
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع 
مبادرات ملكية في البلقاء

8 وفيات و 406 إصابات جديدة 
بفيروس كورونا

 االنباط-برتا

اف����ت����ت����ح رئ����ي���������س ال�������دي�������وان امل���ل���ك���ي 

ال��ه��ا���س��م��ي ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، 

رئ��ي�����س جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ م��ب��ادرات 

ال�سبت، ع���دداً من  ام�����س  امل��ل��ك،  ج��ال��ة 

حمافظة  يف  امللكية  امل��ب��ادرات  م�ساريع 

امللك  لتوجيهات جالة  البلقاء، تنفيذاً 

امليدانية  زياراته  خال  الثاين  عبداهلل 

ووجهاء  اأبناء  مع  التوا�سلية  ولقاءاته 

املحافظة.

واف��ت��ت��ح ال��ع��ي�����س��وي، ب��ح�����س��ور وزي���ر 

الأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة والإ����س���ك���ان امل��ه��ن��د���س 

املهند�س  ال�سباب  الك�سبي، ووزير  يحيى 

ال��ن��اب��ل�����س��ي، ملعب ك��رة  ���س��ام��ة  حم��م��د 

دير  ل��واء  الريا�سي يف  داميا  ن��ادي  قدم 

يف  العار�سة  �سباب  مركز  وملعب  ع��ا، 

�سباب  م��رك��ز  وملعب  �سيحان،  منطقة 

يرقا يف ق�سبة ال�سلط.

وي��ح��ظ��ى ال�����س��ب��اب ب���رع���اي���ة ج��ال��ة 

با�ستمرار  جالته  ي��وّج��ه  حيث  امل��ل��ك، 

ب��ت��ق��دمي خم��ت��ل��ف اأ����س���ك���ال ال���دع���م لهم 

واإبداعاتهم،  طاقاتهم  من  وال�ستفادة 

تنمية  عرب  ال�سبابي  بالعمل  والنهو�س 

قدراتهم.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان

ال�سبت،  ام�س  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

اإ���س��اب��ات  و406  وف���ي���ات   8 ت�سجيل  ع���ن 

ج���دي���دة ب��ف��رو���س ك���ورون���ا يف امل��م��ل��ك��ة، 

لرتفع العدد الإجمايل اىل 9826 وفاة 

و756354 اإ�سابة.

امل��وج��ز اليومي  ال�����وزارة يف  واأ����س���ارت 

اإىل  اململكة،  يف  »كوفيد-19«  لإح�سائية 

و�سل  حالّياً  الن�سطة  احل���الت  ع��دد  اأن 

ال��ت��ي  احل�����الت  وع����دد  ح��ال��ة   7035 اإىل 

اأدخلت، ام�س، اإىل امل�ست�سفيات 56 حالة، 

ف��ي��م��ا غ�����ادرت 34 ح���ال���ة، ل��ي�����س��ل ال��ع��دد 

تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة  للحالت  الإجمايل 

العاج يف امل�ست�سفيات اإىل 501 حالة.

اإ�سغال  ن�سبة  اأن  الإح�سائية  وبينت 

اأ����س���ّرة ال��ع��زل يف اإق��ل��ي��م ال�����س��م��ال بلغت 

العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ون�سبة  ب��امل��ئ��ة،   9

ب��ل��غ��ت ن�سبة  ف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة،   17 احل��ث��ي��ث��ة 

 8 ال�سطناعي  التنّف�س  اأج��ه��زة  اإ�سغال 

باملئة.

ويف اإقليم الو�سط، بلغت ن�سبة اإ�سغال 

اإ�سغال  ون�سبة  ب��امل��ئ��ة،   14 ال��ع��زل  اأ���س��ّرة 

بينما  باملئة،   25 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة 

ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة اإ����س���غ���ال اأج���ه���زة ال��ت��ن��ّف�����س 

ال�سطناعي 7 باملئة.

التفا�صيل �ص »3«

صيف اردني الهب وعالقة مشدودة بين دوائر صنع القرار

فرق التفجير تضع االلغام في حضن الحكومة اسبوعيًا

الخصاونة ينتظر المؤشرات االيجابية لتعديل واسع 

الحسم بعدعودة الملك من واشنطن

الأحد   30  ذو القعدة   1442 هـ  - املوافق   11  متوز  2021 م - العدد  5749    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

قليا  ال��ف��وق��ا  حم�سة  اأه���ايل  ي��ه��داأ  مل 

الع�سكرية  الحتال  اآليات  باغتتهم  حتى 

وج���راف���ات���ه ل��ت��ن��ف��ذ جم����زرة ه����دم ج��دي��دة 

ال��ب��دوي��ة وط���ردت  امل�����س��ارب  ط��ال��ت جميع 

ج��م��ي��ع ال��ق��اط��ن��ن ف��ي��ه��ا م��ه��ددة اإي���اه���م يف 

حال العودة مرة اأخرى لبناء منازلهم

فيها  يتم  التي  ال�ساد�سة  امل��رة  هذه  تعد 

12 خ��ي��م��ة  ه����دم ح��م�����س��ة، ح���ي���ث ط���ال���ت 

حظائر  و4  ل��اأغ��ن��ام،  خ��ي��ام  و3  ���س��ك��ن��ي��ة، 

ما�سية

يقول املواطن يا�سر اأبو كبا�س ملرا�سلنا: 

بالهدم، بل �سادروا كل ما هدم  مل يكتفوا 

ي�ستفيد  ل  وخيام حتى  برك�سات  بقايا  من 

م��ن��ه��ا الأه����ايل يف اإع����ادة ب��ن��اء م�����س��ارب��ه��م، 

با  العراء  يف  اأنف�سهم  اجلميع  وجد  حيث 

ماأوى

���س��اب��ط  اأنَّ  اإىل  ك���ب���ا����س  اأب�������و  ي�������س���ر 

الحتال حذرهم باأنهم �سيتلقون عقوبات 

ق��ا���س��ي��ة ه���ذه امل����رة يف ح���ال اإع������ادة ال��ب��ن��اء 

واملكوث يف املنطقة

����س���ل���وك الح�����ت�����ال غ���ري���ًب���ا،  ُي����ع����دُّ  ل 

اإذا  م�ستهجن  حم�سة  هدم  على  واإ���س��راره 

م��ا ع��رف��ن��ا خم��ط��ط الح��ت��ال وم���ا يعنيه 

للم�ستوطنن،  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ح��م�����س��ة  ت��ف��ري��غ 

وفق اأبو كبا�س

كبا�س  اأب��و  وف��ق  حم�سة  يف  امل�سهد  ك��ان 

النتقام  منه  ا�ستم  اإذ  خمتلفا،  امل��رة  ه��ذه 

الأ�سد والتعامل مبنتهى الوقاحة.

التفا�صيل �ص »9«

حمصة من جديد.. هدم متكرر وعين االحتالل على سهل البقيعة
االحتالل يحول أجساد المتظاهرين 
في بيتا لحقل رماية للرصاص المتفجر

االنباط-وكاالت

ي�����س��ت��خ��دم ج���ي�������س الح�����ت�����ال يف ق��م��ع 

للبوؤرة  املناه�سة  والفعاليات  التظاهرات 

بلدة  جنوب  �سبيح  جبل  على  ال�ستيطانية 

الر�سا�س  م��ن  اأن��واع��اً  نابل�س،  جنوب  بيتا 

امل��ت��ف��ج��ر ال�����ذي ي�����س��ب��ب م�����س��اك��ل ���س��ح��ي��ة 

الأحيان،  بع�س  يف  دائمة  واإعاقات  خطرة 

تتعامل  فل�سطينية  طبية  جهات  توؤكد  كما 

مع الإ�سابات التي ت�سقط خال املواجهات

وقال الهال الأحمر اإن جنود الحتال 

امل��ت��ظ��اه��ري��ن ر�سا�س  ق��م��ع  ا���س��ت��خ��دم��وا يف 

»ال��ت��وت��و« و«ال���دم���دم«، واأدى لإ���س��اب��ة عدد 

م���ن ال�����س��ب��ان ب���اإ����س���اب���ات خ���ط���رة ب��ع��د اأن 

اأج�سادهم ال�سظايا  اخرتقت 

واأ����س���ار يف ح��دي��ث م���ع »���س��ب��ك��ة ق��د���س«، 

اإىل اإ���س��اب��ة اأح����د امل��ت��ظ��اه��ري��ن ب��ك�����س��ور يف 

منطقة  ال�سظايا  اخ��رتق��ت  اأن  بعد  احللق 

»التوتو«  ر�سا�س  اأدى  اأم�����س،  وي��وم  ال��ف��م، 

و«الدمدم« لإ�سابات بن ال�سبان

واأو����س���ح اأن ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ر���س��ا���س 

ي�����وؤدي اإىل ت��ف��ج��ر ال�����س��راي��ن وت��ق��ط��ع يف 

الأوردة يف املنطقة من اجل�سد التي ي�ساب 

ب��ه��ا اجل���ري���ح، ك��م��ا اأن ���س��ظ��اي��ا ال��ر���س��ا���س 

ت�سبب م�ساكل خطرة داخل الأج�ساد

ع��ل��ى خلق  ي��ع��م��ل  الح���ت���ال  اأن  واأك������د 

اإع���اق���ات دائ��م��ة ل���دى اجل��رح��ى م��ن خ��ال 

ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى امل���ن���اط���ق ال�����س��ف��ل��ي��ة، م��ث��ل 

الأقدام والركبة، الأمر الذي يرتك عجزاً 

بن�سب خمتلفة لدى امل�سابن

التفا�صيل �ص »10«

االنباط-عمان

ق�����ام وزي������ر ال�����س��ح��ة ال���دك���ت���ور ف���را����س 

لثاثة  مفاجئة  ب���زي���ارات  ام�����س  ال���ه���واري 

م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ح��ك��وم��ي��ة. و���س��م��ل��ت ال���زي���ارة 

وم�ست�سفى  م���ادب���ا،  يف  ال��ن��دمي  م�ست�سفى 

وم�ست�سفى  �سحاب،  يف  التوتنجي  د.جميل 

الأمر في�سل يف الر�سيفة.

ووفقا مل�سادر الوزارة فلم يكن احد على 

والتي  الوزير  بها  قام  التي  بالزيارات  علم 

رافقه فيها مدير مكتبه م.خالد بدوان.

واوع�����ز ال���وزي���ر يف م�����س��ت�����س��ف��ى ال��ن��دمي 

ب��������زي��������ادة ع���������دد ال���������ك���������وادر ال���ت���م���ري�������س 

والخ��ت�����س��ا���س��ات ال��ط��ب��ي��ة وع��م��ل ���س��ي��ان��ة 

لاأبنية. عامة 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

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

ال�سنوي،  اجتماعه  خال  الأ�سرة،  ل�سوؤون 

وا�سرتاتيجية  املا�سي،  العام  اإجنازاته  اأبرز 

امل�ستقبلية وم�ساريعه  عمله، وخططه 

واأّك�������د امل��ج��ل�����س، يف ب���ي���ان ����س���در ام�����س 

20 عاما على  الذي يحتفل مبرور  ال�سبت، 

الثانية  املرحلة  ا�ستكمال  اأهمية  تاأ�سي�سه، 

من عملية الربط التلفزيوين املغلق لإدارة 

اإدارة  ب���ن  ال���رب���ط  مت  اأن  ب��ع��د  الأح�������داث 

واملحاكم  العامة  والنيابة  الأ���س��رة  حماية 

املخت�سة، ل�سماع اإفادات ال�سحايا وال�سهود 

من الأطفال والأحداث

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-برتا

  قال روؤ�ساء جمعيات �سياحية، اإن برنامج 

امل��دع��وم  ال��داخ��ل��ي��ة  لل�سياحة  ج��ن��ة«  »اأردن���ن���ا 

تن�سيط  وهيئة  والآث���ار  ال�سياحة  وزارة  من 

ال�����س��ي��اح��ة، ي��ع��د مب��ث��اب��ة ط��وق ال��ن��ج��اَة ال��ذي 

اأنقذ القطاع ال�سياحي من الغرق باخل�سائر، 

و���س��اع��د يف ال��و���س��ول اىل ب��ر الأم�����ان حلن 

قدوم ال�سياحة الأجنبية من اخلارج.

لوكالة  �سحفية  ت�����س��ري��ح��ات  يف  واك����دوا 

الأن���ب���اء الأردن����ي����ة )ب�����رتا(، ان ال���ه���دف من 

ال���ربن���ام���ج ال�����ذي ي���اأت���ي ب���ظ���روف ���س��ي��اح��ي��ة 

���س��ع��ب��ة ع���ان���ى م��ن��ه��ا ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ة، ه��و 

واإنعا�س  الداخلية،  ال�سياحة  حركة  تن�سيط 

. ال�سياحية  القطاعات 

التفا�صيل �ص »6«

تعزيز رمزية جاللة الملك ودالالتها مبادرة تطلق مسارها االول حوارات عماننشأت على حب الجيش والوطن وأول من أسس فصيل للحرس الخاص

العناني : الملك عبداهلل الثاني تجتمع فيه ثالثة منال الحماد.. نموذج للفتاة العسكرية االردنية 
رموز تعزز شرعيته الدينية االأنباط - فرح الزبن

التحقت  اأردن��ي��ة  ن�سمية  احل��م��اد..  م��ن��ال 

ب���ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة وك����ان����ت م���ث���ال ل��ل��ع��م��ل 

بامتياز. والوطني  الع�سكري 

اأ�����س����رة ج��م��ي��ع��ه��ا يف اجل��ي�����س  ن�������س���اأت يف 

والوطن  اجلي�س  ح��ب  على  عينيها  وفتحت 

، اأن���ه���ت درا���س��ت��ه��ا م���ن ال��ث��ق��اف��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة 

و�ساركت يف تلك الفرتة بجائزة �سمو الأمر 

امليدان  على  فتعودت  احل�سن  و�سابلة  ح�سن 

وحب  وطموح  �سغف  لديها  وك��ان  والتدريب 

التميز وكانت ل ترى نف�سها اإل يف ال�سفوف 

الأوىل.

�سيئا خمتلفا متاما عن  تخرجت ودر�ست 

مبتطلبات  ي�سمى  م��ا  ب�سبب  ل��ه  ت��ط��م��ح  م��ا 

الأكرث  “IT« هو  ال  كان  العمل حيث  �سوق 

طلبا من بن التخ�س�سات .

بداأ امل�سوار حينما طرحت الأمرة عائ�سة 

بن  امللك احل�سن  والدها  بنت احل�سن على 

الأوىل  النواة  وج��ود  فكرة  اهلل  ط��ال رحمه 

م��ن ال��ف��ت��ي��ات يف ال�����س��رط��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة التي 

الع�سكري  وال��رب��ط  بال�سبط  ب��دوره��ا  تقوم 

ع��ل��ى امل��ج��ن��دي��ن م��ن ال��ذك��ور والإن�����اث حيث 

م��ن يقوموا  ه��م  ال��ذك��ور  م��ن  املجندين  ك��ان 

بال�سبط والربط على املجندات الأمر الذي 

كان يولد بع�س احل�سا�سية يف التعامل وعدم 

املراعاة . يف عام 1996 مت اختيار اأول 18 فتاة 

اأن خ�سعن  الع�سكرية بعد  ال�سرطة  كنواة يف 

الطبية. للفحو�سات 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

امل�ستقبل  حل���وارات  عمان  جماعة  نظمت 

الأول  امل�سار  �سمن  احل��واري��ة  ندواتها  اأوىل 

م���ن م����ب����ادرة ت��ع��زي��ز رم���زي���ة ج���ال���ة امل��ل��ك 

ودللتها  الرمزية   « بعنوان  الثاين  عبداهلل 

ودورها يف حياة ال�سعوب والأمم«.

ي�سعى  م�����س��ارات  ع���دة  امل���ب���ادرة  وتت�سمن 

اإب��راز جانب من جوانب جهود  اإىل  كل منها 

الأردنين  الأردن وخدمة  جالته يف حماية 

واأهم الإجنازات التي جرت يف عهد جالته.

املركز  يف  اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  وا�ستملت 

ال��ث��ق��ايف امل��ل��ك��ي، ام�����س ال�����س��ب��ت، ع��ل��ى ث��اث 

ال��رم��زي��ة  الأوىل  ال���ورق���ة  ن��اق�����س��ت  اأوراق، 

حياة  يف  ال��رم��ز  ودور  واأ���س�����س��ه��ا  وم��ف��ه��وم��ه��ا 

الأمم وال�سعوب، فيما حملت الورقة الثانية 

ع��ن��وان ال��رم��زي��ة ال��دي��ن��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة لآل 

ها�سم، يف حن حملت الورقة الأخرة عنوان 

الرمزية الد�ستورية جلالة امللك.

وق�����ال رئ���ي�������س ج���م���اع���ة ع���م���ان حل�����وارات 

الندوة:  افتتاح  خ��ال  التل،  ب��ال  امل�ستقبل 

اإن ال��ع��اق��ة ب��ن ج��ال��ت��ه والأردن���ي���ن رك��ن 

اأ�سا�س .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط – عمر كالب 

ل ي��خ��ف��ى ع��ل��ى اي م��اح��ظ ���س��ي��ا���س��ي حجم 

ال��ت��ن��اب��ز ب��ن احل��ك��وم��ة ودوائ����ر �سنع الع��ت��ق��اد 

اخل�ساونة  ك�سف  ان  بعد  ال��دول��ة،  يف  العميقة 

العودة  ت�ستهدف  �سيا�سية،  توجهات  �سل�سلة  عن 

رغم  وال��ت��ح��دي��ث  التنمية  اىل  ال��دول��ة  ب��ق��اط��رة 

ه�سا�سة الفريق الوزاري، الذي يبدو انه خا�سة 

ال���ق���رار، وتقييم  ب��ن دوائ����ر �سنع  ت��واف��ق ه�����س 

مع  ال�سيا�سية  عاقاته  لبع�س  للرئي�س  خاطئ 

حياته  جل  ام�سى  التي  اخلارجية  وزارة  ك��وادر 

اربع تعديات وزارية  اروقتها، بدليل اجراء  يف 

للحياة  مراقب  يقول  كما  ق�سرة،  فرتة  خال 

احلكومية.

النفوذ  م��راك��ز  ترتيب  اع���ادة  حم��اول��ت��ه  منذ 

ق��ب��ل��ه��ا،  ول���ي�������س  احل����ك����وم����ة  خ���ل���ف  الردن  يف 

تنا�سل  كما  متنا�سلة  ازم��ات  يواجه  واخل�ساونة 

الران������ب، ف���ا ي��ك��اد مي�����س��ي ا���س��ب��وع دون ازم���ة 

ل��ف��رتات  ن��ائ��م��ا  ا���س��ت��ع��ال ح��ري��ق �سيا�سي ظ��ل  او 

ط��وي��ل��ة، ف��ح��ج��م ال��ع��ام��ات امل��ف��زع يف ام��ت��ح��ان 

ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ال�����س��اب��ق بحجة ال��ت�����س��اه��ل يف 

ال��واح��دة  ال����دورة  الم��ت��ح��ان لث��ب��ات م�سروعية 

الن��ق��اب عليه  ُب��ع��د، مت  ع��ن  التعليم  وجن��اع��ة 

منهم،  والنتقام  الطلبة  انهاك  بحجة  م��وؤخ��را 

يف  متخ�س�سون  الفيزيائين،  معظم  ك��ان  ف���اإذا 

جمالن متكاملن، الفيزياء النظرية والفيزياء 

ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة، ف����اإن الردن���ي���ن ادخ���ل���وا مفهوما 

ج���دي���دا ل��ع��ل��م ال���ف���ي���زي���اء، خ��ا���س��ت��ه ال��ف��ي��زي��اء 

طبعا  لي�س  الفيزيائي،  التنظر  او  التنظرية 

على قاعدة الفيزقا الغريقية بل بو�سفة اردنية 

خال�سة جتمع بن القطب ال�سالب واملوجب يف 

يبق  فلم  ال��ت��ن��اف��ر،  م��ن  خ�سية  دون  ال��وق��ت  ذات 

بيت اردين او حائط افرتا�سي، مل يقدم راأيا يف 

امتحان الفيزياء لطلبة الثانوية العامة،.

التفا�صيل �ص »3«

بحث السير بإقرار مسودة صندوق 
يدعم كبار السن

زيارات مفاجئة لوزير الصحة لثالثة 
مستشفيات حكومية

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ 
القطاع السياحي من الخسائر
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لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد  11 / 7 / 2021 

العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء

لجنة متابعة أداء المناطق التنموية تطلع على احتياجات االستثمار الحسن الصناعية وإربد التنموية

مهرجان المسرح الحر يعلن عن فعالياته

مفتي المملكة: الثالثاء 20 تموز 
أول أيام عيد األضحى المبارك

محافظ الكرك يؤكد اهمية استمرار 
االلتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

زيارات مفاجئة لوزير الصحة لثالثة 
حكومية مستشفيات 

 االنباط-برتا

يو�سف  الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  افتتح 

ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، رئ��ي�����س جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة تنفيذ 

م��ب��ادرات ج��ال��ة امل��ل��ك، ام�����س ال�سبت، ع����دداً من 

البلقاء،  حم��اف��ظ��ة  يف  امللكية  امل���ب���ادرات  م�����س��اري��ع 

الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  لتوجيهات  تنفيذاً 

مع  التوا�سلية  ولقاءاته  امليدانية  زي��ارات��ه  خ��ال 

اأبناء ووجهاء املحافظة.

وافتتح العي�سوي، بح�سور وزير االأ�سغال العامة 

واالإ�سكان املهند�س يحيى الك�سبي، ووزير ال�سباب 

املهند�س حممد �سامة النابل�سي، ملعب كرة قدم 

ن���ادي دام��ي��ا الريا�سي يف ل���واء دي��ر ع��ا، وملعب 

مركز �سباب العار�سة يف منطقة �سيحان، وملعب 

مركز �سباب يرقا يف ق�سبة ال�سلط.

حيث  امل��ل��ك،  جالة  برعاية  ال�سباب  ويحظى 

اأ�سكال  خمتلف  بتقدمي  با�ستمرار  جالته  يوّجه 

الدعم لهم واال�ستفادة من طاقاتهم واإبداعاتهم، 

قدراتهم  تنمية  عرب  ال�سبابي  بالعمل  والنهو�س 

واالب��ت��ك��ار  االإب�������داع  م���ن  لتمكينهم  وم��ه��ارات��ه��م 

امللكية احتياجات  امل��ب��ادرات  واالإن��ت��اج، كما تتلّم�س 

تنعك�س  نوعية  نقلة  الإح���داث  املحلية،  املجتمعات 

اآثارها على الفئات امل�ستهدفة.

ويف لواء دير عا، افتتح العي�سوي حديقة مركز 

زه��ا ال��ث��ق��ايف، ال��ت��ي ت�سم م��رك��زاً لتنمية م��ه��ارات 

الطفولة، وملعباً خما�سياً ومنطقة األعاب لاأطفال 

ال��ازم��ة،  واالأل��ع��اب  التجهيزات  م���زودة مبختلف 

اإ�سافة اإىل العديد من املرافق االأخرى، حيث جاء 

مع  بالتعاون  امللكية،  امل��ب��ادرات  �سياق  يف  تنفيذها 

مركز زها الثقايف، وبتمويل من وزارة التخطيط 

اإط��ار التعاون وال�سراكة مع  والتعاون ال��دويل، يف 

امل��دين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  احلكومية  اجل��ه��ات 

ل�����س��م��ان ت���ق���دمي اأف�������س���ل اخل����دم����ات ل���اأه���ايل 

واالأط����ف����ال مبختلف ف��ئ��ات��ه��م ال��ع��م��ري��ة وت��وف��ري 

ومواهبهم  الإبداعاتهم  واحلا�سنة  االآمنة  البيئة 

تفّقد  مّت�سل،  �سعيد  وعلى  لقدراتهم.  واملُ��ع��ّززة 

العي�سوي م�سروع م�ساكن االأ�سر العفيفة مبنطقة 

املاحة يف ل��واء دير عا، واطلع على �سري العمل 

وم�ستوى االإجناز الذي بلغت ن�سبته نحو 93 باملئة، 

حيث ي�سمل امل�سروع 400 وحدة �سكنية يف مرحلته 

للموقع  التحتية  البنية  اإن�ساء  اإىل جانب  االأوىل، 

كامًا والذي ي�ستوعب 800 وحدة �سكنية، ف�سًا 

عن تنفيذ �سبكة طرق رئي�سية و�سبكة �سرف �سحي 

خطوط  وم��د  اجل��وف��ي��ة،  امل��ي��اه  لت�سريف  و�سبكة 

ال�سكنية،  ال��وح��دات  ه��ذه  والكهرباء خلدمة  املياه 

عالية،  وفنية  هند�سية  مبوا�سفات  ج���اءت  ال��ت��ي 

تقاوم ملوحة الرتبة، وتراعي ظروف واحتياجات 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

وقال العي�سوي لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، 

االأردين  للمواطن  املعي�سية  الظروف  حت�سني  اإن 

وتقدمي خدمات نوعّية له، هي على �سّلم اأولويات 

جالة امللك، واأن املبادرات امللكية التي يتم اإطاقها 

بتوجيهات ملكية حُتّقق هذه الغاية، حيث �سملت 

جميع فئات املجتمع، وت�سمن تلبية االحتياجات 

املُ���ل���ّح���ة ل��ل��ف��ئ��ات امل�����س��ت��ه��دف��ة وحت�����س��ني م�ستوى 

يف  القطاعات  جميع  بواقع  والنهو�س  معي�ستها، 

ترتكز  وم��ع��اي��ري  اأ���س�����س  وف���ق  املحلية  املجتمعات 

التنموية،  العملية  على االإنتاجية واال�ستدامة يف 

الإحداث التغيري االإيجابي الذي تنعك�س اآثاره على 

ا املراأة وال�سباب  جميع الفئات املجتمعية، خ�سو�سً

واالأ�سر العفيفة . 

واأ�ساف اأنه مت افتتاح م�ساريع يف اإطار املبادرات 

امللكية، التي ت�سع باالعتبار توفري البيئة االآمنة 

وتقدمي  الريا�سية،  اأن�سطتهم  ملمار�سة  لل�سباب 

اأف�����س��ل اخل��دم��ات ل��اأه��ايل واالأط���ف���ال مبختلف 

فئاتهم العمرية، ويتم تنفيذها بالتعاون وال�سراكة 

الفاعلة مع اجلهات احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين املعنّية. بدوره، قال الوزير الك�سبي، اإن دور 

االإ���س��راف على م�سروع م�ساكن  ال���وزارة يكمن يف 

منطقة املاحة يف لواء دير عا ومتابعته، ومراقبة 

م�ستوى العمل وتذليل خمتلف التحديات التي قد 

تظهر خال مراحل التنفيذ، مبيناً اأنه من املتوقع 

االنتهاء من امل�سروع وت�سليمه نهاية العام احلايل.

من جهته، اأكد الوزير النابل�سي، اأهمية افتتاح 

ماعب كرة القدم ودورها يف توفري البيئة االآمنة 

وال�سحية لل�سباب يف ممار�سة اأن�سطتهم الريا�سية، 

امللك  ج��ال��ة  اه��ت��م��ام  امل�ساريع  ه��ذه  تعك�س  فيما 

ورعايته لفئة ال�سباب، وحر�سه على تفعيل دورهم 

يف احلياة العامة.

ح�سرها  التي  امل�ساريع،  افتتاح  خ��ال  وج��رى 

التخطيط  وزارة  ع���ام  واأم����ني  ال��ب��ل��ق��اء،  حم��اف��ظ 

وال��ت��ع��اون ال�����دويل، وم��دي��ر ع���ام موؤ�س�سة احل��ق، 

وم����دي����ر ع�����ام م����راك����ز زه�����ا ال���ث���ق���اف���ي���ة، االل����ت����زام 

للظروف  نظراً  العامة  ال�سامة  بقواعد  الكامل 

جائحة  ب�سبب  اململكة  بها  متر  التي  اال�ستثنائية 

كورونا.

االنباط-برتا

املناطق  اأداء  ملتابعة  ال��وزاري��ة  اللجنة  اطلعت 

احتياجات مدينة احل�سن  التنموية واحل��رة على 

ال�سناعية، ومنطقة اإربد التنموية، للوقوف على 

اأبرز معيقات اال�ستثمار فيهما.

وقال نائب رئي�س الوزراء ووزير االإدارة املحلية 

ال���وزاري  والفريق  لقائه  خ��ال  كري�سان،  توفيق 

عدداً من امل�ستثمرين يف مدينة احل�سن ال�سناعية 

ومنطقة اإربد التنموية ام�س ال�سبت، اإن هذا اللقاء 

ياأتي يف اإطار املتابعة الأداء املناطق التنموية واحلرة 

وم�ستوى  واقعها  للوقوف على  ال�سناعية  وامل��دن 

اخلدمات املقدمة للم�ستثمرين فيها.

واك�����د ك��ري�����س��ان ان ج��م��ي��ع امل���اح���ظ���ات ال��ت��ي 

اأورده�������ا امل�����س��ت��ث��م��رون وت��ت�����س��ل ب��امل��ع��ي��ق��ات �سيتم 

ب�سر  الدكتور  ال����وزراء  لرئي�س  بالتف�سيل  رفعها 

املنا�سبة  ال��ق��رارات  اتخاذ  اإىل  لي�سار  اخل�ساونة، 

حيالها من جمل�س الوزراء.

ال��ت��ي  امل���ع���ي���ق���ات  اب�������رز  اإن  وق�������ال ك���ري�������س���ان، 

ب���االإج���راءات  تتعلق  وال��ت��ي  امل�ستثمرون  ط��رح��ه��ا 

الناظمة  الت�سريعات  وا���س��ت��ق��رار  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة 

لعمل املناطق التنموية واملدن ال�سناعية من نواح 

و�سناعية،  وعمالية  وبيئية  و�سريبية  جمركية 

�سيتم التعامل معها بجدية وا�ستجابة �سريعة تعزز 

مكانة القطاع اخلا�س كمحرك للتنمية ال�سمولية 

وامل�ستدامة وكمولد لفر�س العمل.

عر�سها  التي  اخلدمية  املطالب  اإن  واأ���س��اف، 

الكهرباء واملياه والطاقة  امل�ستثمرون يف قطاعات 

حلها  اىل  �سي�سار  وال��ت��و���س��ع��ة  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 

�سمن االأطر الت�سريعية والقانونية، الفتاً اإىل اأن 

املطالب التي قدمها عدد من امل�ستثمرين باإتاحة 

ا�ستقدام العمالة الوافدة مرتبطة بالو�سع الوبائي 

وال�سحي للدول القادمني منها.

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزي���رة  وق��ال��ت 

املهند�سة مها العلي، اإّن احلكومة لن تاألو جهداً يف 

حل كل الق�سايا التي تواجه اال�ستثمار، و�ست�ستمر 

�سركات  ع��دة  وهناك  ال�سناعة  حتفيز  برنامج  يف 

االأردن  ب��ني  ال��ت��ع��اون  مثمنة  ذل���ك،  م��ن  ا�ستفادت 

والدول العربية.

ولفتت العلي اإىل اأن ال��وزارة �ستعمل مع غرفة 

�سناعة االردن والغرف ال�سناعية وهيئة اال�ستثمار 

االإج���راءات  تب�سيط  اإىل  ال�سناعية  امل��دن  و�سركة 

املتعلقة بالرتاخي�س املمنوحة لا�ستثمارات داخل 

مدينة احل�سن ومنطقة اإربد التنموية.

اأن االأولوية للعطاءات  واكدت وزيرة ال�سناعة 

�سمن  لكن  ال��وط��ن��ي  للمنتج  �ستكون  احلكومية 

�سروط وموا�سفات حمددة، منوهة اإىل اأنه يجري 

اإغ���راق يف  درا���س��ة �سكوى م�ستثمرين م��ن ح���االت 

ال�سوق املحلي لعدد من االأ�سناف امل�ستوردة يف حني 

يوجد اإنتاج حملي منها.

وقال وزير البيئة نبيل امل�ساروة اإنه مت تخفي�س 

عدد اأي��ام درا�سة االأث��ر البيئي لت�سبح ع�سرة بدال 

البيئي  االأث��ر  درا�سة  اأن  اإىل  15 يوماً، م�سرياً  من 

ال�سناعية  احل�����س��ن  م��دي��ن��ة  يف  التو�سعة  مل�����س��روع 

وامل���راح���ل ال��اح��ق��ة يف ب��ن��اء ا���س��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة 

مع  بالتزامن  �ست�سدر  التنموية  اإرب��د  منطقة  يف 

املخططات ال�سمولية الأعمال التو�سعة.

البيئي  االأث���ر  معاجلة  اىل  امل�ستثمرين  ودع���ا 

فنياً  واملحيكات  واجللديات  االقم�سة  لق�سا�سات 

كونها ت�سبب م�ساكل وتلوثاً بيئياً يف مكب نفايات 

ال�سمال االك��ي��در، م�سريا اىل ان��ه مت التن�سيق مع 

االأك��ي��در  م��ك��ب  ال�ستقبال  املحلية  االإدارة  وزارة 

للنفايات ال�سائلة من م�سانع االأغذية.

اإن��ه ي�سمح  وق��ال وزي��ر العمل يو�سف ال�سمايل 

للم�ستثمرين غري االأردنيني بت�سغيل 6 باملئة من 

اأن  ح��ني  يف  ل��دي��ه��م،  املتخ�س�سة  الفنية  العمالة 

الوظائف االإداري��ة �ستكون االولوية فيها للعمالة 

امل�ستثمر يف حال ح�سوله  اأن  اإىل  املحلية، م�سريا 

على اجلن�سية االردنية يعامل معاملة االأردين يف 

اخلروج والدخول.

واك���د ال�����س��م��ايل اأن ال��ع��م��ال��ة ال��ق��ادم��ة تخ�سع 

ال�سحي  ال��ربوت��وك��ول  م��ع  تت�سق  �سحية  ملعايري 

امل��ت��ب��ع اىل ج��ان��ب متا�سيها م��ع ق��ان��ون ال��ع��م��ل يف 

توفري فر�س العمل للعمالة املحلية باعتبار ذلك 

واجبا وطنيا.

��ان  وع��َمّ االردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  واأ���س��ار 

املعاملة  ق�سية  اأَنّ  اإىل  اجلغبري  فتحي  املهند�س 

اأم��ر يف غاية  باملثل مع ال��دول التي ن�ستورد منها 

م�ستوى  على  جهود  اإىل  يحتاج  ما  وه��و  االأهمية 

الدولة، الفتاً اإىل وجود دول ن�ستورد منها مبايني 

الدنانري دون اأن نتمكن من الت�سدير اليها.

وق������ال، اإن ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي ب��وج��ه خ��ا���س 

واال�ستثماري ب�سكل عام، بداأ يلم�س تغريا ايجابيا 

م��ن ك��اف��ة ال�������وزارات وال����دوائ����ر مب��ا ف��ي��ه��ا دائ��رت��ا 

اجلمارك وال�سريبة العامة من حيث االإج��راءات 

يف  وملمو�س  وا�سح  انخفا�س  جانب  اإىل  املتبعة، 

املخالفات البيئية.

وقال رئي�س هيئة اال�ستثمار بالوكالة فريدون 

امل�ستثمرين  معامات  معظم  اجن��از  اإّن  حرتوقة، 

واإن �سكاوى م�ستثمرين من تاأخر  يتم الكرتونياً 

اأو  نق�س  اإىل  ت��ع��ود  معاماتهم  اج���ازة  اج�����راءات 

اخطاء يف املعاملة املقدمة.

واأ�ساف، اإن اأي م�ستثمر داخل املدن ال�سناعية 

واملناطق التنموية يريد معرفة اأي معلومة تت�سل 

مبعاملته اأو ا�ستثماره ما عليه من اإال زيارة الهيئة 

اأو التوا�سل معها عرب طرق االت�سال املتاحة على 

ال�ساخن  اخل���ط  خ��دم��ة  او  االإل���ك���رتوين  موقعها 

“�سوت امل�ستثمر«.
ال�سناعية عمر  امل��دن  �سركة  ع��ام  وق��ال مدير 

جويعد اإن مدينة احل�سن ال�سناعية التي انطلقت 

�سناعياً  ا�ستثماراً   132 اليوم  حتت�سن   1991 ع��ام 

بحجم ا�ستثمار يتجاوز 427 مليون دينار، ومتتاز 

ب��ت��ن��وع ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا وال���ت���ي ت��ع��د اال���س��ت��ث��م��ارات 

اخلارجية اأكرثها.

وا���س��اف، ان��ه يعمل يف املدينة ح��وايل 29 األ��ف 

الآالف  ت�سغيلها  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  وع��ام��ل��ة،  ع��ام��ل 

االأردنيني يف جمال اخلدمات امل�ساندة واللوج�ستية 

التي تخدم هذه اال�ستثمارات، م�سريا اإىل اأنه يخرج 

لعامات  منتجات  ال�سناعية  احل�سن  من مدينة 

جتارية عاملية تعمل الأكرب املتاجر يف العامل حاملة 

�سعار “�سنع يف االأردن« .

والق�سايا  ال��ت��ح��دي��ات  اأن  اىل  ج��وي��ع��د  ول��ف��ت 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي وامل�����دن وامل��ن��اط��ق 

تت�سابه،  امل���واق���ع  ك��اف��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة يف  ال��ت��ن��م��وي��ة 

تذلل  با�سرتاتيجية  ب��اخل��روج  اأم��ل��ه  ع��ن  م��ع��رب��ا 

االإج���راءات  تب�سيط  وت�ساهم يف  التحديات  جميع 

وتقدمي الدعم لا�ستثمارات وتعزز تناف�سية املنتج 

االردين يف ال�سوقني املحلي واخلارجي ومبا يحقق 

واالجتماعية  والتنموية  االقت�سادية  االه����داف 

للمدن واملناطق التنموية.

واكد مدير عام �سريبة الدخل املبيعات ح�سام 

التنموية  امل��ن��اط��ق  اال���س��ت��ث��م��ارات يف  ان  ع��ل��ي  اب���و 

واحل�����رة وامل�����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة ت��خ�����س��ع الم��ت��ي��ازات 

واإعفاءات �سريبية بن�سبة تف�سيلية ترتاوح بني 15 

اىل 5 باملئة، واأن املدقق ال�سريبي يجب ان يلتزم 

ب��ه��ذه امل��زاي��ا، م�سريا اىل ح��ل اك��رث م��ن ا�سكالية 

مت�سلة يف هذا املو�سوع.

وق���ال مدير ع��ام اجل��م��ارك ج��ال الق�ساة ان 

اإب��راء البيانات اجلمركية يتم مبا�سرة فور انتهاء 

املعاملة التي يتم ربطها مع بيانات االدخال لت�سهيل 

علمية ا�سرتجاع الرديات وت�سييل االموال.

واعلن الق�ساة ا�ستعداد الدائرة لتو�سعة املركز 

حال  يف  ال�سناعية  احل�سن  مدينة  يف  اجلمركي 

خ�س�ست �سركة املدن ال�سناعية امل�ساحة املنا�سبة 

لذلك.

االردن/  �سناعة  غ��رف��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  واو���س��ح 

رئي�س غرفة �سناعة اربد هاين ابو ح�سان ان حجم 

ال�سادرات يف مدينة احل�سن ال�سناعية �سهد منوا 

خال ال�سنوات الثاث املا�سية بن�سبة ترتاوح بني 

20 - 30 باملئة.

مدينة  يف  امل�ستثمرين  جمعية  رئ��ي�����س  ودع����ا 

اع��ادة بع�س  النداف اىل  ال�سناعية عماد  احل�سن 

مت  ان  بعد  ال�سناعية  امل��دن  ل�سركة  ال�ساحيات 

طالب  كما  اال�ستثمار  هيئة  ل�سالح  منها  �سحبها 

بتو�سعة مركز جمرك املدينة.

و�سكا عدد من امل�ستثمرين من بطء االإجراءات 

يف عدد من املعامات التي تتم يف بع�س الدوائر 

مطالبني  الكهرباء،  كلف  وارت��ف��اع  بذلك،  املعنية 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال��رتاخ��ي�����س  وت���رية  بت�سريع 

والتجارة وهيئة اال�ستثمار من خال تكليف فريق 

الت�سوهات  واإزال����ة  اجل��دي��دة،  امل�سانع  لرتخي�س 

الطاردة لا�ستثمار، واإعادة النظر بقانون �سريبة 

االأف��راد وامل�سانع، وتخفي�سها وعدم  الدخل على 

فر�س �سرائب على ال�سادرات وثبات هذه القوانني 

وتخفي�س الفوائد على االقرتا�س ال�سناعي.

اإع��ف��اءات  اجل���دد  امل�ستثمرين  منح  اىل  ودع���وا 

م��ن بدل  واإع��ف��اءات  �سنوات،  مل��دة خم�س  �سريبية 

تاريخ  م��ن  ل�سنة  ال�سناعية  امل���دن  يف  االإي���ج���ارات 

ال�سناعية  االأرا�سي  اأ�سعار  وتخفي�س  اال�ستئجار، 

اإىل الن�سف، وال�سماح للم�سانع برتكيب الكهرباء 

اإ�سافة  ام��ب��ري،   100 م��ن  ب��داًل  امبري   1000 لغاية 

اإىل زيادة م�ساحة البناء يف االر�س ال�سناعية مع 

اخلدمات اإىل 75 باملئة.

الفريق  ا�ستمع  ال��ت��ن��م��وي��ة،  ارب���د  منطقة  ويف 

الوزاري اىل اإيجاز من الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

ال�سمان لتطوير املناطق التنموية لوؤي ال�سرايرة، 

م�سرياً اإىل اأنه مت البدء باإن�ساء املنطقة عام 2007، 

براأ�س  الإدارت��ه��ا  ال�سمال  تطوير  �سركة  وتاأ�سي�س 

مال بلغ ع�سرة مايني دينار من �سندوق ا�ستثمار 

ال�سمان.

ولفت اىل اأن املنطقة حتت�سن االآن ا�ستثمارات 

تكنولوجية وتقنية بحجم 44 مليون دينار وتوفر 

ان  امل��ت��وق��ع  وم��ن  ل��اأردن��ي��ني،  1445 فر�سة عمل 

تتمكن من توفري اكرث من 15 الف فر�سة عمل 

بعد اكتمال خمططها ال�سمويل الذي يتوزع على 

خم�س مراحل.

االنباط-برتا

ال��دويل  احل��ر  امل�سرح  مهرجان  اإدارة  اعلنت 

اب��رز فعاليات وع��رو���س املهرجان يف دورت��ه  عن 

ال�����س��اد���س��ة ع�����س��رة ل��ل��ع��ام احل���ايل وال����ذي �سيقام 

وجاهيا يف املركز الثقايف امللكي بعمان يف 31 متوز 

احلايل.

امل�سرح احلر  املحتوى يف  ادارة  وبني م�سوؤول 

خا�س  �سحفي  ت�سريح  يف  عليان  علي  ال��ف��ن��ان 

لوكالة االنباء االردنية )برتا( ام�س ال�سبت، اإن 

هذه ال��دورة �ستكون وجاهيا با�سرتاطات دخول 

التعليمات  وف���ق  اجل��م��ه��ور  م��ن  باملئة   50 ن�سبة 

الناظمة، كما �ستكون امل�ساركة ذات طبيعة �سبابية 

حملية الإبراز االبداعات ال�سبابية واالهتمام بها 

ورعايتها وتنمية قدراتها وت�سبيكها مع احلالة 

امل�سرحية املحلية والعربية.

ك�سيفي  عر�سني  ه��ن��اك  اأن  عليان  واأو���س��ح 

�سرف؛ اإذ �ست�سارك فل�سطني مب�سرحية “متاهة 

امل�سابقة  خ���ارج  ع���ودة  رن��ني  للمخرجة  ال�سام” 

خ��ارج  م�ست�ساف  واآخ����ر  للمهرجان،  الر�سمية 

امل�سابقة وهو باكورة انتاج رابطة االنتاج العربي 

امل�سرتك وهو �سعودي م�سري تون�سي م�سرتك 

�سامي  الدكتور  والكاتب  االك��ادمي��ي  تاأليف  من 

اجلمعان ومتثيل التون�سية منى التلمودي ومن 

اإخراج امل�سري مازن الغرباوي.

باملهرجان  اخلا�سة  التحكيم  جلنة  ان  وب��ني 

و�ست�سم  خم�سرمة  فنية  جت��رب��ة  ذات  �ستكون 

ع�سوين من االردن وثاثة اأع�ساء من الوطن 

العربي، و�سيعلن عنها يف وقت الحق باال�سافة 

اىل ا�ست�سافة العديد من الفنانني واالعاميني 

العرب لاطاع على التجربة امل�سرحية ال�سبابية 

االردنية وترويجها يف اخلارج.

وعن حفلي االفتتاح واخلتام اأو�سح عليان اأن 

االفتتاح �سيت�سمن عر�سا للفنانة روان رو�سني 

نايا  لفرقة  ف�سيكون  اما حفل اخلتام  وفرقتها، 

االردن��ي��ة  ال��رتاث��ي��ات  �ستقدم  وال��ت��ي  الن�سائية 

باأحلى �سورها، الفتا اإىل اأن املهرجان �سيكرم يف 

دورت��ه ال�سبابية الثانية الفنانني قمر ال�سفدي 

وعبداللطيف �سما، والكاتب غ�سان طن�س .

وق����ال����ت رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة ال���ع���ل���ي���ا امل��ن��ظ��م��ة 

للمهرجان الفنانة امل الدبا�س ل� )برتا( “لل�سنة 

الثانية على التوايل ت�سيب جائحة كورونا وقعها 

الفتة  االردن”،  يف  امل�سرحية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى 

اإدارة املهرجان لارتقاء  اأن ه��ذا االم��ر دع��ا  اإىل 

والتطوير باأدواته الفنية للتعاطي مع هذا الواقع 

على احلركة امل�سرحية للخروج بنتيجة من اأجل 

ا�ستمرارية “مهرجان امل�سرح احلر الدويل” يف 

هذه ال��دورة وهو املهرجان ال��ذي حقق اجن��ازات 

ا�ستقطابه  ع��رب  ع��م��ره  �سني  م���دار  ك��ب��رية على 

الأهم العرو�س امل�سرحية العربية والعاملية خال 

ال�سنوات املا�سية.

وتابعت، انه من اجل اال�ستفادة من خمرجات 

الواقع، �سعت اإدارة املهرجان لتفعيل دورة �سبابية 

حم��ل��ي��ة ل��ل�����س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل ب��ه��دف 

االهتمام بال�سريحة ال�سبابية اجلديدة املتجددة 

مع  بالتعاطي  الفني  ح�سورها  فر�ست  وال��ت��ي 

اب��داع واذك��اء للذائقة اجلمالية  امل�سرح كو�سيلة 

للجمهور باعتباره حالة جتل وطني ت�سع االردن 

يف اأبهى �سوره ونحن نتفياأ ظال دخولنا املئوية 

املنظمة  العليا  اللجنة  اأن  اىل  منوهة  الثانية، 

واإميانا منها بدور ال�سباب قامت بت�سمية الفنانة 

ال�سابة رناد ثلجي مديرة للم�سار ال�سبابي.

العرو�س  اإن  ل� )ب��رتا(  الفنانة ثلجي  وقالت 

امل�سرحية ال�سبابية االردنية امل�ساركة يف املهرجان 

متنوعة املو�سوعات وهي؛ “تراتيل ثورة الن�ساء” 

“بان” اإخ������راج دع���اء  اإخ������راج م��ي�����س ال��زع��ب��ي و 

ال�ساوي�س  كامل  “البندول” اإخ���راج  و  ال��ع��دوان 

“اديري”  و  ���س��ام  ع��م��ر  اإخ�����راج  “العقاب”  و 

اإخ���راج ه��اين اخلالدي و”اجداث” اخ��راج ان�س 

الهياجنة.

و�سبط  امل�ساهدة  جلنة  ان  ثلجي،  وا�سافت 

اجل������ودة امل��ك��ون��ة م���ن ال��ف��ن��ان ف���را����س امل�����س��ري 

وال��ف��ن��ان��ة اري���ج دب��اب��ن��ة طبقت م��ع��اي��ري اجل���ودة 

او متايز بني ما  اي��ة ح�سابات  الفنية بعيدا عن 

هو اكادميي وهاو وحمرتف واختارت عرو�سها 

بعناية �سديدة وف��ق ه��ذه االع��ت��ب��ارات م��ن اجل 

املحافظة على ال�سوية العالية مل�ستوى املهرجان 

ابداعاته  لتقدمي  جمتهد  لكل  الفر�سة  ومنح 

الفنية اخلاقة.

للمهرجان  التنفيذي  املدير  ق��ال  جهته  من 

امل�سرحية  ال��ع��رو���س  ان  �سليم  اب���و  ي���زن  ال��ف��ن��ان 

5 ج��وائ��ز وه��ي ذهبية  �ستتناف�س على  االردن��ي��ة 

الأف�سل  احل��ر  امل�سرح   – امل�سري  يا�سر  الفنان 

مم��ث��ل وذه��ب��ي��ة امل�����س��رح احل���ر الأف�����س��ل ممثلة، 

�سينوغرافيا،  الأف�����س��ل  احل���ر  امل�����س��رح  وذه��ب��ي��ة 

وذه��ب��ي��ة امل�����س��رح احل��ر الأف�����س��ل اخ����راج، وذهبية 

امل�سرح احلر الأف�سل عر�س م�سرحي متكامل.

وع�����ن اجل����ان����ب ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ال���ن���ظ���ري ب��ني 

على  �سي�ستمل  امل��ه��رج��ان  اأن  �سليم  اب���و  ال��ف��ن��ان 

م��وؤمت��ر ل��اإع��ان ع��ن ت�����س��ورات راب��ط��ة االن��ت��اج 

امل�سرحي العربي امل�سرتك حتت عنوان )الروؤية 

والتطلعات( وذلك لتو�سيح خمططات الرابطة 

يف املرحلة املقبلة.

واأو�سح اأنه �سي�سارك يف املوؤمتر من ال�سعودية 

ال���دك���ت���ور ���س��ام��ي اجل���م���ع���ان م��وؤ���س�����س ورئ��ي�����س 

ال��راب��ط��ة، وم���ن م�سر ال��ف��ن��ان م���ازن ال��غ��رب��اوي 

ال��دويل  ال�سيخ  �سرم  مهرجان  ورئي�س  موؤ�س�س 

)انتحار  م�سرحية  وخم���رج  ال�سبابي  للم�سرح 

معلن( وهو اأول اإنتاج م�سرتك للرابطة، وذلك يف 

قاعة فندق مينا تايكي بعمان �سباح يوم االثنني 

املوافق الثاين من اآب املقبل.

يذكر ان املهرجان تنظمه جمعية فرقة امل�سرح 

احلر التي تاأ�س�ست قبل 22 عاما ومتار�س عملها 

ب�سكل احرتايف وتقدم انتاجات م�سرحية �سنوية 

اىل جانب م�سروع املهرجان، وت�سعى اىل التنمية 

امل�ستدامة ومد م�ساريعها اىل االطراف وتقدمي 

اململكة  مناطق  خمتلف  يف  امل�سرحية  انتاجاتها 

خ�سو�سا املناطق النائية خارج املدن الرئي�سة.

االنباط-عمان

االأردن��ي��ة  اململكة  ع��ام  مفتي  �سماحة  اأع��ل��ن 

اأن  اخل�ساونة  الكرمي  عبد  ال�سيخ  الها�سمية 

اليوم االأحد، هو غرة ذي احلجة، وعليه يكون 

ي���وم االإث���ن���ني 19 مت���وز ي���وم ال���وق���وف ب��ع��رف��ة، 

ويوم الثاثاء 20 متوز، عيد االأ�سحى املبارك.

امل��ل��ك  ���س��م��اح��ت��ه اإىل م���ق���ام ج���ال���ة  ورف�����ع 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين اب���ن احل�����س��ني، وويل ع��ه��ده 

االأم�����ني ���س��م��و االأم�����ري احل�����س��ني ب���ن ع��ب��د اهلل 

العربية  واالأمتني  الها�سمية،  واالأ�سرة  الثاين، 

والتربيك،  التهنئة  اآي��ات  اأ�سمى  واالإ�سامية، 

االأ�سحى  وعيد  الف�سيلة،  االأي��ام  هذه  بحلول 

املبارك. 

 االنباط-برتا 

اأك�����د حم���اف���ظ ال���ك���رك ال���دك���ت���ور ب���ال 

ال��ن�����س��ور ام�������س ال�����س��ب��ت، اأه���م���ي���ة االإب���ق���اء 

ال�سحة  ل�سمان  ال��وط��ن��ي��ة  االأول���وي���ة  ع��ل��ى 

املجتمع  اأف���راد  جلميع  ال��ع��ام��ة  وال�����س��ام��ة 

م����ن خ�����ال ت��ط��ب��ي��ق اإج�����������راءات ال���وق���اي���ة 

ك���ورون���ا، م��ن خ���ال التباعد  م��ن ف��ريو���س 

واالل����ت����زام ب����ارت����داء ال��ك��م��ام��ة وا���س��ت��خ��دام 

امل��ع��ق��م��ات خ��ا���س��ة ب��ع��د ف��ت��ح ال���ع���دي���د م��ن 

القطاعات ومبا ي�سمن الو�سول اإىل �سيف 

اآمن.

مراقبة  متابعة  ف��رق  اإن  الن�سور  وق���ال 

ال���ت���زام امل��واط��ن��ني وامل��ن�����س��اآت ب���االإج���راءات 

ال��وق��ائ��ي��ة واالل����ت����زام ب����اأوام����ر ال���دف���اع ما 

زال���ت ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ري��ر امل��خ��ال��ف��ات بحق 

و���س��ع خطة  اإىل  واأ����س���ار  امل��ل��ت��زم��ني.  غ���ري 

م��دي��ري��ة  م��ع  بالتن�سيق  االأوىل  للمرحلة 

لتطعيم  الكرك  ملحافظة  ال�سحية  ال�سوؤون 

لواء  �سملت  عاما   60 �سن  ف��وق  االأ�سخا�س 

ال��ق�����س��ب��ة، وامل������زار اجل���ن���وب���ي، ول�����واء ع��ي، 

وق�������س���اء م�������وؤاب، ف��ي��م��ا ���س��ت�����س��م��ل امل��رح��ل��ة 

القطرانة  اجلنوبية،  االغ��وار  ل��واء  الثانية 

ولواء فقوع، ولواء الق�سر، داعيا املواطنني 

اإىل اأخذ املطعوم ، و�سوال اإىل حماية جميع 

اأفراد املجتمع من هذا الوباء. 

االنباط-عمان

ق���ام وزي���ر ال�سحة ال��دك��ت��ور ف��را���س ال��ه��واري 

م�ست�سفيات  ل��ث��اث��ة  م��ف��اج��ئ��ة  ب����زي����ارات  ام�������س 

يف  ال��ن��دمي  م�ست�سفى  ال��زي��ارة  و�سملت  حكومية. 

�سحاب،  يف  التوتنجي  د.جميل  وم�ست�سفى  مادبا، 

وم�ست�سفى االأمري في�سل يف الر�سيفة.

ووفقا مل�سادر ال���وزارة فلم يكن اح��د على علم 

فيها  رافقه  والتي  الوزير  بها  قام  التي  بالزيارات 

مدير مكتبه م.خالد بدوان.

واوعز الوزير يف م�ست�سفى الندمي بزيادة عدد 

الطبية وعمل  التمري�س واالخت�سا�سات  الكوادر 

واأك��د على �سرورة متابعة  �سيانة عامة لاأبنية. 

ح�سن عمل �سركة اخلدمات الفندقية يف امل�ست�سفى.

واوعز الوزير بتغيري بع�س االأثاث غري الطبي 

الطبية  االأج���ه���زة  ببع�س  ورف���ده���م  االأق�����س��ام  يف 

الازمة يف ق�سم اال�سعاف والطوارئ.

ويف التوتنجي اأبدى ر�ساه عن واقع امل�ست�سفى، 

باحتياجاته  امل�ست�سفى  رف���د  ���س��رورة  ع��ل��ى  واك���د 

من الكوادر ال�سحية. وجرى خال اللقاء نقا�س 

العناية  اأق�سام  املقيمني يف  واالأط��ب��اء  ال��وزي��ر  بني 

ب��زي��ادة عدد  احلثيثة. ويف م�ست�سفى في�سل وج��ه 

الكوادر التمري�سية ومتابعة م�سروع التو�سعة مع 

�سكاوى  لبع�س  ال��وزي��ر  وا�ستمع  االأ���س��غ��ال.  وزارة 

املواطنني ووجه لبذل اأق�سى جهد لت�سهيل تقدمي 

اخلدمات لهم. ووعد الوزير بالقيام زيارات اأخرى 

ن��واب كل منطقة،  الثاث بح�سور  للم�ست�سفيات 

وذلك للتاأكد من تنفيذ ما طلبه على اأر�س الواقع.
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  االنباط-عمان

ال�����س��ب��ت، عن  ام�����س  ال�����س��ح��ة،  اأع��ل��ن��ت وزارة 

ت�سجيل 8 وفيات و406 �إ�صابات جديدة بفريو�س 

اىل  الإجمايل  العدد  اململكة، لريتفع  كورونا يف 

9826 وفاة و756354 �إ�صابة.

واأ�سارت الوزارة يف املوجز اليومي لإح�سائية 

احلالت  عدد  اأن  اإىل  اململكة،  “كوفيد-19” يف 
وع��دد  ح��ال��ة   7035 اإىل  و���س��ل  ح��ال��ّي��اً  الن�سطة 

امل�ست�سفيات  اإىل  ام�����س،  اأدخ��ل��ت،  ال��ت��ي  احل���الت 

العدد  لي�سل  ح��ال��ة،   34 غ���ادرت  ح��ال��ة، فيما   56

الإجمايل للحالت املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف 

امل�ست�سفيات اإىل 501 حالة.

اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  الإح�����س��ائ��ي��ة  وبينت 

ون�سبة  باملئة،   9 بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  ال��ع��زل 

فيما  باملئة،   17 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال 

ال�سطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  الو�سط،  اإقليم  ويف  باملئة.   8

اأ����س���ّرة ال��ع��زل 14 ب��امل��ئ��ة، ون�����س��ب��ة اإ���س��غ��ال اأ���س��ّرة 

ن�سبة  بلغت  بينما  ب��امل��ئ��ة،   25 احلثيثة  العناية 

اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي 7 باملئة.

اإقليم  يف  ال��ع��زل  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  وبلغت 

العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   6 اجل��ن��وب 

احلثيثة 10باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة 

التنّف�س ال�سطناعي 8 باملئة.

�سفاء،  حالة   465 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ���س��ار 

لي�سل العدد الإجمايل حلالت ال�سفاء املتوقعة 

اإىل  ي��وم��اً   14 البالغة  ال��ع��زل  ف��رة  ان��ت��ه��اء  بعد 

 16251 اإج��راء  اإىل  املوجز  واأ�سار  739493 حالة. 

فح�ساً، ليبلغ العدد الإجمايل للفحو�سات التي 

اأجريت منذ بدء اجلائحة ولغاية الآن 8065837 

فح�سا، لفتاً اإىل اأن ن�سبة الفحو�سات الإيجابّية 

ام�س و�سلت اإىل 5ر2 باملئة.

االنباط-املفرق

الدولة  “ن�ساأة  موؤمتر  امل�ساركون يف  اأو���س��ى    

ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  الإمارة”،  ع���ه���د  الأردن������ي������ة- 

واجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة ب��ال��ب��دء ب��اإع��داد مو�سوعة 

ردن 
ُ
تقدم معلومات دقيقة وموثقة عن تاريخ الأ

عالمه وموؤ�س�ساته.
َ
واأ

واأكدوا الدور املركزي للمملكة يف تبني ق�سايا 

م����ة ال��ع��رب��ي��ة الإ���س��الم��ي��ة، ورع��اي��ة املقد�سات 
ُ
الأ

الإ���س��الم��ي��ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال��ق��د���س، م��ن��ذ عهد 

التاأ�سي�س اإىل اليوم.

واأو����س���ى امل�����س��ارك��ون يف امل��وؤمت��ر ال���ذي اختتم 

البيت،  اآل  جامعة  يف  امل��ا���س��ي  اخلمي�س  اأع��م��ال��ه 

ردن 
ُ
بتخ�سي�س جائزة بحثية دورية عن تاريخ الأ

الباحثني  ط��اق��ات  لتحفيز  وثقافته  وح�����س��ارت��ه 

الر�سمية  للكتابة يف ه��ذا املجال. ودع��وا اجلهات 

والباحثني اإىل العتناء برجمة الكتب والبحوث 

ردن 
ُ
الأ تاريخ  تتناول  التي  الأجنبية  والدرا�سات 

ونقلها اإىل اللغة العربية، واإتاحتها للباحثني.

بال�ستمرار بعقد  باملوؤمتر  امل�ساركون  واأو�سى 

ال�سخ�سيات  دور  ون��دوات علمية تربز  موؤمترات 

الوطنية التي كان لها دور حموري يف ن�ساأة الدولة 

الأردنية وتطورها يف �سائر املجالت.

اجلامعات  دع��وة  امل��وؤمت��ر  تو�سيات  وت�سمنت 

ردن مزيداً من 
ُ
ردنية اإىِل اإِيالء تدري�س تاريخ الأ

ُ
الأ

الدرا�سية،  اخلطط  تطوير  خ��الل  من  الرعاية، 

واإِن�ساء حوا�سن بحثية، وجمالت علمية ت�سهم يف 

حتقيق هذا الغاية.

واأو�سوا بن�سر الأبحاث امل�ساركة يف املوؤمتر يف 

خا�س  ع��دد  تخ�سي�س  اإمكانية  مع  خا�س  كتاب 

البحث  “املنارة” ال�سادرة عن عمادة  من جملة 

التي تنطبق  الأبحاث  لن�سر  العلمي يف اجلامعة 

عليها �سروط الن�سر. ي�سار اإىل اأن املوؤمتر �سارك 

به 50 باحثاً ميثلون عدداً من اجلامعات والوزارات 

اأبحاثهم  قدموا  والعربية  الأردن��ي��ة  واملوؤ�س�سات 

حم��وراً،  ع�سر  ثالثة  �سمن  العلمية،  واأوراق��ه��م 

توزعت على �سبع جل�سات.

االنباط-عمان

ناق�س جمل�س اأمناء املجل�س الوطني ل�سوؤون 

الأ�سرة، خالل اجتماعه ال�سنوي، اأبرز اإجنازاته 

وخططه  عمله،  وا�سراتيجية  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 

وم�ساريعه امل�ستقبلية

ال�سبت،  ام�س  �سدر  بيان  يف  املجل�س،  واأّك���د 

تاأ�سي�سه،  ع��ل��ى  ع��ام��ا   20 مب���رور  يحتفل  ال���ذي 

اأه��م��ي��ة ا���س��ت��ك��م��ال امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن عملية 

بعد  الأح���داث  لإدارة  املغلق  التلفزيوين  الربط 

والنيابة  الأ�سرة  اإدارة حماية  بني  الربط  اأن مت 

ال��ع��ام��ة وامل���ح���اك���م امل��خ��ت�����س��ة، ل�����س��م��اع اإف������ادات 

ال�سحايا وال�سهود من الأطفال والأحداث

رئي�س  نائب  تراأ�سه  ال��ذي  الجتماع  وناق�س 

جمل�س  ق���رار  املع�سر  رج��ائ��ي  ال��دك��ت��ور  املجل�س 

الوزراء املتعلق باإقرار الإطار الوطني للحّد من 

حالت عمل الأطفال من العاملني واملت�سولني، 

بتنفيذ منهجية  املوؤ�س�سات  التزام  اأهمية  موؤكدا 

ال�ستجابة  موؤ�س�سي ي�سمن  ب�سكل  اإدارة احلالة 

حلالت عمل الأطفال

اإجرائية داخلية  اأدلة  اإعداد  وبحث الجتماع 

ل����وزارات  ال��ع��ن��ف الأ����س���ري  للتعامل م��ع ح���الت 

واإدارة  والداخلية،  وال�سحة،  والتعليم،  الربية 

حماية الأ�سرة وغريها من املوؤ�س�سات

واأّك������د الج��ت��م��اع اأه��م��ي��ة ت���دري���ب ال��ع��ام��ل��ني 

نوعية  �سي�سهم يف حت�سني  ما  الأدل���ة  ه��ذه  على 

اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة وي��رف��ع م��ن ك��ف��اءة و�سرعة 

ال�ستجابة حلالت العنف

وب��ح��ث الج��ت��م��اع م��واف��ق��ة جمل�س ال����وزراء 

على ت�سكيل �سندوق يدعم كبار ال�سن بناء على 

تو�سية من اللجنة الوطنية لكبار ال�سن، موؤكدا 

ال�سندوق  نظام  م�سودة  ب��اإق��رار  ال�سري  ���س��رورة 

التي رفعتها اللجنة اإىل ديوان الت�سريع والراأي 

التنمية  لوزارتي  العامني  الأمناء  من  وامل�سكلة 

ل�سوؤون  الوطني  واملجل�س  املالية،  الجتماعية، 

الأ�سرة

الدعم  ح�سد  ا�ستكمال  اإىل  الج��ت��م��اع  ودع���ا 

لإقرار قانون حقوق الطفل، م�سريا اإىل اإمكانية 

اق��راره مبا يتما�سى  بنوده عند  اإنفاذ  التدرج يف 

مع املوارد املالية املتاحة

ب������دوره، ق����ال اأم�����ني ع����ام امل��ج��ل�����س ال��دك��ت��ور 

حممد فخري مقدادي، يف عر�س قدمه خالل 

الجتماع، اإن املجل�س نفذ �سل�سلة ندوات تناولت 

اأثر جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد على الأ�سرة 

والآث���ار  الأ���س��ري��ة،  ال��ع��الق��ات  ق�سايا:  ت�سمنت 

القت�سادية، وحماية الأ�سرة، والتعليم عن بعد

ي���ذك���ر اأن اأع�������س���اء جم��ل�����س اأم���ن���اء امل��ج��ل�����س 

والتعليم،  والربية  التخطيط،  وزارات  ميثلون 

والوق�����اف وال�����س��وؤون وامل��ق��د���س��ات الإ���س��الم��ي��ة، 

عام  م��دي��ر  اإىل  اإ���س��اف��ة  الجتماعية،  والتنمية 

وال���راأي،  الت�سريع  دي��وان  ال��ع��ام، ورئي�س  الأم��ن 

واأ�سخا�س ب�سفاتهم ال�سخ�سية

8 وفيات و 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة

مؤتمر نشأة الدولة يوصي بإعداد موسوعة عن تاريخ األردن

بحث السير بإقرار مسودة صندوق يدعم كبار السن

 االنباط-عمان

ام�س  الفرايه،  مازن  الداخلية  وزير  اأكد 

امل�سموح لهم  الأ�سخا�س  ال�سبت، زيادة عدد 

ب��ال��دخ��ول ع��رب امل��ن�����س��ة ال��ربي��ة م��ن مركز 

لي�سبح  ح�سني  ال�سيخ  وج�سر  جابر   حدود 

ب��دًل  منهما  ك��ل  يف  ي��وم��ي��اً  )500(  �سخ�س 

اع��ت��ب��اراً  وذل���ك  �سخ�سا  يومياً،   )150( م��ن 

من يوم اأم�س اجلمعة و�سمن ال�سراطات 

ال�سحية املعتمدة.

وق����ال ال��ف��راي��ه اإن ه���ذا الإج������راء ي��اأت��ي 

ولغايات  ال���وزراء  لتوجيهات  رئي�س  تنفيذاً 

عرب  ت��ن��ق��ل  امل�سافرين  اإج�������راءات  ت�����س��ه��ي��ل 

املراكز احلدودية.

 االنباط-عمان

ط���ال���ب���ت رئ���ي�������س���ة م��ل��ت��ق��ى ال���ربمل���ان���ي���ات 

برفع عدد  �سرمي،  ميادة  النائب  الأردنيات، 

املقاعد املخ�س�سة للن�ساء يف جمل�س النواب 

يف العا�سمة. ا  وخ�سو�سً “الكوتا”، 

واأك������دت يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي اأ���س��درت��ه 

املراأة  ت�سعى لكي حت�سل  اأنها  ال�سبت،  ام�س 

جمل�س  مقاعد  جمموع  من  باملئة   20 على 

النواب، داعية اإىل �سرورة تق�سيم “الكوتا” 

الن�سائية عن كل دائرة انتخابية، ولي�س عن 

كل حمافظة.

االنباط-عمان

ن��اق�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 

ال�سنوي،  اجتماعه  خ��الل  الأ���س��رة،  ل�����س��وؤون 

وا�سراتيجية  املا�سي،  العام  اجن��ازات��ه  اأب��رز 

عمله، وخططه وم�ساريعه امل�ستقبلية.

واكد املجل�س، يف بيان �سدر ام�س ال�سبت، 

تاأ�سي�سه  على  عاما   20 مب��رور  يحتفل  وه��و 

عملية  من  الثانية  املرحلة  ا�ستكمال  اأهمية 

الأح���داث  لإدارة  املغلق  التلفزيوين  ال��رب��ط 

الأ�سرة  حماية  اإدارة  بني  الربط  مت  ان  بعد 

ل�سماع  املخت�سة،  واملحاكم  العامة  والنيابة 

اإف������ادات ال�����س��ح��اي��ا وال�����س��ه��ود م��ن الأط��ف��ال 

والأحداث.

وناق�س الجتماع الذي تراأ�سه نائب رئي�س 

املجل�س الدكتور رجائي املع�سر قرار جمل�س 

ال��وزراء املتعلق باإقرار الإطار الوطني للحّد 

م���ن ح����الت ع��م��ل الأط����ف����ال م���ن ال��ع��ام��ل��ني 

املوؤ�س�سات  التزام  اأهمية  موؤكدا  واملت�سولني، 

بتنفيذ منهجية اإدارة احلالة ب�سكل موؤ�س�سي 

ي�سمن ال�ستجابة حلالت عمل الطفال.

وب��ح��ث الج��ت��م��اع اإع�����داد اأدل�����ة اج��رائ��ي��ة 

الأ�سري  العنف  ح��الت  مع  للتعامل  داخلية 

ل��������وزارات ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م، وال�����س��ح��ة، 

والداخلية، واإدارة حماية الأ�سرة وغريها من 

املوؤ�س�سات.

العاملني  ت��دري��ب  اأهمية  الجتماع  واأك���د 

على هذه الأدلة ما �سي�سهم يف حت�سني نوعية 

اخلدمات املقدمة ويرفع من كفاءة و�سرعة 

ال�ستجابة حلالت العنف.

ال��وزراء  وبحث الجتماع موافقة جمل�س 

بناء  ال�سن  كبار  يدعم  �سندوق  ت�سكيل  على 

ع��ل��ى ت��و���س��ي��ة م��ن ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة لكبار 

باإقرار م�سودة  ال�سري  موؤكدا �سرورة  ال�سن، 

اإىل  اللجنة  رفعتها  ال��ت��ي  ال�����س��ن��دوق  ن��ظ��ام 

ديوان الت�سريع والراأي وامل�سكلة من الأمناء 

ال��ع��ام��ني ل����وزارت����ي ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، 

املالية، واملجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة.

ودعا الجتماع اىل ا�ستكمال ح�سد الدعم 

لإق����رار ق��ان��ون ح��ق��وق ال��ط��ف��ل، م�����س��ريا اإىل 

اإمكانية التدرج يف اإنفاذ بنوده عند اقراره مبا 

يتما�سى مع املوارد املالية املتاحة.

الدكتور  املجل�س  ع��ام  اأم���ني  ق��ال  ب����دوره، 

حم��م��د ف��خ��ري م���ق���دادي، يف ع��ر���س قدمه 

�سل�سلة  ن��ف��ذ  املجل�س  اإن  الج��ت��م��اع،  خ���الل 

كورونا  فريو�س  جائحة  اأث��ر  تناولت  ن��دوات 

امل�����س��ت��ج��د ع��ل��ى الأ�����س����رة ت�����س��م��ن��ت ق�����س��اي��ا: 

ال��ع��الق��ات الأ���س��ري��ة، والآث�����ار الق��ت�����س��ادي��ة، 

وحماية الأ�سرة، والتعليم عن بعد.

املجل�س  اأم��ن��اء  اع�����س��اء جمل�س  ان  ي��ذك��ر 

وال���رب���ي���ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط،  وزارات  مي���ث���ل���ون 

واملقد�سات  وال�����س��وؤون  والوق����اف  والتعليم، 

اإ�سافة  الجتماعية،  والتنمية  ال�سالمية، 

ال��ع��ام، ورئي�س دي��وان  اإىل مدير ع��ام الأم���ن 

ب�سفاتهم  واأ���س��خ��ا���س  وال�������راأي،  ال��ت�����س��ري��ع 

ال�سخ�سية.

 االنباط-عمان

الأع��ل��ى  للمجل�س  العامة  الأم��ي��ن��ة  ق��ال��ت 

اأع���داد  اإن  ع��م��اوي،  عبلة  ال��دك��ت��ورة  لل�سكان 

النخفا�س  اإىل  اجتهت  الأردن��ي��ني  املواليد 

مقارنة   2020 عام  اأ�سهر  جميع  امتداد  على 

بعام 2019.

وا�����س����در امل��ج��ل�����س ب��ي��ان��ا ���س��ح��ف��ي��ا ام�����س 

ال�سبت، مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سكان، الذي 

 11 الأح��د، وي�سادف  العامل غ��دا  يحتفل به 

متوز من كل عام.

حدة  اأن  ال��ب��ي��ان  بح�سب  ع��م��اوي،  وبينت 

النخفا�س يف اأع��داد املواليد يف �سهر كانون 

الأول والذي ُي�سّجل ولدات الأحمال يف �سهر 

)بدايات احلظر يف جائحة   2020 للعام  اآذار 

من  اأعلى  كانت  الأردن(،  يف  كورونا  فريو�س 

 14506 م��ن  انخف�ست  فقد  الأ���س��ه��ر،  ب��اق��ي 

اإىل   2019 ع��ام  الأول  كانون  �سهر  ولدات يف 

 ،2020 الأول  ك��ان��ون  �سهر  يف  ولدة   12946

بن�سبة انخفا�س بلغت 8ر10 باملئة.

اآث���ار جائحة  لر�سد  ورق��ة  املجل�س  واأع���د 

فريو�س كورونا على اأعداد املواليد يف الأردن، 

املدنية  الأح����وال  دائ���رة  بيانات  اإىل  ا�ستناداً 

الأ�سهر  امل��وال��ي��د ح�سب  واجل����وازات لأع���داد 

�سهر  م��ن   9 ل��ت��اري��خ  وامل��ح��دث��ة   2020 ل�صنة 

�سباط لعام 2021، ومقارنتها مبا يقابلها من 

اأعداد املواليد ح�سب الأ�سهر لعام 2019.

ال��ع��امل��ي لل�سكان،  ال��ي��وم  وي��اأت��ي م��و���س��وع 

ه��ذا ال��ع��ام، ح��ول “احلقوق واخل��ي��ارات هي 

الإجابة �سواء كانت طفرة املواليد اأو حتديد 

الن�سل، فاإن احلل لتغيري معدلت اخل�سوبة 

الأولوية لل�سحة واحلقوق  اإعطاء  يكمن يف 

الإجنابية للجميع«.

ول��ف��ت��ت ع��م��اوي، اإىل اأن���ه وب��ح��ك��م الآث���ار 

ال�سلبية للظروف التي جاءت ب�سبب جائحة 

ال�سحية وتقدمي  البنية  كورونا على كفاية 

ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة ب�����س��ك��ل ع����ام وال�����س��ح��ة 

الإجن��اب��ي��ة ب�سكل خ��ا���س، ت��راج��ع ال��ق��درة 

على الو�سول اإىل خدمات ال�سحة اجلن�سية 

والإجنابية.

وبّينت اأن الن�ساء احلوامل يواجهن خطر 

احل��ي��اة  ت��ه��دد  ال��ت��ي  للم�ساعفات  ال��ت��ع��ر���س 

من  الكثري  ت�ستطيع  ل  كما  متزايد،  ب�سكل 

الن�ساء احل�سول على خدمات تنظيم الأ�سرة، 

ما يعر�سهن اإىل احلمل غري املرغوب فيه يف 

ال�سارة  املمار�سات  وتتزايد  ظروف خطرية، 

انهيار نظم  ي���وؤدي  كما  الأط��ف��ال،  زواج  مثل 

احلماية اإىل زيادة يف العنف القائم على النوع 

الجتماعي يف كثري من الأحيان، وبالإ�سافة 

اإىل هذا، فاإن اأعباء رعاية الن�ساء باأطفالهّن 

وبغريهم يجعل من ال�سعب عليهن العناية 

باأنف�سهّن.

ُيويل  لل�سكان  الأع��ل��ى  املجل�س  ان  وقالت 

هذه الق�سايا اأهمية كبرية من خالل برامج 

اجلهود  لتوحيد  حاجة  هناك  ولكن  عمله، 

القادمة  ال�سنوات  وتعزيزها خالل  الوطنية 

لتحقيق هذه التطلعات.

واأك���������دت �����س����رورة ت���ع���زي���ز ال��ت�����س��ري��ع��ات 

والقوانني التي تدعم متكني املراأة وت�ساعدها 

على القيام بدورها املهم واملحوري يف املجتمع 

وت�����س��م��ن ح��م��اي��ت��ه��ا و���س��الم��ت��ه��ا، واأه��م��ي��ة 

وال�سراتيجيات  ال�سيا�سات  وتفعيل  اإيجاد 

الوطنية التي ت�سمن لها امل�ساركة العادلة يف 

جميع املجالت، وت�سهيل و�سولها للخدمات 

كافة.

ل�ستخدام  الوطني  املعدل  نتائج  وت�سري 

و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة )�سي بي اآر(، 

ح�سب نتائج م�سح ال�سكان وال�سحة الأ�سرية 

)2017-2018(، اإىل اأن 52 باملئة من ال�سيدات 

ي�ستخدمّن و�سيلة لتنظيم  املتزوجات حالياً 

الأ���س��رة، ويف ظل جائحة ك��ورون��ا، قد تنتقل 

دائ��رة احلاجة  اإىل  ال�سيدات  الفئة من  هذه 

غري امللباة لتنظيم ال�سرة، وبالتايل �سيكون 

ه��ن��اك اأح��م��ال غ��ري م��رغ��وب ب��ه��ا ك���ون ه��ذه 

الو�سائل حتتاج اإىل تزويد �سهري.

للعام  العامل  �سكان  حالة  لتقرير  ووف��ق��اً 

املتحدة  الأمم  ���س��ن��دوق  ع��ن  ال�����س��ادر   2021

ل��ل�����س��ك��ان ف����اإن الف��ت��ق��ار اإىل ال���س��ت��ق��الل��ي��ة 

يتفاقم خ���الل جائحة  ق��د  اجل�����س��دي��ة رمب���ا 

قيا�سية  اأع���داداً  ك��ورون��ا، ما يعر�س  فريو�س 

القائم  العنف  خلطر  والفتيات  الن�ساء  من 

ال�سارة  واملمار�سات  الجتماعي  النوع  على 

مثل الزواج املبكر.

وذكر املجل�س يف بيانه، اأنه واحتفاًل بهذه 

الفعاليات  من  عدد  بتنفيذ  �سيقوم  املنا�سبة 

والأن�سطة، من اأبرزها اطالق ال�سراتيجية 

ال��وط��ن��ي��ة ل��ل�����س��ح��ة الإجن���اب���ي���ة واجل��ن�����س��ي��ة 

.)2030-2020(

الفرايه: زيادة عدد الداخلين من حدود جابر 
والشيخ حسين ليصبح 500  شخص يوميًا

المطالبة برفع عدد مقاعد كوتا 
المرأة بمجلس النواب

مجلس أمناء الوطني لشؤون األسرة 
يستعرض برامج وخطة عمله المستقبلية

األعلى للسكان: انخفاض أعداد مواليد 2020

صيف اردني الهب وعالقة مشدودة بين دوائر صنع القرار

االنباط – عمر كالب 

بني  التنابز  حجم  �سيا�سي  مالحظ  اي  على  يخفى  ل 

احلكومة ودوائر �سنع العتقاد العميقة يف الدولة، بعد ان 

ت�ستهدف  �سيا�سية،  توجهات  �سل�سلة  عن  اخل�ساونة  ك�سف 

ال���ع���ودة ب��ق��اط��رة ال���دول���ة اىل ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ح��دي��ث رغ��م 

توافق  خال�سة  انه  يبدو  ال��ذي  ال��وزاري،  الفريق  ه�سا�سة 

وت��ق��ي��ي��م خ��اط��ئ للرئي�س  ال���ق���رار،  دوائ����ر �سنع  ب��ني  ه�����س 

لبع�س عالقاته ال�سيا�سية مع كوادر وزارة اخلارجية التي 

ام�سى جل حياته يف اروقتها، بدليل اجراء اربع تعديالت 

وزاري����ة خ��الل ف��رة ق�����س��رية، كما ي��ق��ول م��راق��ب للحياة 

احلكومية.

الردن  يف  النفوذ  م��راك��ز  ترتيب  اع���ادة  حماولته  منذ 

ازم��ات  ي��واج��ه  واخل�ساونة  قبلها،  ولي�س  احلكومة  خلف 

متنا�سلة كما تنا�سل الرانب، فال يكاد مي�سي ا�سبوع دون 

ا�ستعال حريق �سيا�سي ظل نائما لفرات طويلة،  او  ازمة 

فحجم العالمات املفزع يف امتحان الثانوية العامة ال�سابق 

ال��دورة  م�سروعية  لث��ب��ات  المتحان  يف  الت�ساهل  بحجة 

الن��ق��الب عليه  ُب��ع��د، مت  ع��ن  التعليم  ال���واح���دة وجن��اع��ة 

كان  ف���اإذا  والن��ت��ق��ام منهم،  الطلبة  ان��ه��اك  م��وؤخ��را بحجة 

متكاملني،  جمالني  يف  متخ�س�سون  الفيزيائيني،  معظم 

الردنيني  ف��اإن  التجريبية،  والفيزياء  النظرية  الفيزياء 

الفيزياء  الفيزياء، خال�سته  لعلم  ادخلوا مفهوما جديدا 

الفيزيائي، لي�س طبعا على قاعدة  التنظري  او  التنظريية 

بني  جتمع  خال�سة  اردنية  بو�سفة  بل  الغريقية  الفيزقا 

من  خ�سية  دون  ال��وق��ت  ذات  يف  وامل��وج��ب  ال�سالب  القطب 

التنافر، فلم يبق بيت اردين او حائط افرا�سي، مل يقدم 

لتك�سف  العامة،  الثانوية  لطلبة  الفيزياء  امتحان  يف  راأيا 

الدكتور  حكومة  تواجهها  ازمة  عن  جمددا  احلادثة  هذه 

مدعوم  انه  يبدو  افرا�سي،  جمتمع  مع  اخل�ساونة  ب�سر 

بكثافة من دوائر ل ترغب يف احداث اي اخراق لالزمة 

الطاحنة يف البالد على كل امل�ستويات.

الفرع  يف  العامة  الثانوية  اوائ��ل  اح��د  اخل�ساونة  ولأن 

بعلم  ين�سغل  ودي��ب��ل��وم��ا���س��ي، مل  ق��ان��وين  وخ��ب��ري  الدب����ي، 

الفيزيقا –ح�سب التعريف اليوناين لعلم الفيزياء-، تاركا 

يف  يفهمون  الذين  امليتافيزيقي،  اجل��دل  خل��رباء  الف�ساء 

عام  �سعف  حالة  و�سط  العلوم،  كل  يف  ويبحرون  �سيئ  كل 

الفرق  اك��ر  ب��اأن��ه  يو�سف  ان  ميكن  احلكومي،  فريقه  يف 

احلكومية بوؤ�سا يف العقد الخري، وقادر هذا الفريق على 

تزويد خرباء النميمة والق�سف الع�سوائي بذخائر يومية، 

عليه  تقليد متعارف  التي هي  النفط،  اولها زجاجة  لي�س 

يف كل املوؤ�س�سات واجلامعات وامل�سانع املحلية والعاملية، كا 

فكرة  �ساحب  العدوان،  بهجت  اجليولوجي  اخلبري  يقول 

بينهما مو�سوع  وما  الفيزياء  امتحان  اآخرها  ول  الهدية، 

اللقاحات الذي تعر�ست فيه احلكومة لهجمة �سر�سة من 

مراكز بث الفو�سى والنميمة قبل ان ي�ستقر احلال.

ان  ميكن  احلكومة  لرئي�س  حركة  كل  ان  العني  تلحظ 

ت�ستقبلها  م��ا  �سرعان  ال��راك��دة  امل��ي��اه  حتريك  اىل  تف�سي 

الجت��اه  يف  لها  معاك�سة  بحركة  وال��ت��اأزمي  التفجري  ف��رق 

ان  ف��ي��ث��اغ��ور���س، مب��ا  ب��اأك��ر مم��ا فر�ستها نظرية  وق��وي��ة 

فجولت  اليوم،  الفيزيائية  بالعلوم  م�سغولني  الردنيني 

احلكومية  الوفود  ت�ستقبل  بالعادة  كانت  التي  املحافظات 

اآخر ثالث حكومات، وجدت قبول من  بخ�سونة زائدة، يف 

ابناء املحافظات ب�سكل ازعج مراكز �سنع العتقاد املحلية، 

جلنة  ت�سفر  ان  خ�سية  احل��ال��ة،  ب��ت��اأزمي  ال��ي��وم  امل�����س��غ��ول��ة 

حتديث املنظومة ال�سيا�سية عن بوادر ايجابية لدفع عجلة 

ال�سالح ال�سيا�سي اىل المام.

ومن الوا�سح ان دوائر �سنع العتقاد العميقة يف الدولة 

وخارجها، تخ�سى من الذهاب بعيدا يف ال�سالح ال�سيا�سي، 

التي تعاين  الردنية،  بتوتري احلالة  ولذلك تقوم جاهدة 

من ظرف اقت�سادي �سعب بحكم جائحة كورونا وجوائح 

لدى  ومعلوم  قبلها،  القت�سادية  ال��ق��رارات  يف  الت�سارب 

فكرة  �ساحب  ه��و  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ان  كثريين، 

احلياة  منظومة  وحتديث  تطوير  ملكية  جلنة  تتوىل  ان 

للحكومات،  عابرة  وتكون  ا�سافية  ق��وة  ملنحها  ال�سيا�سية 

كما اكد م�سدر مطلع، وانه �سيدفع ثمن ذلك الراأي، الذي 

لم�س الرغبة امللكية يف بلورة اوراقه النقا�سية اىل برنامج 

ع��م��ل ت��ن��ف��ي��ذي، ب��ع��د ان جن��ح��ت ت��ل��ك ال���دوائ���ر يف تنومي 

الوراق امللكية النقا�سية يف الدراج الر�سمية.

ال��ع��الق��ة ب��ني دوائ���ر �سنع ال��ق��رار م�����س��دودة على وت��ر، 

واجل��م��ي��ع ينتظر ان��ت��ه��اء ق��م��ة امل��ل��ك م��ع رئ��ي�����س ال��ولي��ات 

امل��ت��ح��دة وح�����س��ي��ل��ة ل��ق��اءات��ه م��ع م��راك��ز ���س��ن��ع ال���ق���رار يف 

حتقيقه  للملك  ميكن  ال��ذي  الخ���راق  وم��دى  وا�سنطن، 

على امل�سارات املتعددة التي حتملها اجندة الزيارة وبالتايل، 

اىل  احل��اج��ة  ���س��وء  يف  وم��الحم��ه��ا  ال�سلطة  �سكل  كيفية 

فريق متناغم ي�ستطيع حمل امللفات الداخلية واخلارجية 

امل��ك��ت��ظ��ة، وي��ب��دو ان اخل�����س��اون��ة ي��ن��ت��ظ��ره��ا ب��ح��رق��ة، فهو 

يدر�س اجراء تعديل جذري على حكومته بعد عودة امللك 

حتديث  جلنة  خمرجات  وانك�ساف  احل��ايل،  ال�سهر  نهاية 

الكفة ل�سالح بقائه يف  اذا مالت  ال�سيا�سية، هذا  املنظومة 

دوائر �سنع العتقاد  الرابع ومل تنجح خمططات  ال��دوار 

املحلية يف ازاحته.

اآب اللهاب �سيكون اكر حرارة على امل�ستوى ال�سيا�سي، 

امللكي،  احل�����س��م  تنتظر  مت�سابكة،  ب��ع��وام��ل  حم��ك��وم  لكنه 

فالعالقة بني الديوان واحلكومة ايجابية وكذلك العالقة 

ب��ني اخل�����س��اون��ة و���س��م��ري ال��رف��اع��ي ال����ذي ك��ان��ت رئ��ا���س��ت��ه 

ملنظمومة التحديث، خطوة اكر من ذكية من اجل ار�سال 

تطمينات ل�سانع القرار.

الحسم بعدعودة الملك من واشنطن

التفجير تضع االلغام في حضن الحكومة اسبوعيا   فرق 

لتعديل واسع  االيجابية  المؤشرات  ينتظر  الخصاونة   

االحد    11 / 7 /2021
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 التل : العالقة بين جاللته واألردنيين ركن 
أساس من أركان استقرار الدولة

 الداوود: للهاشميين مكانة ومنزلة عند العرب 
قبل اإلسالم 

تعزيز رمزية جاللة الملك ودالالتها مبادرة تطلق مسارها االول حوارات عمان

العناني : الملك عبداهلل الثاني تجتمع فيه ثالثة رموز تعزز شرعيته الدينية

االنباط-عمان

اأوىل ندواتها احلوارية  امل�ستقبل  نظمت جماعة عمان حلوارات 

امللك عبداهلل  رمزية جاللة  تعزيز  مبادرة  الأول من  امل�سار  �سمن 

ال��ث��اين ب��ع��ن��وان “ ال��رم��زي��ة ودللت���ه���ا ودوره����ا يف ح��ي��اة ال�سعوب 

والأمم«.

اإبراز جانب  اإىل  املبادرة عدة م�سارات ي�سعى كل منها  وتت�سمن 

من جوانب جهود جاللته يف حماية الأردن وخدمة الأردنيني واأهم 

الإجنازات التي جرت يف عهد جاللته.

ام�س  امللكي،  الثقايف  امل��رك��ز  يف  اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  وا�ستملت 

ال�سبت، على ثالث اأوراق، ناق�ست الورقة الأوىل الرمزية ومفهومها 

الورقة  الرمز يف حياة الأمم وال�سعوب، فيما حملت  واأ�س�سها ودور 

حني  يف  ها�سم،  لآل  والتاريخية  الدينية  الرمزية  عنوان  الثانية 

حملت الورقة الأخرية عنوان الرمزية الد�ستورية جلاللة امللك.

التل، خالل  امل�ستقبل بالل  وقال رئي�س جماعة عمان حلوارات 

اأ�سا�س  رك��ن  والأردن��ي��ني  جاللته  ب��ني  العالقة  اإن  ال��ن��دوة:  افتتاح 

اأجهزتها و�سعور مواطنيها  اأداء  الدولة وح�سن  ا�ستقرار  اأركان  من 

وتنفيذهم  للتوجيهات  وا�ستجابتهم  اأداءهم  بال�ستقرار مما يحفز 

للقرارات.

واأكد اأن جاللته يحمل هموم الأمة وق�ساياها، ويدافع عنها يف 

املحافل الدولية، وهو ميتلك ر�سيداً من ال�سرعية الدينية.

وق��ال ن��ائ��ب رئي�س ال����وزراء الأ���س��ب��ق ال��دك��ت��ور ج��واد العناين يف 

الورقة الأوىل بعنوان “الرمزية مفهومها واأ�س�سها ودور الرمز يف 

الدين  اأ�سا�س ل يف�سل  اإن ال�سالم كدين  حياة الأمم وال�سعوب”، 

عن الدنيا، وجعل للقيادة رمزية ل بد اأن تعك�سها لكي توفر لل�سعب 

حاجاته، وتطلق ملكاته، وتعزز ابداعاته، موؤكدا اأن هنالك �سرعية 

اخللق  وتف�سي  املعامالت،  ب�سري  متم�سكاً  الأم��ر  ويل  جتعل  دينية 

وامل��ل��ك عبداهلل  ال��ن��ا���س ودف���ع الظلم عنهم،  ب��ني  ال�����س��وي، وال��ع��دل 

َن�َسُبُه  الثاين جتتمع فيه ثالثة رموز تعزز �سرعيته الدينية، وهي 

الو�سي على  ق��رون، ولأن��ه  اأ�سرته ملكة ملدة ثالثة  الها�سمي، وحكم 

الأماكن املقد�سة يف القد�س.

واأ�����س����ار اإىل ال�����س��رع��ي��ة ال���د����س���ت���وري���ة ال��ن��اب��ع��ة م���ن ال��د���س��ت��ور 

رمزيته  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ع��زز  وق��د  عليها،  املن�سو�س  و�سالحياته 

مفتوح  بقلب  قدمها  ال��ت��ي  النقا�سية  الأوراق  بكتابة  الد�ستورية 

لتعزيز لغة احلوار وفتح اآفاق امل�ستقبل والتغري الذي ينطوي عليه.

مهمة،  ثالثة  اأب��ع��اد  لها  امللك  جاللة  رم��زي��ة  اإن  العناين  وق��ال 

القيادية،  والع�سكرية  والداري��ة  والتاريخية،  الدينية  رمزيته  هي 

اأ���س��ا���س��ي��اً يف  ورم��زي��ت��ه ال��د���س��ت��وري��ة، ح��ي��ث ت��ل��ع��ب ه���ذه ك��ل��ه��ا دوراً 

الأمم،  بني  را�سخة  مكانة  واحتالله  ودميوتيه،  الأردن  ا�ستمرارية 

امل�����س��ك��الت والن��ك��ف��اءات، وت��ع��زز  التغلب ع��ل��ى  وم��رون��ة متكنه م��ن 

الفر�س ال�سانحة يف الأيام املقبلة.

الأ�سبق  الإ�سالمية  واملقد�سات  وال�����س��وؤون  الأوق���اف  وزي��ر  وق��ال 

 “ ال��ت��ي حملت ع��ن��وان  ال����داوود يف ال��ورق��ة الثانية  ال��دك��ت��ور ه��اي��ل 

مكانة  للها�سميني  اإن  ها�سم”،  لآل  والتاريخية  الدينية  الرمزية 

عرفت  الها�سمية  الأ�سرة  فهذه  الإ�سالم،  قبل  العرب  عند  ومنزلة 

كالب  بن  ق�سي  جلدهم  فكان  اخل�سال،  بكرمي  الإ�سالم  قبل  منذ 

ال��رف��ادة وال�سقاية  اأع��م��ال  اإدارة احل��ج قبل الإ���س��الم وت��وىلىّ  ���س��رُف 

الندوة كاأول مكان لالجتماع والت�ساور يف  دار  �س  واأ�سىّ اللواء،  ورفع 

مكة.

وبني اأن الإ�سالم عزز هذه املكانة التاريخية لبني ها�سم، اإذ بعث 

منهم ر�سول اهلل )�س( وها�سم هو اجلد الثاين لر�سول اهلل )�س( 

عرق  اأو  ل��ون  اأو  جن�س  ب�سبب  لي�س  ال�سطفاء  ه��ذا  اأن  اإىل  ،لف��ت��ا 

، واإمن��ا مبا علم اهلل عز وجل ما هم عليه  فاخللق كلهم عيال اهلل 

النا�س وق�سائهم  وتفاعلهم مع  من خالل و�سفات وحبهم للخري 

اآل  اأن��ه ورد ذك��ر  اإىل  حلاجاتهم واأث��ره��م يف م�سرية اخل��ري، م�سريا 

البيت وبيان ف�سلهم يف مو�سعني يف القراآن الكرمي، بالإ�سافة اإىل 

العديد من الأحاديث النبوية ال�سريفة.

حولهم  النا�س  التفاف  يف  اأث���رت  ها�سم  لآل  ال��رم��زي��ة  اأن  واأك���د 

جميدة  و�سفات  حميدة  خ�سال  من  فيهم  عرفوه  ملا  بهم  وثقتهم 

النا�س  التفاف  �ساعد  وق��د   ، النا�س  م�سالح  على  حر�سهم  وم��ن 

اأن ينادي  حولهم يف اأخذ مكان الريادة وال�سيادة عرب التاريخ، فما 

مناديهم حتى ترى النا�س يت�سابقون لتلبية النداء.

  �شالح: الق�شية الفل�شطينية ت�شكل املحورية الأوىل يف 

ال�شيا�شة الأردنية

اخلطيب: الد�ستور حر�س على حماية القيم الأردنية الأ�سيلة

 - امل�سلحة  ال��ق��وات  يف  املعنوي  للتوجيه  الأ���س��ب��ق  امل��دي��ر  و�سلط 

اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي ال��دك��ت��ور ق��ا���س��م ���س��ال��ح، ب��ورق��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة بعنوان 

على  ال�سوء  وال��ق��وم��ي��ة«،  الدينية  ور�سالتهم  الها�سميني  »ت��اري��خ 

النبوية  الهجرة  بها وخ�سو�سا  التي مروا  التاريخية  املراحل  اأبرز 

من مكة اإىل املدينة )622( ميالدي، وحتويل القبلة من امل�سجد 

 ، واملعراج  والإ�سراء  امل�سرفة )مكة(  الكعبة  اإىل  )القد�س(  الأق�سى 

مرورا بالهجرة النبوية وفتح مكة وغريها من الأحداث التاريخية 

والدينية املهمة.

وا���س��ت��ع��ر���س م���راح���ل ال���ث���ورة ال��ع��رب��ي��ة ال���ك���ربى ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا 

ال�سريف احل�سني بن علي بهدف حتقيق الوحدة العربية من خالل 

والأت���راك  الإجنليز  بني  الأوىل  العاملية  احل��رب  ظ��روف  ا�ستغالل 

والأمل��ان مقابل  الأت��راك  والفرن�سيني �سد  الإجنليز  والتحالف مع 

وبالد  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  العربية  ال��دول  ا�ستقالل  حتقيق 

ال�سام والعراق.

وق���ال ���س��ال��ح: اإن ج��الل��ة امل��ل��ك امل��ع��زز وا���س��ل ت��ط��وي��ر اجلي�س 

املوؤ�س�سات  جميع  تطوير  يف  وا�ستمر  اأ�سلحته  وحت��دي��ث  ال��ع��رب��ي 

املدنية الر�سمية وغري الر�سمية يف جميع مناحي احلياة يف الأردن، 

الأول  الع��ت��داء  منذ  غ��زة  اإىل  ميداين  م�ست�سفى  باإر�سال  اأم��ر  كما 

الأخري،  العتداء  يف  ثانيا  ميدانيا  م�ست�سفى  اإليها  واأ�ساف  عليها، 

بالكونغر�س،  الإ�سالمية  العربية  الأمة  با�سم  التحدث  اإىل  اإ�سافة 

وفقا ملخرجات القمة العربي يف بريوت ورف�س �سفقة القرن وكل 

بالقد�س  لإ�سرائيل  عا�سمة  واإقامة  بالفل�سطينيني  منها  يتعلق  ما 

العربية القدمية، كما رف�س �سم اجلولن لإ�سرائيل.

واأكد اأن الق�سية الفل�سطينية ت�سكل الق�سية املحورية الأوىل يف 

ال�سيا�سة الأردنية، واأن جاللته ظل يدافع عن الإ�سالم ب�سفته دين 

ال�سالم والعدل وامل�ساواة والإن�سانية واأنه �سد الإرهاب يف كل مكان.

العربي  التحالف  اإىل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  ان�سم  كما 

ا�ستالمه احل��ك��م على  الإره����اب وح��اف��ظ منذ  ال���دويل يف م��ق��اوم��ة 

الهدوء والأمن وال�ستقرار يف الأردن.

الد�ستورية  “الرمزية  عنوان  حملت  التي  الثالثة،  الورقة  اأم��ا 

امل��ح��ك��م��ة  ع�����س��و  م��ن��ه��ا  الأول  اجل�����زء  يف  امللك” حت����دث  جل���الل���ة 

رمزية  اأن  م��وؤك��دا  اخلطيب،  نعمان  ال��دك��ت��ور  ال�سابق  الد�ستورية 

باأحرف ول عبارات واإمنا برتاث ومببادئ  جاللة امللك مل تنه�س 

قام عليها نظام احلكم يف الأردن.

الأ�سيلة  الأردنية  القيم  حماية  على  حر�س  الد�ستور  اإن  وق��ال 

الأردن  الدفاع عن ق�سايا  الأردين وال�ستمرار يف  وحماية املجتمع 

القومي  الأردن  واأم���ن  اخل��ارج��ي��ة  بال�سيا�سة  املرتبطة  امل�سريية 

والتاأكيد على دور امللك يف اإبقاء جميع الأجهزة الأمنية والع�سكرية 

الديني  ال��رتاث  حماية  اىل  اإ�سافة  حمايدة،  م�ستقلة  والق�سائية 

والن�سيج الجتماعي.

بناء  ن��ح��و  ال��وط��ن  م�����س��رية  ت��دع��م  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  الأوراق  دب��اب��ن��ة: 

الدميقراطية.

دبابنة: الد�ستور الأردين يوؤمن باأن الأمة م�سدر ال�سلطات.

دبابنة  عبري  الدكتورة  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  ع�سو  وقالت 

ال��ربمل��اين:  النظام  يف  امللك  رم��زي��ة  بعنوان”  اخلام�سة  ورقتها  يف 

الها�سمية  الأردنية  اململكة  د�ستور  الأردين” اإن  الد�ستور  يف  ق��راءة 

ال���ذي يقوم  ال��ربمل��اين  ال��ن��ظ��ام  ق��واع��د  ك��ر���س ودون   1952 ل��ع��ام 

 “ لالأمة  ال�سلطة  منحت  حيث  وامللك،  ال�سلطة  بني  الف�سل  على 

فالأمة م�سدر ال�سلطات “، بحيث متار�س هذه ال�سلطات من نواب 

منتخبني عنها ول�ساحلها حتت قبة جمل�س النواب.

وقالت اإن امللك ميثل يف الأنظمة الربملانية “رمز ال�سيادة “ فهو 

راأ�س الدولة ورمز وحدتها، وبهذه ال�سفة ت�سدر الأحكام الق�سائية 

الت�سريعية  ال�سلطة  تقرها  التي  الت�سريعات  على  وي�سادق  با�سمه 

ويوقع فوق توقيعات رئي�س ال��وزراء وال��وزراء املعنيني يف القرارات 

احلكومية التي ت�ستدعي هذا التوقيع.

واأ���س��اف��ت دب��اب��ن��ة: ان��ط��الق��ا م��ن ه��اج�����س ���س��رورة ال��ع��م��ل على 

ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ل��دى  ال�سامل  ال�سيا�سي  ال���س��الح 

 1952 د�ستور  اأقرها  التي  الد�ستورية  ال�سالحيات  اإىل  وا�ستنادا 

للملك، وت��ع��زي��زا ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ن��ه��و���س ب��ال��وط��ن م��ن خ��الل 

�سعبه  لأبناء  وم�ساركة من جاللته  والقانون،  املوؤ�س�سات  دولة  بناء 

لتوؤكد تدعيم  النقا�سية  الأوراق  الأردن، جاءت  للحكم يف  بفل�سفته 

جاللته  تبني  خ��الل  من  الدميقراطية  بناء  نحو  الوطن  م�سرية 

النقا�سية  اأن الورقة  اإىل  ملفهوم احلكومة الربملانية. ولفتت دبابنة 

الدميقراطي  نظامنا  تطوير  ب�سرورة  امللك  امي��ان  اأك��دت  الثانية 

 “ مبفهوم  جاللته  اإمي���ان  اإىل  م�سرية  الأردن��ي��ني،  جميع  خل��دم��ة 

اإىل  لالنتقال  معا  املتدرج  العمل  “ و�سرورة  الربملانية  احلكومات 

هذا ال�سكل الدميقراطي للحكومة، واللتزام بالتعددية ال�سيا�سية 

والف�سل املرن واملتوازن بني ال�سلطات حتت مظلة امللكية الربملانية.

وفيما يتعلق بالإطار الزمني لتحقيق تلك الروؤى، اأ�سارت دبابنة 

اأح��زاب  تطوير  بنجاحنا يف  ذل��ك  ارتباط  اأك��د  امللك  اأن جاللة  اإىل 

بالت�ساور  يبداأ  الذي  الأمر  وهو  برامج وطنية  ذات  فاعلة  �سيا�سية 

مع ائتالف الأغلبية لتعيني رئي�س الوزراء والوزراء.

وبينت اأن جاللة امللك يف حديثه عن مفهوم الربملانية، اأ�سار يف 

الورقة النقا�سية الثالثة اإىل اأن “هذا املفهوم وبحده الأدنى يتمثل 

يف ترتيب العالقة بني ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية على نحو 

النيابية  الأغلبية  مل�ساءلة  خا�سعة  التنفيذية  ال�سلطة  فيه  تكون 

من خالل منح الثقة اأو حجبها بح�سب الد�ستور. كما اأكد جاللته 

اآلية الت�ساور  اأن هذا املفهوم �سيتدرج، وفقا للعمل احلزبي وتعزيز 

امل�سبق مع جمل�س النواب لت�سكيل احلكومة. واأ�سارت دبابنة اإىل اأن 

د�ستور عام 1952 جاء ليوؤكد اأن النظام الربملاين يقوم يف جوهره 

الأغلبية  ت�سكيل  على  ق��ادرة  حزبية  وائتالفات  اأح��زاب  وج��ود  على 

التي تنعك�س بدورها على ت�سكيل احلكومات. ويف الورقة النقا�سية 

 ،“ املدنية  الدولة  اأ�سا�س  القانون  “ �سيادة  عنوان  وحتت  ال�ساد�سة 

وتنوعها  جمتمعاتنا  خل�سو�سية  العميق  فهمه  امللك  جاللة  طرح 

وهو الأمر الذي ياأمل جاللته باأن يكون م�سدراً لالزدهار الثقايف 

واأك���د جاللته  الق��ت�����س��اد،  ورف���د  ال�سيا�سي  وال��ت��ع��دد  والج��ت��م��اع��ي 

دول��ة  يف  الناجعة  والإدارة  ال��ق��ان��ون  �سيادة  ب��ني  احلتمية  العالقة 

القانون، بح�سب الدبابنة.

ودع���ت ال��دب��اب��ن��ة اإىل ����س���رورة ال��ع��م��ل امل�����س��رتك ن��ح��و ت��ع��زي��ز “ 

“ ال��ت��ي تعتمد يف وج��وده��ا وا���س��ت��م��راره��ا على  ال��دول��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 

مل�����س��رية ال��ت��ط��وي��ر التي  ث���الث م��ق��وم��ات ت�سكل خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق��ة 

يجعل  ال��ذي  الد�ستور  اإىل  ذل��ك  يف  م�ستندة  امللك،  جاللة  يقودها 

من الف�سل بني ال�سلطات والرقابة املتبادلة بينها مبا يحققه من 

�سمان للم�سروعية ومنع ال�ستبداد و�سون احلريات، بالإ�سافة اإىل 

الرقابة على د�ستورية القوانني واأعمال الإدارة.

وقالت: اإن امللكية يف الد�ستور الأردين ت�ستند يف عمقها اىل وجود 

نظام �سيا�سي مرن اآمن ويوؤمن باأن الأمة م�سدر ال�سلطات ، واإن ما 

رواف��ع  اإل  ما هي  الد�ستور  امللك من �سالحيات حم��ددة يف  ميلكه 

واملدافع  للد�ستور  ال�سامن  امللك هو  يكون  فعندما  للدميقراطية، 

احلكومات  ملفهوم  امل��ت��درج  للو�سول  وال��داع��ي  القانون  �سيادة  ع��ن 

الأع��راف  تطوير  و�سرورة  احلزبية  بالتعددية  واملوؤمن  الربملانية 

اأن  ن�ستطيع  العامة، من هنا فقط  الإدارة  الربملانية وتدعيم عمل 

نفهم رمزية امللك يف الد�ستور الأردين.

السفير األردني خوري يتسلم وسام 
الصليب األكبر من الطبقة العليا

اختتام ورشة تفكير ناقد 
لألطفال في المفرق

رئيس مجلس مفوضي البترا يستقبل 
مدير مكتب اليونسكو في األردن

تجديد الشراكة بين أيلة والجمعية 
الملكية لحماية الطبيعة 

االنباط-عمان

ت�سلم ال�سفري الأردين فايز خوري خالل 

روما  اليطالية  العا�سمة  يف  كبري  احتفال 

العليا  الطبقة  م��ن  الأك���رب  ال�سليب  و���س��ام 

للم�ست�سارية الع�سكرية لفر�سان مالطا.

ل��ف��ر���س��ان مالطا  ال��ق��ائ��د الع���ل���ى  وق��ل��د 

ال���و����س���ام ل��ل�����س��ف��ري خ�����وري ت���ق���دي���ًرا ل����دوره 

خ��الل  امل�ست�سارية  ل���دى  للمملكة  ك�سفري 

ال�سنوات الأربع املا�سية.

 االنباط-برتا

20 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة ور����س���ة عن  اأن���ه���ى 

ال��ت��ف��ك��ري ال���ن���اق���د والإب�����داع�����ي ل���الأط���ف���ال 

بالتعاون  امل��ف��رق،  ثقافة  مديرية  نظمتها 

مع بلدية البا�سلية وجمعية طريق احلرير 

للرتاث والثقافة والفنون.

وت�����س��م��ن��ت ال����ور�����س����ة، ال���ت���ي ا���س��ت��م��رت 

التفكري  م���ه���ارات  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ات  ي���وم���ني، 

عبداهلل  ال��دك��ت��ور  املحا�سر  قدمها  الناقد 

اأن  اإىل  اأ�����س����ار  وال�������ذي  ت���ل���ي���الن،  م�����س��ل��ح 

املالحظة  م��ه��ارات  على  ت��درب��وا  امل�ساركني 

املعلومات،  تنظيم  واأ���س��ال��ي��ب  والت�سنيف، 

وطرق حل امل�سكالت.

ويف ن��ه��اي��ة ال���ور����س���ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ج��رى 

توزيع ال�سهادات التقديرية على امل�ساركني.

االنباط – البرتا

�سلطة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  ا�ستقبل   

الدكتور  ال�سياحي  التنموي  ال��ب��رتا  اإق��ل��ي��م 

م��دي��رة  ال�����س��ب��ت،  ام�����س  ال��ف��رج��ات،  �سليمان 

كيم  جونغ  مني  الأردن  يف  اليون�سكو  مكتب 

والوفد املرافق لها.

ان  ب��ي��ان،  يف  الق��ل��ي��م  �سلطة  واو���س��ح��ت 

ال���ف���رج���ات ا����س���ار اىل ال���ع���الق���ات وال��ت��ع��اون 

عام  منذ  اليون�سكو  ومنظمة  ال�سلطة  ب��ني 

اإجنازه من خالل ال�سلطة  1985، وما مت 
الأث��ري  املوقع  على  باملحافظة  يتعلق  فيما 

وخ�سو�سيته.

يف  ال�سياحية  العملية  اإدارة  ان  وا���س��اف 

البرتا ب�سكل م�ستدام، توازن ما بني املحافظة 

واإ���س��راك  ال�سياحية  والتنمية  امل��وق��ع  ع��ل��ى 

ال�سلطة  اأن  اإىل  م�سرياً  املحلية،  املجتمعات 

تعمل على مراجعة اخلطة ال�سمولية للبرتا 

وتطوير اخلدمات ال�سياحية يف املنطقة مبا 

يليق باملكانة العاملية لها.

من جانبها، اأبدت جونغ اإعجابها ملا تقوم 

حماية  �ساأنها  من  ن�ساطات  من  ال�سلطة  به 

املوقع الأثري واخلدمات التي تقدمها.

واط��ل��ع��ت خ���الل ج��ول��ة ل��ل��م��وق��ع الأث���ري 

قامت  التي  والتاأهيل  ال�سيانة  اأعمال  على 

ب��ه��ا ال�����س��ل��ط��ة اخ�����ريا خ����الل ف����رتة ت��وق��ف 

ال�سياحة ب�سبب تداعيات جائحة كورونا.

يذكر اأن البرتا ان�سمت لقائمة اليون�سكو 

للرتاث العاملي يف عام 1985.

االنباط-عمان

جددت �سركة واحة اأيلة للتطوير واجلمعية 

ال�سراكة  اتفاقية  الطبيعة  حلماية  امللكية 

بينهما لل�سنة الثامنة على التوايل، والرامية 

ب���ني اجل��ان��ب��ي��ن��ف��ي  ال���ت���ع���اون  اإىل م��وا���س��ل��ة 

جمالت حماية الطبيعة وتقدمي ال�ست�سارات 

املتخ�س�سة واخلربات الفنية بهذا املجال.

ومب����وج����ب الت���ف���اق���ي���ة ي��ن��ف��ذ اجل���ان���ب���ان 

برناجماً ملراقبة اأن��واع الطيور خالل موا�سم 

ال��ه��ج��رة وم���روره���ا يف اأي���ل���ة وال���ت���ي اأ���س��ف��رت 

ال�سنوات  خ��الل  كبرية  جناحات  حتقيق  عن 

املا�سية بت�سجيل م�ساهدة ع�سرات الأ�سناف 

اجلديدة من الطيور.

ك���م���ا وت�������زود اجل��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة 

بهدف  ا�ست�سارية  ب��خ��دم��ات  اأي��ل��ة  الطبيعة، 

ت�����س��م��ي��م واإن�������س���اء ح��دي��ق��ة ن���ب���ات���ات ال��ب��ي��ئ��ة 

اأيلة  ري�سة  م�سار  �سمن  اأي��ل��ة،  يف  الطبيعية 

للطيور.

يف  اجلانبني  �سي�ستمر  ال�سراكة  ومبوجب 

اإطالق برنامج مراقبة الطيور وم�سار ري�سة 

اأيلة على  املن�ساأة يف  املوائل  اأث��ر  اأيلة، ودرا�سة 

ا�ستقطاب الطيور وتقدمي ال�ست�سارات الفنية 

اخلا�سة بزيادة املوائل وفقاً لأف�سل املمار�سات 

البيئية.

اأيلة  وع��ربىّ املدير التنفيذي ل�سركة واح��ة 

�سعادته  عن  دودي��ن  �سهل  املهند�س  للتطوير 

مبوا�سلة ال�سركاة مع اجلمعية امللكية حلماية 

امل��ن��اط��ق  اإدارة  جم���ال  يف  ال���رائ���دة  الطبيعة 

املحمية يف اململكة حيث تتو�سع جمال التعاون 

ب���ني اجل��ان��ب��ني ع���ام���اً ب��ع��د ع����ام يف جم���الت 

مر�سد الطيور وم�سار ري�سة اأيلة و�سولً اإىل 

حديقة نباتات البيئة الطبيعية يف اأيلة والتي 

ال�ستدامة  يف  اأخ�سر  كم�سروع  ريادتها  تعزز 

البيئية وحماية الطبيعة. 

واأ����س���اف امل��ه��ن��د���س دودي�����ن: “منذ ال��ع��ام 

ك��ب��رية يف  جن��اح��ات  ���س��وي��ة  حققنا   2013
جوانب احلفاظ على البيئة واحلياة الطبيعية 

وت�سجيل الطيور، مبا يحقق التوازن املطلوب، 

لتعزيز  اخلا�سة  براجمها  اأيلة  وا�سلت  كما 

التي  الفريدة  للبيئة  البيئية نظراً  ال�سياحة 

تعي�س فيها«.

بدوره، قال املدير العام يف اجلمعية امللكية 

حلماية الطبيعة ال�سيد يحيى خالد: “نفخر 

بالتعاون البناء مع اأيلة والذي جنحنا خالله 

اأف�����س��ل امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة يف جم��ال  بتطبيق 

حماية املوارد الطبيعية واأ�سفرت عن جناحات 

ميثىّل  كم�سروع  العقبة  طيور  ملر�سد  كبرية 

من���وذج���اً ل��ل��ت��ع��اون ب���ني خم��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات 

الوطنية، وناأمل فتح اآفاق اأرحب للتعاون بني 

اجلانبني م�ستقباًل«.

���د اأي���ل���ة يف ت��ع��اون��ه��ا امل�����س��ت��م��ر مع  وجت�������سىّ

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة، وموؤ�س�سات 

وطنية اأخرى معنية يف العمل البيئي، الروؤية 

املوؤ�س�سيةعرب تبنيها لأف�سل املمار�سات البيئية 

امل�ستدام،  وال�سياحة  ال�سكن  منط  تعزز  التي 

و�سمان اأف�سل الطرق حلماية البيئة وحجر 

الزاوية يف الهتمام بالطيور املهاجرة.

و�سجل مر�سد طيور العقبة يف اأيلة اأكرث 

اأ�سناف منها   3 الطيور  ن��وع من   100 من 

الت�سجيل يف الأردن، وواح��د منها كان  ن��ادرة 

حتطىّ  حيث  العقبة،  يف  م���رة  لأول  ت�سجيله 

الطيور املهاجرة يف اأيلة لال�سرتاحة لتتمكن 

من اإكمال رحلة هجرتها.

الربية  اأيلة باحلفاظ على احلياة  وتلتزم 

والبحرية واملوارد الطبيعية يف الأردن،وتلتزم 

مبنظومة بيئية يف كافة مرافقهاكما وتقدم 

م�����س��اه��م��ات جليلة جت���اه ال��ب��ي��ئ��ة ك��ج��زء من 

امل�سوؤولية الجتماعية وعربالتعاون البناء مع 

املوؤ�س�سات املعنية.
االنباط-عمان

اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جمعية  اختتمت 

تدريبية  برامج  �سل�سلة  من  الثاين  اجلزء 

ا�ستدامة  م�����س��روع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  نظمتها 

النظم ال�سحية املحلية املمول من الوكالة 

الأم���ريك���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة ل��ت��ن��م��ي��ة 

وتطوير القدرات التقنية واملهنية للكوادر 

العاملة يف قطاع امل�ست�سفيات اخلا�سة من 

على  خم��ت��ربات  وفنيي  وممر�سني  اأط��ب��اء 

التعامل مع فريو�س كورونا امل�ستجد.

�سل�سلة  م���ن  ال���ث���اين  اجل����زء  واح���ت���وى 

���س��م��ن حملة  ال���ت���ي ج�����اءت   ، ال���ت���دري���ب���ات 

  ” الكوفيد بنق�سي على  باإيد  “اإيد  بعنوان 

والتي جرى اعدادها وتنظيمها على مدى 

4 ا�سهر، على عدد من الدورات التدريبية 
ال�سريع  الفح�س  على  والعملية  النظرية 

اج���راءات  تطبيق  وكيفية  ال�سد  مل��ول��دات 

ال��ف��رز  ع��ل��ى  ت�ساعد  بحيث  الفح�س  ه��ذا 

ال�����س��ري��ع ل��ل��م��ر���س��ى يف ق�����س��م ال���ط���وارئ 

و ن���ق���اط ت���ق���دمي اخل���دم���ة وف����ق امل��ع��اي��ري 

املحددة و املعتمدة من وزارة ال�سحة.

اجلزء  يف  احل�سور  ع��دد  اجمايل  بلغ  و 

131 م�����س��ارك��ا من  ال��ث��اين م��ن امل�����س��روع 

م�ست�سفى  يف29  العاملة  الكوادر  خمتلف 

خ���ا����س يف ال���ع���ا����س���م���ة ع���م���ان وع������دد م��ن 

جميعهم  متكن  حيث  اململكة   حمافظات 

م����ن ال����ن����ج����اح يف الخ����ت����ب����اري����ن ال��ع��م��ل��ي 

والنظري وح�سلوا على �سهادة الدورة .

و اأك�����د رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

اخل��ا���س��ة ال��دك��ت��ور ف���وزي احل��م��وري على 

ان م�سروع  ، وق���ال  ال��ت��دري��ب  اه��م��ي��ة ه��ذا 

حقق  املحلية  ال�سحية  ال��ن��ظ��م  ا���س��ت��دام��ة 

ن��ت��ائ��ج ف���اق���ت الأه�������داف امل���ر����س���وم���ة ل���ه ، 

احل�����س��ور  ع����دد  اج���م���ايل  ان  اىل  م�����س��ريا 

قدمتها  التي  التدريبية   ال���دورات  لكافة 

النظم  ا�ستدامة  م�سروع  �سمن  اجلمعية 

من  م�ساركا   1731 بلغ  املحلية  ال�سحية 

امل�ست�سفيات  يف  العاملة  ال��ك��وادر  خمتلف 

اخلا�سة.

ه����ذا  اأه����م����ي����ة  ان  احل������م������وري  وق���������ال 

اج��راء  كونه  يف  تكمن  التدريبي  امل�سروع  

الطبية  الكوادر  حلماية  م�ساند  احرتازي 

باملر�س  الإ�سابة  خطر  من  والتمري�سية 

ولأه����م����ي����ة ال���ف���ح�������س ل���ت���ت���ب���ع خم��ال��ط��ي 

للمر�سى  ال�سريع  والفرز  املوؤكدة  احلالت 

يف  العاملة  الكوادر  ببقية  اختالطهم  قبل 

اخلا�سة. امل�ست�سفيات 

واجلدير بالذكر ان الوكالة المريكية 

الفرتة  خ��الل  �ساهمت  ال��دول��ي��ة  للتنمية 

املا�سية يف متويل ور�سات ودورات تدريبية 

العام  القطاعني  عاملة يف  لكوادر �سحية  

مع  ال�سحيح  ال��ت��ع��ام��ل  �سملت  واخل��ا���س 

ح����الت م���وؤك���د اأ���س��اب��ت��ه��ا ب��ال��ك��ورون��ا من 

ب��الأط��ف��ال  متخ�س�سة  ودورات  احل��وام��ل 

احلالت  بالتعامل مع  واخرى متخ�س�سة 

احل���رج���ة اىل ج���ان���ب  ال��ف��ح�����س ال�����س��ري��ع 

ملولدات ال�سد  .

اختتام الجزء الثاني من استدامة النظم الصحية للمستشفيات الخاصة
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مل تنفك ال�صعوب العربية والإ�صالمية تبحث عن بطل »حنجوري« ذو ذبذبات �صوتية عالية 

اإهتزازي »Vibration«، يعيد لالأمة املهزومة و�صعوبها املاأزومة اأجمادها املزعومة،  اأو حتى 

وي�صدع  املجيد  املا�صي  ترنيمة  يغني  ل�صوت  املتعط�صة  ال�صعوب  ه��ذه  اأك��ت��اف  على  ت�صلق  حيث 

بخطاباتهم  ا�صتطاعوا  ال��ذي��ن  املوهوبني  ال��ق��ادة  م��ن  ع��دد  وال��وع��ي��د؛  بالتهديد  »الأع����داء«  �صد 

تاأييد  واكت�صاب  احلكم  �صّدة  تويل  الأكروباتية  ال�صتعرا�صية  ومهاراتهم  النارية  »احلنجورية« 

الأ�صد  وحافظ  النا�صر  عبد  الرئي�س  مع  حدث  كما  متاماً  وبعدها،  الهزائم  خالل  حتى  �صعبي 

و�صدام ح�صني، وكما �صيحدث مع كثريين.

الإ�صتبداد، هو  د�صرتة  ورائ��د  الرتكية  للدولة  العلماين  الإرث  اأردوغ���ان، مدّمر   رجب طيب 

له خليفًة  بيعتها  والإ�صالمية  العربية  الدول  �صعوب  اأعلنت  الذين  املوهوبني  القادة  اأحد هوؤلء 

واأمرياً للموؤمنني لي�س لربنامج طرحه ول روؤية بلورها ل �صمح اهلل، واإمنا لأنه انتف�س غا�صباً 

يف موؤمتر دافو�س عام 2009 وغادر عائداً اإىل تركيا على اإثر نقا�س حاد بينه وبني �صمعون بريي�س 

على خلفية العدوان الإ�صرائيلي على قطاع غزة، لت�صتقبله اجلماهري يف املطار وحوله اإ�صتقبال 

ال�صالطني العثمانيني »الفاحتني«، ولتخرج م�صريات تاأييده ومبايعته يف اأرجاء الدول العربية 

والإ�صالمية تتقدمها �صوره و�صعارات تبجيله وتاأليهه.

 �صرعان ما حتولت البيعة اإىل اإميان مطلق ب�صر هذا الرجل وكراماته مع ظهور اأزمة �صفينة 

مرمرة عام 2010، حينما قامت قوات الكيان الغا�صب مبهاجمة ال�صفينة يف املياه الدولية ملنعها 

عن  احل�صار  لك�صر  ي�صعى  ك��ان  ال��ذي  احل��ري��ة«  »اأ�صطول  �صمن  غ��زة  �صواطئ  اإىل  الو�صول  من 

ثم حتول  ال�صفينة.  على ظهر  والنا�صطات  النا�صطني  10 من  العدو  ق��وات  قتلت  القطاع، حيث 

الإميان املطلق اإىل تن�صيب ال�صلطان اأردوغان اآلهًة ترمز اإىل حلم اخلالفة الإ�صالمية؛ عندما 

اأعلن عن اإدانته ملا راآه »انقالباً ع�صكريا« اأطاح بحكم جماعة الأخوان امل�صلمني يف م�صر عام 2013 

وفتحت تركيا على اإثره اأبوابها م�صرعًة للفاّرين من اأتباع اجلماعة، ليقيموا فيها وتنطلق من 

اأرا�صيها قنواتهم الإعالمية التي داأبت على مهاجمة النظام امل�صري.

الدعم  تقدمي  خ��الل  من  تركيا  �صد  �صيا�صية  مكايدة  بحركات  القيام  م�صر  ب��داأت  ب��دوره��ا   

بالوكالة عن دول خليجية خلليفة حفرت يف ليبيا التي تتواجد بها قوات تركية مل�صاندة حكومة 

التقليدي  -العدو  اليونان  مع  بحرية  ح��دود  تر�صيم  اتفاقية  بتوقيع  م�صر  قامت  ث��م   ال��وف��اق. 

بالغاز والنفط بني  الغنية  املناطق القت�صادية اخلال�صة  لرتكيا- مت مبوجبها حتديد وتق�صيم 

البلدين يف �صرق املتو�صط، حيث  راأت تركيا يف هذه التفاقية م�صا�صاً مبا�صراً مب�صاحلها، وراأى 

بالرثوات  الغنية  املائية  ح�صتها  من  �صا�صعة  مناطق  عن  م�صر  جانب  من  تنازًل  فيها  البع�س 

النفطية لليونان نكايًة برتكيا. مل يخُل الأمر  اأي�صاً من نغزة هنا ومّد ل�صان هناك من خالل 

ا�صتقبال الرئي�س ال�صي�صي مثاًل وزير خارجية اأرمينيا اأثناء النزاع امل�صلح الأخري بني اأذربيجان 

املدعومة تركياً واأرمينيا على اإقليم ناغورنو كاراباخ.

 يف غمرة هذا ال�صراع املحتدم بني البلدين، كان الإعالم امل�صري يف و�صلة ردح م�صتمرة �صد 

اأردوغان، بلغت اأحياناً حداً هزلياً وغري اأخالقي كما حدث يف اإحتفاء واإحتفال القنوات امل�صرية 

النابية  الأل��ف��اظ  بخالف  ه��ذا   ،2016 �صنة  تركيا  يف  اأحبطت  التي  الدموية  النقالب  مبحاولة 

�صد  حملتهم  يف  امل�صريني  الإعالميني  من  ع��دد  مار�صه  ال��ذي  القتل  على  العلني  والتحري�س 

امل�صلمني ما�صيًة يف مهاجمة النظام امل�صري من تركيا  املقابل، كانت قنوات الأخ��وان  تركيا. يف 

اإ�صتيقظ امل�صريون والأتراك �صباح يوم على  اأن  وتناول رموزه بالنقد وال�صب والتجريح... اإىل 

على  الثبات  تعرف  التي ل  املتغرية  امل�صالح  لعبة  فر�صته  تركي  تقارب م�صري  ب��وادر  اأنباء عن 

مبداأ.

م�صاعي  يف  للم�صي  ���ص��روط  م��ن  الطاولة  على  امل�صريون  املفاو�صوون  طرحه  م��ا  اأول  ك��ان   

ال��ت��ق��ارب؛ ه��و ���ص��رورة ق��ي��ام ت��رك��ي��ا ب��اإ���ص��ك��ات ال��ق��ن��وات امل��ع��ادي��ة للنظام احل��اك��م يف م�صر ومنع 

الإعالميني امل�صريني املناوئيني له مثل معتز مطر وحممد نا�صر وحمزة زوبع والفنان ه�صام 

عبد اهلل من الظهور على الف�صائيات اأو حتى و�صائل التوا�صل الجتماعي، الأمر الذي مل ترتدد 

تركيا يف ال�صتجابة له، م�صتثمرًة هذه ال�صطحية ال�صيا�صية من جانب املفاو�س امل�صري الذي قّدم 

وقف القنوات الإعالمية املزعجة له على ق�صايا تفاو�صية اإ�صرتاتيجية حا�صمة مثل الو�صع يف 

ليبيا والبحر املتو�صط وك�صب تاأييد تركيا يف ق�صية �صد النه�صة وغريها.

 اخلليفة ال�صلطان رجب طيب اأردوغان؛ عند اأول منعطف، قام باإ�صباغ �صفة امل�صروعية على 

ِكر بهذه ال�صفة، ثم  نظام كان بالأم�س القريب ي�صفه ب�«الإنقالبي« واأ�صكت اأ�صوات كل معار�س ُيذَّ

اأنه وهذا الأهم، باع بيعة من بايعوه من اجلماهري التي قّد�صت �صّره ورفعت مقامه وحملت عر�صه 

على اأكتافها املثقلة بخذلن القافزين عليها على راأ�س كل عقد من الزمان، لتخيب اآمالها وتعود 

اإىل كهفها لتغط يف �صباتها اإىل اأن توقظها مرًة اأخرى ولي�صت اأخرية �صرخة البطل اجلديد الذي 

�صيخلف ال�صلطان اأردوغان.

د. مهند العزة

خليفة السلطان أردوغان

الأحد    11  /  7  / 2021

االنباط-العقبة

 ( كري�صان   حم���م���د  ال����دك����ت����ور  مي���ث���ل 

رئي�س مبادرة اترك اثر ( اململكة الردنية 

ال��ه��ا���ص��م��ي��ة يف م�����ص��اب��ق��ة ���ص��اح��ب اف�����ص��ل 

مبادرة عربية لعام 2021 .

امل�����ص��اب��ق��ات  م���ن  امل�����ص��اب��ق��ة  ه����ذه   وتعد 

باهتمام  وال��ت��ي حت��ظ��ى  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

وم���ت���اب���ع���ة وا����ص���ع���ة م����ن ق���ب���ل م��وؤ���ص�����ص��ات 

التطوعي  العمل  وهيئات  امل��دين  املجتمع 

ب�صكل  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف  يف 

اخلا�س ودول العامل ب�صكل عام .

جمموعة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على  ويتناف�س 

�صاحبة  العربية  ال�صخ�صيات  من  كبرية 

الثر الكبري الذي حتدثه يف جمتماعاتها 

م����ن خ�����الل الع�����م�����ال ال���ت���ط���وع���ي���ة ع��ل��ى 

خمتلف اهتماماتها وتنوع عنوانينها .

وتاأتي م�صاركة الدكتور حممد كري�صان 

الردنية  للمملكة  ممثال  امل�صابقة  هذه  يف 

اجنازات  من  ويقدمه  قدمه  ملا  الها�صمية 

العمل  ميدان  يف  وملمو�س  كبري  اثر  ذات 

اترك  ملبادرة  تروؤ�صه  التطوعي من خالل 

يزيد  م��ا  م��ن��ذ  ن�صاطها  ب���داأت  وال��ت��ي  اث���ر 

ات��رك اثر  ���ص��ن��وات. وتعنى م��ب��ادرة   5 ع��ن 

حياة  لتح�صني  امل��وج��ه  التطوعي  بالعمل 

باهتمام  حتظى  املجتمع  من  معينة  فئات 

امل����ب����ادرة ب�����ص��ك��ل خ���ا����س م��ث��ل ف���ئ���ات ذوي 

الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة وال���ت���وح���د وذوي 

ت��وج��ه  ك��م��ا   ، داون  وم���ت���الزم���ة  الع����اق����ة 

مل��ح��ارب��ة  ال�����ص��ب��اب��ي��ة  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ان�صطتها 

ف��اي��رو���س ك���ورون���ا واحل����د م��ن ان��ت�����ص��اره ، 

بالطبيعة  ت��ع��ن��ى  ان�����ص��ط��ة  يف  وامل�����ص��اه��م��ة 

اجل��م��ال��ي��ة ل��ل��م��دن وال���ق���رى وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

. التعليمية 

وم��ن��ذ ان���ط���الق امل��ن��اف�����ص��ة ع��ل��ى ج��ائ��زة 

ه���ذه امل�����ص��اب��ق��ة واب���ت���داء ال��ت�����ص��وي��ت ، ب��دء 

ال��دك��ت��ور كري�صان  وت��ق��دم  ���ص��ع��ود  م��وؤ���ص��ر 

املناف�صة بني  ا�صتداد  بالرتفاع خا�صة مع 

املرت�صحني للجائزة .

الفائز  حتديد  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 

الت�صويت  ع��رب  يتم  وامل�صابقة  ب��اجل��ائ��زة 

والفي�س  اب  الوات�س  خ��الل  من  للمر�صح 

بوك والن�صتجرام .

الدكتور كريشان ينافس على  جائزة  أفضل صاحب مبادرة 
في العالم  باسم االردن

نشأت على حب الجيش والوطن وأول من أسس فصيل للحرس الخاص

منال الحماد.. نموذج للفتاة العسكرية االردنية 
االأنباط - فرح الزبن

م���ن���ال احل����م����اد.. ن�����ص��م��ي��ة اأردن����ي����ة ال��ت��ح��ق��ت 

الع�صكري  للعمل  مثال  وكانت  امل�صلحة  بالقوات 

والوطني بامتياز.

وفتحت  اجلي�س  يف  جميعها  اأ���ص��رة  يف  ن�صاأت 

ع��ي��ن��ي��ه��ا ع��ل��ى ح���ب اجل��ي�����س وال����وط����ن ، اأن��ه��ت 

و���ص��ارك��ت يف  الع�صكرية  ال��ث��ق��اف��ة  م��ن  درا���ص��ت��ه��ا 

و�صابلة  الأمري ح�صن  �صمو  الفرتة بجائزة  تلك 

وك��ان  وال��ت��دري��ب  امل��ي��دان  على  فتعودت  احل�صن 

لديها �صغف وطموح وحب التميز وكانت ل ترى 

نف�صها اإل يف ال�صفوف الأوىل.

عن  مت��ام��ا  خمتلفا  �صيئا  ودر���ص��ت  ت��خ��رج��ت 

�صوق  مبتطلبات  ي�صمى  ما  ب�صبب  له  تطمح  ما 

العمل حيث كان ال “IT« هو الأكرث طلبا من 

بني التخ�ص�صات .

عائ�صة  الأم���رية  امل�����ص��وار حينما طرحت  ب��داأ 

ب��ن��ت احل�����ص��ني ع��ل��ى وال���ده���ا امل��ل��ك احل�����ص��ني بن 

النواة الأوىل من  طالل رحمه اهلل فكرة وجود 

الفتيات يف ال�صرطة الع�صكرية التي تقوم بدورها 

املجندين من  الع�صكري على  والربط  بال�صبط 

الذكور والإناث حيث كان املجندين من الذكور 

هم من يقوموا بال�صبط والربط على املجندات 

الأم�����ر ال����ذي ك���ان ي��ول��د ب��ع�����س احل�����ص��ا���ص��ي��ة يف 

التعامل وعدم املراعاة .

يف عام 1996 مت اختيار اأول 1٨ فتاة كنواة يف 

ال�صرطة الع�صكرية بعد اأن خ�صعن للفحو�صات 

الطبية واللياقة البدنية وغريها واأبدت اللجنة 

اع��ج��اب��ه��ا مب��ن��ال م��ن��ذ ال��ي��وم الأول خ��ا���ص��ة مبا 

ي��ت��ع��ل��ق مب��و���ص��وع ال��ث��ق��اف��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة وك��ان��ت 

تلك  ويف  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة  ف��ح�����س  يف  الأوىل 

اأك����رث. جتندت  ال��رتك��ي��ز عليها  اأ���ص��ب��ح  ال��ف��رتة 

تاأ�صي�صة ومن  اأ�صهر   3 اأول دورة وكانت  واأخ��ذت 

الع�صكرية  لل�صرطة  تخ�ص�صية  اأ���ص��ه��ر   3 ث��م 

وخالل اأول 6 اأ�صابيع من هذه الدورة كان ممنوع 

عليها وغ��ريه��ا ال��ع��ودة اإىل امل��ن��زل الأم���ر ال��ذي 

يلعب دور  يف نقل املجندين من احلياة املدنية 

اإىل الع�صكرية وكان لذلك تاأثري و�صغط نف�صي 

اهلل  »بف�صل  اأن  احلماد  تقول  وكما  لكن  عليها، 

التخ�ص�صات«  كل  يف  الأوىل  اك��ون  اأن  ا�صتطعت 

وبعد تخرجي من تلك الدورة انتقلت اإىل العمل 

امل����ي����داين.. ويف ت��ل��ك ال���ف���رتة مل جت���د احل��م��اد 

وطلبت  »ال�صريطتان«  و�صعت  اأنها  بعد  نف�صها 

املزيد من الدورات وكان لديها حلم داخلي وهو 

احل��ر���س اخل��ا���س وال��ب��وري��ه اخل�����ص��راء، الأم���ر 

الذي كان حينها مقت�صر على الرجال فقط. 

الأوىل  اخل���ط���وة  واحل���م���اي���ة  الأم������ن  دورة 

للحر�س اخلا�س.. كانت اأول دورة تعقد لإناث يف 

اجلي�س عام 199٨ وت�صيف احلماد ل�«النباط«، 

»بف�صل اهلل متيزت يف الدورة وكنت الأوىل« ويف 

ذلك الوقت �صعرت اأنها تركت ب�صمة عند �صمو 

الأمري عائ�صة التي من النا�س الذين ا�صتطاعوا 

ن�صيان  ميكنها  ول  تعبها  لها  واأوف���ت  ق��راءت��ه��ا 

ف�صلها واأ�صافت »�صنعتني �صموها �صناعة«

وذكرت اأن الراحل الكبري احل�صني بن طالل 

قام بتخريجهم من تلك الدورة.. لكن طموحها 

1999 عندما  ع��ام  ه��دا احل��د ويف  مل يقف عند 

تويف امللك احل�صني بن طالل رحمه اهلل، ظهرت 

اأن  ال��ع��زاء ب�صبب  اأي���ام  امللكي يف  ف��ك��رة احل��ر���س 

اأنحاء  جميع  من  انا�س  وح�صره  عاملي  احل��دث 

العامل والوفود اأي�صا كثرية ومنهم ن�صاء ورجال 

وحينها احتاجوا اىل كل كوادر احلر�س والأمن 

واحتاجوا  وغريها  الع�صكرية  وال�صرطة  العام 

اأي�صا اإىل عنا�صر ن�صائية ب�صبب النق�س فجاءت 

لن  واحلماية  الأم��ن  دورة  اأخ��ذن  ملن  الفر�صة 

امللكي،  الق�صر  داخ���ل  التغطية  واح���ب  عليهن 

النا�س  ك��رثة  ي��وم من  اأول  اأن يف  وقالت احلماد 

وكرثة حمبتهم للملك احل�صني بن طالل.

ويف هذا احلدث اأي�صا ، تقول اجلماد، تركت 

الأث�����ر وال��ب�����ص��م��ة اجل���ي���دة ال��ع��ال��ق��ة يف اأذه����ان 

اجلميع ب�صبب ن�صاطها وحركتها ودهاء اأفكارها 

ونالت اإعجاب اجلميع.

الثاين احلكم ويف  امللك عبداهلل  تويل  وبعد 

عام 2000 مت اختيارها وزميلتها تاتيانا قردن 

يف  اخل�صراء  البوريه  يلب�صن  فتاتني  اأول  وك��ن 

احل��ر���س امل��ل��ك��ي وك��ان��ت يف ت��ل��ك ال��ف��رتة عريف 

اأول. وب��ع��د ح���وايل  ت��ات��ي��ان��ا م����الزم  وزم��ي��ل��ت��ه��ا 

�صهرين م��ن دخ��ول��ه��ا احل��ر���س اخل��ا���س عقدت 

وتو�صح  الأو�صط،  ال�صرق  دورة مظليني يف  اأول 

�صاند هري�صت«، حيث  اإىل  »اأنها كانت مفتاحها 

���ص��م��و الأم�����رية  امل��ظ��ل��ي��ني مب��ع��ي��ة  ط��ل��ب��وا دورة 

وان�صمت  الفكرة  �صاحبة  احل�صني  بنت  اإمي��ان 

ق��ردن  تاتيانا  وزميالتها  ه��ي  ال���دورة  ه��ذه  اإىل 

على  ح�صلن  فتيات   ٤ اأول  وك��ن  عكور  واأ���ص��م��اء 

دورة املظليني يف ال�صرق الأو�صط وب�صكل قانوين 

املطلوبة،  ق��ف��زات  اخلم�صة  قفزن  اأن��ه��ن  مبعنى 

واأ���ص��اف��ت اأن��ه��ا اج���ت���ازت ه���ذه ال�����دورة ب��ج��دارة 

اأن تذهب  اق��رتح عليها  وذك��رت احلماد ولحقا 

وتدر�س  �صاند هري�صت  اإىل  اإمي��ان  الأم��رية  مع 

ف��ي��ه��ا وت���ع���ود ب��رت��ب��ة ���ص��اب��ط وه����ذا ك���ان احل��ل��م 

الأكرب لها. ويف القفزة الرابعة حتدثت الأمرية 

عائ�صة معها من اأجل الذهاب اإىل �صاند هري�صت 

وب��ع��د درا���ص��ت��ه��ا الجن��ل��ي��زي��ة يف م��ع��ه��د ال��ل��غ��ات 

التابع للجي�س.

ث���م ذه��ب��ت ه���ي وزم��ي��ل��ت��ه��ا اإمي�����ان حبطو�س 

اأن الأ�صبوع  ملكتب الأمرية عائ�صة التي ابلغتهم 

امل��ق��ب��ل ���ص��ف��رك��م اإىل ل��ن��دن م���ن اأج����ل ال��ل��غ��ة يف 

 bart“ ا�صمها  معهد مبنطقة يف جنوب لندن 

وعلى  لندن  اإىل  و�صولها  وبعد    ”smith
وال�صغط  واجهتها  التي  ال�صعوبات  من  الرغم 

اأنها قدمت امتحان  اإل  النف�صي يف تلك الفرتة 

درج��ة  ع��ل��ى  وح�صلت   ”AILET“ امل�����ص��ت��وى 

هري�صت  �صاند  كلية  اإىل  التحقت  وبعدها   6.5
ال��ع�����ص��ك��ري��ة وح�����ص��ل��ت ع���ل���ى م���ي���دال���ي���ة امل��ل��ك��ة 

اإل��ي��زاب��ي��ث ع��ل��ى امل���درب���ني وامل��ر���ص��ح��ني م��ن كل 

البلدان يف الرماية الفردية وامل�صاة وغريها.

وا����ص���ت���ذك���رت احل���م���اد ح�����وار ل��ه��ا م���ع �صمو 

الأم������رية ع��ائ�����ص��ة خ���الل زي�����ارة ل��ه��ا اإىل ل��ن��دن 

يوم  يف  موجود  يكون  اأن  تاأمل  ما  عن  و�صاألتها 

تخرجها فقالت لها »اأمي واأبوي« وكانت اللفتة 

الها�صمية باأن تكون مكافاأة الأمرية عائ�صة لها 

اأنها  وقالت  تخرجها   يوم  يف  والديها  باإح�صار 

هري�صت  �صاند  كلية  م��ن  اهلل  بف�صل  تخرجت 

وعادت اإىل احلر�س اخلا�س وخدمت �صنة مالزم 

ف�صيل  قائد  وو�صعوها  خدمتها  واأنهت  مر�صح 

ف�صيل  اأ�ص�س  من  اأول  لتكون  اخلا�س  احلر�س 

يقارب  ما  اأنهم جندوا  وقالت  للحر�س اخلا�س 

3٥ فتاة لف�صيل احلر�س.

لتاأ�ص�س  لها فر�صة  اأتيحت   2008 ويف عام 

ف�����ص��ي��ل ل��ل��ح��ر���س اخل���ا����س ب���اأم���ر م���ن ال�����ص��ي��خ 

حم��م��د ب��ن زاي����د وق��ال��ت »ك��ان��ت ف��ر���ص��ة لن�صر 

الن�صمية  الأردن��ي��ة  البنت  هوية  ولإث��ب��ات  العلم 

الوافدة  البنت  هي  وكانت  اأخ���رى..  حمافل  يف 

ال����وح����ي����دة ال���ت���ي و����ص���ل���ت اإىل رت���ب���ة رائ������د يف 

الإم��ارات.. وكانت م�صوؤول ركن تدريب وتركت 

اإىل الأردن يف  اأث���ر ط��ي��ب وع����ادت  اأي�����ص��ا  ه��ن��اك 

رغبة منها حيث  بناًءا على   24/12/2020
مثلت الأردن خري مثيل وكانت امنوذجا للفتاة 

الأردنية الن�صمية.

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة 
وصدقات الفاروق

الكرك: حوارية ثقافية بعنوان 
شهادات من ذاكرة المكان

 االنباط-عمان

والنقدية  العينية  امل�صاعدات  حجم  بلغ 

زك��اة  جلنة  م��ن  وتوزيعها  جمعها  مت  التي 

خالل  ع��م��ان،  جنوب  »ال��ف��اروق«  و�صدقات 

دي���ن���ار، بح�صب  م��ل��ي��ون   12 ع��م��ل��ه��ا،  ف���رتة 

تقريرها املايل.

وق�����ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال���دك���ت���ور خلف 

الهمي�صات يف بيان ام�س ال�صبت، ان اللجنة 

ال��ت��اب��ع��ة ل�����ص��ن��دوق ال���زك���اة ال��ت��اب��ع ل����وزارة 

الإ�صالمية،  واملقد�صات  وال�صوؤون  الأوق��اف 

تاأ�ص�صت عام 1990، حيث ا�صتطاعت تقدمي 

ا���ص��رة   3٥00 ل���  ون��ق��دي��ة  م�����ص��اع��دات عينية 

وج��اوا  ال�صوق  خريبة  مناطق  يف  حمتاجة 

واليادودة  واجلويدة  والعكلومية  والطيبة 

وا����ص���ك���ان امل���ال���ي���ة وال�����زراع�����ة وال�����ص��ي��ادل��ة 

و�صاحية المري علي ووادي الطي.

وا�����ص����اف ان ع�����دد الي����ت����ام ال����ذي����ن مت 

يتيم،   ٤00 بلغ  اللجنة  قبل  م��ن  كفالتهم 

يتيما،   1٥3 حاليا  تكفل  اللجنة  ان  مبينا 

ال��ذي��ن يتقا�صون  ال���ص��ر  ع��دد  ان  يف ح��ني 

م�صاعدات �صهرية بلغ ٤17 اأ�صرة.

واكد الهمي�صات، ان انفاق اللجنة الذي 

يخ�صع لرقابة ديوان املحا�صبة، مل ي�صجل 

م�صريا  تاأ�صي�صها،  منذ  خمالفة  اي  عليه 

امل�صاعدات ال بعد درا�صة  انها ل تقدم  اىل 

ا�ص�س معتمدة،  ب�صكل واف ووف��ق  احل��الت 

وي���ت���م ب���ع���د ذل�����ك م���ت���اب���ع���ة احل����ال����ة ح��ت��ى 

تتح�صن.

اأه��ل اخل��ري وذوي  اللجنة،  رئي�س  ودع��ا 

اإىل  وخ��ارج��ه��ا  باململكة  البي�صاء  الأي����ادي 

زي������ادة ت��ف��اع��ل��ه��م وم�����ص��اه��م��ات��ه��م لأع���م���ال 

واأن�صطة وم�صاريع اللجنة لتحقيق التكافل 

الج���ت���م���اع���ي ب���ني الردن����ي����ني وم�����ص��اع��دة 

ايتامهم، ل�صيما وان جائحة كورونا تركت 

اث����ارا اق��ت�����ص��ادي��ة ك��ب��رية ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 

ال�صر.

اللجنة  م���ع  ال��ت��وا���ص��ل  ان  اىل  وا����ص���ار 

بالبنك  ح�صابها  ع��رب  او  مقرها  ع��رب  يتم 

ال�صالمي – فرع الوحدات رقم 1٥1٨1.

 االنباط-برتا

والتنمية،  للثقافة  الفكر  منتدى  نظم 

م�صاء  الكرك  ثقافة  مديرية  مع  بالتعاون 

اأم�������س اجل��م��ع��ة، ح���واري���ة ث��ق��اف��ي��ة ب��ع��ن��وان 

ادر �صمال  املكان ببلدة  »�صهادات من ذاك��رة 

عنه  املحكي  التاريخ  على  للتعرف  الكرك« 

الجتماعي  والن�صيج  للمنطقة  وال�صفوي 

وا�صكال التطور الجتماعي.

امل�����دان�����ات خ���الل  ع������ادل  وحت������دث الب 

احل����واري����ة، ع���ن ت���اري���خ ب��ل��دة ادر وامل��ع��امل 

التاريخية املوجودة بها من معابد وكنائ�س 

وبرك ماء تعود غالبيتها للعهد الروماين 

وخا�صة المرباطور ادرنيا�س الذي اتخذت 

البلدة ا�صمها منه والذي يعني »البيدر«.

الجتماعية  ال��ع��الق��ات  ان  اىل  وا����ص���ار 

والعي�س  الخ��وة  ا�صا�س  على  تقوم  بالبلدة 

امل�������ص���رتك راف�������ص���ا ا����ص���ت���خ���دام م�����ص��ط��ل��ح 

التعاي�س ب�صبب ان املجتمع الردين بجميع 

طوائفه ا�صرة واحدة.

من جانبه، اكد ال�صيخ قويدر اللحاوية، 

وان  امل��ت��ط��رف  ال��ف��ك��ر  ي��رف�����س  الردن  ان 

امل��ن��ط��ق��ة مل ت���ع���رف���ه ع����رب ت���اري���خ���ه���ا وم���ا 

ن�صاهده من تطرف وخوارج الع�صر ما هو 

ال نتاج اجلهل وحتريف الدين عن نهجه 

القومي املت�صم بالت�صامح وتقبل الخر.

  من اوائل الفتيات اللواتي لبسن البوريه الخضراء
     والتحقن باول دورة مظليين بالشرق األوسط

  تخرجت من كلية ساند هيرست والوافدة الوحيدة
     التي وصلت إلى رتبة رائد في اإلمارات



االقت�صادي
60 الأحد    11   / 7  / 2021

االنباط-عمان

الأردن بتخ�صي�ص 35 منحة  اأورجن  قامت 

مل��وظ��ف��ي��ه��ا ل��ل�����س��ن��ة ال�����س��اد���س��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل، 

ل��ت��وف��ر م��ن خ��ال��ه��ا م��زي��داً م��ن االم��ت��ي��ازات 

ل���ه���م ع����ن ط���ري���ق ت��غ��ط��ي��ة ج�����زء م����ن ق��ي��م��ة 

قرو�سهم  على  املرتتبة  املرابحة  اأو  الفوائد 

اأو االإ�سامية  البنوك التجارية  ال�سكنية من 

التزامها  على  ال�سركة  م��ن  حر�ساً  املحلية، 

العامة  النقابة  مع  املوقعة  االتفاقية  ببنود 

للعاملني يف اخلدمات العامة واملهن احلرة.

التنفيذي  املدير  ح��رب،  اإبراهيم  د.  واأك��د 

ل��ل�����س��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة، ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، امل�����س��ادر 

وال��ت��زوي��د وامل������وارد ال��ب�����س��ري��ة، ع��ل��ى اه��ت��م��ام 

بيئة  ل��ت��وف��ر  و�سعيها  مبوظفيها،  ال�����س��رك��ة 

ع��م��ل حم��ف��زة ل�����اأداء، م��ن خ���ال جمموعة 

على  ت�سم  التي  الوظيفية  املزايا  من  وا�سعة 

ال�����س��ام��ل��ة،  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ت��غ��ط��ي��ة  امل��ث��ال  �سبيل 

���س��ن��دوق االدخ���ار كتوفر  م��زاي��ا  ف�سًا ع��ن 

وال��ق��رو���ض  وامل�����س��رتي��ات  ال�سكنية  ال��ق��رو���ض 

ب��رام��ج  ت��ق��دمي  ع��ن  ع���دا  وذل���ك  ال�سخ�سية، 

رح���ات ال��ع��م��رة ل��ل��م��وظ��ف��ني وم��ن��ح درا���س��ي��ة 

الأبنائهم.

ومن اجلدير ذكره اأن ال� 35 منحة تخ�سع 

لعدة معاير تتوافق مع ال�سروط والتعليمات 

اخلا�سة مِبنح االإ�سكان، بينما تخ�سع طلبات 

ِقبل  من  والتقييم  للدرا�سة  منها  اال�ستفادة 

جلنة �ُسكِّلت خ�سي�ساً لهذه الغاية.

املجموعة  با�سرتاتيجية  منها  وال��ت��زام��اً 

العاملية Engage 2025 كمزّود رقمي رائد 

وم�سوؤول، توا�سل ال�سركة الرتكيز على بناء 

موظفيها  م��ه��ارات  وتعزيز  امل�ستقبل  �سركة 

وفر�ض تطّورهم مهنياً، باالإ�سافة اإىل �سمان 

العمل  مكان  يف  للموظفني  التجارب  اأف�سل 

توجت  حيث  ومبتطلباتهم،  بهم  وااله��ت��م��ام 

م�����س��اع��ي��ه��ا ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ���س��ه��ادة »اأف�����س��ل 

���س��اح��ب ع��م��ل« ل��ل��ع��ام 2021 ل��ل��ع��ام ال�����س��اد���ض 

العمل  �ساحب  معهد  قبل  من  ال��ت��وايل  على 

 Top Employer« ال��ع��امل��ي  االأف�����س��ل 

.»Institute

تجارة االردن: الشركات االردنية 
تمتلك قدرات كبيرة على دعم 

التحول الرقمي
 االنباط-عمان

اأك��������د مم����ث����ل ق����ط����اع االت���������س����االت 

وتكنولوجيا املعلومات يف غرفة جتارة 

االردن املهند�ض هيثم الرواجبة، قدرة 

التحوالت  دع��م  على  ال��ق��ط��اع  ���س��رك��ات 

ال���ر����س���م���ي���ة ب���خ�������س���و����ض ال����و�����س����ول 

ل��ل��ح��ك��وم��ة االل���ك���رتون���ي���ة وال���ت���ح���ول 

ال���رق���م���ي، وت�����س��ري��ع اجن����ازه����ا ب��وق��ت 

قيا�سي.

وق�����ال يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي ام�����ض 

ال��ق��ط��اع متلك  ���س��رك��ات  ان  ال�����س��ب��ت، 

قدرات وخربات كبرة ووا�سعة مبجال 

منها  اال�ستفادة  ميكن  التي  الربجمة 

ب��خ�����س��و���ض اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��رغ��ب 

احل����ك����وم����ة ب���ت���وف���ره���ا ل��ل��م��واط��ن��ني 

مب����ج����ال ق����ط����اع اخل������دم������ات واجن������از 

باأ�سرع وقت. معاماتهم 

حتتية  بنية  ميتلك  االردن  ان  واكد 

م���وؤه���ل���ة ل��ل��م�����س��اع��دة يف اجن�����از م��ل��ف 

عالية  وقدرات  االلكرتونية،  احلكومة 

ا�ستفادت منها الكثر  وخربات كبرة، 

ب��ه��ذا اخل�����س��و���ض،  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن دول 

تبذل  التي  الر�سمية  باجلهود  م�سيدا 

ح��ال��ي��ا ل��ت�����س��ري��ع ال���و����س���ول ل��ل��ت��ح��ول 

التوجيهات  م��ع  يتوافق  مب��ا  الرقمي، 

ال�سامية. امللكية 

االردن��ي��ة  ال�����س��رك��ات  ان  ول��ف��ت اىل 

ال�����ع�����ام�����ل�����ة ب�����ق�����ط�����اع االت�������������س������االت 

�سوطا  قطعت  املعلومات  وتكنولوجيا 

ك���ب���را م���ن ال���ت���ط���ور وال���ن���م���و وب���ات���ت 

من  املنطقة  دول  م��ن  لكثر  م�ساندا 

خال توفر حلول ملختلف قطاعاتها 

واخلدمية. االقت�سادية 

االردن����ي����ة  ال�������س���رك���ات  ان  واو�����س����ح 

ت�����س��در ال���ي���وم ال��ك��ث��ر م���ن خ��دم��ات��ه��ا 

مب��ج��ال ال��ربجم��ي��ات اىل ال��ع��دي��د من 

باالإ�سافة  واالجنبية،  العربية  ال��دول 

املتخ�س�سة،  واخل��ربات  الكفاءات  اىل 

اج��ن��ب��ي��ة  ����س���رك���ات  الف���ت���ا اىل وج������ود 

باململكة  ل��ه��ا  م��ك��ات��ب  ف��ت��ح��ت  وع��امل��ي��ة 

ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن اخل���ربات وال��ك��ف��اءات 

ملختلف  اع��م��ال��ه��ا  لت�سدير  االردن���ي���ة، 

اال�سواق.

ال��ذي  القطاع  ان  ال��رواج��ب��ة،  وذك��ر 

ل��اأم��ن  ورك��ي��زة  ا�سا�سيا  ج���زءا  يعترب 

اهميته  ج��ان��ب  اىل  للمملكة  ال��وط��ن��ي 

الوطني،  وداعم لاقت�ساد  كرافد هام 

اث���ب���ت ق������درات ع��ال��ي��ة خ����ال ج��ائ��ح��ة 

ك����ورون����ا ����س���واء جل��ه��ة دع����م م��ك��اف��ح��ة 

ال��ق��ط��اع��ات  اع��م��ال  ت�سهيل  او  ال��وب��اء 

املواطنني. االقت�سادية وحياة 

ونوه اىل الدور الذي لعبته �سركات 

االت�������س���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

بعد  ع��ن  وال��ع��م��ل  التعليم  م��و���س��وع  يف 

واال�سا�سية  الغذائية  امل���واد  وتو�سيل 

للمواطنني وان�ساء من�سات الكرتونية 

االإلكرتوين  والدفع  العمل  لت�ساريح 

احلكومية. واملعامات 

وب���ني اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا غرفة 

االوىل  املظلة  تعد  التي  االردن  جت��ارة 

على  القطاع  �سركات  مل�ساعدة  للقطاع 

اآف��اق  وفتح  ال�سعوبات  وجت��اوز  النمو 

ج���دي���دة م���ن ال��ع��م��ل ام���ام���ه���ا حم��ل��ي��ا 

وخارجيا.

ولفت اىل ان عدد ال�سركات العاملة 

عموم  يف  املعلومات  تكنولوجيا  بقطاع 

�سركة   1000 م���ن  اك���ر  ت��ب��ل��غ  امل��م��ل��ك��ة 

لديها ما يقارب 45 الف عامل.

ك���م���ا رح�����ب امل���ه���ن���د����ض ال���رواج���ب���ة 

على  امل��واف��ق��ة  ال����وزراء  ب��ق��رار جمل�ض 

اال����س���رتات���ي���ج���ّي���ة ال���وط���ن���ّي���ة ل��ل��ت��ح��ول 

ال�����رق�����م�����ي واخل�������ط�������ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 

مّت  ال��ت��ي   ،)2025  -  2021( ل���اأع���وام 

اإع����داده����ا ان�����س��ج��ام��اً م���ع ال�����س��ي��ا���س��ات 

واال�������س������رتات������ي������ج������ي������ات ال����وط����ن����ي����ة 

التحول  العاملية يف جمال  واالجتاهات 

الرقمي.

االنباط-عمان

املعلومات  تقنية  �سركات  جمعية  ناق�ست   

»اإنتاج«، خال ندوة حوارية عرب  واالت�ساالت 

والت�سهيات  املتاحة  الفر�ض  االت�سال،  تقنية 

لل�سركات االردنية يف ال�سوق العراقية.

اجلمعية  يف  امل��دي��ري��ن  هيئة  رئي�ض  واأ���س��اد 

التي  الكبرة  باجلهود  ب�سار حوامدة  الدكتور 

حيث  من  العراق  يف  االأردنّية  ال�سفارة  تبذلها 

اال���س��ت��ث��م��ارّي��ة  ال��ف��ر���ض  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 

منها،  اال�ستفادة  وكيفية  االأردن��ي��ة  لل�سركات 

وب���امل���ق���اب���ل ت����روي����ج ال���ف���ر����ض اال����س���ت���ث���م���ارّي���ة 

العراقّية. لل�سركات  االأردنّية 

منت�سر  ال��ع��راق  يف  االردين  ال�سفر  وق��ال 

العقلة يف بيان �سحفي، ان احلكومة العراقية 

االق��ت�����س��اد  اىل  ال���ت���ح���ول  ج���ه���دا يف  ت���وف���ر  ال 

ان هنالك فر�سا واعدة  الرقمي، م�سددا على 

لل�سركات االأردنية للعمل بالعراق، م�سيفا ان 

ال��ع��راق،  ق��ب��وال يف  االأك���ر  االأردن��ي��ة  ال�سركات 

داعيا اىل ا�ستغال هذه امليزة.

ال��ع��راق��ي  ال�سفر  ن��ائ��ب  اأ���س��ار  م��ن ج��ه��ت��ه، 

هنالك  ان  اإىل   ، ال�سامرائي  منيف  ع��م��ان  يف 

اخرا على منح  اإج��راءات حدثت  تغيرا على 

العراقّية يف عمان  ال�سفارة  ان  »الفيزا«، مبينا 

الداخلية واخلارجية  على توا�سل مع وزارتي 

املفرو�سة  القيود  من  للتخفيف  العراقيتني 

على منح الفيزا ب�سكل عام.

واأكد ان ال�سفارة العراقّية يف االأردن تعمل 

من  لتخفيف  متوا�سلة  وبجهود  كبر  ب�سكل 

بالذهاب  الراغبني  امل�ستثمرين  على  القيود 

اىل العراق.

جمل�ض  رئ��ي�����ض  م�ست�سار  ب��ني  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

هاين  ال��ع��راق  يف  ال���دويّل  التنمية  بنك  اإدارة 

بفروع  بنكا   80 العراق  يتواجد يف  انه  اإدري�ض، 

ت�سل اإىل 900 فرع، يف حني يتواجد يف العراق 

1100 �سراف اآيل، بينما يتجاوز عدد بطاقات 

الدفع 6 مايني بطاقة.

وذك���ر ان���ه ي��ت��واج��د يف ال���ع���راق 7 م�����س��ارف 

حكومية و25 م�سرفا خا�سا و30 بنكا اإ�ساميا 

و18 م�سرفا اأجنبيا، بحجم ودائع ب�سكل كامل 

ي�سل اىل 68 مليار دوالر 12 باملئة منها ح�سة 

القطاع اخلا�ض.

وق����ال امل�����س��ت�����س��ار االق��ت�����س��ادي يف ال�����س��ف��ارة 

ال�سوق  اإن  الق�ساة،  رام��ي  العراق  يف  االأردن��ي��ة 

ال�سركات  يف  كبرة  مناف�سة  ي�سهد  العراقية 

يف امل��ن��ط��ق��ة، وب��ح��اج��ة ل��ل��خ��ربات يف ق��ط��اع��ات 

وت�سميم  ال�����س��ي��رباين  واالأم�����ن  ال��ربجم��ي��ات 

امل����واق����ع االإل����ك����رتون����ي����ة وب����ن����اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

من  وغرها  اخللوية  ال�سبكات  وبناء  اخللوية 

االت�ساالت  قطاع  �سمن  املندرجة  الت�سنيفات 

املعلومات. وتكنولوجيا 

ا����س���ت���ع���داد  ع���ل���ى  ال���������س����ف����ارة  ان  وا������س�����اف 

الإجن��اح  االأردن���ي���ني  امل�ستثمرين  ل��دع��م  ك��ام��ل 

ا�ستثماراتهم يف العراق.

وكان احلوامدة اعلن عن بدء اال�ستعدادات 

قريبا  زي��ارة  لتنظيم  ال�سناعة  وزارة  قبل  من 

ال���ع���راق م���ن خ���ال وف���د ح��ك��وم��ي ي�سم  اىل 

تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  ع��ام��ل��ة  اأردن���ي���ة  ���س��رك��ات 

املعلومات.

حوارية لمناقشة الفرص المتاحة للشركات االردنية 
في السوق العراقية

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الخسائر

أورنج األردن تخصص لموظفيها 35 منحة لتغطية
 فوائد قروض اإلسكان

االنباط-برتا

برنامج  اإن  �سياحية،  جمعيات  روؤ�ساء  قال    

»اأردن����ن����ا ج��ن��ة« ل��ل�����س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة امل��دع��وم 

تن�سيط  وه��ي��ئ��ة  واالآث�����ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  م��ن 

اأنقذ  الذي  النجاَة  طوق  مبثابة  يعد  ال�سياحة، 

القطاع ال�سياحي من الغرق باخل�سائر، و�ساعد 

يف الو�سول اىل بر االأمان حلني قدوم ال�سياحة 

االأجنبية من اخلارج.

واك�������دوا يف ت�����س��ري��ح��ات ���س��ح��ف��ي��ة ل��وك��ال��ة 

االأن�����ب�����اء االأردن�����ي�����ة )ب�������رتا(، ان ال����ه����دف م��ن 

�سعبة  �سياحية  بظروف  ياأتي  ال��ذي  الربنامج 

حركة  تن�سيط  هو  ال�سياحة،  قطاع  منها  عانى 

ال�����س��ي��اح��ة ال���داخ���ل���ي���ة، واإن���ع���ا����ض ال��ق��ط��اع��ات 

ال�سياحية التي ت�سررت ب�سبب جائحة كورونا، 

واأدالء  ال�سياحي،  والنقل  ال�سياحية،  كاملكاتب 

ال�سياح، واملطاعم، والفنادق.

مكاتب  جلمعية  املوؤقتة  اللجنة  رئي�ض  وبني 

الربنامج  اأن  اإ�ستيتية،  ن��زار  وال�سفر  ال�سياحة 

املكاتب  م��ن  الكثر  وع��م��ل  فتح  ب��اإع��ادة  �ساهم 

وال�سركات  املكاتب  عدد  و�سل  حيث  ال�سياحية، 

�سركة،   190 اىل  بالربنامج  امل�ساركة  ال�سياحية 

ق��ام��ت  ال�����س��رك��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  اأن  اىل  الف���ت���اً 

»مندوبني«  اجلدد  املوظفني  من  عدد  بت�سغيل 

عمليات  يف  وم�����س��اع��دت��ه��م  ال���رح���ات  مل��راف��ق��ة 

التنظيم.

وا����س���ار اىل م�����س��ارك��ة ال��ع��دي��د م��ن امل��ن�����س��اآت 

ال��ف��ن��دق��ي��ة وامل��خ��ي��م��ات وامل���ط���اع���م ال�����س��ي��اح��ي��ة 

املحلية  املجتمعات  اىل  العائدة  املطاعم  وبع�ض 

فندقا   120 ال����  ع��دده��ا  وي��ت��ج��اوز  ب��ال��ربن��ام��ج، 

ال�سياحة  وزارة  ان  م��وؤك��دا  ومطعما،  وخميما 

واالآث������ار وب��ال��ت�����س��ارك م���ع اجل��م��ع��ي��ة ي��ق��وم��ون 

مب��راج��ع��ة دوري���ة ل��ل��ربن��ام��ج م��ن ح��ي��ث اإ���س��اف��ة 

ب����رام����ج رح������ات ج����دي����دة وم���ع���اجل���ة واإي����ج����اد 

احللول الأية حتديات تواجهه.

»اليوم  رح��ات  يوفر  الربنامج  ان  وا�ساف، 

ال�������س���م���ال وال���و����س���ط،  ال�����واح�����د« اىل م���ن���اط���ق 

اأو الطفيلة  اأو معان  ورحات من وادي مو�سى 

باجتاه العقبة ووادي رم، باالإ�سافة اىل رحات 

مبيت يف مناطق الو�سط واجلنوب.

واو�سح ان هذه الرحات تغطي الكثر من 

اململكة  حمافظات  غالبية  يف  ال�سياحية  املواقع 

ماأدبا،  ال�سلط،  قي�ض،  ام  عجلون،  جر�ض،  مثل، 

الكرك،  رم،  وادي  البرتا،  املغط�ض،  نيبو،  جبل 

معان، االأزرق، العقبة.

وق���ال ان ج��م��ي��ع اأ���س��ع��ار رح���ات ال��ربن��ام��ج 

م��دع��وم��ة م���ن ال������وزارة وال��ه��ي��ئ��ة ويف م��ت��ن��اول 

 10 ال��واح��د« �سعرها  »ال��ي��وم  ف��رح��ل��ة  اجل��م��ي��ع، 

والنقل  ال��غ��داء  وجبة  �سامل  لل�سخ�ض  دنانر 

امل��ج��اين و«رح����ات امل��ب��ي��ت« ت��ب��داأ اال���س��ع��ار من 

ال��وج��ب��ات  بع�ض  وت�سمل  لل�سخ�ض  دي��ن��ارا   15

املجاين. والنقل 

م����ن ج���ه���ت���ه، دع�����ا رئ���ي�������ض ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ق��ل 

ال�����س��ي��اح��ي امل��ه��ن��د���ض ع��ب��د ال�����س��ت��ار اب���و ح�����س��ان، 

ال�سياحية  ال��ربام��ج  باأ�سعار  النظر  اإع���ادة  اىل 

العام  بداية  منذ  املحروقات  اأ�سعار  ارتفاع  بعد 

احل����ايل وال���ت���ي ان��ع��ك�����س��ت ع��ل��ى ارت���ف���اع ال��ك��ل��ف 

للحافات. الت�سغيلية 

وب���ني اأن ع���دد ح��اف��ات ال��ن��ق��ل امل�����س��ارك��ة يف 

الربنامج و�سل اىل 302 حافلة �سياحية موزعة 

كما  متخ�س�ض،  �سياحي  نقل  �سركة   15 على 

من  بالربنامج  امل�ساركة  احل��اف��ات  جميع  اأن 

حافات النقل الكبرة واحلديثة.

النقل  ���س��رك��ات  اأن جميع  ح�����س��ان،  اب��و  واك���د 

ال�سحية  ب��اال���س��رتاط��ات  م��ل��ت��زم��ة  ال�����س��ي��اح��ي 

ال�سادرة  وال��ربوت��وك��والت  ال��وق��اي��ة  واإج����راءات 

الوقاية  مبعاير  ومتقيدة  ال�سياحة  وزارة  عن 

اأوام���ر  ن�����س��ت عليها  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  وال�����س��ام��ة 

انتهاء  بعد  احل��اف��ل��ة  بتعقيم  املتمثلة  ال��دف��اع، 

باحلافلة  ال��ت��ع��ق��ي��م  اأدوات  وت��وف��ر  ال��ربن��ام��ج 

ودورات املياه.

اأوام��ر  ح�سب  اال�ستيعابية  ال�سعة  ان  وق��ال 

ال���دف���اع 75 ب��امل��ئ��ة م���ن ���س��ع��ة احل���اف���ل���ة، وع���دد 

االأ���س��خ��ا���ض امل�����س��م��وح ل��ه��م ا���س��ت��خ��دام احل��اف��ل��ة 

كحد  �سخ�سا   20 م��ن  ب��ال��ربن��ام��ج  ال�����س��ي��اح��ي��ة 

37 �سخ�سا كحد اأعلى مبا يف ذلك  اأدنى ولغاية 

ال�سياحي. والدليل  ال�سائق 

بدوره، او�سح رئي�ض اللجنة املوؤقتة جلمعية 

االآن  ل��غ��اي��ة  اأن����ه  ال�����س��ي��اح حم��م��د ح��م��اد،  اأدالء 

دليل   600 ع��ن  يزيد  م��ا  الربنامج  م��ن  ا�ستفاد 

االأدالء  واأع���داد  دليل،   1100 اأ�سل  من  �سياحي 

امل�ستفيدين يف زيادة يوما بعد يوم.

وذكر اأنه جرى العمل ومن خال الربنامج 

ع��ل��ى ت��خ�����س��ي�����ض دل���ي���ل ���س��ي��اح��ي م���راف���ق لكل 

املواقع  عن  بال�سرح  الدليل  يقوم  حيث  حافلة، 

الرحلة،  خال  وار�سادهم  واالأثرية  ال�سياحية 

وتاريخه  االأردن  عن  قيمة  معلومات  وتقدمي 

وح�سارته.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  قال  جانبه،  من 

بقطاع  وامل�ستثمر  وال�����س��ف��ر  لل�سياحة  داال�����ض 

املقدم  ال��دع��م  اإن  امل�سلماين،  اأجم���د  ال��ط��ران 

اأردننا  برنامج  ميزانية  من  الداخلي  للطران 

و�سي�ساهم  ال�سحيح  ب��االجت��اه  خطوة  هو  جنة 

اآم��ا  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال�سياحية  احل��رك��ة  بتن�سيط 

والو�سول  املن�سود  الهدف  الربنامج  يحقق  اأن 

الطران  امل�سافرين عرب  اأعداد كبرة من  اىل 

املقبلة. بالفرتة  الداخلي 

وب��ي��ن��ت امل���دي���رة ال��ع��ام��ة جل��م��ع��ي��ة امل��ط��اع��م 

اأن تخ�سي�ض وجبات  اإليانا جعنيني،  ال�سياحية 

على  االإقبال  عزز  الربنامج  رحات  يف  الطعام 

وامل��ح��اف��ظ��ات،  بالعا�سمة  ال�سياحية  امل��ط��اع��م 

تعر�سوا  التي  اخل�سائر  من  بالتخفيف  و�ساهم 

باملحافظة  قدرتهم  ورف��ع  اجلائحة،  ج��راء  لها 

على العمالة االأردنية ودفع رواتبهم.

وا�سافت ان املطاعم ال�سياحية كافة جاهزة 

���س��ح��ي��اً وخ��دم��ات��ي��ا ال���س��ت��ق��ب��ال ال��زب��ائ��ن وعلى 

م�سرة  االمن،  ال�سيف  ال�ستقبال  تام  ا�ستعداد 

باملطاعم  والعاملني  املوظفني  غالبية  اأن  اىل 

قد تلقوا املطعوم �سد كورونا من خال حملة 

مع  بالتعاون  اجلمعية  نظمتها  التي  التطعيم 

املخت�سة. اجلهات 

ال�سياحية  املطاعم  ال��ت��زام  جعنيني  واك��دت 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���������س����ادرة ع����ن اأوام��������ر ال���دف���اع 

ال���ت���ي ت��ن�����ض ع���ل���ى امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال��ت��ب��اع��د 

الكمامات عند  وارت��داء  االأف��راد،  اجل�سدي بني 

ال��دخ��ول واخل���روج واحل��رك��ة، وت��ق��دمي خدمة 

اىل  باالإ�سافة  اخلارجية،  بال�ساحات  االأرجيلة 

ال�سياحة  وزارة  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال��ربوت��وك��والت 

واالآثار ووزارة العمل.

وي��ه��دف ب��رن��ام��ج »اأردن���ن���ا ج��ن��ة« امل��دع��وم��ة 

والهيئة  واالآث���ار  ال�سياحة  وزارة  م��ن  رح��ات��ه 

ب��ن�����س��ب��ة ت��ت��ج��اوز 50 ب��امل��ئ��ة م��ن ك��ل��ف ال��رح��ل��ة، 

القطاع  وخم��ت��ل��ف  ال�سياحية  امل��ك��ات��ب  وت��ن��ف��ذه 

ال�����س��ي��اح��ة  اإىل حت��ف��ي��ز وت��ن�����س��ي��ط  ال�����س��ي��اح��ي، 

ال���داخ���ل���ي���ة، وت�����س��ج��ي��ع امل���واط���ن���ني ع��ل��ى زي����ارة 

ال�سياحية. الع�سرات من الوجهات 

كما ي�سعى الربنامج الذي تبلغ خم�س�ساته 

من  التخفيف  اإىل  دينار،  مايني   6 العام  ه��ذا 

جراء  ال�سياحي  بالقطاع  حلقت  التي  اخل�سائر 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، م���ن خ���ال اإ����س���راك امل��ك��ات��ب 

والنقل  الرحات،  وتنفيذ  تنظيم  ال�سياحية يف 

الداخلي،  وال��ط��ران  ال�سياح  وادالء  ال�سياحي 

وال��ع��دي��د م���ن امل��ن�����س��اآت ال�����س��ي��اح��ي��ة ك��امل��ط��اع��م 

وامل��خ��ي��م��ات، وم��ق��دم��ي اخل��دم��ة ك��ال��رواح��ل يف 

ال��رب��اع��ي يف  ال��دف��ع  ال��ب��رتا و���س��ي��ارات  منطقة 

وادي رم.

وي�����وؤم�����ن ال����ربن����ام����ج امل�������س���م���م ل��ل��م��واط��ن 

االأردين، نقا جمانياً من خال حافات نقل 

�سياحي جمهزة وحديثة تنطلق من حمافظات 

املوجودة  ال�سياحية  اململكة كافة نحو الوجهات 

�سياحي  دليل  تخ�سي�ض  وكذلك  الربنامج،  يف 

م���راف���ق ل��ك��ل ح���اف���ل���ة، ب���االإ����س���اف���ة اىل ت��وف��ر 

الطعام. وجبات 

وي���وف���ر ال���ربن���ام���ج خ���دم���ات االط�����اع على 

ال���وج���ه���ات ال�����س��ي��اح��ي��ة امل�����س��م��ول��ة واخل���دم���ات 

احلجز،  وعمليات  ال��رح��ات،  واأ���س��ع��ار  املقدمة 

Jannah.« ج��ن��ة  اأردن��ن��ا  تطبيق  خ��ال  م��ن 

الذكية. الهواتف  على   »jo

توقعات بنشاط الحركة 
التجارية في االسواق بعد استالم 

الموظفين لرواتبهم

العراق: 80 مليار دوالر تكاليف 
الكهرباء منذ 2003

االنباط-برتا 

ت��وق��ع ممثلو ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة، ان 

ت�����س��ه��د اال����س���واق ن�����س��اط��ا يف احل��رك��ة 

ال���ت���ج���اري���ة ب���ع���د ا����س���ت���ام امل��وظ��ف��ني 

لرواتبهم التي من املقرر �سرفها قبل 

عطلة عيد االأ�سحى املبارك.

وا����س���اروا خ���ال ح��دي��ث��ه��م ل��وك��ال��ة 

ان  )ب��������رتا(، اىل  االردن�����ي�����ة  االن����ب����اء 

اال�سواق ت�سهد حاليا ن�ساطا متوا�سعا 

واق���ب���اال ق��ل��ي��ا م���ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ني 

من  بالرغم  العيد  م�ستلزمات  ل�سراء 

قرب حلوله.

وق���������ال مم����ث����ل ق�����ط�����اع االأل���ب�������س���ة 

وامل��ج��وه��رات يف غ��رف��ة جت���ارة االأردن 

االأ������س�����واق  اإن  ال���ق���وا����س���م���ي،  اأ����س���ع���د 

ال�ستقبال  ط��اق��ت��ه��ا  ب��ك��ام��ل  ا���س��ت��ع��دت 

اأكر من  املبارك، منذ  االأ�سحى  عيد 

تخفي�سات  وجود  اإىل  م�سراً  اأ�سبوع، 

االأ�سعار  ثبات  م��ع  باملئة،   50 ل���  ت�سل 

حول معدالتها مقارنة باأعوام �سابقة.

تتاأثر  العيد مل  واأ�ساف ان ب�سائع 

كونها  العاملي،  ال�سحن  اأ�سعار  بارتفاع 

اأن  متوقعاً  ارتفاعها،  قبل  ا���س��ت��وردت 

ال�ستوي  املو�سم  ب�سائع  اأ�سعار  ت�سهد 

ارتفاعاً جراء ذلك.

االألب�سة  اأن الطلب على  اإىل  ولفت 

واالأح�����ذي�����ة اأق�����ل م���ن م���ع���دالت���ه من 

يلبي طموحات  وال  ال�سابقة،  االأع��وام 

التجار يف مثل هذا الوقت من ال�سنة، 

التجارية  احلركة  تن�سط  اأن  متوقعاً 

ب��ع��د ا���س��ت��ام امل��وظ��ف��ني ل��روات��ب��ه��م، 

وع�������ودة  امل��������دار���������ض،  اإىل  وال�������ع�������ودة 

املغرتبني.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال���ن���ائ���ب ال��ث��اين 

ونقيب  االأردن  جت��ارة  غرفة  لرئي�ض 

واالإك�س�سوارات  التجميل  م��واد  جت��ار 

احلركة  ن�ساط  اإن  اجللي�ض،  حممود 

ب�سنوات  م��ق��ارن��ة  �سعيف  ال��ت��ج��اري��ة 

���س��اب��ق��ة، وم��ق��ارن��ة ب���االأي���ام ال��ع��ادي��ة، 

اأن قلة ال�سيولة قد تكون  اإىل  م�سراً 

�سبباً يف ذلك وانه من املتوقع ن�ساطها 

بعد ت�سليم الرواتب للموظفني خال 

االيام املقبلة.

ب������������������دوره، اك�����������د مم������ث������ل ق����ط����اع 

ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ات واالإل����ك����رتون����ي����ات يف 

ال��زع��ب��ي،  غ��رف��ة جت���ارة االأردن ح���امت 

ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ات  ع���ل���ى  االإق������ب������ال  ان 

واالإل���ك���رتون���ي���ات م�����س��ت��ق��ر الرت���ب���اط 

القطاع بقطاع املن�ساآت، الذي ي�ستهلك 

كوابل ومتديدات.

ونوه الزعبي، اىل ان قطاعه يعاين 

م���ن ���س��ح ال�����س��ي��ول��ة ل���دى امل��واط��ن��ني، 

وه���و م��ا ان��ع��ك�����ض ع��ل��ى ط��ل��ب االأدوات 

من  الرغم  على  الكهربائية،  املنزلية 

االأ�سعار م�ستقرة ومل يطراأ عليها  اأن 

اأي ارتفاع خال الفرتات املا�سية.

رئ��ي�����ض جمعية  او����س���ح  م���ن ج���ان���ب���ه، 

ال���������س����راف����ني االأردن�������ي�������ني ع���ب���دال�������س���ام 

ال�سعودي، ان �سوق ال�سرافة ي�سهد حت�سناً 

طفيفاً يف ن�ساطه عن االأ�سهر ال�سابقة.

واأ����س���اف ان���ه ع��ن��د امل��ق��ارن��ة بنف�ض 

ال��ف��رتة م��ن ال�����س��ن��وات ال�����س��اب��ق��ة قبل 

جائحة كورونا، جند ان ن�ساط ال�سوق 

ا���س��ب��ح ���س��ع��ي��ف��ا، ب�����س��ب��ب ق��ل��ة ال�����س��ي��اح 

واملغرتبني، وتوا�سع حركة احلواالت 

الواردة وال�سادرة من واإىل االأردن.

ودعا ال�سعودي، احلكومة لت�سجيع 

ال�����س��ي��اح��ة اخل���ارج���ي���ة ب��ن��ح��و اأف�����س��ل 

وجذب ال�سياح لاأردن بربامج مميزة، 

ال��داخ��ل��ة،  ال�سعبة  ال��ع��م��ل��ة  ي��زي��د  م��ا 

ويحرك عجلة االأ�سواق.

االنباط-برتا

 ك�����س��ف رئ��ي�����ض احل���ك���وم���ة ال��ع��راق��ي��ة، 

م�����س��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي، ام�����ض ال�����س��ب��ت، اأن 

اإج���م���ايل م���ا ���س��رف��ت��ه ب�����اده ع��ل��ى ق��ط��اع 

الكهرباء بلغ 80 مليار دوالر.

و�سكا الكاظمي، ام�ض من قوى و�سفها 

ب��ال��واه��م��ة، حت���اول اإع��اق��ة ج��ه��ود حكومته 

العراق  ي�سل  اأال  على  وتعمل  و�سيلة،  بكل 

اإىل االكتفاء الذاتي يف الطاقة والغاز.

واأ���س��اف اأن ب���اده اأن��ف��ق م��ا ي��ق��رب من 

منذ  الكهرباء  قطاع  على  دوالر  مليار   80

قوية  عقبة  ك��ان  الف�ساد  لكن   ،2003 ع��ام 

اأمام توفر الطاقة للنا�ض ب�سكل م�ستقر، 

اأن  ودون  معقول،  غر  االإن��ف��اق  اأن  موؤكدا 

ي�سل حلل امل�سكلة من جذورها.

وداع���م���ي���ه  االإره����������اب  اإن  اىل  واأ������س�����ار 

ي��وا���س��ل��ون حم��اول��ت��ه��م الإع��اق��ة احل��ي��اة يف 

ال���ع���راق، م���ن خ���ال ا���س��ت��ه��داف حم��ط��ات 

واأبراج الطاقة الكهربائية ب�سكل متوا�سل.



دبي-العربية

اأع��ل��ن��ت »ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ران امل���دين« 

الأزم��ات  و  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  و«الهيئة 

تعليق  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  يف  والكوارث« 

دخ����ول امل�����س��اف��ري��ن ال��ق��ادم��ن م���ن اإن��دون��ي�����س��ي��ا 

واأف��غ��ان�����س��ت��ان ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال���رح���ات اجل��وي��ة 

ل��ل��ن��اق��ات ال��وط��ن��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة وك��ذل��ك رك��اب 

اليوم  اع��ت��ب��ارا م��ن  ال��ق��ادم��ن منها،  ال��ران��زي��ت 

 11:59 ال�����س��اع��ة  اجل������اري  ي��ول��ي��و   11 امل����واف����ق 

للدولة  ال��ق��ادم��ة  ال��ران��زي��ت  رح��ات  با�ستثناء 

واملتجهة اإىل هذه الدول.

اأن��ب��اء  “وكالة  ب��ح�����س��ب  ال���ق���رار  ي�����س��م��ل  ك��م��ا 

ال��ذي��ن  امل�����س��اف��ري��ن  دخ����ول  ت��ع��ل��ي��ق  الإمارات” 

14 يوما  ت��واج��دوا يف ه��ذه ال���دول خ��ال ف��رة 

ا�ستمرار  م��ع  الإم�����ارات  دول���ة  اإىل  ال��ق��دوم  ق��ب��ل 

الركاب  بنقل  �سي�سمح  حيث  ال��رح��ات،  ت�سير 

من دولة الإمارات اإىل البلدين على الرحات.

���س��ي�����س��م��ح ب���ن���ق���ل ال����ف����ئ����ات امل�������س���ت���ث���ن���اة م��ن 

مع  الإم��ارات  دول��ة  اإىل  واأفغان�ستان  اإندوني�سيا 

والتي  املذكورة،  الحرازية  الإج��راءات  تطبيق 

ت�سمل م��واط��ن��ي دول���ة الإم����ارات واأق��ارب��ه��م من 

الدرجة الأوىل، والبعثات الدبلوما�سية املعتمدة 

ب���ن دول����ة الإم�������ارات وال��ب��ل��دي��ن وي�����س��م��ل ذل��ك 

الإم���ارات  دول��ة  �سفارات  يف  العاملن  الإداري���ن 

واأفغان�ستان  اإندوني�سيا  و�سفارات  الدول  يف هذه 

يف الدولة.

الر�سمية  الوفود  امل�ستثناة  الفئة  ت�سمل  كما 

املوافقة  على  احل�سول  ب�سرط  الأعمال  ورج��ال 

امل�����س��ب��ق��ة وك���ذل���ك اأ����س���ح���اب الإق���ام���ة ال��ذه��ب��ي��ة 

اأ����س���ح���اب  ا���س��ت��ث��ن��اء  اإىل  اإ�����س����اف����ًة  وال���ف�������س���ي���ة، 

ال���وظ���ائ���ف احل���ي���وي���ة ح�����س��ب ت�����س��ن��ي��ف ال��ه��ي��ئ��ة 

ط��ائ��رات  واأط��ق��م  واجلن�سية  للهوية  الحت��ادي��ة 

ب�سرط احل�سول  الأجنبية  والرانزيت  ال�سحن 

لكوفيد-19  �سلبي  خمربي  فح�ص  نتيجة  على 

خ���ال 48 ���س��اع��ة م��ن امل���غ���ادرة وع��ن��د ال��و���س��ول 

واللتزام باحلجر ال�سحي حلن املغادرة.

ب��الإج��راءات  امل�ستثناة  الفئات  اإل���زام  و�سيتم 

ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��م��ل ح��ج��را م��دت��ه 10 اأي���ام 

الرابع  اليومن  ويف  املطار  يف   PCR وفح�ص 

و الثامن من دخول الدولة وخف�ص مدة فح�ص 

اأن  ع��ل��ى  ���س��اع��ة   48 اإىل  ���س��اع��ة   72 م��ن   PCR
املختربات  من  ال�سادرة  الفحو�سات  قبول  يتم 

.QR Code املعتمدة والتي حتمل

واأك�������دت ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل���ل���ط���ران امل���دين 

اأن����ه ي�����س��رط ع��ل��ى امل�����س��اف��ري��ن ال��ق��ادم��ن من 

اإندوني�سيا واأفغان�ستان عرب دول اأخرى اأن تكون 

مدة اإقامتهم يف تلك الدول ل تقل عن 14 يوما 

ا�ستمرار  م��ع  ال��دول��ة،  ب��دخ��ول  لهم  ي�سمح  لكي 

رح���ات ال�����س��ح��ن ب��ن دول���ة الإم�����ارات م��ع ه��ذه 

الدول.

ك��م��ا مي��ن��ع ���س��ف��ر امل��واط��ن��ن اإىل اإن��دون��ي�����س��ي��ا 

واأف���غ���ان�������س���ت���ان، وي�����س��ت��ث��ن��ى م���ن ذل����ك ال��ب��ع��ث��ات 

وح��الت  ال���دول  ه��ذه  يف  ل��ل��دول��ة  الدبلوما�سية 

ال��ع��اج ال��ط��ارئ��ة وال���وف���ود ال��ر���س��م��ي��ة وال��وف��ود 

امل�سرح لها م�سبقا. القت�سادية والعلمية 

و اأه����اب����ت ال��ه��ي��ئ��ة م����ن ج��م��ي��ع امل�����س��اف��ري��ن 

والتوا�سل  املتابعة  ���س��رورة  ب��ال��ق��رار  امل��ت��اأث��ري��ن 

مع �سركات الطران املرتبطن معها لتعديل و 

اإىل  �ساملن  عودتهم  �سمان  و  رحاتهم  جدولة 

التزامات  اأو  تاأخر  اأي  دون  النهائية  وجهاتهم 

اأخرى.

العربية-وكاالت

الثانية  للجل�سة  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 

على التوايل ، وذلك يف رد فعل من ال�سوق 

ح��ي��ال ان��خ��ف��ا���ص امل��خ��زون��ات الأم��رك��ي��ة، 

من  الدعم  من  مزيدا  ال�سوق  تلقت  كما 

كل  قوي من  اآ�سيوي  على طلب  موؤ�سرات 

من ال�سن والهند.

 1.43 وزادت العقود الآجلة خلام برنت 

75.55 دولر  1.93% اإىل  دولر مبا يعادل 

بتوقيت   1712 ال�ساعة  بحلول  للربميل 

خلام  الآجلة  العقود  وارتفعت  غرينت�ص. 

اأو  دولر   1.62 ال��و���س��ي��ط  ت��ك�����س��ا���ص  غ���رب 

2.2% اإىل 74.56 دولر للربميل.

وق������ال ف���ي���ل ف���ل���ن ك���ب���ر امل��ح��ل��ل��ن يف 

ب���راي�������ص ف���ي���وت�������س���رز ج������روب ب�����س��ي��ك��اغ��و 

“ال�سوق ت�سرع يف التعامل مع النخفا�ص 

التاريخي يف خمزونات النفط الأمركية 

الإي��راين  النفط  لعودة  الباهتة  والآف���اق 

اإىل ال�سوق«.

وم��ع ذل��ك، اأن��ه��ت اأ���س��ع��ار ك��ا اخلامن 

ال��ق��ي��ا���س��ي��ن الأ����س���ب���وع دون ت��غ��ر ي��ذك��ر، 

بالرغم من حدوث تقلبات يومية كبرة. 

يف  حمادثات  انهيار  الأ�سعار  على  و�سغط 

منظمة  بن  الإنتاج  ب�ساأن  الأ�سبوع  بداية 

ال���ب���ل���دان امل�������س���درة ل���ل���ب���رول )اأوب�������ك( 

املجموعة  اأو  رو���س��ي��ا  بينهم  م��ن  وح��ل��ف��اء 

املعروفة با�سم اأوبك+.

اإدارة  ق���ال���ت  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات  ويف 

خمزونات  اإن  اخلمي�ص  الطاقة  معلومات 

اخل����ام وال��ب��ن��زي��ن ان��خ��ف�����س��ت، ب��ي��ن��م��ا بلغ 

م�ستوياته  اأع��ل��ى  ال��ب��ن��زي��ن  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 

ق��وة  ت���زاي���د  اإىل  ي�����س��ر  مم���ا   ،2019 م��ن��ذ 

القت�ساد.

العربية-وكاالت

ت�����س��ت��ع��د ����س���وق الإ����س���ك���ان الأم���رك���ي���ة 

للو�سطاء  لف��ت��ة  �سنة  لتقدمي  ال�ساخنة 

ال��ع��ق��اري��ن، ف��ع��ائ��دات ال��ع��م��ول��ة - ال��ت��ي 

���س��راء  يف  للم�ساعدة  ال��و���س��ط��اء  يجمعها 

 %16 ب�  لزيادة  طريقها  يف   - املنازل  وبيع 

دولر  مليار   100 متجاوزة   ،2021 ع��ام  يف 

اأج��رت��ه  ج��دي��د  لتحليل  وف��ًق��ا  م���رة،  لأول 

.Knock �سركة 

يكون  اأن  املتوقع  من  احل��ايل،  العام  يف 

 20  -  %4.94 ال��ع��م��ول��ة  ���س��ع��ر  م��ت��و���س��ط   

ن��ق��ط��ة اأ���س��ا���ص اأق����ل مم���ا ك���ان ع��ل��ي��ه قبل 

�سركة  وهي   ،Knock ل�  وفًقا  عقدين، 

العماء  تقر�ص  ال��ع��ق��ارات  لتكنولوجيا 

اأمواًل ل�سراء منزل جديد مع م�ساعدتهم 

يف بيع منزلهم القدمي.

وظ������ل وك�������اء ال�����ع�����ق�����ارات ال���و����س���ي���ل���ة 

الوليات  يف  املنازل  وبيع  ل�سراء  املهيمنة 

امل���ت���ح���دة، ح���ت���ى م����ع ان���ت�������س���ار ال�����س��رك��ات 

ب��ا���س��ت��خ��دام  ال��ع��م��ل��ي��ة  بتب�سيط  ال���واع���دة 

التكنولوجيا.

جميع  يف  امل�ساكن  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  وم��ع 

اأن��ح��اء ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، اأدى ذل��ك اإىل 

زيادة الإيرادات لو�سطاء العقارات، الذين 

ياأخذون عادة ح�سة من كل �سفقة.

نعمة  الر�سوم  يف  ال��زي��ادة  اأن  ح��ن  ويف 

ال�سوء على هذا  اأنها ت�سلط  اإل  للوكاء، 

ال����ذي يخ�سع  الإي�������رادات  م���ن  ال��ن��م��وذج 

ل��ل��ت��دق��ي��ق. ف���ف���ي وق�����ت ����س���اب���ق م����ن ه���ذا 

الأمركية  العدل  وزارة  ان�سحبت  ال�سهر، 

التو�سل  الحتكار مت  ملكافحة  ت�سوية  من 

ال��راب��ط��ة  ت��رم��ب م��ع  اإدارة  اإل��ي��ه��ا خ���ال 

اإنها  قائلة  العقارين،  للو�سطاء  الوطنية 

ت��ع��ت��زم امل�����س��ي ق��دًم��ا يف ال��ت��ح��ق��ي��ق ب�����س��اأن 

الرابطة.

العربية-وكاالت

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة حلوكمة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 

يف  واملياه  الطاقة  منتجات  اأ�سعار  تعديل 

ال�سعودية �سدور التوجيه امللكي باعتماد 

يونيو/ ل�سهر  البنزين  اأ�سعار  تكون  اأن 

“اأوكتان  بنزين   ،2021 عام  من  حزيران 

 95 )اأوك��ت��ان  وبنزين  ريال”،   2.18  /  91

املحلي  ال�سعر  �سقف  هي  ري��ال(،   2.33  /

للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021.

تتحمل  اأن  امل��ل��ك��ي  ال��ت��وج��ي��ه  وت�سمن 

ال���دول���ة م���ا ق���د ي��زي��د ع���ن اأ���س��ع��ار �سهر 

ال�سهرية  ال��دوري��ة  املراجعة  عند  يونيو 

لاأ�سعار.

القيادة  انطاقاً من حر�ص  اأتى ذلك 

ع���ل���ى ت��خ��ف��ي��ف الأع�����ب�����اء امل��ع��ي�����س��ي��ة ع��ن 

امل�ستمر  و�سعيها  وامل��ق��ي��م��ن،  امل��واط��ن��ن 

الن�ساط  ودع��م  ال��ع��ام،  ال�سالح  لتحقيق 

املحلي. القت�سادي 

البنزين  اأ�سعار  ف��اإن  للتوجيه،  ووفقاً 

زي��ادة  �سهدت  التي  2021م  يوليو  ل�سهر 

ريال(،   2.28  /  91 )اأوكتان  بنزين  بلغت 

2.44ري���������ال(   /  95 )اأوك�����ت�����ان  وب���ن���زي���ن 

باأن  املعتمد، علماً  ال�سقف  �سيطبق عليها 

مبا  م�ستمرة  لاأ�سعار  الدورية  املراجعة 

ل يتجاوز ال�سقف املحدد.

وت��ق��وم اأرام��ك��و مب��راج��ع��ة الأ���س��ع��ار يف 

امل��م��ل��ك��ة ب�����س��ك��ل ���س��ه��ري، وذل����ك خلف�ص 

اأ���س��ع��ار  يف  ب��ال��ت��ذب��ذب��ات  امل�ستهلك  ت��اأث��ر 

الت�سدير.

قد  ال�سعودية،  اأرام��ك��و  �سركة  وك��ان��ت 

جنحت يف تنمية قطاع حمطات اخلدمة 

اإىل  و�سولها  فر�ص  وع��ززت  لها،  التابع 

اململكة،  داخ���ل  بالتجزئة  ال��ب��ي��ع  ع��م��اء 

وذلك بف�سل دخولها يف م�سروع م�سرك 

على  ي��ق��وم  ت��وت��ال  �سركة  م��ع  باملنا�سفة 

ت�سغيل حمطات اخلدمة داخل اململكة.

اتفاقية  ك��ذل��ك  ال�����س��رك��ت��ان  واأب���رم���ت 

270 حم��ط��ة خ��دم��ة،  ل��ا���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى 

واأ����س���ط���ول م���ن ���س��ه��اري��ج ن��ق��ل ال���وق���ود 

يف امل��م��ل��ك��ة حت��م��ل ال��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة 

)�����س����ه����ل(. وت����ن����وي ال�������س���رك���ت���ان ت��غ��ي��ر 

ال��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة ل��ه��ذه امل��ح��ط��ات يف 

امل�ستقبل.
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ب��ي��ان  ال��رك��ي��ة يف  ال��ط��اق��ة  وزارة  ق��ال��ت 

ُن�سر يف اجلريدة الر�سمية، ، اإن �سركة تباو 

قدمت  للدولة،  اململوكة  للطاقة  الركية 

للتنقيب عن  ترخي�ص  على  للح�سول  طلباً 

النفط اخلام يف �سرق البحر املتو�سط.

وب���ح�������س���ب ق����اع����دة ب����ي����ان����ات اخل����رائ����ط 

الركية، فاإن املناطق الثاث التي تخطط 

تقع  تنقيب  بعمليات  فيها  للقيام  “تباو” 
�ساحل  قبالة  ال��رك��ي��ة  الإقليمية  امل��ي��اه  يف 

�سلفكيه يف حمافظة مر�سن.

وق������ال ال���رئ���ي�������ص ال����رك����ي رج�����ب ط��ي��ب 

�ستقوم  تركيا  اإن  املا�سي،  الأ�سبوع  اأرودغان 

ب��ال��ت��ن��ق��ي��ب ع����ن ال���ن���ف���ط وال����غ����از يف ���س��رق 

مع  توترا  جتدد  رمبا  تعليقات  يف  املتو�سط 

الحت���اد الأوروب����ي وال��ي��ون��ان يف ظ��ل م�ساع 

لإ�ساح العاقات املتوترة بينهم.

وقرب�ص  اليونان  م��ع  خ��اف  يف  وتركيا 

ع�����س��وي الحت�����اد الأوروب�������ي ب�����س��اأن م���وارد 

واندلعت  املنطقة،  على  وال�سيادة  الطاقة 

ح����ال����ة م����ن ال���ت���وت���ر ال����ع����ام امل���ا����س���ي ح��ن 

الركية  للبحرية  تابعة  فرقاطات  رافقت 

واليونانية �سفن تنقيب عن النفط والغاز.

العربية-وكاالت

 Guggenheim قال رئي�ص �سركة

يف  مينرد  �سكوت   ،Investments
لن  اإن����ه   »CNBC« ���س��ب��ك��ة  م��ع  م��ق��اب��ل��ة 

العملة  ل�����س��راء  اأم���ره  م��ن  ي��ك��ون يف عجلة 

امل�سفرة.

واأ������س�����اف اأن������ه ل ي���وج���د ���س��ب��ب ي��دف��ع 

ال��وق��ت  يف  بيتكوين  ل�����س��راء  امل�ستثمرين 

اأكرب عملة م�سفرة  اأن  احلايل، حيث يرى 

يف العامل يف خ�سم انهيار قد ي�سل بها اإىل 

م�ستوى 10000 دولر.

تاريخ  اإىل  “عندما ننظر  وقال مينرد 

نحن..  اأي��ن  اإىل  وننظر  امل�سفرة  العمات 

اأعتقد حقاً اأن هذا رمبا يكون انهياراً، وهو 

 ،%80-70 بن�سبة  الأ�سعار  هبوط  يعني  ما 

بن  م�ستويات  اإىل  بيتكوين  يدفع  قد  ما 

10 اإىل 15 األف دولر«.

بن�سبة  بالفعل  بيتكوين  اأ�سعار  انهارت 

اإبريل لتتداول  50% تقريباً منذ قمتها يف 

حيث  حالياً،  دولر  األف   33 م�ستوى  حول 

ك���ان ان��خ��ف��ا���ص الأ����س���ع���ار م���دف���وع���اً ب��ع��دد 

التدقيق  زي��ادة  ذل��ك  يف  مبا  العوامل،  من 

التنظيمي من ال�سن اإىل اململكة املتحدة، 

والتاأثر البيئي لتعدين العمات امل�سفرة 

لي�ص  عام  ب�سكل  الأ�سل  اأن  من  واملخاوف 

له قيمة متاأ�سلة.

مينرد الذي توقع يف دي�سمرب املا�سي، 

األ����ف   400 اإىل  ب��ي��ت��ك��وي��ن  ���س��ع��ر  و�����س����ول 

�سبكة  مع  املقابلة  خال  اأم�ص  قال  دولر، 

من  ع��ج��ل��ة  يف  اأك�����ون  »ل���ن   :»CNBC«

�سبب  اأي  اأرى  ول  بيتكوين  ل�سراء  اأم��ري 

�ست�سبح  ك��ن��ت  “اإذا  الآن”.  لم��ت��اك��ه��ا 

اأنه يتجه هبوطياً«. م�سارباً، فتوقع 

القاهرة - العربية

ل��اأ���س��ب��وع ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل، متكن 

ال����ذه����ب م����ن ال���ت���ق���اط اأن���ف���ا����س���ه وت�����س��ج��ي��ل 

م��ك��ا���س��ب اأ����س���ب���وع���ي���ة ج���ي���دة م���ع اخل�����س��ائ��ر 

ال��ت��ي ت��اح��ق ال���دولر الأم��رك��ي اأم���ام �سلة 

العاملية. العمات 

الأ�سفر  للمعدن  الآج��ل��ة  العقود  واأن��ه��ت 

 ،%0.6 بن�سبة  ارتفاع  على  الأ�سبوع  تعامات 

ل���اأوق���ي���ة،  دولر   1810.6 م�����س��ت��وى  ع���ن���د 

حم��ق��ق��ة م��ك��ا���س��ب ل���اأ����س���ب���وع ال���ث���ال���ث على 

الت�سليم  �سعر  زاد  1.5%. كما  بن�سبة  التوايل 

م�ستوى  عند   %0.4 بن�سبة  للذهب  ال��ف��وري 

1810.5 دولر لاأوقية.

اجت��اه  م��ع  النفي�ص  امل��ع��دن  مكا�سب  ت��اأت��ي 

�سلة  اإىل اخل�سائر مقابل  الأمركي  الدولر 

ال��ع��م��ات ال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث ت��راج��ع��ت ال��ورق��ة 

بن�سبة  ال��ي��ورو  اأم����ام  الأم��رك��ي��ة اخل�����س��راء 

ت��راج��ع  ك��م��ا  دولر.   1.1872 م�سجلة   %0.2

الإ�سرليني  اأمام اجلنيه  الأمركي  الدولر 

دولر.   1.3878 م�ستوى  عند   %0.7 بن�سبة 

فيما �سعد الدولر اأمام الن الياباين باأكرث 

من 0.4% عند م�ستوى 110.200 ين.

ك�����ان جم��ل�����ص الح���ت���ي���اط���ي ال���ف���ي���درايل 

الأخ�����ر، ق���د ���س��دد ع��ل��ى ����س���رورة ا���س��ت��ع��داد 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف ح��ال��ة ح����دوث م��ع��دل 

اأخ��رى.  اقت�سادية  خماطر  اأو  كبر  ت�سخم 

روؤي��ة  ب�����س��اأن  الن��ق�����س��ام  ع��ن  املح�سر  وك�سف 

معدلت  اإىل  النظر  م��ع  الت�سخم،  خماطر 

تقديرات  ظ��ل  يف  ن�سبياً،  املرتفعة  البطالة 

ب���اإم���ك���ان���ي���ة خ���ف�������ص م�������س���ري���ات امل����رك����زي 

الأم��ري��ك��ي م��ن الأ����س���ول يف وق���ت اأب��ك��ر من 

م��ن  الأغ���ل���ب���ي���ة  راأى  اأن  وب����ن  ال���ت���وق���ع���ات. 

الت�سخم  خماطر  اأن  اإىل  يتجه  امل�سوؤولن 

متيل اإىل الجتاه ال�سعودي.

واأك�����������د رئ����ي���������ص جم���ل�������ص الح����ت����ي����اط����ي 

لن  اأنه  ب��اول،  جروم  الأمركي،  الفيدرايل 

اأ�سعار الفائدة ب�سرعة  يتم اتخاذ قرار برفع 

كبرة ب�سبب فقط املخاوف من زيادة معدل 

اأم��ام  ا�ستماع  جل�سة  خ��ال  وق��ال  الت�سخم. 

ال��ف��ائ��دة  اأ����س���ع���ار  ن���رف���ع  “لن  ال��ك��ون��غ��ر���ص: 

ت�سخم  حدوث  نخ�سى  لأننا  ا�ستباقي  ب�سكل 

فعلي  ت�سخم  على  اأدل��ة  �سنتنظر  حمتمل.. 

اأو اختالت اقت�سادية اأخرى«.

ووف�����ق ت���ق���ري���ر ح���دي���ث مل��ج��ل�����ص ال���ذه���ب 

العاملي  الإن��ت��اج  ثلث  نحو  ج��اء  فقد  العاملي، 

م���ن امل���ع���دن ال��ن��ف��ي�����ص خ���ال ال���ع���ام امل��ا���س��ي 

دول،  ث���اث  م���ن   %29.5 ن��ح��و  ي���ع���ادل  ومب���ا 

تعادل نحو   %10.6 بلغت  ال�سن بح�سة  هي 

 %9.5 بلغت  بح�سة  رو�سيا  ث��م  ط��ن،   368.3

331.1 طن، ثم اأ�سراليا بح�سة  تعادل نحو 

بلغت نحو 9.4% مبا يعادل نحو 327.8 طن.

املتحدة  الوليات  حلت  الرابع  املركز  ويف 

الأمركية بحجم اإنتاج بلغ نحو 190.2 طن. 

بحجم  اخلام�ص  امل��رك��ز  يف  ك��ن��دا  حلت  فيما 

غ��ان��ا يف  تلتها  ط���ن،   170.6 ن��ح��و  ب��ل��غ  اإن��ت��اج 

 138.7 اإنتاج بلغ نحو  املركز ال�ساد�ص بحجم 

طن.

بحجم  الربازيل  حلت  ال�سابع  املركز  ويف 

الثامن  املركز  ويف  طناً،   107 نحو  بلغ  اإنتاج 

واأوزبك�ستان  املك�سيك  ج��اءت  عامليا  والتا�سع 

املركز  ويف  منهما.  لكل  ط��ن   101.6 ب��اإن��ت��اج 

ال��ع��ا���س��ر والأخ����ر ح��ل��ت اإن��دون��ي�����س��ي��ا بحجم 

اإنتاج بلغ نحو 100 طن خال العام 2020.

اإلمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان 

صعود أسعار النفط بدعم انخفاض المخزونات األميركية

الوسطاء يستهدفون عموالت بـ100 مليار دوالر مع ازدهار سوق المنازل في أميركا

السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين

شركة تركية تقدم طلبًا للتنقيب 
عن النفط شرق المتوسط

مستثمر كبير يحذر: بيتكوين 
تنهار وستصل لهذا المستوى!

مع مكاسب قوية.. هل يخطف 
الذهب األضواء من الدوالر؟

الأحد   11 / 7/ 2021 

االقت�صادي



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وحامد  فهد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

حيا�سات  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)79757 ( بتاريخ 2006/3/6 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
الرقم الوطني للمنشأة : )200096170(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  اجلعربي   وبا�سم  بركات  خالد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد    2008/6/4 بتاريخ   )90959( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/7 

اجلعربي   ح�سن  خ�سر  با�سم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – �ساحية المري ح�سن  علما باأن عنوان امل�سفي : عمان 

0788667582

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اول (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  امل�سجلة  التجاريه  ان��ان��ا  ل�سركة 

بتاريخ   )93( الرقم  حتت    ) )معفاه  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات 

املنعقد  ال��ع��ادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   )2002/9/22(

بتاريخ )2021/6/6 ( املوافقة بالجماع على تخفي�ض راأ�سمال 

لي�سبح )220.000( دينار اردين .

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة حرز 

حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  وفرهود  اهلل 

تقدمت    2009/11/23 بتاريخ   )96494( ال��رق��م 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حرز اهلل وفرهود

اإىل �سركة : حرز اهلل وجراده

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف :  رياض صالح جرب مرسي.

الرقم الوطني : 97710106٣7

نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة اأيام  متتالية دون عذر 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

تعترب فاقد لوظيفتك وحقوقك ا�ستنادًا لأحكام املادة

 ) 28( الفقرة )ه�( من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 

وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح
 وتجهيز وتسويق الدواجن.

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة احمد 

واحلاج احمد وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

الرقم )119996( بتاريخ 2019/9/3  تقدمت بطلب 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد واحلاج احمد

اإىل �سركة : احمد واحلاج احمد و�سركائهم

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سالح  عبداهلل  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

ابو تني و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2018/8/15 بتاريخ   )  118641(

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

انـــذار نهائي
اسم العامل ورقمه  :

  8٣001028  SANDRA WIN
القسم : الرتيكو
 RAJ KISHOR

 87000058  CHAUDHARY
القسم :الكوي

  JAHIR MANSUR
 9  87000077
القسم : الربط

لقد تكرر غيابكم عن العمل خالل 

دون  يوم   )  30( وبعدد  �سنة  فرتة 

يكون  ل��ذا  الدارة  من  م�سبق  اذن 

تكرار  ب��ع��دم  نهائيا  ان����ذارا  ه��ذا 

يتم  الغياب  ، ويف حال تكرار  ذلك 

ال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن خ��دم��ات��ك��م ل��دى 

من  28/ه���  امل��ادة  ح�سب  ال�سركة 

قانون العمل الردين .

شركة معجزة العصر 
لصناعة االلبسه

انـــذار نهائي
اسم العامل ورقمه  :
  هيثم طاهر فواز 
العزام  52000664 

 القسم : الغسيل
مراد حمدان محمد 

موسى  86000142 
 القسم : الغسيل

محمد طالب سبتي 
يعقوب    52000574

 القسم : الغسيل
خليل نايف خليل ابو 
العيله 52000550 
القسم : الغسيل

�سنة  ف��رتة  خ��الل  العمل  عن  غيابكم  تكرر  لقد 

وبعدد )30 ( يوم دون اذن م�سبق من الدارة لذا 

ويف   ، ذلك  تكرار  بعدم  نهائيا  ان��ذارا  هذا  يكون 

يتم ال�ستغناء عن خدماتكم  الغياب  حال تكرار 

لدى ال�سركة ح�سب املادة 28/ه� من قانون العمل 

الردين .

شركة معجزة العصر 
لصناعة االلبسه

انـــذار نهائي
اسم العامل ورقمه  :
محمد ذوقان اكرم 

الروسان  8000706٣ 
القسم : الكوي

علي نصر صبح العنرب  
80007240

 القسم :الرتيكو
ياسر عبداهلل خضر نعامنه 

90000٣59 القسم : النظافة
لقد تكرر غيابكم عن العمل خالل 

دون  يوم   )  30( وبعدد  �سنة  فرتة 

يكون  ل��ذا  الدارة  من  م�سبق  اذن 

تكرار  ب��ع��دم  نهائيا  ان����ذارا  ه��ذا 

يتم  الغياب  ، ويف حال تكرار  ذلك 

ال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن خ��دم��ات��ك��م ل��دى 

من  28/ه���  امل��ادة  ح�سب  ال�سركة 

قانون العمل الردين .

شركة معجزة العصر 
لصناعة االلبسه

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني 

امل جزاع عواد السرحان    الرقم 
SR- J00054 : الوظيفي

عبري محمد فاهد العساف    الرقم 
SR- J0006الوظيفي : ٣

جواهر صيتان طالق السرحان    
SR- J0010الرقم الوظيفي : ٣

حنان خلف نايف املساعيد    الرقم 
SR- J00108 : الوظيفي

هديل كساب رداد السرحان    
SR- J00126 : الرقم الوظيفي
حال جزاع عواد السرحان   الرقم 

SR- J001٣0 : الوظيفي
راما احمد جالد الشرفات     الرقم 

SR- J0٣765 : الوظيفي
حيث انكم منقطعني عن عملكم يف �سركة الزياء 

العملية ل�سناعة اللب�سة  وملدة تزيد عن 10 ايام 

متتالية  ومل تعودوا اىل مقر عملكم لغاية تاريخ 

هذا النذار دون اجازة قانونية او عذر م�سروع . 

بالعودة اىل عملكم خالل مدة  ننذركم  فاننا  لذا 

�سوف  وال  الع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من  اي��ام   3

حقوقكم  وجميع  لوظيفتكم  فاقدين  تعتربوا 

قانون  من  ه�   /  28 املادة  باأحكام  عمال  العمالية 

العمل الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 1996 وتعديالته 

مع احتفاظ املوؤ�س�سة بكامل حقوقها جتاهكم .

شركة االزياء العملية 
لصناعة االلبسة

انـــذار نهائي
اسم العامل ورقمه  :
  WAI WAINAING  

8٣001060  القسم : الربط
 8٣0009٣1  YE MYINT SOE

القسم : الكوي
     8٣000928  KYAW HTET

القسم : الغسيل
فرتة  خ��الل  العمل  عن  غيابكم  تكرر  لقد 

�سنة وبعدد )30 ( يوم دون اذن م�سبق من 

بعدم  نهائيا  ان��ذارا  هذا  يكون  لذا  الدارة 

يتم  الغياب  تكرار  ح��ال  ويف   ، ذل��ك  تكرار 

ال�سركة  ل��دى  خدماتكم  ع��ن  ال�ستغناء 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  28/ه�����  امل����ادة  ح�سب 

الردين .

شركة معجزة العصر 
لصناعة االلبسه

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني  

محمد عبد الجواد 
ابو شاهني

عطيه عبد الحميد 
يحيى عبد الوهاب 

نظرا لتغيبكم عن عملكم من تاريخ 

2021/6/27 وحتى  هذا التاريخ 

م�سروع  �سبب  او  م�سبق  اذن  دون 

عملكم  اىل  بالعودة  ننذركم  فاننا 

فورا وبعك�ض ذلك تعتربون فاقدين 

املادة  لحكام  ا�ستنادا  لوظيفتكم 

28 / ه� من قانون العمل الردين .

كفترييا الحمامات التونسية

انـــذار نهائي
اسم العامل ورقمه  :

احمد محمد علي 
مهيدات 80007288  
القسم : املستودعات

خوال خلف محمد 
مرزوق  80005128  

القسم :الفحص
بدر حسام الدين علي طعامنه   

80007187 القسم : الرتيكو
لقد تكرر غيابكم عن العمل خالل 

دون  يوم   )  30( وبعدد  �سنة  فرتة 

يكون  ل��ذا  الدارة  من  م�سبق  اذن 

تكرار  ب��ع��دم  نهائيا  ان����ذارا  ه��ذا 

يتم  الغياب  ، ويف حال تكرار  ذلك 

ال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن خ��دم��ات��ك��م ل��دى 

من  28/ه���  امل��ادة  ح�سب  ال�سركة 

قانون العمل الردين .

شركة معجزة العصر 
لصناعة االلبسه

اعالن صادر عن نقابة الصحفيني
 ) للمرة الثانية (

امتتة  نظام  ان�ساء   )  4  ( رقم  عطاء  طرح  عن  الردنيني  ال�سحفيني  نقابة  تعلن 

وزارة  الكائن يف  النقابة  مكتب  وادارة العالنات من خالل  النقابة  الجراءات يف 

ال�سناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة ال�سركات وذلك للت�سهيل على الزميالت 

املعامالت  الوقت واجلهد لجناز  للنقابة واخت�سار  العامة  الهيئة  اع�ساء  والزمالء 

ولتح�سني الية العمل اخلا�سة مبكتب النقابة ومتا�سيا مع خطة المتتة التي تقوم 

بها الوزارة ودائرة مراقبة ال�سركات بالتحول اللكرتوين لجناز املعامالت .

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء زيارة نقابة ال�سحفيني اعتبارا من اليوم 

 2021/7/17 املوافق  الحد  يوم  دوام  نهاية  ولغاية   2021/7/11 املوافق  الحد 

لالطالع على �سروط العطاء و�سراء ن�سخة العطاء البالغة 25 دينارًا غري م�سرتدة 

، وللح�سول على وثائق العطاء يرجى مراجعة النقابة وا�سطحاب الوثائق التالية 

العطاء ودون ابداء ال�سباب  الغاء هذا  للنقابة  ، ويحق  العطاء  عند �سراء ن�سخة 

وبدون ان يرتتب على هذا اللغاء اي مطالبة مالية او قانونية ) ن�سخة م�سدقة 

عن ال�سجل التجاري ورخ�سة املهن �سارية املفعول ( علما بان موقع النقابة : عمان 

– تالع العلي – خلف مطاعم طواحني الهوا ، �سارع ال�سحاك بن �سفيان ، بناية رقم 
)14(  هاتف رقم ) 065372004 ( / 

.) 065372005 (

ينال الربماوي
القائم بأعمال نقيب الصحفيني

الحد    11 / 7 /2021

اعالن صادر عن سلطة منطقة 
العقبة االقتصادية الخاصة 

يعلن للعموم مبقت�سى احكام الفقرة )اأ( من املادة )43( من قانون منطقة 

بان  وتعديالته   2000 ل�سنة   )32( رقم  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة 

جمل�ض املفو�سني يف �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة قد قرر 

بقراره رقم )521( تاريخ 2021/6/28 و�سع قراره رقم )405( املتخذ 

التنفيذ  مو�سع   2021/5/17 بتاريخ  املنعقدة   )2021/27( بجل�سته 

والذي متت مبوجبه املوافقة على تعديل �سفة ا�ستعمال الطابق الر�سي 

حو�ض   )118( لوحة   )771( رقم  الر�ض  قطعة  على  القائم  البناء  من 

ال�سكني  ال�ستعمال  من  العا�سرة  ال�سكنية  املنطقة  من   ) ال�سالم   /  28(

يت�سمن  عليها  طبي  جممع  ان�ساء  لغايات  وذلك  طبية  خدمات  ل�ستعمال 

�سيدلية وفقًا للمتطلبات الفنية وذلك بعد انق�ساء املدة القانونية لتقدمي 

العرتا�سات دون ورود اي اعرتا�ض باخل�سو�ض .

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني
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االنباط-وكاالت

�إىل  عمرو  ه��ادي  �لأمريكية  �خل��ارج��ي��ة  يف  �مل�����س���ؤول  ي�سل 

�لأ�سب�ع،  ت�ستمر حتى نهاية  زي��ارة  �لأح��د، يف  �لي�م  فل�سطني 

فل�سطينيني  م�����س���ؤول��ني  م���ع  ع�����ّدة  م��ل��ف��ات  ي��ب��ح��ث خ��ال��ه��ا 

و�إ�سر�ئيليني، �أبرزها �إعادة �إعمار غزة، وتبعات مقتل �لنا�سط 

�ل�سيا�سي نز�ر بنات

�أورده م���ق��ع و�ل���ا �ل��ع��ري، �جلمعة، ن��ق��ااً عن  ووف���ق م��ا 

�أمريكي  مل�س�ؤول  �لأوىل  زي��ارة عمرو هي  ف��اإن  �أمريكي،  م�قع 

ا  كبري منذ ت�سكيل �حلك�مة �لإ�سر�ئيلية �جلديدة، وتاأتي �أي�ساً

باأزمة عميقة  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  فيه  �لذي متر  �ل�قت  يف 

من  �عتقاله  �أثناء  بنات  ن��ز�ر  �ل�سيا�سي  �لنا�سط  مقتل  ب�سبب 

قبل �لأجهزة �لأمنية

ن��ائ��ب م�����س��اع��د وزي����ر �خل��ارج��ي��ة  ه����ادي ع��م��رو،  و�سيلتقي 

يف  مب�س�ؤولني  �لفل�سطينية،  �لإ�سر�ئيلية  لل�س�ؤون  �لأمريكي 

�ل�زر�ء نفتايل بينيت،  �لإ�سر�ئيلية، ومكتب رئي�س  �خلارجية 

ووز�رة �جلي�س، كما �سيلتقي يف ر�م �هلل �لرئي�س حمم�د عبا�س 

وم�س�ؤولني �آخرين، و�سيناق�س �سيا�سات �حلك�مة �لإ�سر�ئيلية 

�جلديدة ب�ساأن �ل�سفة وغزة، ويبحث ملفات �إعادة �إعمار غزة 

و�آلية �لأمم �ملتحدة �جلديدة لتح�يل �لأم����ل، وق�سية هدم 

ا ق�سية مقتل نز�ر بنات �لبي�ت �لفل�سطينية، و�أي�ساً

االنباط-وكاالت

�لإد�ن���ة  ببيانات  �ل���دويل  �ملجتمع  �ك��ت��ف��اء 

وت��ق��اع�����س��ه ع���ن ت��ط��ب��ي��ق ق������ر�ر�ت �ل�����س��رع��ي��ة 

�لدولية �لتي ت�ؤكد عدم �سرعية �ل�ستيطان 

ي�سجع  �مل��ح��ت��ل��ة  �لفل�سطينية  �لأر������س����ي  يف 

�لحتال على م���سلة حربه �ملفت�حة على 

�ل�ج�د �لفل�سطيني لتنفيذ خمططات �ل�سم 

�ل�ستعمارية و�لق�ساء على �أي فر�سة لإقامة 

�لدولة �لفل�سطينية

وذك��������ر �مل���ك���ت���ب �ل�����ط����ن����ي ل����ل����دف����اع ع��ن 

ملنظمة  �لتابع  �ل�ستيطان  ومقاومة  �لأر���س 

�لأ�سب�عي  �لفل�سطينية يف تقريره  �لتحرير 

�ل�������س���ادر �ل���ي����م ع��ل��ى م���ق��ع��ه �لل���ك���روين 

خمططا  �أع���ل���ن���ت  �لح����ت����ال  ���س��ل��ط��ات  �أن 

�أر��سي  على  مقامتني  م�ست�طنتني  لت��سعة 

ح�سان  بني  ق���ر�وة  بلدتي  يف  �لفل�سطينيني 

ودير ��ستيا يف �سلفيت ما يهدد بال�ستياء على 

�أر��سي �لفل�سطينيني  �آلف دومن من  ع�سرة 

يف �لبلدتني ويف و�دي قانا قرب دير ��ستيا

�أن ق�����ت �لح��ت��ال  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 

�لفل�سطينيني  �أر����س��ي  من  م�ساحات  جرفت 

ب����ني ق���ري���ت���ي ح���������رة وروج����ي����ب يف م��دي��ن��ة 

�أغلقت  كما  ��ستيطاين  ط��ري��ق  ل�سق  نابل�س 

�لطريق �ل���سلة بني بلدتي ق�سرة وجال�د 

�أدى �إىل حرمان �لفل�سطينيني  يف نابل�س ما 

�أك���ر م��ن 600 دومن من  م��ن �ل������س���ل �إىل 

�أر��سيهم �لزر�عية يف �ملنطقة

���س��ل��ط��ات �لح���ت���ال  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  وب����ني 

�لعرقي  و�لتطهري  �لتهجري  �سيا�سة  ت���سل 

يف �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة حيث هدمت 

 2020 �ل��ث��اين  ت�سرين  م��ن��ذ  �ل�سابعة  ل��ل��م��رة 

يف  �ل��زر�ع��ي��ة  �لفل�سطينيني  ومن�ساآت  م��ن��ازل 

�ل�سمالية ما  ب��الأغ����ر  �لف�قا  خربة حم�سة 

�أدى �إىل ت�سريد 70 فل�سطينيا بينهم 36 طفا 

�هلل  ر�م  يف  ترم�سعيا  بلدة  يف  منزل  وهدمت 

و�آخر يف بلدة �لط�ر ومدر�سة قيد �لإن�ساء يف 

�ساحية �ل�سام يف �لقد�س �ملحتلة فيما �سلمت 

�خطار�ت بهدم 25 منزل يف قرية روجيب يف 

نابل�س وبناء �سكني يف بلدة �سعفاط بالقد�س 

�ملحتلة

تن�سيق  م��ك��ت��ب  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  ول���ف���ت 

�ل�����س���ؤون �لإن�����س��ان��ي��ة �ل��ت��اب��ع ل���اأمم �ملتحدة 

�أوت�سا وثق يف تقريره �لأخري هدم �لحتال 

421 مبنى فل�سطينيا منذ بد�ية �لعام �جلاري 

بزيادة قدرها 24 باملئة عن �لفرة ذ�تها من 

�لعام �ملا�سي

�لتطهري  ���س��ي��ا���س��ة  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أو����س���ح 

�أث��ارت ردود فعل دولية  �لعرقي وهدم �ملنازل 

�للجنة  �أد�ن����ت  حيث  �لإد�ن�����ة  على  �قت�سرت 

�ل��دول��ي��ة لل�سليب �لأح��م��ر ه���دم �لح��ت��ال 

خربة  يف  �لفل�سطينيني  ومم��ت��ل��ك��ات  م��ن��ازل 

حم�سة بالأغ��ر بينما �أكد �لحتاد �لأوروبي 

�أن عمليات �ل�ستيطان �لإ�سر�ئيلية وعمليات 

�ل��ه��دم و�ل���س��ت��ي��اء ع��ل��ى �مل��ن��ازل و�لتهجري 

�ل��ق�����س��ري غ���ري ق��ان���ن��ي��ة مب���ج��ب �ل��ق��ان���ن 

�ل�������دويل وه�����ي ت��ف��اق��م �مل���ع���ان���اة �لإن�����س��ان��ي��ة 

�إىل  �لح��ت��ال  �سلطات  د�عيا  للفل�سطينيني 

وقفها ف�ر�

�مل�����س��ت���ط��ن��ني  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ������س�����ار 

ي�������س��ل���ن �ع��ت��د�ء�ت��ه��م ع��ل��ى م���دن وب��ل��د�ت 

�ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة ب��ح��م��اي��ة ق������ت �لح��ت��ال 

ح��ي��ث ����س��ت���ل���� ع��ل��ى 20 دومن����ا م��ن �أر����س��ي 

�لفل�سطينيني يف قرية جال�د يف نابل�س وعلى 

م�ساحات من �أر��سي بلدة بروقني يف �سلفيت 

ب��ل��د�ت  و�ق��ت��ح��م����  ��ستيطانية  ب�����ؤر  لإق���ام���ة 

دور� يف �خلليل وتق�ع و�جلبعة يف بيت حلم 

ومنطقة عني �سامية يف ر�م �هلل و�عتدو� على 

�أحرق��  �لفل�سطينيني كما  منازل وممتلكات 

حق�ل �لفل�سطينيني يف قرية جال�د بنابل�س

االنباط-وكاالت

ب��ع��د �غ���ت���ي���ال رئ��ي�����س ه��اي��ت��ي ج���ف��ي��ن��ي��ل 

م����ي�������س و�إ������س�����اب�����ة زوج�����ت�����ه يف م��ن��زل��ه��م��ا 

بالعا�سمة ب�رت �و برن�س يف وقت مبكر من 

ي�م �لأربعاء �ملا�سي، �أ�سبح �ل�س�ؤ�ل �ملطروح 

�لآن: من �لذي �سيق�د �لباد؟

وح������ددت ���س��ل��ط��ات ه��اي��ت��ي ه����ي���ة �أرب���ع���ة 

بجرمية  �سلة  على  ك�ل�مبيني  م����ط��ن��ني 

�لغتيال و�ثنني �أمريكيني من �أ�سل هايتي 

ي����م �خل��م��ي�����س. وت����ردد �أن م��ا ي����ر�وح بني 

عملية  يف  ���س��ارك����  م���اأج����ر�  ق��ات��ا  و50   40

�لغتيال معظمهم من ك�ل�مبيا

ويتناف�س رجان على قيادة هايتي خال 

هذه �لفرة �مل�سطربة وفر�غ �ل�سلطة، وهما 

�ل���زر�ء و�أري��ل هرني،  كل�د ج�زيف، رئي�س 

�لذي عينه م�ي�س قبل وفاته ليك�ن رئي�س 

�ل�زر�ء �ملقبل

وبينما كان من �ملفر�س �أن يت�ىل رئي�س 

�أ�سبح  �إذ�  �لباد  قيادة  �لد�ست�رية  �ملحكمة 

�أ���س��ب��ح ه���ذ� من  ���س��اغ��ر�،  من�سب �ل��رئ��ي�����س 

غري �ملمكن نظر� ل�فاة رينيه �سيلف�سر �إثر 

�إ�سابته بك�فيد19- ي�م 23 حزير�ن/ي�ني�

وت���ؤي��د �ل���لي��ات �مل��ت��ح��دة ت���يل ج�زيف 

�ل�سلطة، بينما يق�ل هرني �إن هذ� خطاأ

ومع �عر�ف �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي ج� 

رئي�س  باأعمال  كقائم  ج�زيف  بكل�د  بايدن 

�أ���س��ب��ح يف م��ق��دم��ة �سف�ف  �ل�������زر�ء، ف��اإن��ه 

ج�زيف  �أب��ل��غ  وق��د  �ل�سلطة.  على  �لتناف�س 

�مل�س�ؤول  �أن��ه  و�أك��د  م�ي�س  باغتيال  �جلميع 

ح��ال��ي��ا ع���ن �حل��ك��م و�أع���ل���ن خ�����س���ع �ل��ب��اد 

لاأحكام �لعرفية و�أغلق �حلدود

�لأم���ري���ك���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  وق����ال����ت 

�لأول  �مل�س�ؤول  ه�  ج�زيف  �إن  لل�سحفيني 

�لعمل معه  �ست���سل  و�إنها  هايتي  حاليا يف 

ه� وغريه من م�س�ؤويل هايتي

و�ل��ت��ق��ى ج���زي��ف م��ع ممثلني دول��ي��ني يف 

ب�رت �أو برن�س لزيادة �لثقة يف حكمه. وحثت 

�ل�ليات �ملتحدة على �لتز�م �لهدوء و�إجر�ء 

�لنتخابات �لرملانية و�لرئا�سية قريبا

وع���ل���ى �جل����ان����ب �لآخ��������ر، ي����ح����اول �أري�����ل 

ه���رني وه���� ج���ر�ح �أع�����س��اب ت��اأك��ي��د ق��ي��ادت��ه. 

وك��ان م�ي�س قد �ختاره قبل ي�م و�ح��د من 

مل  �أن���ه  �إل  ل��ل���زر�ء  ج��دي��د�  رئي�سا  �غتياله 

71 عاما/  ي���ؤدي �ليمني بعد وق��ال ه��رنى/ 

�ل����لي���ات  �إن  ل�����س��ح��ي��ف��ة م��ي��ام��ي ه���ري�ل���د 

�مل��ت��ح��دة خم��ط��ئ��ة يف �لع������ر�ف ب��ج���زي��ف 

و�سدد على �أنه ه� رئي�س وزر�ء هايتي

مسؤول أمريكي يصل المنطقة األحد لبحث إعمار غزة ومقتل بنات

االحتالل يواصل حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني ويوسع عمليات االستيطان

صراع على السلطة في هايتي بعد اغتيال رئيس البالد جوفينيل مويس

شهيد وإصابة 5 جنود ومستوطنين في 
82 نقطة مواجهة بالضفة بأسبوع

61 منذ بداية العام.. مقتل فلسطيني 
وشقيقته قرب حيفا 

المحرر الغضنفر أبو عطوان في تحسن 
مستمر وسيغادر المستشفى خالل أيام 

�لنباط-وكالت

�ن���دلع م��جهات مع  �ملا�سي  �لأ���س��ب���ع  �سهد   

�لحتال يف 82 نقطة م��جهة بال�سفة �لغربية، 

�أك����ع  ن��ار و�إل��ق��اء  �إط���اق  تخللها تنفيذ عمليات 

�أدى �إىل  نا�سفة وزج��اج��ات ح��ارق��ة، �لأم���ر �ل���ذي 

��ست�سهد  ف��ي��م��ا  5 ج��ن���د وم�����س��ت���ط��ن��ني،  �إ���س��اب��ة 

���س��اب م��ن ق�����س��رة ف��ف��ي ي����م �جل��م��ع��ة ر���س��دت 15 

ن���ار وزج��اج��ات  �إط����اق  م����ج��ه��ة، تخللها  نقطة 

حارقة على ق����ت �لحتال �لتي �قتحمت قرية 

خال  �إ�سر�ئيلي  ج��ن��دي  و�أ���س��ي��ب  بجنني،  ع��ن��ز� 

م����ج��ه��ات م��ع �لح��ت��ال يف �أو���س��ري��ن بنابل�س، 

و�إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية يف �سل��ن 

وم�ست�طنة جمد�ليم بنابل�س و�ندلعت م��جهات 

و�س��حيها،  �لقد�س  يف  و�ل���ر�م  وحزما  �سل��ن  يف 

ببيت  وت��ق���ع  باخلليل،  وترق�ميا  يطا  وم�سافر 

�لر��س  ومنطقة  جنني،  يف  وعنز�  وتر�سلة  حل��م، 

وق�سرة  و�أو���س��ري��ن  دج��ن  وب��ي��ت  وبيتا  ب�سلفيت، 

و�للنب �ل�سرقية يف نابل�س، وكفر قدوم يف قلقيلية، 

بالر�سا�س  �إ�سابة   25 �مل��جهات  خ��ال  و�أ�سيب 

�حلي، و75 م�سابا بالر�سا�س �ملطاطي وع�سر�ت 

ي�م  و�أح�سي  �ل�سام  بالغاز  بالختناق  �لإ���س��اب��ات 

�خلمي�س 7 نقاط م��جهة �أ�سيب خالها جندي 

بيت  يف  م��جهات  و�ندلعت  ق�سرة،  يف  �إ�سر�ئيلي 

�أم����ر ب��اخل��ل��ي��ل، و�ل��ن��ب��ي ���س��ال��ح ب����ر�م �هلل، وبيتا 

وبيت دج��ن وق�سرة وح����رة وروجيب يف نابل�س، 

بالر�سا�س  11 م��طنا  �مل��جهات  و�أ�سيب خال 

�ل�سام ويف ي�م  بالغاز  �ملطاطي و26 حالة �ختناق 

�لأربعاء، ر�سدت 8 نقطة م��جهة، تخللها �إطاق 

نار على ق��ت �لحتال يف مدينة جنني، و�إلقاء 

زجاجات حارقة على �لحتال وم�ست�طنيه خال 

م����ج��ه��ات يف خ��ر���س��ا ب��اخل��ل��ي��ل، و���س��ل����ن وح��زم��ا 

بالقد�س و�س��حيها، و�ندلعت م��جهات �أخرى يف 

ترم�سعيا، وبيتا وبيت دجن وق�سرة بنابل�س

م��جهة،  نقطة   14 �أح�سيت  �ل��ث��اث��اء  وي����م 

�أ���س��ي��ب خ��ال��ه��ا م�����س��ت���ط��ن يف م����ج��ه��ات ق��رب 

و�ألقيت  �هلل،  ر�م  يف  ه�ساحر  ك���خ��اف  م�ست�طنة 

ن��اري��ة يف م��جهات  زج��اج��ات ح��ارق��ة ومفرقعات 

ح���زم���ا ب��ال��ق��د���س و�ن���دل���ع���ت م�����ج���ه���ات �أخ����رى 

و�س��حيها،  بالقد�س  �ل�سامة  و�ساحية  ب�سل��ن 

وم�����س��ت���ط��ن��ة ب���ي���ت ح���ج���اي و�ل���ب���ل���دة �ل��ق��دمي��ة 

باخلليل، ومدينة ر�م �هلل، و�أم �سلم�نة ببيت حلم، 

ب�سلفيت، وبيتا وق�سرة و�للنب  وم�ست�طنة يكري 

يف  وم����رد�  ج��ل��ع��اد  ح��ف���ت  وم�ست�طنة  �ل�سرقية 

نابل�س، و�ليام�ن يف جنني ويف ي�م �لثنني ر�سدت 

�أل��ق��ي خالها  10 نقاط م��جهة م��ع �لح��ت��ال، 

عب��ت نا�سفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية 

يف بيت �أمل باخلليل، وم�ست�طنة �رئيل ب�سلفيت، 

و�سل��ن بالقد�س و�ندلعت م��جهات يف م�ست�طنة 

ر�م  وم��دي��ن��ة  �ل��ق��د���س،  ب�س��حي  زئ��ي��ف  ب�سجات 

�هلل، وكي�سان ببيت حلم، وبلد�ت بيتا وبيت دجن 

وحم��ي��ط ق��ر ي������س��ف مب��دي��ن��ة ن��اب��ل�����س، ومدينة 

قلقيلية  وي�م �لأحد، �أح�سيت 14 نقطة م��جهة، 

و�أ�سيب خالها م�ست�طنني باحلجارة �أحدهم يف 

�لط�ر و�لآخ��ر يف عناتا، و�ألفيت زجاجات حارقة 

بالقد�س،  ���س��ل����ن  م��ن:  ك��ل  ن��اري��ة يف  ومفرقعات 

�أي�س  وم�ست�طنة  جمد�ليم  وم�ست�طنة  وق�سرة 

�ل��ط���ر  و�ن��دل��ع��ت م����ج��ه��ات يف  بنابل�س  ق���د���س 

مبدينة �لقد�س، وعناتا ودو�ر م�ست�طنة معاليه 

�أدوميم ب�س��حي �لقد�س، وحلح�ل باخلليل، وبيتا 

وبيت دجن وحاجز زعرة و�أو�سرين وم�ست�طنة 

جمد�ليم وم�ست�طنة �أي�س ق�د�س بنابل�س

وي�م �ل�سبت ر�سدت 14 نقطة م��جهة، �سهدت 

��ست�سهاد حممد فريد ح�سن )21 عاما( من ق�سرة 

زجاجات  و�ألقيت  �لح��ت��ال،  بر�سا�س  نابل�س  يف 

ح��ارق��ة وم��ف��رق��ع��ات ن��اري��ة يف ك��ل م��ن �لعي�س�ية 

و�سل��ن و�لط�ر يف �لقد�س، وبيتا بنابل�س.

االنباط-وكاالت

قتل يف قرية �بطن قرب حيفا �لليلة �ملا�سية، 

��ا(،  ع��اماً  60( و�سقيقته  ���ا(،  ع���اماً  56( فل�سطيني 

ج��ر�ء �لع��ت��د�ء عليهما بال�سرب �مل��رح وبح�سب 

فاإن  بالعربية،  �لناطقة  �لإ�سر�ئيلية  مكان  قناة 

بجروح  �أ�سيبت  ��ا(،  ع��اماً  46( �أخ���رى  فل�سطينية 

مت��سطة يف حادث �إطاق نار جتاهها، ومت نقلها 

�إىل م�ست�سفى رمبام لتلقي �لعاج �لطبي

كما �أ�سيب �سابان بجروح يف كريات حاييم قرب 

حيفا �إثر تعر�سهما للطعن خال �سجار

د�خل  �لعربي  �ملجتمع  �لقتلى يف  و�رتفع عدد 

�إ�سر�ئيل منذ مطلع �لعام �جلاري �إىل 61

االنباط-وكاالت

ق�����ال ن����ائ����ب �مل����دي����ر �ل���ط���ب���ي يف �مل�����س��ت�����س��ف��ى 

�ل�ست�ساري �لعربي د. خليل كرمي، �م�س �ل�سبت، 

�أب��� ع��ط����ن بحالة  �مل��ح��رر �لغ�سنفر  �إن �لأ���س��ري 

و���س��ي��غ��ادر  م�����س��ت��م��ر،  ج���ي���دة، ويف حت�����س��ن  �سحية 

�مل�ست�سفى خال �أيام

ل�”وفا” يف �ت�سال هاتفي مع  و�أ���س��اف ك��رمي 

�ن��ه مت ت�سكيل طاقم خمت�س مك�ن من  “وفا”، 
وتخدير،  وباطني،  وغ��دد،  وكلى،  ه�سمي،  جهاز 

�ل�سحي،  و�سعه  ملتابعة  مكثفة  وعناية  وتغذية، 

وذل��ك جتنبا حل��دوث ما ي�سمى مبتازمة �إع��ادة 

�أب��� عط��ن، نتيجة  �لتغذية �لتي قد حت��دث مع 

ع�دته لاأكل بعد �نقطاع، �لأمر �لذي قد يحدث 

تغيري�ت مفاجئة وخطرية يف �جل�سم

و�أكد �أنه مت �إج��ر�ء �لفح��سات �لازمة، وقد 

ك��ان يعاين  �لتي  ��ستطعنا جت��اوز حالة �جل��ف��اف 

منها �أب� عط��ن خال فرة �إ�سر�به عن �لطعام 

�لعاج  �إعطائه  بعد  ي���م��ا،   65 مل��دة  ��ستمر  �ل��ذي 

�لازم، م�سري� �إىل �أن كافة فح��ساته �لتي �أجريت 

له جاءت مب�سرة، وت�ؤكد �أنه يتماثل لل�سفاء خال 

�لفرة �لقليلة �ملقبلة

من  ع��ام��ا(   28( �لغ�سنفر  �لأ���س��ري  �أن  ي��ذك��ر 

بلدة دور� جن�ب �خلليل، قد و�سل �إىل �مل�ست�سفى 

�ل���س��ت�����س��اري يف ���س��اح��ي��ة �ل���ري���ح���ان ب�����ر�م �هلل،  

�خلمي�س، بعد �نتز�عه قر�ر� باإبطال �أمر �لعتقال 

�لإد�ري، يف �أعقاب �إ�سر�به ط�ل هذه �لفرة

االنباط-وكاالت

مل يهد�أ �أهايل حم�سة �لف�قا قليا حتى باغتتهم 

جمزرة  لتنفذ  وجر�فاته  �لع�سكرية  �لحتال  �آليات 

وط��ردت  �لبدوية  �مل�سارب  جميع  طالت  جديدة  ه��دم 

جميع �لقاطنني فيها مهددة �إياهم يف حال �لع�دة مرة 

�أخرى لبناء منازلهم

تعد هذه �ملرة �ل�ساد�سة �لتي يتم فيها هدم حم�سة، 

و4  لاأغنام،  خيام  و3  �سكنية،  خيمة   12 طالت  حيث 

حظائر ما�سية

يق�ل �مل��طن يا�سر �أب� كبا�س ملر��سلنا: مل يكتف�� 

ب��ال��ه��دم، ب��ل ���س��ادرو� ك��ل م��ا ه��دم م��ن بقايا برك�سات 

بناء  �إع���ادة  �لأه���ايل يف  ي�ستفيد منها  وخ��ي��ام حتى ل 

�أنف�سهم يف �لعر�ء با  م�ساربهم، حيث وجد �جلميع 

ماأوى

�لحتال حذرهم  �أنَّ �سابط  �إىل  كبا�س  �أب�  ي�سري 

باأنهم �سيتلق�ن عق�بات قا�سية هذه �ملرة يف حال �إعادة 

�لبناء و�ملك�ث يف �ملنطقة

ل ُيعدُّ �سل�ك �لحتال غريباًا، و�إ�سر�ره على هدم 

حم�سة م�ستهجن �إذ� ما عرفنا خمطط �لحتال وما 

�أب�  يعنيه تفريغ حم�سة بالن�سبة للم�ست�طنني، وفق 

كبا�س

�مل��رة  ه��ذه  كبا�س  �أب����  وف��ق  �مل�سهد يف حم�سة  ك��ان 

خمتلفا، �إذ ��ستم منه �لنتقام �لأ�سد و�لتعامل مبنتهى 

م��ا هدمه ونقله  �إز�ل���ة  �لح��ت��ال  �إذ تعمد  �ل���ق��اح��ة، 

�سئل �جلن�د  �ملت�سامنني، وحني  ب�ساحنات قبل قدوم 

�ملت��جدون ماذ� فعلتم قال�� ل �سيء، ل ي�جد �سيء 

هنا

ي�سف �لباحث �حلق�قي يف �لأغ��ر عارف در�غمة 

م��ا ���س��اه��ده ل��دى دخ���ل��ه حم�سة بعد �ل��ه��دم �لأخ��ري 

“كان ي�ما د�ميا يف خربة حم�سه �لف�قا، كنت �ل�ساهد 
�أن  ��ستطعت  �ل�سكان عندما  �ل�حيد على �حلدث مع 

�أدخ����ل �ل�����س��اع��ة �ل��ث��ام��ن��ة �سباحا ع��ر �جل��ب��ال لأك��ر 

م���ن 10ك�����م، ح��ا���س��ر �لح���ت���ال �مل��ن��ط��ق��ة و�أغ���ل���ق كل 

مناحي �حلياة و�سرعت 3 جر�فات ي�ساحبها رتل من 

�ل�ساحنات و�أع��د�د كبريه من �جلي�س مبعركة �لهدم، 

�لقربى علهم  ننتظر ذوي  �ساعات ط����ل مرت ونحن 

ما  �ملكان  يف  �سردت  لعائات  وي�فرو�  �ملكان  ي�سعف�ن 

�ل�سفر�ء  ي��ردد  و�لكل  دون ج��دوى،  لكن  ي�سد ظماأها، 

لكننا كفل�سطينيني  و�ملنطقة حما�سره  �لطريق  على 

ن��ع��رف ج��ي��د� ك��ي��ف ن�����س��ل، ف��ال��ط��رق ع���دي���دة ل��ك��ن ل 

ب�سي�س �أمل قادم من �لغرب و�ل�سرق«

�أنا�س  و�ملنك�بني  �ملنطقة  يف  ي�سكن  “من  و�أ���س��اف 

���س��رف��اء ك���رم���اء �ل��ت�����س��ق���� ب���الأر����س حل��م��اي��ت��ه��ا رغ��م 

�ل��ر�ب  �أن  يعرف�ن  لكنهم  لهم  ممل�كه  لي�ست  �أن��ه��ا 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي و�ل�����دم �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي و�ح����د وع��ل��ى كل 

فل�سطيني �أن يد�فع عنهم«

�أن �ل�سلطة و�حلك�مة مق�سرة يف تعاملها   وي�ؤكد 

مع ملف �لأغ����ر عم�ما، ومع ملف حم�سة، حيث ل 

تعزيز  �أج��ل  م��ن  �ملطل�بة  �ل�سر�تيجيات  �ت��ب��اع  يتم 

ووز�رة  م�ؤ�س�سة  كل  تاأخذ  ل  ملاذ�  مت�سائا:  �ل�سم�د، 

�أجله  م��ن  وج��دت  �ل��ذي  �حلقيقي  دوره���ا  فل�سطينية 

للقيام بدعم �سم�د �ل�سكان يف خربة حم�سة، م�ؤكد� 

�لرقي  �ملطل�ب  وم��اء معدنية،  لي�س خبز  �ملطل�ب  �أن 

ل�سم�د �مل��طن يف حم�سة �لذي يحمي �لأر�س

�ل��سائل  �أن �لحتال ي�ستخدم كل  و�سدد ملر��سلنا 

�لعدو�نية لتهجري �سكان حم�سة، من جتفيف �لإن�سان 

�سيء،  ك��ل  �ق��ت��اع  �إىل  مياهها  م��ن  �مل���سي  وح��رم��ان 

حيث تلقى �ل�سكان يف حم�سه �سربات م�جعه من قبل 

�لحتال وم�ؤ�س�ساته وخذلن من ذوي �لقربى

�س�ى  �ل�سكل  بهذ�  حم�سة  على  �لركيز  يعّد  ول 

�أك��ر لا�ستياء على �سهل  لأن��ه��ا ج��زء م��ن خمطط 

�لبقيعة يف �لأغ��ر �سمن خمطط �ل�سم

ي��ق���ل م��ع��ت��ز ب�������س���ار�ت م�����س��ئ���ل م��ل��ف �لأغ���������ر يف 

حمافظة ط�با�س ملر��سلنا: تقع حم�سة �لف�قا يف قلب 

�أخ�سب  من  دومن  �أل��ف   60 على  �ملمتد  �لبقيعة  �سهل 

�ملالح  �ملثلث قرى  �لزر�عية، وي�سمل  �أر��سي فل�سطني 

�إىل  جن�با  ويع�د  �سمال،  �لبي�سا  عني  ثم  و�لفار�سية 

قرى مرج نعجة ومرج غز�ل ثم �إىل �جلفتلك وفرو�س 

بيت دجن، وجميعها مناطق مهددة

وكذلك  �لف�قا  حم�سة  �إخ���اء  مت  “�إذ�  و�أ���س��اف: 

و�حلديدية  مكح�ل  خربتي  باإخاء  �لتهديد  تنفيذ 

م�ساحته  تبلغ  �ل��ذي  �ملثلث،  ه��ذ�  �سيفرغ  �لقريبتني، 

مبا  كاما  �لفل�سطيني  �ل�ج�د  من  دومن،  �أل��ف   200

�ل�سفة  يف  فل�سطني  �سه�ل  �أه���م  �لبقيعة  �سهل  فيه 

�لتي  �ل��زر�ع��ي��ة  للم�ست�طنات  مطمع  وه���  �لغربية 

تخطط لل�سيطرة على كامل م��رده

حمصة من جديد.. هدم متكرر وعين االحتالل على سهل البقيعة

االحد   11 / 7 /2021
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 ،1992 ع��ام  يف  تاأ�س�ست  التي  مين�سك(،  )جمموعة  ُي�سّمى  ما  بنموذج  منوًطا  ك��ان   

العادل  اإيجاد احلل  املتحدة،  الدول الكربى فرن�سا ورو�سيا والواليات  والتي تزّعمتها 

منذ  االأذربيجانية  للأرا�سي  االأرميني  االحتلل  مل�سكلة  ال�سريع  وال�سامل  والناجز 

نحو ثلثني عاًما، لكن هذا احلل املن�سود مل حترزه هذه املجموعة التي ذابت وتل�ست 

اأنها  مل تفلح �سوى ب�سياغة  عملًيا خلل احلرب االأخرية بني اأذربيجان واأرمينيا، اإذ 

منا�سدات ومتنيات بوقف اإطلق النار!

اإمنا  الكربى  ال��دول  و�ساطات  ب��اأن  ُن��لِح��ظ  اال�ستعمار،  من  حتررية  م�سكلة  ككل   

ِرقاع  لتو�سيع  بل  ال�سلم،  لت�سييد  لي�س  هنا،  اأعني  امل�ساد.  للجتاه  اأغلبها  يف  تنتقل 

ذات  املناطق  يف  منها  لكل  اجليو�سيا�سي  املجال  على  لل�سيطرة  ال��دول،  بني  النزاعات 

والدائم، وال الإيجاد  العادل  ال�سلم  اإىل مكا�سب ال متت الإحلل  لة، تطلًعا منها  ال�سِ

مين�سك  جمموعة  ِم��ث��ال  وع��ل��ى  املَ��ق��ه��ورة.  لل�سعوب  العالقة  للق�سايا  ن��اج��زة  ح��ل��ول 

فاحلل  ح��ل،  اأي  عن  جهودها  ت�سفر  مل  االأمم��ي��ة،  وال��ق��رارات  املجموعات  من  وغريها 

ل���دى ال����دول ال��و���س��ي��ط��ة ه��و ال��لح��ل، ه���ذا اإن ك��ان��ت ه���ذه اجل��ه��ات ق��د ب��ذل��ت ج��ه��وًدا 

وحتركات على االأر�س يف اجتاه احلل! 

باملئة من   20 لنحو  امل�سروع  و�سمها غري  اأرمينيا  احتلل   خلل ثلثة عقود من 

اأرا�سي جمهورية اأذربيجان، يتبنّي للَعامل، اأن ال�سعوب احُلرة ال تلجاأ للو�ساطات، اإمنا 

هي تلك التي ت�ستل ال�سيف من غمده لتعيد به حقوقها وكرامتها. فاالأديان املختلفة 

اإعادتها  اأر���س��ه  واحُتلت  ���ُس��ّرد  ملَ��ن  تُبيح  االإن�����س��ان  حقوق  و�َسرعة  الدولية  وال��ق��وان��ني 

ت�ساوًقا  بالقوة  الأرا�سيه  االأجنبي  اغت�ساب  على  رًدا  رة،  املَُعا�سِ واحِل���راب  بال�سيوف 

ال�سيف  ه��ذا  و�سيبقى  القوة”،  بغري  ُي�سرتد  ال  بالقوة  خ��ذ 
ُ
اأ “ما  اجلليل:  ال�ِسعار  مع 

مواجهة  يف  عليه،  املقهورة  ال��دول  �سيادة  تقوم  التي  الوحيدة  اال�ستقللية  ال�سرعية 

الغا�سبني الذين ُيجّمدون هذه ال�سرعية بت�سديرها للقطب ال�سمايل.

بها  امل��ن��وط��ة  االأه����داف  بتفعيل  ون��ّي��ف،  �سنة   29 منذ  مين�سك  جمموعة  تفلح  مل   

املجموعة،  دول  يف  املنت�سرة  ال��ق��وي��ة  ال�سيا�سية  االأرم��ي��ن��ي��ة  ال��ل��وب��ي��ات  منها،  الأ���س��ب��اب 

املحتلة  االأرا�سي  الإعادة  دعوة  كل  و�سطب  جتميد  من  متكنت  اإذ  ال�سيا�سية  و�سطوتها 

اأرمينًيا الأذربيجان، وهو ما يف�سح عدم توافر نية لدى املجموعة الإيجاد احلل العادل 

باكو  متكنت  التي  االأذري��ة،  للأرا�سي  االأرميني  االحتلل  مل�سكلة  امل�سروع  والتاريخي 

من اإعادتها بال�سيف، بِوحدة القيادة ال�سيا�سية مع القوى الع�سكرية وال�سعب، ا�ستناًدا 

العقود  خ��لل  باكو  اأح��رزت��ه��ا  التي  الع�سكرية   - التكنولوجية  النجاحات  اإىل  ا  اأي�سً

اأ�سرف على يومياتها  اإذ عملت على ذلك بثبات ووعي وتخطيط علمي، وقد  املا�سية، 

�سناعة  من  مبهارة  اأذربيجان  متكنت  حيث  �سخ�سًيا،  علييف  اإلهام  احلكيم  الرئي�س 

اأنواع واأجيال جديدة الأ�سلحة �ساربة، اأثبتت فعاليتها يف ميدان املعركة الوا�سع.

 لقد خ�سرت دول جمموعة مين�سك ثقة باكو بخا�سة يف املجال ال�سيا�سي، ما ينعك�س 

املتوا�سلة مع  ال�سلمية  باكو  ال�سوؤون، فجهود  اأذربيجان يف خمتلف  على علقاتها مع 

تقدم  اأي  عن  ُي�سفر  مل  االأذري��ني،  الأ�سحابه  احلق  الإع��ادة  وغريها  املجموعة  عوا�سم 

ال�سلبية،  اأر�سه  اأذربيجان يف  �سعب  اإحقاق حقوق  باملئة جلهة  واحد  بن�سف  ولو  ُيذكر 

بخا�سة  الثمينة،  واملعادن  النفط  من  خرياتها  ونهبت  خراًبا،  بها  اأرمينيا  عاثت  التي 

اأح��د حتى  ب��ه  َي��ع��رتف  ك��رك��وزي فا�سل، مل  اإىل كيان  ي��رف��ان  اإذ حّولتها  ب��اغ(  يف )ق��ره 

بعد تطهري عرقي  باغ(  ا�ستحوذت على )قره  كانت قد  يرفان  اأن  ِعلًما  ذاتها،  اأرمينيا 

دائمة  ج�سدية  وعاهات  اإعاقات  واإحلاقها  وجرحها  وت�سريدها  بقتلها  للأذريني،  فيها 

باملليني منهم.

 ختاًما، يبدو اأن الدول الكربى ال تتعظ من درو�س املواجهات يف منطقة القفقا�س، 

اجِل���رية، ُيجرب عوا�سم  ال��دويل وع��لق��ات  وال��ق��ان��ون  اإح��ق��اق احل��ق  العمل على  فعدم 

البلدان املَنهوبة بطلب املعونة من دول اأخرى، وهو ما ُيو�ّسع الهّوة بني دول املجموعة 

واأذربيجان التي َيحق لها التحالف مع اأية قوى اأخرى للحفاظ على �سيادتها الرتابية 

اجلي�س  اأظهر  بعدما  بخا�سة،  االقت�سادي،  تطورها  و�سمان  ال�سيا�سية  وا�ستقلليتها 

اأ�سياع  ال��دخ��لء  ِرج�س  من  ب��اغ(  )ق��ره  بقية  لتحرير  التامة  جاهزيته  االأذرب��ي��ج��اين 

جهنم.

م�ساراً  وتركيا  رو�سيا  لت�سكيل  اأهمية  ال�سيا�سيون  املراقبون  يرى  املجال،  هذا  ويف   

بينهما  االإقليمي  االحرتار  لتربيد  وخطوة  عليهما،  توؤثر  التي  االأزمة  حلل  م�سرتكاً 

والإزاح��ة  اأم��ري��ك��ا،  اإىل  للتودد  وم�ساعيه  با�سينيان  مواجهة  يف  التن�سيق  ق��اع��دة  على 

من  ورو�سيا  تركيا  تتمكن  ق��د  وهنا  القفقا�س،  يف  وا�سنطن  ل�سالح  واأن��ق��رة  مو�سكو 

ببا�سينيان. التعاون على قاعدة �سكوكهما 

اأذربيجان. *متخ�س�س منذ احلقبة ال�سوفييتية يف �سوؤون 

األكاديمي مروان سوداح

)مجموعة مينسك(.. 
فشلت واندثرت

االنباط-وكاالت

اأثارت الربملانية الربيطانية امل�سلمة ناز �ساه 

حممد  والنبي  االإ�سلم  من  ال�سخرية  مو�سوع 

الربيطاين،  ال��ربمل��ان  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

ق��ان��ون  م�����س��روع  مناق�سة  جل�سة  خ���لل  وذل���ك 

على  يعتدي  م��ن  على  العقوبات  ي�سدد  ج��دي��د، 

مت��اث��ي��ل ال���رم���وز ال��وط��ن��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة، على 

املدن  من  عدد  يف  الظاهرة  هذه  انت�سار  خلفية 

باململكة املتحدة

وج���ذب���ت ك��ل��م��ة ال��ن��ائ��ب��ة ع���ن ح���زب ال��ع��م��ال 

م�سمونها  اإىل  بالنظر  االن��ت��ب��اه،  م��ن  ال��ك��ث��ري 

بو�سع  املطالب  امل�سبوق،  غري  وطرحها  القوي 

النبي  مقدمتها  -ويف  الدينية  للرموز  االإ�ساءة 

حممد عليه ال�سلة وال�سلم- يف خانة االإ�ساءة 

ل��ل��رم��وز ال��ت��ي ي��ج��ب ع���دم ال�����س��خ��ري��ة م��ن��ه��ا اأو 

االإ�ساءة لها

وياأتي هذا املقرتح يف �سياق جدل متزايد يف 

بريطانيا، بعد قيام اأ�ستاذ بعر�س ر�سوم كرتونية 

للنبي حممد على التلميذ، مما اأدى الحتجاج 

اأولياء االأمور، لتقدم بعدها املدر�سة يف منطقة 

باتلي اع��ت��ذارا ع��ن ه��ذا اخل��ط��اأ غ��ري املق�سود ، 

لكن اجلدل مل يغلق حتى االآن، مما دفع النائبة 

ناز �ساه لطرحه والأول مرة يف الربملان

وت�سغل الربملانية الربيطانية من�سب وزيرة 

املجتمعات، كما عرفت مبواقفها  االندماج بني 

اأن  االأكيد  لكن  للجدل،  املثرية  واأحيانا  القوية 

كل ت�سريحاتها ال متر دون اأن حتدث �سجة يف 

ال�ساحة ال�سيا�سية الربيطانية

و�ساألت �ساه زملءها يف الربملان عن م�ساعر 

بالنبي  ارتباطهم  اح���رتام  و���س��رورة  امل�سلمني، 

اأهمية  م��ن  ميثله  وم���ا  ال�����س��لم،  عليه  حم��م��د 

م�سلمة  ب��اع��ت��ب��اري  ق��ائ��ل��ة  م�سلم،  ك��ل  ح��ي��اة  يف 

ال��ب��لد ورب��ع  امل�سلمني يف ه���ذه  وامل��لي��ني م��ن 

�سكان العامل من امل�سلمني، فاإنه يف كل يوم ومع 

كل نف�س لي�س هناك من �سخ�س نقدره ونحيي 

�سريته مثل حبيبنا النبي حممد

عندما  اأن���ه  الربيطانية  ال��ربمل��ان��ي��ة  واأك����دت 

النبي  بت�سويه  والعن�سريون  املتع�سبون  يقوم 

مثلما  اإل��ي��ه،  االإ���س��اءة  اأو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

ي��ق��وم ال��ب��ع�����س ب��ت�����س��وي��ه ون�����س��ت��ون ت�����س��ر���س��ل يف 

ال  بقلوبنا  يلحق  ال��ذي  االأذى  ف��اإن  بريطانيا، 

القائد  هو  م�سلم،  مللياري  بالن�سبة  الأنه  يطاق، 

الذي نحتفل به يف قلوبنا، وي�سكل اأ�سا�س هويتنا 

ووجودنا ذاته

امل�سيئة  بال�سور  اال�ستخفاف  �ساه  ورف�ست 

وا�ستغربت  ر���س��وم،  فقط  اإن��ه��ا  وال��ق��ول  للنبي، 

ك���ي���ف ت���ق���رتح احل���ك���وم���ة ق���ان���ون���ا ي��ح��م��ي م��ن 

االأمر  يتعلق  عندما  الوطنية  امل�ساعر  ا�ستفزاز 

قريبة  بال�سرورة  لي�ست  �سيا�سية،  ب�سخ�سيات 

م����ن ق���ل���وب ال���ك���ث���ري م����ن ال���ربي���ط���ان���ي���ني م��ث��ل 

االأنبياء حممد وعي�سى ومو�سى عليهم ال�سلة 

معنى  جيدا  نعي  اأننا  يظهر  هذا  هل  وال�سلم، 

ا�ستفزاز امل�ساعر؟!

االنباط-وكاالت

ك�����س��ف��ت ك��ت��ائ��ب ���س��ي��د ال�����س��ه��داء اأب���رز 

ال��ع��راق  يف  امل�سلحة  ال�سيعية  ال��ف�����س��ائ��ل 

ام�����س ال�����س��ب��ت، ع��ن وج���ود و���س��اط��ات من 

الت�سعيد  اإيقاف  بهدف  خمتلفة  اأط��راف 

ال��ع�����س��ك��ري ���س��د ال���ق���وات االأم��ري��ك��ي��ة يف 

البلد

وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال��ك��ت��ائ��ب كاظم 

العراقية  نيوز  �سفق  لوكالة  الفرطو�سي 

العراقية  االإ�سلمية  املقاومة  اإن  ال�سبت، 

اأي و���س��اط��ات مب��ا يخ�س  ب�����س��دة  رف�����س��ت 

القوات  �سد  الع�سكرية  العمليات  اإيقاف 

االأمريكية

�سد  الع�سكري  الت�سعيد  اأن  واأ���س��اف 

اإخ��راج  اأج��ل  االأمريكية ج��اء من  ال��ق��وات 

من  القتالية  االأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��ق��وات  ك��ام��ل 

ذلك  وبخلف  كافة،  العراقية  االأرا���س��ي 

لن تكون هناك اأي تهدئة ولن يتم اإيقاف 

على  ال�سغوطات  كانت  مهما  الت�سعيد، 

الف�سائل

االأم��ري��ك��ي��ة  ال��دف��اع  وا���س��ت��ب��ع��دت وزارة 

الع�سكري  احل��ل  اجل��م��ع��ة،  )ال��ب��ن��ت��اغ��ون( 

لها  تتعر�س  ال��ت��ي  ال��ه��ج��م��ات  ع��ل��ى  ل��ل��رد 

القوات االأمريكية يف العراق

وك���ان���ت ح���رك���ة ع�����س��ائ��ب اأه�����ل احل���ق 

ال��ف�����س��ائ��ل  اأن  اخل��م��ي�����س  اأع����ت����ربت  ق����د 

الو�سائل  ا�ستنفدت  قد  ال�سيعية  امل�سلحة 

الدبلوما�سية كافة مع القوات االأمريكية 

ُي���ع���د ه���ن���اك خ��ي��ار  يف ال����ع����راق، واأن�����ه مل 

�سد  الع�سكرية  امل��واج��ه��ة  ���س��وى  اأم��ام��ه��ا 

املتحدة الواليات 

تنت�سر  قواعد  تعر�س  العراق  وي�سهد 

�ساروخية  لهجمات  اأمريكية  قوات  فيها 

االإٌي��راين،  القد�س  فيلق  قائد  مقتل  منذ 

���س��ل��ي��م��اين، ون��ائ��ب رئي�س  ال���ل���واء ق��ا���س��م 

ه���ي���ئ���ة احل�������س���د ال�������س���ع���ب���ي، اأب������و م��ه��دي 

املهند�س، يف مطلع العام املا�سي يف هجوم 

اأمريكي

وك���ان ال��ربمل��ان ال��ع��راق��ي ق��د ���س��وت يف 

اخل��ام�����س م���ن ك���ان���ون ث�����ان/ ي��ن��اي��ر من 

مبوجبه  يطالب  قرار  على  املا�سي  العام 

اإخ��راج  على  بالعمل  االحت��ادي��ة  احلكومة 

القوات االأجنبية من البلد

االنباط-وكاالت

تبنى جمل�س االأمن الدويل اجلمعة قرارا 

اإدخ��ال م�ساعدات اإىل  باالإجماع ميدد عملية 

�سوريا عرب احلدود من تركيا، بعد اأن وافقت 

اللحظة  و�سط يف حمادثات  رو�سيا على حل 

االأخ����رية م��ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة مب��ا ي�سمن 

ملليني  امل��ت��ح��دة  االأمم  م�����س��اع��دات  و����س���ول 

ال�سوريني

االأمم  ل��دى  االأمريكية  ال�سفرية  ورحبت 

امل��ت��ح��دة ل��ي��ن��دا ت��وم��ا���س-غ��ري��ن��ف��ي��ل��د، ب��ه��ذا 

التعاون الذي نادرا ما ي�سّجل مع رو�سيا، قائلة 

“من املهم اأّن الواليات املتحدة ورو�سيا متكنتا 
من الت�سارك يف مبادرة اإن�سانية تخدم م�سالح 

ال�سعب ال�سوري«

اأّن��ه��ا “حلظة مهمة ل��لأمم  و���س��ددت على 

املتحدة وجمل�س االأمن اللذين اأظهرا اليوم 

اأك��ر من جمرد  القيام مبا هو  قدرتنا على 

الكلم. مبقدورنا العمل �سويا من اأجل اإيجاد 

حلول” وتنفيذ مبادرات

وت��اب��ع��ت ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة االأم��ريك��ي��ة التي 

طالبت يف بدء املفاو�سات ال�سماح با�ستخدام 

القرار،  “بف�سل هذا  ثلثة معابر حدودية، 

ال�سعداء  تنف�س  ال�����س��وري��ني  مل��لي��ني  مي��ك��ن 

بالنظر اإىل اأّن امل�ساعدات االإن�سانية احليوية 

باب  احل���دودي  املعرب  عرب  تدفقها  �سي�ستمر 

الهوى«

وو�سفت رو�سيا والواليات املتحدة، اللتان 

من  ع���دد  ب�سبب  بينهما  ال��ع��لق��ات  ت��وت��رت 

اجلمعة  االأم����ن  جمل�س  ت�سويت  الق�سايا، 

باالإجماع باأنه حلظة تاريخية مهمة

وقال ال�سفري الرو�سي لدى االأمم املتحدة 

فا�سيلي نيبينزيا لل�سحافيني بعد الت�سويت 

“ناأمل اأن يكون ذلك نقطة حتول تت�سق مع 
ما ناق�سه بوتني وبايدن يف جنيف«

واأ�ساف “هذا يظهر اأن بو�سعنا اأن نتعاون 

عندما تكون هناك حاجة واأي�سا عندما تتوفر 

االإرادة«

واأج�����رى ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي ج��و ب��اي��دن 

الرو�سي  نظريه  مع  هاتفيا  ات�ساال  اجلمعة 

باتفاق  “اأ�سادا” خ��لل��ه  ب��وت��ني،  ف��لدمي��ري 

ِفرقهما الذي اأدى اإىل “التجديد باالإجماع” 

الآلية اإي�سال امل�ساعدات االإن�سانية، ح�سب بيان 

للبيت االأبي�س

ورح���ب���ت اأن���ق���رة ب��ت��م��دي��د جم��ل�����س االأم���ن 

ال�����دويل اجل��م��ع��ة اآل���ي���ة اإي�����س��ال امل�����س��اع��دات 

االإن�سانية “ال�سرورية«

وقالت اخلارجية الرتكية “ُتعد م�ساعدات 

االأمم املتحدة املر�سلة عرب معربنا احلدودي 

����س���روري���ة ال���س��ت��م��رار اال���س��ت��ج��اب��ة ال��ف��ع��ال��ة 

ل���لأزم���ة االإن�����س��ان��ي��ة يف ���س��وري��ا وم����ن اأج���ل 

اال�ستقرار واالأمن االإقليميني«

ورح������ب االأم�������ني ال����ع����ام ل������لأمم امل��ت��ح��دة 

االأمن  جمل�س  بتجديد  غوتريي�س  اأنطونيو 

للتفوي�س ال��ذي يعد “�سريان حياة” الأكر 

من 3.4 مليون �سخ�س يف حاجة للم�ساعدات 

بينهم ما يزيد عن مليون طفل

با�سم  املتحدث  دوج��اري��ك  �ستيفان  وق���ال 

غوتريي�س “مع وجود معابر اإ�سافية وتو�سيع 

نطاق التمويل، ميكن للأمم املتحدة اأن تقدم 

املزيد مل�ساعدة العدد املتزايد من املحتاجني«

الهوى  ب��اب  مبعرب  التفوي�س  وينح�سر 

�سوريا  ب��ني  الغربية  ال�سمالية  احل���دود  عند 

�ستة  م��ن  اإ�سافية  مل��دة  مت��دي��د  “مع  وتركيا 

 ،2022 ي��ول��ي��و  م���ن  ال��ع��ا���س��ر  اإىل  اأي  اأ���س��ه��ر، 

عام”  الأم���ني  اأ���س��ا���س��ي  ت��ق��ري��ر  ن�سر  �سريطة 

املنظمة الدولية

واأو�سح القرار اأّن التقرير �سريّكز “ب�سكل 

خا�س على �سفافية العمليات والتقّدم املحرز 

)امل�ساعدات( عرب اجلبهات  اإم��رار  يف م�ساألة 

واال�ستجابة للحاجات االإن�سانية«

للنظام  الرئي�سة  احلليفة  رو�سيا،  وكانت 

ال�����س��وري، �سعت ط��وي��ًل م��ن اأج��ل اإن��ه��اء هذه 

االآلية ل�سالح اأخرى تقّر اإمرار امل�ساعدات عرب 

اجلبهات انطلقا من دم�سق بغية االعرتاف 

ب�سيادتها الكاملة على كافة االأرا�سي ال�سورية

يف  اأ�سابيع  م��دى  على  رو�سيا  ت�سارك  ومل 

مناق�سات ب�ساأن م�سروع قرار �ساغته اأيرلندا 

وال��روي��ج وال���ذي �سعى يف ال��ب��داي��ة لتمديد 

تفوي�س اإدخال امل�ساعدات عرب تركيا والعراق 

ملدة 12 �سهرا. لكن رو�سيا اقرتحت اخلمي�س 

جتديدا للتفوي�س ملدة �ستة اأ�سهر فقط ومن 

املعرب الرتكي فح�سب

وجاءت مّدة متديد اآلية اإي�سال امل�ساعدات 

حيث  متباينني،  تاأويلني  حم��ط  �سوريا  اإىل 

اإن ذلك ال يتطلب  قالت توما�س-جرينفيلد 

ت�سويتا اآخ��ر يف يناير كانون الثاين لتمديد 

العملية التي تتم عرب احلدود

قد  املجل�س  اأن  اإىل  اأ����س���ار  نيبينزيا  ل��ك��ن 

ي�سطر للت�سويت مرة اأخرى يف يناير اإذا مل 

ترفع االأمم املتحدة تقريرا عن تقدم عمليات 

االأمامية  اخلطوط  عرب  امل�ساعدات  اإي�سال 

اإي�سال  عمليات  �سفافية  وع��ن  �سوريا  داخ��ل 

امل�ساعدات عرب احلدود

عفا  امل�����س��اع��دة  عملية  اإن  رو���س��ي��ا  وق��ال��ت 

عليها الزمن وتنتهك �سيادة �سوريا و�سلمة 

ودول  املتحدة  للواليات  انتقاد  ويف  اأرا�سيها. 

اأخ����رى، اأرج��ع��ت رو���س��ي��ا وال�����س��ني بع�سا من 

حمنة �سوريا اإىل العقوبات اأحادية اجلانب

وكان الرئي�س االأمريكي قد اأثار مع نظريه 

امل�ساعدات  اإي�سال  ق�سية  يونيو  يف  الرو�سي 

اأهميتها.  وم����دى  ���س��وري��ا  اإىل  احل����دود  ع��رب 

وحذرت اإدارة بايدن وقتها من اأن وقف اإي�سال 

امل�ساعدات عرب احلدود �سيعر�س للخطر اأي 

تعاون مع رو�سيا ب�ساأن �سوريا يف امل�ستقبل

اإي�سال  لعمليات  تفوي�سا  املجل�س  ومنح 

امل�����س��اع��دات ع��رب احل����دود اإىل ���س��وري��ا للمرة 

العام  ويف  معابر  اأرب��ع��ة  م��ن   2014 يف  االأوىل 

اإىل معرب  ال��دخ��ول  ن��ق��اط  تقل�ست  امل��ا���س��ي 

واح�����د م���ن ت��رك��ي��ا مل��ن��ط��ق��ة ت�����س��ي��ط��ر عليها 

رو�سيا  م��ع��ار���س��ة  ب�سبب  امل�سلحة  امل��ع��ار���س��ة 

وال�سني لتجديد التفوي�س للمعابر االأربعة

برلمانية بريطانية تطالب بتجريم اإلساءة للنبي الكريم محمد

»وساطات« إليقاف التصعيد العسكري ضد القوات األمريكية في العراق

باب الهوى يفتح صفحة جديدة من العالقات األميركية الروسية 

االنباط-وكاالت

ق���ال���ت وزي������رة داخ���ل���ي���ة االح���ت���لل 

“احلكومة  اإن  �ساكيد”،  “اآييلت 
اجل���دي���دة ل���ن جت��ّم��د اال���س��ت��ي��ط��ان يف 

اأو القد�س« ال�سفة 

واأ�����س����اف����ت ����س���اك���ي���د خ�����لل ح����وار 

اأن  هيوم”،  “ي�سرائيل  �سحيفة  م��ع 

مناطق  ت�سنيف  تغرّي  لن  “احلكومة 
” اأو “ب”،  يف ال�سفة من “ج” اإىل “اأ

حتى لو كان هناك طلب اأمريكي«

رئي�س  معار�سة  من  �ساكيد  وقّللت 

احل��ك��وم��ة ال��ب��دي��ل ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة، 

ي����ائ����ري الب�����ي�����د، ل�������س���رع���ن���ة ال�����ب�����وؤرة 

“اأفيتار« اال�ستيطانية 

نفتايل  احلكومة  رئي�س  اإن  وقالت 

 ، غانت�س  بيني  االأم���ن  ووزي���ر  بينيت، 

امل�ستوطنني باالتفاق مع  �سيلتزمان 

اللجنة  ���س��ادق��ت  اأ���س��ب��وع��ني،  وق��ب��ل 

م�ساريع  على  لل�ستيطان  الفرعية 

وهي  الغربية،  ال�سفة  يف  ا�ستيطانية 

امل�����س��ادق��ة  ي��ت��م  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  اأوىل 

ع����ه����د ح���ك���وم���ة  ر����س���م���ي���ا يف  ع���ل���ي���ه���ا 

ب��رئ��ا���س��ة نفتايل  االح��ت��لل اجل��دي��دة 

بينيت

وياأتي ذلك بعد اأن انعقدت اللجنة 

منذ  مرة  الأول  لل�ستيطان  الفرعية 

7 اأ����س���ه���ر، و����س���ادق���ت ع��ل��ى م�����س��اري��ع 

حمدودة ا�ستيطانية 

وت�����س��م��ن��ت ب���ن���اء م���در����س���ة وك��ن�����س 

وم�����دار������س ل��ت��ع��ل��ي��م ال�����ت�����وراة، وب���ن���اء 

�سكنية  وح��دات  وبناء  جت��اري،  جممع 

“يت�سهار« جديدة يف م�ستوطنة 

مدر�سة  بناء  على  امل�سادقة  وجرت 

للأطفال لذوي االحتياجات اخلا�سة 

وجم��م��ع  “اإلكانا”،  م�����س��ت��وط��ن��ة  يف 

“مي�سور  م�������س���ت���وط���ن���ة  يف  جت��������اري 

ت��ورات��ي��ة  دي��ن��ي��ة  وم��ع��اه��د  اأدوميم”، 

“كارين  م�������س���ت���وط���ن���ت���ي  يف  وك���ن�������س 

�سومرون” و”كفار اأدوميم«

بناء وحدات  اللجنة على  و�سادقت 

“يت�سهار”،  م�����س��ت��وط��ن��ة  يف  ���س��ك��ن��ي��ة 

اأخ����رى مل يتم  وم���واق���ع ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

االإعلن عن مواقعها

وي�����دور احل���دي���ث ب��ح�����س��ب و���س��ائ��ل 

اإع����لم ع��ربي��ة، ع��ن ل��ب��م�����س��ادق��ة على 

31 خ��ط��ة يف ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة ال��ت��ي 

اخلطط  ع��ل��ى  ب��امل�����س��ادق��ة  تتخ�س�س 

امل�����س��ت��وط��ن��ات  ل���ل���ب���ن���اء يف  امل���ف�������س���ل���ة 

الفل�سطيني والداخل 

»شاكيد«: لن نجّمد 
االستيطان في الضفة والقدس
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الهالل يواصل تحضيراته للموسم الجديد 
الريا�ض - وكاالت 

ال�سعودي،  الهالل  الع��ب  اأج��راه��ا  التي  الطبية  الفحو�ص  ك�سفت 

وم��ن جهة  االأم��ام��ي��ة.  الع�سلة  لتمزق يف  تعر�سه  النا�سر، عن  �سعد 

اأخ��رى اأج��رى الهالل تدريباته حتت قيادة امل��درب ليوناردو جاردمي، 

على فرتتني �سباحية وم�سائية، ا�ستعدادا ملناف�سات املو�سم الريا�سي 

لياقية  تدريبات  على  امل�سائي  امل���ران  وا�ستمل   .2022-2021 اجلديد 

وتطبيقات فنية متنوعة، ومناورة على ن�سف م�ساحة امللعب، يف ظل 

املنتخب  العبو  وان�سم  ال��ه��الل.  ن���ادي  رئي�ص  نافل  ب��ن  فهد  متابعة 

ال�سعودي،اإىل تدريبات الهالل، بعد ق�ساء االإجازة التي منحهم اإياها 

ا�ستعدادا  تدريبية،  ال�سبت ح�سة  م�ساء  الفريق  وادي  الفني.  اجلهاز 

خلو�ص اأوىل ودياته اأمام التعاون، م�ساء االأحد .

غلطة سراي يتحرك للتعاقد مع صبحي 

الجزيرة والوحدات في لقاء االثارة المنتظر 

األردن يسجل أكبر مشاركة في أولمبياد طوكيو

نهائي ملحمي يجمع انجلترا وايطاليا 

تركيا - وكاالت 

الرتكي  �سراي  جالطة  نادي  حترك 

حل�������س���م ����س���ف���ق���ة رم���������س����ان ���س��ب��ح��ي 

وف��ري��ق  االأومل���ب���ي  م�����س��ر  جن��م منتخب 

وبح�سب  اجلديد.  املو�سم  يف  برياميدز 

ال���رتك���ي���ة   )fanatik( ���س��ح��ي��ف��ة 

ف����اإن ج��ال��ط��ة ����س���راي ك��ث��ف ات�����س��االت��ه 

التو�سل  اأجل  مب�سوؤويل برياميدز من 

الت���ف���اق ن���ه���ائ���ي ح����ول ����س���م ال���الع���ب، 

يف االن����ت����ق����االت ال�����س��ي��ف��ي��ة اجل����اري����ة. 

ال��الع��ب  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ����س���ارت 

رح����ب ب��ال��رح��ي��ل ع���ن ب���ريام���ي���دز لكن 

ت��ب��ق��ى ال��ع��ق��ب��ة ال���وح���ي���دة يف م�����س��األ��ة 

يتقا�سى  اأن����ه  خ��ا���س��ة  ال�����س��ن��وي  رات��ب��ه 

برياميدز.  يف  تقريبا  يورو  مليون   2.2

�سراي  اأن جالطة  ال�سحيفة  واأو�سحت 

احل�سول  �سبحي  رم�سان  على  عر�ص 

على 1.5 مليون يورو كراتب �سنوي مع 

اإ�سافة بع�ص البنود كمكافاآت من اأجل 

�سيتقا�ساها  التي  االأم���وال  قيمة  رف��ع 

ال����الع����ب. وخ���ا����ص رم�������س���ان ���س��ب��ح��ي 

جتربة �سابقة بالدوري االإجنليزي عرب 

هيدير�سفيلد  ثم  �سيتي  �ستوك  فريقي 

اإىل م�سر جم��ددا.  ال��ع��ودة  ق��ب��ل  ت���اون 

عاما”   24“ �سبحي  رم�����س��ان  وان��ت��ق��ل 

اجل��اري  امل��و���س��م  ب��ريام��ي��دز مطلع  اإىل 

يف ���س��ف��ق��ة ان��ت��ق��ال ن��ه��ائ��ي ق���ادم���ا من 

بعد  االإجن��ل��ي��زي  ت���اون  هيدير�سفيلد 

نهاية اإعارته لالأهلي امل�سري

االنباط - عمان 

تتوا�سل م�ساء اليوم مناف�سات اال�سبوع التا�سع 

باأقامة  ال��ق��دم الن��دي��ة املحرتفني  ك��رة  م��ن دوري 

م���ب���اراة واح����دة جت��م��ع اجل���زي���رة وال���وح���دات عند 

ال�ساعة الثامنة والن�سف م�ساءا على ملعب �ستاد 

فيها  ي�سعى  مرتقبة  م��واج��ه��ة  ال����دويل يف  ع��م��ان 

اخل�سارة  بعد  ج��راح��ه��م��ا.  م����داواة  اإىل  اجل��ان��ب��ان 

�سباب  ام���ام  اجل��زي��رة  لها  تعر�ص  ال��ت��ي  القا�سية 

االردن وال��ت��ع��ر اجل��دي��د ال���ذي ا���س��اب ال��وح��دات 

باخل�سارة امام فريق الرمثا ..وكان اجلزيرة خ�سر 

فيما   ،0-3 االأردن  �سباب  اأم��ام  املا�سية  اجلولة  يف 

بتعادله مع  ن��ق��اط   5 م��وؤخ��را  ال��وح��دات  ا�ستنزف 

احل�سني اإربد وخ�سارته اأمام الرمثا 1-2. واأ�سبح 

اإذا توا�سل نزيفه  الوحدات مهددا بخ�سارة لقبه، 

النقطي، لذلك من املتوقع اأن يدخل لقاء اجلزيرة 

ال��ف��وز وال  ���س��دي��دة بتحقيق  برتكيز ع��ال ورغ��ب��ة 

بديل ال �سيما وان الفريق تعر�ص للنقد ال�سديد 

النتائج ال�سعيفة االخرية  من قبل جمهوره بعد 

التي حققها وو�سعته يف موقع بعيد عن ال�سدارة 

املقابل  ... يف  املا�سي  املو�سم  التي جل�ص عليها يف 

ي�سعى اجل���زي���رة ه���و االخ����ر مل��ع��اجل��ة ج���راح���ه يف 

حماولة للعودة من جديد الفاق املناف�سة ال �سيما 

وان اخل�سارة قد ت�سعه يف مركز قريب من الفرق 

املهددة بالهبوط لذلك �سوف يعمد مدربه اجمد 

ابو طعيمه لعالج اجلانب املعنوي لالعبني بعد ان 

اهتز ب�سدة جراء اخل�سارة االخرية التي مل يظهر 

فيها اجلزيرة ب�سكل جيد وقدم واحد من ا�سعف 

ع��رو���س��ه ..وه����و ي��رم��ي ال��ي��وم ب��ك��اف��ة اوراق�����ه من 

اجل احل�سول على نقاط املباراة الثالثة والتقدم 

املقدمة رغ��م �سعوبة مهمته  م��وؤث��رة نحو  خطوة 

ام���ام ال��وح��دات ال���ذي ينظر اىل ال��ف��وز وال بديل 

بنظرة اهتمام وترقب من اجل العودة للمناف�سة 

وم�ساحلة جماهريه الن اخل�سارة او حتى التعادل 

�سوف يو�سع الفارق بالنقاط بينه وبني مناف�سيه 

على  باملناف�سة  حظوظه  م��ن  كثريا  ي�سعف  وق��د 

ل��ق��ب ال�����دوري ال���ذي يحمله م��ن امل��و���س��م املا�سي 

نقطة(،   11( ال�ساد�ص  املركز  اجل��زي��رة  ويحتل   ..

ويحتل الوحدات املركز الرابع )14 نقطة( .

 االأنباط – حنان �شاهني

 اأك�����د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ل��ل��ج��ن��ة االأومل���ب���ي���اد 

اأن��ه ومنُذ ت��ويل �سمو  االأردن��ي��ة زي��د ال�سرايرة، 

االأمري في�سل ابن احل�سني رئا�سة اللجنة يف عام 

2003، �سهدت ريا�ستنا تطوراً واإجنازا ملحوظاً، 

موؤكدا اأن من ابرز هذِه املنجزات تاأهل اكرب عدد 

من امل�ساركني يف االأوملبياد تاريخياً االأمر الذي 

اإجن���از على  م��ن  الفخر مب��ا حققناه  اإىل  يدعو 

واأ���س��اف يف ت�سريح  االأردن��ي��ة.  الريا�سة  �سعيد 

خا�ص ل� االأنباط” اأن ما مييز امل�ساركة االردنية 

يف اوملبياد طوكيو يتمثل ب� م�ساركة اأكرب فريق 

يف  التاريخية  االردن  م�ساركات  �سجل  يف  اأردين 

واأو�سح   .1980 ع��ام  منذ  ب��داأت  والتي  االوملبياد 

خمتلفة  ريا�سات  ثمان  يف  �ست�سارك  االأردن  اأن 

للمرة االأوىل، ا�سافة اىل متكن حوايل 14 العب 

االأل��ع��اب  دورة  يف  مقاعدهم  حجز  م��ن  والع��ب��ة 

ريا�سيني من   10 ت��اأه��ل  اإىل  ا�سافة   ، االأومل��ب��ي��ة 

وه��و  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  وامل��ح��ط��ات  الت�سفيات  خ���الل 

�سجل يف  ال��ذي  ال�سابق  القيا�سي  ال��رق��م  �سعف 

اوملبياد لندن 2012. وحول التح�سريات النهائية 

لالعبني والالعبات، اأكد اأنهم يخ�سعون حاليا 

ملع�سكرات تدريبية خارجية، وح�س�ص تدريبية 

مكثفة ك��اآخ��ر حم��ط��ة حت�����س��ريي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد، 

مو�سحا اأنه يتواجد يف تركيا كل من عليا ب�سناق 

)األعاب قوى( واأ�سماء اأبو ربيع )الرماية( ويون�ص 

عيال �سلمان )اجلودو(، ويف م�سر يتواجد العب 

وخما�سي  امل�ساطفة،  الرحمن  عبد  ال��ك��ارات��ي��ة 

اأن  اإىل  م�سريا  رو���س��ي��ا،  يف  مع�سكر  يف  املالكمة 

اليومني  خ���الل  �سيتوجهون  ال��الع��ب��ني  بقية 

القادمني لالإقامة يف مع�سكرات خارجية. وتابع 

اال�سرتاتيجية  اط���الق  وم��ن��ذ  اأن���ه  ال�����س��راي��رة، 

الوطنية للريا�سة االأردنية يف عام 201٧ حر�سنا 

على تاأهيل اأكرب عدد من الالعبني والالعبات 

االهتمام  زي��ادة  خ��الل  اأوملبياد طوكيو، من  اإىل 

ُمكثفة،  واإدماجهم يف مع�سكرات  الريا�سيني،  ب� 

ودرا�سة دقيقة ل� واق��ع احل��ال اإىل جانب توفري 

ان  موؤكدا  الوطنية،  املنتخبات  احتياجات  كافة 

الهدف قد حتقق بتاأهل اأكرب فريق مُيثل االأردن 

يف تاريخ م�ساركاتنا باالألعاب االأوملبية. 

لندن - وكاالت 

القدم  لكرة  االإجن��ل��ي��زي  املنتخب  يحظى 

الكبري، عندما يخو�ص  بالدعم اجلماهريي 

)يورو  االأوروب��ي��ة  االأمم  كاأ�ص  بطولة  نهائي 

ب��ا���س��ت��اد  االأح�����د  م�����س��اء  م��ل��ع��ب��ه  ع��ل��ى   )2020

لندن.  الربيطانية  العا�سمة  يف  “وميبلي” 
و�سعبة  مروعة  مهمة  �سيواجه  الفريق  لكن 

ال��ذي  )االآزوري(  االإي���ط���ايل  امل��ن��ت��خ��ب  اأم����ام 

اأح����رز ل��ق��ب��ه ال��وح��ي��د ال�����س��اب��ق يف ال��ب��ط��ول��ة 

املنتخب  ويطمح  ع��ام��ا.   53 قبل  االأوروب���ي���ة 

االإجن����ل����ي����زي، ال�����ذي اأح������رز ل��ق��ب��ه ال��وح��ي��د 

يف ال���ب���ط���والت ال���ك���ب���رية م����ن خ�����الل ك���اأ����ص 

يف  “وميبلي”،  يف  ملعبه  على   1966 ال��ع��امل 

البطولة  األ��ق��اب��ه يف  ب���اأول  ليتوج  غ��دا  ال��ف��وز 

فوز  يف  باأكملها  اإجن��ل��رتا  وحتلم  االأوروب��ي��ة. 

واإن��ه��اء  اأوروب����ا  ك��اأ���ص  بلقب  ب��الده��ا  منتخب 

ح��ال��ة اجل���دب ال��ت��ي ام��ت��دت مل��ا ي��ق��رب م��ن 6 

املنتخب  لكن  ال��ك��ب��رية.  ال��ب��ط��والت  ع��ق��ود يف 

وع�سرية  �سعبة  مهمة  �سيواجه  االإجنليزي 

املدرب روبرتو  بقيادة  االإيطايل  اأمام نظريه 

على  للحفاظ  الفريق  ق��اد  ال��ذي  مان�سيني، 

مباراة   33 اآخر  يف  الهزائم  من  خاليا  �سجله 

3 ���س��ن��وات. وال ي��ن��ت��ظ��ر اأن  ع��ل��ى م����دار ن��ح��و 

األف   60 بالرهبة يف مواجهة  االآزوري  ي�سعر 

م�سجع من املتوقع اأن يحت�سدوا يف مدرجات 

ويحظى   . ال��ي��وم  العريق  “وميبلي”  ا�ستاد 

مواجهاته  ت��اري��خ  م��ن  ق��وي  ب��دع��م  االآزوري 

ي�سبق  مل  ح��ي��ث  االإجن��ل��ي��زي،  املنتخب  اأم���ام 

الثالثة  االأ���س��ود  منتخب  اأم���ام  خ�سر  اأن  ل��ه 

املخاطر  يجعل  وه��ذا  ك��ب��رية.  بطولة  اأي  يف 

االإجنليزي،  املنتخب  ب�سكل هائل على  عالية 

 ب����ق����ي����ادة امل����ه����اج����م امل�����ت�����األ�����ق ه��������اري ك����ني.

ترك  يف  يرغب  ال  االإجن��ل��ي��زي  املنتخب  لكن 

الفر�سة ت�سيع من يده هذه املرة بعد فوزه 

وذل��ك  ك��ب��رية،  اأمل��ان��ي��ا يف بطولة  اأخ���ريا على 

اإ�سقاط  ثم  احلالية،  للبطولة   16 ال��� دور  يف 

املنتخب الدمناركي �ساحب احلما�ص الكبري 

“�سيكون  النهائي. وقال كني:  الدور قبل  يف 

ي���وم���ا خ���ا����س���ا، ول���ك���ن ���س��ي��ك��ون ه���ن���اك ف��ائ��ز 

وخا�سر، وعلينا اأن ن�سمن اأن نكون يف اجلانب 

الفائز. نريد اأن يكون يوما خا�سا للجميع«. 

واأ����س���اف زم��ي��ل��ه ج�����وردان ه��ن��در���س��ون: “مل 

دفعة  ن��ق��دم  اأن  علينا  ب��ع��د،  ���س��يء  اأي  نحقق 

كبرية اأخرى يف حماولة للفوز باللقب. نعلم 

م���دى ج���ودة وق���وة امل��ن��ت��خ��ب االإي���ط���ايل، اإن��ه 

اختبار �سعب بالن�سبة لنا، ولكنه اختبار نثق 

جيد«.  اأداء  وت��ق��دمي  اج��ت��ي��ازه  على  بقدرتنا 

وبداأ كني يف هز ال�سباك بعدما ف�سل يف هذا 

االآن  ولديه  املجموعات،  دور  مباريات  خالل 

4 اأه����داف يف ال��ب��ط��ول��ة، ب��ف��ارق ه��دف واح��د 

اأكر من زميله رحيم �سرتلينج، حيث ميكن 

للمنتخب  الفني  املدير  �ساوثجيت  جلاريث 

االإجنليزي وهذا اجليل من الالعبني تتويج 

و�سولهم  بالفعل  �سهد  ال��ذي  اجليد  العمل 

 2018 العامل  لكاأ�ص  النهائي  قبل  ال��دور  اإىل 

اأن  “اأعتقد  ���س��اوث��ج��ي��ت:  وق�����ال  ب��رو���س��ي��ا. 

الالعبني تعلموا الكثري على مدار ال�سنوات 

الثالث اأو االأربع املا�سية«. ةويواجه املنتخب 

االآزوري،  يف  و�سلدا  قويا  دفاعا  االإجنليزي 

وليوناردو  كيليني  املخ�سرم جورجيو  بقيادة 

بونوت�سي. ولكن االآزوري اأظهر اأي�سا الكثري 

واجتاز  الهجومية،  الناحية  يف  التفوق  من 

ان��ت�����س��ارات   3 خ����الل  م���ن  امل��ج��م��وع��ات  دور 

يف  تقدمه  يوا�سل  اأن  قبل  روم��ا  يف  �ساحرة 

البلجيكي،  املنتخبني  ح�ساب  على  البطولة 

امل�سنف االأول عامليا، واالإ�سباين. وعلق ماركو 

فرياتي: “اأعتقد اأن النهائي �سيكون ملحميا 

“املنتخب  واأو�����س����ح:  ال���ت���اري���خ«.  و���س��ي�����س��ن��ع 

الناحية  للغاية من  االإجنليزي فريق متميز 

مبهارات  يتمتعون  العبون  ولديه  البدنية، 

للغاية،  �سعبا  فريقا  �سنواجه  اأي�سا.  عالية 

و�سيلعبون على اأر�سهم، وهم يعرفون امللعب 

جيدا. ولكن الفوز بهذه البطولة االأوروبية 

بلقبه  ل��ل��ف��وز  االآزوري  وي��ت��ط��ل��ع  ل��ن��ا«.  ح��ل��م 

االأوروب��ي الثاين منذ فوزه باللقب االأول يف 

الفريق  توج  واإن   ،1968 عام  الثالثة  الن�سخة 

احلني  ذل��ك  منذ  مرتني  العامل  كاأ�ص  بلقب 

بعد مباراة  1982 و2006. وقال مان�سيني  يف 

فريقه اأمام اإ�سبانيا يف قبل النهائي: “اأ�سكر 

باأنه  اآمنوا منذ اليوم االأول  الالعبني الأنهم 

كل  نفعل  ي�سدق. مل  ال  �سيء  �سنع  ميكننا 

م��ا ن��ح��ت��اج��ه. ال ت���زال ه��ن��اك خ��ط��وة واح���دة 

. لنقطعها« 

االنباط - عمان 

اخ��ت��ت��م��ت ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال���ب���ول���و مب��دي��ن��ة 

احل�سني لل�سباب، مناف�سات اجلولة ال�سابعة 

 .2021 ل��ل��م��ح��رتف��ات  االأردين  ال����دوري  م��ن 

واأ����س���ف���رت امل���ب���اري���ات ع���ن ف���وز االأه���ل���ي على 

االأرثوذك�سي  على  وعمان   ،0-4 اال�ستقالل 

ع��م��ان  اب���ت���ع���د  اجل����ول����ة  ن���ه���اي���ة  وم�����ع   .0-3

نقطة،   15 بر�سيد  ال��ف��رق  ترتيب  ب�����س��دارة 

 ،6 اال�ستقالل   ،10 واالأهلي  االأرثوذك�سي  ثم 

والقاد�سية اأخريا دون نقاط. وتقام مباريات 

البطولة بنظام الدوري املجزاأ من 3 مراحل 

يفوز  بحيث  ذهبية،  ومرحلة  واإي���اب،  ذه��اب 

االأول  املركز  على  احلا�سل  الفريق  باللقب 

يف ترتيب الفرق النهائي. ويقوم احتاد كرة 

ال��ب��ط��ول��ة عرب  ال��ق��دم بنقل ك��اف��ة م��ب��اري��ات 

وذل��ك  ب���االحت���اد  اخل��ا���س��ة  ال��ف��ي��دي��و  من�سة 

ملتابعة  اجل��م��اه��ري  اأم����ام  ال��ف��ر���س��ة  الإت���اح���ة 

ودع����م ف��رق��ه��م خ���الل امل��ن��اف�����س��ات وح�����س��ور 

هذه  وتاأتي  رمزية.  مبالغ  مقابل  املباريات 

اإيجاد  اإطار حر�ص االحتاد على  اخلطوة يف 

يف  امل�ساركة  لالأندية  متعددة  دخ��ل  م�سادر 

ال��ب��ط��ول��ة يف ظ��ل غ��ي��اب اإي�����رادات احل�����س��ور 

اجلماهريي.

االنباط - عمان 

الوحدات  االإدارية لنادي  الهيئة  قررت 

ت��ع��ي��ني ع�����س��و ال��ه��ي��ئ��ة االإداري�������ة ال�����س��اب��ق 

الكرة،  ن�ساط  ملدير  م�ساعدا  �سلباية  زياد 

وذل����ك يف  االأول،  ال���ك���رة  ل��ف��ري��ق  م���دي���را 

فهد  د.  برئا�سة  ام�����ص  املنعقدة  جل�ستها 

ال���ب���ي���اري، ب��ح�����س��ب م���ا اأف�����اد ب���ه ال��ن��اط��ق 

غنام.  حممد  الوحدات  لنادي  االإعالمي 

ويذكر اأن �سلباية �سغل مهمة مدير فريق 

ال��ك��رة يف ن���ادي ال���وح���دات الأك���ر م��ن 25 

عاما، وتواجد ع�سوا يف الهيئات االإدارية 

وحقق  طويلة،  ل�سنوات  ال��وح��دات  لنادي 

لن�ساط  اإدارت������ه  ف����رتات  ال���ك���رة يف  ف��ري��ق 

ال���ك���رة، ال��ع��دي��د م��ن االأل���ق���اب امل��ح��ل��ي��ة يف 

فريق  ف���وز  واآخ���ره���ا  امل�����س��اب��ق��ات،  خمتلف 

ال���ك���رة ب��ل��ق��ب ال�����دوري ل��ل��م��و���س��م امل��ا���س��ي 

2020 دوري كورونا”.

االنباط - عمان 

الكرة  احت��اد  رئي�سة  �سمو  نائب   قال 

اأن  قطي�سات،  ج��ه��اد  العميد  ال��ط��ائ��رة 

للعبة،  ا�ستثنائيا  ع��ام��ا  �سيكون   2021

���س��ي��ت��م م���ن خ��الل  ف��ي��ه  ال���رتك���ي���ز  واأن 

ا����س���ت���ق���ط���اب ال����ع����دي����د م����ن ال�������س���رك���اء 

اليه  ي�سعى  م��ا  وه��و  للعبة،  ال��داع��م��ني 

االأم��رية  �سمو  من  وبتوجيهات  االحت��اد 

اآي����ة ب��ن��ت ال��ف��ي�����س��ل وذل����ك م���ن خ��الل 

جل��ن��ة ال��ت�����س��وي��ق امل�����س��ك��ل��ة يف االحت����اد 

اأ�سرف  االحت��اد  جمل�ص  ع�سو  برئا�سة 

ال���رف���اع���ي وع�������س���وي���ة رج�����ل االع���م���ال 

حممد فا�سل وموظفي االحتاد وبدعم 

مطلق من جمل�ص االدارة، حيث يعترب 

الداعمني  ال�����س��رك��اء  ووج���ود  الت�سويق 

من  الوطنية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  من 

والذي  احل��ايل،  الوقت  يف  ال�سروريات 

مي��ك��ن االحت����اد م��ن جت���اوز ال��ك��ث��ري من 

ال�����س��ع��اب ل��ت��ع��زي��ز م�����س��ريت��ه ب��ال��ن��ج��اح، 

وه�����ذا ي��ت��ط��ل��ب م���ن م��ن��ظ��وم��ة ال��ل��ع��ب��ة 

كافة التعاون والوقوف بجانب االحتاد 

هذا  ت�ستمل  وال��ت��ي  ب��راجم��ه  اجن���اح  يف 

امل��و���س��م ع��ل��ى اق���ام���ة ك���اف���ة ال��ب��ط��والت 

الوطنية  املنتخبات  وم�ساركة  املحلية، 

الر�سمية  اال���س��ت��ح��ق��اق��ات  يف  واالأن���دي���ة 

“�سيقوم  قطي�سات  وا���س��اف  امل��ق��ب��ل��ة.  

االحت�����اد ال���ي���وم االأح�����د ب����االإع����الن عن 

م�سامني االتفاقية مع �سركة كوكاكوال 

�سيعقد  الذي  امل�سرتك  خالل االجتماع 

يف م���ق���ر االحت���������اد، ح���ي���ث ت����اأت����ي ه���ذه 

فيه  ي�سعى  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  االتفاقية 

املنا�سب  امل��ايل  ال��دع��م  لتوفري  االحت���اد 

ينتظرها  والتي  الوطنية،  للمنتخبات 

م�����س��ارك��ات ر���س��م��ي��ة، ت���ب���داأ م���ن خ��الل 

امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني، وال���ذي 

العربية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ح��ا���س��را  �سيكون 

الفرتة  خالل  تون�ص  يف  اقامتها  املقرر 

ذلك  وي�سبق  امل��ق��ب��ل،  اآب   16 اإىل   5 م��ن 

املع�سكر التدريبي الذي �سيقمه الفريق 

يف تركيا اعتبارا من 22 متور احلايل.   

�سوطا  قطع  االحتاد  اأن  قطي�سات  واأكد 

ط��وي��ال الإب������رام ع����دد م���ن االت��ف��اق��ي��ات 

م��ع ال�����س��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة، وال��ت��ي �سيتم 

ال��ك�����س��ف ع��ن��ه��ا يف ق����ادم االأي�������ام، وع��رب 

الكبري  ل��ل��دور  ام��ت��ن��ان��ه  ع��ن  قطي�سات 

واملميز الذي تقوم به االأندية يف اجناح 

ب���رام���ج ون�������س���اط���ات االحت�������اد، ودوره�����ا 

اأن  موؤكدا  اللعبة،  تطوير  يف  الرئي�سي 

االأندية تعترب الذراع امل�ساند لالحتاد . 

عمان يبتعد بصدارة دوري المحترفات 

شلباية مديرا لفريق الكرة في الوحدات 

اتحاد الكرة الطائرة يستقطب الشركات الداعمة
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العربية-وكاالت

�أظ���ه���رت در�����س���ة ج���دي���دة م���ن ف���ل���وري���د� �أن 

»تدهور� كبري�« يف �ل�سحة �جل�سدية و�لنف�سية 

يظهر ب�سكل و��سح بعد ثالث ليال متتالية من 

قلة �لنوم

�أمريكي  ب��ال��غ   2000 ح���و�يل  م��ن  عينة  وم��ن 

�أكملو� يوميات �لنوم، وجد �خلرب�ء �أن �لأعر��ض 

تتفاقم بعد ليلة و�حدة فقط من �لنوم �ل�سيئ، 

�ل��ذروة بعد ثالث ليال. وفيما  �إىل  لكنها ت�سل 

عن  �مل�����س��ارك��ون  �أب��ل��غ  �لعقلية،  بال�سحة  يتعلق 

و�ل��وح��دة  و�لع�سبية  �ل��غ�����س��ب  م�����س��اع��ر  ت��ر�ك��م 

و�سرعة �لنفعال و�لإحباط نتيجة لقلة �لنوم

ت�����س��م��ن��ت �لأع����ر������ض  ن��ف�����س��ه،  �ل����وق����ت  ويف 

�جل�����س��دي��ة �ل��ن��اج��م��ة ع���ن ق��ل��ة �ل���ن���وم، �لأوج�����اع 

و�لآلم وحتى م�ساكل �لتنف�ض

�ل��در����س��ة خ���رب�ء يف كلية در����س��ات  و�أج�����رى 

ومقرها  ف��ل��وري��د�،  جنوب  بجامعة  �ل�سيخوخة 

مدينة تامبا

وحقق �لفريق يف عو�قب �لنوم �أقل من �ست 

�ست  ومتيل  متتالية.  ليال  ثماين  مل��دة  �ساعات 

���س��اع��ات �إىل �أن ت��ك��ون �حل���د �لأدن����ى مل���دة �ل��ن��وم 

�مل��ث��ل��ى للبالغني.  �ل�����س��ح��ة  ل��دع��م  ب��ه��ا  �مل��و���س��ى 

�لخ��ت��الف ح�سب  �إىل  �ملثلى  �ل��ن��وم  م��دة  ومتيل 

�لفئة �لعمرية

وق����ال ك��ب��ري م��ع��دي �ل���در�����س���ة، ���س��وم��ي يل: 

�ساعات  تعوي�ض  ميكننا  �أن��ه  منا  �لكثري  »يعتقد 

نومنا يف عطالت نهاية �لأ�سبوع، و�أن نكون �أكرث 

�إنتاجية يف �أيام �لأ�سبوع«

ومع ذلك، تظهر نتائج هذه �لدر��سة �أن قلة 

�لنوم لليلة و�حدة فقط ميكن �أن ت�سعف ب�سكل 

كبري من �لأد�ء �ليومي

قدمتها  �لتي  �لبيانات  �لباحثون  و��ستخدم 

وهي  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف   Midlife در����س��ة 

در��سة طولية وطنية لل�سحة و�لرفاهية بتمويل 

من �ملعهد �لوطني لل�سيخوخة

�ل���ب���ال���غ���ني يف  م����ن   1958 �ل��ع��ي��ن��ة  و���س��م��ل��ت 

ب�سحة  يتمتعون  وجميعهم  �ل��ع��م��ر،  منت�سف 

بيانات  وقدمو�  جيد�،  ومتعلمون  ن�سبيا  ح�سنة 

يومية ملدة ثمانية �أيام متتالية

�لأعر��ض  �أكرب قفزة يف  �أن  �لباحثون  ووجد 

�لعقلية و�جل�سدية ظهرت بعد ليلة و�حدة فقط 

�سوء�  �زد�د  �مل�ساكل  ع��دد  ولكن  �ل��ن��وم.  قلة  م��ن 

وبلغ  �لثالثة،  �لأي���ام  ف��رة  ب�سكل مطرد ط��و�ل 

ذروته يف �ليوم �لثالث

ويف هذه �ملرحلة، ي�سبح ج�سم �لإن�سان معتاد� 

ن�سبيا على فقد�ن �لنوم �ملتكرر، وفقا للفريق

ومع ذلك، �أفاد �مل�ساركون باأن �سدة �لأعر��ض 

�جل�����س��دي��ة ك��ان��ت يف �أ�����س����و�أ ح��الت��ه��ا ب��ع��د �ستة 

�لعلوي  �لتنف�سي  �جلهاز  م�ساكل  و�سملت  �أي��ام، 

و�لأوجاع وم�ساكل �جلهاز �له�سمي وغريها من 

�مل�ساكل �ل�سحية

من  �أق��ل  على  �حل�سول  ي�سبح  �أن  ومب��ج��رد 

�ل�سعب  ع��ادة، ي�سبح من  �لليلة  �ساعات يف  �ست 

من  متاما  �لتعايف  ج�سمك  على  متز�يد  ب�سكل 

قلة �لنوم، وفقا ملا قاله يل

وق�������ال �ل���ف���ري���ق يف ورق���ت���ه���م �مل���ن�������س���ورة يف 

 Annals of Behavioral جم���ل���ة 

�ملتتالية  �لنوم  قلة  »�رتبطت   :Medicine
و�جل�سدية  �لعاطفية  �ل�سحة  م�سار�ت  بتدهور 

�ليومية. �إن بذل �جلهود لك�سر �حللقة �ملفرغة 

�ليومية  �ل��رف��اه��ي��ة  يحمي  ق��د  �ل��ن��وم  ل��ف��ق��د�ن 

نومهم  وقت  يتعر�ض  ما  غالبا  �لذين  للبالغني 

للخطر«

وزمالئه،  يل  بقيادة  �سابقة  در����س��ة  ووج��دت 

دقيقة فقط   16 �أن فقد�ن   ،2019 عام  ُن�سرت يف 

من �لنوم ميكن �أن يوؤثر على �لأد�ء �لوظيفي

ووجدت �لدر��سة �أن �لبالغني �لذين ينامون 

16 دقيقة �أقل من �ملعتاد متيزو� ب�سوء �لتقدير 

وم�ساكل �لركيز يف �لعمل

دراسة تحذر: ثالث ليال متتالية من قلة النوم تسبب »تدهورا كبيرا في الصحة العقلية والجسدية

الخوف من )وجع الراس ( افقد 
الحكومات الرأي العام

خالد فخيدة

�لر�أي  �ن  �سنو�ت  منذ  �لردنية  �حلكومات  �رتكبتها  �لتي  �لخطاء  من 

�ل��ع��ام مل ي��ع��د يف ط��وق ق��ي��ادت��ه��ا، وت��اث��ريه��ا ف��ي��ه ل ي��ك��اد ي��ذك��ر و�ل���س��ب��اب 

كثرية.

�لردنينب،  مع  تو��سلها  ج�سور  بناء  يف  �حلكومية  �ل�سيا�سات  لال�سف، 

طاملا كانت برد�ت �لفعل، فهي مل تبادر تاريخيا يف �ن تكون �ملنظم و�ملزود 

جتلب  مو�جهة  �ي  عن  دوما  �لبتعاد  يهمها  كان  ما  بقدر  �لعالقة،  لهذه 

�د�رة  يف  بعيدة  ل�سنو�ت  متار�سة  ظلت  �ل��ذي  و�لت�سكني   .) �ل��ر�أ���ض  )وج��ع 

تكون  و�ن  لتطويرها،  بالدو�ت �جلديدة  �لتفكري  دون  �لعالقة، حال  هذه 

�قوى من �ي �سوت قد ي�سرق �جلمهور منها.

عربية،  �نظمة  ليقو�ض  �نطلق  �لذي  �لعربي  �لربيع  لبد�يات  عدنا  و�ذ� 

�لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  على  �دو�ت  �ي  �لردنية  للحكومات  يكن  مل 

مبو�ز�ة  �لردين،  لل�سارع  جاذبية  خلطاباتها  يكون  �ن  على  �قلها  للحفاظ 

غياب  نتيجة  م��ا،  ح��د  �ىل  �مل��و�ط��ن  ج��ذب��ت  �ل��ت��ي  �لرب�غماتية  �خل��ط��اب��ات 

�مل��ح��ت��وى �لق��ت�����س��ادي و�ل�����س��ي��ا���س��ي �ل���ذي ي��ب��ح��ث ع��ن��ه �ل��ع��ب��اد يف �ل��رب�م��ج 

�سنو�ت. من  يالحقه  �لذي  �لقت�سادي  �لبوؤ�ض  من  للخال�ض  �حلكومية 

بان  �ل�����س��ارع  تقنع  �ن  �ب�سطها  يف  تنجح  مل  حكوماتنا  ك��ل  �ن  و�مل��ب��ك��ي، 

�ت��ف��اق��ي��ة �ل�����س��الم �لردن��ي��ة �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ة ك��ان��ت �ل��ن��اف��ذة �ل��ت��ي ���س��م��د منها 

�لف�سل  و�ي�سا  �جلديدة.  �لرحيل  خمططات  وجه  يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

��ست�سرى يف و�سف �خلالفات مع ��سر�ئيل يف عهد نتنياهو �ىل �على درجة 

و��سالمية  �لثاين جتاه حماية عروبة  �مللك عبد�هلل  ب�سبب مو�قف جاللة 

م�سريه  و�غتيال  �لف�سطيني  باحلق  �مل�سا�ض  وع��دم  ومقد�ساتها،  �لقد�ض 

�مل�ستقلة. دولته  بقيام 

عا�سه  �ل��ذي  �ملعلن  غ��ري  �لق��ت�����س��ادي  �حل�سار  �ن  نعلم  كنا  م��ا  وحل��ظ��ة 

�سفقة  لفر�ض  تر�مب،  دونالد  �لمريكي  �لرئي�ض  ولي��ة  زم��ن  يف  �لردن 

على  �لعن�سرية  �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��دول��ة  ق��ي��ام  ب��ح��ل  و�ل��ق��ب��ول  عليه  �ل��ق��رن 

�لنق�سا�ض  حاولت  ثلة  �مام  مفتوحة  �ملنابر  كانت  و�أمنه،  هويته  ح�ساب 

عا�سها  �لتي  �ملالية  �ل�سائقة  وزر  �لف�ساد  بتحميل  ونظامه،  �لردن  على 

حتاك  �لتي  �مل��وؤ�م��رة  �ىل  �لردن��ي��ني  وتنبيه  �لهمة  رف��ع  م��ن  ب��دلأ  �ل��وط��ن 

��سر�ئيل. �أمن  �سبيل  و�أمنهم يف  هويتهم  على  للق�ساء  لهم،  �سيء  كل  �سد 

للدولة  �ل�سند  كانت  �لتي  �لوطنية  �لعالمية  �ملنابر  تطوير  من  وبدل 

يف حميع مو�جهاتها وحتدياتها، �د�رت �حلكومات ظهرها وذهبت لتهرول 

�للحاق  �أم���ل  ع��ل��ى  �لف��ر����س��ي��ة،  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����س��ل  جمتمعات  خ��ل��ف 

بها. يتاأثر  يوؤثر فيها ول  بات  �لذي  بال�سارع 

يف م��ق��اب��ل��ة ل����ويل �ل��ع��ه��د �لم����ري �حل�����س��ني �ل�����س��ه��رية م���ع �ل��ت��ل��ف��زي��ون 

�لردين، �برق �سموه ر�سالة بالغة لكل �لردنيني، حكومات ونو�ب وهيئات 

ت�سنع  ل  �لفر��سية  �ملجتمعات  بان   ، و�ل�سعب  مدين  جمتمع  وموؤ�س�سات 

ق����ر�ر�، ب��ق��در �ن��ه��ا �ك���رب ب��ي��ئ��ة ح��ا���س��ن��ة ل��الأ���س��اع��ة، ك��ون��ه��ا غ��ري حمكومة 

و�ملو�سوعية. و�ملهنية  �لن�سر  باأدبيات 

�مل��ن��اب��ر  ب��ن��اء ك��اف��ة  �ع���ادة  �ل��ع��ام يتطلب  �ل����ر�أي  و�ل��ت��اأث��ري �حل��ك��وم��ي يف 

برب�جمها،  �لنا�ض  ثقة  يعزز  مبا  �جلميع،  مع  �لتو��سل  ومهننة  �لوطنية، 

و�ملعلومة  بال�سفافية،  �لف��ر����س��ي��ة  �ملجتمعات  ب��ق��ي��ادة  �ل�سائعات  وم��ن��ع 

نق�سان. �و  زيادة  دون  �ل�سحيحة 

االنباط -وكاالت

�لبلد  ���س��دى  ل�سحيفة  �لإل��ك��روين  �مل��وق��ع  ن�سر 

�مل�����س��ري��ة ت��ق��ري��ر� ح����ول ج��م��ال��ي��ات م��دي��ن��ة �لعقبة 

�ل�ساحلية ومنطقة و�دي رم يف �سحر�ء �ململكة

ونقلت �ل�سحفية مي�ض ر�سا، �لتي ن�سرت �لتقرير 

ب��ع��ن��و�ن »�ل��ع��ق��ب��ة ب�������الأردن.. ق�����س��ة ح��ب ن�����س��اأت بني 

�أركان  �لبحر و�جلبال«، �نطباعات �سائح م�سري ز�ر 

�سياحية  رحلة  يف  رم  و�دي  ورح��اب  �لعقبة  ومتاحف 

��ستمرت ٧2 �ساعة. وفيما يلي ن�ض �لتقرير: )�ل�سعور 

 .. قبل  �أعهده من  و�سويل مل  �نتابني حلظة  �ل��ذي 

كنت حمماًل بال�سغوط و�لآلم لدرجة ن�سيت �سعور 

�أوقات  �ل�ستجمام و�لر�حة �لذي يتحدوثون عنه يف 

�لويكند �لجاز�ت و�لعطالت« .. كان يدور مبخيلتي 

�أي مكان وط��اأت قدمي  �أين ذ�ه��ب لزيارة مكان مثل 

بها �سمن جولت كثرية قمت بها لعدة بلد�ن عربية 

جمالها  �ملنطقة  ه���ذه  ��ستوقفتني  ح��ت��ي  و�أوروب���ي���ة 

�ل�ساحرة وقتها فقط  كاملر�أة فائقة �جلمال �جلذ�بة 

�لعقبة  �أنها  �لو�سف  عن  �لكالم  وتوقف  ��ست�سلمت 

باململكة �لأردنية �لها�سمية �ملالذ �لآمن للروح . 

يحكي �سليم �لز�هد �ساب م�سري حمب لل�سياحة 

�إىل  ، رحلته من �لقاهرة  �لبلد  ل� �سدى  و�لرحالت، 

�لعقبة مبملكة �لأردن و�لتي ��ستغرقت ب�سع �ساعات 

�إىل  و�سويل  بعد  �لأول  �ليوم  يف  يقول   ، �لأردن  �إىل 

مدينة �لعقبة بالأردن كنت �أخرج �إىل جبالها ووديانها 

�لبكر  �لطبيعة   .. يجيبني  وك��اأن��ه  �أح��دث��ه  وب��ح��ره��ا 

غري  جماليا  �سكال  ت�سيف  �لتي  �لت�ساري�ض  وروع��ة 

عاديا على �ملكان جعلت منه �سكنا للروح وطماأنينة ل 

و�سف لها، و�جلبال �ل�ساهقة، و�ملياه �ملتالألئة من كل 

و�ملتاحف مثل قلعة  �لآث��ار  �جلهات مع وج��ود بع�ض 

�لعقبة �لتي يعود تاريخها �إىل �لقرن �ل�12، ومتحف 

�آثار �لعقبة �لذي يت�سمن �لعديد من �لقطع �لأثرية 

وكلها  �ل���ربون���زي  �ل��ع�����س��ر  �إىل  بع�سها  ي��ع��ود  �ل��ت��ي 

�ليوم  �أم��ا  . وي�سيف:  ذه��ب  �آث��ار حتكي حكايات من 

حد  على  »�لقمر«  �إىل  توجهت  فقد  و�لثالث  �لثاين 

و�سفه و�لذي تبني مع �لتو�سيح �أنه ��سم �أطلق على 

قدميه  قبل  بقلبه  ق�سدها  �لتي  �ل�سياحية  وجهته 

وهو و�دي رم �لذي يعد من �أبرز �لأماكن �ل�سياحية 

للمدينة،  �لرئي�سة  �لبو�بة  تعترب  حيث  �لعقبة،  يف 

رم  و�دي  ويبعد  عليه،  �لقمر  و�دي  ��سم  �إط��الق  ومت 

�إل  كيلومر�،   60 ح��و�يل  �لعقبة  مدينة  مركز  ع��ن 

ي�سعى  �لتي  �ل�سياحية  �لوجهات  �أب��رز  من  يظل  �أن��ه 

�لثالث  �ليوم  �أن  ويوؤكد«�لز�هد«،  لكت�سافها.  �لز�ئر 

ك���ان ل��ه خ�سو�سية غ��ري ع��ادي��ة ع��ن��دم��ا ق���ام ب��زي��ارة 

فيلم  م�ساهد  بع�ض  فيها  �سور  �لتي  �ملماليك  قلعة 

�أماكن  �أه��م  و�ح��دة من  تعد  و�لتي  �لعرب«،  »لورن�ض 

�ملكان  متثل  �أن��ه��ا  كما  ب����الأردن،  �لعقبة  يف  �ل�سياحة 

�لعاملية �لأوىل.  �أه��م معارك �حل��رب  �أقيم فيه  �ل��ذي 

بو��سطة  ع�سر  �ل�ساد�ض  �ل��ق��رن  يف  �لقلعة  وتاأ�س�ست 

�ل�سلطان �ململوكي ومت ��ستخدمها كخان ل�ست�سافة 

و��ستوىل  �ملكرمة..  مكة  �إىل  توجههم  �أثناء  �حلجاج 

بها م�ساهد من  بعد، و�سور  فيما  �لعثمانيون  عليها 

�ل��ز�ه��د،  و�ختتم  �ل��ع��رب«.  »ل��ورن�����ض  �ل�سهري  �لفيلم 

لها  �لتي  �لرحلة  هذه  �ن�سى  »لن  قال  بجملة  رحلته 

رحابها  يف  حب  ق�سة  ن�ساأت  فقد  بالقلب  خ�سو�سية 

يف ٧2 �ساعة«(

جماليات مدينة العقبة الساحلية 
ومنطقة وادي رم 

التحالف المدني وغياب 
تصالح المصالح

بهدوء

ما �لذي يجمع بني ر�سيدة طليب ع�سو �لكونغر�ض �لمريكي وبقية �ع�ساء �حلزب 

�لكني�ست؟  يف  بينيت  ونفتايل  عبا�ض  من�سور  ب��ني  يجمع  �ل��ذي  وم��ا  �لدميقر�طي؟ 

بال�سرورة هي �مل�سالح و�لهد�ف �ملق�سودة، وعلى �سدة �لزمات �لتي تع�سف بالبالد 

جنيد  ل  �ننا  �ل  �لتغيري،  �سرورة  عن  �لردن  يف  �ل�سا�سة  طبقة  �حاديث  �سدة  وعلى 

�لتيار  �و  فهم معادلة �مل�سالح يف �للعبة �لدميقر�طية، فتجد �ن�سار �لفكرة �لو�حدة 

�مل�سالح،  لتحقيق  �لتحالف  بقاعدة  يوؤمنون  ول  من�سجمني،  وغري  متفرقني  �لو�حد 

على عك�ض طبقة �حلكم �لتي تت�سالح لتنفيذ م�ساحلها.

�مل��دين،  �لتحالف  �ن�سار  م��ن  ور���س��ائ��ل  مكاملات  �تلقى  و�ن��ا  �لفائت  �خلمي�ض  منذ 

جميعهم  لكن  رف�����ض،  بال�سرورة  وبع�سهم  �ملقالة  ب��ه  جائت  م��ا  على  و�ف��ق  بع�سهم 

�كدو� على �خلال�سة باأن �لتحالف �إنفرط عقده لتباين �مل�سالح �لذ�تية بني �قطابه، 

�ل�سخ�سية  ت��ل��ك  �ل��ف��ك��رة وجن��ح��ت  �أف�����س��دت  �ن��ت��ه��ازي��ة  �سخ�سية  ع��ل��ى  ب��ال��ل��وم  ُم��ل��ق��ني 

�لنتهازية يف �للعب على خالفات وتناق�سات �ل�سخو�ض د�خل �لتحالف، موؤكدين بان 

تلك �ل�سخ�سية حظيت بدعم ��ستثنائي من دو�ئر �ل�سلطة لته�سيم �لفكرة.

ب��دون  ب��الدن��ا  يف  �ل�سيا�سية  فالطبقة  �لت�سخي�ض،  يف  �ل��ط��رف��ني  م��ع  �أخ��ت��ل��ف  ل��ن 

�ملوقف �لخالقي، فرن�هم �قرب �ىل عمال  مو�قف �خالقية، ول تنتمي �ىل مدر�سة 

عجزنا  كيف  فر�أينا  �ليوم،  ذ�ك  عمل  �ساحب  �ىل  �لنتماء  فكرة  حيث  من  �ملياومة، 

عن �لتفريق بني �ملوقف �لخالقي من �لنقابات �ملهنية و�سرورتها، وبني �ملوقف من 

�ع�ساء هيئتها �لقيادية، فاأنا ل �تفق مع �ملنهج �ل�سيا�سي لقيادة نقابة مثال، لكنني ل 

ميكن �ن ��سمت عن �غتيال تلك �لنقابة، �و تعطيلها، ورمبا ل �تفق مع ر�أي كثري من 

�حلر�كيني، لكن ل ميكن تربير توقيفهم �و �عتقالهم.

رموزه  معظم  �أن  �ملدين  �لتيار  �زمة  لكن  تت�سالح،  �مل�سالح  �ل�سيا�سية،  �لعملية  يف 

م�سفوع  �حلالة،  على  �لفكرية  �لنظرية  فاأ�سقطو�  �يديولوجية،  مد�ر�ض  من  قادمة 

�سدة  ع��ل��ى  ف��ه��م  ب��ه��ا،  و�مل�ستغلني  �ل�سا�سة  طبقة  ع��ن��د  ع��ال��ي��ة  ب�سخ�سانية  ك��ل��ه  ذل��ك 

يخالفهم  من  يخا�سمون  �حلياة،  يف  وجودها  و�سرورة  �لدميقر�طية  عن  �حاديثهم 

�ل��و�ح��دة،  �ليد  ��سابع  ع��دد  تتجاوز  ل  قليلة  قلة  با�ستثناء  ينتقدهم،  من  ويلعنون 

�ملدين  �لتحالف  �لقومي يف  �لتيار  �لر�ء مع  توفيق  تيار مبادرة يف  ف�سل  ور�أينا كيف 

ومع حزب �ردن �قوى، فف�سلت �لتجربة، ور�أينا كيف عجز �لعقل �لعام د�خل �لتحالف، 

يف �لتوفيق بني مرو�ن �ملع�سر �كرث �ع�ساء �لتيار �ملدين �ميانا بالدميقر�طية، وبني 

قي�ض زيادين ورمزي خوري.

هناك ع�سر�ت، ورمبا مئات �أو �آلف �لأفكار �جليدة، لكنها تظل جمرد �أفكار ما مل 

يتذكرها  روؤية  يعك�ض  �إط��ار�ً  لها  وت�سع  ببع�ض،  �لأفكار  تربط هذه  روؤية  �إىل  تتحول 

�أنهم  ل��درج��ة  �لنا�ض،  ي�ستوعبها  ح��ني  ناجحة  تكون  »�ل��روؤي��ة«  بها،  ويقبلون  �لنا�ض 

�أن يطلب  يربطونها بقر�ر�ت و�إجر�ء�ت على �لأر�ض، وفى هذه �حلالة يكون منطقياً 

لي�ست م�ساألة  �لروؤية  وبناء  �لفكرة،  �أجل  �أن ي�سحو� من  �لنا�ض  �لقائد/ �حلزب، من 

�سهلة كما قد يبدو، لأن �حلزب/�لتيار بحاجة �إىل �أن يبنى روؤيته على قيم هى �أ�ساًل 

كلمات حم��ّددة،  فى  �ل��روؤي��ة  ه��ذه  �سياغة  يتم  ثم  �ملجتمع،  �أف��ر�د  عند  ع��اٍل  وزن  ذ�ت 

�أن  د�ئ��م��اً  يتاأكد  �أن  �لتيار  �حل��زب/  وعلى  تنفيذ،  با�سر�تيجية  �لكلمات  ترتبط  ثم 

�سرحها،  وي�ستطيعون  �لروؤية  هذه  متاماً  ي�ستوعبون  �لتحالف  و�سركاء  به  �ملحيطني 

وهذ� غري متوفريف جتاربنا �حلزبية �و �لتحالفات �لقائمة.

�ل�سخ�سنة �لقائمة على وهم » �لأنا �ل�سخمة« رمبا د�خل عقل �ساحبها فقط، هي 

�سّر تخلفنا، و�ل�سّر �لكرب يف عدم �مياننا ب�سرورة �لتحالف على نقاط حمددة ولي�ض 

�لتطابق �و �لتبعية للبطل، �سو�ء كان �لبطل فرد� �و فكرة �و حزبا، ونكمل يف �لقادم.

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

غذاء يعشقه الجميع يساهم 
في خفض ضغط الدم

ترجمات - اأبوظبي

ي��ع��ت��رب �رت����ف����اع ���س��غ��ط �ل������دم م��ق��دم��ة 

و�لأوع��ي��ة  �لقلب  تطال  خطرية  لأم��ر����ض 

�ملهم خف�سه من خالل  لذ� من  �لدموية، 

�لهتمام بالتغذية ومنط حياة �سحي.

وي���ح���دث �رت���ف���اع ���س��غ��ط �ل�����دم، عندما 

تكون قوة دفع �لدم على جدر�ن �ل�سر�يني 

يت�سبب  �أن  وميكن  با�ستمر�ر.  ج��د�  عالية 

ذلك يف ت�سييق �ل�سر�يني، و�لذي بدوره قد 

يزيد من خطر �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب.

وم������ن ح�������س���ن �حل�������ظ، ف���ق���د ث���ب���ت �أن 

�لعملية،  هذه  تعك�ض  �لغذ�ئية  �لتدخالت 

يف  �لأغ���ذي���ة،  بع�ض  ت��ن��اول  عند  خ�سو�سا 

مقدمتها �ل�سوكولتة �لغنية بالكاكاو.

�لنباتية �ملوجودة يف  �أن �ملركبات  وتبنّي 

تقلل  »�لفالفانول«،  ت�سمى  و�لتي  �لكاكاو 

من �رتفاع �سغط �لدم.

ولتحديد �لرتباط بني �ملنتجات �لغنية 

بالكاكاو و�نخفا�ض �سغط �لدم، قام فريق 

�سمل  مب�سح  �لربيطانيني  �لباحثني  م��ن 

�لإلكرونية  �لبيانات  ق��و�ع��د  م��ن  �لكثري 

�ل�سلة،  ذ�ت  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارب  و�سجالت 

تر�جع  مر�سى  ق�س�ض  تدوين  عن  ف�سال 

�سغط �لدم لديهم بعد �إدخالهم �لكاكاو يف 

نظامهم �لغذ�ئي.

»�إك�سربي�ض«  �سحيفة  ذك��رت  وح�سبما 

�ل���ربي���ط���ان���ي���ة، ف��ق��د ك�����س��ف��ت �ل��ت��ح��ل��ي��الت 

�خلا�سة بالدر��سات و�لتي �سملت ما ل يقل 

للكاكاو،  �إيجابيا  تاأثري�  �سخ�سا،   856 عن 

وحتى لو كان تناوله يف مدة زمنية تر�وح 

بني �أ�سبوعني �إىل 18 �أ�سبوعا.

�لقلب  موؤ�س�سة  م��ن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أ���س��ار 

»�ل�������س���وك���ولت���ة  �أن  �إىل  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة، 

وم��ن��ت��ج��ات �ل��ك��اك��او �ل��غ��ن��ي��ة ب��ال��ف��الف��ان��ول 

تاأثري �سئيل ولكن مهم من  قد يكون لها 

�لناحية �لإح�سائية يف خف�ض �سغط �لدم 

�ملدى  على  زئبقي  2‐3 ميلي مر  مبقد�ر 

�لق�سري«.

موؤ�س�سة  يف  �لتغذية  �أخ�سائية  وح��ذرت 

�لقلب �لربيطانية، فيكتوريا تايلور، من �أن 

ب�سعبية،  حتظى  �لتي  �حلليب  »�سوكولتة 

حتتوي ن�سبة منخف�سة جد� من �لكاكاو«.

و�أ�����س����اف����ت ت���اي���ل���ور: »�ل�������س���يء �لآخ�����ر 

�ل����ذي ي��ج��ب ت���ذك���ره ه���و �أن ج��م��ي��ع �أن����و�ع 

من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  �ل�سوكولتة 

من  حمتو�ها  ب�سبب  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت 

�لدهون و�ل�سكر، لذ� يتوجب �حلر�ض على 

ع��دم �لإك��ث��ار منها كيال تزيد �ل��وزن �لذي 

يوؤثر بدوره على �سحة �لقلب«.

العربية-وكاالت

مل يبق قطاع �أو طبقة يف لبنان مبناأى عن 

وقد  �ملت�سارع.  �لقت�سادي  �لنهيار  تد�عيات 

طرقت �لأزمة هذه �ملرة باب �ل�سفري �لياباين 

يف �لبالد تاكي�سي �أوكوبو.

ف��ق��د ك�����س��ف �أوك����وب����و �أم�������ض �جل��م��ع��ة ع��ن 

بالعا�سمة  �إقامته  مقر  يف  �لكهرباء  �نقطاع 

ب��������ريوت. وك����ت����ب ع���ل���ى ت����وي����ر: »�ن���ق���ط���ع���ت 

�إق��ام��ت��ي منذ  �ل��ط��اق��ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف م��ق��ر 

�إنه ل يوجد �حتمال  �ل�سباح �لباكر. قيل يل 

�أن  �إىل  لف��ت��اً  �ل��ط��اق��ة«،  �إم����د�د�ت  ل�ستئناف 

�مل�ست�سفيات و�لعياد�ت. تفكريه من�سب على 

توقف معملني

ي��ذك��ر �أن م��وؤ���س�����س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ك��ان��ت 

حمولة  تفريغ  تعذر  مع  �أن��ه  �جلمعة،  �أعلنت 

ب����اخ����رت����ني، ب���ان���ت���ظ���ار �����س���ت���ك���م���ال �إج��������ر�ء�ت 

معملي  من  كل  توقف  ولوج�ستية،  م�سرفية 

�ل����زه����ر�ين ودي����ر ع���م���ار ت��ب��اع��اً ن��ت��ي��ج��ة ن��ف��اد 

�أويل، ما �سيدفعها  �لغاز  خمزونهما من مادة 

على  للحفاظ  �حر�زية  �إج��ر�ء�ت  �تخاذ  �إىل 

�حلد �لأدنى من �لتغذية.

�لتقنني  ���س��اع��ات  ت�����س��ل  ف��ي��م��ا  ذل���ك  ي���اأت���ي 

�أنف�سهم  ك��رث  وي��ج��د  ���س��اع��ة،   22 �إىل  ي��وم��ي��اً 

عاجزين عن دفع فاتورة �ل�سر�ك مبولد�ت 

و�سح  م��وؤخ��ر�ً  �ل��وق��ود  �أ�سعار  رف��ع  مع  خا�سة، 

توفرها.

تقنني توزيع �ملياه

وج�����ر�ء �ل��ت��ق��ن��ني �ل��ق��ا���س��ي يف �ل��ك��ه��رب��اء، 

�أن��ه��ا  ل��ب��ن��ان �جل��ن��وب��ي  ك�سفت م��وؤ���س�����س��ة م��ي��اه 

»���س��ت��ب��د�أ ب��ت��ق��ن��ني ت���وزي���ع �مل���ي���اه �إىل �حل���دود 

ل  �مل��ت��و�ف��رة  »�لكميات  �أن  مو�سحة  �ل��دن��ي��ا«، 

�ستتوقف بعدها  تكفي �ل لفرة ق�سرية جد�ً 

ك��ل م��ن�����س��اآت��ه��ا وحم��ط��ات��ه��ا ع��ن ���س��خ وت��وزي��ع 

�ملياه«.

ب����دوره����ا، �أع���ل���ن���ت م��وؤ���س�����س��ة م���ي���اه ل��ب��ن��ان 

وبر�مج  �لق�سوى  �ل��ط��و�رئ  »حالة  �ل�سمايل 

تقنني تطال عملية �سخ وتوزيع �ملياه«.

�ن��ه��ي��ار�ً   2019 �سيف  م��ن��ذ  ل��ب��ن��ان  وي�����س��ه��د 

�ق��ت�����س��ادي��اً م��ت�����س��ارع��اً، ف��اق��م��ه �ن��ف��ج��ار م��رف��اأ 

ب������ريوت �مل��������روع يف �ل�����ر�ب�����ع م����ن �أغ�����س��ط�����ض 

و�إجر�ء�ت مو�جهة فريو�ض كورونا. ول تلوح 

يف �لأفق �أي حلول جذرية لإنقاذ �لبالد، فيما 

ي�����س��رط �مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 

ت��ب��ا���س��ر ب��ت��ن��ف��ي��ذ �إ����س���الح���ات م��ل��ح��ة، م��ق��اب��ل 

تقدمي �لدعم �ملايل للبنان.

أزمة لبنان ال تستثني أحدًا.. ال كهرباء في منزل سفير اليابان


