
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الصحة: تسجيل 9 وفيات و 675 
إصابة جديدة بـ »كورونا« 

الملك يتلقى اتصاال هاتفيا 
من سلطان ُعمان

االنباط- عمان

الأح����د،  ام�����س  ال�����ص��ح��ة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

�إ���ص��اب��ة ج��دي��دة  وف���ي���ات و 675   9 ت�����ص��ج��ي��ل 

العدد  لريتفع  اململكة،  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س 

الإجمايل اإىل 9896 وفاة و761225 �إ�صابة.

واأ����ص���ار امل��وج��ز الإع���ام���ي، ال�����ص��ادر عن 

وزارة ال�صحة، اإىل اأن عدد احلالت الن�صطة 

حالّيا و�صل اإىل 8033 حالة، بينما بلغ عدد 

امل�صت�صفيات  اإىل  اليوم  اأدخلت  التي  احلالت 

68 حالة، كما بلغ عدد احلالت التي غادرت 

ال��ع��دد  ب��ل��غ  ح��ن  يف  ح��ال��ة،   61 امل�صت�صفيات 

الإج���م���ايل ل��ل��ح��الت امل���وؤك���دة ال��ت��ي تتلقى 

العاج يف امل�صت�صفيات 504 حاالت.

التفا�صيل �ص »3«

األردن ٠٠ االحتالل لن يستطيع 
تغيير الوضع القائم في األقصى

االثنني   8  ذو احلجة   1442 هـ  - املوافق   19  متوز  2021 م - العدد  5757    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 فلسطين: قضية األسير الحلبي 
تفضح تخاذل المجتمع الدولي

االنباط-وكاالت

اإ�صرائيل  ل��دى  الأ���ص��ري  اإن  فل�صطن  قالت 

حم��م��د احل��ل��ب��ي )43 ع��ام��ا( وامل��ع��ت��ق��ل م��ن��ذ 5 

�صنوات، مثال على تخاذل املجتمع الدويل

ج�����اء ذل�����ك يف ب���ي���ان ل���������وزارة اخل���ارج���ي���ة 

الأن��ا���ص��ول  و���ص��ل  الفل�صطينية  وامل��غ��رب��ن 

ن�صخة منه

واأ�صافت اخلارجية اأن ال�صعب الفل�صطيني 

ي���دف���ع ث��م��ن ال���ت���خ���اذل وال��ت��ق��اع�����س ال����دويل 

املثال  باعتبارها  احللبي  بق�صية  وا�صت�صهدت 

الأكرب والأو�صح على ذلك

ي��ت��ع��ر���س لها  ال��ت��ي  اإن اجل���رمي���ة  وق���ال���ت 

احل��ل��ب��ي، وه��و م��ن ق��ط��اع غ��زة غ��ري م�صبوقة 

الق�صاء  اأن ما ت�صمى منظومة  وُمركبة تثبت 

يف اإ����ص���رائ���ي���ل ج����زء ل ي��ت��ج��زاأ م���ن م��ن��ظ��وم��ة 

الحتال

يوا�صل  الإ�صرائيلي  الح��ت��ال  اأن  وذك��رت 

على  �صنوات   5 منذ  احللبي  الأ���ص��ري  حماكمة 

163 جل�صة، وف�����ص��ل رغ��م  ل��ه  ال���ت���وايل، وع��ق��د 

ال�صغوط وعمليات البتزاز يف اإثبات اأية تهمة 

له

املحاكمة  جل�صات  جميع  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 

ك��ان��ت م��غ��ل��ق��ة ب��ع��ي��دة ع���ن الإع�������ام، ح��ت��ى ل 

والتزييف  واخل���داع  الف�صيحة  ه��ذه  تنك�صف 

الذي ميار�س يف ق�صية احللبي

التفا�صيل �ص »5«

 االنباط-عمان

 وا���ص��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة يف 

برئا�صة  الأح����د،  ام�����س  ع��ق��دت��ه،  اج��ت��م��اع 

تقرير  مناق�صة  ال�صليحات،  منر  النائب 

.2018 ديوان املحا�صبة ل�صنة 

عام  اأم��ن  بح�صور  ال�صليحات،  وق��ال 

دي�����وان امل��ح��ا���ص��ب��ة اب��راه��ي��م امل���ج���ايل، اإن 

ال��ل��ج��ن��ة اط��ل��ع��ت ع��ل��ى ال���ق���رارات امل��ت��خ��ذة 

ال���وزراء  رئ��ا���ص��ة  م��ن  امل�صكلة  اللجنة  م��ن 

ودي��������وان امل���ح���ا����ص���ب���ة ب�������ص���اأن امل���خ���ال���ف���ات 

وال����ص���ت���ي�������ص���اح���ات، وم����ا مت ع��ل��ي��ه��ا م��ن 

اإج���������راءات، داع���ي���اً اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة اإىل 

ا�����ص����رداد امل���ب���ال���غ امل�������ص���روف���ة ب��ط��ري��ق��ة 

وحتويلها  والأن��ظ��م��ة  للقوانن  خمالفة 

لاأموال العامة وخزينة الدولة. وطالب 

اللجنة. بتزويد 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

النيابية،  والبيئة  ال�صحة  جلنة  بحثت   

خ�����ال اج���ت���م���اع ع���ق���دت���ه ام���������س الأح�������د، 

م���و����ص���وع روات������ب الأط����ب����اء ال��ع��ام��ل��ن يف 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، واآخ���ر ت��ط��ورات الو�صع 

الوبائي يف اململكة.

الدكتور  ال��ن��ائ��ب  اللجنة،  رئي�س  وق��ال 

ال�صحة  وزي��ر  بح�صور  ال�صراحنة،  احمد 

جمعية  ورئي�س  ال��ه��واري،  فرا�س  الدكتور 

امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات اخل���ا����ص���ة ال���دك���ت���ور ف���وزي 

احل����م����وري، واأم�����ن ع����ام امل��ج��ل�����س ال��ط��ب��ي 

العبدالات. حممد 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 

ل�����ص��وؤون  ال�صحة  وزارة  ع���ام  اأم���ن  اأك���د 

البلبي�صي  عادل  الدكتور  ب��الأردن،  الأوبئة 

اأيام  �صيتوقف  الفريو�س  �صد  التطعيم  اأن 

ي�صتاأنف  ثم  والأرب��ع��اء  والثاثاء  الثنن 

عيد  ع��ط��ل��ة  ب�صبب  وذل���ك  اخل��م��ي�����س،  ي���وم 

الأ�صحى.

وقال البلبي�صي اإن 85% من عدد حالت 

اإدخالت  اإىل  التي حتتاج  بكورونا  الإ�صابة 

امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات اإم����ا مل ي��ت��ل��ق��وا امل��ط��ع��وم اأو 

حا�صلن على جرعة واحدة فقط.

ال��ب��ل��ب��ي�����ص��ي يف م����داخ����ل����ة ع��رب  وق�������ال 

60% من الداخلن  اإن  التلفزيون الأردين، 

من  جرعة  اأي  يتلقوا  مل  امل�صت�صفيات  اإىل 

املطعوم.

التفا�صيل �ص »2«

الفراية: ضرورة االستمرار في متابعة تطبيق 
أوامر الدفاع بحذافيرها

الهواري: شحنة لقاحات كورونا األميركية 
سـُتسهم في دعم الحملة الوطنية للتطعيم

  االنباط-عمان

 اأك�����د وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة م�����ازن ال���ف���راي���ة، 

اأوامر  تطبيق  متابعة  يف  ال�صتمرار  �صرورة 

للحد  اجلهود  وتكثيف  بحذافريها،  الدفاع 

ان��ت�����ص��ار  اإىل  ت������وؤدي  ال���ت���ي  امل���م���ار����ص���ات  م���ن 

ف���ريو����س ك����ورون����ا، وال���ت���ق���ي���د ب�����الإج�����راءات 

ال�����ص��ح��ي��ة وال���وق���ائ���ي���ة وف���ق���ا ل��ل��ربوت��وك��ول 

ال��ظ��روف  اأن  اإىل  امل��ع��ت��م��د، م��ن��وه��ا  ال�����ص��ح��ي 

ا�صتثنائية  ال�صتثنائية تتطلب اتخاذ تدابري 

للتعامل معها بحرفية وفاعلية.

ج���اء ذل���ك ل���دى ت��روؤ���س ال��وزي��ر ال��ف��راي��ة 

يف م��ب��ن��ى ال�������وزارة ام�������س الأح������د، اج��ت��م��اع��ا 

ال��وزارة  عام  اأمن  بح�صور  امليدان  ملحافظي 

الدكتور خالد اأبو حمور.

ال�صادر  رق��م )32(  ال��دف��اع  اأم��ر  اإن  وق��ال 

عن رئي�س الوزراء اأم�س، يهدف اإىل احلفاظ 

وحتفيزهم  امل��واط��ن��ن  و�صامة  �صحة  على 

رئي�صيا  �صببا  ب��اع��ت��ب��اره  امل��ط��ع��وم  اأخ���ذ  ع��ل��ى 

ل���ل���ح���د م����ن اجل����ائ����ح����ة، ل���ك���ي ن���ت���م���ك���ن م��ن 

القت�صادية  القطاعات  فتح  يف  ال���ص��ت��م��رار 

امل���رت���ب���ط���ة ب����ت����ط����ورات ال����و�����ص����ع ال���وب���ائ���ي 

احل��ي��اة  وع���ودة  اآم���ن،  اإىل �صيف  وال��و���ص��ول 

اإىل طبيعتها. اليومية للمواطنن 

و�����ص����دد وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة ع���ل���ى ����ص���رورة 

الدفاع  باأوامر  املواطنن  التزام  من  التاأكد 

ونحن  وخ��ا���ص��ة  عنها،  املنبثقة  والتعليمات 

مقبلون على عيد الأ�صحى املبارك، وتكثيف 

ال�صتعدادات.
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االنباط-عمان

 قال مندوب رئي�س الوزراء وزير ال�صحة 

ِع الأمريكي  الدكتور فرا�س الهواري ان التربُّ

فريو�س  من  الواقية  اللقاحات  من  ب�صحنِة 

تدعيم  يف  كبري  ب�صكل  �ص�ُت�صهم   ،»19 »كوفيد 

للتطعيم  ال��وط��ن��ي��ة  الأردن  ح��م��ل��ة  واإ���ص��ن��اد 

بهدف الوقاية من هذا الفريو�س، كا�صتجابًة 

املرحلة  هذه  علينا  ها  تفر�صُ التي  للتحدياِت 

من انت�صاِر الوباء.

ا�صتقبال ال�صحنة  واأ�صاف الهواري خال 

ال��ت��ي و���ص��ل��ت ف��ج��ر ام�����س الح���د اىل مطار 

الف   500 على  وحتتوي  ال��دويل  علياء  امللكة 

ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال�����ص��داق��ة  اإّن ع��اق��ات  ج��رع��ة، 

الأردنية  اململكة  تربُط  التي  وال�صراتيجية 

الأم��ريك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات  الها�صمية 

ت���ر����ص���خ ال����ت����ع����اوَن ال���وث���ي���ِق ب�����َن ال���ب���ل���دْي���ِن 

ويف  وا�صع،  نحٍو  على  ال�صديقِن  وال�صعبِن 

كثرٍي من املياديِن، �صيما ميداِن ال�صحة.

وا���ص��ار ال��دك��ت��ور ال��ه��واري اىل ان ال��وب��اء 

املبادِر يف مواجهته  الدوِر  اأخذ  منا  ي�صتدعي 

التطعيم،  عمليات  جهود  تكثيف  خ��ال  من 

وت�������ص���ج���ي���ع امل����واط����ن����ن وامل���ق���ي���م���ن ���ص��م��ن 

على  ل��اإق��ب��ال  امل�صتهدفة  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 

احلكومة  اأّن  ال���ه���واري  امل��ط��ع��وم.واأك��د  اأخ���ِذ 

املطعوم لكل من يرغب من  باإعطاء  ما�صية 

جت�صيدا  وال��اج��ئ��ن،  واملقيمن  الأردن��ي��ن 

لتوجيهات جالة امللك عبداهلل الثاين .

التفا�صيل �ص »2«

 مالية النواب تواصل مناقشة تقرير 
ديوان المحاسبة 2٠18

 صحة النواب تبحث رواتب أطباء 
القطاع الخاص وتطورات الوضع 

الوبائي في المملكة

 وقف التطعيم بلقاح كورونا 
لثالثة ايام

االنباط-وكاالت

وا�صنطن  �صحيفة  قالت  وا�صنطن:  اأم��د/ 

 The Washington Post ب��و���ص��ت 

الأم���ري���ك���ي���ة، يف ت��ق��ري��ر ن�����ص��رت��ه ي���وم ال�����ص��ب��ت 

النا�صط  اأ�صرة  اإن   ،2021 يوليو/متوز   17
حجز  يف  ُت��ويف  ال��ذي  ب��ن��ات،  ن��زار  الفل�صطيني 

يونيو/ �صهر  يف  الفل�صطينية،  الأم���ن  ق���وات 

لل�صلطة  ات��ه��ام��ات  وّج��ه��ت   ،2021 ح��زي��ران 

جرمية  على  الت�صر  مبحاولة  الفل�صطينية 

قتله

ي���اأت���ي ذل����ك ف��ي��م��ا ق����ال اأق������ارب ن����زار ب��ن��ات 

ر���ص��م��ي��ة  وث��ي��ق��ة  الآن  ي��ت��ل��ق��وا ح��ت��ى  اإن���ه���م مل 

ال�صلطة  اأن  اإىل  واأ�صاروا  الوفاة،  �صبب  تو�صح 

خ��ارج  الأم���ر  ت�صوية  اإىل  �صعت  الفل�صطينية 

القانوين النطاق 

اإجرامي! �شلوك 

اإذ قال غ�صان بنات، �صقيق نزار، لل�صحفين 

»���ص��ل��وك  اإن  ي��ول��ي��و/مت��وز،   17 ال�����ص��ب��ت  ي���وم 

هو  اللحظة  ه��ذه  حتى  الفل�صطينية  ال�صلطة 

�صلوك اإجرامي يحاول الت�صر على جرمية«

التفا�صيل �ص »6«

 واشنطن بوست: عائلة بنات تتهم السلطة الفلسطينية 
بالتغطية على موت ابنها..وتتحدى
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأثنني  19 / 7 / 2021 

الملك يهنئ الرئيس 
المصري بذكرى ثورة 23 

تموز

الفراية: ضرورة االستمرار في متابعة تطبيق أوامر الدفاع بحذافيرها
 تكثيف الجهود للحد من ممارسات انتشار »كورونا«

الهواري: شحنة لقاحات كورونا األميركية سـُتسهم في دعم الحملة الوطنية للتطعيم

 صحة النواب تبحث رواتب أطباء القطاع الخاص وتطورات الوضع الوبائي في المملكة

 وقف التطعيم بلقاح كورونا 
لثالثة ايام

الملك يتلقى اتصاال هاتفيا 
من سلطان ُعمان

الداخلية: زيادة عدد المسموح لهم 
بالدخول عبر مركز العمري إلى ألفي شخص

 رئيس هيئة األركان يستقبل رئيس أركان الدفاع البلجيكي

 مدير األمن العام يلتقي السفير اإلماراتي

االنباط- عمان

ب��ع��ث ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

امل�����س��ري  ال��رئ��ي�����س  اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة  ب��رق��ي��ة 

عبدالفتاح ال�سي�سي مبنا�سبة احتفاالت 

باده بذكرى ثورة 23 متوز املجيدة.

واأع�����رب ج��ال��ت��ه، يف ال��رق��ي��ة، عن 

مت��ن��ي��ات��ه ل��ل��رئ��ي�����س ال�����س��ي�����س��ي مب��وف��ور 

امل�سري  ولل�سعب  وال��ع��اف��ي��ة،  ال�سحة 

ال�سقيق املزيد من التقدم واالزدهار.

االنباط- عمان

 اأك�����د وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة م�����ازن ال���ف���راي���ة، 

اأوامر  تطبيق  متابعة  يف  اال�ستمرار  �سرورة 

للحد  اجلهود  وتكثيف  بحذافريها،  الدفاع 

ان��ت�����س��ار  اإىل  ت������وؤدي  ال���ت���ي  امل���م���ار����س���ات  م���ن 

ف���ريو����س ك����ورون����ا، وال���ت���ق���ي���د ب�����االإج�����راءات 

ال�����س��ح��ي��ة وال���وق���ائ���ي���ة وف���ق���ا ل��ل��روت��وك��ول 

ال��ظ��روف  اأن  اإىل  امل��ع��ت��م��د، م��ن��وه��ا  ال�����س��ح��ي 

ا�ستثنائية  اال�ستثنائية تتطلب اتخاذ تدابري 

للتعامل معها بحرفية وفاعلية.

ج���اء ذل���ك ل���دى ت��روؤ���س ال��وزي��ر ال��ف��راي��ة 

يف م��ب��ن��ى ال�������وزارة ام�������س االأح������د، اج��ت��م��اع��ا 

ال��وزارة  عام  اأمني  بح�سور  امليدان  ملحافظي 

الدكتور خالد اأبو حمور.

ال�سادر  رق��م )32(  ال��دف��اع  اأم��ر  اإن  وق��ال 

عن رئي�س الوزراء اأم�س، يهدف اإىل احلفاظ 

وحتفيزهم  امل��واط��ن��ني  و�سامة  �سحة  على 

رئي�سيا  �سببا  ب��اع��ت��ب��اره  امل��ط��ع��وم  اأخ���ذ  ع��ل��ى 

ل���ل���ح���د م����ن اجل����ائ����ح����ة، ل���ك���ي ن���ت���م���ك���ن م��ن 

االقت�سادية  القطاعات  فتح  يف  اال���س��ت��م��رار 

امل���رت���ب���ط���ة ب����ت����ط����ورات ال����و�����س����ع ال���وب���ائ���ي 

احل��ي��اة  وع���ودة  اآم���ن،  اإىل �سيف  وال��و���س��ول 

اإىل طبيعتها. اليومية للمواطنني 

و�����س����دد وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة ع���ل���ى ����س���رورة 

الدفاع  باأوامر  املواطنني  التزام  من  التاأكد 

ونحن  وخ��ا���س��ة  عنها،  املنبثقة  والتعليمات 

مقبلون على عيد االأ�سحى املبارك، وتكثيف 

لتلبية  ال��ازم��ة  اال���س��ت��ع��دادات واالج����راءات 

اح��ت��ي��اج��ات وم��ت��ط��ل��ب��ات امل���واط���ن���ني، وذل���ك 

م��ن خ��ال ق��ي��ام احل��ك��ام االإداري����ني بجوالت 

ودعا  العيد.  عطلة  خال  م�ستمرة  ميدانية 

تنفيذ  اإىل  كذلك  االإداري��ني  احلكام  الفراية 

ج�����والت م�����س��ت��م��رة ع��ل��ى م���راك���ز ال��ت��ط��ع��ي��م، 

ل��ل��ت��اأك��د م���ن ���س��ام��ة و���س��ا���س��ة االج�����راءات 

فيها. املتبعة 

اأك���د ال��وزي��ر ���س��رورة  اآخ���ر،  وع��ل��ى �سعيد 

للحاكم  واالإداري  ال��ت��ن��م��وي  ال����دور  تفعيل 

يقوم  التي  االأمنية  املهام  اإىل جانب  االإداري 

امل�ساريع  اإقامة  بها، وذلك من خال حتفيز 

االإن��ت��اج��ي��ة وخ��ا���س��ة ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، 

للحد  عليها  االقبال  على  ال�سباب  وت�سجيع 

من البطالة وتوفري فر�س العمل.

وط���ل���ب ال����وزي����ر م���ن احل���ك���ام االإداري�������ني 

الع�سائرية  الق�سايا  العمل على حل  �سرورة 

العالقة ومبا يحقق االأمن وال�سلم املجتمعي، 

مع  االت�����س��ال  �سبل  تفعيل  اأهمية  اإىل  الفتا 

حلقة  امل��واط��ن  جعل  اإىل  و�سوال  املواطنني، 

التطوير الرئي�سية يف منطقته انطاقا من 

مع  امل��واط��ن  يجمع  ال���ذي  الت�ساركية  م��ب��داأ 

امل�سوؤول يف �سناعة القرار املتعلق مب�ستقبله.

ونوه الوزير الفراية اإىل �سرورة الت�سدي 

لاآداب  املخالفة  ال�سلبية  املمار�سات  لبع�س 

ع��ل��ى جمتمعنا  وال��دخ��ي��ل��ة  ال���ع���ام  وال��ن��ظ��ام 

وم���ن���ع ح��دوث��ه��ا وت��ط��ب��ي��ق اأح���ك���ام ال��ق��ان��ون 

على  التاأكيد  جم��ددا  عليها،  القائمني  على 

مع  امل�سرتك  التن�سيق  يف  اال�ستمرار  �سرورة 

الازمة  اخلطط  وو�سع  االأمنية،  االأج��ه��زة 

لتفادي اأي م�سكلة قبل حدوثها.

وم��ل��ح��وظ��ات  الآراء  ال���ف���راي���ة  وا����س���ت���م���ع 

امل��ح��اف��ظ��ني، وال��ت��ي ت��رك��زت ح���ول ع���دد من 

وكيفية  عملهم  بطبيعة  املتعلقة  املو�سوعات 

حت��ق��ي��ق م��ط��ال��ب واح���ت���ي���اج���ات امل���واط���ن���ني، 

وم���ع���اجل���ة ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��م يف 

اليومية. حياتهم 

وزي������ر  وج�������ه  االج������ت������م������اع،  ن����ه����اي����ة  ويف 

ال��داخ��ل��ي��ة احل��ك��ام االإداري�����ني الت��خ��اذ جملة 

مهامهم  ب��ت��ط��وي��ر  املتعلقة  االج�����راءات  م��ن 

و�سمان تنفيذها باأ�سرع وقت.

االنباط- عمان

ال�سحة  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�س  م��ن��دوب  ق��ال   

ِع االأم��ريك��ي  ال��ت��رُّ ال��ه��واري ان  الدكتور ف��را���س 

ب�����س��ح��ن��ِة م���ن ال��ل��ق��اح��ات ال��واق��ي��ة م���ن ف��ريو���س 

تدعيم  يف  كبري  ب�سكل  �س�ُت�سهم   ،”19 “كوفيد 
ل��ل��ت��ط��ع��ي��م  ال���وط���ن���ي���ة  االأردن  ح��م��ل��ة  واإ�����س����ن����اد 

كا�ستجابًة  الفريو�س،  ه��ذا  من  الوقاية  بهدف 

ها علينا هذه املرحلة من  للتحدياِت التي تفر�سُ

الوباء. انت�ساِر 

ال�سحنة  ا�ستقبال  خ��ال  ال��ه��واري  واأ���س��اف 

امللكة  مطار  اىل  االح��د  ام�س  فجر  و�سلت  التي 

علياء الدويل وحتتوي على 500 الف جرعة، اإّن 

واال�سرتاتيجية  التاريخية  ال�سداقة  ع��اق��ات 

التي تربُط اململكة االأردنية الها�سمية بالواليات 

بنَي  الوثيِق  التعاوَن  تر�سخ  االأمريكية،  املتحدة 

وا�سع،  نحٍو  ال�سديقنِي على  وال�سعبنِي  البلدْيِن 

ويف كثرٍي من املياديِن، �سيما ميداِن ال�سحة.

ال���وب���اء  ان  اىل  ال����ه����واري  ال���دك���ت���ور  وا�����س����ار 

ي�ستدعي منا اأخذ الدوِر املبادِر يف مواجهته من 

خال تكثيف جهود عمليات التطعيم، وت�سجيع 

امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ���س��م��ن ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة 

امل�ستهدفة لاإقبال على اأخِذ املطعوم.

باإعطاء  ما�سية  احلكومة  اأّن  الهواري  واأك��د 

املطعوم لكل من يرغب من االأردنيني واملقيمني 

امللك  ج��ال��ة  لتوجيهات  جت�سيدا  وال��اج��ئ��ني، 

التطعيم  خطة  اإىل  وباال�ستناد  الثاين  عبداهلل 

والتي  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  م��ن  للوقاية  الوطنية 

ال�����س��راك��ة  اإىل روح  ي��رت��ك��ز  مُت��ث��ل ج��ه��داً وط��ن��ي��ا 

والعمل كفريق واحد بني العديد من موؤ�س�سات 

واجتهاد  ج��د  بكل  تعمل  ال��ت��ي  ال��دول��ة  واأج��ه��زة 

املطاعيم،  من  وفعالة  ماأمونة  جرعات  لتاأمني 

عملياتها،  ج��وان��ب  وخمتلف  خم��زون��ه��ا،  واإدارة 

ال��وط��ن.  يف  للجميع  املطاعيم  ب��و���س��ول  ان��ت��ه��اًء 

االأث����ر  ل���ه���ا  ���س��ي��ك��ون  ال�����س��ح��ن��ة  اأن  اىل  وا�����س����ار 

االإي���ج���اب���ي ال��ك��ب��ري يف دع����م اجل���ه���ود االأردن���ي���ة 

امل��ت��وا���س��ل��ة مل��ح��ارب��ة ه��ذا ال��وب��اء وزي����ادة قدرتنا 

املجتمع  حت�سني  اأج��ل  من  املطعوم  اإعطاء  على 

م���ن خم��اط��ر االإ����س���اب���ة ب��ال��ف��ريو���س واأع��را���س��ه 

وحتريك  الطبيعية  للحياة  وال��ع��ودة  ال�سديدة، 

الوطني. عجلة االقت�ساد 

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال��ق��ائ��م ب���اأع���م���ال ال�����س��ف��ارة 

ك��ان��ت  “عندما  ه���ان���ك���ي،  م���اي���ك���ل  االأم����ريك����ي����ة 

ال��والي��ات امل��ت��ح��دة يف ام�����س احل��اج��ة، اأر���س��ل لنا 

االأردن ب�سخاء معدات حماية �سخ�سية، واليوم، 

من  ج��زءاً  اأمريكا  اأر�سلتها  التي  اللقاحات  تعد 

الواليات  حكومة  تقدمه  ال��ذي  امل�ستمر  الدعم 

اإج���م���ايل  ان  اىل  م�����س��ريا  لاأردن”،  امل���ت���ح���دة 

ملواجهة  ل��اردن  املقدمة  االأمريكية  امل�ساعدات 

36.5 مليون  حوايل  بلغ   ”19 “كوفيد  فريو�س 

دوالر.

واك����د ه��ان��ك��ي ان ال��ت��رع ب��ال��ل��ق��اح��ات ال��ي��وم 

ملواجهة  االأردن  بدعم  امل�ستمر  التزامنا  يعك�س 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، واأن ال�����س��راك��ة ب��ني ال��والي��ات 

االأرواح  اإن����ق����اذ  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  واالأردن  امل���ت���ح���دة 

ن��ح��و حتقيق  ق��دم��اً  امل�����س��ي  يف  االأردن  وت�����س��اع��د 

الرئي�س جو  ان  التعايف االقت�سادي، م�سريا اىل 

بايدن قال، “منذ اأن توليت الرئا�سة، كان لدينا 

باأّن علينا مواجهة هذا الفريو�س  روؤية وا�سحة 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل ان��ط��اق��ا م���ن ال��ت��زام��ن��ا 

االأرواح.  من  ممكن  عدد  اأك��ر  باإنقاذ  االإن�ساين 

هذا م�سوؤوليتنا جتاه قيمنا”.

االنباط- عمان

النيابية،  والبيئة  ال�سحة  جلنة  بحثت   

االأحد، مو�سوع  ام�س  اجتماع عقدته  خال 

رواتب االأطباء العاملني يف القطاع اخلا�س، 

واآخر تطورات الو�سع الوبائي يف اململكة.

وق���ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة، ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور 

ب��ح�����س��ور وزي���ر ال�سحة  ال�����س��راح��ن��ة،  اح��م��د 

ال��دك��ت��ور ف��را���س ال��ه��واري، ورئ��ي�����س جمعية 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل���ا����س���ة ال����دك����ت����ور ف����وزي 

احلموري، واأمني عام املجل�س الطبي حممد 

ال���ع���ب���دال���ات، وم���دي���ر ع���اق���ات ال��ع��م��ل يف 

اللجنة  اإن  الدهام�سة،  عدنان  العمل  وزارة 

اتفقت مع القطاع اخلا�س على وقف برامج 

االإقامة لاأطباء العاملني بدون رواتب.

واأك����د ����س���رورة و���س��ع ح��د اأدن����ى ل��روات��ب 

االأط�����ب�����اء امل���ق���ي���م���ني يف ال���ق���ط���اع اخل���ا����س 

العاملني �سمن برامج االإقامة.

م���ن ج��ه��ت��ه��م، ا���س��ت��ف�����س��ر ال����ن����واب؛ ه��اي��ل 

حول  الق�ساة،  وفرا�س  ح��داد  وفريد  عيا�س 

ال�سحي  ال��ق��ط��اع  ج����ودة  ت��ط��وي��ر وحت�����س��ني 

ي�سبط  ن��ظ��ام  بو�سع  مطالبني  اململكة،  يف 

عملية التدريب واالإقامة يف امل�ست�سفيات.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال���ه���واري اإن م��و���س��وع 

غ��ري  وم����ن  “�سائك”،  االأط�����ب�����اء،  ت���دري���ب 

�سمن  العامل  الطبيب  ياأخذ  ال  اأن  املقبول 

ي��ورد  اأن���ه  �سيما  اأج����ور،  اأي  االإق��ام��ة  ب��رام��ج 

للم�ست�سفى الذي يعمل به موارد مالية.

ب���دوره، اأو���س��ح احل��م��وري اأن االأط��ب��اء يف 

القطاع اخلا�س العاملني يف برامج االإقامة 

ي��خ�����س��ع��ون ل�������س���ن���دوق االأخ����ط����اء ال��ط��ب��ي��ة 

اأجورا مقابل عملهم. ويتلقون 

ه��ن��اك  اإن  ال���ع���ب���دال���ات  ق����ال  ذل����ك،  اإىل 

توجهات لدى املجل�س مبنح الطبيب العامل 

���س��م��ن ب��رام��ج االإق���ام���ة رات���ب���ا، م�����س��ريا اإىل 

اأهمية التو�سع يف برامج االإقامة.

زيادة  الهواري  توقع  مت�سل،  �سعيد  على 

يف اأعداد امل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد، 

موؤكدا  متذبذبة،  اال�سابات  اأعداد  اأن  مبينا 

اأن���ه ال مي��ك��ن احل��ك��م ا���س��ت��ن��ادا ع��ل��ى االأرق����ام 

احل��ال��ي��ة ب��اأن��ن��ا دخ��ل��ن��ا امل���وج���ة ال��ث��ال��ث��ة من 

الوباء.

جنحت  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

بزيادة عدد االأ�سرة يف امل�ست�سفيات امليدانية، 

اأن  مو�سًحا  �سرير،   500 اىل  و�سلت  حيث 

ان��ت�����س��ار ف��ريو���س دل��ت��ا امل��ت��ح��ور، جت����اوز 85 

باملئة من احلاالت املنت�سرة بني امل�سابني يف 

ذلك  يوؤثر  مل  اهلل  وبف�سل  اأن��ه  اإال  اململكة، 

على الو�سع الوبائي.

85 ب��امل��ئ��ة م��ن ع��دد اال���س��اب��ات  وت��اب��ع اأن 

ب��ال��ف��ريو���س امل��ت��ح��ور ك��ان��ت اإم���ا مم��ن تلقوا 

اأو مل  امل��ط��ع��وم  م��ن  ف��ق��ط  االأوىل  اجل��رع��ة 

تقليل  اأن  اإىل  الف��ت��ا  اأب����دا،  امل��ط��ع��وم  يتلقوا 

من  وال��ث��ان��ي��ة  االأوىل  اجل���رع���ة  ب���ني  امل�����دة 

من  ب��دال  ا�سابيع  ثاثة  اإىل  فايزر  مطعوم 

���س��ت��ة اأ���س��اب��ي��ع، م���ن ���س��اأن��ه ال�����س��ي��ط��رة على 

دلتا. انت�سار 

وع����زا ال���ه���واري اأ���س��ب��اب ال�����س��ي��ط��رة على 

التطعيم،  عملية  ب��ن��ج��اح  ال��وب��ائ��ي  ال��و���س��ع 

م���واط���ن  م���ل���ي���ون   2.7 اإىل  و����س���ل���ت  ال���ت���ي 

ت��ل��ق��وا  م���ل���ي���ون   1.7 ب���ي���ن���ه���م  وم�����واط�����ن�����ة، 

اجلرعتني.

اأنه جرى التعاقد على تاأمني  اإىل  واأ�سار 

مطعوم  من  جرعة  األ��ف  و880   840 بني  ما 

تباعا،  للمملكة  احلايل  ال�سهر  ت�سل  فايزر 

ف�سا عن 100 األف جرعة من �سبوتنيك.

يف  فاعليته  اأث��ب��ت  �سبوتنيك  اأن  واأو���س��ح 

“اأننا  م��وؤك��دا  املتحور،  للفريو�س  الت�سدي 

اإمنا من  ال نعاين من �سعف عدد املطاعيم 

االإقبال«. �سعف 

وق�����ال ال�����ه�����واري اإن�����ه ب���ع���د ع��ط��ل��ة ع��ي��د 

االأ���س��ح��ى امل���ب���ارك ���س��ي��ت��م��ك��ن امل���واط���ن من 

موعد  ب��دون  ي��ري��ده  ال��ذي  املطعوم  اختيار 

التطعيم  اأماكن  اإىل  الذهاب  عليه  ما  وك��ل 

والت�سجيل هناك ف�سا عن فتح الباب اأمام 

ما دون �سن 12 عاما لتلقي املطعوم.

ونفى االأحاديث املتداولة على ل�سانه باأن 

امل��دار���س،  لفتح  حاليا  م�ستعد  غ��ري  االأردن 

التعليمي  ال��ك��ادر  م��ن  ب��امل��ئ��ة   80 اأن  م��وؤك��ًدا 

املطعوم. تلقوا 

االنباط-عمان

 

ل�����س��وؤون  ال�����س��ح��ة  اأم���ني ع���ام وزارة  اأك���د 

البلبي�سي  ع��ادل  الدكتور  ب��االأردن،  االأوبئة 

اأيام  �سيتوقف  الفريو�س  �سد  التطعيم  اأن 

ث��م ي�ستاأنف  االث��ن��ني وال��ث��اث��اء واالأرب��ع��اء 

ي���وم اخل��م��ي�����س، وذل����ك ب�����س��ب��ب ع��ط��ل��ة عيد 

االأ�سحى.

85% من عدد حاالت  اإن  وقال البلبي�سي 

اإدخاالت  اإىل  حتتاج  التي  بكورونا  االإ�سابة 

اإم����ا مل ي��ت��ل��ق��وا امل��ط��ع��وم اأو  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

حا�سلني على جرعة واحدة فقط.

ال���ب���ل���ب���ي�������س���ي يف م����داخ����ل����ة ع��ر  وق�������ال 

الداخلني  من   %60 اإن  االأردين،  التلفزيون 

من  جرعة  اأي  يتلقوا  مل  امل�ست�سفيات  اإىل 

املطعوم.

تت�سكل  ال��ت��ي  امل��ن��اع��ة  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 

تلقي  ب��ع��د  “دلتا” ال��ه��ن��دي  م��ت��ح��ور  ���س��د 

بعد اجلرعة  اأما   ،%33 االأوىل هي  اجلرعة 

موؤكدا   ،%90-  85 اإىل  املناعة  ت�سل  الثانية 

اأهمية تلقي اجلرعة الثانية من املطعوم.

تلقي  يف  االإ����س���راع  اإىل  البلبي�سي  ودع���ا 

اللقاح ملن مل يتلقاها،  الثانية من  اجلرعة 

وف���ق امل��واع��ي��د وامل���دد ال��ت��ي حت��دده��ا وزارة 

االأردنية. ال�سحة 

باب  �سيفتح  العيد  بعد  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 

التطعيم دون ت�سجيل عر املن�سة لاأعمار 

من 15 عاما فما فوق.

 

االنباط- الواليات املتحدة

الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  تلقى   

اأخيه  من  هاتفياً  ات�سااًل  االأح��د،  ام�س 

ج���ال���ة ال�����س��ل��ط��ان ه��ي��ث��م ب����ن ط�����ارق، 

ال�سقيقة. ُعمان  �سلطان 

االت�سال،  خال  جالتاهما،  وتبادل 

االأ�سحى  عيد  حلول  مبنا�سبة  التهاين 

املبارك.

الثنائية  العاقات  االت�سال  وتناول 

و���س��ب��ل ت��ط��وي��ر ال���ت���ع���اون يف امل���ج���االت 

كافة، اإ�سافة اإىل االأزمات التي ت�سهدها 

حلول  اإىل  التو�سل  وم�ساعي  املنطقة، 

لها. �سيا�سية 

الق�سية  مركزية  امللك  جالة  واأك��د 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، و�����س����رورة ال��ع��م��ل م��ن 

وال�سامل  ال��ع��ادل  ال�سام  حتقيق  اأج��ل 

ع��ل��ى اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ني، ب��اع��ت��ب��اره 

االأمن وحتقيق  الإر�ساء  الوحيد  ال�سبيل 

اال�ستقرار الدائم يف املنطقة.

و����س���دد ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ل��ى ����س���رورة 

حقوقهم  الفل�سطينيني  االأ���س��ق��اء  نيل 

على  امل�ستقلة  دولتهم  وقيام  امل�سروعة، 

 1967 عام  حزيران  من  الرابع  خطوط 

ال�سرقية. القد�س  وعا�سمتها 

االت���������س����ال،  خ������ال  ال����ت����اأك����ي����د،  ومت 

ع���ل���ى م���وا����س���ل���ة ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت�������س���اور 

االهتمام  ذات  الق�سايا  خمتلف  ح��ي��ال 

امل�سرتك.

االنباط- عمان

زي��ادة  اأن��ه مت  الداخلية  وزارة  اأك��دت   

بالدخول  لهم  امل�سموح  االأ�سخا�س  عدد 

ال���ري���ة من  امل��ن�����س��ة  امل��م��ل��ك��ة ع���ر  اإىل 

م���رك���ز ح����دود ال��ع��م��ري ل��ي�����س��ب��ح األ��ف��ي 

�سخ�س  األ���ف  م��ن  ب���داًل  ي��وم��ي��اً  �سخ�س 

املوافق  االأح��د  اليوم  من  اعتباراً  وذل��ك 

للثامن ع�سر من متوز احلايل.

وق���ال���ت ال��������وزارة، يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي 

االإج��راء  هذا  اإن  االأح��د،  ام�س  اأ�سدرته 

ي�����اأت�����ي ب����ه����دف ت����ق����دمي ال���ت�������س���ه���ي���ات 

ال���ازم���ة ل��ل��م��واط��ن��ني ال��ع��ائ��دي��ن اإىل 

امل��م��ل��ك��ة ل��ق�����س��اء اإج�����ازة ع��ي��د االأ���س��ح��ى 

بالقدوم  ال��راغ��ب��ني  ول��اأ���س��ق��اء  امل��ب��ارك 

اإىل اململكة من ال�سعودية ودول اخلليج 

العربي.

ال�سماح  �سابقا  ج��رى  اأن���ه  اإىل  ي�سار 

ل��اأ���س��خ��ا���س احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ���س��ه��ادة 

امل��م��ل��ك��ة ع��ر  اإىل  ب���ال���دخ���ول  امل���ط���ع���وم 

اإىل  احلاجة  دون  احل��دودي  املركز  ه��ذا 

املن�سة الرية. الت�سجيل على 

االنباط- عمان

ا�ستقبل رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة، 

اأح��م��د احلنيطي،  ي��و���س��ف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

االأح��د،  ام�س  العامة،  بالقيادة  مكتبه  يف 

رئي�س اأركان الدفاع البلجيكي، االأدمريال 

هوفمان مي�سيل، والوفد املرافق.

وج����رى ل��ل�����س��ي��ف ا���س��ت��ق��ب��ال ع�����س��ك��ري 

ال�سرف  حر�س  خاله  ا�ستعر�س  ر�سمي، 

الذي ا�سطف لتحيته.

وب��ح��ث ال���ل���واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي مع 

ال�������س���ي���ف، ب���ح�������س���ور امل���ل���ح���ق ال���دف���اع���ي 

ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي يف ع����ّم����ان، وع�����دد م���ن ك��ب��ار 

���س��ب��اط ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة – 

اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي، اآخ����ر ال���ت���ط���ورات على 

واأوج��ه  وال��دول��ي��ة،  االإقليمية  ال�ساحتني 

ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق يف جم���ال ال��ت��دري��ب 

ال���ع�������س���ك���ري امل���������س����رتك، و����س���ب���ل ت��ع��زي��ز 

م�سلحة  ي��خ��دم  مب��ا  الثنائية  ال��ع��اق��ات 

القوات امل�سلحة يف البلدين ال�سديقني.

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

االإيجازات  اإىل عدد من  ال�سيف  والوفد 

ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��ي ت��ب��ني ح��ج��م ال��ت��ط��وي��ر 

وال����ت����ح����دي����ث ع���ل���ى االأ�����س����ل����ح����ة وامل����ه����ام 

االأردن��ي��ة،  امل�سلحة  ال��ق��وات  يف  وامل��ع��دات 

التي  التطورات  ين�سجم مع طبيعة  ومبا 

االأ�سعدة.  املنطقة على خمتلف  ت�سهدها 

--)برتا(

االنباط- عمان

 ال��ت��ق��ى م��دي��ر االأم���ن ال��ع��ام، ال��ل��واء ال��رك��ن 

ح�����س��ني احل����وامت����ة، يف م��ك��ت��ب��ه ام�������س االأح�����د، 

ال�����س��ف��ري االإم���ارات���ي ل���دى امل��م��ل��ك��ة اأح��م��د علي 

البلو�سي، والوفد املرافق له.

وبحث الطرفان �سبل تعزيز اأوا�سر التعاون 

القانون  اإن��ف��اذ  اأج��ه��زة  تطوير  يف  ي�سهم  ومب��ا 

ومكافحة اجلرمية يف البلدين ال�سقيقني.

اللقاء  خال  احلوامتة  الركن  اللواء  واأك��د 

ال��ع��اق��ة ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ي جت��م��ع ج��ه��ازي االأم���ن 

لعمق  ام��ت��داداً  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  البلدين،  ال��ع��ام يف 

االأردنية  اململكة  جتمع  التي  االأخوية  العاقة 

املتحدة  العربية  االإم����ارات  ودول���ة  الها�سمية، 

و�سعباً. قيادة 

واأك�����د احل���وامت���ة ح���ر����س م���دي���ري���ة االأم����ن 

العربي  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  ال��ع��ام 

امل�����س��رتك، وف��ت��ح اآف����اق ج��دي��دة ل��ه��ذا ال��ت��ع��اون 

اأف�سل  على  لاطاع  املجال  يتيح  الذي  املثمر 

اأن  اإىل  م�سرياً  وال�سرطية،  االأمنية  التجارب 

اأمام  كافة  ت�سع خراتها  العام  االأمن  مديرية 

العرب. االأ�سقاء 

بال�سمعة  االإم��ارات��ي  ال�سفري  اأ���س��اد  ب���دوره، 

العام  االأم��ن  مديرية  بها  تتمتع  التي  الطيبة 

االأردنية على ال�سعيدين املحلي والدويل.

والتن�سيق  التوا�سل  اأهمية  البلو�سي  واأك��د 

بني اأجهزة االأمن يف البلدين ال�سقيقني خدمة 

التاريخية  ال��ع��اق��ة  اإىل  م�����س��رياً  للمواطنني، 

التي جتمع قيادتي البلدين وال�سعبني االأردين 

واالإماراتي.
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 الصحة: تسجيل 9 وفيات و 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

 وزير االوقاف يعبر عن رفضه الشديد القتحامات المسجد االقصى

 وزير الصحة يوجه بديمومة العمل في المراكز الصحية 
أثناء عطلة عيد األضحى المبارك

 فلسطين النيابية تدعو إلى توفير حماية دولية للمقدسات بالقدس

 األشغال تعلن انتهاء أعمال جزء
 من مشروع الباص السريع

 موانئ العقبة تعمل بكامل طاقتها 
بالعيد وحركة المناولة في ارتفاع

 محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها 
خالل عطلة عيد األضحى

 تضاعف الحواالت الواردة والطلب على الدينار

االنباط- عمان

عبد  ال�شيخ  الق�شاة  قا�شي  �شماحة  اأك��د   

احلافظ الربطه، اأن حماكم التنفيذ ال�شرعية، 

خالل  امل��راج��ع��ن  ال�شتقبال  اأب��واب��ه��ا  �شتفتح 

امل��ب��ارك، وذل��ك ملعاجلة  االأ�شحى  عطلة عيد 

لوكالة  �شماحته  وق����ال  ال��ط��ارئ��ة.  احل����االت 

االنباء االأردنية )ب��را( ام�س االأح��د، اإن دوام 

حما�شبي التنفيذ �شيكون يف املكتب املخ�ش�س 

التنفيذ  ادارة  ل��دى  الق�شاة  قا�شي  ل��دائ��رة 

على مدار  ال��ع��ام،  االأم���ن  الق�شائي مبديرية 

�شماحته  العيد. وعمم  اأي��ام  �شاعة وطيلة   24

الت�شهيل  ب�����ش��رورة  ال�شرعية،  امل��ح��اك��م  على 

واالرتقاء  لظروفهم  تقديراً  املراجعن،  على 

ال��دائ��رة.  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  مب�شتوى 

ي�شار اإىل اأن دائرة قا�شي الق�شاة، زودت اإدارة 

العام  االأم���ن  م��دي��ري��ة  يف  الق�شائي  التنفيذ 

التنفيذ  وروؤ���ش��اء  الف�شيلة،  اأ�شحاب  بهواتف 

املناوبن خالل عطلة العيد.

االنباط- عمان

واالإ�شكان،  العامة  االأ�شغال  وزارة  اأعلنت 

الدائمة  االعمال  انتهاء  عن  االأح��د،  اليوم 

�شريع  البا�س  م�شروع  اأع��م��ال  من  ج��زء  يف 

ال�������ردد، ب���ن ال��ع��ا���ش��م��ة ع���م���ان وم��دي��ن��ة 

الزرقاء، وذلك �شمن اأعمال احلزمة االأوىل 

من امل�شروع.

�شحفي،  ب��ي��ان  يف  ال�������وزارة  واأو����ش���ح���ت 

اأن��ه��ا ���ش��ت��ق��وم م�����ش��اء ام�����س االأح�����د، ب��اإع��ادة 

حركة ال�شري اإىل م�شارب االأعمال الدائمة 

الزرقاء  من  ال��ق��ادم  لل�شري  حديثاً،  املن�شاأة 

اإ�شارة  بن  ما  الواقع  للجزء  عمان  باجتاه 

امل�شلخ )ال�شارع املحاذي مل�شاتل اأمانة عمان 

ال����ك����رى(، اإىل م���ا ق��ب��ل م��ن��ط��ق��ة ال���دف���اع 

املدين.

وبينت اأن االأعمال يف املوقع �شملت اإعادة 

م�شارب،  بثالثة  بالكامل  ال��ط��ري��ق  ان�����ش��اء 

م��ف�����ش��ول��ة ب��ج��زي��رة و���ش��ط��ي��ة، ب��االإ���ش��اف��ة 

�شريع  بالبا�س  خا�شة  م�شارب  اإن�شاء  اإىل 

ال������ردد، واأع���م���ال ت�����ش��ري��ف امل���ي���اه، وك��اف��ة 

اع����م����ال ال�������ش���الم���ة ال���ع���ام���ة واال�������ش������ارات 

االر�شادية والتحذيرية الالزمة، وفق اأعلى 

املعايري الهند�شية.

ودع��������ت ال�������������وزارة، ج���م���ي���ع امل���واط���ن���ن 

م�شتخدمي الطريق اإىل التمهل واالنتباه، 

واال���ش��ارات  االآمنة  القيادة  باأ�ش�س  والتقيد 

يف  العاملة  كوادرها  وتعليمات  التحذيرية، 

امليدان وكوادر اإدارة ال�شري املركزية.

االنباط- العقبة

ل�����ش��ل��ط��ة منطقة  ال���ع���ام  اأك�����د االأم������ن   

ال��ع��ق��ب��ة االق��ت�����ش��ادي��ة اخل��ا���ش��ة، ال��دك��ت��ور 

حممود خليفات، اأن موانئ العقبة الرئي�شة 

عيد  عطلة  خ��الل  طاقتها  بكامل  �شتعمل 

يف  العمل  �شيتوقف  فيما  املبارك،  االأ�شحى 

ميناء احلاويات ملدة 3 �شاعات، من ال�شاعة 

الثامنة  ال�����ش��اع��ة  ف��ج��را وح��ت��ى  اخل��ام�����ش��ة 

�شباحا اأول اأيام العيد.

�شحفي،  ت�شريح  يف  خليفات،  واأ���ش��اف 

ام�س االأحد، اأن العمل يف ال�شاحة اجلمركية 

رقم 4 �شيتوقف يف اأول اأيام العيد، ثم يعود 

اإىل العمل ثاين اأيام العيد وبكامل طاقته، 

فيما �شيبقى العمل جار يف االأق�شام املخت�شة 

يف �شلطة العقبة االقت�شادية، خدمة ملدينة 

العقبة وزوارها خالل عطلة العيد.

عام  م��دي��ر  اأ���ش��ار  مت�شل،  �شعيد  وع��ل��ى 

امل���وان���ئ،  وت�����ش��غ��ي��ل  الإدارة  ال��ع��ق��ب��ة  ���ش��رك��ة 

عمليات  اأن  اإىل  امل��ع��اي��ط��ة،  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 

ملحوظا  ارتفاعا  �شهدت  امليناء  يف  املناولة 

العام احل��ايل، مبينا  اأ�شهر من   6 ال�  خالل 

ب��اخ��رة بحمولة   860 ا���ش��ت��ق��ب��ال  اأن���ه ج���رى 

 960 منها  طن  مالين   7 ب�  تقدر  اإجمالية 

األ���ف راأ�����س غ��ن��م، و 830 األ���ف ط��ن ح��ب��وب، 

واأ�شمدة،  وبوتا�س  فو�شفات  طن  ومليوين 

ميناء  ا�شتقبل  ك��م��ا  ع��ام��ة،  ب�����ش��ائ��ع  و587 

ال��رك��اب زه���اء 45 األ���ف راك���ب ���ش��اف��روا بن 

مينائي العقبة ونويبع امل�شري.

االنباط- عمان

قال رئي�س جمعية ال�شرافن االأردنين 

ال��ط��ل��ب على  اإن  ال�����ش��ع��ودي،  ع��ب��دال�����ش��الم 

ال����واردة ت�شاعف منذ  ال��دي��ن��ار واحل����واالت 

يوم اخلمي�س املا�شي، فيما حامت احلواالت 

هذا  يف  االعتيادي  م�شتواها  حول  ال�شادرة 

الوقت من ال�شنة.

)برا(  االأردنية  االأنباء  لوكالة  وا�شاف 

ا�شتعاد  ال�����ش��راف��ة  ���ش��وق  ان  االأح�����د،  ام�����س 

املغربن،  بع�س  ع��ودة  بعد  ب��ق��وة،  ن�شاطه 

وق����رب ع��ي��د االأ����ش���ح���ى امل����ب����ارك، اآم�����اًل اأن 

ي�شتمر الن�شاط لبعد العيد

ينتابني انزعاج �شديد عندما ا�شمع عن ق�شة يظلم فيها زوج زوجته.. او زوجة تظلم زوجها، 

وذلك عندما يفقد الرجل القدرة على التحكم يف نف�شه يفقد بذلك واح��دة من اهم �شفات 

الرجولة، وكذلك املراأه عندما تفقد اع�شابها وتفقد القدرة على التحكم يف نف�شها تفقد �شفة 

من اهم �شفات االنوثة.. هنا يبداأ كل منهم ايذاء االخر باأي مرر كان مبا يف ذلك.. كونها ال 

تعطيه نورا من نورها وال تطيعه او ال حتبه او ال ت�شعده او النها �شيئة اخللق وغري ذلك من 

املررات. وكونه ال يحبها وال ي�شعدها وينظر اىل غريها وكونه �شيء اخللق وما اىل ذلك.

هذا يعني مقدمه حلياة ت�شبه اجلحيم للمراأه املظلومة والرجل الظامل والرجل املظلوم 

واملراأه الظاملة، وقبل ذلك كله االطفال ين�شاأون يف اأ�شرة ال معنى فيها للحب واالحرام ويهيئهم 

وذلك ليكونوا كارهن او مدمرين للمجتمع .

انزعج ب�شدة كذلك الن امل��راأة يف جمتمعاتنا ال�شرقية لديها كل ن�شري عندما تدعى انها 

مظلومة.. االب االم االقارب املحامي املحكمة.. كل معها من غري معرفة من هو الظامل، 

ولال�شف احلكومات يف العامل العربي على امل�شتوى القانوين بطيئة جدا يف التعامل مع 

هذه احل��االت وتعطي م�شاألة ال�شلح بن الزوجن اكرث من حقها وحت�س احيانا ان الرجل 

هو امل�شوؤول النه يظن انه ميكنه اال�شالح يف ح��االت ي�شود فيها ال�شرب واالي��ذاء العاطفي 

واجل�شدي ب�شكل يومي، وكذلك املراأة هي من تظن انه ميكنها من اال�شالح يف جو ي�شود انقياد 

الرجل لها وحما�شبة على كل �شيء يفعله و�شرعه با�شياء كبرية حتى ي�شبح لها كطفل ال 

يع�شي لها امر. 

يف جمتمعاتنا تظلم امل��راأة ويظلم الرجل ويظلم االطفال دون ان يكون لهم ملجاأ �شريعا 

يعاجلون فيه ومن خالل م�شكلتهم وكاأن هذا اال�شالح يتحكم به املحامي ال امل�شوؤول اذا اردت 

اال�شالح مبكان حمدد لال�شالح يتحكم فيه امل�شوؤول ثانيا واملحامي اوال لقب�س اأجرته التي 

ي�شدرها ال ب�شد اال�شالح 

هذا االجر لي�س كذلك يف ال��دول املتقدمة التي تعطي االن�شان ذكر وانثى اهمية فقط.. 

يت�شل املظلوم تاأتي االجهزة املخت�شة فورا للتدخل ال�شريع يف معاجلة الظامل �شواء الرجل 

وامل��راأه وه��ذا االم��ر حق للدول ولي�س للزوجن حتى لو تنازل احدهما عن حقه فال بد من 

حما�شبه الظامل.  

على الدولة ان ت�شدد يف العقاب على الظامل ايا كان الزوج او الزوجة اما االنحياز اىل الزوجة 

فمرفو�س ال يقبل به قانون وال دين.. علماء النف�س يقولون ان هناك موؤ�شرات مهمة الدراك 

ما اذا كان �شلوك الزوجة او الزوج جمرد خطاأ ميكن العفو عنه او انه موؤ�شر ت�شاعدي يزداد 

فيه االيذاء يوما بعد يوم... من هذه املوؤ�شرات حتكم الزوج فيمن حوله زوجته واوالده هذا هو 

ال�شحيح الن )الرجال قوامون على الن�شاء(.

ال�شبط ال�شليم للزوجة.. �شعفاء النفو�س يدعون انه حتكم باملراأة وال ير�شى به احد.. ان 

تكون الزوجة �شيئة فكلما زادت هذه املوؤ�شرات يخر الزوج  الزوجة بان العالقة بينهم و�شلت 

لطريق م�شدود واحلل الوحيد هو االنف�شال.. 

لي�س لدي ما اقول يف هذا املقام اال انني اتاأمل وامتنى بقانون ر�شمي باأجراء ما حلل مثل 

هذه امل�شكالت ين�شف فيها الرجل واملراأة والتعاطف مع املظلوم بال ا�شتثناء.

فرح موسى

 الزوج والزوجة .. 
من يظلم االخر

 جامعة الحسين التقنية تقيم أول تحٍد لروبوتات السومو
االنباط- عمان

 اأقامت جامعة احل�شن التقنية، اإحدى مبادرات موؤ�ش�شة 

ويل العهد، اأول حتٍد لروبوتات ال�شومو يف اجلامعة، �شارك فيه 

13 فريقاً من طلبة اجلامعة، حيث �شمموا و�شّنعوا الروبوتات 

داخ��ل جممع  الواقعة  كافة يف م�شاغل وخم��ت��رات اجلامعة 

امللك احل�شن لالأعمال عمان.

الفرق  احلنطي  اإ�شماعيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وك��رم 

و�شيوف  التحكيم  وجلنة  الكليات  عمداء  بح�شور  الفائزة، 

من القطاع اخلا�س، فقد فاز باملركز االأول يف التحدي، الذي 

من  املكون  �شاموراي  فريق  متوا�شلة،  �شاعات  ث��الث  ا�شتمر 

�شالك  فريق  ت��اله  احل�شيني،  وزي��د  ال�شلبي  حممد  الطلبة 

�شومو باملركز الثاين والفريق قوة الوم�شة ال�شاعقة باملركز 

الثالث.

وع��ر احلنطي يف ب��ي��ان ال��ي��وم االأح����د، ع��ن �شعادته بعقد 

اأن  هذا التحدي باجلامعة وباإ�شراف وتنفيذ الطلبة، موؤكداً 

االأن�شطة الالمنهجية تعزز من مهارات الطلبة املتميزة واأن 

اجلامعة تقدم كل الدعم لطلبتها ليتميزوا ويقدموا اأف�شل 

ما عندهم من خمتلف الفعاليات واالأن�شطة، م�شيفا اأن هذا 

خالل  م��ن  والتعليم  التقني  التعليم  اأهمية  ي��وؤك��د  التحدي 

تنفيذ امل�شاريع والتي تتبناه اجلامعة.

اأ�شامة  ال��دك��ت��ور  التحكيم  جلنة  رئي�س  ع��ر  جهته،  م��ن 

اإي��اه  وا�شفا  التحدي،  ه��ذا  يف  بامل�شاركة  �شعادته  عن  االأ�شمر 

باملتميز واملعد ب�شكل ا�شتثنائي.

وق����ال االأ���ش��م��ر “لقد ���ش��ارك��ت ب��ال��ع��دي��د م���ن امل�����ش��اب��ق��ات 

وال��ت��ح��دي��ات ع��ل��ى م���دار ارب��ع��ة ع�شر �شنة ول��ك��ن وج���دت اأن 

االأردن من خمتلف  االأف�شل على م�شتوى  التحدي هو  ه��ذا 

النواحي«.

اإن هذه  ب��دوره، قال منظم التحدي الطالب ب�شر الدباغ، 

الطلبة  نفذها  ال��ت��ي  العملية  امل�شاريع  ن��ت��اج  ه��ي  ال��روب��وت��ات 

االأف��ك��ار  وم�شنع  للجامعة  ال��ت��اب��ع��ة  الهند�شية  امل�����ش��اغ��ل  يف 

الطباعة  خ���الل  م��ن  ���ش��اع��ده��م  ال���ذي   ،Techworks
الثالثية للقطع.

وكان الطلبة قد بداأوا التح�شري للتحدي، الذي بداأ اأم�س 

ال�شبت، منذ اأ�شهر عملوا خاللها بجهد وتفاٍن لعقد واإجناح 

الفعالية، حيث مت ا�شتقبال الفرق امل�شاركة وعر�س الروبوتات 

واال�شراتيجيات القتالية ال�شتخدامها باملناف�شة اأمام جلنة 

االأكادميية يف  الهيئة  ك��ادر  اأع�شاء من  التي مثلها  التحكيم، 

اجلامعة وممثلن من قطاع ال�شناعة واالأعمال.

يذكر اأن جامعة احل�شن التقنية تعتر اأحدث جامعة تقنية 

يف االأردن تاأ�ش�شت �شنة 2016 لتعزيز التعليم املبني على العلوم 

وهند�شة وتعزيز التعليم التقني، ومواءمة خمرجات التعليم 

درجة  اجلامعة  ومتنح  احلقيقية  العمل  �شوق  متطلبات  مع 

البكالوريو�س والدرجة التقنية يف تخ�ش�شات الهند�شة وعلم 

احلا�شوب فقط وتتخذ من جممع امللك احل�شن لالأعمال يف 

عمان موقعا لها.

االنباط- عمان

االأح����د،  ام�����س  ال�����ش��ح��ة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة   675 و  وف��ي��ات   9 ت�شجيل 

العدد  لريتفع  اململكة،  يف  كورونا  بفريو�س 

االإجمايل اإىل 9896 وفاة و761225 اإ�شابة.

واأ������ش�����ار امل����وج����ز االإع������الم������ي، ال�������ش���ادر 

احل��االت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ة،  وزارة  ع��ن 

الن�شطة حالّيا و�شل اإىل 8033 حالة، بينما 

بلغ ع��دد احل���االت ال��ت��ي اأدخ��ل��ت ال��ي��وم اإىل 

امل�شت�شفيات 68 حالة، كما بلغ عدد احلاالت 

61 حالة، يف حن  امل�شت�شفيات  التي غادرت 

التي  املوؤكدة  للحاالت  االإجمايل  العدد  بلغ 

504 حاالت. تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 

وبن املوجز اأن ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العزل 

بلغت  فيما  باملئة،   7 بلغت  ال�شمال  اإقليم  يف 

 20 ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة  اأ����ش���ّرة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة 

التنف�س  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  وبلغت  باملئة، 

اال�شطناعي يف االإقليم ذاته 10 باملئة.

ال��ع��زل  اأ���ش��ّرة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة  اأن  واأ���ش��اف 

حن  يف  باملئة،   15 بلغت  الو�شط  اإقليم  يف 

احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  و�شلت 

بلغت  بينما  باملئة،   21 اإىل  ذات��ه  االإقليم  يف 

اال�شطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة 

7 باملئة.

وب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة اإ���ش��غ��ال اأ����ش���ّرة ال���ع���زل يف 

اأ�شّرة  اإ�شغال  8 باملئة، ون�شبة  اإقليم اجلنوب 

ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   9 احلثيثة  العناية 

اإ���ش��غ��ال اأج���ه���زة ال��ت��ن��ف�����س اال���ش��ط��ن��اع��ي يف 

االإقليم ذاته 7 باملئة.

حالة   584 ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ����ش���ار 

���ش��ف��اء، ل��ي�����ش��ل ال���ع���دد االإج���م���ايل حل���االت 

 14 ال�شفاء املتوقعة بعد انتهاء فرة العزل 

يوماً اإىل 743296حالة.

17348 فح�شاً، لي�شبح  ولفت اإىل اإجراء 

اأجريت  التي  للفحو�شات  االإجمايل  العدد 

 8228212 االآن  وح���ت���ى  ال���وب���اء  ب����دء  م��ن��ذ 

الفحو�شات  ن�شبة  اأن  اإىل  الف��ت��اً  ف��ح�����ش��اً، 

االإيجابّية لهذا اليوم و�شلت اإىل نحو 3.89 

باملئة.

االنباط- عمان

 عر وزير االأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات 

االإ���ش��الم��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل��الي��ل��ة ، 

ع���ن رف�����ش��ه ال�����ش��دي��د وال���ق���اط���ع، مل���ا ت��ق��وم 

منع  م��ن  ب��االإح��ت��الل  القائمة  ال�شلطة  ب��ه 

االأق�شى  للم�شجد  ال��دخ��ول  م��ن  امل�شلمن 

امل����ب����ارك – احل������رم ال���ق���د����ش���ي ال�����ش��ري��ف، 

وح��م��اي��ت��ه��ا ل��الق��ت��ح��ام��ات ال���ت���ي ي��ن��ف��ذه��ا 

امل�������ش���ت���وط���ن���ون، ام�������س االأح��������د، يف ذك����رى 

الهيكل” املزعوم. “خراب 
واأكد اخلاليلة يف بيان �شحفي اليوم، اأن 

املمار�شات قمعا للحرية  الوزارة ترى بهذه 

الدينية للم�شلمن يف العبادة داخل امل�شجد 

االأق�������ش���ى امل����ب����ارك، واع����ت����داء ع��ل��ى احل��ق 

بن�س  امل��ب��ارك��ة  البقعة  ه��ذه  يف  االإ���ش��الم��ي 

ال���ق���راآن ال��ك��رمي، واأن ق���وى االح��ت��الل لن 

فيه،  القائم  الو�شع  من  تغرّي  اأن  ت�شتطيع 

لن متحو  االإعتداءات  اأن هذه  على  م�شددا 

هذا احلق االإ�شالمي املقد�س.

لن  امل�شلمن  اإن  االوق�����اف،  وزي���ر  وق���ال 

املبارك  االأق�شى  امل�شجد  اأن  حلظة  ين�شوا 

ح���ق م��ق��د���س ل���ه���م، ف��ه��و م�����ش��رى ر���ش��ول��ن��ا 

ثالثة  اقد�س  واأح��د  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى 

م��ع��راج  ق��د���ش��ي��ة  واأن  للم�شلمن،  م�����ش��اج��د 

عن  قد�شية  يقل  ال  ال�شالم  عليه  الر�شول 

مهبط الوحي واأن حمايته فري�شة.

و����ش���دد اخل��الي��ل��ة ع��ل��ى ال���دع���م امل��ط��ل��ق 

مل���وق���ف جم��ل�����س اأوق�������اف ال���ق���د����س ودائ�����رة 

اأوق�����اف ال��ق��د���س ال�����ش��ري��ف يف ال���دف���اع عن 

امل�������ش���ج���د االق�������ش���ى امل�����ب�����ارك وامل���ق���د����ش���ات 

االإ���ش��الم��ي��ة، م��ث��م��ن��ا ال����دور ال��ك��ب��ري ال���ذي 

والعاملن  القد�س  اأوق���اف  دائ���رة  ب��ه  ت��ق��وم 

بها من موظفن وحرا�س و�شدنة يف حماية 

– احلرم القد�شي  امل�شجد االأق�شى املبارك 

القد�س.  يف  االإ�شالمية  واالأوق��اف  ال�شريف 

االإ�شالمي،  وال��ع��امل  االأردن  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

م��ت��م�����ش��ك��ون ب���ح���ق امل�����ش��ل��م��ن يف امل�����ش��ج��د 

االأق�شى املبارك -احلرم القد�شي ال�شريف، 

الها�شمية  والو�شاية  العقيدة  م��ن  النابع 

يف  وامل�شيحية  االإ���ش��الم��ي��ة  امل��ق��د���ش��ات  ع��ل��ى 

ن��ي��اب��ة  االأردن  ب��ه��ا  ي��ق��وم  وال���ت���ي  ال���ق���د����س، 

ع���ن االأم�����ة االإ���ش��الم��ي��ة، ت�����ش��ان��ده يف ذل��ك 

اأقرت حق امل�شلمن  القرارات الدولية التي 

وحدهم يف امل�شجد االأق�شى املبارك/ احلرم 

القد�شي بكامل م�شاحته، واأن هذا احلق ال 

ت�شاركهم وال تقا�شمهم فيه ملة اأخرى من 

النا�س.

االنباط- عّمان

وج����ه وزي�����ر ال�����ش��ح��ة، ال���دك���ت���ور ف��را���س 

ال�����ه�����واري، م���دي���ري���ات ال�������ش���وؤون ال�����ش��ح��ي��ة 

امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات اإىل  يف امل��ح��اف��ظ��ات وم������دراء 

ا����ش���ت���م���راري���ة ت���ق���دمي اخل����دم����ات ال�����ش��ح��ي��ة 

املقدمة للمواطنن، اأثناء اأيام عيد االأ�شحى 

املبارك.

االأح��د،  ام�س  الهواري  الدكتور  وجه  كما 

ل��ل��ك��وادر  ال��ع��م��ل  ا���ش��ت��م��رار ودمي����وم����ة  اإىل 

ال�شحية  باملراكز  مناوبات،  �شمن  ال�شحية 

لتقدمي  امل��ح��اف��ظ��ات،  يف  واالأول���ي���ة  ال�شاملة 

اخل��دم��ة ال�شحية وع��ل��ى ال��ن��ح��و االآت����ي: يف 

حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ش��م��ة، م��رك��ز ���ش��ح��ي ع��م��ان 

ال�����ش��ام��ل، وم���رك���ز ���ش��ح��ي ب�����ش��م��ة ال�����ش��ام��ل، 

وم��رك��ز وادي ال�����ش��ري ال�����ش��ام��ل، وم��رك��ز اأب��و 

ن�����ش��ري ال�����ش��ام��ل، وم���رك���ز ن���اع���ور ال�����ش��ام��ل، 

ومركز �شحي املوقر ال�شامل، ومركز �شحي 

ماركا ال�شامل، ومركز �شحي الن�شر ال�شامل، 

ومركز �شحي خريبة ال�شوق ال�شامل، ومركز 

�شحي اجليزة ال�شامل.

اأم�����ا يف حم��اف��ظ��ة م���ع���ان، م���رك���ز �شحي 

اأوىل،  امل���دورة  �شحي  وم��رك��ز  اأوىل،  املن�شية 

ومركز  اأوىل،  را���ش��د  االأم���ري  وم��رك��ز �شحي 

���ش��ح��ي ال�����ش��وب��ك ال�����ش��ام��ل، وم���رك���ز �شحي 

مركز  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ام��ل،  احل�شينية 

ايل  �شحي  وم��رك��ز  ال�شامل،  اجل��ف��ر  �شحي 

اأوىل، ومركز حي املريغة ال�شامل.

مركز  اإرب���د،  مبحافظة  الرمثا  ل���واء  ويف 

اأم����ا يف حمافظة  ���ش��ح��ي ال��رم��ث��ا ال�����ش��ام��ل، 

االأزرق  �شحي  مركز  القرار  ف�شمل  الزرقاء، 

ال�����ش��ام��ل، وم��رك��ز ���ش��ح��ي ب��ريي��ن ال�����ش��ام��ل، 

وم��رك��ز �شحي امل�����ش��ريف��ة ال�����ش��ام��ل، وم��رك��ز 

���ش��ح��ي وادي احل��ج��ر ال�����ش��ام��ل، ب��االإ���ش��اف��ة 

ال�شامل،  الها�شمية  اإ�شكان  اإىل مركز �شحي 

وم���رك���ز ���ش��ح��ي ال��ظ��ل��ي��ل ال�����ش��ام��ل، وم��رك��ز 

�شحي الر�شيد ال�شامل، ومركز حي العامرية 

ال�شامل، ومركز �شحي حمزه ال�شامل.

القرار مركز  �شمل  الكرك،  ويف حمافظة 

���ش��ح��ي ال���ك���رك ال�������ش���ام���ل، وم���رك���ز �شحي 

ال��ق��ط��ران��ة ال�����ش��ام��ل، وم���رك���ز ���ش��ح��ي امل���زار 

ال�شامل، ومركز �شحي فقوع ال�شامل، ومركز 

�شحي عي ال�شامل، ومركز حي غور املزرعة 

ال�شامل، ومركز �شحي الربة ال�شامل.

ويف ل����واء ال���ب���راء، ���ش��م��ل ال���ق���رار م��رك��ز 

�شحي البراء ال�شامل، يف حن �شمل القرار 

يف حم��اف��ظ��ة ج���ر����س، م��رك��ز ���ش��ح��ي ج��ر���س 

ال�شامل، ومركز �شحي برما ال�شامل، ومركز 

�شحي  وم��رك��ز  ال�����ش��ام��ل،  امل�شطبة  ���ش��ح��ي 

الرازي ال�شامل.

دوام  القرار  فاأكد  اأم��ا يف حمافظة ماأدبا، 

مركز �شحي ال�شرقي ال�شامل، ومركز �شحي 

لب ال�شامل، يف حن اأن دوام املراكز ال�شحية 

مبحافظة الطفيلة، �شتكون يف مركز �شحي 

ب�����ش��رية ال�����ش��ام��ل، ويف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون 

مب���رك���ز ���ش��ح��ي االأم�������ري ح�����ش��ن ال�����ش��ام��ل/

ال�شامل،  عنجرة  �شحي  وم��رك��ز  ك��ف��رجن��ة، 

ومركز �شحي �شخرة ال�شامل.

ي��ك��ون  اأن  ت��ق��رر  ال��ع��ق��ب��ة،  ويف حم��اف��ظ��ة 

ال�شامل،  ال��ق��وي��رة  �شحي  م��رك��ز  يف  ال����دوام 

وم���رك���ز ���ش��ح��ي ال��دي�����ش��ة ال�����ش��ام��ل، وم��رك��ز 

���ش��ح��ي رم ال�����ش��ام��ل، وم��رك��ز ���ش��ح��ي رحمة 

ال�شامل،  الري�شة  �شحي  وم��رك��ز  ال�����ش��ام��ل، 

ومركز  ال�شامل،  مذكور  بئر  �شحي  ومركز 

�شحي القريقرة ال�شامل.

العمل  ف�شيكون  امل��ف��رق،  اأم��ا يف حمافظة 

داخل املراكز ال�شحية االآتية: رحاب ال�شامل، 

ال�����ش��ام��ل،  ال�����ش��ام��ل، و���ش��ح��ي بلعما  ون�����ادرة 

ومن�شية بني ح�شن ال�شامل، وحدود الكرامة 

جابر  وح��دود  ال�شامل،  والروي�شد  ال�شامل، 

وال���زع���ري  االويل،  ال�������ش���رب  واأم  االأويل 

ال�شامل،  اخلالدية  اإىل  باالإ�شافة  ال�شامل، 

و�شما ال�شرحان ال�شامل، واحلمراء ال�شامل، 

ومغري ال�شرحان ال�شامل، والباعج ال�شامل، 

االأويل،  املكيفتة  وح��ي  ال�شامل،  واملن�شورة 

ال�شامل،  وال��ب�����ش��ري��ة  ال�����ش��ام��ل،  وال�����ش��ف��اوي 

ال�شامل،  واالأ�شرفية  ال�شامل،  والرفاعيات 

ال�����ش��ام��ل،  ال�����ش��ام��ل، و���ش��ب��ح��ا  واأم اجل���م���ال 

ال�����ش��ام��ل، ودي��ر  ال��ق��ط��ن  اأم  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

الكهف ال�شامل.

ويف حمافظة اإربد، تقرر اأن يكون الدوام 

يف مركز �شحي احل�شن ال�شامل، وال�شريح 

ال�شامل، وحكمة ال�شامل، والفاروق ال�شامل، 

ال�شامل،  �شعيد  اأب��ي  ودي��ر  ال�شامل،  وقميم 

وك��ف��ر ع����وان ال�����ش��ام��ل، وال��ط��ي��ب��ة ال�����ش��ام��ل، 

فيما  ال�����ش��ام��ل.  وامل��غ��ري  ال�����ش��ام��ل،  والنعيمة 

البلقاء  حمافظة  م��راك��ز  يف  العمل  �شيكون 

ع��ل��ى ال��ن��ح��و االآت�����ي: م��رك��ز ���ش��ح��ي البقيع 

ال�شامل، ومركز عن البا�شا ال�شامل، ومركز 

ال��ف��ح��ي�����س ال�����ش��ام��ل، وم��رك��ز زي ال�����ش��ام��ل، 

ع��ريا  وم��رك��ز  ال�����ش��ام��ل،  ال�شبيحي  وم��رك��ز 

ال�شامل، ومركز �شحي يرقا ال�شامل.

االنباط- عمان

يف  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  فل�شطن  ق��ال��ت جل��ن��ة 

تتابع  اإنها  االأح��د،  ام�س  اأ�شدرته  بيان 

من  قطعان  اقتحام  تداعيات  كثب  عن 

االإ�شرائيلين  واملتطرفن  امل�شتوطنن 

من  ب��دع��وات  امل��ب��ارك  االأق�شى  امل�شجد 

قبل “احتاد منظمات جبل الهيكل«.

ودع��������ا رئ����ي���������س ال����ل����ج����ن����ة، ال���ن���ائ���ب 

حم��م��د ال���ظ���ه���راوي، وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

اإىل  ال�شفدي  اأمي��ن  املغربن  و�شوؤون 

ودبلوما�شيا  �شيا�شيا  التحرك  �شرورة 

وح�شد  كافة،  امل�شتويات  على  وقانونيا 

م��وق��ف دويل ف��اع��ل ي��ج��ر االح��ت��الل 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى وق���ف االق��ت��ح��ام��ات 

�شلطات  تفر�شها  ال��ت��ي  واالع���ت���داءات 

االحتالل على امل�شجد ودائرة االأوقاف 

االإ�شالمية.

ال��دول  برملانات  الظهراوي  دع��ا  كما 

ال���ع���رب���ي���ة واالإ�����ش����الم����ي����ة وامل���ن���ظ���م���ات 

دول��ي��ة  ت���وف���ري ح��م��اي��ة  اإىل  ال���دول���ي���ة 

ف����وري����ة ل��ل��ق��د���س وامل���ق���د����ش���ات ووق����ف 

امل��م��ار���ش��ات ال��ع��ن�����ش��ري��ة واالع����ت����داءات 

واالق���ت���ح���ام���ات ال���ت���ي ت��ع��ت��ر ان��ت��ه��اك��ا 

�شارخا لكل احلقوق الدينية.

وو������ش�����ف اق����ت����ح����ام����ات امل���ق���د����ش���ات 

نتائجه  من  حمذرا  منظم”،  ب�”اإرهاب 

وت���داع���ي���ات���ه ع���ل���ى االأو������ش�����اع ب��رم��ت��ه��ا 

واال����ش���ت���ه���داف امل��ت��وا���ش��ل ل��ل��م��ق��د���ش��ات 

ال�����������ذي ي�������ن�������درج �����ش����م����ن حم���������اوالت 

ال�شراع  ال�شتبدال  ممنهجة  اإ�شرائيلية 

ديني. ال�شيا�شي ب�شراع 
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االنباط- عمان

عقدته،  اجتماع  يف  النيابية  املالية  اللجنة  وا�صلت   

مناق�صة  ال�صليحات،  منر  النائب  برئا�صة  الأح��د،  ام�س 

.2018 تقرير ديوان املحا�صبة ل�صنة 

املحا�صبة  ديوان  عام  اأمني  بح�صور  ال�صليحات،  وقال 

اب��راه��ي��م امل��ج��ايل، اإن ال��ل��ج��ن��ة اط��ل��ع��ت ع��ل��ى ال��ق��رارات 

وديوان  الوزراء  رئا�صة  من  امل�صكلة  اللجنة  من  املتخذة 

وم��ا مت  وال���ص��ت��ي�����ص��اح��ات،  امل��خ��ال��ف��ات  ب�����ص��اأن  املحا�صبة 

اإىل ا�صرتداد  املعنية  اإجراءات، داعياً اجلهات  عليها من 

والأنظمة  للقوانني  خمالفة  بطريقة  امل�صروفة  املبالغ 

وطالب  ال��دول��ة.  وخزينة  العامة  ل���أم��وال  وحتويلها 

املخرجات  ح��ول  املتخذة  ب���الإج���راءات  اللجنة  بتزويد 

الف�صاد،  ومكافحة  النزاهة  هيئة  اإىل  املحالة  الرقابية 

وراأي ديوان املحا�صبة فيها واتخاذ قرار يحفظ املخرج، 

فيها  املتخذ  وتلك  الإج���راء،  قيد  ت��زال  ما  اأي�صا  والتي 

قرار ومل تنته باإجراء وبيان الراأي فيها.

اأن ال��ل��ج��ن��ة ���ص��ت��ن��اق�����س م��ا ورد  واأ����ص���اف ال�����ص��ل��ي��ح��ات 

معنية  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأو  وزارة  ك���ل  مم��ث��ل��ي  م���ع  ب��ال��ت��ق��ري��ر 

اإىل  للو�صول  امل��خ��ال��ف��ات  ح��ول  اآرائ��ه��م  اإىل  ل��صتماع 

ال���ق���رار امل��ن��ا���ص��ب ال���ذي ي��ع��زز ال�����ص��ف��اف��ي��ة وال��ن��زاه��ة يف 

العمل.

اإن  واأ�صار اإىل املخرجات املحالة اىل الق�صاء، قائ�: 

“مالية النواب” توؤمن اإميانا مطلقا بالق�صاء الأردين 
ونزاهته«.

وحول املخرجات املحالة اإىل هيئة النزاهة ومل تنته 

بعد، اأو�صح ال�صليحات اأن اللجنة �صتوجه خطابا ر�صميا 

اإىل الهيئة للتو�صيح وحتديد الفرتة الزمنية ل�نتهاء 

منها.

الإج���راء،  حت��ت  الق�صايا  يف  امل��خ��رج��ات  وبخ�صو�س 

ق����ال ال�����ص��ل��ي��ح��ات ���ص��ت��ج��ري خم��اط��ب��ة ه��ي��ئ��ة ال��ن��زاه��ة 

فيها«. ل�”البت 

“مكافحة  اإىل  امل��ح��ال��ة  امل���خ���رج���ات  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 

املحا�صبة  دي��وان  النيابية”  “املالية  طالبت  الف�صاد”، 

بتو�صيح راأيه فيها والإجراءات املتخذة بخ�صو�صها.

اإن الديوان يجري تقييما دوريا  بدوره، قال املجايل 

ل��وح��دات ال��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ي��ة يف ال���دوائ���ر وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

اأ�صهر، لبيان مدى تطورها ومواكبتها   6 احلكومية كل 

للتطورات يف املجالت الرقابية.

ال��ل��ج��ن��ة بجميع  ل��ت��زوي��د  ال���دي���وان  ا���ص��ت��ع��داد  واأك����د 

التي  وال�صتي�صاحات  باملخالفات  املتعلقة  التفا�صيل 

حتتاج اإىل تو�صيح لتتمكن من اتخاذ القرار املنا�صب.

االنباط- عمان

ق���ال���ت وزي�������رة ال�������ص���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 

وال���ت���م���وي���ن، امل���ه���ن���د����ص���ة م���ه���ا ع���ل���ي، اإن 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��ع��دل��ة ل��ت��ح��ف��ي��ز ����ص���ادرات 

ت�صهيل  بهدف  ج��اءت  ال�صناعي  القطاع 

الإج�������راءات ع��ل��ى ال�����ص��ن��اع��ي��ني واع��ت��م��اد 

التحفيز  اآل��ي��ة  لغايات  الت�صدير  بيانات 

ال�صناعي  يقدمها  ب��ي��ان��ات  اأي���ة  واع��ت��م��اد 

ال�����ص��ادرات من  ا���ص��ت���م��ه قيمة  لإث��ب��ات 

حتوي�ت بنكية اأو مكاتب ال�صرافة.

ال��ي��وم  �صحفي  ت�صريح  يف  واأ���ص��اف��ت، 

اأن حت��ف��ي��ز ����ص���ادرات الأن�����ص��ط��ة  الأح�����د، 

احلكومة  جهود  اإطار  يف  ياأتي  ال�صناعية 

مبا  ال�صناعي،  القطاع  تناف�صية  لتعزيز 

خمتلف  اإىل  ���ص��ادرات��ه  زي���ادة  م��ن  ميكنه 

الأ�صواق وتعظيم ال�صتفادة من اتفاقيات 

ال��ت��ي وق��ع��ه��ا الأردن مع  ال��ت��ج��ارة احل���رة 

ال��ع��دي��د م���ن ال���ب���ل���دان ب�����ص��ك��ل ث��ن��ائ��ي اأو 

متعدد الأطراف.

ع����دد  اأن  ع����ل����ي  امل���ه���ن���د����ص���ة  وب����ي����ن����ت 

ال�����ص��رك��ات ال��ت��ي ا���ص��ت��ف��ادت م���ن ب��رن��ام��ج 

حت��ف��ي��ز ����ص���ادرات الأن�����ص��ط��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة 

ال�صركات  ع��دد  بلغ  فيما  ���ص��رك��ة،   12 بلغ 

امل�صافة  القيمة  لحت�صاب  تقدمت  التي 

ال�صادرات  حتفيز  لطلب  التقدم  لغايات 

60 �صركة.

و���ص��م��ن  احل���ك���وم���ة  اأن  اإىل  وا�����ص����ارت 

�صهر  يف  اأقرتها  التي  التحفيز  اإج���راءات 

ن���ي�������ص���ان م����ن ال����ع����ام احل������ايل خ�����ص�����ص��ت 

القطاع  لتحفيز  دينار  م�يني   10 مبلغ 

ال�صناعي.

االنباط- عمان

ث��م��ن رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة رج����ال الأع���م���ال 

الطباع، جهود ج�لة  الأردنيني، حمدي 

الع�قات  تعزيز  يف  الثاين  عبداهلل  امللك 

املتحدة  وال��ولي��ات  الأردن  ب��ني  الثنائية 

الأمريكية يف خمتلف املجالت ال�صيا�صية 

والقت�صادية.

واأك��������د يف ت�������ص���ري���ح ����ص���ح���ف���ي، ام�����س 

ت��ن��ع��ك�����س خم��رج��ات  اأن  اأه���م���ي���ة  الأح�������د، 

وا�صنطن  العا�صمة  اإىل  امللكية  ال��زي��ارة 

اأر�س  على  املتوقعة  الإيجابية  ونتائجها 

اإىل فر�س  ال��واق��ع م��ن خ����ل حت��وي��ل��ه��ا 

يف  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية  حتقيق  يف  ت�صهم 

ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال الأردن���ي���ة وت��ع��زي��ز ق��ط��اع 

الت�صدير.

امللكية  ال��زي��ارة  اأن  اإىل  ال��ط��ب��اع  ول��ف��ت 

يف ظ����ل ال����ظ����روف ال���راه���ن���ة ال���ت���ي مي��ر 

ب��ه��ا ال���ع���امل اأج���م���ع ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��داع��ي��ات 

قوة  تعك�س  كورونا  لفريو�س  القت�صادية 

وم��ت��ان��ة ال��ع���ق��ات الأردن��ي��ة الأم��ريك��ي��ة، 

امل�صتقبلية  الآف�����اق  ت��ط��وي��ر  يف  وت�����ص��ه��م 

ل���ل���ع����ق���ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ع���ل���ى امل�������ص���ت���وى 

الإقليمي والدويل.

اإىل  امل��ل��ك��ي��ة  ال����زي����ارة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 

ملناق�صة  اإي��ج��اب��ي��ا  م��وؤ���ص��را  تعد  وا�صنطن 

وفر�صة  العالقة،  الق�صايا  جميع  وح��ل 

كبرية ليقدم ج�لة امللك روؤاه ال�صيا�صية 

والق���ت�������ص���ادي���ة ف��ي��م��ا ي�����ص��ب مب�����ص��ل��ح��ة 

اأول  امللك هو  الوطن، خا�صة واأن ج�لة 

زعيم عربي يلتقي بالرئي�س الأمريكي.

الأردين  الأع����م����ال  جم��ت��م��ع  اأن  وب����ني 

ي��ت��ط��ل��ع ب��ك��ل ت���ف���اوؤل اإىل ن��ت��ائ��ج ال��زي��ارة 

نبلغ  ل��ك��ي  خ���ل��ه��ا  مناق�صته  �صيتم  وم��ا 

الثنائية  ال��ع���ق��ات  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة 

التي ت�صب يف م�صلحة الطرفني، موؤكداً 

الإق��ل��ي��م  يف  مهما  دوراً  يلعب  الأردن  اأن 

تاريخية  م��واق��ف  للمملكة  ك��ان  فلطاملا 

ال��ك��رى  ال��ع��رب��ي��ة  الق�صايا  جت��اه  ك��ب��رية 

التي �صعى الأردن من خ�لها اإىل حتقيق 

ا�صتقرار املنطقة على الدوام.

اأن الع�قات ال�صرتاتيجية  ولفت اإىل 

ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ���ص��ه��دت ت��ط��ورا ع��ل��ى م��دى 

الزيارة  هذه  وت�صاهم  املا�صية،  ال�صنوات 

وال�صتثمار  للتجارة  اأو���ص��ع  اآف��اق  فتح  يف 

القت�صاد  يحتاج  م��ا  وه��و  البلدين،  ب��ني 

الأردين ليتمكن من النمو والتعايف.

تعتر  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  واأ�صار 

���ص��ري��ك��ا جت���اري���ا م��ه��م��ا ل�������أردن، خ��ا���ص��ة 

م��ع ارت��ب��اط��ه ب��ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ج��ارة احل���رة، 

والتي مت توقيعها عام 2000 ودخلت حيز 

التفاقية  و�صكلت   2001 ع��ام  يف  التنفيذ 

ح��ج��ر الأ����ص���ا����س يف ال�����ص��راك��ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

تناف�صية  م��ن  ���ص��ي��ع��زز  م��ا  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني 

ال�������ص���ادرات الأردن����ي����ة و���ص��ه��ول��ة ن��ف��اذه��ا 

الأمريكية. لل�صوق 

حري�صة  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  ال��ط��ب��اع  واأك����د 

واإيجاد  امللكية  الزيارة  نتائج  على متابعة 

تعزيز  يف  منها  ل��صتفادة  واآل��ي��ات  �ُصبل 

ال��ب��ي��ئ��ة ال���ص��ت��ث��م��اري��ة الأردن����ي����ة، وع��ل��ي��ه 

فاإنه من ال�صرورة الرتكيز على التعاون 

وت��وح��ي��د ج��ه��ود ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، وذل��ك 

ليتمكن من اأداء دوره الريادي على اأكمل 

التنمية  عملية  يف  ف��ع��ال  ك�����ص��ري��ك  وج���ه 

توحيد  يف  اأ�صا�صي  وكم�صاهم  امل�صتدامة 

اجل����ه����ود ال���وط���ن���ي���ة ل��ت��ق��وي��ة ال���ع����ق���ات 

التجارية بني الأردن الوليات املتحدة.

مليون   600 حت��وي��ل  اأن  اإىل  ل��ف��ت  ك��م��ا 

قبيل  ال��دول��ة  خزينة  اإىل  اأم��ريك��ي  دولر 

ت��ع��ك�����س  وا����ص���ن���ط���ن  اإىل  ج����ل���ت���ه  زي������ارة 

امل�����ص��ت��وى ال��ع��م��ي��ق ال�����ذي و���ص��ل��ت اإل��ي��ه 

الثنائية. البلدين  ع�قات 

االنباط- عمان

واملقايي�س  املوا�صفات  موؤ�ص�صة  عقدت 

وال�صيطرة  للتقيي�س  امل��رك��زي  واجل��ه��از 

النوعية يف العراق، ام�س الحد، اجتماعاً 

عر تقنية الت�صال املرئي لتفعيل مذكرة 

التفاهم املوقعة بني اجلانبني.

املهند�صة  املوؤ�ص�صة  ع��ام  م��دي��ر  واأك����دت 

التعاون  اأهمّية  عبري بركات الزهري، على 

ب�����ني اجل����ان����ب����ني مب�����ا ي���ح���ق���ق امل�������ص���ال���ح 

م�صرية  ال�صقيقني،  لل�صعبني  امل�����ص��رتك��ة 

التعاون  اإر���ص��اء  على  املوؤ�ص�صة  حر�س  اىل 

التقني والعلمي لتحقيق تكامل يف جمال 

وتقييم  والعتماد  واملقايي�س  املوا�صفات 

اإدراج مديرّية  باإجراءات  املطابقة، والبدء 

تقييم  كجهة  الأردن��ّي��ة  املطابقة  �صهادات 

مطابقة معرتف بها لدى اجلهاز املركزي 

للتقيي�س العراقي.

علمّيا  موؤهّلة  املديرّية  اأن  اإىل  ونّوهت 

وف��ن��ّي��ا ل���ع��ت��م��اد م��ن اجل��ان��ب ال��ع��راق��ي، 

وح���ا����ص���ل���ة ع���ل���ى الع���ت���م���اد ال�������دويل م��ن 

العتماد  ووح��دة  الأملانّية  العتماد  هيئة 

املطابقة  �صهادات  الأردنّية، يف جمال منح 

والع���رتاف من  �صابر،  من خ���ل من�صة 

واملقايي�س  للموا�صفات  ال�صعودية  الهيئة 

املطابقة  تقومي  جهات  كاإحدى  واجل��ودة، 

يف جمال منح �صهادات املطابقة للمنتجات 

�صابر، ويف جم��ال منح  م��ن خ���ل من�صة 

����ص���ه���ادات احل������ل ل����أغ���ذي���ة. واأ�����ص����ارت 

خم���ت���رات  اأّن  اإىل  ال����زه����ري  امل��ه��ن��د���ص��ة 

الدويل  العتماد  على  احلا�صلة  املوؤ�ص�صة 

والوطني ميكن اأن تقّدم خراتها ل��صقاء 

العراقيني، مبا ي�صّهل حركة التجارة بني 

البلدين ال�صقيقني.

كما مّت التفاق على و�صع جدول زمنّي 

ل��ت��ف��ع��ي��ل ب��ن��ود م���ذّك���رة ال��ت��ف��اه��م وت��ب��ادل 

اخلرات، يف جمالت امل�صوغات واملقايي�س 

م��ن اجلانب  املعنيني  وت��دري��ب  وامل��ع��اي��رة، 

العراقي يف الأردّن وتعيني �صباط ارتباط 

م��ن اجل��ان��ب��ني ل��ل��ت��وا���ص��ل ال���دائ���م وبحث 

امل�صتجّدات.

الفنّية  اأكد مدير اخلدمات  من جانبه 

وال�صيطرة  للتقيي�س  امل��رك��زي  اجل��ه��از  يف 

اب��راه��ي��م خليل،  ال��دك��ت��ور ق�صي  ال��ع��راق��ي 

ع��ل��ى تفعيل  اه���ت���م���ام اجل���ه���از وح���ر����ص���ه 

العقبات  لتذليل  وال�صعي  التفاهم  مذكرة 

وتقدمي كافة الت�صهي�ت، خدمة لقت�صاد 

البلدين والتبادل املعريّف بينهما.

االنباط- عمان

 اك��د ممثل ق��ط��اع امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف 

ان  ح���م���ادة،  رائ����د  الردن  غ��رف��ة جت����ارة 

ال�صيافة  م�صتلزمات  �صراء  على  القبال 

عيد  حلول  ق��رب  رغ��م  �صعيفا،  ي��زال  ما 

املبارك. ال�صحى 

ام�س  �صحفي،  بيان  يف  ح��م��ادة  وق��ال 

الحد، ان الطلب على �صراء م�صتلزمات 

م�صتوياته،  ادنى  يف  حاليا  العيد  �صيافة 

الرغم  على  ال�صابقة  ب��الع��وام  مقارنة 

م����ن ا����ص���ت���ق���رار ا����ص���ع���اره���ا ع���ن���د ن��ف�����س 

املا�صي. العام  �صجلتها  التي  امل�صتويات 

وب���رر حم��دودي��ة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ���ص��راء 

احل��ايل  ب��ال��وق��ت  ال�����ص��ي��اف��ة  م�صتلزمات 

مقدمتها  يف  ال���ص��ب��اب،  م��ن  ج��م��ل��ة  اىل 

تراجع القدرة ال�صرائية لدى املواطنني 

اوقات ل يكون  العيد مع  لتزامن حلول 

بالقطاع  املوظفني  لرواتب  �صرف  فيه 

اخلا�س.

واأ�صار اىل ا�صباب اخرى تتعلق بنمط 

ال����ص���ت���ه����ك ل�����دى امل���واط���ن���ني وت��غ��ري 

ال�صراء جراء حتديات فريو�س  اولويات 

ك����ورون����ا، وال���ت���ي ت�����ص��ب��ب��ت يف ان��خ��ف��ا���س 

القطاعات  العاملني خ�صو�صا يف  رواتب 

اجلائحة. هذه  من  املت�صررة 

اأ�صعار احللويات تتفاوت من  اأن  وبني 

اأخ��رى،  اإىل  حم��ل لآخ��ر وم��ن حمافظة 

وال�صنف، حيث يرتاوح  النوعية  بح�صب 

 10 و   5 بني  العجوة  معمول  كيلو  �صعر 

دن����ان����ري، يف ح����ني ي������رتاوح ���ص��ع��ر ك��ي��ل��و 

 18 و   12 ب��ني  احل��ل��ب��ي  الفت�صق  م��ع��م��ول 

بني  اجل��وز  معمول  كيلو  و�صعر  دي��ن��ارا، 

10 دنانري. 7 و 

ا����ص���ح���اب حم���ال  ان  ح����م����ادة  وق������ال 

ب���ي���ع احل���ل���وي���ات ب��اأ���ص��ن��اف��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة 

وم���������ص����ت����ل����زم����ات اإن����ت����اج����ه����ا وال����ق����ه����وة 

وال�����ص��وك��ولت��ة وال�����ص��ك��اك��ر وال��ع�����ص��ائ��ر، 

املقبلني  ال��ي��وم��ني  ع��ل��ى  ك��ث��ريا  ي��ع��ول��ون 

لإن���ع���ا����س احل����رك����ة ال���ت���ج���اري���ة وزي�����ادة 

م���ب���ي���ع���ات���ه���م، ل����ل����ق����درة ع����ل����ى ال����وف����اء 

ب���الل���ت���زام���ات امل���رتت���ب���ة ع��ل��ي��ه��م جت���اه 

الغري.

���ص��اع��ات  زي�������ادة  �����ص����رورة  ودع������ا اىل 

ال��ع��م��ل ل��ت��م��ك��ني امل���واط���ن���ني م���ن ���ص��راء 

اح���ت���ي���اج���ات���ه���م، خ�����ص��و���ص��ا م���ع ارت���ف���اع 

وتف�صيل  النهار  خ�ل  احلرارة  درجات 

امل�صائية. بالفرتة  وال�صراء  الت�صوق 

وح����ث ح���م���ادة ا����ص���ح���اب حم����ال ب��ي��ع 

على  ال�صيافة  وم�صتلزمات  احل��ل��وي��ات 

ب��الإج��راءات  الت�صدد  موا�صلة  ���ص��رورة 

ب��اأوام��ر  والل��ت��زام  وال��وق��ائ��ي��ة  ال�صحية 

ال����دف����اع م����ن خ������ل م���ن���ع ال��ت��ج��م��ع��ات 

اجل�صدي،  وال��ت��ب��اع��د  الكمامة  وارت���داء 

ل���ل���ح���د م����ن زي�������ادة اأع��������داد ال����ص���اب���ات 

كورونا. بفريو�س 

االقت�صادي
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 علي: تعليمات تحفيز صادرات القطاع الصناعي تعزز التنافسية

 رجال األعمال تثمن الجهود الملكية في تعزيز العالقات مع الواليات المتحدة

 اجتماع لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين المواصفات األردنّية والعراقّية

 اقبال ضعيف على شراء مستلزمات ضيافة 

 الضمان تمدد اإلعفاءات من الفوائد 
والغرامات بنسبة 50% لنهاية العام

 المواصفات والمقاييس تنفذ خطة 
تفتيشّية شاملة خالل عطلة العيد

 التخطيط : تأجيل اطالق مبادرة تحليل 
سلسلة القيمة المضافة للسياحة العالجية

االنباط- عمان

 ق�����ررت امل��وؤ���ص�����ص��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ص��م��ان 

الجتماعي متديد العمل بال�صتفادة من 

العفاءات على الفوائد والغرامات، حتى 

املن�صاآت  جميع  على  احل��ايل،  العام  نهاية 

بتق�صيط  للموؤ�ص�صة،  املدينني  والأف����راد 

املبالغ امل�صتحقة عليهم،  اإع��ادة جدولة  اأو 

واإع���ف���ائ���ه���م م���ن ال���ف���وائ���د وال���غ���رام���ات، 

وامل���ب���ال���غ الإ����ص���اف���ي���ة ب��ن�����ص��ب��ة 50 ب��امل��ئ��ة، 

1ب��امل��ئ��ة ���ص��ن��وي��اً، وذل��ك  وب��ف��ائ��دة تق�صيط 

مبوجب الب�غ رقم )41( ل�صنة 2021.

واأكدت املوؤ�ص�صة يف بيان �صحفي، ام�س 

الأحد، اأنه �صيتم تق�صيط املبالغ امل�صتحقة 

األ��ف   500 امل��دي��ن��ني، وال��ت��ي تقل ع��ن  على 

اأما  اأع��ل��ى،  بحد  ق�صطاً   120 وعلى  دي��ن��ار، 

500 األف  املبالغ املدينة التي تبلغ قيمتها 

دينار فاأكرث، ف�صيتم تق�صيطها بواقع 180 

ق�صطاً.

ودع�����ت امل��وؤ���ص�����ص��ة امل��ن�����ص��اآت والأف������راد 

امل��دي��ن��ني ك��اف��ة اإىل ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه 

الت�صهي�ت قبل نهاية �صهر كانون الأول 

م��ن ال��ع��ام احل����ايل، م��و���ص��ح��ًة اأن تقدمي 

طلب ال�صتفادة للمن�صاآت من الإعفاءات، 

م����ن خ������ل دخ������ول ����ص���اب���ط الرت����ب����اط 

حل�����ص��اب امل��ن�����ص��اأة ع��ل��ى م���وق���ع امل��وؤ���ص�����ص��ة 

الإلكرتوين

خدمة  ومن   www.ssc.gov.jo
الإعفاءات( تقدمي  ال�صتفادة من  )طلب 

الطلب واإر�صاله.

االنباط- عمان

 تبداأ موؤ�ص�صة املوا�صفات واملقايي�س بتنفيذ 

الأ�صواق  على  للرقابة  �صاملة  تفتي�صّية  خّطة 

واملنتجات خ�ل عطلة عيد الأ�صحى املبارك، 

الرقابة  تكثيف  خلطة  ا�صتكمال  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 

على قبانات اللحوم احلّية والأ�صاحي.

وقالت مدير عام املوؤ�ص�صة، املهند�صة عبري 

بركات الزهري، يف بيان ام�س الأحد، اإن اخلّطة 

وت�صتهدف  ك��اف��ة،  اململكة  حمافظات  �صت�صمل 

ا�صتكمال الرقابة على الأوزان واملوازين عموماً، 

وموازين احللويات وقبانات الأ�صاحي واللحوم 

احل���ّي���ة ب�����ص��ك��ل خ���ا����س، ك��م��ا ���ص��ت��ن��ّف��ذ ج���ولت 

تفتي�صّية على حمال بيع العبوات املعباأة م�صبقاً، 

للتحقق من اأوزانها ومطابقتها لبطاقة البيان.

واأ����ص���اف���ت اأن امل��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��ت�����ص��رّي دورّي�����ات 

املبارك  الأ�صحى  عيد  عطلة  خ���ل  تفتي�صّية 

على  وال���رق���اب���ة  الأ�����ص����واق،  وم�����ص��ح  للتفتي�س 

حم���ّط���ات امل���ح���روق���ات، ك��م��ا ���ص��ت��وا���ص��ل ك���وادر 

الرقابة احلدودّية عملها يف املراكز اجلمركّية 

يف  �صاعة   24 م���دار  وع��ل��ى  العيد،  عطلة  طيلة 

بع�س املراكز.

املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  الزهري  املهند�صة  واأ���ص��ارت 

املواطنني  م��ن  ال�صكاوى  با�صتقبال  �صت�صتمّر 

ال�صكاوى  ووات�صاب  هاتف  عر  العطلة  خ�ل 

املوّحد )065301243( اأو �صفحة املوؤ�ص�صة على 

الدخول  اأو   )jsmo.gov.jo@( في�صبوك

الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  يف  ال�صكاوى  اأي��ق��ون��ة  اإىل 

للموؤ�ص�صة عر الرابط:

.3exrpDC/https://bit.ly 

 االنباط- عمان

قالت وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اإنه 

مت تاأجيل اط�ق مبادرة حتليل �صل�صلة القيمة 

امل�صافة لل�صياحة الع�جية، من خ�ل م�صروع 

الت�صديرية  القطاعات  يف  التناف�صية  تعزيز 

امل�صافة للقطاعات  القيمة  �ص��صل  – حتليل 
الت�صديرية، فيما اطلقت مبادرتان “جنى دير 

ع�” و”جنى املفرق«.

ا�صتف�صارات  على  رد  يف  ال�����وزارة  واأ���ص��اف��ت 

الأح��د،  “برتا” ام�س  الأردنية  الأنباء  لوكالة 

اأنه مت تاأجيل مبادرة ال�صياحة الع�جية، نظرا 

جائحة  فر�صتها  التي  والتنقل  ال�صفر  لقيود 

كورونا، واأث��رت على اإمكانية ا�صتقبال املر�صى 

مو�صحة  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ال��ع���ج��ي��ة  ل��ل�����ص��ي��اح��ة 

اأن امل�����ص��روع ي��ت��ك��ون م��ن ث����ث م��راح��ل، وه��ي 

حتديد التحديات والفر�س ال�صائعة، وحتديد 

اإ�صافة  وحتليلها،  ال�صرتاتيجية  اخل���ي���ارات 

وحتديد  الإ�ص�حية  الإج����راءات  اإط����ق  اإىل 

النتهاء  اأن��ه مت  اإىل  واأ���ص��ارت  العمل.  خطوط 

عنهما  ونتج  والثانية،  الأوىل  املرحلتني  م��ن 

وحملًيا  عاملًيا  الزراعي  للقطاع  �صاملة  درا�صة 

وب���الأخ�������س يف م��ن��ط��ق��ت��ي امل�������ص���روع، وحت��ل��ي��ل 

اخليارات ال�صرتاتيجية يف الأ�صواق امل�صتهدفة، 

القطاع،  يواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  وحت��دي��د 

ب��دًءا من �ص��صل التريد، واإج���راءات ما بعد 

احل�صاد، وم�صتويات املتبقيات الكيميائية من 

املبيدات، وكيفية الو�صول ل�أ�صواق املتقدمة، 

وال�صتفادة من التكنولوجيات الزراعية ل�صمان 

البيئية يف  ال��زراع��ي وامل���وارد  ا�صتدامة القطاع 

الأردن ومن اأهمها املياه. وحول املرحلة الثالثة، 

ق��ال��ت ال�����وزارة اإن���ه مت اخل����روج ب��الإ���ص���ح��ات 

املقرتحة ب�صكل ت�صاركي مع املزارعني واأ�صحاب 

لتنفيذ  العمل  خطوط  حتديد  ومت  الع�قة، 

ه���ذه الإ���ص���ح��ات م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات املعنية، 

وم��ن �صمنها التن�صيق مع ع��دة جهات لإن�صاء 

الأ�صواق  وامل�صرتين يف  املزارعني  ع�قات بني 

يجري  حالياً  العمل  اأن  اىل  ولفتت  املتقدمة. 

اخل��دم��ات  م���زودي  ل�صتقطاب  التن�صيق  على 

اللوج�صتية للطرف الثالث، لتقدمي خدماتهم 

املقرتحة،  العمل  خ��ط��وط  ك��اأح��د  اململكة،  يف 

م�صيفة اأن حتديد خطوط العمل م�صتمرة اإىل 

حني متكن القطاعات املعنية بكل مبادرة من 

النهو�س بال�صادرات ومعاجلة جوانب الق�صور 

يف الأ�����ص����واق. واأو���ص��ح��ت ال������وزارة اأن����ه بهدف 

اختتام املرحلة الثالثة، يعمل الفريق على اإنهاء 

�صل�صلة من الفيديوهات التي �صيتم ن�صرها بني 

املزارعني يف منطقتي امل�صروع، والتي تهدف اإىل 

تعريف املزارعني بخطوط العمل �صمن ث�ثة 

مو�صوعات رئي�صية: �ص��صل التريد وعمليات 

ما بعد احل�صاد، وا�صتهداف الأ�صواق املتقدمة، 

والإنتاج الزراعي امل�صتدام.  وبينت انه بالتوازي 

ال����ث�����ث، مت ت�صميم  امل�������ص���روع  م���راح���ل  م���ع 

حما�صيل  لث�ثة  امل��ع��ي��اري��ة  العمل  اإج�����راءات 

ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة )ال����ب����ن����دورة وال��ف��ل��ف��ل احل��ل��و 

احل�صاد  بعد  م��ا  عمليات  تتناول  وال��ف��راول��ة( 

والإجراءات املتبعة من تعبئة وتدريج وتخزين 

حلني  املح�صول  ج���ودة  على  للحفاظ  ون��ق��ل، 

وهي  امل�صتهدفة  النهائية  ل���أ���ص��واق  و���ص��ول��ه 

واأ�صافت  واأ�صواق اخلليج.   الأوروبية  الأ�صواق 

الإج����راءات  ه��ذه  لن�صر  التح�صري  اأن��ه يجري 

وتدريب جميع اأ�صحاب الع�قة على تطبيقها، 

وال��رق��اب��ة عليها م��ن قبل اجل��ه��ات احلكومية 

املعنية، مع �صمان ا�صتمرارية تطوير اإجراءات 

قيمة  ذات  اأخ���رى  ملحا�صيل  ج��دي��دة  معيارية 

للمزارعني،  اأعلى  ربح  هوام�س  وتوفر  عالية، 

من قبل اجلهات البحثية املخت�صة.

وكان م�صروع تعزيز التناف�صية يف القطاعات 

الت�صديرية – حتليل �ص��صل القيمة امل�صافة 

ل��ل��ق��ط��اع��ات ال��ت�����ص��دي��ري��ة، اأط��ل��ق يف ح��زي��ران 

2020، بالتعاون مع البنك الدويل وبال�صراكة 

للبحوث  الوطني  وامل��رك��ز  ال��زراع��ة  وزارة  م��ع 

تناف�صية  رف��ع  اإىل  امل�صروع  ويهدف  الزراعية. 

الأردين من فواكه وخ�صروات  الزراعي  املنتج 

طازجة يف الأ�صواق العاملية، من خ�ل تطبيق 

الهادفة  والإج������راءات  اخل��ط��وات  م��ن  �صل�صلة 

ب���دًءا  ال��زراع��ي��ة  العملية  وت��ط��وي��ر  لتح�صني 

وتعبئته،  ح�صاده  وحتى  املح�صول  زراع��ة  من 

واملتطلبات  امل��ع��اي��ري  وف��ق  لت�صديره  مت��ه��ي��ًدا 

العاملية وح�صب احتياجات الأ�صواق امل�صتهدفة. 
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االنباط- القاهرة

حاجة  هناك  �أن  �لعربي  �لربملان  �أكد   

ل�سيا�سات  ���س��ام��ل��ة  م��ر�ج��ع��ة  �إىل  م��ا���س��ة 

�ل�ساحل  منطقة  يف  �لإره�����اب  م��ك��اف��ح��ة 

�لإف����ري����ق����ي، ل��ت��ح��ق��ي��ق �أك������رب ق�����در م��ن 

�لإقليمية  �ل�سرت�تيجيات  بني  �لتكامل 

و�ل����دول����ي����ة ح���ت���ى ت����ك����ون ه����ن����اك ن��ت��ائ��ج 

حماربة  يف  �ل��و�ق��ع  �أر����ض  على  ملمو�سة 

�أن�سطتها. �لإرهابية، ووقف  �لتنظيمات 

و�أك����د رئ��ي�����ض �ل���ربمل���ان �ل��ع��رب��ي ع��ادل 

�فتتاح موؤمتر  �لع�سومي خالل كلمته يف 

ن��ظ��م��ه �لحت����اد �ل��ربمل��اين �ل����دويل ح��ول 

يف  �ل�ساحل  مبنطقة  �لإره����اب  مكافحة 

فقط  �لع�سكرية  �مل��و�ج��ه��ة  �أن  ج��ي��ن��ي��ف، 

�أن  لن تق�سي على �لإره��اب، و�إمنا يجب 

لكي  ���س��ام��ل��ة،  تنموية  م��و�ج��ه��ة  ت�سبقها 

ب��ي��ئ��ة خ�سبة  و�ل��ف��ق��ر،  ي��وف��ر �جل��ه��ل  ل 

لتجنيد  �لإرهابية،  �لتنظيمات  ت�ستغلها 

و��ستقطاب �ملزيد من �لإرهابيني.

وح���ذر م��ن خ��ط��ورة �خ��ت��ز�ل مو�جهة 

�ث���ن���ني،  �أو  و�ح�����د  ت��ن��ظ��ي��م  يف  �لإره��������اب 

على  ت��اأت��ي  �لفكرية  �مل��و�ج��ه��ة  �أن  م��وؤك��د�ً 

لتح�سني  �لالزمة  �لوقائية  �ل�سبل  ر�أ�ض 

�ملتطرف،  بالفكر  �لتاأثر  من  �ملجتمعات 

وم��و�ج��ه��ة ���س��ي��ا���س��ات �ل��ت��ج��ن��ي��د ع��ن ُب��ع��د 

�ل���ت���ي ت��ت��ب��ع��ه��ا �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات �لإره���اب���ي���ة، 

وت�ستهدف بها فئة �ل�سباب حتديد�ً.

ك��م��ا دع���ا �ل��ع�����س��وم��ي �إىل �إب����ر�م �ت��ف��اق 

ت����ع����اون رب����اع����ي ب����ني ك����ل م����ن �ل���ربمل���ان 

�ل���ع���رب���ي، و�لحت������اد �ل���ربمل���اين �ل����دويل، 

مل���ج���م���وع���ة دول  �ل���ربمل���ان���ي���ة  و�ل���ل���ج���ن���ة 

�ل�ساحل �خلم�ض، وبرملان �لبحر �لأبي�ض 

�مل��ت��و���س��ط، ل��ت��د���س��ني ت��ع��اون م��وؤ���س�����س��ي يف 

جم���ال حم��ارب��ة �لإره�����اب و�ل��وق��اي��ة من 

�ملتطرف. �لفكر 

االنباط- لندن

بوري�ض  �ل��ربي��ط��اين،  �ل����وزر�ء  رئي�ض  دع��ا 

�حل��ي��ط��ة  �أخ������ذ  �إىل  م���و�ط���ن���ي���ه  ج���ون�������س���ون، 

�ل�سحية  �لقيود  غالبية  رفع  ع�سية  و�حلذر، 

يوم  بريطانيا  يف  كورونا  بفريو�ض  �ملرتبطة 

غد �لثنني.

وقال جون�سون، يف فيديو م�سور ن�سر على 

"�أرجوكم  �لأح��د،  �م�ض  تويرت،  على  ح�سابه 

�إىل  غ��د�  �نتقالكم  ع��ن��د  ب��احل��ذر  تتحلو�  �أن 

ملتزمني  �لإغ���الق  رف��ع  من  �لتالية  �ملرحلة 

�لآخرين،  حيال  �لو�جبني  و�لحرت�م  �حلذر 

مع �لأخطار �مل�ستمرة �لناجتة من �ملر�ض".

دل��ت��ا  ���س��الل��ة  �أن  �إىل  ج��ون�����س��ون  و�أ�����س����ار 

�مل���ت���ح���ورة �ل���ت���ي ي��ن�����س��ب �إل���ي���ه���ا �زدي������اد ع��دد 

�لعدوى.  �سديدة  هي  �أ�سابيع  منذ  �لإ�سابات 

و�����س���ط���ر ج��ون�����س��ون ووزي������ر �مل���ال���ي���ة ري�����س��ي 

خمالطتهما  �إث���ر  ب��ح��ج��ر  ل��الل��ت��ز�م  ���س��ون��اك 

�أم�ض  �أفاد  �لذي  �ساجد جاويد  �ل�سحة  وزير 

بالفريو�ض. باإ�سابته  �ل�سبت 

االنباط-وكاالت

غ��زة،  يف  و�لإ�سالمية  �لوطنية  �ل��ق��وى  �أعلنت 

�م�ض �لأحد، عن منح �لو�سطاء �لذين رعو� �تفاق 

وقف �لعدو�ن يف مايو/ �أيار �ملا�سي، فر�سة للعمل 

على رفع �حل�سار و�إعادة �لإعمار

وق����ال م��ن�����س��ق �ل���ق���وى خ��ال��د �ل��ب��ط�����ض، خ��الل 

“�حل�سار  �إن  موؤمتر يف خميم �لعودة �سرق غزة: 

و�لإغالق �أمر�ن مل يعد يقبل بهما �سعبنا؛ لذلك 

للو�سطاء حتى ينهو� هذ� �حل�سار  نعطي فر�سة 

ويدخلو� مو�د �لإعمار وي�سمنو� حرية �حلركة«

و�أكد �لبط�ض �سرورة �إنهاء ح�سار غزة و�إنهاء 

�ملر�سى  طالت  �لتي  �مل�ستمرة  �لإن�سانية  �مل��ع��ان��اة 

لل�سكان يف  �مل�ستمرة  �ملعاناة  �إىل  وغريهم، م�سرًي� 

�لقطاع على �ملعابر وغريها من �إج��ر�ء�ت �تخذها 

�لحتالل يف �أعقاب معركة �سيف �لقد�ض

وق����ال: “نقول ل��الح��ت��الل م��ا مل ت��اأخ��ذه منا 

وحا�سنتنا  �سعبنا  م��ن  ت��اأخ��ذه  ل��ن  �لقد�ض  ب�سيف 

�ل��وط��ن��ي��ة ب���الب���ت���ز�ز و�حل�������س���ار و�لإغ��������الق، وم��ا 

�أغ����ارت على عائالت  �ل��ت��ي  مل ت�ستطع ط��ائ��ر�ت��ك 

�لكولك و�أبو �لعوف و�أبو حطب، ودمرت �ملد�ر�ض 

من  �أ�سحابها  روؤو����ض  على  و�مل��ن��ازل  و�مل�ست�سفيات 

�ملدنيني �لأبرياء«

و�أ�ساف “ما مل ت�ستطع �أخذه بكل هذ� �لق�سف 

�لعنيف على غزة، لن يعطيك �إياه �ملحا�سرون يف 

غزة من �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني لأنهم يدركون 

�أن �حل�سار عليهم هو معركة من نوع �آخ��ر، وهي 

معركة م�ستمرة من �لعدو على �سعبنا لكي يخ�سعه 

ويدفعه باجتاه �لقبول باإر�د�ته«

�ساهمت  �لتي  �لأط����ر�ف  جميع  �لبط�ض  ودع���ا 

يف وقف �إطالق �لنار و�لعدو�ن على غزة و�ل�سفة 

و�لقد�ض وعلى ر�أ�سهم �لر�عي �مل�سري و�لقطري 

و�لأمم �ملتحدة وجميع �لأطر�ف للتحرك �لعاجل 

�مل��ع��ان��اة و�إدخ����ال م���و�د �لبناء  لفتح �ملعابر و�إن��ه��اء 

لإعادة �لإعمار

�أ�سحاب  �أن يعاقب  �أب��ًد�  “لن ن�سمح  و�أ���س��اف: 

�لبيوت مرتني، و�أن يعاقب �أ�سحاب �مل�سانع و�ملز�رع 

�إع��ادة  وم��رة مبنع  بق�سفها  م��رة  �ملهدمة مرتني، 

�إعمارها«

�مل��وؤمت��ر،  �ل��ق��وى خ��الل  وح���ذر �ملتحدث با�سم 

�أن  على  م�سدًد�  �حل�سار،  ��ستمر�ر  من  �لحتالل 

بك�سر  ت�سمح  ول��ن  با�ستمر�ره  تقبل  لن  �لف�سائل 

�ملعادلة �أو تثبيت معادلت جديدة

وج��دد �لبط�ض دعوته لكل �لأط���ر�ف من �أجل 

�لتحرك �جلاد لإنهاء �حل�سار وفتح �ملعابر و�إدخال 

كافة  �لطبية و�سمان  و�مل�ستلزمات  �لإع��م��ار  م��و�د 

م�ستلزمات �حلياة

وقال �لبط�ض: “�حل�سار و�لإغ��الق �أم��ر�ن مل 

يعد يقبل بهما �سعبنا .. نعطي فر�سة للو�سطاء 

يدخلو�  و�أن  و�لإغ����الق  ه��ذ� �حل�سار  �إن��ه��اء  حتى 

م�ستلزمات �لعمار ومو�د �لبناء وي�سمنو� حرية 

�حلركة لأبناء �سعبنا على �ملعابر، �أما يف حالة ف�سل 

�ملو�جهة  �إل  �سعبنا  �أم���ام  يكون  فلن  �جلهود  ه��ذه 

ق��وة ل�ستعادة حقه يف  �أوت���ي م��ن  و�لعمل بكل م��ا 

�لكر�مة و�حلرية«

ودعا �أهايل �ل�سفة و�لد�خل مل�ساندة �ملقد�سيني 

يف �ل��دف��اع ع��ن �ل��ق��د���ض، و���س��د �ل��رح��ال لالأق�سى 

و�لت�سدي للم�ستوطنني، و�لدفاع عن �أحياء �ملدينة 

�ملقد�سة ووجه �لتحية لأه��ايل �ل�سفة وللثائرين 

ع��ل��ى ج��ب��ل �أب����و ���س��ب��ي��ح، وج��ن��ني، ع����ادًّ� م��ا يجري 

لل�سعب  ت��اري��خ��ي  وت��و����س��ل  �سعبية مم��ت��دة  ث����ورة 

�لفل�سطيني يف مو�جهة �لحتالل

االنباط-وكاالت

ق���ال وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �ل�����س��ي��ن��ي و�ن����غ يي 

في�سل  �ل�سوري  نظريه  م��ع  �جتماعه  خ��الل 

�أم�����ض �ل�����س��ب��ت، �إن �ل�سني  �مل��ق��د�د يف دم�����س��ق 

طرحت مقرتحا من �أربع نقاط حلل �لق�سية 

�ل�سورية.

و�أو�����س����ح و�ن����غ �أن م��ف��ت��اح �حل����ل �ل�����س��ام��ل 

“عملية  مبد�أ  تطبيق  هو  �ل�سورية  للق�سية 

و�سعه  �ل���ذي  �ل�سوريون”  وميلكها  ي��ق��وده��ا 

جمل�ض �لأمن. و�أ�ساف �أنه ينبغي على جميع 

�لأطر�ف �ملعنية �تخاذ خطو�ت ملمو�سة لدفع 

�لت�سوية �ل�ساملة للق�سية �ل�سورية بفاعلية.

ووف���ق���ا ل���وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل�����س��ي��ن��ي، ف���اإن 

مقرتح بكني ي�سم �لنقاط �لتالية:

�لوطنية  �ل�سيادة  �ح���رت�م  يتعني  �أول،   *

ووحدة �لأر��سي �ل�سورية. ودعت �ل�سني �إىل 

عن  و�لتخلي  �ل�سوري  �ل�سعب  خيار  �ح���رت�م 

�ل�سوري  �ل�سعب  وت���رك  �ل��ن��ظ��ام،  تغيري  وه��م 

يحدد م�ستقبل وم�سري بالده ب�سكل م�ستقل.

��ستك�ساف  يف  �سوريا  بقوة  �ل�سني  وتدعم 

م�ستقل  ب�سكل  ب��ه��ا  �خل��ا���ض  �لتنمية  م�����س��ار 

وحماية �لوحدة و�لكر�مة �لوطنيتني.

�ل�سعب  ي��ن��ب��غ��ي و����س���ع رف��اه��ي��ة  ث��ان��ي��ا،   *

�ل�سوري يف �ملقام �لأول ويتعني تعجيل عملية 

�لطريق  �أن  �ل�سني  وتعتقد  �لإع��م��ار.  �إع���ادة 

�لرئي�سية حلل �لأزمة �لإن�سانية يف �سوريا مير 

عرب رفع جميع �لعقوبات �لأحادية و�حل�سار 

�لقت�سادي عن �سوريا ب�سكل فوري.

ل�سوريا  �لدولية  �مل�ساعدة  توفري  وينبغي 

�ل�سورية  �لوطنية  �ل�سيادة  �ح��رت�م  على  بناء 

ويتعني  �ل�����س��وري��ة،  �حل��ك��وم��ة  م��ع  وبالت�ساور 

زي����ادة �مل�����س��اع��د�ت �لن�����س��ان��ي��ة، وينبغي زي���ادة 

�سفافية �مل�ساعد�ت �لعابرة للحدود، كما ينبغي 

حماية �ل�����س��ي��ادة �ل�����س��وري��ة ووح����دة �لأر����س��ي 

�ل�سورية.

ث��ال��ث��ا، يتعني دع���م م��وق��ف ح���ازم ب�ساأن   *

�ل�سني  وت��وؤك��د  بفاعلية.  �لإره�����اب  مكافحة 

�ملدرجة  �لإرهابية  �ملنظمات  �سرورة مكافحة 

على قائمة جمل�ض �لأم��ن، ورف�ض �زدو�جية 

�ملعايري.

كما يتعني �حرت�م �لدور �لر�ئد للحكومة 

�أر��سيها،  على  �لإره���اب  �ل�سورية يف مكافحة 

وينبغي رف�ض جميع �ملخططات �ملحفزة على 

مكافحة  ذري��ع��ة  حت��ت  �لعرقية  �لنق�سامات 

�لإرهاب، ويتعني �أي�سا �لعرت�ف بالت�سحيات 

و�لإ�سهامات �ل�سورية يف مكافحة �لإرهاب.

�خلا�ض  �ل�سوري  �ملوقف  �ل�سني  و�ستدعم 

يف  �سوريا  م��ع  و�ست�سارك  �لإره����اب  مبكافحة 

تعزيز �لتعاون �لعاملي ب�ساأن مكافحة �لإرهاب.

�سامل  �سيا�سي  ح��ل  دع���م  ينبغي  ر�ب��ع��ا،   *

وت�ساحلي للق�سية �ل�سورية. وتدعو �ل�سني 

�إىل دفع �لت�سوية �ل�سيا�سية للق�سية �ل�سورية 

بني  �خل��الف��ات  وت�سييق  �ل�����س��وري��ني،  بقيادة 

�حل��و�ر  خ��الل  �ل�سورية من  �لف�سائل  جميع 

و�ل���ت�������س���اور، و�إر�����س����اء �أ����س���ا����ض ���س��ي��ا���س��ي ق��وي 

�مل��دى  على  و�لنهو�ض  و�لتنمية  لال�ستقر�ر 

�لطويل ل�سوريا.

وينبغي �أي�سا على �ملجتمع �لدويل توفري 

ودعم  �ل�سدد  ه��ذ�  يف  ل�سوريا  بناءة  م�ساعدة 

قناة  ب�سفتها  دوره���ا  لعب  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 

رئي�سية للو�ساطة.

ومن جانبه، قال �ملقد�د �إن �سوريا تتفق مع 

�ملقرتح �ل�سيني، وتعتزم دفع تعزيز �لتن�سيق 

مع �ل�سني ب�ساأن �لق�سية.

ع�سو�  ب�سفتها  �ل�سني  �أن  �مل��ق��د�د  و�أك����د 

هاما يف �ملجتمع �لدويل، “تقف د�ئما يف �سف 

بكني  تلعب  �أن  يف  �أمله  عن  معربا  �لعد�لة”، 

�أكرب يف حل �لق�سية �ل�سورية و�ل�سوؤون  دور� 

�لدولية �لأخرى.

االنباط-وكاالت

ل���دى  �لأ������س�����ري  �إن  ف��ل�����س��ط��ني  ق����ال����ت 

ع���ام���ا(  �حل���ل���ب���ي )43  �إ����س���ر�ئ���ي���ل حم���م���د 

5 �سنو�ت، مثال على تخاذل  و�ملعتقل منذ 

�لدويل �ملجتمع 

ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ل�����وز�رة �خل��ارج��ي��ة 

�لأنا�سول  و�سل  �لفل�سطينية  و�ملغرتبني 

ن�سخة منه

�ل�����س��ع��ب  �أن  �خل����ارج����ي����ة  و�أ������س�����اف�����ت 

�ل���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي ي����دف����ع ث����م����ن �ل����ت����خ����اذل 

بق�سية  و��ست�سهدت  �ل���دويل  و�لتقاع�ض 

و�لأو�سح  �لأكرب  �ملثال  باعتبارها  �حللبي 

على ذلك

لها  يتعر�ض  �لتي  �جلرمية  �إن  وقالت 

�حللبي، وهو من قطاع غزة غري م�سبوقة 

وُم���رك���ب���ة ت��ث��ب��ت �أن م���ا ت�����س��م��ى م��ن��ظ��وم��ة 

ي��ت��ج��ز�أ من  ل  ج��زء  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �لق�ساء يف 

�لحتالل منظومة 

�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي  �لح����ت����الل  �أن  وذك������رت 

 5 منذ  �حللبي  �لأ���س��ري  حماكمة  يو��سل 

�سنو�ت على �لتو�يل، وعقد له 163 جل�سة، 

وف�سل رغم �ل�سغوط وعمليات �لبتز�ز يف 

�إثبات �أية تهمة له

و�أ�سارت �إىل �أن جميع جل�سات �ملحاكمة 

ك��ان��ت م��غ��ل��ق��ة ب��ع��ي��دة ع��ن �لإع�����الم، حتى 

ل ت��ن��ك�����س��ف ه�����ذه �ل��ف�����س��ي��ح��ة و�خل������د�ع 

و�لتزييف �لذي ميار�ض يف ق�سية �حللبي

وع������ربت �خل���ارج���ي���ة ع����ن ����س��ت��غ��ر�ب��ه��ا 

�ل�������س���دي���د م����ن ���س��م��ت �مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل 

�لأممية  و�لإن�سانية  �حلقوقية  و�ملنظمات 

�جت����اه م���ا ي��ت��ع��ر���ض ل���ه �مل���و�ط���ن �حل��ل��ب��ي 

�سمع  على  بحقه  ترتكب  �لتي  و�جل��رمي��ة 

�لعامل وب�سر 

�ل��دويل  �إن م��ن و�ج��ب �ملجتمع  وق��ال��ت 

و�ملحا�سبة  للم�ساءلة  ��سر�ئيل  ُيخ�سع  �أن 

ووقف �لتعامل معها كدولة فوق �لقانون

منت�سف  �حل��ل��ب��ي،  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  و�عتقلت 

عرب  �سفره  خ��الل   ،2016 يونيو/حزير�ن 

�ل��و����س��ل بني  )�إي����رز(،  معرب بيت ح��ان��ون 

غ���زة و�إ����س���ر�ئ���ي���ل، و�ت��ه��م��ت��ه ب��ن��ق��ل �أم����و�ل 

حلركة حما�ض

خلم�سة  �أب  وه����و  �حل���ل���ب���ي،  وت���ع���ر����ض 

ج�سدي  وتعذيب  ق��ا���ٍض  لتحقيٍق  �أط��ف��ال، 

ون��ف�����س��ي، ����س��ت��م��ر 52 ي���وًم���ا، وف���ق ب��ي��ان��ات 

)غري  �لفل�سطيني  �لأ���س��ري  لنادي  �سابقة 

حكومي(

�أع��ل��ن��ت  �مل��ا���س��ي  م�����ار������ض/�آذ�ر   22 ويف 

�أن  �لأ�سرت�لية،  �خلارجية  �ل�سوؤون  وز�رة 

فيجني  وورل����د  ملنظمة  ب��ه  ق��ام��ت  فح�سا 

�لتهامات  �أن  �أثبت  �حللبي،  يديرها  �لتي 

�مل��وج��ه��ة ل��ه غ��ري ���س��ح��ي��ح��ة، و�أن �لأدل����ة 

م��ت��ورط  �أن�����ه  �إىل  ت��ت��و���س��ل  �مل���ت���وف���رة مل 

حما�ض مب�ساعدة 

وتعّرف منظمة وورلد فيجني ، نف�سها 

باأنها  �لإن��رتن��ت،  �سبكة  على  موقعها  عرب 

جهدها  تكر�ض  عاملية،  م�سيحية  منظمة 

خل��دم��ة �لأط���ف���ال و�لأ����س���ر و�مل��ج��ت��م��ع��ات، 

�أو  �ل���ع���رق  �أو  �ل���دي���ن  �ل��ن��ظ��ر ع���ن  ب��غ�����ض 

�جلن�ض

البرلمان العربي يؤكد ضرورة مراجعة سياسات مكافحة اإلرهاب بالساحل اإلفريقي

جونسون يدعو الى التزام الحذر عشية رفع القيود الصحية في بريطانيا

 القوى بغزة تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار وإعادة اإلعمار

 وزير الخارجية الصيني يكشف عن مقترح من 4 نقاط لحل القضية السورية

 فلسطين: قضية األسير الحلبي تفضح تخاذل المجتمع الدولي

االنباط-وكاالت

مددت حمكمة �لحتالل �لع�سكرية، �م�ض 

�لأح�����د، �ع��ت��ق��ال �لأ����س���ري �ل��ق��ي��ادي يف حركة 

حما�ض �ل�سيخ عبد �جلبار جر�ر للمرة �لثالثة 

4 �أ�سهر �إد�ريا

و�أفادت م�سادر حقوقية، �أن حمكمة �سامل 

�ل��ق��ي��ادي ج���ر�ر 4  �لع�سكرية م���ددت �ع��ت��ق��ال 

�لإف���ر�ج عنه  ك��ان من �ملفرت�ض  �أ�سهر، حيث 

�أول �أيام �لعيد

و�عتقلت قو�ت �لحتالل �لقيادي يف حركة 

 27 �جلمعة  فجر  ج���ر�ر  �جل��ب��ار  عبد  حما�ض 

نوفمرب �ملا�سي، بعد دهم وتفتي�ض منزله يف 

جنني، ثم حولته لالعتقال �لإد�ري 4 �أ�سهر

عام  مو�ليد  ج��ر�ر،  �جلبار  عبد  و�لقيادي 

1966 يف قرية �جلديدة مبحافظة جنني، وهو 

متزوج ولديه ولد�ن وبنتان

 ،1983 ع��ام  م��رة  �أول  �لحتالل  و��ستدعاه 

تو�لت  ث��مَّ   ،1990 ع��ام  �لأوىل  للمرة  و�عتقل 

�عتقالته لت�سل ل�30 مرة، ولتبلغ �أكرث من 14 

عاًما، عانى خاللها من ظروف �سحية

ومي��ن��ع �لح��ت��الل �ل��ق��ي��ادي “جر�ر” من 

�ل�سفر منذ فرتة طويلة، و�عتقل ولدْيه �أكرث 

من مرة، و�عتقلته �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة 

مر�ت عدة تعر�ض خاللها للتعذيب

يف  �لح��ت��الل  و�سيلة  �لإد�ري  و�لع��ت��ق��ال 

تهمة،  ب����دون  �ل�����س��ج��ون  يف  �لأ����س���رى  تغييب 

و�لع���ت���م���اد ع��ل��ى م���ا ي�����س��م��ى ب��امل��ل��ف �ل�����س��ري 

�ل��وه��م��ي، وي��ح��ظ��ر ع��ل��ى �مل��ح��ام��ي و�لأ����س���ري 

�لطالع عليه

االنباط- وكاالت

�أث��ار �سحك زعيم �لحت��اد �لدميقر�طي   

�مل�����س��ي��ح��ي �حل���اك���م و�مل��ر���س��ح ل�����س��غ��ل من�سب 

م�ست�سار �أملانيا، �أرمني ل�سيت، �أثناء قيام رئي�ض 

عو�قب  عن  �ستاينماير  فالرت  فر�نك  �لبالد 

�لفي�سانات �لتي �جتاحت �لبالد �أخري�، �نتقاد 

�سبكات  وم�ستخدمي  �ل�سيا�سيني  من  �لكثري 

و�سائل �لتو��سل �لجتماعي ومت تد�ول مقطع 

فيديو عرب و�سائل �لإعالم ومو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي، ظهر خالله ل�سيت ي�سحك مع 

زمالئه ب�سكل “غري لئق”، تز�منا مع حديث 

يف  �لأخ���رية  �لفي�سانات  خلفته  عما  �لرئي�ض 

حزب  رئي�ض  من�سب  ل�سيت  وي�سغل  �ل��ب��الد 

رئي�ض  وه��و  �مل�سيحي،  �لدميقر�طي  �لحت���اد 

�لتي  �لفيدر�لية  ن��وردر�ي��ن في�ستفالن  ولي��ة 

�جتاحتها �لفي�سانات

وع����ّل����ق �أم������ني ع�����ام �حل������زب �لج��ت��م��اع��ي 

كلينجبيل،  لر�����ض  �لأمل�������اين،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 

على ما بدر من ت�سرف ل�سيت وق��ال: “لقد 

فقدت فعال �لقدرة على �لكالم، �سلوك ل�سيت 

“م�سني ومثري لالمتعا�ض«
و�سّدد كلينجبيل على “�أن قوة �ل�سخ�سية 

تظهر يف �أوقات �لأزم��ات، فمن يبت�سم يف مثل 

هذه �ملو�قف �ل�سعبة يعري نف�سه«

من جانبه، قال ع�سو �حلزب �لجتماعي 

“�إن ه��ذ�  ل���وت���رب���اخ:  ك�����ارل  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي، 

�لت�سرف يثري �لإزعاج«

وب��دوره، �عترب مايكل ثورير، نائب رئي�ض 

كتلة �حل���زب �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �حل���ر لأمل��ان��ي��ا يف 

قناع” خالل  دون  “�لتهريج  �أن  �لبوند�ستاغ، 

مع  يتعار�ض  �ل�سحايا  ع��ن  �لرئي�ض  حت��دث 

�أرم��ني  على  “يجب  م�سيفا:  �لو�سع،  جدية 

ل�سيت �أن يعرتف باخلطاأ فور� و�أن يعتذر«

االنباط-وكاالت

�أج��ر�ه��ا معهد در����س��ات  �أظ��ه��رت در����س��ة 

80٪ من  �أبيب” �أن  “تل  �لقومي يف  �لأم��ن 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني ي���رون �أن �ل���ع���دو�ن �لأخ���ري 

على غزة كان مربر�

�ملعهد،  ن�سرها  �ل��ت��ي  �ل��در����س��ة  وبح�سب 

 ٪53 �أن   ،2021 ي��ول��ي��و   18 �لأح������د  �ل���ي���وم 

ب��الأم��ن  ���س��ع��وره��م  �أن  م���ن �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 

�سيف  م��ع��رك��ة  ب��ع��د  ت�����س��اءل  ق��د  �ل�سخ�سي 

�لقد�ض

14٪ من  �أن  �إىل  �ملعهد يف در��سته  و�أ�سار 

�لأق�سى  �قتحام  يعار�سون  �لإ�سر�ئيليني 

كونه يت�سبب يف ��ستعال �لأو�ساع و�لت�سعيد 

�مليد�ين

م���ن   ٪40 ي���������رى  ذ�ت������������ه  �ل�������وق�������ت  يف 

باقتحام  �ل�سماح  يجب  باأنه  �لإ�سر�ئيليني 

�لأق�������س���ى ب���ع���ي���د�ً ع���ن �ل���ع���و�ق���ب �مل��ي��د�ن��ي��ة 

و�لأمنية

وع������ززت م���ع���رك���ة ���س��ي��ف �ل���ق���د����ض �ل��ت��ي 

خ��ا���س��ت��ه��ا �مل��ق��اوم��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة م���وؤخ���ر�ً 

من  و�لقد�ض  �لأق�سى  �مل�سجد  عن  للدفاع 

ع���دم ���س��ع��ور �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني ب��الأم��ن بعدما 

���س��اروخ  �آلف   4 ق��ر�ب��ة  �إط���الق  م��ن  متكنت 

من  �مل��ح��ت��ل  �ل��ع��م��ق  م�ستهدفة  ي��وم��اً   11 يف 

وحتى  فل�سطني  ج��ن��وب  �أق�����س��ى  يف  رمي���ون 

تل �أبيب

وبلغت �لتقدير�ت �لإ�سر�ئيلية للخ�سائر 

�لحتالل  لدى  �لقد�ض  �سيف  ملعركة  �ملادية 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ب��ق��ر�ب��ة 7 م��ل��ي��ار ���س��اق��ل، من 

ب���ني �خل�����س��ائ��ر �مل��ال��ي��ة �ل���ت���ي ت��ك��ب��ده��ا رب��ع 

م��ل��ي��ار ���س��اق��ل ك��ان��ت مب��ث��اب��ة خ�����س��ائ��ر مالية 

مبا�سرة و3 مليار�ت خ�سائر جلي�ض و�سرطة 

�لحتالل

االنباط-وكاالت

قّدم �أبناء �جلالية �لفل�سطينية و�لعربية 

�لأم��ريك��ي  للكونغر�ض  للمر�سحة  دع��م��ه��م 

�ل��ت��ي  ت���ورن���ر  ن��ي��ن��ا  “�أوهايو”  ولي�����ة  ع���ن 

�لفل�سطيني  �سعبنا  حقوق  عن  دوم��ا  تد�فع 

�لقابلة للت�سرف �مل�سروعة غري 

ون���ظ���م �أب����ن����اء ج��ال��ي��ت��ن��ا �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ل���ق���اء�ت ع���دة مب�����س��ارك��ة ع�سوة  و�ل��ع��رب��ي��ة 

ر�سيدة  فل�سطينية  �أ���س��ول  م��ن  �لكونغر�ض 

ط��ل��ي��ب، وق����ي����اد�ت م���ن �جل���ال���ي���ة، ل��ت��ق��دمي 

�لدعم �ملادي ل�تورنر، يف حملتها �لنتخابية، 

ك��ون��ه��ا ت��ت��ع��ر���ض حل��م��ل��ة ق��ا���س��ي��ة ي��ق��وده��ا 

�ل��ل��وب��ي �ل�����س��ه��ي��وين يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة 

�لفل�سطينية،  للق�سية  �ل��د�ع��م��ة  ملو�قفها 

“�ن فوزها  حيث عّلقت على ذلك، بالقول: 

للوبي  قوية  ر�سالة  �سري�سل  �لنتخابات  يف 

�سيا�ساتهم �سدها« بف�سل  �ل�سهيوين 

وكانت تورنر قد عربت عن وقوفها 

�لأخ���ري على  �ل��ع��دو�ن  �ب��ان  �سعبنا  م��ع 

ق��ط��اع غ���زة ب��ع��د �ع�����ادة ن�����س��ره��ا ل��ع��دد 

مل�سرية  �سورة  �أهمها:  �لتغريد�ت،  من 

ت�سامن يف �حدى �لوليات �لمريكية، 

و�لت�سامن  بالوقوف  �جلميع  مطالبة 

م�����ع ����س���ع���ب���ن���ا ����س���د �ع�������ت�������د�ء�ت دول�����ة 

�لحتالل

 االحتالل يمدد »اإلداري« للقيادي عبد الجبار جرار

 بسبب ضحكه »غير الالئق«... المرشح 
لخالفة ميركل يتعرض النتقاد شديد

 دراسة إسرائيلية: 53% من اإلسرائيليين ال 
يشعرون باألمن بعد معركة سيف القدس

 مرشحة الكونغرس »نينا تورنر« تتعرض لضغوطات 
من اللوبي الصهيوني.. والجالية العربية تدعمها



الدويل
60 االثنني  19/ 7 / 2021 

االنباط-وكاالت

القد�س  لأج��ل  اأوروب��ي��ون  موؤ�س�سة  اأدان���ت 

ال��ت��ي نفذتها  ال��وا���س��ع��ة  الق��ت��ح��ام��ات  ب�����س��دة 

الأق�سى،  للم�سجد  امل�ستوطنني  جمموعات 

وراف���ق���ه���ا اع�����ت�����داءات م���ن ق�����وات الح���ت���ال 

امل�سلني الإ�سرائيلي على 

الحتال  ق��وات  اأن  اإىل  املوؤ�س�سة  واأ���س��ارت 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي، اق��ت��ح��م��ت ف��ج��ر ال��ي��وم الأح���د، 

امل�����س��ج��د الأق�������س���ى، واع���ت���دت ع��ل��ى امل�����س��ل��ني 

وامل���راب���ط���ني يف ب��اح��ات��ه ب��ال�����س��رب وال���دف���ع، 

مل���ئ���ات  ت�������س���م���ح  اأن  ق���ب���ل  ب����ال����ق����وة،  واأخ����ل����ت����ه 

باقتحامه امل�ستوطنني 

وقالت: يف جرمية �سارخة، هاجمت قوات 

امل�سلني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��رط��ة  ك��ب��رة م��ن 

عدد  ل��وق��وع  اأدى  م��ا  بعنف،  عليهم  واع��ت��دت 

من الإ�سابات، و�سط تعايل �سيحات التكبر 

امل�سجد الأق�سى املنادية بحماية  والهتافات 

اأن ق���وات الح��ت��ال اأج��رت  واأ���س��ارت اإىل 

الأق�����س��ى،  اإخ����اء  ع��ل��ى  وامل��راب��ط��ني  امل�سلني 

املتطرفني  امل�ستوطنني  لقتحامات  متهيًدا 

للم�سجد

وب��ح�����س��ب م�����س��اه��دات م��ي��دان��ي��ة وت��وث��ي��ق 

من  جمموعة  تكالبت  فقد  ف��ي��دي��و،  مقاطع 

ج��ن��ود الح��ت��ال ع��ل��ى ام����راأة داخ���ل امل�سجد 

الأر�����س،  ع��ل��ى  و�سحلتها  وق��ي��دت��ه��ا  الأق�����س��ى 

واعتدت عليها بعنف، وفق بيان املوؤ�س�سة

واأكدت موؤ�س�سة “اأوربيون لأجل القد�س” 

مف�سوحة  اإ�سرائيلية  حماولة  يجري  ما  اأن 

اأم��������ر واق��������ع ج����دي����د يف امل�������س���ج���د  ل����ف����ر�����س 

الدينية  امل�سجد  هوية  ح�ساب  على  الأق�سى، 

واحل�سارية والتاريخية 

و���س��ددت اأن م��ا ت��ق��رف��ه ق���وات الح��ت��ال 

الوقت  العن�سري، ففي  التمييز  ينطوي على 

ال����ذي ت�����س��ه��ل ف��ي��ه اق��ت��ح��ام��ات امل�����س��ت��وط��ن��ني 

امل���ت���ط���رف���ني وت����وف����ر احل���م���اي���ة ل���ه���م، ت��ق��م��ع 

امل�سلني امل�سلمني ومتنعهم من حرية العبادة

ووجهت “اأوروبيون لأجل القد�س” حتية 

اإك���ب���ار واإج�����ال لأه����ل ال��ق��د���س ال��ذي��ن ه��ب��وا 

ومعهم  الأق�����س��ى،  امل�سجد  وح��م��اي��ة  ل��ل��رب��اط 

يف  انطلقوا  ال��ذي��ن  املحتل  ال��داخ��ل  يف  اأه��ل��ن��ا 

ح���اف���ات ان��ط��ل��ق��ت م���ن ال��ن��ا���س��رة وك��ف��رك��ن��ا 

باجتاه  النا�سرة  وي��اف��ة  الفحم  واأم  والرينة 

امل�����س��ج��د الأق�����س��ى، حم����ذرة م��ن ال��ت��داع��ي��ات 

الت�سعيدية  الإ�سرائيلية  لل�سيا�سة  اخلطرة 

يف القد�س

�سريع  اإىل حت��رك  ال��دويل  املجتمع  ودع��ت 

اعتداءاتها  لوقف  لل�سغط على “اإ�سرائيل”، 

وال�����راج�����ع ع����ن ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ط ال��ت��ه��ج��ر 

اجل�سيمة  لانتهاكات  حد  وو�سع  الق�سري، 

الإن�سان حلقوق 

ووجهت ر�سالة اإىل دول الحتاد الأوروبي 

ل���ل���وق���وف ع��ل��ى م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا وح���م���ل دول���ة 

الح����ت����ال ع��ل��ى اح������رام ال���ق���ان���ون ال����دويل 

وال����ق����رارات الأمم���ي���ة مب���ا يف ذل����ك ات��ف��اق��ي��ة 

والتوقف  امل��دن��ي��ني،  حلماية  ال��راب��ع��ة  جنيف 

اإره����اب ال��دول��ة ب��ح��ق املدنيني  ع��ن مم��ار���س��ة 

�سعائرهم  ت��اأدي��ة  م��ن  ومتكينهم  املقد�سيني 

جماح  وكبح  والكنائ�س،  امل�ساجد  يف  الدينية 

ال�سطو  عمليات  ووق��ف  امل�ستوطنني  قطعان 

على الأهايل وممتلكاتهم

يف  القد�س”  لأج���ل  “اأوروبيون  ووج��ه��ت 

العربية  اجلاليتني  اأب��ن��اء  اإىل  ال��وق��ت  نف�س 

املقد�سيني  مل��ن��ا���س��رة  ب��ال��دع��وة  والإ���س��ام��ي��ة 

املتاحة بكل الو�سائل وال�سبل القانونية 

االنباط-وكاالت

عن  الإ���س��راب  فل�سطينياً  اأ���س��راً   11 يوا�سل 

باإنهاء  للمطالبة  خمتلفة،  م���دد  منذ  ال��ط��ع��ام، 

اعتقالهم الإداري

اإن الأ����س���رى امل�سربني  ن���ادي الأ����س���ر،  وق���ال 

ه���م:  حم��م��د ال��زغ��ر، و���س��امل زي�����دات، وحممد 

اأبو عزوم،  اعمر، وجماهد حامد، ومنت�سر باهلل 

وجميعهم حمتجزون يف �سجن النقب، ويف زنازين 

الأ���س��رى  الح���ت���ال  يحتجز  “رميون”  ���س��ج��ن 

كايد،  و�سقيقه  الف�سفو�س،  حممود  امل�سربني: 

وراأف�����ت ال���دراوي�������س، وج��ي��ف��ارا ال��ن��م��ورة، وم��وؤي��د 

اخلطيب، كما يخو�س الأ�سر ن�سال خلف معركة 

الأمعاء اخلاوية يف �سجن “عوفر«

وبنينّ النادي، يف بيان �سحفي اليوم، اأن الأ�سر 

اخلليل، م�سرب  عاًما( من   34( الزغر  حممد 

منذ �سبعة اأي����ام، وه���ذا الإ����س���راب ال��ث��اين ال��ذي 

يخو�سه خال فرة اعتقاله الأخ��ر منذ �سهر 

ه  ني�سان/ اأبريل 2020، وقد اأ�سدر الحتال بحقنّ

، ما بني اأربعة �سهور  خم�سة اأوام��ر اعتقاٍل اإدارينّ

وثاثة �سهور

ويوا�سل الأ�سر �سامل زيدات )40 عاًما( من 

بلدة بني نعيم/ اخلليل، اإ�سرابه عن الطعام منذ 

�سبعة اأي��ام، وهو معتقل منذ 22 �سباط/ فراير 

2020، على خلفية دخوله بدون ت�سريح لاأرا�سي 

جن  املحتلة عام 1948، وحكم عليه الحتال بال�سنّ

يف ح��ي��ن��ه اأرب���ع���ة ���س��ه��ور، وب��ع��د اأن اأم�����س��ى م��دة 

 ، له الحتال اإىل العتقال الإدارينّ العتقال، حونّ

ه خم�سة اأوامر، مدتها ما بني 3 �سهور  واأ�سدر بحقنّ

واأربعة �سهور، وهو اأ�سر �سابق اأم�سى نحو عامني 

يف �سجون الحتال، وهو متزوج واأب خلم�سة من 

الأبناء والبنات اأكرهم يبلغ من العمر 17 عاًما، 

واأ�سغرهم اأربع �سنوات ون�سف

والأ���س��ر حممد منر اعمر )26 ع��اًم��ا( من 

طولكرم، م�سرب منذ خم�سة اأيام، الأ�سر اعمر 

وقد   ،2020 اأكتوبر  الأول/  ت�سرين  منذ  معتقل  

 ، ه ثاثة اأوامر اعتقال اإدارينّ اأ�سدر الحتال بحقنّ

وكذلك الأ�سر جماهد  حممود حامد  من بلدة 

اأي��ام، وهو  �سلواد / رام اهلل، م�سرب منذ خم�سة 

معتقل منذ 22 �سبتمر / اأيلول 2020، وقد اأ�سدر 

 6 اإداري مدتهما  اعتقال  اأم��رينّ  ه  الحتال بحقنّ

�سهور، الأ�سر حامد اأ�سر �سابق اأم�سى 9 �سنوات 

يف �سجون الحتال وبعد عام وثاثة �سهور من 

���ا، وهو  الإف��راج عنه اأع��اد الحتال اعتقاله اإدارينّ

متزوج، حينما اُعتقل كان ابنه الوحيد يبلغ من 

العمر �سهر

ومنذ اأربعة اأي��ام �سرع خم�سة اأ�سرى يف �سجن 

حممود  وهم:  الطعام  عن  “رميون” اإ�سرابهم 
الف�سفو�س )30 عاًما( من دورا/ اخلليل، اعتقل 

واأم�سى  ط��ف��ًا،  ك��ان  اأننّ  �سابًقا منذ  م���رات  ع��دة 

���س��ن��وات يف ���س��ج��ون الح���ت���ال اأع�����اد الح��ت��ال 

اعتقاله اإدارًيا يف �سهر متوز 2020، كذلك �سقيقه 

كايد )32 عاًما(، هو اأ�سر �سابق اعتقل عدة مرات، 

وك��ان اآخ��ر اعتقالته كذلك يف �سهر مت��وز 2020 

بعد اعتقال �سقيقه بفرة وجيزة، وهو متزوج واأب 

لطفلة، حينما اعتقل كانت يف رحم اأمها، وُرزق بها 

وهو بالأ�سر واليوم تبلغ من العمر �سبعة �سهور

كما ي��وا���س��ل الأ���س��ر راأف����ت ال��دراوي�����س )28 

الرابع  اإ�سرابه لليوم  عاًما( من دورا / اخلليل، 

على التوايل، هو اأ�سر �سابق اُعتقل عدة مرات، 

الأول  ت�سرين  �سهر  يف  احل����ايلنّ  اع��ت��ق��ال��ه  وك���ان 

2020، وهو متزوج وله ابنه، ويعاين من م�ساكل 

يف ال�سدر

اأي���ام الأ�سر  اأرب��ع��ة  وم��ن بني امل�سربني منذ 

جيفارا النمورة )28 عاًما( وهو لعب يف املنتخب 

الفل�سطيني، اعتقله الحتال يف ت�سرين الأول 

يتعر�س  ال����ذي  ال��ث��اين  الع��ت��ق��ال  وه����ذا   ،2020

الأ���س��ر موؤيد  اإىل  اإ�سافة  ابنه،  ول��ه  ل��ه، متزوج 

اأ�سر  اخلطيب )21 ع��اًم��ا( من بيت حل��م، وه��و 

�سابق اعتقل عدة مرات، وهو كذلك �سقيق �سهيد 

احلركة الأ�سر داوود اخلطيب

ووفًقا لعائلة الأ�سر ن�سال مفلح خلف )49 

دت اأنه �سرع يف اإ�سراب عن  عاًما( من نابل�س، اأكنّ

الإداري  لعتقاله  ا  رف�سً اأي��ام  ع��دة  منذ  الطعام 

امل�ستمر منذ �سهر كانون الأول 2020، وهو اأ�سر 

�سابق اأم�سى �سنوات يف �سجون الحتال، ومتزوج 

اأن��ه �سقيق الأ�سر  واأب لثاثة من الأب��ن��اء، كما 

جن 30 عاًما منذر مفلح املحكوم بال�سنّ

وبداأ الأ�سر املنت�سر باهلل اأبو عزوم )36 عاًما( 

الطعام  باإ�سراب مفتوح عن  ال��ي��وم،  اأري��ح��ا،  من 

، وهو اأ�سر �سابق اعتقل  ا لعتقاله الإدارينّ رف�سً

، كان يف �سهر ني�سان  عدة مرات، واعتقاله احلايلنّ

2021، وهو متزوج واأب لثاثة اأطفال

االنباط-وكاالت

 ت�����س��ت��اأن��ف الإث���ن���ني حم��اك��م��ة رئ��ي�����س جنوب 

املتهم  ال�سابق جاكوب زوما )79 عاما(  افريقيا 

هزت  عنف  اأع��م��ال  �سجنه  اأث��ار  بعدما  بالف�ساد 

اأكرث  مقتل  عن  واأ�سفرت  الأ�سبوع  ه��ذا  الباد 

200 �سخ�س من 

ال�����س��اب��ق يف ق�سية  ال��دول��ة  وي��ح��اك��م رئ��ي�����س 

اأكرث من ع�سرين عاما. وهو  اإىل  تعود  ر�ساوى 

والت��ه��ام��ات  الف�سائح  م��ن  العديد  يف  م��ت��ورط 

بالف�ساد

واندلعت اأعمال العنف يف التا�سع من متوز/

ي��ول��ي��و ال��ي��وم ال��ت��ايل ل��دخ��ول��ه ال�����س��ج��ن بتهمة 

ن��ات��ال  ك���وازول���و  يف  معقله  يف  ال��ق�����س��اء،  ازدراء 

اإىل ج��وه��ان�����س��رغ على  اأن مت��ت��د  ق��ب��ل  )���س��رق( 

املفرو�سة  والقيود  امل�ست�سرية  البطالة  خلفية 

ب�سبب تف�سي وباء كوفيد

وك����ان ق��د اأُدي�����ن يف ن��ه��اي��ة ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 

جلنة  اأم����ام  ب�����س��ه��ادت��ه  الإدلء  م����رارا  ل��رف�����س��ه 

حتقق يف ف�ساد الدولة يف عهده )2018-2009(

الأي��ام  فو�سى يف  ب��اإث��ارة  زوم��ا  اأن�سار  ويتهم 

الأخ�����رة، و���س��ف��ه��ا ال��رئ��ي�����س ���س��ري��ل رام��اب��وزا 

باأنها حماولة مدبرة لزعزعة ا�ستقرار الباد

افرا�سيا  الإثنني  ال�سابق  الرئي�س  ويحاكم 

ملواجهة  )���س��رق(  بيرمارت�سرغ  حمكمة  اأم��ام 

تتعلق  والب��ت��زاز  والف�ساد  بالحتيال  تهمة   16

ب�����س��راء م��ع��دات ع�����س��ك��ري��ة م��ن خ��م�����س ���س��رك��ات 

نائبا  ك���ان  ع��ن��دم��ا   ،1999 يف  اأوروب���ي���ة  اأ���س��ل��ح��ة 

للرئي�س

اأرب��ع��ة  م��ن  اأك���رث  على  بح�سوله  متهم  وه��و 

ب��ال�����س��ع��ر  ي�����ورو  األ�����ف   235 )اأو  ران�����د  م���اي���ني 

احل�������ايل(، ول ���س��ي��م��ا م���ن جم���م���وع���ة ت��ال��ي�����س 

على  ح�سلت  التي  ال�سركات  اإح��دى  الفرن�سية 

2,8 مليار يورو العقد ال�سخم بقيمة نحو 

ك��م��ا ت��ت��م م��ق��ا���س��اة امل��ج��م��وع��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة 

الف�ساد  بتهمة  الدفاعية  لل�سناعات  العماقة 

وتبيي�س الأموال. ونفى زوما كما تالي�س، هذه 

التهامات على الدوام

العا�سفة مواجهة 

لن  زوم��ا  اأن  اإذ  افرا�سية  اجلل�سة  �ستكون 

ي��خ��رج م��ن ال�����س��ج��ن حل�����س��وره��ا. م��ع ذل���ك قد 

يتظاهر موؤيدو زوما اأمام املحكمة، كما يفعلون 

لدعمه بانتظام 

العديدة  الف�ساد  ف�سائح  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

ال��ت��ي ل��ط��خ��ت رئ��ا���س��ت��ه، ل ي����زال زوم����ا يحظى 

بنفوذ كبر ل �سيما يف بلد الزولو الذي يتحدر 

الوطني  امل��وؤمت��ر  ح��زب  داخ��ل  اأي�سا  ولكن  منه 

الفريقي احلاكم

فران�س  لوكالة  ماثيكغا  رال��ف  املحلل  وق��ال 

بر�س اإن الق�ساة لن يخ�سعوا ل�سغوط �سيا�سية 

، واأن على الآلة الق�سائية مواجهة العا�سفة

ك��وازول��و  ج��ام��ع��ة  م��ن  �سيبي  �سيفو  وي��ح��ذر 

النا�س �سراقبون �سلوك الق�ساة،  اأن  ناتال من 

واإذا �سعروا باأن العدالة لن تتحقق ف�سيحتجون

مرات  املحاكمة  هذه  تاأجيل  بالفعل  مت  وقد 

ال�سابق عدة طعون.  الرئي�س  اأن قدم  عدة، بعد 

اأيار/مايو،  يف  ال�سابقة  ال�ستماع  جل�سة  خال 

يتم  اأن  ق��ب��ل  ب��راءت��ه  �سيدفع  اأن���ه  زوم���ا  اأع��ل��ن 

تاأجيل املداولت ب�سرعة

با�ستبدال  ال��دف��اع ع��ن زوم���ا  ف��ري��ق  وط��ال��ب 

بانه  اإي���اه  متهما  داون���ر،  بيلي  الدع���اء  حمامي 

قاعة  قرب  املنا�سرين  من  ح�سد  واأمام  منحاز. 

اأن����ه ل ي�سعى  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  اك���د  امل��ح��ك��م��ة 

املحاكمة لتاأجيل موا�سلة 

�سندعو  بر�س  فران�س  لوكالة  الدع��اء  وق��ال 

بقوة لرف�س هذا الطلب

بعد   2018 يف  ال�ستقالة  على  زوم���ا  واأُرغ����م 

خلفه  وع��د  وق��د  ف�سائح.  �سل�سلة  ع��ن  الك�سف 

وعلى  الف�ساد  على  بالق�ساء  رام��اب��وزا  �سريل 

جلنة ملكافحة الف�ساد ال�ستماع اإىل اأقواله

وي��ع��ت��زم الدع�����اء ا���س��ت��دع��اء اأك����رث م���ن 200 

�ساهد خال املحاكمة

 »أوروبيون ألجل القدس« تدين اقتحام المسجد األقصى

 رفضًا لالعتقال اإلداري: 11 أسيرًا يخوضون معركة األمعاء الخاوية

 زوما أمام المحكمة االثنين بتهمة الفساد بعد االضطرابات في جنوب افريقيا

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن زع��ي��م ح��رك��ة ط��ال��ب��ان هبة اهلل 

ب�����س��دة  ي���وؤي���د  اأن�����ه  اأخ���ون���د زاده الأح�����د 

اأفغان�ستان  يف  ل��ل��ن��زاع  �سيا�سية  ت�سوية 

الع�سكرية  والن��ت�����س��ارات  ال��ت��ق��دم  رغ���م 

ال���ت���ي ���س��ج��ل��ت��ه��ا احل���رك���ة يف ال�����س��ه��ري��ن 

الأخرين

مبنا�سبة  ب��ي��ان  يف  زاده  اأخ��ون��د  وق��ال 

ع��ي��د الأ����س���ح���ى: ب����دل الع���ت���م���اد ع��ل��ى 

ما  يف  م�سكاتنا  نحل  دع��ون��ا  الأج��ان��ب، 

بيننا وننقذ وطننا من الأزمة ال�سائدة

االنباط-وكاالت

الفل�سطينية  وال��دي��ار  القد�س  مفتي  اأك��د 

ال�سيخ حممد ح�سني اأن حماولت وجماعات 

التطرف الإ�ستيطانية لفر�س وقائع جديدة 

يف امل�سجد الأق�سى �ستف�سل بفعل �سمود �سعبنا 

وت�سدي املرابطني وحرا�س امل�سجد

و���س��دد ال�����س��ي��خ ح�سني يف ح��دي��ث لإذاع����ة 

�سوت فل�سطني، اليوم الحد، على اأن امل�سجد 

للم�سلمني  ملك  ه��و  م�ساحته  بكل  الأق�����س��ى 

وح��ده��م ول ح��ق لأح��د غرهم فيه، م�سرا 

تغر  لن  بلغت  مهما  القوة  ا�ستخدام  اأن  اإىل 

هذا الواقع

اأن ه��ذا الع��ت��داء على  اإىل  ول��ف��ت ح�سني 

ولن  الأول  الع��ت��داء  لي�س  الأق�����س��ى  امل�سجد 

يكون الأخ���ر يف ظ��ل حم���اولت فر�س واق��ع 

جديد، م�ستذكرا ما حدث خال احتفال هذه 

املزعوم  الهيكل  خ��راب  ي�سمى  مبا  اجلماعات 

عام 1990 من اعتداءات اأدت لرتقاء 21 �سهيدا 

يف باحات امل�سجد

االنباط-وكاالت

اأم�������������������د/ وا���������س��������ن��������ط��������ن: ق�����ال�����ت 

 The س��ح��ي��ف��ة وا����س���ن���ط���ن ب���و����س���ت���

 Washington Post
الأم���ري���ك���ي���ة، يف ت��ق��ري��ر ن�����س��رت��ه ي��وم 

اإن   ،2021 ي���ول���ي���و/مت���وز   17 ال�����س��ب��ت 

بنات،  نزار  الفل�سطيني  النا�سط  اأ�سرة 

ال������ذي ُت������ويف يف ح���ج���ز ق������وات الأم�����ن 

يونيو/حزيران  �سهر  يف  الفل�سطينية، 

ل��ل�����س��ل��ط��ة  ات����ه����ام����ات  ����ه����ت  وجنّ  ،2021

على  الت�سر  مب��ح��اول��ة  الفل�سطينية 

ج���رمي���ة ق��ت��ل��ه ي���اأت���ي ذل����ك ف��ي��م��ا ق��ال 

اأق�������ارب ن�����زار ب���ن���ات اإن���ه���م مل ي��ت��ل��ق��وا 

�سبب  تو�سح  ر�سمية  وثيقة  الآن  حتى 

ال�����س��ل��ط��ة  اأن  اإىل  واأ������س�����اروا  ال����وف����اة، 

الأم��ر  ت�سوية  اإىل  �سعت  الفل�سطينية 

خارج النطاق القانوين

�سلوك اإجرامي! اإذ قال غ�سان بنات، 

ال�سبت  ي��وم  لل�سحفيني  ن���زار،  �سقيق 

ال�سلطة  “�سلوك  اإن  يوليو/متوز،   17

هو  اللحظة  ه��ذه  ح��ت��ى  الفل�سطينية 

على  الت�سر  ي��ح��اول  اإج��رام��ي  �سلوك 

ج����رمي����ة« ك�����ان ن������زار ب���ن���ات م��ع��ار���س��اً 

و�سبق  الفل�سطينية،  لل�سلطة  �سريحاً 

ال��ت��وق��ف  اإىل  ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول  دع���ا  اأن 

ع�����ن ت����ق����دمي امل���������س����اع����دات ل��ل�����س��ل��ط��ة 

حلقوق  انتهاكها  ب�سبب  الفل�سطينية، 

الإن�سان وت�ساعد �سلوكها ال�ستبدادي

امل��ن�����س��ورات  م��ن  �سل�سلة  ويف  ك��ذل��ك 

موقع  على  املبا�سرة  الفيديو  ومقاطع 

الأمني  التن�سيق  بنات  انتقد  في�سبوك، 

كما  اإ���س��رائ��ي��ل،  م��ع  لل�سلطة  ال��وث��ي��ق 

الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  رئ��ي�����س  ان��ت��ق��د 

اأب���ري���ل/ن���ي�������س���ان  حم���م���ود ع���ب���ا����س، يف 

يكون  اأن  ميكن  كان  ما  لإلغائه   ،2021

ع��ام��اً،   15 م��ن��ذ  فل�سطينية  ان��ت��خ��اب��ات 

قوائم  على  املر�سحني  اأحد  بنات  وكان 

حتطيم  النتخابات  تلك  يف  املعار�سة 

اأبواب املنزل

م��ن ج��ان��ب��ه��ا ت��ق��ول ع��ائ��ل��ة ب��ن��ات اإن 

��م��ت اأب�����واب م��ن��زل��ه،  ق���وات الأم����ن ح��َطنّ

واق���ت���ح���م���ت غ����رف����ة ن����وم����ه و���س��رب��ت��ه 

الراأ�س قبل  دامية يف  واأ�سابته بجروح 

اإخ���راج���ه ع��ن��وة م��ن امل��ن��زل، وق���د ت��ويف 

نزار بعد ذلك بقليل يف اأثناء احتجازه

اأ�سابيع  ن���زار  وف���اة  اأع��ق��ب��ت  يف ح��ني 

 5 ويف  مقتله.  على  الح��ت��ج��اج��ات  م��ن 

يوليو/متوز، اعتقلت قوات الأمن �ستة 

احتجاجهم  اأث��ن��اء  الأق���ل  على  ن�سطاء 

وقال  الفل�سطينية،  ال�سلطة  مقر  اأمام 

ال�سرطة  اإن  ال�����س��ه��ود  م��ن  ك��ب��ر  ع���دد 

و���س��رب��ت  ال��ف��ل��ف��ل  رذاذ  ا���س��ت��خ��دم��ت 

جانبها،  م��ن  ب��ال��ه��راوات  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

التي  الفل�سطينية،  ال�����س��ل��ط��ة  اأع��ل��ن��ت 

ُي��ن��ظ��ر اإل��ي��ه��ا ع��ل��ى اأن��ه��ا ���س��ري��ك وثيق 

اأخرى،  عربية  ودول  املتحدة  للوليات 

ماب�سات  يف  حتقيق  جلنة  ت�سكيل  عن 

م��ق��ت��ل ب���ن���ات. غ���ر اأن ���س��ق��ي��ق��ه ي��ق��ول 

ت�سمع  مل  مقتله  م��ن  اأ�سابيع  بعد  اإن��ه 

احلكومة  م��ن  مغزى  ذا  �سيئاً  الأ���س��رة 

الفل�سطينية  ال�سلطة  ترد  مل  حني  يف 

ع��ل��ى ط��ل��ب��ات ال��ت��ع��ل��ي��ق احل�����س��ول على 

�سهادة وفاة غ�سان بنات من جانبه عاد 

وقال: “حتى هذه اللحظة مل ن�ستطع 

ر�سمية،  وف���اة  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

ك��ي��ف مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ل��دي��ك م��واط��ن 

مي��وت دون اإ���س��دار ���س��ه��ادة وف���اة ل��ه؟« 

واإىل جانبه  ب��ن��ات،  غ�����س��ان  رف�����س  ك��م��ا 

اإنه  الأ�سرة، ما قال  اثنان من حماِمي 

�سيوخ  لإر���س��ال  ال�سلطة  من  حم��اولت 

ع�����س��ائ��ر اإىل الأ����س���رة، ع��ل��ى اأم����ل غ��ل��ِق 

ال��ق�����س��ي��ة وم��ن��ع��ه��ا م���ن ال��و���س��ول اإىل 

املحاكم

“هذا  اأن  على  غ�سان  د  ���س��َدنّ ح��ني  يف 

امللف لن ُيحل اأو ُيغلق بالطرق القبلية 

اأو ع���ن ط��ري��ق ال�����س��ي��وخ. وم��ل��ف ن���زار 

اغ��ت��ي��اٌل ���س��ي��ا���س��ي، و���س��ي��ب��ق��ى م��ف��ت��وح��اً 

ح��ت��ى ت��ت��ح��ق��ق ال��ع��دال��ة ول���و ا���س��ت��غ��رق 

الأم���ر األ��ف ع��ام« يف اإط���ار م���واٍز ُينظر 

نطاق  على  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإىل 

وا����س���ع ع��ل��ى اأن���ه���ا ف��ا���س��دة و���س��ل��ط��وي��ة، 

ح��ي��ث اأظ���ه���ر ا���س��ت��ط��اع اأخ����ر ل��ل��راأي 

لرئي�سها  ال���دع���م  اأن  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر 

كان  مل��دة  ال�سلطة  ت��وىل  ال��ذي  عبا�س، 

ع��ام  ���س��ن��وات يف   4 ت��ك��ون  اأن  ُي��ف��ر���س 

اإذ  ك��ب��راً  ت��راج��ع��اً  ت��راج��ع  ق��د   ،2005

بعد  م��ت��زاي��دة  �سغوطاً  عبا�س  ي��واج��ه 

اأن حزب  بدا  عندما  النتخابات،  اإلغاء 

لهزمية  �سيتعر�س  يتزعمه  الذي  فتح 

�ساحقة اأمام حركة حما�س املناف�سة له

ت�����س��ت��م��ر  ذل�������ك  اإىل  ب�����الإ������س�����اف�����ة 

ان��ت��ه��اك��ات ال�����س��ل��ط��ة ب��ح��ق امل��ع��ار���س��ني، 

ال��ن��ا���س��ط  اع���ت���ق���ال  ع���ل���ى  اأق����دم����ت  اإذ 

عي�سى  ال���ب���ارز  وامل���ع���ار����س  احل��ق��وق��ي 

بعد  املا�سية،  القليلة  الأ�سابيع  عمرو، 

اأن انتقد حملة العتقالت الأخرة يف 

من�سورات على موقع في�سبوك

 زعيم طالبان »يؤيد تسوية 
سياسية« للنزاع في أفغانستان

 مفتي القدس: محاوالت فرض وقائع جديدة
 في المسجد األقصى ستفشل بفعل صمود شعبنا

 واشنطن بوست: عائلة بنات تتهم السلطة 
الفلسطينية بالتغطية على موت ابنها..وتتحدى
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان 

 احكم جنم املنتخب الوطني للنا�شئني 

دوري  بطولة  على  قب�شته  �شلمان  حمزة 

جولف النا�شئني يف ن�شخته الثالثة والذي 

واح��ة  م��اع��ب  على  ال�شبت  م�شاء  اختتم 

وا�شعة  مب�شاركة  العقبة  مدينة  يف  اي��ل��ة 

�شلمان  وحقق  العمرية  الفئات  جميع  من 

رق��م��ا ج���دي���دا ل���ه م�����ش��ج��ا ���ش��رت��ني ف��وق 

املعدل وهو اف�شل نتيجة يتم حتقيقها يف 

دوري النا�شئني يف موؤ�شر رقمي على ازياد 

املركز  يف  وج��اء  النتائج  وحت�شن  املناف�شة 

فيما حل  ال��روا���ش��دة  ا���ش��د  ال��ث��اين حممد 

ثالثا �شامل العبدالات ويف املجموع العام 

الرتتيب  يكون  الثاثة  للدوري مبراحله 

الأول  امل���رك���ز  ا����ش���د يف  ي��ل��ي حم��م��د  ك��م��ا 

 ٢٤ �شلمان  حمزة  يليه  نقطة   ٢٥ بر�شيد 

٢٤ نقطة  ال��ع��ب��دال��ات  ���ش��امل  ث��م  ن��ق��ط��ة 

حلت  ح��ف��ر   )9( م��ل��ع��ب  الن�����اث  ف��ئ��ة  ويف 

ظاهر  يا�شمني  ال��اع��ب��ة  الأول  امل��رك��ز  يف 

ويف امل��رك��ز ال��ث��اين ج��ائ��ت ال��اع��ب��ة تالني 

لليان  ال��اع��ب��ة  ث��ال��ث��ا  ح��ل��ت  فيما  جبجي 

ف���وؤد يف ف��ئ��ة ال��ذك��ور ح��ل يف امل��رك��ز الأول 

زي���د ا���ش��د ال��روا���ش��دة و يف امل��رك��ز ال��ث��اين 

الثالث  املركز  ويف  الظاهر  الرحمن  عبد 

حمزة الطراونة وعلى هام�ش البطولة مت 

للنا�شئني  الوطني  املنتخب  لعبي  تكرمي 

والذين حققو لقب بطولة م�شر الدولية 

يف خ���ط���وة لق����ت ا���ش��ت��ح�����ش��ان ال��اع��ب��ني 

وكانت مبثابة حافز لبقية النجوم وي�شري 

املدير الفني للمنتخب عامر را�شي ال ان 

�شكل جديد من حيث  ياأخذ  بدء  ال��دوري 

عامة  الاعبني  اأداء  وان  واملناف�شة  القوة 

بدء يف التطور مما مينح ريا�شة اجلولف 

على  قادرة  ووجوه  جديدا  �شكا  الأردنية 

امل�����ش��ي ق��دم��ا واب����دى اع��ج��اب��ه ب��ال��اع��ب 

بطولة  لقب  حقق  وال��ذي  الروا�شدة  زي��د 

الذكور .

70

سلمان يفوز بلقب دوري جولف الناشئين

البحريني محفوظ يقود قمة الفيصلي والوحدات 

ادارة مؤقتة لنادي الجزيرة برئاسة التلي 

النصر يواصل معسكره في صوفيا 

االنباط - عمان 

ت��ل��ق��ى الحت�����اد ال��ب��ح��ري��ن��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، 

يفيد  الأردين،  الحت���اد  م��ن  ر���ش��م��ي��اً  خ��ط��اب��اً 

ال�شتعانة بطاقم حتكيمي  الأخري يف  برغبة 

الفي�شلي  ب��ني  الأردين  ال���دوري  قمة  لإدارة 

والوحدات يوم الأربعاء القادم. وعلى الفور، 

ال��ب��ح��ري��ن��ي م��واف��ق��ة ر�شمية  اأر����ش���ل الحت����اد 

بحريني  حتكيمي  ط��اق��م  تعيني  ع��ن  واأع��ل��ن 

ال�����ش��اح��ة ع��م��ار  ب��ق��ي��ادة ح��ك��م  امل���ب���اراة  لإدارة 

ج��ع��ف��ر  حم���م���د  الأول  وامل�������ش���اع���د  حم���ف���وظ 

وامل�شاعد الثاين �شيد جال حمفوظ واحلكم 

الرابع حممد بونفور. و�شوف يغادر الطاقم 

الج��ت��م��اع  حل�����ش��ور  الأردن  اإىل  ال��ت��ح��ك��ي��م��ي 

ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ب��اراة. وي��ع��د ع��م��ار حم��ف��وظ من 

احلكام املميزين، وهو �شمن نخبة حكام قارة 

حممد  امل�شاعدين  احلكمني  وك��ذل��ك  اآ���ش��ي��ا، 

ج��ع��ف��ر و���ش��ي��د ج����ال حم���ف���وظ م���ن ���ش��م��ن 

و�شبق  الآ�شيويني،  امل�شاعدين  احلكام  نخبة 

خمتلفة  مباريات  اإدارة  يف  امل�شاركة  للثاثة 

على ال�شعيد الآ�شيوي يف بطولت املنتخبات 

والأندية.كما يعد حممد بونفور من احلكام 

الواعدين وقد ح�شل على ال�شارة الدولية يف 

العام ٢018.

االنباط - عمان 

الهيئة  ت�شكيل   ال�شباب  وزارة  ق��ررت 

الإدارية اجلديدة املوؤقتة لنادي اجلزيرة 

وع�شوية  التلي  نبيل  الكابنت  برئا�شة 

للرئي�ش،  ن��ائ��ًب��ا  ب��و���ش��ه  ون��ب��ي��ل  ال�����ش��ادة  

واإبراهيم  لل�شر،  اأميًنا  فاخوري  ومنعم 

ال�������ش���روف اأم���ي���ًن���ا ل���ل�������ش���ن���دوق، وه��ي��ث��م 

العفوري ووائل اجلعربي وزكريا هارون 

اجل��دي��دة  الدارة  ..و���ش��ت��ع��ق��د  اأع�����ش��اء. 

اج��ت��م��اع��ا يف الي�����ام ال���ق���ادم���ة  مل��ب��ا���ش��رة 

ال���ذي مي��ر يف  ال��ن��ادي  ق��ي��ادة  مهامها يف 

الدارة  رئي�ش  ان  .ويذكر  �شعبة  ظروف 

اجل���دي���دة ي��ع��د م���ن دام����ى جن���وم ف��ري��ق 

من  الكثري  الفريق  مع  وحقق  اجلزيرة 

بلقب  الفريق  ف��وز  اب��رزه��ا  الن��ت�����ش��ارات 

اول بطولة لدرع الحتاد عام 80 وميلك 

ر�شيدا من اخلربة الدارية .

�صوفيا -وكاالت 

وا�شل فريق الن�شر ال�شعودي، تدريباته 

�شابع  يف  وم�شائية،  �شباحية  فرتتني  على 

اأيام الفريق، مبع�شكره الإع��دادي اخلارجي 

ا�شتعدادا  �شوفيا،  البلغارية  العا�شمة  يف 

امل��درب  وق���اد  اجلديد.   الريا�شي  للمو�شم 

الفريق  ت��دري��ب��ات  مينيز،  م��ان��و  ال��ربازي��ل��ي 

الن�شراوي، و�شط تركيز وحما�ش كبري من 

البداية  امل����درب.  م��ن  وتعليمات  ال��اع��ب��ني، 

كانت مع وجبة الإفطار يف الثامنة �شباحا، 

يف  ال�شباحية  ال��ت��دري��ب��ات  تنطلق  اأن  ق��ب��ل 

لياقية  بتمارين  ب��داأت  اإذ  �شباحا،  العا�شرة 

ج���م���اع���ي���ة، ث����م ق�������ش���م امل���������درب ال���اع���ب���ني 

ملجموعتني، تتبادل الأدوار بتمارين لياقية 

ومناورات على ثلث امللعب. وتناول الاعبون 

وجبة الغداء قبل اأن يجري الفريق الكروي 

اخلام�شة  يف  امل�شائية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  احل�����ش��ة 

م�����ش��اء، ح��ي��ث ق�����ش��م امل�����درب ف��ي��ه��ا ال��ف��ري��ق 

�شالة  يف  تدريبات  لهم  اأج���رى  ملجموعتني 

باملع�شكر  ال�شابع  اليوم  واختتموا  احل��دي��د، 

والن�شف  بالثامنة  الع�شاء  بتناول  البلغاري 

م�شاء. ومنح املدرب الربازيلي مانو مينيز، 

لع��ب��ي ال��ف��ري��ق ال��ن�����ش��راوي، راح����ة �شلبية 

الأح�����د، ن��ظ��ري اجل��ه��د ال��ك��ب��ري ال����ذي بذله 

الاعبون خال هذا الأ�شبوع .

االنباط - عمان 

اأك��د  �شحفيا  بيانا  الفي�شلي  اأ���ش��درال��ن��ادي 

فيه اعتزازه باجلهود التي يبذلها الأمري علي 

ب��ن احل�����ش��ني، رئ��ي�����ش الحت����اد م��ب��دي��ا حتفظه 

الذي  البيان  يف  وج��اء  التحكيمي.  الأداء  على 

على  الر�شمية  �شفحته  عرب  الفي�شلي،  ن�شره 

علي،  الأم����ري  ح��ر���ش  “نقدر  “في�شبوك”: 
النجاح  وتاأكيده احل��ازم على توفري متطلبات 

العدالة  املو�شم، ويف مقدمتها تر�شيخ  ملباريات 

ب���ني ال����ف����رق، وف����ق اأع���ل���ى درج������ات ال�����ش��ف��اف��ي��ة 

“ينظر  البيان:  والنزاهة واحليادية«. واأ�شاف 

امل�شاهدات  بعد  القلق،  بعني  الفي�شلي  النادي 

الأخ���������رية امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���امل�������ش���رية ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة، 

ب�شكل وا�شح على  توؤثر  باتت  التي  وال��ق��رارات 

النتائج وبالتايل �شري املناف�شة، وما يزيد القلق 

اأن من يرفع �شوته حمتجا على قرار اأو حالة 

حتكيمية، يحظى بقرارات ت�شب يف م�شلحته، 

مبا يوؤثر �شلبا على معايري العدالة«. واأردف: 

“ا�شتنادا ملا �شبق، فاإن نادي الفي�شلي بات ي�شعر 
باأن دائرة التحكيم، اأخذت تتاأثر ب�شورة �شلبية 

بال�شغوطات التي ت�شدر عن عدد من الأندية، 

وهذا ما ينعك�ش على اختياراتها بالدفع بحكام 

ل��ق��اءات  امل��ط��ل��وب��ة لإدارة  ي��ف��ت��ق��دون اخل����ربات 

اأن  الأردين  الحت���اد  “ويدرك  وت��اب��ع:  مهمة«. 

الكثري م��ن اجل��ه��ود ال��ت��ي ُت��ب��ذل، على ام��ت��داد 

عالية من  ف��ات��ورة  اإىل  ط��وي��ل، حت��ت��اج  مو�شم 

وهو  اجل���ادة،  املناف�شة  بهدف  املالية  التكاليف 

ما ي�شيع ويتبدد جراء �شافرة غري �شحيحة، 

فهل يعقل ما �شاهدناه من اأخطاء حدثت فيما 

م�شى من عمر املو�شم احلايل، وما يعقبها من 

تاأثريات مزعجة على النتائج واملناف�شة ب�شكل 

ع���ام؟«. وا���ش��اف: »م��ا يثري القلق ب�شكل اأك��رب، 

ما ي�شدر عن دائرة احلكام بالك�شف عن هوية 

�شيدير  ال���ذي  اخل��ارج��ي،  التحكيمي  ال��ط��اق��م 

م���ب���اراة ق��م��ة ال���ذه���اب ال��ت��ي جت��م��ع الفي�شلي 

و�شقيقه الوحدات، قبل اأيام من موعدها، على 

غري ما هو متبع يف موا�شم �شابقة، وم��ا تردد 

املناف�ش على  النادي  اإىل م�شامعنا عن حتفظ 

اأن  يوؤكد  وه��و ما  الطاقم وحم���اولت تغيريه، 

دائ���رة احل��ك��ام تعاين م��ن خلل وا���ش��ح، يف اآلية 

البيان:  ووا�شل  برمته”.  املوقف  مع  تعاطيها 

“اإذ يجدد الفي�شلي حر�شه على تعزيز م�شرية 
الكرة الأردنية، انطاقا من توجيهات الأمري 

القوي  حتفظه  يبدي  فاإنه  احل�شني،  بن  علي 

ع��ل��ى ك��ل م��ا راف����ق ع����ددا ك��ب��ريا م��ن م��ب��اري��ات 

اأخ��ط��اء حتكيمية، مردها  م��ن  احل���ايل  املو�شم 

زيادة حجم ال�شغط والعرتا�ش والحتجاج«. 

ونطالب  ب�����ش��دة،  ن��رف�����ش��ه  م��ا  “وهذا  وخ��ت��م: 

ب���اإع���ادة الأم�����ور اإىل ن�����ش��اب��ه��ا، وب��خ��اف ذل��ك 

اأمامنا، ومبا ي�شمن  فاإن كل اخليارات متاحة 

العادلة،  املناف�شة  امل�شروع يف  بحقنا  الحتفاظ 

العري�شة  ي��ل��ب��ي ط��م��وح��ات ج��م��اه��رين��ا  ومب���ا 

والوفية«.

االنباط - عمان 

اأك�������د ال����ن����اط����ق الإع������ام������ي ل���ن���ادي 

ال���ن���ادي  اأن  غ����ن����ام،  ال�����وح�����دات حم���م���د 

مار�ش حقه الطبيعي يف طلب حكام من 

اأمام  الكرة  لإدارة مباراة فريق  اخلارج، 

عند  جت��ري  وال��ت��ي  الفي�شلي،  �شقيقه 

ال�شاعة الثامنة والن�شف، من م�شاء يوم 

الأربعاء املقبل، على �شتاد عمان الدويل 

املحرتفني  دوري  من  امل��وؤج��ل  اللقاء  يف 

لفت  غنام:” م���ا  وت���اب���ع  ال���ق���دم.  ل��ك��رة 

ال�شيقيق  ال��ف��ري��ق  ا���ش��ت��غ��راب  ان��ت��ب��اه��ن��ا 

ل��ط��ل��ب ال���وح���دات حل��ك��ام م���ن اخل����ارج، 

رغم انها لي�شت املرة الأوىل التي يطلب 

حلكام  املحلية  والأندية  الوحدات  فيها 

احلا�شمة  املباريات  لإدارة  اخل��ارج،  من 

وطلب  امل��ح��ل��ي��ة،  امل�����ش��اب��ق��ات  خمتلف  يف 

نادينا حلكام من اخلارج لإدارة مباراته 

الأ���ش��ول،  وف��ق  الفي�شلي  اأم���ام  املقبلة 

ت��اأم��ني احلكام،  املعني يف  ال��ك��رة  واحت��اد 

يف  دور  اأي  ال����وح����دات  ل���ن���ادي  ول���ي�������ش 

اإث��ارة  مت  فلماذا  العرب،  احلكام  اختيار 

هذا املو�شوع ؟، ومل�شلحة من مت ذلك؟، 

الطبيعي  حقه  مار�ش  الوحدات  فنادي 

يف طلب احلكام من اخلارج كما مار�شته 

�شنوات  يف  املحلية  الن��دي��ة  من  العديد 

���ش��اب��ق��ة«. وح����ول ه��وي��ة ط��اق��م احل��ك��ام 

“الكا�شيكو”،  باإدارة  املكلف  البحريني 

ك��اف��ة  ال���وح���دات  ن����ادي  اأجاب:” ي��ق��در 

كنادي  ونحن  والعرب،  املحليني  احلكام 

مل ي��ف�����ش��ح ل��ن��ا م���ن ق��ب��ل احت����اد ال��ك��رة 

“الكا�شيكو  م���ب���اراة  ح��ك��ام  ه��وي��ة  ع��ن 

ونحن  عليهم  �شنعرت�ش  فكيف  ل���اآن، 

تلك  كل  ننفي  لذا  بال�شل،  نعرفهم  ل 

الت���ه���ام���ات، ون����ادي ال���وح���دات مي��ار���ش 

ي��ه��م��ن��ا حت��ق��ي��ق م�شلحة  وم���ا  ه���دوئ���ه، 

مباراة  وخروج  الأردنية،  والكرة  النادي 

يليق  ال����ذي  ب��ال�����ش��ك��ل  “الكا�شيكو” 
حمليا  الأردن��ي��ة  ال��ك��رة  ومكانة  ب�شمعة 

وعربيا وقاريا ودوليا«.

االنباط - عمان 

ت�شدر الفر�شان العراقي عمر ح�شون والواعد 

وط���ارق  املومني   ول��ي��ان  ح��م��ور  اب���و  علي  الردين 

خري�شات لقب فئة الكبار كما حافظ  همام عليان 

لقب فئة النا�شيئن  �شمن مناف�شات اجلولة الثالثة 

من بطولة ال�شيف لنادي اجلواد العربي لفرو�شية 

ال��ق��ف��ز ع��ن احل���واج���ز ل��ع��ام ٢0٢1،ال����ت����ي اختتمت 

ع��ل��ى امل��ي��دان اخل��ارج��ي يف ن���ادي اجل����واد العربي 

للفر�شان  م�شاركة   13٥ ع��ن  يزيد  م��ا  مب�شاركة   ،

اخليل  �شهيل  العربي،ومراكز  اجل���واد  ن��ادي  م��ن 

وتناوب على   . والكيايل  وال�شيفي  وفور�شت هيل 

تتويج الفر�شان احمد القري�شه مدير عام �شركة 

القوة للفرو�شية ،و�شائب احل�شن مدير �شندوق 

ال���دويل  ال��ث��اين للتنمية احل��ك��م  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

علي الدليمي واع�شاء جمل�ش ادارة النادي وكبار 

احل�شور ومدير عام ن��ادي اجل��واد العربي خ�شر 

دعم  على  زغلة  اب��و  مطاعم  �شكر  الق�شري،الذي 

للفر�شان  امل��ادي��ة  ل��زي��ادة اجل��وائ��ز  الثانية  اجلولة 

وي�شعى ن���ادي اجل����واد ال��ع��رب��ي م��ن خ���ال اق��ام��ة 

الردن  فر�شان  كافة  م�شتوى  رف��ع  اىل  البطولة 

لهم  تناف�شية  فر�شة  وتوفري  واملقيمن  املحليني 

ادارت��ه��ا احلكام معن احلديد ون��ادر  وي�شرف على 

احلموري و�شهيب ابو حماد ود.ابراهيم الهرا�ش . 

وجاءت نتائج البطولة كما يلي :

1٤0-1٤٥���ش��م، الول: عمر ح�شون  ارتفاع  فئة 

ح�شون  ،الثاين:فاح  78:31ث  بزمن  )نيكوتني( 

،الثالث  اخ��ط��اء  وارب��ع��ة  ب���زم���ن79:٥٤ث  )ايلينا(( 

ت�شاكو(بزمن77:3٥ث  يعقوب)اك�شرتا  :�شتفني 

وثمانية اخطاء.

ف��ئ��ة ارت���ف���اع 130-13٥������ش�����م، الول:ع����ل����ي اب��و 

،ال��ث��اين:ف��اح  ٢9:٢٥ث  ح��م��ور )ك��ارل��و���ش(ب��زم��ن 

،الثالث:حممد   ب���زم���ن3٢:07ث  ح�شون)ايلينا( 

املومني )هت �شوت(بزمن 30:73ث ،الرابع:�شتفني 

٤٤.٢٥:٤٢ث  ب��زم��ن  ت�����ش��اك��و(  )اك�����ش��رتا  ي��ع��ق��وب 

�شاهني)هوريبلو(  اخطاء،اخلام�ش:رامي  و�شتة 

بزمن٤٥:3٥ث وثمانية اخطاء.

فئة ارتفاع 1٢0-1٢٥�شم ، الول: ليان املومني 

6٥ن��ق��ط��ة  وج��م��ع��ت  ٤8:18ث  ب���زم���ن  )اي����ف����ريا( 

بزمن٥0:88ث  روز(  ح�شون)نتايل  فاح  ،الثاين: 

6٥نقطة،الثالث:�شتفني يعقوب)دم�شك�ش  ،وجمع 

6٥ن��ق��ط��ة،ال��راب��ع  وج��م��ع  ٥٥:6٢ث  ���ش��ك��اي(ب��زم��ن 

ب��زم��ن ٥8:63ث  ب��ي اه(  اب���و ح��م��دان)ك��ل  :ع����دي 

)جويل(  �شالح  وجمع61نقطة،اخلام�ش:ب�شام  

ب���زم���ن٥٤:71ث وج��م��ع ٥9ن��ق��ط��ة،ال�����ش��اد���ش:رام��ي 

�شاهني  )اوملبيك(بزمن ٥9:0٥ث وجمع ٥9 نقطة.

ف��ئ��ة ارت��ف��اع 110���ش��م ،الول:ط�������ارق خري�شات 

)كوم ايل بلو(بزمن ٢8:89ث،الثاين:�شند احل�شن 

)جود فاذر( بزمن30:6٤ث ،الثالث:حممد حرارة 

،ال���راب���ع :ف��ار���ش  )اي����زي دان�����ش��ر(ب��زم��ن 30:8٤ث 

،اخل��ام�����ش:  31:03ث  ال��ن��اب��ل�����ش��ي)ه��ي��ف��ن(ب��زم��ن 

���ش��ن��د احل�����ش��ن )دي���ن���ف���ر( )ب���ل�������ش( ب����زم����ن٥8:31 

ث،ال�شاد�ش:عبد الرحمن قري�شه )كول كا�شيني( 

بزمن٢8:٢8ث واربعة اخطاء.

فئة ارتفاع 100�شم ،الول:همام عليان )اويتم(

الدليمي)كريكراك(  33:87ث،الثاين:اأن�ش  بزمن 

)جودي(بزمن  التل  ،الثالث:عون  ب��زم��ن36:٥3ث 

38:76ث ،الرابع : ناردين القوا�شمي )كلينت زد( 

الفار )مورنو( 39:٢٤ث ،اخلام�ش:حممود  بزمن 

)اتيني( احل�شن  ث،ال�����ش��اد���ش:ف��ه��د  ب���زم���ن39:81 

بزمن٤٢:0٥ث.

�شيخ  ب�����ش��ر  الول:   ، 80-90�����ش����م  ارت���ف���اع  ف��ئ��ة 

الر���ش)م��ي��ك��ادو(ب��زم��ن 37:٤6ث،ال��ث��اين:م��و���ش��ى 

:نتايل  ،ال��راب��ع  عبود  اب��و  الكاظمي،الثالث:�شاره 

،ال�شاد�ش:�شكيب  بكر  :�شلينا  القوا�شمي،اخلام�ش 

ابو  العمري،الثامن:كرمي  خرفان،ال�شابع:حممد 

لبة ،التا�شع:مايا مريزا ،العا�شر:يا�شمني الدحلة.

ف��ئ��ة ارت����ف����اع 60����ش���م ، غ��ن��ى احل���م���وز ،امي����ان 

ال���داغ�������ش���ت���اين ،ج���ن���ا احل�������ش���ن ،را�����ش����د ال��دح��ل��ة 

،ف��داء  ح���رارة  ،جل��ني  بدير  النابل�شي،لرا  ،ج��وان��ا 

حوراين،كاترينا �شال ،ح�شن مفلح ،عمر اخل�شر 

،علي اخل�شر ،ما�شة مظفر ،ليان دا�شان .

اخطاء الحكام تثير احتجاج الفيصلي 

 الوحدات يؤكد حقه بطلب حكام من الخارج 

 منافسات قوية في ثالث جوالت الفروسية 

أستقبال حافل لالهلي بطل افريقيا 
القاهرة - وكاالت 

نالت بعثة الأهلي امل�شري ا�شتقباًل حافًا بعد و�شولها �شباح الأحد 

اأبطال  دوري  بلقب  التتويج  عقب  املغرب  من  قادمة  القاهرة  مطار  اإىل 

اأفريقيا للمرة العا�شرة يف تاريخ القلعة احلمراء. وا�شتقبل الدكتور اأ�شرف 

�شبحي، وزير الريا�شة، والطيار حممد منار، وزير الطريان بعثة الفريق 

بيت�شو مو�شيماين  منح  املقابل  العا�شر. يف  باللقب  التتويج  بعد  بالورود 

املدير الفني لاأهلي لعبيه راحة من التدريبات ملدة ٤8 �شاعة بعد نهائي 

املقبل خلو�ش  الثاثاء  ي��وم  بداية من  الأهلي  وي�شتعد  الأب��ط��ال.  دوري 

لقاء البنك الأهلي يوم اخلمي�ش املقبل املوؤجل بالدوري امل�شري. ووافق 

مو�شيماين على طلب لعبه املغربي بدر بانون بالبقاء يف ب��اده ملدة ٤8 

�شاعة اإ�شافية والعودة اإىل م�شر يوم الثاثاء املقبل.
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 محكمة أميركية تقضي بإعدام 
»سفاح هوليوود«

طالق بـ625 مليون دوالر.. تفاصيل 
االنفصال »الفلكي« باألرقام

االنباط- وكاالت

ق�ضت حمكمة اأمريكية باإعدام مايكل 

بعد  هوليوود«،  بـ«�ضفاح  امللقب  غارغيولو 

اإدانته بقتل امراأتني عامي 2001 و2005.

عــدة  لــطــعــنــات  ال�ضحيتان  وتــعــر�ــضــت 

اإحداهما  خ�ضو�ضا يف ال�ضدر، وعرث على 

الراأ�س تقريبا. مقطوعة 

اأن  املقرر  كان من  ال�ضحيتني  واإحدى 

كوت�ضر  اأ�ضتون  الأمريكي  املمثل  يواعدها 

ليلة اجلرمية.

وقــال قــا�ــس يف لــو�ــس اأجنــلــو�ــس خالل 

هذه  »يف  اجلمعة:  باحلكم،  النطق  جل�ضة 

اأينما ذهب )مايكل( غارغيولو،  الق�ضية، 

»فران�س  وفــق  والـــدمـــار«،  املـــوت  حــل معه 

بر�س«.

عاما   45 الــبــالــغ  غــارغــيــولــو  و�ضيفلت 

اإذ  من عقوبة الإعــدام يف الوقت احلــايل، 

الإعــدام  اأحكام  تنفيذ  كاليفورنيا  جمدت 

بحق  العقوبة  هذه  ُتنفذ  ومل   ،2019 منذ 

اأي �ضجني يف الولية منذ 2006.

الأوىل،  ال�ضحية  يعرف  كوت�ضر  وكان 

وهي طالبة ت�ضميم اأزياء يف �ضن 22 عاما 

موعد  على  وكانت  اإلــرييــن،  اآ�ضلي  تدعى 

مع املمثل ليلة وفاتها اأواخر عام 2001.

واأبـــلـــغ كــوتــ�ــضــر املــحــكــمــة بـــاأنـــه و�ــضــل 

مـــتـــاأخـــرا ل�ــضــطــحــابــهــا مـــن مــنــزلــهــا يف 

هوليوود، لكن اأحدا مل يفتح له الباب.

ال�ضقة لكنه  بعد ذلك، نظر من نافذة 

اأحــمــر على  نبيذ  اأنـــه  مــا ظــن  فــقــط  راأى 

اأن  معتقدا  املــكــان  املمثل  وغـــادر  الأر�ـــس، 

ال�ضابة خرجت بالفعل من دون انتظاره.

تلقيها  اإثر  اإلريين  اأ�ضلي  توفيت  وقد 

47 طعنة يف الردهة املوؤدية اإىل حمامها.

اأمــــا الــ�ــضــحــيــة الــثــانــيــة مـــاريـــا بــرونــو 

)32 عــامــا( وهــي جـــارة غــارغــيــولــو، فقد 

يف  مــرة   17 نومها  اأثناء  للطعن  تعر�ضت 

.2005 دي�ضمرب 

اأكـــيـــمـــون يف  واأكـــــد املـــدعـــي الـــعـــام دان 

ن�ضاء  يهاجم  كــان  غارغيولو  اأن  ال�ضابق 

بــالــقــرب مــنــه، وكــــان ينتظر  كـــن يــعــ�ــضــن 

الليل  عــادة يف  الــبــاب،  على  الــقــرع  حلظة 

قتل  »جرائم  لتنفيذ  املنزل،  من  بالقرب 

خمطط لها بعناية«.

غارغيولو  مايكل  دفع  املحكمة،  واأمــام 

جمددا برباءته.

2008 يف  واألـــقـــي الــقــبــ�ــس عــلــيــه �ــضــنــة 

�ضانتا مونيكا قرب لو�س اأجنلو�س، بعدما 

هجوم  يف  اخلــطــاأ  طريق  عــن  نف�ضه  جــرح 

على �ضحية ثالثة جنت من املوت.

بتهمة  اإيلينوي  يف  القاتل  يحاكم  كما 

قتل امراأة يف تلك الولية عام 1993

االنباط- وكاالت

القانونية،  الــنــزاعــات  مــن  �ضنوات  بعد 

مايل  مبلغ  على  رو�ــضــيــة  �ضيدة  �ضتح�ضل 

ال�ضابق  زوجــهــا  مــن  طالقها  بعد  »فلكي« 

�ضديد الرثاء.

فرهاد  الرو�ضي  امللياردير  تو�ضل  فقد 

اأحـــــمـــــدوف وزوجــــتــــه الـــ�ـــضـــابـــقـــة تــاتــيــانــا 

قيا�ضي  مبلغ  ب�ضاأن  ت�ضوية  اإىل  اأحمدوفا 

ق�ضت  دولر،  مليون   625 قيمته  للطالق 

به املحكمة العليا يف لندن عام 2016.

واأدى هذا اخلالف اإىل حماولة فا�ضلة 

فاخر  يــخــت  عــلــى  لال�ضتيالء  لأحــمــدوفــا 

طوله 115 مرتا ميلكه زوجها ال�ضابق من 

خالل املحاكم، بالإ�ضافة اإىل اأمر منف�ضل 

من حمكمة يق�ضي باأن يدفع ابنها تيمور 

اإ�ضرتليني  جنيه  مليون   70 من  اأكــرث  لها 

من اأ�ضول الأ�ضرة.

وقال متحدث با�ضم اأحمدوفا: »مل يكن 

الأمر يتعلق مببلغ، بل بزوج يفي بالتزامه 

جتاه اأ�ضرته«، راف�ضا ادعاء متحدث با�ضم 

لها  الأف�ضل  من  كان  باأنه  ال�ضابق  زوجها 

األ ترفع دعوى ق�ضائية.

وقالت �ضحيفة »تاميز« الربيطانية اإن 

اأحمدوفا �ضتح�ضل على حوايل 150 مليون 

تغطية  اأي�ضا  �ضت�ضمل  اإ�ضرتليني،  جنيه 

التكاليف القانونية.

الــقــ�ــضــائــيــة  الــــــدعــــــوى  متــــويــــل  ومت 

لأحــــمــــدوفــــا مــــن خـــــالل �ـــضـــركـــة متــويــل 

كابيتال«  »بــورفــورد  املتخ�ض�ضة  التقا�ضي 

الـــتـــي قـــالـــت اإنـــهـــا �ــضــتــتــلــقــى حـــــوايل 103 

احلكم  تنفيذ  يف  جلهودها  دولر،  ماليني 

مببلغ 625 مليون دولر.

جوينيث  الربيطانية  القا�ضية  وقالت 

نولز يف حكمها على تيمور جنل اأحمدوفا 

يف اأبـــريـــل: »عــائــلــة اأحـــمـــدوف واحــــدة من 

قاعة  اإىل  اأتت  التي  تعا�ضة  العائالت  اأكرث 

حمكمتي«

االنباط-وكاالت

ارتــفــاع  الــعــامــة مــن  حــذر خـــرباء ال�ضحة 

ـــابـــات فـــريو�ـــس �ــضــديــد  كــبــري يف اأعـــــــداد اإ�ـــض

الــقــيء والــغــثــيــان، مــع رفــع  الــعــدوى ي�ضبب 

قيود فريو�س كورونا يف بريطانيا.

الربيطانية،  نيوز«  »�ضكاي  �ضبكة  وذكــرت 

اإ�ــضــابــة بفريو�س  154 حــالــة  اأنـــه مت ر�ــضــد 

اخلم�ضة  الأ�ــضــابــيــع  خـــالل  »نـــوروفـــريو�ـــس« 

املــا�ــضــيــة، مــقــارنــة مبــتــو�ــضــط 53 حــالــة يف 

املا�ضية  اخلم�س  ال�ضنوات  يف  نف�ضها  الفرتة 

يف اإجنلرتا.

نــوروفــريو�ــس  فــريو�ــس  الــعــادة، ي�ضل  ويف 

الــ�ــضــتــاء، لــكــن حـــالت  اأ�ــضــهــر  اإىل ذروتـــــه يف 

اأنحاء اإجنلرتا خالل  الإ�ضابة به تزايدت يف 

ال�ضيف اجلاري مع رفع القيود التي فر�ضت 

لحتواء وباء »كوفيد 19«.

ويـــعـــرف عـــن هـــذا الــفــريو�ــس اأنــــه �ــضــديــد 

والإ�ضهال  التقيوؤ  ي�ضبب  اأن  العدوى، وميكن 

الــ�ــضــديــديــن، وعــــادة مـــا يــنــتــ�ــضــر عـــن طــريــق 

الطعام اأو املاء اأو الأ�ضطح امللوثة.

وتــــبــــداأ اأعـــــرا�ـــــس الــــفــــريو�ــــس، الإ�ـــضـــهـــال 

فرتة  بعد  والتقيوؤ،  املعدة  يف  بــاأمل  وال�ضعور 

التقاطه،  مــن  �ضاعة  و48   12 بــني  تـــرتاوح 

3 اأيام يف الغالب، وفق  وت�ضتمر ملدة يوم اإىل 

موقع عيادة »مايو كلينك«.

اإجنلرتا  يف  العامة  ال�ضحة  هيئة  وذكــرت 

الفريو�س،  بهذا  اأكــرث  يتاأثرون  الأطــفــال  اأن 

لكنها اأ�ضارت اإىل اأن هناك ارتفاعا يف اإ�ضابات 

الفريو�س بني �ضتى الفئات العمرية.

وقـــالـــت نــائــبــة مـــديـــرة وحــــدة الأمـــرا�ـــس 

�ضهري  الربوفي�ضور  ال�ضحة  هيئة  يف  املعدية 

با�ضم  اأي�ضا  املعرف  »نوروفريو�س  اإن  غربية، 

اأقل  م�ضتويات  كان يف  ال�ضتوي  القيء  ح�ضرة 

لذلك  كورونا،  وباء  انت�ضار  املعتاد طوال  من 

تخفيف  مع  لكن  اأقــل،  انت�ضاره  فر�ضة  كانت 

احلــالت عرب جميع  زيــادة يف  �ضهدنا  القيود 

العمرية«. الفئات 

الغثيان  ت�ضمل  الأعـــرا�ـــس  اأن  واأ�ــضــافــت 

اأن  ب�ضكل مفاجئ، وميكن  والإ�ضهال  والتقيوؤ 

ت�ضم اأي�ضا ارتفاعا يف درجة احلرارة واأملا يف 

البطن والأطراف.

كنت  اإذا  املنزل  يف  »ابــق  غربية:  ون�ضحت 

نـــوروفـــريو�ـــس ول تــذهــب  اأعــــرا�ــــس  تـــعـــاين 

املدر�ضة  اإىل  الأطــفــال  تر�ضل  اأو  العمل  اإىل 

زوال  بــعــد  �ــضــاعــة   48 حــتــى  احلــ�ــضــانــة،  اأو 

الأعرا�س«.

وكـــمـــا هــــو احلـــــال يف مـــواجـــهـــة فـــريو�ـــس 

كــــورونــــا، فــــاإن غــ�ــضــل الــيــديــن مــهــم لــلــغــايــة 

اأنه  اإل  نــوروفــريو�ــس،  فريو�س  تف�ضي  لوقف 

ل ميكن للمطهرات املعروفة اأن تق�ضي على 

احلل  هو  وال�ضابون  فاملاء  لذلك  الفريو�س، 

الأف�ضل وفق اخلبرية الربيطانية

 اآلثار الجانبية لرفع قيود كورونا: تفشي فيروس جديد

      

االنباط-وكاالت

الأمــريكــي  وامل�ضتك�ضف  الطبيعة  عــامل  اخــتــرب 

مغامراته  امل�ضاعر خالل  الكثري من  رو�ضويل  بول 

الأمــازون. يف كل �ضباح موعد جديد  داخل غابات 

حماولت  من  والكثري  والتعلم  واملتعة  الإثــارة  مع 

اإنقاذ احلياة الربية باملنطقة.

15 عاما  الأمــــــازون مــنــذ  ويــعــيــ�ــس رو�ـــضـــويل يف 

بدولة  بــيــدرا�ــس  ل�ــس  نهر  �ضفاف  على  وحتــديــدا 

الــنــظــم البيئية  يــعــمــل يف جمـــال دعـــم  بـــريو حــيــث 

واحلفاظ على الأنواع املهددة بالنقرا�س وحماية 

نــحــو 55 األـــف فـــدان يف الــغــابــات مــن الإجتــــار غري 

امل�ضروع.

البيئة  على  احلفاظ  جمــال  يف  النا�ضط  ولــدى 

الأمازون  اأكرث من كتاب عن جتربته داخل غابات 

جـــرى   »Mother of God« بــيــنــهــم  مــــن 

الأفــالم  �ــضــارك يف عــدد مــن  2014، كما  ن�ضره عــام 

اأبرزها »عامل غري مرئي« و«احليوانات  الوثائقية، 

اخلــطــرة يف اأمــريــكــا الــالتــيــنــيــة« مــن اإنــتــاج �ضركة 

العاملية. نتفيلك�س 

ويف حــديــثــه اإىل مــوقــع »�ــضــكــاي نــيــوز عــربــيــة«، 

ـــويل الـــفـــرق بـــني طــبــيــعــة احلـــيـــاة يف  ـــض يــكــ�ــضــف رو�

املدينة وغابات الأمازون وعن العي�س رفقة النمور 

الأ�ضليني  بال�ضكان  وعالقته  والأناكوندا  والأ�ضود 

بــاملــنــطــقــة وكــيــفــيــة تــعــامــلــهــم مـــع تــفــ�ــضــي فــريو�ــس 

بـ«رئة  للعناية  املبذولة  واجلهود  امل�ضتجد  كورونا 

الأر�س«.

ال ت�شبه املدينة

ويــقــول رو�ــضــويل ملــوقــع »�ــضــكــاي نــيــوز عــربــيــة«: 

»اأعـــمـــل يف واحــــدة مــن اأجــمــل مــنــاطــق الأمـــــازون، 

الطرق  رفاهية  اأبدا،  املدينة  ت�ضبه  هنا ل  الأو�ضاع 

والــكــهــربــاء والأجـــهـــزة غــري مــتــاحــة، ل تــوجــد يف 

الــغــابــة �ـــضـــوى الأ�ـــضـــجـــار واحلـــيـــوانـــات، لبــــد من 

من  جــزء  باأنك  ت�ضعر  الوقت  ومــع  �ضريعا  التاأقلم 

دورة احلياة«.

الأمازون  »كل يوم يف  البيئي:  الباحث  وي�ضيف 

خمـــتـــلـــف، يف الـــ�ـــضـــبـــاح اأقــــــــول مـــرحـــبـــا لـــلـــقـــرود 

اإىل قاربي للتحقق  اأنطلق  والعنكبوت والطيور ثم 

كما  ال�ضعبة،  الطق�س  ظــروف  و�ــضــط  وجـــوده  مــن 

طعام  واإحــ�ــضــار  الغابة  يف  احلــركــة  مــ�ــضــارات  اأتعلم 

ـــعـــاده عــن الــنــمــل واملــطــر  يــكــفــي لــعــدة اأ�ــضــابــيــع واإب

ل�ضاعات  اأ�ــضــري  اأخــــرى  اأيــــام  الــ�ــضــداأ ويف  وعــوامــل 

الأ�ضجار«. لتقييم حالة 

لعر�س  املقبلة  الفرتة  يف  رو�ضويل  وي�ضتعد 

الــــذي   Dark Green اجلــــديــــد  فــيــلــمــه 

يـــوثـــق جــــولتــــه داخــــــل غــــابــــات الأمــــــــــازون يف 

التي  باملنطقة  ال�ضتك�ضافية  ورحــالتــه  بــريو 

التقليدية  غــري  والــلــقــاءات  بــاملــفــاجــاآت  تت�ضم 

باأب�ضط  العي�س  عــلــى  وقــدرتــه  احلــيــوانــات  مــع 

الإمكانيات يف الأماكن املوح�ضة.

مواجهات قاتلة

وعـــن اقـــرتابـــه مـــن حــيــوانــات مــفــرت�ــضــة اأثــنــاء 

ــكــاي نــيــوز  الــعــيــ�ــس يف الأمـــــــازون يــذكــر ملــوقــع »�ــض

الأنــاكــونــدا  مــع  لــقــاءات جنونية  »خ�ضت  عــربــيــة«: 

لحظت  يــوم  وذات  للغاية،  �ضر�ضة  اأ�ضبحت  الــتــي 

الــقــارب  اأتــفــقــد  الــظــالم بينما  تــراقــبــنــي يف  عــيــون 

الأمريكي، ق�ضينا بع�س  النمر  اأنه  واكت�ضفت  ليال 

�ضريعا،  غـــادرت  ثــم  بع�ضنا  فح�س  يف  معا  الــوقــت 

تلك املواجهات جتعل احلياة يف الأمازون مثرية«

الأمـــــازون ل يتمكن  واأثـــنـــاء مــكــوثــه يف غــابــات 

رو�ـــــضـــــويل مـــــن ا�ــــضــــتــــخــــدام و�ــــضــــائــــل الـــتـــوا�ـــضـــل 

البتعاد  »اأحـــاول  قائال:  ذلــك  يو�ضح  الجتماعي، 

عنها كما اأنني ل اأملك اإنرتنت اأو و�ضيلة ات�ضال يف 

الغابة وهو اأمر جيد، لكن يف الوقت نف�ضه هي اأداة 

رائعة حلفظ ذكرياتي باملكان وت�ضاعدين من حني 

لآخر يف احلديث عن الق�ضايا البيئية«.

وتـــواجـــه املــنــطــقــة الـــتـــي يــعــيــ�ــس بــهــا رو�ـــضـــويل 

بالأمازون تهديدا ب�ضبب اأعمال التعدين وعمليات 

ــــجــــار  وفـــقـــا حلـــديـــث املــ�ــضــتــكــ�ــضــف  تــقــطــيــع الأ�ــــض

الأمـــريكـــي، لــذلــك اجــتــمــع رفــقــة عـــدد مــن علماء 

لت�ضكيل  الــدولــيــني  واخلــــرباء  املحليني  الطبيعة 

منظمة من �ضاأنها احلفاظ على الغابة من التحول 

اإىل اأر�س قاحلة.

قاطعي  توظيف  »بداأنا يف  رو�ضويل:  وي�ضرت�ضل 

الأ�ـــضـــجـــار وعـــمـــال مــنــاجــم الـــذهـــب والــ�ــضــيــاديــن 

لــيــنــ�ــضــم اإىل فــريــق احلــرا�ــضــة واملــتــخــ�ــضــ�ــضــني يف 

احلفاظ على البيئة ف�ضال عن م�ضاعدة املجتمعات 

�ضبل  على  واحل�ضول  تراثهم  حماية  على  املحلية 

عي�س م�ضتدامة حتمي الغابة بدل من تدمريها«.

وعن مواجهة تف�ضي فريو�س كورونا يف منطقة 

اأكــرث مــن عــام ون�ضف يقول  الأمــــازون على مــدار 

رو�ــضــويل: »الــ�ــضــكــان الأ�ــضــلــيــون هــم اأعــظــم ر�ضيد 

حلــمــايــة الأمــــــــازون لــكــنــنــا فــقــدنــا الــكــثــري منهم 

ونفاد  الطبي  الــدعــم  لقلة  نتيجة  كــورونــا  ب�ضبب 

املحلية  امل�ضت�ضفيات  من  والإمـــدادات  الأوك�ضجني 

ال�ضحايا«. لعالج 

التي  العزلة  »اأي�ضا  البيئي:  الباحث  وي�ضيف 

اإىل  اأدت  الوباء  تف�ضي  ب�ضبب  اجلميع  على  ُفر�ضت 

الغابة  النائية من  املناطق  القانون يف  عدم تطبيق 

اإزالــة  عمليات  �ضاهدنا  ما  و�ضرعان  كاملة  ب�ضورة 

للغابات على نطاق وا�ضع«.

فريو�س  ظــهــور  قبل  الأمــــازون  منطقة  وعــانــت 

 2019 انـــدلع حــرائــق �ضخمة يف عــام  كــورونــا مــن 

تواجه  كبرية  اأزمــة  وهــي  الــعــامل،  اأجلها  مــن  اهتز 

ملوقع  حديثه  خــالل  رو�ــضــويل  ي�ضدد  كما  الــغــابــات 

النريان  ن�ضوب  على  موؤكدا  عربية«،  نيوز  »�ضكاي 

مرة اأخرى يف عام 2020 بطريقة اأ�ضواأ معتربا اإياه 

ناقو�س خطر حتى ينتبه العامل لأهمية املنطقة.

وحدي في األمازون.. عالم أميركي يكشف أسرار »رئة العالم«

االنباط-وكاالت

اتـــخـــذ الــعــلــمــاء خـــطـــوة اأخــــــرى نــحــو حل 

ت�ضمح  قــد  جــديــدة  اأداة  با�ضتخدام  دائــم  لغز 

بـــاإجـــراء مـــقـــارنـــات اأكــــرث دقـــة بـــني احلــمــ�ــس 

النووي  واحلم�س  احلديث  لالإن�ضان  النووي 

املنقر�ضني. لأ�ضالفنا 

فــوفــقــا لـــدرا�ـــضـــة نــ�ــضــرت يــــوم اجلــمــعــة يف 

باملئة   7 ن�ضبة  فاإن  اأدفان�ضز«،  »�ضاين�س  جملة 

فقط من اجلينوم اخلا�س بنا يتقا�ضمها ب�ضر 

اأ�ــضــالف  يت�ضاركها  ول  فــريــد،  ب�ضكل  اآخـــرون 

اآخرون. �ضابقون 

ـــايـــفـــر، عــــــامل الأحـــــيـــــاء  وقـــــــال نـــــاثـــــان �ـــض

احلــا�ــضــوبــيــة بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا واملـــوؤلـــف 

ن�ضبة  »هــــذه  لــلــدرا�ــضــة اجلـــديـــدة:  املــ�ــضــارك 

�ضغرية للغاية. هذا النوع من الكت�ضافات هو 

نحن  باأننا  التفكري  عن  العلماء  ابتعاد  �ضبب 

البدائي  الإن�ضان  عن  متاما  خمتلفون  الب�ضر 

)نياندرتال(«.

النووي  احلم�س  اإىل  الــدرا�ــضــة  وا�ضتندت 

لإن�ضاين  الأحــفــوريــة  البقايا  مــن  امل�ضتخرج 

الـــنـــيـــانـــدرتـــال والــديــنــيــ�ــضــوفــان املــنــقــر�ــضــني 

حــوايل  اإىل  تاريخهما  يعود  واللذين  حاليا، 

األــف عــام م�ضت، وكــذلــك من   50 اأو  األــف   40

279 �ضخ�ضا حديثا من جميع اأنحاء العامل.

الــبــ�ــضــر  اأن  بـــالـــفـــعـــل  الـــعـــلـــمـــاء  ويــــعــــرف 

املــعــا�ــضــريــن يــتــ�ــضــاركــون يف بــعــ�ــس احلــمــ�ــس 

النووي مع اإن�ضان النياندرتال، لكن اأ�ضخا�ضا 

خمــتــلــفــني يــتــ�ــضــاركــون اأجــــــزاء خمــتــلــفــة من 

اجلديد  البحث  اأهــداف  اأحــد  وكــان  اجلينوم. 

هـــو حتـــديـــد اجلــيــنــات احلــ�ــضــريــة لــالإنــ�ــضــان 

احلديث.

ويف الـــ�ـــضـــيـــاق، قــــال جــــون هـــوكـــ�ـــس، عــامل 

الأنــــــرثوبــــــولــــــوجــــــيــــــا الـــــقـــــدميـــــة بـــجـــامـــعـــة 

املتحدة،  بالوليات  مادي�ضون  يف  وي�ضكون�ضن 

م�ضكلة  اإنــهــا  الــدرا�ــضــة،  يف  ي�ضارك  والـــذي مل 

اأداة  الباحثون  »طــور  وقــد  �ضعبة،  اإح�ضائية 

يف  املفقودة  البيانات  العتبار  يف  تاأخذ  قيمة 

القدمي«. اجلينوم 

اأ�ضغر  جزءا  اأن  اأي�ضا  الباحثون  وجد  وقد 

فقط  باملئة   1.5  - بنا  اخلــا�ــس  اجلــيــنــوم  مــن 

الب�ضرية  الــ�ــضــاللت  بــني  نــوعــه  فــريــد مــن   -

املــخــتــلــفــة ومــ�ــضــرتك بــني جــمــيــع الأ�ــضــخــا�ــس 

عــلــى قــيــد احلــيــاة الــيــوم. وقــد حتــمــل �ضظايا 

اأهمية  الأكرث  الدلئل  تلك  النووي  احلم�س 

على ما مييز الب�ضر املعا�ضرين حقا.

ــارد غـــريـــن، عــــامل الأحـــيـــاء  و�ـــضـــرح ريــتــ�ــض

�ضانتا  يف  كــالــيــفــورنــيــا  بــجــامــعــة  احلــا�ــضــوبــيــة 

كروز، وهو موؤلف م�ضارك يف الدرا�ضة، قائال: 

»ميكننا اأن نقول اإن تلك املناطق من اجلينوم 

غــنــيــة لــلــغــايــة بــاجلــيــنــات الـــتـــي لــهــا عــالقــة 

الع�ضبي ووظيفة الدماغ«. بالتطور 

اإنــتــاج  يف  غــريــن  �ــضــاعــد   ،2010 الـــعـــام  ويف 

اإنــ�ــضــان  جــيــنــوم  لــتــ�ــضــلــ�ــضــل  الأوىل  املـــ�ـــضـــودة 

عامل  �ضارك  �ضنوات،  اأربع  وبعد  النياندرتال. 

اأن  اآكي يف كتابة بحث يو�ضح  الوراثة جو�ضوا 

الإن�ضان احلديث يحمل بع�س بقايا احلم�س 

النياندرتال. النووي لإن�ضان 

�ضقل  العلماء  وا�ــضــل  احلـــني،  ذلــك  ومــنــذ 

من  اجلينية  املــواد  وحتليل  ا�ضتخراج  تقنيات 

احلفريات

 دراسة »تفجر مفاجأة« عن عالقة حمضنا النووي
 بأسالفنا المنقرضين

االتجار بالبشر موجود في االردن

خالد فخيدة

احالت وزارة التنمية الجتماعية موؤخرا 3ا�ضخا�س اىل الق�ضاء بتهمة الجتار بالب�ضر.

وهــــوؤلء ال�ــضــخــا�ــس ثــبــت انــهــم يــحــر�ــضــون ابــنــاءهــم وزوجــاتــهــم واطــفــال على 

الت�ضول.

نوعا  باعتبارها  الت�ضول  للق�ضاء على ظاهرة  التنمية الجتماعية  وا�ضرار وزير 

من انواع الجتار بالب�ضر، وا�ضح يف اللجنة التي،مت ت�ضكيلها ملحاربة هذه الآفة من 

جذورها.

يعاقب  جرمية  املنظم  الت�ضول  وتعديالته،  بالب�ضر  الجتــار  منع  قانون  ويعترب 

 5 تقل عن  مالية ل  وبغرامة  �ضنوات،  �ضبع  تقل عن  ملدة ل  املوؤقتة  بالأ�ضغال  عليها 

اآلف دينار ول تزيد على 10 اآلف دينار.

)�ضرو�ضه(،  من  الت�ضول  لجتثاث  جلنة  الجتماعية  التنمية  وزير  �ضكل  ومثلما 

مع  الردنية  العائالت  عــذاب  تنهي  مماثلة  جلنة  بت�ضكيل  العمل  وزيــر  اىل  نتطلع 

الفارات  العامالت  ل�ضتخدام  ال�ضوداء  ال�ضوق  وتوقف  اخلادمات،  ل�ضتقدام  مكاتب 

بــالجتــار  املتعلق  الــعــقــوبــات  قــانــون  لن�ضو�س  خــالفــا  م�ضتخدميهن،  مــنــازل  مــن 

بالب�ضر.

من  والعجز  باملر�س  �ضنها  كبار  اهلل  ابتلى  ممن  اردنية  عائالت  تكابد  ولال�ضف، 

توابع فرار اخلادمات  اللواتي يلجاأن اىل ا�ضخا�س، يوؤمنون لهم العمل ب�ضكل غري 

قانوين باملياومة، والتي ل تقل عن 15 دينارا يوميا.

ما  بقدر  املــواطــن  يحمي  ل  القانون  ان  ا�ضخا�س  جتــارب  خــالل  مــن  واملــالحــظ 

لح�ضار  اعــفــاء  على  احلا�ضل  املــواطــن  يكون  ان  فبعد  ال�ــضــتــخــدام.  مكتب  يحمي 

اياما معدودة  1500 دينار، وخالفه من ر�ضوم، ل مي�ضي  خادمة، دفع ما يزيد عن 

على ا�ضتخدام العاملة، ال ويتفاجاأ بانها هربت اىل جهة غري معلومة، ليبدا بكبد 

خادمة  ا�ضتقدام  عليه  يعر�س  عليه،  تلطف  اإن  الــذي  ال�ضتقدام،  مكتب  مع  جديد 

جديدة، ب�ضعر اقل دون حتمل ادنى م�ضوؤولية عن جرمية الفرار.

تعرف  التي ل  العاملة اجلديدة  اين تختفي هذه  نف�ضها،  الذي تطرح  وال�ضئلة 

من الردن غري منزل م�ضتخدمها، واين احرتفت التنقل يف العا�ضمة عمان وحتى 

املحافظات الخرى، والختفاء ب�ضكل حريف يعقد عملية تتبعها.

واختفاء العامالت اجلدد على الردن بهذه احلرفية يوؤكد ان هناك ا�ضخا�س يف 

الجهزة  مر�ضد  عن  بعيدات  يحعلهن  الذي  واملكان  املــاأوى  لهوؤلء  يوفرون  اخلفاء 

المنية املخت�ضة، التي ل تاألوا جهدا ملكافحة هذه امل�ضكلة.

مل�ضاعدة  كــحــل  اخلـــادمـــات  الــذيــن يجلبون  الردنـــيـــني  مــعــانــاة  نــعــرف حــجــم  ول 

العجزة وكبار ال�ضن وا�ضحاب المرا�س التي حتد من احلركة، كيف يوفرون ر�ضوم 

ال�ضتقدام؟. وهروبهن يعد كارثة اقت�ضادية كربى لهذه الفئة من النا�س، التي ل 

حول ول قوة لها.

مبقدور  الت�ضول،  م�ضكلة  حلل  ا�ض�ضا  الجتماعية  التنمية  وزارة  و�ضعت  ومثلما 

من  الــغــالبــة  ح�ضاب  على  بــاخلــادمــات  الجتـــار  مكافحة  ا�ض�س  و�ــضــع  العمل  وزارة 

املواطنني وحتى املقتدرين من ابناء هذا البلد.

من  عددا  متثل  وطنية  جلنة  �ضكل  املفلح  اأمين  الجتماعية  التنمية  وزير  وكان 

الوزارات واملوؤ�ض�ضات ليجاد حلول واقعية ومرنة لظاهرة الت�ضول . 

اللجنة التي يرتاأ�ضها امني عام وزارة التنمية الجتماعية الدكتوربرق ال�ضمور 

، ت�ضم  يف ع�ضويتها ممثلني عن وزارات الداخلية والدارة املحلية والعدل واملجل�س 

ال�ضرة  ل�ضوؤون  الوطني  واملجل�س  العام  المــن  ومديرية  عمان  وامــانــة  الق�ضائي 

واملركز الوطني حلقوق الن�ضان، حيث تبا�ضراعمالها لدرا�ضة مقرتحات


