
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 انجاز جديد لدكتور القلب
 يوسف زريقات 

الخصاونة للفائزين بجائزة
 الموظف المثالي٠٠ انتم 

مثال للتميز
االنباط-عمان 

رع���ى رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�شر 

اخل�������ش���اون���ة يف امل���رك���ز ال���ث���ق���ايف امل��ل��ك��ي 

�شباح ام�س االثنني احلفل الذي نظمه 

ديوان اخلدمة املدنية لتكرمي الفائزين 

بجائزة املوظف املثايل يف اخلدمة املدنية 

بدورتها الثانية ع�شرة لعام 2020.

واك���د رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�شر 

اخل�������ش���اون���ة خ�����ال ل���ق���ائ���ه ال��ف��ائ��زي��ن 

باجلائزة اأن احلكومة ما�شية يف ا�شاح 

العام واالرتقاء باالأداء  وتطوير القطاع 

امل��وؤ���ش�����ش��ي ومب����ا ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى ت��ق��دمي 

اخل���دم���ة االف�����ش��ل ل��ل��م��واط��ن��ني. وه��ن��اأ 

اأنهم  م��وؤك��دا  امل��ك��رم��ني،  ال����وزراء  رئي�س 

االأداء  لتطوير  والنموذج  للتميز  مثال 

واخل����دم����ة االف�������ش���ل. وخ������ال احل��ف��ل 

التكرميي الذي ح�شره عدد من الوزراء 

واملدراء .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - دالل عمر 

�شجل الطبيب اجلراح يو�شف زريقات 

العملية  اج���رائ���ه  ب��ع��د  ج���دي���داً  اجن������ازاً 

االخ��������رة، وه�����ي ع��م��ل��ي��ة ق���ل���ب م��ف��ت��وح 

العطيات  ف��ل��ي��ح  حم��م��د  ���ش��ايل  للطفلة 

يف  القلب  مركز  يف  �شهراً  الع�شرين  ذات 

املدينة الطبية.

 و���ش��ك��رت ع��ائ��ل��ة امل��ري�����ش��ة ال��دك��ت��ور 

زريقات على اجرائه العملية التي تكللت 

اردن��ا  »اذا  الطفلة  ج��د  وك��ت��ب  بالنجاح، 

يو�شف  الدكتور  ب��اأن  احلقيقة  نقول  ان 

ب��ا���ش��ا ب��اأخ��اق��ه وان�����ش��ان��ي��ت��ه جت����اوز كل 

بني  عليها  املتعارف  واملقايي�س  االع��راف 

الب�شر، وكان اكرب من الرتب وال�شهادات 

واملنا�شب باأخاقه العظيمة والتي يجب 

املنا�شب  تقلد  م��ن  لكل  در���ش��ا  ت��ك��ون  ان 

االن�شان  الن��ه  ال��درج��ات  على  ح�شل  او 

على  ب��وج��وده  االن�شانية  ت�شرفت  ال���ذي 

�شطح االر������س. ���ش��ك��راأ ���ش��ي��دي االن�����ش��ان 

ب�شكينك  ح��ف��ي��دت��ي  ق��ل��ب  ان���ك ج��رح��ت 

الطاهرة النقاذ حياتها ولكنك يا �شيدي 

ال تعلم انك يف املقابل دخلت قلوبنا بدون 

�شكاكني وا�شبحت تعي�س يف وج��دان كل 

واحد من الرتب الن �شايل احلفيدة هي 

جرحنا الذي ال يلتئم اال ب�شفائها ». 

د. زريقات اجرى اي�شا عملية للطفل 

اأع���وام يف  »ه��م��ام ه�شام حممد اأح��م��د« 4 

والذي كان يعاين من ثقب يف القلب بني 

الُبطينني كت�شوه خلقي منذ الوالدة. 

التفا�صيل �ص »5«

الملك يؤكد اعتزازه بجهود 
منتسبي القوات المسلحة

الثالثاء   17  ذو احلجة   1442 هـ  - املوافق   27  متوز  2021 م - العدد  5761    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 14 أسيرا فلسطينيا يواصلون 
»معركة األمعاء الخاوية« وسلطات 

السجون تعاقبهم بالعزل االنفرادي
االنباط-وكاالت

�شجون  يف  فل�شطينيا  اأ���ش��را   14 ي���زال  ال 

االحتال، يوا�شلون معركة اإ�شرابهم املفتوح 

ق��رارات  على  اأج��ل احل�شول  الطعام، من  عن 

باإنهاء اعتقالهم االإداري ونيل حريتهم، حيث 

امل�شربني،  على  تظهر  التعب  ع��ام��ات  ب���داأت 

ف��ي��م��ا ق���ام���ت ���ش��ل��ط��ات االح����ت����ال مب��ع��اق��ب��ة 

بع�شهم بنقلهم اإىل زنازين العزل االنفرادي

واالأ�����ش����رى امل�����ش��رب��ون ع���ن ال��ط��ع��ام، ه��م: 

�شامل زيدات، وحممد اعمر، وجماهد حامد، 

وحممود الف�شفو�س، وكايد الف�شفو�س، وراأفت 

النمورة، وماهر دالي�شة،  الدراوي�س، وجيفارا 

وعاء الدين خالد علي، واأحمد عبد الرحمن 

اأبو �شل، وحممد خالد اأبو �شل، وح�شام تي�شر 

ح�شن  اأحمد  واالأ���ش��ر  العمور،  وف��ادي  ربعي، 

نزال

معركة  يخو�شون  الذين  االأ�شرى  وه��وؤالء 

االأم�����ع�����اء اخل����اوي����ة م����وزع����ون يف م��ع��ت��ق��ات 

وتقدمت   ، النقب، ورمي��ون، وعوفر، وجم��دو 

ه���ي���ئ���ة ������ش�����وؤون االأ������ش�����رى وامل����ح����رري����ن ع��رب 

للعليا  للمحكمة  بالتما�س  القانوين  طاقمها 

االإ�شرائيلية.

التفا�صيل �ص »10«

االنباط-وكاالت

حتى  االأ���ش��ح��ى،  عيد  اإج����ازة  انتهت  اإن  م��ا 

عاد التوتر امليداين بني املقاومة الفل�شطينية 

وقوات االحتال، كما كان متوقعا، وذلك بعد 

�شل�شلة  اإ�شرائيلية  مقاتلة  طائرات  نفذت  اأن 

تخوفات  و�شط  للمقاومة،  مواقع  على  غارات 

ت�شعيد  ح��د  اإىل  لي�شل  ال��ت��وت��ر،  ات�����ش��اع  م��ن 

ع�����ش��ك��ري اآخ����ر، يف ال��وق��ت ال���ذي ك�����ش��ف��ت فيه 

حركة حما�س عن �شبب تعرث تطبيق تفاهمات 

اآليات  با�شتخدام  ول��وح��ت  االأخ���رة،  التهدئة 

خمتلفة لل�شغط على االحتال

االأحد، ق�شفت  �شاعة متاأخرة من ليل  ويف 

اأه��داف  ع��دة  االإ�شرائيلي،  االح��ت��ال  ط��ائ��رات 

موقع  ا�شتهداف  على  ا�شتملت  غ��زة،  قطاع  يف 

قطاع  ج��ن��وب  خانيون�س  حمافظة  ���ش��رق  يقع 

غزة ما اأدى الندالع حريق بداخله، كما قامت 

مدينة  غ��رب  �شمال  زراعية  اأر���س  با�شتهداف 

اإ���ش��اب��ات،  ال��غ��ارات ع��ن وق���وع  غ��زة ومل ت�شفر 

غ��ر اأن��ه��ا اأح��دث��ت اأ���ش��رارا م��ادي��ة يف االأم��اك��ن 

والهلع  اخل��وف  من  حالة  واأث��ارت  امل�شتهدفة، 

بني �شكان املناطق املجاورة

التفا�صيل �ص »9«

 التوتر يعود لغزة بعد إجازة العيد.. إسرائيل تقصف وحماس 
تكشف سبب تعثر التهدئة

 رئيس الوزراء يرعى توقيع اتفاقية إلنشاء مصنع 
غسيل الفوسفات

 المالية: ارتفاع االيرادات المحلية خالل الشهور 
الخمسة االولى من 2٠21

  االنباط-عمان

رع�����ى رئ���ي�������س ال����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ش��ر 

اخل�����ش��اون��ة يف ع��م��ان، ام�����س االث��ن��ني، حفل 

ت���وق���ي���ع ات���ف���اق���ي���ة الإن�������ش���اء م�����ش��ن��ع غ�����ش��ي��ل 

مبحافظة  ال�شيدية  منطقه  يف  الفو�شفات 

م�����ع�����ان، وال�����ت�����ي وق���ع���ت���ه���ا ����ش���رك���ة م��ن��اج��م 

ال��ف��و���ش��ف��ات االأردن�����ي�����ة، وال�����ش��رك��ة امل��ث��ال��ي��ة 

مالية  بكلفة  التحويلية  لل�شناعات  املتطورة 

تقدر بنحو 85 مليون دوالر.

املتوقع  للم�شنع  االإنتاجية  الطاقة  وتبلغ 

�شهرا نحو   23 اإن�����ش��ائ��ه خ��ال  م��ن  االن��ت��ه��اء 

عايل  الفو�شفات  من  �شنوياً  طن  مليون  9ر1 

اجلودة، فيما يوفر 200 فر�شة عمل مبا�شرة 

واألفي فر�شة عمل غر مبا�شرة.

وق����ال رئ��ي�����س ال������وزراء يف ك��ل��م��ت��ه، خ��ال 

مع  تعاملت  احلكومة  اإن  االتفاقية،  توقيع 

ظ����روف ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف ال��ع��ام��ني امل��ا���ش��ي��ني، 

مت��ث��ل��ت ب��ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي اأث�����رت على 

االق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي ب��رم��ت��ه، »وان��ع��ك�����ش��ت على 

بعقد  م���ررن���ا  اأن  ب��ع��د  ال��وط��ن��ي،  اق��ت�����ش��ادن��ا 

تراوح  االقت�شادي  النمو  ن�شبة  كانت  �شعب، 

2 باملئة، وهي ن�شبة  �شمن اأف�شل الفر�شيات 

م��ت��وا���ش��ع��ة م��ق��ارن��ة م���ع ن�����ش��ب ال��ن��م��و ال��ت��ي 

حققها اقت�شادنا قبل ذلك«.

اأن اجل��ائ��ح��ة  اإىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ول��ف��ت 

اأث���������رت ع���ل���ى ح����ي����اة امل����واط����ن����ني ال���ي���وم���ي���ة 

اأمناطها  مبختلف  االقت�شادية  والقطاعات 

االقت�شادية. والعجلة 

التفا�صيل �ص »6«

  االنباط-عمان

القائد  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك  جالة  زار 

االأعلى للقوات امل�شلحة، يرافقه �شمو االأمر 

احل�شني بن عبداهلل الثاين ويل العهد، ام�س 

امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  االث��ن��ني، 

االأردنية – اجلي�س العربي.

هيئة  رئي�س  ج��ال��ت��ه،  ا�شتقبال  يف  وك��ان 

االأرك�������ان امل�����ش��رك��ة ال���ل���واء ال���رك���ن ي��و���ش��ف 

اأح��م��د احل��ن��ي��ط��ي، وع����دد م��ن ك��ب��ار �شباط 

ب��ال��ل��واء  ج��ال��ت��ه  امل�شلحة.واجتمع  ال��ق��وات 

ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي، واط���ل���ع ع��ل��ى ع����دد من 

امل�شلحة  القوات  تهم  التي  والق�شايا  االأمور 

والتدريبية  العملياتية  املجاالت  خمتلف  يف 

وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة. ك��م��ا ال��ت��ق��ى ج��ال��ة ال��ق��ائ��د 

االأع����ل����ى ع������دداً م���ن ك���ب���ار ����ش���ب���اط ال���ق���وات 

���ش��ر  اإي����ج����از ع���ن  اإىل  امل�����ش��ل��ح��ة، وا���ش��ت��م��ع 

القوات  تهم  التي  والربامج  اخلطط  تنفيذ 

امل�شلحة.

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط-عمان

املحلية  االي���رادات  ان  املالية  وزارة  قالت   

���ش��ه��دت حت�����ش��ن��ا م��ل��ح��وظ��ا خ����ال ال�����ش��ه��ور 

اخلم�شة االوىل من هذا العام حيث ارتفعت 

ن�شبته  م���ا  او  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون  9ر848  ب��ن��ح��و 

ال��ع��ام  ال��ف��رة م��ن  ب��امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة بنف�س   38

املا�شي.

ام�������س  ب�����ي�����ان،  ال������������وزارة يف  واو�����ش����ح����ت 

يف  التح�شن  اىل  يعود  االرت��ف��اع  ان  االث��ن��ني، 

ارتفعت  التي  ال�شريبية  االي��رادات  حت�شيل 

دي��ن��ار، واالي�����رادات  9ر540 م��ل��ي��ون  ب��ح��وايل 

 308 ب��ح��وايل  ارتفعت  التي  ال�شريبية  غ��ر 

م��اي��ني دي���ن���ار، م��ق��ارن��ة م���ع ن��ف�����س ال��ف��رة 

ان  اإىل  الذي ي�شر  االأمر  ال�شابق،  العام  من 

التح�شن رغم كل ال�شعوبات يظهر اأن عجلة 

اإيجابي. االقت�شاد الوطني ت�شر باجتاه 

وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ال��ن��ف��ق��ات ال��ع��ام��ة، اأ���ش��ارت 

9ر344 مليون  ارتفاع مبا قيمته  الوزارة اىل 

مع  مقارنة  باملئة  1ر10  ن�شبته  م��ا  اأو  دي��ن��ار 

قيام  نتيجة  ال�شابق،  العام  من  الفرة  نف�س 

واحلوافز  العاوات  �شرف  باإعادة  احلكومة 

امل�شلحة  وال���ق���وات  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع  مل��وظ��ف��ي 

ارتفعت  حيث  ال��راأ���ش��م��ايل،  االن��ف��اق  وزي����ادة 

مقارنة  باملئة  8ر6  بن�شبة  اجل��اري��ة  النفقات 

امل��ا���ش��ي، وارت��ف��اع  ال��ع��ام  ال��ف��رة م��ن  بنف�س 

باملئة  8ر77  بن�شبة  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة  ال��ن��ف��ق��ات 

مقارنة بنف�س الفرة من العام املا�شي.

التفا�صيل �ص »7«

 االنباط-عمان

االأردنية  ال�شداقة  جمعية  رئي�س  اأكد 

خلدون  النائب  الربملانية،  االأوروبية   –
على  الها�شمية  ال��و���ش��اي��ة  اأه��م��ي��ة  ح��ي��ن��ا، 

امل���ق���د����ش���ات االإ����ش���ام���ي���ة وامل�����ش��ي��ح��ي��ة يف 

ال��ق��د���س ال�����ش��ري��ف، وال����دور ال��ه��ام ال��ذي 

يقوده االأردن يف املنطقة.

وق�����ال، خ����ال ل���ق���اء اجل��م��ع��ي��ة، ام�����س 

االث����ن����ني، ال�������ش���ف���رة االأوك����ران����ي����ة ل���دى 

امل��م��ل��ك��ة ���ش��رب��ات��ي��وك م���رو����ش���اف���ا، اإن 

الزخم  اأع��اد  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة 

للق�شية الفل�شطينية يف املحافل الدولية 

ق�شيته  يعتربها  االأردن  وان  واالإقليمية، 

يف  ج����ه����ًدا  ي����األ����و  وال  االأوىل،  امل���رك���زي���ة 

لل�شعب  وال�شامل  العادل  ال�شام  حتقيق 

الفل�شطيني.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ال��ل��واء الركن  العام  اأك��د مدير االأم��ن    

العمل  موا�شلة  �شرورة  احلوامتة،  ح�شني 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة يف ت��ط��وي��ر 

اخل��دم��ة االأم��ن��ي��ة ب��ق��ال��ب اإن�����ش��اين ي��راع��ي 

والت�شريعات. القوانني 

ون��ق��ل احل����وامت����ة، خ����ال ل��ق��ائ��ه ام�����س 

االث����ن����ني ع������ددا م����ن ال����ق����ادة وامل���������دراء يف 

امل��دي��ري��ة، حت��ي��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ال��ث��اين، 

خمتلف  يف  ال��ع��ام  االأم����ن  منت�شبي  ل��ك��اف��ة 

الت�شكيات.

التفا�صيل �ص »4«

ال�صلط االنباط- 

ع���ر����س م��ت��ح��ف ال���دب���اب���ات امل��ل��ك��ي، ام�����س 

االث��ن��ني يف ���ش��اح��ة ب��ل��دي��ة ال�����ش��ل��ط ال��ك��ربى، 

����ش���ورا ن�����ادرة حت��اك��ي ق�����ش��ة ت��ط��ور ال��ق��وات 

وذل��ك  ال��ع��رب��ي،  االأردن��ي��ة-اجل��ي�����س  امل�شلحة 

���ش��م��ن اح���ت���ف���االت امل��ت��ح��ف مب��ئ��وي��ة ال��دول��ة 

االأردنية.

وج����رى، خ���ال حم��ط��ة امل��ت��ح��ف ال��راب��ع��ة 

�شعبي،  اإقبال  وو�شط  اململكة  حمافظات  بني 

وال���ذي   « ع���ام  م��ائ��ة  ن��ف��ق »جي�شنا يف  ع��ر���س 

ي�����ش��رد ل��ل��زائ��ر وال��ع��امل ق�شة ت��ط��ور ال��ق��وات 

مئة  العربي خال  االأردنية اجلي�س  امل�شلحة 

عام .

وي�شم النفق �شورا نادرة ولوحات تعر�س 

الأول م��رة ت��ربز اأه���م م��راح��ل ت��ط��ور ال��ق��وات 

ب�شكل عام. امل�شلحة 

التفا�صيل �ص »3«

 األردنية – األوروبية البرلمانية: الملك 
ُيعيد الزخم للقضية الفلسطينية

الحواتمة: مواصلة العمل 
لتطوير الخدمة األمنية بقالب 

إنساني يراعي القوانين

 القوات المسلحة تروي قصة تطورها 
خالل 1٠٠ عام



املحلي
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جلنة حتديث املنظومة ال�شيا�شيه جلنة ملكية جاءت باإرادة �شامية لهدف ها�شمي وطني نبيل 

امل�شرية  وحوكمة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  يف  الوطني  دوره��م  وحتفيز  الأردن��ي��ن  �شاأن  رفعة  يف  يتمثل 

والتقدم  وامل�شاواة  اأمن��وذج يف احلرية  بناء وطن  القادمة يف  الأجيال  تطلعات  الوطنية مبا يخدم 

والعطاء، واإذا كانت اللجنة امللكية قد �شرعت يف عملها بحيوية وثقة وحر�ص فاإن الواجب الوطني 

ومعايري نبل الأردنين تقت�شي اأن ننتظر خمرجات اللجنة ملحاكمتها من خالل وعي الراأي العام، 

وحوكمتها من قبل املوؤ�ش�شات الد�شتورية واملتمثلة يف جمل�ص الأمة ب�شقيه الأعيان والنواب وجاللة 

امللك ب�شفته ال�شريك الد�شتوري ملجل�ص الأمة وحامي الد�شتور الأمن.

اأع�شاء جلنة حتديث املنظومة ال�شيا�شية ككل الأردنين لي�شوا منزهن من اخلطاأ واخلطيئة 

ويخ�شعون كغريهم من املواطنن اىل قواعد امل�شاءلة ال�شعبية والقانونية، ولكن ل يجوز حتميل 

هذا امل�شروع الوطني الكبري تبعات خطاأ هنا اأو ممار�شة خاطئة هناك، وال�شبب يكمن اأنه اإذا اأخذنا 

مبعطيات هذا املنطق امل�شوه فاإننا حتكم على عمل كل املوؤ�ش�شات الد�شتورية والعامة بالف�شل الذريع 

ودون اأن نتقدم خطوة واحدة لالأمام، ونلغي بق�شد اأو يدون ق�شد دواعي البناء الوطني ونغرق يف 

دوامة العدمية والفراغ.

وطنياً ل يجوز مغادرة كاأ�ص الأمل الوطني املمتلئ تقريباً يف هذا اجلهد اإىل م�شاحات الت�شكيك 

وفراغات الوقيعة والياأ�ص الطاغين - لالأ�شف - على امل�شهد العام هذه اليام؛ �شيما اإذا اأدركنا اأن 

معايري الإخال�ص هي قيمة ل يحتكرها اأحٍد وترتبط اإىل حٍد كبري بنقاء ال�شرية ونبل امل�شرية. 

ومبا اأن عمل اللجنة هو عمل وطني تطوعي ومل تتبدَّ بعد خمرجاتها ال�شيا�شية واأفكارها النهائية؛ 

امل�شاعر  العام و�شرورة مغادرة  امل��زاج  �شمات  ت�شود يف  باأن  الواجبة  والثناء هي  ال�شكر.  اأدبيات  فاإن 

النطباعية ولو اإىل حن.

يف ظني الذي يقرتب من اجلزم فاإن ثمة مقرتحات ناجزة يف م�شروعي قانون الأحزاب وقانون 

النتخاب؛ ففي الأول �شن�شهد لأول مرة فر�شة حقيقية لقيام اأحزاب �شيا�شية براجمية فاعلة تغادر 

مربعات املراهقة ال�شيا�شية ومنعطفات الغدر الكتلوي، وي�شحي العمل احلزبي جزءا ًل يتجزاأ من 

للع�شرية،  الوطنية  املكانة  ذلك من  ينال  اأن  دون  الوطني  امل�شهد  ال�شائدة يف  الجتماعية  الثقافة 

ودون حرمان لالأقليات الدميغرافية من دورها املهم يف الف�شيف�شاء الوطنية التي �شّكلت مع عموم 

الأردنين اأيقونة الوفاء وال�شلم الأهلي منذ تاأ�شي�ص الدولة وحتى يومنا هذا.

ويف اإطار م�شروع قانون النتخاب �شن�شهد انعكا�شاً فعلياً لالآمال املعقودة على قانون الأحزاب يف 

�شياغة واقع انتخابي براجمي يعك�ص التمثيل املن�شف لعوامل اجلغرافيا والدميغرافيا والتنمية 

ووا�شح  را�شخ  ب�شكل  تعّب  التي  البملانية  احلكومات  اإىل  التدريجي  الدميقراطي  امل�شار  ويو�شل 

عن اإرادة الأردنين، وتاأخذ بعن العتبار خماوفهم الوطنية امل�شروعة يف �شيانة الهوية الوطنية 

وت�شحيات البناة الأوائل واملطامع الإقليمية التي ل تقف عند حد.

اأما فيما يتعلق بالتعديالت الد�شتورية فاإن النطق ال�شامي كان وا�شحاً يف ح�شر تلك املقرتحات 

يف امل�شائل املتعلقة بالعمل النيابي كمنظومة متكاملة لإجناح فكرة تعزيز دور الأحزاب الباجمية 

للو�شول اإىل احلكومات البملانية التي جت�شدت بروؤى ملكية �شامية يف الأوراق امللكية النقا�شية. 

املحلي مبا  واحلكم  الالمركزية  تعزيز  ت�شهم يف  اأن  تو�شيات ميكن  �شتقدم  اللجنة  اأن  ثقة  وكلي 

يوائم مقومات الدولة وحجمها اجلغرايف والدميغرايف، ومتكن دور املراأة وال�شباب ومبا ل يخل 

بثوابت املجتمع وتقاليده الرا�شخة ومقومات الر�شد ال�شيا�شي.

اأجد لزاماً على القوى احلية الفاعلة اإ�شناد عمل اللجنة خدمة للوطن والتحديث والإ�شالح ، 

وتقدمي مقرتحات ت�شهم يف جتويد خمرجاتها، �شيما اإذا ما اأدركنا اأن اللجنة ت�شابق الزمن لتقدمي 

و�شفة وطنية �شادقة ت�شكل خارطة طريق مقرتحة لتحديث منظومة العمل ال�شيا�شي يف املرحلة 

القادمة، ودولة رئي�ص اللجنة يتميز بان�شباط وفهم وطني عاٍل لأولويات املرحلة القادمة ي�شاركه 

اأن ل نقف عند حماكمات �شخ�شية  اأع�شاء اللجنة؛ الأم��ر الذي ي�شتدعي  يف ذلك عدد كبري من 

موؤقتة ونن�شى اأو نتنا�شى الهدف الأ�شمى وهو الولوج اإىل اأفق العمل البملاين احلر.

وحفظ اهلل الوطن وقائد الوطن و�شعبنا الويف من كل �شوء.

د. طالل طلب الشرفات

 لجنة التحديث: محاكمة 
األشخاص أم اإلنجاز .. ؟

�شلط عد�شة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

الثالثاء  27 / 7 / 2021 

 الملك يؤكد اعتزازه بجهود منتسبي القوات المسلحة

 رعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

الحكومة ماضية في اصالح وتطوير القطاع العام
الخصاونة : انتم مثال للتميز والنموذج لتطوير األداء والخدمة االفضل

 الملك يطمئن هاتفيا على صحة 
أمير دولة الكويت

 إرادة ملكية بدعوة مجلس األمة إلى االجتماع 
في دورة استثنائية األحد المقبل

 مندوبا عن الملك مدير المخابرات العامة يقلد ميدالية 
مئوية الدولة األولى لكوكبة من ضباط الدائرة

االنباط- عمان

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

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، يرافقه 

���ش��م��و الأم�������ري احل�������ش���ن ب����ن ع���ب���داهلل 

ال���ع���ه���د، ام�������ص الث���ن���ن،  ال���ث���اين ويل 

ال����ق����ي����ادة ال���ع���ام���ة ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة 

الأردنية – اجلي�ص العربي.

ا���ش��ت��ق��ب��ال ج��الل��ت��ه، رئي�ص  وك���ان يف 

الركن  ال��ل��واء  امل�شرتكة  الأرك���ان  هيئة 

يو�شف اأحمد احلنيطي، وعدد من كبار 

امل�شلحة. القوات  �شباط 

واج���ت���م���ع ج��الل��ت��ه ب���ال���ل���واء ال��رك��ن 

احلنيطي، واطلع على عدد من الأمور 

امل�شلحة  ال��ق��وات  تهم  ال��ت��ي  والق�شايا 

ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة  امل������ج������الت  يف خم���ت���ل���ف 

واللوج�شتية. والتدريبية 

ك��م��ا ال��ت��ق��ى ج��الل��ة ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى 

عدداً من كبار �شباط القوات امل�شلحة، 

تنفيذ  ���ش��ري  ع��ن  اإي���ج���از  اإىل  وا���ش��ت��م��ع 

اخل��ط��ط وال��بام��ج ال��ت��ي تهم ال��ق��وات 

امل�����ش��ل��ح��ة ع���ل���ى خم��ت��ل��ف امل�����ش��ت��وي��ات، 

العامة  القيادة  ت�شعى  التي  والأه��داف 

ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ان����ط����الق����اً م����ن م���واك���ب���ة 

احل����داث����ة وال���ت���ج���دي���د ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د 

الع�شكري.

الكبري  ارتياحه  امللك  واأبدى جاللة 

ووح���دات  ت�شكيالت  ج��اه��زي��ة  مل�شتوى 

ال����ق����وات امل�������ش���ل���ح���ة، م����وؤك����دا ج��الل��ت��ه 

يبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  اعتزازه 

وبامل�شتوى  امل�شلحة،  ال��ق��وات  منت�شبو 

امل��ت��م��ي��ز ال�����ذي و���ش��ل��ت اإل���ي���ه اإع�������داداً 

وتدريباً. وت�شليحاً 

االنباط- عمان

الدكتور ب�شر اخل�شاونة  ال��وزراء  رعى رئي�ص 

يف امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف امل��ل��ك��ي ���ش��ب��اح ام�����ص الث��ن��ن 

احلفل الذي نظمه ديوان اخلدمة املدنية لتكرمي 

ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة امل��وظ��ف امل��ث��ايل يف اخل��دم��ة 

املدنية بدورتها الثانية ع�شرة لعام 2020.

واكد رئي�ص ال��وزراء الدكتور ب�شر اخل�شاونة 

احلكومة  اأن  ب��اجل��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن  لقائه  خ���الل 

ما�شية يف ا�شالح وتطوير القطاع العام والرتقاء 

ب�������الأداء امل��وؤ���ش�����ش��ي ومب����ا ي��ن��ع��ك�����ص ع��ل��ى ت��ق��دمي 

اخلدمة الف�شل للمواطنن. وهناأ رئي�ص الوزراء 

والنموذج  للتميز  مثال  اأن��ه��م  م��وؤك��دا  امل��ك��رم��ن، 

لتطوير الأداء واخلدمة الف�شل. وخالل احلفل 

التكرميي الذي ح�شره عدد من الوزراء واملدراء 

والأم��ن��اء العامن يف الأج��ه��زة احلكومية، جرى 

الثانية  املثايل يف دورت��ه��ا  املوظف  اط��الق جائزة 

ع�شرة لعام 2021.

وق����ال رئ��ي�����ص دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة �شامح 

النا�شر خالل الكلمة الفتتاحية اإن الديوان يكرم 

كوكبة جديدة من موظفي جهاز اخلدمة املدنية، 

ممن �شعوا بحر�شهم وح�شن انتمائهم وولئهم 

جهود  ب���ذل  اإىل  ومليكهم  ووط��ن��ه��م  لأج��ه��زت��ه��م 

اليومية،  اأعمالهم  تنفيذ  يف  ومميزة  ا�شتثنائية 

فا�شتحقوا بجدارة الفوز بجائزة املوظف املثايل يف 

اخلدمة املدنية بدورتها الثانية ع�شرة، بناء على 

قرار جلنة اختيار املوظف املثايل، واحل�شول على 

خم�ص زي��ادات �شنوية، اأي درج��ة كاملة يف ال�شلم 

الوظيفي بقرار من جمل�ص الوزراء وتن�شيب من 

ال��ذي ي�شرع من  جمل�ص اخلدمة املدنية، الم��ر 

تقدمهم وتطورهم املهني والوظيفي.

ال���دي���وان منذ اط��الق  النا�شر ح��ر���ص  واأك����د 

ايجاد  على   2007 ع��ام  الأوىل  دورتها  اجلائزة يف 

العاملن  املوظفن  بن  ايجابية  تناف�شية  بيئة 

يف اخلدمة املدنية تنفيذا للروؤى امللكية ال�شامية 

يف  احل��ك��وم��ي  للجهاز  ال��ع��ام  الأداء  �شوية  ب��رف��ع 

ت��ق��دمي اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة ل��ل��م��واط��ن��ن ب��اأع��ل��ى 

درجات الكفاءة والتميز.

وا���ش��اف اأن ه��ذه اجل��ائ��زة ه��ي اإح���دى برامج 

حتفيز كفاءة الأداء يف اأجهزة اخلدمة املدنية التي 

والأخالقية  ال�شلوكية  اأب��ع��اده  بكل  التميز  تعزز 

واملهنية، وتوظف املوارد املتاحة مبا يحقق جودة 

اخل���دم���ة وت���وف���ري ال���وق���ت واجل���ه���د وامل�����ال على 

امل��واط��ن ال���ذي ي��ع��د ال��غ��اي��ة الأ���ش��ا���ص يف تقدمي 

احلكومية،  باأجهزتنا  املناطة  العامة  اخل��دم��ات 

و�شول اإىل جهاز حكومي اإداري كفوؤ وق��ادر على 

وخطتها  للحكومة  ال��ع��ام��ة  ال�شيا�شة  ت��رج��م��ة 

وذلك  املطلوبة،  بالفاعلية  التنفيذية  وبراجمها 

متا�شيا مع التوجيهات امللكية ال�شامية امل�شتمرة 

يوفر  ما  الإداري،  الإ���ش��الح  باأهمية  للحكومات 

ال�شالح  ا�شتثنائيا جلهود  �شيا�شيا  دعما وزخما 

والتطوير الإداري.

يتناول  اإ�شالحي  جهد  اأي  اأن  النا�شر  وب��ن 

الإج����راءات  اأو  الإداري����ة  اأو  التنظيمية  اجل��وان��ب 

اأكله،  يوؤتي  لن  وغريها  الأدوات  اأو  الأ�شاليب  اأو 

م���ا مل ي��ت��ع��ام��ل م���ع ع��ن�����ش��ر ع��م��ل��ي��ه الإ����ش���الح 

وه��و  وحم���وره���ا،  ال��رئ��ي�����ص  الإداري  وال��ت��ط��وي��ر 

الإداري  الإ����ش���الح  ان  واك���د  ال��ب�����ش��ري.  العن�شر 

الفعال يتطلب العناية والهتمام والرتقاء باملورد 

الب�شري وتطوير قدراته، الأم��ر الذي ي�شتدعي 

ب��ال�����ش��رورة ا���ش��ت��م��راري��ة دع���م ومت��ك��ن وت��ع��زي��ز 

املركزية  لالأجهزة  والب�شرية  املوؤ�ش�شية  القدرات 

الب�شرية  امل��وارد  وتنمية  واإدارة  بتخطيط  املعنية 

اخلدمة  ب��دي��وان  واملتمثلة  احلكومي  اجل��ه��از  يف 

املدنية ومعهد الإدارة العامة، واإدارة تطوير الأداء 

املوؤ�ش�شي وال�شيا�شات يف رئا�شة الوزراء.

وعن املر�شحن للمناف�شة على جائزة املوظف 

اإن  النا�شر  قال  الثانية ع�شرة،  دورتها  املثايل يف 

241 مر�شحاً  بلغ  ال���دورة  املر�شحن لهذه  اأع���داد 

وموؤ�ش�شة  ودائ����رة  وزارة   78 ميثلون  ومر�شحة 

وموؤ�ش�شة حكومية  دائ��رة   96 ا�شل  حكومية من 

م�شاركة  وبن�شبة  امل��دن��ي��ة،  اخل��دم��ة  جهاز  ت�شكل 

بلغت 81.25 باملئة من اجمايل الدوائر واملوؤ�ش�شات 

احلكومية، وهي ن�شبة تعتب العلى عب دورات 

اجلائزة ال�شابقة.

ول��ف��ت اإىل ان م��ن امل��الح��ظ��ات الي��ج��اب��ي��ة ان 

ح��وايل ثلث املتناف�شن كانوا من موظفي فروع 

الجهزة احلكومية يف املحافظات، وهو امر مهم، 

بالتوجه  ال�شامية  امللكية  للتوجيهات  وي�شتجيب 

املوؤ�ش�شية  ال���ق���درات  ال��الم��رك��زي��ة وت��ع��زي��ز  ن��ح��و 

لالأجهزة احلكومية يف املحافظات واللوية.

على  ال�����وزراء  لرئي�ص  ال�شكر  النا�شر  وق���دم 

دعمه ودوره يف تعزيز منظومة التميز ورفع �شوية 

الأداء يف اجلهاز احلكومي، ومن �شمنها تكرمي 

املثايل، وكذلك رئي�ص  الفائزين بجائزة املوظف 

واع�شاء  امل��ث��ايل  امل��وظ��ف  اختيار  واع�����ش��اء جلنة 

امانة �شر اجلائزة ومندوبي و�شائل الإعالم على 

جهودهم يف دعم مفاهيم واهداف اجلائزة.

املوظف  اخ��ت��ي��ار  رئي�ص جلنة  اك��د  م��ن جهته 

املثايل الدكتور اأحمد الهنداوي يف كلمته اأن هذه 

اجلائزة ا�شتحدثت ان�شجاماً مع التوجيهات امللكية 

ال�شامية املتوا�شلة للحكومات املتعاقبة بتطوير 

الأداء احلكومي وال�شعي لتميز هذا الأداء، مبينا 

اأن تطوير الأداء احلكومي هو الأ�شا�ص يف حتقيق 

التنمية القت�شادية والجتماعية امل�شتدامة.

اأن ه��ذه اجل��ائ��زة تهدف اإىل جتذير  واأ���ش��اف 

ثقافة التميز يف الأداء لدى املوظف احلكومي من 

خالل حتفيزه �شمن الفئات وامل�شتويات الوظيفية 

املختلفة على تبنى حزمة من املفاهيم الإداري��ة 

والإب��داع  ال�شرتاتيجي  التفكري  مثل  احلديثة؛ 

وت�شخي�ص  والتنبوؤ  الذاتية  والتنمية  والبتكار 

امل�شكالت وحلها وخدمة اجلمهور خدمة متميزة 

وت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر امل���روؤو����ش���ن وامل��ح��اف��ظ��ة على 

الإيجابية،  والتوجهات  والطاقة  العامة  امل���وارد 

والتايل حتفيز املناف�شة الإيجابية بن املوظفن 

ما يوؤدي اإىل الرتقاء باأدائهم وحتقيق ر�شا كافة 

الفئات املتعاملة معهم من املواطنن واملوؤ�ش�شات 

القت�شادية واملجتمع ب�شكل عام.

امل��ث��ايل، بن  وع��ن عمل جلنة اختيار املوظف 

ا�شحاب  هم  ال������12  اللجنة  اع�شاء  اأن  الهنداوي 

خ�����بة وك�����ف�����اءة ط���وي���ل���ة يف ال���ع���م���ل احل��ك��وم��ي 

والقيادي، حيث قامت اللجنة بتقييم 233 طلب 

تو�شح  تعقيبية  تقارير  واأع���داد  للجائزة  تر�شح 

ابرز نقاط القوة وجمالت التح�شن ولأن عملية 

التقييم متت وفقا لأف�شل املمار�شات العاملية، واأن 

عدد الفائزين باجلائزة هو 23 مر�شحا موزعن 

 – القيادية  )الفئة  اخلم�شة  اجلائزة  فئات  على 

الفئة ال�شرافية – الفئة التخ�ش�شية – والفئة 

امل�شاندة – وفئة البداع والبتكار(.

ان��ه مت حجب اجل��ائ��زة يف دورتها  اإىل  واأ���ش��ار 

الثانية ع�شرة عن 3 فئات )الإ�شرافية عن الفئة 

الثانية  الفئة  والبتكار عن  الب��داع  وفئة  ثانية، 

والثالثة(.

واك����د ال��ه��ن��داوي اه��م��ي��ة اأن ي��ق��وم ال��ف��ائ��زون 

ب���اجل���ائ���زة ب���دع���م ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز يف دوائ���ره���م 

امل�شاركة  خ��الل  من  ال��ذات  بتطوير  وال�شتمرار 

الوطني  امل�شتوى  على  الأخ���رى  التميز  بجوائز 

والدويل، مقدماً ال�شكر للم�شوؤولن يف املوؤ�ش�شات 

احلكومية على جهودهم يف تطوير الأداء املوؤ�ش�شي 

يف موؤ�ش�شاتهم ودعم املوظفن املتميزين.

ونيابة عن الفائزين، األقى الفائز باملركز الأول 

الوىل  الفئة  عن  والبتكار-  الإب���داع  فئة  �شمن 

احمد علي الدرابكة من رئا�شة الوزراء كلمة قال 

فيها اإن احلكومة قد خطت خطوات متقدمة يف 

الإدارة  ميدان  يف  وال��ري��ادة  والتطوير  التحديث 

العامة من خالل اإيفاد املوظفن وبناء قدراتهم، 

الإدارة  م�شتجدات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  وم�شاعدتهم 

العامة والعمل املوؤ�ش�شي.

اإىل  ال��ف��ائ��زي��ن  �شعي جميع  ال��دراب��ك��ة  واأك����د 

يف  الطموح  وحتقيق  املثايل  املوظف  �شورة  ر�شم 

الروؤية  لبلوغ  �شعياً  واهتمام احلكومة،  دعم  ظل 

امللكية ال�شامية يف التحديث والتطوير والإ�شالح 

لالإ�شالح  رئي�شية  مقدمة  يعد  وال���ذي  الإداري 

امللك عبداهلل  ال�شامل، يف ظل جاللة  مبفهومه 

الثاين.

وف���از ب��اجل��ائ��زة م��ن ال��ف��ئ��ة ال��ق��ي��ادي��ة/ الفئة 

دائ���رة  م��ن  ال��زع��ب��ي  ���ش��امل  زي���د �شبحي  الأوىل، 

عليان  املهدي  عبد  احمد  احلكومية،  امل�شرتيات 

العرمان من دائرة اجلمارك الأردنية.

الفئة  الإ�شرافية/  الفئة  من  باجلائزة  وف��از 

الأوىل : عمر حممود حممد الكرا�شنة من هيئة 

الوراق املالية، ليندا اليا�ص ر�شيد حداد من وزارة 

من  امل��ج��ايل  �شليم  املجيد  عبد  حممد  ال�شحة، 

�شلطة منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة، معن 

عبد الرحيم عمر احمد من املوؤ�ش�شة ال�شتهالكية 

املدنية.

كما فاز من الفئة التخ�ش�شية/ الفئة الأوىل 

حممد ب�شري احمد القادري من دائرة اجلمارك 

الأردنية، مي�شاء عبد الكرمي ها�شم ابو نوار من 

زي��اد  م��ه��ا  ال�����دويل،  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة 

يو�شف املع�شر من هيئة تنظيم قطاع الت�شالت، 

ا�شماء خليل ابراهيم حمي�ص من وزارة الرتبية 

والتعليم، ن��وال ب�شري حممد يحيى من جمل�ص 

التل من  يو�شف  ال��ن��واب، جم��دي حممد �شالح 

وك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن���ي���ة )ب����رتا(، م��اج��د حممد 

لل�شمان  ال��ع��ام��ة  املوؤ�ش�شة  م��ن  م�شلم  اهلل  عبد 

املركز  من  م�شلم  حممد  وليد  اي��اد  الجتماعي، 

الوطني للبحوث الزراعيه.

الثانية  الفئة  التخ�ش�شية/  الفئة  م��ن  وف��از 

ان�ص عنان م�شطفى م�شطفى من دائرة اجلمارك 

الأردنية ، اماين ر�شيد عبد املعطي حمدان املا�شي 

من وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.

وف�����از م���ن ال��ف��ئ��ة امل�������ش���ان���دة/ ال��ف��ئ��ة ال��ث��ال��ث��ة 

حممد روي�شان عودة م�شاقبة من وزارة العدل، 

�شميحه �شليمان عبد الرحيم العربيات من املركز 

الوطني للبحوث الزراعية، حممود عبداللطيف 

املهني،  التدريب  موؤ�ش�شة  من  الغرابلي  حممود 

فادية حممد يحيى جراجرة من وزارة ال�شناعة 

وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن، حم��م��د ط��ه ع��ب��د اجلليل 

العقيل من وزارة الثقافة.

وفاز من فئة البداع والبتكار/ الفئة الأوىل: 

اح��م��د ع��ل��ي اح��م��د دراب���ك���ة م��ن رئ��ا���ش��ة ال�����وزراء، 

حما�شن علي فالح ابو تايه من وزارة ال�شباب.

من  وثائقياً  فيلما  احلفل  ف��ق��رات  وت�شمنت 

انتاج موؤ�ش�شة الذاعة والتلفزيون وديوان اخلدمة 

املدنية حول جوانب تطور جائزة املوظف املثايل 

و�شوًل  وتطلعاتها  واهدافها  املدنية  اخلدمة  يف 

لدورتها الثانية ع�شرة.

ويف خ���ت���ام احل����ف����ل، ج�����رى ت�����ش��ل��ي��م ال������دروع 

وال�شهادات للفائزين واأع�شاء جلنة الختيار من 

قبل راعي احلفل.

االنباط- عمان

 اأج����رى ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

ام�����ص الث��ن��ن، ات�����ش��اًل ه��ات��ف��ي��اً، م��ع اأخيه 

�شمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�شباح، 

اأمري دولة الكويت ال�شقيقة.

واأط�����م�����ان ج����الل����ة امل����ل����ك ع���ل���ى ���ش��ح��ة 

العافية،  ال�شحة  موفور  له  متمنيا  �شموه، 

ال��ت��ق��دم  ال��ع��زي��ز دوام  و���ش��ع��ب��ه��ا  ول��ل��ك��وي��ت 

العالقات  عمق  جاللته  موؤكدا  والزده��ار، 

ال�شقيقن،  البلدين  تربط  التي  الأخ��وي��ة 

املجالت  يف  التعاون  تعزيز  على  واحلر�ص 

كافة.

ت�شهدها  التي  الأزمات  الت�شال  وتناول 

ال��ت��و���ش��ل اإىل ح��ل��ول  امل��ن��ط��ق��ة، وم�����ش��اع��ي 

���ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��ه��ا، ح��ي��ث ج���رى ال��ت��اأك��ي��د على 

خمتلف  حيال  والت�شاور  التن�شيق  موا�شلة 

الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

االنباط- عمان

ال�شامية بدعوة جمل�ص  امللكية  الإرادة  �شدرت 

اعتبارا  ا�شتثنائية،  دورة  يف  الج��ت��م��اع  اإىل  الأم���ة 

من يوم الأح��د الواقع يف الأول من �شهر اآب �شنة 

2021 ميالدية، من اأجل اإقرار م�شروعات القوانن 

التالية:

1- م�شروع قانون ملحق بقانون املوازنة العامة 

لل�شنة املالية 2021.

2- م�����ش��روع ق��ان��ون م��ع��دل ل��ق��ان��ون امل��خ��درات 

واملوؤثرات العقلية ل�شنة 2021.

امل��ج��اورة  الأرا���ش��ي  ق��ان��ون تطوير  3- م�شروع 

ملوقع املغط�ص ل�شنة 2021.

4- م�شروع قانون معدل لقانون ال�شركات ل�شنة 

.2021

5- م�شروع قانون البلديات والالمركزية ل�شنة 

.2021

6- م�شروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة 

القت�شادية اخلا�شة ل�شنة 2021.

7- م�����ش��روع ق���ان���ون م��ك��اف��ح��ة غ�����ش��ل الأم�����وال 

ومتويل الإرهاب ل�شنة 2020.

8- م�����ش��روع ق���ان���ون م��ع��دل ل��ق��ان��ون ال��ن��زاه��ة 

ومكافحة الف�شاد ل�شنة 2020.

ل�شنة  العمل  لقانون  قانون معدل  9- م�شروع 

.2020

10- م�شروع قانون اأمانة عمان ل�شنة 2020.

11- م�شروع قانون معدل لقانون الك�شب غري 

امل�شروع ل�شنة 2020.

االنباط- عمان

عبداهلل  امللك  جاللة  عن  مندوبا   

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

العامة  املخابرات  قلد مدير  امل�شلحة، 

الثنن،  ام�ص  ح�شني،  اأح��م��د  ال��ل��واء 

الأوىل  ال�����دول�����ة  م���ئ���وي���ة  م���ي���دال���ي���ة 

املخابرات  دائ��رة  �شباط  م��ن  لكوكبة 

العامة.

وك�����ان ج���الل���ت���ه ق����د اأن����ع����م ب��و���ش��ام 

العامة  امل��خ��اب��رات  دائ��رة  على  املئوية 

امل��م��ل��ك��ة مبئوية  اح��ت��ف��الت  غ��م��رة  يف 

ل���دوره���ا يف حماية  ت��ك��رمي��ا  ال���دول���ة، 

اأمن الوطن ورفعته.

جاللة  حتيات  ح�شني  اللواء  ونقل 

واع��ت��زازه  للمكرمن  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

الدائرة. مبنت�شبي 

وه����ن����اأ ال�����ل�����واء ح�����ش��ن��ي امل���ك���رم���ن 

وج��م��ي��ع م��ن��ت�����ش��ب��ي امل���خ���اب���رات، ب��ه��ذا 

الت�شحيات  م�شتذكرا  امللكي،  التكرمي 

التي بذلها اأبناء الدائرة من عاملن، 

وم����ت����ق����اع����دي����ن، و������ش�����ه�����داء ق����دم����وا 

اأرواحهم فداء للوطن عب م�شريته.

دائ�������رة  ال����ف����ع����ال����ي����ة يف  واأق�����ي�����م�����ت 

م�شاعدي  بح�شور  العامة  املخابرات 

املدير وعدد من كبار ال�شباط.
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ال��ذي يتناول جرعة زائ��دة من  الت�ضمم الدوائي هو امل�ضاعفات التي حتدث للمري�ض 

الدواء اأو كمية زائدة مما يوؤدي اإىل م�ضاعفات موؤقتة اأو دائمة .

 يعتمد الت�ضمم الدوائي على نوع الدواء لأنه يختلف من نوع دواء اإىل اآخر  ، و اجلرعة ، 

و التاريخ املر�ضي للمري�ض وكمية الدواء و ال�ضكل الدوائي الذي ياأخذ من خالله املري�ض 

الدواء )اأقرا�ض ، كب�ضولت ، بخاخ ، و غريها( و وزن املري�ض وخا�ضة الأطفال.

اأ�ضباب الت�ضمم الغذائي :

**تناول جرعات من الأدوية اأكرث من احلد املطلوب من اجلرعات املنتظمة التي يجب 

اأن تنا�ضب املري�ض .

ا�ضت�ضارة  العادية دون  **تناول دواء بجرعات مل يعد ي�ضتجيب لها اجل�ضم باجلرعات 

طبيب.

**تناول جرعات كثرية  من دواء مل يتعود عليه اجل�ضم ف�ضتكون قوية على اجل�ضم .

**تناول اأكرث من دواء ب�ضكل خاطيء .

**عدم الإلتزام باجلرعات املطلوبة .

**عدم معرفة الآثار اجلانبية للدواء .

اأعرا�ض الت�ضمم الدوائي :

**انخفا�ض �ضغط الدم .

**�ضيق التنف�ض و من املمكن اأن ي�ضل حد الإختناق .

**التعرق ال�ضديد و ال�ضعور بالقيء و الغثيان و املغ�ض.

**انخفا�ض درجة حرارة اجل�ضم.

**ت�ضارع نب�ضات القلب و اختالل الروؤية و الت�ضجنات الع�ضلية.

 بع�ض الأدوية التي ت�ضبب ت�ضمما دوائيا :

**اجلرعة الزائدة من دواء )Paracetamol( م�ضكن الأمل والتي قد ت�ضبب م�ضاكل 

يف الكبد .

ي�ضتخدم  ال��ذي  الأ�ضربين  مثل  ال�ضتريويدية  غري  الإلتهاب  م�ضادات  اأدوي��ة  **بع�ض 

لتجلطات الدم.

**بع�ض اأدوية القلق و الإ�ضطراب النف�ضي و امل�ضكنات الأفيونية .

عالج الت�ضمم الدوائي ح�ضب �ضدة الت�ضمم : 

1. الإ�ضعافات الأولية و مراقبة دقات القلب و النب�ض و الإنعا�ض و غريها .

2. غ�ضيل يف املعدة و الأمعاء لإزالة الأدوية التي مل يتم امت�ضا�ضها . 

2..ا�ضتخدام الفحم املن�ضط الذي يعمل على تطهري اجلهاز اله�ضمي و ذلك يف الإرتباط 

بالأدوية داخل اجلهاز اله�ضمي ليمنع امت�ضا�ضها و �ضميتها، اأو يعمل على خروج ال�ضموم 

ب�ضرعة .

3..غ�ضيل الكلى يف حالت الف�ضل الكلوي و تراكم املاء يف الرئة و غريها من احلالت.

4..ا�ضتخدام الرتياق الدوائي)Antidote( ، هذه مادة ت�ضتخدم لتعاك�ض عمل بع�ض 

.)k( الأدوية و لكل دواء ترياق خا�ض ، مثال الرتياق اخلا�ض بالوارفارين هو فيتامني

حنين عبيدات

 التسمم الدوائي

االنباط- عمان

 8 ت�ضجيل  ع��ن  الث��ن��ني،  ام�����ض  ال�ضحة،  وزارة  اأعلنت   

وفيات و1131 اإ�ضابة جديدة بفريو�ض كورونا امل�ضتجد يف 

وفاة   9971 اإىل  للوفيات  الإجمايل  العدد  اململكة، لريتفع 

و766114 اإ�ضابة.

ال�ضحة،  ع��ن وزارة  ال�����ض��ادر  الإع��الم��ي  امل��وج��ز  واأ���ض��ار 

اإىل  و���ض��ل  ح��ال��ّي��ا  الن�ضطة  احل���الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال��ي��وم، 

اليوم  اأدخ��ل��ت  التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   8424

التي  احل���الت  ع��دد  ب��ل��غ  ك��م��ا  ح��ال��ة،   67 امل�ضت�ضفيات  اإىل 

50 حالة، يف حني بلغ العدد الإجمايل  غادرت امل�ضت�ضفيات 

 522 امل�ضت�ضفيات  يف  العالج  تتلقى  التي  املوؤّكدة  للحالت 

حالة.

اإقليم  يف  ال��ع��زل  اأ���ض��ّرة  اإ���ض��غ��ال  ن�ضبة  اأن  امل��وج��ز  وب��ني 

اأ���ض��ّرة  اإ���ض��غ��ال  ن�ضبة  بلغت  بينما  ب��امل��ئ��ة،   6 بلغت  ال�ضمال 

اأجهزة  اإ�ضغال  13 باملئة، فيما بلغت ن�ضبة  العناية احلثيثة 

8 باملئة. التنّف�ض ال�ضطناعي يف الإقليم ذاته 

الو�ضط  اإقليم  يف  العزل  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  اأن  واأ�ضاف 

اأ�ضّرة العناية  16 باملئة، يف حني و�ضلت ن�ضبة اإ�ضغال  بلغت 

ن�ضبة  بلغت  بينما  باملئة،   27 اإىل  ذاته  الإقليم  يف  احلثيثة 

10باملئة. التنّف�ض ال�ضطناعي  اأجهزة  اإ�ضغال 

 7 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ���ض��ّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  وبلغت 

فيما  باملئة،   8 احلثيثة  العناية  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ون�ضبة  باملئة، 

بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأجهزة التنّف�ض ال�ضطناعي يف الإقليم 

ذاته 7 باملئة.

لي�ضل  ���ض��ف��اء،  ح��ال��ة   601 ت�ضجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ����ض���ار 

العدد الإجمايل حلالت ال�ضفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة 

العزل 14 يوماً اإىل 747719 حالة.

العدد  لي�ضبح  فح�ضاً،   26556 اإجراء  اإىل  املوجز  واأ�ضار 

الإجمايل للفحو�ضات التي اأجريت منذ بدء الوباء وحتى 

الفحو�ضات  ن�ضبة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  فح�ضاً،   8374969 الآن 

الإيجابّية لهذا اليوم و�ضلت اإىل نحو 26ر4 باملئة.

االنباط- ال�سلط

ع��ر���ض م��ت��ح��ف ال��دب��اب��ات امل��ل��ك��ي، ام�ض 

الكربى،  ال�ضلط  بلدية  �ضاحة  يف  الث��ن��ني 

���ض��ورا ن����ادرة حت��اك��ي ق�����ض��ة ت��ط��ور ال��ق��وات 

وذلك  العربي،  الأردنية-اجلي�ض  امل�ضلحة 

ال��دول��ة  امل��ت��ح��ف مب��ئ��وي��ة  �ضمن اح��ت��ف��الت 

الأردنية.

الرابعة  املتحف  حمطة  خ��الل  وج���رى، 

بني حمافظات اململكة وو�ضط اإقبال �ضعبي، 

“ والذي  “جي�ضنا يف مائة عام  عر�ض نفق 

القوات  تطور  ق�ضة  والعامل  للزائر  ي�ضرد 

خ��الل  ال��ع��رب��ي  اجل��ي�����ض  الأردن���ي���ة  امل�ضلحة 

مئة عام .

وي�����ض��م ال��ن��ف��ق ����ض���ورا ن������ادرة ول���وح���ات 

تطور  مراحل  اأهم  تربز  مرة  لأول  تعر�ض 

الدروع  و�ضالح  عام  ب�ضكل  امل�ضلحة  القوات 

ب�����ض��ك��ل خ����ا�����ض. وج�������اء اح���ت���ف���ال م��ت��ح��ف 

ال��دب��اب��ات امل��ل��ك��ي ب��امل��ئ��وي��ة ���ض��م��ن ر���ض��ال��ت��ه 

ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي ت��رك��ز على 

وب��ط��ولت  ت�ضحيات  على  ال�ضوء  ت�ضليط 

القوات  لعبته  الذي  والدور  البا�ضل  جي�ضنا 

امل�ضلحة الأردنية – اجلي�ض العربي يف بناء 

الأردن احلديث.

م�����ض��اري��ن رئي�ضني:  ع��ل��ى  ال��ن��ف��ق  وي��رك��ز 

الأمي�������ن ي���ح���وي �����ض����ورا ل���ت���ط���ور اجل��ي�����ض 

والأي�������ض���ر ي�����ض��رد ت���ط���ور ال��������دروع، ب��ح��ي��ث 

وي�ضاهد  امللكية  ال����روؤى  ال��زائ��ر  ي�ضتقرئ 

ودوره���م  للمملكة  الأرب���ع���ة  امل��ل��وك  ت��ع��اق��ب 

الإن�������ض���اين والج���ت���م���اع���ي وت���ط���ور اإن�����ض��اء 

نادرة  �ضورا  اأي�ضا  النفق  ويعر�ض  اجلي�ض. 

تعر�ض لأول مرة تغطي عدة مراحل رئي�ضة 

مثل تعريب قيادة اجلي�ض، معركة الكرامة، 

ت�ضكيل اأول وحدة للمظليني، و�ضور ملعارك 

ال���ل���ط���رون وب����اب ال�����واد وح����رب اجل����ولن، 

التي  وال��دب��اب��ات  ال���دروع  �ضور  اإىل  اإ�ضافة 

عام.  املائة  عرب  امل�ضلحة  قواتنا  يف  خدمت 

اأق�ضام  تظهر  عر�ض  �ضا�ضة  النفق  ويحتوي 

وق���اع���ات م��ت��ح��ف ال���دب���اب���ات امل��ل��ك��ي واأه����م 

املتنقل  املعر�ض  اأن  اإىل  ي�ضار  معرو�ضاته. 

اململكة  داخ��ل  حمافظات  ع��دة  يف  �ضيتجول 

امل��واط��ن��ني يف  اأك��رب ع��دد م��ن  اإىل  للو�ضول 

امل��ن��اط��ق ال��ب��ع��ي��دة لإب�����راز دور اجل��ي�����ض يف 

حماية الوطن واملواطن.

“بوليفارد”  يف  ال��ن��ف��ق  ب���داي���ة  وك���ان���ت 

العقبة  اإىل حم��اف��ظ��ة  ان��ت��ق��ل  ث��م  ال��ع��ب��ديل 

وح��ظ��ي ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري، وا���ض��ت��م��رت رح��ل��ة 

ال��ن��ف��ق ال��ت��اري��خ��ي امل��ت��ن��ق��ل ب��ع��ده��ا ل��ت��ك��ون 

وجهته اإىل حمافظة الكرك ليحط الرحال 

اليوم يف مدينة ال�ضلط وملدة اأ�ضبوع ليحكي 

واجلي�ض  الأر���ض  بني  الع�ضق  ق�ضة  لأهلها 

وك���ي���ف ك���ان���ت ب����ط����ولت اجل���ي�������ض ال��ع��رب��ي 

م��ن��ذ ف��ج��ر ت�����ض��ك��ي��ل ال����دول����ة و�����ض����وًل اإىل 

ي��وم��ن��ا ه���ذا حت��ت ظ��ل راع���ي م�����ض��رية العز 

ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  والفخار  واملجد 

احل�ضني.

االنباط- اإربد

ان��ت��ق��د جم��ل�����ض حم��اف��ظ��ة اإرب�����د �ضحب 

فتح  عطاءات  بطرح  املتعلقة  ال�ضالحيات 

وت��ع��ب��ي��د ال���ط���رق خ����ارج ال��ت��ن��ظ��ي��م وداخ���ل 

حدود البلديات.

وق�����ال رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض ال���دك���ت���ور عمر 

تفاجاأ  املجل�ض  اإن  الث��ن��ني،  ام�ض  املقابلة 

بطرح  اخلا�ضة  �ضالحياته  �ضحب  بكتاب 

وداخ���ل  التنظيم  خ���ارج  ال��ط��رق  ع���ط���اءات 

حدود البلديات، مبا فيها الطرق الزراعية 

ومنحها للبلديات.

ع��دم طرح  يعني  ذل��ك  اأن  املقابلة  واك��د 

الزراعية  الطرق  فتح  م�ضروعات  عطاءات 

وال���ط���رق خ����ارج ح����دود ال��ت��ن��ظ��ي��م وداخ����ل 

البلديات املخ�ض�ضة �ضمن موازنة املجل�ض.

امل�ضاريع  ه��ذه  اأن منع ط��رح  اإىل  وا���ض��ار 

قبل �ضهر ت�ضرين الثاين املقبل، يعني اإعادة 

اأن  مو�ضحا  العامة،  للموازنة  املخ�ض�ضات 

جمل�ض املحافظة خ�ض�ض لقطاع الأ�ضغال 

اأي ما  دي��ن��ار،  م��الي��ني  اأرب��ع��ة  نحو  العامة 

يعادل ن�ضف املوازنة املخ�ض�ضة له خلدمة 

خمدومة  غري  �ضكانية  وجتمعات  مناطق 

بالطرق الزراعية.

ك���م���ا ان���ت���ق���د امل���ق���اب���ل���ة ق��������رار اإن����اط����ة 

اأمتار  �ضتة  ب�ضعة  ال��ط��رق  فتح  �ضالحيات 

مرتا  كيلو  ت��ت��ج��اوز  ل  وب��اأط��وال  دون  فما 

ال�ضالحيات  و���ض��ح��ب  ب��ال��ب��ل��دي��ات،  واح����دا 

اأن  يعني  ما  املجل�ض،  من  اخل�ضو�ض  بهذا 

م��ن��اط��ق ك��ث��رية حت��ت��اج اإىل ط���رق ب��اأط��وال 

تزيد  وب�ضعة  واحد  كيلو مرت  تبلغ حوايل 

باإعادة �ضالحيات  اأمتار، مطالبا  �ضتة  عن 

ال��ط��رق خ��ارج  ط��رح ع��ط��اءات فتح وتعبيد 

ال��ت��ن��ظ��ي��م وداخ������ل ح�����دود ال���ب���ل���دي���ات اإىل 

امل��ج��ل�����ض اأ����ض���وة مب��ج��ال�����ض يف حم��اف��ظ��ات 

اأخرى.

الطفيلة االنباط- 

لالجئني  املجتمعي  الدعم  جلنة  نظمت 

ال��ط��ف��ي��ل��ة، حزمة  ال�����ض��وري��ني يف حم��اف��ظ��ة 

م��ت��ن��وع��ة  وف����ع����ال����ي����ات  ت���دري���ب���ي���ة  دورات 

ا���ض��ت��ه��دف��ت ال��الج��ئ��ني وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، 

وذلك �ضمن م�ضروع الدعم املجتمعي الذي 

ينفذه ال�ضندوق الأردين الها�ضمي للتنمية 

املفو�ضية  من  بدعم  الطفيلة  يف  الب�ضرية 

ال�ضامية ل�ضوؤون الالجئني.

وق���ال رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة م��دي��ر ال�����ض��ن��دوق 

ع��ل��ي  ال���ط���ف���ي���ل���ة  يف  ال���ه���ا����ض���م���ي  الردين 

البداينة، يف ت�ضريح �ضحفي ام�ض الثنني، 

توفري  اإىل  تهدف  والفعاليات،  ال��دورات  اإن 

خ����دم����ات ال���رع���اي���ة وال����ت����دري����ب وامل��ت��اب��ع��ة 

اإىل  الطفيلة  يف  ال�����ض��وري��ة  الأ���ض��ر  ل�����ض��وؤون 

جانب املجتمع املحلي و حتقيق احتياجاتها 

ال���ت���دري���ب���ي���ة ورف������ع ق����درات����ه����ا الب���داع���ي���ة 

العديد من  الأ�ضا�ضية يف  وتنمية مهاراتهم 

املجالت.

�ضياق  ت��اأت��ي يف  ال�����دورات  ه���ذه  اأن  وب���ني 

اإك�������ض���اب  اإىل  ال����رام����ي����ة  ال���ل���ج���ن���ة  اأه��������داف 

يحتاجونها  وم���ع���ارف  م���ه���ارات  امل�����ض��ارك��ني 

�ضوق  لدخول  تاأهلهم  يدوية  مهن  تعلم  يف 

العمل ف�ضال عن �ضقل مواهبهم من خالل 

اأن�ضطة وبرامج ريا�ضية وثقافية متنوعة.

ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��������دورات  اأن  اإىل  واأ������ض�����ار 

ال�ضرقية،  احللويات  �ضناعة  على  ا�ضتملت 

ال��زي��ت��ي��ة، وت��ع��ل��م اللغة  ال��ع��ط��ور  وت��رك��ي��ب 

جانب  اإىل  ال�ضابون  و�ضناعة  الإجنليزية، 

���ض��م��ول ن�����ض��اط��ات ي���اق���ة ب��دن��ي��ة ل��ل�����ض��ب��اب، 

وال��ي��اف��ع��ني  ل��الأط��ف��ال  تثقيفية  وف��ع��ال��ي��ات 

الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  م��ع  التعامل 

باإ�ضراف متخ�ض�ضني ومدربني اأكفياء.

ن����دوة عن  ن��ظ��م��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأ����ض���اف 

الزواج املبكر جرى خاللها توعية ال�ضيدات 

اأب��ن��ائ��ه��م يف �ضن  ب��ع��دم ال��ت�����ض��ري��ع ب��ت��زوي��ج 

والقوانني  بالأنظمة  تعريفهن  مع  مبكرة 

وال��زواج  ع��ام  ب�ضكل  ال���زواج  حيال  الناظمة 

املبكر ب�ضكل خا�ض.

االنباط- عمان

اأ������ض�����درت ه���ي���ئ���ات امل���ح���اك���م امل��خ��ت�����ض��ة 

بالنظر يف ق�ضايا وملفات الف�ضاد، اأحكاًما 

هيئة  اأح��ال��ت��ه��ا  ف�����ض��اد  وم��ل��ف��ات  ق�ضايا  يف 

النيابة  اإىل  ال��ف�����ض��اد  وم��ك��اف��ح��ة  ال��ن��زاه��ة 

العامة يف اأوقات �ضابقة.

وق������ال م�������ض���در م���������ض����وؤول يف ال��ه��ي��ئ��ة، 

يف ت�����ض��ري��ح ���ض��ح��ف��ي ام�����ض الث���ن���ني، اإن 

اأ����ض���درت ق����راًرا باحلكم  امل��ح��ك��م��ة امل��ع��ن��ّي��ة 

الأ�ضغال  وزارة  م��ن  اثنني  موظفني  على 

مل����دة خم�ض  امل���وؤق���ت���ة  ب���الأ����ض���غ���ال  ال���ع���ام���ة 

الفا   19 مقدارها  مالية  وغ��رام��ة  �ضنوات 

تهمة  اإليهما  ن�ضبت  حيث   ، دي��ن��ارا   469 و 

الختال�ض والتهاون يف واجبات الوظيفة.

اأحد موظفي  و�ضدر قرار باحلكم على 

���ض��ري��ب��ة ال���دخ���ل ب��الأ���ض��غ��ال امل��وؤق��ت��ة مل��دة 

دينار  اآلف  اأرب��ع��ة  وغ��رام��ة  �ضنوات  ث��الث 

باحلكم  ق��رار  ���ض��در  كما  ال��ر���ض��وة.  بتهمة 

ع���ل���ى اأح������د م���وظ���ف���ي ����ض���رك���ة ال���ك���ه���رب���اء 

وت�ضمينه  �ضنة  م���دة  باحلب�ض  ال��وط��ن��ي��ة 

األ������ف دي����ن����ار ب��ت��ه��م��ة ال���ت���ه���اون   20 م��ب��ل��غ 

يف واج���ب���ات ال��وظ��ي��ف��ة وج��ن��اي��ة ال��ت��زوي��ر 

وا�ضتعمال مزّور .

االنباط-عمان

ق���ام���ت اج���ه���زة ام���ان���ة ع���م���ان ال��ك��ربى 

ب��الن��ت��ه��اء م���ن ت��ن��ظ��ي��ف امل���واق���ع ال��ت��ي مت 

ال�ضاحي  وذب��ح  لبيع  كحظائر  حتديدها 

ب��ت��ج��ري��ف واإزال�������ة ال��ن��ف��اي��ات وامل��خ��ل��ف��ات 

وب���ق���اي���ا احل���ظ���ائ���ر ، ورف�����ع ل��الن��ق��ا���ض ، 

واأعمال ر�ض وتعقيم ت�ضتمر لعدة اأيام.

ال��ت��ي مت عر�ضها  امل��وا���ض��ي  اع���داد  وب��ل��غ 

ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا واع��ل��ن��ت عنها  امل���واق���ع  يف 

 )151380  ( الأ�ضاحي  وذبح  لبيع  المانة 

املباع  الإج��م��ايل  العدد  و�ضل  فيما   ، راأ���ض 

املذبوحة  الغ��ن��ام  وع��دد   ، راأ���ض   )94206(

داخل تلك املوقع )80025( راأ�ض.

ويف ���ض��ي��اق م��ت�����ض��ل ق����ام م�����ض��ل��خ ام��ان��ة 

املبارك  الأ�ضحى  عيد  عطلة  خالل  عمان 

21987 را���ض  ب��ذب��ح��ي��ات وم��ع��اي��ن��ة ح���وايل 

ال���ع���ج���ول داخ���ل  م���ن  راأ������ض  اأغ���ن���ام و190 

ال�ضوق  ا�ضتقبل  فيما   ، الم��ان��ة  م�����ض��ال��خ 

6691 طن  وال��ف��واك��ه  ل��ل��خ�����ض��ار  امل���رك���زي 

الب�ضتانية خالل عطلة عيد  املنتجات  من 

املبارك. الأ�ضحى 

و ن���ف���ذت م����راك����ز ال��ت��ف��ت��ي�����ض ال��ت��اب��ع��ة 

 1218 واملهنية  ال�ضحية  الرقابة  ل��دائ��رة 

و12  ان��ذار   307 عنها  نتج  جمدولة  زي��ارة 

و5  للمن�ضاأت   7 ال��دف��اع  لإوام����ر  خم��ال��ف��ة 

واإت��خ��اذ  �ضحية  خم��ال��ف��ات  و10  ل���الإف���راد 

خمالفة  حظائر  على  قانوين  اج��راء   124

وترحيل 67 ب�ضطة ومعاجلة 60 مالحظة 

و�ضكوى.

و قامت امانة عمان خالل وقفة عرفة 

بجمع  املبارك  الأ�ضحى  عيد  عطلة  واأي��ام 

خمتلف  م���ن  ن��ف��اي��ات  ط���ن   17660 ورف����ع 

مناطق اأمانة عمان .

 »كورونا«٠٠ ارتفاع جديد بعدد اإلصابات والفحوصات اإليجابية

 القوات المسلحة تروي قصة تطورها خالل 1٠٠ عام

 مجلس محافظة إربد ينتقد سحب صالحياته بطرح عطاءات فتح وتعبيد الطرق

 دورات تدريبية وفعاليات متنوعة تستهدف الالجئين السوريين بالطفيلة

 األشغال المؤقتة لموظفين باألشغال والضريبة والكهرباء بقضايا فساد

 امانة عمان تنهي تنظيف اماكن االضاحي

االنباط- عمان

اوع���ز  وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م���ازن ال��ف��راي��ه 

اىل مرتبات مديرية  المن العام واحلكام 

مو�ضوع  زيادة  متابعة  ب�ضرورة  الداري��ني 

املتواجدة  املائية  ال��ربك  يف  الغرق  ح��الت 

على  احل�����ض��ول  دون  امل���ن���ازل  وامل������زارع  يف 

ال��رتاخ��ي�����ض ال���الزم���ة لق��ام��ة م��ث��ل  هذه 

ال�ضالمة  متطلبات  ت��وف��ري  ودون  ال��ربك 

العامة مبا يف  ذلك املنقذين .  

واأك�����د  وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى ���ض��رورة 

جوانبه  ك��اف��ة  م��ن  امل��و���ض��وع  متابعة  هذا 

ه���ذه  املمار�ضات  م��ث��ل  م��ن��ع  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

ب���ك���اف���ة ال�������ض���ب���ل امل���ت���اح���ة وات�����خ�����اذ ا���ض��د 

نف�ضه  ل��ه  ت�ضول  م��ن  بحق  كل  ال��ع��ق��وب��ات 

ال����ض���ت���ه���ت���ار ب���ح���ي���اة امل���واط���ن���ني وال��ع��ب��ث 

اجلرائم  منع  ق��ان��ون  وتطبيق   بارواحهم 

بحق املخالفني . 

االنباط- عمان

ه���ن���اأ رئ��ي�����ض واع�������ض���اء جل��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م 

وال�ضباب النيابية، لعب املنتخب الوطني 

مبنا�ضبة  ال�ضرباتي  �ضالح  للتايكواندو 

ف����وزه ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ف�����ض��ي��ة يف م��ن��اف�����ض��ات 

اأوملبياد طوكيو 2020 .

واع��رب��وا ، يف ب��ي��ان ام�����ض الث��ن��ني، عن 

اع���ت���زازه���م وف��خ��ره��م ب��ه��ذا ال���ف���وز ال���ذي 

ي��ع��ت��رب اجن�������ازاً وط���ن���ي���اً ح��ق��ق��ه ال���الع���ب 

التي  امل��م��ي��زة  اجل��ه��ود  بف�ضل  ال�����ض��رب��ات��ي 

تبذل من اجل تطور ورقي هذه الريا�ضة.

الدكتور  ال��ن��ائ��ب  اللجنة  رئي�ض  وق���ال 

على  يبعث  التفوق  هذا  اإن  املومني،  بالل 

الريا�ضة  دعم  اإىل  داعياً  والتفاوؤل،  الأمل 

الأردنية لتحقيق املزيد من الجناز، ورفع 

الريا�ضية  املحافل  يف  عاليا  الأردن  ا�ضم 

الدولية.

االنباط- عمان

الدكتور  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  ه��ن��اأ 

يف  الرتبوية  امل�ضرفة  قدي�ض،  اب��و  حممد 

عمان  لق�ضبة  والتعليم  الرتبية  مديرية 

ال��ف��ائ��زة  حمي�ض  اإب��راه��ي��م  خليل  اأ���ض��م��اء 

ب��امل��رك��ز ال���راب���ع ب��ج��ائ��زة امل��وظ��ف امل��ث��ايل 

دورتها  يف   2020 لعام  املدنية  اخل��دم��ة  يف 

ع�ضرة. الثانية 

واأث��ن��ى اأب���و ق��دي�����ض ع��ق��ب ح��ف��ل تكرمي 

ال��ف��ائ��زي��ن، على ج��ه��ود امل��وظ��ف��ة ال��ف��ائ��زة، 

للمعلم  اأن��ه��ا مت��ث��ل من��وذج��ا  اىل  م�����ض��ريا 

يحر�ض  وال����ذي  دوم����ا  امل��ن��اف�����ض  الأردين 

ر�ضالته  اإي�����ض��ال  اب��داع��ات��ه يف  اإب����راز  ع��ل��ى 

النبيلة”.

واأكد حر�ض الوزارة على جتذير ثقافة 

التعليمية،  العملية  يف  والإب����داع  التميز 

الإب��داع��ات  ه��ذه  مثل  ا�ضتثمار  اإىل  داع��ي��ا 

وتعميمها، كق�ض�ض جناح ومناذج ت�ضتحق 

املحاكاة. 

 وزير الداخلية يوعز بمتابعة   زيادة 
حاالت الغرق في البرك المائية

التعليم والشباب النيابية تهنئ 
الشرباتي بفوزه بفضية طوكيو

 وزير التربية يهنئ المشرفة التربوية أسماء 
حميض الفائزة بجائزة الموظف المثالي
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ناهيك عن  �إليه..  و�صلت  وما  �لعريقة  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  �حد حال هذه  ال يخفى على 

�لذين  فنية و�عالمية.. وقد كنت من  و�طقم  �د�رة  لها..  �لتي نوجهها جميعا  �النتقاد�ت 

وجهو� �لنقد و�للوم لهم.. وطالبت بتطوير �الد�ء و�لعودة �ىل �لو�جهة جنبا �ىل جنب مع 

�ملتميز من �ملحطات..

وعندما �صحبت �لكر�صي �لتي �جل�ص عليه خطوة �ىل �لور�ء.. ونظرت بنظرة �ملتفح�ص 

�لباحث عن �حلقيقة ومو�طن �خللل.. وجدتني �تو�صل و��صطدم مع ما ت�صطدم به كافة 

بد�أ  قد  وغريها  �ملوؤ�ص�صة  ه��ذه  يعرتي  ما  ب��ان  ي�صعرين  �ل��ذي  �الم��ر  �لوطنية..  �ملوؤ�ص�صات 

بزجهم و�دخالهم �ىل �لنفق �ملوح�ص �ملظلم.. و�لذي ماآله ومنتهاه بتج�صد يف نظرية »فالج 

ال تعالج«..

عندما �نظر �ىل �ملوؤ�ص�صات �لوطنية �لر�صمية كافة يف دول �لعامل �ملتقدم.. و�جد �ن لكل 

موؤ�ص�صة ر�صمية خ�صو�صياتها يف �لتعامل مع �النظمة و�لقو�نني.. و�ن ما ينطبق على هذه 

�ملوؤ�ص�صة �و حتى على م�صتوى �ملديرية و�لق�صم د�خلها.. ال ينطبق بال�صرورة على غريها 

من موؤ�ص�صات �لدولة ومديرياتها.. فطبيعة تكوينها �الد�ري و�لفني و�للوج�صتي وح�صا�صية 

خدماتها يجب �ن تتمايز..

وحني �نظر �ىل نف�ص �ملوؤ�ص�صات يف �ردننا �لذي ننتمي �ليه ونع�صقه ونريد له �ن يكون 

يف م�صاف �لدول �ملتقدمة.. ��صعر باننا ولال�صف نقتدي بطر�ئق و�د�رة موؤ�ص�صات يف دول 

�لعامل هي �قل تنظيما من �لعامل �لثالث �ن وجدت..

فهنا ال �ريد من �مل�صرع �الغر �ملحرتم �ن يبتكر ويكون خالقا �بد�عيا.. بقدر ما عليكم 

�القتد�ء باملتقدم و�ملتطور من �لت�صريعات �لعاملية.. و�لتي �و�صلت دولها بكافة موؤ�ص�صاتها 

�ىل �لريادة �لعاملية..

فنقل �لتجارب �لناجحة و�ملتميزة كما هي �صيء حممود.. ال بل مطلوب.. وحت�صى بدعم 

ال متناهي من �لقيادة �حلكيمة ومن كافة �ملو�طنني..

وهنا لنكن مو�صوعيني بنَّائني هدفنا �لو�صول �ىل ما نرنو� �ليه جميعا.. حتى و�ن كلفنا 

ذلك َجلٌد ناعم لذ�تنا - و�قول ناعم.. الن هناك بع�ص �ملو�طنني و�لنقاد ممن يلومننا على 

�و  �لت�صريعات  �صن  �و  �لتعامل  كنا على خطاأ يف  �ننا  �ظهار  ولن ي�صرينا  �لقوي-..  �جللد 

�َصَرد«.. و�لعودة عن  َرد.. ما  �و هذه.. فكما نقول بالعامية »َمن  �ملوؤ�ص�صة  �لقيا�ص مع تلك 

�خلطاأ ف�صيلة..

فهل يعقل �ن يتم تطبيق قو�نني و�نظمة وتعليمات �د�رة �للو�زم �لعامة يف �صر�ء �الثاث 

مثال.. و�لتي و�صعت قبل ع�صر�ت �ل�صنني على عملية �صر�ء �جهزة �لكمبيوتر و�الت�صاالت 

و�لفح�ص �لطبي وما �صابهها؟!..

�و هل يعقل �ن نطبق قو�نني و�نظمة وت�صريعات ديو�ن �خلدمة �ملدنية على موؤ�ص�صات ذ�ت 

تخ�ص�صية وندرة عالية.. كما نطبقها على �لوظائف �لروتينية �حلكومية �لتقليدية؟!..

مهمة  موؤ�ص�صات  يف  �ملوظفني  م��ن  �ع���د�د  ع��ن  ن�صمع  �ن  �مل�صت�صاغ  �و  �ملعقول  م��ن  وه��ل 

وح�صا�صة ال يلتحقون مبر�كز عملهم �و باي مركز يتم نقلهم �ليه.. م�صتندين على تعليمات 

مت و�صعها حلاالت خا�صة؟!..

فهل ن�صاأل �نف�صنا.. �ن جهة ما.. تقوم بت�صيري كافة �عمالها.. وعلى �كمل وجه.. بثلث 

عدد �ملوظفني �مل�صجلني على �صجالتها.. و�نها ت�صتطيع �ال�صتغناء عن �لثلثني دون �ي تاأثري 

على �الد�ء.. ال بل قد يكون �الد�ء �ف�صل؟!.. مع مالحظة �ن �لثلثني هم ممن تنطبق عليهم 

�لبطالة ال �قول �ملقنعة فح�صب.. ال بل �لبطالة ذ�ت طابع �لف�صاد �مل�صت�صري و�ملقيت.. و�لتي 

ال ي�صتطيع �مل�صوؤول �الول وال جمل�ص �إد�رته �مل�صا�ص باي منهم.. �و باي من حقوقهم �لتي 

��صبحت مكت�صبة.. �و حتى نقلهم �ىل موؤ�ص�صات �خرى قد يتم �ال�صتفادة �ملثلى منهم عندها.

�صيادية  ملوؤ�ص�صة  نخ�ص�ص  �ن  �لتناف�صي..  �و  �القت�صادية  �و  �لريا�صي  �ملنطق  من  وهل 

�و  حمليا  ملثيالتها  �ال�صا�صية  باملتطلبات  تفي  ال  تكاد  �صنوية  ت�صغيلية  ميز�نية  ح�صا�صة.. 

خارجيا.. ونطالبها مبو�كبة ما هو جديد و�بد�عي؟!..

وهل من �لعد�لة و�الن�صاف �ي�صا.. �ن نطالب موظف باعطاء وبذل كل ما لديه وهو 

يتقا�صى ر�تبا يكاد ال ي�صل �ىل ثلث ر�تب موظف يعمل يف نف�ص �لوظيفة يف موؤ�ص�صة ر�صمية 

�خ��رى.. وتعمل يف نف�ص �ملجال و�لتخ�ص�ص؟! ال بل على �لعك�ص.. فقد تكون توؤدي جزء� 

و�حد� مما هو مطلوب من هذه �ملوؤ�ص�صة؟!..

يف �خلتام �قول بانني ل�صت �لو�صي �ل�صرعي و�لوحيد على موؤ�ص�صة �الذ�عة و�لتلفزيون.. 

�ملو�طنة �صهما فيها.. وحٌق لها على كل مو�طن �صريف منتمي.. �ن  ولكنني �متلك بحكم 

يجد  حني  و�ل��ف��ع��ال..  �ل��ه��ادف  �لنقد  ينتقدها  و�ن  للخطر..  تتعر�ص  حينما  عنها  يد�فع 

ق�صور� �و �نحر�فا عن �لثو�بث..

�إن  �ليه �الم��ور  �أدق -ومعي كل مو�طن غيور- ناقو�ص �خلطر ملا �صتوؤول  �آن �الو�ن الن 

بقي �لو�صع كما هو عليه �الن.. فعلى �لرغم من �ملحاوالت �جلادة من قبل �الد�رة و�الطقم 

�لفنية و�العالمية فيها.. و�صمن �المكانيات �ملتاحة.. لرفع م�صتوى �ملوؤ�ص�صة.. �ال �ن حجم 

�لتحديات �كرب بكثري من حجم �لدعم �ملادي و�للوج�صتي لهم..

من  �ملتخ�ص�صة  �لكفاء�ت  ��صتقطاب  يف  و�لتلفزيون  �الذ�ع���ة  موؤ�ص�صة  ��صتثناء  فو�جب 

�لتقنية  �الأم��ور  �لعامة يف  �للو�زم  ��صتثنائها من قو�نني  �ملدنية.. وكذلك  قو�نني �خلدمة 

�ملتخ�ص�صة.. مع �بقاء �خ�صاعهم للمباديء �لعامة �لعري�صة يف �صر�ء �مل�صتلزمات �خلا�صة 

و�لدقيقة.. و�صر�ء �خلدمات و�لتعيينات �ملتخ�ص�صة..

و�ال -ال �صمح �هلل- �صن�صل يوما ما.. �ىل �حلد �ل�صفري من �مل�صاهدة و�ملتابعة.. ومن ثم 

�ال�صتغناء و�القفال..

 

محمود الدباس

مؤسسة االذاعة 
والتلفزيون.. بين حس 

المسؤولية واالحباط.. فهل 
سُيَزج بها لنحكم عليها 
بقانون »فالج ال تعالج«
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االنباط- عمان

�الأردن  �أن  �مل��ج��ايل،  �أك��د �لعني ح�صني ه��ز�ع 

�لقانون  من  جعل  ع��ام  مئة  قبل  تاأ�صي�صه  منذ 

�صمانة لنظام �صيا�صي و�إد�ري �جتماعي يف �إطار 

�ل��دول��ة، و�حل��ق��وق و�ل��و�ج��ب��ات �صمن  �صمولية 

هوية وطنية جامعة و�صاملة.

ودع�����ا، خ���الل ح���و�ري���ة، �ل���ي���وم �الث���ن���ني، يف 

�لدولة  مئوية  ح��ول  �الأو���ص��ط،  �ل�صرق  جامعة 

و�ملبادئ  بالقيم  �لتم�صك  �إىل �صرورة  �الأردنية، 

�الأردن��ي��ة،  �لهوية  منها  ت�صكلت  �لتي  �الأ�صيلة 

و�مل��ف��اه��ي��م �ل���ت���ي ر���ص��خ��ت �الن���ت���م���اء �ل��وط��ن��ي، 

ب�����ص��رف �ل��ن��ظ��ر ع��ن �مل��ن��ب��ت و�ل���ع���رق و�ل��دي��ن، 

�صمن �إطار دولة �لقانون و�ملوؤ�ص�صات، وعمليات 

�الإ�صالح �ملتو��صلة، و�لهادفة �إىل تثبيت قو�عد 

و�لنمو  �لتقدم  على  وق��درت��ه��ا  وقوتها  �ل��دول��ة 

و�الزدهار.

�ملغفور  ومنذ  �لها�صمي  �لنظام  �أّن  و�أو���ص��ح 

له �مللك �حل�صني �إىل �مللك عبد �هلل �لثاين �بن 

و�ل���والء،  و�ل��ت��ق��دي��ر  ب��االإج��م��اع  �حل�صني حظي 

د وُم�����ص��ت��ن��ري، حفظ  ُم��ت��ج��دِّ ب��ف��ك��ٍر  وظ���ل يتمتع 

على �لدو�م م�صالح �لدولة ومكانتها �الإقليمية 

ق���ادر�ً على  ب��ل��د�ً  و�ل��دول��ي��ة، وجعل م��ن �الأردن 

�لتاأثري يف �الأحد�ث بحكمة و�قتد�ر.

�ب��ن  �ل��ث��اين  �مل��ل��ك ع��ب��د �هلل  �أن  �إىل  و�أ����ص���ار 

�حل�صني يقود بنف�صه عملية �الإ�صالح �ل�صيا�صي 

و�القت�صادي و�الجتماعي؛ حتى يتمكن �الأردن 

م���ن �ل���دخ���ول �إىل م��ئ��وي��ة ج���دي���دة وه���و �أك���ر 

و�لعقبات،  �لتحديات  جت��اوز  على  وق���درة  ق��وة 

وحتقيق طموحات �الأردنيني، و�صمان م�صتقبل 

جلنة  بت�صكيل  �مللك  ق��ر�ر  �أنَّ  ��د�ً  م��وؤكِّ �أبنائهم، 

�صياق  يف  ي��اأت��ي  �ل�صيا�صية  �مل��ن��ظ��وم��ة  حت��دي��ث 

روؤي���ت���ه الأه��م��ي��ة �ل��ع��م��ل �ل�����ص��ي��ا���ص��ي، و�مل�����ص��ارك��ة 

�ل�صعبية يف �تخاذ �لقر�ر.

وكان رئي�ص جمل�ص �أمناء �جلامعة �لدكتور 

بالعني �ملجايل  �لدين، قد رحب  يعقوب نا�صر 

مبئوية  �جلامعة  �حتفاالت  يف  رئي�صاً  متحدثاً 

�مللكية  �للجنة  ع�صو  ب�صفته  و�أك����د،  �ل���دول���ة، 

�أنَّ �للجنة تعمل  لتحديث �ملنظومة �ل�صيا�صية، 

�إجن����از مقرتحاتها ح��ول  ع��ل��ى  ب��ِج��د و�ج��ت��ه��اد 

�ملحلية،  و�الإد�رة  و�الن��ت��خ��اب  �الأح����ز�ب  ق��ان��ون 

�ل�صباب و�مل��ر�أة �صمن �الأطر  �إىل جانب متكني 

للروؤية  ي�صتجيب  مبا  و�لت�صريعية  �لد�صتورية 

�مل��ل��ك��ي��ة �ل�����ص��ام��ي��ة، وي��ح��ق��ق �آم�����ال �الأردن���ي���ني 

وطموحاتهم.

وعقب �ملحا�صرة، �لتي �أد�رها رئي�ص �جلامعة 

حو�ر  ج��رى  �حللحويل،  �لدين  ع��الء  �لدكتور 

�لهيئة  و�أع�����ص��اء  �جلامعة  وطلبة  �مل��ج��ايل  ب��ني 

�لتدري�صية حول م�صامني �ملحا�صرة، و�لق�صايا 

�ل��ت��ي ت��ه��م �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل و�ل��ب��ح��ث �لعلمي 

ق�صايا  يف  �جل��ام��ع��ات  ودور  �مل��ج��ت��م��ع،  وخ��دم��ة 

�لتنمية �ل�صاملة.

العين المجالي يؤكد قوة الدولة وقدرتها على التقدم
 نحو المئوية الثانية

الحواتمة: مواصلة العمل لتطوير الخدمة األمنية بقالب 
إنساني يراعي القوانين

 االنباط عمان

 

�أكد مدير �الأمن �لعام �للو�ء �لركن ح�صني 

�حل���و�مت���ة، ����ص���رورة م��و����ص��ل��ة �ل��ع��م��ل لتنفيذ 

�الأمنية  �مللكية يف تطوير �خلدمة  �لتوجيهات 

بقالب �إن�صاين ير�عي �لقو�نني و�لت�صريعات.

ونقل �حلو�متة، خالل لقائه �م�ص �الثنني 

ع��دد� م��ن �ل��ق��ادة و�مل���در�ء يف �مل��دي��ري��ة، حتيات 

�الأعلى  �لقائد  �ل��ث��اين،  �هلل  عبد  �مللك  جاللة 

�لعام  �الأم��ن  منت�صبي  لكافة  �مل�صلحة،  للقو�ت 

و�ع��ت��ز�ز  و�ل���وح���د�ت،  �لت�صكيالت  خمتلف  يف 

جاللته بجهودهم �ملبذولة يف �إطار من �ملهنية 

و�حرت�م �الإن�صان.

و�الأف����ر�د  �ل�صباط  ك��اف��ة  �حل��و�مت��ة  و�صكر 

بنجاح  و�مل��روري��ة  �الأمنية  �خلطة  تنفيذ  على 

�الأج����و�ء  وت��وف��ري  �مل��و�ط��ن��ني،  ع��ل��ى  للت�صهيل 

�أي��ام  �الإن�صانية لهم خ��الل  �الآم��ن��ة و�خل��دم��ات 

عيد �الأ�صحى �ملبارك.

و����ص���دد م��دي��ر �الأم�����ن �ل���ع���ام ع��ل��ى ���ص��رورة 

منذ  �لعام  �الأم��ن  قدمها  �لتي  �جلهود  متابعة 

ب��د�ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل م��ع ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا مل�صاندة 

�إىل  �جلهود �لوطنية يف مو�جهة �لوباء، د�عياً 

�لعام  �الأمن  ملنت�صبي  �لتطعيم  حملة  ��صتكمال 

لتوفري �حلماية لهم خالل �أد�ء �لو�جبات.

ولفت �إىل �أن �لرت�خي يف �حلفاظ على �صبل 

�لوقاية من �لوباء قد يوؤدي �إىل �إعادة �نت�صاره، 

�لتعاون لتوفري  �ل��ذي ي�صتلزم منا  �الأم��ر  وهو 

باالإقبال  تبد�أ  و�لتي  و�حلماية  �الأم��ن  �أ�صباب 

على �للقاح، وتطبيق �أو�مر �لدفاع، م�صري�ً �إىل 

�الأرو�ح،  وحماية  و�صالمته،  �ملجتمع  �أم��ن  �أن 

و�حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل�صحة �ل��ع��ام��ة، ه��ي �أه���د�ف 

ن�صعى لتحقيقها دون تهاون �أو تق�صري.

و�أ�صار �حلو�متة �إىل �صرورة تعزيز �لتعاون 

ذ�ت  و�جلهات  �ل���وز�ر�ت  مع  �ملبا�صر  و�لتن�صيق 

�لعالقة، وتفعيل �آليات �لرقابة ل�صمان �لتقيد 

مبا ي�صدر من توجيهات و�أو�مر دفاع جديدة، 

وحتفيز �ملو�طنني لاللتز�م بكافة �الإج��ر�ء�ت، 

وتكثيف حمالت �لتوعية للم�صاهمة يف حماية 

�ملجتمع.

و�أك�����د �حل���و�مت���ة، ����ص���رورة �إن���ف���اذ �ل��ق��ان��ون 

تو�رثتها  ومبادئ  قيم  ظل  يف  وع��دل،  بحر�ص 

�الأجيال عرب م�صرية �لدولة �الأردنية، موجهاً 

�ل���ق���ادة و�مل�������در�ء �إىل ت��ر���ص��ي��خ ق��ي��م �ل��ت��ك��ات��ف 

فهم  �ملجتمع  �أب��ن��اء  مع  و�لتو��صل  و�لتالحم، 

و�خلدمة  �الأمنية  �لعملية  حم��ور  وه��م  �أهلنا، 

�الإن�����ص��ان��ي��ة، وه��م �ل�����ص��رك��اء يف �ل���ذود ع��ن �أم��ن 

�لوطن وحماه.

�مل�صي  �أهمية  �إىل  �لعام  �الأمن  و�أ�صار مدير 

ق���دم���اً ل��رت���ص��ي��خ �ل��ت�����ص��ارك��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��زز من 

�لتكامل  �إىل  الفتاً  �لوطنية،  �ملوؤ�ص�صات  ق��درة 

قو�تنا  �لذي عزز من قدرة  �مل�صتمر  و�لتن�صيق 

�لدفاع  يف  �الأمنية  و�أجهزتنا  �لبا�صلة  �مل�صلحة 

�لها�صمية  �ل��ق��ي��ادة  �ل��وط��ن يف ظ��ل  �أم����ن  ع��ن 

�حلكيمة.

ويف ن��ه��اي��ة �ل���ل���ق���اء، ن��اق�����ص �حل���و�مت���ة مع 

�لقادة و�ملدر�ء �أهم �الإجر�ء�ت �ملتخذة لتطوير 

�لعمل �الأمني و�الإن�صاين، و�صبل �الرتقاء بكافة 

�لب�صري  �لعن�صر  وت��اأه��ي��ل  و�مل��ه��ام،  �ل��و�ج��ب��ات 

ومتكينه من �أد�ء �لو�جبات بحرفية وكفاءة.
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 مدير مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
يزور الجامعة األلمانية األردنية

االنباط-عمان 

 – �ل�����ص��د�ق��ة �الأردن���ي���ة  �أك���د رئ��ي�����ص جمعية 

�الأوروب���ي���ة �ل��ربمل��ان��ي��ة، �ل��ن��ائ��ب خ��ل��دون حينا، 

�أه��م��ي��ة �ل��و���ص��اي��ة �ل��ه��ا���ص��م��ي��ة ع��ل��ى �مل��ق��د���ص��ات 

�ل�صريف،  �ل��ق��د���ص  يف  و�مل�صيحية  �الإ���ص��الم��ي��ة 

و�لدور �لهام �لذي يقوده �الأردن يف �ملنطقة.

�الثنني،  �م�ص  �جلمعية،  لقاء  خالل  وقال، 

�صريباتيوك  �ململكة  لدى  �الأوكر�نية  �ل�صفرية 

�لثاين  ع��ب��د�هلل  �مللك  جاللة  �إن  مريو�صالفا، 

�ملحافل  يف  �لفل�صطينية  للق�صية  �لزخم  �أع��اد 

يعتربها  �الأردن  و�ن  و�الإق��ل��ي��م��ي��ة،  �ل��دول��ي��ة 

يف  ج��ه��ًد�  ي��األ��و  وال  �الأوىل،  �مل��رك��زي��ة  ق�صيته 

لل�صعب  و�ل�����ص��ام��ل  �ل���ع���ادل  �ل�������ص���الم  حت��ق��ي��ق 

�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي وحت��ق��ي��ق �ال���ص��ت��ق��الل، و�إق���ام���ة 

�لوطني على حدود  تر�به  �مل�صتقلة على  دولته 

�لقد�ص  وعا�صمته   1967 ح��زي��ر�ن  من  �ل��ر�ب��ع 

�ل�صرقية.

�لثنائية  �لعالقات  �أهمية  �إىل  حينا  و�أ���ص��ار 

ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ص��دي��ق��ني، م����وؤك����ًد� ���ص��رورة 

ملتابعة  �أوكر�نيا  �لثقايف يف  �مللحق  ت�صهيل عمل 

توطيد  �صاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  و�لق�صايا  �ملو��صيع 

�لعالقات بني �لبلدين.

�إق���ام���ة ����ص��ت��ث��م��ار�ت  ك��م��ا ل��ف��ت �إىل �أه��م��ي��ة 

م�صرتكة بني �جلانبني.

�لب�صتنجي  خالد  �لنو�ب:  �أكد  جهتهم،  من 

وحم��م��د �مل��ح��ارم��ة وع��ل��ي �ل��ط��ر�ون��ة وع��ب��د�هلل 

�لقطاونة  و�أح��م��د  �ل�صعيدين  وزه��ري  زي��د  �أب��و 

�إب��د�ح  وعطا  �لغز�وي  وعلي  �لظهر�وي  ور�ئ��د 

ون�����ص��ار �حل��ي�����ص��ة وحم��م��د �ل�����ص��وح��ة وحم��م��د 

على  �لها�صمية  �لو�صاية  �أهمية  �ل�صطناوي، 

�ملقد�صات يف �لقد�ص، د�عني �إىل �صرورة تعزيز 

�خل��رب�ت،  وت��ب��ادل  و�لثقايف  �لتجاري  �لتبادل 

مر�كز  �أهم  من  ُتعترب  �أوكر�نيا  و�أن  ا  خ�صو�صً

�ل�صناعات �لغذ�ئية يف �أوروبا.

كما دعو� �إىل تعزيز �لعالقات بني �لبلدين 

�ل�����ص��دي��ق��ني، وخ��ا���ص��ة يف جم����االت �ل�����ص��ي��اح��ة 

و�لربملانية. و�لتجارة 

�ل�����ص��ف��رية مريو�صالفا  �أك���دت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 

ع��م��ق �ل���ع���الق���ات ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ص��دي��ق��ني، 

مثمنة مو�قف �الأردن �ملختلفة جتاه �أوكر�نيا.

�أن �ل��رئ��ي�����ص �الأوك������ر�ين ي��وؤك��د  و�أو���ص��ح��ت 

ب��دوره  وي�صيد  �ملختلفة،  �الأردن  ملو�قف  دعمه 

م�صيفة  �ملنطقة،  و�أم��ن  ��صتقر�ر  يف  �مل��ح��وري 

�أن بالدها

رئ��ي�����ص يف ر�صم  ك�����ص��ري��ك  ع��م��ان  �إىل  ت��ن��ظ��ر 

�الأولويات يف كل �ملجاالت.

�لق�صية  ح��ول  �لثابت  �الأردين  �مل��وق��ف  ويف 

�أوكر�نيا  �أن  مريو�صالفا  �أك��دت  �لفل�صطينية، 

�لذي  �الأردن،  موقف  مع  جنب  �إىل  جنًبا  تقف 

يتمثل بحل �لدولتني لكي يعم �الأمن و�ل�صالم 

يف منطقة �ل�صرق �الأو�صط.

�لتجاري  �لتبادل  زي��ادة  �صرورة  �أك��دت  كما 

وزيادة فر�ص �ال�صتثمار بني �لبلدين.

االنباط-عمان 

���ص��ل��م��ان  �مل����ل����ك  م����رك����ز  م����دي����ر  ز�ر 

�الأ�صتاذ  �الإن�صانية  و�الأع��م��ال  لالإغاثة 

موؤخر�ً  �حل��زمي  �لعزيز  عبد  بن  �صعود 

�جل��ام��ع��ة �الأمل���ان���ي���ة �الأردن���ي���ة ل��ل��ت��ع��رف 

�لتعليم  م�صروع  وبرنامج  �جلامعة  على 

�الحت���اد  م��ن  �مل��م��ول  �الأردين  �ل�����ص��وري 

�الأورب�����������ي و�ل���������ذي ت�����دي�����ره �جل���ام���ع���ة 

ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ����ص���رك���ائ���ه���ا �مل��ح��ل��ي��ني 

و�لدوليني. 

و�ل����ت����ق����ى �حل�������زمي خ������الل �ل�����زي�����ارة 

�الأ�صتاذ �لدكتورة منار  برئي�ص �جلامعة 

�لدكتور  �الأ�صتاذ  �لرئي�ص  ونائب  فيا�ص 

زي���اد ح���د�د وم��دي��ر �ل��ربن��ام��ج �ل��دك��ت��ور 

�مل�صروع. وفريق  �أبو طري  �صياء 

بال�صيف،  فيا�ص  �ل��دك��ت��ورة  ورح��ب��ت 

فر�ص  ت��وف��ري  يف  �جل��ام��ع��ة  دور  م��ب��ي��ن��ًة 

و�ل�صباب  �ل�صوريني  لالجئني  تعليمية 

م��ن  �مل���ت�������ص���ررة  �مل���ن���اط���ق  يف  �الأردين 

�للجوء.

�لذي  �اليجاز  خالل  فيا�ص  و�أ�صارت 

�الأكادميية  �جلامعة  بر�مج  �ىل  قدمته 

و�ملاج�صتري  �لبكالوريو�ص  مرحلتي  يف 

و�مل�������ص���ت���وى �الأك�����ادمي�����ي �ل���ع���ايل �ل���ذي 

ح��ق��ق��ت��ه خ����الل ف����رتة ق�����ص��رية ن�����ص��ب��ي��ا 

و�ل��ت�����ص��ن��ي��ف��ات �ل��ع��امل��ي��ة �ل���ت���ي ح�����ص��ل��ت 

تقدمها  �إىل  باالإ�صافة  م��وؤخ��ر�ً،  عليها 

يف جم����ال �ل��ب��ح��وث �ل��ع��ل��م��ي��ة و���ص��ع��ي��ه��ا 

لتعزيز  �جل��ه��ات  م��ع خم��ت��ل��ف  ل��ل��ت��ع��اون 

�ملوؤ�ص�صات. بني  �مل�صرتك  �لعمل 

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����دم م����دي����ر �مل�������ص���روع 

�ل���دك���ت���ور �أب����و ط���ري ���ص��رح��ا ل��ت��اأ���ص��ي�����ص��ه 

�ل��ت��ع��ل��ي��م  ت���وف���ري م��ن��ح يف  و�أه����د�ف����ه يف 

و�الأردنيني  �ل�صوريني  لالجئني  �لعايل 

�الأق���ل ح��ظ��اً، و�إجن����از�ت �مل�����ص��روع �ل��ذي 

700 ط���ال���ب،  ي����ق����ارب م����ن   م����ا  خ����رج 

ك��م��ا ون��اق�����ص �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه 

وحلولها. �لربنامج 

�أك������د �حل������زمي ت��ط��ل��ع��ه �إىل  ب�������دوره، 

�إي���ج���اد ف��ر���ص ل��ل��ت��ع��اون �مل�����ص��رتك بني 

�مل��رك��ز و�جل��ام��ع��ة �الأمل��ان��ي��ة �الأردن��ي��ة �أو 

حيث  �الأردين  �ل�صوري  �لتعليم  م�صروع 

�ملركز. �أهد�ف  �لتعاون يف  �صي�صب هذ� 

 »جماعة عمان« تدعو لمحاسبة كل 
من تسبب مباشرة وغيرة مباشرة 
في واقعة المستشفى المستأجر 

االنباط-عمان

�مل�صتقبل  قالت جماعة عمان حل��و�ر�ت 

يف بيان �أ�صدرته �م�ص: �أن �ملو�طن �الأردين 

�إنقطاع �الأوك�صجني  مل ين�ص بعد  فاجعة 

�لتي حدثت يف م�صت�صفى �ل�صلط �حلكومي 

�جل��دي��د، و�ل��ت��ي ذه��ب �صحيتها ع��دد من 

�الأردنيني �الأبرياء، لتاأتي حادثة م�صت�صفى 

�أ�صتاأجرته �حلكومة ��صتئجار�ً يثري �لكثري 

�ال�صتئجار  ه��ذ�  ج��اء  فقد  �ل�صبهات،  م��ن 

�صائقة  م��ن  ي��ع��اين  �مل�صت�صفى  ك���ان  فيما 

مالية  ، باالإ�صافة �إىل �أنه كان يعاين من 

�إىل ت�صجيل    �أدى  �صعف يف �حلوكمة، مما 

خم��ال��ف��ات ب��ح��ق��ه ، وع������زوف  �ط���ب���اء من 

�لقطاع �خلا�ص عن �لتعامل معه.

    و�أ������ص�����اف ب���ي���ان �جل����م����اع����ة: ل��ق��د 

�أك���ر  ل��ل��ب��ي��ع  �مل���ذك���ور  �مل�صت�صفى  ع��ر���ص 

م��ن م���رة، ول��ك��ن ب�صبب ت��ر�ك��م �ل��دي��ون،  

�حلكومة  ف��ج��اءت  �لبيع،  عملية  تتم  مل 

ممثلة ب��وز�رة �ل�صحة الإنقاذه من خالل 

 ٢٠٢٠ ع��ام  منت�صف  يف  �أ���ص��رت��ه  ��صتئجار 

لل�صرير  بكلفة  كورونا  مر�صى  ال�صتقبال 

1٣٥ دينار  �إىل   1٢٠ م��ن  ت���رت�وح  �ل��و�ح��د 

�ل��وز�رة  ل��دى  بذريعة �لنق�ص يف �الأ���ص��رة 

حيث  �مليد�نية،  �مل�صت�صفيات  �ن�صاء  قبل 

�ملذكور  للم�صت�صفى  �ل�صحة  وز�رة  دفعت 

و�صلت  و�ل��ت��ي  و1٢   11 ���ص��ه��ري   ف���ات���ورة 

�مل���ل���ي���ون  ون�������ص���ف  م���ل���ي���ون  ح�������و�يل  �إىل 

�ل��ذي غابت فيه رقابة  �ل��وق��ت  دي��ن��ار، يف 

يقوم  ومل  �مل�صت�صفى  على  �ل�صحة  وز�رة 

�ي م�������ص���وؤول م���ن �ل�������وز�رة ب���زي���ارة ل��ه��ذ� 

خافيا  و�ق��ع��ه  ي��ك��ن  مل  �ل���ذي  �مل�صت�صفى 

على �أحد، فقد قدم �أحد �لنو�ب ��صتجو�باً 

�لعام   ه��ذ�  من  �صباط  �صهر  يف  للحكومة 

بعد  باال�صتئجار  �ال�صتمر�ر  حول جدوى 

قدمت  وقد  �مليد�نية  �مل�صت�صفيات  �فتتاح 

�حلكومة حينها جو�باً مل يكن مقنعاً.

باالإ�صافة  بيان �جلماعة:  و�أ���ص��اف      

�إىل �ال���ص��ت��ج��و�ب �ل���ربمل���اين، ك���ان �أه���ايل 

وع��دم  �صكو�هم  يعلنون  ك��ورون��ا  مر�صى 

ر����ص���اه���م ع����ن ط���ري���ق���ة م��ت��اب��ع��ة �ط���ب���اء 

�مل�����ص��ت�����ص��ف��ى ل��ل��م��ر���ص��ى، وع�����دم زي��ارت��ه��م 

للمر�صى وت�صجيل بدل زيار�ت ال تتم يف 

كثري من �الحيان،

بالدعوة  بيانها:  �جل��م��اع��ة  وختمت    

مبا�صرة  عالقة  له  من  كل  حما�صبة  �إىل 

�مل�صت�صفى  ه���ذ�  مب��ل��ف  م��ب��ا���ص��رة  غ��ري  �أو 

�ل����ذي ر�ح ���ص��ح��ي��ت��ه ع����دد م���ن �الأب���ري���اء 

�لذين كانو� يبحثون عن �ل�صفاء فوجدو� 

�الإهمال بانتطارهم.
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للمواطن  التي قدمت  الكثرية  وال��وع��ود  وال��رق��ب  االنتظار  اك��ر من عقد من  بعد 

لالنتهاء من البا�ص ال�سريع وبدء ا�ستخدامه خرجت علينا امانة عمان بعملية ترويجية 

للم�سروع الذي مل يبداأ العمل به حتى يومنا هذا، بل كان هناك افتتاح جتريبي مدة يوم 

واحد فقط ونال �سخرية اجلميع لبطئ البا�ص على عك�ص ت�سميته بالرغم من الوقت 

الطويل الذي ا�ستغرقه امل�سروع .

العمل بالفعل منذ  امل�سروع بداأ  انها تتحدث وكاأن  عندما نقرا يافطات احلملة نرى 

غري  الدعائية  احلملة  ه��ذه  ان  اي�سا  ون��رى   ، ا�ستخدامه  يريد  ال  امل��واط��ن  لكن  �سنني 

يتحدثوا  مل  امل�سروع  عن  للحديث  ت�سويرهم  مت  الذين  اال�سخا�ص  ان  خا�سة  جمدية 

ام فا�سلة كالكثري من  للبا�ص هل كانت ناجحة  والنا�ص عن جتربتهم  لو�سائل االع��الم 

امل�ساريع التي �سمع عنها اهايل مدينة عمان وباءت بالف�سل كاأبراج ال�ساد�ص مثال.

حال  من  حاله  �سيكون  ام  ال�سريع  البا�ص  م�سروع  �سينجح  هل  هنا..  االه��م  ال�سوؤال 

املامول  بالنجاح  تكن  ومل  الدنانري  من  املاليني  عليها  انفق  التي  امل�ساريع  من  العديد 

منها او انها خيبت االمال وف�سلت ، لذا كان يجب على امانة عمان قبل اطالق االعالنات 

بها  املواطنني  وع��د  مت  التي  اخلدمات  لتقدمي  البا�ص  جاهزية  من  التاكد  الرويجية 

العديد من  ال��ذي مت يف  ال�سوارع  وت�سيق  التحويالت  امالهم خا�سة مع  وع��دم تخييب 

املناطق املهمة يف العا�سمة عمان ا�سافة اىل ان املدينة تعاين من البنية التحتية املتهالكة 

ومن �سوارع ال ت�سلح لال�ستخدام الب�سري من كرة احلفر واملطبات غري املنتظمة فيها.

البطاينة  نزار 

 الترويج المضحك للباص 
البطيء

استمرار تنفيذ معسكرات 
الحسين للعمل والبناء 2021

 اربد: مزارعون يشتكون انتشار 
ذبابة الزيتون في مزارعهم

 اربد: حوارية حول األوراق 
النقاشية للملك

االنباط- عمان

التابعة لوزارة  ت�ستمر مديريات ال�سباب 

للعمل  احل�سني  مع�سكرات  بتنفيذ  ال�سباب، 

ال��دول��ة  م��ئ��وي��ة  ب��ع��ن��وان   ،2021 وال��ب��ن��اء 

وبرامج  وا�سعة  �سبابية  مب�ساركة  االردنية، 

متنوعة. وان�سطة 

حمافظة  �سباب  م��دي��ري��ة  لبيان  ووف��ق��ا 

مع�سكر  انطلق  االأث��ن��ني،  ام�����ص  العا�سمة، 

���س��واع��د االن���ق���اذ يف م��رك��ز ���س��اب��ات ن��اع��ور 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع م���دي���ري���ة ال����دف����اع امل����دين، 

العمرية  الفئة  20 م�ساركا �سمن  بح�سور 

من 15 اىل 17 �سنة.

وي���ه���دف امل��ع�����س��ك��ر ال����ذي ي��ن��ف��ذ وج��اه��ي��ا 

وي�ستمر ملدة ثالثة ايام، اإىل متكني ال�سباب 

يف جمال االإ�سعافات االأولية واإدارة االزمات 

وامل�ساهمة يف حتمل امل�سوؤولية.

ك��م��ا ان��ط��ل��ق م��ع�����س��ك��ر ت�����س��غ��ي��ل وت��اأه��ي��ل 

ال�سباب ل�سوق العمل يف مركز �سباب ماركا 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���س�����س��ة ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي 

20 م�ساركا. وبح�سور 

ال�سباب من  املع�سكر اىل متكني  ويهدف 

�سوق  ل��دخ��ول  ال��الزم��ة  وامل���ه���ارات  االدوات 

ال��ع��م��ل ب��ك��ف��اءة، ا���س��اف��ة اىل ال��ت��ع��رف على 

وتوجيه  العمل  �سوق  ومتطلبات  م�����س��ارات 

ال�سباب نحو التدريب املهني.

االنباط- اإربد

 ���س��ك��ا جم��م��وع��ة م���ن امل����زارع����ني يف 

اإرب����د م���ن ان��ت�����س��ار ذب���اب���ة ال��زي��ت��ون يف 

االآف����ة  ه����ذه  اأن  م��ب��ي��ن��ني  م���زارع���ه���م، 

للمزارع  فادحة  �سنوية  خ�سائر  ت�سبب 

تعمل  الق�ساء عليها، حيث  يتم  اإذا مل 

الزيتون  ثمار  اإ�سابة  ن�سبة  زيادة  على 

ب���احل���م���و����س���ة، م����ا ي����وؤث����ر ع���ل���ى ج����ودة 

الزيت. ونوعية 

وط��ال��ب��وا خ���الل ح��دي��ث��ه��م ل��وك��ال��ة 

االأنباء االردنية )برا( وزارة الزراعة 

ب��ت��ك��ث��ي��ف ح��م��الت ال��ر���ص ع��ل��ى م���زارع 

االآفة  هذه  انت�سار  من  للحد  الزيتون 

ذب��اب��ة  ان  اىل  م�����س��ريي��ن  اخل����ط����رية، 

ال���زي���ت���ون ت��ت�����س��ب��ب ���س��ن��وي��ا ب��اإ���س��اب��ة 

ث��م��ار ال��زي��ت��ون ب��اجل��ف��اف و���س��ق��وط��ه��ا 

ع��ل��ى االأر������ص ق��ب��ل اأوان���ه���ا، ع��ل��م��ا ب��اأن 

ال���ع���دي���د م����ن امل�����زارع�����ني ي��ن��ت��ظ��رون 

ال�����س��ر، حيث  ب��ف��ارغ  ال��زي��ت��ون  مو�سم 

اإ���س��اف��ة  ك��ب��ري،  ب�سكل  عليه  ي��ع��ت��م��دون 

اإىل الكلف املادية التي يتكبدها املزارع 

ت�سميد ور�ص  العام من عمليات  خالل 

االأر���ص  وح��راث��ة  احل�سرية  باملبيدات 

االأ�سجار. وتقليم 

ب�������دوره، ق�����ال م���دي���ر زراع������ة اإرب�����د 

ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال���������وايل ال���ط���اه���ات 

اأه����م  م����ن  ي���ع���د  ال����زي����ت����ون  ق����ط����اع  اإن 

للرزق  وم�سدرا  الزراعية،  القطاعات 

للكثري من العائالت االأردنية، م�سريا 

ت��وؤث��ر  ال��زي��ت��ون  ذب��اب��ة  اأن ح�����س��رة  اىل 

وت�سبب  �سنويا  االأ�سجار  اإنتاجية  على 

توؤثر  املح�سول، كما  خ�سائر فادحة يف 

وج��ودة  الثمار  من  االنتاج  ج��ودة  على 

امل�ستخرج. الزيت 

مل��ك��اف��ح��ة  اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة  اأن  وب���ني 

ال��ذب��اب��ة ه��ي و���س��ع امل�����س��ائ��د اجل��اذب��ة 

ومنها امل�سائد الهرمونية والفرمونية 

على  �ستعمل  والتي  املزارعني  قبل  من 

احل�سرة  هذه  انت�سار  عملية  من  احلد 

ومت��ن��ع ت��ك��اث��ره��ا، ويف ح��ال وج���ود من 

امل�سيدة  على  كاملة  ح�سرات   5  4-

اأ�سبوع من و�سعها فلي�ص هناك  خالل 

اأهمية لعمليات الر�ص، ويف حال وجود 

فاإن  امل�سيدة  على  كاملة  �سبع ح�سرات 

اجلزئي  ال��ر���ص  عملية  ي�ستدعي  ه��ذا 

اإذا كان العدد اكر من  اأما  لالأ�سجار، 

ثماين ح�سرات فهذا دليل على انت�سار 

اىل  وحتتاج  اال�سجار  على  االف��ة  ه��ذه 

عمليات الر�ص الكلي، علما باأن ارتفاع 

35 درج��ة يحد  درج��ات احل��رارة فوق 

كليا. عليها  ويق�سي  انت�سارها  من 

وت���ن�������س���ح م����دي����ري����ة زراع��������ة اإرب������د 

مبكافحة ذبابة ثمار الزيتون بالطرق 

ال���زراع���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم��ن��ه��ا ح��راث��ة 

خالل  الزيتون  اأ�سجار  اأ�سفل  ال��رب��ة 

ال��زي��ت��ون  ث��م��ار  ال��رب��ي��ع، وج��م��ع  ف�سل 

بعد  الزيتون  �سجرة  اأ�سفل  املت�ساقطة 

ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة  القطاف،  عملية 

اأع��داد  م��ن  للتقليل  اجل��اذب��ة  امل�سائد 

احل�سرات واإذا كانت االإ�سابات واأعداد 

احل�������س���رات ك���ث���رية ف��ي��ت��م م��ك��اف��ح��ت��ه��ا 

وب�سكل  ال��الزم��ة  احل�سرية  باملبيدات 

ج���زئ���ي، م���ع ا���س��ت��خ��دام ع��م��ل��ي��ة ال���ري 

ال��ت��ك��م��ي��ل��ي ل��الأ���س��ج��ار خ����الل ���س��ه��ري 

متوز واآب.

االنباط- اإربد

 ن��ظ��م م���رك���ز ���س��اب��ات ك��ف��ر���س��وم ال��ت��اب��ع 

مل��دي��ري��ة ���س��ب��اب اإرب����د، ام�����ص االث��ن��ني، عر 

االأوراق  ح�����ول  ح�����واري�����ة  زووم،  ت��ط��ب��ي��ق 

ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  جل��الل��ة  النقا�سية 

20 م�ساركة من اأع�ساء املركز. بح�سور 

عبيدات  جماالت  املركز  رئي�سة  وتناولت 

مبينة  امل��ل��ك،  جل��الل��ة  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  االوراق 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ومنهجا  روؤي����ة  ت�����س��ك��ل  اأن��ه��ا 

امل�سرية  يف  املعا�سرة  االردنية  للدولة  عاما 

وتطوير  املتجددة،  الدميقراطية  بناء  نحو 

خلدمة  ع���ام  ب�سكل  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ظ��ام 

اأن  اأط���ي���اف ال�����س��ع��ب. واأ����س���ارت اىل  ج��م��ي��ع 

م��و���س��وع  ع��ل��ى  رك����زت  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  االأوراق 

الفاعلة،  واملواطنة  الدميقراطي  التمكني 

يف  التي حتققت  واملنجزات  االه��داف  وعلى 

ال�سيا�سية  االعراف  االأردنية، وعلى  الدولة 

الدولة  اأ�سا�ص  يعد  ال��ذي  القانون  و�سيادة 

بناء  اأه��م��ي��ة  ع��ن  للحديث  اإ���س��اف��ة  امل��دن��ي��ة، 

ال�����ق�����درات ال���ب�������س���ري���ة وت���ط���وي���ر ال��ع��م��ل��ي��ة 

التعليمية التي تعتر جوهر نه�سة االمة.

اأهمية  مناق�سة  اجلل�سة  خ��الل  مت  كما 

م�����س��ارك��ة ال�����س��ب��اب يف احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

وال����ع����ام����ة، وت����ع����زي����ز دوره��������م ب�����االأح�����زاب 

احلكومة  دور  وتفعيل  املختلفة،  ال�سيا�سية 

يف ت��ن��ف��ي��ذ ال������روؤى امل��ل��ك��ي��ة ال��ت��ي ج����اءت يف 

الورقة النقا�سية ال�سابعة، اإ�سافة اىل طرح 

احلياة  يف  املختلفة  امل�ساركات  نظر  وجهات 

اململكة. ال�سيا�سية والعامة يف 

 اجرى عملية قلب مفتوح للطفلة سالي العطيات وذويها يشيدون بأخالقه 

انجاز جديد لدكنور القلب يوسف زريقات 

 23 تحديا أمام االستراتيجية الّشاملة لمواجهة الجريمة والعودة إليها في األردن

 في انجاز جديد يضاف النجازات دائرة الجمارك

حصول ثالث موظفين على جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية

 إطالق حملة جمع الوثائق التاريخية للكرك

االنباط - دالل عمر 

زري��ق��ات  يو�سف  اجل���راح  الطبيب  �سجل 

اجن��������ازاً ج����دي����داً ب���ع���د اج����رائ����ه ال��ع��م��ل��ي��ة 

للطفلة  مفتوح  قلب  عملية  وهي  االخ��رية، 

الع�سرين  ذات  العطيات  فليح  حممد  �سايل 

�سهراً يف مركز القلب يف املدينة الطبية.

 و�سكرت عائلة املري�سة الدكتور زريقات 

بالنجاح،  تكللت  التي  العملية  اجرائه  على 

ن��ق��ول  ان  اردن�����ا  “اذا  ال��ط��ف��ل��ة  ج���د  وك��ت��ب 

احلقيقة باأن الدكتور يو�سف با�سا باأخالقه 

واملقايي�ص  االع���راف  ك��ل  جت��اوز  وان�سانيته 

امل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه��ا ب���ني ال��ب�����س��ر، وك����ان اك��ر 

باأخالقه  واملنا�سب  وال�سهادات  الرتب  من 

لكل  در���س��ا  تكون  ان  يجب  وال��ت��ي  العظيمة 

الدرجات  على  او ح�سل  املنا�سب  تقلد  من 

الن���ه االن�����س��ان ال����ذي ت�����س��رف��ت االن�����س��ان��ي��ة 

�سيدي  �سكراأ  االر���ص.  �سطح  على  بوجوده 

االن���������س����ان ان������ك ج����رح����ت ق���ل���ب ح��ف��ي��دت��ي 

يا  الطاهرة النقاذ حياتها ولكنك  ب�سكينك 

�سيدي ال تعلم انك يف املقابل دخلت قلوبنا 

وجدان  يف  تعي�ص  وا�سبحت  �سكاكني  بدون 

���س��ايل احلفيدة  ال��رت��ب الن  ك��ل واح���د م��ن 

هي جرحنا الذي ال يلتئم اال ب�سفائها “. 

للطفل  عملية  اي�سا  اج��رى  زري��ق��ات  د. 

يف  اأع���وام  اأحمد” 4  حممد  ه�سام  “همام 
القلب بني  يعاين من ثقب يف  ك��ان  وال��ذي 

بعد  ال��والدة.  منذ  خلقي  كت�سوه  الُبطينني 

همام  الطفل  وال���دة  كتبت  العملية،  جن��اح 

من  للكلمة  م��ا  بكل  ان�����س��ان  ال��رج��ل  “هذا 
اهلل  ع��ن��د  م��ن  ال�����س��ف��اء  ان  يعلم  ف��ه��و  معنى 

اكر اجلراحني  احد  ُيعد  باأنه  علماً  وحده 

بكل  بعمله  ويقوم  جماله  يف  ومهارة  كفاءة 

كوكبة  ب�����س��ه��ادة  وذل���ك   ، و���س��ف��اف��ي��ة  �سمري 

من زمالئه اجلراحني واالطباء يف االردن 

وال�سرق االو�سط “. 

ع�سرات  اأجرى  قد  كان  زريقات  الدكتور 

للقلب يف  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة 

القلب  وج��راح��ة  لطب  علياء  امللكة  م��زك��ر 

ذوي  ملحيا  الب�سمة  اإع����ادة  يف  جن��ح  ح��ي��ث   ،

ع�����س��رات امل��ر���س��ى ، وي��ع��ت��ر ال��زري��ق��ات من 

لالطفال  القلب  جراحة  يف  االط��ب��اء  امهر 

يف ال�سرق االو�سط والعامل . 

وب������داأت زراع�����ة ال��ق��ل��ب يف م���رك���ز امل��ل��ك��ة 

مدينة  يف  القلب  وجراحة  الأمرا�ص  علياء 

احل�سني الطبية  عام ١٩٨٥ ، اأي بعد عامني 

عاملياً  القلب  زراعة  بدء  وبعد   ، ان�سائه  من 

ال�سرق  يف  االأول  االردن  وكانت   ،١٩٨١ ع��ام 

االو���س��ط وال��ث��ام��ن��ة دول��ي��اً يف ان�����س��اء املركز 

زراعة  مت  حيث  القلب،  لزراعة  املتخ�س�ص 

١٤ قلب للمر�سى حتى عام ١٩٩٧، واأجريت 

ورئ���ة يف  ق��ل��ب  زراع����ة  ال��ع��ام عملية  ذات  يف 

اح��ي��اء  اإع����ادة  ٢٠١٧ مت  ع���ام  واح����د، ويف  اآن 

برنامج زراعة القلوب، ومت زراعة اأول قلب 

ل�ساب   ٢٠١٨ عام  احيائه من جديد يف  بعد 

ع�سلة  يف  اعتالل  من  يعاين  كان  ع�سريني 

احل��ي��اة  ل��ه  اأع��ي��دت  العملية  وب��ع��د  ال��ق��ل��ب، 

الكاملة بالن�ساط وال�سحة، وتلتها الزراعة 

التالية يف العام ٢٠٢٠ بالتعاون مع مديرية 

االمن العام .

االنباط- عمان

ب��اال���س��راك مع  ال��ع��دل  وزارة  و���س��ع��ت   

متخ�س�سني،  وخ��راء  ر�سمية،  جهات  ع��دة 

وم��ن��ظ��م��ات دول���ي���ة، ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ���س��ام��ل��ة 

اململكة  يف  اليها  والعودة  اجلرمية  ملواجهة 

بيد  لها،  مة  حمَكّ علمية  درا�سة  اج��راء  بعد 

اأنه يواجه هذه اال�سراتيجية 23 حتديا.

وت�����س��ري اال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي اط��ل��ع��ت 

اإىل  )ب���را(،  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  عليها وكالة 

وكفوؤ  فعال  عدالة  بنظام  تكمن  روؤيتها  اأّن 

وم��ع��زز ل�����س��ي��ادة ال��ق��ان��ون، ي��ح��ق��ق اأه��داف��ه 

يف ال���وق���اي���ة م���ن اجل���رمي���ة وال������ردع ال��ع��ام 

واخل�����ا������ص، وا�����س����الح اجل����ن����اة ل��ل��ح��د م��ن 

اجلرمية والعودة اليها.

ر�سالتها  ف���اإن  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  وبح�سب 

قائمة  را�سخة  جزائية  ع��دال��ة  �سيا�سة  ه��ي 

االن�سان  حقوق  ي��راع��ي  متطور  نظام  على 

�سواء،  وال�سحايا واجلناة على حد  وحقوق 

وي�سهل �سبل الو�سول اىل العدالة للجميع، 

اجلرمية  ملواجهة  وقائية  ت��داب��ري  ويكر�ص 

وحتديث  تطوير  خالل  من  اليها،  والعودة 

اجلنائية،  ل��ل��ع��دال��ة  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات 

موؤكدة وجود 23 حتديا وعائقا اأمامها من 

بينها ما يتعلق بكيفية ربط اهداف التنمية 

�سيادة  لتعزيز  الرامية  باجلهود  امل�ستدامة 

ال���ق���ان���ون واحل�����د م���ن اجل���رمي���ة وحت��ق��ي��ق 

العدالة اجلنائية.

ولفتت اإىل حتديات تتعلق بكيفية تعزيز 

القيم املجتمعية والت�سوية االيجابية لف�ص 

�ساملة  ا�سراتيجية  و�سياغة  ال��ن��زاع��ات، 

وحت�سني  اليها،  والعودة  اجلرمية  ملواجهة 

وموؤ�س�سات  وال�سرطة  االأمن  موؤ�س�سات  اأداء 

ان����ف����اذ ال����ق����ان����ون، واالك����ت����ظ����اظ مب���راك���ز 

ال�سحية  بيئتها  م��الءم��ة  وع���دم  اال���س��الح 

للنزالء. والنف�سية 

بتوفري  يتعلق  م��ا  التحديات  وت�سمنت 

برامج للتوعية املجتمعية وال�سيما بال�سباب 

ال��ب��ال��غ��ني وغ���ريه���م، وم��ك��اف��ح��ة اال���س��ك��ال 

االمن��اط  وت�سخي�ص  للجرمية،  امل�ستجدة 

اجل��دي��دة م��ن اجل��رائ��م، ور���س��د التطورات 

التي ت�ساعد على ارتكاب اجلرمية.

اربعة  امل��وج��ه��ة  اال�سراتيجية  و�سملت 

اجت����اه����ات: احل����د م���ن اجل���رمي���ة وات���خ���اذ 

ال���ت���داب���ري ال��وق��ائ��ي��ة مل��واج��ه��ت��ه��ا، وت��ع��زي��ز 

الر�سمية  املوؤ�س�سات  مع  والتعاون  ال�سراكة 

وغ����ريه����ا وم���ن���ظ���م���ات امل��ج��ت��م��ع امل������دين يف 

ال��ت�����س��دي ل��ل��ج��رمي��ة، وت��ط��وي��ر وحت��دي��ث 

ال��ت�����س��ري��ع��ات ل��ن��ظ��ام ال���ع���دال���ة اجل��ن��ائ��ي��ة، 

وت���ع���زي���ز وحت�������س���ني ال���ن���ظ���م امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 

املتعلقة  العلمية  وال��درا���س��ات  واالح�سائية 

ب��اجل��رمي��ة، وت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر اآل��ي��ات ادم��اج 

اجل��ن��اة يف امل��ج��ت��م��ع، واح���ت���وت ك��ذل��ك على 

اإط�����ار ع����ام خل��ط��ة ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل��ة �سملت 

االرب��ع��ة  ل��الجت��اه��ات  التف�سيلية  االع��م��ال 

والعودة  اجلرمية  ملواجهة  و�سعها  مت  التي 

اليها.

ومت ب���ن���اء اال���س��رات��ي��ج��ي��ة ب��ع��د اج����راء 

ال������������وزارة درا�������س������ة حت���ل���ي���ل���ي���ة اح�������س���ائ���ي���ة 

“اجلرمية  ب��ع��ن��وان  ���س��ام��ل��ة  وا���س��ت��ط��الع��ي��ة 

يف  املواجهة  وا�سراتيجية  اجلرمي  والعود 

املجتمع االردين”، وقامت بها جلنة وطنية 

وع�سوية  ال��ع��دل  وزارة  ع��ام  اأم��ني  برئا�سة 

م��وظ��ف��ني ب����ال����وزارة وامل��ج��ل�����ص ال��ق�����س��ائ��ي 

وم��دي��ري��ة االأم�����ن ال���ع���ام وم�����س��روع ���س��ي��ادة 

ال��ق��ان��ون امل���م���ول م���ن ال��وك��ال��ة االأم��ريك��ي��ة 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال����دول����ي����ة وامل���ن���ظ���م���ة ال���دول���ي���ة 

اإ���س��اف��ة اإىل خ���راء  ل��الإ���س��الح اجل��ن��ائ��ي، 

التنمية  ووزارة  اجل��رمي��ة  يف  متخ�س�سني 

االجتماعية.

نزالء مراكز  الدرا�سة عددا من  و�سملت 

امل��م��ل��ك��ة، و�سجالت  وال��ت��اأه��ي��ل يف  اال���س��الح 

للفرة  ال��ع��دل  ووزارة  الق�سائي،  املجل�ص 

العمل  وبداأ   ،2013-2017 الواقعة بني 

اأي��ار  يف  وانتهت   ،2018 ع��ام  منت�سف  بها 

.2021

االنباط-عمان

االأردن���ي���ة على  دائ���رة اجل��م��ارك  ح�سدت 

ث��الث ج��وائ��ز �سمن ج��ائ��زة امل��وظ��ف املثايل 

، ج�����اء ذل�����ك خ�����الل احل���ف���ل ال������ذي اق���ام���ه 

دي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة يف امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف 

الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  دول��ة  برعاية  امللكي 

ب�����س��ر اخل�������س���اون���ة ال���ي���وم االث���ن���ني امل���واف���ق 

ع�سر  ال��ث��ان��ي��ة  ب��دورت��ه��ا   26/7/2021
للعام 2020  والتي فاز بها )23( موظفاً 

م��ن كافة ال����وزارات وامل��وؤ���س�����س��ات   وال��دوائ��ر 

احل��ك��وم��ي��ة ، وي���اأت���ي ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي �سمن 

االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  مبئوية  اململكة  احتفاالت 

اأحمد  جمارك  عقيد  من  كل  ح�سل  حيث   ،

ال��ع��رم��ان ع��ل��ى ج���ائ���زة امل���وظ���ف امل���ث���ايل  يف 

اخلدمة املدنية عن الفئة القيادية / املركز 

اأحمد  ب�سري  حممد  جمارك  رائ��د  و  الثاين 

ال��ق��ادري ج��ائ��زة امل��وظ��ف امل��ث��ايل ع��ن الفئة 

اأول  م���الزم  و  االأول  امل��رك��ز   / التخ�س�سية 

ج���م���ارك اأن�������ص ع��ن��ان ع��ل��ى ج���ائ���زة امل��وظ��ف 

املثايل عن الفئة التخ�س�سية / املركز االأول.

واأك��د مدير ع��ام اجلمارك االردن��ي��ة لواء 

جمارك جالل الق�ساة ان الدائرة ت�سعى اىل 

من  موظفيها  ل��دى  التميز  ثقافة  جت��ذي��ر 

وتقدمي  وتاأهيلهم  املوظفني  تطوير  خالل 

ك���ل م���ا ي��زي��د م���ن ر���س��اه��م وق��درت��ه��م على 

العطاء واالبداع.

واأ�����س����اف  ب����ان ال����دائ����رة ت����ويل اه��ت��م��ام��اً 

خا�ساً ملوظفيها من حيث االإعداد والتدريب 

اأف�سى  وال��ذي  ملهاراتهم  امل�ستمر  والتطوير 

اإىل احل�سول على العديد من اجلوائز.

املوظفني  ال��ق�����س��اة  ه��ن��اأ  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

بذل  على  وحثهم  اجلوائز   على  احلا�سلني 

م�ستلهمني  وال���ع���ط���اء  اجل���ه���د  م���ن  امل���زي���د 

ال��ع��زمي��ة. م��ن اق���وال ج��الل��ة امل��ل��ك عبداهلل 

ال��ث��اين اب���ن احل�����س��ني امل��ع��ظ��م “ ك��م��ا نوجه 

احلكومة اىل العمل بجدية يف تطوير املوارد 

ال��ق��ي��ادات  ال��ع��ام واع����داد  ال��ب�����س��ري��ة للقطاع 

املتميزة وتكري�ص ثقافة التميز  “

االنباط- الكرك

 اأطلقت مديرية ثقافة الكرك حملة 

جل��م��ع ال���وث���ائ���ق ال��ن��وع��ي��ة احل�����س��اري��ة 

التاريخية  باملراحل  املتعلقة  والثقافية 

مل���دي���ن���ة ال�����ك�����رك ل���ل���ت���ع���ري���ف ب��امل��ن��ج��ز 

للمدينة. والثقايف  احل�ساري 

وق����ال����ت م����دي����رة ال���ث���ق���اف���ة ع���روب���ة 

ان���ه مت  ت�����س��ري��ح �سحفي  ال�����س��م��اي��ل��ة يف 

احل�سن  مركز  يف  الوثيقة  جلنة  ت�سكيل 

نوعية  وث��ائ��ق  ع��ل��ى  للح�سول  ال��ث��ق��ايف 

ف��ي��ه��ا ر����س���د واإح����اط����ة مل��ا���س��ي ال��ك��رك 

واالح��داث  واحل�سارة  باملجد  املخ�سب 

املهمة. التاريخية 

وا�سافت انه مت التوا�سل مع العديد 

م����ن ال�������س���خ�������س���ي���ات ال���ك���رك���ي���ة ال���ذي���ن 

املهمة،  ال��وث��ائ��ق  ه��ذه  مبثل  يحتفظون 

التي  الوثائق  من  �سور  على  للح�سول 

جمموعات  �سمن  وتبويبها  ميتلكونها 

الزمنية وقيمتها. ح�سب مراحلها 

ال��ك��رك  وث��ائ��ق  ان  ال�سمايلة  وب��ي��ن��ت 

ظ��ه��رت يف ح��ل��ت��ه��ا ال��ق�����س��ي��ب��ة يف اأروق����ة 

اجلهد  لتعك�ص  ال��ث��ق��ايف  احل�سن  م��رك��ز 

م�����س��ادره��ا  اإىل  ال���و����س���ول  يف  امل����ب����ذول 

وج��م��ع��ه��ا واإخ���راج���ه���ا اأم������ام اجل��م��ه��ور 

من  الوثيقة  حتفظ  منا�سبة  ب��اإط��ارات 

جهة  م��ن  جمايل  بثوب  وتقدمها  جهة 

اأخ�����رى م���ع ال�������س���رح ع��ل��ي��ه��ا م���ا ي��و���س��ح 

واهميتها. الوثيقة  مو�سوع 

املوؤلفة  الوثيقة  جلنة  جهد  وثمنت 

م���ن امل���دي���ري���ة وم���ن���ت���دى ج��م��اع��ة درب 

وجمعية  الكرك  يف  الثقايف  احل�سارات 

النواي�سه  حامد  الباحث  وامل��وؤرخ  مي�سع 

ل����ت����ق����دمي����ه جم�����م�����وع�����ات ك�����ب�����رية م��ن 

الوثائق.

ال��ق��ادم��ة  اخل���ط���ة  ان  اىل  وا�����س����ارت 

اآخرين  ا�سخا�ص  م��ع  التوا�سل  للجنة 

الإك��م��ال  اأخ����رى  وث��ائ��ق  ع��ل��ى  للح�سول 

يحت�سن  باملركز  خا�ص  وجناح  متحف 

وثائق املدينة التاريخية، الإثراء امل�سهد 

الطيب  الر�سيد  بهذا  االأردين  الثقايف 

من عنا�سر الهوية الثقافية االأردنية.

الثالثاء    27 / 7 /2021

ال�صحف:  انباطالثالثاء  2021/7/27

دائرة قا�صي الق�صاة
حمكمة عمان ال�صرعية/الق�صايا
تبليغ حكم م�صدق عن حمكمة 

عمان ال�صرعية الق�صايا
م�صطفى/  الهادي  عبد  ح�صني  ب�صار  عليه:  املدعى  الى 
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ام  �صارع  االتراك  حي  ال�صمايل  الها�صمي  عمان  يف  االردن 
حكيم املتفرع من �صارع الوطن مقابل دكانة تامي �صوب عمارة 

رقم 97 الطابق االر�صي
ا�صا�س  الق�صية  يف  احلكم  �صدر  قد  بانه  اعلمك 
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بتاريخ 2021/3/31م
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-2021/1902 رقم  بالقرار  ا�صتئنافا  احلكم  �صدق  وقد 
ذلك  تبلغك  جرى  وعليه  2021/6/21م  تاريخ   123242

ح�صب اال�صول
قا�صي حمكمة عمان ال�صرعية/ الق�صايا
احمد في�صل الدليجم



االنباط- عمان

والتطوير،  للت�صميم  الأردين  املركز  وقع   

و����ص���رك���ة ال���ب���داد ك��اب��ي��ت��ال، ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون 

يف جم������الت امل���ع���ار����ض وت�������ص���وي���ق امل��ن��ت��ج��ات 

واخلدمات اخلا�صة.

وق��ال��ت ال�����ص��رك��ة يف ب��ي��ان ام�����ض الث��ن��ن، 

�صراكات  اإن�����ص��اء  درا���ص��ة  ت�صمل  الت��ف��اق��ي��ة  اإن 

ال�������ص���ن���اع���ي���ة  امل������ج������الت  ا����ص���رات���ي���ج���ي���ة يف 

امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ت�����ص��ك��ي��ل امل����ع����ادن وت�����ص��ن��ي��ع 

الهياكل.

زاي��د  لل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  واأك����د 

مع  الت��ف��اق��ي��ة  توقيع  على  احل��ر���ض  ال��ب��داد، 

املركز يف ظل املناخ ال�صتثماري باململكة الذي 

بف�صل  للم�صتثمرين؛  ج��اذب��اً  ح��اف��زاً  ي�صكل 

التي  والت�صهيالت  وال�صتقرار  الأمن  عوامل 

ال�صناعية  املنطقة  امل�صتثمرون يف  بها  يحظى 

الب�صرية  وال��ك��ف��اءات  امل����وارد  احل���رة، ووج���ود 

قادت  التفاقية  اأن  وب��ن  للمناف�صة.  املوؤهلة 

ح��دي��د،  م�صنع  وت��ن��ف��ي��ذ  لإن�����ص��اء  درا���ص��ة  اإىل 

اأ�صكاله  خمتلف  يف  بالبناء  يتعلق  ما  وكذلك 

اأ���ص��واق ج��دي��دة يف الأردن  م��ا مي��ه��د ل��دخ��ول 

والعراق و�صوريا ولبنان.

العميد  املركز  ع��ام  مدير  ق��ال  جانبه،  من 

امل��رك��ز يعمل  اإن  ال��ب��ط��ران،  اأمي����ن  امل��ه��ن��د���ض 

املحلية  املوؤ�ص�صات  م��ع  ���ص��راك��ات  تكوين  على 

تطبيقية  ح��ل��ول  اإي���ج���اد  ب��ه��دف  وال���دول���ي���ة، 

وت��ع��زي��ز م��ب��داأ ال��ت�����ص��ارك��ي��ة وال��ت��ك��ام��ل��ي��ة بن 

التنمية  م�صرية  وخ��دم��ة  ال��وط��ن،  موؤ�ص�صات 

ال�صناعة ول�صيما  ال�صاملة والنهو�ض بقطاع 

الدفاعية. 

 اتفاقية تعاون بين األردني للتصميم والتطوير 
والبداد كابيتال

 رئيس الوزراء يرعى توقيع اتفاقية إلنشاء مصنع
 غسيل الفوسفات

االنباط- عمان

رع�����ى رئ���ي�������ض ال���������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ص��ر 

اخل�����ص��اون��ة يف ع��م��ان، ام�����ض الث��ن��ن، حفل 

ت���وق���ي���ع ات���ف���اق���ي���ة لإن�������ص���اء م�����ص��ن��ع غ�����ص��ي��ل 

مبحافظة  ال�صيدية  منطقه  يف  الفو�صفات 

م�����ع�����ان، وال�����ت�����ي وق���ع���ت���ه���ا ����ص���رك���ة م��ن��اج��م 

ال��ف��و���ص��ف��ات الأردن����ي����ة، وال�����ص��رك��ة امل��ث��ال��ي��ة 

امل���ت���ط���ورة ل��ل�����ص��ن��اع��ات ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة ب��ك��ل��ف��ة 

85 مليون دولر. بنحو  مالية تقدر 

وت���ب���ل���غ ال���ط���اق���ة الإن���ت���اج���ي���ة ل��ل��م�����ص��ن��ع 

 23 امل��ت��وق��ع الن��ت��ه��اء م���ن اإن�����ص��ائ��ه خ���الل 

���ص��ن��وي��اً من  9ر1 م��ل��ي��ون ط��ن  ���ص��ه��را ن��ح��و 

 200 يوفر  فيما  اجلودة،  عايل  الفو�صفات 

ف��ر���ص��ة ع��م��ل م��ب��ا���ص��رة واأل��ف��ي ف��ر���ص��ة عمل 

مبا�صرة. غري 

وق���ال رئ��ي�����ض ال�����وزراء يف ك��ل��م��ت��ه، خ��الل 

مع  تعاملت  احلكومة  اإن  التفاقية،  توقيع 

ظ���روف ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف ال��ع��ام��ن امل��ا���ص��ي��ن، 

مت��ث��ل��ت ب��ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي اأث����رت على 

على  »وانعك�صت  ب��رم��ت��ه،  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ص��اد 

بعقد  م��ررن��ا  اأن  ب��ع��د  ال��وط��ن��ي،  اق��ت�����ص��ادن��ا 

تراوح  القت�صادي  النمو  ن�صبة  �صعب، كانت 

2 ب��امل��ئ��ة، وه��ي  ���ص��م��ن اأف�����ص��ل ال��ف��ر���ص��ي��ات 

النمو  ن�����ص��ب  م��ع  م��ق��ارن��ة  م��ت��وا���ص��ع��ة  ن�صبة 

ذلك«. قبل  اقت�صادنا  حققها  التي 

اأن اجل��ائ��ح��ة  اإىل  ال����وزراء  رئ��ي�����ض  ول��ف��ت 

اأث��������رت ع���ل���ى ح����ي����اة امل����واط����ن����ن ال���ي���وم���ي���ة 

اأمناطها  مبختلف  القت�صادية  والقطاعات 

اأن  الأمل  عن  معربا  القت�صادية،  والعجلة 

هذه  من  الكامل  التعايف  طريق  على  نكون 

اجلائحة.

امل���واط���ن���ن اإىل  ال��������وزراء  ودع�����ا رئ���ي�������ض 

م��وا���ص��ل��ة الإق���ب���ال ع��ل��ى امل��ط��اع��ي��م امل�����ص��ادة 

لعدم  �صماناً  ت�صكل  لأنها  كورونا،  لفريو�ض 

تطبيق  اإىل  الأ�صكال  من  �صكل  ب��اأي  ال��ع��ودة 

اإجراءات تقييدية على القطاعات والأفراد، 

ال�صحة  ب�صروط  اللتزام  على  التاأكيد  مع 

�صيا�صة  »لتبقى  م�صيفا:  العامة،  وال�صالمة 

وم�صاريع  �صراكات  ول��رى  قائمة  النفتاح 

هذه  توقيع  يف  اليوم  راأينا  ما  مثل  طموحة 

التفاقية«.

احلكومة  اأن  اإىل  ال���وزراء  رئي�ض  واأ���ص��ار 

الت�صغيل  باآفاق  يتعلق  فيما  حتديات  لديها 

با�صتطاعته  يعد  مل  ال��ذي  العام  القطاع  يف 

والت�صغيل  ال��ت��وظ��ي��ف  اح��ت��ي��اج��ات  ي��ل��ب��ي  اأن 

�صوق  يحتاجها  التي  الب�صرية  للمخرجات 

التغلب  ن�صتطيع  لن  اأننا  اإىل  لفتاً  العمل، 

ع��ل��ى حت��دي��ات ال��ب��ط��ال��ة وال��ف��ق��ر، وحت��ق��ي��ق 

متكن  دون  امل�صتدامة  القت�صادية  التنمية 

ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض وت���ع���زي���ز ����ص���راك���ت���ه م��ع 

العام. القطاع 

القطاع  متكن  اأن  ال�صدد  ه��ذا  يف  واأك���د 

لدى  املركزية  الأول��وي��ات  من  يعد  اخلا�ض 

احل���ك���وم���ة، وف���ق���اً ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ص��ام��ي��ة 

للحكومات  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  جل��الل��ة 

ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  اأن  اإىل  لف���ت���اً  امل��ت��ع��اق��ب��ة، 

وال����ن����زاع����ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ال���ت���ي ح���دث���ت يف 

امل��ن��ط��ق��ة خ���الل الأع������وام امل��ا���ص��ي��ة ف��ر���ص��ت 

. كبرية  علينا حتديات 

لديها  احلكومة  اأن  اخل�صاونة  اأك��د  كما 

اأول�����وي�����ة ل���ت���ع���زي���ز ال�������ص���راك���ة م����ع ال��ق��ط��اع 

اأ�صا�صي  ك�صريك  دوره  ي��ع��زز  مب��ا  اخل��ا���ض، 

يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وي��ح��ق��ق ق��واع��د ال��رب��ح 

اأثبت  اخل��ا���ض  القطاع  اأن  م��وؤك��دا  امل�����ص��روع، 

ويرتقي  وطني  قطاع  اأنه  الأخ��رى  تلو  مرة 

مع  لالإ�صهام  امل�صوؤولية  م�صتوى  اإىل  دائماً 

ومبا  بالقت�صاد  النهو�ض  يف  العام  القطاع 

واملواطن. الوطن  على  بالنفع  يعود 

اأول��وي��ة  ل��دي��ه��ا  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

م��رك��زي��ة يف ح���ل امل�����ص��اك��ل وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي 

�صال�صة  اأن  اإىل  ا�صتناداً  امل�صتثمرين،  تواجه 

و���ص��الم��ة ال��ت��ج��رب��ة ال���ص��ت��ث��م��اري��ة ه��ي من 

ال�صتثمارات. جتذب 

اأن احلكومة  اإىل  كما لفت رئي�ض الوزراء 

���ص��رف��ع ق��ري��ب��اً اإىل ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

يف  احلكومة  عمل  اأول��وي��ات  برنامج  ال��ث��اين 

القت�صادية  والن�صاطات  القت�صادي  املجال 

املركزية التي �صتقوم بها، يف اإطار م�صفوفة 

���ص��راع��ي ت��وف��ر ال��ت��م��وي��ل ال����الزم مل�����ص��اري��ع 

للتطبيق. قابلة  تكون 

ب���ه���ذه  ����ص���ت���ل���ت���زم  احل����ك����وم����ة  اأن  واأك���������د 

امل�����ص��ف��وف��ة ال��ت��ي ���ص��ت��ك��ون ن��ت��اج ح����وار ب��ن��اء 

وت���واف���ق���ات م���ع ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض، لإن���ت���اج 

���ص��راك��ات ت�����ص��ب��ه ه���ذه ال�����ص��راك��ة ال��ي��وم بن 

���ص��رك��ت��ي ال��ف��و���ص��ف��ات وامل���ث���ال���ي���ة امل��ت��ط��ورة 

ل��ل�����ص��ن��اع��ات ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة، ومب����ا ي�����ص��ه��م يف 

م���ع���اجل���ة وح��ل��ح��ل��ة م�����ص��اك��ل��ن��ا الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

يجر  لن  التي  والبطالة  كالفقر  واملركزية 

بن  حقيقية  ���ص��راك��ات  خ��الل  م��ن  اإل  حلها 

رئي�ض  اأ�صار  كما  واخلا�ض.  العام  القطاعن 

الوزراء، خالل كلمته، اإىل حديثه يوم اأم�ض 

يف جل�صة جمل�ض الوزراء والتي اأكد خاللها 

امل��ح��اف��ظ��ة  اأن احل��ك��وم��ة م��ل��ت��زم��ة مت��ام��اً يف 

ع��ل��ى ق��ي��م امل��ج��ت��م��ع الأ���ص��ا���ص��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة 

م�صيفاً  ب��ه،  نعتز  ال��ذي  ال��ث��ق��ايف  وم��وروث��ن��ا 

متحدرة  ها�صمية  بقيادة  ن�صتظل  نحن   »:

من بيت النبوة، وهذا اأمر ل جدال فيه ول 

مبهجنا  نحميه  جميعا  ونحن  عليه  ج��دال 

واأرواحنا«.

ملن  �صتت�صدى  احل��ك��وم��ة  اأن  على  و���ص��دد 

تف�صي  اأن  �صاأنها  م��ن  ح��الت  وينتج  يتنمر 

واملواطنن،  الأ�صخا�ض  �صالمة  تهديد  اإىل 

اأن  واحل���ك���وم���ة  ال����دول����ة  واج�����ب   »: ق���ائ���اًل 

الوزراء  رئي�ض  �صدد  كما  املواطنن«.  حتمي 

القدر  بنف�ض  �صتت�صدى  احلكومة  اأن  على 

اخلا�ض  القطاع  على  يتنمر  اأن  يحاول  ملن 

وال���ص��ت��ث��م��ارات، م���وؤك���داً اأن��ن��ا دول���ة ق��ان��ون 

�ص�صات. وموؤ

����ص���رك���ة  اإدارة  جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض  واأك��������د 

ال���ف���و����ص���ف���ات الأردن������ي������ة ال����دك����ت����ور حم��م��د 

م�صنع  م�����ص��روع  اأن  ج��ه��ت��ه،  م��ن  ال��ذن��ي��ب��ات، 

للنتائج  ت��رج��م��ة  ي��اأت��ي  ال��ف��و���ص��ف��ات  غ�����ص��ي��ل 

الإي��ج��اب��ي��ة ل��ت��وج��ه��ات ال�����ص��رك��ة الن��ت��اج��ي��ة 

وال��ت��و���ص��ع يف ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��ا و���ص��راك��ات��ه��ا مع 

وخارجية. اأخرى حملية  اأطراف 

واأع�������رب ع����ن ث��ق��ت��ه ب�����اأن ه�����ذا امل�������ص���روع 

���ص��ي��م��ك��ن ال�������ص���رك���ة م����ن ت���ق���وي���ة م���رك���زه���ا 

اأ����ص���واق  اإىل  وال����دخ����ول  ع��امل��ي��ا  ال��ت��ن��اف�����ص��ي 

ج��دي��دة وت��زوي��د ال�����ص��رك��ة ب��ف��و���ص��ف��ات ع��ايل 

اجل���ودة ي��ت��ف��ق م��ع امل��وا���ص��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة مبا 

الفو�صفات  على  الطلب  زي��ادة  على  ينعك�ض 

 10 م��ن  الإن��ت��اج��ي��ة  طاقتها  ورف��ع  الأردين 

م��ل��ي��ون طن   12 اإىل  ح��ال��ي��ا  ط���ن  م��الي��ن 

واأ�صار  اجلودة.  عايل  الفو�صفات  من  �صنويا 

اإدارة  جم��ل�����ض  اأن  اإىل  ال��ذن��ي��ب��ات  ال��دك��ت��ور 

وخارطة  خطة   2017 ع��ام  و�صع  ال�صركة 

اأوراق  ترتيب  لإع��ادة  للتنفيذ  قابلة  طريق 

اأن  كادت  التي  الأزمة  ال�صركة واخلروج من 

�صنوات. قبل  بها  تع�صف 

اأن اخلطة ترتكز على حماور،  ولفت اإىل 

احل�صرية  من  التعدين  قطاع  حترير  منها 

الأعمال  وتلزمي  فقط  ل�صركتن  والحتكار 

7ر1  ل���ه���م���ا، وال����ت����ي ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه��ا ن���ح���و 

م��ل��ي��ار دي��ن��ار خ��الل ال�����ص��ن��وات ال��ع�����ص��ر التي 

اإلغاء  اأنه جرى  موؤكدا   ،2017 عام  �صبقت 

احل�����ص��ري��ة والح���ت���ك���ار وف���ت���ح ال���ب���اب اأم����ام 

ال�صركات الأردنية املوؤهلة يف قطاع التعدين 

ما  وتاأهيل  التنقيب  اأع��م��ال  على  للتناف�ض 

اإن��ت��اج��ي��ة  10 ���ص��رك��ات ب��ط��اق��ة  ي��ق��رب م���ن 

اأك���ر مم��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه ���ص��اب��ق��ا. ك��م��ا ت��رت��ك��ز 

على  ال��ذن��ي��ب��ات،  ال��دك��ت��ور  بح�صب  اخل��ط��ة، 

الإنتاج  تكاليف  وتخفي�ض  النفقات  �صبط 

مبنية  ا�صراتيجية  �صراكات  مع  والدخول 

ع��ل��ى خ����رات ف��ن��ي��ة م��ت��ق��دم��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

مالية. �صراكات  ولي�صت  حديثة  اإنتاجية 

واأع�������رب ع���ن الأم������ل ب�����اأن ت�����ص��ت��م��ر ه���ذه 

عملي  كنهج  امل��راك��م��ة  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 

ل�����ص��رك��ة ال��ف��و���ص��ف��ات ب��ح��ي��ث حت��ق��ق ع��وائ��د 

العامة  اخلزينة  وت��دع��م  للم�صتثمر  عالية 

وت�����ص��ه��م ب�����ص��ك��ل ف���اع���ل يف حت�����ص��ن امل���ي���زان 

ال��ت��ج��اري ل��ل��ح�����ص��اب��ات احل��ك��وم��ي��ة واإي���ج���اد 

ف��ر���ض ع��م��ل ج���دي���دة م���ن خ���الل م�����ص��اري��ع 

ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  ال�������ص���ن���اع���ات  ال����ص���ت���ث���م���ار يف 

والتعدين.

منطقة  اأن  اإىل  الذنيبات  الدكتور  ولفت 

�صمحت  اإذا  ال��ع��ام،  ه��ذا  �صت�صهد  ال�����ص��ي��دي��ة 

م�صنع  ب��اإن�����ص��اء  ال��ب��دء  ال�صحية،  ال��ظ��روف 

اأردن��ي��ة هندية  ب�����ص��راك��ة  ال��ف��ل��وراي��د  اأمل��ن��ي��وم 

األ���ف طن   20 ت�����ص��ل ىل  ان��ت��اج��ي��ة  وب��ط��اق��ة 

ويوفر  دولر  مليون   30 اإىل  ت�صل  وبكلفة 

100 فر�صة عمل. نحو 

اأن����ه ���ص��ي��ج��ري ا���ص��ت��ك��م��ال  اأ����ص���ار اإىل  ك��م��ا 

تزويد  مب�صروع  للبدء  النهائية  الإج��راءات 

باحتياجاته  ال��ع��ق��ب��ة  يف  ال�����ص��ن��اع��ي  امل��ج��م��ع 

م��ن امل��ي��اه ال�����ص��ن��اع��ي��ة م��ن خ���الل ع��ق��د مع 

وب��ال��ت��ع��اون  متخ�ص�صة  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ���ص��رك��ة 

مليون   50 اإىل  ت�صل  وبكلفة  »ك��ادب��ي«  م��ع 

دولر.

الوزراء  رئي�ض  بح�صور  التفاقية،  ووقع 

جمل�ض  ورئ��ي�����ض  اخل�����ص��اون��ة  ب�صر  ال��دك��ت��ور 

الأردن��ي��ة  ال��ف��و���ص��ف��ات  م��ن��اج��م  ���ص��رك��ة  اإدارة 

جمل�ض  ورئي�ض  الذنيبات  حممد  ال��دك��ت��ور 

لل�صناعات  املتطورة  املثالية  ال�صركة  اإدارة 

ال���ت���ح���وي���ل���ي���ة امل���ه���ن���د����ض رام�������ي ال�����ع�����ودات 

عبد  املهند�ض  لل�صركة  التنفيذي  والرئي�ض 

املثالية  ال�صركة  الرواد، ومدير عام  الوهاب 

املهند�ض  التحويلية  لل�صناعات  امل��ت��ط��ورة 

فاخوري. رامي 

وي��ن�����ص��ج��م اإن�������ص���اء امل�����ص��ن��ع اجل���دي���د م��ع 

اخل���ط���ة ال��ت�����ص��وي��ق��ي��ة امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل�����ص��رك��ة 

نقلة  وي�صكل  الأردن��ي��ة،  الفو�صفات  مناجم 

اإن��ت��اج  يف  ومت��ي��زه��ا  ال�صركة  عمل  يف  نوعية 

الفو�صفات.  م��ن  عامليا  املطلوبة  النوعيات 

ال��ف��و���ص��ف��ات  اإن����ت����اج  اإىل  امل�����ص��ن��ع  وي����ه����دف 

تلبي  ت�صويقية  ومبوا�صفات  اجل��ودة  ع��ايل 

من  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  العاملي  ال�صوق  ح��اج��ات 

الفو�صفات، من خالل ثالثة خطوط تعومي 

من  ت�صميمها  يجري  للغ�صيل  واحد  وخط 

هذا  يف  املتخ�ص�صة  العاملية  ال�صركات  كرى 

املنطقة  يف  املتاحة  املوارد  ل�صتثمار  املجال، 

املخزنة. الفو�صفات  خامات  من 

االقت�صادي
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 األردنية: تحويل منطقة الرامة ألراض 
زراعية منتجة

 ارتفاع العجز التجاري لنهاية شهر أيار 
بنسبة 4ر30 بالمئة

 البورصة تدعو الشركات الُمدرجة 
لتزويدها بالبيانات المالية الربعية

 دير أبي سعيد.. سوق الخضار 
الشعبي ُمعطل منذ 8 أعوام رغم 

انتشار البسطات

االنباط- عمان

 ا���ص��ت��ط��اع��ت دائ����رة امل��ح��ط��ات ال��زراع��ي��ة يف 

اأرا���ص��ي منطقة  اأن حت��ول  الأردن��ي��ة  اجلامعة 

ال�صونة اجلنوبية، والبالغ  الرامة اجلرداء يف 

زراعية  اأرا����ض  اإىل  دومن��ا  خم�صون  م�صاحتها 

منتجة بعد اأن كانت اأر�صا غري م�صتغلة ب�صكل 

فعلي ملا يقارب الع�صر �صنوات.

وق�������ال م����دي����ر ال�����دائ�����رة امل���ه���ن���د����ض رائ����د 

اإن حمطة  الث��ن��ن،  ام�ض  ب��ي��ان،  اخلتالن يف 

 2004 ع��ام  اأن�صئت  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  ال��رام��ة 

ت��ق��در بخم�صن دومن����ا، ج��رى  ع��ل��ى م�����ص��اح��ة 

حم�صيات  بزراعة  حقيقي،  ب�صكل  ا�صتغاللها 

األ����ف غ��ر���ص��ة م��ن البوملي  م��ت��ن��وع��ة مب��ق��دار 

واجل��ري��ب ف��روت وال��رت��ق��ال والليمون، واأن��ه 

من املتوقع اأن ُيح�صد اإنتاجها مع نهاية العام 

احلايل وخالل العام املقبل.

ال��دائ��رة زرع��ت م�صاحة كافية  اأن  واأ���ص��اف 

�صتح�صد  غ��ر���ص��ة  و250  ���ص��ب��ريي��ور  ل��ع��ن��ب 

ال��ع��ام احل���ايل، كما  م��ن  اأ�صهر  اإنتاجها خ��الل 

اأنها زرعت 1200 ف�صيلة موز يف العام املا�صي 

�صيجري ح�صاد اإنتاجها مع نهاية 2021.

هذا وتتطّلع الدائرة، خالل الفرة املقبلة، 

اإىل اإ�صافة تربية الأ�صماك ب�صكل تدريجي اإىل 

كاإنتاج  حمطاتها  معظم  يف  الزراعية  ال��رك 

ثانوي.

االنباط- عمان

لنهاية  للمملكة  التجاري  العجز  ارت��ف��ع   

4ر30  ال��ع��ام احل���ايل، بن�صبة  اأي���ار م��ن  �صهر 

مقارنة  دي��ن��ار،  مليار  200ر3  ليبلغ  باملئة، 

ب��ال��ف��رة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام امل��ا���ص��ي والبالغة 

دينار. مليار  454ر2 
وب���ح�������ص���ب ال���ت���ق���ري���ر ال�������ص���ه���ري ل���دائ���رة 

الح�صاءات العامة حول التجارة اخلارجية، 

ام�ض الثنن، ارتفعت قيمة ال�صادرات الكلية 

لنهاية �صهر اأيار املا�صي، بن�صبة 1ر19 باملئة، 

بنف�ض  مقارنة  دي��ن��ار،  مليار  381ر2  لتبلغ 

999ر1  والبالغة  املا�صي  العام  من  الفرة 

ال�صادرات  قيمة  ارتفعت  فيما  دي��ن��ار،  مليار 

3ر22  بن�صبة  الفرة،  الوطنية خالل نف�ض 

دينار،  مليار  143ر2  مقداره  ما  اأي  باملئة، 

التي  املا�صي  العام  من  الفرة  ب��ذات  مقارنة 

بلغت قيمتها 752ر1 مليار دينار.

املعاد  ال�صلع  قيمة  بلغت  للتقرير،  ووفقا 

ت�صديرها لنهاية �صهر اأيار املا�صي 3ر238 

باملئة،  3ر3  ن�صبته  بانخفا�ض  دينار،  مليون 

امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام  ال��ف��رة م��ن  م��ق��ارن��ة بنف�ض 

والبالغة 246 مليون دينار. اأما امل�صتوردات، 

فارتفعت خالل نف�ض الفرة، بن�صبة 3ر25 

باملئة، اإذ بلغت قيمتها 581ر5 مليار دينار، 

م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رة ذات���ه���ا م���ن ال���ع���ام امل��ا���ص��ي 

والبالغة 453ر4 مليار دينار.

تغطية  ن�����ص��ب��ة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����ص����ار 

7ر42  بلغت  للم�صتوردات  الكلية  ال�صادرات 

 ، ال��ع��ام احل��ايل  اأي���ار م��ن  باملئة، لنهاية �صهر 

باملئة،  9ر44  التغطية  ن�صبة  بلغت  حن  يف 

بانخفا�ض  املا�صي،  العام  من  الفرة  بنف�ض 

مقداره 2ر2 نقطة مئوية.

اأم�����ا ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ال�������ص���ه���ري، ارت��ف��ع��ت 

�صهر  يف  ل����الأردن  الوطنية  ال�����ص��ادرات  قيمة 

بلغت  اإذ  باملئة،  8ر63  بن�صبة  امل��ا���ص��ي،  اأي���ار 

3ر312  م��ق��اب��ل  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون  7ر511 
العام  من  ذاتها  الفرة  خ��الل  دينار،  مليون 

املا�صي.

التجاري  امل��ي��زان  يف  العجز  اأن  اإىل  ي�صار 

امل�����ص��ت��وردات وقيمة  ب��ن قيمة  ال��ف��رق  مي��ث��ل 

ال�صادرات الكلية.

االنباط- عمان

 دع����ت ب���ور����ص���ة ع���م���ان، ج��م��ي��ع ال�����ص��رك��ات 

بالبيانات  تزويدها  ل�صتكمال  لديها  املدرجة 

امل��ال��ي��ة ل��ل��رب��ع ال���ث���اين، وامل���راج���ع���ة م���ن قبل 

الفرة  ع��ن  ال�صركات  تلك  ح�صابات  مدققي 

2021/6/30، وذلك عر نظام  املنتهية يف 

وه���و   ،)XBRL( الل�����ك�����روين  الف�������ص���اح 

الو�صيلة الوحيدة املعتمدة لالف�صاح.

م��ازن  للبور�صة  التنفيذي  الرئي�ض  واأك���د 

باإيقاف  �صتقوم  عمان  بور�صة  اأن  الوظائفي 

ال���ت���داول يف اأ���ص��ه��م ال�����ص��رك��ات امل��خ��ال��ف��ة التي 

املالية  بالبيانات  البور�صة  بتزويد  تلتزم  مل 

امل��رح��ل��ي��ة ل��ل��رب��ع ال��ث��اين، وامل��راج��ع��ة م��ن قبل 

عمل  ي��وم  اأول  من  اعتباراً  ح�صاباتها  مدققي 

قيام  ح��ن  اإىل  احل��ايل  �صهر مت��وز  نهاية  يلي 

بالبيانات  ال��ب��ور���ص��ة  ب��ت��زوي��د  ال�����ص��رك��ات  ه���ذه 

املطلوبة، وذلك بهدف تعزيز حماية املتعاملن 

وتوفري  املالية  الأوراق  �صوق  يف  وامل�صتثمرين 

املنا�صب  الوقت  يف  لهم  ال�صرورية  املعلومات 

ومبا ميكنهم من اتخاذ القرار الإ�صتثماري.

و�صتقوم البور�صة بعد انتهاء املوعد املحدد 

بالإعالن  املراجعة  املرحلية  البيانات  ل�صتالم 

اأ�صماء  من خالل خمتلف و�صائل الإع��الم عن 

ال�صركات  �صتكون  ح��ي��ث  امل��خ��ال��ف��ة،  ال�����ص��رك��ات 

التي مل تلتزم باملوعد املقرر ُعر�صة للعقوبات 

امل��ن�����ص��و���ض ع��ل��ي��ه��ا يف الأن��ظ��م��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

املعمول بها.

وياأتي تزويد ال�صركات للبور�صة بالبيانات 

تعليمات  باأحكام  التزاماً  الثاين  للربع  املالية 

والتي  عمان،  بور�صة  يف  املالية  الأوراق  اإدراج 

البور�صة  يف  امل��درج��ة  ال�����ص��رك��ات  جميع  ُت��ل��زم 

مدققي  من  مراجعة  مرحلية  بيانات  ب��اإع��داد 

احل�صابات، تعزيزاً ملبداأي الإف�صاح وال�صفافية، 

ولتمكن امل�صتثمرين وامل�صاهمن من احل�صول 

ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ال�����ص��روري��ة ون��ت��ائ��ج اأع��م��ال 

ال�صركات ب�صكل م�صتمر وبالوقت املنا�صب.

بتعميم  تقوم  البور�صة  اأن  بالذكر  جدير 

العاملة  الو�صاطة  �صركات  على  البيانات  هذه 

�صبكة  على  البور�صة  م��وق��ع  وع��ل��ى  ال�صوق  يف 
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ن�صف  )بيانات  والف�صاحات  التعاميم  �صمن 

�صنوية( وذلك لت�صهيل الو�صول اإليها من قبل 

املهتمن.

االنباط- دير اأبي �سعيد

ما يزال �صوق اخل�صار ال�صعبي الذي اأن�صاأته 

منذ  ُمعطاًل  اجل��دي��دة  �صعيد  اأب��ي  دي��ر  بلدية 

احلد  لغاية  ا�صتحداثه  على  م�صت  اأع��وام   8
املرور  حلركة  واإعاقتها  الب�صطات  انت�صار  من 

وامل�صاة داخل ال�صوق التجاري لدير اأبي �صعيد.

وق����ال م���واط���ن���ون وجت����ار ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء 

اأق��ي��م على  اإن ال�صوق ال��ذي  الأردن��ي��ة )ب���را(، 

بواقع  الكبري  للم�صجد  جم��اورة  اأر���ض  قطعة 

ا�صتحداثه  ب��داي��ة  ت��ع��راً  واج���ه  خم��زن��اً   14
الكهربائي  التيار  خدمات  اإي�صال  عدم  ب�صبب 

واملياه اإليه ملدة تزيد عن عامن، فيما مل ُيقدم 

ال�صتفادة  على  امل��خ��ازن  تلك  ا���ص��ت��اأج��روا  م��ن 

منها وت�صغيلها لحقاً لتخوفهم من عدم اإقبال 

املواطنن على الت�صوق فيه.

وقال التاجر حممد امل�صريحي، اإن ال�صوق 

اإىل مكرهة  والأخ������رى  ال��ف��ي��ن��ة  ب���ن  ي��ت��ح��ول 

�صحية جراء تراكم النفايات، ما يتطلب اإيجاد 

للغاية  ال�صوق  ا�صتغالل  حلول جذرية ت�صمن 

ال��ت��ي اأن�����ص��ئ م��ن اأج��ل��ه��ا، م�����ص��رياً اإىل م��ع��ان��اة 

اأ���ص��ح��اب امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة م��ن ان��ت�����ص��ار باعة 

الب�صطات ومركبات الباعة املتجولن املت�صببة 

بازدحام لفت و�صط ال�صوق التجاري، عدا عن 

تاأثريهم على اأ�صحاب املحال املرخ�صة.

بني  وي��زن  ال�صريدة  اأحمد  املواطنان  وب��ن 

انت�صار  املواطنن تتزايد من  اأن معاناة  يون�ض 

الب�صطات وتعدياتها على الأر�صفة اإىل جانب 

تعديات بع�ض املحال التجارية، فيما مل ُي�صعف 

اإن�صاء ال�صوق اجلديد يف حل امل�صكلة جراء عدم 

اإ�صغاله لغاية الآن.

وقال رئي�ض بلدية دير اأبي �صعيد اجلديدة 

البلدي  املجل�ض  اإن  الأع��ي��دة،  ابراهيم  ال�صابق 

ال�������ص���اب���ق ع���م���ل ع���ل���ى اإي�������ص���ال خ����دم����ات امل����اء 

والكهرباء لل�صوق للت�صجيع على ت�صغيله لكن 

املخازن  تاأجري  ج��رى  اأن��ه  مبيناً  ج��دوى،  دون 

باأجرة رمزية من 35 اإىل 60 ديناراً للمخزن 

املخازن  م�صاحة  �صيق  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ال��واح��د، 

كان  الذي  ال�صوق  ا�صغال  اأ�صباب عدم  يعد من 

ل��ع�����ص��رات  ي��ت�����ص��ع  ك��ه��ن��ج��ر  ت�صميمه  الأج�����دى 

الب�صطات املنت�صرة يف ال�صوق التجاري.

جلنة  رئي�ض  ال��ك��ورة  ل���واء  مت�صرف  وق���ال 

ب��ل��دي��ة دي����ر اأب�����ي ���ص��ع��ي��د ب��ك��ر ال��ك��ع��اب��ن��ة، اإن 

7 خمازن  البلدية اأخلت بقرار ق�صائي اأخرياً 

لعدم  م�صتاأجريها  م��ن  ال�صعبي  ال�����ص��وق  م��ن 

فيما  ا�صغالها،  وع��دم  اأجرتها  بدفع  التزامهم 

اأخ�����رى، وف��ق��اً  7 خم���ازن  ال��ع��م��ل ج���اٍر لت�صلم 

لالإجراءات القانونية .

عملت  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل  ال��ك��ع��اب��ن��ة  واأ����ص���ار 

اأخرياً على تنظيف ال�صوق من تراكم النفايات 

جانب  اإىل   ، مواطنن  �صكاوى  اإث��ر  وتعقيمه 

ت��ن��ف��ي��ذ ح��م��ل��ة لإزال��������ة ت���ع���دي���ات ال��ب�����ص��ط��ات 

اأن  مبيناً  الأر���ص��ف��ة،  على  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��ح��ال 

اإىل هناجر  ال�����ص��وق  ت��در���ض حت��وي��ل  ال��ب��ل��دي��ة 

توفر  حال  الب�صطات  لأ�صحاب  تت�صع  معدنية 

املخ�ص�صات املالية.



االنباط- عمان

االي�������رادات  ان  امل���ال���ي���ة  وزارة  ق���ال���ت   

ملللللحللوظللا خللال  �للسللهللدت حت�سنا  املللحللللليللة 

العام  هللذا  مللن  االوىل  اخلم�سة  ال�سهور 

حيث ارتفعت بنحو 9ر848 مليون دينار او 

الفرتة  بنف�س  باملئة مقارنة   38 ن�سبته  ما 

من العام املا�سي.

واو�لللسلللحلللت اللللللللللوزارة يف بلللليللللان، املل�للس 

التح�سن  اىل  يعود  االرتللفللاع  ان  االثللنللن، 

التي  اللل�للسللريللبلليللة  االيلللللرادات  حت�سيل  يف 

ديللنللار،  مللللليللون  9ر540  بللحللوايل  ارتللفللعللت 

ارتفعت  التي  ال�سريبية  غري  وااليللرادات 

مع  مقارنة  ديللنللار،  ماين   308 بللحللوايل 

نف�س الللفللرتة مللن الللعللام اللل�للسللابللق، االأملللر 

رغلللم كل  الللتللحلل�للسللن  ان  اإىل  يلل�للسللري  الللللذي 

اللل�للسللعللوبللات يللظللهللر اأن عللجلللللة االقللتلل�للسللاد 

اإيجابي. الوطني ت�سري باجتاه 

اأ�سارت  العامة،  النفقات  �سعيد  وعلى 

9ر344  قلليللمللتلله  ارتلللفلللاع مبلللا  الللللللوزارة اىل 

باملئة  1ر10  ن�سبته  مللا  اأو  ديللنللار  مللللليللون 

ملللقلللارنلللة مللللع نللفلل�للس الللللفللللرتة مللللن اللللعلللام 

بللاإعللادة  احلللكللومللة  قلليللام  نتيجة  اللل�للسللابللق، 

�لللسلللرف اللللللعلللللاوات واحللللللوافلللللز ملللوظللفللي 

وزيلللادة  امل�سلحة  والللقللوات  الللعللام  الللقللطللاع 

االنلللللفلللللاق الللللراأ�للللسللللمللللايل، حللليلللث ارتلللفلللعلللت 

النفقات اجلارية بن�سبة 8ر6 باملئة مقارنة 

وارتفاع  املا�سي،  العام  من  الفرتة  بنف�س 

باملئة  8ر77  بن�سبة  الراأ�سمالية  النفقات 

مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي.

املللايل �سجل  اللللوزارة ان العجز  واكللدت 

8ر461 مللللليللون ديللنللار  بللحللوايل  انللخللفللا�للسللاً 

ال�سابقة، لي�سل اىل ما  للتطورات  نتيجة 

4ر636 مليون دينار خال ال�سهور  قيمته 

مقارنة   2021 العام  من  االوىل  اخلم�سة 

بنف�س الفرتة من العام املا�سي.

االنباط- عمان

واللللتلللجلللارةو  اللل�للسللنللاعللة  وزارة  اأكلللللدت 

واالأفراد  املن�ساآت  التزام  اأهمية  التموين 

بلللاأواملللر اللللدفلللاع املللتللعلللللقللة بللللاالإجللللراءات 

الوقائية من وباء كورونا وذلك بارتداء 

الللكللمللامللة ومللللراعللللاة ملل�للسللافللات الللتللبللاعللد 

وعدم االكتظاظ داخل املن�ساآت .

الرقابية  اجلللهللات  اأن  اللللوزارة  وقللالللت 

واالأفللراد  املن�ساآت  التزام  مبتابعة  املعنية 

ل�سمان  مكثفة  رقللابلليللة  بللحللمللات  تللقللوم 

االلللللللتللللللزام بلللتلللللللك امللللتلللطلللللللبلللات واتللللخللللاذ 

االإجراءات الازمة بحق املخالفن.

الللعللللليللا  للللللجللنللة  ومت خللللال اجلللتلللملللاع 

بعد”  عللن  اللليللوم  انعقد  الللذي  للتفتي�س 

االتلل�للسللال املللرئللي وامللل�للسللمللوع “ اللللللتللاأكلليللد 

التنفتي�س  عمليات  تللعللزيللز  اأهللملليللة  علللللى 

مبتطلبات  االللللتلللزام  ملللتللابللعللة  وتللكللثلليللفللهللا 

الوقائية  وال�سحة  ال�سامة 

والللتللجللارة  اللل�للسللنللاعللة  وزارة  حلللررت  و 

والللللتللللمللللويللللن والللللللللللللللللللوزارات واجللللللهلللللات 

احللللكلللومللليلللة امللللكلللللللفلللة مبلللتلللابلللعلللة اللللتلللزام 

االأفراد واملن�ساآت باأوامر الدفاع اخلا�سة 

ومبتطلبات ال�سامة وال�سحة الوقائية 

االأول من  )للللللفللرتة  كلللورونلللا  وبللللاء  ملللن 

من  والع�سرين  الللرابللع  وحللتللى  حللزيللران 

ملن�ساآت  خمللالللفللة   2378  )2021  / متلللوز 

و1055 الأفراد.

وبلللحللل�لللسلللب بللليلللان لللللللللوزارة اللل�للسللنللاعللة 

فقد  االثنن  اليوم  والتموين  والتجارة 

االلللتللزام  لللعللدم  من�ساأة   276 خمالفة  مت 

ملن�ساأة  خمالفة  و75  العمل  بربوتوكول 

لعدم  و1665  بالعمل  لها  م�سموح  غللري 

ارتلللللداء الللعللاملللللن يف علللدد مللن املللنلل�للسللاآت 

التباعد. الكمامة ومراعاة م�سافات 

ملن�ساآت  خمالفة   253 حتللريللر  مت  كما 

لعدم تعين مراقب �سحي و74 خمالفة 

مغلقة  �ساالت  داخللل  االرجيلة  لتقدمي 

للللوحلللات  وجلللللللود  لللللعللللدم  خملللاللللفلللة  و13 

ار�سادية يف مراكز جتارية.

85 حمل  علللللى  املللخللالللفللات  وتلللوزعلللت 

كللويف   240 وكللهللربللائلليللة  مللنللزللليللة  اأدوات 

حمل  و190  �سعبيا  مطعما  و123  �للسللوب 

مللاركللت  �للسللوبللر  حملللل  و1205  مللابلل�للس 

وخ�سار وفواكه ومن�ساآت اأخرى.

عيد  خللال  من�ساآت   3 اغللاق  مت  كما 

االأ�سحى املبارك ب�سبب تكرارها خمالفة 

تقدمي ارجيلة داخل �ساالت مغلقة.

اجلهات  قللامللت  فقد  الللبلليللان  وبح�سب 

خال  من�ساأة   102420 بللزيللارة  الرقابية 

تلك الفرتة.

اأكادمييات  الرقابية  و�سملت اجلوالت 

داخلية”  وم�سابح”  ريللا�للسلليللة  وملللراكلللز 

بللللليللاردو  ومللراكللز  الفندقية  املللنلل�للسللاآت  يف 

و�لللسلللنلللوكلللر وحملللللللات ملللللللواد متللويللنلليللة 

وجمللمللعللات جتللاريللة ومللنلل�للسللاآت اأخلللرى يف 

عدة جماالت.

واأكلللللللدت الللللللللوزارة �للللسللللرورة االللللتلللزام 

مبلل�للسللافللات الللتللبللاعللد وارتللللللداء الللكللمللامللة 

واال�سرتاطات  ال�سحية  والربوتوكوالت 

الازمة لفتح القطاعات.

والتفتي�س  الرقابة  عمليات  اأ�سندت  و 

علللللى املللنلل�للسللاآت وفللقللا الأوامللللر الللدفللاع اىل 

والتموين  والللتللجللارة  ال�سناعة  وزارات 

واللللزراعلللة واللل�للسلليللاحللة واالثلللللار والللعللمللل 

واالإدارة  االجتماعية  والتنمية  والبيئة 

َم املللحللللليللة و)الللبلللللديللات واأملللانلللة عللمللان( 

االجتماعي  لل�سمان  العامة  واملوؤ�س�سة 

وملللوؤ�لللسللل�لللسلللة املللللوا�للللسللللفللللات وامللللقلللايللليللل�لللس 

وهيئة  والدواء  للغذاء  العامة  واملوؤ�س�سة 

تنظيم النقل الربي وهيئة تنظيم قطاع 

الطاقة واملعادن

االنباط- الدوحة

 قلللال جتلللار ملللواد غللذائلليللة قللطللريللون، اإن 

من  امل�ستوردة  والفاكهة  اخل�سار  منتجات 

بللاحلللفللاظ  كللبللري  بلل�للسللكللل  ا�للسللهللمللت  االأردن، 

العر�س  معادلة  وتعزيز  ال�سوق  تللوازن  على 

والللطلللللب وا�للسللتللقللرار االأ�للسللعللار خلللال عطلة 

عيد االأ�سحى املبارك.

واأكللللدوا ملللرا�للسللل وكللالللة االأنلللبلللاء االردنلليللة 

يتميز  االأردن  اأن  االثلللنلللن،  املل�للس  )بلللللرتا(، 

الللزراعللي، وبالتايل  اإنللتللاجلله  بللغللزارة وجلللودة 

فللقللد حللر�للس كللبللار جتلللار وملل�للسللتللوردي امللللواد 

الغذائية يف قطر على ا�سترياد كميات كافية 

ملللن خمللتلللللف اأ�للسللنللاف ومللنللتللجللات اخللل�للسللار 

واللللفلللاكلللهلللة ملللنللله للللتلللوفلللريهلللا خللللال عللطلللللة 

الطلب  يللزداد  حيث  املللبللارك،  االأ�سحى  عيد 

واال�ستهاك مبعدالت م�ساعفة مقارنة مع 

االأيام العادية.

القطريون  وامللل�للسللتللوردون  الللتللجللار  و�للسللدد 

علللللى اأن جللملليللع اأ�لللسلللنلللاف واأنللللللواع اخللل�للسللار 

لها  م�سهود  االأردن،  ينتجها  التي  والفاكهة 

بللاجلللودة الللعللاللليللة واالأ�للسللعللار املللعللقللولللة التي 

ما  امل�ستهلكن،  وفئات  �سرائح  تنا�سب جميع 

يجعلها تتمتع مبقدرة تناف�سية عالية اإذا ما 

قورنت باملنتجات االأخرى املماثلة امل�ستوردة 

من دول بعيدة مثل اأوروبا واأمريكا.

وقلللللال تلللاجلللر قلللطلللري نلللا�لللسلللر اللل�للسللنللاري 

يللعللمللل يف نلل�للسللاط ا�للسللتللرياد وتلل�للسللديللر امللللواد 

املنتجات  اإن  طويلة،  �سنوات  منذ  الغذائية 

الللزراعلليللة االأردنللليلللة عللمللومللا، حتللظللى بقبول 

كافة  امل�ستهلكن  �سرائح  لللدى  كبري  وطلب 

كونها  املواطنن،  قبل  يف قطر،وال�سيما من 

تللتللملليللز بلللجلللودة ونللوعلليللة رفلليللعللة امللل�للسللتللوى، 

فلل�للسللا عللللن علللاملللل الللللقللللرب اجلللللغللللرايف مللا 

�سي�سهم ب�سرعة و�سول املنتجات من االأر�س 

اأكللر  القطري  ال�سوق  يف  البيع  منافذ  اإىل 

من اأي مكان اآخر يتم اال�سترياد منه.

وهو  والتعبئة  التغليف  عامل  ان  واأو�سح 

اأمر مهم جدا لنجاح عملية الت�سويق، ي�سهم 

بللتللعللزيللز الللطلللللب علللللى املللنللتللجللات االأردنللليلللة، 

وحتقيق رواجها املطلوب.

من جانبه، لفت عبد الرحمن الغامن وهو 

القطري،  ال�سوق  يف  غذائية  مللواد  م�ستورد 

يللزداد  االعلليللاد  مثل  معينة  منا�سبات  يف  اإنلله 

اأ�للسللنللاف  خمتلف  علللللى  كللبللري  ب�سكل  الللطلللللب 

ومللنللتللجللات اخلللل�لللسلللار واللللفلللاكلللهلللة االأردنلللليللللة 

مبللا يللفللوق مللعللدالتللهللا االعللتلليللاديللة يف بللاقللي 

اإىل  االأ�سعار  الرتللفللاع  يللوؤدي  ما  ال�سنة،  اأيللام 

يف  االأ�سعار  وان  وال�سيما  كبرية،  م�ستويات 

العر�س  ملعادلة  تخ�سع  حيث  معّومة،  قطر 

والللطلللللب، مللا يللجللعللل للللللعللديللد مللن اأ�للسللنللاف 

امللل�للسللتللوردة مللن االأردن،  اخللل�للسللار والللفللاكللهللة 

الللللتللللوازن  حلللفلللظ  يف  وملللللوؤثلللللرا  فلللاعلللا  دورا 

ال�سلع  تللوفللر  مللن حيث  اللل�للسللوق  املللطلللللوب يف 

تلك  مثل  يف  خ�سو�سا  واأ�سعارها،  وجودتها 

ملختلف  اأقلللل  عر�سا  ت�سهد  الللتللي  املنا�سبات 

اأنواع ال�سلع واملواد الغذائية اال�ستهاكية.

ووفقا لتاجر اخل�سار والفاكهة القطري، 

�سعد املهندي، فاإن كميات اخل�سار والفاكهة 

التي ي�ستوردها ال�سوق القطري من االأردن، 

تلل�للسللهللم كللثللريا يف �للسللبللط ا�للسللتللقللرار اللل�للسللوق، 

تفوق  م�ستويات  اإىل  االأ�سعار  �سعود  ومتنع 

مللقللدرة امللل�للسللتللهلللللكللن، بللالللنللظللر اإىل جللودتللهللا 

ووفرتها على مدار العام.

مللنللتللجللات اخللل�للسللار  اأن  امللللهلللنلللدي  ويلللللرى 

والفاكهة االأردنية ب�سكل عام، تتواجد اليوم 

�سواء  اأ�للسللرة يف قطر  كللل  وللللدى  بيت  كللل  يف 

املقيمن  اأو  املللواطللنللن  ملل�للسللتللوى  علللللى  كلللان 

بجودة  تت�سم  فهي  اجلن�سيات،  خمتلف  من 

واأ�سعار  وموثوقة،  متميزة  ونوعية  عالية، 

مللتللزنللة تللنللا�للسللب ملل�للسللتللويللات دخلللللول جللملليللع 

امل�ستهلكن. �سرائح 

التخطيط  جلهاز  ر�سمية  بيانات  وت�سري 

ما  تنتج  قطر  اأن  اإىل  القطري،  واالإحلل�للسللاء 

األف طن �سنويا من خمتلف   100 يزيد على 

اكتفاء  معدل  ي�سكل  مبا  اخل�سار،  اأ�سناف 

اللل�للسللوق  حللاجللة  مللن  بللاملللئللة   40 بن�سبة  ذاتللللي 

اأي من  قللطللر  تللنللتللج  ال  حلللن  اللللقلللطلللري، يف 

مللنللتللجللات الللفللاكللهللة، حلليللث يللتللم ا�للسللتللريادهللا 

بالكامل من اخلارج.

االنباط-عمان

 قللللال الللزملليللل جمللللدي الللتللل احلللا�للسللل على 

اإن اجلائزة   ،  2020 لعام  املللثللايل  املللوظللف  جللائللزة 

�سكلت للللدي حللافللزا ال�للسللتللمللراريللة الللعللطللاء جتاه 

مهاراتي  لتطوير  وال�سعي  )بللللرتا(،  موؤ�س�ستي 

باالرتقاء  لت�سهم  والوظيفية،  املهنية  وقللدراتللي 

بعمل املوؤ�س�سة وتناف�سيتها على ال�سعيدين املهني 

ودوليا،  عربيا  املثيلة  املوؤ�س�سات  مع  والوظيفي 

عاوة على تعزيز ر�سا اجلمهور املتلقي للخدمة.

الللذي يعمل  التل  والزميل ال�سحايف جمدي 

يف وكالة االأنباء االأردنية )برتا( منذ عام 2003، 

تللللدرج يف علللدة ملللواقلللع، حلليللث عللمللل يف مللديللريللة 

التحرير حمررا �سحفيا لعدة �سنوات، ثم انتقل 

وال�سباب(،  )الثقافة  املنوعة  االأخللبللار  ق�سم  اىل 

يف  م�سريته  وخلللال  لللله،  رئي�سا  حللاللليللا  وي�سغل 

)برتا( قام بتغطية العديد من االحداث البارزة 

واملهمة حمليا وعربيا ودوليا.

ملوؤ�س�ستي  “هذه اجلائزة هي فوز  التل  وقللال 

التي يح�سد زمائي فيها ب�سكل م�ستمر جوائز 

موؤ�س�سي  لللعللمللل  تللتللويللج  وهلللي  وازنلللللة،  �سحفية 

تراكمي وت�ساركي بن اع�ساء ا�سرة )برتا( على 

املتعاقبة  االإدارات  فيها  اأ�سهمت  عاما   52 امتداد 

ب�سكل خا�س، على  واالإدارة احلالية  عللام،  ب�سكل 

و�سي�سهم  والتميز،  لاإبداع  حمفزة  بيئات  خلق 

ملزيد  وت�سجيعهم  الللزمللاء  بتحفيز  الللفللوز  هللذا 

الللبللذل والللعللطللاء والللتللقللدم لهذه اجلائزة”.  مللن 

وقام التل بتغطيات �سحفية ح�سرية لل )برتا(، 

منها حرب لبنان عام 2006، واالنتخابات الرتكية 

واملوؤمترات  املهرجانات  من  والعديد   ،2007 عام 

الثقافية والفنية العربية، اإ�سافة اإىل الفعاليات 

الربملانية  االنتخابات  ومنها  املختلفة،  املحلية 

والبلدية، واملهرجانات واملوؤمترات الثقافية.

وحلل�للسللل خللللال ملل�للسللريتلله اللل�للسللحللفلليللة على 

العديد  من  ال�سكر،  وكتب  اجلوائز  من  العديد 

ملللن املللوؤ�للسلل�للسللات االأردنلللليللللة الللر�للسللملليللة واالأهللللليللة 

واخلا�سة، ومن هيئات وفعاليات عربية ودولية. 

املثايل  املللوظللف  التل على جللائللزة  الزميل  وحلللاز 

من الفئة التخ�س�سية/ الفئة االأوىل يف اخلدمة 

رئي�س  وكللرملله  ع�سرة،  الثانية  بللدورتللهللا  املدنية 

الللوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، ورئي�س ديوان 

مدير  بح�سور  النا�سر  �سامح  املدنية  اخلللدمللة 

عام الوكالة الزميل فايق احلجازين. وهناأ مدير 

عام وكالة االأنباء االأردنية )بللرتا( الزميل فايق 

اجلائزة،  على  بح�سوله  التل  الزميل  حجازين 

“ابارك لوكالة االأنباء هذا االإجنللاز الذي  وقللال 

الزماء وقدرتهم على تطوير  يللدل على متيز 

متقدمة”.  م�ستويات  اإىل  والو�سول  مهاراتهم 

وا�ساف حجازين ان الوكالة تويل تطوير املوارد 

املهني  ال�سعيدين  على  االهتمام،  كل  الب�سرية 

اأن  ال�سحفي واالإداري، جنبا اإىل جنب، ل�سمان 

االإعامية  املوؤ�س�سات  �للسللدارة  يف  الوكالة  تكون 

العربية.

بهذا  االحتفاء  الوكالة  يف  الزماء  وت�سارك 

املنجز واجلائزة التي ت�ساف اإىل ر�سيد منجزات 

وجوائز “برتا”.

ي�سار اإىل اأن الزميل جمدي التل ع�سو نقابة 

ال�سحفين االأردنين، واالحتاد العام لل�سحفين 

اللللدويل لل�سحفين، وممثل  الللعللرب، واالحتللللاد 

ومقره  الللعللاملللي  ال�سحفين  جمل�س  يف  االأردن 

الللعللرب  ال�سحفين  وعلل�للسللو احتللللاد  ا�للسللطللنللبللول، 

وال�سرق االو�سط ومقره امريكا، وع�سو رابطة 

الكتاب االأردنين، واالحتاد العام لاأدباء والكتاب 

الللعللرب، واحتلللاد كللتللاب اآ�للسلليللا واأفللريللقلليللا وامللريكللا 

وثقافية  اعللاملليللة  لهيئات  اإ�للسللافللة  الاتينية، 

اأخرى.
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االنباط- عمان

 انللخللفلل�للسللت اأ�للسللعللار امللل�للسللتللقللات الللنللفللطلليللة يف 

�سهر  من  الثالث  االأ�سبوع  يف  العاملية  االأ�سواق 

يف  اأ�سعارها  معدالت  مع  مقارنة  احلللايل  متوز 

وزارة  اأعلنتها  بيانات  بح�سب  الثاين  اال�سبوع 

الطاقة والروة املعدنية اليوم االثنن.

 90 اأوكللتللان  البنزين  �سجل  للبيانات  ووفقا 

�سعرا بلغ 684.5 دوالر للطن مقارنة مع �سعره 

708.5 دوالر  بلللللغ  والللللذي  الللثللاين  اال�للسللبللوع  يف 

�سجل  كما  باملئة،   3.4 بلغت  انخفا�س  وبن�سبة 

�سعر البنزين اأوكتان 95 �سعراً بلغ 707.5 دوالر 

اال�سبوع  امل�سجل يف  730.2 دوالر  للطن مقابل 

3.1 باملئة. الثاين وبن�سبة انخفا�س بلغت 

كما انخف�س �سعر الديزل من 597.1 دوالر 

باملئة،   3.7 وبن�سبة  دوالر   575.2 اإىل  للطن 

للطن  دوالر   618.9 من  الكاز  �سعر  وانخف�س 

اإىل 598.7 دوالر وبن�سبة 3.3 باملئة.

الوقود  زيت  �سعر  انخف�س  اآخللر  جانب  من 

من 410.1 دوالر للطن اإىل 399.9 دوالر للطن 

2.5 باملئة. وبن�سبة 

امل�سال  البرتويل  الغاز  �سعر  ارتفع  باملقابل 

يف �سهر متوز اإىل 620 دوالرا للطن مقارنة مع 

والذي  املا�سي  �سهر حزيران  امل�سجل يف  �سعره 

 18.2 بلغت  ارتللفللاع  وبن�سبة  دوالر   524.7 بلغ 

باملئة.

الثالث  االأ�سبوع  يف  برنت  خام  �سعر  و�سجل 

دوالر   71.8 بلللللغ  �للسللعللرا  احللللللايل  اللل�للسللهللر  ملللن 

اال�سبوع  امل�سجل يف  دوالرا   76 للربميل مقابل 

الثاين.

االنباط- لواء ال�شوبك

 قلللال مللديللر مللديللريللة �للسلليللاحللة حمافظة 

اإن م�سروع  �للسللاح  يللا�للسللن  الللدكللتللور  مللعللان 

تللو�للسللعللة طللريللق قلللللعللة اللل�للسللوبللك قلللارب على 

 90 االنللتللهللاء اإذ بلللللغللت نلل�للسللبللة االإجنلللللاز فلليلله 

يف  �سي�سهم  امل�سروع  هللذا  اأن  موؤكدا  باملائة، 

حت�سن الواقع ال�سياحي يف ال�سوبك.

االثنن،  ام�س  �ساح  الدكتور  واأ�للسللاف 

 300 عن  تزيد  التو�سعة  م�سروع  تكلفة  اأن 

لي�سل  الطريق  تو�سعة  وت�سمل  دينار  األللف 

ي�سمل  كما  مللرتا،   350 وبطول  اأمتار   8 اىل 

اأن  مو�سحا  القلعة،  باجتاه  الطريق  اإنللارة 

ال�سوبك  بقلعة  الزوار  الطريق ي�سل مركز 

التاريخية وي�سهل عملية و�سول الزوار اإىل 

اآمن. القلعة ب�سكل 

اأ�للسللهللم يف حللل م�سكلة  امللل�للسللروع  اأن  وبللن 

وعلللللورة اللللطلللريلللق اجلللبللللليللة الللوا�للسلللللة اإىل 

اإذ كللانللت الللطللريللق �للسلليللقللة وغللري  الللقلللللعللة، 

اأنه �سيتم م�ستقبا ا�ستخدام  اآمنة، م�سيفا 

موقع  اإىل  للو�سول  الكهربائية  ال�سيارات 

القلعة.

قيمة  �سي�سفي  الللطللريللق  اأن  اإىل  واأ�للسللار 

املنطقة  تلك  يف  ال�سياحي  للموقع  جمالية 

و�سي�سهم يف حت�سن البنية التحتية لها.

ال�سوبك وخال املرحلة املقبلة  اإن  وقال 

�ستكون وجهة �سياحية جاذبة لل�سياح، اإذ مت 

تنفيذ عدد من امل�ساريع اخلدمية املرتبطة 

بالواقع ال�سياحي �سواء داخل قلعة ال�سوبك 

املللوقللع، الفتا  اأو يف حميط  اللللزوار  ومللركللز 

اإنارة  اإىل اأن وزارة ال�سياحة تدر�س اإمكانية 

عجلون  قلعتي  غلللرار  علللللى  اللل�للسللوبللك  قلعة 

اجلللذب  يف  االأملللر  هللذا  و�سي�سهم  والللكللرك، 

لها ال�سياحي 

االنباط- ماأدبا

ماأدبا  حمافظة  يف  ال�سياحة  مدير  قال   

الللذيللن  اللل�للسلليللاح  اعللللداد  اإن  اجلعنيني  وائلللل 

اللل�للسلليللاحلليللة خللال  وامللللواقلللع  املللديللنللة  زاروا 

الن�سف االأول من العام احلايل بلغ 22 األف 

�سائح.

اأكر  اأن  االثللنللن،  ام�س  اجلعنيني  واأكللد 

كللانللت من  املللديللنللة  الللتللي زارت  اجلللنلل�للسلليللات 

وبلجيكا،  ورو�سيا  ورومللانلليللا،  امللريكللا،  دول 

املن�ساآت  عدد  اأن  وبن  وبولندا.  وباك�ستان، 

ال�سياحية يف ماأدبا 98 ، موزعة ما بن فنادق 

احلللرف  لبيع  ومتاجر  وم�ساغل  ومطاعم 

هناك  اأن  اىل  واأ�لللسلللار  لللللل�للسلليللاحللة.  ومللكللاتللب 

املدينة  يف  ال�سياحية  املللواقللع  مللن  الللعللديللد 

يق�سدها ال�سياح انطاقاً من مركز الزوار 

الذي افتتحه رئي�س الوزراء ال�سهر املا�سي، 

القادمن  ال�سياح  ا�ستقطاب  على  ويعمل 

دعم  ب�سرورة  اجلعنيني  وطالب  للمدينة. 

اللل�للسلليللاحللة وتللخللفلليلل�للس الللكلللللف واللل�للسللرائللب 

اأمل  على  ال�سياحية،  املن�ساآت  اأ�سحاب  على 

العودة التدريجية لها.

االنباط- العقبة

اللل�للسللحلليللة يف حمافظة  اللل�للسللوؤون  قلللال مللديللر 

العقبة الدكتور عدنان عبا�س اإن ن�سبة املطاعيم 

اإىل  يف العقبة و�سلت منذ بداية جائحة كورونا 

م�ستوى  على  الن�سب  اأعلى  من  وهللي  باملئة،   80

اململكة. حمافظات 

واكد لوكالة االنباء االردنية )برتا( ان عدد 

 76 تلقوا مطعوم كورونا اجلرعة االوىل  الذين 

الفا و500 والثانية 50 الفا، م�سريا اىل ان هناك 

بازدياد  والن�سبة  اللقاح  اخللذ  على  كبريا  اقباال 

ملل�للسللتللمللر خللا�للسللة بللعللد دخللللول فللئللتللن علللللى اخللذ 

عاما   18 اىل   12 �سن  فللوق  االطفال  وهللم  اللقاح 

واملر�سعات واحلوامل.

 المالية: ارتفاع االيرادات المحلية خالل الشهور الخمسة االولى من 2021

 مخالفة 2378 منشأة و1055 فردا منذ حزيران الماضي 

الصناعة والتجارة”  تشدد على ضرورة االلتزام بأوامر الدفاع ومتطلبات الوقاية من وباء كورونا   

 تجار قطريون: منتجات الخضار والفاكهة األردنية تضبط إيقاع األسعار بالسوق

 التل: جائزة الموظف المثالي شكلت حافزا الستمرارية العطاء تجاه مؤسستي بترا

 الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

 إنجاز 90 % من طريق قلعة الشوبك

 السياحة : 22 الف سائح زاروا مأدبا منذ بداية العام

 العقبة: اكثر من 126 الف مواطن 
تلقوا لقاح كورونا منذ بداية الجائحة

الثالثاء   27 / 7/ 2021 

االقت�صادي



املحلي
80

 الصحة النيابية تبحث قرار إعطاء األطفال لقاح كورونا وانقطاع الكهرباء بالجاردنز
االنباط- عمان

خللال  النيابية  ال�صحة  جلللنللة  بحثت   

اجتماعها، ام�س االثنني، مع وزير ال�صحة 

الللدكللتللور فللرا�للس الللهللواري، االأ�للصللبللاب التي 

الللللوزارة الإعللطللاء االأطلللفلللال لقاحات  دعلللت 

كورونا ومدى توفر درا�صات علمية ت�صمح 

اتخاذ  يف  بالتاأين  الللوزارة  مطالبة  بذلك، 

املدار�س  طلبة  خا�صة  االأطفال  يلزم  قرار 

اللقاح. بتلقي 

الللدكللتللور  الللنللائللب  اللجنة  رئلليلل�للس  وقلللال 

املواطنني  االآالف من  اإن  ال�صراحنة  اأحمد 

توا�صلوا مع اللجنة للح�صول على جرعة 

اللقاح  واإعللطللاء  فللايللزر،  لللقللاح  مللن  مدعمة 

اأمورهم  اأوللليللاء  طلب  على  بناء  لاأطفال 

تلللللزم  دول  اإىل  بلللاللللدخلللول  لللهللم  للليلل�للصللمللح 

البالغني واالأطفال بذلك.

وقللللال وزيللللر اللل�للصللحللة الللدكللتللور فللرا�للس 

لقاحات  اإعللطللاء  يف  التو�صع  اإن  الللهللواري، 

مرتبط  العمرية  الفئات  ملختلف  كللورونللا 

ال�صحة  وزارة  اأن  واأكللللد  تللوفللرهللا.  مبلللدى 

فتحت باب تلقي اللقاح جلميع من يطلب 

بق�صية  يللتللعلللللق  فلليللمللا  خللا�للصللة  ذلللللك  مللنلله 

اللل�للصللفللر، اإذ تلل�للصللرط بللعلل�للس اللللللدول اأخلللذ 

اإىل  م�صريا  اأرا�صيها،  اىل  للدخول  اللقاح 

اأن تلللللقللي االأطلللفلللال للللللقللاح اأمللللر اخللتلليللاري 

ويعود لقرار ويل االأمر.

اللل�للصللمللاح  قلللللرار  اأن  الللللهللللواري  واأو�للللصللللح 

بلللاإعلللطلللاء اللللللللقلللاح للللاأطلللفلللال مللبللنللي علللللى 

اإىل  م�صريا  بذلك،  ت�صمح  علمية  درا�للصللات 

املللتللحللدة  الللللواليللللات  مللنللهللا  دوال  هلللنلللاك  اأن 

االأمللللريللللكلللليللللة �للصللمللحللت بللللاإعللللطللللاء اللللللللقلللاح 

لاأطفال دون �صن 18 عاما.

تو�صعت  االأمريكية  املدار�س  اأن  واأ�صاف 

يف اإعللللطللللاء اللللللللقلللاح لللطللابللهللا بلللنلللاء علللللى 

بهذا  فايزر  �صركة  اأعدتها  علمية  درا�صات 

التي  اللللدرا�لللصلللات  اأن  اإىل  ملل�للصللريا  اللل�للصللاأن، 

اأجلللريلللت علللللى االأطللللفللللال هلللي ذاتلللهلللا الللتللي 

ال�صركات  قبل  من  البالغني  على  اأجللريللت 

للقاحات. املنتجة 

واأكللللد اأنللله ال يللوجللد قلللرار يللربللط عللودة 

بتلقيهم  الللوجللاهللي  التعليم  اإىل  الللطللاب 

اللللللقللاح، ملل�للصللددا اأنللله لللن ميللنللع طللالللب من 

على  ح�صوله  قبل  املللدر�للصللة  اإىل  الللدخللول 

اللقاح.

بللاملللائللة من   22 نللحللو  اأن  وبلللني هللللواري 

اإجلللملللايل امللل�للصللابللني بللفللريو�للس كلللورونلللا هم 

اإىل  18 عللامللا، ملل�للصللريا  �للصللن  اأطللفللال دون 

نتائج  اأن  واأو�للصللح  مرتفعة”.  “ن�صبة  اأنها 

يتجاوز  مللن  اأن  بينت  العلمية  الللدرا�للصللات 

نقل  على  قللادرا  يكون  العا�صرة  �صن  عمره 

العدوى، م�صددا على اأن جميع االإجراءات 

تللخلل�للصللع  اللل�للصللحللة  وزارة  تللتللخللذهللا  اللللتلللي 

علمية. لدرا�صات 

بالتوقيع على  االأهللل  اإلللزام  اأن  واأو�للصللح 

هو  الكورونا  لقاح  اأبللنللاوؤهللم  ليتلقى  تعهد 

الطفل  اإ�صابة  عند  يتخذ  طبيعي  اإجلللراء 

بللللاأي مللر�للس كللللان. وحلللث اللللهلللواري االأهلللل 

واملعلمني والعاملني يف املدار�س على تلقي 

لللقللاح فللريو�للس كلللورونلللا لللغللايللات ا�للصللتللمللرار 

�للصللرورة  على  ملل�للصللددا  الللوجللاهللي،  التعليم 

على  لت�صاعد  متوفرة  اللقاحات  تكون  اأن 

لللفللريو�للس  جللللديللللدة  ملللوجلللة  اأي  تللخللفلليللف 

كورونا.

�صد  التطعيم  حملة  اأن  الللهللواري  واأكللد 

فللريو�للس كلللورونلللا نللاجللحللة بللكللل املللقللايلليلل�للس، 

م�صريا اإىل اأنه مل ت�صجل اأي حالة حت�ص�س 

التي  الللدول  اأن  واأكللد  اللقاحات.  تلقي  من 

اللقاحات  تلقي  يف  مرتفعة  ن�صبة  حققت 

�للصللمللحللت بللللاإزالللللة الللكللمللامللات يف االأملللاكلللن 

االأردن  يف  يتحقق  مل  اأملللر  وهللو  املفتوحة 

احلللا�للصلللللني  عللللدد  اأن  مللبلليللنللا  االآن،  حللتللى 

على جللرعللة واحلللدة مللن لللقللاح كللورونللا بلغ 

جتللاوز  فلليللمللا  �للصللخلل�للس،  مللللليللون  788ر2 
اأملل�للس مليوين  تلقى اجلللرعللتللني  مللن  عللدد 

�صخ�س.

واأكد اأننا ما زلنا بحاجة اإىل اال�صتمرار 

بللللارتللللداء الللكللمللامللة والللتللقلليللد بللللاإجللللراءات 

التباعد االجتماعي حتى يتلقى اأكرب عدد 

من املواطنني اللقاح.

من  املتبعة  بلللاالجلللراءات  يتعلق  وفلليللمللا 

االقت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  قبل 

عللادت  العقبة  اإن  الللهللواري،  قللال  اخلا�صة، 

عليه  كللانللت  ملللا  حللد كبري  اإىل  احللليللاة  فيها 

تلقى  اإذا  اأنه  واأ�صاف  كورونا،  قبل جائحة 

املللواطللنللني، فللاإن  اأكلللرب ن�صبة مللن  املللطللعللوم 

املتبعة  االإجللللللراءات  علللللى  �صينعك�س  ذللللك 

والتحرر منها.

تبذلها  التي  باجلهود  الللهللواري  واأ�للصللاد 

جلنة االأوبئة التي ت�صم خرباء وخمت�صني 

التي  الللقللرارات  جميع  على  مطلعة  وهللي 

تتخذها وزارة ال�صحة واملتعلقة بكورونا.

وبللحللثللت اللللللجللنللة مللع وزيلللر اللل�للصللحللة يف 

اأ�للصللبللاب انقطاع  اأيلل�للصللا  اللليللوم،  اجللتللمللاعللهللا، 

الللللتلللليللللار اللللكلللهلللربلللائلللي داخلللللللل ملل�للصللتلل�للصللفللى 

ال�صبت  ليلة  عللمللان  بالعا�صمة  اجلللاردنللز 

املا�صي.

اأو�للصللت  اللللللجللنللة  اإن  اللل�للصللراحللنللة  وقللللال 

الكهرباء  انقطاع  ملف  بتحويل  احلكومة 

فجر  توجهت  اأن  بعد  الللعللام،  الللنللائللب  اإىل 

واجتمعت  اجلللاردنللز،  امل�صت�صفى  اإىل  اأم�س 

مع وزير الداخلية ووزير ال�صحة فيه.

النيابية،  اللجنة  واأع�صاء  رئي�س  واأكللد 

�للصللرورة اإتللبللاع جميع االإجللللراءات االإداريلللة 

م�صت�صفى  يف  احلللادثللة  تكرار  ملنع  والفنية 

اجلاردنز واأي م�صت�صفى اآخر.

اللل�للصللراحللنللة،  بح�صب  اللللللجللنللة،  واأو�لللصلللت 

يف  اجلللودة  معايري  تطبيق  على  بالركيز 

بالت�صريعات  النظر  واإعلللادة  امل�صت�صفيات، 

الللنللاظللمللة لللرخلليلل�للس املللللراكللللز اللل�للصللحلليللة 

والللللطللللبلللليللللة، وتلللل�للللصللللديللللد اللللللرقلللللابلللللة علللللى 

امللل�للصللتلل�للصللفلليللات احلللكللوملليللة واخللللا�لللصلللة اإىل 

املواطنني احلق يف اختيار نوع  جانب منح 

فح�س  اإجللللراءات  مللن  والتخفيف  اللللللقللاح، 

كورونا على املواطنني االأردنيني املغادرين 

والقادمني من اخلارج.

واأكد وزير ال�صحة اأن التحقيقات اأثبت 

الكهرباء  انقطاع  بعد  واحللدة  وفاة  حدوث 

هذه  حتى  اأنللله  اإىل  م�صريا  امل�صت�صفى،  يف 

انقطاع  عن  ناجتة  اأنها  يثبت  مل  اللحظة 

الكهرباء.

واأ�صار اإىل اأن املتوفى تعر�س اإىل جلطة 

عنده  االأوك�صجني  نق�صان  اإىل  اأدت  رئوية 

امللف لدى  اأن  مللوؤكللدا  وفللاتلله،  اإىل  اأدى  مللا 

التحقيقات،  انتهت  حال  ويف  العام  النائب 

فلللاإنللله �للصلليللجللري كلل�للصللف الللتللفللا�للصلليللل بللكللل 

�صفافية وو�صوح للراأي العام.

ب�صكل  تللراقللب  ال�صحة  وزارة  اأن  و�للصللدد 

اإىل  ملل�للصللريا  اجللللاردنلللز،  م�صت�صفى  يللومللي 

يتحملها  اأن  يللجللب  ملل�للصللوؤوللليللة  هللنللاك  اأن 

امل�صت�صفى. املعنيون يف 

واأو�صح اأن ما حدث هو متا�س كهربائي 

يبحثون  فنيون  وهللنللاك  امل�صت�صفى  داخللل 

الللكللهللربللاء مل  اأن  اإىل  ملل�للصللريا  ذلللللك،  علللن 

بكامله. امل�صت�صفى  تنقطع عن 

الللكللهللربللاء  انللقللطللاع  اأن  اللللهلللواري  وبلللني 

نتفهم  “ونحن  يلللحلللدث،  اأن  ميللكللن  اأمللللر 

ذلك”، ولكن ما ميكن اأن تقوم به الوزارة 

هلللو الللعللمللل ملللن اأجلللللل عللللدم تلللكلللرار ذللللك، 

جهاز  كل  نراقب  اأن  ن�صتطيع  “ال  م�صيفا 

باململكة”.

ا�صرت خدمات  ال�صحة  وزارة  اأن  وبني 

ملل�للصللتلل�للصللفللى اجلللللاردنللللز، حلليللث اأنللللله جمهز 

بلل�للصللكللل جلليللد وهلللو ملللعلللروف يف الللعللا�للصللمللة 

اجلانبني  بني  العاقة  اأن  واأ�صاف  عمان. 

للم�صت�صفى  فلللاالإدارة  �صراكة،  عاقة  هللي 

داخله  متوفرة  دائللمللا  والللرقللابللة  بالكامل، 

من قبل وزارة ال�صحة.

واأو�للللصللللح الللللهللللواري اأنللللله قللللام بلللزيلللارات 

اململكة والتقى  ميدانية ملعظم م�صت�صفيات 

مدرائها ومدراء ال�صحة يف املحافظات.

اخلللطللط من  و�صعت  الللللوزارة  اأن  وبللني 

اأجل تدريب اأطباء اخت�صا�صيني، اإذ جرى 

تللوقلليللع اتللفللاقلليللة تللدريللبلليللة ملللع اجلللامللعللة 

الللهللا�للصللملليللة وهلللنلللاك اإجللللللللراءات �للصلليللجللري 

االعللللللللان علللنلللهلللا قلللريلللبلللا مللللن اأجلللللللل رفلللد 

بللالللكللوادر  ال�صحية  واملللراكللز  امل�صت�صفيات 

�صرورة  موؤكدا  الطبية،  واالأجهزة  الطبية 

حتلل�للصللني وحتلل�للصللني الللللكللللوادر الللطللبلليللة يف 

الوزارة.

الثالثاء    27 / 7 /2021

االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة با�سم حممد احمد نوفل و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )51505( بتاريخ 

1999/1/3  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

نوفل  احمد  حممد  با�سم   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : با�سم حممد احمد نوفل و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156046(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   الها�سم  �سياح  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )114484( بتاريخ 2016/8/31 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/26 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سياح خالد حممد الها�سم  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – املحافظة  ق��رب   – م��ادب��ا   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0779677952

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة جمدي حمد عبد املعطي 

العبيدين و�سركائه  

 )  114898( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/9/28 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

الرقم : 9/3/ طالق
التاريخ : 1442/12/1 هـ

وفق : 2021/7/11 م
اعالن تبليغ بالنشر

صادر عن محكمة عمان 
الشرعية للمنطقة الجنوبية

ج�����ل�����ج�����ان   : امل������������دع������������وة  اىل 

 GULZHAN  ( ك��و���س��ي��م��ك��ول��وف��ا 

جن�سية   ()  KUCHIMKULOVA
قرقيز�ستان ( مقيمة خارج البالد وجمهولة 

زوج��ك  ب��اأن  اعلمك  حاليًا  الق��ام��ة  مكان 

املدعو : حممود ا�سماعيل �سالح جرادات 

بتطليقك  ق���ام  ق��د   ) اجلن�سية  اردين   (

الزوج  بح�سور  رجعي  طالق  وثيقة  مبوجب 

 )202100501109  ( رقم  الزوجة  وغياب 

هذه  ع��ن  ال�����س��ادرة  2021/7/11م  ت��اري��خ 

ح�سب  ذل��ك  تبليغك  ج��رى  وعليه  املحكمة 

ال�سول .

امل���واف���ق  1442/12/1ه������������  حت���ري���را يف 

2021/7/11م .

قا�سي حمكة عمان ال�سرعية 

للمنطقة اجلنوبية

إعالن صادر عن املكلف بتسيري اعمال 
دائرة مراقبة الشركات

الرقم الوطني للمنشأة : )200039294(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

ال�سركات يف  دائرة مراقبة  اعمال  بت�سيري  املكلف  يعلن   ،  1997

وزارة ال�سناعة والتجارة باأن 

العامه   العاديه  التجارية  وعابدين  اجلاعوين  موؤ�س�سة  �سركة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1978/7/4 بتاريخ   )6964( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2015/12/9 

ال�سريف   دروي�ش  عو�ش  عامر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - ال�سويفية – ت: 0799616078

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

اشعار بالعودة إىل العمل

اىل املوظف :  عيسى احمد محمد التكروري

الرقم الوطني : 996103745٨

نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة اأيام  متتالية دون عذر 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

طبازه  وب�سري  وف��ار���ش  موفق  �سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )76864( بتاريخ 

2005/7/24  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : موفق وفار�ش وب�سري طبازه

اإىل �سركة : ب�سري وموفق طبازه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )20016٨222(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة خربو�ش والطويل  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )118428( بتاريخ 2018/6/28 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/26 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  علي ح�سني علي خريو�ش  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – تالع العلي – حي بركه – ت: 

0795583072

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة هان�ش ريب و�سريكته  

 )  112194( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2015/7/26 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات رقم)22(  املادة )1/40( من قانون  ا�ستنادا لأحكام 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

وعبري  ال�سريف  غاده  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

�سالمه

 )  85869( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2007/5/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة / هيفاء خالد 

عبد الرحمن شلبي
حيث انك منقطعة عن عملك مدة 

ايام متتالية ومل  تزيد عن ع�سرة 

تاريخ  لغاية  عملك  مقر  اىل  تعد 

قانونية  اج��ازة  دون  الن��ذار  ه��ذا 

ننذرك  فاننا  لذا   . م�سروع  عذر  او 

خالل  عملك  اىل  العودة  ب�سرورة 

3 ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن 

وال �سوف تعترب فاقدة لوظيفتك 

من  ه�   /  28 امل��ادة  باأحكام  عمال 

قانون العمل الردين رقم 

1996 وتعديالته مع  ل�سنة   )  8 (

احتفاظ املوؤ�س�سة  بكامل حقوقها 

جتاهك .

مؤسسة الشهد لخدمات 
التنظيف والصيانه العامة 

الثنني    26 / 7 /2021

اعالن اعادة طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن اعادة طرح 

.)  TRANSFER SET ( 5 / 2021 /17 عطاء رقم �ش

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( ع�سرة دنانري اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ش يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الثنني املوافق 

2021/8/2 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�ش ول تقبل على الطالق 

اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعــــــــالن 

ا�ستنادا لحكام املادة ) 7 ( من نظام اتالف الق�سايا والوراق الق�سائية للمحاكم النظامية رقم 

نيتها  عن  العدل  وزارة  ،تعلن   )4( املادة  احكام  مبوجب  ال�سادرة  والتعليمات   2005 ل�سنة   )44(

اتالف الق�سايا والوراق الق�سائية العائدة لدى حمكمة بداية معان التالية :

بداية حقوق / �سلح حقوق

الق�سايا املكت�سبة الدرجة القطعية والغري مطروحه للتنفيذ حتى نهاية 2005

الق�سايا امل�سقطة للغياب – عدم التعقب – املوقفة وقفا اتقائيا ومل جتدد خالل املدد القانونية 

حتى نهاية عام 2017 .

فعلى اي �سخ�ش �ساحب عالقة يرغب باحل�سول على قرار حكم او ا�سرتداد اي مربازات او وثائق 

قدمت يف الق�سايا او �سورة عنها مراجعة حمكمة بداية معان وذلك يف موعد اق�ساه ثالثة �سهور 

من تاريخ ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية .

وزير العدل / د. احمد الزيادات

اعالن
اعالن صادر عن وزارة الزراعة

اللجنة التوجيهية للربامج واملشاريع الزراعية
تعلن اللجنة التوجيهية للربامج وامل�ساريع الزراعية يف وزارة الزراعة عن طرح العطاءات التالية :

فعلى ال�سركات املخت�سة يف هذا املجال واحلا�سلة على رخ�سة مهن �سارية املفعول تخولها بيع او توريد او �سناعة مثل 

هذه اللوازم وامل�سجلة بال�سجل التجاري مراجعة مديرية العطاءات واللوازم يف الوزارة للح�سول على وثيقة العطاء 

مقابل الثمن املبني ازاء كل منها .

وزير الزراعة
رئيس اللجنة التوجيهية واملشاريع الزراعية
املهندس خالد الحنيفات

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية
 للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق 

الكربى رقم  ) 11 /63 ( تاريخ 2020/7/14

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق  قد قررت بقرارها 

رقم ) 63/11 ( بتاريخ 2020/7/14 ، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة 

املفرق رقم )36( تاريخ 2020/7/1 م.

واملت�سمن املوافقة على ا�ستحداث �سارع �سعة ) 10(م مقتطع من القطعة رقم )15( 

�سمن احلو�ش رقم )1( العلم القرية ثغرة اجلب وذلك لوجود بناء قائم بحاجة 

 – املقدم  ال�ستدعاء  على  وبناء  املرفق   امل�ساح  بتقرير  مبني  هو  وكما  خدمات  اىل 

�سمن منطقة املفرق، وكما هو مبني باملخطط املرفق و املعد لهذه الغاية.

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ش ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب العرتا�ش خالل املدة القانونية لالعرتا�ش .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
عامر نايل الدغمي 

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية
 للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق 

الكربى رقم  ) 7 /9٨ ( تاريخ 2021/3/24

 ( املفرق  قد قررت بقرارها رقم  لبلدية  للتنظيم والبنية  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

98/7 ( بتاريخ 2021/3/24 ، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم )37( 

تاريخ  م/19568/9/22(   ( رقم  املحلية  الدارة  وزير  معايل  وكتاب   ،2021/3/17 تاريخ 

.2020/11/2

واملت�سمن املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال من مع�سكرات القوات امل�سلحة اىل �سكن زراعي ) 

داخل التنظيم ( �سمن القطعة رقم )14( من حو�ش رقم )17( احل�سان اجلنوبي مع اعتماد 

جمرى وادي وذلك بناء على ال�ستدعاء املقدم وبناء على كتاب القيادة العامة للقوات امل�سلحة 

الردنية – اجلي�ش العربي  رقم )م اأ �ش / اأ �ش / 5367/5 ( تاريخ 26/ ايلول/ 2017  واملرفق 

مبني  هو  وكما  املفرق،  منطقة  – �سمن  املرفق   املرخ�ش  امل�ساح  تقرير  على  وبناء  عنه  �سورة 

باملخطط املرفق املعد لهذه الغاية.

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ش ملدة �سهر باجلريدة 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  الطالع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية 

املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�ش خالل 

املدة القانونية لالعرتا�ش .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
عامر نايل الدغمي 

اعالن صادر
 عن بلدية املفرق الكربى

دعوة لالعرتا�ش على قرار اللجنة البتدائية لتق�سيم قطع الرا�سي ذوات الرقام 

)22،25( حو�ش رقم )4( املفرق اجلنوبي لوحة )27(

ذوات  الرا�سي  قطع  مالكي  وال�سادة  ال�سيدات  لعموم  الكربى  املفرق  بلدية  تعلن 

الرقام )22،25( من حو�ش رقم )4( املفرق اجلنوبي لوحة رقم ) 27 ( من ارا�سي 

مناطق  �سمن  التق�سيم  قانون  من   )17( رقم  امل��ادة  لحكام  وا�ستنادا  باأنه  املفرق 

البلديات رقم )11( ل�سنة ) 1968م( وتعديالته ، باأن اللجنة البتدائية قد انتهت 

من تقدير العقارات واحلقوق يف القطعة امل�سار اليها .

فعلى من لهم حق العرتا�ش تقدمي اعرتا�ساتهم على قرارات جلنة التقدير لرئي�ش 

اللجنة ال�ستئنافية ) جلنة التوزيع النهائي ( �سمن �ساعات الدوام الر�سمي يف مبنى 

مديرية التنظيم والتخطيط وخالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .

القانونية  املدة  انق�ساء  بعد  يقدم  اعرتا�ش  او  طعن  باأي  النظر  يتم  لن  باأنه  علما 

النفة الذكر و�سيكون قرار اللجنة البدائية قرارا نهائيا و�سرتفع ك�سوفات التقدير 

مديرية  البلدية،  دار  مبنى  يف  الع��الن��ات  لوحات  يف  املواطنني  الخ��وة  لط��الع 

التنظيم والتخطيط ( طيلة فرتة العرتا�ش .

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
حسن سالم الجبور

ثمن نسخة المادةرقم الدعوة
العطاء

اخر موعد لبيع العطاء 
الساعة ) 12 (

اخر موعد لتسليم 
العروض الساعة ) 12 (

15/8/202116/8/2021) 25 ( دينارمبيدات حشرية ومصائد46 / 2021



الدويل
90

االنباط-وكاالت

اأو�شح تقرير للأمم املتحدة ن�شر االثنني، 

ال��ب�����ص��ري��ة يف ���ص��ف��وف  اأن ح��ج��م اخل�����ص��ائ��ر 

ارتفع  اأفغان�شتان  ال�شراع يف  ب�شبب  املدنيني 

العام  م��ن  االأول  الن�شف  خ��لل   %47 ب��واق��ع 

اجل����اري م��ق��ارن��ة بنف�س ال��ف��رة م��ن ال��ع��ام 

املا�شي

وق���د وث��ق��ت مهمة امل�����ش��اع��دة االأمم��ي��ة يف 

اأفغان�شتان مقتل 1659 مدنيا و اإ�شابة 3254 

االأول  الن�شف  خ��لل  اأفغان�شتان  يف  اآخ��ري��ن 

من العام

اإن ما ميثل قلقا كبريا هو  املهمة  وقالت 

الزيادة الكبرية يف عدد املدنيني والذين قتلوا 

واأ�شيبوا خلل �شهري اأيار/مايو وحزيران/

يونيو املا�شيني عندما بداأت القوات الدولية 

�شحب  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  بقيادة 

قواتها، وت�شاعد القتال يف اأنحاء البلد

783 مدنيا و  ُق��ت��ل  ل��لح�����ش��اءات،  ووف��ق��ا 

اأ���ش��ي��ب 1609 اآخ����رون خ���لل ���ش��ه��ري اأي���ار/

يظهر  مما  املا�شيني،  وحزيران/يونيو  مايو 

اأن  منذ  ب�شرية  خ�شائر  حجم  اأعلى  ت�شجيل 

بداأت املهمة االأممية يف توثيق اخل�شائر عام 

2009.

ب���دون  اأن����ه  امل��ت��ح��دة م���ن  وح�����ذرت االأمم 

ت��خ��ف��ي��ف ق�����وي حل�����دة ال���ع���ن���ف ، ���ش��ت�����ش��ج��ل 

حجم  اأعلى  اجل��اري  العام  خلل  اأفغان�شتان 

املدنيني  �شفوف  يف  موثقة  ب�شرية  خ�شائر 

خلل عام

اأج��راه مرا�شلو وكالة  ا�شتطلع قد  وكان 

ال�شهر  منت�شف  يف  )د.ب.ا(  االأملانية  االأنباء 

اأن حركة طالبان ت�شيطر  اجلاري قد ك�شف 

الوقت  اأفغان�شتان، يف  املناطق يف  على ن�شف 

الذي تتقدم فيه نحو عوا�شم االأقاليم

وح����ذرت االأمم امل��ت��ح��دة م��ن اأن���ه يف ح��ال 

املدنية  املناطق  يف  الع�شكري  العمل  ت�شاعد 

امل��ك��ت��ظ��ة ب��ال�����ش��ك��ان، ف�����اإن ال���ت���داع���ي���ات على 

املدنيني االأفغان �شوف تكون كارثية

وال�شبية  ال��ن�����ش��اء  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���اف 

وال���ف���ت���ي���ات ���ش��ك��ل��وا ن���ح���و ن�����ش��ف اخل�����ش��ائ��ر 

الب�شرية يف �شفوف املدنيني

ن�شجل  اأن  اإن���ه الأم���ر خم��ز  املهمة  وق��ال��ت 

وامل�شابني يف �شفوف  القتلى  اأعلى عدد من 

الن�شاء واالأطفال مقارنة باأي ن�شف اأول من 

اأي عام

اجل��م��اع��ات  اإن  امل���ت���ح���دة  االأمم  وق���ال���ت 

امل�����ش��ل��ح��ة م��ث��ل ط���ال���ب���ان وت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة 

من   %64 عن  م�شوؤولة  )داع�����س(  اال�شلمية 

طالبان  حركة  وتت�شدر  الب�شرية.  اخل�شائر 

39% من  ب��ك��ون��ه��ا م�����ش��وؤول��ة ع���ن  ال��ق��ائ��م��ة، 

اخل�صائر

املوالية  ال��ق��وات  اأن  اإىل  التقرير  وخل�س 

اخل�شائر  من   %  25 عن  م�شوؤولة  للحكومة 

الب�صرية

ورف�����ش��ت ك���ل م���ن احل��ك��وم��ة االأف��غ��ان��ي��ة 

وحركة طالبان تقرير االأمم املتحدة اليوم

امل�شلحة  ال���ق���وات  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 

االأف���غ���ان���ي���ة اجل�����رال اأج���م���ل ���ش��ي��ن��واري اإن 

ب��اإخ��لء ع��دة مناطق  االأمنية قامت  ال��ق��وات 

ملنع وقوع خ�شائر ب�شرية

وق���ال���ت ح���رك���ة ط��ال��ب��ان اإن احل���رك���ة مل 

املدنيني  �شفوف  يف  خ�شائر  اإح���داث  تتعمد 

عن عمد خلل ال�شتة اأ�شهر املا�شية، ولكنها 

ب�شبب  خ�شائر  وق��وع  احتمالية   ترف�س  مل 

االألغام االأر�شية التي مل تنفجر

وك����ان����ت ال���ق���ن���اب���ل ي����دوي����ة ال�����ش��ن��ع ال��ت��ي 

وداع�س  طالبان  حركة  م�شلحو  ي�شتخدمها 

ب�شرية  خ�شائر  ل��وق��وع  الرئي�شي  ال�شببب 

على  اال�شتباكات  تليها  املدنيني،  �شفوف  يف 

امل��ت��ن��ازع��ة وتنظيم  االأح�������زاب  ب���ني  االأر�������س 

امل�شلحني لعمليات قتل

وا�شنطن  اأعلنت  العنف،  ت�شاعد  ظل  ويف 

اأنها �شت�شتكمل �شحب قواتها من اأفغان�شتان 

ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة اآب/اأغ�����ش��ط�����س امل��ق��ب��ل. وق��د 

اأخرى بحلف �شمال االأطل�شي  ان�شحبت دول 

)الناتو( بالفعل بهدوء من اأفغان�شتان

االنباط-وكاالت

ع��ل��ق��ت جم���ل���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة ب��ال�����ش��لح 

الدفاعات  ت�شدي  على  الع�شكري  والعتاد 

اجل���وي���ة ال�������ش���وري���ة ق��ب��ل اأي������ام ل��ل��ع��دوان 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي ال���ذي مت م��ن خ��لل اإط��لق 

جم��م��وع��ة ���ش��واري��خ م���ن ف���وق االأرا����ش���ي 

اللبنانية

وب���ح�������ش���ب جم����ل����ة م����ي����ل����ت����اري وات���������س 

وال�شلح،  بالعتاد  املتخ�ش�شة  الع�شكرية 

التي نفذتها  فقد �شهدت ال�شربة اجلوية 

اإ���ش��رائ��ي��ل ع��ل��ى ���ش��وري��ا ق��ب��ل اأي����ام رد فعل 

جديد، حيث ن�شر اجلي�س ال�شوري اأحدث 

نظام دفاع جوي رو�شي ال�شنع بوك اإم 2

وب��ح�����ش��ب امل�����ش��ادر ال��ع�����ش��ك��ري��ة، جنحت 

ال���دف���اع���ات اجل���وي���ة ال�����ش��وري��ة ب��اإ���ش��ق��اط 

اأر�س  االإ�شرائيلية من نوع جو  ال�شواريخ 

وحيدتها الت�شنيف  جمهولة 

مركز  رئي�س  ن��ائ��ب  ع��ن  املجلة  ونقلت 

امل�����ش��احل��ة ال���رو����ش���ي يف ����ش���وري���ا، ال���ل���واء 

ال��ب��ح��ري ف���ادمي ك��ول��ي��ت، ال���ذي اأك���د قيام 

 4 باعرا�س  اإم2  ب��وك  اجلوية  الدفاعات 

واإ�شقاطها اإ�شرائيلية  �شواريخ 

واأكد اللواء كوليت اأن جميع ال�شواريخ 

اإم  اأنظمة بوك  ال� 4 مت تدمريها من قبل 

لقوات  وال��ت��اب��ع��ة  ال�شنع،  ال��رو���ش��ي��ة  اإي   2

الدفاع اجلوي ال�شورية

وبح�شب املجلة، اأثبتت منظومة بوك اإم 

دخولها  منذ  العالية  وقدرتها  كفاءتها   2

االأول  العقد  منت�شف  الفعلية يف  اخلدمة 

اأثبتت  من القرن احلادي والع�شرين وقد 

مراًرا وتكراًرا فعاليتها العالية يف القتال

باالإ�شافة  ال�����ش��وري،  اجلي�س  وميتلك 

بعيد   300 اإ���س  ن��ظ��ام  املنظومة،  ه��ذه  اإىل 

يف  م���رة  الأول  ت�شغيلها  ب���داأ  وال��ت��ي  امل���دى 

اخلدمة الرو�شية يف عام 1997

بامتلك  ق��درات��ه��ا  ع���ززت  ع��رب��ي��ة  دول 

املنظومة

و�شّدرت اأنظمة بوك اإم2 اإىل الكثري من 

الدول حول العامل، منها م�شر واجلزائر 

واإيران وفنزويل، وا�شتخدمت على نطاق 

وا�شع جدا يف الكثري من املعارك

االأوىل  وح���دات���ه���ا  ����ش���وري���ا  وا���ش��ت��ل��م��ت 

بح�شب   ،2011 ع��ام  يف  املنظومة  ه��ذه  م��ن 

8 جتمعات لهذه املنظومة  امل�شدر، متتلك 

الفريدة

ل�  قال  امل�شتوى  رفيع  اأمني  كان م�شدر 

�شبوتنيك ، اإن الدفاعات اجلوية ال�شورية 

ت�����ش��دت ل�����ش��واري��خ اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اأط��ل��ق��ت 

م��ن ف���وق االأرا����ش���ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وح��اول��ت 

ا���ش��ت��ه��دف ب��ع�����س امل���واق���ع ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف 

حم��ي��ط م��دي��ن��ة ح��م�����س )ل��ي��ل االأرب���ع���اء/ 

اخلمي�س( �شباح 

ويف ذات ال�����ش��دد، ق��ال��ت وك��ال��ة االأن��ب��اء 

االإ�شرائيلي  ال��ع��دوان  اإن   ، �شانا  ال�شورية 

ا�شتهدف منطقة الق�شري يف ريف حم�س

املنطقة  يف  ���ش��ب��وت��ن��ي��ك  م��را���ش��ل  واأك�����د 

التي  االن��ف��ج��ارات  اأ���ش��وات  اأن  ال��و���ش��ط��ى، 

���ش��م��ع��ت يف ري����ف ح���م���اة ال���غ���رب���ي ن��اج��م��ة 

ال�شورية  اجل��وي��ة  ال��دف��اع��ات  ت�شدي  ع��ن 

اأي  ت�شجيل  نافيا  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  ل��ل��ع��دوان 

عدوان على حمافظة حماة.

 ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان بنسبة 47% خالل النصف األول من العام الجاري

 الجيش السوري ينشر منظومة روسية أسقطت صواريخ إسرائيلية مجهولة التصنيف

 برلمانية أوروبية: الحصار الذي ينتهجه 
الغرب أضّر بكثير من الدول

 استقالة قائد القوات المسلحة بعد فوز 
كاستيو في االنتخابات الرئاسية في البيرو

االنباط-وكاالت

اأك����دت ع�����ش��و ال��رمل��ان االأوروب�����ي عن 

�شيا�شة  اأن  كونيت�شنا  كاترجينا  ت�شيكيا 

والتدخل  الغرب  ينتهجها  التي  احل�شار 

يف ال�����ش��وؤون ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دول االأخ���رى 

ت�شببت باإحلاق �شرر كبري يف هذه الدول

وق����ال����ت ك��ون��ي��ت�����ش��ن��ا يف ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى 

���ش��ي��ا���ش��ة  اإن   : ف��ي�����ش��ب��وك  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ه��ا 

احل�شارات والتدخلت ودعم املجموعات 

اأدت  دميقراطية  اأنها  على  تقدمها  التي 

واأوك��ران��ي��ا  وليبيا  ���ش��وري��ة  ت��خ��ري��ب  اإىل 

هجرة  مب��وج��ة  وال��ت�����ش��ب��ب  اأخ����رى  ودول 

كبرية

ال���غ���رب  دول  ك��ون��ي��ت�����ش��ن��ا  وط���ال���ب���ت 

ب��ال��ت��وق��ف ع���ن ال��ق��ي��ام ب����دور ال�����ش��رط��ي 

العاملي والتعاون مع الدول االأخرى مبا 

هو مفيد للجميع

االنباط-وكاالت

القيادة  قائد  اأن  ع�شكري  م�شدر  اأف��اد 

امل�����ش��رك��ة ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة يف ال��ب��ريو 

ا�شتقالته  قدم  اأ�شتوِدُيّو  �شيزار  اجل��رال 

االأح���د ب��ع��د ث��لث��ة اأي���ام م��ن اإع���لن ف��وز 

االنتخابات  يف  كا�شتيو  ب��ي��درو  الي�شاري 

الرئا�شية

امل�شركة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  م�����ش��در  وق���ال 

بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 

اال�شتقالة  هويته  عن  الك�شف  عدم  طلب 

موؤكدة ولن نعطي مزيدا من التفا�شيل

طلب   ،  21 ب����ريو  ���ش��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ش��ب 

االأرب��ع��اء  يتقاعد  اأن  اأ���ش��ت��ودي��و  اجل���رال 

الرئي�س  تن�شيب  ي��وم  مت��وز/ي��ول��ي��و،   28

امل��ن��ت��خ��ب ك��ا���ش��ت��ي��و. وا���ش��ت��ب��ع��د ال��رئ��ي�����س 

هذه  ربط  �شاغا�شتي  فران�شي�شكو  املوؤقت 

اخلطوة بفوز كا�شتيو

اأ���ش��ت��ودي��و )60 ع��اًم��ا(  ك���ان اجل�����رال 

للقوات  امل�شركة  ال��ق��ي��ادة  ع��ن  م�����ش��وؤواًل 

امل�شلحة منذ ت�شرين االأول/اأكتوبر 2018

خ����لل احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ل���ل���دورة 

الثانية من االنتخابات الرئا�شية، نظمت 

جم���م���وع���ة م����ن ال�������ش���ب���اط امل��ت��ق��اع��دي��ن 

كيكو  اليمينية  املر�شحة  لدعم  م�شريات 

مل  احلاليني  ال�شباط  لكن  فوجيموري 

ي�شاركوا فيها كما يقت�شي الد�شتور

ك��ا���ش��ت��ي��و )51 ع���ام���ا( رئ��ي�����ش��ا  واأع���ل���ن 

ل���ل���ب���لد االث����ن����ني و����ش���ي���ت���وىل م��ن�����ش��ب��ه 

املئوية  بالذكرى  االحتفال  يوم  االأربعاء 

28 مت��وز/ ال��ث��ان��ي��ة ال���ش��ت��ق��لل ب���ريو يف 

1821 يوليو 

و����ش���ي���وؤدي ال��ي��م��ني رم����زي����اً يف ال��ي��وم 

زعماء  احلفل  يف  ي�شارك  اأن  على  التايل 

دول اجلوار وكذلك ملك اإ�شبانيا فيليبي 

ال�شاد�س

االنباط-وكاالت

االأ���ش��ح��ى،  عيد  اإج����ازة  انتهت  اإن  م��ا 

املقاومة  بني  امليداين  التوتر  ع��اد  حتى 

الفل�شطينية وقوات االحتلل، كما كان 

ط��ائ��رات  ن��ف��ذت  اأن  بعد  وذل��ك  متوقعا، 

على  غ��ارات  �شل�شلة  اإ�شرائيلية  مقاتلة 

من  تخوفات  و���ش��ط  للمقاومة،  م��واق��ع 

ت�شعيد  ح��د  اإىل  لي�شل  التوتر،  ات�شاع 

ك�شفت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  اآخ���ر،  ع�شكري 

ف���ي���ه ح���رك���ة ح���م���ا����س ع����ن ���ش��ب��ب ت��ع��ر 

ت��ط��ب��ي��ق ت��ف��اه��م��ات ال��ت��ه��دئ��ة االأخ�����رية، 

ول���وح���ت ب���ا����ش���ت���خ���دام اآل����ي����ات خم��ت��ل��ف��ة 

لل�شغط على االحتلل

ويف ���ش��اع��ة م��ت��اأخ��رة م���ن ل��ي��ل االأح����د، 

االإ�شرائيلي،  االح��ت��لل  ط��ائ��رات  ق�شفت 

ا�شتملت على  اأه���داف يف قطاع غ��زة،  ع��دة 

ا����ش���ت���ه���داف م���وق���ع ي��ق��ع ����ش���رق حم��اف��ظ��ة 

خانيون�س جنوب قطاع غزة ما اأدى الندالع 

حريق بداخله، كما قامت با�شتهداف اأر�س 

زراعية �شمال غرب مدينة غزة

وق�����وع  ع�����ن  ال�������غ�������ارات  ت�������ش���ف���ر  ومل 

اإ����ش���اب���ات، غ���ري اأن���ه���ا اأح���دث���ت اأ����ش���رارا 

واأث���ارت  امل�شتهدفة،  االأم��اك��ن  يف  م��ادي��ة 

ح��ال��ة م���ن اخل����وف وال��ه��ل��ع ب���ني ���ش��ك��ان 

املجاورة املناطق 

وقال ناطق با�شم جي�س االحتلل، اإن 

مع�شكرا  ا�شتهدفت  احلربية  الطائرات 

بنى حتتية  املباين، وكذلك  بع�س  ي�شم 

اأن  وزع��م  حما�س،  ت�شتخدمها  وو�شائل 

الق�شف جاء بعد اإطلق بالونات حارقة 

من القطاع، باجتاه اأرا�شي امل�شتوطنات 

ال��ق��ري��ب��ة م��ن احل����دود، مم��ا اأ���ش��ف��ر عن 

ن�شوب حرائق يف منطقة كي�شوفيم

ك��م��ا ت��وغ��ل��ت ع����دة اآل����ي����ات ع�����ش��ك��ري��ة 

اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، ���ش��ب��اح االث���ن���ني، مل�����ش��اف��ة 

�شرقي  االأم��ن��ي  ال�شياج  خ��ارج  حم���دودة 

باأعمال  و�شرعت  خانيون�س،  حمافظة 

حرم  ما  املنطقة،  يف  ومت�شيط  جتريف 

الو�شول  من  القريبة  احلقول  مزارعي 

اإليها

تفاقم  ملنع  للتدخل  ع��ادوا  الو�شطاء 

االأمور وح�شول ت�شعيد ع�شكري جديد 

اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ا، ق����ال ال����وزي����ر ال�����ش��اب��ق 

والقيادي يف حزب الليكود يواآف غالنت، 

يحظر  بينيت  نفتايل  حكومة  خماطبا 

القدمية  امل���ع���ادالت  اإىل  ال��ع��ودة  عليكم 

مع غزة، اجلي�س والكابينت يف حكومتنا 

ال�����ش��اب��ق��ة اأع���ط���وا احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة 

قوموا  ت��ردد  بل  واأ�شاف   ، جيدا  و�شعا 

يف  ب��احل��رائ��ق  املت�شببني  ب��اإح��ب��اط  ف���وراً 

وراء  ي��ق��ف  م��ن  بت�شفية  وق��وم��وا  غ���زة، 

م��ط��ل��ق��ي ال���ب���ال���ون���ات، ال ت���وج���د ح��ل��ول 

و�شط يف احلرب

وخ��������لل �����ش����ن ال������ط������ريان احل����رب����ي 

ال����غ����ارات ���ش��د غ����زة، اأط��ل��ق��ت امل��ق��اوم��ة 

اأ�شلحة  ب��اجت��اه��ه��ا، م��ن  ن��رياًن��ا م�����ش��ادة 

اإ���ش��ق��اط  اإىل  اأدى  م���ا  ث��ق��ي��ل��ة،  ر���ش��ا���ش��ة 

اإ�شرائيلية طائرة م�شرية 

حركة  با�شم  الناطق  ق��ال  جهته  م��ن 

ح��م��ا���س ح����ازم ق��ا���ش��م، م��ع��ق��ب��ا ع��ل��ى ما 

غزة  لقطاع  االح��ت��لل  ق�شف  اإن  ح��دث 

حم����اول����ة ف��ا���ش��ل��ة ال����ش���ت���ع���را����س ق��وت��ه 

التي  جي�شه  �شورة  ولرميم  العاجزة، 

، م��وؤك��دا  ال��ق��د���س  ه��زت��ه��ا م��ع��رك��ة �شيف 

مقاومتنا  ي��وق��ف  ل��ن  ال��ق�����ش��ف  ه���ذا  اأن 

ال�������ش������رداد ح����ق����وق ����ش���ع���ب���ن���ا ب���اأر����ش���ه 

امل�شروع  ن�شالنا  و�شنوا�شل  ومقد�شاته، 

وكرامة  بحرية  بالعي�س  حقنا  الن��ت��زاع 

الفل�شطينية اأر�شنا  فوق 

وت����اب����ع امل���ق���اوم���ة ال��ب��ا���ش��ل��ة ج���اه���زة 

ت�شمح  ول��ن  اخل��ي��ارات،  كل  مع  للتعامل 

للحتلل بفر�س معادالته

ال����و�����ش����ط����اء  اأن  ال����ن����ق����اب  وك���������ش����ف 

ال�شتئناف  جديد  من  ع��ادوا  امل�شريني، 

التهدئة  لتثبيت  ال��رام��ي��ة  االت�����ش��االت 

وم����ن����ع ت�������ش���اع���د االأم����������ور، ع���ل���ى ���ش��ك��ل 

ع�شكرية  مواجهة  ان���دالع  ف��ر���س  يعيد 

امل�شريون  الو�شطاء  وعد  وقد  جديدة، 

�شابقا بال�شغط على االحتلل الإلزامه 

حركة  ت��رف�����س  اإذ  ال��ت��ف��اه��م��ات،  بتنفيذ 

ح��م��ا���س وف�����ش��ائ��ل امل��ق��اوم��ة، رب��ط ملف 

اإع���م���ار غ���زة وت��ث��ب��ي��ت ال��ت��ه��دئ��ة، مبلف 

���ش��ف��ق��ة ت����ب����ادل االأ������ش�����رى، ك���م���ا ت��ري��د 

اإ�شرائيل

ال��ع��رب��ي��ة، عن  ك��ان  ق��ن��اة  وق��د ك�شفت 

م�������ش���اٍع م�����ش��ري��ة الح����ت����واء ال��ت�����ش��ع��ي��د، 

زال����ت  م����ا  اأن ح���رك���ة ح���م���ا����س  وذك�������رت 

وعدم  غ��زة  قطاع  اإعمار  ب��اإع��ادة  تطالب 

اأو  االأ���ش��رى  ت��ب��ادل  ب�شفقة  امل��ل��ف  رب��ط 

اأي ملفات اأخرى، الفتة اإىل اأن الق�شية 

االأك���ر اإحل��اح��اً يف ال��وق��ت ال��راه��ن بعد 

اإدخ���ال  ق�شية  ه��ي  غ���زة،  اإع��م��ار  ق�شية 

التو�شل  يتم  والتي مل  القطرية  املنحة 

بعد اإىل اأي اتفاق حول اإدخالها اإىل غزة

اللحظة  ح��ت��ى  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن  واأك����دت 

لدخول  مقبولة  اآلية  اإيجاد  على  تعمل 

اإ�شرائيل  رف�س  على  م�شددًة  االأم���وال، 

جل��م��ي��ع االآل����ي����ات ال�����ش��اب��ق��ة يف اإدخ�����ال 

االأموال لغزة

امل��ك��ت��ب  ع�������ش���و  ق�����ال  ال�������ش���ي���اق،  ويف 

ال�������ش���ي���ا����ش���ي حل����رك����ة ح���م���ا����س ح�������ش���ام 

تعر  يف  ال��رئ��ي�����س  ال�����ش��ب��ب  اإن  ب�����دران، 

احلكومة  تغري  هو  التهدئة  مفاو�شات 

ت��ع��اين م���ن نق�س  ال��ت��ي  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

املو�شعة  وخلفاتها  ال�شيا�شية،  اخلرة 

الداخلية

واأ�شاف تغري احلكومات االإ�شرائيلية 

هناك  اأن  �شعرنا  كلما  وتابع   ، يعنينا  ال 

ن���وع���ا م���ن ال������ردد وال���ت���ل���ك���وؤ وت��ع��ط��ي��ل 

ال��ن��ار  اإط����لق  وق���ف  تثبيت  م��ف��او���ش��ات 

ورفع احل�شار عن غزة، �شنلجاأ بالتوافق 

اآليات  ال�شتخدام  غ��زة  يف  الف�شائل  مع 

خمتلفة لل�شغط على االحتلل

نقلها  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ب�����دران  واأك�����د 

ما  بكل  �شنقوم  الر�شمي  حما�س  موقع 

بحرية  �شعبنا  يعي�س  اأن  اأج��ل  من  يلزم 

احل��د  غ��ي��اب  اأن  اإىل  واأ����ش���ار   ، وك���رام���ة 

االأدنى من الوحدة الفل�شطينية اأ�شعف 

ال�شيا�شي  اال�شتثمار  على  ال��ق��درة  م��ن 

القد�س  �شيف  معركة  النت�شار  االأم��ث��ل 

االإ�شرائيلية  احلكومة  اأن  اإىل  م�شريا   ،

اجلديدة تعيق عملية االإعمار يف غزة

 التوتر يعود لغزة بعد إجازة العيد.. إسرائيل تقصف وحماس تكشف سبب تعثر التهدئة

اإىل م�شر، َحَملت دالالت �شخمة يف �شياق   زي��ارة وزي��ر اخلارجية ال�شيني وان��غ يى 

الدولتني  جَت��َم��ع  التي  ال��رواب��ط  ت�شهدها.  التي  الوا�شعة  والنقلت  البلدين  ع��لق��ات 

امل�شرية وال�شينية عميقة يف �شياق التاريخ، وهي ِاْنِعكا�ٌس لتلقي ح�شارتني ُي�شهد لهما 

عبد  الرئي�س  فخامة  جمعاء.  للب�شرية  التقدمية  املُنجزات  من  الكثري  الكثري  بتقدمي 

نعها  الفتاح ال�شي�شي اأعرب عن اإعجابه العايل باملُعجزات التي تلفت اأنظار العامل والتي �شَ

ال�شعب ال�شيني بقيادة احلزب ال�شيوعي ال�شيني، واأّكد اأن اجلانب امل�شري َيعتر ال�شعب 

ال�شيني �شديًقا حقيقًيا و�شريًكا موثوًقا به. زيارة الوزير ال�شيني اإىل م�شر تك�شف عن 

اأن م�شر وال�شني ت�شريان بثبات ال انقطاع فيه حلماية اجُلذور العميقة وو�شائح الُقربى 

التاريخية واحل�شرنية اجلامعة لهما، “وَي�شرع اجلانب امل�شري بكل ثبات وغري متاأثر 

بالت�شوي�شات، بتطوير التعاون بني العا�شمتني يف املجاالت كافة، وزيادة َمن�شوب تعزيز 

َر ال�ّشراكة االإ�شراتيجية ال�شاملة بني م�شر وال�شني يف ظل الذكرى ال�65 الإقامة  اآوا�شِ

العلقات الدبلوما�شية بني البلدين”.

 ويف حني تتعر�س ال�شني لهجوم غربي وا�شع النطاق بهدف اإبعادها عن م�شر والبلدان 

وَع�شكره،  و�شيا�شاته  لنفوذه  العربية  املنطقة  بتكري�س  الغرب  ه��ذا  من  رغبًة  العربية 

ال�شني  ل�شيا�شة  تاأييده  �شّيما  ال  ال�شني،  اجتاه  نهجه  بتاأكيد  امل�شري  اجلانب  يتم�شك 

واأمنها وا�شتقرارها،  �شيادتها  ال�شني احلليفة يف �شيانة  بثبات جهود  الواحدة، وُيوطد 

ملبادرة  وَينت�شر  االأ�شكال،  املتعدد  والتطرف  االإره���اب  ملكافحة  ال�شني  اأن�شطة  وُي�شاند 

َطِرد بل توقف للتعاون مع اجلانب  املُ�شْ الت�شليب  اإىل  ويتطلع  والطريق”،  “احلزام 
ال�شيني يف جماالت الُبنية التحتية واملناطق ال�شناعية والتكنولوجيا العالية واحلديثة 

وغريها، لت�شبح م�شر البوابة الرحيبة واملُ�شَرعة لنفاذ ال�شركات ال�شينية اإىل املنطقة 

العربية والقارة االإفريقية، وهو هدف يتمنى جناحه جميع العرب. 

ا التن�شيق   التعاون امل�شري ال�شيني كان على الدوام عايل امل�شتوى، واليوم َي�شمل اأي�شً

يف جمال امل�شاهمات ال�شينية بتزويد م�شر باللقاحات، وحتويل م�شر اإىل قاعدة الإنتاج 

الِعلمية  مكانتها  متتني  من  واملزيِد  املزيِد  مل�شر  ُيحّقق  اأم��ٌر  وهو  اأرا�شيها،  على  اللقاح 

يا مبنا�شبة اإنتاج  والَعاملية وَدورها العربي. واإبراًزا لذلك، �شهد الطرفان حفًل افرا�شً

�شيني م�شري م�شرك ملليون جرعة من لقاح م�شاد لفريو�س كورونا.

اإذ  والرفاقية،  خ���ّوة 
ُ
االأ مب�شاعر  ممتلًئا  خطاًبا  نقراأ  يى  وان��غ  الوزير  ت�شريحات  يف   

االآخ���ر،  البع�س  على  بع�شهما  يعتمد  ع��زي��زان  �شديقان  وم�شر  ال�شني  اأن  على  اأك���د 

مدت اأمام اختبارات تقلبات  وتظل ال�شداقة القائمة بينهما “را�شخة كال�شخر، وقد �شَ

يف  معه  الدائم  م�شر  وق��وف  عالًيا  تقديًرا  ال�شيني  اجلانب  وُيقّدر  الدولية،  االأو���ش��اع 

م�شر  بثبات  وُي�شاعد  لل�شني،  ال��ُك��رى  والهموم  احليوية  بامل�شالح  املتعلقة  الق�شايا 

ا�شتك�شاف طريق تنموي يتنا�شب مع ظروفها الوطنية، وَيرفد بثبات م�شاعي  ملوا�شلة 

م�شر النتهاج �شيا�شة م�شتقلة، ويوؤازر جهود م�شر الرامية اإىل مكافحة االإرهاب و�شيانة 

مع  اجلهود  ت�شافر  اإىل  ال�شيني  اجلانب  يتطلع  كما  التطرف.  وا�ْشِت�َشاََل  اال�شتقرار 

املُ�شرك”،  للم�شتقبل  �شيني م�شري  “جمتمع  اإقامة  لتحقيق هدف  امل�شري  اجلانب 

العربي  ال�شيني  املجتمع  لبناء  بها  ُيحتذى  رائ��دة  ُق��دوة  الثنائية  العلقات  يجعل  مبا 

واملجتمع ال�شيني االإفريقي للم�شتقبل املُ�شرك”.

 َيتبنّي من ت�شريحات الوزير وانغ يى، اأن روؤية ال�شني لدور م�شر العربي والدويل 

ال�شيني حري�س على  وا�شعة، فم�شر �شريك مهم يف بناء “احلزام والطريق”، واجلانب 

جتذير املُواَءمة بني مبادرة “احلزام والطريق” و”روؤية م�شر 2030”، ويدعم القاهرة 

بامل�شتوى  واالرتقاء  والتكنولوجية،  الِعلمية  الُقدرات  وتوطيد  الت�شنيع  لت�شريع وترية 

التعاون يف جمال االأمن واإنفاذ القانون، مبا َي�شون االأمن امل�شرك  التنموي، وتعميق 

يد  لهما. و�شيوا�شل اجلانب ال�شيني تقدمي اللقاحات واملواد الوقائية اإىل م�شر لَتع�شِ

جهودها للق�شاء على اجلائحة ب�شكل نهائي.

واالإعلميني  لل�شحفيني  ال��دويل  االحت��اد  ورئي�س  ال�شينية،  بال�شوؤون  *ُمتخ�ش�س 

والكّتاب العرب اأ�شدقاء وُحلفاء ال�شني.

األكاديمي مروان سوداح

 وانغ يى: مصر بوابة الصين 
العربية والُمجتمع الُمشترك
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االنباط-وكاالت

���س��ج��ون  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا يف  اأ�����س����را   14 ي�����زال  ال 

االحتالل، يوا�سلون معركة اإ�سرابهم املفتوح عن 

باإنهاء  ق���رارات  اأج��ل احل�سول على  الطعام، من 

ب���داأت  حيث  حريتهم،  ون��ي��ل  االإداري  اعتقالهم 

عالمات التعب تظهر على امل�سربني، فيما قامت 

اإىل  بنقلهم  بع�سهم  االحتالل مبعاقبة  �سلطات 

زنازين العزل االنفرادي

�سامل  ه��م:  الطعام،  امل�سربون عن  واالأ���س��رى 

زيدات، وحممد اعمر، وجماهد حامد، وحممود 

الف�سفو�ش، وكايد الف�سفو�ش، وراأفت الدراوي�ش، 

الدين  وع��الء  النمورة، وماهر دالي�سة،  وجيفارا 

خالد علي، واأحمد عبد الرحمن اأبو �سل، وحممد 

خالد اأبو �سل، وح�سام تي�سر ربعي، وفادي العمور، 

واالأ�سر اأحمد ح�سن نزال

وه�����وؤالء االأ����س���رى ال��ذي��ن ي��خ��و���س��ون معركة 

االأم��ع��اء اخل��اوي��ة م��وزع��ون يف معتقالت النقب، 

ورميون، وعوفر، وجمدو ، وتقدمت هيئة �سوؤون 

االأ�����س����رى وامل���ح���رري���ن ع���ر ط��اق��م��ه��ا ال��ق��ان��وين 

للطعن  االإ�سرائيلية،  للعليا  للمحكمة  بالتما�ش 

االأ�سر  بحق  ال�سادر  االإداري  االعتقال  ق��رار  يف 

جماهد حامد والذي يوا�سل اإ�سرابه لليوم ال� 13 

االإداري، حيث من  التوايل رف�ساً العتقاله  على 

املقرر اأن تعقد املحاكمة جل�سة يوم االأربعاء للنظر 

يف االلتما�ش

بت�سعيد  االح����ت����الل  ت��ت��ه��م  االأ�����س����رى  ه��ي��ئ��ة 

اجلرائم الطبية واإهمال املر�سى ب�سكل متعمد 

امل�ست�سار االإع��الم��ي للهيئة ح�سن عبد  وق��ال 

اإدارة �سجون االحتالل نقلت ثالثة من  اإن  رب��ه، 

االأ���س��رى امل�سربني عن الطعام من ع��زل رميون 

اىل ع���زل اأي����ال يف ب��ئ��ر ال�����س��ب��ع، وه����م: ال��ن��م��ورة، 

والف�سفو�ش، والدراوي�ش، امل�سربون منذ 12 يوًما

ب����داأت تظهر  واأ����س���ار اىل اأن ه����وؤالء االأ����س���رى 

عليهم عالمات التعب واالإعياء ال�سديدين، حيث 

ي�ستكون حاليا من اآالم يف املفا�سل، اإ�سافة لنق�ش 

الوزن

جديد،  م��ن  املا�سية  االأ�سهر  خ��الل  ون�سطت 

ع��م��ل��ي��ات االإ����س���راب���ات ال��ف��ردي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم بها 

االأ����س���رى االإداري��������ون، م���ن اأج����ل احل�����س��ول على 

ق�����رارات لنيل ح��ري��ت��ه��م وحت���رره���م م��ن �سجون 

االح��ت��الل  ت�سعيد  ع��ل��ى  ردا  وذل����ك  االح���ت���الل، 

لعمليات االعتقال االإداري

وتظهر البيانات الر�سمية اأن غالبية االأ�سرى 

اأم�سوا �سنوات يف  اأ�سرى �سابقون  االإداري���ني، هم 

�سجون االحتالل، حيث يبلغ عددهم حاليا نحو 

540 اأ�سرا

وجن��ح الكثر م��ن االأ���س��رى يف نيل حريتهم، 

بعد اأن خا�سوا اإ�سرابات طويلة عن الطعام، كان 

اآخرهم االأ�سر الغ�سنفر اأبو عطوان، الذي ا�ستمر 

اإ�سرابه ملدة 65 يوما، وذلك من خالل احل�سول 

هذا  وظ��ل  االإداري،  اعتقالهم  باإنهاء  ق��رار  على 

االأ�سر ي�سارع ال�سجان من على �سرير العالج يف 

اأحد م�سايف االحتالل، رغم تدهور و�سعه ال�سحي

يف ال�������س���ي���اق، ق���ال���ت ه��ي��ئ��ة �����س����وؤون االأ����س���رى 

واملحررين، اإن اإدارة �سجون االحتالل االإ�سرائيلي 

اجل�سدي  واال���س��ط��ه��اد  ال��ق��م��ع  �سيا�سة  ت��وا���س��ل 

والنف�سي بحق االأ�سرى، وفق نهج وح�سي ي�سرب 

ب��ع��ر���ش احل���ائ���ط ك���اف���ة االت���ف���اق���ي���ات وامل��واث��ي��ق 

الدولية وحقوق االإن�سان

وك�سفت الهيئة، يف بيان، عن ح��االت مر�سية 

من  االإ�سرائيلية،  املعتقالت  يف  يقبعون  الأ���س��رى 

م�سلح  الفتاح  عبد  حممد  االأ���س��ر  حالة  بينها: 

، حيث  ال��ن��ق��ب  �سجن  امل��ت��واج��د يف  ع���ام���ا(،   23(

تعر�ش جللطة بالوجه، ومت نقله اىل م�ست�سفى 

كامل  ب�سلل  اأ���س��ي��ب  ل��ذل��ك  ونتيجة   ، ال��ع��ف��ول��ة 

مبنت�سف الوجه، مينعه من اإغما�ش عينه، ومل 

يقدم له اأي عالج طوال 32 يوما

وقالت اإن االأ�سر ب�سر عبد اهلل كايد اخلطيب 

)62 عاما(، يعاين من ارتفاع الكول�سرتول و�سعلة 

زراع��ة  اىل  بحاجة  اأن��ه  اإىل  باالإ�سافة  م�ستمرة، 

اأ�سنان، نتيجة لفقدان االأ�سنان باجلهتني العلوية 

وال�سفلية بالفكني

كما ر�سدت ثالث حاالت مر�سية تقبع داخل 

ما ي�سمى م�ست�سفى الرملة ، اإحداها حالة االأ�سر 

ال��ذي  ع��ام��ا(،   22( ب��رق��ان  الرحمن  عبد  امل�ساب 

اأثناء  لها  تعر�ش  التي  اإ�سابته  اآث���ار  م��ن  يعاين 

الري�ش  اأب���و  ح��اج��ز  م��ن  بالقرب  اعتقاله  عملية 

مدينة  يف  االإبراهيمي  للحرم  املجاور  الع�سكري 

اخلليل، حيث كان قد اأ�سيب بكلتا قدميه، واأ�سيب 

بر�سا�سة اأخرى يف بطنه، ومت اإجراء عدة عمليات 

له وو�سع بالتني بكلتا قدميه، كما ُو�سع له كي�ش 

براز خارجي، وما زال ي�ستكي من اأوجاع حادة يف 

كلتا قدميه، وال ي�ستطيع الوقوف عليهما، ويتنقل 

على كر�سي متحرك، كما اأنه يعاين من م�ساكل 

الإج��راء  ما�سة  وبحاجة  االإ�سابة،  ب�سبب  بالكلى، 

عدة عمليات، ولعالج مكثف

اأب��و �سليم، فهو ي�ستكي  اأم��ا عن االأ�سر ناظم 

من �سعف حاد يف ع�سلة القلب، ويتناول العديد 

م��ن االأدوي����ة، وه��و بحاجة ما�سة الإج���راء عملية 

رد  بانتظار  لكنه  القلب،  ل�سربات  منظم  وو�سع 

اإج���راء  على  للموافقة  االح��ت��الل  �سجون  اإدارة 

العملية، علما اأن حالته ال�سحية ت�ستدعي رعاية 

خا�سة، واإجراء العملية باأ�سرع وقت ممكن

اأو�ساع االأ�سرى،  وتتهم املوؤ�س�سات التي ترعى 

االإه��م��ال  �سيا�سة  با�ستخدام  االح��ت��الل  �سلطات 

الطبي املعتمد ، جتاه االأ�سرى، ما زاد من اأمرا�ش 

ومعاناة املر�سى وكبار ال�سن

االنباط -وكاالت

اأعلنت رئي�سة وزراء نيوزيلندا، جا�سيندا 

اأردي����رن، ام�����ش االإث��ن��ني، اأن��ه��ا واف��ق��ت على 

عودة  بقبول  الرتكية  ال�سلطات  من  طلب 

م���واط���ن���ة ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة م��ت��ه��م��ة ب�����س��ل��ت��ه��ا 

“داع�ش” وطفليها ال�سغرين بتنظيم 

وق���ال���ت اأردي�������رن يف ب���ي���ان ب��ع��د اج��ت��م��اع 

تتخذ  “مل  ول��ن��ج��ت��ون:  يف  ال����وزراء  ملجل�ش 

لقد  با�ستخفاف.  اخلطوة  ه��ذه  نيوزيلندا 

الدولية،  م�سوؤولياتنا  احل�سبان  يف  اأخ��ذن��ا 

باالإ�سافة اإىل تفا�سيل هذه احلالة بالذات، 

اأط��ف��ال يف هذا  ذل��ك حقيقة وج���ود  مب��ا يف 

االأمر”

وك�����ان�����ت امل������������راأة حت����م����ل اجل���ن�������س���ي���ت���ني 

ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة واالأ����س���رتال���ي���ة. وان��ت��ق��ل��ت 

عائلتها من نيوزيلندا اإىل اأ�سرتاليا عندما 

كان عمرها �ست �سنوات، ون�ساأت هناك قبل 

بجواز   2014 ع��ام  يف  �سوريا  اإىل  تذهب  اأن 

اأ�سرتايل �سفر 

ول��ك��ن احل��ك��وم��ة االأ���س��رتال��ي��ة اأ���س��ق��ط��ت 

ج��ن�����س��ي��ت��ه��ا ورف�������س���ت ال����رتاج����ع ع����ن ه���ذا 

القرار، رغم دعوات من نيوزيلندا

اأردي��رن يف وق��ت �سابق من هذا  واأ���س��ارت 

العام اإىل اأن قرار اأ�سرتاليا ذلك كان خطاأ، 

من  م�سوؤولياتها  عن  تخلت  اأ�سرتاليا  واأن 

اإل���غ���اء ج��ن�����س��ي��ة امل�����راأة “من ج��ان��ب  خ���الل 

واحد”

وك��������ان ال����ث����الث����ة م����وج����ودي����ن )امل���������راأة 

املهاجرين  الح��ت��ج��از  م��رك��ز  يف  وط��ف��اله��ا( 

اأن مت اعتقالهم يف وقت �سابق  برتكيا، بعد 

تركيا  دخ��ول  يحاولون  وهم  العام  هذا  من 

الرتكية من  ال�سلطات  �سوريا. وطلبت  من 

نيوزيلندا ا�ستعادة هذه االأ�سرة

االنباط-وكاالت

اأكدت ال�سني اأن العالقات مع الواليات 

ب�سبب  م�سدود  طريق  اإىل  و�سلت  املتحدة 

بكني  ت�سوير  وا�سنطن  يف  البع�ش  تعمد 

على اأنها عدو وهمي

وزير  نائب  عن  �سينخوا  وكالة  ونقلت 

اليوم  قوله  فنغ  �سي  ال�سيني  اخلارجية 

ويندي  االأمريكية  نظرته  لقائه  خ��الل 

����س���رم���ان يف م��ي��ن��اء ت��ي��اجن��ني ال�����س��ي��ن��ي 

ال��ع��الق��ات م��ع ال�سني  اإن���ه ح��امل��ا يتم ذك��ر 

املتحدة  الواليات  تواجه  التي  والتحديات 

يبادر بع�ش االأمركيني اإىل التحذير من 

بكني وت�سويرها كعدو وهمي ملحاربته

ياأملون  ه��وؤالء  اأن  يبدو  �سي:  واأ���س��اف 

اإ����س���ع���ال ح�����ش وط���ن���ي يف  م���ن وراء ذل����ك 

ال������والي������ات امل����ت����ح����دة ����س���د ع������دو خ���ي���ايل 

واال�ستياء  الغ�سب  حتويل  م��ا  وبطريقة 

ال�سعبي هناك عن الق�سايا االجتماعية و 

واإلقاء  البالد  يف  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

اللوم على ال�سني يف م�ساكلهم الهيكلية

اأن ه���ن���اك ح��م��ل��ة ع��ل��ى  ي���ب���دو  وت����اب����ع: 

ال��والي��ات  يف  وامل��ج��ت��م��ع  االإدارة  م�����س��ت��وى 

امل���ت���ح���دة الإ�����س����ق����اط ال�������س���ني وحم����اول����ة 

التطور  وت��ط��وي��ق  تقييد  وك����اأن  ق��م��ع��ه��ا.. 

التحديات  جميع  �سيبعد  عندنا  والتنمية 

تواجه  التي  واخلارجية  املحلية  وامل�ساكل 

االأمركيني

االأم��رك��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

م��رت��ب��ط��ة ب�����س��ك��ل اأ����س���ا����س���ي مب�����س��ل��ح��ت��ه��ا 

ب��ال��ت��ع��اون عندما  اخل��ا���س��ة ف��ه��ي ت��ط��ال��ب 

احل�سار  اإىل  وتعمد  بكني  من  �سيئاً  تريد 

وال��ع��ق��وب��ات وق��ط��ع االإم��������دادات وت��ع��ت��م��د 

ال�سبل  ب��ك��ل  وال�����س��راع  امل��واج��ه��ة  اأ���س��ل��وب 

اأنها متتلك االأف�سلية عندما تعتقد 

اإىل  وا�سنطن  ال�سيني  امل�����س��وؤول  ودع���ا 

تغير عقليتها اخلاطئة للغاية و�سيا�ستها 

العامل  يحتاجه  م��ا  اأن  م��وؤك��داً  اخل��ط��رة 

ال��ت�����س��ام��ن وال��ت��ع��اون  االأول ه��و  امل��ق��ام  يف 

مل��واج��ه��ة خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات ف��ال��ب�����س��ر يف 

ال��ن��ه��اي��ة جم����رد م�����س��اف��ري��ن ع��ل��ى ن��ف�����ش 

املركب

يحب  �سعب  ال�سيني  ال�سعب  اأن  وب��ني 

بتحقيقه  ال�����س��ني  ت���رغ���ب  وم����ا  ال�������س���الم 

ه��و ب��ن��اء من���وذج م��ن ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة 

وامل�ساواة  املتبادل  االح��رتام  على  القائمة 

وال����ع����دال����ة وال����ت����ع����اون ال�����ذي ي���رب���ح ف��ي��ه 

اجلميع وم�ستقبل مزدهر لالإن�سانية

واأع������رب ع���ن رغ���ب���ة ب��ك��ني يف ال��ت��ع��اون 

م�سرتكة  الأر���س��ي��ة  الإر���س��اء  وا�سنطن  م��ع 

واإب���ع���اد اخل���الف���ات وت�����س��وي��ت��ه��ا ف��ي��م��ا على 

االأخرة تغير نهجها والعمل مع ال�سني 

واملناف�سة  املتبادل  االح���رتام  اأ�سا�ش  على 

البلدين  بني  ال�سلمي  والتعاي�ش  النزيهة 

بينهما  اإقامة عالقة �سحية  النهاية  ففي 

تعود بالفائدة على اجلانبني

االنباط-وكاالت

حلقوق  ال�سمر  موؤ�س�سة  مدير  اأك��د 

اأجهزة  موا�سلة  �سكايف،  ع��الء  االإن�����س��ان 

موؤ�س�سات  طلب  رف�سها  حما�ش  ح��رك��ة 

ح���ق���وق���ي���ة ل�������س���م���اع �����س����ه����ادة ال�������س���اب���ني 

اجلريحني اللذين كانا برفقة

ال�ساب ح�سن اأبو زايد 27 عاًما، حلظة 

اإط�����الق ال���ن���ار ع��ل��ي��ه��م م���ن ق��ب��ل اأج��ه��زة 

حي  �سمال  احل��واج��ز،  اأح��د  على  حما�ش 

اىل  اأدى  م��ا  غ���زة،  ق��ط��اع  يف  ال�سجاعية 

وفاته وا�سابة �سابني اخرين بجروح

فل�سطني  �سوت  الإذاع��ة  �سكايف،  وذك��ر 

ال�سرعي  الطب  تقرير  اأن  االثنني،  يوم 

وامل��ع��اي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة اظ��ه��رت ت��ن��اق�����س��اً يف 

حما�ش  داخ��ل��ي��ة  قدمتها  ال��ت��ي  ال���رواي���ة 

يف ال��ق��ط��اع ح���ول ظ���روف ال���وف���اة، حيث 

ا�سابة  الطبي،  والك�سف  املعاينة  اأثبتت 

اب���و زاي���د ب��ر���س��ا���س��ة ا���س��ف��ل ال��ب��ط��ن من 

ح��دوث  اإىل  اأدى  م��ا  االأم���ام���ي���ة،  اجل��ه��ة 

تهتك وتنزيف حاد اأدى اإىل وفاته

و����س���دد ع��ل��ى ����س���رورة ت�����س��ك��ي��ل جلنة 

حتقيق نزيهة وحمايدة وجدية با�سراك 

املجتمع  وموؤ�س�سات  رق��اب��ي��ة  ج��ه��ات  م��ن 

امل���الأ،  ع��ل��ى  نتائجها  ُت��ع��ل��ن  وان  امل����دين، 

حيالها،  ال��ق��ان��وين  املقت�سى  يتخذ  واأن 

واتخاذ التدابر الالزمة ملنع تكرار مثل 

هذه احلوادث، واأن املوؤ�س�سات احلقوقية، 

زايد،  ابو  بالغة يف مقتل  تنظر بخطورة 

وغره على ايدي حما�ش يف قطاع غزة

حركة  با�سم  املتحدث  طالب  ب���دوره، 

اإط��الق  ب�سرورة  حمايل،  د.ح�سني  فتح 

�سراح �ساهدي العيان

ابو  ح�سن  ال�ساب  مقتل  جرمية  على 

زاي����د يف ق��ط��اع غ���زة ب��ر���س��ا���ش اأج��ه��زة 

زال����ت حما�ش  ال����ذي ال  ح��رك��ة ح��م��ا���ش، 

حت��ت��ج��زه��م��ا م���ن���ذ اجل���م���ع���ة امل���ا����س���ي���ة، 

ل���ل�������س���روع ب��ت��ح��ق��ي��ق ج�����دي و����س���ف���اف يف 

اأبو  ظروف جرمية مقتل املواطن ح�سن 

زايد

واأع������������رب ح����م����اي����ل الإذاع������������ة ����س���وت 

من  تخوفه  ع��ن  االث��ن��ني،  ي��وم  فل�سطني 

ال�سابني  الإل��زام  �سغطاً  حما�ش  ممار�سة 

اجل��ري��ح��ني، وال�����س��اه��دي��ن ال��وح��ي��دي��ن، 

ع����ل����ى اجل����رمي����ي����ة ب���������س����ه����ادة م���غ���اي���رة 

ما  وه��و  معهم،  ح��دث  مل��ا  بها  يلمتزمان 

تكميم  �سيا�سة  يف  حما�ش  عليه  اع��ت��ادت 

االأفواه

واأكد اأن حركة حما�ش ال زالت م�ستمر 

م���ن���ذ ان���ق���الب���ه���ا يف غ�����زة م����ن مم��ار���س��ة 

املطلوب  وان  امليدانية،  االإع��دام  �سيا�سة 

ظلم  وج��ه  يف  ج��دي��ة  وطنية  وق��ف��ة  االن 

ح��م��ا���ش ل��وق��ف ال��ن��ه��ج ال���دم���وي واإراق����ة 

الدماء وقمع احلريات يف قطاع غزة

وا�ستهجن امل�ساركة ال�سئيلة يف جنازة 

ال�����س��اب اب���و زاي����د، وال��ت��ح��رك اخل��ج��ول 

بهذا  واالن�سانية  احلقوقية  للموؤ�س�سات 

اخل�سو�ش، وهو ما اأ�سبح معروفاً لدى 

ل�سيا�سة  حما�ش  ح��رك��ة  مبنع  اجل��م��ي��ع، 

احلريات وتكميم االأفواه يف قطاع غزة

 14 أسيرا فلسطينيا يواصلون »معركة األمعاء الخاوية« وسلطات السجون تعاقبهم بالعزل االنفرادي
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 مؤسسة تتهم حماس بإخفاء شهود اغتيال أبو زايد وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة

البلد-وكاالت نب�ض 

اع���ت���ق���ل���ت ب���ح���ري���ة االح����ت����الل 

عبوره  بزعم  �سخ�ساً  االإ�سرائيلي، 

احل����دود ال��ب��ح��ري��ة ���س��ب��اح��ة ق��ادم��ا 

اللبنانية املناطق  من 

وق������ال امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م ج��ي�����ش 

اجلي�ش  م��راق��ب��ات  اإن  االح���ت���الل، 

امل�ستبه  اأح��د  ح��ددت  الليل،  خ��الل 

البحرية  احل��دود  ع��ر  ال��ذي  بهم 

�����س����ب����اح����ة ق������ادم������ا م������ن امل���ن���اط���ق 

اللبنانية

تابع  واأ�ساف: باأن زورقاً بحرياً 

املكان  اإىل  ه��رع  البحرية،  ل�سالح 

وقام باعتقاله دون العثور على اأي 

�سالح معه، ومت حتويله للتحقيق

االنباط-وكاالت

 ك�������س���ف رئ���ي�������ش ب���ل���دي���ة االح���ت���الل 

ه��روب  ع��ن  رفيفو”،  “يائر  ال��ل��د،  يف 

امل��دي��ن��ة،  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م���ن  400 ع��ائ��ل��ة 

ب���ع���د امل����واج����ه����ات ال���ت���ي ان���دل���ع���ت م��ع 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف ���س��ه��ر م���اي���و/اأي���ار 

املا�سي

اجتماع  خ��الل  “رفيفو”  واأ����س���اف  

ع��ل��ى  ي����ج����ب  اأن��������ه  “الكني�ست”  يف 

اإع��ادة  يف  االحتالل”امل�ساعدة  حكومة 

امل�����س��ت��وط��ن��ني وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ل��ل�����س��ك��ن يف 

اللد”، ح�سب و�سفه

ما  ال��ل��د  امل�����س��ت��وط��ن��ني يف  اإن  وق����ال 

ب�سبب  “�سدمة”  يف  ي��ع��ي�����س��ون  زال����وا 

املدينة، خالل  التي �سهدتها  املواجهات 

غ��زة، وو�سف  احل��رب على قطاع  فرتة 

الهدوء احلايل باأنه “كاذب”

وان���دل���ع���ت يف م���دي���ن���ة ال���ل���د خ���الل 

ال��ه��ب��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة امل��ا���س��ي��ة يف ال��داخ��ل 

اأعنف   ،1948 ع��ام  املحتل  الفل�سطيني 

التي  االح��ت��الل  �سرطة  م��ع  امل��واج��ه��ات 

بعد  امل�ستوطنني،  مبيل�سيات  ا�ستعانت 

اأن فقدت ال�سيطرة على املدينة، وتخلل 

االأح��������داث اإح�������راق م���راك���ز وم��ن�����س��اآت 

ل���الح���ت���الل وامل�����س��ت��وط��ن��ني وع��م��ل��ي��ات 

االأجهزة  اعترته  وه��و ما  ن��ار،  اإط��الق 

االأم���ن���ي���ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

منذ  البالد  ت�سهده  مل  خطراً  تطوراً 

النكبة

االنباط-وكاالت

 ا�ست�سهد، االإثنني، �ساب فل�سطيني 

اجلي�ش  بر�سا�ش  باإ�سابته  م��ت��اأث��را 

االإ�سرائيلي قبل نحو �سهرين، و�سط 

املحتلة الغربية  ال�سفة 

ال���������س����ح����ة  وزارة  واأع��������ل��������ن��������ت 

ا�ست�سهاد  عن  بيان،  يف  الفل�سطينية 

ال�������س���اب ي��و���س��ف ن�����واف حم������ارب، يف 

جم��م��ع ف��ل�����س��ط��ني ال��ط��ب��ي ب����رام اهلل 

)و�سط(

متاأثراً  تويف  حم��ارب  اأن  واأ�سافت 

االحتالل  ق��وات  بر�سا�ش  باإ�سابته 

املا�سي يف بلدة  14 مايو/اأيار  بتاريخ 

�سنجل )�سمايل رام اهلل(

اأ���س��ي��ب يومها  ال�����س��اب  اأن  وذك���رت 

يف ال��ف��ق��رت��ني اخل��ام�����س��ة وال�����س��اب��ع��ة 

للم�ست�سفى  ح��رج��ة  ب��ح��ال��ة  واأدخ����ل 

االإعالن  مت  اأن  اإىل  للعالج،  واأخ�سع 

عن ا�ست�سهاده �سباح اليوم

امل���ا����س���ي،  اأب����ري����ل/ن����ي���������س����ان  ويف 

فل�سطني، جراء  االأو�ساع يف  تفجرت 

اعتداءات وح�سية ارتكبتها ال�سلطات 

ال�سفة  يف  اإ�سرائيليون  وم�ستوطنون 

ال��غ��رب��ي��ة مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ق��د���ش، وامل���دن 

عن  اأ�سفرت  اإ�سرائيل،  داخل  العربية 

اجل��رح��ى  واآالف  ال�����س��ه��داء  ع�����س��رات 

واملعتقلني

 بحرية االحتالل تعتقل شخصًا بزعم عبوره 
الحدود البحرية سباحة قادما من لبنان

 رئيس بلدية اللد: 400 عائلة 
إسرائيلية هربت بعد المواجهات

 الضفة.. استشهاد شاب 
فلسطيني متأثرا بجراحه



الثالثاء  27/ 7 /  2021

الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت 

وج��ه اأح��م��د ح��ج��ازي، م��داف��ع منتخب 

م�����س��ر الأومل���ب���ي، ر���س��ال��ة ل��ل��ج��م��ه��ور قبل 

مواجهة الفراعنة مع اأ�سرتاليا، الأربعاء 

املقبل، يف ختام مرحلة املجموعات �سمن 

م��ن��اف�����س��ات ك����رة ال���ق���دم ب�����دورة الأل���ع���اب 

وق���ال ح���ج���ازي، ع��ر ح�سابه  الأومل���ب���ي���ة. 

على “تويرت” الثنني: “هنقاتل ونلعب 

ه��ن�����س��ع��د«.  اهلل  ���س��اء  واإن  ث��ان��ي��ة،  لآخ����ر 

م�سواره  ا�ستهل  قد  م�سر  منتخب  وك��ان 

دون  اإ�سبانيا  م��ع  بالتعادل  الأومل��ب��ي��اد،  يف 

اأه����داف، قبل اخل�����س��ارة اأم���ام الأرج��ن��ت��ني 

ال��ف��راع��ن��ة  وب���ات  ب��ه��دف دون رد.  الأح����د 

مطالبني بالفوز على اأ�سرتاليا، يف ملعب 

م��ي��اج��ي، م���ن اأج����ل ال��ت��م�����س��ك ب��ح��ظ��وظ 

ال��ت��اأه��ل ل��ل��دور ال��ت��ايل. ومي��ل��ك منتخب 

4 ن��ق��اط يف ����س���دارة امل��ج��م��وع��ة  اإ���س��ب��ان��ي��ا 

اأ���س��رتال��ي��ا ث��م الأرج��ن��ت��ني  ال��ث��ال��ث��ة، يليه 

منتخب  يحتل  بينما  ن��ق��اط،   3 بر�سيد 

م�سر املركز الأخري بنقطة واحدة.

11

حجازي واثق من الفوز على استراليا 

الشيخ ضمن كادر منتخبنا الوطني 

الفيصلي يرفض استقالة السيد 

القرني يودع جماهير االتحاد 

االنباط – عمان 

الوطني  للمنتخب  الفني  املدير  ق��رر 

لكرة القدم، عدنان حمد، ان�سمام املدرب 

للن�سامى.  الفني  للكادر  ال�سيخ  ح�سونة 

كم�ساعد  للعمل  ال�سيخ  ان�سمام  وي��اأت��ي 

مدرب يف اجلهاز الذي ي�سم حمد مديراً 

ف��ن��ي��اً، اأح��م��د ع��ب��د ال���ق���ادر م���درب���اً ع��ام��اً، 

ع���ام���ر ���س��ف��ي��ع م���درب���اً حل���را����س امل���رم���ى، 

ويتمتع  للياقة.  م��درب��اً  مالو�س  وك��رمي 

137 مباراة  ال�سيخ الذي مثل الن�سامى ب� 

دول���ي���ة ع��ل��ى ام���ت���داد 13 ���س��ن��ة، مب�����س��رية 

على  للمدرب،  كم�ساعد  مميزة  تدريبية 

م�����س��ت��وى الأن����دي����ة وم��ن��ت��خ��ب��ات ال��ف��ئ��ات 

ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  ال��ع��م��ري��ة. ي��ذك��ر 

“قطر  العرب  كاأ�س  للم�ساركة يف  ي�ستعد 

فيفا 2021” اأواخر ت�سرين الثاين القادم 

يف ال���دوح���ة، ���س��م��ن امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة 

ال��ت��ي ت�����س��م اأي�����س��اً امل���غ���رب وال�����س��ع��ودي��ة 

وفل�سطني.

االنباط – عمان 

الكرة  لفريق  الإداري  امل��دي��ر  �سرح 

يف ال����ن����ادي ال��ف��ي�����س��ل��ي ال�����س��ي��د ث��ام��ر 

اأنه  للنادي  الإعالمي  للمركز  العدوان 

ع��ق��د اج��ت��م��اع ي���وم ام�����س الث��ن��ني �سم  

ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء  رئي�س 

ح�سام  الكابنت  للفريق  الفني  باملدير 

رف�سه  النادي  رئي�س  اأكد  حيث  ال�سيد 

ب��الإع��ت��ذار  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  ال��ت��ام لطلب 

ال��ف��ري��ق؛ حيث  اإك��م��ال مهمته م��ع  ع��ن 

باملدير  التم�سك  ال��ن��ادي  اإدارة  اأب����دت 

الفني وجهازه املعاون واأ�ساف العدوان 

ب����اأن امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ق���ام مب��ن��ح ال��ف��ري��ق 

يتم  اأن  على  اأي��ام  ثالثة  ملدة  اإ�سرتاحة 

ا���س��ت��ئ��ن��اف ال��ت��دري��ب��ات ي����وم اخل��م��ي�����س 

واأك��د  الإي���اب.  ملرحلة  اإ�ستعداداً  املقبل 

ال�����ع�����دوان ع���ل���ى ق���ي���ام امل����دي����ر ال��ف��ن��ي 

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ب ب���ال���ت���ع���اق���د م����ع ال���الع���ب 

ال�سيفي. ه�سام  التون�سي 

الريا�ض- وكاالت 

ودع فواز القرين حار�س مرمى فريق 

اجل���دي���د، جماهري  ال�����س��ع��ودي  ال�����س��ب��اب 

انتقاله  بعد  ج��دة،  احت��اد  ال�سابق  ن��ادي��ه 

القرين  والتحق  موا�سم.   3 مل��دة  لليوث 

ال�����س��ب��اب  ف���ري���ق  مب��ع�����س��ك��ر  عاما”   29“
اإ���س��ب��ان��ي��ا  ال��ت��ح�����س��ريي اخل�����ارج�����ي، يف 

ومت��ن��ى ال��ل��ي��وث ل���ه ال��ت��وف��ي��ق ف��ي��م��ا هو 

ف��واز  وق��ال  ال�سبابية.  الكتيبة  م��ع  ق��ادم 

ال���ق���رين ع���ر ح�����س��اب��ه ب��ت��ط��ب��ي��ق ���س��ن��اب 

�سات، مودعا جماهري الحتاد: “جمهور 

ب��ع��د م�سرية  قلبي  ع��ل��ى  ال��غ��ايل  ال��ذه��ب 

اأودعكم  الذي  الوقت  اأتى  �سنوات عديدة 

ذك���ري���ات جميلة  ق��ل��ب��ي  ح���ام���ال يف  ف��ي��ه 

وم��������ودة وت���ق���دي���ر جل���م���ه���ور ورج�������الت 

الحت��اد ال��ذي��ن ق��دم��وا يل ك��ل �سيء من 

اأن و�سلت  اإىل  ال�سنية  الفئات  بدايتي يف 

ر���س��ال��ت��ه  وا���س��ت��ك��م��ل  الأول«.  ل��ل��ف��ري��ق 

حمبا  و���س��اأظ��ل  ع��ا���س��ق  “غادرت  ف��ق��ال: 

ق�سور،  اأي  عن  �ساحموين  النادي،  لهذا 

امل�ستقبل«.  يف  ولكم  يل  التوفيق  واأمتنى 

الكروية  م�سريته  معظم  القرين  وعا�س 

داخل نادي احتاد جدة، بداية من الفئات 

للفريق  ت�سعيده  ي��ت��م  اأن  ق��ب��ل  ال�سنية 

2011. ولحقا  19 عاما يف  الأول وعمره 

تباينت م�ساركاته مع الحتاد على مدار 

���س��ن��وات ب��ني اأ���س��ا���س��ي واح��ت��ي��اط��ي، حتى 

مار�سيلو  الرازيلي  على  العميد  اعتمد 

م�ساركات  قلة  وم��ع  با�ستمرار.  جروهي 

ل��ل�����س��ب��اب للعب  ال��رح��ي��ل  ق����رر  ال���ق���رين 

ب�سكل اأكر .

االنباط – عمان 

حقق جنم منتخبنا الوطني للتايكواندو �سالح 

الثنني  م�ساء  ف��وزه  بعد  عامليا  اجن���ازا  ال�سرباتي 

ل���دورة  ك��غ��م   80 ل����وزن حت��ت  ب��امل��ي��دال��ي��ة الف�سية 

النزال  خ�سارته  بعد  طوكيو  يف  الوملبية  الل��ع��اب 

الخ���ري يف ال��ب��ط��ول��ة ام���ام لع���ب رو���س��ي��ا مك�سيم 

خارمتوف بنتيجة 20 – 9 وال��ذي اقيم يوم ام�س 

ومل ينجح ال�سرباتي بالفوز بالذهبية رغم اجلهد 

الكبري الذي بذله طوال يوم ام�س بعد ان خا�س 

اكرث من نزال قبل ان ي�سل للنزال الخري ..وكان 

ال�سرباتي قد بداأ م�سواره يف البطولة بفوزه على 

الالعب الرنويجي ريت�سارد اأوردمان بنتيجة ٥-4 

ويتاأهل اإىل الدور ربع النهائي . حيث حقق الفوز 

الثاين على التوايل بانت�ساره على املغربي اأ�سرف 

حمبوبي بنتيجة 17-1٥.ويف الدور ن�سف النهائي 

رافالوفيت�س  نيكيتا  الأوزب��ك��ي  ال�سرباتي على  فاز 

ليواجه  ك��غ��م    80 ن��ه��ائ��ي  وزن حت��ت  ليتاهل اىل 

خارمتوف  مك�سيم  الرو�سي  ال��الع��ب  النهائي  يف 

وي��خ�����س��ر ام��ام��ه لكيتفي ب��اجن��از احل�����س��ول على 

الومل��ب��ي��اد  يف  ل����الردن  الوىل  الف�سية  امل��ي��دال��ي��ة 

خ�سرت  ق��د   ، ال�سادق  جوليانا  الالعبة  ..وك��ان��ت 

تيتونيلي  ميلينا  الرازيلية  الالعبة  اأم��ام  نزالها 

بالأف�سلية بعد التعادل 9-9 �سمن مناف�سات وزن 

حتت ٦7 كغم.

مدريد - وكاالت 

ح���ال���ة  اإن  ����س���ح���ف���ي،  ت����ق����ري����ر  ق�������ال 

الن�������س���ج���ام ال���ت���ي ظ���ه���رت ب���ني ال��ث��ن��ائ��ي 

اأن����ط����وان ج���ري���زم���ان ومم��ف��ي�����س دي��ب��اي، 

م�����س��وؤويل  جريونا، اأراحت  ودي���ة  خ���الل 

ب��ر���س��ل��ون��ة. وف�����از ب��ر���س��ل��ون��ة ودًي�����ا على 

بنتيجة  املا�سي،  ال�سبت  جريونا،  نظريه 

دي��ب��اي  ملمفي�س  الأول  ال��ظ��ه��ور  يف   ،1-3

�سحيفة  وب��ح�����س��ب  ال��ب��ار���س��ا.  ب��ق��م��ي�����س 

الودية  املباراة  فاإن  ديبورتيفو«،  »موندو 

�سهدت حالة من التفاهم والتجان�س بني 

جريزمان وديباي، �سواء يف التحركات اأو 

كومان،  رونالد  اأن  واأ�سافت  التمريرات. 

ب��الرت��ي��اح  ل��ل��ب��ار���س��ا، �سعر  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر 

ب�����س��ب��ب الن�����س��ي��ب��اي��ة يف احل���رك���ة وال���ال 

م��رك��زي��ة ب���ني ال��ث��ن��ائ��ي، رغ���م اأن���ه���ا اأول 

انطباًعا  اأعطى  مما  مًعا،  لهما  م�ساركة 

مم���ي���ًزا ق��ب��ل ان���ط���الق امل��و���س��م اجل��دي��د. 

راأ���س  م��رك��ز  �سغل  على  الثنائي  وت��ن��اوب 

ال��ال  بف�سل  ال���ث���اين،  وامل��ه��اج��م  احل��رب��ة 

يف  ديباي  دخ��ول  بعد  وحتديًدا  مركزية، 

الثالث  الهدف  الثاين، وت�سجيل  ال�سوط 

من ركلة جزاء.

االنباط - عمان 

ال��وح��دات وح��ي��دا ب�سدارة دوري  ان��ف��رد فريق 

ك��رة ال��ق��دم لن��دي��ة املحرتفني م��ع خ��ت��ام اجلولة 

الخرية من مرحلة الذهاب بعد ان وا�سل م�سوار 

العقبة  ���س��ب��اب  ف��ري��ق  ع��ل��ى  بتغلبه  الن��ت�����س��ارات 

وم�ستفيدا  امل��رح��ل��ة  ت��ل��ك  يف  م��ب��اري��ات��ه  اخ����ر  يف 

ف���وزه على  الرمثا وم��ن قبله  م��ن خ�سارة  ك��ذل��ك 

ترتيب  �سدارة  على  ال��وح��دات  وحافظ  الفي�سلي 

ال��ف��رق، ب��ف��وزه ال��ك��ب��ري ع��ل��ى ���س��ب��اب العقبة 1-4، 

�سجل اأه����داف ال��ف��وز ل��ل��وح��دات ع��ب��داهلل ن�سيب، 

العو�سات، فيما  واأن�����س  زري���ق، ح�سن علي،  اأح��م��د 

الوحيد من ركلة جزاء  العقبة  �سباب  ه��دف  ج��اء 

الخ��رية  املرحلة  و�سهدت  ال�سباح.  عي�سى  �سددها 

انتفا�سة لفريق الفي�سلي ال��ذي ق��دم واح��دة من 

ام��ام فريق احل�سني وتغلب عليه   اف�سل عرو�سه 

»ه��دف��ني«،  عو�س  ع��ب��داهلل  الفي�سلي  �سجل   ،1-3

واأمني ال�سناينة، فيما �سجل هدف احل�سني حممد 

خلم�سة  افتقد  الفي�سلي  ان  واجل��م��ي��ل  القي�سي 

فا�ستعان  والي��ق��اف  ال���س��اب��ة  ب�سبب  م��ن جنومه 

الوعد  عند  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  �سبابه  م��ن  مبجموعة 

فقادوا الفريق للفوز الكبري الذي و�سع الفي�سلي 

باملركز الثاين مت�ساويا بالر�سيد مع فريق ال�سلط  

وقاد املحرتف الكامريوين، رونالد واجنا، فريقه 

معان  �سيفه  على  عري�س  ف��وز  لتحقيق  ال�سلط 

بخما�سية دون رد، افتتح عبد اهلل ذيب الت�سجيل، 

قبل اأن يحرز واجنا رباعية “�سوبر هاتريك«. امن 

ثميناً  ف��وزاً  الثاين وحقق اجلزيرة  لل�سلط املركز 

ع��ل��ى ن��ظ��ريه ال��رم��ث��ا ب��ه��دف دون رد م��ن اأم�����س��اء 

حمزة ال�سيفي.ومتكن �سحاب من ت�سجيله فوزه 

الأول بالبطولة على ح�ساب البقعة بهدفني دون 

رد، �سجل �سحاب هديف الفوز يف ال�سوط الأول عن 

طريق يزن النعيمات، وعدي القرا. وفر�س التعادل 

ال�سلبي نف�سه على مواجهة اجلليل و�سباب الأردن. 

وم���ع ن��ه��اي��ة م��رح��ل��ة ال���ذه���اب، ت�����س��در ال���وح���دات 

اأن رفع ر�سيده اإىل 2٦ نقطة،  ترتيب الفرق بعد 

ال�سلط والفي�سلي 23، الرمثا 21، �سباب الأردن 18، 

اجلزيرة واحل�سني 17، معان 11، �سباب العقبة 9، 

اجلليل 8، �سحاب 7، والبقعة باملركز الأخ��ري دون 

ن��ق��اط. وب��ات اك��رث ال��ف��رق املر�سحة مل��غ��ادرة دوري 

املحرتفني وهو الذي مل ينجح بتحقيق الفوز او 

ي�سبه  ملا  الي��اب  ويحتاج يف مرحلة  التعادل  حتى 

والحتفاظ  الهبوط  �سراع  من  للهروب  املعجزة 

اعتلى  ال��ه��داف��ني  ���س��راع  ..وع��ل��ى �سعيد  مبوقعه 

الكامريوين رونالد واجنا  ال�سلط املحرتف  جنم 

اه�����داف يف  ارب���ع���ة  بت�سجيله  ال��ه��داف��ني  ����س���دارة 

مرمى معان ورف��ع ر�سيده اىل 9 اه���داف ..وح��ل 

باملركز الثاين بر�سيد  ٥  اأه��داف: يزن النعيمات 

املركز  ويف  “اجلزيرة«.  ع��ل��وان  وع��ل��ي  “�سحاب«. 
دوجال�س  الرازيلي  اأه���داف:    4 بر�سيد  الثالث 

“الفي�سلي”،  العك�س  حممد  الأردن”،  “�سباب 
“الرمثا”، حممد  – ���س��رارة-  اأب��و زري��ق  وحممد 

وعبداهلل  ال�سيفي  “البقعة”، حمزة  املطلب  عبد 

بر�سيد   ال��راب��ع  املركز  ..ويف  “اجلزيرة«.  العطار 

واأحمد  م��اردي��ك مارديكيان  ال�����س��وري  اأه����داف:   3

واإب��راه��ي��م  ال��ع��رب  ي���زن  “الفي�سلي”،  ال��ع��ر���س��ان 

وحمزة  العو�سات”الوحدات”،  واأن�س  اجل��واب��ري 

“�سباب  ال��������دردور  خ���ال���د  “الرمثا”،  ال��������دردور 

الأردن”، والكونغويل بادو ماجنا “احل�سني اربد”، 

�سند جعارة وابراهيم الرواد “معان«.

الشرباتي يحقق الميدالية الفضية لالردن في االولمبياد

جريزمان وديباي أخر أنسجام 

الوحدات يغرد وحيدا والفيصلي يقدم أجمل عروضه 

التسجيل لدورتي التدريب لحراس المرمى 
االنباط - عمان 

امل�ساركة  طلبات  با�ستقبال  القدم،  لكرة  الأردين  الحتاد  يبداأ 

الثاين  للم�ستويني  املرمى  حلرا�س  الآ�سيوية  التدريب  بدورتي 

الآ�سيوية  ال��ت��دري��ب  دورة  وتنطلق  املقبل.  اآب   ٥ حتى  وال��ث��ال��ث، 

على  يتوجب  حيث   اآب،   1٥ امل��رم��ى  حل��را���س  ال��ث��اين  للم�ستوى 

الأول  للم�ستوى  الآ���س��ي��وي��ة  ال��ت��دري��ب  �سهادة  اإر���س��ال  امل�ساركني 

امل�ستوى  حلرا�س املرمى، وت�سديد ر�سوم الدورة، فيما تبداأ دورة 

الثالث 1٥ اأيلول، ويتوجب على امل�ساركني اإر�سال �سهادة التدريب 

ال��دورات  وت�سهد  الر�سوم.  وت�سديد  الثاين  للم�ستوى  الآ�سيوية 

العملية،  والتطبيقات  النظرية  املناهج  يف  تطويراً  التدريبية، 

وف���ق روؤي����ة احت���اد ك���رة ال��ق��دم وال��ت��ي ت��ه��دف ل�سقل والرت���ق���اء 

باملدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخراته. 
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االنباط-وكاالت

لقاح  على  للح�صول  الوحيدة  الطريقة 

الآن هي  ح��ت��ى  ك���ورون���ا  ل��ف��رو���س  م�����ص��اد 

احل���ق���ن، ل��ك��ن يف امل�����ص��ت��ق��ب��ل غ���ر ال��ب��ع��ي��د، 

اأن هذه اللقاحات �صتعطى عن طريق  يبدو 

اأجهزة ال�صتن�صاق، اأو حتى ب�«حبة« تلقى يف 

الفم.

من  و���ص��اق  ق��دم  على  يعملون  فالعلماء 

اأج����ل ت��ط��وي��ر ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ت��ع��ط��ى بها 

ملر�س  امل�صبب  للفرو�س  امل�صادة  اللقاحات 

.»19 »كوفيد 

الربيطانية  الإذاع��ة  لهيئة  تقرير  وذكر 

يبذلون  �صويديني  علماء  اأن  �صي(،  بي  )بي 

بقرية  الإط��ار، يف خمترب  ه��ذا  جهودهم يف 

م��ي��دي��ك��ون، ال��ت��ي ت��ع��ت��رب واح����دة م��ن اأك��رب 

حدائق العلوم جنوبي البالد.

لقاح م�سحوق

اإنغيمو  الكيميائية  حت��م��ل  امل��خ��ت��رب،  ه��ذا  ويف 

اأن���در����ص���ون، ج��ه��از ا���ص��ت��ن�����ص��اق ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي �صغر 

بن�صف حجم علبة اأعواد الثقاب.

اجل���ه���از  ه����ذا  ي������وؤدي  اأن  ف��ري��ق��ه��ا يف  وي����اأم����ل 

ال�صغر دورا كبرا من حماربة وباء كورونا على 

متطورة  جرعات  باأخذ  ي�صمح  حيث  عاملي،  نطاق 

النا�س  اإىل  ي�صل  م�صحوق،  �صكل  على  اللقاح  من 

يف منازلهم.

وي��ق��ول ي��وه��ان واب�����ورغ، وه���و رئ��ي�����س تنفيذي 

الأداة  اإن  ال�����ص��وي��د،  يف  ط��ب��ي��ة  م���ع���دات  ل�����ص��رك��ة 

اجلديدة �صهلة ال�صتخدام ورخي�صة.

وت���ن���ت���ج ����ص���رك���ة واب���������ورغ اأج�����ه�����زة ا���ص��ت��ن�����ص��اق 

خمترب  م��ع  وت��ت��ع��اون  ال���رب���و،  مل��ر���ص��ى  خم�ص�صة 

اأندر�صون يف �صبيل ذلك.

ق�صا�صة  ت��زي��ل  فقط  »اأن���ت  واب����ورغ:  وي�صيف 

اللقاح،  تن�صيط بخاخ  يتم  بال�صتيكية �صغرة، ثم 

وما عليك اإل اأن ت�صعه يف فمك. خذ نف�صا عميقا 

وا�صتن�صق«.

وت���ت���ع���اون ���ص��رك��ة واب������ورغ م���ع ���ص��رك��ة ن��ا���ص��ئ��ة 

م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف الأب���ح���اث امل��ن��اع��ي��ة، مت��ك��ن��ت من 

�صكل  على  ك��ورون��ا  لفرو�س  م�صاد  لقاح  تطوير 

م�صحوق جاف.

وتقوم فكرة اللقاح على ال�صتعانة بالربوتينات 

املوجودة يف فرو�س كورونا، وميكن له اأن يتحمل 

حرارة ت�صل اإىل 40 درجة مئوية، ويتناق�س ذلك 

اإىل حفظها يف  مع اللقاحات الأخرى التي حتتاج 

درجات حرارة منخف�صة للغاية، وكلها �صائلة.

وينكيز،  اأول  النا�صئة،  ال�صركة  موؤ�ص�س  ويقول 

اللقاح  اإن  املناعة،  علم  يف  متخ�ص�س  اأ�صتاذ  وه��و 

بحاجة  لي�س  فهو  اللعبة،  قواعد  �صيغر  اجلديد 

اإىل  احلاجة  دون  من  اأخ��ذه  التربيد، وميكن  اإىل 

ال�صحية. الرعاية  م�صاعدة مقدمي 

�صد  لقاحها  الآن  ال�صويدية  ال�صركة  وتخترب 

متغري كورونا اجلديدين ن�صبيا، »األفا« و«بيتا«.

اأن  اأن التقنية اجلديدة ميكن  وتعتقد ال�صركة 

يكون مفيدا يف ت�صريع وترة التلقيح يف اإفريقيا، 

ه���ن���اك ح��ال��ي��ا م�����ص��ن��ع��ون حم��ل��ي��ون  ي���وج���د  اإذ ل 

القارة حتديات كبرة على  للقاحات، فيما تواجه 

درج��ات  ارت��ف��اع  ب�صبب  اللقاحات،  تخزين  �صعيد 

احلرارة واإمدادات الكهرباء املتوا�صعة.

قبل  اللقاح  اأم��ام  طويال  �صوطا  هناك  اأن  ومع 

باأنه  متفائل  الطبي  املجتمع  ف��اإن  ر�صميا،  اإق��راره 

�صيحدث ثورة يف ال�صتجابة العاملية للوباء.

اللقاح يف حبة

وعلى جانب اآخر، فاإن �صركة �صويدية اأخرى ل 

يبعد مقرها عن �صركة وينكيز كثرا، تعمل حاليا 

ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واع�����دة، وه���ي جتفيف 

اأو امل�صقبلية ب�صورة ل  اللقاحات ال�صائلة احلالية 

تقلل من فعاليتها.

وت�����ص��م��ح ه���ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل���ل���دول ال��ن��ام��ي��ة 

ب��اإك��م��ال امل���راح���ل ال��ن��ه��ائ��ي��ة لإن���ت���اج ال��ل��ق��اح على 

اأر�صها.

وت���ق���وم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل����دي����دة ع��ل��ى خ��ل��ط 

ثم  التطعيم،  قبل  معقم  ماء  مع  اللقاح  م�صحوق 

يتم حقنه با�صتخدام الإبر.

اجل��دي��دة  فالتكنولوجيا  فح�صب،  ذل��ك  لي�س 

قابلة للتطبيق على اأنواع اأخرى من اأدوات اإدخال 

ال��ل��ق��اح��ات الأخ������رى يف اجل�����ص��م، م��ث��ل ب��خ��اخ��ات 

الأنف واحلبوب، ح�صبما يقول الرئي�س التنفيذي 

لل�صركة غوران كونراد�صون.

ه���ذه  اأن  ك����ون����راد�����ص����ون  ي����وؤك����د  ذل�������ك،  وم������ع 

ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ت���ت���ط���ل���ب ال���ك���ث���ر م�����ن ال��ب��ح��ث 

والتطوير، لكن من ناحية املبداأ تبدو ممكنة.

داحس والغبراء وثقافة  لقاح كورونا في مسحوق وحبوب.. األمل يقترب
البغضاء الحديثة

بهدوء

ن��ق��اط��ع  ال��ت��ظ��اه��رات وان  ن��ل��ع��ن  ال��ق��دم وان  ك���رة  ب���ات م��ط��ل��وب��ا ان من��ن��ع 

 ، ال�صحايا  وا�صماء  املجازر  تواريخ  الذاكرة  من  ن�صطب  وان  العت�صامات 

طاملا ان احياء هذه املنا�صبات او الدعوة لتظاهرة او اعت�صام �صيوقع القتلى 

او  لزلزال  بال�صتعداد  ا�صوة  كروية  ملباراة  ال�صتعداد  وي�صبح   ، واجلرحى 

. مرتقب  اع�صار 

ت�صتجمع   ، فرح  مبنا�صبة  نحتفل  ،كاأننا  وبغ�صاء  نعرات  باإحياء  ن�صتمتع 

�صهو  او  اغفالة  دون  اململة  بتفا�صيله  ال�صود  خمزونها  كل  العربية  الذاكرة 

ب�صيط ، يف حني نقفز عن تاريخ من احلياة امل�صرتكة والتوا�صل الجتماعي 

. العنكبوتية  ال�صبكة  على  الفرتا�صي  التوا�صل  ولي�س  احلقيقي 

اذا ما راجع الفرد العربي يف كل القطار دفرت عالقاته و�صّجل �صداقاته 

 ، دين  او  عرق  او  منبت  او  باأ�صل  حمكومة  وغر  متنوعة  هي  كم  �صيكت�صف 

�صيجد امل�صري امل�صلم ان حجم �صداقاته مع امل�صري القبطي تفوق الو�صف 

العلويني وال�صنيني وامل�صيحيني عظيمة  ا�صدقائه من  ان  ال�صامي  ، و�صيجد 

 ، ا���ص��دق��ائ��ه  اخ��ت��ي��ار  عند  فيه  يفكر  م��ا  اخ��ر  ان  الردين  و�صيجد   ، ودائ��م��ة 

تت�صمن   ، �صغرة  ف��ردي��ة  بتجربة  قمنا  ول��و   ، ال��دي��ن  او  املنبت  او  ال���ص��ل 

. باإمتياز  انها خمتلطة  لوجدنا  ورقة  على  ال�صدقاء  ا�صماء  كتابة 

 ، الفردي  ال�صعيد  على  مذهلة  العربي  عاملنا  يف  اجلميلة  التعددية  هذه 

حيث   ، الو�صع  الطار  يف  او  اجلمعي  امل�صتوى  على  نقمة  اىل  تتحول  لكنها 

�صرعان ما يتقوقع الواحد منا عند اول منعطف �صغر وتتحول ال�صداقات 

. اىل ترا�صق وتنابز وتتطور اىل �صحايا ودماء 

وجمتمعي  ديني  وئام  يف  بغداد  واحتالل  العربي  الربيع  قبل  نعي�س  كنا 

تفاجاأ  ول  ال��ع��راق  اح��ت��الل  بعد  امل��ري��خ  م��ن  هبطوا  ال�صيعة  اخ��وان��ن��ا  ف��ال   ،

القاهرة  اهل  ي�صطب  ومل   ، بغتة  ال�صني  �صقيقهم  بوجود  ال�صيعة  ال�صقاء 

اربد  اه��ل  وقا�صم   ، احل��رة  ومنطقتها  جمركها  او  مقاومتها  بور�صعيد  عن 

بني  ح��ب��ا  ال��ع��الق��ة  انت�صجت  وك��ذل��ك  وال���رزق  ال��ف�����ص��اء  وط��ربي��ا  حيفا  اه��ل 

. او فر�س جربي  ، دون قرار ق�صري  نابل�س وال�صلط واخلليل والكرك 

والتوا�صل  الرحمة  وا���ص��ب��اب  القيم  بكل  يعبث  م��ن  ثمة  ان  ح��دث  ال��ذي 

ر�صالة  املنا�صبات  يف  املعايدات  فت�صبح   ، افرتا�صيا  واقعا  جلعلها  الجتماعي 

امل��ك��ون��ات  ب��ني  حقيقيا  ع��امل��ا  ال�����ص��وداء  ال��ه��واج�����س  وت�صبح   ، و�صمجة  ب��اه��ت��ة 

قطع  اىل  حقيقتها  ت��ه��دف  ال��ت��ي  التوا�صلية  امل��واق��ع  ف�����ص��اء  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 

واملحتل  ال��غ��ري��ب  ول��ي�����س  واجل���ار  ال�صقيق  ه��و  اخل�����ص��م  وي�����ص��ر   ، الوا���ص��ر 

. وال�صهاينة 

ومدينة  بلد  ك��ل  يف  ا�صتح�صارها  نعيد  ثقافة  وال��غ��رباء  داح�����س  وت�صر 

وقرية ، ويكون ثاأر الزير حا�صرا اذا كان القاتل ابن العم او اخلال ون�صامح 

النيتو  لب�صطار  ك��رام��ة  الخ  دم  ون�صفط   ، الغريب  م��ع  ث��ارن��ا  ع��ن  ون�صفح 

وج��اه��ة الن��ك��ل ���ص��ام ، ي��ج��د ال��ف��ا���ص��د وال��ع��اب��ث يف ال���وج���دان وال���وح���دة كل 

الن�صار  ال��وح��دوي  ويفقد   ، وثقافتها  داح�س  ار�صية  على  ومنا�صرة  دع��م 

. والداعمني 

الوطن  والثارات يف  البغ�صاء  ي�صتن�صخ  النتباه واحلر�س فثمة من  علينا 

ويحجب  بع�صنا  نطعن  كي  وخناجر  �صيوفا  علينا  يوزع  من  وثمة   ، العربي 

ب�صطب  ويطالبنا  والغرباء  داح�س  يعيد   ، والوحدة  الن�صر  عنا�صر  كل  عنا 

. كبو�صي   واملطران  الدين  املعت�صم و�صالح  تاريخ 

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

 »أولد« يتصدر إيرادات السينما األميركية
البلد-وكاالت نب�ض 

بلغت  اإي����رادات  )اأول����د(  ال��رع��ب  فيلم  حقق 

16.5 مليون دولر خالل عطلة نهاية الأ�صبوع 

اإيرادات ال�صينما الأمركية. منتزعا �صدارة 

ن��اي��ت  اإم.  واإخ�������راج  ب��ط��ول��ة  وال��ف��ي��ل��م م���ن 

وولف  األيك�س  البطولة  يف  وي�صاركه  �صيامالن 

واإليزا �صكانلن. وثوما�صني مكنزي 

اآي��ز(  )�صنيك  الثعبان«  »ع��ي��ون  فيلم  وج��اء 

مليون   13.3 بلغت  ب��اإي��رادات  الثاين  املركز  يف 

دولر.

ال���ف���ي���ل���م م����ن ب���ط���ول���ة ه������ري ج��ول��دي��ن��ج 

واأور�����ص����ول ك���ورب���رو و���ص��ام��ارا وي��ف��ي��ن��ج وم��ن 

اإخراج روبرت �صوينتكه.

ك����ان ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي: ����ص���ب���اق الأف�������الم ن��ح��و 

الذهبية ال�صعفة 

 وح�����ل يف امل����رك����ز ال���ث���ال���ث ف��ي��ل��م احل���رك���ة 

وامل��غ��ام��رة »الأرم��ل��ة ال�����ص��وداء« )ب���الك وي��دو( 

الذي حقق اإيرادات 11.6 مليون دولر.

جوهان�صون  �صكارليت  بطولة  من  والفيلم 

وفلورن�س باج ومن اإخراج كيت �صورتالند.

جام:  )�صبي�س  فيلم  الرابع  املركز  يف  وجاء 

مليون   9.5 بلغت  ب��اإي��رادات  ليجا�صي(  نيو  ايه 

دولر.

وال���ف���ي���ل���م م����ن ب���ط���ول���ة ل����ي����ربون ج��ي��م�����س 

ب��ي. ج���وردان ومن  وك��ا���ص��ان��درا �صتار وم��اي��ك��ل 

اإخراج مالكومل دي. يل.

      

االنباط-وكاالت

امراأة  باأن  بريطانية  اأ�صرة  تفاجاأت 

لل�صرقة،  تعر�صت  اإليها  تنتمي  م�صنة 

توفيت  حيث  امل�صت�صفى  يف  كانت  بينما 

هناك.

وذك����������رت ����ص���ب���ك���ة »�����ص����ك����اي ن����ي����وز« 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة، الأح������د، ب�����اأن احل���ادث���ة 

وق���ع���ت ال�����ص��ه��ر امل���ا����ص���ي يف م��ق��اط��ع��ة 

بريطانيا. �صرقي  اإ�صك�س 

واأدخ������ل������ت امل����������راأة ال����ت����ي ك����ان����ت يف 

م�صت�صفى  اإىل  عمرها  من  الثمانينيات 

6 من  ال���� امل��ق��اط��ع��ة يف  »ب��روم��ف��ي��ل��د« يف 

ت�صعة  ب��ع��د  وت��وف��ي��ت  امل��ا���ص��ي،  ي��ون��ي��و 

اأيام.

يواجهون  الأ�صرة  اأفراد  كان  وبينما 

ب����اأن  ت����ف����اج����اأوا  ق��ري��ب��ت��ه��م  ف�����راق  اأمل 

اختفيا  بهما  اخلا�صة  الزفاف  خامتي 

والآخ��ر  ذهبي  اأحدهما  اأ�صابعها،  من 

الأملا�س. من  م�صنوع 

 وق��ال��ت ال�����ص��رط��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة اإن 

اخلامتني مل ينزعا اأثناء العالج، ومع 

اأو  عليهما  العثور  من  تتمكن  مل  ذلك 

اختفائهما. �صبب  تف�صر 

وذك�����ر م���ت���ح���دث ب���ا����ص���م ال�����ص��رط��ة: 

ق��ي��م��ة ع��اط��ف��ي��ة  »ك���ان���ت اخل�����وامت ذات 

ذهول متفهمة«. والأ�صرة يف حالة 

ت��دل على  واأ���ص��اف: »اخل��وامت كانت 

ال�صيدة،  حياة  يف  �صعادة  الأوقات  اأكرث 

منها« �صلبت  الذكريات  تلك  لكن 

 الخواتم اختفت »أثناء احتضارها«.. 
لغز يحير الشرطة البريطانية


