
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

األمير علي نائبًا للملك

رئيس هيئة األركان يتابع مجريات 
التمرين التعبوي عرين األسود

االنباط-عمان

اأعرب جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف 

ات�صال هاتفي ام�س الأربعاء مع الرئي�س 

العراقي برهم �صالح، عن تعازيه احلارة 

اندلع  ال��ذي  املاأ�صاوي  احلريق  ب�صحايا 

التعليمي  احل�صني  الإم���ام  م�صت�صفى  يف 

مبدينة النا�صرية، يف حمافظة ذي قار، 

ال�صحايا  م��ن  ال��ع�����ص��رات  بحياة  واأودى 

الأبرياء وت�صبب باإ�صابة اآخرين.

الت�صال،  خ��الل  امللك،  وع���رّ جاللة 

ب��ا���ص��م��ه وب��ا���ص��م �صعب امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 

الها�صمية وحكومتها، عن اأ�صدق م�صاعر 

الأل��ي��م،  امل�صاب  بهذا  وامل��وا���ص��اة  التعزية 

يتغمد  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل  ���ص��ائ��ال 

على  مينرّ  واأن  رحمته،  بوا�صع  ال�صحايا 

يجنب  واأن  العاجل،  بال�صفاء  امل�صابني 

العراق و�صعبه ال�صقيق كل مكروه، موؤكدا 

م�صاعدة  اأي���ة  لتقدمي  الأردن  ا���ص��ت��ع��داد 

مطلوبة لدعم الأ�صقاء يف العراق.

االنباط-عمان

امل�صرتكة  الأرك����ان  هيئة  رئي�س  ت��اب��ع 

اأح��م��د احلنيطي،  يو�صف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

ام���������س اخل���م���ي�������س، جم����ري����ات امل���رح���ل���ة 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ت��م��ري��ن ال��ت��ع��ب��وي »ع��ري��ن 

الع�صكرية  املنطقة  نفذته  الذي  الأ�صود« 

امللكي  لواء احلر�س  ال�صمالية، مب�صاركة 

الع�صكرية  للمنطقة  ال��ت��اب��ع  الآيل/1 

ال����ت����دري����ب  م�����ي�����ادي�����ن  ال����و�����ص����ط����ى، يف 

املخ�ص�صة.

اإىل  احلنيطي  الركن  اللواء  وا�صتمع 

امل�صاعد  قدمهما  ع�صكريني  اإي��ج��ازي��ن 

املنطقة  وق���ائ���د  وال���ت���دري���ب،  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 

الع�صكرية ال�صمالية، عن التمرين و�صري 

جم��ري��ات��ه ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة وال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة، 

التي  املتخذة  والإج����راءات  والفر�صيات 

التحديات  م��ع  ي��ت��الءم  مب��ا  عليها،  بني 

ال���ت���ي ق����د ت���واج���ه���ه���ا ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل��ي��ات 

ال�صرتاتيجية م�صتقباًل.

التفا�صيل �ص »2«

رئيس مجلس األعيان يدعو إلى 
تشكيل اتحاد اقتصادي عربي
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االنباط-وكاالت

ار�����ص����ي����دات )11  اأمي�����ن  ال���ف���ت���ى  ي���ج���د  مل 

عاما(، مالذا يقيه واإخوانه من اأ�صعة ال�صم�س 

اأن  بعد  فرا�س،  غطاء  حتت  فتوارى  احلارقة، 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي م�صاكن  ه���دم ج��ي�����س الح���ت���الل 

عائلته �صرقي رام اهلل

ي��ق��ول ار���ص��ي��دات: ه��دم��وا ك��ل ���ص��يء، حتى 

ال�صم�صية الطاقة  األواح 

يبق  مل  امل��اء؟  �صن�صرب  اأي��ن  من  وي�صيف: 

عندنا �صيء، نحن عط�صى

اإ�صرائيلية  اآليات  اقتحمت  الأربعاء،  وفجر 

��ون ال��ب��دوي،  ت��راف��ق��ه��ا ���ص��اح��ن��ات، جت��م��ع ال��ق��برّ

قرب قرية املغريرّ �صمال �صرق رام اهلل، و�صرعت 

املن�صاآت،  جميع  طالت  وا�صعة  ه��دم  عملية  يف 

ار�صيدات،  عائلة  من  اأ�صرة   11 متتلكها  التي 

واخليام  ال�صفيح  من  منازل  عن  عبارة  وه��ي 

الأغنام وحظائر 

ومل يكتف اجلي�س الإ�صرائيلي بعملية هدم 

امل��ن�����ص��اآت، ب��ل ق��ام مب�����ص��ادرت��ه��ا ح��ت��ى ل ي��ع��اود 

زراعية  جرارات  اأي�صاً  و�صادر  البناء،  الأهايل 

و�صهاريج مياه وعربات نقل

وجتمع القبرّون هو من التجمعات املركزية 

يف املنطقة، ويعي�س فيه 30 اأ�صرة، بعدد �صكان 

امل��ن��اط��ق  م���ن  وه���و  ���ص��خ�����ص��ا،   150 ي��ت��ج��اوز 

املناطق  يف  البناء  ب��دع��وى  ب��الإخ��الء،  امل��ه��ددة 

امل�صنفة ج

وي��ت��ف��ق��د ال��ف��ت��ى ار����ص���ي���دات، م���ا ت��ب��ق��ى من 

متاع، غري اأنه قال: نحن بال ماأوى مل يرتكوا 

�صيئا لنا 

التفا�صيل �ص »5«

عائالت فلسطينية تبيت في عراء الهدم اإلسرائيلي 
»فورين بوليسي«: حرب غزة أدت 

لوحدة فلسطينية جديدة
االنباط-وكاالت

ق�����ال�����ت جم����ل����ة »ف�������وري�������ن ب���ول���ي�������ص���ي« 

الأمريكية، اإن ال�صراع الأخري الذي ا�صتمر 

11 ي��وم��اً ب��ني اإ���ص��رائ��ي��ل وح��رك��ة »ح��م��ا���س« 

الفل�صطينيني  »ت��وح��ي��د  اإىل  اأدى  غ���زة،  يف 

فل�صطينية  ج��ب��ه��ة  وت�����ص��ك��ي��ل  امل��ت��ف��رق��ني، 

جديدة«

الفل�صطينيني  م��ن  »ك���اًل  اأن  واأو���ص��ح��ت 

ال��ق�����ص��ي��ة  اأن  ي��������رون  والإ�����ص����رائ����ي����ل����ي����ني 

م�صبوق،  غري  زخماً  اكت�صبت  الفل�صطينية 

الفل�صطينية  امل��ج��م��وع��ات  اكت�صفت  ح��ي��ث 

ب���ال���وح���دة على  امل��ت��ف��رق��ة ����ص���ع���وراً ج���دي���داً 

اأن���ق���ا����س احل������رب« واأ�����ص����اف����ت، يف ت��ق��ري��ر 

ن�������ص���رت���ه ع����ل����ى م���وق���ع���ه���ا الإل������ك������رتوين: 

ت�����زال ال���ت���وت���رات ب���ني الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني  »ل 

والفل�صطينيني مرتفعة، بعد نهاية احلرب 

ال��راب��ع��ة ب��ني اإ���ص��رائ��ي��ل وح��م��ا���س يف م��اي��و 

��ة، ح��ي��ث ل  امل��ا���ص��ي م���ن خ���الل ه��دن��ة ه�����صرّ

الفل�صطينيني  واإخ����راج  امل��ن��ازل  ه��دم  ي���زال 

م�����ص��ت��م��راً يف ال��ق��د���س ال�����ص��رق��ي��ة وال�����ص��ف��ة 

الغربية، بدعم من احلكومة الإ�صرائيلية«

وتابعت: »منذ اإعالن دولة اإ�صرائيل عام 

حالة  يف  عا�صوا  الفل�صطينيني  ف��اإن   ،1948

انق�صام ج�صدي. يف قطاع غزة، فاإن احل�صار 

عام  منذ  وم�صر  اإ���ص��رائ��ي��ل  فر�صته  ال���ذي 

ي��غ��ادروا  مل  �صكانه  معظم  اأن  يعني   2007

�صوى  لهم  يبق  ومل  ال�صغري،  اجليب  ق��ط 

الفل�صطينيني  مع  الت�صالت  من  القليل 

يف ال�صفة الغربية اأو القد�س ال�صرقية«

التفا�صيل �ص »6«

 االنباط-عمان

بحثت وزيرة الطاقة والرثوة املعدنية 

املهند�صة هالة زواتي، مع كبار امل�صوؤولني 

ال��ع��راق��ي��ني يف ب���غ���داد، ام�����س اخل��م��ي�����س، 

���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ط��اق��ي يف اإط���ار 

الت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة ب���ني اجل��ان��ب��ني مبا 

ي���ع���زز ال���ت���ع���اون ب����ني ال���ب���ل���دي���ن وي���خ���دم 

ال�صقيقني. ال�صعبني  م�صالح 

ووف���ق ب��ي��ان ل����وزارة ال��ط��اق��ة وال���رثوة 

امل���ع���دن���ي���ة الأردن�����ي�����ة، و����ص���ف���ت ال����وزي����رة 

تنفيذ  ملتابعة  تاأتي  بانها  الزيارة،  زوات��ي، 

القمة. خمرجات 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-برتا

اخلا�س  القطاع  �صادرات  قيمة  بلغت   

القطري اىل الأردن خالل الن�صف الأول 

ري��ال  80 مليون  ال��ع��ام احل���ايل، نحو  م��ن 

)22 مليون دولر(.

ووف���ق���ا لإح�������ص���اءات ح��دي��ث��ة ����ص���ادرة 

ع��ن غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة ق��ط��ر ام�����س 

اخل���م���ي�������س، ���ص��ج��ل��ت ������ص�����ادرات ال��ق��ط��اع 

ال���  خ��الل  الأردن  اإىل  ال��ق��ط��ري  اخل��ا���س 

 17.6 بن�صبة  ارت��ف��اع��ا  امل��ا���ص��ي��ة،  اأ���ص��ه��ر   6

ب���امل���ئ���ة، م���ق���ارن���ة ب���ال���ف���رتة امل��م��اث��ل��ة م��ن 

قيمة  خاللها  بلغت  التي  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام 

مليون   17.8( ريال  مليون   65 ال�صادرات 

دولر(

التفا�صيل �ص »3«

  االنباط-عمان

الركن  ال��ل��واء  ال��ع��ام  الأم���ن  مدير  التقى 

ام�س  امل��دي��ري��ة،  مبنى  يف  احل��وامت��ة،  ح�صني 

اخل���م���ي�������س، رئ���ي�������س جم��ل�����س اأم����ن����اء امل���رك���ز 

ال��وط��ن��ي حل��ق��وق الإن�����ص��ان ال��دك��ت��ور ارح��ي��ل 

املجل�س. واأع�صاء  الغرايبة 

واأك������د ال����ل����واء ال���رك���ن احل����وامت����ة خ��الل 

وفق  تعمل  ال��ع��ام  الأم���ن  مديرية  اأن  اللقاء 

ا�صرتاتيجية حمددة بنيت على مبادئ العدل 

ويف  حماباة،  اأو  متييز  دون  القانون  و�صيادة 

اإطار من احرتام حقوق الإن�صان.

اأن »ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امللك  و���ص��دد ع��ل��ى 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات 

امل�صلحة.

التفا�صيل �ص »3«

دودين: األردن لن يفّرط بأّي حّق من حقوق 
الشعب الفلسطيني.

رئيس مجلس النواب يفتتح مؤتمر القدس 
والهاشميين

  االنباط-عمان

اأك������د وزي������ر ال�����دول�����ة ل���������ص����وؤون الإع������الم 

املهند�س  احل��ك��وم��ة  با�صم  الر�صمي  ال��ن��اط��ق 

الر�صمي  الأردين  اخلطاب  اأن  دودي��ن  �صخر 

هو  الفل�صطينية  الق�صية  جت���اه  وال�����ص��ع��ب��ي 

خطاب متطابق وملتزم، يتنا�صل من مواقف 

الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة  يقودها  ثابتة 

لإي��ج��اد الأف����ق ال�����ص��ي��ا���ص��ي م��ن اأج���ل حتقيق 

ال�صالم ال�صامل والدائم، والذي يلبرّي حقوق 

»اإن  دودي���ن:  وق��ال  الفل�صطينيني.  ��اء  الأ���ص��قرّ

امللك  جاللة  يقودها  التي  ��ة  الأردن��يرّ املواقف 

اأجمع،  العامل  بها  ونفاخر  دوماً،  بها  جناهر 

لم اأو  والتي مل تغريها ظروف احلرب اأو ال�صرّ

التهدئة، ومل تخ�صع لالبتزاز، ومل تعقد يف 

علينا  ك��ان  بل  اخلفاء،  يف  ال�صفقات  �صبيلها 

على  نحافظ  واأن  ال�صهداء،  م  ن��ق��درّ اأن  دوم���اً 

ق�صيرّتنا  ع��دال��ة  �صبيل  يف  وك��رام��ت��ن��ا،  ت��ن��ا  ع��زرّ

ال�صريف«. القد�س  تها  ودررّ الفل�صطينيرّة، 

واأ���ص��ار دودي��ن خ��الل كلمة له يف اجلل�صة 

والقد�س  »الها�صميون  م��وؤمت��ر  م��ن  الثانية 

نظمته  الذي  واحلماية«  الرعاية  من  تاريخ 

�صركة  مع  بالتعاون  النيابية  فل�صطني  جلنة 

ال��ت��اج ل��الإع��الم، والإن��ت��اج وال��ت��وزي��ع الفني، 

ج��الل��ة  خ��ط��اب��ات  اأن  اإىل  اخل��م��ي�����س،  ام�����س 

��ة  ��ة والإق��ل��ي��م��يرّ امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين امل��ح��ل��يرّ

خط  القد�س  اأن  على  دوم��اً  د  توؤكرّ والدوليرّة، 

اأحمر، واأنرّ فل�صطني هي ق�صيرّتنا العادلة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

اف��ت��ت��ح رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب امل��ح��ام��ي 

موؤمتر  اخلمي�س،  ام�س  العودات  املنعم  عبد 

الرعاية  م��ن  ت��اري��خ  وال��ق��د���س  »الها�صميون 

فل�صطني  جل��ن��ة  نظمته  ال���ذي  واحل��م��اي��ة«، 

لالإعالم  التاج  �صركة  مع  بالتعاون  النيابية، 

والإنتاج والتوزيع الفني.

وقال العودات خالل الفتتاح، ان القد�س 

ب�صكل  الفل�صطينية  والق�صية  خا�س  ب�صكل 

عام كانت وما تزال مكونا ثابتا من مكونات 

ال����دول����ة الردن����ي����ة وع��ن�����ص��را م���ن ع��ن��ا���ص��ر 

جمل�س  ان  م���وؤك���دا  ال��ه��ا���ص��م��ي��ة،  ال�����ص��رع��ي��ة 

ج��زءا  باعتبارها  القيمة  ه��ذه  ميثل  ال��ن��واب 

ل ي��ت��ج��زاأ م��ن ال��وط��ن��ي��ة الأردن���ي���ة وامل��ب��ادئ 

العربي.  النه�صوي  امل�صروع  عليها  قام  التي 

وا����ص���ت���ع���ر����س ال���ت���ح���رك���ات ال���ن���ي���اب���ي���ة ع��ل��ى 

وال��دول��ي��ة،  والإ���ص��الم��ي��ة  العربية  ال�صاحات 

ال����ت����ي ا����ص���ت���ه���دف���ت ال����ت����ذك����ري ب���ال���واج���ب���ات 

ومنظماتها  الدولية  للمجموعة  القانونية 

المم���ي���ة، لإن���ه���اء ه���ذه امل��ظ��ل��م��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 

ومنح ال�صعب الفل�صطيني حقوقه امل�صروعة، 

م��ن��ه��ا اق��ام��ة دول��ت��ه امل�����ص��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى ال���رتاب 

القد�س  وعا�صمتها  الفل�صطيني  ال��وط��ن��ي 

ح��ال��ة  يف  الردن  ان  اىل  وا����ص���ار  ال�����ص��ري��ف. 

املتعلقة  التفا�صيل  ادق  م��ع  ي��وم��ي  ا�صتباك 

امل�صاريع  من  و�صونها  وحمايتها  باملقد�صات 

حتمل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وان  ت�صتهدفها،  ال��ت��ي 

اعباء املوقف الثابت.

التفا�صيل �ص »3«

  االنباط-برتا

الفايز  في�صل  الأع���ي���ان  جمل�س  رئ��ي�����س  دع���ا 

ت�����ص��ك��ي��ل احت������اد اق���ت�������ص���ادي ع���رب���ي مي��ك��ن  اإىل 

التحديات  مواجهة  خالله  من  العربية  لالأمة 

ال�صيا�صية والقت�صادية التي تتعر�س لها جراء 

معاناتها اليوم من التدخالت ب�صوؤونها من قبل 

القت�صادية  الأو�صاع  عن  ناهيك  اإقليمية،  دول 

العربية  ال����دول  ع��دي��د  تعي�صها  ال��ت��ي  ال�صعبة 

وجود  مع  فيها  والبطالة  الفقر  ن�صب  وارت��ف��اع 

�صراعات �صيا�صية واهلية.

ويف ت�صريحات لقناة العربية »برنامج البعد 

الآخر« الذي اجرته الإعالمية منتهى الرحمي 

الراهنة  والأو�صاع  اجلديد  ال�صام  م�صروع  حول 

يكون  اأن  ميكن  ل  اإن���ه  ال��ف��اي��ز  ق��ال  املنطقة،  يف 

بالتكامل  اإل  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ه��ذه  ح��ل  اأي  ه��ن��اك 

الأمثلة  بع�س  اإىل  م�صريا  العربي،  القت�صادي 

التي توؤكد هذه احلقيقة.

وا�صاف انه وبعد احلرب العاملية الثانية كانت 

�صيا�صية عميقة  اأوروبا مدمرة وتعي�س خالفات 

ب�صبب احلروب بني احللفاء »بريطانيا وفرن�صا 

»اأملانيا  املحور  ودول  ورو�صيا«  املتحدة  والوليات 

�صكلت  احل��رب  بعد  ولكنها  واليابان«،  واإيطاليا 

احت�����ادا اق��ت�����ص��ادي��ا جن��ح��ت م���ن خ��الل��ه تنحية 

خالفاتها ال�صيا�صية، فاأ�صبح لها عملة موحدة، 

ال���دول ت�صعى لدخول  ال��ي��وم الكثري م��ن  وب��ات��ت 

القت�صادية  الأو���ص��اع  م��ن  لال�صتفادة  الحت���اد 

املمتازة التي قدمها ملواطنيه.

التفا�صيل �ص »2«

زواتي تتابع في بغداد مخرجات
 القمة األردنية العراقية المصرية 

المتعلقة بقطاع الطاقة

القطاع الخاص القطري يعزز تجارته
 مع األردن

مدير األمن العام يلتقي رئيس وأعضاء 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

2
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اجلمعة  16 / 7 / 2021 

نائب الملك يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتأطير التعاون بين الهيئة الملكية األردنية لألفالم ومديرية األمن العام

دودين: الخطاب األردني الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية متطابق وثابت

 دودين: األردن لن يفّرط بأّي حّق من حقوق الشعب الفلسطيني
رئيس هيئة األركان يتابع مجريات 

التمرين التعبوي عرين األسود

األمير علي نائبًا للملك

رئيس مجلس األعيان يدعو إلى تشكيل اتحاد اقتصادي عربي

  االنباط-عمان

وّق���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة االأردن�����ي�����ة ل���اأف���ام 

بح�سور  اخلمي�س،  ام�س  العام،  االأم��ن  ومديرية 

نائب امللك �سمو االأم��ري علي بن احل�سني، رئي�س 

جمل�س مفو�سي الهيئة، ومدير االأمن العام اللواء 

ال��رك��ن ح�سني احل��وامت��ة، م��ذك��رة تفاهم بهدف 

تاأطري التعاون والتن�سيق يف جمال ت�سهيل ت�سوير 

االإنتاجات املحلية والعربية والدولية يف االأردن.

العام  االأم���ن  م��دي��ر  م�ساعد  االتفاقية  ووّق���ع 

لاإدارة والدعم اللوج�ستي العميد الركن الدكتور 

معت�سم اأبو �ستال ومدير عام الهيئة مهند البكري 

يف مقّر الهيئة. وتهدف املذكرة اىل زيادة التن�سيق 

امل�سرتك بني الطرفني يف عملية ت�سهيل ت�سوير 

االإنتاجات ال�سمعية –الب�سرية ب�ستى اأنواعها يف 

اململكة، اإ�سافة اىل توفري خدمات االإنتاج الازمة 

يف مواقع الت�سوير.

تنمية  اإىل  وامل��دي��ري��ة  الهيئة  ج��ه��ود  وت��رم��ي 

ل��اأردن  وال��رتوي��ج  املحلي  وامل�سموع  املرئي  قطاع 

من  املزيد  وج��ذب  للت�سوير  اآمنة  عاملية  كوجهة 

لذلك  مل��ا  والتلفزيونية،  ال�سينمائية  االإن��ت��اج��ات 

من اأثر اإيجابي يف اإنعا�س االقت�ساد املحلي وقطاع 

ال�سياحة وت�سجيع التبادل الثقايف. وتاأتي املذكرة 

لتعزيز ال�سراكة وفتح قنوات االت�سال بني خمتلف 

املوؤ�س�سات الر�سمية لتنفيذ امل�ساريع الرائدة، مبا 

ي�سب يف م�سلحة االأردن و�سورته على امل�ستوى 

االإقليمي والدويل.

القائمة منذ  العاقة  ركائز  امل��ذك��رة  وت��وؤط��ر 

اأع������وام ب���ني امل��دي��ري��ة وال��ه��ي��ئ��ة، ال��ت��ي ت��ع��د ركنا 

االأردن  يف  الت�سوير  ت�سهيل  عملية  يف  اأ�سا�سيا 

وت�سخري  ل��اإن��ت��اج  اآم��ن��ة  بيئة  ناحية توفري  م��ن 

امل���ع���دات واالآل���ي���ات ال���ازم���ة الإمت����ام ال��ك��ث��ري من 

تو�سيع  اىل  اإ�سافة  واالأجنبية،  االأردنية  امل�ساريع 

اأطر هذا التعاون من خال عقد دورات تدريبية 

املجتمعية  وال�سرطة  االإع���ام  مديرية  ملنت�سبي 

ال��ت��اب��ع��ة ل���اأم���ن ال���ع���ام يف امل��وا���س��ي��ع وامل���ه���ارات 

�سعيد  وعلى  الهيئة.  عمل  بطبيعة  ال�سلة  ذات 

مت�سل وعلى هام�س توقيع االتفاقية، مت جتديد 

العمل مب�سروع “ال�سينما للجميع “ بني الهيئة 

وامل��دي��ري��ة، وال��ت��ي تعنى بتنظيم ع��رو���س اأف��ام 

ل��ن��زالء م��راك��ز االإ���س��اح وال��ت��اأه��ي��ل املنت�سرة يف 

جميع حمافظات اململكة، حيث ي�ستهدف امل�سروع 

فئة بحاجة ما�سة اإىل ن�ساطات ثقافية و�سينمائية 

مع  وتن�سجم  التاأهيل  اإع����ادة  م�سرية  يف  ت�ساهم 

االإ���س��اح  م��راك��ز  الإدارة  االإ���س��اح��ي��ة  ال�سيا�سة 

والتاأهيل.

االنباط-عمان

اأك����د وزي����ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون االإع�����ام الناطق 

الر�سمي با�سم احلكومة املهند�س �سخر دودين اأن 

اخلطاب االأردين الر�سمي وال�سعبي جتاه الق�سية 

الفل�سطينية هو خطاب متطابق وملتزم، يتنا�سل 

اهلل  عبد  امللك  جالة  يقودها  ثابتة  مواقف  من 

اأج��ل حتقيق  ال�سيا�سي من  االأف��ق  الثاين، الإيجاد 

ال�����س��ام ال�����س��ام��ل وال���دائ���م، وال����ذي ي��ل��ّب��ي حقوق 

االأ�سّقاء الفل�سطينيني.

وقال دودين: “اإن املواقف االأردنّية التي يقودها 

جالة امللك جناهر بها دوم��اً، ونفاخر بها العامل 

اأجمع، والتي مل تغريها ظروف احلرب اأو ال�ّسلم 

يف  تعقد  ومل  ل��اب��ت��زاز،  تخ�سع  ومل  التهدئة،  اأو 

�سبيلها ال�سفقات يف اخلفاء، بل كان علينا دوماً اأن 

نقّدم ال�سهداء، واأن نحافظ على عّزتنا وكرامتنا، 

ودّرت��ه��ا  الفل�سطينّية،  ق�سّيتنا  ع��دال��ة  �سبيل  يف 

القد�س ال�سريف«.

واأ�سار دودين خال كلمة له يف اجلل�سة الثانية 

من  ت��اري��خ  وال��ق��د���س  “الها�سميون  م��وؤمت��ر  م��ن 

الرعاية واحلماية” الذي نظمته جلنة فل�سطني 

ال��ن��ي��اب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���س��رك��ة ال���ت���اج ل���اإع���ام، 

اإىل  ال��ف��ن��ي، ام�����س اخلمي�س،  واالإن���ت���اج وال��ت��وزي��ع 

املحلّية  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  خطابات  اأن 

اأن القد�س  واالإقليمّية والدولّية، توؤّكد دوماً على 

العادلة  ق�سّيتنا  ه��ي  فل�سطني  واأّن  اأح��م��ر،  خ��ط 

العامل  اأو  املنطقة  لق�سايا  ح��ّل  وال  واجل��وه��رّي��ة 

دون اإيجاد احلّل العادل وال�سامل لها، وفق قرارات 

ال�سرعّية الدولّية والقانون الّدويل.

ولفت دودين اإىل التاأكيد امللكي امل�ستمرعلى اأّن 

واالنتهاكات  اال�ستفزازّية،  االإ�سرائيلية  املمار�سات 

لن  ال�سقيق،  الفل�سطيني  ال�سعب  ب��ح��ّق  امل��ت��ك��ررة 

تف�سي اإاّل اإىل مزيد من الت�سعيد والعنف، والدفع 

مل�سناه  “وهذا ما  والتوّتر؛  التاأزمي  باملنطقة نحو 

يف كثري من االأحداث واملواقف، واآخرها حماوالت 

التهجري غري القانوين الأهايل حّي ال�سيخ جّراح، 

وال���ع���دوان االإ���س��رائ��ي��ل��ي االأخ���ري على ق��ط��اع غ��ّزة، 

وما رافق ذلك من ت�سعيد وتاأزمي وانتهاك ملبادئ 

حقوق االإن�سان«.

ال�سيا�سّية  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ج��ه��ود  اإىل  لفت  كما 

وال��دب��ل��وم��ا���س��ّي��ة احل��ث��ي��ث��ة، مب���وج���ب ال��و���س��اي��ة 

االإ�سامّية  املقّد�سات  على  التاريخّية  الها�سمّية 

على  احل��ف��اظ  اأج���ل  م��ن  ال��ق��د���س،  وامل�سيحّية يف 

الو�سع التاريخي والقانوين القائم فيها.

ال��و���س��اي��ة  اأّن  واأك������د دودي������ن يف ه����ذا االإط�������ار 

الها�سمّية التاريخّية هي اأمانة وم�سوؤولّية، يوّظفها 

واقتدار  حنكة  بكّل  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة 

م���ن اأج����ل احل���ف���اظ ع��ل��ى امل��ق��ّد���س��ات االإ���س��ام��ّي��ة 

وامل�سيحّية يف القد�س ال�سريف، ووقف االنتهاكات 

ت�ستهدف عروبة  التي  االإ�سرائيلّية  واال�ستفزازات 

القد�س ومقّد�ساتها.

واأ�سار اإىل اأن احلكومات االأردنية املتعاقبة ظّلت 

على ذات املوقف الداعم لفل�سطني والقد�س، ومل 

والقومي؛  الوطني  الواجب  هذا  عن  يوماً  تتواَن 

ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  بحديث  م�ست�سهداً 

اخل�ساونة خال االأحداث االأخرية التي �سهدتها 

القد�س وغّزة والذي اأكد فيه اأّن االأردن �سيبقى على 

الفل�سطينّية  الق�سّية  واملدافع عن  ال�ّسند  ال��دوام 

االأق����رب  ه��ي  اململكة  واأّن  وامل��ق��د���س��ات،  وال��ق��د���س 

لفل�سطني واالأكرث �سعوراً بعدالة ق�سّيتها«.

و���س��دد وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون االإع���ام على اأن 

ب����اأّي ح���ّق م��ن ح��ق��وق ال�سعب  االأردن ل��ن ي��ف��ّرط 

الفل�سطيني ال�سقيق، واأن اململكة مل ولن ت�سمت 

االإ�سرائيلي يتحّمل  واأن االحتال  اأي مرحلة،  يف 

وزارة  دور  اإىل  الف��ت��اً  ج��رائ��م��ه،  جميع  م�سوؤولّية 

اخلارجّية و�سوؤون املغرتبني يف نقل املوقف االأردين 

كّل  اإىل  وال��ق��د���س  الفل�سطينية  للق�سية  ال��داع��م 

العامل، ويف جميع االأن�سطة واملوؤمترات واملنا�سبات 

التي ت�سارك فيها.

من جانبه، قال العني الدكتور حممد املومني 

االإعامي رم�سان  اأداره���ا  التي  خال اجلل�سة 

وخا�سة  التكنولوجيا  توظيف  اإن  ال��روا���س��دة، 

و�سائل التوا�سل االجتماعي خال اأحداث حي 

االإ�سرائيلي  القد�س، والعدوان  ال�سيخ جراح يف 

على غزة اأخ��رياً، �سّكل حتواًل ملمو�ساً يف نظرة 

العامل الغربي للق�سية الفل�سطينية، ودعمه هذا 

النوع من املقاومة ال�سيا�سية ال�سلمية ال�سعبية.

واأ�سار يف قراءته لنتائج حرب غزة االأخرية 

االأح�����داث  اأن  اإىل  ال��ق��د���س،  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���س��ه��ا 

ع��ودة  �ساهمت يف  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  واالن��ت��ه��اك��ات 

وح��رك��ة  الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  ب���ني  ال���وف���اق 

حما�س بعد �سنوات من القطيعة وذلك من اأجل 

التعاطف  اإىل  باالإ�سافة  القد�س،  ع��ن  ال��دف��اع 

داخ��ل  الفل�سطيني  ال�سعب  ق��ب��ل  م��ن  ال��ك��ب��ري 

اإ�سرائيل )فل�سطينيو الداخل( مع االأحداث يف 

القد�س وغ��زة، االأم��ر ال��ذي انعك�س على ال��راأي 

العام االإ�سرائيلي.

جوهر  �ستبقى  ال��ق��د���س  اأن  امل��وم��ن��ي  واأك����د 

واأن  وامل�سلمني،  العرب  لدى  املركزية  الق�سية 

وم�ستقبلها  وتاريخها  وبهويتها  بها  امل�سا�س 

يهدد بعواقب غري حممودة.

اأم��ني ع��ام اللجنة امللكية  ب���دوره، ا�ستعر�س 

ل�������س���وؤون ال���ق���د����س ع��ب��د اهلل ك��ن��ع��ان حم��ط��ات 

موؤكداً  والقد�س،  الها�سميني  لعاقة  تاريخية 

اأن الها�سميني ج�سدوا مواقف با�سلة وم�سرفة 

يف دفاعهم عن القد�س واحلفاظ على هويتها 

ومقد�ساتها االإ�سامية وامل�سيحية.

ورغ����م  ا����س���ت���ط���اع  االأردن  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

ع��ام دويل  راأي  ت�سكيل  بها  التي مر  التحديات 

ي�ستهدف  م�سروع  واأي  ال��ق��رن،  �سفقة  اف�سل 

وحقوق  الفل�سطينية  الق�سية  م��ن  التخل�س 

ال�سعب الفل�سطيني العادلة.

ودع����ا ك��ن��ع��ان اإىل ����س���رورة ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 

ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة م���ن اأج����ل ف�����س��ح ج��رائ��م 

ال�سعب  االإ�سرائيلي جتاه  وانتهاكات االحتال 

الفل�سطيني، الفتاً اإىل اأن اللجنة امللكية ل�سوؤون 

القد�س طالبت باإعادة تدري�س منهاج الق�سية 

الفل�سطينية يف املدار�س واجلامعات.

االنباط-عمان

اللواء  امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  تابع 

الركن يو�سف اأحمد احلنيطي، ام�س اخلمي�س، 

التعبوي  للتمرين  النهائية  املرحلة  جمريات 

امل��ن��ط��ق��ة  ن��ف��ذت��ه  ال������ذي  االأ�سود”  “عرين 
احلر�س  ل��واء  مب�ساركة  ال�سمالية،  الع�سكرية 

الع�سكرية  للمنطقة  ال��ت��اب��ع  االآيل/1  امل��ل��ك��ي 

الو�سطى، يف ميادين التدريب املخ�س�سة.

وا���س��ت��م��ع ال����ل����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي اإىل 

اإيجازين ع�سكريني قدمهما امل�ساعد للعمليات 

والتدريب، وقائد املنطقة الع�سكرية ال�سمالية، 

العملياتية  جم��ري��ات��ه  و���س��ري  ال��ت��م��ري��ن  ع���ن 

واللوج�ستية، والفر�سيات واالإجراءات املتخذة 

التحديات  م��ع  ي��ت��اءم  مب��ا  عليها،  بني  ال��ت��ي 

التي قد تواجهها بيئة العمليات اال�سرتاتيجية 

م�ستقباً.

وا�ستمل التمرين الذي ا�ستمر ملدة 3 اأ�سابيع 

دفاعية  معركة  تنفيذ  حت��اك��ي  فعاليات  على 

باجلاهزية  ب���داأت  ال�سنوف،  ملختلف  حمكمة 

القتالية للقوات امل�ساركة، واحل�سد يف منطقة 

امل���ع���رك���ة، وم����ن ث���م رم���اي���ات الأ���س��ل��ح��ة ال����ردع 

اال�سرتاتيجية راجمات ال�سواريخ على اأهداف 

الطائرات  م��ن  مبا�سر  باإ�سناد  القيمة  عالية 
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كما ت�سمن التمرين، على فعاليات حتاكي 

ت���اأث���ريات ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال����ذي ط���راأ 

هذا  وم��واك��ب��ة  العمليات،  وبيئة  طبيعية  على 

التطور من خال ا�ستخدام الطائرات امل�سرية، 

الت�سوي�س  وع��م��ل��ي��ات  ال�����س��ي��ران��ي��ة،  واحل����رب 

االإلكرتوين والعمليات النف�سية، ومبا ي�سمن 

الرية  اأبعادها  املعركة احلديثة �سمن  تنفيذ 

والبحرية واجلوية وال�سيرانية.

للمدفعية  رم����اي����ات  ال��ت��م��ري��ن،  وا���س��ت��م��ل 

تخللها  للدروع  امل�سادة  واالأ�سلحة  املتو�سطة، 

وامل�ساة  للدبابات  ورمايات  تدمريات هند�سية، 

االآلية باإ�سناد من الطائرات العامودية وعمليات 

من  ا�سرتاتيجية  مواقع  ال�ستهداف  م�سرتكة 

قبل القوات اخلا�سة ولواء التدخل ال�سريع.

وال���زوارق  البحرية  القوة  قيادة  نفذت  كما 

امللكية اإحدى فر�سيات مترين عرين االأ�سود، 

االإقليمية  املياه  عن  الدفاع  عمليات  مت�سمنة 

ل�سد اأي اخرتاق معادي، للحفاظ على حرية 

ال��ب��ح��ث واالإن���ق���اذ  امل���اح���ة، وال��ق��ي��ام بعمليات 

وال���دف���اع ال�����س��اط��ئ��ي، وم�����س��ك ن��ق��اط االإن�����زال، 

الازمة  وامل��ه��م��ات  االأ�سلحة  كافة  با�ستخدام 

التمرين  وي��ه��دف  امل�سوؤولية.  منطقة  �سمن 

والقتالية  العملياتية  اجل��اه��زي��ة  اختبار  اإىل 

على  وق��درت��ه��ا  امل�����س��ارك��ة،  الت�سكيات  ملرتبات 

ال���ق���رار خ��ال  التخطيط وال��ت��ن��ف��ي��ذ، و���س��ن��ع 

الظروف امل�سابهة يف العمليات التقليدية وغري 

التقليدية والواجبات املحتملة، وتطوير قدرة 

القادة وهيئة الركن ورفع كفاءتهم يف املجاالت 

التطور  وم��واك��ب��ة  واللوج�ستية،  العملياتية 

املعارك  طبيعة  على  ط��راأ  ال��ذي  التكنولوجي 

احلديثة، وزيادة التن�سيق بني خمتلف �سنوف 

القوات امل�سلحة.

وال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك�������ان امل�����س��رتك��ة 

امل�����س��ارك��ني يف ال��ت��م��ري��ن، ون��ق��ل ل��ه��م حت��ي��ات 

جالة القائد االأعلى، م�سيداً بامل�ستوى املتميز 

اأظهرها  التي  واالحرتافية،  العالية  والكفاءة 

امل�ساركون يف تنفيذ التمرين واملعنويات العالية 

التي يتمتعون بها.

وي���اأت���ي ال��ت��م��ري��ن ال����ذي ح�����س��ره ع���دد من 

اخلطط  �سمن  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط  كبار 

تنفذها  التي  ال�سنوية،  التدريبية  وال��رام��ج 

امل�سلحة االأردن���ي���ة-  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 

اجل���ي�������س ال���ع���رب���ي ل���رف���ع م�����س��ت��وى ال���ك���ف���اءة 

يف  ي�سهم  ومب���ا  منت�سبيها،  ل���دى  واجل��اه��زي��ة 

املتطلبات  لتلبية  وفاعليتها  ق��درت��ه��ا  ت��ع��زي��ز 

والتهديدات  ال�سعوبات  ومواجهة  العملياتية 

املحتملة.

االنباط-عمان

ب���ن احل�����س��ني  ع��ل��ي  االأم������ري  ���س��م��و  اأدى 

نائبا  اخلمي�س،  ام�س  الد�ستورية،  اليمني 

جلالة امللك بح�سور هيئة الوزارة.

  االنباط-برتا

الفايز  في�سل  االأع���ي���ان  جمل�س  رئي�س  دع���ا 

ع���رب���ي ميكن  اق���ت�������س���ادي  ت�����س��ك��ي��ل احت������اد  اإىل 

التحديات  مواجهة  خاله  من  العربية  لاأمة 

ال�سيا�سية واالقت�سادية التي تتعر�س لها جراء 

معاناتها اليوم من التدخات ب�سوؤونها من قبل 

االقت�سادية  االأو�ساع  عن  ناهيك  اإقليمية،  دول 

العربية  ال����دول  ع��دي��د  تعي�سها  ال��ت��ي  ال�سعبة 

وجود  مع  فيها  والبطالة  الفقر  ن�سب  وارت��ف��اع 

�سراعات �سيا�سية واهلية.

ويف ت�سريحات لقناة العربية “برنامج البعد 

االآخر” الذي اجرته االإعامية منتهى الرحمي 

حول م�سروع ال�سام اجلديد واالأو�ساع الراهنة يف 

املنطقة، قال الفايز اإنه ال ميكن اأن يكون هناك 

اأي حل لهذه التحديات اإال بالتكامل االقت�سادي 

توؤكد  التي  االأمثلة  بع�س  اإىل  م�سريا  العربي، 

هذه احلقيقة.

وا���س��اف ان���ه وب��ع��د احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الثانية 

�سيا�سية  خافات  وتعي�س  مدمرة  اأوروب���ا  كانت 

عميقة ب�سبب احلروب بني احللفاء “بريطانيا 

وفرن�سا والواليات املتحدة ورو�سيا” ودول املحور 

“اأملانيا واإيطاليا واليابان”، ولكنها بعد احلرب 
�سكلت احتادا اقت�ساديا جنحت من خاله تنحية 

خافاتها ال�سيا�سية، فاأ�سبح لها عملة موحدة، 

لدخول  ت�سعى  ال���دول  من  الكثري  اليوم  وباتت 

االقت�سادية  االأو���س��اع  م��ن  لا�ستفادة  االحت���اد 

املمتازة التي قدمها ملواطنيه.

واو�سح الفايز اأن اوروبا ا�سبحت قوة �سيا�سية 

واقت�سادية بعد اأن و�سعت خافاتها ال�سيا�سية 

جانبا وركزت على املو�سوع االقت�سادي، م�سريا 

اإىل انه حتى اللحظة ال توجد �سيا�سة خارجية 

واح���دة للدول االوروب��ي��ة، ورغ��م وج��ود مفو�س 

خ��اف��ات يف  بينها  زال  م��ا  اخل��ارج��ي��ة  لل�سيا�سة 

وجهات النظر حول العديد من ق�سايا ال�سيا�سة 

اخلارجية والداخلية، لكنها جتاوزت كل ذلك.

ولفت اإىل اأن ال�سني كانت مرتاجعة اقت�ساديا 

ومل يكن لها دور على ال�ساحة ال�سيا�سية الدولية، 

اأك���ر ق��وة اقت�سادية يف  ال��ي��وم تعد ث��اين  لكنها 

العامل، ولها دور �سيا�سي وا�سرتاتيجي كبري على 

ال�ساحة الدولية.

واأعرب عن امله باأن ت�ستطيع الدول العربية 

قوة  المتاكها  ميهد  اقت�سادي  احت���اد  تكوين 

املقومات  ظ��ل  يف  ال��ع��امل  م�ستوى  على  �سيا�سية 

التي متتلكها وتربطها بع�سها ببع�س من الدين 

بخاف  وال����رتاث،  والتقاليد  وال��ع��ادات  واللغة 

لكنها  �سيء  التي ال يجمعها  االأوروب��ي��ة  ال���دول 

املتقدمة  املرحلة  ه��ذه  اإىل  الو�سول  ا�ستطاعت 

من الوحدة والقوة االقت�سادية.

وفيما ان ك���ان م�����س��روع ال�����س��ام اجل��دي��د بني 

طبيعته  يف  ي��خ��ت��ل��ف  وال���ع���راق  وم�����س��ر  االأردن 

واه���داف���ه ع���ن جم��ل�����س ال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي، ق��ال 

اإن الظروف التي كانت متر بها املنطقة  الفايز 

عند ت�سكيل جمل�س التعاون العربي تختلف عن 

اليوم  العربي مي��ر  ال��راه��ن��ة، فالعامل  ال��ظ��روف 

مب��رح��ل��ة ي���واج���ه ف��ي��ه��ا حت���دي���ات مل ت��ك��ن وق��ت 

جمل�س التعاون العربي، ومل تكن هناك اأو�ساع 

�سيا�سية كالتي ن�ساهدها االآن يف الدول العربية، 

وكان اال�ستقرار ال�سيا�سي الن�سبي ي�سود يف تلك 

املرحلة.

اقت�سادية  ق��وة  ذات  امتنا  تكون  لكي   ، وتابع 

و�سيا�سية، علينا التوجه اليوم اإىل بناء التكامل 

االقت�سادي العربي، م�سريا اإىل انه يف هذا االطار 

وخال لقائي اأخريا بنائب رئي�س جمل�س النواب 

عربي  اقت�سادي  موؤمتر  بعقد  طالبت  العراقي 

موازي ملوؤمتر القمة العربية ال�سيا�سي، ي�سارك 

فيه ممثلون عن رجال االعمال وغرف ال�سناعة 

ت�سكيل  على  للعمل  اخلا�س  والقطاع  والتجارة 

واأن يبنى االحت��اد  اقت�سادي عربي،  ن��واة احت��اد 

الرملاين العربي ذلك، موؤكدا انه ال ميكن المتنا 

اإال  ال�ساحة الدولية  ان تكون قوة �سيا�سية على 

بالتكامل االقت�سادي.

ال�سام  م�سروع  كان  اإذا  فيما  �سوؤال  على  وردا 

وم�سر،  وال��ع��راق  االأردن  على  يقت�سر  اجل��دي��د 

او�سح الفايز اأن الباب مفتوح الأية دولة عربية 

ل��دخ��ول م�����س��روع ال�����س��ام اجل��دي��د، ق��ائ��ا “ملاذا 

اإىل  العربي  اخلليج  دول  يف  اإخ��وان��ن��ا  ين�سم  ال 

تكامل  ع��ن  فقط  نتكلم  فنحن  التحالف،  ه��ذا 

اقت�سادي ون�سع خافاتنا ال�سيا�سية جانبا«.

وت�ساءل ملاذا ال توجد اتفاقية جتارة حرة بني 

الدول العربية حتى هذه اللحظة، فاإذا اأردنا اأن 

دول��ة  اأي��ة  اإىل  االأردن��ي��ة  املنتوجات  مثا  ن�سدر 

عربية جتد قيودا كبرية على ذلك، لذلك يجب 

اقت�سادية متهد لقوة �سيا�سية على  بناء وح��دة 

امل�ستوى العاملي. 

 ويف رده على �سوؤال حول االأ�سا�س الذي قام 

االأردن  يتفق  م���اذا  وع��ل��ى  اجل��دي��د،  ال�سام  عليه 

وم�����س��ر وال���ع���راق اإذا ك���ان احل��دي��ث ع��ن تكامل 

اقت�سادي حيث الدولة الغنية يف هذا التكتل هي 

العراق وم�سر اإىل حد ما، وهذا امل�سروع ياأتي بعد 

“جمل�س  امل�ساريع يف الوطن العربي  اأن تعددت 

التعاون اخلليجي اإىل اجلامعة العربية، جمل�س 

التعاون العربي، واالآن ال�سام اجلديد، واحلديث 

والعاقات  اجلديد  االأو�سط  ال�سرق  عن  �سابقا 

االقت�سادية مع تركيا، لكن مل ينجح اأي م�سروع 

اإىل امل�ستوى الذي اأراده ال�سارع العربي اأو املواطن 

العربي.

وقال الفايز اإن م�سر دولة قوية باقت�سادها 

اال���س��رتات��ي��ج��ي يف  الب�سرية وم��وق��ع��ه��ا  وق��وت��ه��ا 

ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ك��م��رك��ز ث��ق��ل ع��رب��ي ال ميكن 

موقعه  ب��ح��ك��م  االأردن  اأن  ك��م��ا  ب���ه،  اال���س��ت��ه��ان��ة 

وال��دويل عوامل  االإقليمي  اجليو�سيا�سي ودوره 

امل�����س��روع، وميكن ان ي�ساعد يف  ق��وة لنجاح ه��ذا 

ال��دول  اقت�سادية بني ه��ذه  ن��واة لوحدة  تكوين 

واإقامة م�سروع ال�سام اجلديد الذي ال يوجد ما 

مينع من ان�سمام كافة االأ�سقاء اإليه.

الإجن��اح  احلقيقية  االإرادة  ت��ك��ون  “قد  وزاد 

امل�����س��اري��ع ال�����س��اب��ق��ة غ���ري م��ت��وف��رة اإ���س��اف��ة اإىل 

الظروف ال�سيا�سية املختلفة، لكن م�سروع ال�سام 

اأك��ي��د  وت�سميم  حقيقية  اإرادة  ه��ن��اك  اجل��دي��د 

لبنائه كقوة اقت�سادية«.

تكامل  بناء  ننجح يف  “ملاذا ال  قائا  وم�سى 

اقت�سادي عربي، ومل��اذا ن�ستثمر يف دول اأجنبية، 

األي�س من حق املواطن العربي اأن ي�سعر ويح�س 

اأن�����ه ج����زء م���ن ه����ذه االأم�������ة، ل���ذل���ك ادع�����و اإىل 

الت�ساركية االقت�سادية بني دولنا، يف اال�ستثمار 

وحرية التجارة بني ال��دول العربية، ما يتطلب 

اإرادة حقيقية الإجناح هذا التكامل االقت�سادي، 

فاإذا مل تكن هناك اإرادة لن تكون هناك نتيجة«.

وت�ساءل رئي�س جمل�س االأعيان يف هذا االإطار، 

ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  االآن  ال��ع��رب  دور  ح��ول 

ال�سيا�سية  خافاتنا  “لاأ�سف  وق��ال  الدولية؟ 

ت��وؤث��ر طبعا ع��ل��ى ح��ت��ى م��واق��ف��ن��ا جت���اه ال���دول، 

اإ�سرائيل لو كانت موحدة  فمثا مواقفنا جتاه 

ملا كانت اإ�سرائيل بهذه الرعونة، لاأ�سف مواقفنا 

مبعرثة خا�سة بعد الربيع العربي وما خلف من 

تبعات«.

وحول اإمكانية وجود �سام جديد بدون �سوريا، 

اأو�سح الفايز اأن هناك جهوداً تبذل االآن الإعادة 

ننطلق  ذل���ك  وب��ع��د  ال��ع��رب��ي،  للح�سن  ���س��وري��ا 

للم�سروع،  االن�سمام  عن  �سوريا  مع  باحلديث 

موؤكدا اأن كل دولة لها احلق باأن تقرر �سيا�ستها 

جتاه �سوريا لكن االأهم االآن هو عودة �سوريا اإىل 

جهود  وه��ن��اك  اأوىل،  خ��ط��وة  العربية  اجل��ام��ع��ة 

تبذل يف هذا االإطار«.

�سوريا لان�سمام  نقا�س مع  وج��ود  ووح���ول 

امل�ستوى  وع��ل��ى  االأردن  “اإن  ق��ال  التكتل،  ل��ه��ذا 

الوزاري كان هناك زيارات لوزير التجارة ال�سوري 

وبع�س ال���وزراء االآخ��ري��ن ل���اأردن اأخ���رياً، وكان 

هناك طبعاً مباحثات مثمرة يف مو�سوع ت�سدير 

الكهرباء ل�سوريا وق�سايا جتارية عديدة«.

لبنان  اإن  الفايز،  ق��ال  بلبنان،  يتعلق  وفيما 

ج��داً،  �سعب  اقت�سادي  و�سع  م��ن  ال��ي��وم  يعاين 

حكومة  ت�سكيل  ي�ستطيعوا  مل  اللحظة  وحتى 

ونتمنى لهم التوفيق.

من  ج���زءاً  �سوريا  كانت  اإن  رده  معر�س  ويف 

ال�سام اجلديد يف ظل وجود هذا املوقف الدويل 

حولها، بني الفايز اأن هناك مفاو�سات االآن بني 

اإ�سراف  وحت��ت  النظام  وب��ني  ال�سورية  املعار�سة 

االأمم املتحدة حول تعديل الد�ستور ال�سوري لكن 

التعامل  �سوريا يجب  االآن هناك و�سع قائم يف 

معه.

التكامل  مب��و���س��وع  املتعلق  ال�����س��وؤال  وح����ول 

االق��ت�����س��ادي م��ع ���س��وري��ا ال���ذي ه��و اأ���س��ا���س ه��ذا 

اإعمار  اإع���ادة  اإن مرحلة  امل�����س��روع اجل��دي��د، ق��ال 

ت�سري عملية  اتفاق دويل كيف  يوجد  �سوريا ال 

التجارة مع  اأو عملية  �سوريا  االإع��م��ار يف  اإع���ادة 

دولياً،  عليها  املفرو�سة  العقوبات  نتيجة  �سوريا 

م�سريا اإىل اأن �سوريا دولة جارة ومهمة لاأردن.

وح���ول ت��ق��اط��ع م�����س��روع ال�����س��ام اجل��دي��د مع 

اعتقد  “ال  الفايز  ق��ال  ال�سعودي،  نيوم  م�سروع 

مكملة  م�ساريع  اأنها  اأعتقد  تعار�ساً،  هناك  اأن 

ال�سعودية  ينفع  م�سروع  واأي  البع�س  لبع�سها 

وما  م�سر  ينفع  االأردن  ينفع  وم��ا  االأردن  ينفع 

ال  فنحن  ال�سعودية،  ينفع  وم�سر  االأردن  ينفع 

اأي م�����س��روع اق��ت�����س��ادي الأن���ه حتى  نتحدث ع��ن 

اقت�سادية  ف��ائ��دة  ف��ي��ه  ن��ي��وم  النه�سة  م�����س��روع 

منه،  ت�ستفيد  ان  مل�سر  ممكن  ك��ذل��ك  ل����اأردن، 

ي��خ��دم م�سلحة  م�����س��روع  اأي  م��ع  دائ��م��ا  فنحن 

وال����دول  وال���ع���راق  وم�����س��ر  واالأردن  ال�����س��ع��ودي��ة 

العربية، وبالتايل هذه امل�ساريع مكملة لبع�سها 

البع�س وال تتعار�س، ونحن وم�سر لنا عاقات 

تاريخية مميزة ثابتة را�سخة مع ال�سعودية.

ويف معر�س رده على �سوؤال حول روؤية 2030 

التي يتبناها ويل العهد ال�سعودي واحلديث عن 

�سرق اأو�سط خمتلف وعن اأوروبا جديدة اأو مثل 

هذا النوع من امل�ساريع ومى م�ساهمتها يف تعزيز 

فكرة حتويل منطقة ال�سرق االأو�سط اأو املنطقة 

العربية اإىل منطقة مهمة عامليا، قال الفايز، اإن 

“ما يقوم به �سمو االأمري حممد بن �سلمان هو 
مقدر، واإن �ساء اهلل �سيكون نواة لتكامل اقت�سادي 

عربي«.

واأ�ساف “اأنا اأعلم اأن �سمو االأمري حممد بن 

امل�ستقبل  يف  ال�سعودية  تكون  اأن  ي�سعى  �سلمان 

دولة ال تعتمد فقط على النفط، بل دولة تعتمد 

ن��واة  تكوين  تنجح يف  واأن  اأخ���رى،  على م�سادر 

الدائرة وفتح  اقت�سادي عربي وتو�سيع  لتكامل 

حوار مع اإخواننا يف دول اخلليج و�سمال اإفريقيا.

ويف �سوؤال حول حماوالت اإيرانية للتغلغل يف 

االأردن من خال الزيارات الدينية ال�سيعية؟ قال 

“اإيران تلعب دوراً �سلبياً جتاه االأمة  اإن  الفايز، 

من  كثري  يف  اإيرانية  تدخات  وهناك  العربية 

الدول، وهو امر ال ميكن ال�سكوت عنه، وعندما 

تلعب اإيران دورا اإيجابيا جتاه املنطقة العربية 

عندئذ �سنفكر يف مو�سوع ال�سياحة الدينية اإىل 

مناطق اجلنوب التي تعتر بالن�سبة لهم مهمة 

جدا.

واأكد اأن املوقف االأردين جتاه اإيران مرتبط 

اإيجابي  ب���دور  باملوقف االإي����راين، ف���اذا ق��ام��وا 

جتاه العامل العربي عندها لكل حادث حديث، 

ولكن ال ميكن اأن نتعامل نحن مع اإيران اإذا ما 

ا�ستمرت بالتدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول 

العربية باأي دولة عربية.

العراق،  االإي���راين يف  بالنفوذ  وفيما يتعلق 

مع  نتحدث  عندما  دائ��م��ا  “نحن  الفايز  ق��ال 

اأال  اأ���س��ا���س  ال��ع��راق��ي��ني نتحدث على  اإخ��وان��ن��ا 

توؤثر عاقتهم مع اإيران على اأي دولة عربية 

للعراق، وال نتحدث عن عاقاتهم مع  ج��ارة 

اإي��ران الأنه قرار �سيادي للعراق لكن اأال توؤثر 

العاقات  على  العراقية  االإيرانية  العاقات 

االأردن����ي����ة ال���ع���راق���ي���ة، واالأ����س���ق���اء يف ال���ع���راق 

هناك  يكون  اأن  ف��ا ميكن  ل��ذل��ك،  متفهمون 

بالتقارب  العراقي  القرار  على  اإي���راين  تاأثري 

مع االأردن.

ك��ان االأردن  ب��اأن  ويف رده على �سوؤال يتعلق 

مرتاحاً اأكرث مع االإدارة االأمريكية اجلديدة، 

قال “ ال�سك اأن االأردن ي�سعر االآن باالرتياح مع 

االإدارة االأمريكية اجلديدة، خا�سة بعد جتاوز 

�سيا�سات ترمب جتاه ال�سرق االأو�سط الذي كان 

داعماً رئي�سياً لنتنياهو، اأوالً نقل ال�سفارة من 

تل اأبيب اإىل القد�س، و�سم اجلوالن واأرا�سي 

االإج����راءات  تلك  الإ���س��رائ��ي��ل،  الغربية  ال�سفة 

ارت��ب��اط��ن��ا مع  الأن  االأردن  ت����وؤرق  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

الق�سية الفل�سطينية ارتباط تاريخياً ال ميكن 

اأن ينف�سل، وكان جالة امللك وا�سحا و�سريحا 

برف�س هذه االإجراءات واأعلن الاءات الثاثة 

ال للتوطني وال للوطن البديل، والقد�س خط 

اأحمر، والو�ساية الها�سمية خط اأحمر.
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  االنباط-عمان

الركن  اللواء  العام  الأم��ن  مدير  التقى 

ام�س  املديرية،  مبنى  يف  احلوامتة،  ح�سني 

اخل��م��ي�����س، رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم����ن����اء امل��رك��ز 

ارحيل  الدكتور  الإن�����س��ان  حلقوق  الوطني 

الغرايبة واأع�ساء املجل�س.

واأك�����د ال���ل���واء ال���رك���ن احل���وامت���ة خ��ال 

وفق  تعمل  العام  الأم��ن  مديرية  اأن  اللقاء 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ة حم����ددة ب��ن��ي��ت ع��ل��ى م��ب��ادئ 

اأو  ال���ق���ان���ون دون مت��ي��ي��ز  و����س���ي���ادة  ال���ع���دل 

حم����اب����اة، ويف اإط������ار م���ن اح������رام ح��ق��وق 

الإن�سان.

اأن »ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امللك  و���س��دد ع��ل��ى 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات 

امل�سلحة الوا�سحة واحلازمة يف كل ما يتعلق 

الإن�سان هي  بحماية احلقوق و�سون كرامة 

ت��ق��دمي اخل��دم��ة  ون��ه��ج��ن��ا يف  ن��را���س عملنا 

الأمنية الف�سلى«.

ولفت مدير الأمن العام اإىل اأن »موقفنا 

الإن�����س��ان  ح��ق��وق  ال��ت��ع��دي على  م��ن ق�سايا 

وا����س���ح ل ل��ب�����س ف��ي��ه م���ن خ���ال ال��ت��ع��ام��ل 

قلتها«،  رغم  ال�سكاوى  مع  والعادل  احل��ازم 

م��ع��رب��اً ع���ن اع����ت����زازه مب��ن��ظ��وم��ة ال��ق�����س��اء 

القادرة  العام  الأم��ن  مديرية  يف  ال�سرطي 

على الف�سل يف كافة الق�سايا الواردة اإليها 

با�ستقالية، وفقاً ل�سوابط القانون.

ووج�����ه ال����ل����واء ال���رك���ن احل����وامت����ة اإىل 

ا����س���ت���م���رار اإع����ط����اء الأول�����وي�����ة امل��ط��ل��ق��ة يف 

���س��ك��اوى تتعلق  ب���اأي���ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق وال��ف�����س��ل 

او ق�سايا  الإن�����س��ان  ب��ال��ت��ع��دي ع��ل��ى ح��ق��وق 

ال�������س���رب وال���ت���ع���ذي���ب الأول������ي������ة وات����خ����اذ 

العقوبات املن�سو�س عليها بالقانون بنزاهة 

وحيادية.

الأم����ن  اأن م���دي���ري���ة  وب����ني احل����وامت����ة، 

لتطوير  خططها  تنفيذ  يف  ما�سية  ال��ع��ام 

التي  والإن�سانية  الأمنية  واخلدمات  اأدائها 

تقدمها يف خمتلف الوحدات والت�سكيات، 

يف اإط�����ار م���ن امل��ه��ن��ي��ة وال���ع���دال���ة واح����رام 

حقوق الإن�سان.

ول��ف��ت ال��ل��واء ال��رك��ن احل��وامت��ة اإىل اأن 

املديرية تويل جل اهتمامها للحفاظ على 

احلقوق واحلريات العامة، مع اإياء مراكز 

ال�ساح والتاأهيل جل الهتمام وتطويرها 

واإع������ادة ال��ن��ظ��ر يف ال���رام���ج ال���س��اح��ي��ة 

القائمة، وتوفري الأماكن املائمة للنزلء، 

خا�سة يف ظل النجاح الذي حققته الإدارة 

يف ه���ذا امل���ج���ال، ���س��ع��ي��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د يف 

امل�ستقبل القريب.

واأ�سار اإىل اأن »التعاون والتوا�سل املبا�سر 

اأم���ن���اء املجل�س  اأ���س��ح��اب اخل����رة م���ن  م���ع 

الوطني حلقوق الإن�سان ي�سب يف امل�سلحة 

ال���وط���ن���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا وي�������س���اع���دن���ا يف ع��م��ل��ن��ا 

ويك�سبنا املزيد من اخلرات ويوؤ�سر لنا يف 

بع�س الأحيان على بع�س مواطن ال�سعف 

مل��ع��اجل��ت��ه��ا وت���اف���ي���ه���ا وات����خ����اذ الج������راء 

قدمه  لإيجاز  احل�سور  وا�ستمع  املنا�سب«. 

الأقاليم  لأم��ن  العام  الأم��ن  مدير  م�ساعد 

ال��ع��م��ي��د اأمي������ن ال���ع���واي�������س���ة، ب����ني خ��ال��ه 

حم����اور ال���س��رات��ي��ج��ي��ة الأم��ن��ي��ة مل��دي��ري��ة 

الأم�����ن ال���ع���ام، وع���ر����س م���ن خ��ال��ه لأه���م 

ال��واج��ب��ات ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا م��دي��ري��ة الأم���ن 

العام، مت�سمنا اأف�سل املمار�سات والتجارب 

امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف جم���ال ح��ق��وق الإن�����س��ان يف 

ال��ع��ام. م��ن جهته،  خمتلف وح���دات الأم���ن 

اأ�ساد الغرايبة بالتعاون القائم بني املجل�س 

وم��دي��ري��ة الأم���ن ال��ع��ام واله��ت��م��ام املبا�سر 

املجل�س  ير�سله  م��ا  بكل  اجل��ه��از  ق��ي��ادة  م��ن 

من ا�ستف�سارات و�سكاوى وهو ما يدل على 

اله��ت��م��ام الكبري يف ه��ذا اجل��ان��ب امل��ه��م يف 

لديهم.  اأولوية  واإعطائه  الأمنية  العملية 

املجل�س  ب��ني  التن�سيق  م�ستوى  اإىل  واأ���س��ار 

وم��دي��ري��ة الأم���ن ال��ع��ام، وال���ذي ي��اأت��ي من 

ماحظات  لأية  املبا�سرة  ال�ستجابة  خال 

انهاء  حل��ني  ومتابعتها  ت��رده��م  �سكاوى  او 

نتائج  على  املجل�س  واط��اع  فيها  التحقيق 

يوؤ�سر  ما  وه��و  ب��اأول  اوًل  فيها  التحقيقات 

التقدم  درج���ات  اإىل  امل��دي��ري��ة  و���س��ول  على 

خال  م��ن  جليا  يظهر  وال���ذي  واحل��رف��ي��ة 

الإن�سان  حقوق  معايري  بتطبيق  الهتمام 

وال�سعي للحفاظ عليها وعدم التهاون باأية 

ماحظات ترد حيالها.

حلقوق  الوطني  املجل�س  اأع�����س��اء  وق��دم 

فيما  وماحظاتهم  طروحاتهم  الإن�����س��ان 

يتعلق باأداء مديرية الأمن العام بوحداتها 

تبذل  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  م�سيدين  املختلفة، 

واحلر�س على تطبيق القانون واإنفاذه دون 

معايري  وتطبيق  الإن�ساين  اجلانب  اإغفال 

حقوق الن�سان.

املجل�س  واأع�ساء  رئي�س  بني  نقا�س  ودار 

ومدير الأمن العام حول عدد من املوا�سيع 

ال��ع��اق��ة  وذات  امل�������س���رك  اله���ت���م���ام  ذات 

لتطويرها  ال�سبل  واأف�سل  الإن�سان  بحقوق 

جرى  حيث  ال��واق��ع،  اأر����س  على  وتنفيذها 

التفاق على ت�سكيل جلنة م�سركة ملناق�سة 

ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ق��وق الإن�������س���ان وت��ن��ف��ي��ذ 

التو�سيات املتعلقة بها.

مدير األمن العام يلتقي رئيس وأعضاء المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان

االنباط-برتا

اخلا�س  القطاع  ���س��ادرات  قيمة  بلغت   

القطري اىل الأردن خال الن�سف الأول 

ري��ال  80 مليون  نحو  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن 

)22 مليون دولر(.

ووف���ق���ا لإح���������س����اءات ح���دي���ث���ة ����س���ادرة 

ع���ن غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة ق��ط��ر ام�����س 

اخل���م���ي�������س، ���س��ج��ل��ت ������س�����ادرات ال���ق���ط���اع 

 6 ال���  خ��ال  الأردن  اإىل  القطري  اخلا�س 

17.6 باملئة،  اأ�سهر املا�سية، ارتفاعا بن�سبة 

مقارنة بالفرة املماثلة من العام املا�سي، 

 65 ال�����س��ادرات  قيمة  خالها  بلغت  ال��ت��ي 

مليون ريال )17.8 مليون دولر(

جت���اوز   ،2020 امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  وخ����ال 

اخلا�س  القطاع  ���س��ادرات  قيمة  اإج��م��ايل 

131 مليون ريال  ال�  ، الأردن  اإىل  القطري 

قطري )36 مليون دولر(، وفقا ل�سهادات 

ال�سادرة عن غرفة جتارة و�سناعة  املن�ساأ 

قطر.

ي����ق����ول ن����ائ����ب رئ���ي�������س غ����رف����ة جت�����ارة 

الكواري،  طوار  بن  حممد  قطر  و�سناعة 

ي��رت��ب��ط  ال���ق���ط���ري  ال���ق���ط���اع اخل���ا����س  اإن 

واأن  الردين،  ب��ن��ظ��ريه  وث��ي��ق��ة  ب��ع��اق��ة 

غرفة جتارة و�سناعة قطر تويل التجارة 

ل��ت�����س��ج��ي��ع  ك���ب���ريا،  اه��ت��م��ام��ا  الأردن  م���ع 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ال��ق��ط��ري ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 

ل��ك��ا  الأردن  م����ع  ال���ت���ج���اري���ة  امل�����ب�����ادلت 

تطوير  م�سلحة  يف  ي�سب  مبا  الجتاهني 

بني  وال�ستثمارية  القت�سادية  العاقات 

الأنباء  لوكالة  الكواري  واأ�سار  اجلانبني. 

اخلا�س  القطاع  اأن  اإىل  )ب��را(،  الأردنية 

م��ن  الأردين  ال�������س���وق  ي��ع��ت��ر  ال���ق���ط���ري 

على  املهمة  والوجهات  الرئي�سية  الأ�سواق 

من  و�سادراته  ملنتجاته  املنطقة  م�ستوى 

ال�سلع. خمتلف 

ال���ق���ط���ري���ة  ال���������س����رك����ات  ان  وا������س�����اف 

يتطلعون  ق��ط��ر،  يف  الأع���م���ال  واأ���س��ح��اب 

ب��ت��ج��ارت��ه��م مع  ال��ن��ه��و���س  ب��ا���س��ت��م��رار اإىل 

الأردن، والرتقاء بها اإىل اأعلى امل�ستويات 

ومب�����ا ي����ع����ود ب���امل���ن���ف���ع���ة ع���ل���ى اق���ت�������س���ادي 

التعاون  حجم  وعلى  ال�سقيقني  البلدين 

بني القطاع اخلا�س القطري والأردين.

اخل���ا����س  ال����ق����ط����اع  اأن  ع���ل���ى  و������س�����دد 

ب��غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة  ال��ق��ط��ري مم��ث��ا 

قطر، ي�سعى لرفع �سقف التجارة الثنائية 

اإمكانيات  واأن هناك  البلدين، خا�سة  بني 

البلدين  ب��ني  ت�ستثمر  مل  ك��ب��رية  متاحة 

دون  امل��ب��ادلت  معدل  ان  اىل  م�سريا  بعد، 

املطلوبة. امل�ستويات 

ال��ع��م��ل وال���ت���ع���اون  ت��ك��ث��ي��ف  ودع�����ا اىل 

امل�����س��رك ب��ني ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف قطر 

الثنائية  ال��ت��ج��ارة  حجم  ل��زي��ادة  والأردن 

والرتقاء بها اإىل حدود الطموحات.

وت��ت��واج��د ال�����س��ل��ع وامل��ن��ت��ج��ات الأردن��ي��ة 

ال��غ��ذائ��ي��ة وال���س��ت��ه��اك��ي��ة منها  وخ��ا���س��ة 

يقبل  حيث  القطرية،  ال�سوق  يف  بكثافة 

امل�ستهلكني  ���س��رائ��ح  جميع  ���س��رائ��ه��ا  ع��ل��ى 

ال����ق����ط����ري����ني وامل����ق����ي����م����ني م�����ن خم��ت��ل��ف 

اجلن�سيات.

وحت���ر����س ال��ع��دي��د م���ن م��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع 

كانت  �سواء  القطري  ال�سوق  يف  بالتجزئة 

م��راك��ز ت�����س��وق ك���رى اأو م��ت��اج��ر وحم��ال 

منت�سرة  �سغرية  بقالت  حتى  اأو  جتارية 

امل��ت��ف��رق��ة يف قطر،  وامل��ن��اط��ق  الأح���ي���اء  يف 

ع��ل��ى ع��ر���س ال�����س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة امل�����س��ت��وردة 

ب�سكل خا�س من الأردن.

اإىل  القطري  اخلا�س  القطاع  وي�سدر 

ك��امل��واد  ع��دي��دة،  وم��ن��ت��ج��ات  �سلعا  الأردن 

ال��ك��ي��م��اوي��ة وزي�����وت امل���ح���رك���ات وال���ب���ويل 

ال�سلوفنيك  والبوليمرات وحم�س  اإثيلني 

واأ�ساك حديد وق�سبان احلديد واأكيا�س 

واملذيبات  الأملونيوم  وقوالب  البا�ستيك 

الهيليوم. وغاز 

وب���ل���غ ح���ج���م ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ب��ني 

امل��ا���س��ي نحو  ال��ع��ام  الأردن وق��ط��ر خ��ال 

مليون   182( ق��ط��ري  ري����ال  م��ل��ي��ون   660

 220( ري���ال  م��ل��ي��ون   802 م��ق��اب��ل  دولر(، 

مليون دولر( يف عام 2019.

وي�����زي�����د ع������دد ال���������س����رك����ات الأردن�����ي�����ة 

ال��ق��ط��ري��ة امل�����س��رك��ة ال��ع��ام��ل��ة ح��ال��ي��ا يف 

يعمل  �سركة،   1100 عن  القطري  ال�سوق 

اأبرزها التجارة  جلها يف قطاعات متنوعة 

وامل������ق������اولت والإن�����������س�����اءات وال��ت�����س��م��ي��م 

امل��وؤمت��رات،  وتنظيم  وال�سيانة  ال��داخ��ل��ي 

والتعليم  واخلدمات  العقارية  والو�ساطة 

وال���ن���ج���ارة وامل��ط��اب��خ اجل���اه���زة وغ��ريه��ا، 

بح�سب غرفة جتارة و�سناعة قطر.

القطاع الخاص القطري يعزز تجارته مع األردن

االنباط-عمان

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

امتحان  يف  م�����س��رًك��ا   18 ح��رم��ان  ع��ن 

����س���ه���ادة ال���درا����س���ة ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة، 

امتحانيتني  ل��دورت��ني  اخلمي�س،  ام�س 

متتاليتني.

وب������ني ال����ن����اط����ق الإع������ام������ي ب��ا���س��م 

اأن��ه  امل�ساعفة،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال����وزارة، 

ال��ع��دد الإج��م��ايل  ال��ق��رار يرتفع  وب��ه��ذا 

ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن ج���رى ح��رم��ان��ه��م اإىل 

272 م�سرًكا، ب�سبب ا�ستخدام الهاتف 
المتحان يف خمتلف  �سري  اأثناء  النقال 

مديريات الربية والتعليم يف اململكة.

اأن����ه ج����رى ���س��ب��ط ه��ذه  واأ�����س����ار اإىل 

الأج��ه��زة من خ��ال تطبيق الإج���راءات 

لعقد المتحانات. املتبعة 

اليوم  العامة  الثانوية  طاب  واأنهى 

ام��ت��ح��ان��ات��ه��م ال���ت���ي ب������داأت يف ال���راب���ع 

والع�سرين من حزيران املا�سي. 

  االنباط-عمان

اأعرب رئي�س جمل�س النواب املحامي 

هاتفي  ات�سال  يف  ال��ع��ودات،  املنعم  عبد 

م���ع رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب ال��ع��راق��ي 

احل��ارة  تعازيه  عن  احللبو�سي،  حممد 

اندلع  الذي  املاأ�ساوي  ب�سحايا احلريق 

التعليمي  احل�سني  الإمام  م�ست�سفى  يف 

مب��دي��ن��ة ال��ن��ا���س��ري��ة، يف حم��اف��ظ��ة ذي 

م��ن  ال���ع�������س���رات  ب���ح���ي���اة  واأودى  ق������ار، 

ال�����س��ح��اي��ا الأب���ري���اء وت�����س��ب��ب ب��اإ���س��اب��ة 

اآخرين.

واأك�������د ال�����ع�����ودات ت�����س��ام��ن جم��ل�����س 

مقدماً  العراق،  يف  الأ�سقاء  مع  النواب 

ال��ت��ع��زي��ة لأ����س���ر ال�����س��ح��اي��ا وامل�����س��اب��ني 

من  مت�سرعاً  الأليمة،  الفاجعة  بهذه 

ال�����س��ح��اي��ا  ي��ت��غ��م��د  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي 

بوا�سع رحمته، واأن ميّن على امل�سابني 

العراق  يحفظ  واأن  العاجل،  بال�سفاء 

و�سعبه العزيز من كل مكروه.

االنباط-عمان

الجتماعية،  التنمية  وزارة  عقدت 

ام���������س اخل���م���ي�������س، اج���ت���م���اع���ا ل��ب��ح��ث 

ال��رق��م��ي،  الق���ت�������س���اد  وزارة  م���ق���رح 

ن����اف����ذة مت��وي��ل��ي��ة  او  م��ن�����س��ة  ان�������س���اء 

املقدمة  الطلبات  ل�ستقبال  م��وح��دة، 

م����ن امل����واط����ن����ني ورب���ط���ه���ا ب���اجل���ه���ات 

الق���را����س���ي���ة احل��ك��وم��ي��ة، ل��درا���س��ت��ه��ا 

ورب��ط��ه��ا  وت�����س��ري��ع��ات��ه��ا  انظمتها  وف���ق 

م����ع ال�����س��ج��ل ال���وط���ن���ي امل����وح����د، مل��ن��ع 

ر�سمية  جهة  وا�ستحداث  الزدواج��ي��ة 

عليها. ت�سرف 

وزارة  ع��ام  ام��ني  الج��ت��م��اع  وح�سر 

ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ال��دك��ت��ور ب��رق 

ال�������س���م���ور ، وم����دي����ر ع������ام ����س���ن���دوق 

ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت�������س���غ���ي���ل، وم����دي����ر ع���ام 

موؤ�س�سة  ع��ام  ومدير  ال��زك��اة،  �سندوق 

ومندوب  بالوكالة،  الزراعي  القرا�س 

املوؤ�س�سة الردنية لتطويرامل�ساريع  عن 

وزارة  ع����ن  وم����ن����دوب  الق���ت�������س���ادي���ة، 

القت�ساد الرقمي والريادة .

وق�����ال ب���ي���ان ع����ن ال��������وزارة ام�������س ، 

وزارة  م��ق��رح  ب��ح��ث��وا  امل��ج��ت��م��ع��ني  ان 

القت�ساد الرقمي والريادة، وا�ستجابة 

بت�سكيل  الجتماعية،  التنمية  وزارة 

تو�سياتها  رف���ع  اىل  ل��ي�����س��ار  ال��ل��ج��ن��ة 

واخل��دم��ات  التحتية  البنى  جلنة  اىل 

وال���������س����وؤون الج���ت���م���اع���ي���ة يف رئ��ا���س��ة 

الوزراء.

يف  امل�سروع  م�سودة  مقرح  ويكمن 

بناء نافذة او من�سة متويلية وتطوير 

النافذة  عر  الطلبات  تقدمي  �سا�سات 

وفرز  توزيع  اليات  تطوير  اىل  ا�سافة 

الطلبات.

ال�سجل  ال��ن��اف��ذة م��ع  رب���ط  و���س��ي��ت��م 

امل�ستخدمة  والنظمة  املوحد  الوطني 

م�����ن ق���ب���ل امل����وؤ�����س���������س����ات ال���ت���م���وي���ل���ي���ة 

احلكومية.

واو����س���ح���ت م�������س���ودة امل�������س���روع ان���ه 

التحتية  والبنى  النظمة  تقييم  �سيتم 

يف امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة 

وجاهزيتها وتقدمي امل�ساعدة من قبل 

وزارة القت�ساد الرقمي والريادة بهذا 

اخل�سو�س.

ك���م���ا ���س��ي��ت��م الت����ف����اق ع���ل���ى من����اذج 

املقدمة  الطلبات  مع  التعامل  واليات 

م��ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ني وحت��دي��د م��راع��اة 

الطلبات  يف  توفرها  ال��ازم  ال�سروط 

التمويل. للح�سول على 

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة، ام�س اخلمي�س، 

اإ���س��اب��ة  و661  وف���ي���ات   8 ت�����س��ج��ي��ل  ع���ن 

يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة 

اإىل  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لريتفع  اململكة، 

9872 وفاة و759686 اإ�سابة.

عن  ال�سادر  الإعامي  املوجز  واأ�سار 

احل���الت  ع���دد  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ة  وزارة 

بينما   ،7749 اإىل  و�سل  حالّيا  الن�سطة 

ب��ل��غ ع���دد احل����الت ال��ت��ي اأدخ���ل���ت ام�����س 

بلغ  حني  يف  حالة،   53 امل�ست�سفيات  اإىل 

امل�ست�سفيات  غ��ادرت  التي  احل��الت  عدد 

46 ح���ال���ة، ك��م��ا ب��ل��غ ال���ع���دد الإج���م���ايل 

يف  العاج  تتلقى  التي  املوؤّكدة  للحالت 

497 حالة. امل�ست�سفيات 

اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  اأن ن�سبة  امل��وج��ز  وب��ني 

باملئة،   7 بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  العزل 

العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما 

ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة،   20 احل��ث��ي��ث��ة 

يف  ال�سطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغال 

الإقليم ذاته 9 باملئة.

اأ�سّرة العزل  اإ�سغال  اأن ن�سبة  واأ�ساف 

15 ب��امل��ئ��ة، يف  يف اإق��ل��ي��م ال��و���س��ط ب��ل��غ��ت 

العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  حني و�سلت 

باملئة،   22 اإىل  ذات��ه  الإقليم  يف  احلثيثة 

بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س 

7 باملئة. ال�سطناعي 

يف  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  وبلغت 

اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   6 اجلنوب  اإقليم 

فيما  ب��امل��ئ��ة،   9 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 يف الإقليم ذاته 9 باملئة.

458 حالة  ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار 

حلالت  الإجمايل  العدد  لي�سل  �سفاء، 

ال�سفاء املتوقعة بعد انتهاء فرة العزل 

14 يوماً اإىل 742065 حالة.

 22419 اإج������راء  اإىل  امل���وج���ز  واأ�����س����ار 

ف���ح�������س���اً، ل��ي�����س��ب��ح ال����ع����دد الإج����م����ايل 

ل��ل��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب��دء 

فح�ساً،   8174329 الآن  وح��ت��ى  ال��وب��اء 

ال���ف���ح���و����س���ات  ن�������س���ب���ة  اأن  اإىل  لف����ت����اً 

 2.95 نحو  اإىل  و�سلت  ام�س  الإيجابّية 

باملئة.

  االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى م���دي���ر ع����ام دائ�����رة ال�����س��وؤون 

خرفان،  رفيق  املهند�س  الفل�سطينية، 

خدمات  جل��ان  روؤ���س��اء  اخلمي�س،  ام�����س 

امل���خ���ي���م���ات ب��ح�����س��ور م���دي���ر م��دي��ري��ة 

اأ�سامة علقم. خدمات املخيمات 

وث��م��ن خ��رف��ان خ���ال ال��ل��ق��اء جهود 

روؤ�ساء اللجان الدوؤوبة يف خدمة اأهايل 

املخيمات وتقدمي الحتياجات الازمة 

لهم.

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  دور  ثمن  كما 

الثاين، يف دعم الاجئني الفل�سطينيني 

الق�سية  واع��ت��ب��ار  امل���ج���الت  ج��م��ي��ع  يف 

الفل�سطينية ق�سية الأردن الأوىل.

جملة  ب��ح��ث  ال���ل���ق���اء  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ال��ت��ي تتعلق  ال��ق�����س��اي��ا وامل��وا���س��ي��ع  م��ن 

وال��ت��اأك��د  تنظيمها،  واأم����ور  ب��امل��خ��ي��م��ات 

ع���ل���ى ا����س���ت���م���راري���ة ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

الازمة لأهايل املخيمات.

التربية: حرمان 272 مشتركًا في 
امتحانات الثانوية العامة

رئيس مجلس النواب يعزي
 نظيره العراقي بضحايا حريق 

مستشفى الناصرية

التنمية: دراسة انشاء منصة
 او نافذة تمويلية موحدة للجهات 

االقراضية الحكومية

تسجيل 8 وفيات و661 إصابة
 بـ »كورونا« 

مدير عام الشؤون الفلسطينية يلتقي 
رؤساء لجان خدمات المخيمات

االنباط-عمان

اف���ت���ت���ح رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����ن�����واب امل���ح���ام���ي 

ع��ب��د امل��ن��ع��م ال���ع���ودات ام�����س اخل��م��ي�����س، م��وؤمت��ر 

»ال��ه��ا���س��م��ي��ون وال���ق���د����س ت���اري���خ م���ن ال��رع��اي��ة 

واحل����م����اي����ة«، ال������ذي ن��ظ��م��ت��ه جل���ن���ة ف��ل�����س��ط��ني 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة ال��ت��اج ل��اإع��ام 

والإنتاج والتوزيع الفني.

ال���ع���ودات خ���ال الف��ت��ت��اح، ان القد�س  وق���ال 

ب�سكل  الفل�سطينية  وال��ق�����س��ي��ة  خ��ا���س  ب�����س��ك��ل 

ع���ام ك��ان��ت وم���ا ت���زال م��ك��ون��ا ث��اب��ت��ا م��ن مكونات 

ال�سرعية  عنا�سر  من  وعن�سرا  الردنية  الدولة 

هذه  ميثل  النواب  جمل�س  ان  موؤكدا  الها�سمية، 

الوطنية  من  يتجزاأ  ل  ج��زءا  باعتبارها  القيمة 

الأردن����ي����ة وامل����ب����ادئ ال���ت���ي ق����ام ع��ل��ي��ه��ا امل�����س��روع 

ال��ن��ه�����س��وي ال���ع���رب���ي. وا���س��ت��ع��ر���س ال��ت��ح��رك��ات 

والإ���س��ام��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��اح��ات  ع��ل��ى  النيابية 

بالواجبات  التذكري  ا�ستهدفت  التي  وال��دول��ي��ة، 

ومنظماتها  ال��دول��ي��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

ومنح  التاريخية  املظلمة  ه��ذه  لإن��ه��اء  المم��ي��ة، 

منها  امل�����س��روع��ة،  ح��ق��وق��ه  الفل�سطيني  ال�سعب 

اق���ام���ة دول���ت���ه امل�����س��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى ال�����راب ال��وط��ن��ي 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وع��ا���س��م��ت��ه��ا ال��ق��د���س ال�����س��ري��ف. 

وا�سار اىل ان الردن يف حالة ا�ستباك يومي مع 

وحمايتها  ب��امل��ق��د���س��ات  املتعلقة  التفا�سيل  ادق 

و���س��ون��ه��ا م��ن امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف��ه��ا، وان 

جالة امللك حتمل اعباء املوقف الثابت الراف�س 

لقرار الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترمب، 

ونقل  لإ���س��رائ��ي��ل  عا�سمة  ب��ال��ق��د���س  الع����راف 

ال�سفارة الأمريكية اليها، وحتديد موقف الردن 

ال���وا����س���ح وال�������س���ارم )ل ل��ل��ت��وط��ني، ل ل��ل��وط��ن 

البديل والقد�س خط احمر(.

من جهته، بني رئي�س جلنة فل�سطني النيابية 

مدار  على  عملت  اللجنة  ان  الظهراوي،  حممد 

ال�سهور املا�سية على ك�سف كل جرائم الحتال 

القد�س  اح��ي��اء  ال�سيخ ج���راح و���س��ل��وان وب��اق��ي  يف 

الفل�سطيني،  ال�سعب  ل�سمود  دع��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة، 

رئي�سية  كق�سية  الق�سية  اىل  ننظر  اننا  موؤكدا 

تبقى  ان  م���ن  ب���د  وامل�����س��ل��م��ني ول  ال���ع���رب  ل��ك��ل 

دائما حا�سرة يف الوجدان ويف كل زمان ومكان. 

وا�سار اىل ان الو�ساية الها�سمية على املقد�سات 

ال�سامية وامل�سيحية هي ال�سمانة الوحيدة مع 

�سمود �سعبنا الفل�سطيني، للحفاظ على عروبة 

الكيان  حم���اولت  ك��ل  م��ن  وحمايتها  امل��ق��د���س��ات 

والدميوغرايف  اجلغرايف  الواقع  لتغيري  املحتل 

للمدينة املقد�سة.

ب�������دوره، اك����د ن���ائ���ب م���دي���ر اأوق�������اف ال��ق��د���س 

بالقد�س  م��ا يجري  ان  ب��ك��ريات،  ناجح  ال��دك��ت��ور 

ب��ك��ل م��ك��ون��ات��ه ي�����س��ك��ل حت��دي��ا ك���ب���ريا، مو�سحا 

اأب��ع��اد،  ث��اث��ة  لها  الح��ت��ال  �سلطة  �سيا�سة  اأن 

املحتل وجود  ان�ساين حيث يرف�س  الول مكون 

�سلطة  ت��ق��وم  ب��ح��ي��ث  ع��رب��ي،  فل�سطيني  ان�����س��ان 

مترير  من  لتتمكن  التهجري  بعملية  الحتال 

خمططاتها، والبعد الثاين هو املكون العمراين 

وطم�س  تهويدي  م�سهد  خلق  اىل  يهدف  ال��ذي 

ل  املحتل  اأن  هو  الثالث  والبعد  العربي،  امل�سهد 

يريد وجود جمتمع مقد�سي قائم و متما�سك.

كل  ي��ق��دم��ون  الها�سميني  ان  ب��ك��ريات  وق���ال 

التعليم  الدعم يف جم��ال  ان يقدم من  ما ميكن 

عبداهلل  امللك  جالة  م��ن  بتوجيهات  والع��م��ار 

ل���اأردن على مواقفه  �سكره  ع��ن  ال��ث��اين، معربا 

جتاه الق�سية الفل�سطينية والقد�س ال�سريف.

م���ن ج���ان���ب���ه، ل��ف��ت ع�����س��و ال��ه��ي��ئ��ة الداري������ة 

قاقي�س،  ن�سال  املهند�س  الرثوذك�سية  للجمعية 

يتجزاأ  ج��زءا ل  زال��ت  وم��ا  كانت  القد�س  ان  اىل 

م���ن ال��ف��ك��ر امل�����س��ي��ح��ي ح��ي��ث ل مي��ك��ن احل��دي��ث 

الكيان  اأن  مو�سحا  القد�س،  دون  امل�سيحية  عن 

يف  امل�سيحية  حقيقة  طم�س  ح���اول  ال�سهيوين 

وامل��واق��ع  الآث���ار  م��ن  والتخل�س  املقد�سة  املدينة 

امل�سيحية يف فل�سطني.

واأ�ساف ان الوجود والعي�س امل�سرك للم�سلمني 

تاآخى  ان  بعد  عنوانا  ا�سبح  بالقد�س  وامل�سيحيني 

اأه��ل��ه��ا م��ن��ذ اأرب���ع���ة ع�����س��ر ق���رن���ا، م�����س��ريا اىل دور 

امل��ج��الت  مبختلف  امل��ق��د���س��ة  امل��دي��ن��ة  يف  امل�سلمني 

الفكرية والثقافية وال�سحية والتعليمية واخلدمة 

الع�سكرية والدارة وغريها من مناحي احلياة.

وت�ستمل فعاليات املوؤمتر على جل�سات تناق�س 

م��وا���س��ي��ع، ال�������س���راع ع��ل��ى ال��ق��د���س وال�����س��رع��ي��ة 

ال��دول��ي��ة وال���دور الردين وال��ق��د���س يف اخلطاب 

نتائج  يف  �سيا�سية  وق�����راءة  الردين،  ال��ر���س��م��ي 

القد�س،  على  وانعكا�ساتها  الخ���رية  غ��زة  ح��رب 

عروبة  على  احل��ف��اظ  يف  ال��ع��رب��ي  اجلي�س  ودور 

التوا�سل  ومواقع  البديل  الع��ام  ودور  القد�س 

الجتماعي يف ن�سرة غزة، ودور الردن يف الدفاع 

دور  اىل  ا���س��اف��ة  ودي��ن��ي��ا،  �سيا�سيا  ال��ق��د���س  ع��ن 

جمل�س النواب يف حماية عروبة القد�س.: 

رئيس مجلس النواب يفتتح مؤتمر القدس والهاشميين
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االنباط-عمان

املعدنية  والثثروة  الطاقة  وزيثثرة  بحثت 

امل�س�ؤولني  كبار  مع  زواتثثي،  هالة  املهند�سة 

�سبل  اخلمي�س،  ام�س  بغداد،  يف  العراقيني 

تعزيز التعاون الطاقي يف اإطار االتفاقيات 

امل��وق��ع��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني مب��ا ي��ع��زز ال��ت��ع��اون 

ال�سعبني  م�����س��ال��ح  وي��خ��دم  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 

ال�سقيقني.

ووف����ق ب��ي��ان ل������وزارة ال��ط��اق��ة وال����روة 

زواتي،  الوزيرة  و�سفت  االأردنية،  املعدنية 

الزيارة، بانها تاأتي ملتابعة تنفيذ خمرجات 

ال��ق��م��ة االأردن���ي���ة ال��ع��راق��ي��ة امل�����س��ري��ة التي 

والع�سرين من  ال�سابع  بغداد يف  جمعت يف 

�سهر حزيران املا�سي جاللة امللك عبداهلل 

ال���ث���اين وال���رئ���ي�������س امل�������س���ري ع��ب��دال��ف��ت��اح 

ال�������س���ي�������س���ي ورئ����ي���������س ال����������وزراء ال���ع���راق���ي 

ترجمة  ن��ح��و  ل��ل��دف��ع  ال��ك��اظ��م��ي  م�سطفى 

ال���ع���الق���ات االأخ����وي����ة ب���ني ه����ذه ال���ب���ل���دان 

ع��ل��ى ار������س ال���واق���ع م���ن خ����الل م�����س��اري��ع 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ت���خ���دم م�����س��ال��ح ال���ب���ل���دان 

)الربط  الطاقة  جمال  يف  خا�سة  الثالثة 

الكهربائي، اأنبوب نقل النفط من الب�سرة 

العراق  م��ن  النفط  وا���س��ت��راد  العقبة  اىل 

قبل  من  املوقعة  التفاهم  مذكرة  مبوجب 

االأردن والعراق(.

�سبل  ع��ل��ى  رك�����زت  ال����زي����ارة  اإن  وق���ال���ت 

تنفيذ  واآل���ي���ات  امل�����س��رك  ال��ت��ع��اون  تفعيل 

امل�������س���اري���ع امل�������س���رك���ة يف جم�����ال ال��ط��اق��ة 

مب���ا ي��خ��دم م�����س��ال��ح ال��ب��ل��دي��ن وال�����س��ع��ب��ني 

ال�سقيقني.

وع���ن ف��ع��ال��ي��ات ال���زي���ارة، ق��ال��ت زوات���ي، 

اإنثثثهثثثا بثثحثثثثثت مثثثع وزيثثثثثر الثثنثثفثثط الثثعثثراقثثي 

تعزيز  �سبل  اإ�سماعيل،  اجلبار  عبد  اإح�سان 

االإج��������راءات امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��م�����س��ي ق���دم���اً يف 

الب�سرة  مدينة  م��ن  النفط  اأن��ب��وب  تنفيذ 

ال��ع��ق��ب��ة وال���ت���ي من  ال��ع��راق��ي��ة اإىل م��ي��ن��اء 

بهذا  املتعلقة  االت��ف��اق��ي��ات  اإن��ه��اء  �سمنها 

با�ستجابة  م�سيدة  اال�سراتيجي،  امل�سروع 

ال���وزي���ر اإ���س��م��اع��ي��ل ال���ذي اك���د ان م�����س��روع 

باهتمام  يحظى  –العقبة  الب�سرة  اأن��ب��وب 

الوزارة ويناق�س من قبل اللجان الفنية.

كما بحث اجلانبان وفق الوزيرة زواتي، 

االإج���������راءات امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��ب��دء ب��ا���س��ت��راد 

ال��ن��ف��ط اخل����ام ال��ع��راق��ي مب��وج��ب م��ذك��رة 

املوقعة بني  النفط اخلام  التفاهم لتجهيز 

اململكة  وحكومة  العراق  جمهورية  حكومة 

الها�سمية. االردنية 

ول������دى ل���ق���اء ال�����وزي�����رة زوات�������ي ب���وزي���ر 

ال��ت��خ��ط��ي��ط ال����ع����راق����ي، رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س 

)االأردين-  ال��ث��الث��ي  ل��ل��ع��م��ل  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي 

النجم،  البتال  خالد  امل�سري(  ال��ع��راق��ي- 

مت بحث امل�ساريع ذات البعد اال�سراتيجي 

امل�����س��رك ب���ني ال���ب���ل���دان ال��ث��الث��ة خ��ا���س��ة 

ن��ق��ل النفط  ال��ك��ه��رب��ائ��ي وان���ب���وب  ال���رب���ط 

ميناء  اىل  ال��ع��راق��ي��ة  الب�سرة  مدينة  م��ن 

العقبة.

ول����دى ل��ق��اء ال���وزي���رة زوات�����ي ب��ال��ق��ائ��م 

بحث  ك��رمي  ع��ادل  الكهرباء  وزي��ر  باأعمال 

ال��ت��ع��اون يف جم��ال  ت��ع��زي��ز  اجل��ان��ب��ان �سبل 

ال��ك��ه��رب��اء وم�����س��ت��ج��دات م�����س��روع ال��رب��ط 

البلدين. الكهربائي بني 

ال��وزي��رة  وبح�سور  ال��زي��ارة  خ��الل  ومت 

م�سروع  تنفيذ  اآل��ي��ة  على  التوقيع  زوات���ي 

ال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي ال����ع����راق����ي-االأردين. 

ع��ام  م���دي���ر  االأردين  اجل���ان���ب  ع���ن  ووق�����ع 

اأجمد  املهند�س  الوطنية  الكهرباء  �سركة 

الروا�سدة وعن اجلانب العراقي مدير عام 

الكهربائية/  الطاقة  لنقل  العامة  ال�سركة 

نور  �سعد  براك  املهند�س  الو�سطى  املنطقة 

عبداهلل.

ال��ت��وق��ي��ع  اإن  زوات������ي  ال����وزي����رة  وق���ال���ت 

ع��ل��ى اآل���ي���ة ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع ال���رب���ط ت��اأت��ي 

الإن�ساء  التنفيذية  باملراحل  البدء  لغايات 

وحتديد  البلدين  ب��ني  الكهربائي  ال��رب��ط 

الفنية  وامل��ح��ددات  واملوا�سفات  املتطلبات 

النقل وغرها  ملحطات التحويل وخطوط 

الربط  عملية  الإمتام  الالزمة  املعدات  من 

االتفاقية  ان  اىل  الفتة  اجلانبني  كال  من 

حددت مدة التنفيذ ب�ستة وع�سرون �سهًرا.

وعن ا�ستعدادات االأردن للم�سروع، قالت 

العرو�س  حالياً  يدر�س  االأردن  اإن  زوات��ي، 

مبحطة  اخل��ا���س��ة  امل��ع��دات  ل��ع��ط��اء  الفنية 

�سهر  االإحالة يف  تتم  اأن  التحويل. ويتوقع 

اآب املقبل من العام احلايل.

وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار عقد تزويد 

ال����ذي وقعته  ال��ع��راق��ي  ل��ل��ج��ان��ب  ال��ط��اق��ة 

���س��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء ال��وط��ن��ي��ة م���ع اجل��ان��ب 

�سهر  م��ن  والع�سرين  ال��ث��ال��ث  يف  ال��ع��راق��ي 

اأيلول 2020.

و���س��م ال��وف��د امل���راف���ق ل��ل��وزي��رة زوات���ي، 

���س��ف��ر امل��م��ل��ك��ة ل���دى ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق��ي 

م��ن��ت�����س��ر ال���زع���ب���ي وم����دي����ر ع�����ام ���س��رك��ة 

ال����ك����ه����رب����اء ال���وط���ن���ي���ة امل���ه���ن���د����س اجم���د 

ل�سوؤون  العام  االأم��ني  وم�ساعد  ال��روا���س��دة 

الطاقة املهند�س ح�سن احلياري.

زواتي تتابع في بغداد مخرجات القمة األردنية العراقية 
المصرية المتعلقة بقطاع الطاقة

  االنباط-عمان

فرقها  م��وا���س��ل��ة  ع���ن  ال��ع��م��ل  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

العا�سمة  يف  وزي��ارات��ه��ا  جل��والت��ه��ا  التفتي�سية 

واملحافظات خالل عطلة عيد االأ�سحى املبارك 

با�ستثناء اليوم االأول من العيد.

وقال وزير العمل يو�سف ال�سمايل يف ت�سريح 

�سحفي ام�س اخلمي�س اإن الهدف من ذلك هو 

التاأكد من مدى التزام من�ساآت القطاع اخلا�س 

االقت�سادية  واالأن�����س��ط��ة  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  يف 

ال�سادرة  ال���واردة يف الربوتوكوالت  ب��االإج��راءات 

عنها واأوامر الدفاع. واأ�ساف اأن الوزارة حري�سة 

ع��ل��ى ���س��الم��ة و���س��ح��ة ال��ع��ام��ل��ني يف امل��ن�����س��اآت 

اجلميع  داع��ي��ا  العيد،  عطلة  خ��الل  ومرتاديها 

للتقيد بارتداء الكمامة واحلفاظ على التباعد 

واالبتعاد عن التجمعات.

ولفت ال�سمايل اإىل اأن ال��وزارة على ا�ستعداد 

املواطنني طوال  �سكاوى ومالحظات  ال�ستقبال 

االت�سال  املبارك عرب مركز  العيد  ف��رة عطلة 

الوطني على الرقم 065008080.

اختتام النسخة الخامسة من برنامج زين المبادرة

  االنباط-عمان

)زي��ن��ك(،  ل��الإب��داع  زي��ن  ة  من�سّ اختتمت 

ام�������س اخل��م��ي�����س، ال��ن�����س��خ��ة اخل��ام�����س��ة من 

برنامج »زين املبادرة«.

وبح�سب بيان ل�سركة زين، قدمت املن�سة 

لل�سركات  دينار  األف   150 بقيمة  نقدياً  دعماً 

ال��ن��ا���س��ئ��ة واالأف����ك����ار ال���ري���ادي���ة ال���ت���ي ج��رى 

ال�سركات  هذه  لتن�سم  للربنامج،  اختيارها 

الذي  االأعمال  ت�سريع  برنامج  اإىل  واالأفكار 

ة. املن�سّ تقّدمه 

احلايل  للعام  بن�سخته  الربنامج  وانق�سم 

ال�سركات  م�سار  هما،  اأ�سا�سيني  م�سارين  اإىل 

ال��ن��ا���س��ئ��ة امل���وّج���ه ل��ل�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة ال��ت��ي 

ت�����س��ررت اأع��م��ال��ه��ا ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

واآث����اره����ا االق��ت�����س��ادي��ة، واأ���س��ب��ح��ت م��ه��ددة 

من  لتتمكن  ال��دع��م  اإىل  وحت��ت��اج  ب��ال��ت��وق��ف 

الريادية  االأف��ك��ار  وم�سار  ن�ساطها،  م��ع��اودة 

امل���وّج���ه الأي ���س��خ�����س ل��دي��ه ف��ك��رة اإب��داع��ي��ة 

يرغب يف حتويلها اإىل م�سروع و�سركة نا�سئة 

والفائدة.  بالنفع  املجتمع  وعلى  عليه  تعود 

الربنامج �سمن  �سركات يف   8 اختيار  وجرى 

م�سار ال�سركات النا�سئة كانت قّدمت خططاً 

اجلائحة،  اآث���ار  م��ن  للتعايف  ح��ل��واًل  تت�سّمن 

وك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��ث��م��ار ال���دع���م ال���ن���ق���دي ال���ذي 

التي  االقت�سادية  االآث��ار  ملعاجلة  لها  �سيقّدم 

ولتعود  اأعمالهم،  على  اجلائحة  بها  ت�سببت 

���س��رك��ات��ه��م ل���الن���خ���راط يف االأ�����س����واق، وق��د 

 10 بقيمة  نقدي  دعم  على  منها  كل  ح�سلت 

اللوج�ستي  ال��دع��م  ج��ان��ب  اإىل  دي��ن��ار  اآالف 

ة ملدة عام كامل. الذي �ستقّدمه لها املن�سّ

ح�سل  ريادية،  اأفكار   7 اختيار  جرى  كما 

اآالف   10 بقيمة  ن��ق��دي  دع���م  ع��ل��ى  منها  ك��ل 

ال��ذي  اللوج�ستي  ال��دع��م  ج��ان��ب  اإىل  دي��ن��ار، 

ة ملدة عام كامل. �ستقّدمه املن�سّ

وك����ّرم ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة زي��ن 

ال�����س��رك��ات  اأ���س��ح��اب  اجل��ا���س��م،  ف��ه��د  االأردن، 

ال��ن��ا���س��ئ��ة واالأف����ك����ار ال���ري���ادي���ة ال���ت���ي ج��رى 

اختيارها.

واأعرب عن فخره ب�سم 15 �سركة جديدة 

تدعمها  التي  النا�سئة  ال�سركات  قائمة  اإىل 

��ت��ه��ا ل���الإب���داع، وال��ت��ي  زي���ن م��ن خ���الل م��ن�����سّ

ودعم  �سركات،   208 اإىل  اليوم  عددها  و�سل 

جمموعة جديدة من ال�سباب االأردين املبدع 

وم�ساريعهم  اأفكارهم  تطوير  من  ليتمّكنوا 

رفد  يف  ب��دوره��ا  �ست�ساهم  التي  و�سركاتهم، 

يف  ع��امل��ي��اً  االأردن  واإب����راز  ال��وط��ن��ي  االقت�ساد 

كبيئة حمفزة وممّكنة  االأعمال  ريادة  جمال 

القطاع. لهذا 

العمل تواصل زياراتها التفتيشية على المنشآت
 خالل عطلة العيد

البطاينة: تصدير الخدمات للسوق 
األميركية فرصة مهمة لألردن

مذكرة تعاون بين 
المركز األردني للتصميم والتطوير 

والشركة األردنية للصوامع 

حوارية بين قياديات 
غرف التجارة األميركية في منطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا

5ر37 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 
بالسوق المحلية

االنباط-برتا

اأكد رئي�س غرفة التجارة االأمركية يف االأردن 

اخلدمات  ت�سدير  اأن  البطاينة،  حممد  املهند�س 

وال�سيما  مهمة،  فر�سة  ي�سكل  املتحدة  للواليات 

االأردن  يعد  ال��ذي  الرقمي  باالقت�ساد  يتعلق  م��ا 

متقدما فيه.

اإن  )ب����را(  ل��وك��ال��ة  البطاينة  املهند�س  وق���ال 

الن�سبة االأكرب من املحتوى العربي على االإنرنت 

من انتاج اأردين، مو�سحا اأن اتفاقية التجارة احلرة 

م��داخ��ل على  االأردن  املتحدة متنح  ال��والي��ات  م��ع 

ال�سوق والتمويل وتبادل العلوم والتكنولوجيا.

وب��ل��غ ح��ج��م امل���ب���ادالت ال��ت��ج��اري��ة ب��ني اململكة 

االأول  الثلث  االأمركية خالل  املتحدة  والواليات 

من العام احلايل نحو 2ر1 مليار دوالر، منها 420 

مليون دوالر �سادرات لالأردن.

املتحدة  للواليات  االأردن��ي��ة  ال�سادرات  وت�سكل 

االأمركية قرابة 20 باملئة من اإجمايل ال�سادرات 

االأردنية للعامل، بح�سب بيانات الغرفة.

واو�سح املهند�س البطاينة اأنه على الرغم من 

بنحو  البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  منو 

800 باملئة، منذ توقيع اتفاقية التجارة احلرة بني 

الكثر من  االأردن  اأم��ام  زال  اأن��ه ما  اإال  البلدين؛ 

فهم  خ��الل  م��ن  ا�ستغاللها  ميكن  التي  الفر�س 

طبيعة ال�سوق ومعايره والرويج للمنتجات.

االت��ف��اق��ي��ة،  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  اأن تعظيم  وب���ني 

يتطلب حملة توعية تثقيفية ومعرفة احتياجات 

لل�سلع  املطلوبة  واملوا�سفات  االأم��رك��ي��ة،  ال�سوق 

واخلدمات واالإجراءات القانونية الالزمة لدخول 

ال�سوق واملناف�سة فيه بال�سكل ال�سحيح.

تنفيذ  ت�ستدعي  املتطلبات  ه��ذه  اأن  اإىل  ولفت 

ت�سدر  ال��ت��ي  ال�سركات  ب��ني  والت�ساركية  ور���س��ات 

الأم���رك���ا م���ن اج����ل ت��ع��م��ي��م امل��ع��رف��ة وااله��ت��م��ام 

مع  والت�سبيك  ال�سوق،  دخ��ول  ���س��روط  مبطابقة 

امل�سرين من خالل املعار�س واحلمالت التجارية 

واالقت�سادية.

وع����ر�����س ل��ل��ع��وائ��ق ال���ت���ي حت�����ول دون زي�����ادة 

ي�ستدعي  م��ا  ل�����الأردن،  الت�سديرية  االإم��ك��ان��ي��ات 

ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا ل��ت��ح�����س��ني ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

واملناف�سة من خالل تخفي�س كلف االإنتاج خا�سة 

الت�سريعات  وا�ستقرار  النقل  وتكاليف  ال��ط��اق��ة، 

وال���ق���وان���ني وت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة وال��ت��ن�����س��ي��ق بني 

القطاعني العام واخلا�س.

من جهتها، قالت الرئي�س التنفيذي يف غرفة 

التجارة االأمركية يف االأردن روز االإ�سي، اإن  هناك 

ال�سوق  االأردن��ي��ة يف  ال�سركات  اأم��ام  فر�سا عديدة 

االأمركية يف خمتلف القطاعات خا�سة يف القطاع 

غذائية  منتجات  م��ن  اخل��دم��ات��ي  اأو   ال�سناعي 

هند�سية  و�سناعات  واأث��اث  وكيماويات  ومنظفات 

وخدمات تكنولوجيا املعلومات.

اأن��ه ميكن احل�سول على تلك الفر�س  وبينت 

ب��اال���س��ت��ف��ادة م���ن ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���ج���ارة احل�����رة مع 

الواليات املتحدة، داعية ال�سركات االأردنية  للتعرف 

على متطلبات ال�سوق االأمركية واأمن��اط �سلوك 

امل�ستهلكني، والتاأكد من �سروط الت�سدير لدخول 

م��ن��ت��ج��ات��ه��م ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة، وب�����ذل اجل��ه��ود 

لت�سويق هذه املنتجات للفئة امل�ستهدفة، �سواء عن 

طريق امل�ساركة يف املعار�س اأو البعثات التجارية اأو 

الت�سدير من خالل املوزعني، وا�ستخدام التجارة 

االإلكرونية.

وت�سم الغرفة وحدة خا�سة التفاقية التجارة 

2017، بدعم من  ع��ام  تاأ�س�ست  اأمركا  احل��رة مع 

ال��وك��ال��ة االأم��رك��ي��ة للتنمية ال��دول��ي��ة )ي���و ا���س 

اي����د( م���ن خ���الل ب��رن��ام��ج ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة االأردين، 

واالأم��رك��ي��ة،  االأردن���ي���ة  ال�سركات  خ��دم��ة  هدفها 

لل�سوق  اأف�سل  لفهم  الو�سول  على  وم�ساعدتهم 

االأم���رك���ي���ة، واال����س���ت���ف���ادة م���ن ف���ر����س ال��ت��ج��ارة 

ومعاهدة  االتفاقية  مبوجب  املتاحة  واال�ستثمار 

اال�ستثمار الثنائي.

وت��ع��م��ل ال���وح���دة ع��ل��ى ت�����س��ج��ي��ع ودع�����م زي����ادة 

ال�سادرات من ال�سلع واخلدمات، وتعزيز وت�سهيل 

فر�س اال�ستثمار بني البلدين، وتطوير ال�سيا�سات 

الوعي  وبناء  الت�سريعات،  وحتديث  االقت�سادية 

بني جمتمع االأعمال يف االأردن والواليات املتحدة 

الثنائية  واال�ستثمارية  التجارية  العالقات  حول 

والفر�س.

االنباط-عمان

والتطوير،  للت�سميم  االأردين  املركز  يف  ُوقع 

ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون ب��ني امل��رك��ز وال�����س��رك��ة ال��ع��ام��ة 

االأردن����ي����ة ل��ل�����س��وام��ع وال���ت���م���وي���ن، ت���ه���دف اإىل 

تقدمي خدمات ال�سيانة والت�سنيع والت�سميم.

ووق����ع االت��ف��اق��ي��ة ع���ن امل���رك���ز امل���دي���ر ال��ع��ام 

ال�سركة  وعن  البطران،  اأمين  املهند�س  العميد 

مديرها العام املهند�س عماد الطراونة.

لتاأهيل  تدريبية  برامج  على  املذكرة  وتن�س 

متا�سياً  املطلوبة،  امل��ج��االت  يف  الفنية  ال��ك��وادر 

على  االعتماد  مبداأ  لتحقيق  امللكية  ال��روؤى  مع 

ال�����ذات، واالك��ت��ف��اء ال���ذات���ي، وت���ب���ادل اخل���ربات 

ي���خ���دم حتقيق  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، مب���ا  وامل���ع���رف���ة 

ال����ه����دف اال����س���رات���ي���ج���ي يف م���ف���ه���وم االأم������ن 

الغذائي.

اإن  امل��ذك��رة،  ال��ط��راون��ة، خ��الل توقيع  وق��ال 

التكنولوجيا  ن��ق��ل  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د  ال��ت��ع��اون  ه���ذا 

املركز  حر�س  البطران  اأك��د  ح��ني  يف  وامل��ع��رف��ة، 

خمتلف  م��ع  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال�����س��راك��ة  تفعيل  ع��ل��ى 

لهذه  مل��ا  االأردن،  يف  املحلي  ال��ق��ط��اع  موؤ�س�سات 

التنمية  عملية  ب��دف��ع  ف��اع��ل  دور  م��ن  ال�سراكة 

امل�ستدامة يف خمتلف القطاعات.

اإىل ا�ستعداد املركز لتقدمي اخلدمات  واأ�سار 

املعرفية والعلمية والبحثية كافة، والعمل على 

املعرفة  واذك���اء  وت��ول��ي��د  التكنولوجيا  توظيف 

وتاأ�سي�س االعتماد على الذات من خالل تطوير 

القدرات الب�سرية االأردنية كقوة موؤهلة. 

  االنباط-عمان

التجارة  لغرفة  التنفيذية  الرئي�سة  �ساركت 

جل�سة  يف  االإ����س���ي،  روز  االأردن،  يف  االأم���رك���ي���ة 

اأثر  ترك  من  امل��راأة  »متكني  بعنوان:  افرا�سية 

من خالل التجارة واال�ستثمار«.

و�����س����ارك يف اجل��ل�����س��ة ق����ي����ادات ن�����س��ائ��ي��ة م��ن 

يف  االأمركية  التجارة  غ��رف  يف  اأع�ساء  �سركات 

من  اإف��ري��ق��ي��ا،  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 

ونيجريا  واالإم�����ارات  وامل��غ��رب،  وم�����س��ر  االأردن 

نظمها  التي  اجلل�سة  ورك��زت  اإفريقيا.  وج��ن��وب 

االأمركية  ال�سفارة  يف  التجارية  اخلدمات  ق�سم 

ال��ت��ي تواجه  ال��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات  ب��ع��م��ان، على 

االأ���س��واق  يف  قيادية  مراكز  يف  العامالت  الن�ساء 

التجارة  وزي��ر  م�ساعد  نائب  وق��ال��ت  التجارية. 

واإف��ري��ق��ي��ا،  االأو���س��ط  ال�����س��رق  االأم��رك��ي ملنطقة 

كاميل ريت�سارد�سون، اإن اجلل�سة جزء من مبادرة 

ت��ه��دف للجمع ب��ني ���س��ي��دات االأع��م��ال ال��رائ��دات 

االأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  املتحدة  الواليات  من 

والتقنيات  اال���س��رات��ي��ج��ي��ات  ل��ت��ب��ادل  واأف��ري��ق��ي��ا، 

امل��راأة يف  زي��ادة م�ساركة  ت�ساعد يف  التي  وامل���وارد 

الدولية. التجارة 

باملئة   90 م��ن  اأك���ر  اأن  ري��ت�����س��ارد���س��ون  وبينت 

اأنحاء العامل هي �سركات  من ال�سركات يف جميع 

من  يقرب  ما  متثل  احلجم،  ومتو�سطة  �سغرة 

80 ب��امل��ئ��ة م��ن ال��وظ��ائ��ف ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل، 

الفتة اإىل اأن الن�ساء نحو 10 ماليني �سركة منها.

من جهتها، �سّلطت الرئي�س التنفيذي بغرفة 

االإ����س���ي،  روز  االأردن،  يف  االأم���رك���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 

العام  القطاعني  بني  ما  الت�ساركية  على  ال�سوء 

لتن�سيط  تدعو  مبادرات  يف  االأردن،  يف  واخلا�س 

ال��ق��ي��ادي��ة،  االأدوار  يف  االأردن���ي���ة  امل����راأة  م�����س��ارك��ة 

لدخول  وم��ادي��اً،  وتقنياً  معرفياً  امل���راأة  ومتكني 

العمل. �سوق 

اأن االأردن  اإنه على الرغم من  وقالت االإ�سي، 

ي��ع��د م���ن اأ���س��غ��ر االأ�����س����واق يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق 

متعددة  جن��اح  بق�س�س  يتمتع  اأن��ه  اإال  االأو���س��ط، 

م�ساركة  ن�سبة  لكن  النا�سئة،  ال�سركات  يف  لهن 

مقارنة  متدنية  ت���زال  ال  ال��ع��م��ل  ���س��وق  يف  امل����راأة 

بدول العامل.

موازنة  يف  يكمن  النجاح،  مفتاح  اأن  واأك���دت، 

مهامها  ب��ني  م��ا  ع��م��وم��اً  اأو�سطية  ال�����س��رق  امل���راأة 

الرجل،  من  اأكر  وقتاً  لها  تكّر�س  التي  املنزلية 

وما بني ريادتها لالأعمال.

  االنباط-عمان

االأك��ر   ،21 ع��ي��ار  ال��ذه��ب  غ��رام  بيع  �سعر  بلغ 

رغ���ب���ة م���ن امل���واط���ن���ني ب��ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة، ام�����س 

����س���راء  ل���غ���اي���ات  دي����ن����ار  50ر37  ع���ن���د  اخل���م���ي�������س، 

90ر35  ال�����س��اغ��ة، مقابل  م��ن حم��الت  امل��واط��ن��ني 

دينار جلهة البيع.

ووف��ق��ا الأم���ني ���س��ر ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة الأ���س��ح��اب 

حم����الت جت�����ارة و���س��ي��اغ��ة احل���ل���ي وامل���ج���وه���رات 

ال��واح��د من  ال��غ��رام  بيع  �سعر  بلغ  ع���الن،  رب��ح��ي 

الذهب عياري 24 و18 لغايات ال�سراء من حمالت 

ال�ساغة عند 40ر44 و 50ر33 دينار على التوايل.

اللرة  �سعر  اأن  اإىل  ت�سريح  يف  ع��الن،  واأ���س��ار 

فيما  دي��ن��ارا،   260 بلغ  غ��رام��ات   7 وزن  ال��ر���س��ادي 

 297 غرامات   8 وزن  االإجنليزي  اللرة  �سعر  بلغ 

دينارا.
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االنباط-وكاالت

مل ي��ج��د ال��ف��ت��ى اأمي�����ن ار����ش���ي���دات 

من  واإخوانه  يقيه  مالذا  عاما(،   11(

اأ�شعة ال�شم�س احلارقة، فتوارى حتت 

جي�س  ه����دم  اأن  ب��ع��د  ف���را����س،  غ���ط���اء 

عائلته  م�شاكن  الإ�شرائيلي  الحتالل 

�شرقي رام اهلل

�شيء،  كل  هدموا  ار�شيدات:  يقول 

األواح الطاقة ال�شم�شية حتى 

امل��اء؟  �شن�شرب  اأي��ن  م��ن  وي�شيف: 

مل يبق عندنا �شيء، نحن عط�شى

وف��ج��ر الأرب����ع����اء، اق��ت��ح��م��ت اآل��ي��ات 

جتمع  �شاحنات،  ترافقها  اإ�شرائيلية 

��ون ال���ب���دوي، ق���رب ق��ري��ة امل��غ���رّ  ال��ق��برّ

يف  و����ش���رع���ت  اهلل،  رام  ����ش���رق  ���ش��م��ال 

ع��م��ل��ي��ة ه����دم وا����ش���ع���ة ط���ال���ت ج��م��ي��ع 

من  اأ���ش��رة   11 متتلكها  التي  املن�شاآت، 

ع��ائ��ل��ة ار����ش���ي���دات، وه����ي ع���ب���ارة ع��ن 

ال�شفيح واخليام وحظائر  منازل من 

الأغنام

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ي��ك��ت��ف اجل��ي�����س  ومل 

ب���ع���م���ل���ي���ة ه������دم امل����ن���������ش����اآت، ب�����ل ق����ام 

مب�����ش��ادرت��ه��ا ح��ت��ى ل ي��ع��اود الأه���ايل 

زراعية  ج��رارات  اأي�شاً  و�شادر  البناء، 

و�شهاريج مياه وعربات نقل

التجمعات  من  هو  القبرّون  وجتمع 

وي��ع��ي�����س فيه  امل��ن��ط��ق��ة،  امل���رك���زي���ة يف 

 150 30 اأ����ش���رة، ب��ع��دد ���ش��ك��ان ي��ت��ج��اوز 

���ش��خ�����ش��ا، وه����و م���ن امل��ن��اط��ق امل��ه��ددة 

املناطق  يف  البناء  ب��دع��وى  ب��الإخ��الء، 

امل�شنفة ج

تبقى  ما  ار�شيدات،  الفتى  ويتفقد 

م��ن م��ت��اع، غ��� اأن����ه ق����ال: ن��ح��ن بال 

ماأوى مل يرتكوا لنا �شيئا

ويف امل��ح��ي��ط، ب���دا ك����اأن زل�����زال قد 

املقتنيات  تناثرت  حيث  املكان،  �شرب 

يف كل مكان

ما  اإ���ش��الح  التجمع  �شبان  وح���اول 

�شرت عائالتهم  بغية  اإ�شالحه،  ميكن 

حني  يف  الالهبة،  ال�شم�س  اأ�شعة  من 

ع��م��ل��ت ال��ن�����ش��وة ع��ل��ى جت��ه��ي��ز ال��ط��ع��ام 

لالأطفال

حماولة تهج�

وي���ق���ول حم��م��د اأح���م���د ار����ش���ي���دات، 

ال�������ش���ل���ط���ات  اإن  ال����ت����ج����م����ع،  رئ����ي���������س 

الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة اق���ت���ح���م���ت ال��ت��ج��م��ع 

و���ش��رع��ت ب��ع��م��ل��ي��ة ال���ه���دم وم�����ش��ادرة 

املمتلكات دون �شابق اإنذار

اإخ��ط��ارات  اأي��ة  ن�شتلم  واأ���ش��اف: مل 

عن  يزيد  ما  منذ  هنا  ن�شكن  بالهدم، 

20 عاما

وو�����ش����ف ع��م��ل��ي��ات ال����ه����دم ب����� غ��� 

امل�شبوقة، واأنها متت بطريقة وح�شية 

وانتقامية

وق������ال: مل ي���رتك���وا ���ش��ي��ئ��ا ق��ائ��م��ا، 

ه���دم���وا ك���ل ����ش���يء، و�����ش����ادروا اآل��ي��ات 

مقتنيات  وحطموا  وخيام،  ومقتنيات 

امل�شاكن

وات�����ه�����م ار�������ش������ي������دات، ال�������ش���ل���ط���ات 

الإ�شرائيلية مبحاولة ترحيل ال�شكان 

اأنه قال: لن  بالقوة والت�شييق ، غ� 

ن���رتك ه���ذه الأر������س، ن��ح��ن ل نعرف 

اأو  )ج(  م�شنفة  م��ن��اط��ق  ي��ع��ن��ي  م���اذا 

)ب(

واأك�����د ���ش��ن��ع��ي��د ب��ن��اء ال��ت��ج��م��ع ول��ن 

نرحل

اإىل  التجمع،  ع��ن  امل�����ش��وؤول  وي�ش� 

وق��ال:  اجل����وار،  يف  ا�شتيطانية  ب���وؤرة 

)بيت  وكرفان  خيمة  امل�شتوطن  ي�شع 

الت�شهيالت،  كافة  له  وتقدم  متنقل( 

اأرا�ٍس، هي  بينما مننع من العي�س يف 

ملك فل�شطيني خا�س

ال��ت��ج��م��ع  ال���������ش����ك����ان يف  وي���ع���ت���م���د 

لأدن��ى  الأغ���ن���ام. ويفتقر  ت��رب��ي��ة  ع��ل��ى 

ال�شفوح  على  ويقع  العامة،  اخلدمات 

ال�����ش��رق��ي��ة جل���ب���ال ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

املطلة على غور الأردن

بدوره، قال عبد اللطيف ار�شيدات، 

����ش���اح���ب اأح�����د امل�������ش���اك���ن امل���ه���دوم���ة: 

���ش��يء، و���ش��ادوا �شهاريج  ك��ل  ه��دم��وا 

املياه، تركونا يف العراء

�����ش����اف: ب��ال��رغ��م م���ن ذل����ك، لن 
َ
واأ

ن����رح����ل، ���ش��ن��ب��ق��ى ه���ن���ا ون���ع���ي���د ب��ن��اء 

التجمع

فل�شطيني تنديد 

اخل������ارج������ي������ة  وزارة  ون����������������ددت 

ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة ب���ع���م���ل���ي���ة ال����ه����دم 

الإ�شرائيلية

اإن ج��رمي��ة ه��دم  ب���ي���ان،  وق���ال���ت يف 

اإط��������ار خم��ط��ط  ت�����ن�����درج يف  امل�����ن�����ازل 

يهدف  اإح��اليل  ا�شتعماري  اإ�شرائيلي 

القد�س  تهويد  حلقات  ا�شتكمال  اإىل 

ف��ي��ه��ا  )ج( مب����ا  امل�����ش��ن��ف��ة  والأر����������س 

الأغ�������وار وت��ف��ري��غ��ه��ا م���ن اأ���ش��ح��اب��ه��ا 

الأ�����ش����ل����ي����ني، وت��خ�����ش��ي�����ش��ه��ا ك��ع��م��ق 

ال�شتيطاين للتو�شع  ا�شرتاتيجي 

ت�شتخف  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن  واأ����ش���اف���ت 

ب��������الإدان��������ات ال�����دول�����ي�����ة، وت�����ش��ت��ه��رت 

عن  �شدرت  التي  العديدة  بالتقارير 

منظمات دولية واأممية ب�شاأن عمليات 

والت�شريد الهدم 

اأ�شدره مكتب الأمم  وك�شف تقرير 

الإن�شانية  ال�����ش��وؤون  لتن�شيق  املتحدة 

اجلاري،  يوليو/متوز   8 يوم  )اأوت�شا( 

الإ�شرائيلية،  الح��ت��الل  �شلطات  اأن 

م��ب��ًن��ى   421 ع���ن  ي��ق��ل  م���ا ل  ه���دم���ت 

مي��ل��ك��ه��ا ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون م��ن��ذ ب��داي��ة 

العام

وت�����رر اإ����ش���رائ���ي���ل ه����دم امل��ن�����ش��اآت، 

ت��رخ��ي�����س،  ب��ن��ي��ت دون  اأن���ه���ا  ب���دع���وى 

ول���ك���ن ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

اإن  يقولون  املتحدة  والأمم  الدولية 

طلبات  على  توافق  ما  ن��ادرا  اإ�شرائيل 

ال�شرقية  القد�س  يف  املباين  ترخي�س 

 %60 ت�شكل  التي  ج  امل�شنفة  واملناطق 

من م�شاحة ال�شفة الغربية

 )1995( اأو���ش��ل��و  ات��ف��اق��ي��ة  و�شنفت 

الفل�شطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ب��ني 

الغربية  ال�شفة  اأرا����ش���ي  واإ���ش��رائ��ي��ل 

اإىل ثالثة مناطق: اأ تخ�شع ل�شيطرة 

ت��خ�����ش��ع  ب  و  ك���ام���ل���ة،  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

ومدنية  اإ�شرائيلية  اأم��ن��ي��ة  ل�شيطرة 

ت��خ�����ش��ع  ج  و  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة،  واإداري���������ة 

ل�����ش��ي��ط��رة م��دن��ي��ة واإداري��������ة واأم��ن��ي��ة 

 60 نحو  الأخ���ة  وت�شكل  اإ�شرائيلية، 

يف املئة من م�شاحة ال�شفة

االنباط-وكاالت

ق������ال������ت ه����ي����ئ����ة م�����ق�����اوم�����ة اجل���������دار 

ي�شمى  ما  اإن  حل��م،  بيت  يف  وال�شتيطان 

جممع  يف  ال�شتيطاين  التكتل  “جمل�س 
ا���ش��در  ع�شيون”،  “غو�س  م�����ش��ت��وط��ن��ة 

قرارا ببناء مئات الوحدات ال�شتيطانية 

على اأرا�ٍس يف بيت حلم

بيت  يف  الهيئة  مكتب  م��دي��ر  واأو���ش��ح 

املذكور  املجل�س  اأن  بريجية،  ح�شن  حلم 

510 وح����دات  اأق�����ر ب��و���ش��ع خ��ط��ة ل��ب��ن��اء 

م�شتوطنة  يف  م��ن��ه��ا   400 ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة، 

ارا���ش��ي  ع��ل��ى  امل��ق��ام��ة  عوز”  “جمدال 
وح��دات يف  و110  بيت فجار جنوبا،  بلدة 

على  اجلاثمة  هناحل”  “اأبي  م�شتوطنة 

ارا�شي بلدة كي�شان �شرقا

يذكر اأن مناطق عدة يف حمافظة بيت 

حلم تتعر�س لهجمة ا�شتيطانية �شر�شة، 

وجت��ري��ف  متنقلة  ب��ي��وت  بن�شب  تتمثل 

م�شاكن  وهدم  عليها،  وال�شتيالء  اأرا���س 

امل������زارع������ني م����ن ال����و�����ش����ول اإىل  وم����ن����ع 

اأرا�شيهم

االنباط-وكاالت

الإ�شرائيليني  اجلنود  عائالت  اأعرب 

يف  الفل�شطينية  املقاومة  لدى  الأ�شرى 

تعامل  م��ن  ا�شتيائها  ع��ن  غ���زة،  ق��ط��اع 

اأبنائها القيادة الإ�شرائيلية مع ملف 

“وال” ال���ع���ري، عن  م��وق��ع  ون��ق��ل 

ه��دار  ال�شابط  وال��د  غولدين  �شيمحا 

الأ�����ش����� يف ر����ش���ال���ة ل��رئ��ي�����س ال������وزراء 

ال���وزراء  رئي�س  “اأدعو  بينيت:  نفتايل 

امل��ا���ش��ي، افعل  اأخ��ط��اء  ت��ك��رار  اإىل ع��دم 

الأ�شياء ب�شكل خمتلف«

ك�شرط  اجل��ن��ود  ع���ودة  “�شع  وت��اب��ع 

ل��ك��ل ���ش��يء، ك�����ش��روط ل��دخ��ول الأم���وال 

اإىل القطاع، ك�شرط لأي اتفاق تهدئة - 

يجب اأن يكون اأوًل وقبل كل �شيء اإعادة 

هدار واأورن من �شاحة املعركة«

اأن  اإىل  الأ����ش���� ه����دار  واأ����ش���ار وال����د 

�شبع  مل��دة  ف�شلت  الإ�شرائيلية،  القيادة 

�شنوات يف هذا وحان وقت الإ�شالح

عائالت فلسطينية تبيت في عراء الهدم اإلسرائيلي 

خطة إسرائيلية لبناء 510 وحدات استيطانية جنوب وشرق بيت لحم

عائالت الجنود األسرى لدى المقاومة تعلق على فشل حكومة االحتالل في استعادة أبنائها

االنباط-وكاالت

وجه املطران عطا اهلل حنا رئي�س ا�شاقفة 

�شب�شطية للروم الرثوذك�س �شباح هذا ام�س 

نداء عاجال اىل عدد من املوؤ�ش�شات احلقوقية 

بالوقوف  اياهم  منا�شدا  عاملنا  والن�شانية يف 

اىل جانب �شعبنا وخا�شة فيما يتعلق بعمليات 

امل��ن��ازل وم�شادرة الرا���ش��ي يف الرا�شي  ه��دم 

الفل�شطينية

وقال: “اننا ننا�شدكم باأن تقوموا بدوركم 

الن�شاين يف وقف هذه اجلرائم املروعة بحق 

�شعبنا حيث ان �شيا�شات هدم املنازل م�شتمرة 

ال�شيخ  ويف  �شلوان  يحدث يف  وم��ا  ومتوا�شلة 

ج������راح ويف غ����ه���ا م����ن الم����اك����ن ه����و خ� 

�شعبنا  “ل ترتكوا  وت��اب��ع:  ذل��ك«  �شاهد على 

الفل�شطيني لوحده يقارع جالديه فالواجب 

تعملوا من  ان  على  يحثكم جميعا  الن�شاين 

اج����ل م��ن��ا���ش��رة ه����ذا ال�����ش��ع��ب امل��ظ��ل��وم ال���ذي 

يعتدى عليه يف كافة تفا�شيل حياته وقد و�شع 

يتعر�س  ما  املوؤ�ش�شات يف �شورة  �شيادته هذه 

ملنازلهم  ه��دم  عمليات  من  الفل�شطينيون  له 

و�شرورة وقف حد لهذه املمار�شات«

االنباط-وكاالت

قالت هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين، اإن 

ثالثة اأ�شرى اأ�شيبوا بر�شا�س قوات الحتالل 

اأثناء عملية اعتقالهم، يعانون اأو�شاعا �شحية 

�شعبة يف “م�شت�شفى �شجن الرملة«

ام�س  ب��ي��ان �شحفي  يف  الهيئة  واأو���ش��ح��ت 

زيد  اأب���و  حممد  و���ش��ام  املعتقل  اأن  اخلمي�س، 

)23 عاما( من جنني، اأ�شيب ب�شت ر�شا�شات 

بعدها  ونقل  اعتقاله،  اأث��ن��اء  اليمنى  بقدمه 

عملية  ل��ه  واأج��ري��ت  العفولة  م�شت�شفى  اىل 

مت خاللها و�شع البالتني يف قدمه، وما زال 

بحاجة لرعاية طبية

واأ�شارت اإىل اأن الأ�ش� اأحمد فقها من حي 

اأُ�شيب باأكرث من ثماين  �شويكة يف طولكرم، 

ر�شا�شات مبختلف اأنحاء ج�شده عند اعتقاله، 

من بينها اإ�شابة براأ�شه وقدميه وظهره، وقد 

الإ���ش��اب��ة  وب�شبب  عمليات،  ع���دة  ل��ه  اأج��ري��ت 

التي تعر�س لها يف الراأ�س فقد الروؤية بعينه 

بعينه  ال��روؤي��ة  �شعف  م��ن  وي��ع��اين  الي�شرى، 

اليمنى، وهو بانتظار حتويله لطبيب اأع�شاب 

ملتابعة حالته، لكن اإدارة م�شت�شفى “الرملة” 

متاطل بتحويله حتى اللحظة

من  عطاونة  ح��م��ادة  املعتقل  يعاين  بينما 

ك�����ش��ور بيده  اأري���ح���ا، م��ن  ق��ري��ة اجلفتلك يف 

تعر�س لها بعد العتداء عليه بال�شرب على 

اإىل  اإ�شابته  وُنقل عقب  يد جي�س الحتالل، 

واأُجريت  الإ�شرائيلي،  “بلن�شون”  م�شت�شفى 

اأي���ام فيها  ل��ه ع��دة عمليات يف ي��ده، وبقي 10 

وموؤخرا نقل اإىل “الرملة”، وحاليا تقوم اإدارة 

بانتظار  وه��و  بامل�شكنات،  بتزويده  امل�شت�شفى 

حتويله مرة اأخرى للم�شت�شفى

يذكر اأن هناك 13 اأ�ش�ا يقبعون حاليا يف 

اأو�شاع  من  يعانون  الرملة،  �شجن  م�شت�شفى 

�شحية �شعبة تتطلب متابعة ورعاية حثيثة، 

يف حني يتعمد الحتالل ال�شرائيلي املماطلة 

يف ت��ق��دمي ال���ع���الج ال�����الزم ل��ه��م، واإه��م��ال��ه��م 

وا�شتنزاف قدراتهم اجل�شدية والنف�شية

االنباط-وكاالت

ن�������ش���رت ���ش��ح��ي��ف��ة ن����ي����وي����ورك ت���امي���ز 

جرائم  يوثق  م�شورا  تقريرا  الأم��ري��ك��ي��ة، 

الحتالل يف قطاع غزة بحق الفل�شطينيني، 

والق�شف الذي اأودى بحياة ع�شرات ال�شهداء 

�شاكنيها،  روؤو����س  امل��ن��ازل على  ودم���ر مئات 

ع��ر ���ش��ه��ادات مل��ن ع��ا���ش��وا حل��ظ��ات احل��رب 

���ش��ه��ادات  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال�شحيفة  ووث��ق��ت 

احلرب عر عدد من الفل�شطينيني، منهم 

ن�شطاء وفنانون وعاملون يف قطاع الإ�شعاف 

والإن�����ق�����اذ وح���ت���ى الأط����ف����ال ال���ذي���ن رووا 

التي  العنيف  الق�شف  للحظات  �شهاداتهم 

عا�شوها وت�شببت يف تدم� منازلهم

ت����روي �شقيقتان  وم���ن ب��ني ال�����ش��ه��ادات 

كانتا قبل احلرب توثقان حلظات حياتهما 

خ��الل  ال��ت��وث��ي��ق  ل��ك��ن  اجل������وال،  بهاتفهما 

احل��رب اأخ��ذ منحى اآخ��ر بت�شوير الق�شف 

الرج  ا�شتهداف  نتيجة  اإ�شابتهما  وحلظة 

ال�شكني الذي كانتا تقيمان فيه ويروي اأحد 

اأن الحتالل دمر  الفنانني من غ��زة، كيف 

اأغانيه،  لت�شجيل  �شتوديو  وه��و  م�شروعه، 

بعد ق�شف املجمع الذي كان فيه، وحتطيم 

حلمه وي�ش� امل�شاركون يف التوثيق اإىل اأن 

ملا بعد  امتدت  النف�شية لهم جميعا  الآث���ار 

العدوان على غزة، ويعاين اجلميع من حالة 

الحتالل  بها  ت�شبب  التي  والهلع  ال��رع��ب 

نتيجة الق�شف العنيف على املنازل ال�شكنية، 

وم�شاهد ال�شهداء واجلرحى الذين �شقطوا 

وهم يف منازلهم

االنباط-وكاالت

ق����ال����ت زوج�������ة الأ������ش������ م��ن��ت�����ش��ر 

ال�شلبي اإن هدم الحتالل الإ�شرائيلي 

مل��ن��زل��ه��ا ل���ن ي���وؤث���ر ع��ل��ى م��ع��ن��وي��ات��ه��ا 

منفذ  زوجها  اأ�شر  بعد  وعائلتها  هي 

عملية زعرتة قبل قرابة ال�شهرين

ت�����ش��ري��ح  ال�����ش��ل��ب��ي يف  واأ�����ش����اف����ت 

“هديتوا  قد�س”:  “�شبكة  ل�  م�شور 

معنوياتنا  ولكن  واحلجار،  الأ�شمنت 

ما بتنهد وكله فدا الأق�شى والوطن 

ومنت�شر والأولد«

اأق�������وي�������اء  “نحن  واأردف���������������������ت: 

طاملا  ت��ه��دم  ول��ن  ع��ال��ي��ة  ومعنوياتنا 

فمنزيل  بخ�،  ومنت�شر  بخ�  نحن 

م��ن  ال���ك���ث����  وه����ن����اك  الأول  ل���ي�������س 

الحتالل”،  دم���ره���ا  ال���ت���ي  ال��ب��ي��وت 

تنفيذ  بعد  ذلك  توقعت  اأنها  م�شددة 

زوج���ه���ا ل��ع��م��ل��ي��ة اإط�����الق ال���ن���ار على 

حاجز زعرتة

اأحد  يكن  مل  ال�شابق  “يف  وتتابع: 

يعرفني، اأما اليوم فهناك الكث� من 

ويتحدثون  يقابلوين  الذين  النا�س 

واأ���ش��� يف  بطل  زوج��ة  باعتباري  اإىل 

�شجون الحتالل«

اأم���ل  ل��دي��ه��ا  اأن  ال�����ش��ل��ب��ي  واأك������دت 

وبقية  هو  ال�شجن  من  بتحرره  كب� 

م�ش�ة  ق��ري��ب��ة،  �شفقة  يف  الأ����ش���رى 

باأن  لزوجها  ر�شالة  وجهت  اأنها  اإىل 

تبقى معنوياته قوية

المطران حنا: نطالب بوقف عمليات هدم 
المنازل في األراضي الفلسطينية

ثالثة أسرى مصابون يعانون أوضاعا 
صحية صعبة في مستشفى الرملة

صحيفة أمريكية توّثق العدوان 
على غزة بشهادات لمن عاشوه

زوجة األسير الشلبي: هدموا 
منزلي ولم يهدموا معنوياتي
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املكلف  اللبنانية  احلكومة  رئي�س  اعتذر 

لقاء  بعد  اخلمي�س  ام�س  احل��ري��ري،  �سعد 

م��ع ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين م��ي�����س��ال ع���ون، عن 

احلكومة. ت�سكيل 

وك����ان احل���ري���ري ق���د ق����دم ل��ع��ون اأم�����س 

من  وزي����راً   24 تت�سمن  ح��ك��وم��ي��ة  ت�سكيلة 

امل��ب��ادرة  ���س��روط  وت��راع��ي  االخت�سا�سيني، 

النواب  جمل�س  رئي�س  وم��ب��ادرة  الفرن�سية 

نبيه بري حلل االأزمة يف لبنان.

عون  لقائه  بعد  ال��ي��وم  احل��ري��ري  وق���ال 

اإنه قدم اعتذاره عن عدم ت�سكيل احلكومة 

من  كلمة  يف  احل��ري��ري  واأ���س��اف  اللبنانية. 

وم��ن  ي��ت��غ��ر.  مل  “املوقف  ب��ع��ب��دا:  ق�����س��ر 

ال���وا����س���ح اأن�����ه ل���ن ن�����س��ت��ط��ي��ع االت����ف����اق م��ع 

الرئي�س عون.. اهلل يكون يف عون البلد«.

على  ت��ع��دي��ات  ط��ل��ب  “عون  واأو�����س����ح: 

جوهرية”.  اعتربتها  اأنا  احلكومة  ت�سكيلة 

وتابع اأنه طرح على عون “وقتاً للتفكر”، 

لكن الرئي�س اللبناين اأبلغه اأنه ال ميكنهما 

“التوافق«.
ع��ل��ى  ����س���غ���ط دويل  م����ع  ذل������ك  ت����زام����ن 

ال���ف���رق���اء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ل��ت��األ��ي��ف احل��ك��وم��ة، 

مت��ث��ل يف احل�����راك ال��ف��رن�����س��ي ال����ذي ق��ال��ت 

متوازيني:  خطني  على  يعمل  اإن��ه  م�سادر 

عرب  احلياتية  االأزم��ات  تفاقم  منع  اأولهما 

تنظيم موؤمتر مل�ساعدة لبنان يف الرابع من 

لت�سكيل  ال�سغط  واالآخ��ر  املقبل،  اأغ�سط�س 

احلكومة.

ويف هذا ال�سياق قالت الرئا�سة اللبنانية 

اليوم اإن ال�سفرتني االأمركية والفرن�سية 

���س��ل��م��ت��ا ال���رئ���ي�������س م���ي�������س���ال ع�����ون ر���س��ال��ة 

م�����س��رك��ة م��ن وزي����ري خ��ارج��ي��ة ال��ب��ل��دي��ن، 

اأك�������دا ف��ي��ه��ا اه���ت���م���ام ب��ل��دي��ه��م��ا ب��ال��و���س��ع 

ال��ل��ب��ن��اين. واأ���س��اف��ت ال��رئ��ا���س��ة اأن وزي���ري 

اأي�سا  اأكدا  والفرن�سي  االأمركي  اخلارجية 

حكومة  ت�سكيل  ���س��رورة  على  ال��ر���س��ال��ة  يف 

يف  ال�سعبة”  ال��ظ��روف  “ملواجهة  ج��دي��دة 

لبنان.

وكان قد جاء يف بيان للرئا�سة اللبنانية 

ال��رئ��ي�����س  م��ن  ط��ل��ب  “احلريري  اأن  اأم�����س 

ع���ون ج���واب���اً ح���ول ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة، ق��ب��ل ظهر 

اخلمي�س«.

مي�سال  “الرئي�س  ب��اأن  الرئا�سة  واأف��ادت 

حكومية  ت�سكيلة  احلريري  من  ت�سّلم  عون 

ج��دي��داً  وت��وزي��ع��اً  ج��دي��دة  اأ���س��م��اء  تت�سمن 

ل��ل��ح��ق��ائ��ب وال���ط���وائ���ف خم��ت��ل��ف��اً ع��ّم��ا ك��ان 

�سابقاً«. االتفاق عليها 

اأن  اأب���ل���غ احل���ري���ري  ع���ون  اأن  واأ����س���اف���ت 

ال���واردة  ب��االأ���س��م��اء  امل��ق��رح��ة  “الت�سكيلة 
�ستكون  للحقائب  اجلديد  وبالتوزيع  فيها 

على  لُيبنى  وت�ساور  ودرا���س��ة  بحث  مو�سع 

مقت�ساه«. ال�سيء 

اجل��م��ه��وري  الق�سر  م�����س��ادر  واأو���س��ح��ت 

و”احلدث  “العربية”  ق��ن��ات��ي  مل��را���س��ل��ة 

يف  ال��در���س  ق��ي��د  ت���زال  ال  الت�سكيلة  “اأن 

معنية  اأخ����رى  اأط����راف  وم���ع  ب��ع��ب��دا،  ق�سر 

مطابقتها  م��دى  جلهة  ال�سيما  بالت�سكيل، 

ل��ل��م��ع��اي��ر ال��ت��ي ح��دده��ا ال��رئ��ي�����س ع���ون يف 

�سابقة«. منا�سبات 

من  الرئا�سة  “انزعاج”  اىل  اإ���س��ارة  ويف 

حم��ددة،  مبهلة  اجلمهورية  رئي�س  تكبيل 

اأن��ه  الق�سر اجل��م��ه��وري  م�����س��ادر  اأو���س��ح��ت 

مبهلة  اجلمهورية  رئي�س  ربط  يجوز  “ال 
معّينة«.

اأع��ل��ن احل��ري��ري تقدميه  اأ���س��ه��ر،  وق��ب��ل 

االأخ���ر  ل��ك��ن  ع���ون،  اإىل  ح��ك��وم��ي��ة  ت�سكيلة 

رف�سها.

وعلى مدار نحو 9 اأ�سهر، حتول خافات 

حكومة  ت�سكيل  دون  واحل��ري��ري  ع��ون  ب��ني 

الراهنة،  االأعمال  ت�سريف  حكومة  لتخلف 

يف  ا�ستقالت  وال��ت��ي  دي���اب،  ح�سان  برئا�سة 

انفجار  اأيام من   6 بعد   ،2020 اأغ�سط�س   10

كارثي يف مرفاأ العا�سمة بروت.

وت�����رك�����زت ه�����ذه اخل�����اف�����ات ح�����ول ح��ق 

من  ات��ه��ام  م��ع  امل�سيحيني،  ال���وزراء  ت�سمية 

احل����ري����ري ي��ن��ف��ي��ه ع����ون ب����االإ�����س����رار ع��ل��ى 

“حزب  احل�����س��ول ل��ف��ري��ق��ه، وم����ن ���س��م��ن��ه 

ع��دد  وه���و  املعطل”،  “الثلث  ع��ل��ى  اهلل”، 

وزراء ي�سمح بالتحكم يف قرارات احلكومة.

ل��ب��ن��ان حتت  ي���رزح   ،2019 اأواخ����ر  وم��ن��ذ 

وطاأة اأزمة اقت�سادية هي االأ�سواأ يف تاريخه 

وت��ده��ور  م���ايل  ان��ه��ي��ار  اإىل  اأدت  احل���دي���ث، 

ال���ق���درة ال�����س��رائ��ي��ة مل��ع��ظ��م ���س��ك��ان��ه، ف�سا 

اأ�سعار  الوقود واالأدوي��ة وارتفاع  عن �سح يف 

الغذائية. ال�سلع 

وخ����ال زي���ارت���ه ل��ب��روت ع��ق��ب ان��ف��ج��ار 

اإميانويل  الفرن�سي،  الرئي�س  ط��رح  امل��رف��اأ، 

م�������اك�������رون، م������ب������ادرة ل���ت�������س���ك���ي���ل ح���ك���وم���ة 

اخ���ت�������س���ا����س���ي���ني )ت�����ك�����ن�����وق�����راط( ُت�����ري 

بينما  واق��ت�����س��ادي��ة،  م�سرفية  اإ���س��اح��ات 

اأط��ل��ق رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب، ن��ب��ي��ه ب��ري 

االأزم��ة  م��ب��ادرة حل��ل  امل��ا���س��ي  يونيو  مطلع 

 24 م��ن  اخت�سا�سيني  ت�سكيلة  ع��ل��ى  ت��ق��وم 

وزيراً دون ثلث معطل الأّي كان.

االنباط-وكاالت

قال مرزوق الغامن رئي�س جمل�س االأمة 

الكويتية  امل�����س��ري��ة  ال���دم���اء  اإن  ال��ك��وي��ت��ي، 

بني  االأخ��وي��ة  للعاقات  ت�سيداً  امتزجتا 

امل�سري  ال��دور  وا�سفاً  ال�سقيقني  البلدين 

بالريادي.

ج����اء ذل����ك خ����ال ا���س��ت��ق��ب��ال امل�����س��ت�����س��ار 

ال���دك���ت���ور ح��ن��ف��ي ج���ب���ايل رئ���ي�������س جم��ل�����س 

ال����ن����واب مب��ق��ر امل��ج��ل�����س ام�������س اخل��م��ي�����س، 

م��������رزوق ال����غ����امن رئ���ي�������س جم���ل�������س االأم�����ة 

الكويتي

الكويتي،  االأم���ة  جمل�س  رئي�س  واأع���رب 

القاها  التي  اال�ستقبال  حلفاوة  �سكره  عن 

منذ بدء الزيارة للقاهرة

امل�����س��ت�����س��ار  اإىل  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  رئ��ي�����س  وق�����دم 

رئا�سة  توليه  على  جبايل  حنفي  ال��دك��ت��ور 

النواب جمل�س 

من ناحيته رحب جبايل برئي�س جمل�س 

م�سر،  على  ع��زي��زاً  �سيفاً  الكويتي  االأم���ة 

وت��ري  بالتاريخية،  ال��زي��ارة  تلك  وا���س��ف��اً 

م�سر  ب��ني  واالأخ��وي��ة  الرا�سخة  ال��ع��اق��ات 

لتعزيز التعاون الربملاين  والكويت متطلعاً 

والدولية  االإقليمية  املحافل  يف  والتن�سيق 

العربية للق�سايا  خدمًة 

االنباط-وكاالت

اأفغان�ستان،  تتوا�سل االأزمة القائمة يف 

ح��ي��ث ت�����س��اع��دت االأح�������داث ب��ع��د اع���ان 

الواليات املتحدة ان�سحابها منها، وتتباين 

امل��ع��ل��وم��ات ح���ول م���دى ���س��ي��ط��رة ك���ل من 

على  طالبان  وحركة  االأفغانية  احلكومة 

اق���راب  م��ع  اأن  ال��وا���س��ح  اأن  اإال  االأر�����س، 

ب�سكل  االأج��ن��ب��ي��ة  ال��ق��وات  ان�سحاب  اإمت���ام 

ك��ام��ل م���ن ال���ب���اد، و���س��ع��ت احل���رك���ة من 

نفوذها ب�سكل كبر، مع انهيارات متتالية 

احلكومية للقوات 

بايدن،  جو  االأمريكي  الرئي�س  واأع��ل��ن 

اأن 31 اآب/ اأغ�سط�س، �سيكون تاريخ انتهاء 

ان�سحاب قوات باده من اأفغان�ستان، وقال 

اأهدافها يف  وا�سنطن حققت  “اإن  كلمة  يف 

ل  االأوان  واآن  االإرهابي  التهديد  مكافحة 

م�سوؤولية  تلك  ب��ل  اأم��ة  لبناء  اأفغان�ستان 

اجلي�س  ق��درة  يف  لثقته  م�سراً  االأف��غ��ان، 

االأفغاين للت�سدي حلركة الطالبان، التي 

حت����اول ا���س��ت��غ��ال االن�����س��ح��اب االأم��ري��ك��ي 

املناطق”،  م��ن  ع��رب جم��م��وع��ة  وال��ت��و���س��ع 

بح�سب ما جاء على )فران�س 24)

اإنها  طالبان  حركة  قالت  جهتها،  م��ن 

و�سط  تفتي�س  نقاط  اأربعة  على  �سيطرت 

اأف��غ��ان�����س��ت��ان، وم��دي��ن��ة )ي������ورا( يف والي���ة 

)غ�������ور( غ���رب���ي ال����ب����اد، يف ح����ني ع����ززت 

اأم���ن م��ط��ار امل��دي��ن��ة بن�سر  ���س��ل��ط��ات ك��اب��ل 

بطاريات �سواريخ، وبداأت عدد من الدول 

اإج�����اء دب��ل��وم��ا���س��ي��ي��ه��ا خ��وف��ا م���ن ت��ف��اق��م 

الو�سع

القوات االأفغانية  با�سم  و قال املتحدث 

خم�س  ا���س��ت��ع��ادة  م���ن  مت��ك��ن��ت  ق���وات���ه  اإن 

م��دي��ري��ات م��ن ط��ال��ب��ان يف ث���اث والي���ات 

ن�سب  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت  كما  اأفغانية، 

حلمايتها  ك��اب��ل  و���س��ط  دف��اع��ي��ة  منظومة 

من ال�سواريخ، وفقاً ل�)جلزيرة نت(

ويف ال�����س��ي��اق ذات�����ه، ق����ال ح��اك��م والي���ة 

ال����ق����وات  اإن  ق�����ارل�����وق  اهلل  ع���ب���د  ط����خ����ار 

طالبان  م�سلحي  من   55 قتلت  االأفغانية 

90 اآخرين واأحلقت بها “خ�سائر  واأ�سابت 

فادحة«

كما اأعلنت وزارة الدفاع االأفغانية على 

اأن  )ت��وي��ر(  االجتماعي  التوا�سل  موقع 

طالبان  مقاتلي  من  ع�سرة  على  يزيد  ما 

اجلو  �ساح  �سنها  جوية  �سربات  يف  ُقتلوا 

ع��ل��ى خم���اب���ئ يف م��دي��ن��ة ط��ال��ق��ان و���س��ط 

والية )طخار(

والي��ة  عا�سمة  طالبان  مقاتلو  ودخ��ل 

)ب���ادغ���ي�������س( غ���رب���ي ال����ب����اد وا����س���ت���ول���وا 

وح��اول��وا  واالأم���ن،  لل�سرطة  من�ساآت  على 

اال���س��ت��ي��اء ع��ل��ى م��ك��ت��ب احل��اك��م ق��ب��ل اأن 

الراجع،  على  اخلا�سة  القوات  تربهم 

لل�سيطرة  ج��دي��دة  حملة  ط��ال��ب��ان  و�سنت 

املا�سية،  االأ���س��اب��ي��ع  م��ن��اط��ق يف  ع��دة  ع��ل��ى 

من  االأجنبية  القوات  ان�سحاب  مع  تزامنا 

الباد

نظام دفاع جوي:

.م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأع��ل��ن��ت ال�����س��ل��ط��ات 

دف���اع ج��وي  ن��ظ��ام  ت�سغيل  ع��ن  االأف��غ��ان��ي��ة 

باتت  اأن  بعد  وذل��ك  ك��اب��ل،  مطار  حلماية 

طالبان ت�سيطر على عّدة مناطق جماورة 

للعا�سمة االأفغانية، مما اأثار اخل�سية من 

�سّن هجوم على كابل اأو مطارها يف املدى 

املنظور

االأف��غ��ان��ي��ة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  وق���ال���ت 

اجل���وي  ال����دف����اع  ن���ظ���ام  اإّن  ل��ه��ا  ب���ي���ان  يف 

الت�سغيل  ط����ور  دخ����ل  االإن�������س���اء  احل���دي���ث 

املنظومة  ه��ذه  اأن  م�سيفة  االأح���د،  فجر 

“اأثبتت فاعليتها يف اأرجاء العامل، يف �سّد 
والقذائف« بال�سواريخ  الهجمات 

وك���ان���ت ت��رك��ي��ا ق���د اأع���ل���ن���ت ال��ت��زام��ه��ا 

ب�����س��م��ان اأم�����ن م���ط���ار ك���اب���ل م����ع ان��ت��ه��اء 

ان�����س��ح��اب ال��ق��وات االأم��رك��ي��ة واالأج��ن��ب��ي��ة 

ك�سف  بينما  اأغ�سط�س،  31اآب/  يف  املرتقب 

اأن��ق��رة  اأّن  اأردوغ����ان  طيب  رج��ب  الرئي�س 

ت�سّلم  “ترتيبات  على  اتفقتا  ووا�سنطن 

قوات باده املطار«

الدبلوما�سية: التحركات 

ال�سيا�سية  ال��ت��ح��رك��ات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

و����س���ل وف����د رف���ي���ع امل�����س��ت��وى م���ن امل��ك��ت��ب 

ع�����س��ق  اإىل  ط���ال���ب���ان  ال�����س��ي��ا���س��ي حل���رك���ة 

اأب����اد ع��ا���س��م��ة ت��رك��م��ان�����س��ت��ان، واأف����اد بيان 

ن���ائ���ب وزي���ر  ال��ت��ق��ى  ال���وف���د  اأن  ل��ل��ح��رك��ة 

اخلارجية الركماين وم�سوؤولني اآخرين، 

وب���ح���ث ال���ط���رف���ان ال��ق�����س��اي��ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

ال�����س��ل��ة،  ذات  واالأم���ن���ي���ة  واالق���ت�������س���ادي���ة 

اإ�سافة اإىل مو�سوع ال�سام يف اأفغان�ستان

وزي��ر خارجية  اأع���رب  ذل��ك،  يف غ�سون 

خ�سية  عن  قري�سي  حممود  �ساه  باك�ستان 

ح��ك��وم��ة ب���اده م��ن ا���س��ت��ع��ال ح���رب اأهلية 

على  ال�سيطرة  اأن  م��وؤك��دا  اأفغان�ستان،  يف 

اأي  قبل  من  الع�سكرية  بالقوة  اأفغان�ستان 

طرف لن حتل امل�سكلة، على حد و�سفه

من جانبه، حّذر املتحدث با�سم القوات 

الجئني  تدفق  م��ن  الباك�ستانية  امل�سلحة 

ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة، مع  االأرا����س���ي  اإىل  اأف���غ���ان 

ت��ده��ور ال��و���س��ع االأم���ن���ي يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان، 

باك�ستان  فيه  ت�ستمر  وق��ت  يف  ه��ذا  وي��اأت��ي 

اأفغان�ستان،  مع  )ُترخم(  معرب  اإغ��اق  يف 

منعا لتف�سي فرو�س )كورونا(

ويف وا�سنطن جدد املتحدث با�سم وزارة 

ال���دف���اع االأم���رك���ي���ة ج����ون ك���رب���ي دع���وة 

اإىل حل  ل��ل��ت��و���س��ل  االأف��غ��ان��ي��ة  االأط������راف 

اخلارج”،  م��ن  م��ف��رو���س  “غر  ���س��ي��ا���س��ي 

الإن���ه���اء احل����رب يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان، م���وؤك���داً 

ح�سور  على  �ستحافظ  وا�سنطن  اأن  على 

دب��ل��وم��ا���س��ي يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان، ج���اء ذل���ك يف 

مقابلٍة له على )فوك�س نيوز(

ويف اإي������ران، ق���ال ق��ائ��د ال���ق���وة ال��ربي��ة 

اللواء  االإي��راين  الثوري  للحر�س  التابعة 

االأم�����ن واال���س��ت��ق��رار  اإن  ب���اك���ب���ور  حم��م��د 

االإي��ران��ي��ة، يف  ال�سرقية  احل���دود  ي�����س��ودان 

ت�سهدها  ال��ت��ي  االأم��ن��ي��ة  ال���ت���ط���ورات  ظ���ل 

اأفغان�ستان

واأ�ساف خال تفقده منطقة دوغارون 

باده  اأن  الباد،  �سرقي  �سمال  احلدودية 

ت��وؤك��د ع��ل��ى ���س��رورة ���س��م��ان اأم���ن املناطق 

االأرا�سي  و�سامة  �سيادة  واأن  احلدودية، 

االإيرانية تعترب خطا اأحمر

الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة في لبنان

رئيس مجلس األمة الكويتي: الدماء المصرية -الكويتية امتزجتا تجسيدا للعالقات األخوية بين البلدين

طالبان توسع نفوذها مع قرب انتهاء االنسحاب األمريكي من أفغانستان

االنباط-وكاالت

بولي�سي”  “فورين  جم����ل����ة  ق�����ال�����ت 

االأمريكية، اإن ال�سراع االأخر الذي ا�ستمر 

11 ي��وم��اً ب��ني اإ���س��رائ��ي��ل وح��رك��ة “حما�س” 

الفل�سطينيني  “توحيد  اإىل  اأدى  غ���زة،  يف 

فل�سطينية  ج��ب��ه��ة  وت�����س��ك��ي��ل  امل���ت���ف���رق���ني، 

جديدة«

الفل�سطينيني  م��ن  “كًا  اأن  واأو���س��ح��ت 

واالإ�سرائيليني يرون اأن الق�سية الفل�سطينية 

اكت�سفت  اكت�سبت زخماً غر م�سبوق، حيث 

�سعوراً  املتفرقة  الفل�سطينية  امل��ج��م��وع��ات 

جديداً بالوحدة على اأنقا�س احلرب«

واأ�سافت، يف تقرير ن�سرته على موقعها 

ال����ت����وت����رات بني  ت������زال  “ال  االإل������ك������روين: 

االإ�سرائيليني والفل�سطينيني مرتفعة، بعد 

نهاية احلرب الرابعة بني اإ�سرائيل وحما�س 

يف مايو املا�سي من خال هدنة ه�ّسة، حيث 

ال ي��زال ه��دم املنازل واإخ���راج الفل�سطينيني 

م�����س��ت��م��راً يف ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة وال�����س��ف��ة 

الغربية، بدعم من احلكومة االإ�سرائيلية«

وتابعت: “منذ اإعان دولة اإ�سرائيل عام 

حالة  يف  عا�سوا  الفل�سطينيني  ف���اإن   ،1948

انق�سام ج�سدي. يف قطاع غزة، فاإن احل�سار 

ال����ذي فر�سته اإ���س��رائ��ي��ل وم�����س��ر م��ن��ذ ع��ام 

2007 يعني اأن معظم �سكانه مل يغادروا قط 

اجليب ال�سغر، ومل يبق لهم �سوى القليل 

من االت�ساالت مع الفل�سطينيني يف ال�سفة 

الغربية اأو القد�س ال�سرقية«

اأك��ر  اأ�سبحت  ال��ع��زل��ة  “هذه  واأردف�����ت: 

ع���م���ق���اً ب��ف��ع��ل ع���ق���ود م����ن االح����ت����ال غ��ر 

ال�سرعي لل�سفة الغربية والقد�س ال�سرقية.. 

وقال حممد الكرد، الطالب البالغ 23 عاماً، 

والذي ترعرع يف القد�س ال�سرقية ودر�س يف 

كانت  �سواء  اإن ج��دران االحتال  نيويورك، 

كتًا اإ�سمنتية اأو حوائط اأو عوائق يف عقولنا، 

ب��داأت  اأنها  اإال  االنق�سامات،  ه��ذه  ت�سببت يف 

االآن يف التا�سي«

ويرى الكرد اأن املايني من الب�سر حول 

واقع  ي�ستيقظون على  م��رة،  ال��ع��امل، والأول 

الف�سل العن�سري والتطهر العرقي الذي 

يواجهه الفل�سطينيون ب�سكل يومي

واأ�سارت “فورين بولي�سي” اإىل اأن احلرب 

االأخ����رة، وال��زخ��م ال��ذي راف��ق تلك احل��رب 

على مواقع التوا�سل االجتماعي، �ساعدا يف 

احلّد من تلك االنق�سامات الفل�سطينية

من جانبه، قال اأجمد �سوا، مدير �سبكة 

امل��ن��ظ��م��ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة غ���ر احل��ك��وم��ي��ة 

ق�سيتها  اإىل  اأم��ت��ن��ا  ع����ادت  “لقد  غ����زة:  يف 

حي  يف  االأح����داث  ت��ط��ورات  منذ  االأ�سا�سية، 

وال�سفة  ال�سرقية،  بالقد�س  ج���راح  ال�سيخ 

ُعدنا مرة  فاإننا  غ��زة،  واحل���رب يف  الغربية، 

اأخ���رى ل��احت��اد ك��اأم��ة واح����دة، الأن املوقف 

احلايل مل يعد مقبواًل

وق��������ال ب���ا����س���م ن���ع���ي���م، رئ���ي�������س جم��ل�����س 

“احلافز  اإن  حما�س،  يف  الدولية  العاقات 

�سلوك  ك��ان  اإ�سرائيل  �سد  للقتال  االأ�سا�سي 

االأق�سى وطرد  امل�سجد  اليهودية يف  الدولة 

الفل�سطينيني من القد�س ال�سرقية ، واأ�سار 

اأن هذا مل�س وترين �سديدي احل�سا�سية  اإىل 

لدى الفل�سطينيني، وهما االأماكن املقد�سة 

والاجئون

�سوف  “الفل�سطينيني  اأن  نعيم  وي���رى 

يوا�سلون خو�س نزاع �سيا�سي حول الدولة 

واالأر�س واحلدود، الأن االأمر ال يتعلق فقط 

بب�سعة م��ن��ازل، واإمن��ا بخطة طويلة االأم��د 

للق�ساء على الوجود الفل�سطيني يف القد�س

واأ�سار اإىل اأن هذا ال�سراع بالتحديد كان 

الثقة،  اكت�سبوا  الفل�سطينيني  الأن  خمتلفاً، 

ال��دم��ار يف غ��زة وا�سعاً، حيث  حتى واإن ك��ان 

�سعروا الأول مرة اأنهم قادرون على الوقوف 

اأمام اإ�سرائيل

وخ��ت��م��ت امل��ج��ل��ة االأم���ري���ك���ي���ة ت��ق��ري��ره��ا 

�سلمى  الفل�سطينية  للنا�سطة  بت�سريحات 

ع��ام��اً، حيث   24 العمر  م��ن  البالغة  ال�����س��وا، 

انتقلت  املا�سية،  االأ�سهر  م��دى  على  قالت: 

فل�سطني اإىل امل�سرح العاملي، لدرجة اأنه متت 

االأمريكي.  الكونغر�س  يف  ق�سيتها  مناق�سة 

لقد اأع��اد ه��ذا مل �سمل �سعبها، مبا يف ذلك 

ال�ستات،  الفل�سطينيني يف  م��ن  اأج��ي��ال  ع��دة 

لي�س  ب��ل��ده��م،  زي����ارة  ي�سبق لهم  ال��ذي��ن مل 

هناك عودة اإىل الوراء االآن، هناك اأمل جديد

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت م�����س��ادر م��ق��د���س��ي��ة ���س��ب��اح ام�����س 

منازل  ق�سية  يف  البت  تاأجيل  عن  اخلمي�س، 

)58( عائلة بحي وادي يا�سول يف �سلوان

يا�سول  وادي  واأف���اد حمامي عائات حي 

ب�سلوان “زياد قعوار”، اأّنه مت تاأجيل املحكمة 

االإ�سرائيلية املقررة اجلمعة، ل� 58 عائلة حتى 

خم�سة اأيام اأخرى ذلك وفقاً لطلب البلدية

م��ع دع��وات  ���س��ي��اٍق منف�سل، وت��زام��ن��اً  ويف 

امل�����س��ت��وط��ن��ني الق��ت��ح��ام امل�����س��ج��د االأق�����س��ى يف 

امل�سجد  دع��ا خطيب  الثامن من ذي احلجة، 

اأب��ن��اء  �سربي”  “عكرمة  ال�����س��ي��خ  االأق�����س��ى، 

امل�سجد  اإىل  ال���رح���ال  ���س��د  ل��ت��ك��ث��ي��ف  ���س��ع��ب��ن��ا 

االأق�سى يف هذه االأيام املباركة ل�سد اقتحامات 

امل�ستوطنني«

فورين بوليسي«: حرب غزة 
أدت لوحدة فلسطينية جديدة

تأجيل البت في قضية منازل )58( 
عائلة بحي »وادي ياصول« في سلوان
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الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت 

اأك������د ���س��ي��د ع���ب���د احل���ف���ي���ظ، م��دي��ر 

فريقه  جاهزية  الأهلي،  بالنادي  الكرة 

ملواجهة كايزر ت�سيفز اجلنوب اإفريقي، 

اإف���ري���ق���ي���ا. اأب�����ط�����ال  دوري  ن���ه���ائ���ي  يف 

نهايي  مباراة  خلو�ض  الهلي  وي�ستعد 

ك��اي��زر  ام�����ام  اف���ري���ق���ي���ا،  اب���ط���ال  دوري 

ت�����س��ي��ف��ز ب���ط���ل ج���ن���وب اف���ري���ق���ي���ا، غ���ٍد 

اخلام�ض  حم��م��د  ملعب  ع��ل��ى  ال�����س��ب��ت، 

وقال  املغربية.  البي�ساء  الدار  مبدينة 

“الأهلي  ن���ادي���ه  مل��وق��ع  احل��ف��ي��ظ  ع��ب��د 

ُم�ستقرة  للنهائي وجميع المور  جاهز 

وهناك  باملغرب،  الفريق  بعثة  متاما يف 

ح��ال��ة م��ن ال��رك��ي��ز ب��ن اجل��م��ي��ع؛ من 

اج���ل ال��ف��وز ب��ال��ل��ق��ب«. واأ����س���اف مدير 

ب��ق��وة، وهناك  ي��ت��درب  “الهلي  ال��ك��رة: 

ح��ال��ة م��ن ال��ت��ف��اول ب��ن ج��م��ي��ع اف���راد 

فريق  مت��ام��ا  ن��ح��رم  اأن��ن��ا  كما  البعثة، 

حم��اولت  اي  ون��رف�����ض  ت�سيفز،  ك��اي��زر 

للتقليل منه، ملجرد انه مل يح�سل من 

اريقيا«.  ابطال  قبل على بطولة دوري 

للنهائي  و�سل  ت�سيفز  “كايزر  و�سدد: 

ال��وداد  اخرها  كبرية  ف��رق  ح�ساب  على 

ما  البطولة،  نهايي  ن�سف  يف  املغربي 

ي��وك��د ان ب��ط��ل ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا ق��وي، 

وي����ق����دم ك����رة ج���م���اع���ي���ة«. وخ���ت���م ع��ب��د 

لديه  اإفريقيا  جنوب  احلفيظ: “بطل 

طموح هو الخر من اجل ح�سد اللقب 

تعرف  ل  ال��ق��دم  ك���رة  الوىل.  ل��ل��م��رة 

بال�سماء ول بالتاريخ«.

70

االهلي جاهز للفوز بابطال افريقيا 

الشمالية تفوز بلقب بطولة الخماسي العسكري 

دورتموند يرفض بيع هاالند 

 دوري جولف الناشىين ينطلق اليوم

االنباط - عمان 

ال�سمالية،  الع�سكرية  املنطقة  فريق  احتل 

املركز الأول يف بطولة القوات امل�سلحة الأردنية 

التي  الع�سكري،  للخما�سي  العربي  اجلي�ض   -

اختتمت اخلمي�ض على ميدان احلواجز، برعاية 

م��دي��ر الحت����اد ال��ري��ا���س��ي ال��ع�����س��ك��ري العميد 

جهاد قطي�سات. وحل فريق املنطقة الع�سكرية 

ال��و���س��ط��ى يف امل��رك��ز ال���ث���اين، وف��ري��ق املنطقة 

الع�سكرية ال�سرقية يف املركز الثالث، فيما احتل 

ويف  الرابع.  املركز  املدفعية  �سالح  قيادة  فريق 

ال��ذي  قطي�سات  العميد  ت��وج  املناف�سات  خ��ت��ام 

العربي  الحت����اد  رئي�ض  من�سب  اي�سا  ي�سغل 

الع�سكرية  املنطقة  الع�سكرية، فريق  للريا�سة 

كما  البطولة،  وكا�ض  الأول  باملركز  ال�سمالية 

مت ت�سليم امليداليات مل�ستحقيها من الالعبن 

من خمتلف الفرق. وكانت فعاليات مناف�سات 

ال��ي��وم ا���س��ف��رت ع��ن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ال��ي��ة: فعالية 

علي  جمال  احمد  الأول  باملركز  حل  الرماية: 

من فريق ال�سمالية، وحل باملركز الثاين عمر 

باملركز  ال�سمالية، كما ح��ل  م��ن  ع��ب��داهلل  ذي��ب 

الثالث �سهيب احمد حممود من الو�سطى. ويف 

فعالية ال�سواحي 7 كم “بنظام الرايل”، فقد 

حل باملركز الأول �سهم عبداهلل غازي من فريق 

املدفعية، وحل باملركز الثاين احمد ذيب عبداهلل 

الثالث �سالح  ال�سمالية، فيما حل باملركز  من 

اأ�سامة من الو�سطى. ويف فعالية رمي القنابل 

حل باملركز الأول علي جمال هالل  “الدقة”، 
ا�سماعيل  ال��ث��اين  باملركز  وح��ل  ال�سرقية،  م��ن 

خالد من فريق املدفعية، وحل باملركز الثالث 

عبداهلل خلف عبداهلل من الو�سطى، فيما حل 

باملركز الأول يف فعالية ال�سباحة 50م اأن�ض �سعيد 

ح�سن من ال�سمالية، ويف املركز الثاين عبداهلل 

خلف عبداهلل من الو�سطى، وحل باملركز الثالث 

عبدالرحمن ر�سمي من الو�سطى. ويف فعالية 

احلواجز، حل باملركز الأول احمد ذيب عبداهلل 

ذيب  الثاين عمر  باملركز  وح��ل  ال�سمالية،  من 

عبداهلل من ال�سمالية، ويف املركز الثالث �سالح 

الالعب  وظفر  الو�سطى.  من  ابراهيم  ا�سامة 

عمر ذيب عبداهلل بكاأ�ض املجموع العام فردي.

برلني - وكاالت 

رف�������ض ب��ورو���س��ي��ا دورمت����ون����د ال��ع��ر���ض 

الفتتاحي لت�سيل�سي، من اأجل �سم مهاجم 

العمر  من  البالغ  هالند،  اإيرلينج  الفريق 

20 عاًما. وبح�سب �سبكة »�سكاي �سبورت�ض«، 

تامي  دورمتوند �سم  ت�سيل�سي على  عر�ض 

كجزء  اأودوي،  هود�سون  ك��ال��وم  اأو  اأب��راه��ام 

من ال�سفقة، اإل اأن النادي الأملاين يتم�سك 

مبهاجمه ب�سدة. ويرغب البلوز يف التعاقد 

مع مهاجم جديد، هذا ال�سيف، بعد املعاناة 

التهديفية التي واجهوها يف املو�سم املا�سي، 

رغم الفوز بلقب دوري اأبطال اأوروبا. وافتقد 

لعبو املدرب توما�ض توخيل الفاعلية، حيث 

ك��ل م��ن تيمو  الفريق  ت�سدر قائمة ه��دايف 

فرينر واأبراهام، يف املو�سم املن�سرم، بر�سيد 

12 هدًفا فقط. على اجلهة الأخرى، خا�ض 

41 مباراة، يف جميع  دورمتوند  هالند مع 

امل�سابقات خ��الل املو�سم الأخ���ري، وجن��ح يف 

ت�سجيل 41 هدًفا و�سناعة 12.

االنباط - العقبة 

الثالثة  الن�سخة  اجلمعه  �سباح  تنطلق   

ال�ستقالل  وكاأ�ض  النا�سىين  جولف  ل��دوري 

ل��ل��ج��ول��ف وذل�����ك ع��ل��ى م���الع���ب واآح������ة اآي��ل��ة 

ل��ل��ج��ول��ف يف م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة و���س��ت��ك��ون ه��ذه 

حتقيق  بعد  ت��اأت��ي  كونها  ا�ستثنائية  الن�سخة 

الن�سامى لقب بطولة م�سر الدولية للجولف 

يف اإجن�������از غ����ري م�����س��ب��وق مم����ا ي��ع��ط��ي بقيه 

الالعبن حافز ا�سايف للتناف�ض حلجز مقعد 

مفتوحة  املناف�سة  وتبدو  املنتخب  �سفوف  يف 

على كافه ال�سعد بن جميع الالعبن وتاليا 

الدرجة  الثانية دوري  الرتيب حتى اجلولة 

 17 بر�سيد  العبدالالت  �سامل  الأول  الوىل 

 1٦ بر�سيد  ال��روا���س��دة  حممد  ال��ث��اين  نقطة 

نقطة الثالث حمزة �سلمان بر�سيد 12 نقطة. 

دوري الدرجة الثانية، ملعب الكادمية الأول 

ال��ث��اين  نقطة   24 بر�سيد  ع��ك��رو���ض  �سمعان 

عبدالرحمن الظاهر بر�سيد 1٨ نقطة الثالث 

الكوري اجلنوبي هايونغ جو بر�سيد 7 نقاط 

فئة الناث درجة ثانية، ملعب الكادمية الأوىل 

تالن جبجي بر�سيد 1٩ نقطة باف�سلية الفوز 

 1٩ بر�سيد  زينة قعدان  الثانية  باخر بطولة 

الثالثةليان العبدالالت بر�سيد 12 نقطة فيما 

تبدو بطولة كاأ�ض ال�ستقالل الوافد القدمي 

اأج��ن��دة الحت����اد �ستظهر بحلة  اجل��دي��د على 

جديدة و�ست�سهد مناف�سه بن جميع الالعبن 

لنجوم منتخب  كاملة  املخ�سرمن مب�ساركة 

الأم����ن ال��ع��ام ا���س��د ال��روا���س��دة وحم��م��د هاين 

وان�ض العمرين ا�سافه للعراقي عامر را�سي 

)�ساحب الرقم القيا�سي للبطولة( وعدد من 

الالعبن .

االنباط - عمان 

بطولة  مناف�سات  اليوم  م�ساء  تتوا�سل 

دوري كرة القدم لندية املحرفن باقامة 

على  و�سحاب  ال��وح��دات  يجمع  واح��د  لقاء 

والن�سف  الثامنة  عند  عمان  �ستاد  ملعب 

م�����س��اء. وي��ام��ل ال��وح��دات ���س��اح��ب الر���ض 

ان يحقق الفوز للبقاء قريبا من ال�سدارة 

ل ���س��ي��م��ا وان�����ه وج����د ���س��ع��وب��ة ك���ب���رية يف 

ال��ذي  ال�سابق  ال��ل��ق��اء  اجل��زي��رة يف  اج��ت��ي��از 

من  الخ���رية  الدقائق  يف  ال��ف��وز  فيه  حقق 

امل��ب��اراة وي�سعى ج��اه��دا لح��ب��اط اية  زم��ن 

حماولة من �سحاب اجلريح للفوز او حتى 

التعادل ل �سيما وان الخري بقيادة مدربه 

ج��م��ال حم��م��ود ي��ع��اين م��ن ن��زي��ف النقاط 

وي�سعى  الهبوط  من  يقربه  موقعا  ويحتل 

ت�سعه  اي��ج��اب��ي��ة  بنتيجة  ل��ل��خ��روج  ج��اه��دا 

ب��داي��ة طريق الن��ط��الق نحو الم���ام ..  يف 

وا���س��ت��ع��اد ال���وح���دات ���س��ي��ئ��اً م��ن ال��ث��ق��ة بعد 

امل��وؤث��رة  الغيابات  رغ��م  لالنت�سار،  ع��ودت��ه 

حمرفه  �سيغيب  حيث  منها  يعاين  التي 

ال�������س���ن���غ���ايل ان�������داي ل���الإ����س���اب���ة. وي��غ��ي��ب 

اي�����س��ا ال��ظ��ه��ري الأمي�����ن ف���را����ض ���س��ل��ب��اي��ة، 

لين�سم  اإن�����ذارات،   3 ع��ل��ى  ح�سوله  ب�سبب 

احت��ادي��ة،  بعقوبة  امل��وق��وف��ن  اإىل  ب��ال��ت��ايل 

وه���م���ا حم��م��د ال���دم���ريي وف�����ادي ع��و���ض. 

زمع  اأب��و  عبداهلل  الوحدات  م��درب  وي�سعى 

اخللفي  خ��ط��ه  يف  ال��غ��ي��اب��ات  م��ع��اجل��ة  اإىل 

وب��خ��ا���س��ة اأن�����ه ���س��ي��واج��ه ف���ري���ق���اً مي��ت��ل��ك 

القرا  عدي  اأمثال  من  مميزين  مهاجمن 

وي����زن ال��ن��ع��ي��م��ات. م���ن ج��ه��ت��ه ف����اإن ج��م��ال 

حممود مدرب �سحاب يدرك قدرات لعبي 

احل��د من  ع��ل��ى  و�سيعمل  ج��ي��داً  ال��وح��دات 

خ��ط��ورت��ه��م، م��ع ا���س��ت��ث��م��ار ال��ث��غ��رات ال��ت��ي 

الفريق  بقيادة  اأماًل  مناف�سه  بدفاع  تظهر 

وي�ستقر  ال��ب��ط��ول��ة.  يف  ف���وز  اأول  لتحقيق 

“17” نقطة  ب���  ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث  ال��وح��دات 

وي��ت��ق��دم ب��ف��ارق الأه����داف ع��ن ال�����س��ل��ط، يف 

ب�  الأخ��ري  املركز قبل  �سحاب يف  يقبع  حن 

ملباراة  ينظر  الذي يجعله  المر  نقاط   4“
اىل  ينقله  ال��ف��وز  لن  اهتمام  نظرة  ال��ي��وم 

موقع متقدم يبعده عن مراكز الهبوط .

دم�شق - وكاالت 

ال�����س��وري لكرة  اأن ق����رار الحت�����اد  ���س��ك  ل 

القدم، باعتبار “ملعب القوي�سمة” ب��الأردن، 

ل��ي��ك��ون م��ل��ع��ب��ه ال���ب���دي���ل يف ال������دور احل��ا���س��م 

ن�سور  جماهري  ي�سعد   ،2022 ملونديال  املوؤهل 

ال�����س��وري يف  املنتخب  وي��ق��ع  ك��ث��رًيا.  قا�سيون 

املجموعة الثانية رفقة اإيران، كوريا اجلنوبية، 

الإمارات، العراق ولبنان. اأ�سباب تف�سر اختيار 

الحتاد ال�سوري مللعب القوي�سمة، على النحو 

الحتادين  اأن  على  اثنان  يختلف  ل  التايل:  

قوية  ع��الق��ات  تربطهما  والأردين  ال�����س��وري 

م���ث���م���رة، مم����ا ����س���اه���م يف ت���رح���ي���ب اجل���ان���ب 

الت�سهيالت  الأردين، مع وع��ود بتقدمي كافة 

الحت��اد  �سروط  وتاأمن  ال�ست�سافة،  لنجاح 

وت�سهيل  الفيديو،  تقنية  واأهمها  الآ���س��ي��وي، 

اجلانبن  ب��ن  اجلماهري.املفاو�سات  دخ���ول 

مل ت�����س��ت��غ��رق ف������رة ط���وي���ل���ة، ح���ي���ث وج���د 

الحت����اد ال�����س��وري، ك��ل ال��ت��ع��اون وال��رح��ي��ب 

واملباركة بالختيار من الأردن. اجلهاز الفني 

للمنتخب ال�سوري بقيادة نزار حمرو�ض، اأكد 

باقي  يريح  األ  يجب  الفرا�سي  امللعب  ب��اأن 

املناخ  حيث  من  خا�سة  املجموعة،  منتخبات 

رف�ض  احلرارة.ولذلك مت  ودرج��ة  والرطوبة 

اللعب يف دول اخلليج ب�سبب وجود الإم��ارات، 

اأج��واء  اللعب يف  ال��ذي يجيد  العراق  وكذلك 

اإي��ران وكوريا اجلنوبية يجيدان  اخلليج. اأما 

ال��ل��ع��ب ب��رط��وب��ة زائ�����دة، ول��ذل��ك مت التوجه 

امل��ن��اخ��ي��ة متقاربة  ل������الأردن، ح��ي��ث الأج������واء 

ج��ًدا مع الأج���واء يف �سوريا. حمرو�ض �ساهم 

يف ت��غ��ي��ري وج��ه��ة امل��ل��ع��ب، ح��ي��ث اأن الحت����اد 

القطري.  ال��ع��ر���ض  ي���در����ض  ك���ان   ال�������س���وري، 

مليون  ن�سف  م��ن  اأك���ر  الأردن،  يف  ويعي�ض 

���س��وري، مم��ا ع��زز ق���رار احت���اد ال��ك��رة املحلي، 

خا�سة مع اأنباء ال�سماح باحل�سور اجلماهريي 

بن�سب حمددة، اأما اجلالية ال�سورية يف قطر 

وال��ب��ح��ري��ن وع���م���ان ق��ل��ي��ل��ة. ووع�����دت راب��ط��ة 

م�سجعي املنتخب ال�سوري بالأردن، بالتح�سري 

املعنوي  وال��دع��م  احلقيقية  وامل�ساندة  املثايل 

لالعبن، قبل واأثناء املواجهات.

االنباط – عمان 

����س���ح���ب���ت  اخل���م���ي�������ض  يف م���ق���ر احت����اد 

40 من  ك����رة ال���ق���دم، ق���رع���ة ال��ن�����س��خ��ة ال����� 

والتي   ،2021 ملو�سم  الأردن  ك��اأ���ض  بطولة 

اأن��دي��ة  ميثلون  ف��ري��ق��اً   42 مب�ساركة  ت��ق��ام 

حفل  و�سهد  والثانية.  والأوىل  املحرفن 

ال�سعار  اإط��الق  بدايته،  يف  القرعة  �سحب 

األ��وان��ه  ي�ستمد  وال���ذي  للبطولة  اجل��دي��د 

من العلم الأردين، مت�سمناً اأي�ساً جم�سماً 

لالعب ي�ستقبل الكرة بكل �سغف وحما�ض. 

اإع��ادة  م��ن خ��الل  الأردين  ويبعث الحت��اد 

اطالق هوية كاأ�ض الأردن عرب هذا ال�سعار 

وا�سحة  ر�سالة  القادمة،  لل�سنوات  املمتد 

املعامل وامل�سامن، باأبعاد وطنية وريا�سية 

مرابطة، توؤكد اأن كرة القدم جامعة، واأن 

الروعة  من  املزيد  يعطي  الأل���وان  ترابط 

واجل����م����ال، ع��ن��دم��ا ي��ل��ت��ف اجل��م��ي��ع ح��ول 

نقلت  التي  القرعة  واأقيمت  الوطن.  راية 

يوتيوب،  على  الحتاد  قناة  عرب  فعالياتها 

وق��دم��ه��ا م��دي��ر دائ����رة امل�����س��اب��ق��ات ع��و���ض 

وو�سائل  الأن��دي��ة  ممثلي  بغياب  �سعيبات 

الإعالم، وفقا لالإجراءات ال�سحية املتبعة 

ال��ع��ام��ة. وتنطلق  ال�����س��الم��ة  ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى 

مب�ساركة  التمهيدي  ال��دور  عرب  البطولة 

الثانية،  الدرجة  اأندية  ميثلون  فريقاً   2٦

احلا�سلة  الأوىل  الدرجة  فرق  جانب  اإىل 

امل��و���س��م  يف   )14 اإىل   5( م��ن  ت��رت��ي��ب  ع��ل��ى 

ال��ف��رق  �ستن�سم   ،32 ال���  دور  ويف  امل��ا���س��ي. 

امل��ت��اأه��ل��ة م��ن ال���دور ال��ت��اأه��ي��ل��ي اإىل اأن��دي��ة 

ال�����س��ري��ح  ج���ان���ب  اإىل  امل���ح���رف���ن  دوري 

والأه����ل����ي، وال��ف��ري��ق��ن احل��ا���س��ل��ن على 

ال���ث���ال���ث وال�����راب�����ع م����ن دوري  امل���رك���زي���ن 

و�ستقام  املا�سي.  للمو�سم  الأوىل  الدرجة 

امل���ب���اري���ات م���ن ال�����دور ال��ت��اأه��ي��ل��ي ول��غ��اي��ة 

من  املغلوب  خ��روج  بنظام  النهائي،  ن�سف 

م���ب���اراة واح����دة، ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال��ف��رق التي 

على  القرعة،  خ��الل  فردية  اأرق��ام��اً  حتمل 

الفريقن،  ب��ن  منا�سفة  ال��ري��ع  ي���وزع  اأن 

الرجيح  رك��الت  اإىل  اللجوء  �سيتم  فيما 

الأ�سلي.  بالوقت  التعادل  مبا�سرة يف حال 

للبطولة،  النهائية  امل��ب��اراة  �سعيد  وع��ل��ى 

ال��ب��ي��ت��ي للفرق  امل��ل��ع��ب  اخ��ت��الف  ويف ح���ال 

عن  اإقامتها  مكان  حتديد  �سيتم  املتاأهلة، 

ط��ري��ق ال��ق��رع��ة، ويف ح���ال ان��ت��ه��اء ال��وق��ت 

اللجوء  �سيتم  ب��ال��ت��ع��ادل،  ل��ل��ق��اء  الأ���س��ل��ي 

اإىل رك��الت  ث��م  اإىل الأ����س���واط الإ���س��اف��ي��ة 

ال��رج��ي��ح حل�����س��م ال��ل��ق��ب، ع��ل��ى اأن ي���وزع 

ال���ري���ع م��ن��ا���س��ف��ة ب���ن ال��ف��ري��ق��ن اأي�����س��اً. 

وينتظر اأن ي�سدر الحتاد جدول مباريات 

ال��ب��ط��ول��ة م��ت�����س��م��ن��ا ال���ت���واري���خ وامل��الع��ب 

خالل الأيام املقبلة.

الوحدات مع سحاب في لقاء ال يقبل القسمة 

 المنتخب السوري سعيد باللعب باالردن 

سحب قرعة بطولة كأس االردن واطالق شعارها 

ساسي يعود لوداع العبي الزمالك 
القاهرة - وكاالت 

�سا�سي  فرجاين  التون�سي  اأن  الزمالك  قائد  اإم��ام،  ح��ازم  اأك��د 

ي���ري���د ال����ع����ودة ل��ل��ف��ري��ق الأب���ي�������ض، جل��م��ع م��ت��ع��ل��ق��ات��ه وت���ودي���ع 

ال��الع��ب��ن ب��ع��د ان��ت��ه��اء ع��ق��ده. وق���ال اإم���ام ع��رب ق��ن��اة ال��زم��ال��ك: 

وكنت  لرحيله  حزين  اأن��ا  با�ستمرار،  معنا  يتوا�سل  “�سا�سي 
حل�سم  بجدية  معه  التفاو�ض  عدم  رمبا  ولكن  ا�ستمراره  اأمتنى 

عقد  جتديد  “اأمتنى  واأ�ساف:  بالقلق«.  �سعوره  وراء  املفاو�سات 

عانينا  لأننا  الفريق،  ا�ستقرار  على  واحل��ف��اظ  الالعبن  جميع 

برئا�سة مرت�سى  الأ�سبق  املجل�ض  بعد رحيل  ال�ستقرار  من عدم 

جمل�ض  رحيل  باأنباء  “�سمعنا  الزمالك:  قائد  وتابع  من�سور«. 

اأب��ط��ال  دوري  نهائي  قبل  من�سور،  مرت�سى  برئا�سة  ال��زم��ال��ك 

اأفريقيا يف املو�سم املا�سي، وتاأثرنا برحيله.
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برشلونة يقرر الغاء مباراته امام وبيتار

ميجان ماركل تنتج مسلسل رسوم 
متحركة لـ »نتفليكس«

تامر حسني يكذب حال شيحة 
ويهاجمها: لم أعدك بشيء

االنباط-وكاالت

اع��ل��ن ن����ادي ب��ر���س��ل��ون��ة اال���س��ب��اين ام�����س 

اخل��م��ي�����س ع��ل��ى ال���غ���اء امل���ب���اراة ال��ت��ي ك��ان��ت 

»ت���ي���دي«  ت���ك���ون يف م��ل��ع��ب  ان  امل���زم���ع  م���ن 

ب��ن ب��ر���س��ل��ون��ة وب��ي��ت��ار ال��ق��د���س ي���وم 4 �آب/ 

ب�����س��ب��ب ���س��غ��وط عربية  امل��ق��ب��ل.  اأغ�����س��ط�����س 

ال��ن��ادي  يف  داخ��ل��ي��ة  وم��ع��ار���س��ة  فل�سطينية 

من  لي�س  اأن���ه  بر�سلونة  اأدرك  ال��ك��ت��ال��وين. 

�سيا�سية  ����س���راع���ات  يف  ال���ت���ورط  ال�������س���واب 

يف ال�������س���رق االأو����س���ط.ح�������س���ب م���وق���ع ق��ن��اة 

i24NEWS
وفل�سطيني  عربي  �سغط  بعد  ه��ذا  ج��اء 

الفل�سطيني  ال��ك��رة  احت���اد  ق��ب��ل  ِم���ن  وا���س��ع 

وك��ذل��ك ال��ن��ائ��ب ع��ن ال��ق��ائ��م��ة امل�����س��رك��ة يف 

توجه  ال���ذي   ���س��ح��ادة  اب��و  �سامي  الكني�ست 

ب���ال���ت���ع���اون م����ع راب����ط����ة م�����س��ج��ع��ي ف��ري��ق 

ب��ل��وغ��ران��ا«،  »ع���رب  فل�سطن  يف  ب��ر���س��ل��ون��ة 

ن��ادي  اإدارة  اإىل  احل���ايل،  ال�سهر  مطلع  يف 

ب��ر���س��ل��ون��ة ورئ��ي�����س��ه خ���وان الب���ورت���ا، الإل��غ��اء 

امل��ب��اراة ال��ودي��ة اأم���ام ف��ري��ق ب��ي��ت��ار ال��ق��د���س، 

وذل���ك مل��ا مي��ث��ل��ه ه���ذا ال��ف��ري��ق م��ن مظاهر 

اأف��ك��ار  ع��ن�����س��رّي��ة وم���ا يحمل ج��م��ه��وره م��ن 

وفل�سطيني  عربي  هو  ما  كل  جت��اه  عدائية 

ال���ر����س���ال���ة يف ح��ي��ن��ه��ا  ال����ب����اد، وت���وج���ت  يف 

اإن�سانية  قّيم  يحمل  بر�سلونة  نادي  باعتبار 

وي��رف��ع ���س��ع��ار »اأك����ر م��ن جم���رد ن����ادي« ال 

ب��ي��ت��ار  ل���ف���ري���ق  ���س��رع��ي��ة  ي��ع��ط��ي  اأن  مي���ك���ن 

وجمهوره العن�سري 

ج��ًدا  »ي�سعدنا  ���س��ح��ادة:  اأب��و  النائب  وق��ال 

ملطلبنا  ا�ستجابت  واإدارت���ه  بر�سلونة  ن��ادي  اأن 

ال��ب��اد، ففريق  ال��ن��ادي يف  ومل��ط��ل��ب ج��م��اه��ر 

اأن ي���دف���ع ث���م���ن ع��ل��ى  ال���ق���د����س ي���ج���ب  ب���ي���ت���ار 

عن�سريته وهتافات جماهره العن�سرّية التي 

عليهم  االأن��ب��ي��اء  وت�ستم  للعرب  امل���وت  تتمنى 

ال�سام وتدعوا حلرق القرى واملدن العربية«

واأ����س���اف اأب����و ���س��ح��ادة: »اأ���س��ك��ر ك���ل من 

���س��اه��م يف ه����ذا االإجن������از، واأخ�������س ب��ال��ذك��ر 

بلوغرانا«  »عرب  بر�سلونة  م�سجعي  رابطة 

ال��ذي��ن ق��ام��وا ب��ع��م��ل ج��ب��ار مل��ن��ع ق��ي��ام ه��ذه 

للعن�سرّية  �سرعية  اإع��ط��اء  وع���دم  امل��ب��اراة، 

والعن�سرين«

واأن���ه���ى اأب�����و ���س��ح��ادة »اأمت���ن���ى ان ت��ك��ون 

العن�سرين  يقوم  الن  �سبًبا  اخل��ط��وة  ه��ذه 

يعرف  وان  به،  يقومون  ملا  جدية  مبراجعة 

العدائية  وامل��م��ار���س��ات  الفكر  ه��ذا  اأ���س��ح��اب 

جتاه �سعبنا اأن هنالك ثمن على ذلك، حتى 

ولكن  االأم���ان  تعطيهم  ال�سرطة  كانت  ول��و 

ن��ادي  ميثله  م��ا  لكل  ب����ازدراء  ينظر  ال��ع��امل 

العن�سري« بيتار وجمهوره 

الالخبارية-وكاالت العني 

اأع���ل���ن���ت »اأرت�������س���وي���ل ب��روداك�����س��ن��ز«، 

�سا�سك�س  لدوقة  اململوكة  االإنتاج  �سركة 

م�سل�سل  اأن��ت��ج��ت  اأن��ه��ا  م��ارك��ل،  ميجان 

ر�سوم متحركة عائلياً لبثه على من�سة 

ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س، واأن���ه���ا ���س��ت��ك��ون ه���ي اأي�����س��اً 

التنفيذية. منتجته 

واأ�����س����ارت ال�����س��رك��ة ال���ت���ي اأن�����س��اأت��ه��ا 

اأن  اإىل  ه��اري  االأم���ر  وزوج��ه��ا  ميجان 

امل�����س��ل�����س��ل ي���رك���ز ع��ل��ى م���غ���ام���رات ف��ت��اة 

12 ع���ام���اً ت�����س��ت��ل��ه��م جم��م��وع��ة  ع��م��ره��ا 

م���ت���ن���وع���ة م����ن ال���ن�������س���اء امل������وؤث������رات يف 

التاريخ.

اأول  هو  »ب���رل«،  وا�سمه  وامل�سل�سل، 

وميجان  نتفيلك�س  عنه  تعلن  م�سل�سل 

وه���اري، واأب��رم��ا االت��ف��اق ال��ع��ام املا�سي 

امل��ل��ك��ي��ة  ت���ن���ازال ع���ن م��ه��ام��ه��ا  اأن  ب��ع��د 

وانتقا للعي�س يف كاليفورنيا.

»بطلتنا  ب���ي���ان:  يف  م��ي��ج��ان  وق���ال���ت 

الفتيات يف �سنها،  برل، مثل كثر من 

ت�سعى  فيما  ال���ذات  الكت�ساف  رحلة  يف 

للتغلب على �سعوبات احلياة اليومية«.

واأ�سافت: »اأ�سعر ب�سعادة غامرة الأن 

�سراكة  اأب��رم��ت  ب��روداك�����س��ن��ز  اأرت�����س��وي��ل 

مع من�سة نتفليك�س القوية واإن هوؤالء 

امل��ن��ت��ج��ن ال���رائ���ع���ن ���س��ي��ن��ت��ج��ان م��ع��اً 

م�����س��ل�����س��ل ال��ر���س��وم امل��ت��ح��رك��ة اجل��دي��د 

اال�ستثنائيات  بالن�ساء  يحتفي  ال���ذي 

عرب التاريخ«.

القاهرة - العربية

مل ي��ن��ت��ظ��ر امل����ط����رب امل�������س���ري ت��ام��ر 

الهجوم  على  ي��رد  اأن  قبل  طويا  ح�سني 

الذي طاله من زميلته حا �سيحة، التي 

�ساركته بطولة فيلمه االأخر »م�س اأنا«.

باأنه  ذكرته  ما  على  يرد  اأن  قرر  حيث 

ن�سر  ب���ع���دم  ب���وع���وده جت��اه��ه��ا  ي��ل��ت��زم  مل 

االأخرى  االأم��ور  وبع�س  الغنائي،  الكليب 

التي مل تذكرها حا �سيحة فيما كتبته.

الر�سمية  ح�����س��اب��ات��ه  ع��رب  ن�����س��ر  ح��ي��ث 

اأن��ه  معتربا  رده،  ميديا  ال�سو�سيال  على 

اأن طرحت  ب��ع��د  امل��ن�����س��ات،  ه��ذه  اإىل  جل��اأ 

حا �سيحة حديثها من خالها، ومل تقم 

عن  بعيدا  معه  التوا�سل  اأو  به  باالت�سال 

اجلمهور.

اأنه مل يعد حا  واأكد املطرب امل�سري 

�سيحة بعدم طرح الكليب، م�سرا اإىل اأنه 

لي�س ال�سخ�س الذي يعد وال يفي بوعده، 

ولكنه احرم حديثه معها من قبل وقام 

بحذف م�ساهد هي طلبت اأن يتم حذفها، 

ك��م��ا اأن��ه��ا وج��ه��ت ل��ه ال�����س��ك��ر ع��ل��ى قيامه 

ب���ح���ذف ه����ذه امل�����س��اه��د، ويف ح����ال ك��ان��ت 

ت��رغ��ب يف ا���س��رج��اع امل�����س��اه��د واالط���اع 

اأجل  من  للمونتاج  التوجه  فعليها  عليها 

مراجعتها.

الفيلم  اأن  اإىل  ح�����س��ن��ي  ت��ام��ر  واأ����س���ار 

م��ت��واج��د ب����دور ال��ع��ر���س م��ن��ذ 3 اأ���س��اب��ي��ع 

وال��ك��ل��ي��ب داخ�����ل ال��ف��ي��ل��م، ف��ه��ل احل����رام 

بالن�سبة اإىل حا �سيحة هو طرح الكليب 

ع���رب »ي���وت���ي���وب« ف��ق��ط، م��ع��ت��ربا اأن ه��ذا 

املنطق غريب للغاية.

مذكرا زميلته باأنها من قامت بتوقيع 

كبرا  اأج���را  ع��ن��ه  وت��ق��ا���س��ت  الفيلم  ع��ق��د 

قامت  م��ن  اأن��ه��ا  كما  ال���دور،  ب��ه��ذا  للقيام 

وبر�ساها  اأح���د  م��ن  اإج��ب��ار  دون  بتمثيله 

التام.

الفيلم  وخمرجة  هو  كونه  عن  كا�سفا 

منها  وطلبا  مرة  من  اأكر  معها  توا�سا 

تاأتي مل�ساهدة ما قامت بت�سويره قبل  اأن 

ت��رد  مل  ولكنها  للجمهور،  الفيلم  ط��رح 

عليهم واأغلقت هواتفها يف وجههم.

بكني - رويرتز

ذكرت و�سائل اإعام ر�سمية �سينية، ام�س 

اإ�سابة  حالة  �سجلت  ال�سن  اأن  اخلمي�س، 
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�سيت�سوان،  اإقليم  يف  الطيور  اإنفلونزا  من 

ملحاربة  اأ�سلحته  جميع  العامل  يوجه  بينما 

التي  ال�سر�سة  ومتحوراته  كورونا  فرو�س 

تهاجم كل بقاع االأر�س.

»�سي. امل��رك��زي  ال�سن  تلفزيون  واأف���اد 

البالغ  الرجل  باأن   CCTV �سي.تي.يف« 

باإنفلونزا  وامل�����س��اب  ع��ام��ا   55 العمر  م��ن 

اىل  ُن��ق��ل  ق��د  بات�سونغ  م��دي��ن��ة  ال��ط��ي��ور يف 

اأعدمت  املحلية  ال�سلطات  وب��اأن  امل�ست�سفى 

الدواجن يف املنطقة املجاورة.

اإن اخل����رباء  االإع������ام  و����س���ائ���ل  وق���ال���ت 

واأن  عر�سية  حالة  العدوى  ب��اأن  يعتقدون 

»خطر انت�سار وباء منخف�س للغاية«.

رمب���ا اأ����س���د ف��ت��ك��اً م���ن دل���ت���ا.. »الم���ب���دا« 

متحور جديد من كورونا

ي���اأت���ي ذل����ك يف وق����ت ت��ك��اف��ح ف��ي��ه دول 

من  دلتا  ملتحور  ال��وا���س��ع  االنت�سار  ال��ع��امل 

ف��رو���س ك��ورون��ا، حيث ���س��درت حت��ذي��رات 

متحور  م��ن  العاملية  ال�سحة  منظمة  م��ن 

اأ���س��د �سرا�سة م��ن غره  ي��ك��ون  ج��دي��د، ق��د 

من املتحوارت، ويطلق عليه ا�سم »المبدا«.

امل��ت��ح��ور اجل��دي��د م��ا ن�سبته  ف��ق��د ���س��ّك��ل 

يف  كورونا  بفرو�س  االإ�سابات  من   70%
كل من ت�سيلي واالأرجنتن يف قارة اأمركا 

الاتينية يف االأ�سابيع االأخرة.

وت���������س����ب����ب ف������رو�������س ك�������ورون�������ا ب����وف����اة 

4,053,041 �سخ�سا يف العامل منذ اأبلغ 
ال�سن  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  مكتب 
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بر�س«  »فران�س  وكالة  اأجرته  تعداد  ح�سب 

اإىل م�سادر ر�سمّية، االأربعاء. ا�ستناداً 

وت������������اأك������������دت اإ���������س��������اب��������ة اأك���������������ر م���ن 

بالفرو�س  اأ�سخا�س   187,779,210
العظمى  الغالبية  وت��ع��اف��ت  ظ��ه��وره.  منذ 

يف  ا�ستمر  البع�س  اأن  رغ��م  امل�سابن  م��ن 

حتى  اأو  اأ���س��اب��ي��ع  بعد  ب��االأع��را���س  ال�سعور 

اأ�سهر.

إقليم صيني يسجل إصابة بشرية بساللة جديدة
 إلنفلونزا الطيور

      

العربية-وكاالت

اأه����م����ي����ة ك����ب����رة يف ال���ن���ظ���ام  ل��ل��ب�����س��ل 

مذاق  تعزيز  دوره يف  اإىل جانب  الغذائي، 

الوجبات املختلفة، حيث له فوائد �سحية 

كبرة.

 ,Boldsky م������وق������ع  وب����ح���������س����ب 

ف����اإن ال��ب�����س��ل غ��ن��ي مب�������س���ادات االأك�����س��دة 

واالل��ت��ه��اب��ات وال��ب��ك��ت��ري��ا، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

وبحم�س   Cو  Bو  A بفيتامينات  غ��ن��اه 

ال���ف���ول���ي���ك ومب����ع����ادن م���ث���ل ال��ك��ال�����س��ي��وم 

وال���ف���و����س���ف���ور وامل��غ��ن��ي�����س��ي��وم وال���ك���ربي���ت 

والكروم واحلديد.

نتائج  اأظ��ه��رت  االأخ����رة  ال�����س��ن��وات  ويف 

اأن العديد من منتجات الب�سل  الدرا�سات 

ال�سكري  مر�سى  على  اإي��ج��اب��ي��ة  اآث���ار  لها 

بتناول  ين�سح  ل��ذا  ال���دم.  �سغط  وارت��ف��اع 

ال�سحية  ف��وائ��ده  ب�سبب  الب�سل  ع�سر 

املتعددة.

1. تقليل الوزن

ي�����ع�����ت�����رب ع�����������س�����ر ال�����ب�����������س�����ل غ���ن���ي 

ب��ال��ك��ر���س��ي��ت��ن، وه����و ف��اف��ون��وي��د ن��ب��ات��ي 

ملف  على  »احل��ف��اظ  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن 

تعاين  التي  االأج�سام  يف  الدهون«  تعريف 

من م�ستويات مرتفعة من الكولي�سرول. 

الب�سل  ع�سر  م��ن  م��ل   100 وا���س��ت��ه��اك 

يقلل  اأن  ميكن  اأ�سابيع  ثمانية  ملدة  يومياً 

ال��ت��ي تراكم  ال��ده��ون  اإىل ح��د كبر م��ن 

ع��ن��د اخل�����س��ر، ك��م��ا اأن���ه ي��ح��د م��ن ارت��ف��اع 

.LDL ال�سار  الكولي�سرول  م�ستويات 

2. حماربة اأمرا�س القلب

الرئي�سية  االأ���س��ب��اب  اأح��د  ال�سمنة  ُتعد 

ل���اإ����س���اب���ة ب���اأم���را����س ال��ق��ل��ب واالأوع����ي����ة 

وارتفاع  الدماغية  ال�سكتة  مثل  الدموية 

���س��غ��ط ال������دم. ي�����س��اع��د ع�����س��ر ال��ب�����س��ل 

ال���ن���اج���م���ة ع��ن  ت���ق���ل���ي���ل االل����ت����ه����اب����ات  يف 

ال�����س��م��ن��ة وال���ت���ي ق���د ت�����وؤدي اإىل اأم���را����س 

ال��ق��ل��ب، ح��ي��ث اإن����ه ي��ع��م��ل مب��ث��اب��ة م�����س��اد 

ت�سلب  م��ن��ع  يف  وي�����س��اع��د  مم��ت��از  للتخر 

اأم��را���س القلب.  ال�����س��راي��ن وي��ح��م��ي م��ن 

خف�س  يف  اأي�ساً  الب�سل  ع�سر  وي�ساعد 

اأحما�س  اأح��د  هومو�سي�ستن،  م�ستويات 

مينع  اأن  ميكن  وب��ال��ت��ايل،  االأمينية،  األ��ف��ا 

التطور املبكر مل�ساكل القلب.

3. مكافحة اأمرا�ض العيون

ع��اج  ك��ب��رة يف  اآث����ار  ال��ب�����س��ل  لع�سر 

والتهاب  والتهاب اجلفن  العادية  العدوى 

امل��ل��ت��ح��م��ة. وت�����س��اع��د امل���رك���ب���ات امل�����س��ادة 

ل��ل��م��ي��ك��روب��ات ول���ال���ت���ه���اب���ات يف ع�����س��ر 

الب�سل يف الوقاية من اأمرا�س العيون.

4. الت�شدي لت�شاقط ال�شعر

فعالية  م���دى  علمية  درا����س���ة  اأظ���ه���رت 

ك��ده��ان  ا���س��ت��خ��دام��ه  ع��ن��د  الب�سل  ع�سر 

وال����ذي  ال��ث��ع��ل��ب��ة،  داء  ل���ع���اج  م��و���س��ع��ي 

�ساعد  ال��راأ���س.  �سعر  ت�ساقط  يف  يت�سبب 

ع�����س��ر ال��ب�����س��ل، ع��ن��د ت��ط��ب��ي��ق��ه م��رت��ن 

مل��دة ���س��ه��ري��ن، يف ب��دء من��و ال�سعر  ي��وم��ي��اً 

جمدداً.

5. دواء له�شا�شة العظام

حتدث حاالت االإ�سابة به�سا�سة العظام 

العظمية.  املعدنية  الكثافة  فقدان  ب�سبب 

الن�ساء،  لدى  �سائع  ب�سكل  املر�س  وينت�سر 

وخا�سة بعد انقطاع الطمث. وقد اأظهرت 

درا�سة اأن االآثار امل�سادة لاأك�سدة لع�سر 

اأن ت�ساعد يف حت�سن كثافة  الب�سل ميكن 

الطمث،  انقطاع  بعد  الن�ساء  العظام لدى 

منه  ي��وم��ي��اً  م���ل   100 ي�����س��ت��ه��ل��ك��ن  ع��ن��دم��ا 

لهذا  وميكن  اأ�سابيع.  ثمانية  مل��دة  وذل��ك 

اأي�ساً يف عاج العديد  اأن ي�ساعد  الع�سر 

م���ن اال����س���ط���راب���ات االأخ�������رى امل��رت��ب��ط��ة 

بالعظام.

6. يحارب مر�ض ال�شكري

ع�سر  ا���س��ت��ه��اك  ي�����س��اع��د  اأن  مي��ك��ن 

الدم  يف  الغلوكوز  ن�سبة  تقليل  يف  الب�سل 

بن�سبة 50% عند االأ�سخا�س الذين يعانون 

م��ن م��ر���س ال�����س��ك��ري م��ن ال��ن��وع ال��ث��اين. 

ك��م��ا ي�����س��ه��م ع�����س��ر ال��ب�����س��ل يف جت��دي��د 

تت�سبب عند  التي  للبنكريا�س،  بيتا  خايا 

ت�سررها مبر�س ال�سكري من النوع االأول 

اإنتاج االأن�سولن. ب�سبب عدم كفاية 

7. دواء للح�شا�شية

اأظ������ه������رت درا�������س������ة ال�����ت�����اأث�����ر امل���ث���ب���ط 

احل�سا�سية  م�سببات  على  الب�سل  لع�سر 

ي�����س��اع��د  اأن  مي���ك���ن  االإن���������س����ان.  ج�����س��م  يف 

ال�سيتوكينات  تقليل  يف  ال��ب�����س��ل  ع�����س��ر 

اجللد  ح�سا�سية  ت�سبب  التي  االلتهابية، 

كالربو  ت�سببها  التي  االأخ��رى  واالأمرا�س 

الق�سبي. ياأتي هذا بف�سل التاأثر امل�ساد 

ل���ال���ت���ه���اب���ات وال����ف����رو�����س����ات يف ع�����س��ر 

الب�سل.

8. يكافح الربد وال�شعال

ت���ع���ت���رب ال����ع����اج����ات امل���ن���زل���ي���ة ل���ل���ربد 

اأن  وميكن  بعيد.  حد  اإىل  فّعالة  وال�سعال 

والع�سل  الب�سل  ع�سر  م��ن  مزيج  يكون 

طريقة فعالة للتعايف من اأمرا�س اجلهاز 

التنف�سي ونزالت الربد.

كما تقول بع�س الدرا�سات اأن الع�سارة 

ت�ساعد  اأن  ميكن  الب�سل  من  امل�ستخرجة 

يف تخفيف املخاط وتهدئة التهاب ال�سعب 

البلغم. الهوائية والتخل�س من 

9. احلفاظ على �شحة الأ�شنان

امل�ساد  التاأثر  اأن  علمية  درا�سة  ذكرت 

الب�سل  ع�سر  به  يتميز  الذي  للجراثيم 

ي��ق�����س��ي ع��ل��ى م�����س��ب��ب��ات ت�����س��و���س االأ���س��ن��ان 

اللثة. والتهاب 

10. الوقاية من الأورام ال�شرطانية

اأن  اإىل  ن��ت��ائ��ج درا����س���ة ع��ل��م��ي��ة  اأ����س���ارت 

منع  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  الب�سل  ع�سر 

ان��ت�����س��ار ���س��رط��ان ال���ق���ول���ون وامل�����س��ت��ق��ي��م، 

عاوة على كونه مفيداً للوقاية من اأنواع 

الثدي  �سرطان  مثل  االأخ���رى  ال�سرطان 

القولون. و�سرطان 

وقف  اأخرى----•  �سحية  11.ف��وائ��د 

ال�سديد•  ال�سداع  ع��اج   • االأن���ف  نزيف 

ف���وري حلب  ال�سل• ع���اج  م��ر���س  ع���اج 

ال�سباب• التقليل من اآالم التهاب املفا�سل

الطفيفة. احلروق  • �سفاء 

عصير البصل.. مذاقه ال يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة

باري�س - فران�س بر�س

االأ�سجار،  وقطع  املناخي  التغر  ب�سبب 

ب���ات ج����زءا ك��ب��را م���ن ح��و���س االأم������ازون 

ُي�����س��ِدر ث���اين اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون ب���داًل من 

يف  ك��ب��راً  حت��واًل  ي�سكل  م��ا  يف  امت�سا�سه، 

ه���ذا ال��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ي االأ���س��ا���س��ي الح��ت��واء 

االحرار، وفق ما اأفادت درا�سة حديثة.

وباال�ستناد اإىل املئات من عّينات الهواء 

ع��ّدة  ارت��ف��اع  م�ستويات  على  ُجمعت  ال��ت��ي 

ن�سرت  درا�سة  عّدت 
ُ
اأ االأخر،  العقد  خال 

اأن  واأظهرت  »نيت�سر«  جملة  يف  خا�ستها 

اجل���زء اجل��ن��وب��ي ال�����س��رق��ي م��ن االأم����ازون 

خ�����س��و���س��اً حت���ول م��ن ب��ئ��ر ل��ث��اين اأك�����س��ي��د 

الغاز  هذا  النبعاثات  م�سدر  اإىل  الكربون 

الذي يت�سبب باحرار الكوكب.

50 االأخرة، امت�ست  وخال ال�سنوات ال�

اأك��ر من  االأم����ازون  وال��رب��ة يف  النباتات 

حتى  الكربون،  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات  ربع 

عند ارتفاع هذه االأخرة بن�سبة %50.

ال��ت��ي ت�سّم  االأم����ازون،  واإذا م��ا حت��ّول��ت 

ال��ع��امل، وه��ي  امل���داري���ة يف  ال��غ��اب��ات  ن�سف 

بفعالية  تتحّلى  التي  البيئية  النظم  م��ن 

اإىل م�سدر  الكربون،  امت�سا�س  خا�سة يف 

دائم لهذا الغاز ف�ست�سبح مكافحة االأزمة 

املناخية من دون �سّك اأكر تعقيداً بكثر.

عوامل  على  ال�سوء  الدرا�سة  و�سّلطت 

عّدة م�سوؤولة عن هذا التحول.

وتدهور  االأ�سجار  »قطع  اأن  فيها  وج��اء 

ال����غ����اب����ات ع����ام����ان ي�����ح�����ّدان م����ن ق����درة 

االأم����������ازون ع���ل���ى اال����س���ط���اع ب������دور ب��ئ��ر 

ال���ك���رب���ون«. وم����ن اأ����س���ب���اب ه����ذا ال��ت��ده��ور 

اأي�ساً، حرق الغابات الإف�ساح جمال لربية 

املوا�سي والزراعة.

وال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي ب����دوره م�����س��وؤول اإىل 

ح���ّد ب��ع��ي��د ع���ن ه���ذا ال��و���س��ع. ف��ق��د ازداد 

معّدل احلرارة خال املو�سم اجلاف ثاث 

درج����ات ت��ق��ري��ب��اً ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ال��ع�����س��ر ما 

مّرات  بثاث  اأعلى  اأنه  اأي  ال�سناعي،  قبل 

تقريباً من متو�ّسط احلرارة يف العامل.

وي��������وؤّدي ت�����س��اف��ر ال���ع���وام���ل ه����ذه اإىل 

املدارية على حجز  الغابات  »اإ�سعاف قدرة 

الكربون  اأك�سيد  ث��اين  م��ن  ك��ب��رة  كميات 

ال������ذي ����س���ي���ت���اأت���ى م����ن م�������س���ادر ال���ط���اق���ة 

اأّك��د  ما  بح�سب  امل�ستقبل«،  يف  االأح��ف��وري��ة 

���س��ك��وت دي��ن��ي��ن��غ م��ن ج��ام��ع��ة ك���ول���ورادو يف 

تعليق ُن�سر اأي�ساً يف جملة »نيت�سر«.

احلا�شمة النقاط 

وتثر هذه امل�ساألة قلق االأو�ساط العلمية 

املجّمعة  البيانات  اأن  غ��ر  بعيد،  زم��ن  منذ 

بعد  تفلح  اال�سطناعية مل  االأقمار  بوا�سطة 

الت�ساوؤالت،  وافية عن هذه  اإجابة  يف تقدمي 

ال �سيما ب�سبب الغيوم املكّد�سة فوق املنطقة.

فريق  جّمع  امل�سكلة،  هذه  على  وللتحايل 

600 ع��ّي��ن��ة من  م��ن ال��ب��اح��ث��ن ال��ربازي��ل��ي��ن 

الكربون  اأك�سيد  واأّول  الكربون  اأك�سيد  ثاين 

ارت��ف��اع  م�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  و2018   2010 ب���ن 

عن  ك��ي��ل��وم��رات   4.5 اإىل  ت�����س��ل  خم��ت��ل��ف��ة 

�سطح االأر�س.

اإىل وج������ود ح���ال���ة م��ن  ه�������وؤالء  وخ���ل�������س 

ال����ت����وازن يف اجل����زء ال�����س��م��ايل ال��غ��رب��ي من 

االأم�����ازون ال���ذي مي��ت�����ّس ال��ك��رب��ون ب��ق��در ما 

ي�������س���دره. غ���ر اأن اجل����زء ال�����س��رق��ي حت���ّول 

يف  خ�سو�ساً  الغاز،  لهذا  رئي�سي  م�سدر  اإىل 

مو�سم اجلفاف.

قبل  نتائجها  ُن�سرت  اأخرى  درا�سة  وكانت 

اإىل منهجية خمتلفة،  ا�ستناداً  مدة خل�ست، 

اإىل اأن منطقة االأمازون الربازيلية اأ�سدرت 

اأعلى  الكربون  من  ن�سبة  و2019   2010 بن 

بحوايل 20 % من تلك التي احتجزتها.

ال�سفائح  كذوبان  الغابات،  تدهور  ويعّد 

اجل��ل��ي��دي��ة وال����رب����ة ال�����س��ق��ي��ع��ي��ة وان���دث���ار 

احلا�سمة«  »النقاط  من  املرجانية،  ال�سعب 

التي يوؤّدي التبّدل امللحوظ يف جوهرها اإىل 

البيئي،  للنظام  فيه  رجعة  ال  ماأ�سوي  تغر 

العلماء. بح�سب 

بدل امتصاص ثاني أكسيد الكربون.. غابة األمازون باتت تصدره


