

اأكد االحتاد العام لنقابات عمال االأردن 

متثل  واملعلوماتية،  االإعالمية  الرتبية  اأن 

ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  و���س��روري��ة  مهمة  اأداة 

بالن�سبة للمنظمات العمالية.

واو����س���ح يف ب��ي��ان ام�����س ال���ث���الث���اء، ان��ه 

�����س����ارك يف االج����ت����م����اع ال�������س���ن���وي ل�����س��ب��ك��ة 

التابعة  ال���ع���رب،  ال��ن��ق��اب��ي��ن  االإع��الم��ي��ن 

االثنن،  اأم�س  للنقابات،  العربي  لالحتاد 

ملناق�سة خطة  املرئي،  االت�سال  تقنية  عرب 

واحلمالت  املقبلة  للمرحلة  ال�سبكة  عمل 

االإعالمية التي �ستقوم بها.

وق������������ال االع���������الم���������ي ب�����ك�����ر االم����������ري، 

اإن ال��رتب��ي��ة االإع��الم��ي��ة  مم��ث��ل االحت������اد، 

واإدراك  وع��ي  من  توفره  مبا  واملعلوماتية 

لفهم طبيعة عمل االإعالم والتعاطي معه 

على نحو فّعال، جتعل منها فر�سة ثمينة 

لال�ستفادة من القوة التي ميلكها، والتاأثري 

اأه���داف  ب��اجت��اه حتقيق  ب���ه،  ال���ذي يحظى 

ق�سايا  بدعم  املتمثلة  العمالية  املنظمات 

ال��ع��م��ال وال���دف���اع ع��ن ح��ق��وق��ه��م واإي�����س��ال 

اأ�سواتهم ل�سناع القرار، ما ي�سهم مبعاجلة 

التحديات التي تواجههم وحت�سن واقعهم 

املعي�سي.

اأح������د م����ه����ارات ال��رتب��ي��ة  واأ������س�����اف ان 

على  يجب  ال��ت��ي  واملعلوماتية  االإع��الم��ي��ة 

النقابين  والن�سطاء  العمالية  النقابات 

اال�ستفادة منها، مهارة »االإنتاج« من خالل 

امل�ساركة باإنتاج حمتوى اإعالمي يعرّب عن 

ق�ساياهم وتطلعاتهم، ون�سره على من�سات 

االإعالم احلديث املتمثل مبواقع التوا�سل 

االجتماعي وو�سائل الن�سر االإلكرتوين.

وبن اأن الرتبية االإعالمية واملعلوماتية 

بتعزيز  وت�سهم  واالأف�����راد  املجتمع  حتمي 

واإك�ساب اجلمهور مهارات  العامة  امل�ساركة 

ال��ت��ف��ك��ري ال��ن��ق��دي ل��ت��ع��زي��ز ق��ي��م امل��واط��ن��ة 

عمالية  �سرائح  اأن  اإىل  م�سريا  ال�ساحلة، 

ت��ت��ع��ر���س ل�����س��ورة من��ط��ي��ة �سلبية  ع��دي��دة 

ت��ك��ر���س��ه��ا ب��ع�����س و����س���ائ���ل االإع��������الم، ال��ت��ي 

لقطاعات  م��وج��ه  كراهية  خ��ط��اب  مت��ار���س 

عمالية كالعمالة الوافدة.

وا�سار االمري، وفق البيان، اىل اأن احتاد 

العمالية  النقابات  مع  وبالتن�سيق  العمال 

املا�سي ور�س  العام  التابعة له، عقد خالل 

ت��دري��ب��ي��ة ح����ول مفاهيم  ع��م��ل وج��ل�����س��ات 

ال��رتب��ي��ة االإع��الم��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، رك��زت 

ع��ل��ى امل��ن��ظ��ور ال��ن��ق��اب��ي يف ت��ع��اط��ي و���س��ائ��ل 

االإع������الم م���ع ق�����س��اي��ا ال���ع���م���ال، م��ب��ي��ن��ا اأن 

التن�سيق م�ستمر لعقد ور�س مماثلة تغطي 

مهاراتها ب�سكل كامل، وتن�سجم مع اخلطة 

واملعلوماتية  االإعالمية  للرتبية  الوطنية 

لتو�سيع  وت�سعى  احل��ك��وم��ة،  تتبناها  ال��ت��ي 

نطاق عملها لي�سمل جميع �سرائح املجتمع 

.

وق������دم ال���ف���ري���ق ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���الحت���اد 

عن  ب��االج��ت��م��اع،  عر�سا  للنقابات  ال��ع��رب��ي 

واآلية عملها  االإعالمية لالحتاد  املنظومة 

واملن�سات التابعة لها على مواقع التوا�سل 

»متعقب  ح��م��ل��ة  ج��ان��ب  اإىل  االج��ت��م��اع��ي، 

اأطلقها االحت��اد  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف«،  ف��ق��دان 

ال�����دويل ل��ل��ن��ق��اب��ات، وت���رك���ز ع��ل��ى امل��ت��اب��ع��ة 

ال��ع��ددي��ة وال��ق��ط��اع��ي��ة ل��ل��وظ��ائ��ف امل��ف��ق��ودة 

بفعل اأزمة كورونا يف املنطقة العربية.
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اأك����د ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، اأن 

عرب  مم��ت��دة  االأردن،  يف  االإ����س���الح  م�����س��رية 

املئوية  يف  بها  وم�ستمرون  ال��دول��ة،  ت��اري��خ 

الثانية.

ل��ق��ائ��ه، بح�سور  وق����ال ج��الل��ت��ه، خ���الل 

�سمو االأم����ري احل�����س��ن ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

واأع�ساء  رئي�س  الثالثاء،  ام�س  العهد،  ويل 

اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية، 

اإن���ن���ا ���س��ن��وا���س��ل ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ج��ه��ود االآب����اء 

واالأج��������داد، »و���س��ي��ك��ون اب��ن��ي احل�����س��ن اإىل 

ج���ان���ب���ي، ل���ال����س���ت���م���رار يف ن���ه���ج ال��ت��ح��دي��ث 

والتطوير«.

الذي  اللقاء  خ��الل  امللك،  جاللة  و�سدد 

ع��ق��د يف ال����دي����وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، على 

امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق 

التي  الكبرية  اخل��ربات  اإىل  م�سرياً  اللجنة، 

ملختلف  ومتثيلهم  اأع�����س��اوؤه��ا،  ب��ه��ا  يتمتع 

�سيكون  ما  ال�سيا�سية،  والتوجهات  االأطياف 

له انعكا�س اإيجابي على خمرجاتها.

املنظومة  تطوير  »هدفنا  جاللته  وق��ال 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، و�����س����واًل ل��ل��ح��ي��اة ال��ربمل��ان��ي��ة 

وم�سرية  االأردن��ي��ن،  تنا�سب  التي  واحلزبية 

االأردن الدميقراطية«، مبينا اأهمية حتديد 

ال����ه����دف ال���ن���ه���ائ���ي م����ن ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر 

املعامل،  ال�سيا�سي، من خالل خطة وا�سحة 

وت��و���س��ي��ح االجت�����اه امل��ط��ل��وب ل��ل��م��واط��ن��ن، 

براجمية  اأح��زاب��ا  ي�سم  ب��رمل��ان  اإىل  و���س��وال 

قوية.

كما �سدد جاللة امللك على �سرورة اإيجاد 

امل�ساركة  ق��اع��دة  لتو�سيع  امل��ن��ا���س��ب��ة  البيئة 

يف  وامل���راأة  ال�سباب  دور  و�سمان  ال�سيا�سية، 

احلياة العامة.

يرى  ب��اأن  اأمله  امللك عن  واأع���رب جاللة 

ال�سيا�سية،  احلياة  يف  منخرطن  االأردن��ي��ن 

التاأكيد  جم��ددا  احل��زب��ي،  بالعمل  وواث��ق��ن 

االأف����ك����ار  م���ف���ت���وح���ة جل��م��ي��ع  االأب����������واب  اأن 

واملقرتحات، واملطلوب جلو�س اجلميع على 

االأردن  م�سلحة  ت��ك��ون  واأن  احل���وار  ط��اول��ة 

واالأردنين الهدف االأ�سا�سي.

يجب  ال�سيا�سي  امل�سار  اأن  جاللته  واأك���د 

اأن يتزامن مع م�سار اآخر اقت�سادي واإداري، 

م�����س��رياً ج��الل��ت��ه اإىل اأن����ه وج����ه احل��ك��وم��ة 

لو�سع برنامج عمل اقت�سادي وا�سح املعامل 

اأ�سابيع، مرتبط مبدد زمنية حمددة  خالل 

لتنفيذه.

يكون  اأن  اأهمية  اإىل  امللك  جاللة  ولفت 

ال��ربن��ام��ج ب��ال�����س��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

االأزم��ة  ج��راء  االقت�سادي  التعايف  لتحقيق 

التي مرت بها القطاعات املختلفة، ولتحقيق 

م�ستويات النمو والت�سغيل الالزمة لتحريك 

ع��ج��ل��ة االق���ت�������س���اد وامل�������س���اري���ع ال��ت��ن��م��وي��ة، 

وحت�سن اخلدمات املقدمة للمواطن ب�سكل 

ملمو�س.

امل��ل��ك��ي��ة لتحديث  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  واأك�����د 

املنظومة ال�سيا�سية �سمري الرفاعي، يف كلمة 

اأن ت�سكيل اللجنة يعك�س حر�س جاللة  له، 

والتطور  التنمية  ا�ستمرار عجلة  امللك على 

يف االأردن، وهو نهج ي�سري عليه الها�سميون 

على امتداد تاريخهم.

ل��الأردن��ي��ن  جاللته  �سمان  اأن  اأك���د  كما 

واالأردنيات، بت�ب�ني احلكومة ملخرجات عمل 

االأم��ة  جمل�س  اإىل  وتقدميها  اللجنة،  ه��ذه 

نبذل ما  »يدفع�نا الأن  تاأثري،  اأو  دون تدخل 

فوق اجلهد والطاقة«، م�سيفا اأنه ال جمال 

للخطاأ.

واأ�ساف اأن اللجنة تتعهد اأال يحكم عملها 

قناعات م�سبقة، وال يعيقه تخندق وراء راأي، 

واأن  وال��ق��ل��وب،  للعقول  ان��غ��الق  ي��ق��ي��ده  وال 

البيئة  تهيئة  اأج��ل  من  العمل  هي  اأولويتها 

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وو����س���ع ق��وان��ن 

انتخاب واأحزاب، وتو�سيات يف جمال االإدارة 

املحلية، وما قد يحتاجه ذلك من تعديالت 

العمل  واآل���ي���ات  ال��د���س��ت��وري��ة  ال��ن�����س��و���س  يف 

الربملاين ال�سرورية.

اللجنة  اأن  كلمته  يف  ال��رف��اع��ي  واأو����س���ح 

ال���روؤى  لتحقيق  ج��ه��ده��ا  ق�����س��ارى  �ستبذل 

امل���ل���ك���ي���ة ل���ل���ت���ق���دم وال����ت����ح����دي����ث، م��ه��ت��دي��ن 

امللكية،  النقا�سية  ب����االأوراق  وم�سرت�سدين 

ال��ل��ج��ن��ة  ت�����س��ك��ي��ل  يف  ال���ت���ن���وع  اإىل  م�������س���ريا 

وتركيبتها التي تعك�س ثراء املجتمع االأردين 

الفكري والثقايف بكل اأطيافه.

وق��ال: لن نرتدد يف اأن ن�ستعن يف عملنا 

اإليه  بكل بيوت اخلربة االأردنية، وما �سبقنا 

وال��ذوات  واملخت�سن  الباحثن  من  اإخواننا 

ال��وط��ن��ي��ة امل���ق���درة، يف ه���ذا امل���ج���ال، موجها 

ال��دع��وة ل��ك��ل م��ن ل��دي��ه اأف��ك��ار وم��ق��رتح��ات 

مي��ك��ن اأن ت��خ��دم ه���ذا اجل��ه��د ال��وط��ن��ي، اأن 

يقدمها الأي من اأع�سائها، ليتم العمل على 

درا�ستها واال�ستفادة منه.

التغيري املطلوب من اجلانب  اأن  واأ�ساف 

الر�سمية،  املوؤ�س�سات  وم�سوؤولية  الت�سريعي، 

ل��ي�����س ره��ن��ا ب��ق��ان��ون واح�����د، ب���ل ه���ي ح��زم��ة 

التغيري  ت�سمن  م��ت��ط��ورة،  ح��ي��ة  ت�سريعية 

امل����ت����درج وامل��ت��ن��ا���س��ب م���ع ت���ط���ور امل��ج��ت��م��ع، 

و�سط  امل�ستقبلية،  احتياجاته  وا�ست�سراف 

االجتماعية؛  والثقافية  ال�سلوكية  املنظومة 

وما عمل اللجنة اإال جزء من هذه احلزمة، 

اهتمام  اإىل  املنظومة، يحتاج جناحها  وتلك 

املواطن ومتابعته.

تكون  اأن  ب�����س��رورة  اللجنة  اإمي����ان  واأك����د 

واالأردن��ي��ات،  باالأردنين  الئقة  عملها  نتائج 

اأول عهد  ل��ي��ك��ون  ب��ه��ا،  ث��ق��ت��ه��م  وع��ل��ى ق���در 

الثانية، منجزا  الدولة االأردنية يف مئويتها 

ت�����س��ري��ع��ي��ا ح���داث���ي���ا، ي��خ��ط��و ب�������االأردن نحو 

ف��اع��ل��ة،  وح��زب��ي��ة  وب��رمل��ان��ي��ة  �سيا�سية  ح��ي��اة 

ت��ت��وج ب��ربمل��ان ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ك��ت��ل وال��ت��ي��ارات 

املن�سود  التقدم  ب��دوره  ي�سمن  الرباجمية، 

يف اأ����س���ل���وب مم��ار���س��ة ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

الوطن،  طموحات  يلبي  ومب��ا  مل�سوؤولياتها، 

على  امل�سرقة  الدميقراطية  �سورته  ويعزز 

ال�سعيدين االإقليمي والعاملي.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ال���دي���وان امللكي 

الها�سمي، ومدير مكتب جاللة امللك.

االنباط- عمان

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  عن  مندوباً 

�سمو  رع��ى  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

االأمري احل�سن بن عبداهلل الثاين ويل العهد، 

ام�����س ال��ث��الث��اء، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج دورة ال��ق��ي��ادة 

واالأركان احلادية وال�ستن امل�سرتكة اخلام�سة 

والع�سرين.

وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�سوله كلية 

القيادة واالأركان امللكية االأردنية، رئي�س هيئة 

اأحمد  الركن يو�سف  اللواء  امل�سرتكة  االأرك��ان 

احلنيطي، واآمر الكلية.

م�سطفى  الركن  العميد  الكلية  اآمر  وقال 

تهدف  الكلية  اإن  له،  كلمة  الفواز، يف  قفطان 

الإع������داد ���س��ب��اط م��وؤه��ل��ن الإ����س���غ���ال وظ��ائ��ف 

اإ�سراك  القيادة واالأرك��ان املتقدمة، من خالل 

والتمارين  والدرا�سات  االأبحاث  يف  منت�سبيها 

العلمي يف التحليل  املكثفة، واعتماد االأ�سلوب 

واال����س���ت���ن���ت���اج، م��ث��ل��م��ا اأن���ه���ا ت���وا����س���ل ت��ط��وي��ر 

اإليه  و�سلت  م��ا  ملواكبة  واأ�ساليبها  مناهجها 

ج��ي��و���س ال���ع���امل يف ج��م��ي��ع امل���ع���ارف وال��ع��ل��وم 

الع�سكرية.

و�����س����ارك يف ال�������دورة، ال���ت���ي مت��ن��ح ���س��ه��ادة 

�سباط  الع�سكرية،  العلوم  يف  البكالوريو�س 

من خمتلف �سنوف القوات امل�سلحة االأردنية 

العربي، واالأجهزة االأمنية، اإ�سافة  – اجلي�س 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  م��ن  �سباط  اإىل 

وجمهورية م�سر العربية، ومملكة البحرين، 

ودولة االإمارات العربية املتحدة، ودولة قطر، 

ودولة الكويت، وباك�ستان، وفرن�سا.

تهنئة  التخريج،  �سموه، خالل حفل  ونقل 

جاللة القائد االأعلى للخريجن، موؤكداً ثقة 

�ست�سكل  ال��ت��ي  ال����دورة،  جاللته يف خم��رج��ات 

القيادة واالأرك��ان  ل��دورات كلية  اإ�سافًة نوعية 

كلمة  العهد  �سمو ويل  ودّون  االأردنية.  امللكية 

ع��ن فخره  فيها  ع��رب  ال�����زوار،  ك��ب��ار  �سجل  يف 

القائمن  ج��ه��ود  ب��ال��ك��ل��ي��ة، م��ث��م��ن��اً  واع���ت���زازه 

الوطن  رف��د  يف  جهد  م��ن  يبذلونه  مل��ا  عليها، 

بكفاءات ع�سكرية متتلك العلم واملعرفة.

وح�����س��ر ح��ف��ل ال���ت���خ���ري���ج، ���س��م��و االأم����ري 

بن  را�سد  االأم��ري  و�سمو  احل�سن،  بن  في�سل 

العام، ورئي�س جامعة  االأم��ن  احل�سن، ومدير 

الع�سكرين للدول  امللحقن  موؤتة، وعدد من 

ال�سقيقة وال�سديقة املعتمدين لدى االأردن.

 خالل لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الملك: مسيرة اإلصالح ممتدة عبر تاريخ الدولة 
ومستمرون بها في المئوية الثانية

 مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة 
القيادة واألركان

  هدفنا تطوير منظومتنا السياسية وصواًل لحياة برلمانية
    وحزبية تناسب األردنيين والمسيرة الديمقراطية

  المسار السياسي يجب أن يتزامن مع مسار آخر اقتصادي
  وجهت الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح

     المعالم خالل أسابيع مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه
  توضيح االتجاه المطلوب للمواطنين، وصوال إلى برلمان

     يضم أحزابا برامجية قوية

االنباط- عمان

اأكد الناطق االإعالمي با�سم اللجنة امللكية 

مهند  الدكتور  ال�سيا�سية،  املنظومة  لتحديث 

ر�سالة  مب�سامن  اللجنة  ال��ت��زام  مبي�سن، 

واأع�ساء  لرئي�س  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

قانونن  م�سروع  ب�سياغة  واملتعلقة  اللجنة 

ل��الن��ت��خ��اب واالأح�������زاب وت���ق���دمي ال��ت��و���س��ي��ات 

املحلية  ل��الإدارة  الناظمة  الت�سريعات  لتطوير 

واإجراء بع�س التعديالت الد�ستورية.

اللجنة  اأن  م��ب��ي�����س��ن،  ال��دك��ت��ور  واأ����س���اف 

وبعد اللقاء الذي جمعها بجاللة امللك ام�س 

ال���ث���الث���اء، ع��ق��دت اج��ت��م��اع��ا ب��رئ��ا���س��ة رئي�س 

اللجنة، العن �سمري الرفاعي.

واأ�سار اإىل اأن الرفاعي اأكد خالل االجتماع 

الوطنية،  امل�سلحة  الأج��ن��دة  اللجنة  ان��ح��ي��از 

امللكية  بالر�سالة  ما جاء  وااللتزام مب�سامن 

ال�سامية.

االأع�����س��اء  ب��ت��وزي��ع  ق��ام��ت  اللجنة  اأن  وب��ن 

ع��ل��ى 6 جل���ان وه����ي: »االن���ت���خ���اب، االأح�����زاب، 

ال��د���س��ت��ور«،  املحلية،  االإدارة  امل����راأة،  ال�����س��ب��اب، 

ل�سياغة تو�سيات توافقية خالل وقت حمدد 

�سمن املحاور التي ت�سمنتها الر�سالة امللكية.

كما اأ�سار الدكتور مبي�سن اإىل اأن اللجنة 

لكل  ورئ��ي�����س  م��ق��رر  باختيار  رئي�سها  فو�ست 

جلنة بحيث تعقد 3 اجتماعات اأ�سبوعيا

االنباط- عمان

 ي�����س��ارك وزي���ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون االإع���الم 

املهند�س  ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة  ال��ر���س��م��ي  ال��ن��اط��ق 

���س��خ��ر دودي�����ن يف اأع���م���ال ال������دورة احل���ادي���ة 

واخلم�سن ملجل�س وزراء االإعالم العرب.

امل�����س��ري��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  وو����س���ل دودي�����ن اإىل 

ال����ق����اه����رة ام�������س ال����ث����الث����اء ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 

وال��ذي  االج��ت��م��اع،  ت�سبق  التي  التح�سريات 

العامة  االأم��ان��ة  مقر  يف  االأرب��ع��اء  غ��دا  يعقد 

ال���دورة  وتكت�سب  ال��ع��رب��ي��ة.  ال���دول  جل��ام��ع��ة 

االإع���الم  وزراء  ملجل�س  واخل��م�����س��ون  احل��ادي��ة 

اأه��م��ي��ة خ��ا���س��ة، ك��ون��ه��ا تناق�س ع��دداً  ال��ع��رب 

الق�سية  اأب��رزه��ا  واملو�سوعات،  الق�سايا  من 

اأع��م��ال  ج����دول  ت��ت�����س��در  ال��ت��ي  الفل�سطينية 

االإعالمية  اال�سرتاتيجية  املناق�سات، وكذلك 

العربي  االإعالمي  التحرك  وخطة  العربية، 

التوجهات  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  اخل��ارج  يف 

العادلة  الق�سية  لهذه  الداعمة  االإع��الم��ي��ة 

ع���رب ال��ت��ك��ات��ف وال���ت���ع���اون وال��ت�����س��ام��ن م��ع 

خمتلف مكونات االإعالم العربي.

التي  واخلم�سون  احل��ادي��ة  ال���دورة  وتبحث 

جائحة  انت�سار  منذ  م��رة  الأول  وجاهياً  تعقد 

كورونا، ق�سايا تهم م�ستقبل االإعالم العربي؛ 

منها اعتماد برنامج عمل اخلريطة االإعالمية 

لالإعالم  العربية  واللجنة  امل�ستدامة،  للتنمية 

االإع���الم  م���ادة  اإدراج  اإىل ج��ان��ب  االإل���ك���رتوين، 

ال���رتب���وي »ال���رتب���ي���ة االإع���الم���ي���ة« يف امل��ن��اه��ج 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، وو����س���ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ك��ربي��ات ال�����س��رك��ات االإع��الم��ي��ة 

املوؤثرة يف امل�سهد الرقمي العاملي.

ال���ع���رب يف  االإع������الم  وزراء  ي��ن��اق�����س  ك��م��ا 

دور  تفعيل  اأه��م��ي��ة  امل��ج��ل�����س،  اأع���م���ال  ج���دول 

ال��ت�����س��دي لظاهرة  االإل���ك���رتوين يف  االإع����الم 

العربي  االإع���الم  عا�سمة  وحتديد  االإره���اب، 

املقبل. للعام 

االنباط- عمان

 بداأ �سندوق املعونة الوطنية، �سباح م�س 

ال��ث��الث��اء، ���س��رف وحت��وي��ل ال��دع��م ال��ن��ق��دي 

ل��ن��ح��و 60 األ����ف اأ����س���رة ا���س��اف��ي��ة ج���دي���دة مت 

���س��م��ول��ه��ا ب��ربن��ام��ج ال��دع��م ال��ن��ق��دي امل��وؤق��ت 

ت����ك����اف����ل«3«، ب���ع���د ق�����رار احل���ك���وم���ة االأخ�����ري 

بهذا  االأ���س��ر  �سمول  نطاق  بتو�سعة  القا�سي 

اأ�سرة  األ��ف   160 اإىل  العدد  لي�سل  الربنامج 

م����ن االأ�����س����ر االأك������ر ت�������س���رًرا م����ن ج��ائ��ح��ة 

كورونا.

امل�ساقبة  عمر  ال�سندوق  عام  مدير  وقال 

عملية  ان  )ب���رتا(،  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة 

ال�سرف جاءت بعد ان انهى ال�سندوق درا�سة 

امل�سمولة  اال���س��اف��ي��ة  االأ���س��ر  وزي���ارة  وتقييم 

ب��داأ  ال�سندوق  ان  اىل  م�سريا  ال��ق��رار،  بهذا 

جلميع  ن�سية  ر�سائل  باإر�سال  ال��ي��وم،  �سباح 

االأ�سر التي مت حتويل الدعم النقدي لها.

وا�ساف انه �سيتم �سرف الدعم وحتويلة 

9 اأ���س��ه��ر، وال��ت��ي ب���داأت من  لهذه االأ���س��ر مل��دة 

االأول من ني�سان املا�سي وت�ستمر حتى نهاية 

العام احلايل.

واأو�سح ان الدفعة التي مت �سرفها اليوم 

املا�سين،  واأي���ار  ني�سان  �سهري  ع��ن  �ستكون 

اأقرتها  ال��ت��ي  اال���س��اف��ي��ة  التكلفة  ان  م��وؤك��دا 

احلكومة ل�سمول هذه االأ�سر بلغت 50 مليون 

دينار، �سيتم تاأمينها من خالل ا�سدار ملحق 

التخفيفية  االإج��راءات  كلف  لتغطية  موازنة 

نهاية  احلكومة  اأعلنتها  التي  والتحفيزية 

منظومة  ب��ت��ع��زي��ز  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ا���س��ي،  اآذار 

احل���م���اي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة، ل��ت�����س��ل ال��ك��ل��ف��ة 

150 م��ل��ي��ون دي��ن��ار،  ل��ل��ربن��ام��ج  االج��م��ال��ي��ة 

امل�ستفيدة يقدر بنحو  وبعدد اجمايل لالأ�سر 

160 األف اأ�سرة.

االنباط-عمان

اىل  ال��ك��ن��دي  م�ست�سفى  ادارة  ا���س��ارت 

ال��ت��ي نظمها  ب��ال��دم  ال��ت��ربع  جن��اح حملة 

بنك  م��دي��ري��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�ست�سفى 

ال����دم ال��ت��اب��ع��ة ل������وزارة ال�����س��ح��ة م��وؤخ��را  

كوادر  فعالة من  بتفاعل كبري وم�ساركة 

واالداري�����ة  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  امل�ست�سفى 

ا���س��اف��ة اىل امل���واط���ن���ن ال���ذي���ن ق��دم��وا 

امل�ست�سفى  ل��دع��وة  تلبية  ب��ال��دم  ل��ل��ت��ربع 

تنقذ   .. دم��ك  م��ن  »ق��ط��رة  حملة  �سمن 

حياة« . 

الدكتور حممد  املديرين  رئي�س هيئة 

خ��ري�����س اك����د دع���م���ه وم�����س��ان��دت��ه ل��ه��ذه 

احلملة ووجه ال�سكر اىل كوادر امل�ست�سفى 

ال��ت��ي ق��دم��ت للتربع ب��ال��دم واجن���اح هذا 

الوطن  ل�سالح  املوجه  االن�ساين  اجلهد 

وابنائه وتوفري وح��دات دم احتياطية يف 

الطارئة  للحاالت  بها  للتربع  ال��دم  بنك 

واملر�سية.

امل�ست�سفى  ع��ام  مدير  ا�ساد  جهته  من 

يف  تواجد  ال��ذي  حيا�سات  علي  الدكتور 

ب��ال��ت��ف��اع��ل م���ع احلملة   ، م��ك��ان احل����دث 

للتربع  امل�ست�سفى  يف  العاملن  وان��دف��اع 

بالدم وحر�سهم على ان يكونوا ايجابين 

م����ع احل����م����الت االن�������س���ان���ي���ة وال�����س��ح��ي��ة 

وتوفري وحدات دم بالتعاون مع بنك الدم 

الوطني  للتربع بها عند حاجة اي حالة 

طبية لكميات من وحدات الدم. 

م��وظ��ف��و م��دي��ري��ة ب��ن��ك ال����دم  ق��دم��وا 

ج���ه���ود ك���ب���رية خ����الل احل��م��ل��ة وق���ام���وا 

ب�سحب كميات الدم من املتربعن واعداد 

ع��ي��ن��ات ال��ف��ح�����س ال���الزم���ة ل��ل��ت��اأك��د من 

�سالمة الدم املتربع به . 

ال���ع�������س���رات م���ن وح������دات ال�����دم ك��ان��ت 

الكندي »قطرة  ح�سيلة حملة م�ست�سفى 

من دمك .. تنقذ حياة« . 

االحتفالية  االج����واء  تظهر  ب��ال�����س��ور 

من  والتفاعل  وامل�ساركة  احلملة  بنجاح 

ق��ب��ل اجل��م��ي��ع يف ه���ذه احل��م��ل��ة ال �سيما 

ال��رتت��ي��ب��ات االن���ي���ق���ة ال���ت���ي ظ���ه���رت بها 

احلملة وب�سكل فاق التوقعات: 

ت�����س��اف ���س��ور ال��ت��ربع وامل�����س��ارك��ن يف 

احلملة
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�أن  بيد  �لأمل،  �أن��و�ع  �أ�سهل  ُينتج  �ملر�ض  �لناجت عن  و�لأمل  نف�سياً،  �أو  يكون ع�سوياً  �لأمل رمبا 

�أ�سعبها �جلرح �لنف�سي و�لعاطفي مما يوؤّثر على �سحة �لإن�سان �لنف�سية:

و�ُسكر  �لأمل،  ُينتج  �ملر�ض  �ل�سو�ء، ولذلك  و�ملر�سى على  �لأ�سحاء  روؤو�ض  تاج على  �ل�سحة   .1

�هلل تعاىل على �ل�سحة مطلوب دوماً.

ن �ملر�ض �إمتحان  2. كل �لأمر��ض موؤملة، وكلما مررنا مبر�ض �إفتكرناه �لأ�سعب و�لأكرث �أملاً، لأ

رباين وتذكري باملوت.

ثّم  وم��ن  ي�سفني«،  فهو  مر�ست  »و�إذ�  �أوًل  �ل��ع��ّزة  ل��رّب  مطلوب،  �ملر�ض  ي��د�وي  ملن  �ل�سكر   .3

�أ�سحاب �لر�سالة �لإن�سانية. للأطباء و�لفريق �لطبي �ملهنيني 

4. �لإن�سان �سعيف، فاملر�ض و�لأمل يف �أي ع�سو يتد�عى له بقية �لأع�ساء بال�سهر و�حُلّمى.

5. �جلرح �لنف�سي ُينتج �أ�سد �أنو�ع �لأمل و�حل�سرة، وخ�سو�ساً �لتح�سر على �أنا�ض �أعماهم حب 

و�إد�رياً وهم على حافة �ملوت، ولذلك فال�سحة �لنف�سية للإن�سان جّل  �لدنيا و�لف�ساد فيها مالياً 

مهمة.

مل  ف��الأ �لندم،  ينفع  ل  و�ساعتها  تههفاقمة  من  خوفاً  ب��اأول  �أول  �لأمل  جماح  كبح  �ملطلوب   .6

مل �لنف�سي على فعل �خلطايا و�لف�ساد ركعلجه �لتوبة فور�. �لع�سوي علجه �لدو�ء، بيد �أن �لأ

�سعور  مر�عاة  فمطلوب  ِبحّدة،  يجرح  �لنف�سي  �لأمل  لكن  عليه،  مقدور  �ملر�ض  �أمل  ب�سر�حة: 

خرة. �لأخرين خوفاً من جرحهم، ومطلوب من �ملت�سبثني بالدنيا �لتطلع للآل

د.محمد طالب عبيدات

المرض واأللم

 الأربعاء    16  /  6  / 2021

االنباط- عمان

ط���ال���ب���ت جل���ن���ة �ل���ط���اق���ة و�ل��������رثوة �مل��ع��دن��ي��ة 

�ل�سفافية  م��ب��د�أ  ب��ر���س��ي��خ  �حل��ك��وم��ة  �ل��ن��ي��اب��ي��ة، 

و�مل��ك��ا���س��ف��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��ل��ف �ل��ط��اق��ة و�إز�ل����ة 

�لتفا�سيل  وت��و���س��ي��ح  ي��ع��ري��ه،  �ل���ذي  �ل��غ��م��و���ض 

�أمام �لر�أي �لعام وجمل�ض �لنو�ب.

�ل��ع��ت��وم،  زي���د  �مل��ح��ام��ي  �ل��ن��ائ��ب  رئي�سها  و�أك����د 

خ���لل ت��روؤ���س��ه �ج��ت��م��اًع��ا ل��ل��ج��ن��ة ع��ق��دت��ه �م�����ض 

�لكهربائي  �لتيار  �إي�سال  �أ�س�ض  ملناق�سة  �لثلثاء 

على ح�ساب فل�ض �لريف، �أهمية تعزيز �لت�ساركية 

�لطاقة  ووز�رة  �لنيابية«  »�لطاقة  بني  و�لتعاون 

ح��ي��ال ك��ل �مل��ل��ف��ات، و�ط���لع �ل��ن��و�ب ع��ل��ى جميع 

�ل�ساأن. �ملتعلقة بهذ�  �لتفا�سيل و�ملعلومات 

وح�����س��ر �لج���ت���م���اع وزي�����رة �ل��ط��اق��ة و�ل����رثوة 

�أم��اين  �ملعدنية هالة زو�ت��ي، و�أم��ني ع��ام �ل��وز�رة 

تنظيم  هيئة  مفو�سي  جمل�ض  ورئ��ي�����ض  �ل��ع��ز�م، 

ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة و�مل���ع���ادن ح�����س��ني �ل��ل��ب��ون، وزي���اد 

�ل�سعايدة مدير »فل�ض �لريف«.

�إىل بيان �ل�سبب �لفعلي لنقطاع  ودعا �لعتوم 

�لنيابية«  »�ل��ط��اق��ة  وت��زوي��د  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي  �ل��ت��ي��ار 

�خل�سو�ض،  بهذ�  �ملتعلقة  و�حليثيات  باملعلومات 

و�خلرب�ء  �للجنة  تزويد  لعدم  ��ستهجانه  مبدًيا 

�لذين مت �ل�ستعانة بهم حتى �لآلن باأي تفا�سيل 

حول ذلك.

و�ن��ت��ق��د �ل��ع��ت��وم و�ل���ن���و�ب: ف��ر����ض �ل�����س��و�ع��ري 

وحم��م��د �ل��ف��اي��ز و����س���ر�ر �حل��ر����س��ي�����ض ون�����س��ال 

�حل���ي���اري وذي�����اب �مل�����س��اع��ي��د و�أح���م���د �خل��لي��ل��ة 

�ل�سفافية،  غياب  حالة  �ل��ذي��اب��ات،  وعبد�ل�سلم 

وع����دم �ل���و����س���وح يف �مل��ع��ل��وم��ات و�لإج����اب����ات عن 

�لأ���س��ئ��ل��ة �ل��ن��ي��اب��ي��ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ل��ف �ل��ط��اق��ة، ل 

وم��ع��ادل��ة  �ل��ط��اق��ة،  ب��ات��ف��اق��ي��ات  �مل��رت��ب��ط��ة  �سيما 

ت�سعري �مل�ستقات �لنفطية، و�لتعرفة �لكهربائية، 

�أ�سباب �نقطاع �لتيار �لكهربائي. و�آلخرها 

�ل��وط��ن،  خ��ن��دق  »�أن��ن��ا جميًعا يف  �إىل  و�أ����س���ارو� 

�لعليا وخدمة  �مل�سلحة �لوطنية  وهدفنا حتقيق 

�ل��وط��ن و�مل��و�ط��ن، ع��رب �إج���ر�ء م��ر�ج��ع��ة �ساملة 

تزيل جميع �لت�سوهات �ملت�سلة بهذ� �لقطاع«.

�ملتعلقة  �ل����وز�رة  بخطة  ب��ت��زوي��ده��م  وط��ال��ب��و� 

ب��ات��ف��اق��ي��ات ت��ول��ي��د �ل���ط���اق���ة، وب���ي���ان �ل��ت��ز�م��ات 

�لكهربائية  �لتعرفة  ب�ساأن  �لدويل  للبنك  �لأردن 

و�ل�سر�ئح.

�لكهربائي  �لتيار  �إي�سال  باأ�س�ض  يتعلق  وفيما 

�للجنة  �أع�ساء  طالب  �لريف،  فل�ض  ح�ساب  على 

بتخفي�ض �سرط �ل�ستفادة من 3 منازل، لي�سبح 

�إىل م��ن��زل و�ح���د، م��وؤك��دي��ن �أن ك��ل م��و�ط��ن من 

حقه �أن ي�سله �لتيار �لكهربائي.

كما طالبت �للجنة بتو�سيع قاعدة �مل�ستفيدين 

من فل�ض �لريف، وت�سريع �ملدة �لزمنية للبت يف 

و�إي�سال  �ل��ري��ف،  فل�ض  على  للح�سول  �لطلبات 

�لتيار �لكهربائي �إىل �ملز�رع �لقريبة من �مل�سادر 

ت��زوي��ده��ا مب����و�رد فل�ض  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��ائ��ي��ة، 

�لتي  �لعام  �لنفع  ذ�ت  بامل�ساريع  وقائمة  �لريف، 

مت �إي�سال �لتيار �لكهربائي لها على ح�ساب فل�ض 

�لريف.

�ل��ط��اق��ة،  وز�رة  �إن  زو�ت������ي  ق���ال���ت  ب����دوره����ا، 

و�����س���ت���ج���اب���ة ل��ط��ل��ب جم��ل�����ض �ل����ن����و�ب وخ���دم���ة 

للمو�طنني، �سُتن�سب �إىل جمل�ض �لوزر�ء بتعديل 

�لتيار �لكهربائي على ح�ساب فل�ض  �إي�سال  �أ�س�ض 

�لتنظيم  خ��ارج  �ل��و�ق��ع  �ل��و�ح��د،  للمنزل  �ل��ري��ف 

�لتي  �لقائمة،  �لكهربائية  �ل�سبكة  من  �مل�ستفيد 

وتنطبق  �ل��ري��ف  فل�ض  ح�ساب  على  �إن�����س��اوؤه��ا  مت 

�لأ�س�ض. عليه 

�أن �ل�������وز�رة ع���دل���ت خ����لل �ل��ع��ام  و�أو����س���ح���ت 

لي�سبح  �لريف،  لفل�ض  �ملعتمدة  �لأ�س�ض  �حل��ايل 

�ل�سكانية  للتجمعات  �لكهربائي  �لتيار  �إي�سال 

�لو�قعة خارج حدود �لتنظيم، �ملكونة من ثلثة 

منازل بحد �أدنى بدًل من ع�سرة منازل.

����س��ت��ج��اب��ة  �أن ه����ذه �خل���ط���وة ج�����اءت  وب��ي��ن��ت 

لح���ت���ي���اج���ات �مل���و�ط���ن���ني و�ل��ت�����س��ه��ي��ل ع��ل��ي��ه��م، 

�ملو�طنني،  وخدمة  �حل�سري،  �لتو�سع  ومو�كبة 

�سمن �ملعايري �ملحددة.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اأوج���ه �إن���ف���اق ف��ل�����ض �ل���ري���ف، 

�لكهربائي  �لتيار  �إي�����س��ال  يتم  �إن��ه  زو�ت���ي  ق��ال��ت 

م��ن��ازل  ث��لث��ة  م��ن  �مل��ك��ون��ة  �ل�سكنية  للتجمعات 

و�إي�����س��ال  �لتنظيم،  خ���ارج  و�ل��و�ق��ع��ة  �أدن���ى  ب��ح��د 

�لو�قعة  �لعفيفة  �لأ�سر  ملنازل  �لكهربائي  �لتيار 

د�خ���ل ح���دود �ل��ت��ن��ظ��ي��م، ومب��وج��ب در����س��ة حالة 

�جتماعية من وز�رة �لتنمية �لجتماعية.

و�أ���س��اف��ت »ك��م��ا ي��ت��م م��ن خ���لل ف��ل�����ض �ل��ري��ف 

حتتوي  �لتي  للمز�رع  �لكهربائي  �لتيار  �إي�سال 

�ل�سبكات  من  �لتنظيم  خ��ارج  �رت��و�زي��ة  �آلب��ار  على 

�لطاقة  �أنظمة  بو��سطة  �أو  �لقائمة  �لكهربائية 

و�إي�سال  �ل�سبكة،  م��ع  �ملرتبطة  غ��ري  �ل�سم�سية 

�ل��ت��ي��ار �ل��ك��ه��رب��ائ��ي ل��ل��م�����س��اري��ع �ل���زر�ع���ي���ة، مثل 

مز�رع �لدو�جن و�لأغنام و�لأبقار �لو�قعة خارج 

�لتنظيم«. حدود 

��ا يتم  وت��اب��ع��ت، »وم���ن خ���لل ه���ذ� �ل��ب��ن��د �أي�����سً

�ل��و�ق��ع��ة خ��ارج  �إىل �ملقابر  �مل��وؤدي��ة  �ل��ط��رق  �إن���ارة 

�ل��ت��ن��ظ��ي��م، وت���رك���ي���ب �أن���ظ���م���ة خ���لي���ا ���س��م�����س��ي��ة 

مرتبطة وغري مرتبطة مع �ل�سبكة ملنازل �لأ�سر 

�لعفيفة«.

�حل��اج��ة،  �قت�ست  وكلما  �ل����وز�رة،  �أن  و�أك����دت 

ُت��ع��ي��د در����س��ة �لأ���س�����ض �مل��ع��ت��م��دة لإي�����س��ال �لتيار 

�لكهربائي على ح�ساب فل�ض �لريف.

�لت�سغيلية  �مل�����س��اري��ف  �أن  زو�ت����ي  و�أو���س��ح��ت 

من  ولي�ض  �لرو�تب،  بند  من  ُت�سرف  و�ملكافاآلت، 

ح�ساب فل�ض �لريف، لفتة �إىل �أن هناك م�ساريع 

من  دع��م��ه��ا  ي��ت��م  �ل��ع��ام��ة،  للم�سلحة  ح��ك��وم��ي��ة 

خلل فل�ض �لريف.

ت�سعى جاهدة ملعاجلة  �ل��وز�رة  �أن  �إىل  و�أ�سارت 

�إن��ن��ا نحرم  ق��ائ��ل��ة:  ت�����س��وه��ات و�خ���ت���للت،  �أي 

لكن  �إلغائها،  �إىل  ن�سعى  ول  �لتفاقيات،  جميع 

لتح�سني  �لتفاو�ض  خلل  من  مبر�جعتها  نقوم 

�ل�سروط ومبا يخدم �مل�سلحة �لوطنية �لعليا.

عن  �لكهربائي  �لتيار  بانقطاع  يتعلق  وفيما 

قالت  �ملا�سي،  �أي���ار  �سهر  م��ن   21 �ل���� ي��وم  �ململكة، 

�إن �ملعلومات �لأولية �ملتوفرة لدينا حالًيا  زو�تي 

�ل��ع��ام،  �ل����ر�أي  �أم���ام  �سفافية  ب��ك��ل  عنها  حت��دث��ن��ا 

�لطاقة  تاأرجح  بظاهرة  �مل�سكلة  ح�سر  مت  حيث 

�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة �ل���ت���ي ح�����س��ل��ت ع��ل��ى خ���ط �ل��رب��ط 

ن��ز�ل  م��ا  و�ل��ت��ي  �مل�����س��ري،   - �لأردين  �لكهربائي 

ندر�ض �سببها مع �مل�ست�سار �لذي مت تعيينه لهذه 

للتعامل  �للزمة  �لفنية  �حللول  لو�سع  �لغاية، 

مع مثل هذه �حلالت.

�للبون  �أكد  �حل�سور،  �لنو�ب  �أ�سئلة  على  ورًد� 

�أنه يجري حالًيا در��سة عدة �سيناريوهات لإز�لة 

يخف�ض  مبا  �لكهربائية،  �لتعرفة  يف  �لت�سوهات 

�لإنتاجية،  �لقطاعات  على  �لكهربائية  �لتعرفة 

مل�ستحقيه. �لدعم  وتوجيه 
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االنباط-هدى دياربكريل 

ب��ع��د م�����س��ي 4 ف�����س��ول در����س��ي��ة ع��ل��ى جت��رب��ة 

�لتعليم عن بعد لطلب �جلامعات ورغم �لنجاح 

بع�ض  ه��ن��اك  �أن  �إل  �ل��ت��ج��رب��ة   ل��ه��ذه  �ل��ن�����س��ب��ي 

�عطال  ب�سبب  �لطلبة  مع  حت�سل  �لتي  �مل�ساكل 

فنية �و تقنية ولعدم �ملقدرة على �ل�سيطرة عليها 

�و �إثباتها للمدر�سني لذ�  ي�سعف ذلك من جناح 

�لعملية �لتعليمية. 

ق���ال �ل��ن��ا���س��ط �ل�����س��ب��اب��ي ح��م��زة �ل��ع��م��اي��رة ل 

»�لنباط« قمت بجولة ��ستطلع لر�ء �لطلبة يف 

�لآلون��ة �لأخ��رية د�خل �روق��ة �جلامعات �لأردنية 

ع��ام��ة و�لأردن����ي����ة خ��ا���س��ة ولح���ظ���ت ����س��ت��ي��اء يف 

�نطباع عدد كبري من �لطلب! 

ويف ظل �لتعلم عن بعد ُتعد بع�ض �لت�سرفات 

�لأ�ساتذة �سادمة  �ل�سادرة عن بع�ض  )�لفردية( 

�ع���ط���ال �سبكة  ُي���ق���در  ف��ه��ن��اك م���ن ل  وظ����امل����ة، 

�لإن���رن���ت و�ل��ك��ه��رب��اء، و�أخ�����ر ل ي��ق��ب��ل �حل���و�ر 

ب��ررو�  �ل��ذي��ن  �لطلبة  بع�ض  ع��لم��ات  و�سعِه  يف 

موقفهم ب��اأن��ه��م ح��اول��و� �ل��ت��و����س��ل م��ع �مل��در���ض 

�ملعني لكنه مل ُيجب ومل ُي�سغ! 

بع�ض  يف  �أدت  �لتي  �ملمار�سات  ه��ذه  وت��ك��ررت 

كامل  �لف�سل  �ل��ط��ال��ب  يعيد  �أن  �إىل  �لأح��ي��ان 

وب�سكل  تربير  �ي  دون  ع��ذره  قبول  ع��دم  ب�سبب 

ج���ائ���ر، ول����دى �ل���ط���لب وث���ائ���ق ت��ث��ب��ت �سدقهم 

و�سحة رو�يتهم. 

�لطلبة  ب��ني  ع��دد كبري  ��ستياء  �أث���ار  م��ا  ه��ذ� 

معنوياً  �لت�سرفات  ب��ه��ذه  �سلبياً  ت��اأث��رو�  �ل��ذي��ن 

ونف�سياً، يف ظل غياب تام ملر�قبة �سلوك �لكو�در 

لخ��ط��اء  ف��ق��ط  و�ل��ت�����س��ُي��د  و�ل��رك��ي��ز  �لتعليمية 

�لطلب ومعاقبتهم بدون �سابق �إنذ�ر. 

م�سكلة  �حل�������س���ر؛  ل  �مل����ث����ال،  ���س��ب��ي��ل  وع���ل���ى 

يف  �لهند�سة  كلية  م��ن  �سلمة  ����س��ام��ة  �ل��ط��ال��ب 

�جلامعة �لأردن��ي��ة �ل��ذي �و�سح ل »�لأن��ب��اط« �ن 

�آلخر  ��ستلم  رف�ض  �لهند�سة  كلية  من  ��ستاذي 

�أب��و�ب �لتخرج لتاأخري يف  �متحان يل و�ن��ا على 

�لت�سليم دقيقة و�حدة، ب�سبب عطل فني يف �سبكة 

�لأنرنت!

�إ�سايف  لف�سل  تاأخر تخرجي  كانت  و�لنتيجة 

رغ����م �ين ك��ن��ت �ج���م���ع ب���ني �ل���در�����س���ة و�ل��ع��م��ل 

ل�ستطيع تاأمني �أق�ساط در��ستي. 

ورد� ع��ل��ى ذل���ك؛ ي��ق��ول �ل��دك��ت��ور �ل���س��ت��اذ يف 

�ن  »�لن���ب���اط«  ل  �ل��ع��ك��ور  �سالح  �لهند�سة  كلية 

قدم  قد  و�لطالب  بحت،  �كادميي  �ملو�سوع  ه��ذ� 

طلب للجنة ق�سايا �لطلبة وهذه �للجنة معنية 

بالتحقق من �دعاء �لطالب، 

�دعاء �لطالب غري �سحيح،  �ن  �لعكور  وتابع 

حيث �أن مدة �لمتحان �ملقررة من �جلامعة هي 

�ساعة و�حدة ، و�أنا �أعطيت �لطلب 15 دقيقة �ي 

كذلك  ومت  دقيقة   75 ��سبح  �لمتحان  وق��ت  �أن 

�إعطاء 15دقيقة �أخرى لرفع �مللفات على من�سة 

دقيقة   90 �أ�سبح  �لكلي  �لوقت  �ن  �ي  �لمتحان 

ومع ذلك مل يرفع �لطالب �مللف! 

�لطلبة عرب  ذك��ر  ق��د  �أن���ه  �إىل  �لعكور  و����س��ار 

�مل��ن�����س��ه �ل���ب���دء ب��ت�����س��ل��ي��م �م��ت��ح��ان��ه��م م���ع ن��ه��اي��ة 

�لم���ت���ح���ان م���ب���ا����س���رة وث������لث م������ر�ت م��ت��ت��ال��ي��ة 

للت�سليم حتى ل تغلق بو�بة �لمتحان عليه ومع 

84 طالب،  �مل�ساق  �أن عدد �لطلب يف هذ�  �لعلم 

�جلامعة  يف  �لمتحان  من�سات  جميع  �ن  �ي�سا 

�خ��ر وقت  �ل��ط��ال��ب  �أم���ام  وي��ك��ون  يتم برجمتها 

للت�سليم .

وق�����ال ع��م��ي��د �����س����وؤون �ل��ط��ل��ب��ة يف �جل��ام��ع��ة 

�لأردنية �لدكتور حممد �لقطاط�سة ل »�لأنباط« 

�ن �ملدر�ض مثل �لقا�سي بالن�سبة مل�ساقه ونحن ل 

ن�ستطيع م�ساعدة �لطالب �ل �ذ� كان هناك �سيء 

و�ن  مل��در���س��ه  ي��ع��ود  و�لأم����ر  �لعطل  يثبت  ر�سمي 

عمان  يف  يوجد  ول  فنية،  �لطالب  ه��ذ�  م�سكلة 

�لمتحان  يحل  �أن  باإمكانه  ف  �سعيف  �إن��رن��ت 

�لعايل  �لتعليم  حددتها  �لتي  �ملحطات  ب��اإح��دى 

يقدمه  �ن  �و  حمطة   1700 ع��دده��ا  يبلغ  و�ل��ت��ي 

ب���اإح���دى خم��ت��رب�ت �جل��ام��ع��ة، وت��اب��ع �ن���ه لي�ض 

�لق�سية  ه���ذه  يف  �ت���دخ���ل  �ن  ���س��لح��ي��ات��ي  م���ن 

و�لأم����ر م���روك لقناعة م��در���س��ه، و�ي�����س��ا لي�ض 

م��ن �خ��ت�����س��ا���س��ي كعميد ����س���وؤون ط��ل��ب��ة ب��ل من 

للكلية  �لطلبة  �سوؤون  عميد  م�ساعد  �خت�سا�ض 

�ملخت�سة. 

�لدكتور  �لطلبة  ���س��وؤون  عميد  م�ساعد  وب��ني 

�أ���س��ب��ح ي��ع��ود للجنة �لتي  ي��زن �ل��زي��ن �ن �لأم���ر 

تت�سكل يف �ول ��سبوع من �لف�سل �لدر��سي �ملقبل 

����س��ام��ة �سلمة  �ل��ط��ال��ب  ي��ط��رح م�سكلة  و���س��وف 

�مل�سكلة نف�سها،  و�لطلبة �لآلخرين �لذين لديهم 

و�سيتم �لتعامل معهم و�ن�سافهم. و�سكل �للجنة 

طلب  على  بناء�  �جلامعة  رئي�ض  �إىل  يعود  �لن 

�لإ�ستدعاء �لذي قدمه �لطالب. 

فيما �و�سح رئي�ض �جلامعة �لأردنية �لدكتور 

ع��ب��د�ل��ك��رمي ق�����س��اة ل »�لن����ب����اط« �ن����ه ق���د ق��ام 

ب��ال��ت��و����س��ل م���ع ج��م��ي��ع �جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة ب�����س��اأن 

�لتعاون  �إمكانية  ل��ريى  �سلمة  ��سامة  �لطالب 

يقوم مبتابعة  �أنه  و�كد على  معه حلل م�سكلته، 

�لمر وياأمل خري� مب�ساعدته و�ن�سافه.

االنباط-عمان

�لدكتور  �لأ�ستاذ  �لها�سمية  �جلامعة  رئي�ض  رع��ى 

فو�ز �لعبد�حلق �لزبون فعاليات ندوة بعنو�ن »�مل��ر�أة 

�خل��ارج:  ون�سو�ض  �لد�خل  طموحات  بني  �ل�سعودية 

در��سات  و�ل��ذي نظمها مركز  �مل�ستقبل«،  �ل�سري نحو 

�مل�����ر�أة يف �ملجتمع ب��اجل��ام��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع �لحت���اد 

خادم  �سفري  نائب  وبح�سور  �لعام،  �لأردين  �لن�سائي 

ون��و�ب  �ل��ع��ن��زي،  غ���ازي  �ل�سيد  �ل�سريفني  �حل��رم��ني 

�لوحد�ت  وم���در�ء  �لكليات  وع��م��د�ء  �جلامعة،  رئي�ض 

و�لدو�ئر يف �جلامعة.

و�أك���د �لدكتور �ل��زب��ون خ��لل �ل��ن��دوة على �أهمية 

���س��و�ء كانت  �مل���ر�أة �حل��ي��وي يف نه�سة �ملجتمعات  دور 

�لقدمية �أو �حلديثة،  م�سرًي� �إىل �أن �لإ�سلم �أعطى 

�ملُ��ج��ت��م��ع، يف  ل��ل��م��ر�أة كر�متها ورف���ع م��ن مكانتها يف 

�لتعليم و�لعمل، وجعل منها ُعن�سًر� فّعاًل يف �ملُجتمع، 

�ملر�كز �حليوية  فهي تبو�أت مكانة عظيمة يف جميع 

و�لقيادية يف �ملجتمعات وك��ان لها �لأث��ر �ليجابي يف 

�لتغيري يف خمتلف جو�نب �حلياة فح�سورها �للفت 

يف خمتلف ج��و�ن��ب �حل��ي��اة و�إ���س��ر�ره��ا على �لوقوف 

بجانب �لرجل وم�ساندتها له دليل على كونها عن�سًر� 

�أ�سا�سًيا يف �إحد�ث عملية �لتغيري يف �ملجتمع.

�لعمل  م��ن  ومتكينها  �مل�����ر�أة  تعليم  ب����اأن  وق�����ال:« 

�نعك�ض �إيجابا على �لأ�سرة، �سو�ًء يف �لأمور �لربوية 

�أو �لقت�سادية �أو �ل�سحية، فاأ�سبحت �ملر�أة ت�سكل قوة 

د�عمة للتطور و�لتغيري �ليجابي يف �ملجتمع.« مثمناً 

دور �ملر�أة �ل�سعودية �لعلمي و�لنه�سوي �لذي ي�ساد له 

قادرة  تكون  لكي  �مل��ر�أة  �أهمية متكني  بالبنان.موؤكد�ً 

على �لقيام باأدو�رها بفاعلية ومتيز، م�سيد�ً بالعلقات 

�لها�سمية  �لأردن���ي���ة  �ململكة  ب��ني  �ملتميزة  �مل�سركة 

و�ململكة �لعربية �ل�سعودية �إ�سافًة �إىل �لمتد�د �لثقايف 

و�لجتماعي بني �لبلدين.

�ل��دك��ت��ورة ه��دي��ل �ملعايطة م��دي��رة مركز  وق��ال��ت 

در��سات �ملر�أة �إن �لأردن و�ل�سعودية تعملن �سمن روؤى 

قياد�ت �لبلدين �ل�سقيقني وهي �سمن روؤى طموحة 

تهدف �إىل تنمية �ملو�رد �لب�سرية خا�سة متكني �ملر�أة 

يف كل �لبلدين، ومن هذ� �ملنطلق كان ملركز در��سات 

�ملر�أة يف �جلامعة �لها�سمية و�لحتاد �لن�سائي �لأردين 

دور يف �إلقاء �ل�سوء على ما ت�سهده �ل�ساحة �ل�سعودية 

�ل�سعودية  �لعربية  فاململكة  �مل����ر�أة  متكني  جم��ال  يف 

�ل�سقيقة �سرعت يف متكني �مل��ر�أة لت�سارك بفاعلية يف 

�لتنمية.

حت���دث يف �ل���ن���دوة �أ���س��ت��اذ �ل��ع��ل��وم �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 

�ل�سلبي  جمال  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �لها�سمية  �جلامعة 

عن �لروؤية �ل�سيا�سية للدولة �ل�سعودية و�إ�سر�جتيتها 

�إز�ء �ملر�أة �ل�سعودية. وقال:« �أ�سبحت �ملر�أة �ل�سعودية 

�أك����رث ط��م��وح��اً ن��ح��و حت��ق��ي��ق �لأه������د�ف و�لجن�����از�ت 

�ل�سوؤون  �إد�رة  يف  �سوتاً  للمر�أة  و�أ�سبح  و�لب��ت��ك��ار�ت، 

�لن�سائية يف �ملجتمع، دومنا تاأثري على �أغلبية �لذكور 

ب��اأن جملة   �ملعنية باحلقوق.« م�سيفاً  �ملوؤ�س�سات  على 

�مل���ر�أة  ل�سالح  �ل�سعودية  نفذتها  �ل��ت��ي  �لإ���س��لح��ات 

مهدت �لطريق �أمام تاأهيل ن�ساء قادر�ت على �لتاأثري 

يف جمتمعاتهن و�مل�ساهمة يف قيادة �لبلد �إىل م�ستقبل 

�أكرث �زدهار� وتطور�ً.وقدمت �لباحثة �ل�سعودية من 

�لدكتورة  عبد�لرحمن،  بنت  ن���ورة  �لأم����رية  جامعة 

ميمونه خليل ورق���ة عمل ع��ن  حت���ولت و�ق���ع �مل���ر�أة 

عدة  عن  وحتدثت  و�حلا�سر،  �ملا�سي  بني  �ل�سعودية 

حماور ومن �أهمها �لت�سريعات �ملمكنة للمر�أة يف عهد 

�مللك �سلمان يف �ل�سحة و�لتعليم و�ملجتمع و�لقت�ساد 

ويف متثيل �سنع �لقر�ر، كزيادة فر�ض وجمالت عمل 

وف��روع  �أق�����س��ام  يف  �لن�ساء  وت�سغيل  �ل�سعودية،  �مل����ر�أة 

�ملن�ساآلت �خلا�سة وزيادة �لطاقة �ل�ستيعابية للتدريب 

�لتقني و�ملهني و�لرب�مج �ل�سحية وبر�مج �لتوظيف 

�للكروين للمر�أة، وتعيني �لن�ساء يف جمل�ض �ل�سورى 

وغريها من �لت�سريعات.

و�أ�سافت �إىل روؤية �ململكة �لعربية �ل�سعودية 2030 

�لوطني،  �لتحول  برنامج  �أهمها  من  بر�مج  ع��دة  يف 

وجودة �حلياة، وتطوير �ل�سناعة �لوطنية و�خلدمات 

�ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة.وق��دم��ت م��دي��رة م��رك��ز در�����س���ات �مل����ر�أة 

ورقة  �ملعايطة  هديل  �لدكتورة  �لها�سمية  باجلامعة 

عمل بعنو�ن »�لنعكا�ض �لقت�سادي لتحول �سيا�سات 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية جتاه حقوق �مل��ر�أة«. �أ�سارت 

فيها �إىل �رتفاع معدل م�ساركة �ل�سعوديات يف �لقوى 

و�نخفا�ض   )%33.2( �إىل   )%13.3( نحو  من  �لعاملة 

�إىل   )%34.5( م��ن  �ل�سعوديات  ب��ني  �لبطالة  م��ع��دل 

.)%24.2(

وحت��دث��ت �ل��دك��ت��ورة زي��ن��ة ���س��و�ف م��ن �جلامعة 

و�لقو�نني  �لت�سريعات  �أث��ر  عن  �لأمريكية  �للبنانية 

وحرياتها.  �ل�سعودية  �مل���ر�أة  حقوق  على  وتعديلتها 

ن��ام��ي ت�سوجامي من  �ل��دك��ت��ورة  وق��دم��ت �لأ���س��ت��اذة 

يف  �ل�سعودية  �مل����ر�أة  ع��ن  عمل  ورق���ة  �سوفيا  جامعة 

»م��ي��ز�ن مت��ك��ني« �مل����ر�أة ح�سب �لت��ف��اق��ي��ات �ل��دول��ي��ة.

وقالت  �لباحثة �ل�سعودية و�لكاتبة يف �سحيفة �ل�سرق 

�لأو�سط �لأ�ستاذة �لدكتورة �أمل �لهز�ين خلل ورقة 

�لعمل �لتي تتحدث عن موقف �لقوى �لجتماعية من 

حتولت و�قع �ملر�أة �ل�سعودية:« كان للمر�أة �ل�سعودية 

خ���لل ف����ر�ت �ل���دول���ة �ل�����س��ع��ودي��ة �لأوىل و�ل��ث��ان��ي��ة 

للمر�أة  كل ما حتقق  و�أن  �ليوم،  و�لثالثة حيث نحن 

�ل�سعودية من متكني �أ�سبح حديث �لعامل هو بف�سل 

هذه �لقيادة �ل�سيا�سية وهذه �لروؤية �لإ�سلحية �لتي 

وثقافياً  و�جتماعياً  �قت�سادياً  �ل�سعودية  با�سم  قفزت 

�إىل �ملناف�سة على �ملر�تب �لعليا عاملياً.«

وعن جتربة �ملر�أة �لأردنية �سمن �لتقرير �لعاملي 

»�ل��ف��ج��وة �جل��ن��دري��ة »در�����س���ة ح��ال��ة« حت��دث��ت رئي�ض 

مي�سون  �ل��دك��ت��ورة  �ل��ع��ام  �لأردين  �لن�سائي  �لحت����اد 

على  �سنويا  يطلق  عاملي  تقرير  ق��ال��ت:«ه��و  تليلن، 

  2006 �لعام   منذ  �لعاملي  �لقت�سادي  �ملنتدى  هام�ض 

يقوم بت�سنيف �لدول ح�سب حجم �لفجوة يف �مل�ساو�ة 

�لفجوة  م��وؤ���س��ر  على  معتمد�  و�ل��رج��ال  �لن�ساء  ب��ني 

�ل�سيا�سي  �لتعليم و�ل�سحة و�لتمكني  �جلندرية. يف  

و�لقت�سادي وغريه.

وقالت �إن موؤ�سر �لفجوة �جلندرية بني �جلن�سني 

للعام 2021 و�سع �لأردن يف �ملرتبة 131 �لعام �حلايل 

من بني 156 دولة.

تسمية مكتبة جامعة العلوم 
والتكنولوجيا األردنية بمكتبة »المئوية«

 اقليم البترا يجري مسحا اقتصاديا 
واجتماعيا

 الزرقاء: افتتاح مسبحي مدينة األمير 
محمد أمام الزوار

االنباط-عمان

ق��������رر جم���ل�������ض ع������م������د�ء ج����ام����ع����ة �ل���ع���ل���وم 

�جلامعة  مكتبة  ت�سمية  �لردن��ي��ة  و�لتكنولوجيا 

�إط����ار �لح��ت��ف��ال  ب��ا���س��م مكتبة �مل��ئ��وي��ة وذل���ك يف 

مبئوية �لدولة �لأردنية )1921-2021( وتخليد�ً 

لهذه �ملنا�سبة �لوطنية.«

و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض  وق���ال 

ت�����س��م��ي��ة مكتبة  �ن  ���س��ائ��ب خ��ري�����س��ات  �ل��دك��ت��ور 

للحتفاء  ج���اء  �مل��ئ��وي��ة  مكتبة  ب��ا���س��م  �جل��ام��ع��ة 

جميعا،  �لأردن��ي��ني  على  وعزيزة  غالية  مبنا�سبة 

�أن �جلامعة معنية باإبر�ز �مل�سرية �حلافلة  مبيناً 

من �إجناز�ت �لها�سميني يف بناء �لدولة �لأردنية 

يف جميع �ملجالت وعلى كافة �مل�ستويات.

�لدولة  مئوية  �إن  خري�سات  �لدكتور  و�أ�ساف 

�لأردنية هي �جناز وطني تر�كمي بقيادة ها�سمية 

فذة، وتدخل �لدولة �لردنية �ملئوية �لثانية، وهي 

مت�سلحة بقيادة ها�سمية حكيمة و�سعب و�ع منتم 

وب��ر�ك��م م��ن �لإجن����از�ت جتمعها ه��وي��ة وطنية 

و�لإ�سلمية  �لعربية  للئمة  �لن��ت��م��اء  جامعة 

و�لعتز�ز مبا حتقق من منجز�ت وطنية يف �ستى 

و�لخ��وة  �ملحبة  قيم  وتعزيز  و�ملنا�سب  �حلقول 

بحر�ض و�هتمام �لها�سميني.

م��وج��ود�ت  بالذكر �ن جمموع  وم��ن �جل��دي��ر 

�ملكتبة �مل��ئ��وي��ة ح��ال��ي��اً م��ن �مل�����س��ادر �ل��ورق��ي��ة ما 

 50,000 وح��و�يل  مطبوع  كتاب   195,000 يقارب 

�لورقية،  للدوريات  �ل�سابقة  �لأع��د�د  من  جملد 

 450,000 ح��و�يل  �ىل  �لإلكرونية  �لكتب  وع��دد 

ك���ت���اب �ل����ك����روين ب��ال��ن�����ض �ل���ك���ام���ل ك��م��ا ي�سل 

جملة   103,000 �ىل  �للكرونية  �مل��ج��لت  ع��دد 

�ل��ك��رون��ي��ة وب��ال��ن�����ض �ل��ك��ام��ل، ب��الإ���س��اف��ة �ىل 

�لعديد من م�سادر �ملعلومات �لرقمية �لتفاعلية، 

وجميع هذه �مل�سادر متاحة للأ�ساتذة و�لباحثني 

و�لطلبة من د�خل وخارج �جلامعة. 

كما وتوفر �ملكتبة حو��سيب حديثه ل�ستخد�م 

�ل�����س��ب��ك��ة  �ل����ط����لب وب����الإ�����س����اف����ة �ىل خ����دم����ات 

و�للوحية  �ملحمولة  �لطلبة  لأجهزة  �لل�سلكية 

للأجهزة  �لإع���ارة  وخ��دم��ات  �لذكية،  وهو�تفهم 

�للوحية للطلبة.

و�لتكنولوجيا  �لعلوم  �ن مكتبة جامعة  يذكر 

�لردنية من �ملكتبات �لر�ئدة يف �ملنطقة وحا�سلة 

على �عتمادية نظام �لأيزو 9001، ولديها �سر�كات 

بخدمات �لإعارة �ملتبادلة مع موؤ�س�سات �أكادميية 

حملية وعاملية.

االنباط- البرتا

�ل�سياحي  �لتنموي  �لبر�  �قليم  �أعلنت �سلطة 

�أن���ه���ا ���س��ت��ط��ل��ق �لأح�����د �مل��ق��ب��ل م�����س��ح��ا �ق��ت�����س��ادي��ا 

م��ن خ��لل مركز  �ل��ب��ر�  ل��و�ء  ل�سكان  و�جتماعيا 

�لدر��سات �ل�سياحية �لتي ��ستحدثته �أخري�ً.

�أن  �لثلثاء،  �م�ض  بيان  �ل�سلطة يف  و�أو�سحت 

من  �جتماعياً  باحًثا   35 فيه  ي�سارك  �ل��ذي  �مل�سح 

�لبيانات  حتليل  يت�سمن  �مل��ح��ل��ي،  �ملجتمع  �أب��ن��اء 

و�خل���������روج ب���ت���ق���ري���ر ع����ن �ل�����و�ق�����ع �لق���ت�������س���ادي 

و�لبطالة  �لفقر  وموؤ�سر�ت  �حل��ايل،  و�لجتماعي 

و�لتعليم و�خلدمات يف �للو�ء.

خطط  لبناء  بنتائج  �مل�سح  يخرج  �أن  وتوقعت 

ينعك�ض  مبا  �ملحلية  للمجتمعات  �سمولية  تنموية 

�يجابا على �خلطط و�لرب�مج �لتنموية.

و�أه����اب����ت �ل�����س��ل��ط��ة ب��امل��و�ط��ن��ني �ل���ت���ع���اون مع 

�لباحثني، م�سرية �إىل �أن �لبيانات �سُتعامل ب�سرية 

تامة، ولن ت�ستخدم لغري �لأهد�ف �ملو�سوعة.

االنباط- الزرقاء

ق���ال م��دي��ر م��دي��ن��ة �لأم����ري حم��م��د لل�سباب، 

�أجمد �لزو�هرة، �إنه مت �فتتاح بركتي م�سبح �ملدينة 

�ل��ت��دري��ب« ل�ستقبال  » �ل��ربك��ة �لأومل��ب��ي��ة وب��رك��ة 

�أم�ض  وم�سائية،  �سباحية  فرتني  خ��لل  �ل��رو�د 

�ل��زو�ه��رة يف ت�سريح �سحفي  و�أو���س��ح  �لث��ن��ني. 

ل�ستقبال  �ل�سباحية  �لفرة  �ن  �لثلثاء،  �م�ض 

رو�د �مل�سبح متتد ما بني �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحاً 

وحتى �لثالثة ع�سر�ً، فيما متتد �لفرة �مل�سائية 

بني �لثالثة ع�سر وحتى �ل�ساعة �خلام�سة م�ساًء، 

طيلة �أي���ام �لأ���س��ب��وع، وذل��ك �ل��ت��ز�م��اً ب��الج��ر�ء�ت 

�لوقائية وملنع �لتجمع. وبخ�سو�ض بركة �لغط�ض 

مت  �أن��ه  �ل��زو�ه��رة،  �ك��د  للم�سبح،  �لتابعة  �لثالثة 

تاأهيلها و��ستكمال �أعمال �ل�سيانة �للزمة، حيث 

�عتبار�ً من غد  رو�ده��ا  �ستكون جاهزة ل�ستقبال 

�خلمي�ض.
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طياتها  يف  حتمل  مبن�شورات  وم�شاء  �شباحا  االجتماعية  التوا�شل  و�شائل  علينا  تطل 

�شغف  بكل  املن�شورات  تلك  نتلقف  ولال�شف  والع�شائر..  الع�شائرية  ع��ن  دف��اع��ا  او  هجوما 

املقيت  او  ال�شلبي  حمتواها  تاأثري  مبدى  احلائط  عر�ض  �شاربني  اجت��اه..  كل  يف  ونن�شرها 

على املجتمع ككل.. ودومنا ادنى تريث او تعقل او تدقيق..

ويف هذه العجالة ا�شمحويل ان ا�شع �شيئا من التوطئة للمو�شوع.. وذلك بتعريف ب�شيط 

للع�شائرية والع�شائر.. تاركا للمخت�شني التعمق يف ال�شرح وال�شرد..

يف البداية حتى ال يختلط الفكر.. وحتى ال يذهب كل واحد منا بتاأويل احلديث.. دعوين 

اكرر ما اعتدت قوله.. باأن كل واحد من بالد ال�شام او العراق او اخلليج العربي على وجه 

الفطر  نبات  كمثل  يوما  يكن  ومل  ن�شبه..  وم��ع��روف  وعائلة  لع�شرية  اب��ن  ه��و  اخل�شو�ض 

)الفقع( قد خرج للحياة يف ليلة رعدية ماطرة.. والأ�شباب ق�شرية اجتماعية او �شيا�شية او 

اال�شخا�ض..  من  جمموعات  حتى  او  عائالت  وا�شبحت  الع�شائر  بع�ض  تفككت  اقت�شادية.. 

وهذا ال يعيب احدا.. وال ينتق�ض من مكانته.. او يغري يف جمموعة حقوقه وواجباته..

فالع�شرية يف تعريف الويكيبيديا مثال..

كانت  لو  وحتى  مت�شور..  اأو  ون�شب فعلي  قرابة..  جتمعهم  النا�ض..  من  جمموعة  »هي   

املوؤ�ش�ض  الع�شو  ح��ول  الع�شرية  اأع�����ش��اء  جتمع  يتم  ق��د  م��ع��روف��ة..  غ��ري  الن�شب  تفا�شيل 

اأو ال�شلف االأول »..

وام��ن  ل�شالمة  وه��ي حافظة  ال��دول��ة..  يف  ه���ام   وم��رت��ك��ز  ا���ش��ا���ض  وال��ع��ائ��ل��ة..  فالع�شرية 

املجتمع.. وهي ح�شن الوطن ودرعه.. 

والقوانني  والتقاليد  االع��راف  كل  وارج��اع  ن�شب  هي  ومفهوما  م�شطلحا  والع�شائرية 

لتلك  او حترك  او م�شلك  ت�شرف  اي  الع�شائر.. وكذلك  او جمموعة من  لع�شرية  الناظمة 

الع�شرية او التجمع..

وجعلها  والتقاليد..  ال��ع��ادات  وه��ذب  و�شذب  اال���ش��الم  ج��اء  ان  وبعد  ال��ت��اري��خ..  مر  وعلى 

ا�شا�شا يف تنظيم احلياة والعالقات البينية.. مل جند من الع�شائرية �شوى النخوة والفزعة 

من  فيها  ما  بكل  واالر����ض..  والعر�ض  امل��ال  عن  وال��دف��اع  امللهوف  واغاثة  الدخيل  وحماية 

الوفاء املحمود.. واخلري املمدود..

العر�ض  عن  وال��ذب  االقت�شادية..  الع�شائرية  يف  ا�شا�شي  ركن  هو  االجتماعي  فالتكافل 

واالر�ض هو اي�شا من مقومات مفهوم الع�شائرية االجتماعية واالمنية.. 

واعتداءات.. وخروج  بلطجة..  للع�شائرية.. من  ين�شب  ما  النقي�ض متاما.. هناك  وعلى 

عن املاألوف والقانون.. وتعٍد على حقوق االخرين.. وللناظر املتب�شر فيها.. يجد ان ما هي 

اال ت�شرفات فردية.. قد يجتمع عليها جمموعة من االقارب من نف�ض العائلة او الع�شرية.. 

فيتم ال�شاقها بالع�شرية ككل.. والع�شرية منه براء.. 

ا�شم  بن�شره حتت  يقوم  او من�شورا  بيانا  يكتب  االفراد.. من  ولال�شف جتد على م�شتوى 

بكون  وقد  نظام..  او  معتقد  او  انا�ض  اىل  فيه  ي�شيء  قد  الع�شرية..  او  بالعائلة  ربطه  يتم 

والتقل غري  الن�شخ  املواقع جراء  كافة  يت�شدر  و�شرعان ما  باملغالطات واالفرتاءات..  مليء 

وي�شرذم  ال��رواب��ط..  ويف�شخ  اجل��راح..  ويعمق  ال�شغائن..  وي��زرع  الفنت..  فيثري  املتثبت.. 

املجتمع..

ال��ت��ي يجب  امل��ذم��وم��ة وامل��ق��ي��ت��ه  ال��ع�����ش��ائ��ري��ة مبفهومها وا���ش��ط��الح��ه��ا   ف��ه��ذه ه��ي واهلل 

حماربتها واالنتباه منها.. وحما�شبة دعاتها ونبذهم.. 

نن�شاق وراء ما  ان ال  يف اخلتام.. هذه دعوة اىل كل ذي عقل م�شتنري.. وب�شرية ح��ادة.. 

ُين�شر على و�شائل التوا�شل االجتماعية.. اال بعد التاأكد والتثبت من �شحته.. فلكل ع�شرية 

او عائلة جمل�ض او كرباء ووجهاء يديرون �شوؤونها.. فاأي �شيء ي�شدر عن غري هذه املجال�ض 

او الوجهاء.. فهو مردود وال ميثل الغالبية.. وال يجب ربطه وال�شاقه مبفهوم الع�شائرية 

النقية.. املتوارثة  املحمودة 

   محمود الدباس 

بئست تلك العشائرية 
المقيتة  

 الأربعاء    16  /  6  / 2021

االنباط- عمان

ال��ع��ام��ة وح��ق��وق   بحثت جل��ن��ة احل��ري��ات 

االإن�������ش���ان ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ���الل اج��ت��م��اع ام�����ض 

الظهراوي،  رائ��د  النائب  برئا�شة  الثالثاء 

االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  واأو��������ش�������اع  م���ط���ال���ب 

اخلا�شة.

ال��ف��ئ��ة لديها  ه���ذه  اإن  ال��ظ��ه��راوي  وق���ال 

ال���ع���دي���د م����ن احل����ق����وق ال���ت���ي حت���ت���اج اإىل 

املتابعة واالهتمام والرعاية.

اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  اأن  واأ���ش��اف، 

امللك  ج��الل��ة  م��ن  خا�شة  ب��رع��اي��ة  يحظون 

ع���ب���داهلل ال����ث����اين، و����ش���م���و االأم������ري م��رع��د 

ب���ن رع���د رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى حل��ق��وق 

االأ�شخا�ض ذوي االإعاقة.

من جهته، قال مدير عام دائرة اجلمارك 

اجلمارك  دائ��رة  اإن  الق�شاة  ج��الل  العامة 

ذوي  ومالحظات  طلبات  �شتدر�ض  العامة 

اخلا�شة. االحتياجات 

من جانبه، اأو�شح رئي�ض جلنة االإعفاءات 

لذوي االإعاقة يف دائرة اجلمارة رائد عواد 

12 األف دينار  اأنه جرى التو�شل اإىل �شقف 

ال��ت��واف��ق م���ع املجل�ض  ب��ن��اء ع��ل��ى  ك���اإع���ف���اء، 

االأعلى حلقوق االأ�شخا�ض ذوي االإعاقة.

ب����دوره، ق���ال اأم���ني ع���ام امل��ج��ل�����ض االأع��ل��ى 

مهند  االإع���اق���ة  ذوي  االأ���ش��خ��ا���ض  حل��ق��وق 

العزة اإن املجل�ض ب�شدد اإعادة النظر بقانون 

املتعلقة  امل���واد  �شمنه  وم��ن  االإع��اق��ة،  ذوي 

بالعمل، ف�شالاً عن تخ�شي�ض مبلغ ُيفر�ض 

ل�شندوق  ُيخ�ش�ض  ال�شجائر،  ت�شنيع  على 

ذوي االإعاقة.

وح������ول االإع������ف������اءات اجل���م���رك���ي���ة ل����ذوي 

م��ع  ال����ت����واف����ق  اأن  ال����ع����زة  ب����ني  االإع������اق������ة، 

ل��ذوي  امل��ح��رك  �شعة  لتوحيد  »اجل���م���ارك« 

لت�شبح  وال��ذه��ن��ي��ة(،  )احل��رك��ي��ة  االإع���اق���ة 

»2000 �شي �شي«.

قريب  ط��رح عطاء  �شيتم  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 

ل��ت��زوي��د االأ����ش���ر ب��اأ���ش��اور اإل��ك��رتون��ي��ة ت��وزع 

التوحد  طيف  ح��االت  لديهم  ممن  جماناًا، 

اأبنائهم،  حتركات  ملراقبة  ذهنية  اإعاقات  اأو 

ت���اأم���ني �شحية  ب��ط��اق��ات  اإ����ش���دار  وك���ذل���ك 

خا�شة لذوي االحتياجات اخلا�شة.

االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ع���ام  اأم����ني 

�شيتم  اإن��ه  ق��ال  ناحيته،  من  ال�شمور،  ب��رق 

و�شي�شدر  االإيوائية،  باملراكز  العمل  اإيقاف 

نظام الإيجاد مراكز نهارية مدجمة وبيوت 

الفئة. م�شتقلة ليالاً لتلك 

واأكد اأن املراكز االإيوائية تخ�شع للرقابة 

التي  االنتهاكات  من  بع�شا  واأن  امل�شتمرة، 

ح�شلت فيها منظورة االآن اأمام املحاكم.

االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�ض  مديرية  مدير 

جهته،  م��ن  ال�����ش��ري��دة،  خليفة  ال�����وزارة  يف 

اأو����ش���ح اأن ال��ب��دي��ل ع���ن امل���رك���ز االإي��وائ��ي��ة 

�شيكون لالأ�شرة نف�شها، قائالاً يف حال عدم 

متكنها من ذلك، �شيكون هناك اأ�شر بديلة، 

ال�شخ�ض  اأق��ارب  خدمات  �شراء  عن  ف�شالاً 

ذي االإعاقة، و�شُيقدم دعم مادي لهم.

االحتياجات  ذوي  اأح��د  اجل��ن��ي��دي،  معتز 

اخل���ا����ش���ة، ا����ش���ت���ع���ر����ض اأب�������رز ال���ت���ح���دي���ات 

كاالإعفاءات  اأمامهم،  تقف  التي  واملعيقات 

اأعلى يبلغ  اجلمركية املحددة مببلغ ب�شقف 

لهم،  كامل  باإعفاء  مطالباًا  دينار،  األ��ف   12

ت��اأم��ني �شحي،  اإىل ع��دم وج���ود  ب��االإ���ش��اف��ة 

وعدم توفر اأي دعم مل�شتلزماتهم.

لهذه  ال��ت��وظ��ي��ف  ط��ل��ب��ات  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

املدنية  اخلدمة  خم��زون  �شمن  هي  الفئة، 

م���دم���وج���ة م���ع ال��ط��ل��ب��ات االإن�������ش���ان���ي���ة، م��ا 

ت��ه��ي��ئ��ة  اإىل  ����ا  داع����ياً ت��ع��ي��ي��ن��ه��م،  م����ن  ي���ح���د 

التعليمية  وامل���راك���ز  واجل��ام��ع��ات  امل���دار����ض 

ال�شتقبالهم.

بطل  لقب  على  ح��از  اجلنيدي  اأن  ُي��ذك��ر 

العامل لرفع االأثقال لذوي االإعاقة.

 الحريات النيابية تبحث مطالب وأوضاع ذوي االحتياجات الخاصة

 الملكية لحماية الطبيعة تنفذ ورشة للقائمين على محمية 
أرخبيل سقطرى في اليمن

 مغامر يستكشف 7 مسارات سياحية آمنة في أودية 
وجبال الطفيلة

 انطالق مشروع الموازنات التشاركية لبلدية الظليل

االنباط- عمان

 ن��ظ��م��ت اجل���م���ع���ي���ة امل���ل���ك���ي���ة حل��م��اي��ة 

على  للقائمني  تدريبية  ور�شة  الطبيعة 

حم��م��ي��ة اأرخ���ب���ي���ل ���ش��ق��ط��رى يف ال��ي��م��ن، 

الثالثاء. اليوم 

وت����اأت����ي ال���ور����ش���ة ال���ت���دري���ب���ي���ة، ال��ت��ي 

ي����وم����ا، ك���ج���زء م��ن   18 مل�����دة  ���ش��ت�����ش��ت��م��ر 

الطبيعة  ل�شون  املتكاملة  االإدارة  برنامج 

وال���ت���ن���م���ي���ة امل�������ش���ت���دام���ة، ال������ذي ت��ن��ف��ذه 

اأن  بعد  باليمن،  االأرخ��ب��ي��ل  يف  اجلمعية 

للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  مع  وقعت 

العاملي و�شراكة  البيئة  وبدعم من مرفق 

ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة يف اجل��م��ه��وري��ة 

الثانية  املرحلة  تنفيذ  اتفاقية  اليمنية 

ل����ربن����ام����ج ال�����دع�����م امل���ت���ك���ام���ل ل��ل�����ش��ون 

�شقطرى  الأرخبيل  امل�شتدامة  والتنمية 

املا�شي. العام 

اأهمية  من  امل�شروع  هذا  اأهمية  وتاأتي 

10 ج��زر يف  اأه��م  ج��زي��رة �شقطرى ك��اأح��د 

العامل للتنوع احليوي، حيث حتتوي على 

اأكرث من 300 نوع من النباتات املتوطنة، 

ال��ط��ي��ور، و27  اأن�����واع م��ت��وط��ن��ة م��ن  و10 

نوعا متوطنا من الزواحف و60 نوعا من 

ال��ف��را���ش��ات وك��ل��ه��ا م��ت��وط��ن��ة، م��ا اأع��ط��اه��ا 

حيوي  تنوع  الحت�شان  جدا  عالية  قيمة 

م�شتوى  على  ومميز  التوطن  عايل  ن��ادر 

العامل.

مراقبة  مركز  مدير  قال  جانبه،  ومن 

التنوع احليوي يف اجلمعية ومدير م�شروع 

����ش���ق���ط���رى، ال���دك���ت���ور ن�������ش���اأت ح���م���ي���دان، 

ال��ق�����ش��اي��ا  ال���ور����ش���ة م��ك��ث��ف��ة وت���ت���ن���اول  اإن 

املحمية  املناطق  باإدارة  املتعلقة  واملوا�شيع 

ويف اجل��وان��ب ك��اف��ة، وم��ن��ه��ا ن��ظ��رة عامة 

املناطق  اإدارة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  الق�شايا  ع��ل��ى 

وفاعلية  املتكامل،  والتخطيط  املحمية، 

املراقبة يف  االأبحاث وبرامج  االإدارة ودور 

حماية  وخ��ط��ط  امل��ح��م��ي��ات،  اإدارة  توجيه 

املوائل  و�شحة  درا�شية  وح��االت  االأن���واع، 

الطبيعية  للمحميات  اخل�شراء  والقائمة 

اأن  حميدان  واأ���ش��اف  الع�شوية.  وامل���زارع 

الوفد  زي��ارة  تت�شمن  التدريبية  الور�شة 

ل���ل���ع���دي���د م����ن امل���ح���م���ي���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 

امللكية  اجلمعية  تديرها  وال��ت��ي  اململكة، 

حل��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة، ل��الط��الع ع��ل��ى كافة 

اجل���وان���ب ع��ن ق���رب واك��ت�����ش��اب اخل���ربات 

امل��ي��دان��ي��ة م��ن خ��الل جت��رب��ة اجلمعية يف 

على  رائ���دة  تعترب  وال��ت��ي  املحميات  اإدارة 

املنطقة والعامل. م�شتوى 

ب����زي����ارة  ق����ام����ت  اجل���م���ع���ي���ة  اأن  وب������ني 

اجل�����زي�����رة مل�����دة ���ش��ه��ر ك���ام���ل ل��ل��ن��ظ��ر يف 

اح���ت���ي���اج���ات امل���ج���ت���م���ع���ات امل���ح���ل���ي���ة ح���ول 

امل���ح���م���ي���ات، وت��ق��ي��ي��م ف��ع��ال��ي��ة امل��ح��م��ي��ات 

وبرامج  امل��راأة،  متكني  وبرامج  الطبيعية، 

الطبيعية  للمحميات  االإداري����ة  اخل��ط��ط 

وحتليل القدرات للكادر املحلي وال�شركاء.

ب���������دوره، ق�����ال م���دي���ر ع�����ام اجل��م��ع��ي��ة 

خالد،  يحيى  الطبيعة،  حلماية  امللكية 

اإن اجلمعية متتلك خربة طويلة يف اإدارة 

املواقع املحمية وامتدت ن�شاطاتها الإدارة 

كما  ال��وط��ن،  خ��ارج  امل�شاريع  من  العديد 

موؤ�ش�شة  يف  ع�����ش��وي��ة  ع��ل��ى  ح�شلت  اأن��ه��ا 

البريداليف انرتنا�شيونال تقديرا للدور 

برامج  يف  اجلمعية  تلعبه  ال��ذي  الريادي 

ح��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة ف�����ي م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق 

االأو�شط  ال�شرق  ل��دول  كممثل  االأو���ش��ط، 

يف جمل�ض االإدارة العاملي للموؤ�ش�شة. 

الطفيلة االنباط- 

من  امل��راي��ات  اأو����ض  االأردين  املغامر  متكن 

اك��ت�����ش��اف ���ش��ب��ع��ة م�������ش���ارات ���ش��ي��اح��ي��ة م��ائ��ي��ة 

اودية الطفيلة وجبالها  و�شخرية جديدة يف 

�شريه  ع��رب  واجل��ن��وب��ي��ة،  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شمالية 

ع�����ش��رات ال��ك��ي��ل��و م���رتات ع��ل��ى االأق�����دام �شعيااً 

ال�شياحة  امل��واق��ع ع��ل��ى خ��ري��ط��ة  الإب����راز ه��ذه 

�شياحة  م��ف��اه��ي��م  وت��ع��زي��ز  وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 

املغامرات.

وق�����ال ال���ك���اب���نت امل����راي����ات اإن�����ه مت��ك��ن من 

حت��دي��د م�����ش��ارات ج��دي��دة يف م��ن��اط��ق ط��ن��اب 

و�شرب  البغلة،  ووادي  �شالح،  و�شيوح  الرمل، 

عني عودة، ووادي خنيزير، و�شيل جميلة.

واأ�����ش����اف اأن�����ه ي�����ش��ع��ى الك��ت�����ش��اف مم���رات 

ح��دي��ث��ة ب���ه���دف االإ����ش���ه���ام يف ت��ع��زي��ز ال���واق���ع 

ال�����ش��ي��اح��ي وت��ك��وي��ن ن����واة مل��رك��ز ���ش��ي��اح��ي يف 

والت�شلق  امل��غ��ام��رات  ب�شياحة  يعنى  الطفيلة 

اجلبلية  واالنزاالت  والنهاري  الليلي  وامل�شري 

والرتويج للمواقع ال�شياحية يف الطفيلة ذات 

ال�شياحية. التنوع يف مقوماتها 

واأك����د امل���راي���ات احل��ائ��ز ع��ل��ى ع���دة ج��وائ��ز 

وحملية  عاملية  تدريبية  و�شهادات  تقديرية 

الليلي  وامل�����ش��ري  ال��ت��دري��ب  ل��ع��م��ل��ي��ات  ت��وؤه��ل��ه 

والنهاري برفقة املجموعات ال�شياحية اأن من 

على  الت�شهيل  امل�شارات  ه��ذه  حتديد  اأه��داف 

رواد املواقع ال�شياحية واملغامرين ال�شري بكل 

للمخاطر عرب تطبيقات  تعر�شهم  دون  اأمان 

اأن��ه  اإىل  م�����ش��ريااً   ،)GPS-ا�ض ب��ي  ال����)ج���ي 

وجد تعاونااً من مديرية ال�شياحة وجمموعة 

من املغامرين يف الرتويج للمواقع ال�شياحية 

يف الطفيلة.

املغامرة  عن  الباحثني  اهتمام  اإىل  واأ���ش��ار 

و�شركات ال�شياحة وال�شفر للو�شول اإىل هذه 

ماأ�ش�شة  �شرورة  موؤكدااً  ال�شياحية،  امل�شارات 

���ش��ي��اح��ة امل���غ���ام���رات وت��ع��زي��زه��ا ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات 

ال��زوار  ال�شتقبال  ومراكز  اإدالء  من  الالزمة 

وحم���ط���ات خل��دم��ت��ه��م وغ���ريه���ا ل��ال���ش��ت��م��ت��اع 

ريا�شة  وتعزيز  اخلالبة  الطبيعية  باملناظر 

امل�شي والت�شلق وامل�شري مل�شافات طويلة.

من  للعديد  خ�شع  اأن��ه  اإىل  املرايات  ولفت 

الليلي  وامل�����ش��ري  اجل��ب��ل��ي��ة  االإن������زاالت  دورات 

االآمن والطويل والتعاي�ض ومهارات االإ�شعاف 

مع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  تت�شمن  ال��ت��ي  االأول���ي���ة، 

م�شيفااً  امل��ف��رت���ش��ة،  واحل���ي���وان���ات  ال��ط��ب��ي��ع��ة 

اأن�����ه ي���ق���وم ح���ال���ي���ااً ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب امل��ج��م��وع��ات 

ومن  اململكة  مناطق  خمتلف  من  ال�شياحية 

خ��ارج��ه��ا وم��راف��ق��ت��ه��م يف رح���الت ع��ل��ى م��دار 

وجماليات  الطبيعة  بتنوع  لتعريفهم  ال�شنة 

والغطاء  اجل��اري��ة  وامل��ي��اه  ال��وردي��ة  ال�شخور 

النباتي يف تلك املناطق.

ال���ط���وي���ل���ة  ال������رح������الت  اأن  اإىل  ول�����ف�����ت 

م��ن  ج���م���ل���ة  ع����ل����ى  ت���ع���ت���م���د  ال����ق���������ش����رية  اأو 

واختيار  الطق�ض  ح��ال��ة  منها  اال���ش��رتاط��ات، 

والتاأكد من  االأقل خطورة،  املنا�شبة  االأماكن 

امل�شري  خ��ط  يف  اخللوية  لل�شبكات  ب��ث  وج��ود 

مع اال�شتعانة مب�شعف ودليل �شياحي اأو قائد 

اإىل نقطة  ل��ل��ع��ودة  ت��ع��رج��ات االأودي����ة  ي��ع��رف 

االنطالق بكل اأمان.

الطفيلة  �شياحة  م��دي��رة  اأ���ش��ارت  ب��دوره��ا، 

امل��غ��ام��رات  ���ش��ي��اح��ة  اأن  اإىل  خ��ل��ود اجل��راب��ع��ة 

املتنوعة،  ال�شياحية  امل�����ش��ارات  ع��رب  وامل�����ش��ري 

امل�����ش��ارات  وج���ود  نتيجة  اأخ����ريااً  تن�شط  ب���داأت 

متتاز  التي  الطبيعية  واملنظومة  ال�شياحية 

الطفيلة. بها 

وقالت اإن مديرية ال�شياحة اأطلقت حزمة 

اأن�����ش��ط��ة وم���ب���ادرات ح���ول ���ش��ي��اح��ة امل��غ��ام��رات 

اآلتي متتاز بها الطفيلة.

االنباط- الزرقاء

ال��ث��الث��اء،  ام�����ض  الظليل  بلدية  اأط��ل��ق��ت 

تنفذه  الذي  الت�شاركية«  »املوازنات  م�شروع 

���ش��رك��ة ال��ن��ظ��م االإب���داع���ي���ة ل��ب��ن��اء ال��ق��درات 

وموؤ�ش�شة  البلدية  م��ع  بالتعاون  والتنمية 

»فريدري�ض ايربت«.

واأكد مدير ق�شاء الظليل ورئي�ض جلنة 

ال��ق��ا���ش��ي،  م��ن��ج��د  ال��دك��ت��ور  ال��ب��ل��دي��ة  اإدارة 

خ���الل اإط����الق امل�����ش��روع، ع��ل��ى ان امل�����ش��روع 

و  ال��الم��رك��زي��ة  اأ���ش�����ض  ب��رت���ش��ي��خ  �شي�شهم 

تو�شيع دائرة اتخاذ القرار واإ�شراك املجتمع 

من  البلدية  ق��درة  اإىل  م�شريااً  بها،  املحلي 

خالل كوادرها الفنية واالإدارية والقانونية، 

من  املحلي  املجتمع  ي�شمه  م��ا  ج��ان��ب  اإىل 

امل�شروع  اإجن���اح ه��ذا  ق���درات وط��اق��ات على 

الذي ت�شرف عليه وزارة االإدارة املحلية.

واأف�����اد اأن امل�����ش��روع ي��ح��اك��ي اح��ت��ي��اج��ات 

االإدارة  ب���ني  ال���رواب���ط  وي���ع���زز  امل���واط���ن���ني، 

اإ�شافة اإىل قدرته على  املحلية واملواطنني، 

اي��ج��اد ح��ل��ول م�����ش��ت��دام��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات التي 

من  اأن  اإىل  الفتااً  ال�شليل،  منطقة  تواجه 

تكمن  الظليل  منطقة  يف  ال��ت��ح��دي��ات  اأه���م 

يف ارت���ف���اع م�����ش��ت��وى ال��ب��ط��ال��ة وال��ت��ح��دي��ات 

البيئية.

املوازنات  ق�شم  رئي�ض  اأو�شح  من جانبه، 

احلنيطي،  ع��ام��ر  املحلية  االإدارة  وزارة  يف 

اإيجابية  نتائج  لتحقيق  تتطلع  ال���وزارة  اأن 

ت��دع��م مثل  ال�������وزارة  واأن  امل�������ش���روع،  ل��ه��ذا 

طر 
ُ
اأ اأثر يف تعزيز  امل�شاريع ملا لها من  هذه 

التوا�شل مع املواطن.

موؤ�ش�شة  يف  االأردن  برامج  مدير  واأ���ش��ار 

»ف��ري��دري�����ض اي����ربت« ي��و���ش��ف اإب��راه��ي��م اإىل 

املجتمعات  ق���درات  ب��ن��اء  يف  امل�����ش��روع  اأهمية 

امل��ح��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات ب��ه��دف ال��و���ش��ول اإىل 

خ��ط��ط ا���ش��ت��دام��ة ت��ن��م��وي��ة ف��اع��ل��ة، م��وؤك��دااً 

اأه��م��ي��ة ال�����دور ال���ري���ادي ل��ب��ل��دي��ة ال��ظ��ل��ي��ل، 

ب��اع��ت��ب��ار اأن ان���ط���الق امل�����ش��روع م��ن��ه��ا ُي��ع��د 

م��ع قطاع  وت��ع��اون  اأخ���رى  مل�شاريع  ب��اك��ورة 

البلديات يف امل�شتقبل.

الت�شاركية  امل���وازن���ة  م�����ش��روع  اأن  ي��ذك��ر 

يهدف اإىل عمل م�شاورات واتخاذ القرارات 

بلدية  ميزانية  م��ن  ج��زء  تخ�شي�ض  ح��ول 

ال��ظ��ل��ي��ل وحت����دي����د اآل����ي����ة ���ش��رف��ه��ا ح�����ش��ب 

ل��ل��ق�����ش��اء لتعطي  ال��ت��ن��م��وي��ة  االح��ت��ي��اج��ات 

م�شروعات  لتحديد  للمواطنني  الفر�شة 

االإن����ف����اق ال���ع���ام وف���ق���ا ل����الأول����وي����ات داخ���ل 

املنطقة.

 حوارية في المفرق للتعريف بدور 
ديوان التشريع والرأي

 تكية أم علي تطلق حملة األضاحي 
لهذا العام

االنباط- املفرق

 عقدت موؤ�ش�شات جمتمع مدين يف حمافظة 

امل����ف����رق، وب���دع���م م���ن امل��ع��ه��د ال��دمي��ق��راط��ي 

ام�ض  للتنمية،  االأمريكية  والوكالة  الوطني 

الثالثاء، يف قاعة بلدية املفرق، جل�شة حوارية 

وال���راأي يف �شياغة  الت�شريع  دي��وان  دور  ح��ول 

القوانني.

وق��ال��ت رئ��ي�����ض دي����وان ال��ت�����ش��ري��ع وال�����راأي، 

موؤ�ش�شة  ال��دي��وان  اإن  احلمود،  ف��داء  الدكتورة 

 1974 ع��ام  ن�شاأ  قانونية  اأردن��ي��ة  خ��ربة  ذات 

وحتديث  القوانني  م�شروعات  درا���ش��ة  لغايات 

ال��راأي  واإب���داء  ال��ق��رارات  و�شياغة  الت�شريعات 

اأي  م�شروع  وو�شع  القانونية  اال�شت�شارات  يف 

قانون اأو نظام بتكليف من دولة رئي�ض الوزراء.

وبينت اأن تطور عمل الديوان منذ تاأ�شي�شه 

هو تعبري عن تطور اململكة وتوجهات القيادة 

الها�شمية واحلكومة يف تر�شيخ �شيادة القانون، 

مو�شحة اأن اإب��داء ال��راأي وامل�شاركة يف �شياغة 

موقع  عرب  للجميع  متاحة  القوانني  م�شاريع 

بعر�ض م�شودة  قانونا  يلتزم  وال��ذي  ال��دي��وان، 

م�����ش��روع ال��ق��ان��ون ع��ل��ى م��وق��ع��ه االإل���ك���رتوين 

التفاعلي.

واأك���دت احل��م��ود اأن ك��ل مالحظة ت��رد على 

م��وق��ع ال���دي���وان ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا باأهمية 

لي�ض  وال���راأي  الت�شريع  دي��وان  دور  واأن  بالغة، 

عمال بحثيا بل هو عمل معقد جدا من حيث 

اال���ش��ت�����ش��ارة  اأو  ال��ن��ظ��ام  اأو  ل��ل��ق��ان��ون  االإع������داد 

ال��ق��ان��ون��ي��ة، وي��ق��وم ب��ه ف��ري��ق م��ك��ون م��ن 30 

الوقت  يتطلب  ال��ذي  االأم��ر  قانونيا،  خمت�شا 

واجلهد والرتكيز وتق�شيم العمل على هيئات 

ا���ش��ت�����ش��اري��ة ت���در����ض م�����ش��اري��ع ال���ق���وان���ني عرب 

اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ع��ن��ي��ة،  ال������وزارات  م��ع  التن�شيق 

املوقع  على  التعليق  ع��رب  املواطنني  اآراء  اأخ��ذ 

والتوا�شل مع خمت�شني عرب الو�شائل التقنية 

املعروفة.

اأن يكون م�شروع القانون  اأهمية  واأو�شحت 

العالقة،  ذات  اجل��ه��ات  م��ن  وم��ق��ب��وال  نا�شجا 

�شاأنه  م��ن  وتعليق  ت��ف��اع��ل  وج���ود  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

ب��ت�����ش��ورات قانونية  ال��ع��م��ل واخل����روج  جت��وي��د 

تلبي طموحات اجلميع.

ب������دوره، ق����ال امل���دي���ر ال���ع���ام مل��وؤ���ش�����ش��ة رف��د 

�شديفات،  ي���زن  وال��ت��دري��ب،  للتنمية  امل��ع��رف��ة 

باآلية  للتعريف  فر�شة  تعد  اللقاءات  ه��ذه  اإن 

�شياغة م�شاريع القوانني. وت�شمنت احلوارية 

م�شاريع  واإع����داد  �شياغة  مب��راح��ل  التعريف 

ال��ق��وان��ني م��ن ب��داي��ت��ه��ا وح��ت��ى و���ش��ول��ه��ا اإىل 

جمل�ض النواب لغايات اإقرارها.

االنباط- عمان

اأطلقت تكية اأم علي حملة االأ�شاحي لهذا 

»اأ�شحيتك هدية...بتوزعها  العام حتت �شعار 

املتربعني  ح��ّث  اإىل  احلملة  وتهدف  التكية«، 

االأ���ش��اح��ي  ع��ل��ي الأداء  اأم  ت��ك��ي��ة  ت��وك��ي��ل  ع��ل��ى 

وتوزيعها بالنيابة عنهم على االأ�شر املحتاجة.

وق���ال���ت ال��ت��ك��ي��ة يف ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي ام�����ض 

ال��دور  لتو�شيح  ج��اءت  احلملة  اإن  ال��ث��الث��اء، 

االأ�شاحي،  بتوزيع  علي  اأم  تكية  تلعبه  ال��ذي 

حيث تقوم بذبح االأ�شحية خارج االأردن والتي 

بتقطيعها  وت��ق��وم  دي��ن��ارا،   120 تكلفتها  تبلغ 

وجتميدها و�شحنها اإىل االأردن ليتم فيما بعد 

توزيعها  ث��م  وم��ن  م�شتودعاتها  يف  تخزينها 

على االأ�شر املحتاجة وامل�شتفيدة من براجمها 

اأن وزن االأ�شحية  اإىل  واأ���ش��ارت  ال��ع��ام.  ط��وال 

42 كغم  38 اإىل  ي����رتاوح ق��ب��ل ال��ذب��ح م��ا ب��ني 

وي�شل �شايف حلم االأ�شحية اإىل 19 كغم.

االأ�شاحي  توزيع حل��وم  اأن��ه يجري  وبينت 

 20 عددها  يبلغ  والتي  امل�شتفيدة  االأ�شر  على 

الفقر  تعي�ض جميعها حت��ت خ��ط  اأ���ش��رة  األ��ف 

باإي�شال  تقوم  كما  العام،  م��دار  على  الغذائي 

لالأ�شر  �شد�شها  يعادل  ما  اأي  االأ�شحية  كتف 

املحتاجة يف فل�شطني، �شمن م�شروع تكاتف.

وق�����ال م���دي���ر ع����ام ال��ت��ك��ي��ة ���ش��ام��ر ب��ل��ق��ر، 

ن��ي��اب��ةاً عن  االأ���ش��اح��ي  ب����اأداء  ت��ق��وم  التكية  اإن 

اأداء  وي��ت��م  االأردن  وخ����ارج  داخ���ل  امل�شحيني 

االأ���ش��اح��ي مبوجب فتوى م��ن دائ���رة االإف��ت��اء 

ال��ع��ام االأردن���ي���ة، ب��ح�����ش��ور واإ����ش���راف جمل�ض 

التن�شيق االإ�شالمي يف فيكتوريا – اأ�شرتاليا، 

وذلك للتاأكد من مطابقة االأ�شاحي ل�شروط 

ال�شريعة االإ�شالمية و�شمان اأدائها خالل اأيام 

بتوفري  تقوم  اأم علي  تكية  اأن  الت�شريق.وبني 

االأ�شاحي  توكيل  عملية  لت�شهيل  �شبل  ع��دة 

للتكية وذلك من خالل موقعها االإلكرتوين 

ال��ه��ات��ف  تطبيق  خ���الل  م��ن  اأو   )tua.jo(

الذكي )TUA( اأو خدمة »اإي فواتريكم« اأو 

زيارة مواقع التكية
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 ضبط تاجر ومروج للمخدرات بحوزته 4 
أسلحة نارية و6 آالف حبة مخدرة

االنباط- عمان

م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  يف  ال���ع���ام���ل���ون  مت��ك��ن 

امل������خ������درات م����ن ����ض���ب���ط ت����اج����ر وم������روج 

و6  ن��اري��ة  اأ�ضلحة   4 ب��ح��وزت��ه  ل��ل��م��خ��درات 

اآالف حبة خمدرة.

الناطق االإعالمي با�ضم مديرية  وقال 

االأمن العام اإن العاملني يف اإدارة مكافحة 

امل�ضبوهني  من  �ضخ�ضا  تتبعوا  امل��خ��درات 

بق�ضايا االجتار والرتويج للمواد املخدرة 

ن�ضاطاته  ح��ول  معلومات  وردت  اأن  بعد 

اجلرمية.

املعلومة  من  التاأكد  وبعد  اأن��ه  واأ�ضاف 

املخدرة  امل��واد  من  لكمية  ونقله  وحيازته 

للعا�ضمة،  ال�ضمال  حمافظات  اإحدى  من 

ج���رت م��داه��م��ت��ه داخ����ل م��رك��ب��ت��ه واإل���ق���اء 

اأ�ضلحة   4 بحوزته  بط  و�ضُ عليه  القب�ض 

نارية و6 اآالف حبة خمدرة.

ال���ع���ا����ض���م���ة،  يف  اخ�������رى  ق�������ض���ي���ة  ويف 

ت��ورط��وا  ا���ض��خ��ا���ض   3 ع��ل��ى  القب�ض  األ��ق��ي 

خم��درة،  حبة  األ���ف   75 تهريب  مب��ح��اول��ة 

القب�ض  واإل���ق���اء  م��داه��م��ت��ه��م  ح��ي��ث مت��ت 

ح��ول  م��ع��ل��وم��ات  وردت  اأن  ب��ع��د  ع��ل��ي��ه��م 

قيامهم بتجهيز كمية كبرية من احلبوب 

امل��خ��درة واإخ��ف��ائ��ه��ا داخ���ل خم��ب��اأ ���ض��ري يف 

اإح����دى م��رك��ب��ات ال�����ض��ح��ن وج���رى �ضبط 

خم��درة  حبوب  م��ن  بداخلها  وم��ا  املركبة 

ُقدرت ب� 75 األف حبة.

املدن  والع�ضرية يف  االهل  لقاء  الثاين، عن  اهلل  عبد  امللك  يتاأخر جاللة  مل 

“�ضدر  وال��ق��رى وامل��خ��ي��م��ات، ف��ك��ان احل��ا���ض��ر دائ��م��ا، َال�ضيف امل��رح��ب ب���ه،  ل��ه 

البيت” النه كالغيث عندما يحل يف  منطقة ي�ضتب�ضر النا�ض مبو�ضم طيب . 

زيارة جاللة امللك مل�ضارب ع�ضرية ال�ضوبكي، اأم�ض االول يف منطقة اخل�ضافية 

عمان ولقاوؤه عدد من املتقاعدين الع�ضكريني،حيث ا�ضتعاد معهم ذكريات رفاق 

ال�ضالح يف ال�ضرية والكتيبة واملنطقة واجلي�ض ب�ضكل العام، وكان احلديث من 

القلب اإىل القلب، ادخل الفرح وال�ضرور الأنف�ضهم. 

والتي متتد  البلقاوية  ع�ضائر  با�ضم  ال�ضوبكي  املتقاعد جمال  الفريق  املعزب 

قادة  وبح�ضور  ماعني  زرق��اء  اإىل  �ضبيب  زرق��اء  من  جغرافية  بقعة  اأك��ر  على 

املفدى،  للملك  هدية  ال�ضيف  ق��دم   ، متقاعدون(  احتياط  ع�ضكرية)  ورم���وز 

ابن  االول  اهلل  عبد  املوؤ�ض�ض،  امللك  م��ع  االأردن��ي��ون  عليه  تعاهد  ال��ذي  ال�ضيف 

الوالء  الدولة وحماية االر�ض والعر�ض، �ضيف  احل�ضني طيب اهلل ثراه، لقيام 

الذي ال يقدم اال للملك، لرمزية هذه االأداة يف احلرب وال�ضلم، �ضيف الطاعة 

البيعة.  وجتديد 

االأردنيون من �ضتى ا�ضولهم ومنابتهم ال يرت�ضون اال ان يكون ال�ضيف يف يد 

القائد املفدى عبد اهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه، ووجوده يف يده دون مناف�ضة 

من اأحد، يعني مزيدا من اال�ضتقرار وطماأنة للنا�ض وال�ضري يف الطريق ال�ضليم 

القومي نحو امل�ضتقبل امل�ضرق االآمن، ال�ضخاء الرخاء . 

مواجهة  يف  اللحمة  وزي���ادة  التما�ضك  على  للداللة  وح��ده  للملك  ال�ضيف 

املق�ضم  ق�ضم  ال��ذي  العربي،  الربيع  جت��ارب  من  والتعلم  وال�ضعاب،  التحديات 

وفرخ االإرهاب والتطرف والقتل. 

الثقافة  يف  مفاهيم  م��ن  لها  مل��ا  اه��دائ��ه،  وثقافة  ال�ضم�ضام  البتار  ال�ضيف 

العربية، ملاذا ال تبادر كل قبيلة  يف اململكة بتقدمي ال�ضيف جلاللة امللك؟ جندد 

االلتفاف  كناية عن  االأم��ني، وهو  للملك وحده وويل عهده  والبيعة  الوالء  به 

بطن،  وما  منها  ظهر  ما  الفنت  من  عليها  واملحافظة  وقد�ضية  الدولة،  حول 

االآب��اء  عهد  على  ونكون  وال�ضعاب،  التحديات  وج��ه  يف  واح��دا  �ضفا  وال��وق��وف 

امل��وؤث��رة يف  ال��دول  ودول��ة حجزت مكانتها بني  الذين �ضنعوا جم��دا  واالأج���داد 

العامل، رغم �ضح االإمكانيات وتعاظم التحديات. 

يقول ر�ضولنا الكرمي عليه ال�ضالة وال�ضالم، تهادوا حتابوا، والهدية هي جزء 

اهدى  حيث  ومعنوية،  مادية  لق�ضمني  وتق�ضم  والعاملية،  االأردنية،  ثقافتنا  من 

عام  كل�ضنكوف  بندقية  ال�ضي�ضي  الفتاح  امل�ضري عبد  الرئي�ض  الرو�ضي  الرئي�ض 

٢٠١5م وكان لها تف�ضريات دولية، اأن رو�ضيا تقف بجانب اجلمهورية امل�ضرية.

ع��ن ميينه  ب��ج��ان��ب��ه  ون��ق��ف  وح����ده،  للملك  ال�����ض��ي��ف  ن��ق��دم  االأردن  ون��ح��ن يف 

و�ضماله، حفظ اهلل االردن اأر�ضا و�ضعبا وملكا.

د. ضيف اهلل الحديثات 

 سيف البلقاوية
 للملك وحده،،

 برعاية األميرة سمية بنت الحسن دائرة اآلثار 
تحتفل بمئوية الدولة واليوم العالمي للمتاحف

 األردن يدعم حق أبناء فلسطين في التعلم وحماية هويتهم

بعد 7 أشهر من التوقف عن العمل.. المقاهي تستأنف تقديم األرجيلة

 ملتقى البرلمانيات األردنيات: عدة تشريعات
 تمس المرأة بحاجة إلى تعديل

 مبادرة بعنوان ضع بصمتك لوطنك في المزار الجنوبي

االنباط- عمان

احل�ضن،  ب��ن��ت  �ضمية  االأم����رية  �ضمو  ب��رع��اي��ة 

نائب رئي�ضة جمل�ض اأمناء متحف االأردن ورئي�ضة 

يف  للمتاحف  العاملي  للمجل�ض  الوطنية  اللجنة 

مبئوية  ال��ع��ام��ة  االآث����ار  دائ����رة  احتفلت  االأردن، 

ال��دول��ة وال��ي��وم ال��ع��امل��ي للمتاحف حت��ت ع��ن��وان 

الثانية،  املئوية  يف  االأردنية  املتاحف  “م�ضتقبل 
وا�ضتدامتها”.

ويف كلمة ل�ضمو االأمرية األقاها وزير ال�ضياحة 

واالآث����ار ن��اي��ف الفايز خ��الل احل��ف��ل ال���ذي اأقيم 

ام�ض الثالثاء، يف مقر الدائرة، قالت �ضموها “اإن 

املتاحف ت�ضكل �ضجال حياً ملا تعاقب على االأر�ض 

احلّية  لل�ضعوب  وذاك��رة  وثقافات،  ح�ضارات  من 

والرتاث االإن�ضاين اخلالد”.

والعناية  باملتاحف  االهتمام  ���ض��رورة  واأك���دت 

وال��ث��ق��ايف  احل�����ض��اري  االإرث  ع��ل��ى  للحفاظ  ب��ه��ا 

تف�ضري  يف  ت�ضهم  بطريقة  وتقدميه  االإن�����ض��اين، 

قيمه التي يختزنها، واإظهار ما متثله مقتنياتها 

وابداعاته  االإن�ضان  اإجن���ازات  تاريخ  حتكي  التي 

عر  املحيطة  وال��ظ��روف  البيئة  مع  التعامل  يف 

الع�ضور، واي�ضا لتوفري املعلومة ال�ضحيحة حول 

تاريخ البالد وتراثها.

اإرث  املتاحف يف حفظ  اأهمية  واأك��دت �ضموها 

تعزيز  ودوره����ا يف  وال��ث��ق��ايف،  احل�����ض��اري  االأردن 

ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، الف��ت��ة اىل م�����ض��ارك��ة ال����وزارة 

والدائرة للمجل�ض العاملي للمتاحف وكل الدول 

واملوؤ�ض�ضات االإقليمية والعاملية باالحتفال باليوم 

العاملي للمتاحف الذي ي�ضادف الثامن ع�ضر من 

�ضهر اأيار من كل عام.

واأ�ضارت اإىل مدى ال�ضرر الذي حلق باملتاحف 

ن��ت��ي��ج��ة اإغ�����الق اب��واب��ه��ا اأم�����ام م��رت��ادي��ه��ا ج���راء 

جائحة كورونا، مبينة اأن اجلائحة �ضكلت حافزا 

واالبتكار  لالإبداع  املتحفي  القطاع  يف  للعاملني 

اأب����دع ���ض��وره��ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف  اإذ مت ت��وظ��ي��ف 

ومنتجاتها الإعادة التوا�ضل املفقود بني املتاحف 

وجماهريها.

و���ض��ددت �ضموها على ���ض��رورة اإط��الق عملية 

اجلوهري  التغيري  الإح���داث  م�ضتمرة  تخطيط 

لر�ضالتها  تاأديتها  وطريقة  املتاحف  مفهوم  يف 

ال�����ض��ام��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة وت��ع��زي��ز اأدواره������ا امل��ت��ع��ددة 

واالرت����ق����اء مب��ع��اي��ريه��ا اىل اأف�����ض��ل امل�����ض��ت��وي��ات 

اأهم  مع  توا�ضلها  وت�ضهيل  العاملية،  واملمار�ضات 

املوؤ�ض�ضات املتحفية بالعامل.

وقفة  تتطلب  التخطيط  عملية  اأن  وتابعت، 

طريق  خ���ارط���ة  اىل  وت��ن��ت��ه��ي  ل��ل��واق��ع  تقييمية 

وقابلة  م�ضتدامة  متاحف  اىل  تف�ضي  تنفيذية، 

للتطور ومواكبة م�ضتجدات الع�ضر وقادرة على 

التعريف باالأردن باأف�ضل ال�ضبل.

املتاحف  جمعية  تاأ�ضي�ض  ج���رى  اأن���ه  وب��ي��ن��ت 

تعمل  جامعة  من�ضة  لتكون  برئا�ضتها  االأردن��ي��ة 

على دعم املتاحف االأردنية وتطويرها ومتكينها 

كافة  امل�ضتويات  على  والتفاعل  اال�ضتمرار  م��ن 

وطنيا واقليميا وعامليا.

من جهته، قال مندوب وزير الثقافة، م�ضاعد 

اأحمد  الفنية  لل�ضوؤون  الثقافة  وزارة  ع��ام  اأم��ني 

را�ضد، اإن املتاحف متثل ذاكرة ال�ضعوب وحافظة 

الواقع وت�ضرد  اأنها توثق  االإن�ضاين، كما  الرتاث 

البدايات  اإىل زمن  امل�ضاهد  التي تعيد  احلكايات 

االأوائ��ل،  البناة  اأركانها  ن�ضج  التي  الق�ضة  وتعيد 

حيث ت�ضكل املتاحف اأي�ضاً عناوين مهمة للمدن 

وم���راك���ز ح�����ض��اري��ة وث��ق��اف��ي��ة ت��ع��ك�����ض امل�����ض��ت��وى 

احل�ضاري للبلدان والدول احلديثة.

واأ�ضاف اأن وزارة الثقافة معنية باالهتمام يف 

امل�ضاركة يف �ضوغ الق�ضة املتحفية �ضمن ممرات 

تاريخية ت�ضكل رحلة يف اجلغرافيا والتاريخ الذي 

ي��رز اأه���م حم��ط��ات البناء وال��ع��ن��اوي��ن االأردن��ي��ة 

التي تكر�ضت خالل املئوية االأوىل، انطالقا من 

ال��ذي ينطوي  املعريف  واملحتوى  الثقايف  ال��رتاث 

تلك  ب��ت��ن��وع  اأن��ه��ا معنية  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ع��ل��ي��ه، 

الق�ض�ض وو�ضعها يف اإطارها املنا�ضب �ضمن مظلة 

وتطوير  االإن�����ض��اين  ال����رتاث  حلماية  ت�ضريعية 

حمتواه من خالل التن�ضيق بني املوؤ�ض�ضات.

ب����دوره، اأك���د م��دي��ر ع��ام دائ���رة االآث����ار العامة 

فقط  لي�ض  املتحف  اأن  ال�ضامي،  اأحمد  بالوكالة 

اأ�ضبح  االأث��ري��ة، بل  القطع  لعر�ض وخ��زن  مكاناً 

وتاريخية  وعلمية  وطنية  ر���ض��ال��ة  ي���وؤدي  اأي�����ض��اً 

ونقلة نوعية تعك�ض ثقافة الوطن.

وقال: “علينا جميعا كاأردنيني اأن نقف فخراً 

واعتزازاً بهذا الوطن ال�ضامخ وباحل�ضارات التي 

تعاقبت عليه”، م�ضيفا اأن دورا كبريا للمتاحف 

يف بناء ج�ضور التوا�ضل مع االآخر، وحمل ر�ضالة 

من  االأردن  ميتلكه  مبا  العامل  وتعريف  ثقافية 

مقومات اإن�ضانية وثقافية.

وزاد “تكت�ضب املتاحف بعداً وطنياً ودولياً من 

ال�ضعبي وحمايتها  ال��رتاث  على  خالل حفاظها 

املتاحف  ه��ذه  اأ�ضبحت  حيث  الثقايف،  للموروث 

الوجدان وحفظ  تر�ضيخ  تقدم خدمة جليلة يف 

اإذ  املجتمعات،  داخ��ل  التنمية  وحتقيق  ال��ذاك��رة 

يعتر الرتاث املحفوظ عامال واأداة للحوار بني 

االأمم”.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��دي��ر ع���ام متحف االأردن 

ذو  املتاحف  قطاع  اإن  ع��م��اري��ن،  اإي��ه��اب  املهند�ض 

اأهمية عاملية وتاريخية، ويقوم بتوظيف خمتلف 

بطرق  االإن�ضاين  املنجز  ويقدم  وامل��ع��ارف  العلوم 

اإب��داع��ي��ة، ب��االإ���ض��اف��ة اإىل اأن���ه ق��ط��اع اأ���ض��ا���ض��ي يف 

�ضناعة  يف  امل�����ض��اف��ة  القيمة  �ضل�ضلة  ا���ض��ت��ك��م��ال 

الهوية  وت��ع��زي��ز  ت��ع��ري��ف  يف  وي��رت��ب��ط  ال�ضياحة 

الوطنية.

االنباط- عمان

اأك��د مدير ع��ام دائ���رة ال�����ض��وؤون الفل�ضطينية، 

املهند�ض رفيق خرفان، موا�ضلة حكومة اململكة، 

وبتوجيهات من جاللة امللك عبداهلل الثاين، دعم 

اأب��ن��اء فل�ضطني يف ممار�ضة حقهم  االأ���ض��ق��اء م��ن 

والوطنية  الثقافية  هويتهم  وحماية  التعلم،  يف 

يف م���واج���ه���ة خم���ط���ط���ات وح����م����الت ال��ت��ج��ه��ي��ل 

والتهويد التي تقوم بها �ضدهم �ضلطات االحتالل 

االإ�ضرائيلي.

األ��ق��اه��ا نيابة  وع��ر خ��رف��ان، يف الكلمة ال��ت��ي 

الدولية  االأون���روا واملنظمات  عنه مدير مديرية 

موفق عبدالرحمن، يف افتتاح اجتماع ال��دورة ال� 

85 مل��وؤمت��ر ال�����ض��وؤون ال��رتب��وي��ة الأب��ن��اء فل�ضطني، 

ي��وم االث��ن��ني، ع��ن تطلعه خل���روج ه��ذا االجتماع 

لهذا  ال��داع��م��ة  املنا�ضبة  وال���ق���رارات  بالتو�ضيات 

احلق.

وق���دم ال��وف��د االأردين امل�����ض��ارك يف االج��ت��م��اع، 

والذي �ضارك به مدير مديرية ال�ضوؤون القانونية 

جوانب  اأظهر  تقريراً  النا�ضر،  رام��ي  ب��ال��دائ��رة، 

ال���دع���م ال����ذي ت��ق��دم��ه ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة لتمكني 

حقهم  ممار�ضة  من  فل�ضطني  اأبناء  من  االأ�ضقاء 

بالتعلم، مبا فيها املكرمة امللكية ال�ضامية، بقبول 

35٠ من اأبناء الالجئني الفل�ضطينيني القاطنني 

و65  الر�ضمية،  اجلامعات  يف  اململكة  خميمات  يف 

مقعداً جامعياً الأبناء عرب الداخل. كما اأ�ضار اإىل 

الدولية  الغوث  لوكالة  التعليمي  الرنامج  دعم 

على االأرا�ضي االأردنية، باإعفاء الوكالة من اأثمان 

ال���وزارة، والتي  بها  التي تزودها  املدر�ضية  الكتب 

الدرا�ضي  للعام  دي��ن��ار  األ��ف  و34١  املليون  ن��اه��زت 

٢٠١9/٢٠٢٠. وتبنى االجتماع، الذي انعقد مبقر 

االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، عر 

تدعم  تو�ضيات  ع���دة  ب��ع��د،  ع��ن  االت�����ض��ال  تقنية 

اأبناء فل�ضطني يف حقهم بالتعلم، مبا فيها اإ�ضناد 

اجلهود االإقليمية والدولية حل�ضد الدعم لوكالة 

ال��غ��وث ال��دول��ي��ة، مب��ا ي�����ض��اع��ده��ا ع��ل��ى مواجهة 

ملا  تواجهها،  التي  وال�ضيا�ضية  املالية  التحديات 

مهمة  مظلة  م��ن  االأمم��ي��ة  املنظمة  ه���ذه  متثله 

االأ�ضا�ضية  التعليمية  اخل��دم��ات  توفري  �ضياق  يف 

وال�ضرورية لالجئني الفل�ضطينيني.

الدعم  توفري  ب�ضرورة  االجتماع  اأو�ضى  كما 

املحتلة،  ال�ضرقية  القد�ض  يف  التعليمية  للعملية 

ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات التعليمية  مب��ا ف��ي��ه 

االأوقاف االأردنية، كجزء من الو�ضاية الها�ضمية 

على مقد�ضات املدينة املحتلة. 

االنباط-عمان

 ا���ض��ت��اأن��ف ق���ط���اع امل���ق���اه���ي وال����ك����ويف ���ض��وب، 

ال�ضاحات  يف  االأرجيلة  خدمة  تقدمي  الثالثاء، 

اإع��الن احلكومة عن عودة فتح  بعد  اخلارجية، 

ال�ضيف  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  ت��دري��ج��ي��ا  ال��ق��ط��اع��ات 

االآمن

حزمة  �ضمن  التخفيفية  االج���راءات  وت��اأت��ي 

ال����ق����رارات احل��ك��وم��ي��ة ب��ف��ت��ح ال��ق��ط��اع��ات، بعد 

بفريو�ض  والوفيات  االإ�ضابات  اأع��داد  انخفا�ض 

كورونا، ون�ضب الفحو�ض االإيجابية واالإدخاالت 

يف  ال��وب��ائ��ي  ال��و���ض��ع  وا���ض��ت��ق��رار  للم�ضت�ضفيات، 

االأردن

وك��ث��ف��ت وزارة ال�����ض��ي��اح��ة واالآث�����ار ع��ر ف��رق 

التفتي�ض والرقابة التابعة لها، واجلهات املعنية 

امل��ن�����ض��اآت  ع��ل��ى  التفتي�ضية  ج��والت��ه��ا  االأخ�����رى، 

ال�ضياحية، خا�ضة املن�ضاآت التي تقدم االأرجيلة، 

بعد اأن مت ال�ضماح لها يف خطة الفتح التدريجي 

“�ضيف  اإىل  الو�ضول  للقطاعات، و�ضمن خطة 

اآمن”، بتقدمي اخلدمة بال�ضاحات اخلارجية

اأ�ضدر  املا�ضي،  العام  الثاين من  ت�ضرين  ويف 

اإىل  باال�ضتناد  ال�����ض��ادر  ال��ق��رار  ال����وزراء  رئي�ض 

اأحكام اأمر الدفاع رقم ١9 ل�ضنة ٢٠٢٠، يف البالغ 

االأرجيلة  تقدمي  حظر  ت�ضمن  ال��ذي   ،١5 رق��م 

واأي  واملقاهي  وال�ضعبية  ال�ضياحية  املطاعم  يف 

م��ن�����ض��اأة اأخ����رى، م��ع ف��ر���ض ع��ق��وب��ة ع��ل��ى مالك 

التي  امل��ن�����ض��اأة  اأو  املقهى  اأو  املطعم  م��دي��ر  و/اأو 

اأ�ضهر،  �ضتة  على  تزيد  باحلب�ض مدة ال  تخالف 

5٠٠ دينار وال تزيد على  اأو بغرامة ال تقل عن 

األف دينار اأو بكلتا العقوبتني

بعد 7 اأ�ضهر من التوقف عن العمل.. املقاهي 

ت�ضتاأنف تقدمي االأرجيلة #روؤيا_االخباري

الثالثاء، ١5 يونيو / حزيران ٢٠٢١

ا����ض���ت���اأن���ف ق���ط���اع امل���ق���اه���ي وال����ك����ويف ���ض��وب، 

ال�ضاحات  يف  االأرجيلة  خدمة  تقدمي  الثالثاء، 

اإع��الن احلكومة عن عودة فتح  بعد  اخلارجية، 

ال�ضيف  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  ت��دري��ج��ي��ا  ال��ق��ط��اع��ات 

االآمن

حزمة  �ضمن  التخفيفية  االج���راءات  وت��اأت��ي 

ال����ق����رارات احل��ك��وم��ي��ة ب��ف��ت��ح ال��ق��ط��اع��ات، بعد 

بفريو�ض  والوفيات  االإ�ضابات  اأع��داد  انخفا�ض 

كورونا، ون�ضب الفحو�ض االإيجابية واالإدخاالت 

يف  ال��وب��ائ��ي  ال��و���ض��ع  وا���ض��ت��ق��رار  للم�ضت�ضفيات، 

االأردن

وك��ث��ف��ت وزارة ال�����ض��ي��اح��ة واالآث�����ار ع��ر ف��رق 

التفتي�ض والرقابة التابعة لها، واجلهات املعنية 

امل��ن�����ض��اآت  ع��ل��ى  التفتي�ضية  ج��والت��ه��ا  االأخ�����رى، 

ال�ضياحية، خا�ضة املن�ضاآت التي تقدم االأرجيلة، 

بعد اأن مت ال�ضماح لها يف خطة الفتح التدريجي 

“�ضيف  اإىل  الو�ضول  للقطاعات، و�ضمن خطة 

اآمن”، بتقدمي اخلدمة بال�ضاحات اخلارجية

اأ�ضدر  املا�ضي،  العام  الثاين من  ت�ضرين  ويف 

اإىل  باال�ضتناد  ال�����ض��ادر  ال��ق��رار  ال����وزراء  رئي�ض 

اأحكام اأمر الدفاع رقم ١9 ل�ضنة ٢٠٢٠، يف البالغ 

االأرجيلة  تقدمي  حظر  ت�ضمن  ال��ذي   ،١5 رق��م 

واأي  واملقاهي  وال�ضعبية  ال�ضياحية  املطاعم  يف 

م��ن�����ض��اأة اأخ����رى، م��ع ف��ر���ض ع��ق��وب��ة ع��ل��ى مالك 

التي  امل��ن�����ض��اأة  اأو  املقهى  اأو  املطعم  م��دي��ر  و/اأو 

اأ�ضهر،  �ضتة  على  تزيد  باحلب�ض مدة ال  تخالف 

5٠٠ دينار وال تزيد على  اأو بغرامة ال تقل عن 

األف دينار اأو بكلتا العقوبتني

االنباط- عمان

االأردن��ي��ات،  الرملانيات  ملتقى  رئي�ضة  قالت   

ال��ن��ائ��ب م��ي��ادة ���ض��رمي، اإن امل�����راأة االأردن����ي����ة رغ��م 

ال�ضعبة  وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال����ظ����روف 

من  ال��ع��دي��د  يف  نف�ضها  ت��ف��ر���ض  اأن  ا���ض��ت��ط��اع��ت 

املجاالت بف�ضل االهتمام الكبري من لدن جاللة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، ح��ي��ث ك��ان��ت التوجيهات 

ب�ضرورة العمل على متكينها ودعمها وم�ضاندتها 

يف خمتلف مناحي احلياة.

وبينت ���ض��رمي، خ��الل االج��ت��م��اع ال���ذي عقده 

امللتقى ام�ض الثالثاء، لبحث برنامج عمله خالل 

الت�ضريعات  من  العديد  هناك  اأن  املقبلة،  الفرتة 

التي مت�ض املراأة “بحاجة اإىل تعديل”، اإال اأنه ال 

ميكن اإنكار اجلهود واالإجنازات، التي ُطبقت على 

اأر�ض الواقع خالل الفرتة املا�ضية، مثل قوانني: 

العقوبات والعمل وال�ضمان االجتماعي والتقاعد 

املدين واحلماية من العنف االأ�ضري.

للملتقى،  االأول  هو  االجتماع  ه��ذا  اأن  وتابعت 

نظامه  و�ضياغة  عمله  خطة  ملناق�ضة  ج��اء  حيث 

الرملاين  دوره  تطوير  اآلية  ولتحديد  االأ�ضا�ضي، 

على ال�ضعيد ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي واالجتماعي.

واأو�ضحت �ضرمي اأننا اليوم يف مرحلة جديدة 

من مراحل العمل الرملاين الذي ي�ضري وفق ما 

النيابية  املجال�ض  زميالتنا يف  قبل  بنائه من  مت 

ب��ذل مزيد من  ال�ضابقة، ما يتطلب من اجلميع 

اأه���داف  حتقيق  نحو  ال����دوؤوب  وال�ضعي  اجل��ه��ود، 

التنمية والنهو�ض بواقع املراأة ومتكينها على كل 

رميا  امللتقى:  ع�ضوات  النائبات  واأك���دت  ال�ضعد. 

العمو�ض وفايزة ع�ضيبات ومتام الرياطي وزينب 

ودينا  احل�ضنات  وعائ�ضة  اجلبور  وعبري  ال��ب��دول 

الب�ضري ومروة ال�ضعوب وهادية ال�ضرحان واإ�ضالم 

الطب�ضات واآماين ال�ضقران، اأهمية النهو�ض بدور 

املراأة الرملاين، وتذليل كل التحديات وال�ضعوبات 

التي تواجه تطوير اأدائها الرملاين وال�ضيا�ضي.

و�ضددن على اأهمية العمل �ضمن اإطار ت�ضاركي 

بني اأع�ضاء امللتقى، ليكون لهن التاأثري االأكر يف 

يتعلق ب�ضياغة  �ضيما فيما  ال��ق��رار،  اتخاذ  عملية 

اإىل  اأ���ض��رن  فيما  القانونية.  الت�ضريعات  وتعديل 

عملية  يف  اأ���ض��ا���ض��ي  دور  ل��ه��ن  ي��ك��ون  اأن  ����ض���رورة 

يف  ال��دول��ة  تنتهجها  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضي،  االإ����ض���الح 

الفرتة احلالية، داعيات اإىل اأهمية اأن يكون هناك 

مثل  ال��ق��وان��ني،  بع�ض  على  اإ�ضالحية  تعديالت 

والالمركزية(،  )البلديات  املحلية  االإدارة  قانون 

واالنتخاب، واالأحزاب، باالإ�ضافة اإىل اأهمية تعديل 

بع�ض املواد يف النظام الداخلي ملجل�ض النواب.

االنباط- املزار اجلنوبي

 اأط��ل��ق��ت م��دي��ري��ة ت��رب��ي��ة امل�����زار اجل��ن��وب��ي 

ب�ضمتك  “�ضع  بعنوان  م��ب��ادرة  الثالثاء  ام�ض 

لوطنك”.

وق��ال��ت م��دي��رة ال��رتب��ي��ة م��ي ال��ره��اي��ف��ة اإن 

امل���ب���ادرة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال���والء 

وامل��ع��ل��م��ني واملجتمع  ال��ط��ل��ب��ة  ل���دى  واالن��ت��م��اء 

لالحتفاء  �ضل�ضلة  ���ض��ك��ل  ع��ل��ى  ج����اءت  امل��ح��ل��ي، 

ب��امل��ن��ا���ض��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة؛ ع��ي��د اجل��ل��و���ض امل��ل��ك��ي 

الثورة  الثاين والع�ضرين ويوم اجلي�ض وذكرى 

التي  ال�ضل�ضة  اأن  واأ���ض��اف��ت  ال��ك��رى.  العربية 

ب�ضمتك  �ضع  فريق  م�ضاركة  خالل  من  ج��اءت 

ا���ض��ت��م��ل��ت على  ال����ل����واء،  ل��وط��ن��ك يف م����دار�����ض 

هذه  ي��ت��ن��اول  فيديو  وت�ضميم  تهنئة  ب��ط��اق��ات 

املنا�ضبات الوطنية.

و�ضارك يف املبادرة عدد من املعلمني واملعلمات 

من خمتلف املدار�ض التابعة للمديرية

االربعاء    16 / 6 /2021

�سركة �سلفوكيم هولندا، بي . يف
)فرع اجنبي عامل( العقبة - االردن

قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون االول 2020تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

قائمة  الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية كما يف 31 كانون االول 2020

ميزانية �سدى ال�سعب 15*4 انباط



  االنباط-برتا

����ص���ع���دت ������ص�����ادرات غ���رف���ة ���ص��ن��اع��ة 

املا�ضية  اخلم�ضة  الأ�ضهر  خالل  عمان، 

م����ن ال����ع����ام احل�����ايل ب��ن�����ض��ب��ة 4 ب��امل��ئ��ة، 

م��ق��ارن��ة م���ع ال���ف���رة ن��ف�����ض��ه��ا م���ن ع��ام 

غالبية  اداء  بتح�ضن  م��دف��وع��ة   ،2019

القطاعات.

واظ���ه���رت م��ع��ط��ي��ات اح�����ض��ائ��ي��ة، ان 

����ض���ادرات ���ض��ن��اع��ة ع��م��ان، ب��ل��غ��ت خ��الل 

الأ���ض��ه��ر اخل��م�����ض��ة امل��ا���ض��ي��ة م���ن ال��ع��ام 

دينار مقابل  926ر1 مليار  احلايل نحو 

من  نف�ضها  للفرة  دينار  مليار  857ر1 

عام 2019.

فتحي  املهند�س  الغرفة  رئي�س  وقال 

اجل��غ��ب��ر ل��وك��ال��ة )ب������را(، ان ال��رق��م 

عمان  �ضناعة  ���ض��ادرات  حققته  ال���ذي 

خ���الل ال���ض��ه��ر اخل��م�����ض��ة امل��ا���ض��ي��ة من 

العام احلايل، م�ضجع وله دللة مهمة، 

نف�ضها  ب��ال��ف��رة  م��ق��ارن��ت��ه  م��ع  خ��ا���ض��ة 

اأزمة  دخ��ول  قبل  كونها   ،2019 عام  من 

فرو�س كورونا.

غ��ال��ب��ي��ة  ان  اىل  اجل���غ���ب���ر،  وا�����ض����ار 

قطاعي  با�ضتثناء  ال�ضناعية  القطاعات 

ال�������ض���ن���اع���ات ال��ت��ع��دي��ن��ي��ة وامل���ح���ي���ك���ات، 

الأداء  حت�ضن  متوقعا  ارتفاعا،  �ضجلت 

خالل الفرات املقبلة من العام احلايل 

اخلام  املواد  ا�ضعار  ارتفاع  مع  وبخا�ضة 

جلهة قطاع التعدين.

ال�����ض��ادرات يظهر  وا���ض��اف ان زي���ادة 

الردن��ي��ة  ال�ضناعية  ال�����ض��ادرات  ت��ع��ايف 

ب�����ض��ك��ل ك���ب���ر، م����ا ي����وؤك����د ان ال��ق��ط��اع 

التعايف  مرحلة  قائد  �ضيكون  ال�ضناعي 

ما بعد مرحلة جائحة فرو�س كورونا.

ال���ت���ح�������ض���ن  ه��������ذا  ان  اىل  ول�����ف�����ت 

ب����ال���������ض����ادرات ي���ت���ط���ل���ب م����ن اجل���ه���ات 

على  التح�ضينات  م��ن  امل��زي��د  الر�ضمية 

ب��ي��ئ��ة ال���ض��ت��ث��م��ار والع���م���ال يف ال��ب��الد 

وخم���ت���ل���ف ك���ل���ف الن�����ت�����اج، مب����ا مي��ك��ن 

القت�ضادي  النمو  قيادة  من  ال�ضناعة 

احلقيقي، وينعك�س على معدلت الفقر 

والبطالة.

واك���د اجل��غ��ب��ر ال���ذي ي��راأ���س كذلك 

غرفة �ضناعة الردن، ان منو ال�ضادرات 

ال�ضناعية، يوؤكد ان القت�ضاد احلقيقي 

م��ب��ن��ي ع��ل��ى الن���ت���اج ال���ذي مي��ث��ل عماد 

الكثر من اقت�ضاديات البلدان.

وب��ح�����ض��ب امل���ع���ط���ي���ات الح�����ض��ائ��ي��ة، 

المركية  املتحدة  الوليات  ا�ضتحوذت 

اكرث  على  وال�ضعودية،  والعراق  والهند 

م���ن ن�����ض��ف �����ض����ادرات ال���غ���رف���ة خ���الل 

الأ���ض��ه��ر اخل��م�����ض��ة امل��ا���ض��ي��ة م���ن ال��ع��ام 

احلايل، م�ضجلة ما قيمته 020ر1 مليار 

دينار.

واو���ض��ح ان ���ض��ادرات ال��غ��رف��ة خالل 

الأ���ض��ه��ر اخل��م�����ض��ة امل��ا���ض��ي��ة م���ن ال��ع��ام 

بن�ضبة  زادت  املتحدة،  للوليات  احلايل 

55 ب��امل��ئ��ة، وج��ع��ل��ت��ه��ا مب��ق��دم��ة ال���دول 

ا�ضتقبال  الك���رث  والج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

دينار  مليون   323 بقيمة  ل�����ض��ادرات��ه��ا، 

ل��ل��ف��رة  دي����ن����ار  م���الي���ن   208 م���ق���اب���ل 

نف�ضها من عام 2019.

الغرفة للهند خالل  وبلغت �ضادرات 

ال���ض��ه��ر اخل��م�����ض��ة امل��ا���ض��ي��ة م���ن ال��ع��ام 

 308 مقابل  دينار،  مليون   255 احلايل، 

عام  م��ن  نف�ضها  للفرة  دي��ن��ار  مالين 

17 باملئة. 2019، بن�ضبة تراجع بلغت 

و�ضجلت �ضادرات الغرفة اىل ال�ضوق 

ال���ع���راق���ي���ة خ�����الل الأ����ض���ه���ر اخل��م�����ض��ة 

امل���ا����ض���ي���ة م�����ن ال�����ع�����ام احل�������ايل ث��ب��ات��ا 

نف�ضها  الفرة  مع  مقارنة  وا�ضتقرارا، 

من عام 2019، وبقيت قيمتها عند 204 

مالين دينار.

�ضناعة  غرفة  ���ض��ادرات  وانخف�ضت 

املا�ضية  اخلم�ضة  الأ�ضهر  خ��الل  عمان 

من العام احلايل اىل ال�ضعودية، بن�ضبة 

مليون   238 ن��ح��و  اىل  لت�ضل  ب��امل��ئ��ة،   4

للفرة  دينار  249 مليون  دينار، مقابل 

نف�ضها من عام 2019.

وت����وزع����ت �����ض����ادرات ال���غ���رف���ة خ��الل 

الأ���ض��ه��ر اخل��م�����ض��ة امل��ا���ض��ي��ة م���ن ال��ع��ام 

احل������ايل ع���ل���ى ق���ط���اع���ات ال�����ض��ن��اع��ات 

التجميل  وم�����ض��ت��ح�����ض��رات  ال��ك��ي��م��اوي��ة 

دي����ن����ار  م����ل����ي����ون   441 ب���ل���غ���ت  ب���ق���ي���م���ة 

دينار،  مليون   385 بقيمة  والتعدينية 

وال��ت��م��وي��ن��ي��ة وال���غ���ذائ���ي���ة وال���زراع���ي���ة 

مليون   311 بقيمة  احليوانية  وال��رثوة 

دينار.

ال�ضناعات  قطاعات  �ضادرات  وبلغت 

 240 نحو  الطبية  وال��ل��وازم  العالجية 

والكهربائية  والهند�ضية  دينار،  مليون 

م��ل��ي��ون   193 امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

دينار ، واجللدية واملحيكات 166 مليون 

دي���ن���ار، وال��ت��ع��ب��ئ��ة وال��ت��غ��ل��ي��ف وال����ورق 

مليون   87 املكتبية  وال��ل��وازم  والكرتون 

دينار.

وتوزعت باقي �ضادرات الغرفة خالل 

الأ���ض��ه��ر اخل��م�����ض��ة م���ن ال���ع���ام احل���ايل، 

البال�ضتيكية  ال�ضناعات  قطاعات  على 

68 م��ل��ي��ون دي��ن��ار،  وامل��ط��اط��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 

دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   29 بقيمة  والن�����ض��ائ��ي��ة 

 7 وال�ضناعات اخل�ضبية والثاث بقيمة 

مالين دينار.

من جانبه، او�ضح مدير عام الغرفة 

ال��دك��ت��ور ن��ائ��ل احل�����ض��ام��ي، ان ارت��ف��اع 

�����ض����ادرات ���ض��ن��اع��ة ع���م���ان م��ن��ذ ب��داي��ة 

ال���ع���ام احل�����ايل ب���ال���رغ���م م���ن حت��دي��ات 

ق����وة  اىل  ت�������ض���ر  ك�������ورون�������ا،  ج����ائ����ح����ة 

ال�ضناعة الردنية وقدرتها على جتاوز 

ال��ت��ح��دي��ات وال��ن��ف��اذ لأ����ض���واق ج��دي��دة، 

من  املزيد  توفر  �ضرورة  على  م�ضددا 

ال�ضناعي. بالقطاع  الدعم والعناية 

وبن الدكتور احل�ضامي، ان �ضادرات 

الفرة  خالل  ا�ضتطاعت  عمان  �ضناعة 

الخرة الو�ضول لأ�ضواق غر تقليدية 

ل��ل�����ض��ن��اع��ة الأردن����ي����ة، وت���واج���دت ب��ق��وة 

الفريقية،  القارة  ا�ضواق  من  بالعديد 

بقيمة  ال�ضودان  يف  ارتفاعها  اىل  لفتا 

بلغت  بقيمة  وزامبيا  دينار،  مليون   24

ب��ق��ي��م��ة  20 م���ل���ي���ون دي����ن����ار، وال���ن���ي���ج���ر 

مليوين دينار.

التي  ع��م��ان  �ضناعة  غ��رف��ة  ان  ي��ذك��ر 

بع�ضويتها  ت�ضم   ،1962 ع��ام  تاأ�ض�ضت 

 159 ت�����ض��غ��ل  ���ض��ن��اع��ي��ة،  م��ن�����ض��اأة   8600

 4 يقارب  براأ�ضمال  وعاملة  عامل  ال��ف 

مليارات دينار.

  االنباط-عمان

للبنك  التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأع���رب 

عن  ال��ب��ط��ي��خ��ي  ه��ي��ث��م  ال��ك��وي��ت��ي  الأردين 

تقدير واعتزاز اأ�ضرة البنك بدور مديرية 

العام ومرتباتها العاملة يف جميع  الأمن 

الدارات والوحدات التابعة لها يف حتقيق 

ال���ث���اين يف  ع���ب���داهلل  امل���ل���ك  روؤى ج���الل���ة 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اأم����ن ال���وط���ن وامل���واط���ن 

تعترب  والتي  واملمتلكات  الأرواح  وحماية 

اأولوية تت�ضدر اهتمامات قائد الوطن.

ام�س  زي��ارت��ه  خ��الل  البطيخي  وق���ّدم 

لأح���د  ال�����ض��ك��ر  ال�����ض��ر  لإدارة  ال���ث���الث���اء 

اأح��م��د  خ��ل��دون  ال��وك��ي��ل  الإدارة،  ن�ضامى 

ال����زواه����رة، ل�����دوره ال��وط��ن��ي ال��ك��ب��ر يف 

ت��رج��م��ة اأ���ض��م��ى اآي����ات ال����ولء والن��ت��م��اء 

ل�ضخ�س  ال�ضجاع  بت�ضديه  وذلك  للوطن 

���ض��ول��ت ل���ه ن��ف�����ض��ه الع���ت���داء وحم��اول��ت��ه 

�ضرقة اأحد فروع البنك يف منطقة ماركا.

واكد اأن وجود الرجال ال�ضرفاء الذين 

تدفعهم غرتهم ووطنيتهم للقيام مبثل 

مو�ضع  يعترب  ال��ب��ط��ول��ي��ة،  الأدوار  ه���ذه 

فخر واعتزاز وتقدير وعرفان من البنك 

ب��ك��اف��ة  ي��ت�����ض��ل  ال����ذي  ال��ك��وي��ت��ي  الأردين 

الدولة بعالقات وثيقة ويوؤدي  موؤ�ض�ضات 

ر����ض���ال���ة م��ه��م��ة م���ن خ����الل م�����ض��وؤول��ي��ت��ه 

الجتماعية.

ال�����ض��ر  اإدارة  م���دي���ر  اأك����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 

بهذه  اع��ت��زازه  ال�����ض��ع��وب  ف��را���س  العميد 

وتثمن  البنك،  اإدارة  من  الطيبة  اللفتة 

العام،  ال��دور الذي يقوم به رجال الأم��ن 

اأن ما قام به الوكيل الزواهرة ما  موؤكدا 

هو اإل الواجب الذي اأق�ضم عليه وزمالوؤه 

وم����ا مي��ل��ي��ه ع��ل��ي��ه واج���ب���ه جت����اه وط��ن��ه، 

الها�ضمية يف  وترجمة لتوجيهات قيادتنا 

بذل اأق�ضى اجلهود للحفاظ على الأرواح 

واملمتلكات.

النباط-عمان

يف ظ��ل ال��ن��ج��اح ال���ذي ح��ق��ق��ه ب��رن��ام��ج 

ال�ضابقة، بداأ  يف دورته  الدخار”  “فنون 
م��رك��ز ه��ي��ا ال��ث��ق��ايف وب��دع��م ح�����ض��ري من 

جديدة  ور���ض��ات  بتقدمي  ال��ع��رب��ي  البنك 

ع���رب امل��ن�����ض��ات الإل���ك���رون���ي���ة ل��الأط��ف��ال 

واجل��م��ع��ي��ات اخل���ري���ة ل��ال���ض��ت��ف��ادة من 

الإبداعية”  “امليكانيكا  ع��م��ل  ور����ض���ات 

ال��ت��ي ي��ق��ّدم��ه��ا ال��ربن��ام��ج، وال��ت��ي تهدف 

اإىل ت��ع��ري��ف الأط���ف���ال ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��وف��ر 

ال�ضراف  واأ�ضا�ضيات عمل جهاز  والدخار 

بطرق  الأ�ضا�ضية  البنك  وعمليات  الآيل 

الربنامج  �ضي�ضل  حيث  ومبتكرة.  فنية 

م��ن��اط��ق  يف  ط���ف���ل   300 ي����ق����ارب  م����ا  اإىل 

خمتلفة من اململكة. 

ومت���ت���د ك����ل ور�����ض����ة ع���م���ل ع���ل���ى م����دار 

ي����وم����ن وجت����م����ع ال����ف����ن����ون ب��امل��ي��ك��ان��ي��ك��ا 

ال��ب�����ض��ي��ط��ة، ح��ي��ث ���ض��ي��ق��وم ك��ل ط��ف��ل من 

وت�ضميم  ب��اإن��ت��اج  امل�ضتفيدين  الأط���ف���ال 

ك���رت���وين، وت���زوي���ده  اآيل  ج���ه���از ����ض���راف 

كيفية  تعّلم  بعد  ب�ضيطة  كهربائية  بدارة 

ت�ضكيلها، لي�ضبح اجلهاز قادراً على اإمتام 

النقود  �ضحب  هما  رئي�ضيتن  عمليتن 

االنباط-عمان

اط���ل���ق ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي الإ����ض���الم���ي 

ال����������دويل، ح�������ض���اب ال����ت����وف����ر اخل���ا����س 

لالأهل  يتيح  ال���ذي  “�ضمو”،  ب��الأط��ف��ال 

ب�ضرعة  اأبنائهم  مل�ضتقبل  الدخار  فر�ضة 

وب�ضهولة.

ام�س  البنك  ع��ن  ���ض��ادر  بيان  واو���ض��ح 

اأن احل�����ض��اب ي��ه��دف يف امل��ق��ام  ال��ث��الث��اء، 

الأول اإىل غر�س ثقافة الدخار يف عقول 

الأطفال وتر�ضيخ مفاهيم الثقافة املالية 

جل��ي��ل امل�����ض��ت��ق��ب��ل م���ن خ����الل ت��ع��ل��ي��م��ه��م 

وت�ضجعيهم  امل�ضريف  التعامل  اأ�ضا�ضيات 

على خو�س التجربة امل�ضرفية من خالل 

و�ضائل دفع حديثة مثل الإ�ضوارة الذكية 

التي متكنهم من دفع قيمة م�ضرياتهم 

عمليات  واإج��راء  البيع  نقاط  خ��الل  من 

ال�����ض��ح��ب والإي������داع ع��ل��ى ح�����ض��اب��ت��ه��م من 

وق���ال  الآيل.  ال�������ض���راف  اأج���ه���زة  خ����الل 

مدير عام البنك اإياد الع�ضلي، اإن الهدف 

هو  توفر”�ضمو”  ح�����ض��اب  اإط����الق  م��ن 

والتوفر  الدخ���ار  وثقافة  م��ب��داأ  تعزيز 

م�ضرا  ال�ضغر،  منذ  الأطفال  جيل  عند 

اأي  وج����ود  ي�����ض��رط  مل  ال��ب��ن��ك  اأن  اإىل 

ح��د اأدن����ى ب��ف��ت��ح احل�����ض��اب م��ع اإع��ف��ائ��ه��م 

م��ن ع��دد م��ن ال��ع��م��ولت، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 

املوزعة  الأرب��اح  ن�ضب  يف  تف�ضيلية  مزايا 

حتقيق  على  مل�ضاعدتهم  ح�ضاباتهم  على 

خ��ط��ط��ه��م الإدخ������اري������ة �����ض����واء ل��ل��م��دى 

لت�ضجيعهم  الطويل  للمدى  اأو  الق�ضر 

على التوفر ولو مببالغ ب�ضيطة.

ي��اأت��ي  ه���ذا  احل�ضاب  اط���الق  اأن  وب���ن 

متا�ضيا مع روؤية  البنك، بتنويع منتجاته 

وخدماته امل�ضرفية واملتوافقة مع اأحكام 

الإ���ض��الم��ي��ة  لتغطية  ال�ضريعة  وم��ب��ادئ 

احتياجات ومتطلبات احلياة.

ولفت اإىل ان هذه اخلدمة تن�ضجم مع 

جتاه  الأم��ور  اأولياء  وم�ضوؤوليات  خطط 

الفر�ضة  ومنحهم  اأط��ف��ال��ه��م،  م�ضتقبل 

ل���ت���دري���ب اب���ن���ائ���ه���م ع���ل���ى م���ب���داأ وق��ي��م��ة 

وتاأمن  للم�ضتقبل  والإدارة  التخطيط 

ذاتهم. م�ضتقبلهم   والعتماد على 
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االنباط-عمان

ال�����ض��ي��اح��ة والآث��������ار، م���ن خ��الل  ك��ث��ف��ت وزارة 

ف���رق التفتي�س وال��رق��اب��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا واجل��ه��ات 

املعنية الأخ��رى، جولتها التفتي�ضية على املن�ضاآت 

الأرجيلة،  تقدم  التي  املن�ضاآت  خا�ضة  ال�ضياحية، 

بعد اأن مت ال�ضماح لها، يف خطة الفتح التدريجي 

“�ضيف  اإىل  ال��و���ض��ول  خطة  و�ضمن  للقطاعات 

اآمن”، بتقدمي اخلدمة بال�ضاحات اخلارجية.

وبح�ضب ب��ي��ان ل���ل���وزارة ام�����س ال��ث��الث��اء، وج��ه 

وزي�����ر ال�����ض��ي��اح��ة والآث��������ار ن���اي���ف ال���ف���اي���ز، وح���دة 

التوعية والتوجيه والرقابة امل�ضركة على املن�ضاآت 

اجل��ولت  وتكثيف  اجلهود  مب�ضاعفة  ال�ضياحية، 

ال��ت��زام  م���دى  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  امل��ي��دان��ي��ة  التفتي�ضية 

امل��ن�����ض��اآت ب��ت��داب��ر ال�����ض��الم��ة وال��وق��اي��ة ال�ضحية 

ال�����ض��ادرة ع��ن وزارة العمل فيما  وال��ربوت��وك��ولت 

يخ�س اإجراءات العمل بالتدابر الوقائية باملن�ضاآت 

امل�ضرح لها بتقدمي الأرجيلة.

الأح��د  عممت،  والآث���ار  ال�ضياحة  وزارة  وكانت 

املا�ضي، على الفنادق واملطاعم ال�ضياحية، ب�ضرورة 

ت��ق��دمي تعهد ر���ض��م��ي ب��الل��ت��زام ب�����ض��روط تقدمي 

الأرجيلة، واإج��راءات العمل والتدابر الوقائية يف 

�ضالت الأف��راح ومن�ضاآت تنظيم واإقامة احلفالت 

وقاعات احلفالت داخل املن�ضاآت الفندقية.

ودعت الوزارة جمعية الفنادق وجمعية املطاعم 

اأ�ضحاب  بالتعميم على منت�ضبيها من  ال�ضياحية، 

ومتطلبات  اإج������راءات  ا�ضتكملوا  ال��ذي��ن  امل��ن�����ض��اآت 

اأحد  من  �ضحية  �ضالمة  �ضابط  بتعين  ال����وزارة، 

املن�ضاأة وموظفيها  التزام  املن�ضاأة ل�ضمان  موظفي 

ب��ت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة ال����ربوت����وك����ولت ال�������ض���ادرة ب��ه��ذا 

اخل�ضو�س، تفاديا لتخاذ املقت�ضى القانوين بحق 

املن�ضاآت املخالفة.

وبح�ضب الربوتوكول رقم 15 ال�ضادر عن وزارة 

بتقدمي  لها  امل�����ض��رح  باملن�ضاآت  واخل��ا���س  ال��ع��م��ل، 

خدمة الأرجيلة، فاإنه على املن�ضاأة اللتزام بن�ضبة 

ل تزيد عن 50 باملئة من الطاقة ال�ضتيعابية، واأن 

ل تقل امل�ضافة بن كل طاولة واأخرى عن مرين، 

ول يزيد العدد على نف�س الطاولة عن 4 اأ�ضخا�س.

وبح�ضب الإج��راءات، فاإنه على املن�ضاأة اللتزام 

بال�ضماح يف دخ��ول املرتادين ممن م�ضى 21 يوما 

�ضد  امل��ط��ع��وم  م��ن  الأوىل  اجل��رع��ة  تلقيهم  ع��ل��ى 

كورونا، با�ضتثناء من ل ي�ضتوجب عليهم احل�ضول 

على املطعوم ح�ضب تعليمات وزارة ال�ضحة، حيث 

�ضيتم التحقق من ذلك عرب تطبيق “�ضند«.

االنباط-برتا

اأظهرت بع�س موؤ�ضرات القت�ضاد الوطني 

منذ  الداء  يف  حت�ضنا  منها،  اجلزئي  ول�ضيما 

بداية العام احل��ايل، ما يدل على بدء مرحلة 

ال��ت��ع��ايف م��ن تبعات جائحة ف��رو���س ك��ورون��ا، 

ل��ك��ن��ه��ا م���ا زال�����ت ب��ح��اج��ة مل���زي���د م���ن ال��وق��ت 

للو�ضول اإىل مرحلة التعايف الكلي.

وكالة  جمعتها  اأول��ي��ة  اح�ضائية  معطيات 

الأن���ب���اء الأردن����ي����ة)ب����را(، م��ن اأرق�����ام ر�ضمية 

وغ��ر ر�ضمية يف الآون���ة الخ���رة، اأظ��ه��رت اأن 

ب��ال��دوران،  اآخ���ذة  القت�ضادي  الن�ضاط  عجلة 

اإع��الن احلكومة عن مراحل فتح  خا�ضة بعد 

القطاعات والن�ضطة للو�ضول اإىل �ضيف اآمن.

وبح�ضب املعطيات الح�ضائية املوزعة على 

بيانات  اأظ���ه���رت  ال���ع���ام،  م��ن  ف����رات خمتلفة 

العام  م��ن  الأول  الثلث  خ��الل  العامة  املالية 

احلايل 2021 ارتفاع الإيرادات املحلية مبقدار 

املماثلة  الفرة  مع  مقارنة  دينار  مليون   652

566ر2  لنحو  لت�ضل   ،2020 املا�ضي  العام  من 

مليار دينار.

وارتفعت حت�ضيالت دائ��رة �ضريبة الدخل 

واملبيعات خالل الثلث الول من العام احلايل 

دينار،  مليار  855ر1  م�ضجلة  باملئة،   25 بن�ضبة 

نف�ضها من  للفرة  دينار  مليار  482ر1  مقابل 

العام املا�ضي.

ا�ضتثناء  بعد  احلكومي  الدين  ر�ضيد  وبلغ 

ال�ضمان  اأم���وال  ا�ضتثمار  �ضندوق  يحمله  م��ا 

املا�ضي  ني�ضان  �ضهر  نهاية  حتى  الجتماعي 

دينار  مليار  106ر27  نحو  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن 

ت�ضكل ما ن�ضبته 3ر86 باملئة من الناجت املحلي 

من  امل��ا���ض��ي  ني�ضان  ل�ضهر  امل��ق��در  الإج���م���ايل 

العام احلايل. وبلغ اجمايل املوجودات للبنوك 

العاملة باململكة كما يف �ضهر ني�ضان املا�ضي من 

هذا العام 341ر57 مليار دينار، مبعدل منو 5ر0 

باملئة عما كانت عليه نهاية العام املا�ضي.

وب��ل��غ اج���م���ايل ال���ودائ���ع ل��ل��ب��ن��وك ال��ع��ام��ل��ة 

326ر37  املا�ضي  ني�ضان  �ضهر  يف  كما  باململكة 

مليار دينار، مبعدل منو 5ر1 باملئة مقارنة عما 

كانت عليه يف نهاية عام 2020.

الأردين  املركزي  البنك  احتياطيات  وبلغت 

من العمالت الأجنبية حتى نهاية �ضهر ني�ضان 

املا�صي 535ر15 مليار دولر، تغطي م�ضتوردات 

وبلغت  �ضهور،  ثمانية  على  تزيد  مل��دة  اململكة 

ح�����والت الأردن����ي����ن ال��ع��ام��ل��ن خ����ارج ال��ب��الد 

ال���ع���ام احل����ايل 599  ال���رب���ع الأول م���ن  خ���الل 

�ضوق  ال��ت��داول يف  وارتفع حجم  دينار.  مليون 

العقار خالل اأيار املا�ضي بن�ضبة بلغت 8 باملئة 

مقارنة مع ال�ضهر ذاته من عام 2019، لي�ضجل 

306 مالين دينار، وكذلك ارتفعت حركة بيع 

العقار باململكة خالل الأ�ضهر اخلم�ضة املا�ضية 

زادت  ح��ي��ث  ب��امل��ئ��ة،   37 بن�ضبة   2021 ع���ام  م��ن 

بيوعات ال�ضقق بن�ضبة 23 باملئة، والأرا�ضي 42 

باملئة مقارنًة مع الفرة املماثلة من عام 2019.

عامة  م�ضاهمة  �ضركة   162 اأرب���اح  وارتفعت 

الأول  الربع  خ��الل  عمان  بور�ضة  يف  مدرجة 

من العام احلايل اإىل قرابة 294 مليون دينار 

مقارنة مع 106 مالين دينار للفرة نف�ضها 

م��ن ع��ام 2020، وك��ذل��ك ارتفعت الأرب����اح قبل 

ال�ضريبة لهذه ال�ضركات لت�ضل لأكرث من 401 

العام احل��ايل مقارنة مع  دينار مطلع  مليون 

175 مليون دينار للربع الأول من العام 2020.

و���ض��ج��ل ال���رق���م ال��ق��ي��ا���ض��ي ال���ع���ام لأ���ض��ع��ار 

امل�ضتهلك “الت�ضخم” خالل الثلث الأول من 

العام احلايل ارتفاعا ن�ضبته 35ر0 باملئة، ليبلغ 

للفرة  نقطة  55ر101  نقطة، مقابل  91ر101 

نف�ضها من العام املا�ضي.

وارت���ف���ع ح��ج��م امل��ن��اول��ة يف م��وان��ئ العقبة 

خالل الأ�ضهر اخلم�ضة املا�ضية من العام 2021 

اإىل 9 باملئة، ليبلغ 8ر5 مليون طن مقارنة مع 

3ر5 مليون طن للفرة نف�ضها من العام 2020، 

وزاد عدد البواخر التي اأمت ميناء العقبة العام 

احلايل اإىل 717 باخرة، م�ضجلة ارتفاعا قدره 6 

باملئة عن الفرة نف�ضها من العام املا�ضي التي 

اأمت فيها ميناء العقبة 674 باخرة.

يف  ال��زراع��ي��ن  املنتجن  اأ�ضعار  وانخف�ضت 

5ر14  بن�ضبة  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الثلث 

4ر102 مقارنة مع  النقطة  اإىل  باملئة، و�ضوًل 

والبالغة  امل��ا���ض��ي،  ال��ع��ام  م��ن  نف�ضها  ال��ف��رة 

�ضناعة  غرفة  ���ض��ادرات  وبلغت  نقطة،  9ر119 

عمان، خالل الأ�ضهر اخلم�ضة املا�ضية من العام 

احلايل نحو 926ر1 مليار دينار مقابل 857ر1 

مليار دينار للفرة نف�ضها من عام 2019.

وواف�������ق جم��ل�����س امل���دي���ري���ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن 

بقيمة  برنامج  ال���دويل، على  البنك  ملجموعة 

العام  ال�ضتثمار  لتحفيز  دولر  مليون   500

التعايف  حتقيق  اأج���ل  م��ن  باململكة  واخل��ا���س 

الأخ�ضر وال�ضامل من جائحة فرو�س كورونا.

وك���ان وزي���ر التخطيط وال��ت��ع��اون ال���دويل 

الدكتور نا�ضر ال�ضريدة، اأعلن ان الأردن ب�ضدد 

ت��وق��ي��ع ث���الث ات��ف��اق��ي��ات م���ع ال��ب��ن��ك ال���دويل 

اأولوية للحكومة بقيمة  لتمويل م�ضاريع ذات 

اجمالية ت�ضل لنحو 1ر1 مليار دولر.

املا�ضي  اأي��ار  اأعلنت خالل  وكانت احلكومة 

ع����ن خ���ط���ة ال���ف���ت���ح ال���ت���دري���ج���ي ل��ل��ق��ط��اع��ات 

�ضيف  اإىل  للو�ضول  القت�ضادية  والأن�ضطة 

اآمن، توزعت على ثالث مراحل، بداأت الأوىل 

منها مطلع حزيران احلايل، فيما الثانية تبداأ 

يف الأول من متوز، والثالثة مطلع �ضهر ايلول 

املقبل.

االنباط-الزرقاء 

ح�ضن  الزرقاء  جتارة  غرفة  رئي�س  طالب 

القطاعات  �ضرمي بدرا�ضة تعليمات خطة فتح 

هذه  ممثلي  م��ع  وال��ت�����ض��اور  للعمل،  وع��ودت��ه��ا 

اأ�ضحاب املن�ضاآت بتوقيع  اإلزام  القطاعات قبل 

لتطبيقها. تعهدات 

الثالثاء  ام�س  وا�ضاف يف ت�ضريح �ضحفي 

اأن �ضروط فتح قطاع �ضالت الأفراح والنوادي 

تلزم  وامل��ق��اه��ي،  والثقافية  ال�ضحية  وامل��راك��ز 

���ض��اح��ب امل��ن�����ض��اأة وم��وظ��ف��ي��ه��ا وم��رت��ادي��ه��ا اأن 

معظم  ل��ك��ن  ي���وم���اً،   21 تطعيمهم  ع��ل��ى  مي��ر 

والذين  ال�ضباب،  من  املن�ضاآت  هذه  يرتاد  من 

يتاأخر ح�ضولهم على املطعوم ب�ضبب اجراءات 

الدور والأولويات التي حددتها احلكومة.

مرتادي  ح�ضول  م��ن  التحقق  اأن  واأو���ض��ح 

امل���ن�������ض���اآت ع��ل��ى امل���ط���ع���وم، ول���ض��ي��م��ا ���ض��الت 

اأو  املن�ضاأة  �ضاحب  لأن  �ضعب؛  اأم��ر  الأف���راح، 

على  التفتي�س  ي�ضتطيع  ل  احلماية  موظف 

املواطنن بغر �ضفة �ضابطة عدلية اأو غطاء 

ق���ان���وين، وه���و اأم���ر غ��ر ع��م��ل��ي ���ض��ي��وؤدي اإىل 

حلول  اىل  بالتو�ضل  مطالباً  عديدة،  م�ضاكل 

و�ضط، مثل اأن ي�ضرط اأخذ املطعوم للعاملن 

يف املن�ضاآت واإلغاء ال�ضرط للمرتادين.

يتعن  التي  امل�ضوؤولة  اجلهات  وبخ�ضو�س 

قال  املن�ضاآت،  فتح  طلبات  لتقدمي  مراجعتها 

اإن ال��غ��رف��ة م���ن خ����الل م��ت��اب��ع��ت��ه��ا ل�����ض��ك��اوى 

اجلهات  تلك  جاهزية  عدم  لها  تبن  التجار 

ل���ض��ت��ق��ب��ال ه���ذه ال��ط��ل��ب��ات وع����دم و���ض��وح 

يتعلق  ما  اأم��ا  موظفيها،  لدى  التعليمات 

ب����ا�����ض����راط ت���ع���ي���ن امل���������ض����وؤول ال�����ض��ح��ي 

على  اإ�ضافية  تكلفة  ف�ضت�ضيف  وتدريبه، 

اأ�ضحاب املن�ضاآت -بح�ضب �ضرمي-.

ح���م���الت  ع���ل���ى  ال����رك����ي����ز  اإىل  ودع��������ا 

ال��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة ت��ل��ق��ي ال��ل��ق��اح، واإع����ادة 

اأك���رب ع���دد من  ك�ضب ث��ق��ة امل��واط��ن حل��ث 

احلياة  لعودة  اللقاح  تلقي  على  املواطنن 

اإىل طبيعتها.

صعود صادرات صناعة عمان 4 % خالل 5 أشهر

األردني الكويتي يثمن دور شرطي بمنع سرقة فرع بنك

البنك العربي يجدد دعمه لبرنامج مركز هيا الثقافي 

العربي اإلسالمي يطلق حساب توفير سمو لألطفال

السياحة تكثف جوالتها التفتيشية 
على منشآت تقديم خدمة األرجيلة

معطيات احصائية تظهر تحسنا 
ببعض مؤشرات االقتصاد الوطني

غرفة تجارة الزرقاء تطالب بدراسة 
تعليمات فتح القطاعات

الأربعاء   16 / 6/ 2021 

االقت�صادي



االعالين
07

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200014560(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة خالد العالونه و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1995/9/30 حتت الرقم )41322( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/6 

عالونه   حميدي  احمد  خالد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

خمتربات  – مقابل  ال�ستقالل  �سارع   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

امانة عمان – ت: 0785553903

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 : )200005470(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   الكيايل  ح�سام  �سامر  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )83028( بتاريخ 2006/10/15 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/15 

ال�سجان   ح�سني  خمي�س  لينا  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال��ك��وم  دوار   – ب���دران  �سفا   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0791699037

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

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وفي�سل  البطاينه  نا�سر  حممد  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

املهر وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )121428( 

التغيريات  لإج���راءات  بطلب  تقدمت    2021/1/28 بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممد نا�سر البطاينه وفي�سل 

املهر

اإىل �سركة : حممد نا�سر البطاينه و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200111225(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة توفيق ومعت�سم ال�سجراوي وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )98386( بتاريخ 2010/5/16  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/14 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  معت�سم توفيق ال�سجراوي م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  ال���زواه���رة   - ال���زرق���اء   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0788189006

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 : )200006879(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   فندي  عيدان  فرا�س  �سركة  ب��اأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد    2000/4/13 بتاريخ   )8519( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/15 

العبا�سي   ال�سيد /ال�سيدة  حمزه ح�سنني رم�سان  وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عرجان – ت: 0795295009

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

ال�سركات  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

وابو  البالونه  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

�سريعه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)76433 ( بتاريخ 2005/6/22 اعتبارا من تاريخ 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

ال�سركات  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

ال�ساهني  هناء  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكاتها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)114564 ( بتاريخ 2016/9/4 اعتبارا من تاريخ 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

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س  ل�سنة 1966   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2020/9/17 تاريخ   )  940  ( رق��م  ب��ق��راره   ق��رر  قد  العلى 

املوافقة على خمطط  تو�سعة طريق من )5(م اىل )10(م �سمن 

احلو�س رقم )16( الوجلي من ارا�سي املفرق .

وح�سب  املفرق  ق�سبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

وو�سعه   2020/11/24 تاريخ   )  43  ( رقم  التعديلي  املخطط 

مو�سع تنفيذ .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س  ل�سنة 1966   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2020/5/16 تاريخ   )  357  ( رق��م  ب��ق��راره   ق��رر  قد  العلى 

)6م،  �سعة   وطرق  �سوارع  م�سار  تعديل  خمطط   على  املوافقة 

10م، 12م ( �سمن احلو�س رقم )1( العلم من ارا�سي ثغرة اجلب 

يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة 

�سهر اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذوي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط 

املذكور يف مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء ق�سبة املفرق 

ومكاتب بلدية املفرق الكربى وتقدمي اعرتا�ساتهم لدى دائرة 

التنظيم يف وزارة الدارة املحلية خالل مدة �سهر من تاريخ  ن�سره 

يف اجلريدة الر�سمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200082263(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة الرا�سد وهندي وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )68685( بتاريخ 2003/10/19 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ر�سيد عبد الكرمي هندي  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – اليا�سمني  �ساحية   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795594465

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 : )200030827(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ورثه فايز �سربي جابر وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )86585( بتاريخ 2007/6/25  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/14 

عوده   ابراهيم  حممد  �ساهني  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الر�سيد  ح��ي   – الر�سيفة   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0788155565

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  وامل�سجلة يف  و�سريكتها  ايفان �سربه  �سركة  بان  والتجارة 

  1998/2/7 بتاريخ   )48552( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ايفان �سربه و�سريكتها

اإىل �سركة : ف�سل �سربه 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

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200071242(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ف�سل اهلل قبعني و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1985/3/18 حتت الرقم )15336( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/15 

او   / و  قبعني  اهلل  ف�سل  طارق  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

رجائي ف�سل اهلل قبعني  م�سفيا لل�سركة .

�سبيب  �سارع   – اجلبيهه   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

ال�سرحات  – ت: 0795656568

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  

احداث  خمطط   على  املوافقة    2020/11/26 تاريخ   )  2/1152  ( رقم 

14م ( �سمن الحوا�س ذوات  12م،  والغاء وتعديل م�سار �سوارع �سعة )10م، 

الرقام )8( احلوية الغربية و)7( اخلريطة يف بلدية املفرق الكربى / لواء 

ق�سبة املفرق .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذوي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء ق�سبة املفرق ومكاتب بلدية املفرق 

املحلية  الدارة  وزارة  يف  التنظيم  دائرة  لدى  اعرتا�ساتهم  وتقدمي  الكربى 

خالل مدة �سهر من تاريخ  ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من   )  215  ( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادًا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة   )  22  (

و�سركاه   ال�سقا  ف��ار���س  �سركة  ب��اأن  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم  )105473( 

بتاريخ 2012/10/2 قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من 

�سركة ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة .

الغري  او  الدائنني  من  ذل��ك  على  اعرتا�س  له  ممن  يرجى 

و  ال�سناعه  وزارة  يف  ال�سركات   مراقبة  دائ��رة  مراجعة 

التجارة

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 : )200079245(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   عمرو  عطيه  حممود  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد    2000/8/2 بتاريخ   )56824( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/15 

ال�سيد /ال�سيدة  مها عدنان حممد عقل  م�سفيا  وقد مت تعيني 

لل�سركة .

ت:   – ال�����س��ب��اق  ن���ادي   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0795570968

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

مأمون فيصل 
حمدان القرم

نظرا لتغيبك عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

امل�سانده خلدمات ال�سناد و مراكز 

الت�����س��ال ب����دون ���س��ب��ب م�����س��روع 

ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي  ع��ذر  او 

فورا  عملك  اىل  بالعودة  تنذرك 

لديها  خدماتك  انهاء  �سيتم  ال  و 

من  28/ه����  امل���ادة  لح��ك��ام  �سندا 

قانون العمل رقم 8 ل�سنة 1996

ال�سركة امل�ساندة خلدمات ال�سناد

ومراكز الت�سال

الربعاء    16 / 6 /2021

اعالن صادر عن
 اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 

لبلدية املفرق الكربى
الكربى قد قررت بقرارها  املفرق  لبلدية  للتنظيم والبنية  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

رقم ) 105/5 ( بتاريخ 2021/6/9 املوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم )51 

( تاريخ 2021/6/1 واملت�سمن :

املوافقة على تعديالت تنظيمية بحيث يتم تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن زراعي اىل جتاري 

حملي �سمن جزء من القطعة رقم )16( من حو�س رقم )20( الظاهر مع فر�س عوائد تنظيم 

مبقدار )75( قر�س للمرت املربع للم�ساحة املنظمة جتاري حملي وذلك بناء على ال�ستدعاء 

املقدم �سمن منطقة املفرق وكما هو مبني بتقرير امل�ساح املرفق وباملخطط املرفق واملعد لهذه 

الغاية .

وايداعه  اعاله  املفرق  ملنطقة  املحلية  اللجنة  القرار  على  املوافقة  اللوائية  اللجنة  قررت 

لالعرتا�س ملدة �سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي 

الكربى،  املفرق  بلدية  يف  املحلية  اللجنة  مكتب  لدى  املذكور  القرار  على  الط��الع  العالقة 

وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�س وذلك خالل مدة العرتا�س القانونية .

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
حسن سالم الجبور

اعالن صادر عن 
اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

 لبلدية املفرق الكربى
رقم )97/10( تاريخ 2021/3/17

الكربى قد قررت بقرارها  املفرق  لبلدية  للتنظيم والبنية  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

رقم ) 97/10 ( بتاريخ 2021/3/17 ، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم 

)33 ( تاريخ 2021/3/10.

 واملت�سمن املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن )د( اىل جتاري حملي �سمن القطعة رقم 

)84( من حو�س رقم )21( احلي ال�سمايل الغربي مع فر�س عوائد تنظيم مبقدار )1.200( 

دينار وع�سرون قر�س للمرت املربع للم�ساحة املنظمة جتاري حملي وذلك بناء على ال�ستدعاء 

املقدم �سمن منطقة املفرق وكما هو مبني باملخطط املرفق املعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر باجلريدة 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  الطالع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية 

املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�س خالل 

املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

مديرية االمن العام
اعالن اعادة طرح عطاء

املتجددة  الطاقة  خمترب  ان�ساء   )  2021/61  ( رقم  عطاء  طرح  عن  امل�سرتيات  ادارة   / العام  المن  مديرية  تعلن 

ملديرية الدفاع املدين / اكادميية المري احل�سني بن عبداهلل الثاين للحماية املدنية وكما يلي :

2021/7/26م وطيلة ايام ال�سبوع  اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 

با�ستثناء يوم الثالثاء .

2021/7/27م ول تقبل بعد هذا  اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 

املوعد على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�س املايل ولن ينظر باأي 

عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / 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�س من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / 

العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء
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ال�شقيقة  اأذرب��ي��ج��ان  وج��م��ه��وري��ة  فل�شطني  دول���ة  احتفلت   ،2021 امل��ا���ش��ي  ني�شان   15 يف   

مواطنيهما  غالبية  يدين  والتي  بينهما،  الدبلوما�شية  العالقات  اإقامة  على   29 ال� بالذكرى 

يف  فاعلني  اأع�شاء  الأخ��رى  ال��دول  ع�شرات  ومعهما  الدولتان  وُتعترب  الإ�شالمية،  بالديانة 

الإ�شالمي. التعاون  منظمة 

1992م بتمثيل  15 ني�شان من عام   بداأت العالقات الر�شمية الدبلوما�شية بني البلدين يف 

غري مقيم لفل�شطني يف اأذربيجان، حتى  افتتاح �شفارة دولة فل�شطني يف باكو ر�شمياً مب�شاركة 

اإىل  الفل�شطيني  التمثيل  م�شتوى  بالتايل  لريتقي   ،2011 ع��ام  يف  عبا�س  حممود  الرئي�س 

اأذربيجان«. يف  “ُمقيم 
الهجمة  فل�شطني،  مع  اأذربيجان  ومواقف  بعالقات  العرب  بع�س  الأول جلهل  ال�شبب  يف   

الأرمينية الإعالمية التحريفية ال�شر�شة على اأذربيجان، وحماولة ت�شويه �شمعتها يف العامل 

العربي، ومل ينجح ذلك.

بغالبيته  امل�شلم  و�شعبها  التاريخ،  يف  جذورها  �شاربة  وثقافة  ح�شارة  العريقة  اأذربيجان   

وم�شيحيوها املت�شامنان قلًبا وعقاًل وروًحا وّثابة مع دولتهم الأذرية، ارتاأت منذ ا�شتقاللها 

الإ���ش��الم��ي  للعاملني  املقد�شة  وق�شيتها  فل�شطني  ت��اأي��ي��د  ال�����ش��اب��ق،  ال�شوفييتي  الحت���اد  ع��ن 

وامل�شيحي واأحرار الدنيا.

خمتلف  تطبيق  خ��الل  م��ن  لها  امل�����ش��روع  واحل��ل  الفل�شطينية  الق�شية  ت��وؤي��د  اأذرب��ي��ج��ان   

اجلغرايف  الف�شاء  يف  والأم���ان  لل�شالم  النت�شار  لأج��ل  بها،  ال�شلة  ذات  الدولية  ال��ق��رارات 

حجزتها  التي  واملكانة  واأوروب���ا،  واأفريقيا  اآ�شيا  ق��ارات  بني  فل�شطني  تتو�شطه  ال��ذي  الوا�شع 

اجليا�شة  لعواطفه  َيعر�س  ال��ذي  الأذرب��ي��ج��اين  القلب  يف  فل�شطني  وك��ل  حلم  وبيت  القد�س 

اأجتاه فل�شطني من باكو، لتمتد اإىل كل منطقة القوقاز املطلة على بحر قزوين الإ�شرتاتيجي 

ودوله.

“فل�شطيننا”،  موقع  يف  ق��راأت  الفل�شطينية،  الق�شية  من  ال�شيا�شي  اأذربيجان  موقف  يف   

يف  غاية  ت�شريحات  لبنان”،   - فتح  حلركة  الر�شمي  “املوقع  ب��اأن��ه  نف�شه  ع��ن  ُي��ع��ّرف  ال��ذي 

اإلهام علييف، خالل لقائه وزير اخلارجية واملغرتبني الفل�شطيني  الأهمية لفخامة الرئي�س 

ريا�س املالكي، على هام�س انعقاد الجتماع الوزاري للدول الأع�شاء يف حركة عدم النحياز 

كتف  اإىل  كتًفا  تقف  اأذرب��ي��ج��ان  “اأن  علييف  الرئي�س  اأك��د  اإذ  �شابًقا،  باكو  ا�شت�شافته  ال��ذي 

له  يتعر�س  ��ا  ملمِ تاريخًيا  تعّر�شت  اأذرب��ي��ج��ان  اأن  اإىل  م�شرًيا  �شراعهم،  يف  الفل�شطينيني  مع 

لأذربيجان  العامة  ال�شيا�شة  وباأن  �شيا�شي،  وح�شار  مادية  عقوبات  فر�س  من  الفل�شطينيون 

هي دعم الدول امل�شلمة ب�شكل عام وفل�شطني على الأخ�س، واأنها �شت�شتمر يف الت�شويت ل�شالح 

2011 حلركة  اأذربيجان يف  اأّيا كانت، واأن ان�شمام  القرارات الفل�شطينية يف املنظمات الدولية 

عدم النحياز �شيتم توظيفه لدعم اأي قرار �شي�شدر عن املوؤمتر فيما يخ�س فل�شطني«.

الق�شية  اإىل ج��ان��ب  با�شتمرار  زال���ت  تقف  وم��ا  ك��ان��ت  اأذرب��ي��ج��ان  ال��ك��ث��ري،  ول��غ��ريه  ل��ه��ذا   

الفل�شطينية، وهي تنت�شر لها يف جميع املحافل الدولية، وتوؤيد القرارات املت�شلة بها عاملًيا، 

وحدتهما  عادة  ا�شتمِ وبالتايل  ملوطنيهما،  الرتابية  ال��وح��دة  نهج  تنهجان  العا�شمتني  اأن  اإذ 

2018، عند زيارته لأذربيجان:  اأبريل  املالكي يف  الإقليمية، ولهذا، نقراأ يف ت�شريحات ريا�س 

املوقف العادل لأذربيجان يف �شراع ناغورين  قره  يدعمان  و�شعبها  الفل�شطينية  الدولة  “اأن 
باغ بني اأذربيجان واأرمينيا، و�شرورة ت�شويته مبوجب القانون الدويل«.

وال��ت��ح��ال��ف  وال�����ش��داق��ة  ب���الأخ���ّوة  واأذرب��ي��ج��ان  فل�شطني  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات  تتميز   

الراحلني  والوطنيني  القوميني  الزعيمني  بني  التوا�شل  يعود  حيث  والإ�شالمي،  ال�شيا�شي 

وتر�ّشخت  اأمتدت  وقد  ال�شوفييتية،  احلقبة  اإىل  اهلل،  رحمهما  عرفات  ويا�شر  علييف  حيدر 

اأذربيجان. ا�شتقالل  بعد 

و�شكره على موقف  الأذري  لنظريه  عبا�س  الرئي�س حممود  �شكر  املالكي  نقل   من جهته، 

ملنظمة  الطارئة  القمة  ح�شوره  يف  يتمثل  وال��ذي  الفل�شطينية،  للق�شية  الداعم  اأذربيجان 

التعاون الإ�شالمي التي عقدت يف اإ�شطنبول، عقب اإعالن الرئي�س الأمريكي القد�س عا�شمة 

ا يف  اإىل مواقف اأذربيجان الداعمة للق�شية الفل�شطينية واملتمثلة اأي�شً اإ�شافة  “لإ�شرائيل”، 
الت�شويت ل�شالح القرارات الفل�شطينية يف املنظمات الدولية كافة. يتبع.

*متخ�ش�س قدمي يف �شوؤون اأذربيجان.

األكاديمي مروان سوداح 

أذربيجان وفلسطين.. 
ِميزان وازن 

االنباط-وكاالت

ادارة  ب�����ان  اإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ت���ق���ري���ر  اأف��������اد 

ب���اي���دن تخطط  ال��رئ��ي�����س الم���ري���ك���ي ج���و 

لل�شوؤون  اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  لتعيني 

 ، عمرو  ه��ادي  والفل�شطينية  ال�شرائيلية 

الفل�شطينية لل�شوؤون  عاما  قن�شال 

بو�شت”  “جريازمل  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع���ن م�����ش��ادر دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

متعددة ان عمرو �شي�شغل من�شب القن�شل 

الم���ري���ك���ي���ة  ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة  الم����ري����ك����ي يف 

يف م��دي��ن��ة ال���ق���د����س، وال���ت���ي اع���ل���ن وزي���ر 

ال�شهر  ن��ه��اي��ة  بلينكن  ان��ت��وين  اخل��ارج��ي��ة 

املا�شي عن اعادة فتحها

امل��م��ث��ل��ون ع���ن احل��ك��وم��ة ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

منهم  الكثريين  زال  ل  وال���ذي  اجل��دي��دة، 

ينتقلون اىل مكاتبهم اجلديدة، مل يعلقوا 

على اخلرب

اخلارجية  وزارة  ت��وؤك��د  مل  جانبها  م��ن 

المريكية او تنفي تعيني عمرو لل�شحيفة 

بلينكن  ك��ان  اذا  ما  تعلق  او   ، ال�شرائيلية 

يف  المريكية  القن�شلية  فتح  اع��ادة  ناق�س 

اخلارجية  وزير  مع  مكاملته  خالل  القد�س 

يائري لبيد

وراء  رئي�شية  �شخ�شية  ع��م��رو  وي��ع��ت��رب 

ا���ش��رائ��ي��ل  جت����اه  ب���اي���دن  ادارة  ���ش��ي��ا���ش��ات 

وال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني، مب�����ا ي�������ش���م���ل اع�������ادة 

�شرط-  او  قيد  دون  المريكية  امل�شاعدات 

امل�شاعدات التي مت تقلي�شها يف فرتة ادارة 

ترامب

الدارة  ق����ب����ل  م�����ن  ار������ش�����ال�����ه  مت  ك����م����ا 

المريكية لت�شهيل خطوات التهدئة خالل 

والف�شائل  ا�شرائيل  بني  الخري  الت�شعيد 

الفل�شطينية يف قطاع غزة

عمرو  ان  بو�شت”  “جريازمل  واف����ادت 

اق��ت�����ش��ادي  وخ��ب��ري  ���ش��ي��ا���ش��ي  ع��م��ل كمحلل 

عمل  كما  واوب��ام��ا،  كلينتون  ادارة  ف��رتة  يف 

يف ال��ب��ن��ك ال����دويل، وامل��ن��ت��دى الق��ت�����ش��ادي 

ال���ع���امل���ي وم���ع���ه���د ب��روك��ي��ن��غ��ز ، وا����ش���اف���ت 

ا�شرائيليني  م�شوؤولني  نقال عن  ال�شحيفة 

ع��م��ل��وا م��ع��ه ان ع���م���رو ي��ع��ت��رب ���ش��خ�����ش��ي��ة 

عملية ويركز على الق�شايا الن�شانية

االنباط-وكاالت

ح���رب  اإن  اإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ج������رال  ق�����ال   

العديد  تقوي�س  اإىل  اأّدت  الأخ����رية  غ��زة 

م���ن الف���رتا����ش���ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل���ك���لٍّ من 

تنظر  احل���رك���ة  لأن  وح��م��ا���س،  اإ���ش��رائ��ي��ل 

يف  ال���ن�������ش���ب���ي  الأم�����ن�����ي  ال�����ش����ت����ق����رار  اإىل 

حتدياتها  اأح��د  باعتباره  الغربية  ال�شفة 

الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، خ��ا���ش��ة اأن��ه��ا ع��ل��ى م��دى 

عقد ون�شف، �شعت بقوة، ولكن دون جناح 

ال�شفة  منطقة  يف  ال��ن��ار  لإ���ش��ع��ال  ك��ب��ري، 

ثالثة  انتفا�شة  اإح��داث  اأج��ل  من  الغربية 

ال�شبيهة  العمليات  من  موجة  وت�شجيع   ،

الثانية بالنتفا�شة 

رئي�س  ميلي�شتاين،  م��ي��خ��ال  واأ���ش��اف   

ال�شتخبارات  بجهاز  الفل�شطينية  ال�شعبة 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة- اأم�����ان، وم�����ش��ت�����ش��ار ال�����ش��وؤون 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ب�������وزارة احل������رب، مب��ق��ال 

الغربية  ال�شفة  ت��زال  ل   ،12 القناة  على 

م�شتقرة ن�شبًيا على ال�شعيد الأمني، رغم 

اإ�شرائيل  بني  ن�شاأت  التي  احل��ادة  الأزم��ات 

اأربعة حروب  والفل�شطينيني، مبا يف ذلك 

ق���وي���ة يف ق���ط���اع غ������زة، ون���ق���ل ال�������ش���ف���ارة 

القرن  �شفقة  ون�شر  للقد�س،  الأمريكية 

التي اأثارت خالفا بني تل اأبيب ورام اهلل

 واأ����ش���ار م��ي��ل��ي�����ش��ت��اي��ن، رئ��ي�����س م��ن��ت��دى 

مو�شيه  مركز  يف  الفل�شطينية  الدرا�شات 

الأول  والباحث  اأب��ي��ب،  تل  بجامعة  داي��ان 

يف م��ع��ه��د ال�����ش��ي��ا���ش��ة والإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

اجل��م��ه��ور  اأن  اإىل  ه��رت�����ش��ي��ل��ي��ا،   IDC

يف  يعي�س  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطيني 

مرحلة ما بعد النتفا�شة الثانية، خا�شة 

لل�شلطة  امل��ب��دئ��ي  ال��ت��ج��ن��ب  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 

وفر�س  العنف،  ل�شتخدام  الفل�شطينية 

اأن  ب��زع��م  حما�س،  على  امل�شتمرة  قيودها 

ال�شلطة  وج���ود  ع��ل��ى  خ��ط��ًرا  ي�شكل  ذل���ك 

اإ���ش��رائ��ي��ل  تنتهج  ح��ني  يف  الفل�شطينية؛ 

ن�شيج  على  يحافظ  واأمنيا  �شيا�شيا  �شلوكاً 

احلياة املدنية يف ال�شفة الغربية

�شكلت  الأخ�����رية  غ���زة  ح���رب  اأن  واأك����د   

ن�����وًع�����ا م�����ن الخ�����ت�����ب�����ار لإث������ب������ات ���ش��ح��ة 

حول  الأ�شا�شية  الإ�شرائيلية  الفرتا�شات 

بقطاع غزة  يتعلق  ما  الفل�شطينيني، ففي 

وحما�س، مت تقوي�س بع�س الفرتا�شات، 

اأن  على  تن�س  التي  امل��زاع��م  راأ���ش��ه��ا  وعلى 

وتعطي  بالت�شعيد،  مهتمة  غ��ري  حما�س 

امل��ع��ي�����ش��ي��ة  الإدارة  لع���ت���ب���ارات  الأول����وي����ة 

اخلا�شة  الأيديولوجية  الع��ت��ب��ارات  على 

اإ�شرائيل بال�شراع احلازم �شد 

الغربية،  ال�شفة  يف  الو�شع  اأن  واأو�شح 

اإ�شرائيلية  اف��رتا���ش��ات  جملة  على  ي��ق��وم 

اأ����ش���ا����ش���ي���ة م��ت��ع��ل��ق��ة مب�������ش���ال���ح ال�����ش��ل��ط��ة 

الفل�شطيني،  واجل��م��ه��ور  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

اأن��ه��ا غري  اأث��ب��ت  لكن ال��واق��ع على الأر����س 

���ش��احل��ة، ف���رغ���م احل����رب ال�����ش��ع��ب��ة ال��ت��ي 

فر�شتها اإ�شرائيل على قطاع غزة، لكن مل 

اإ�شرائيل  �شد  اأخرى  م�شلحة  جبهة  تن�شاأ 

الغربية، رغم ظهور  ال�شفة  انطالقا من 

ع���دد م���ن ال���ت���وت���رات يف ج��م��ي��ع اأن��ح��ائ��ه��ا، 

�شارك فيها ب�شعة اآلف من الفل�شطينيني

واأ���ش��ار اإىل اأن���ه ك��ان لف��ت��ا اأن���ه يف اأك��ر 

 15 ي��وم  الغربية،  ال�شفة  يف  ت��وت��راً  الأي���ام 

م���اي���و، ح���ني ُق��ت��ل 10 ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، ف���اإن 

اإ���ش��رائ��ي��ل  ب���ني  اإىل خ����الف  ي����وؤد  ه����ذا مل 

ال�شلطة  الفل�شطينية، ومل تكف  وال�شلطة 

التي  حما�س،  على  �شيطرتها  الفل�شطينية 

الن�شبي  الأم��ن��ي  ال���ش��ت��ق��رار  ح��ال��ة  تعترب 

يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى اأن����ه اأح����د اأه���م 

حت��دي��ات��ه��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، ل��ك��ن ذل���ك ل 

يجب اأن مينح اإ�شرائيل �شعورا بالراحة

ال��واق��ع الأم��ن��ي يف ال�شفة  اأن   واأو���ش��ح 

ال��غ��رب��ي��ة، ك���ان ول ي����زال ه�����ًش��ا، وع��ر���ش��ة 

ل���ل���ت���ده���ور ل�����ش��ب��ب��ني رئ��ي�����ش��ي��ني: ت���ده���ور 

وهي  للفل�شطينيني،  القت�شادي  الو�شع 

ال��ع��ام��ة،  الأول���وي���ات  ق��ل��ب  ت��ق��ع يف  ق�شية 

واإم��ك��ان��ي��ة اإحل���اق ���ش��رر ���ش��ارخ ب��الأم��اك��ن 

لذلك  الأق�شى،  امل�شجد  خا�شة  املقد�شة، 

فاإن ال�شتقرار الن�شبي يف ال�شفة الغربية 

اأن  اإ���ش��رائ��ي��ل  ع��ل��ى  ب��دي��ه��ي��اً، وي��ج��ب  لي�س 

تعمل ب��ق��وة ل��ت��ق��وي��ت��ه، خ��ا���ش��ة ب��ع��د ح��رب 

غ����زة، ال��ت��ي ب����رزت ف��ي��ه��ا ح��م��ا���س ك��زع��ي��م 

وطني جريء، مقابل اأبي مازن الذي ظهر 

وغري   ، املقد�س  الأمني  التن�شيق  ب�  مقيدا 

قادر على النهو�س باملقاومة البطولية

 وخُل�س اإىل القول اإّن اإ�شرائيل مطالبة 

الدراماتيكية  الإج���راءات  بتعزيز  بالفعل 

ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا حت�����ش��ني ال���واق���ع امل��دين 

ت�شجيع  م��ن خ���الل  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����ش��ف��ة  يف 

ال���ش��ت��ث��م��ار الأج���ن���ب���ي، وت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة 

ال��ت��ح��ت��ي��ة، وت���و����ش���ي���ع ت�������ش���اري���ح ال��ع��م��ال 

قيام  وال�شتمرار يف �شمان عدم  والتجار، 

امل��ج��الت،  جميع  يف  راأ���ش��ه��ا  ب��رف��ع  حما�س 

واإحكام التن�شيق مع ال�شلطة الفل�شطينية 

ع��ل��ى ح��ّد تعبري   ، امل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى جميع 

اأح��د  اجل���رال الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي، ال��ذي ُيعترب 

الفل�شطينّي ال�شاأن  املرجعيات يف 

االنباط-وكاالت

اإنَّ قرار  العفو الدولية،  قالت منظمة 

اإغالق مقر جلان  الإ�شرائيلية  ال�شلطات 

�شيكون  الفل�شطينية  ال�����ش��ح��ي  ال��ع��م��ل 

ل���ه ع���واق���ب وخ��ي��م��ة ع��ل��ى الح��ت��ي��اج��ات 

اأنحاء  جميع  يف  للفل�شطينيني  ال�شحية 

املحتلة الفل�شطينية  الأرا�شي 

�شحفي،  ب��ي��ان  يف  املنظمة  واأو���ش��ح��ت 

ن��ائ��ب م��دي��رة املكتب  اأن  ال��ث��الث��اء،  ام�����س 

الإق���ل���ي���م���ي ل��ل�����ش��رق الأو������ش�����ط و���ش��م��ال 

اأف��ري��ق��ي��ا يف امل��ن��ظ��م��ة ���ش��ال��ح ح���ج���ازي، 

م��ن  ال�������ش���ح���ي  ال���ع���م���ل  اإن جل�����ان  ق������ال، 

الأرا�شي  يف  ال�شحية  اخلدمات  مقدمي 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة امل���ح���ت���ل���ة، ح���ي���ث ت��دي��ر 

م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات وع����ي����ادات ���ش��ح��ي��ة وت��ق��دم 

اإ�شرائيل  اإغ���الق  واأنَّ  الطبية،  ال��رع��اي��ة 

على  وخيمة  ع��واق��ب  ل��ه  �شيكون  ملقرها 

ت��وف��ري اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

الآن  ت��وق��ف  وق��د  الفل�شطينيني،  لآلف 

املقر  يف  ك��ان  ال��ذي  امل���راأة  �شحة  برنامج 

الرئي�شي

امل��ح��ت��ل��ة،  ال����ق����وة  “ب�شفتها  وت����اب����ع، 

وا�شح  ال��ت��زام  اإ���ش��رائ��ي��ل  ع��ات��ق  على  يقع 

حقوق  حلماية  الدويل  القانون  مبوجب 

حقهم  ذلك  يف  مبا  الفل�شطينيني  جميع 

اإ�شرائيل  تقاع�شت  الآن  وحتى  بال�شحة، 

متاماً عن الوفاء بهذه امل�شوؤولية اأثناء

�شيا�شة  متبعة  ال��ع��امل��ي  ال���وب���اء  ف���رتة 

ت��ط��ع��ي��م مت��ي��ي��زي��ة ح��ي��ال وب����اء ف��ريو���س 

ك����وف����ي����د-19، م����وؤك����دا اأن������ه ي���ج���ب ع��ل��ى 

ال�������ش���ل���ط���ات الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة اإل����غ����اء اأم����ر 

الإغ������الق ه����ذا ع��ل��ى ال���ف���ور وو����ش���ع حد 

ال�شحيني” العاملني  مل�شايقات 

اأّن��ه مل تكن هذه هي  ون��ّوه البيان اإىل 

جلان  فيها  ُت�شتهدف  ال��ت��ي  الأوىل  امل��رة 

ال��ع��م��ل ال�����ش��ح��ي وم��وظ��ف��ي��ه��ا م���ن قبل 

القوات الإ�شرائيلية، فقد �شبق اأن اأغلقت 

ال�شلطات الإ�شرائيلية مكتبها يف القد�س 

يف 2015، وكان مكتب رام اهلل الذي اأغلق 

اأكتوبر/  يف  �شابقاً  اقتحامه  اليوم قد متَّ 

اع��ت��ق��ل  ع��ن��دم��ا   -2019 الأول  ت�����ش��ري��ن 

مديرها املايل، ويف مار�س/ اآذار 2021 متَّ 

اعتقال موظفني اآخرين

وك���ان���ت ق�����وات الح����ت����الل داه���م���ت يف 

ي��ون��ي��و/   9 ف��ج��ر  م���ن  الأوىل  ال�����ش��اع��ات 

حزيران، مقر جلان العمل ال�شحي يف رام 

الباب و�شادرت احلوا�شيب،  اهلل، وخلعت 

واأ�شدرت اأمراً ع�شكرياً يجرب املكتب على 

الإغالق ملدة �شتة اأ�شهر

االنباط-وكاالت

ي��وم، وبعد  التا�شعة �شباحاً من كل  يف مت��ام 

حقيبتها  مي�شون  ت�شع  �شاعات؛  بثالث  ال��ع��دد 

كوب  وحت��م��ل  كتفها،  على  ال�����ش��وداء  القما�شية 

ال��زاوي��ة  تلك  اىل  لتذهب  كاملعتاد،  امل���ّر،  �شايها 

م�شطبات  ب�شع   .)5( رق��م  غرفة  م��ن  املهندمة 

وت�شمى  الكتب،  بع�س  عليها  تتمو�شع  خ�شبية، 

ك��ان��ت  الدامون”.  “مكتبة  ����ش���دي���د:  ب��ف��خ��ر 

الأ�شريات قد انتزعنها، وو�شعن قوانني �شارمة 

ل�شتخدامها، احرتاماً للكتب ال�شحيحة املُكَتَنَزةمِ 

الأ���ش��ر.  يف  الن�شال  �شنوات  ع��رب  ال��رف��وف  على 

الأ���ش��ريات-  تلقبها  -كما  )مي�شوني�شكا(  تنتقي 

جرعتها اليومية، وتنغم�س يف القراءة ل�شاعات. 

تغو�س يف الأدب والثقافة: روايات و�شعراً، وفكراً

لديها  ���ش��ارت  اإذ  ب��ال��ق��راءة،  مي�شون  ت��ت��ل��ذذ 

م��ع��رف��ة م��رئ��ي��ة ب��الأ���ش��ي��اء، ب���ل اأ���ش��ح��ت بع�س 

الأمور عندها ح�شية وملمو�شة، حتى تلك التي 

مل تختربها قط. فقد ت�شل�شل اإىل قلبها ع�شق 

وه��ي تعرف متاماً  اأ���ش��واره��ا،  القد�س وح��ج��ارة 

اأن طريق باب ال��واد اأق�شر اىل احل��رم ال�شريف 

م��ن زق���اق خ���ان ال��زي��ت ع��ل��ى �شبيل امل��ث��ال. كما 

تكّز  ف��رتاه��ا  فل�شطني،  بجغرافيا  �شليعة  اأن��ه��ا 

الليمون  بيارات  اأ�شنانها عند احلديث عن  على 

وتعّم�س  الفل�شطيني،  ال�شاحل  على  املرتا�شفة 

عينيها للمذاق احللو ول�شعة احلام�س يف برتقال 

يافا، كما حتفظ اجلليل عن ظهر قلب، من كرة 

َفتها يف “قناديل ملك اجلليل” الأماكن التي األمِ

بعد العدد الثاين، اأي يف متام العا�شرة �شباحا؛ 

تفّرغ مي�شون نف�شها، وُت�شّخر وقتها لالأخريات. 

مل��ن مل  بان�شباط ح��دي��دّي، جت��دول برناجمها 

ينلن حظوة القراءة والكتابة من الأ�شريات. تبداأ 

�شبيل  يف  معهّن  وجتاهد  الأبجدية،  بتعليمهّن 

ر�شمها،  م��ن  وب��ع��د متكينهّن  احل����روف.  اإج����ادة 

ت��زح��ف م��ع��ه��ّن ح���ّد ال���ق���راءة، وت��ت��درج ل��رواي��ات 

اإب��راه��ي��م ن�شر اهلل،  ك��ن��ف��اين، وم��وؤل��ف��ات  غ�شان 

و�شعر حم��م��ود دروي�����س، واأم���ل دن��ق��ل، ممتحنة 

الق�شيدة  ت�شالح”،  “ل  ق���راءة  بتحّدي  اإي��اه��ّن 

املُلفت  لها.  املعياري  الَفْي�شل  كانت  طاملا  التي 

اأن بالها طويل، وطاقتها ل تن�شب  يف مي�شون، 

اأب��داً، فال متّل اأب��داً من ق��راءة ال��رواي��ات ب�شوت 

عاٍل لأ�شرية اأخرى فقدت نظرها جزئياً، بعد اأن 

اأ�شابها الحتالل بقنبلة غاز يف عينها الي�شرى

مل ينته اليوم بعد ملي�شون وبقية الأ�شريات، 

الثالثة ظهراً، ورابع  فهناك عدد ثالث يف متام 

اأخري عند ال�شاد�شة م�شاء. ويف الوقت ال�شائع؛ 

ت��رى مي�شون ت��ن��ّق��ُب اآث���ار ث��الث��ة جم��ل��دات من 

اخلالدي،  حل�شني  املجامالت”  عهد  “م�شى 
وقد ت�شطر اأحياناً لل�شهر حتى الفجر من اأجل 

الفل�شطينية  ال�شيا�شية  النخب  واج���ب  ت�شليم 

“مناهج البحث” مثاًل، وهو  قبل النكبة مل�شاق 

واحد من م�شاقات التعليم اجلامعي الذي بداأته 

الأ�شريات العام املا�شي �شمن برنامج بكالوريو�س 

اخلدمة الجتماعية يف جامعة القد�س. بب�شاطة، 

كامل،  ي��وم  ي��وم��ي��ة، م�شفوفة  ح��ي��اة  دورة  ه��ذه 

26 عاماً، من قرية  لالأ�شرية مي�شون اجلبايل، 

ال�شواورة، �شرق بيت حلم

ك��ان��ت م��ي�����ش��ون ط��ال��ب��ة يف ال�����ش��ن��ة الأوىل يف 

الإجن���ل���ي���زي،  الأدب  ت���در����س  ال���ق���د����س،  ج��ام��ع��ة 

عندما اعتقلتها قوات الحتالل يف �شيف العام 

2015 ع��ل��ى ح��اج��ز ق��ب��ة راح��ي��ل. اع��ت��دى عليها 

جنود الحتالل، واأبرحوها �شرباً، قبل اقتيادها 

لتحقيق قا�س على يد جهاز املخابرات ال�شهيوين 

بطعن  مي�شون  الحتالل  اتهم  بيت”.  “ال�شني 
مق�شودة  مماطلة  وبعد  احل��اج��ز،  على  جمندة 

م عليها بال�شجن 15  يف املحاكم الإ�شرائيلية، ُحكمِ

اأع��وام �شّماء، و�شتدخل  �شتة  عاماً، ق�شت منها 

عامها ال�شابع الأ�شبوع القادم

ت����رتك م��ي�����ش��ون م�����ش��اف��ة اأم�����ان ب��ي��ن��ه��ا وب��ني 

ال��ع��دي��دات مم��ن دخلن  قّلبت  الأ����ش���ريات، فقد 

وخ��رج��ن اإىل احل��ري��ة، بينما ل ت��زال ه��ي تقبع 

“م�شافة  اإىل  مي�شون  ت�شل  مل  ال���دام���ون.  يف 

�شفر” يف حميمتها مع الأ�شياء، �شوى مع كتبها، 

املجندة على احلاجز. فهي متار�س  ورمب��ا تلك 

الهروب دوماً، حلفظ قلبها من الُبعد، ولتدّرب 

روحها على ال�شمود اأكر عند غياب رفيقاتها، 

فتحر�س على حزم م�شاعرها، والعودة اإىل قلبها، 

والتعّلق  ال�شتياق،  بلظى  الح��رتاق  لت�شلََم من 

بالأخريات

مي�شون اجلبايل، فتاة �شلبة، تنكر ذاتها 

اأن  “اختارت  يف �شبيل الآخرين والأخ��ري��ات، 

ت�شيء قنديل ال�شجن، لرتى منه العامل.” 

باملكتبة يف نوفمرب  ح���ّل  مل��ا  ك��ث��رياً  ت��وّج��ع��ت 

غرفة  القمع  ق���وات  اقتحمت  عندما   ،2020

م��ن بينها  رق���م 5، و����ش���ادرت خم�شني ك��ت��اب��اً 

اإ�شافة اىل  ال�شجون،  واأدبيات  رواي��ات عاملية 

وكتب  والقوامي�س،  اجلامعي،  التعليم  كتب 

غيظها  ف��رتة  تطل  مل  ال�شيا�شي.  القت�شاد 

كثرياً، فمنذئذ، حّثت مي�شون الأ�شريات على 

اأن تن�شخ كل  ���ش��رط  ي��دوي��اً،  ال���رواي���ات  ن�شخ 

اأ�شرية كتاباً مل تقراأه م�شبقاً، وبذلك تكون 

“م�شافة �شفر” بينها  الأ���ش��رية  ق��د حققت 

حار�شة  اأي�شا  ه��ي  واأ�شبحت  ال��ك��ت��اب،  وب��ني 

ثلها املكتبة، ممِ
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االنباط-وكاالت

ق�����ال ن������ادي الأ������ش�����ري ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ، 

ي�شربون  فل�شطينيني  �شبعة  اإن  الثالثاء، 

ع��ن ال��ط��ع��ام يف ال�����ش��ج��ون الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، 

رف�شا لالعتقال الإداري )دون تهمة(

الأ�شري )غري حكومي(، يف  وذكر نادي 

امل�شربني  الأ�شرى  اأق��دم  اأن  �شحايف  بيان 

يوا�شل  ال��ذي  ع��ط��وان،  اأب��و  الغ�شنفر  هو 

ال���ت���وايل، رف�شا  42 ع��ل��ى  ل��ل��ي��وم  اإ���ش��راب��ه 

لعتقاله الإداري

يف  واعتقل  �شابق،  اأ���ش��ري  ع��ط��وان  واأب���و 

الأول  ت�شرين  اأك��ت��وب��ر/  الأخ���رية يف  امل��رة 

اأم����رّي  ب��ح��ّق��ه  الح���ت���الل  واأ����ش���در   ،2020

 6 ك��ل واح���د م��ن��ه��م��ا  اإدارّي م���دة  اع��ت��ق��ال 

اأ�شهر، وفق نادي الأ�شري

���ش��ج��ون  اإدارة  الأ�����ش����ري  ن�����ادي  وح���ّم���ل 

م�شري  عن  الكاملة  امل�شوؤولية  الحتالل 

امل�شربني الأ�شرى 

يخو�شون  اأخ��رى  اأ�شرى  �شتة  اإن  وقال 

اإ����ش���راب���ا م��ف��ت��وح��ا ع���ن ال���ط���ع���ام، وه���م: 

خ�شر ع��دن��ان )ق��ي��ادي يف ح��رك��ة اجل��ه��اد 

لليوم  اإ�شرابه  يوا�شل  ال��ذي  الإ�شالمي( 

17 على التوايل، وعمرو ال�شامي ويو�شف 

اإ�شرابهما لليوم  اللذان يوا�شالن  العامر 

16، وج��م��ال ال��ط��وي��ل ال���ذي ي�����ش��رب منذ 

ابنته  اع��ت��ق��ال  ل�شتمرار  ��ا  رف�����شً ي��وم��ا   13

اإداريا ب�شرى الطويل 

���ش��ل��ط��ات  اأن  الأ�������ش������ري  ن��������ادي  وب��������نّي 

الح���ت���الل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اأ����ش���درت خ��الل 

اعتقال  اأمر   200 املا�شي  اأيار  مايو/  �شهر 

اإداري

وي����ق����در ع������دد الأ�������ش������رى وامل��ع��ت��ق��ل��ني 

الإ�شرائيلية  ال�شجون  يف  الفل�شطينيني 

اإداري���ا،  معتقال   520 بينهم   ،5300 بنحو 

وفق موؤ�ش�شات تعنى ب�شوؤون الأ�شرى

 7 أسرى فلسطينيين بالسجون 
اإلسرائيلية يضربون عن الطعام
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 االنباط-وكاالت

و���س��ف ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي ج��و ب��اي��دن ن��ظ��ره ال��رو���س��ي 

ب��اأن��ه �سخ�س ذك���ي وق���وي وخ�����س��م جدير  ب��وت��ن  ف��ادمي��ر 

التعاون فيها بن  اأن هناك جمالت ميكن  بالهتمام موؤكداً 

اجلانبن

يف  امل��وج��ود  ب��اي��دن  ع��ن  نقلت  الأم��رك��ي��ة  بوليتكو  جملة 

اأوروبا منذ عدة اأيام قوله خال موؤمتر �سحفي عقب اجتماع 

لقادة حلف �سمال الأطل�سي الناتو اأم�س: اإن و�سائل الإعام 

اأي  يعار�س  اأنه مل  اإل  بوتن  لقائه مع  توقيت عقد  انتقدت 

اأن كل  اأوروب��ا ذلك مبيناً  اإىل  العامل خال رحلته  ق��ادة  من 

زعماء حلف الناتو الذين قابلهم اأعربوا عن ترحيبهم بعقد 

القمة مع بوتن

بايدن:  قال  غداً  القمة  خال  املحادثات  جمريات  وحول 

التعاون  ميكننا  جم���الت  ه��ن��اك  اأن  ب��وت��ن  للرئي�س  اأو���س��ح 

فيها اإذا اختار ذلك اإل اأنه اإذا اختار عدم التعاون والت�سرف 

بطريقة كان يفعلها يف املا�سي فيما يتعلق بالأمن ال�سيرباين 

وبع�س الأن�سطة الأخرى و�سرند باملثل

واأ����س���اف ب���اي���دن: اإن����ه ���س��ي��ب��ل��غ ب��وت��ن خ���ال ال��ق��م��ة ب���اأن 

الوليات املتحدة ل تبحث عن �سراع مع رو�سيا

وكان بوتن اأكد يف 12 من حزيران اجلاري يف مقابلة مع 

الأمريكية  الرو�سية  العاقات  اأن  الأمريكية  اإن بي �سي  قناة 

باأنه  بايدن  وا�سفاً  لها  م�ستوى  اأدن��ى  اإىل  م��وؤخ��راً  تراجعت 

���س��ي��ا���س��ي حم���رف واأن����ه ي��اأم��ل م��ن��ه األ ي��ت��خ��ذ اأي خ��ط��وات 

مندفعة

وو���س��ط ت��رق��ب دويل وا���س��ع يعقد ب��وت��ن وب��اي��دن غ���داً يف 

�ساعات   5 اإىل   4 بن  ت�ستمر  بينهما  الأوىل  هي  قمة  جنيف 

اإقليمية  ق�سايا  خالها  و�سيناق�سان  رو�سية  م�سادر  وف��ق 

واأفغان�ستان  وليبيا  �سورية  يف  الو�سع  بينها  كثرة  ودول��ي��ة 

املوقع  ال��ن��ووي  واأوك��ران��ي��ا والت��ف��اق  الكورية  و�سبه اجل��زي��رة 

اآف��اق  اإىل  اإ���س��اف��ة  اإي���ران وجمموعة خم�سة زائ��د واح��د  ب��ن 

ال�ستقرار  وق�سايا  الأمريكية  الرو�سية  العاقات  تطوير 

ال����س���رات���ي���ج���ي واأم�������ن امل���ع���ل���وم���ات وم���ك���اف���ح���ة اجل���رمي���ة 

ال�سيربانية والتعاون التجاري وال�ستثماري واملناخ والقطب 

ال�سمايل ومكافحة فرو�س كورونا

امل���ح���ادث���ات بن  اإن  ال���ك���رم���ل���ن:  ق����ال  ال�������س���دد  ه����ذا  ويف 

�سيق  اجتماع  هي  اأج��زاء  ثاثة  من  �ستتاألف  وبايدن  بوتن 

واجتماعان مو�سعان تتخللهما ا�سراحة

و�سي�سم الوفد املرافق للرئي�س الرو�سي م�ساعد الرئي�س 

يوري اأو�ساكوف ووزير اخلارجية �سرغي لفروف والناطق 

لدى  الرو�سي  وال�سفر  بي�سكوف  دمي��ري  الكرملن  با�سم 

العامة  الأرك��ان  ورئي�س  اأنتونوف  اأناتويل  املتحدة  الوليات 

امل�سلحة الرو�سية فالري غرا�سيموف ونائب وزير  للقوات 

الرئا�سية  الإدارة  مدير  ونائب  ريابكوف  �سرغي  اخلارجية 

اإىل  ال��رو���س��ي  ك���وزاك وامل��ب��ع��وث اخل��ا���س للرئي�س  دم��ي��ري 

�سورية األك�سندر لفرينتيف

االنباط-وكاالت

الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  ا�ستقبل 

ي�سم  الإ�سامي  القومي  املوؤمتر  وفدا من 

���س��خ�����س��ي��ات م���ن دول ع��رب��ي��ة واإ���س��ام��ي��ة. 

وذك�����رت ح�����س��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة ال�����س��وري��ة اأن 

العربية  القومية  فكرة  ح��ول  دار  احلديث 

والهوية والنتماء.

اأح��زاب  ال��ذي �سم روؤ�ساء  اللقاء  وخ��ال 

قال  ونقابية،  �سيا�سية  و�سخ�سيات  ون��واب 

الأ�سد اإن احلالت التق�سيمية اأو النعزالية 

عربية،  دول���ة  يف  ح�سلت  اإذا  الطائفية  اأو 

فاإنها �ستنتقل اإىل الدول الأخرى وبالتايل 

اإل  العربية  ال���دول  اإىل  ننظر  اأن  ميكن  ل 

ك�ساحة قومية واحدة.

ون��ق��ل��ت ال��رئ��ا���س��ة ال�����س��وري��ة ع��ن اأع�����س��اء 

دفعت  “�سوريا  اأن  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��ده��م  ال��وف��د 

ودعمها  القومية  مواقفها  ثمن  ت��زال  ول 

للمقاومة وت�سديها للمخططات وامل�ساريع 

يف املنطقة”

االنباط-وكاالت

قالت و�سائل اإعام دولية: اإنه يف موقف 

حم����رج واأم������ام ع��د���س��ات ال���ك���ام���را، خلط 

�سوريا  بن  بايدن  جو  الأم��رك��ي  الرئي�س 

ول��ي��ب��ي��ا خ���ال ح��دي��ث��ه يف م��وؤمت��ر �سحايف 

ال�سبع ملجموعة 

رب��ك 
ُ
اأ فقد  )العربية.نت(  موقع  ووف��ق 

ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي خ���ال ح��دي��ث��ه، بعد 

اخللط بن البلدين لفرة وجيزة، عندما 

الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  اأهمية  و�سف 

للدول التي مزقتها احلرب الأهلية. وقال 

رو�سيا،  م��ع  العمل  “ميكننا  لل�سحافين 

يق�سد  وك��ان  ليبيا”،  يف  املثال،  �سبيل  على 

�سوريا

لنكون  امل��م��رات  نفتح  اأن  “يجب  ال���غ���ذائ���ي���ة وامل���������س����اع����دات الق���ت�������س���ادي���ة، ق���ادري���ن ع��ل��ى امل������رور، وت���ق���دمي امل�����س��اع��دة وت��اب��ع 

وامل�������س���اع���دات احل���ي���وي���ة ل��ل�����س��ك��ان ال���ذي���ن 

م�سكلة حقيقية” يواجهون 

كما اأ�ساف “انخرطت رو�سيا يف اأن�سطة 

نعتقد اأنها تتعار�س مع الأعراف الدولية، 

امل�ساكل  بع�س  م��ن  تخل�ست  اأي�����س��اً  لكنها 

احلقيقية”

املثال، يف ما  �سبيل  “على  واأو�سح قائا 

يتعلق باإعادة بناء �سوريا... ليبيا، فالرو�س 

موجودون هناك، لكنهم غر قادرين على 

ت���وف���ر الح��ت��ي��اج��ات  اأو  ال���ن���ظ���ام  حت��ق��ي��ق 

للنا�س” الأ�سا�سية  القت�سادية 

ال�سحايف  املوؤمتر  يف  ك�سف  بايدن  وك��ان 

الرو�سي  الرئي�س  مع  يعمل  اأن  ميكن  كيف 

الث��ن��ان  ي�ستعد  بينما  ب��وت��ن،  ف��ادمي��ر 

ل���ل���ق���اء وج����ه����اً ل���وج���ه يف ج��ن��ي��ف ي�����وم غ��د 

الأربعاء

االنباط-وكاالت

بو�ست”  “جرو�ساليم  �سحيفة  ق��ال��ت 

انتهاء  م��ن  ال��رغ��م  على  اإن��ه  الإ�سرائيلية، 

“اإ�سرائيل”  اأن  اإل  القد�س،  �سيف  معركة 

غ��ر ق����ادرة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ���س��ه��ر واح���د من 

الهدوء

حما�س  حركة  فاإن  ال�سحيفة،  وبح�سب 

واإ�سرائيل  اللعبة  قواعد  متلي  ت��زال  “ل 
�ساحبة اجلي�س الأقوى يف ال�سرق الأو�سط 

ع��اج��ز ع��ن حت��ق��ي��ق ن���وع م��ن ال���ه���دوء، لأن 

ال���ق���د����س امل���ح���ت���ل���ة ت�����س��ت��ع��د م�����رة اأخ�����رى 

والحتجاجات” ل�املظاهرات 

���س��رط��ة  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  واأ�����س����ارت 

الح�����ت�����ال، لح���ق���ا ل���ت���ه���دي���دات ف�����س��ائ��ل 

امل����ق����اوم����ة، ع������ززت ت����واج����ده����ا يف ال��ب��ل��دة 

ب���ال���ق���د����س، ومت رف����ع م�����س��ت��وى  ال���ق���دمي���ة 

ب�سبب  احلديدية  القبة  لبطاريات  التاأهب 

القلق من احتمال اندلع مواجهات، مبا يف 

غ��زة من  م��ن قطاع  اإط��اق �سواريخ  ذل��ك 

قبل حما�س اأو حركة اجلهاد الإ�سامي

اإىل م���دى  ي�������س���ر   واأ�����س����اف����ت: وذل������ك 

ب�ساأن  الإ�سرائيلية  الأمنية  املوؤ�س�سة  قلق 

التي  املقاومة،  وف�سائل  حما�س  تهديدات 

امل�����س��رة  ع��ل��ى  ردا  غ�����س��ب  ي����وم  اإىل  دع����ت 

للجدل” “املثرة 
�سعار  ك��ان  بينما  ال�سحيفة:  واأو�سحت 

بعد  ال�سعار  ه��و  يكون  ل��ن  ك��ان،  م��ا  “كل 
اأن ك��ل م��ا ك���ان ، ل ي��زال  ال��ع��م��ل��ي��ة، ي��ب��دو 

كذلك”

االنباط-وكاالت

دع����ا م��ر���س��ح الن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���س��ي��ة 

لتح�سن  همتي،  النا�سر  عبد  الإيرانية، 

مع  وال�سيا�سية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��اق��ات 

ل��ه ل�ستقطاب  اأب���رز حم��اول��ة  ال��غ��رب، يف 

فقط  اأي���ام  قبل  الإ���س��اح��ي��ن  الناخبن 

من القراع

وه����م����ت����ي، رئ���ي�������س ال���ب���ن���ك امل����رك����زي 

الرئا�سة  اأحد مر�سحي  ال�سابق،  الإيراين 

احل���ال���ي���ن ال�����س��ب��ع��ة، ل��ي�����س ل���ه ع��اق��ات 

ر����س���م���ي���ة ب������اأي ف�����س��ي��ل ����س���ي���ا����س���ي، ل��ك��ن��ه 

للناخبن  حمتمل  كمر�سح  نف�سه  ي�سف 

والإ�ساحين املعتدلن 

وت�ساءل همتي: “ملاذا تو�سع العراقيل 

على  م�سددا  ال�سلمي؟”،  التعاي�س  اأم��ام 

والإق��ل��ي��م��ي  ال��ع��امل��ي  ال�����س��ام  “تعزيز  اأن 

ي��ت��وق��ف ع��ل��ى ح�����س��ن ال��ن��واي��ا الأم��ري��ك��ي��ة 

وبناء الثقة مع اجلمهورية الإ�سامية”

اتفاق  اإىل  ال��ع��ودة  اإىل  ال��دع��وة  وج���دد 

طهران النووي املوقع يف 2015 مع القوى 

فاإن  رئي�سا،  اأ�سبح  اإذا  اإنه  قائا  العاملية، 

اإح���ي���اء الت��ف��اق��ي��ة وت��خ��ف��ي��ف ال��ع��ق��وب��ات 

�ستكونان دون �سك اإحدى اأولوياته

واأبدى يف مقابلة مع وكالة “اأ�سو�سيتد 

للقاء  ا�ستعداده  املا�سي  الأ�سبوع  بر�س” 

فاز يف  اإذا  بايدن،  الأمريكي جو  الرئي�س 

القراع

وو������س�����ف ه���م���ت���ي امل���ن���اف�������س���ن ال���ي���وم 

“مر�سحون  ب��اأن��ه��م  الإي��ران��ي��ة  ل��ل��رئ��ا���س��ة 

ال�سباق  ان�سحابهم من  بالوكالة” وتوقع 

قريبا

وم������ن امل�����ق�����رر اإج����������راء الن���ت���خ���اب���ات 

الرئا�سية يف اإيران يف 18 يونيو احلايل

 قبيل القمة األولى بينهما.. بايدن: بوتين خصم جدير باالهتمام 

 األسد يطلق تحذيرا بشأن خطر قادم لدول عربية

 بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا

 صحيفة إسرائيلية: »إسرائيل« غير قادرة على تحقيق شهر واحد من الهدوء

مرشح رئاسي إيراني يدعو لتحسين العالقات مع الغرب

 »آفي ديختر«: سأترشح لرئاسة 
»الليكود« ومن هناك لرئاسة الوزراء

 المتطرف غليك يقود اقتحام 
المستوطنين للمسجد األقصى

 نفتالي بينيت يمدد والية 
رئيس الشاباك بشهر واحد

 عون يدعو إلى مالحقة محتكري 
المواد األساسية في لبنان

االنباط-وكاالت

اأعلن ع�سو الكني�ست ورئي�س ال�ساباك 

ي��وم  دي���خ���ر  اآيف  ال�����س��اب��ق  الإ����س���رائ���ي���ل���ي 

الثاثاء، عزمه الر�سح لرئا�سة الليكود، 

ومنه الر�سح لرئا�سة الوزراء لحقاً

اإج���راء  ع��ل��ى  تعقيباً  “ديخر”  وق���ال 

احل��زب،  ل��ق��ي��ادة  التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات 

م�����ع اه����ت����م����ام ن���ت���ن���ي���اه���و ب���الن���ت���خ���اب���ات 

على  موقعه  تعزيز  اأج��ل  من  التمهيدية 

ا راأ�س القائمة يف النتخابات املقبلة اأي�سً

ع�سو  اأول  ل��ي�����س  دي��خ��ر  اأّن  ي���ذك���ر، 

ك��ن��ي�����س��ت م����ن ال���ل���ي���ك���ود ي���ت���ح���دى ح��ك��م 

بعد   ، ال��ل��ي��ك��ود  حل���زب  ك��رئ��ي�����س  نتنياهو 

ب��رك��ات  ن��ر  الكني�ست  ع�سو  ان��ت��ق��ده  اأن 

ال�����س��ب��ت امل���ا����س���ي ل���ع���دم اإخ������اء م��ق��ع��ده 

وال�����س��م��اح مل��ر���س��ح ح��زب��ي اآخ����ر مب��ح��اول��ة 

حكومة ت�سكيل 

االنباط-وكاالت

اق���ت���ح���م ع�������س���و )ك���ن���ي�������س���ت( ال�������س���اب���ق، 

واحل���اخ���ام امل��ت��ط��رف، ي��ه��ودا غ��ل��ي��ك، ام�س 

الثاثاء، امل�سجد الأق�سى املبارك

امل�ستوطنن  ع�����س��رات  ج��دد  وب��ال��ت��زام��ن، 

اق��ت��ح��ام��ات��ه��م ل��ل��م�����س��ج��د م���ن خ����ال ب��اب 

املغاربة يف اجلدار الغربي للم�سجد بحرا�سة 

ال�سرطة الإ�سرائيلية

وقت  يف  للم�سجد،  غليك  اقتحام  وياأتي 

الإ�سرائيلية  الحتال  �سرطة  فيه  ت�ستعد 

لتوفر احلماية ملتطرفن اإ�سرائيلين، من 

ي�سمى  اليوم مبا  م�ساء  ي�ساركوا  اأن  املتوقع 

بالقد�س الأعام” ال�ستفزازية  “م�سرة 

االنباط-وكاالت

نفتايل  الإ�سرائيلي  ال���وزارء  رئي�س  م��دد 

ب��ي��ن��ي��ت، ولي����ة رئ��ي�����س ج��ه��از الأم�����ن ال��ع��ام 

)ال�����س��اب��اك(، ن���اداف اأرغ��م��ان، ب�سهر واح��د، 

الأول/ ت�سرين  �سهر  حتى  �ست�ستمر  بحيث 

اأكتوبر املقبل

وك���ان���ت احل���ك���وم���ة ال�����س��اب��ق��ة، ب��رئ��ا���س��ة 

اأرغمان  نتنياهو، قد ممدت ولية  بنيامن 

باأربعة اأ�سهر

مكتب  يف  اأرغ���م���ان  م��ع  بينيت  واج��ت��م��ع 

ت��ول��ي��ه  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة لأول م����رة م��ن��ذ 

امل���ن�������س���ب، وا����س���ت���ع���ر����س اأرغ�����م�����ان ت��ق��اري��ر 

تخ�سع  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ح���ول  ا�ستخباراتية 

مل�سوؤولية ال�ساباك

بيانا، يف بداية  اأ�سدر  اأرغ��م��ان قد  وك��ان 

ال�سهر احلايل، حذر فيه من اأن “اخلطاب 

ال�سبكات  يف  خا�سة  والتحري�سي،  العنيف 

الج���ت���م���اع���ي���ة، ق����د ت���ف�������س���ره جم���م���وع���ات 

عميفة  اأن�����س��ط��ة  ي��ت��ي��ح  اأن����ه  واأف������راد  معينة 

حد  اإىل  تقود  اأن  �ساأنها  من  قانونية  وغر 

ا�ستهداف الأرواح”

ج��ان��ب  “اإىل  اأن������ه  اأرغ�����م�����ان  واأ������س�����اف 

امل�������س���وؤول���ي���ات امل���ف���رو����س���ة ع��ل��ى ال�����س��اب��اك، 

ال���ق���ان���ون  اإن����ف����اذ  اأج����ه����زة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

هذه  يف  ثقيلة  م�سوؤولية  تفر�س  الأخ���رى، 

الأي�������ام ع��ل��ى م��ن��ت��خ��ب��ي اجل���م���ه���ور م���ن كل 

ال��ط��ي��ف ال�����س��ي��ا���س��ي، وك��ت��اب ال����راأي ورج���ال 

اإ�سرائيل.  مواطني  وك��ل  واملعّلمن  ال��دي��ن 

النقا�س  وكبح  اخلواطر  تهدئة  وم�سوؤولية 

ملقاة على اأكتافنا جميًعا”

وج�����اء حت���ذي���ر ارغ����م����ان ح��ي��ن��ه��ا، غ���داة 

ت�����س��دي��د ال�����س��اب��اك احل��را���س��ة ع��ل��ى اأع�����س��اء 

كني�ست من التحالف املناوئ لنتنياهو، وهو 

الإ�سرائيلية  احلكومة  �سكل  ال��ذي  املع�سكر 

اجلديدة

االنباط-وكاالت

دع���ا ال��رئ��ي�����س  ال��ل��ب��ن��اين، مي�سال ع��ون،  

ام�������س ال���ث���اث���اء الأج����ه����زة امل��خ��ت�����س��ة اإىل 

وم�ستغلي  املحتكرين  ماحقة  يف  الت�سدد 

ال��راه��ن��ة لرفع الأ���س��ع��ار وحتقيق  الأو���س��اع 

اأرباح غر م�سروعة

الإج����راءات  ال��ي��وم  ع��ون  الرئي�س  وت��اب��ع 

ال���ت���ي ات���خ���ذت مل��ع��اجل��ة اأزم������ة امل���ح���روق���ات 

والدوي�������ة وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة وح��ل��ي��ب 

الرئا�سة  بيان �سادر عن  ، بح�سب  الأطفال 

اللبانية

اقت�سادية  اأزم���ة  ي�سهد  لبنان  اأن  ي��ذك��ر 

�سرف  �سعر  ارت��ف��اع  اإىل  اأدت  ح��ادة  ومالية 

ال��دولر حيث لم�س عتبة ال� 15 الفا و450 

ال�سرائية  ال���ق���درة  وت���راج���ع  لبنانية  ل���رة 

ل��ل��م��واط��ن��ن، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��راج��ع ق��درة 

احلكومة  ق���رار  تلبية  على  لبنان  م�سرف 

بدعم الأدوية واملواد الأ�سا�سية املدرجة على 

لوائح الدعم، ما اأدى اإىل انخفا�س خمزون 

ال�سيدليات  يف  الأط��ف��ال  وحليب  الأدوي����ة 

وفقدان بع�سها وتراجع خمزون امل�ستلزمات 

ال��ط��ب��ي��ة يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، وف���ق���دان امل����واد 

الغذائية املدعومة

و�سهدت حم��ط��ات ال��وق��ود خ��ال الأي���ام 

املا�سية م�سادات على خلفية اأف�سلية تعبئة 

مادة البنزين املتوفرة بكميات �سئيلة، حيث 

على  للح�سول  ل�ساعات  املواطنون  ي�سطف 

كمية قليلة من البنزين

عمليات  مبواكبة  الأمنية  القوى  وتقوم 

ال��ت��ع��ب��ئ��ة ع��ل��ى ب��ع�����س امل��ح��ط��ات، ك��م��ا تقوم 

مديرية حماية امل�ستهلك يف وزارة القت�ساد، 

عدد  يف  املحروقات  حمطات  على  ب��دوري��ات 

من املناطق، لقمع الحتكار والغ�س

االربعاء    16 / 6 /2021
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

الثالثاء،  اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 

ع����ن ح�����رة ك���ب���رة داخ������ل ري������ال م���دري���د، 

ه����ازارد.  اإي���دي���ن  البلجيكي  جن��م��ه  ب�سبب 

رف���ق���ة منتخب  ح��ال��ًي��ا  ه������ازارد  وي���ت���واج���د 

 18 ���س��ارك يف  2020، حيث  ي��ورو  ب���الده، يف 

لبلجيكا  الأوىل  املباراة  دقيقة فقط خالل 

ال�سياطني  بفوز  انتهت  التي  رو�سيا،  اأم��ام 

�سحيفة  وبح�سب  نظيفة.  بثالثية  احلمر 

م��دري��د  ري���ال  ف���اإن  الإ���س��ب��ان��ي��ة،  “ماركا” 
يف ح����رة ب�����س��ب��ب و���س��ع��ي��ة ه������ازارد، ال���ذي 

بعد  ا  خ�سو�سً م�����س��ت��واه،  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  ي��ب��دو 

منذ  لها،  تعر�ض  التي  املتكررة  الإ�سابات 

ال�سحيفة،  واأو�سحت  للمرجني.  انتقاله 

ري��ال  بقمي�ض  مو�سمني  خ��الل  ه���ازارد  اأن 

ف��ق��ط يف  43 م����ب����اراة  ����س���ارك يف  م����دري����د، 

م��ن ت�سجيل  امل�����س��اب��ق��ات، ومت��ك��ن  خم��ت��ل��ف 

دق��ي��ق��ة   2500 يف   ،8 و���س��ن��اع��ة  اأه������داف   5

هازارد  م�ساركات  ر�سيد  تراجع  كما  لعب. 

مدريد،  ريال  قمي�ض  ارتداء  منذ  الدولية 

ب��الده  م��ب��اراة ملنتخب   11 ع��ن  غ���اب  ح��ي��ث 

خ���الل ع��ام��ني، يف ال��وق��ت ال���ذي غ���اب فيه 

قبل  عاًما   11 خ��الل  فقط  مباريات   6 عن 

باأن  ال�سحيفة  واختتمت  للريال.  انتقاله 

ه��ازارد  روؤي��ة  ترغب يف  ري��ال مدريد  اإدارة 

خالل بطولة اليورو، من اأجل اتخاذ قرار 

ه��ذا  ب��ب��ي��ع��ه  اإم����ا  م�ستقبله،  ب�����س��اأن  ح��ا���س��م 

اأو م��ن��ح��ه ف��ر���س��ة ج��دي��دة حتت  ال�����س��ي��ف، 

اأن�سيلوتي. قيادة كارلو 

01

مستوى هازارد يحير ريال مدريد 

مشاركة أردنية في بطولة فزاع لرفع األثقال 

حفل اشهار أوراق فواز شرف مساء اليوم 

اريكسن بخير ويطمئن جماهيره 

االنباط – عمان 

فزاع  بطولة  يف  الباراملبية  اللجنة  ت�سارك   

�ستقام  التي  الثقال  لرفع  الباراملبية  الدولية 

يف دبي خالل الفرتة 19-24 حزيران اجلاري. 

و�سكلت اللجنة الباراملبية وفدها الذي يغادرنا 

�سليمان  ال�����س��ي��د  ب��رئ��ا���س��ة  الأرب����ع����اء  دب���ي  اإىل 

داوود  وع�سوية  اللجنة  رئي�ض  نائب  الرو�سان 

�سحادة اإداري��ا، اأحمد حيا�سات معاجلا، عي�سى 

هالل مدربا، اأحمد اأبو الرب م�ساعدا للمدرب، 

وخم�سة رباعني هم عمر قرادة 49 كغم، حممد 

88 كغم،  الكرمي خطاب  65 كغم، عبد  طرب�ض 

معتز اجلنيدي 97 كغم، وجميل ال�سبلي لوزن 

فوق 107 كغم، اإ�سافة للرباعيتني ا�سماء عي�سى 

79 كغم، وث��روة احلجاج 86 كغم. وقالت اأمني 

“اأن  ال��رغ��وث��ي:  مها  الباراملبية  اللجنة  ع��ام 

اأه��م��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ت��ك��م��ن يف 

الأخ���رة للح�سول على ما تبقى  اأنها املحطة 

 2021 طوكيو  لباراملبيك  موؤهلة  بطاقات  من 

اأي��ل��ول القادمني  خ��الل ال��ف��رتة م��ن 24 اآب و5 

متوا�سلة  الباراملبية  اللجنة  جهود  اأن  موؤكدة 

ل�����س��م��ان امل�������س���ارك���ة ب����اأك����ر ع�����دد مم���ك���ن من 

العديد  على  واحل�سول  والالعبات  الالعبني 

من امليداليات امللونة لتتويج احتفالية اللجنة 

الباراملبية مبرور 40 عاما على تاأ�سي�ض الحتاد 

الأردين لريا�سة املعوقني«.

االنباط - عمان 

الريا�سية  احل��رك��ة  رواد  هيئة  ا�ستكملت 

الوطنية  املكتبة  ودائ����رة  الأردن���ي���ة  وال�سبابية 

اإ�سهار الإ�سدار اجلديد ل�سيادة  ترتيبات حفل 

النا�ض  )�سحب  كتاب  ���س��رف..  ف���واز  ال�سريف 

قبلنا ذا الزمان( )اأورق فواز �سرف(، الذي �سيقام 

عند ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء اليوم الأربعاء 

يف مقر دائرة املكتبة الوطنية. ويتحدث خالل 

حفل ال�سهار ثالثة من ال��وزراء ال�سابقني هم 

ال�سادة حمدي الطباع، حيدر حممود، ود. عزت 

جرادات اإ�سافة لل�سيد حممد جميل اأبو الطيب 

رئي�ض هيئة رواد احلركية الريا�سية وال�سبابية 

العيا�سرة مدير  الأح��م��د  ن�سال  ود.  الأردن��ي��ة 

دائرة املكتبة الوطنية قبل ان يتحدث ال�سريف 

���س��رف ملخ�سا حم��ط��ات م��ت��ن��وع��ة من  ف����واز 

الإ�سدار ب�سفحاته ال�527. ونقل ال�سيد حممد 

احلركة  رواد  هيئة  رئي�ض  الطيب  اأب���و  جميل 

ال��ري��ا���س��ي��ة وال�����س��ب��اب��ي��ة حت��ي��ات اأ����س���رة الهيئة 

ل�سيادة ال�سريف فواز �سرف كاأول وزير لل�ساب 

بني عامي 1976-1979، م�سرا اإىل اأن حركتنا 

بحاجة  كانت  الأردن��ي��ة  وال�سبابية  الريا�سية 

الإ���س��دار اجل��دي��د ال��ذي ت��زام��ن م��ع احتفالية 

اململكة مبئوية الدولة الأردنية وبالذكرى ال�75 

الكرى  العربية  الثورة  وبذكرى  ل�ستقاللها 

ويوم اجلي�ض والعيد ال�28 من اجللو�ض امللكي، 

لل�سباب،  احل�سني  ملدينة  الذهبي  وباليوبيل 

اأن ه��ذا الإ���س��دار �سرد الكثر من  اإىل  م�سرا 

احلقائق التي ترز الهتمام الأردين يف جمال 

احل��رك��ة ال��ري��ا���س��ي��ة وال�����س��ب��اب��ي��ة ح��ي��ث يعتر 

الأردن رائدا على امل�ستوى العربي يف هذا املجال 

. “. وبح�سب الزميل حممد قدري ح�سن اأمني 

ع��ام هيئة ال��رواد الناطق الإع��الم��ي ف��اإن حفل 

الأ�سخا�ض  من  حم��دود  بعدد  �سيقام  الإ�سهار 

ملواجهة  املتبعة  ال��وق��ائ��ي��ة  ب��ال��ت��داب��ر  ال��ت��زام��ا 

انت�سار فرو�ض كورونا امل�ستجد. 

كوبنهاجن - وكاالت 

و�سط  لع��ب  اإريك�سن،  كري�ستيان  طماأن 

اإن��رت ميالن ومنتخب ال��دمن��ارك، الثالثاء، 

م��ن خ��الل��ه �سورة  ج��م��اه��ره على �سحته، 

ور����س���ال���ة م���ن داخ�����ل امل�����س��ت�����س��ف��ى. وت��ع��ر���ض 

خالل  م���روع  ل�سقوط  ع��اًم��ا(   29( اإريك�سن 

م�ساء  فنلندا،  اأم����ام  ب���الده  منتخب  م��ب��اراة 

ال�����س��ب��ت، وه����و م���ا ف�����س��ره ط��ب��ي��ب امل��ن��ت��خ��ب 

اإري��ك�����س��ن  ون�����س��ر  ق��ل��ب��ي��ة.  ل�سكتة  ب��ت��ع��ر���س��ه 

�سورة له داخل م�ست�سفى كوبنهاجن، وكتب 

عليها: “مرحًبا باجلميع، �سكًرا جزياًل على 

من  وامل��ذه��ل��ة  ال��رائ��ع��ة  ور�سائلكم  حتياتكم 

اأن��ح��اء ال��ع��امل، ه��ذا يعني الكثر يل  جميع 

ولعائلتي«. واأكد اإريك�سن: “اأنا بخر، لكن يف 

ظل هذه الظروف ل يزال يتعني علّي اإجراء 

بع�ض الفحو�سات يف امل�ست�سفى، لكني اأ�سعر 

اأنني بخر، الآن �ساأ�سجع الرفاق يف املباريات 

ي��ل��ت��ق��ي منتخب  اأن  امل���ق���رر  امل��ق��ب��ل��ة«. وم����ن 

الدمنارك مع منتخب بلجيكا، يوم اخلمي�ض 

املقبل، �سمن مباريات اجلولة الثانية لكاأ�ض 

الأمم الأوروبية “يورو 2020«.

االنباط - عمان 

ح��ق��ق امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ال���ردي���ف ت23، 

اللقاء  يف   ،0-1 البحريني  نظره  على  ف��وزا 

�ستاد  على  الثنني  م�ساء  اأقيم  ال��ذي  ال��ودي 

خ��ل��ي��ف��ة، م��ع اخ��ت��ت��ام امل��ع�����س��ك��ر ال��ت��دري��ب��ي يف 

عبداهلل  توقيع  الفوز  ه��دف  وحمل  املنامة. 

املنتخب  اأكمل  فيما   ،82 الدقيقة  يف  عو�ض 

22، بعد  اللقاء بع�سرة لعبني منذ الدقيقة 

زكريا.مثل  خلالد  احلمراء  البطاقة  اإ�سهار 

اأحمد اجلعيدي، هادي احلوراين،  املنتخب: 

دانيال عفانة، �سوقي القزعة، مهند اأبو طه، 

نزار الر�سدان، زكريا، و�سيم الريالت )ف�سل 

اأبو  الرحمن  )عبد  رزق  اأب��و  حممد  هيكل(، 

ال�سيفي(،  )حمزة  ال�سناينة  اأم��ني  الكا�ض( 

حم��م��د ال��زع��ب��ي )ع����و�����ض(. ���س��ه��د ال�����س��وط 

 22 ال��دق��ي��ق��ة  ح��ت��ى  م��ت��ب��ادل��ة  �سيطرة  الأول 

ال��ت��ي �سهدت ط��رد زك��ري��ا، وك���اد ال��زع��ب��ي اأن 

م�سارف  على  من  بت�سديدة  النتيجة  يفتتح 

اجل����زاء، اإل اأن ك��رت��ه م���رت ب��ج��وار ال��ق��ائ��م، 

لينتهي ال�سوط بالتعادل ال�سلبي. ومع بداية 

بغية  البحريني  املنتخب  �سغط  “الثاين” 
املنتخب  اأن  اإل  ال��ع��ددي،  النق�ض  ا�ستغالل 

اأن يخطف  قبل  ملرماه،  الطرق  �سد  جنح يف 

البديل عو�ض هدف الفوز عقب متريرة من 

اأبو رزق و�سعته داخل منطقة اجلزاء، لراوغ 

املدافع وي�سددها بي�سراه على ميني احلار�ض 

بهدف  املنتخب  ب��ف��وز  ال��ل��ق��اء  لينتهي  د82، 

اأحمد هايل  امل��درب  اأ�ساد  دون رد. من جهته 

امل��ن��ت��خ��ب خا�سة  عليها  ظ��ه��ر  ال��ت��ي  ب���ال���روح 

كان  الفوز  اأن  م��وؤك��دا  ال��ع��ددي،  النق�ض  بعد 

واأ���س��اف  اللقاء.  ملجريات  بالنظر  م�ستحقا 

ال�سوط  يف  خا�سة  مثالية  م��ب��اراة  “قدمنا 
املع�سكر  نهاية  مع  الفوز  ا�ستحقينا  الثاين، 

بنتيجة اإيجابية بعد التعرث يف املباراة الأوىل 

اجلمعة املا�سية« .

االنباط - عمان 

للجولف  الأردين  الحت��اد  ا�سرة  وقعت 

وكيان للتكنولوجيا الرقمي مذكرة تعاون 

الإع���الن  مت  حيث  ا�سرتاتيجية  و���س��راك��ة 

الكرتوين متطور مقدم  ان�ساء موقع  عن 

م���ن ال�����س��رك��ة ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات ري��ا���س��ة 

انت�سار هذه  وي�ساعد يف  الأردنية  اجلولف 

اإ�سافة  وبقوانينها  والتعريف  الريا�سة 

الأردن من  اجل��ول��ف يف  ان��ه ميكن حمبي 

وان�سطة  بطولت  يف  الكرتونيا  الت�سجيل 

الحت�����اد و���س��ه��ول��ة ال��ت��وا���س��ل م���ع ارك����ان 

ال��ل��ع��ب��ة، ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة ك���ل م���ن ه��اين 

ال���ع���ب���دال���الت رئ��ي�����ض الحت������اد وع���ب���داهلل 

ل��ل�����س��رك��ة بح�سور  ال��ع��ام  امل��دي��ر  دوي���ك���ات 

وعر  وال�سركة.  الحتاد  اأع�ساء  من  عدد 

ال���ع���ب���دال���الت ع���ن ���س��ك��ره ل����س���رة ���س��رك��ة 

ك��ي��ان ل��ت��ق��دمي��ه��ا خ��دم��ات��ه��ا الل��ك��رتون��ي��ة 

ل���ري���ا����س���ة اجل����ول����ف الأردن������ي������ة وب�����س��ك��ل 

جم���اين وال����ذي ا���س��ب��ح ���س��رورة يف ع�سر 

التوا�سل  ل�سهولة  املعلومات  تكنولوجيا 

ر�سالة  واي�سال  املعلونات  على  واحل�سول 

���س��ري��ح��ة ممكنة  وروؤي������ة الحت������اد لك����ر 

املوقع  وان  خا�سة  ودول��ي��ا  وعربيا  حمليا 

م�سرا  والجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتني 

ت�سهد  الأردن  يف  اجل��ول��ف  ريا�سة  ان  اىل 

من  الأ���س��ع��دة..  جميع  يف  ملمو�سا  تطور 

العام  امل��دي��ر  دوي��ك��ات  ع��ب��داهلل  ق��ال  جهته 

الحت��اد يف  دع��م  ان  وج��دوا  انهم  لل�سركة 

ال��ن��ه��و���ض ب��ه��ذا ال��ري��ا���س��ة ه���و ج���زء من 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��م وواج���ب���ه���م ال��وط��ن��ي يف 

دعم ريا�سة الوطن والتي تزخر بالنجوم 

م�����س��را ان ال�����س��رك��ة ���س��ت��ق��وم ب��ت��ق��دمي كل 

الحت��اد  خلدمة  اللكرتونية  امكانياتها 

م��ع��ت��ق��دا ان ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال��ذي 

���س��ه��ده ال���ع���امل خ��ا���س��ة يف ف����رتة ج��ائ��ح��ة 

ال�سروري مواكبة هذا  ا�سبح من  كورونا 

التطور موؤكدا ان ال�سركة جاهزة لتقدمي 

ك���ل خ��دم��ات��ه��ا لأ����س���رة ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة 

الأردنية )مظلة الريا�سة الأردنية( .

االنباط - عمان 

القدم  ل��ك��رة  ال��وح��دات  ف��ري��ق  ينهي 

م����ب����اري����ات����ه ال�����ودي�����ة ال����س���ت���ع���دادي���ة 

حت�������س���را ل����س���ت���ئ���ن���اف م���������س����واره يف 

القدم  لكرة  املحرتفني  دوري  بطولة 

ع��ن��دم��ا ي��ل��ت��ق��ي ���س��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة ع��ن��د 

ال�����س��اع��ة اخل��ام�����س��ة م���ن م�����س��اء ي��وم 

اخل��م��ي�����ض ع��ل��ى م��ل��ع��ب ج������اوا. وك���ان 

وديتني  مواجهتني  لعب  ال��ك��رة  فريق 

البقعة  اأم����ام  الأوىل  خ�����س��ر  �سابقتني 

معان  اأم��ام  الثانية  يف  وانت�سر  بهدف 

املباريات  ه��ذه  وت��اأت��ي  النتيجة.  ب��ذات 

ب��ه��دف اإب���ق���اء ال��الع��ب��ني امل��ت��واج��دي��ن 

بجاهزية  الأول  ال��ف��ري��ق  ت��دري��ب��ات  يف 

�سباب  لقاء  قبل  مثالية  وفنية  بدنية 

ال�����س��ه��ر  م���ن   27 الح�����د  ي����وم  الردن 

ل�����ق�����اءات اجل���ول���ة  اإط��������ار  احل�������ايل يف 

لكرة  امل��ح��رتف��ني  دوري  م��ن  ال�سابعة 

ال���ق���دم. وي�����س��ت��ف��ي��د اجل���ه���از ال��ف��ن��ي يف 

ثنائي  ع��ودة  مع  العقبة  �سباب  مباراة 

دانيال عفانة ومهند  الأوملبي  املنتخب 

“�سباعي”  اأبو طه، مع موا�سلة غياب 

حلاقهم  يتوقع  ال��ذي  الأول  املنتخب 

23 م��ن  ي����وم الأرب�����ع�����اء  ب���ال���ت���دري���ب���ات 

انتهاء  عقب  وحتديدا  احل��ايل  ال�سهر 

ج��ن��وب  اأم�������ام  “الن�سامى”  م����ب����اراة 

املوؤهل  التمهيدي  ال���دور  يف  ال�����س��ودان 

اإىل بطولة كاأ�ض العرب.

منتخبنا الرديف يفوز على نظيره البحريني 

شراكة بين الجولف األردنية وكيان للتكنولوجيا 

الوحدات ينهي مرحلة االستعداد للدوري

اولمبي مصر ينتظر التحاق صالح 
القاهرة - وكاالت 

ك�سف �سوقي غريب، املدير الفني للمنتخب الأوملبي، حقيقة رف�ض 

املنتخب يف  ان�����س��م��ام حم��م��د ���س��الح ل�سفوف  ل��ي��ف��رب��ول الإجن���ل���ي���زي، 

اأوملبياد طوكيو 2020 . وقال غريب يف ت�سريحات لرنامج »90 دقيقة« 

من  النهائي  ال���رد  ي�سلنا  “مل  وه��ب��ة:  ب�سمة  الإع��الم��ي��ة  تقدمه  ال��ت��ي 

ليفربول ب�ساأن م�ساركة حممد �سالح يف الأوملبياد ومل يرف�ض الفريق 

الإجنليزي حتى الآن، كما اأن احت��اد الكرة مل يبلغنا حتى الآن برف�ض 

الطلب«.  واأ�ساف: “مل اأتوا�سل مع حممد �سالح يف الفرتة الأخرة، 

واجلهاز الإداري هو من فعل ذلك ولنا نظام يف مثل هذه الأمور، ونختار 

الالعبني املطلوبني بعناية«.  ووا�سل: “ان�سمام �سالح للمنتخب حدث 

كبر �سين�سر يف العامل كله حال اتخاذ النادي الإجنليزي القرار النهائي، 

وعندما يعلمنا �سنعلن ذلك مبا�سرة، اأو �سيعلن ليفربول عر من�ساته«. 
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ايطاليا تخشى مواجهة سويسرا الليلة 

مدرب اسبانيا يدعم مهاجمه موراتا 

ميسي يعترف بالتقصير ويكسر نحسه 

العب النمسا يعتذر عن كلماته العنصرية 

روما – وكاالت 

����ش���دد روب����رت����و م��ان�����ش��ي��ن��ي امل��دي��ر 

الفني لإيطاليا، اأن مواجهة �شوي�شرا 

ن��ظ��ًرا  ل��ل��غ��اي��ة،  �صعبة  �صتكون  ال��ي��وم 

يتمتع  م���درب���ا  مي��ت��ل��ك  الأخ�����ر  لأن 

بخربات كبرة بالإ�صافة للعديد من 

الأزوري  وحقق  املميزين.  الالعبني 

ف�����وًزا ك��ب��را يف ل��ق��اء الف��ت��ت��اح على 

تعادل  بينما   ،)0-3( بنتيجة  تركيا 

امل��ن��ت��خ��ب ال�����ص��وي�����ص��ري م����ع ن��ظ��ره 

م��ان�����ص��ي��ن��ي  وق�����ال   .)1�  1( ال���وي���ل���زي 

ال�صحفي  باملوؤمتر  خالل ت�صريحاته 

�صد  “مباراتنا  ال���ي���وم:  ال��ت��ق��دمي��ي 

���ص��وي�����ص��را ���ص��ت��ك��ون ���ص��ع��ب��ة ل��ل��غ��اي��ة، 

اإن����ه ف���ري���ق مم���ت���از وب����ه ال��ع��دي��د من 

ال���الع���ب���ني ال����ذي����ن ي���ع���رف���ون ك��ي��ف 

ي��ل��ع��ب��ون، م��درب��ه��م ي��ت��م��ت��ع ب��خ��ربات 

ت���ك���ون  اأن  ن���ت���وق���ع  ون����ح����ن  ك�����ب�����رة، 

واأ���ص��اف:  ل��ل��غ��اي��ة«.  �صعبة  م��واج��ه��ة 

يف  ي�صاورين  ال��ذي  الوحيد  “ال�صك 
���ص��ي��ب��داأ يف  م��ن  ه��و  اإي��ط��ال��ي��ا  ت�صكيلة 

تولوي  �صواء  الأمي��ن،  الظهر  مركز 

اأو دي لورينزو، اأحدهما يندفع اأكرث 

رائ��ع��ة«.  تغطية  ل��ك  ي�صمن  والآخ���ر 

م��ع  ي����ت����درب  ك�����ان  “فراتي  وت����اب����ع 

املجموعة ملدة 3 اأو 4 اأيام، دعونا نرى، 

تدريبيتني  ح�صتني  ه��ن��اك  ي���زال  ل 

اأم��ام��ن��ا، ول ي���زال ه��ن��اك وق��ت لفهم 

الأ�صياء«. بع�ض 

مدريد – وكاالت 

ملنتخب  الفني  املدير  اإنريكي  لوي�ض  دعم 

اإ�صبانيا، املهاجم األفارو موراتا، بعد التعادل 

ال�����ص��ل��ب��ي ���ص��د ال�������ص���وي���د، ع��ل��ى م��ل��ع��ب “ل 

اف��ت��ت��اح  يف  اإ���ص��ب��ي��ل��ي��ة،  م��دي��ن��ة  كارتوخا” يف 

م�صوار الفريقني بيورو 2020. وقال اإنريكي، 

»موندو  �صحيفة  نقلتها  ت�صريحات  خ��الل 

�صد  “ال�صافرات  الإ���ص��ب��ان��ي��ة:  ديبورتيفو« 

ت�صفق  وه��ي  اجلماهر  راأي��ت  لقد  م��ورات��ا؟ 

واألفارو  فريقي،  اأدع��م لعبي  اأن  ويجب  له، 

لعب يقوم بالأ�صياء ب�صكل جيد يف الهجوم 

لكن  ناجحا  يكن  مل  اأن��ه  و�صحيح  وال��دف��اع، 

ل��دي��ه ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ل��ت��ح��م��ل م���ا ح����دث، واأن���ا 

له،  التي �صفقت  ركزت فقط مع اجلماهر 

واأ���ص��اف:  ذل��ك«.  تفعل  اأن  اجلماهر  وعلى 

احلديث  هو  ه��ذا  دائًما  الت�صجيل؟  “عدم 
حني ل ُن�صجل، ت�صاألون اإذا كان هناك قلق اأم 

ل، لكننا نحاول خلق الفر�ض، وفعل الأ�صياء 

ي�صاعدنا،  مل  “امللعب  وتابع:  جيد«.  ب�صكل 

حيث كانت هناك بع�ض التعقيدات لالعبني 

يف ال�صيطرة على الكرة، وهو لي�ض عذًرا بل 

مل  فر�ض  عدة  لدينا  كانت  اأنه  كما  حقيقة، 

املباراة  يف  تفوقنا  “لقد  واأردف:  ن�صتغلها«. 

اأي  ي��خ��ل��ق  ب��اأك��م��ل��ه ومل  ���ص��د ف���ري���ق داف�����ع 

�صيئ  والتعادل  طويلة،  بكرة  �صوى  خطورة 

لكننا  واجل��م��اه��ر،  ول��الع��ب��ني  يل  بالن�صبة 

“لي�ض  واأو���ص��ح:  املحاولة«.  عن  نتوقف  لن 

ال�صويد،  اأ���ص��ل��وب  ال��ك��ث��ر لأق��ول��ه ع��ن  ل��دي 

وك����ل م�����درب ُي���ق���رر اأ����ص���ل���وب ل��ع��ب ف��ري��ق��ه، 

واأتيحت  �صدنا،  دائ��ًم��ا  يفعلون  كما  ولعبوا 

لهم فر�صتني فقط، وكان لدينا الكثر من 

“اليوم  وا�صتكمل:  باملباراة«.  للفوز  الفر�ض 

راف��ق��ن��ا ���ص��وء ح���ظ، وه���ذه ه��ي ك���رة ال��ق��دم، 

لع��ت��الء  ون��ط��م��ح  م��ب��ارات��ني،  �صنلعب  ل��ك��ن 

اأنه  اإىل  اإنريكي  واأ���ص��ار  املجموعة«.  ���ص��دارة 

مواجهة  بعد  لعبه  طريقة  تغير  ينوي  ل 

ال�صويد، و�صدد اأن الفريق �صيبذل اأق�صى ما 

واختتم  التالية.  املباريات  يف  للتح�صن  لديه 

ب���احل���دي���ث ع���ن اإ�����ص����راك ج������رارد م��وري��ن��و 

���ص��ارك��وا  ال���ذي���ن  ال���الع���ب���ني  “كل  ك���ب���دي���ل: 

ك���ب���دلء ���ص��اه��م��وا ب�����ص��يء م���ا، و���ص��ع��ي��د ج���ًدا 

بالتغيرات«.

الربازيل – وكاالت 

اأق������ر ل���ي���ون���ي���ل م��ي�����ص��ي جن����م م��ن��ت��خ��ب 

الأرج��ن��ت��ني ب��ال��ت��ق�����ص��ر ه��و وزم���الئ���ه يف 

 ،1-1 بالتعادل  انتهت  التي  �صيلي  مباراة 

كوبا  ببطولة  الفريقني  م�صوار  افتتاح  يف 

عقب  ت�صريحات  يف  مي�صي  وقال  اأمريكا. 

حتى  ال���ه���دوء  اإىل  ن��ف��ت��ق��ر  “كنا  ال��ل��ق��اء 

مل  امللعب  واأر���ص��ي��ة  ب��ه��دف،  تقدمنا  بعد 

ال�صيطرة  اإىل  افتقرنا  لكننا  ت�صاعدنا، 

اأ����ص���رع، وه��و  ال��ك��رة، وال��ل��ع��ب ب�صكل  ع��ل��ى 

م���ا ف��ع��ل��ه م��ن��ت��خ��ب ت�����ص��ي��ل��ي ب��ع��د ال��ت��ع��ادل 

“بعد  بر�صلونة  مهاجم  واأ���ص��اف  معنا«. 

ه��ادئ��ة،  ب��اأع�����ص��اب  ت�صيلي  ل��ع��ب  ال��ت��ع��ادل 

وتفوقوا يف ال�صتحواذ على الكرة، وباتت 

املخالفة  اأر  “مل  وت��اب��ع  م��ع��ق��دة«.  امل��ب��اراة 

ت��ع��ادل بها  ال��ت��ي  اأدت ل��رك��ل��ة ج���زاء  ال��ت��ي 

م��ن��ت��خ��ب ����ص���ي���ل���ي، ل��ك��ن��ه��ا غ�����رت م�����ص��ار 

نبداأ  اأن  “اأردنا  ليونيل  و���ص��دد  امل��ب��اراة«. 

م�����ص��وارن��ا ب��ال��ف��وز، لأن����ه ���ص��ي��ك��ون خ��ط��وة 

تنتظرنا  والآن  �صعب،  خ�صم  اأم��ام  مهمة 

م���واج���ه���ة اأوروج����������واي، ���ص��ت��ك��ون م���ب���اراة 

مي�صي  واأمت  وم��ع��ق��دة«.  للغاية  متكافئة 

�صد  باللعب  امل�صوار  “افتتاح  ت�شريحاته 

خ�����ص��م م��ث��ل ت�����ص��ي��ل��ي ي��ك��ون ���ص��ع��ب��ا، لأن���ه 

ن�����ص��ع��ى لتحقيق  ك��ن��ا  ل���ذا  ق����وي،  م��ن��اف�����ض 

بقوة  وال�صتعداد  الرتكيز  وعلينا  الفوز، 

مل���ب���اراة اأوروج��������واي«. وك�����ص��ر الأ���ص��ط��ورة 

الأرج���ن���ت���ي���ن���ي ل���ي���ون���ي���ل م��ي�����ص��ي ن��ح�����ص��ه 

ال�������دويل ع����رب اإح���������رازه ه�����دف م��ن��ت��خ��ب 

اأم��ري��ك��ا  ك���وب���ا  ب��ط��ول��ة  يف  الأول  ب�����الده 

ت�����ص��ي��ل��ي  م���واج���ه���ة  خ����الل  وذل�����ك   ،2021 

�صباك  ه��ز  ا�صتطاع  ع��اًم��ا،   33 ال���� �صاحب 

حدود  على  ح��رة  ركلة  من  بهدف  ت�صيلي 

م��ن   33 ال���دق���ي���ق���ة  اجل�������زاء، يف  م��ن��ط��ق��ة 

زم����ن امل����ب����اراة. واأ�����ص����ارت ���ص��ب��ك��ة »اأوب���ت���ا« 

لالإح�صاءات اإىل جناح الربغوث يف اإحراز 

الأرجنتني،  هدف من ركلة حرة بقمي�ض 

اآخ��ر  1672 ي��وًم��ا. وي��ع��ود  ب��ع��د ���ص��ي��ام دام 

ه�����دف م����ن رك����ل����ة ح�����رة ن���ف���ذه���ا م��ي�����ص��ي 

 ،2016 ال��ث��اين  ن��وف��م��رب/ت�����ص��ري��ن  ل�����ص��ه��ر 

يف م���ب���اراة ���ص��د ك��ول��وم��ب��ي��ا ب��ال��ت�����ص��ف��ي��ات 

�صبكة  اأ���ص��ارت  كما  ال��ع��امل.  لكاأ�ض  املوؤهلة 

ا  اأي�صً نح�صه  مي�صي  ك�صر  “�صكواكا” اإىل 
مواجهتني  اآخ���ر  �صهدت  اإذ  ت�صيلي،  �صد 

خ��ا���ص��ه��م��ا ���ص��د ال��ف��ري��ق ذات�����ه، اإ���ص��اع��ت��ه 

الثانية. يف  ُي��ط��رد  اأن  قبل  ترجيح   رك��ل��ة 

النم�سا - وكاالت

مهاجم  اأرناوتوفيت�ض،  م��ارك��و  اع��ت��ذر 

ال��ن��م�����ص��ا  ع���ن رد ف��ع��ل��ه ال��غ��ا���ص��ب جت��اه 

اأن  ب��ع��د  ال�����ص��م��ال��ي��ة،  م��ق��دون��ي��ا  م�صجعي 

3-1 على مناف�صه  انت�صار  �صجل هدفا يف 

اأوروب�����ا  ب��ط��ول��ة  يف  م����رة  لأول  امل�������ص���ارك 

ل��ك��رة ال���ق���دم، ل��ك��ن��ه ن��ف��ى ت��وج��ي��ه اإ����ص���اءة 

الذي  اأرناوتوفيت�ض،  وبدا  لهم.  عن�صرية 

لي�صجل  ال��ث��اين  ال�����ص��وط  ب��دي��ال يف  ن���زل 

غا�صبا  مريح  انت�صار  يف  الثالث  الهدف 

اأث���ن���اء اح��ت��ف��ال��ه ب��ه��ز ال�����ص��ب��اك، ق��ب��ل اأن 

ي��ت��دخ��ل ال��ق��ائ��د دي��ف��ي��د األب�����ا لإح���ت���واء 

غ�صب  اأن  اإع��الم،  و�صائل  غ�صبه.وذكرت 

32 ع���ام���ا ك���ان  ال����الع����ب ال���ب���ال���غ ع���م���ره 

ا لثنني من لعبي مقدونيا  موجها اأي�صً

األبانية.  اأ�صول  من  ينحدران  ال�صمالية 

وق���ال اأرن��اوت��وف��ي��ت�����ض ال���ذي ي��ن��ح��در من 

“كانت  اإن�صتجرام:  على  �صربية  اأ���ص��ول 

ه���ن���اك ب��ع�����ض ال��ك��ل��م��ات ال��غ��ا���ص��ب��ة ب��ع��د 

اأود  امل���ب���اراة  خ���الل  امل�����ص��اع��ر  غلبتني  اأن 

الع�����ت�����ذار ع���ن���ه���ا خ���ا����ص���ة لأ����ص���دق���ائ���ي 

 م����ن م���ق���دون���ي���ا ال�����ص��م��ال��ي��ة واأل���ب���ان���ي���ا«.

واح���دا  ���ص��ي��ئ��ا  اأق�����ول  اأن  “اأود  واأ�����ص����اف: 

لدي  عن�صريا.  ل�صت  اأنا  �صديد:  بو�صوح 

اأ�صدقاء يف كل بلد تقريبا واأوؤيد التنوع. 

وت�صتاأنف  ذل��ك«.  ي��درك  يعرفني  من  كل 

مبواجهة  البطولة  يف  م�صوارها  النم�صا 

اأم�صرتدام يوم اخلمي�ض بينما  هولندا يف 

املنتخبات  اأقل  ال�صمالية،  مقدونيا  تلعب 

يف  اأوك��ران��ي��ا  ���ص��د  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  ت�صنيفا 

بوخار�صت.

ا�سطنبول – وكاالت 

�صجة  تركية،  �صحفية  تقارير  ج��رت 

كبرة يف الو�صط الريا�صي، وذلك ب�صبب 

ق�صية تالعب يف نتائج مباريات الدوري 

 camfoot الرتكي.  وبح�صب �صحيفة

فين�صيت  ال���ك���ام���روين  ف�����اإن  ال���رتك���ي���ة، 

واملن�صم  ال�صابق،  ب�صكتا�ض  لعب  اأبوبكر، 

اأحد  ال�صعودي، هو  الن�صر  لنادي  موؤخراً 

بالنتائج،  ال��ت��الع��ب  يف  امل��ت��ورط��ني  اأب����رز 

واأو�صحت  بيلوجن.   كلود  مواطنه  رفقة 

اأبوبكر وعد مواطنه  اأن  ال�صحيفة ذاتها، 

بت�صهيل ان�صمامه للمنتخب الكامروين 

خالل  الت�صجيل  يف  مهتمه  �صهل  حال  يف 

�صبور،  هاتاي  ن��ادي  اأم��ام  الفريق  م��ب��اراة 

 7 بنتيجة  ب�����ص��ك��ت��ا���ض  ب��ف��وز  ان��ت��ه��ت  ال��ت��ي 

الفوز  ه��ذا  و�صهل  مقابل.   دون  اأه���داف 

ال��دوري  بلقب  ال��ف��وز  يف  ب�صكتا�ض  مهمة 

بفارق الأهداف عن غرميه نادي جالطة 

النقاط.  ر�صيد  يف  ت��ع��ادل  بعدما  ���ص��راي 

ق��ال  ف��ع��ل ع��ل��ى ه��ذا الأم����ر،  اأول ردة  ويف 

ن��ه��اد ت��ازي��ر���ص��الن رئ��ي�����ض ن����ادي ه��ات��اي 

اأري��د  “ل  �صحفية:  ت�صريحات  يف  �صبور 

لقد  فريقي،  يف  هذا  مثل  لعبا  يبقى  اأن 

وامل��درب:  الريا�صي  للمدير  بالفعل  قلت 

نطرده«. “دعونا 

القاهرة – وكاالت 

القدم  ل��ك��رة  الإف��ري��ق��ي  الحت���اد  ح�صم 

لع���ب  اأ�����ص����رف  اأمي�����ن  م���وق���ف  “كاف” 
الرتجي  مباراة  يف  امل�صاركة  من  الأه��ل��ي، 

ال��ت��ون�����ص��ي ب���ذه���اب ن�����ص��ف ن��ه��ائ��ي دوري 

اأب���ط���ال اإف���ري���ق���ي���ا. وك�����ص��ف الأه���ل���ي عرب 

من  خ��ط��اًب��ا  تلقيه  ع��ن  الر�صمي،  موقعه 

الحت������اد الف���ري���ق���ي، ي���وك���د ف��ي��ه اح��ق��ي��ة 

الرتجي.  اأم���ام  امل�صاركة  يف  امي��ن  ا�صرف 

ا  رًدّ الكاف جاء  اأن خطاب  الأهلي  واأو�صح 

فيه  ا�صتف�صر  ال��ذي  اله��ل��ي،  خطاب  على 

عليه  الالعب  ح�صل  ال���ذي  الن����ذار  ع��ن 

بركان  نه�صة  ام��ام  الفريقي  ال�صوبر  يف 

م��اي��و/اآي��ار   28 ي��وم  اقيمت  ال��ت��ي  امل��غ��رب��ي 

ال��ك��اف  اإج���اب���ة  وج����اءت  ق��ط��ر.  يف   املا�صي 

منف�صلة،  بطولة  الفريقي  باأن ال�صوبر 

اب��ط��ال  دوري  ان�������ذارات  ع��ل��ى  ت���وث���ر  ول 

ال��رتج��ي  م��ع  الأه���ل���ي  وي��ل��ت��ق��ي   افريقيا. 

ال��ت��ون�����ص��ي يف ذه���اب ن�����ص��ف ن��ه��ائ��ي دوري 

19 يونيو/حزيران اجلاري،  يوم  الأبطال 

القاهرة  يف  ال��ع��ودة  م��ب��اراة  �صتقام  بينما 

ال�����ص��ه��ر اجل����اري. وغ���ادر  26 م��ن  يف يوم  

الأه���ل���ي اإىل ت��ون�����ض ال��ث��الث��اء ع��ل��ى منت 

حممود  البعثة،  ويرتاأ�ض  خا�صة،  طائرة 

اخلطيب رئي�ض النادي.

لندن – وكاالت 

ذك����رت و���ص��ائ��ل اإع����الم ب��ري��ط��ان��ي��ة، 

نحو  �صي�صت�صيف  وميبلي  ملعب  اأن 

ن��ه��ائ��ي  ن�����ص��ف  م���ت���ف���رج، يف  األ�����ف   45

ال��ق��دم،  ل��ك��رة  اأوروب����ا  بطولة  ونهائي 

ب��ع��دم��ا ح�����ص��ل ال����ص���ت���اد ع��ل��ى اإع��ف��اء 

ح��ك��وم��ي. وك����ان ب��وري�����ض ج��ون�����ص��ون، 

اأرج��اأ  قد  الربيطاين،  ال��وزراء  رئي�ض 

خططه لرفع القيود املفرو�صة للحد 

ان��ت�����ص��ار ك���وف���ي���د-19، مل���دة �صهر  م���ن 

م��ع��ل��ال ذل���ك ب��ان��ت�����ص��ار ال�����ص��الل��ة دلتا 

من املر�ض، واأعلن اعتزامه ا�صتغالل 

عملية  وت���رة  لت�صريع  ال��ف��رتة  ه��ذه 

ال��ت��ط��ع��ي��م. واأ����ص���اف���ت ال��ت��ق��اري��ر اأن 

املباريات الثالث الكربى يف البطولة، 

�صتندرج �صمن برنامج حكومي، مينح 

م��رون��ة لإق��ام��ة ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ع��ام��ة. 

و���ص��ي��ت��ع��ني ع���ل���ى اجل����م����اه����ر، ال��ت��ي 

ت��رغ��ب يف ح�����ص��ور امل��ب��اراة ب��ال���ص��ت��اد، 

ت����ق����دمي �����ص����ه����ادة ب���ن���ت���ي���ج���ة ���ص��ل��ب��ي��ة 

تطعيم  �صهادة  حمل  اأو  لكوفيد-19، 

���ص��د ال���ف���رو����ض. وت���ن���درج م��ب��اري��ات 

اأي�����ص��ا  امل��ج��م��وع��ات  دور  اإجن���ل���رتا يف 

ال��ربن��ام��ج، ح��ي��ث ت�صمح  ���ص��م��ن ه���ذا 

 22500 ب��ح�����ص��ور  احل���ال���ي���ة  ال���ق���ي���ود 

متفرج. ويوم الأحد ا�صتهلت اإجنلرتا 

كرواتيا،  على   0-1 بالفوز  م�صوارها، 

وب����ل����غ ال����ع����دد ال���ر����ص���م���ي ل��ل��ح�����ص��ور 

18497 م�صجعا. اجلماهري 

نجم النصر متهم بالتالعب بالنتائج 

اشرف يشارك االهلي امام الترجي

حضور جماهيري كبير في نهائي اليورو 
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دبي-اخلليج

نان�سي  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ح�����س��ل��ت 

ع����ج����رم ع���ل���ى الإق������ام������ة ال���ذه���ب���ي���ة يف 

الإم�����ارات، خ���ال زي��ارت��ه��ا ل��دب��ي التي 

كافة  �ساعة لانتهاء من   72 ا�ستغرقت 

لتوثيق  ال��ط��ب��ي  وال��ك�����س��ف  الإج������راءات 

الإق���ام���ة ع��ل��ى اجل�����واز؛ ح��ي��ث توجهت 

���س��امل« يف منطقة  »���س��م��ارت  م��رك��ز  اإىل 

ال���دم،  ال�����س��ي��ت��ي ووك لإج������راء ف��ح�����ص 

وب��ع��د الن��ت��ه��اء م���ن ك��اف��ة الإج������راءات 

ال��ت��ق��ط��ت ع��ج��رم ����س���ورة ت��ذك��اري��ة مع 

»الروبوت �سامل«.

وكافة  الفح�ص  م��ن  الن��ت��ه��اء  وب��ع��د 

مقر  اإىل  ع��ج��رم  اجت��ه��ت  الإج��������راءات 

بدبي،  اجلافلية  يف  واجل��وزات  الهجرة 

ل��و���س��ع الإق���ام���ة وم���ن ب��ع��ده��ا اجت��ه��ت 

مل���رك���ز ال���ه���وي���ة يف م��ن��ط��ق��ة ال���ر����س���اء 

الهوية، ووجهت  بدبي، لإ�سدار بطاقة 

لدولة  والتقدير  والثناء  ال�سكر  عجرم 

الإمارات حكومة و�سعباً.

اإلقامة الذهبية لنانسي عجرم

االنباط-دبي

بتطوير  روڤ��ر«  لند  »جاكوار  �سركة  تقوم   

من�������وذج �����س����ي����ارة ك���ه���رب���ائ���ي���ة ب���خ���اي���ا وق����ود 

�سيارة  على  ق��ائ��م   )FCEV( ال��ه��ي��دروج��ن 

لند روڤر ديفندر اجلديدة، ومن املخطط اأن 

يبداأ اختبارها هذا العام.  

وي�����س��ك��ل من�����وذج ����س���ي���ارات خ���اي���ا ال���وق���ود 

روڤر«  »جاكوار لند  �سركة  من م�ساعي  جزءاً 

نهائي  ب�سكل  ال��ع��ادم  انبعاثات  م��ن  للتخل�ص 

يف  الكربونية  النبعاثات  وم��ن   ،2036 ع��ام  يف 

يف  وع��م��ل��ي��ات��ه��ا  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ت��وري��ده��ا  �سل�سلة 

»ت�سور  ا�سرتاتيجية  �سمن  وذل��ك   ،2039 عام 

جديد« التي اأعلنت عنها ال�سهر املا�سي.  

الكهربائية  ال��وق��ود  خايا  �سيارات  وت��وّل��د 

ال���ه���ي���دروج���ن  م����ن  ال����ط����اق����ة   )FCEV(

ل��ت�����س��غ��ي��ل حم�����ّرك ك���ه���رب���ائ���ي، وت���ت���ك���ام���ل م��ع 

بالبطارية )BEV( يف  الكهربائية  ال�سيارات 

امل�سرية نحو املركبات اخلالية من النبعاثات. 

وت���وّف���ر ���س��ي��ارات خ��اي��ا ال���وق���ود ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

الكثافة  عالية  ط��اق��ة  بالهيدروجن  العاملة 

مع اإعادة تعبئة �سريعة، وحدٍّ اأدنى من خ�سارة 

املنخف�سة،  احل���رارة  درج��ات  يف  القيادة  م��دى 

حجماً  الأك���ر  لل�سيارات  مثالية  يجعلها  م��ا 

امل��خ�����س�����س��ة ل��ل��رح��ات الأط������ول، وال�����س��ي��ارات 

احل��رارة  �سديدة  بيئات  يف  ت�سغيلها  يتم  التي 

اأو الرودة.  

ت���ق���ري���ب���اً  ت�������س���اع���ف   ،2018 ع�������ام  وم����ن����ذ 

ع����دد ����س���ي���ارات خ���اي���ا ال����وق����ود ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

ت��ع��ب��ئ��ة  زادت حم���ط���ات  ك��م��ا  ال���ط���رق���ات  ع��ل��ى 

املتوقع  ومن   .**%20 باأكرث من  الهيدروجن 

�سيارات خايا  يبلغ عدد  اأن   2030 بحلول عام 

ال��وق��ود ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ه��ي��دروج��ن 

 10،000 م��ع  �سيارة،  ماين   10 اإىل  ي�سل  م��ا 

حمطة وقود خا�سة بها حول العامل*.  

وي�����اأت�����ي م�������س���روع »ج�����اك�����وار لن�����د روڤ�����ر« 

ال��ه��ن��د���س��ي امل���ت���ط���ور ه�����ذا، وامل����ع����روف ب��ا���س��م 

»م���������س����روع زي������و�������ص«، ب���ت���م���وي���ل ج����زئ����ي م��ن 

 Advanced( امل���ت���ق���دم«  ال���دف���ع  »م���رك���ز 

امل���دع���وم   )Propulsion Centre
ح����ك����وم����ي����اً، و����س���ي���ت���ي���ح ل���ل���م���ه���ن���د����س���ن ف��ه��م��اً 

اأف�������س���ل ل��ت��ح�����س��ن جم���م���وع���ة ن���ق���ل احل���رك���ة 

والأداء  القدرات  حتقق  بحيث  الهيدروجينية، 

املتوقعن من قبل العماء، مبا يف ذلك مدى 

ب��ال��وق��ود، وق�����درات القطر  ال��ق��ي��ادة وال���ت���زود 

والقيادة على الطرقات الوعرة.  

و���س��ت��ب��داأ اخ��ت��ب��ارات من��وج دي��ف��ن��در اجلديد 

ب��خ��اي��ا ال���وق���ود ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، اخل��ال��ي��ة من 

2021 يف  ع����ام  اأواخ�������ر  ال����ع����ادم، يف  ان���ب���ع���اث���ات 

الأرق���ام  خمتلف  م��ن  للتاأكد  امل��ت��ح��دة،  اململكة 

الوعرة  الطرقات  على  القدرات  مثل  وامليزات 

الوقود.   وا�ستهاك 

وت���ع���اون���ت »ج�����اك�����وار لن�����د روڤ�������ر« ���س��م��ن 

»م���������س����روع زي�����و������ص« م�����ع ع������دد م�����ن ����س���رك���اء 

»دلتا  فيهم  مبا  العاملين،  والتطوير  الأبحاث 

 )Delta Motorsport( »موتور�سبورت

لأن��ظ��م��ة  و«م��اري��ل��ي   )AVL( اإل«  يف  و«اإي����ه 

 Marelli Automotive( ال�سيارات« 

ال��ب��ط��اري��ات  ت�����س��ن��ي��ع  و«م���رك���ز   )System
تطوير  �سبيل  يف   ،)UKBIC( الريطاين« 

واإن�ساء منوذج �سيارة خايا الوقود الكهربائية 

هذا.  

وقال رالف كاغ، رئي�ص ق�سم الهيدروجن 

وخ���اي���ا ال���وق���ود يف »ج����اك����وار لن����د روڤ�����ر«: 

�سيلعبه  ال����ذي  امل��ه��م  ل��ل��دور  م���درك���ون  »ن��ح��ن 

ن��ق��ل  ال����ه����ي����دروج����ن يف م����زي����ج جم����م����وع����ات 

اإىل  النقل،  قطاع  لكامل  امل�ستقبلية  احل��رك��ة 

حيث  بالبطارية،  الكهربائية  ال�سيارات  جانب 

ب�سكل  ال��ع��ادم  انبعاثات  م��ن  خالياً  ح��ًا  ي��وّف��ر 

ال��ت��ي تتمتع بها  ل��ل��ق��درات والإم��ك��ان��ات  خ��ا���ص 

امل�ستوى.  روڤر‘عاملية  لن��د  ‘جاكوار  �سيارات 

‘م�سروع  �سركائنا يف  به مع  قمنا  الذي  العمل 

اإىل  للتحّول  م�سريتنا  يف  �سي�ساعدنا  زيو�ص‘ 

عام  يف  الكربونية  النبعاثات  عدمية  �سركات 

املقبل من  لتقدمي اجليل  ن�ستعد  2039، حيث 

�سياراتنا اخلالية من انبعاثات العادم.  

»جاكوار الند روڤر« تطّور نموذجًا من ديفندر يعمل بخاليا 
وقود الهيدروجين 

الهواء اليوم حامض
الى الحبيب نصر  

بهدوء

وكاحلة  ماحلة  ال�سياء  كل   ، احلياة  طعم  الدمع  يكون   ، امل��وت  ح�سرة  يف 

مثل  �سحكة   ، قيافتك  بكامل  كعادتك   ، ال��ت��اب��وت  يف  املبت�سم  وجهك  �سوى   ،

وكاأنه   ، اليوم  كاأنه   ، ال�سعر  �سواد  بقايا  من  بال�سكني  مو�سحة  الفجر  انباج 

التي   ، اأح��ب��ب��ت  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  م�����س��اء  ع��ل��ى  �سبح  قبلة  جم��رد   ، امل��ا���س��ي��ة  ال�سنة 

كنت  التي  املدينة  هي  فهذه   ،  « دي��اُر  الدياُر  ول  اأن��ت  اأن��ت  ل   « بقولها  ودعتك 

على  وتغفو   ، ال��وط��ن��ي  توقيتها  على  من�سبط  م��وع��د  على  وف��ج��ره��ا  ت�سحو 

كنت   ، للبحر  ظهرك  وادرت  و�سكنتها  ترابها  عرت   ، كعا�سق  �سعرها  و�سائد 

 ، الغلى  �سدفتك  عمان  من  فجعلت   ، يافا  بحر  على  ال�سدفات  جتمع  طفا 

. بوداعة  لتنام  ترابها  فح�سنك 

مل���اذا مل   ، ال��وج��ع  م��ن  ���س��ن��وات  ولكنها   ، رح��ي��ل��ك  ع��ل��ى  ال�سنن  ع��دد  ه��ي   1٤

قهوة  مع  عجل  على  تناولناه  حديثا  معك  ك��م��ل 
ُ
اأ كي   ، انتظرين  للموت  تُقل 

القيلولة بعد ال�سبح ، كنت متتلك من احلديث العذب ما ي�سفع لك ا�ستمهال 

يتاأنى  كي  للوقت  مقنعة  �سحكتك  وجلجلة   ، احل��وار  يكتمل  كي  برهة  امل��وت 

ن��رى  ك��ي  قليا  وت��ري��ث  لا�ستعجال  داع���ي  ف��ا  داخ��ل��ك  يف  ويقينك   ، عليك 

جمال املوت �سوية ، فت�سحك منه وتفّر اىل احلياة ، او اىل بقية كتاب و�سعت 

، او  بن دفتيه م�سطرة كي ل تن�سحب ال�سفحات كما تن�سحب وريقات احلياة 

، فمثلك ي�ستحق  انتظرت كي متنحنا بع�ص وقت ملزيد من احلزن عليك  كنت 

البكاء . مزيدا من 

اأنفت  لكنك   ، ج�سورا  احلياة  خا�ص  فمثلك   ، ب�سهولة  ا�ست�سلمت  اأظنك  ل 

، تعجن جتربة  اأم���رك ومت�����س��ي  ، حت�سم  ت��ف��او���ص  ل  ف��اأن��ت   ، امل���وت  م��ف��او���س��ة 

ال�سنن ول ترتكها تختمر قليا ، تخبزها يف �سعلة احلياة ، وتاأكل خبزك با 

تردد ، فاأنت دوما على عجلة من قلبك واأمرك ، فكل اليام اأمر ، وليتك تركت 

واأظنك   ، لك  نرويها  كي  ننتظرك  كثري من حكايا  تركت  كما  وقت  قليا من 

وان   ، م�ستقيمة  غري  بزاوية  مكتبك  اىل  املف�سي  ال�سارع  ينحرف  ان  تقبل  مل 

جل�سر  فكيف   ، املحبة  القلوبة  دروب  بن  الوا�سل  اجل�سر  فاأنت   ، ج�سر  يعلوه 

تاألفه وتاأنفه ب�سالة روحك . ، وان تلتف بدوران مل  ان يعتلي قمة قلبك 

ب�سرت  التي   ، الفل�سطينية  الر�سالة  اتباع  من  واح��دا   ، احببت  كما  رحلت 

يف  املتج�سدة  ا�سعاعاتها  نحو  مندفعا  رحلت   ، احل��ق  وات��ب��اع  واملحبة  باخلري 

رج���ل ع��ظ��ي��م ، ت��ع��ب��ق يف روح���ه روح��ان��ي��ة ال��ع��ق��ي��دة ال�����س��م��اوي��ة وت��ت��م��ل��ك��ه روح��ا 

لكن   ، الب��دي  اخل��ل��ود  وف��ردو���ص  امل��دى  اىل  رحيلك  اكتمل  لقد  نعم   ، وعقا 

روؤياك باقية ، فاملوت ل يوجع املوتى بل يوجع الحياء ، ووجعنا باٍق ما بقيت 

ذكراك ، وملوحة الدمعة ما زالت يف احللق ، لكن العزاء انك يف براري الرب 

. البدي  الفردو�ص  ال�سا�سعة ويف 

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

دبي-اخلليج

اأع���ل���ن���ت جم���م���وع���ة ط������ريان الإم�����������ارات ام�����ص 

 22.1 بقيمة  ���س��ن��وي��ة  خ�����س��ائ��ر  ت�سجيل  ال��ث��اث��اء، 

امل��ال��ي��ة  بال�سنة  دولر(  م��ل��ي��ارات   6( دره���م  م��ل��ي��ار 

يف  املا�سي،  اآذار  م��ار���ص/  يف  املنتهية   2021  /2020

اأول خ�سائر �سنوية منذ 30 عاما.

يف  دب���ي(،  مقرها  )حكومية،  املجموعة  وق��ال��ت 

تراجع  ب�سبب  ج��اءت  ال�سنوية  اخل�سائر  اإن  ب��ي��ان، 

الرحات  على  القيود  تاأثري  عن  الناجم  العائدات 

وال�سفر نتيجة جلائحة »كوفيد-19«.

وك��ان��ت امل��ج��م��وع��ة ح��ق��ق��ت اأرب���اح���ا ب��ق��ي��م��ة 1.7 

ال�سابق  العام  يف  دولر(  مليون   ٤56( دره��م  مليار 

املنتهي بتاريخ 31 مار�ص 2020.

ومن اإجمايل اخل�سائر يف ال�سنة املالية املا�سية، 

ب��ل��غ��ت خ�����س��ائ��ر ���س��رك��ة ط����ريان الإم�������ارات، اإح���دى 

�سركات املجموعة، نحو 5.5 مليارات دولر.

املجموعة  عائدات  انخف�ست  البيانات،  وبح�سب 

66 باملئة خال العام الأخري اإىل 35.6 مليار درهم 

)9.7 مليارات دولر(.

واأ�سارت اإىل تاأثريات �سعف الطلب الناجم عن 

خمتلف قيود ال�سفر والأعمال ذات ال�سلة يف جميع 

للمجموعة،  الرئي�سة  والأ���س��واق  الأع��م��ال  اأق�����س��ام 

اجلائحة. ب�سبب 

الإم���ارات،  ط��ريان  جمموعة  اجلائحة،  ودفعت 

ال��ق��وى  اإج���م���ايل  لينخف�ص  ع��ام��ل��ن  ت�����س��ري��ح  اإىل 

األ��ف   75.1٤ اإىل  ب��امل��ئ��ة   31 امل��ج��م��وع��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 

موظف، ميثلون اأكرث من 160 جن�سية.

ول���ل���ت���ك���ي���ف م����ع ت����داع����ي����ات اجل����ائ����ح����ة، ذك����رت 

مليارات   7.7 بقيمة  وف��رة  حققت  اأن��ه��ا  املجموعة 

درهم )2.09 مليار دولر( من وراء مبادرات خف�ص 

الهيكلة. واإعادة  التكاليف 

وجمموعة »طريان الإمارات«، اململوكة بالكامل 

حلكومة دبي، وتتخذ من مطار دبي الدويل مقرا 

لها، وقبل اجلائحة كانت تقدم خدماتها اإىل اأكرث 

من 156 وجهة حول العامل، يف 8٤ دولة.

وي���ع���د »ال����ط����ريان ال���ع���امل���ي« اأك�����رث ال��ق��ط��اع��ات 

اإىل  يعود  اأن  املتوقع  ومن  كورونا،  بتداعيات  تاأثرا 

م�ستويات ما قبل اجلائحة يف 202٤.

وت��وق��ع الحت���اد ال���دويل للنقل اجل��وي »اإي��ات��ا«، 

خ�سارة  �سايف  العاملية  الطريان  �سناعة  ت�سجل  اأن 

من  ب��اأف�����س��ل   ،2021 يف  دولر  م��ل��ي��ار   ٤7.7 بقيمة 

مليار   126.٤ البالغة   2020 يف  امل�سجلة  امل�ستويات 

دولر و�سط ا�ستمرار تداعيات اجلائحة.

مجموعة طيران اإلمارات تخسر 6 مليارات دوالر بالسنة الماضية

اكتشاف 36 »مجرة قزمة« 
ظهرت في نفس الوقت

حليب األم المصابة يحمل سالحًا ضد 
كورونا.. دراسة توضح

اخلليج-وكاالت

روجت��رز  جامعة  م��ن  ب��اح��ث��ون،  اكت�سف 

الأم��ري��ك��ي��ة، 36 جم���رة ق��زم��ة ظ��ه��رت يف 

الكت�ساف حتدياً  وقت واحد، ويعتر هذا 

للنظرية احلالية حول كيفية منو املجرات 

وقربها من بع�سها، مبا يعزز فهم العلماء 

للكون.

عند  ي���ول���د  ال��ن��ج��م  اأن  ال�����س��ائ��ع  وم����ن 

اأن  اأو ت��ف��اع��ل��ه��ا، ومي��ك��ن  امل���ج���رات  ت�����س��ادم 

جديدة  جنوم  تكوين  عن  املجرات  تتوقف 

يكون  ال���ذي  ال��ه��ي��دروج��ن«  »غ���از  فقد  اإذا 

ال��ن��ج��وم، وت��ع��ت��ر امل���ج���رات ال��ق��زم��ة اأك��رث 

ال��ك��ون ولكنها  يف  ���س��ي��وع��اً  امل��ج��رات  اأن����واع 

الأقل �سخامة، وهي ح�سا�سة ب�سكل خا�ص 

املحيطة. بيئتها  لتاأثريات 

اأول�����س��ن، م��ن ق�سم  وق��ال��ت د. ���س��ارل��وت 

الفيزياء وعلم الفلك يف اجلامعة واملوؤلفة 

ه���ذه  اأن  »ي���ب���دو  ل���ل���درا����س���ة:  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

يف  النطاق  وا�سع  لتغري  ت�ستجيب  املجرات 

بيئتها«.

تل�سكوب  »و�سيح�سم  اأول�سن:  واأ���س��اف 

اإطاقه  املقرر  الف�سائي،  وي��ب«  »جيم�ص 

اأكتوبر/ت�سرين  يف  »نا�سا«  وكالة  قبل  من 

اجلديدة  البيانات  ت�سجيل  املقبل،  الأول 

حول طفرة املواليد من املجرات، والنجوم 

البعيدة عن جمرة درب التبانة«.

اأ���س��ت��اذ بق�سم  اإي��ري��ك ج���اواي���زر،  وق���ال 

اأن��ه  وج��دن��ا  باجلامعة:  والفلك  الفيزياء 

ل��ي�����ص م���ن امل��ه��م اإذا ك��ان��ت ه���ذه امل��ج��رات 

ب�����داأت يف  ف��ق��د  اأم ل،  ل��ب��ع�����س��ه��ا  جم�����اورة 

لو  كما  ال��وق��ت،  نف�ص  يف  جنومها  تكوين 

بع�سها من  ع��ل��ى  اأث����رت  ق��د  اأن��ه��ا ج��م��ي��ع��اً 

الجتماعية«  »ال�سبكات  ي�سبه  م��ا  خ��ال 

خارج املجرة.

مدى  اأي  اإىل  بعد  يت�سح  مل  واأ���س��اف: 

حت��ت��اج من��اذج��ن��ا احل��ال��ي��ة ل��ن��م��و امل��ج��رات 

ل  النتيجة  كانت  اإذا  امل��ف��اج��اأة،  ه��ذه  لفهم 

احل��ايل  اإط����ار فهمنا  ت��ف�����س��ريه��ا يف  مي��ك��ن 

ل��ع��ل��م ال��ك��ون��ي��ات، ف�����س��ي��ك��ون ل��ذل��ك ت��اأث��ري 

كبري على فهم الكون، ويجب على العلماء 

تف�سري هذه الظاهرة.

العربية-وكاالت

العديدة  منافعه  ح��ول  جديد  تطور  يف 

درا���س��ة  اأثبتت  �سابقا،  ال��ع��امل  اأثبتها  ال��ت��ي 

حديثة اأن حليب الأمهات امل�سابات بكورونا 

ل يحمل اآثار الفريو�ص على الإطاق، بل 

على العك�ص قد ينقل الأج�سام امل�سادة.

الأبحاث  هيئة  اأجرتها  لدرا�سة  فوفًقا 

حليب  اأن  ت��ب��ن  احل��ك��وم��ي��ة  الإ����س���ب���ان���ي���ة 

الأم��ه��ات امل�����س��اب��ات ب��ك��وف��ي��د-19 ل يحمل 

اآث������ارا ل��ل��ف��ريو���ص، ل��ك��ن��ه يف امل��ق��اب��ل ن��اق��ل 

ل���اأج�������س���ام امل���������س����ادة، واأو������س�����ت ب��ال��ت��ايل 

بالر�ساعة الطبيعية حتى يف حال الإ�سابة.

كما بّينت تلك الدرا�سة التي اأجريت �سمن 

العلمي  للبحث  الأع��ل��ى  املجل�ص  م��ن  م��ب��ادرة 

واأحد امل�ست�سفيات اجلامعية يف فالن�سيا واأُطلق 

عليها عنوان »ميلك كورونا«، اأن اأياً من عينات 

حليب الثدي التي اأخ�سعت للتحليل مل حتتِو 

لفريو�ص  الريبي  ال��ن��ووي  احلم�ص  اآث��ار  على 

كورونا، على ما اأو�سحت الباحثة ماريا كارمن 

كولدو امل�سوؤولة عن امل�سروع.

ناقل للأج�ضام امل�ضادة

اإىل ذلك، ثبت بح�سب ما نقلت »فران�ص 

على  حت��ت��وي  امل��ذك��ورة  العينات  اأن  ب��ر���ص« 

الأم  ج�سم  اأف��رزه��ا  التي  امل�سادة  الأج�سام 

اأداة  ه��و  ال��ث��دي  اأن حليب  اإىل  ي�سري  »مم��ا 

ناقلة لاأج�سام امل�سادة«.

ك��م��ا اأظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج وج�����ود اأج�����س��ام 

 75 ل�������دى  ال�����ث�����دي  م���������س����ادة يف ح���ل���ي���ب 

ام������راأة ت��ل��ق��ن ل��ق��اح��ات ف���اي���زر وم��ودي��رن��ا 

ال��ع��ي��ن��ات  اأن ك���ل  وا���س��رتازي��ن��ي��ك��ا، وت���ب���ن 

اأج�����س��ام م�����س��ادة مب�ستويات  ع��ل��ى  حت��ت��وي 

تتفاوت تبعاً للقاح.

حليب  اأن  ال���درا����س���ة  اأظ����ه����رت  ك���ذل���ك 

واحدة  لقاح  جرعة  تلقن  اللواتي  الن�ساء 

الن�ساء  وحليب  بالفريو�ص  الإ���س��اب��ة  بعد 

اأن  دون  م��ن  ل��ق��اح  تلقن جرعتي  ال��ل��وات��ي 

ي�سنب بكوفيد يحتوي على امل�ستوى نف�سه 

من الأج�سام امل�سادة.

مارتينيز  �سي�سيليا  ����س���ددت  ب���دوره���ا، 

كو�ستا من ق�سم طب الأطفال يف م�ست�سفى 

تلك  اأن  ع��ل��ى  ف��ال��ن�����س��ي��ا«  دي  »ك��ل��ي��ن��ي��ك��و 

بالر�ساعة  التو�سية  »اأهمية  توؤكد  النتائج 

احل��الت  ك��ل  يف  منهجي  ب�سكل  الطبيعية 

اأو  قليلة  ع���وار����ص  الأم  ل���دى  ت��ك��ون  ال��ت��ي 

معدومة كلياً«.


