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 التصعيد وشيك في قطاع غزة رغم 
تغير معادلة الرد

االنباط-وكاالت

زعمت و�سائل اإعالم عربية، ام�س الثالثاء، 

معادلة  غري  الإ�سرائيلي  الحتالل  جي�س  اأن 

الرد، وخالًفا ملا حدث يف املا�سي، فقد ق�سفت 

الطائرات با�ستمرار رًدا على اإطالق البالونات 

احلارقة التي ت�سبب حرائق يف غالف غزة

وب��ح�����س��ب ���س��ح��ي��ف��ة »م���ع���اري���ف« ال��ع��ربي��ة، 

ف�����اإن ج��ي�����س الح����ت����الل ي�����س��ن ه��ج��م��ات على 

م�ستوى منخف�س ل يوؤدي اإىل وقوع اإ�سابات 

يف اجل��ان��ب الآخ����ر، مبينة اأن���ه وب��امل��ق��ارن��ة مع 

املا�سي، يعد هذا تغيرًيا مهًما يف منط الردود

ل  اأن����ه  ال��ب��ع�����س  ي���رى  لل�سحيفة،  ووف���ق���اً 

ال��ت�����س��ع��ي��د لأن  اإىل  »اإ����س���رائ���ي���ل«  ي��ن��ب��غ��ي ج���ر 

ال��ب��ال��ون��ات ه��ي يف ال���واق���ع حم��اول��ة م��ن قبل 

ح��م��ا���س مل��م��ار���س��ة ال�����س��غ��ط م��ن اأج����ل حتقيق 

تهدئة قطاع غزة - دون ت�سعيد ولكن �سرعان 

ب�سرعة بدون حترك  الأو�ساع  تتدهور  ما قد 

�سيا�سي

واأ�سافت »معاريف: »على الرغم من تغيري 

املعادلة ، مل تتمكن اإ�سرائيل بعد من ال�ستفادة 

اأه��داف  لتحقيق  احلائط«  »حر�س  عملية  من 

�سيا�سية لال�ستقرار الأمني يف مواجهة قطاع 

غ����زة«. وت��اب��ع��ت: »ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن وت��رية 

الت�سعيد بطيئة، لكن الجتاه - حتى لو كان 

الت�سعيد يزحف ببطء هذه املرة لذلك.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط-وكاالت

 يف م��ث��ل ه����ذه ال�����س��اع��ات م���ن ���س��ه��ر مت��وز 

املحتلة  القد�س  يف  الفل�سطينيون  حقق   ،2017

ان��ت�����س��اراً ج���دي���داً ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة الح��ت��الل 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والأم��ن��ي��ة، ب��اإج��ب��اره��ا ع��ل��ى اإزال���ة 

ال���ب���واب���ات الإل��ك��رون��ي��ة ال��ت��ي ن�����س��ب��ت��ه��ا على 

مداخل امل�سجد الأق�سى املبارك

حت��ق��ق الن���ت�������س���ار يف م��ع��رك��ة »ال���ب���واب���ات 

يف  الفل�سطينيون  خا�س  اأن  بعد  الإلكرونية« 

وغزة،  وال�سفة  الداخل  القد�س مب�ساندة من 

وبلدتها  املدينة  واأزقة  �سوارع  يف  يومياً  ن�ساًل 

ال��ق��دمي��ة، وح��ق��ق��وا ���س��م��وداً يف امل���ي���دان رغ��م 

الحتالل  ق��وات  مار�سته  ال��ذي  القمع  كثافة 

بحقهم

بداأت هبة اأو معركة »البوابات الإلكرونية« 

اأب���واب  اأغ��ل��ق الح��ت��الل  اأن  ب��ع��د  15 مت���وز،  يف 

من  امل�سلني  وم��ن��ع  امل��ب��ارك  الأق�����س��ى  امل�سجد 

ال���دخ���ول ل��ه ون�����س��ب ال��ب��واب��ات الإل��ك��رون��ي��ة 

لهذه  الأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات  وم��ن��ذ  م��دخ��ل��ه،  ع��ل��ى 

لها  رف�سهم  الفل�سطينيون  اأعلن  الإج���راءات 

وت��ن��ظ��ي��م اع��ت�����س��ام��ات وت���ظ���اه���رات يف ال��ب��ل��دة 

القدمية

التفا�صيل �ص »8«

 4 سنوات على معركة »البوابات اإللكترونية«: حين صنع 
الفلسطينيون مشهد التحرير

 رئيس الوزراء يرعى إطالق الحملة الوطنية 
للنظافة العامة

 الفايز: مدينة السلط من بين األولويات 
العليا للمملكة

  االنباط-عمان

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

اخل���������س����اون����ة، اإط��������الق احل���م���ل���ة ال��وط��ن��ي��ة 

بيئتنا«،  ن��ح��م��ي  »ب��ه��م��ت��ن��ا  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ن��ظ��اف��ة 

غمدان  منتزه  يف  البيئة  وزارة  نظمتها  التي 

بالت�سارك  الثالثاء،  ام�س  عمان،  بالعا�سمة 

الر�سمية  املوؤ�س�سات  م��ن  ع��دد  م��ع  وال��ت��ع��اون 

ومنظمات املجتمع املدين.

وت����اأت����ي احل���م���ل���ة ل��ل��ت��اأك��ي��د ع���ل���ى اأه��م��ي��ة 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة ال���غ���اب���ات، وم���راك���ز 

امل���دن ال��رئ��ي�����س��ة وال���ط���رق ال��ع��ام��ة يف جميع 

حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، ون��ب��ذ ظ���اه���رة الإل���ق���اء 

�سلبية  اآث��ار  من  لها  ملا  للنفايات،  الع�سوائي 

واملتنزهات  واحل��دائ��ق  ال��ع��ام��ة  امل��راف��ق  على 

ال��وزراء،  رئي�س  واأك��د  ال�سياحية.  والأم��اك��ن 

خ����الل ك��ل��م��ة ل���ه يف اإط������الق احل��م��ل��ة ال��ت��ي 

اململكة،  حمافظات  جميع  يف  تنفيذها  جرى 

ت���وؤك���د  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ال���ت���وج���ي���ه���ات  اأن 

���س��رورة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وال��ن��ظ��اف��ة، 

وال���ت���ي ت��ع��د ج�����زءاً م���ن ت��ق��ال��ي��دن��ا وع��ادات��ن��ا 

اأن تكون  ����س���رورة  ع��ل��ى  م�����س��ددا  امل��م��ل��ك��ة،  يف 

ح��م��الت ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 

�سلوكياتنا  يف  مكر�ساً  م�ستداماً  نهجا  البيئة 

امل��ح��اف��ظ��ة على  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ي��وم��ي��ةواأ���س��ار 

مطالباً  املقبلة،  لالأجيال  احلرجية  ال��روة 

ال��ب��ي��ئ��ة يف  امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى  امل��ت��ن��زه��ات  رواد 

جميع الأماكن التي يزورونها، انطالقاً من 

احل�س الوطني لديهم.

التفا�صيل �ص »4«

  االنباط-عمان

 ال���ت���ق���ى ج���الل���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

وكتاب  ال�سحفيني  من  عدد  الثالثاء،  ام�س 

املقالت.

هم:  امللك  التقاهم  الذين  وال�سحفيون 

م��اه��ر اب��وط��ري، وح�����س��ني ال��روا���س��دة، وف��اي��ز 

ال���داود،  وع���وين  وع�����س��ام ق�سماين،  ال��ف��اي��ز، 

و���س��الم��ة ال����درع����اوي، وع��م��ر ك����الب، ودان���ا 

ال�����س��ي��اغ، وحم��م��د ب��ل��ق��ر، وف��اي��ق ح��ج��ازي��ن، 

ال�سايغ. وفار�س 

وا����س���ت���م���ر ال���ل���ق���اء م�����دة ����س���اع���ة ك���ام���ل���ة، 

املتحدة  ال��ولي��ات  اىل  امللكية  ال��زي��ارة  تناول 

المريكية، والعالقة امل�سركة بني البلدين، 

وال����دع����م الم���ري���ك���ي ل��ل��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي يف 

الأردن. كما تناول اللقاء عمل اللجنة امللكية 

ال�سيا�سية والتي �ست�سدر  املنظومة  لتحديث 

نتائجها خالل وقت ق�سري.

  االنباط-عمان

ق�����ررت جل���ن���ة ال������راث ال���ع���امل���ي ال��ت��اب��ع��ة 

وال��ع��ل��وم  ل��ل��رب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  مل��ن��ظ��م��ة 

والثقافة )اليون�سكو(، خالل دورتها الرابعة 

والأرب���ع���ني امل��ن��ع��ق��دة يف ال�����س��ني اف��را���س��ي��ا، 

»مدينة  ال�سلط  مدينة  اإدراج  على  املوافقة 

قائمة  على  احل�سارية«  وال�سيافة  الت�سامح 

الراث العاملي.

الفايز  نايف  والآثار  ال�سياحة  وزير  وقال 

خ�����الل م�����س��ارك��ت��ه يف اج���ت���م���اع���ات ال��ل��ج��ن��ة 

اإن مدينة ال�سلط  افرا�سيا، ام�س الثالثاء، 

للمملكة لأهميتها  العليا  الأولويات  من بني 

يف اإظ����ه����ار خ�����س��ائ�����س ال��ت�����س��ام��ح وال��ع��ي�����س 

امل�سرك والرعاية الجتماعية بني �سكانها.

بني  الج���ت���م���اع���ي  ال��ت��ك��اف��ل  اأن  وا�����س����اف 

الأ����س���ر يف م��دي��ن��ة ال�����س��ل��ط وزواره������ا، وع��دم 

هو  ديني  اأ�سا�س  على  منف�سلة  اأحياء  وج��ود 

اأن  م��وؤك��دا  للمدينة،  الوا�سحة  امل��ي��زات  م��ن 

ال��ع��امل��ي  ال����راث  ال�����س��ل��ط ع��ل��ى ق��ائ��م��ة  ادراج 

وال��وئ��ام  والت�سامح  ال���راث  ثقافة  �سيدعم 

بني الأديان.

ال��راث  وجلنة  الأردن  اأن  ال��ف��اي��ز،  وت��اب��ع 

ر�سالة  ال��ي��وم  يوجهان  )اليون�سكو(  العاملي 

���س��الم  اأج����م����ع؛ ر����س���ال���ة  ال���ع���امل  اإىل  م��ه��م��ة 

وت�سامح وتعاي�س تتما�سى مع خطاب جاللة 

املوؤمتر  األقاه يف  الذي  الثاين  امللك عبد اهلل 

يف   2019 عام  املتما�سكة  للمجتمعات  ال��دويل 

�سنغافورة.

التفا�صيل �ص »6«

  االنباط-عمان

 د����س���ن رئ���ي�������س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

اخل�������س���اون���ة ام���������س ال����ث����الث����اء، ال��ت�����س��غ��ي��ل 

ال��ب��ا���س  مل�����س��روع  الأول  ل��ل��م�����س��ار  ال��ت��ج��ري��ب��ي 

امل�سروع  ه��ذا  ب��اإجن��از  اي��ذاًن��ا  ال��ردد  ال�سريع 

احليوي للنقل العام يف العا�سمة عمان.

وا���س��ت��م��ع رئ��ي�����س ال�����وزراء اإىل اي��ج��از من 

رئ��ي�����س جل��ن��ة اأم��ان��ة ع��م��ان ال��دك��ت��ور يو�سف 

امل�سروع احليوي  اأهمية هذا  ال�سواربة، حول 

مرحلته  ت��ب��داأ  ال���ذي  ع��م��ان  يف  ال��ع��ام  للنقل 

م��روًرا  ل��ل��رك��اب  �سويلح  حمطة  م��ن  الأوىل 

ب�سارع امللكة رانيا العبداهلل اإىل حمطة دوار 

نا�سر  ال�سريف  �سارع  اإىل  الريا�سية  املدينة 

اإ����س���ارات  اإىل  ���س��ق��ره  وادي  اإىل  ج��م��ي��ل  ب���ن 

الأمرية  و�سارع  اخلام�س  ال��دوار  ثم  الرابية 

حمطة  اإىل  و���س��ول  ع��ب��دون  ووادي  ب�����س��م��ة 

كيلومرا   16 ومل�سافة  العني  راأ�س  املتحف يف 

وبردد منتظم للرحالت بواقع 5 دقائق بني 

كل رحلة.

تفقده ملحطة  ال��وزراء خالل  رئي�س  واأكد 

ال���رك���اب يف ���س��وي��ل��ح، اأه��م��ي��ة ه���ذا امل�����س��روع 

احل���ي���وي وال���س��رات��ي��ج��ي ل��ل��ن��ق��ل ال���ع���ام يف 

يلبي  ملمو�ًسا  منجًزا  اأ�سبح  الذي  العا�سمة 

اآمنة  عام  نقل  بو�سائل  املواطنني  احتياجات 

وم��ري��ح��ة حت��ف��ظ ك���رام���ات ال��ن��ا���س، م�����س��دًدا 

ثقة  يعزز  ومب��ا  الت�سغيل  كفاءة  اأهمية  على 

املواطنني بخدمات النقل العام.

التفا�صيل �ص »2«

االأنباط - هدى دياربكريل 

وزارة  ب���اإ����س���م  الإع�����الم�����ي  ال���ن���اط���ق  ق�����ال 

امل�ساعفة  احمد  الدكتور  والتعليم  الربية 

 /  15 ب  �سيبداأ  التعليمي  الفاقد  برنامج  ان 

الذين  الطلبة  وان   12  /  12 ل  و�سي�ستمر   ٨

�سيبداأ  الربنامج  يف  اللتحاق  يف  يرغبون  ل 

دوامهم الر�سمي يف 1 / 9 وجاهيا يف املدرا�س، 

ا�ستالم  امل��دة  هذه  خالل  �سيتم  انه  مو�سحا 

الكتب املدر�سية؛ كما يوجد ان�سطة تعزيزية 

للدعم النف�س الجتماعي واأخرى عالجية؛ 

اي ���س��ت��ق��وم امل���در����س���ة خ����الل ه����ذا ال���س��ب��وع 

عن  منقطعني  الطلبة  لن  ان�سطة؛  بعمل 

الأمر  لذا يحتاج  الدرا�سة منذ عام ون�سف؛ 

اإىل  م�سريا  اجتماعي  نف�س  دع��م  لن�ساطات 

التعليمي  الفاقد  يف  م�سرك  يكون  م��ن  اأن 

�سي�ستمر بالربنامج حتى 12 / 9؛ واىل ذلك 

اجلديدة،  املناهج  يف  البدء  يتم  لن  التاريخ 

كما هو معتاد عليه يف بداية كل عام درا�سي 

ان يكون هنالك خطط ل�ستقبال الطالب00  

ال��ع��ام  ه���ذا  يف  »الن���ب���اط«  ل  امل�ساعفة  وق���ال 

و�سع هذه اخلطة  كورونا مت  ب�سبب جائحة 

التعزيزية.

التفا�صيل �ص »5«

 االنباط-عمان

لتحديث  امللكية  اللجنة  رئي�س  التقى   

امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ���س��م��ري ال��رف��اع��ي، 

اأب��ن��اء البادية  ام�����س ال��ث��الث��اء، ع���ددا م��ن 

مع  اللجنة  ت��وا���س��ل  اإط���ار  يف  اجل��ن��وب��ي��ة، 

خمتلف مكونات املجتمع الأردين.

ت��ك��ّث��ف  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال���رف���اع���ي،  واأك������د 

تنطلق  قوانني  م�ساريع  لتقدمي  جهودها 

م��ن ث��واب��ت ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة الأردن���ي���ة، 

ت����ق����دم يف حت���دي���ث  ب���ت���ح���ق���ي���ق  وت�������س���ه���م 

ال�سيا�سية. املنظومة 

تطرح  ال��ت��ي  والأف��ك��ار  الآراء  اأن  وب��ني 

خ�����الل ال����ل����ق����اءات م����ع خم��ت��ل��ف ���س��رائ��ح 

امل���ج���ت���م���ع م���ه���م���ة، وت�����وؤخ�����ذ ب���ج���دي���ة يف 

النقا�سات التي جتريها اللجان الفرعية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

الردن  جت��ارة  غرفة  ادارة  جمل�س  ط��رح   

ومم��ث��ل��و ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة ف��ي��ه��ا، ام���ام 

وزي�������رة ال�������س���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة وال���ت���م���وي���ن 

الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ي،  م��ه��ا  امل��ه��ن��د���س��ة 

وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه اع���م���ال ال��ق��ط��اع 

وبخا�سة  اململكة،  بعموم  واخلدمي  التجاري 

يف ظل تبعات جائحة فريو�س كورونا.

وا����س���اروا خ��الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ع��ق��د مبقر 

عام  مدير  بح�سور  الث��ن��ني،  م�ساء  الغرفة، 

ابو  ح�سام  وامل��ب��ي��ع��ات  ال��دخ��ل  �سريبة  دائ���رة 

الق�ساة،  ج��الل  اجل��م��ارك  ع��ام  ومدير  علي، 

واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة  ع��ام  وم��دي��ر 

تتعلق  ق�سايا  اىل  ال��زه��ري،  عبري  املهند�سة 

ب���ب���ط���اق���ة امل�������س���ت���ورد وال�����ط�����رود ال���ربي���دي���ة 

والرقابة .

التفا�صيل �ص »4«

االأنباط-هدى دياربكريل 

نتائج  ب��اأن  والتعليم  الربية  وزارة  قالت 

من  اأ���س��اب��ي��ع   ٤ بعد  اع��الن��ه��ا  يتم  التوجيهي 

ه��و معتاد  ك��م��ا  ام��ت��ح��ان وزاري  اآخ���ر  ان��ت��ه��اء 

عليه وان الوزارة الن يف �سدد ت�سليح اأوراق 

انه  كما  منها  النتهاء  يتم  ومل  الريا�سيات 

مل يتم البحث يف امر التكميلي بعد. 

ف��ي��م��ا ك����ان ق���د ط��ال��ب ع����دد م���ن ال��ط��ل��ب��ة 

ال��ت��وا���س��ل الجتماعي  م��واق��ع  ع��رب  وذوي��ه��م 

لطلبة  التكميلية  )ا�ستثنائية(  دورة  لعقد 

القبول  �سدور  قبل  لتكون  العامة  الثانوية 

املوحد.

التفا�صيل �ص »3«

 الرفاعي يلتقي عددا من أبناء 
البادية الجنوبية

تجارة األردن تطرح قضايا القطاع أمام 
وزيرة الصناعة

 بعد مطالبات بعقد »استثنائية 
للتوجيهي« ٠٠ التربية: لم يتم البحث 

في امر التكميلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء  28 / 7 / 2021 

 رئيس الوزراء يدشن المسار األول للباص للسريع

 تربوية األعيان تناقش الخطة التنفيذية للتعليم العالي

استطالع: 75% من األردنيين مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب لمترشحين على مستوى الوطن

 فاعليات شعبية ورسمية تشارك بالحملة الوطنية للنظافة

الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء 
اليوناني يعقدون قمة ثالثية في أثينا اليوم

 دعوات للحفاظ على نظافة وصحة 
رئة التنزه في الحدائق العامة

 االغوار الجنوبية : مزارعون يعانون نقصا بمياه الري

 زمزم: زيارة الملك إلى أميركا لها 
دالالتها الرمزية والواقعية واالعتبارية

االنباط- عمان

ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر   د���س��ن رئ��ي�����س 

اخل�������س���اون���ة ام�������س ال���ث���اث���اء، ال��ت�����س��غ��ي��ل 

البا�س  مل�سروع  االأول  للم�سار  التجريبي 

ال�سريع الرتدد ايذاًنا باإجناز هذا امل�سروع 

احليوي للنقل العام يف العا�سمة عمان.

من  ايجاز  اإىل  ال���وزراء  رئي�س  وا�ستمع 

يو�سف  الدكتور  عمان  اأمانة  جلنة  رئي�س 

ال�������س���وارب���ة، ح����ول اأه���م���ي���ة ه����ذا امل�����س��روع 

تبداأ  ال��ذي  عمان  يف  العام  للنقل  احليوي 

���س��وي��ل��ح  حم���ط���ة  م����ن  االأوىل  م���رح���ل���ت���ه 

للركاب مروًرا ب�سارع امللكة رانيا العبداهلل 

اإىل  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل��دي��ن��ة  دوار  حم��ط��ة  اإىل 

وادي  اإىل  جميل  بن  نا�سر  ال�سريف  �سارع 

اإ����س���ارات ال��راب��ي��ة ث��م ال����دوار  ���س��ق��ره اإىل 

اخل��ام�����س و����س���ارع االأم�����رية ب�����س��م��ة ووادي 

امل��ت��ح��ف يف  ع���ب���دون و����س���وال اإىل حم��ط��ة 

وبرتدد  كيلومرتا   16 ومل�سافة  العني  راأ���س 

كل  بني  دقائق   5 بواقع  للرحات  منتظم 

رحلة.

واأكد رئي�س الوزراء خال تفقده ملحطة 

ال��رك��اب يف ���س��وي��ل��ح، اأه��م��ي��ة ه��ذا امل�����س��روع 

ال��ع��ام يف  للنقل  احل��ي��وي واال���س��رتات��ي��ج��ي 

ملمو�ًسا  م��ن��ج��ًزا  اأ���س��ب��ح  ال���ذي  ال��ع��ا���س��م��ة 

نقل  بو�سائل  امل��واط��ن��ني  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي 

اآمنة ومريحة حتفظ كرامات النا�س،  عام 

ومبا  الت�سغيل  كفاءة  اأهمية  على  م�سدًدا 

يعزز ثقة املواطنني بخدمات النقل العام.

النقل  اأن قطاع  ال��وزراء  رئي�س  اأكد  كما 

ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  وتنفيًذا  العام 

وخطط  عمل  يف  ق�سوى  ب��اأول��وي��ة  يحظى 

مب�ستوى  االرت��ق��اء  اإىل  الهادفة  احلكومة 

خدمات النقل العام.

�سريع  البا�س  م�سروع  ب��اأن  ثقته  واأك��د 

التخفيف  يف  ب��ارز  اث��ر  ل��ه  �سيكون  ال���رتدد 

م����ن االأزم��������ات امل����روري����ة ع���ن���د ا���س��ت��ك��م��ال 

التقليل من  مرحلتيه يف عمان من خال 

ا���س��ت��خ��دام احل��اف��ات اخل��ا���س��ة واع��ت��م��اده 

وجتول  وتنقلهم.  الركاب  حلركة  كو�سيلة 

�سويلح،  رك���اب  حمطة  يف  ال����وزراء  رئي�س 

واالإ���س��ك��ان  العامة  االأ���س��غ��ال  وزي��ر  يرافقه 

ال��ك�����س��ب��ي، ووزي����ر النقل  ي��ح��ي��ى  امل��ه��ن��د���س 

امل��ه��ن��د���س وج��ي��ه ع���زاي���زة، ورئ��ي�����س جلنة 

اأم��ان��ة ع��م��ان ال��دك��ت��ور ي��و���س��ف ال�����س��وارب��ة، 

امل��ت��ك��ام��ل��ة  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س 

وحمافظ  ن�سريات،  �سعود  املتعدد  للنقل 

�سهاب. �سعد  العا�سمة 

واطلع الدكتور اخل�ساونة على جاهزية 

امل�����س��ار واخل���ط���ط ال��ه��ن��د���س��ي��ة وامل���روري���ة 

و�سباك التذاكر ونظام التحكم وال�سيطرة 

مراقبة  بكامريات  املزودة  احلافات  مل�سار 

مبا يكفل راحة الركاب.

واأك�����د رئ��ي�����س جل��ن��ة اأم���ان���ة ع���م���ان، اأن 

ال��ب��ا���س ���س��ري��ع ال�����رتدد ���س��ي��وف��ر خ��دم��ات 

واالأم���ان  ب��االإن��رتن��ت  الا�سلكي  االت�����س��ال 

ب��امل��راق��ب��ة ب��ال��ك��ام��ريات داخ����ل احل��اف��ات 

ف�سا  كامل،  ب�سكل  االإل��ك��رتوين  وال��دف��ع 

ع����ن ت����وف����ري اأم�����اك�����ن خم�����س�����س��ة ل����ذوي 

اخلا�سة. االحتياجات 

حافات  احدى  الوزراء  رئي�س  وا�ستقل 

باجتاه  �سويلح  من  انطلقت  التي  الركاب 

التحميل  حم��ط��ة  اإىل  ران��ي��ا  امل��ل��ك��ة  ���س��ارع 

وال���ت���ن���زي���ل اأم��������ام اجل����ام����ع����ة االأردن������ي������ة، 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  بح�سور  واطلع 

املحطة  جاهزية  على  الق�ساة  عبدالكرمي 

امل�����زودة ب������اأدراج ك��ه��رب��ائ��ي��ة وج�����س��ر ع��ل��وي 

خلدمة طلبة اجلامعة.

واأك����د رئ��ي�����س ال�����وزراء اأه��م��ي��ة االل��ت��زام 

من  العامة  وال�سامة  ال�سحة  ب��اإج��راءات 

من  وال��ت��اأك��د  احل��اف��ات  م�ستخدمي  قبل 

لفريو�س  امل�ساد  للمطعوم  �سائقيها  تلقي 

كورونا.

م�سري  خ��ال  ال���وزراء  رئي�س  وج��ه  كما 

الريا�سية  امل��دي��ن��ة  دوار  ب��اجت��اه  احل��اف��ل��ة 

و�سوال اإىل وادي عبدون بتطبيق القانون 

املخ�س�س  امل�سار  ت�ستخدم  مركبة  كل  على 

حل��اف��ات ال��ب��ا���س ال�����س��ري��ع ���س��واء اأك��ان��ت 

حكومية اأو خا�سة.

مدينة  حاجة  ال�سواربة  الدكتور  واأك��د 

ت��خ��دم  ع�����ام  ن���ق���ل  م���ن���ظ���وم���ة  اإىل  ع����م����ان 

املواطنني، الفتا اإىل اأن االأمانة تعمل على 

ت��ن��ف��ي��ذ ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال���ث���اين ب��رف��ع ���س��وي��ة اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

العا�سمة. للمواطنني يف 

ال���ي���وم  ت���ف���خ���ر  االم�����ان�����ة  اأن  اأك������د  ك���م���ا 

بالت�سغيل التجريبي للم�سار االأول مل�سروع 

البا�س �سريع الرتدد يف العا�سمة، م�سريا 

اإىل اأن خدمة النقل العام ا�سبحت متوفرة 

م��ن��ذ ال���ي���وم ع��ل��ى ه����ذا امل�����س��ار م���ن خ��ال 

���س��راء  ع��ر  االإل���ك���رتوين  ال��دف��ع  منظومة 

بطاقة اأو ح�ساب على الهواتف الذكية.

ي�سار اإىل اأن املرحلة الثانية من امل�سروع 

دوار  م��ن  امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام  ب��داي��ة  �ست�ستكمل 

ال�سهيد  ب�سارع  م���روًرا  الريا�سية  املدينة 

حمزة  االأم���ري  وم�ست�سفى  ط��ارق  وتقاطع 

منطقة  اإىل  و���س��وال  اال���س��ت��ق��ال  و����س���ارع 

املحطة.

االنباط- عّمان

جمل�س  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  جل��ن��ة  ناق�ست   

الثاثاء، اخلطة  ام�س  اجتماعها،  االأعيان خال 

التنفيذية ل��وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

لاأعوام 2016 - 2025، ومتابعة خطوات تنفيذها.

عوي�س،  وج��ي��ه  ال��دك��ت��ور  اللجنة  رئي�س  وق���ال 

اخلطط  تنفيذ  متابعة  على  حتر�س  اللجنة  اإن 

واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ل��ف ال��ت��ع��ل��م بكل 

مراحله واأنواعه واأ�سكاله، مبيًنا اأن اللجنة كثفت 

فر�ستها  التي  التداعيات  مع  بالتزامن  متابعتها 

جائحة كورونا على خمتلف القطاعات واملجاالت، 

وعلى راأ�سها التعليم وال�سحة.

واأ�سار اإىل اأهمية متابعة تنفيذ اخلطة ومراعاة 

قبل  م��ا  التعليم  اأب���رزه���ا  اأم�����ور،  ل��ع��دة  معاجلتها 

اإىل  املنهاج  وحت��وي��ل  العامة،  والثانوية  امل��در���س��ة، 

منهاج حتليل، واملدار�س االأقل حظا، واملدار�س التي 

مل ينجح بها اأحد يف مرحلة التوجيهي، اإىل جانب 

املدار�س امل�ستاأجرة.

اخلطة  م��راع��اة  اأهمية  عوي�س  العني  واأو���س��ح 

و�سيا�سات  امل��ه��ن��ي،  بالتعليم  يتعلق  فيما  ��ا  اأي�����سً

ف�سًا  امل��وازي��ة،  وال��رام��ج  اجلامعات،  القبول يف 

واآل��ي��ات تعيني روؤ���س��اء  ع��ن دع��م اجلامعات ماليا، 

واأع�ساء املجال�س يف التعليم العايل، وتعيني روؤ�ساء 

املجتهد  الطالب  �سندوق  جانب  اإىل  اجلامعات، 

واملحتاج.

وبني �سرورة تطوير قطاع التعليم والتدريب 

املهني والفني والتقني، وت�سجيع الطلبة من خال 

ذويهم للتوجه اإىل هذا النوع من التعليم، بهدف 

مواكبة الدول املتقدمة التي تويل هذا النوع من 

انعكا�سات على  ل��ه م��ن  مل��ا  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  التعليم 

االقت�ساد مبختلف اأ�سكاله.

واأك��د عوي�س مراجعة اال�سرتاتيجية الوطنية 

 ،2025  -  2016 ل��اأع��وام  الب�سرية  امل���وارد  لتنمية 

تنفيذ  فيها، وحماولة  االإجن��از  م�ستوى  وحتديد 

البنود الواردة فيها.

وحتدث اأع�ساء اللجنة، بدورهم، حّول اأهمية 

كورونا  جائحة  فر�ستها  التي  التداعيات  مراعاة 

واأن�سطة  ب��رام��ج  تبني  ع��ر  التعليم،  ق��ط��اع  على 

وخ��ط��ط م���ن ���س��اأن��ه��ا اأن ت��خ��ف��ف م���ن ع����بء اآث����ار 

اجلائحة على كل اأطراف املنظومة التعليمة.

لتحفيز  التوعية  ح��م��ات  تكثيف  اإىل  ودع���وا 

املهني  التعليم  اإىل  للتوجه  وت�سجيعهم  الطلبة 

والتقني ودرا�سة تخ�س�سات تكنولوجية وتطبيقية 

االأ����س���واق  خمتلف  يف  امل��ن��اف�����س��ة  ف��ر���س��ة  متنحهم 

�سرورة  اإىل  والعاملية، م�سريين  والعربية  املحلية 

التعليم  ق��ط��اع  الإ����س���اح  �سمولية  هيكلة  و���س��ع 

مب��ا فيها اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة، واإزال����ة الت�سوهات 

ال�سباب وتو�سيع  التي يعاين منها، بهدف متكني 

م�ساركتهم يف االقت�ساد الوطني، من خال تطوير 

الأف�سل  وفقا  للقطاع،  داعمة  ع�سرية  ت�سريعات 

املمار�سات الدولية الناجحة.

االنباط- عمان

اأظهرت نتائج ا�ستطاع للراأي اأجراه مركز 

الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلامعة االأردنية، 

اأن ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى من  ام�������س ال���ث���اث���اء، 

االأردنيني بن�سبة 75 باملئة مع تخ�سي�س مقاعد 

يف جم��ل�����س ال���ن���واب مل��رت���س��ح��ني ع��ل��ى م�ستوى 

الوطن )قائمة وطنية/القائمة العامة( يف حال 

جرى تغيري قانون االنتخاب احلايل.

وب��ح�����س��ب اال���س��ت��ط��اع ال�����ذي ن��ف��ذه امل��رك��ز 

امل��ل��ك��ي��ة لتحديث  ال��ل��ج��ن��ة  ت�����س��ك��ي��ل  مب��ن��ا���س��ب��ة 

والتعديات  االأردن،  يف  ال�سيا�سية  املنظومة 

يعتقد  النيابية،  االن��ت��خ��اب��ات  ب��ق��ان��ون  املتعلقة 

اأن���ه يجب تخ�سي�س  االأردن���ي���ني  م��ن  باملئة   31

على  ملر�سحني  ال��ن��واب  جمل�س  مقاعد  ن�سف 

م�ستوى الوطن، فيما يعتقد 27 باملئة اأنه يجب 

تخ�سي�س ربع مقاعد جمل�س النواب ملر�سحني 

على م�ستوى الوطن.

واج�����رى امل��رك��ز درا����س���ة م��ي��دان��ي��ة يف جميع 

مناطق اململكة على عينة وطنية ممثلة خال 

الفرتة من 11 اإىل 17 متوز احل��ايل، وحجمها 

1856 م�ستجيبا ممن اأعمارهم 18 عاما فاأكرث.

االأردن��ي��ني  م��ن  باملئة   68 اأن  النتائج  وبينت 

ال���واح���د، و55 باملئة  ال�����س��وت  ي���وؤي���دون ق��ان��ون 

يعتقدون اأنه ال يوجد اأثر �سلبي لقانون ال�سوت 

اأو  النيابية  االنتخابات  يف  امل�ساركة  ق��رار  على 

باملئة من   35 ف��اإن  باملقابل  امل�ساركة فيها،  ع��دم 

الواحد  ال�سوت  قانون  اأن  يعتقدون  االأردن��ي��ني 

ي�سجعهم على امل�ساركة يف االنتخابات النيابية.

ويوؤيد الغالبية العظمى من االأردنيني بن�سبة 

الأع�ساء  املخ�س�سة  املقاعد  تكون  اأن  باملئة   72

جمل�س النواب على م�ستوى الوطن من قوائم 

ُت�ّسكل من اأفراد ولي�س من االأحزاب، فيما يوؤيد 

21 باملئة اأن تكون هذه القوائم حزبية.

من  باملئة(  العظمى)74  الغالبية  توؤيد  كما 

على  االنتخابية  ال��ق��وائ��م  ت��ك��ون  اأن  االأردن���ي���ني 

م�����س��ت��وى ال���دائ���رة االن��ت��خ��اب��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة ق��وائ��م 

جميع  من  مر�سحني  اختيار  )ميكن  مفتوحة 

القوائم( يف حال جرى تغيري قانون االنتخاب 

احلايل، فيما يوؤيد 20 باملئة فقط من االأردنيني 

اأن تكون هذه القوائم االنتخابية مغلقة )ميكن 

اخ��ت��ي��ار م��ر���س��ح��ني ف��ق��ط م���ن داخ����ل ال��ق��ائ��م��ة 

الواحدة(.

ويوؤيد غالبية االأردنيني 57 باملئة اإبقاء �سن 

الرت�سح لع�سوية جمل�س النواب عند 30 عاما، 

فيما يرغب 24 باملئة من االأردن��ي��ني فقط رفع 

�سن ال��رت���س��ح، وي��وؤي��د 19 باملئة م��ن االأردن��ي��ني 

تخفي�س �سن الرت�سح.

االأردن�����ي�����ني، بح�سب  م���ن  ب��امل��ئ��ة   81 واأف�������اد 

اال���س��ت��ط��اع، ب��اأن��ه��م م��ع حت��دي��د احل���د االأدن���ى 

للم�ستوى التعليمي للمرت�سحني يف االنتخابات 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، وال��غ��ال��ب��ي��ة العظمى م��ن االأردن���ي���ني 

بن�سبة 76 باملئة يرون اأن املر�سح لع�سوية جمل�س 

النواب يجب اأن يحمل الدرجة اجلامعية االأوىل 

على االأقل.

العظمى  ال��غ��ال��ب��ي��ة  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 

باملئة م��ع تخ�سي�س   70 االأردن��ي��ني بن�سبة  م��ن 

مقاعد يف جمل�س النواب خا�سة لل�سباب )كوتا 

لل�سباب(. وتوؤيد الغالبية العظمى من االأردنيني 

بن�سبة 77 ب��امل��ئ��ة م��ا ه��و م��ع��م��ول ب��ه يف ق��ان��ون 

االنتخاب النيابي احلايل واملت�سمن تخ�سي�س 

مقاعد للم�سيحني والبدو وال�سرك�س وال�سي�سان 

ومقاعد للكوتا الن�سائية.

اأن التق�سيم  وي��رى 39 باملئة من االأردن��ي��ني 

امل��ع��م��ول ب��ه ح��ال��ي��اً )ل��ل��دوائ��ر االن��ت��خ��اب��ي��ة( هو 

لو جرى  اعتماده حتى  يجري  اأن  يجب  ال��ذي 

للدوائر  اجلغرافية  التق�سيمات  تغيري  اإع����ادة 

االأردنيني  باملئة من   31 االنتخابية، فيما يرى 

التق�سيمات  ت��غ��ي��ري  اإع�����ادة  اأن����ه يف ح���ال ج���رى 

فاإن  االنتخابية،  النيابية  للدوائر  اجلغرافية 

التق�سيم االأمثل هو اأن تكون الدائرة االنتخابية 

على م�ستوى املحافظة، فيما يرى 16 باملئة اأن 

التق�سيم االأمثل هو اأن تكون الدائرة االنتخابية 

على م�ستوى اللواء.

واأفاد 39 باملئة من االأردنيني باأنهم يعترون 

اأن حل م�سكلة البطالة وفتح م�ساريع ت�سغيلية 

ه��ي اأه���م اأول���وي���ات دائ��رت��ه��م االن��ت��خ��اب��ي��ة، و28 

بنية  توفري  اأن  يعتقدون  االأردن��ي��ني  م��ن  باملئة 

حتتية )موا�سات، �سوارع، انارة...الخ( هي اأهم 

اخلدمات التي حتتاجها دائرتهم االنتخابية.

االنباط- حمافظات

�ساركت فاعليات �سعبية ور�سمية يف حمافظات 

امل���م���ل���ك���ة، ام�������س ال����ث����اث����اء، ب��احل��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة 

نحمي  “بهمتنا  ���س��ع��ار  حت���ت  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ن��ظ��اف��ة 

مع  بال�سراكة  البيئة  وزارة  تنفذها  التي  بيئتنا” 

ال��وزارات واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة واجلامعات 

واالأن��دي��ة  واجلمعيات  امل��دين  املجتمع  وموؤ�س�سات 

الريا�سية والنقابات.

ويف حمافظة البلقاء �ساركت خمتلف القطاعات 

ال�سعبية والر�سمية والهيئات التطوعية يف احلملة.

وق��ال حمافظ البلقاء نايف احلجايا يف كلمة 

خال حفل انطاق احلملة، اإن هذه احلملة تبعث 

ر�سالة لكل مواطن باأن يحافظ على البيئة �سواء 

اأكانت من منزله او حميطه او ال�سارع او مكتبه او 

اأماكن التنزه.

املهند�س  ال��ب��ل��ق��اء  بيئة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  وب���ني 

ت�سعى من خال  البيئة  وزارة  اأن  عماد احلياري، 

التعاون والتفاعل مع املوؤ�س�سات والهيئات الر�سمية 

�سرائح  اإىل  توعوية  ر�سائل  اإر���س��ال  اإىل  واالأهلية 

املجتمع كافة باأهمية املحافظة على نظافة الغابات 

واملتنزهات واحلدائق العامة.

واأ�ساف اأن ظاهرة االإلقاء الع�سوائي للنفايات 

اإىل  باالإ�سافة  البيئة،  عنا�سر  على  خطرا  ت�سكل 

اآثارها ال�سلبية على املواقع ال�سياحية واملتنزهات.

املهند�س  البلقاء  زراع���ة  ق��ال مدير  ذل���ك،  اىل 

قي�س اب��و ع��م��رية، اإن مثل ه��ذه احل��م��ات تهدف 

لدى  ال�سليمة  وال�سلوكيات  املفاهيم  تر�سيخ  اإىل 

�سرائح املجتمع يف املحافظة على النظافة العامة يف 

الغابات واملتنزهات واالأماكن العامة لت�سبح منهاج 

حياة وتوؤكد اأ�سالة �سعبنا وانتمائه لوطنه.

ودع��ا رئي�س جلنة بلدية ال�سلط الكرى علي 

البطاينة املتنزهني وال�سياح للحفاظ على نظافة 

املناطق ال�سياحية.

نفذت احلملة يف حممية  اإرب���د،  ويف حمافظة 

الريموك و�سهول اأم قي�س بلواء بني كنانة برعاية 

مت�سرف اللواء خملد الفواز وم�ساركة وا�سعة من 

الفاعليات الر�سمية وال�سعبية وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين.

اإرب��د املهند�س ف��وزي العكور  وا�سار مدير بيئة 

�ساملة  حملة  �سمن  ج���اءت  ال��ت��ي  احلملة  اأن  اإىل 

اطلقتها وزارة البيئة على م�ستوى اململكة حققت 

جناحا الفتا بجمع اكرث من 50 طنا من النفايات 

من موقعي حممية الريموك و�سهل اأم قي�س.

التزموا  احلملة  يف  امل�����س��ارك��ني  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

خال  م��ن  العامة  وال�سامة  الوقاية  بتعليمات 

وا�ستخدام  اجل�سدي  والتباعد  الكمامات  ارت���داء 

املعقمات.

وقال العكور اإن احلملة حققت االهداف املرجوة 

منها باإزالة وجمع النفايات من اأكرث مناطق لواء 

بالتعاون  واملتنزهني  لل�سياح  ا�ستقباال  كنانة  بني 

البيئة  حل��م��اي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإدارة  م���ع  وال��ت�����س��ارك 

وجمعية البيئة االأردنية وبلدية خالد بن الوليد 

اإىل  النفايات وحتويلها  االآليات لنقل  التي وفرت 

املكبات املعتمدة.

ويف حم��اف��ظ��ة ج���ر����س، رك�����زت احل��م��ل��ة على 

واالأماكن  واملتنزهات  الغابات  مناطق  يف  النظافة 

ال�سياحية والطرق العامة.

وقال مدير مكتب بيئة جر�س مدحت العناقرة، 

العام  الوعي  م�ستوى  رف��ع  اإىل  تهدف  احلملة  اإن 

ال�سلوكيات  وتعديل  كافة  امل�ستهدفة  الفئات  لدى 

املحافظة على  البيئة وتعزيز ثقافة  جتاه حماية 

ن��ظ��اف��ة وج��م��ال��ي��ة امل���ك���ان، وت��ع��زي��ز اأط����ر ال��ت��ع��اون 

والت�سارك بني جميع املوؤ�س�سات الر�سمية واالأهلية.

االنباط-عمان

ي�����ع�����ق�����د ج�������ال�������ة امل�������ل�������ك ع������ب������داهلل 

ال����ث����اين وال���رئ���ي�������س ال���ق���ر����س���ي ن��ي��ك��و���س 

اليوناين  ال��وزراء  ورئي�س  انا�ستا�سياد�س، 

ثاثية،  قمة  ميت�سوتاكي�س  ك��ريي��اك��و���س 

ال���ي���وم االأرب���ع���اء يف ال��ع��ا���س��م��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة 

اأثينا.

وتبحث القمة التي تعقد للمرة الثالثة، 

بني  جتمع  التي  املتينة  ال�سداقة  عاقات 

تو�سيع  واآليات  واليونان،  وقر�س  االأردن 

امل��ج��االت، ف�سا عن  ال��ت��ع��اون يف خمتلف 

ال���ت���ط���ورات ع��ل��ى ال�����س��اح��ت��ني االإق��ل��ي��م��ي��ة 

والدولية.

االأوىل  ال��ث��اث��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

نيقو�سيا  القر�سية  العا�سمة  يف  عقدت 

قمة  تبعتها   ،2018 الثاين  كانون  �سهر  يف 

اأخرى يف عمان يف �سهر ني�سان 2019.

االنباط- عمان

والنظافة  االهتمام  غياب  ا�ستكى مواطنون من   

يف ب��ع�����س احل���دائ���ق ال���ع���ام���ة، واف��ت��ق��اره��ا ل��اج��واء 

وخملفات  النفايات  تراكم  ب�سبب  املنا�سبة  ال�سحية 

ب��اإج��راءات  االل��ت��زام  ع��دم  ع��ن  ف�سا  “االراجيل”، 
الوقاية ال�سحية يف زمن اجلائحة.

واملتابعة  الرقابة  تكثيف  اىل  ودع��ا متخ�س�سون، 

الرتفيه  لناحية  امل��واط��ن  رئ���ة  تعد  ف�����س��اءات،  على 

والتنزه، ولتحمل امل�سوؤولية املجتمعية لاأفراد جتاه 

هذه االأماكن من خال املحافظة على نظافتها، وعدم 

ترك املخلفات فيها.

واو�سحوا لوكالة االنباء االردنية )برتا(، اأن على 

الوقائية  باالإجراءات  االأماكن االلتزام  مرتادي هذه 

لتجنب ن�سر فريو�س كورونا.

ب��اإع��ادة فتح عدد  �سعادتهم  ع��روا عن  مواطنون 

كبري من القطاعات، ومنهم االربعينية، منال ك�ست، 

التي قالت: “تاأملنا خريا بكل االجراءات التدريجية 

باملنازل،  التزامنا  م��ن  ا�سهر  بعد  اآم���ن،  �سيف  نحو 

باإعادة  ب�سبب الوباء وحتدياته و�سغوطاته، و�سعدنا 

احل���ي���اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ل��ح��دائ��ق جم�����ددا، غ���ري ان ما 

�ساهدناه ببع�سها من تراكم للنفايات ومظاهر لعدم 

االلتزام بالتباعد والتعقيم وانت�سار االراجيل، يدعو 

للقلق”. بدوره اكد ال�سبعيني ابو خليل الذي حر�س 

هو وزوجته على االلتزام باملنزل ب�سبب كورونا، على 

املنت�سرة  للنفايات  وج���ود  م��ن  ك�ست،  اليه  ذهبت  م��ا 

الطويل  انتظاره  رغ��م  ع�سوائي،  ب�سكل  احل��دائ��ق  يف 

للخروج بنزهة، خوفا من العدوى بالفريو�س، داعيا 

العام.  نظافة احلدائق ومظهرها  على  اىل احلفاظ 

اأم��ان��ة عمان  الناطق االإع��ام��ي يف  اك��د  م��ن جانبه، 

ال��ك��رى ن��ا���س��ر ال��رح��ام��ن��ة، ان���ه ي��ت��م التخل�س من 

النفايات يوميا، وان كوادر االأمانة موجودة يف امليدان 

ان  ع��ام واحل��دائ��ق ب�سفة خا�سة، م�سريا اىل  ب�سكل 

بع�س املاآخذ على حديقة معينة ال يعني بال�سرورة 

تعميم ذلك على البقية منها.

بواجبها  للقيام  دائما  م�ستعدة  االم��ان��ة  ان  وب��ني 

يف ت��ن��ظ��ي��ف احل���دائ���ق وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا، خ��ا���س��ة يف ح��ال 

انها قامت  ورود �سكوى من اي مواطن، م�سريا اىل 

اخ��ريا بتاأهيل 5 حدائق، �سملت تنفيذ مم��رات م�ساة 

اأط��ف��ال،  واأل��ع��اب  م��ي��اه  ون��واف��ري  وم�ساحات خ�سراء 

ا�سافة اىل قيامها بافتتاح حديقة جديدة.

التنمية لاإن�سان  رئي�س جمعية  ق��ال  من جهته، 

والبيئة االردنية الدكتور احمد ال�سريدة، ان احلدائق 

اأماكن وف�ساءات  العامة وامل�سطحات اخل�سراء، هي 

مفتوحة وخا�سة ل�سكان املدن املكتظة، واأن ا�ستخدامها 

على  للحفاظ  اجلميع  م��ن  م�سرتكا  ج��ه��دا  يتطلب 

يف  املتخ�س�س  ارتيادها.  و�سامة  وجمالها  نظافتها 

او�سح  عقيل،  اإبراهيم  الدكتور  ال�سدرية  االأمرا�س 

ان القمامة تعتر بيئة خ�سبة لنمو “امليكروبات”، ما 

يت�سبب يف انت�سار االأوبئة واالمرا�س، ال�سيما يف ف�سل 

وق��ال  للجراثيم.  الناقلة  احل�����س��رات  حيث  ال�سيف 

املتخ�س�س يف علم االجتماع الدكتور ح�سني اخلزاعي، 

واقت�سادية،  اجتماعية  اأب��ع��ادا  العامة  للحدائق  ان 

حيث اأنها توفر الأبناء املجتمع الراحة واال�ستجمام، 

لتذوق جمال الطبيعة، ومن املهم اأن يبتعد النا�س عن 

بال�سوابط  االلتزام  متابعة  �سريطة  التام،  االنعزال 

ال�سحية م��ن ح��ي��ث ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي وارت����داء 

الكمامات، وا�ستخدام املعقمات.

وبني اأ�ستاذ الفقه يف كلية الفقه املالكي يف جامعة 

ال��ع��ل��وم االإ���س��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور �سوي�س امل��ح��ام��ي��د، اأن 

حر�س امل�سلم على جمال احلدائق ونظافتها، نابع من 

مبداأ ديني اأعلى من �ساأن اجلمال.

و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ا�ستظل بها �سبعون نبيا، فحري  يذكر ب�سجرة �سرو 

بامل�سلم اأن يرتك اماكن التنزه نظيفة، لينعم بها من 

ي�ستظل بظلها من بعده.

التغليف  الطعام وم���واد  بقايا  ت��رك  ان  ون��وه اىل 

ا�ستهتارا  يعد  ال��زج��اج،  وتك�سري  ال�سجائر  واع��ق��اب 

من  ال��ع��ام��ة.  االم��اك��ن  ح��ي��ال  املجتمعية  بامل�سوؤولية 

البيت  اآل  جامعة  يف  ال�سريعة  اأ���س��ت��اذ  ا���س��ار  ج��ان��ب��ه، 

تعد  احل��دائ��ق  ان  الدكتور حممد عبد احلميد، اىل 

من املمتلكات العامة، وامللكية العامة يف االإ�سام هي 

منافع للنا�س، خ�سو�سا واأن لها اأكرث من فائدة تتمثل 

الريا�سة  النقي ومم��ار���س��ة  ال��ه��واء  يف احل��ف��اظ على 

والتنزه باأقل التكاليف، االمر الذي ي�ستدعي احلفاظ 

عليها وع��دم اإحل��اق االأذى بها. وا���س��اف ان احلفاظ 

على احلدائق هو واجب ديني ووطني ويعك�س ال�سورة 

ال�سليمة  الفطرة  من  اأنها  كما  للجميع  احل�سارية 

للموؤمن، حيث ان االإن�سان جمبول على حب النظافة 

والطهارة واجلمال.

االنباط- االأغوار اجلنوبية

 يعاين م��زارع��و االأغ����وار اجلنوبية م��ن نق�س 

مياه الري التي تغذي مزارعهم.

وقالوا لوكالة االنباء االردنية )برتا(، اأن كميات 

غري  االأردن  وادي  �سلطة  بها  ت��زوده��م  التي  املياه 

كافية، االأمر الذي يوؤدي اإىل اإتاف مزروعاتهم، 

كما ان البع�س منهم ترك االأر�س دون زراعة لعدم 

توفر املياه.

من جهته، قال رئي�س جلنة املياه والزراعة يف 

جمل�س حمافظة الكرك فتحي الهوميل ل�)برتا( 

اليوم الثاثاء، اإن مياه الري يف االأغوار اجلنوبية 

التغري  نتيجة  ال��ع��ام،  ه���ذا  ك��ب��ريا  ت��راج��ع��ا  ت�سهد 

املناخي واالعتداء على م�سدر املياه الرئي�سي الذي 

يغذي �سد التنور.

التنور  �سد  تغذي  التي  املياه  كمية  ان  وا�ساف 

و�سلت ما بني 500 اإىل 600 لرت يف الثانية، بينما 

كانت يف ال�سابق ما بني 800 اإىل 900 لرت يف الثانية.

وبني اأن كمية املياه املوجودة يف �سد التنور تقدر 

بنحو ن�سف مليون مرت مكعب من اأ�سل 16 مليون 

مرت مكعب، ما يوؤثر �سلبيا على الزراعة ال�سيفية.

ولفت الهوميل اىل اأن عدد الوحدات الزراعية 

1750 وح��دة  ب��ح��وايل  تقدر  االأغ����وار اجلنوبية  يف 

زراعية بواقع 30 دومنا، كم�ساحة تقديرية للوحدة 

ال��زراع��ي��ة ال��واح��دة. م��ن جانبه، اك��د نائب رئي�س 

جمعية م�ستخدمي مياه غور ال�سايف املزارع �ساح 

اخلليفات، �سرورة �سبط االعتداءات على م�سادر 

املياه من قبل عدد من املزارعني.

وق���ال ان ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة ت�ستهلك 

ك��م��ي��ات م���ن م��ي��اه ال����ري ل��ل�����س��ن��اع��ة ع��ل��ى ح�ساب 

دورا يف توفري  لها  ي��ك��ون  اأن  داع��ي��ا اىل  ال���زراع���ة، 

امل�سادر املائية يف خمتلف اأنحاء اللواء و�سوال اإىل 

ا�ستدامة الزراعة وتنميتها.

بدوره اكد رئي�س جمعية النمرية البيئية مالك 

امل��زرع��ة  غ��ور  ال���ري يف  م��ي��اه  ان نق�س  العجالني، 

اإت�����اف م�����س��اح��ات كبرية  واحل��دي��ث��ة، ي�����وؤدي اإىل 

درج��ات  ارتفاع  مع  خ�سو�سا  امللوخية،  اأ�ستال  من 

احلرارة هذه االأي��ام. وطالب العجالني، املواطنني 

القدمية  امل��ي��اه  �سبكات  تغيري  ب�سرورة  ال��ل��واء  يف 

�ساعات  الفاقد وزي��ادة  ب�سبكات جديدة للحد من 

ال�سخ نظرا الرت��ف��اع درج���ات احل����رارة، الفتا اىل 

�سرورة حفر اآبار جديدة ملواجهة النق�س املائي.

االنباط- عمان

 ق��ال ح��زب امل��وؤمت��ر الوطني زم���زم، اإن زي��ارة 

جالة امللك عبداهلل الثاين اإىل الواليات املتحدة 

االأم��ريك��ي��ة ل��ه��ا دالالت���ه���ا ال��رم��زي��ة وال��واق��ع��ي��ة 

يعك�س  ال���ذي  ال��دق��ي��ق  توقيتها  واالع��ت��ب��اري��ة يف 

احلمولة ال�سيا�سية الواقعة على كاهل االأردن يف 

بيئة �سرق اأو�سطية تفور باالأزمات.

وا�ساف احلزب يف بيان �سحفي ام�س الثاثاء، 

اأن الق�سية الفل�سطينية بالن�سبة لاأردن ق�سية 

مركزية، ما يجعلها نقطة حمورية يف �سيا�سته 

واأ�����س����دق م���ن ميثل  اأدق  ب��اع��ت��ب��اره  اخل���ارج���ي���ة 

ق�ساياها مبو�سوعية وواقعية.

امل��ل��ك عبداهلل  اأن ج��ال��ة  ال��ب��ي��ان اإىل  واأ���س��ار 

ال��ث��اين وم��ن خ��ال ه��ذه ال��زي��ارة، اأع���اد متو�سع 

ور�سخ  وثبات،  بقوة  املنطقة  ال�سيا�سي يف  االأردن 

اأية  خيارات  ه��زال  عن  وك�سف  وحموريته،  دوره 

ت�سويات ما مل يكن االأردن ركناً رئي�ساً فيها.

ل��ق��اءات ج��ال��ت��ه م��ع خمتلف  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ال���ن���خ���ب االأم����ريك����ي����ة، يف جم��م��ل��ه��ا ت�����س��ب يف 

م�سلحة تع�سيد املعادلة الوطنية بعنا�سر القوة 

املختلفة، ليكون االأردن اأكرث ديناميكية �سيا�سية 

واقت�سادية، االأمر الذي يجب اأن ينعك�س وطنياً 

با�ستثمار الوزن ال�سيا�سي لاأردن يف هذه املرحلة 

وح�سوره  جالته  ج��ه��ود  وا�ستثمار  ال��دق��ي��ق��ة، 

العاملي ومكانته، وترجمة كل ذلك والولوج من 

اإىل م�سارات عملية  ال���روؤى التي ينتجها  خ��ال 

قابلة للتطبيق.

امللكي حملياً وعاملياً  اأن اجلهد  واأك��د احل��زب 

الدقيقة  باال�ستجابة  متميزا  ال���دوام  على  ك��ان 

لكل التحديات، واال�ستثمار الثمني يف كل املحافل 

الدولية لبناء اأردن قوي وثابت وم�ستقر.
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بعد ان حتدثت عن بع�ض الفنت ال�سيا�سية التي تعر�ض لها االردن يف االآونة االخرية 

و�سائل  تداوله على جميع  يتم  اخو�ض حالياً مبا  ان  اري��د  ، والين ال  ال�سابق  يف مقايل 

التحدث  اردت  اليوم عن فتنة اخرى لطاملا  فاأنني �سوف احتدث   ، التوا�سل االجتماعي 

والتي   ، واالآخ��ر  براأ�سها بني احلني  علينا  فتاأت تطل  ما  التي  الفتنة  تلك   ، �سابقاً  عنها 

، وخا�سة مع اخوتنا يف  الدينية والطائفية واملذهبية بني �سفوفنا  الفتنة  اثارة  هدفها 

وقبل  اال�سالم  ظهور  قبل  الوطن  ه��ذه  ث��رى  على  ت��واج��دوا  والذين  امل�سيحيني  الوطن 

و�سوله اليه مبئات ال�سنني ، ومع ظهور �سيدنا عي�سى امل�سيح عبد اهلل ور�سوله وكلمته 

التي القاها على �سيدتنا مرمي العذراء .

امليالدي  ال��ق��رن االول  ب��داي��ات  ال��ع��امل وم��ن  امل�سيحية يف  املجتمعات  اق��دم   وه��م م��ن 

حياة  اأثناء  تاأ�س�ست  والتي  القد�ض  يف  االأرثوذك�سية  البطريركية  اتباع  من  وغالبيتهم   ،

امل�سيح . وينحدر الكثري منهم من قبائل عربية ارحتلت من اجلزيرة العربية وخا�سة من 

اليمن بعد انفجار �سد ماأرب وا�ستوطنت جنوب بالد ال�سام واعتنقت الديانة امل�سيحية ، 

واهم هذه القبائل هي خلم وق�ساعة وبني �سليح و الغ�سا�سنة باال�سافة اىل بقايا دولة 

والذين   ، ال�سام  ب�سرى  عا�سمتهم  وكانت  الغ�سا�سنة  بدولة  دولتهم  و�سميت   ، االنباط 

انتقلت جمموعات من قبيلة خلم اىل جنوب  . يف حني  البيزنطية  الدولة  حتالفوا مع 

عا�سمتها  كانت  والتي  املناذرة  دول��ة  و�سكلوا   ، اي�ساً  امل�سيحية  الديانة  واعتنقوا  العراق 

. الفر�ض  الدولة مع  ، وحتالفت ه��ذه  امللوك  ، وك��ان ملكهم يكنى مبلك   مدينة احل��رية 

وقد �ساهم م�سيحيو بالد ال�سام والعراق يف الفتح اال�سالمي . فقد حارب ابو زيد الطائي 

وجمموعات من قبائل تغلب ومنر من املناذرة الفر�ض اىل جانب امل�سلمني يف العراق . ويف 

االردن ان�سحبت قبائل خلم وجذاب وغ�سان من مع�سكر الروم يف معركة فحل وان�سمت 

اىل مع�سكر امل�سلمني وقاتلوا معهم .

 ك�������م�������ا ح�����������������ارب امل�������������س������ي������ح������ي������ون وخ��������ا���������س��������ة م����������ن ق�����ب�����ي�����ل�����ة ال��������ع��������زي��������زات 

. امل�����������������س��������ل��������م��������ني  ج������������ان������������ب  اىل  ب�����������ال�����������ك�����������رك  م��������������وؤت��������������ة  م����������ع����������رك����������ة   يف 

ال��ب��ط��ري��رك ���س��ف��رون��ي��و���ض على  ل��ل��م��ي��الد ،واف�����ق   ٦٣٦ امل���واف���ق  ل��ل��ه��ج��رة   ١٦ . ويف ع���ام 

وال��ذي   . ب��ال��ذات  اخل��ط��اب  ب��ن  عمر  اخلليفية  واىل  للم�سلمني  القد�ض  مدينة  ت�سليم 

ح��ت��ى ال  كني�ستها  ال�����س��الة يف  ورف�����ض  وا���س��ت��ل��م مفاتيحها  دخ��ل��ه��ا  ان  اىل  ال��ي��ه��ا  ارحت���ل 

العمري  امل�سجد  اق��ي��م  ح��ي��ث  ق��ري��ب  م��ك��ان  يف  و���س��ل��ى   ، م�سجد  اىل  امل�سلمني  يحولها 

باالحتفاظ  مبوجبها  لهم  ال�سماح  مت  والتي  العمرية  العهدة  ومنحهم   . املكان  ذل��ك  يف 

وم��ن  م��ن��ه��ا  ُي��ن��ق�����ض  وال  ُت���ه���دم  وال  ك��ن��ائ�����س��ه��م  ُت�����س��ك��ن  ال  وان  ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م  بكنائ�سهم 

. فيها  ال��ي��ه��ود  م��ن  اح���د  معهم  ي�سكن  ال  وان  دي��ن��ه��م  ع��ل��ى  ي��ك��ره��وا  ال  وان   ،  �سلبانهم 

وق�������د دخ�������ل ب���ع�������ض م�������س���ي���ح���ي���و ب�������الد ال���������س����ام اال�������س������الم ، ف���ي���م���ا ح����اف����ظ اغ��ل��ب��ه��م 

. اجل��������زي��������ة  ب�������دف�������ع  اال  ي�����ك�����ل�����ف�����وا  ومل  م������ع������ززي������ن  م�����ك�����رم�����ني  دي�����ن�����ه�����م   ع�����ل�����ى 

وقد �سارك الغ�سا�سنة امل�سيحيني مع امل�سلمني يف فتح �سمال افريقيا وا�سهموا يف اعمارها .

ال���������دول���������ة  اإدارة  يف  االم�������������وي�������������ني  اخل���������ل���������ف���������اء  ع������ل������ي������ه������م  واع���������ت���������م���������د   

. امل��������������ال  ودور  ال�������������دواوي�������������ن  ادارة  يف  خل������رت������ه������م  دي������ن������ه������م  ع������ل������ى   وه������������م 

وعندما �ُسنت احلمالت ال�سليبية على ديار امل�سلمني يف بداية القرن الثاين ع�سر امليالدي 

، مل يتعاون جميع م�سيحيو االردن معهم ، بل تعر�سوا لال�سطهاد والقتل على ايديهم ، 

حيث قتلوا منهم مئات االلوف ودمروا لهم الكثري من كنائ�سهم .

 ك�����م�����ا ق������ات������ل ال�����ك�����ث�����ري م�������ن م���������س����ي����ح����ي ب���������الد ال�������������س������ام ال���������س����ل����ي����ب����ي����ني حت���ت 

 راي��������ة �����س����الح ال�����دي�����ن االي������وب������ي ، وم�������ا ع���ي�������س���ى ال������ع������وام اال م����ث����ال ع����ل����ى ذل�������ك .

واثناء الثورة العربية الكرى �سارك م�سيحيو االردن فيها . وبعد اعالن امارة �سرق االردن 

اندجموا فيها و�ساعدوا يف بناء االردن احلديث . وتولوا فيه ارفع املنا�سب احلكومية . 

 ولعبوا اأدواراً قيادية يف جماالت التعليم وال�سحة والتجارة وال�سياحة والزراعة والعلوم .

جوار  اىل  مقاومتهم  يف  هم  �ساركوا  كما  ال�سهاينة  قبل  من  لال�سطهاد  تعر�سوا  وق��د 

ا�سوار  وعلى  فل�سطني  م��دن  يف  ال�سهداء  م��ن  الكثري  وق��دم��وا   ، امل�سلمني  م��ن  اخوانهم 

القد�ض . 

ال��وج��ود  ع��ن  فل�سطني  يف  امل�سيحية  ال��ق��رى  م��ن  ال��ك��ث��ري  مب�سح  ال�سهاينة  ق���ام  ك��م��ا 

ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة مب�سح  ال��ع�����س��اب��ات  ق��ام��ت  ال��ق��د���ض  م��دي��ن��ة  . ويف  او قتلهم  اه��ل��ه��ا  وط����رد 

. مكانها  يهودية  �سكنية  اأح��ي��اء  واإن�ساء  �سكانها  وتهجري  امل�سيحية  احيائها  من   الكثري 

عاداتهم  يف  امل�سلمني  اخوانهم  مع  التاآخي  من  حالة  يف  يعي�سون  االردن  م�سيحيو  وظل 

كنائ�سهم يف جو من  الدينية يف  �سعائرهم  اقامة  بحريتهم يف  يتمتعون  و   . وتقاليدهم 

االمن واال�ستقرار .

جمل�ض  يف  مقاعد  ت�سع  ولهم   . والد�ستورية  ال�سيا�سية  حقوقهم  بكامل  ويتمتعون   

النواب احلايل . كم ان لهم موؤ�س�سات ومدار�ض دينية خا�سة بهم .

الوطن  ع��ن  ال��دف��اع  و���س��ارك��وا يف   ، والع�سكرية  ال�سيا�سية  املنا�سب  ارف��ع  ت��ول��وا  وق��د   

وقدموا الكثري من ال�سهداء يف �سبيل حماية االردن وحدوده وامنه اخلارجي والداخلي ، 

واكلوا يف بيوتنا واكلنا يف بيوتهم ، وح�سروا افراحنا وح�سرنا افراحهم ، وزرنا مر�ساهم 

وزاروا مر�سانا . وا�سيناهم يف احزانهم وقدموا لنا التعازي يف احزاننا . قدموا التهاين 

لنا باعيادنا وقدمنا التهاين لهم يف اعيادهم وعلى قاعدة لهم دينهم ولنا دين . 

ومل يكن ذلك يعني انهم ا�سبحوا على ملتنا ، وال اننا ا�سبحنا على ملتهم . 

ال���وه���ي���ة اهلل ون���ن���ك���ر وح���دان���ي���ت���ه .  ن�������س���رك يف  ا����س���ب���ح���ن���ا  ان����ن����ا  ذل������ك  ي���ع���ن���ي  وال 

ك��ات��ول��ي��ك  ب����اب����وات  ث���الث���ة  زاره�������ا  ال���ت���ي  ال���وح���ي���دة  ال����دول����ة  ه����و  ان االردن  وي���ك���ف���ي 

 وه�����م ب���ول�������ض ال�������س���اد����ض ، وي���وح���ن���ا ب���ول�������ض ال����ث����اين ، وب���ن���دك���ت ال�������س���اد����ض ع�������س���ر .

كما �سهد التاريخ االردين الكثري من الق�س�ض واحلكايا الطريفة التي تعر عن مدى 

التاأخي بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف االردن على امتداد رقعته

 مروان العمد
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االنباط- عمان

 التقى رئي�ض اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية 

�سمري ال��رف��اع��ي، ام�����ض ال��ث��الث��اء، ع���ددا م��ن اأب��ن��اء ال��ب��ادي��ة 

اجل��ن��وب��ي��ة، يف اإط����ار ت��وا���س��ل ال��ل��ج��ن��ة م��ع خم��ت��ل��ف م��ك��ون��ات 

املجتمع االأردين.

واأكد الرفاعي، اأن اللجنة تكّثف جهودها لتقدمي م�ساريع 

االأردنية، وت�سهم  الوطنية  الهوية  قوانني تنطلق من ثوابت 

بتحقيق تقدم يف حتديث املنظومة ال�سيا�سية.

مع  اللقاءات  خ��الل  تطرح  التي  واالأف��ك��ار  االآراء  اأن  وب��ني 

النقا�سات  يف  بجدية  وتوؤخذ  مهمة،  املجتمع  �سرائح  خمتلف 

التي جتريها اللجان الفرعية.

اأن حتافظ  اللجنة على  التوافق داخل  اإن  الرفاعي،  وقال 

ال�سماح  م��ع  احلالية  مقاعدها  على  ال��ث��الث  ال��ب��ادي��ة  دوائ���ر 

وكذلك  الوطنية  احلزبية  القوائم  �سمن  الرت�سح  الأبنائها 

الرت�سح خارج دوائرهم مبا يعزز م�ساركتهم ال�سيا�سية.

حول  ومقرتحاتهم  الآرائ��ه��م  احل�����س��ور  ع��ر���ض  ب��دوره��م، 

اأع���م���ال ال��ل��ج��ن��ة، خ�����س��و���س��ا م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ق��ان��وين االن��ت��خ��اب 

واالأحزاب.

الوطن،  اأب��ن��اء  كبقية  ه��م  ال��ب��ادي��ة  اأب��ن��اء  اأن  و���س��ددوا على 

مزيد  اإىل  وي�سعون  والتطوير،  التحديث  عملية  م��ن  ج��زء 

التنمية  اأح�����دث  ت�����س��ه��م يف  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل�����س��ارك��ة  م���ن 

وتعزيز العدالة يف مناطقهم ذات االت�ساع اجلغرايف يف ثالث 

حمافظات.

والتطوير  التحديث  عملية  ت�سهم  اأن  �سرورة  اإىل  ولفتوا 

يف اإحداث نقلة نوعية للنهو�ض باأحوال مناطقهم املعي�سية.

االنباط- العقبة

نظمت �سركة مناجم الفو�سفات االأردنية 

يف العقبة، ام�ض الثالثاء، ور�سة عمل حول 

“الفو�سفوجيب�سوم”  خم��ل��ف��ات  م��ع��اجل��ة 

املنتج يف املجمع ال�سناعي.

وه���دف���ت ال��ور���س��ة اإىل ت���ب���ادل اخل���رات 

نتائج  من  املثلى  لال�ستفادة  امل�ساركني  بني 

اإدارة  بحوثهم وخراتهم يف جميع جوانب 

وت��وف��ري  “الفو�سفوجيب�سوم”،  ن��ف��اي��ات 

للباحثني  ال��ت��خ�����س�����س��ات  م��ت��ع��ددة  م��ن�����س��ة 

مل��ن��اق�����س��ة اأح�����دث ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل��ي��ة يف 

ال��رتب��ة،  وتثبيت  ال���زراع���ة،  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه 

والطرق واالإن�ساءات والبناء، باالإ�سافة اإىل 

ا�ستغالل  اأم��ام  العملية  التحديات  مناق�سة 

املعتمدة يف جم��االت  امل���ادة، واحل��ل��ول  ه��ذه 

اإدارة تلك النفايات.

�سركة مناجم  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  واأك��د 

ال���ف���و����س���ف���ات االأردن�����ي�����ة ال���دك���ت���ور حم��م��د 

ال��ذن��ي��ب��ات، اأه��م��ي��ة ال��ور���س��ة ل��ل��وق��وف على 

التعامل  وكيفية  والعملية  العلمية  االآراء 

“الفو�سفوجيب�سوم”،  خم���ل���ف���ات  م�����ع 

حام�ض  ل�سناعة  ثانويا  منتجا  باعتباره 

اإعادة  عملية  واأن  خا�سة  “الف�سفوريك”، 

ت����دوي����ره وت�����س��ن��ي��ع��ه وال��ت��خ��ل�����ض االأم���ث���ل 

يف  الوطنية  اجل��ه��ود  تعزيز  يف  ت�سهم  منه 

املحافظة على البيئة.

مل���زي���د م��ن  ت��ت��ط��ل��ع  ال�����س��رك��ة  اإن  وق�����ال 

االإجن����������ازات يف خم��ت��ل��ف جم������االت ال��ع��م��ل 

يعزز  مبا  التحويلية،  ال�سناعات  وبخا�سة 

وتعزيز  الوطني،  االقت�ساد  رف��د  يف  دوره��ا 

م�سرية التنمية االقت�سادية يف اململكة.

ال�سركة  اأن  ال��ذن��ي��ب��ات،  ال��دك��ت��ور  وب���ني 

منتجاتها،  ل��ت��ن��وي��ع  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��اً  ت���ويل 

واال���س��ت��ف��ادة من  االإن���ت���اج،  ك��ل��ف  وتخفي�ض 

بع�ض  وجت���ارب  والعاملية  املحلية  اخل���رات 

اإن���ت���اج و���س��ن��اع��ة حام�ض  ال����دول يف جم���ال 

من  العديد  اإىل  م�سريا  “الفو�سفوريك”، 
ال�سركة  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة  ال��درا���س��ات 

فيها،  والتطوير  البحث  وح��دة  خ��الل  م��ن 

“الفو�سفوجيب�سوم”  م�����ادة  ال���س��ت��غ��الل 

اأع���م���ال االإن�����س��اء  اأو  ال���زراع���ي  ال��ن�����س��اط  يف 

والطرق.

فتح  ال�سركة على  �سدد على حر�ض  كما 

االأردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  يف  للباحثني  اأب��واب��ه��ا 

والقطاع اخلا�ض لال�ستفادة من خراتهم، 

وت�����وظ�����ي�����ف خم�����زون�����ه�����ا م������ن اخل����������رات، 

طريق  خلارطة  وفقا  االأبحاث،  وخمرجات 

لتعزيز  م�ستمر،  ب�سكل  مراجعتها  يجري 

و�سع ال�سركة عاملياً وعربياً.

وق����ال ال��دك��ت��ور ال��ذن��ي��ب��ات، اإن ال��ور���س��ة 

املجمع  يف  اجلب�ض  تكدي�ض  مو�سوع  بحثت 

اال���س��ت��ف��ادة  وكيفية  ال��ع��ق��ب��ة،  يف  ال�����س��ن��اع��ي 

منه ا�ستنادا اإىل عدة درا�سات اأجرتها لهذه 

اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون مع  ال��غ��اي��ة، م�����س��ريا اإىل 

بهذا  االق��ت�����س��ادي��ة  العقبة  منطقة  �سلطة 

اخل�سو�ض يف اإطار من التعاون الدائم بني 

اجلانبني.

وب���ني رئ��ي�����ض جم��ل�����ض م��ف��و���س��ي �سلطة 

م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة االق���ت�������س���ادي���ة اخل��ا���س��ة 

اأهمية  جهته،  م��ن  بخيت،  ن��اي��ف  املهند�ض 

واالهتمام  عام،  ب�سكل  البيئة  على  احلفاظ 

ب��ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف امل��ج��م��ع ال�����س��ن��اع��ي 

للفو�سفات جنوب مدينة العقبة.

يحظى  العقبة  يف  البيئة  ملف  اإن  وق��ال 

ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ت��ه  اإىل  ال���ث���اين، م�����س��ريا 

امل��دي��ن��ة،  يف  بيئية  ب��ح��ري��ة  حممية  ب��اإن�����س��اء 

وم���رك���ز ل���الأب���ح���اث وال����درا�����س����ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

البحرية يف العقبة.

وب���ني اأن ال�����س��ل��ط��ة ت���ويل اأي�����س��ا اأه��م��ي��ة 

خ���ا����س���ة مل���ل���ف ال��ب��ي��ئ��ة يف م���دي���ن���ة ال��ع��ق��ب��ة 

باعتباره م�سوؤولية م�سرتكة، لتبقى املدينة 

البحر  ���س��اط��ئ  ع��ل��ى  ال��ب��ا���س��م  االأردن  ث��غ��ر 

االحمر.

مناجم  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  وقال 

الوهاب  عبد  املهند�ض  االأردن��ي��ة  الفو�سفات 

املتخ�س�سة  الور�سة  اإن هذه  الرواد، بدوره، 

ماأ�س�سة  ال�سركة على  اإط��ار حر�ض  تاأتي يف 

عملية التدريب لكوادرها وتبادل اخلرات، 

�سمن خطة وا�سحة املعامل.

واك�����د ح���ر����ض ال�����س��رك��ة ع��ل��ى م��راج��ع��ة 

ورفد  با�ستمرار،  اأدائ��ه��ا  وتطوير  وحت�سني 

ك���وادره���ا وم���وارده���ا ال��ب�����س��ري��ة ب��ك��ل م��ا هو 

جميع  يف  واأدائها  قدراتها  وتطوير  جديد، 

جماالت العمل.

وبحث امل�ساركون يف الور�سة، اأوراق عمل 

ركزت على اأهمية مادة “الف�سفوجيب�سيوم”، 

وال���ت���ق���ن���ي���ات امل���ب���ت���ك���رة الإع��������ادة ت���دوي���ره���ا 

ت���الل  “ثباتية”  وحت���ل���ي���ل  االأردن،  يف 

كما  ال��ع��ق��ب��ة.  يف  “الف�سفوجيب�سيوم” 
ملادة  اجليوتقنية  النواحي  الور�سة  ناق�ست 

هذه  تدوير  واإعادة  “الفو�سفوجيب�سيوم”، 
املادة للحفاظ على البيئة، و�سبل اال�ستفادة 

حول  العملية  ودرا�سته  اجلب�ض  ت��الل  من 

التالل. “ثباتية” هذه 

االأنباط-هدى دياربكريل 

نتائج  باأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  قالت 

من  اأ�سابيع   ٤ بعد  اعالنها  يتم  التوجيهي 

معتاد  ه��و  كما  وزاري  امتحان  اآخ��ر  انتهاء 

عليه وان الوزارة االن يف �سدد ت�سليح اأوراق 

انه  االنتهاء منها كما  يتم  الريا�سيات ومل 

مل يتم البحث يف امر التكميلي بعد. 

ف��ي��م��ا ك���ان ق��د ط��ال��ب ع���دد م��ن الطلبة 

االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عر  وذويهم 

لطلبة  التكميلية  )ا�ستثنائية(  دورة  لعقد 

القبول  لتكون قبل �سدور  العامة  الثانوية 

من  ال��ط��ل��ب��ة  ليتمكن  ل��ل��ج��ام��ع��ات؛  امل��وح��د 

االل��ت��ح��اق ب��اجل��ام��ع��ات ق��ب��ل م��ط��ل��ع ال��ع��ام 

الدرا�سي القادم الذي يبداأ يف �سهر ت�سرين 

االأول املقبل.

االنباط- الكرك

 ا���س��ت��ع��ر���ض رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة م��وؤت��ة 

ال��دك��ت��ور ع��رف��ات ع��وج��ان، خ��الل لقاء 

الثقايف  م�ساء االثنني يف مركز احل�سن 

خ���دم���ة  يف  اجل����ام����ع����ة  دور  ب����ال����ك����رك، 

املجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع 

املدين.

ان�����س��اء  ن���ي���ة اجل���ام���ع���ة  واأ������س�����ار اىل 

م���رك���ز درا�����س����ات ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ي��ه��ت��م 

للق�سايا  والتحليل  والدرا�سة  بالبحث 

بتعزيز  للم�ساهمة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

علمية.  ا�س�ض  على  امل�ستدامة  التنمية 

وا����س���اف ع��وج��ان خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ذى 

وح�سرته  الثقافة  مديرية  اإل��ي��ه  دع��ت 

ت�سع  اجل��ام��ع��ة  ان  ث��ق��اف��ي��ة،  ف��ع��ال��ي��ات 

ك���اف���ة ام���ك���ان���ات���ه���ا خل���دم���ة حم��ي��ط��ه��ا 

املجاالت  اجلغرايف واملجتمعي مبختلف 

ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

ر�سالة  �سمن  ي��ات��ي  ذل��ك  ان  اىل  الف��ت��ا 

وفتح  اجلميع  على  باالنفتاح  اجلامعة 

البحثية  وم���راك���زه���ا  اجل��ام��ع��ة  اب����واب 

ا�ستعر�ست  ب���دوره���ا  ال��ب��اح��ث��ني.  ام����ام 

مديرة الثقافة عروبة ال�سمايلة برامج 

الثقافية يف  والهيئات  املديرية  وخطط 

والفكرية  الثقافية  امل��ج��االت  خمتلف 

اجلميع،  قبل  من  تنفذ  التي  واالدب��ي��ة 

مركز  ب��ن��اء  تطوير  م��راح��ل  اىل  الف��ت��ة 

احل�������س���ن وا����س���ت���ح���داث اق�������س���ام وم��ن��ه��ا 

ال������رواق ال��ث��ق��ايف ال����ذى ي�����س��م ج��ن��اح��ا 

ل��ل��وث��ائ��ق وامل��خ��ط��ط��وط��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 

وامل��ت��ح��ف وم��ع��ر���ض ال���ف���ن ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي 

وامل��ك��ت��ب��ة وق���اع���ات امل���ح���ا����س���رات. واك���د 

ت�����س��ط��ل��ع  ان  اه���م���ي���ة  ع���ل���ى  احل�������س���ور 

الثقايف  التنموي  بدورها  موؤتة  جامعة 

التوثيق  ب��ج��ان��ب  االه��ت��م��ام  م��ن خ���الل 

وترجمة الكتب التاريخية التى حتفظ 

امل������وروث ال��ث��ق��ايف وال���ت���اري���خ���ي الب����راز 

احل�����س��اري  ب�سكلها  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 

للمحافظة واالردن ب�سكل عام.

االنباط- عمان

 اأكد م�سدر م�سوؤول يف وزارة الداخلية، اأن بع�ض املواطنني 

يقومون باإن�ساء برك مائية داخل املزارع اخلا�سة ويوؤجرونها 

مقابل بدل مادي دون توفري اأي من متطلبات ال�سالمة العامة، 

امل���زارع وال���رك خلطر  ال���ذي يعر�ض م�ستاأجري ه��ذه  االأم���ر 

الغرق، وهو ما جرى بالفعل خالل الفرتة املا�سية.

اأن  الثالثاء،  ام�ض  االأردنية  االأنباء  لوكالة  امل�سدر  واأو�سح 

و�سالمتهم،  املواطنني  حياة  على  خطرا  ت�سكل  االأع��م��ال  ه��ذه 

وال بد من وقف ذلك حفاظا على اأرواح املواطنني، م�سيفا اأن 

يكفل  ومب��ا  النافذة  للت�سريعات  وفقا  ترخ�ض  العامة  امل�سابح 

توفري �سروط ال�سالمة العامة واملنقذين بعك�ض الواقع املوؤ�سف 

للرك املائية يف املزارع اخلا�سة.

قانون منع اجلرائم  اأحكام  �ستطبق  اأنه  امل�سدر على  و�سدد 

من خالل التوقيف االإداري لالأ�سخا�ض الذين يعر�سون حياة 

املواطنني للخطر بتاأجري مزارعهم اخلا�سة التي توجد فيها 

برك مائية للمواطنني، والتي قد تكون ال�سبب بحاالت الغرق 

والوفاة.

 الرفاعي يلتقي عددا من أبناء البادية الجنوبية

 الفوسفات تنظم ورشة لبحث معالجة وإعادة تدوير مخلفات الفوسفوجيبسوم

 بعد مطالبات بعقد »استثنائية للتوجيهي« ٠٠ التربية: لم يتم البحث في امر التكميلي

 رئيس مؤتة يستعرض خطط الجامعة لخدمة المجتمع المحلي

 الداخلية: برك مائية داخل المزارع الخاصة بدون متطلبات السالمة العامة

االنباط- عمان

 اأع��ل��ن��ت امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل�����س��ب��ك��ات البحث 

الربط  م�سروع  تنفيذ  يف  �سراكتها  عن  والتعليم 

امل�ساريع  اأه��م  يعد من  وال��ذي  الثاين،  االأفريقي 

ال�سنوات  خ��الل  بتنفيذها  املنظمة  ق��ام��ت  ال��ت��ي 

املا�سية بكلفة و�سلت اإىل 2٦ مليون يورو.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ���س��ح��ايف ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، ام�����ض 

ال��ث��الث��اء، م��ول االحت���اد االأوروب����ي م��ا ن�سبته 80 

باملئة من التكلفة، فيما تكفلت اجلهات امل�ستفيدة 

من امل�سروع بتغطية باقي التكاليف، حيث جرى 

تنفيذ امل�سروع بالتعاون مع ال�سبكات االإقليمية يف 

اأفريقيا.

وارتكزت اأهداف امل�سروع يف امل�ساهمة يف احلد 

الرقمية،  والفجوة  االأدمغة،  وهجرة  الفقر،  من 

املعلومات  تكنولوجيا  اإم��ك��ان��ات  ب��اإط��الق  وذل���ك 

اأج����ل التنمية امل�����س��ت��دام��ة يف  واالت�������س���االت، م��ن 

اأفريقيا، من خالل حت�سني عملية الربط التقني 

داخل القارة، وكذلك مع اخلارج لدعم التوا�سل 

مع جمتمع البحث والتعليم العاملي.

العربية  املنظمة  ق��ام��ت  ف��ق��د  ال��ب��ي��ان،  ووف���ق 

من  العديد  بتحقيق  والتعليم،  البحث  ل�سبكات 

�سبكات  بتو�سيل  امل�سروع،  االإجن���ازات �سمن هذا 

واجل��زائ��ر  امل��غ��رب  م��ن  ك��ل  يف  والتعليم،  البحث 

للبحث  ال��ع��رب��ي��ة  ال�سبكة  ع��ل��ى  وت��ون�����ض وم�����س��ر 

والتعليم، وكذلك على ال�سبكة االأوروبية للبحث 

والتعليم، ومن ثم اإىل باقي ال�سبكات يف العامل.

ك��م��ا ق��ام��ت امل��ن��ظ��م��ة ب��ب��ن��اء وت��رك��ي��ب امل��رك��ز 

حيث  ل��ن��دن،  يف  ال�سبكة  اإدارة  ل��ن��ظ��ام  ال��رئ��ي�����ض 

يحتوي هذا املركز على جميع التجهيزات الفنية 

االأوروب��ي��ة  ال�سبكة  م��ع  العربية  ال�سبكات  لربط 

و�سبط  التحكم  اأنظمة  اإىل  باالإ�سافة  وغريها، 

اأي�ساً بتجهيز  ومراقبة ال�سبكة. وقامت املنظمة 

ال�سحابية  اخل��دم��ة  م�سروع  م��ن  االأوىل  املرحلة 

خل��دم��ة ال��ب��اح��ث��ني واالأك���ادمي���ي���ني ال���ع���رب وق��د 

جرى البدء بتقدمي عدد من خدمات احلو�سبة 

ال�سحابية �سمن هذا امل�سروع.

ومن خالل التعاون مع �سركائها يف امل�سروع، 

ور���ض  م��ن  العديد  بعقد  العربية  املنظمة  قامت 

ال��ع��م��ل ل��ت��دري��ب ال��ع��ام��ل��ني يف ���س��ب��ك��ات البحث 

اإىل ور����ض ع��م��ل متخ�س�سة  اإ���س��اف��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م، 

�سبكات  ا�ستخدام  ح��ول  واالأك��ادمي��ي��ني  للباحثني 

ال��ب��ح��ث وال��ت��ع��ل��ي��م، اإ���س��اف��ة اإىل ع��ق��د امل��وؤمت��رات 

امل��ت��خ�����س�����س��ة ومب�����س��ارك��ة وا����س���ع���ة م���ن ال��ق��ط��اع 

االأك�����ادمي�����ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي و���س��ان��ع��ي ال����ق����رارات 

واملتخ�س�سني يف هذا املجال. وقد جرى الرتكيز 

يف  والتعليم  البحث  جمتمعات  م��ع  التوا�سل  يف 

جماالت البيئة واملناخ والتنوع البيولوجي وكذلك 

املوا�سيع البحثية التي تخ�ض املنطقة.

واأعرب رئي�ض املنظمة الدكتور طالل اأبو غزالة 

عن اعتزاز املنظمة باإجناز امل�سروع �سمن م�سروع 

الربط االأفريقي الثاين، والذي جرى من خالله 

تقدمي اأف�سل اخلدمات للباحثني واالأكادمييني 

يف املنطقة، مثمنا دعم االحتاد االأوروب��ي مل�ساريع 

تطوير البنية التحتية للبحث والتعليم، وكذلك 

ال�سبكة االأوروبية للبحث والتعليم وال�سركاء يف 

ال�سبكات االإقليمية للبحث والتعليم يف اأفريقيا.

 العربية للبحث والتعليم تنهي تنفيذ 
المرحلة الثانية من مشروع الربط األفريقي

االربعاء    28 / 7 /2021
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قيام وزير اخلارجية الأمريكية بلينكن باإجراء مباحثات مع وزراء خارجية عدة دول 

والتي  اجلديدة  الأمريكية  ال�سيا�سة  يعك�س  اإمنا  العربي،  اخلليج  دول  وبخا�سة  عربية 

الإدارة  تعول  واإذ  الأمريكية،  اخلارجية  حقيبة  بلينكن  ا�ستالم  بعد  معاملها  ات�سحت 

الأمريكية اجلديدة على �سيا�ستها اخلارجية يف التعاطي مع الق�سايا التي ت�سغل ال�ساحة 

اللهم  ترمب،  اإدارة  �سيا�سة  عن  ال�سيء  بع�س  رمبا  �ستختلف  والتي  العاملية،  ال�سيا�سية 

خطها يت�سم باملهادنة والرتوي يف ر�سم �سورة وا�سحة لأهداف اإدارة بايدن يف التعامل مع 

كافة امللفات املطروحة اأمامها، وحماولة اإيجاد حلوًل تختلف يف م�سمونها عن احللول 

التي انتهجتها اإدارة ترمب ملجرد ح�سابات بني احلزبني اجلمهوري والدميقراطي.

امللف النووي اليراين الأكرث اأهمية بالن�سبة للرئي�س بايدن، هو على قمة اأولويات 

يف  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  و�سيا�سة  يتوافق  حل  اإىل  بالو�سول  تعهد  وان  اإدارت���ه 

النتخابات الأخرية، لكنها لن تختلف كثرياً عن اخلط الذي �سارت علية �سيا�سة �سلفه 

اإمنا  الأوروب���ي  الحت��اد  وزراء خارجية  مع  بلينكن  اأج��راه��ا  التي  املباحثات  وم��ا  ترمب، 

ت�سب يف نف�س ال�سياق، مغزاه و�سع ت�سور جاد وواقعي للعالقات الأمريكية-الوروبية 

واعادة ترتيب اأوراقها خا�سًة بعد تدهورها اأيام الرئي�س دونالد ترمب، وتثبيت ال�سيا�سة 

الأمريكية املتعارف عليها منذ عقود يف منطقة اخلليج العربي.

اإن امللف النووي الإيراين ياأخذ حيزاً كبرياً من ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية واإدارة 

املنطقة  يف  حلفائها  وم�سالح  م�ساحلها  ي�سمن  مبا  امللف  هذا  اإنهاء  اإىل  ت�سعى  بايدن 

وبالدرجة الأوىل ب�سروط جديدة وهذا ما ترف�سه اإيران جملة وتف�سيال.

النتقادات الإيرانية ل�سيا�سة اإدارة بايدن ل تختلف كثرياً عن النتقادات التي وجهت 

ملفها  التعامل مع  ترمب يف  اإدارة  �سيا�سة  مع  كبريا  ت�سابه  تلم�س  لأنها  ترمب،  لإدارة 

واأوروب��ا  املتحدة  والوليات  الأول  النووي  التفاق  ل�سروط  العودة  تريد  اإي��ران  النووي، 

�سيبقى  لإي��ران  تريدان �سروطاً جديدة تتوافق وم�ساحلها، ومع جميء رئي�سا جديداً 

مو�سوع املفاعل النووي الإيراين قيد ال�سد واجلذب.

خولة كامل الكردي

بلينكن والسياسة 
الخارجية األمريكية

 الأربعاء    28  /  7  / 2021

االنباط- عمان

عبد  املحامي  النواب  رئي�س جمل�س  التقى 

النواب  بدار جمل�س  العودات يف مكتبه  املنعم 

ام�س الثالثاء كال على حدة، �سفريي �سلطنة 

ب��ن �سامل املعمري،  ب��ن م��ره��ون  ُع��م��ان ه��الل 

توماتوف،  ايداربيك  كازاخ�ستان  وجمهورية 

ل��ب��ح��ث ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ات ال��رمل��ان��ي��ة 

امل�سرتكة، وتطوير التعاون يف املجالت كافة.

وخ������الل ل���ق���اء ال�������س���ف���ري ال���ع���م���اين، ق���ال 

و�سلطنة  الأردن  ب��ني  العالقات  اإن  ال��ع��ودات 

ُع����م����ان ت���رت���ك���ز ع���ل���ى م��ن��ظ��وم��ة م����ن ال��ق��ي��م 

على  تاأ�س�ست  امل�سرتكة  واجل��وام��ع  وامل��ب��ادئ 

ي���دي زع��ي��م��ني ح��ك��ي��م��ني م���ن ح��ك��م��اء الأم���ة 

ال��ع��رب��ي��ة ج��الل��ة امل��ل��ك احل�����س��ني ب���ن ط��الل 

طيب  �سعيد  ب��ن  ق��اب��و���س  ال�سلطان  وج��الل��ة 

اهلل ثراهما، وبقيت يف عمق وتطور يف �سياق 

امل��ل��ك  ت����وىل ج���الل���ة  اأن  ا���س��رتات��ي��ج��ي م��ن��ذ 

وهي  ال��د���س��ت��وري��ة،  �سلطاته  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

م�����س��ت��م��رة ع��ل��ى ال��ن��ه��ج ذات����ه يف ع��ه��د ج��الل��ة 

ما  بكل  �سعيد  اآل  ط��ارق  ب��ن  هيثم  ال�سلطان 

ال�سقيق  و�سعبها  ُع��م��ان  ل�سالح  اإل��ي��ه  ي�سعى 

وم�����س��ت��ق��ب��ل ال��ع��الق��ات الأردن����ي����ة ال��ع��م��ان��ي��ة، 

وا���س��ت��ق��راره��ا. وع��ر  واأم��ن��ه��ا  الأم���ة  ونه�سة 

العودات عن تقديره لرئي�س جمل�س ال�سورى 

ال��ع��م��اين ال�����س��ي��خ خ��ال��د ب���ن ه���الل امل��ع��ويل، 

التي  للق�سايا  خدمة  م�ستمر  الت�ساور  حيث 

اإ�سهامات  اإىل  لفتاَ  ال�سقيقني،  بلدينا  تهم 

امل����ع����ويل يف الج���ت���م���اع���ات ال����ط����ارئ����ة ال��ت��ي 

ع��ق��دت اخ���ريا م��ن اأج���ل ال��وق��وف اإىل جانب 

ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال�����س��ق��ي��ق وم�����س��ان��دت��ه 

وعلى  عليه  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الع���ت���داءات  ���س��د 

وامل�سيحية. الإ�سالمية  مقد�ساته 

م���ن ج��ه��ت��ه اأك����د ال�����س��ف��ري ال��ع��م��اين متيز 

ع���الق���ات ال��ب��ل��دي��ن ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��را���س��خ��ة 

للبلدين  خدمة  ي��وم  بعد  يوماً  تتجذر  التي 

ال�سقيقني. وال�سعبني 

جاللة  بقيادة  البلدين  م��واق��ف  اإن  وق��ال 

امللك عبد اهلل الثاين واأخيه جاللة ال�سلطان 

نحو  دوم��اً  تذهب  �سعيد  اآل  ط��ارق  ب��ن  هيثم 

والإ���س��الم��ي��ة،  العربية  اأمتينا  م�سالح  دع��م 

الدائم  والت�ساور  التن�سيق  اإىل م�ستوى  لفتاً 

القيادتني. بني 

ال�������س���ف���ري  م�������ع  م����ن����ف���������س����ل  ل������ق������اء  ويف 

تعزيز  اأهمية  ال��ع��ودات  اأك��د  الكازاخ�ستاين، 

ال��ع��الق��ات ال��رمل��ان��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن و���س��ب��ل 

الرت����ق����اء ب���ه���ا، وت��دع��ي��م اأوج�����ه ال���ت���ع���اون يف 

جم�����الت الق��ت�����س��اد وال��ت��ع��ل��ي��م وال�����س��ي��اح��ة 

اآفاق ا�ستثمارية م�سرتكة. والبحث عن 

ب��ق��ي��ادة  الأردن  اأن  ع��ل��ى  ال���ع���ودات  و���س��دد 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ي��وؤم��ن دوم���اً 

الأزم��ات،  ملختلف  خمرجاً  واحل��وار  بال�سالم 

اململكة يف رعاية  م�ستعر�ساً يف حديثه جهود 

وا���س��ت�����س��اف��ة ال���الج���ئ���ني. م���ن ج��ه��ت��ه، اأك���د 

عالياً  ب��الده  تقدير  الكازاخ�ستاين  ال�سفري 

عبد  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ب��ق��ي��ادة  الأردين  ل���ل���دور 

واأم��ن  ا���س��ت��ق��رار  ن��ح��و  ال�سعي  ال��ث��اين يف  اهلل 

املنطقة، متطلعاً اإىل تعزيز اآفاق التعاون مع 

اململكة يف املجالت كافة ومبا يحقق م�سالح 

ال�سديقني. ال�سعبني 

 العودات يلتقي سفيري ُعمان وكازاخستان

 رئيس الوزراء يرعى إطالق الحملة الوطنية للنظافة العامة

االنباط- عمان

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

للنظافة  الوطنية  احلملة  اإط��الق  اخل�ساونة، 

نظمتها  التي  بيئتنا«،  نحمي  »بهمتنا  العامة 

وزارة البيئة يف منتزه غمدان بالعا�سمة عمان، 

ام�س الثالثاء، بالت�سارك والتعاون مع عدد من 

املوؤ�س�سات الر�سمية ومنظمات املجتمع املدين.

وتاأتي احلملة للتاأكيد على اأهمية املحافظة 

الرئي�سة  امل��دن  وم��راك��ز  ال��غ��اب��ات،  نظافة  على 

اململكة،  حمافظات  جميع  يف  العامة  وال��ط��رق 

ونبذ ظاهرة الإلقاء الع�سوائي للنفايات، ملا لها 

العامة واحلدائق  املرافق  �سلبية على  اآث��ار  من 

رئي�س  واأك��د  ال�سياحية.  والأم��اك��ن  واملتنزهات 

ال������وزراء، خ���الل ك��ل��م��ة ل��ه يف اإط����الق احلملة 

ال���ت���ي ج����رى ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات 

توؤكد  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  اأن  اململكة، 

�سرورة املحافظة على البيئة والنظافة، والتي 

اململكة،  يف  وع��ادات��ن��ا  تقاليدنا  م��ن  ج���زءاً  تعد 

م�سددا على �سرورة اأن تكون حمالت النظافة 

م�ستداماً  نهجا  البيئة  على  واملحافظة  العامة 

مكر�ساً يف �سلوكياتنا اليوميةواأ�سار اإىل اأهمية 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال�����رثوة احل��رج��ي��ة ل��الأج��ي��ال 

على  املحافظة  املتنزهات  رواد  مطالباً  املقبلة، 

ال��ب��ي��ئ��ة يف ج��م��ي��ع الأم���اك���ن ال��ت��ي ي��زورون��ه��ا، 

انطالقاً من احل�س الوطني لديهم.

اعتبارات  ن��راع��ي  »نحن  اخل�ساونة:  وق��ال 

ملنازلنا  امل��ج��اورة  والبيئة  بيوتنا  يف  النظافة 

احل�سارية  املظاهر  م��ن  وه��ي  عملنا،  واأم��اك��ن 

التي لطاملا نعتز بها يف الأردن«.

الظواهر  بع�س  اإىل  ال����وزراء  رئي�س  ول��ف��ت 

التي  العامة  واملتنزهات  الأم��اك��ن  يف  ال�سلبية 

على  املحافظة  الإه��م��ال يف  من  ق��دراً  تت�سمن 

الطبيعة  على  بظاللها  األ��ق��ت  وال��ت��ي  البيئة، 

اجلذابة التي يتميز بها الوطن.

و���س��دد اخل�����س��اون��ة يف ه��ذا ال�����س��دد على اأن 

عن�سراً  تعد  والنظافة  البيئة  على  املحافظة 

وجذب  الوطنية  ال�سياحة  ت�سجيع  يف  اأ�سا�سياً 

من�سوب  رف��ع  جانب  اإىل  اخل��ارج��ي��ة،  ال�سياحة 

التوعية للمواطنني حول الكثري من املمار�سات 

املحدودة، التي تف�سي يف كثري من الأحيان اإىل 

حوادث طبيعية مثل احلرائق، والتي تاأتي على 

امل�ساحات اخل�سراء والرثوة احلرجية.

الن�سميات  »اأح���ي���ي  ال������وزراء:  رئ��ي�����س  وق����ال 

باأن  واأت�سرف  احلملة  يف  امل�ساركني  والن�سامى 

اأكون معهم«، موؤكداً اأن هذه احلملة هي هدف 

مقدر  تطوعي  جلهد  عملية  وترجمة  توعوي 

ن�����س��ع��ى ب����اأن ت��رت���س��خ ك��ق��ي��م��ة م���ن ق��ي��م احل��ي��اة 

اليومية يف املمار�سة العملية للمواطنني.

تلقي  �سرورة  على  التاأكيد  اخل�ساونة  واأع��اد 

كورونا  لفريو�س  امل�سادة  للمطاعيم  املواطنني 

الكفيل حلمايتنا  ال�سبيل  امل�ستجد، م�سيفا »هي 

لأعلى حد ممكن ولدرء اأية احتمالت اأو فر�سيات 

قد تف�سي بنا اإىل العودة اإىل اإج��راءات تقييدية 

توثر على القت�ساد ومعي�سة املواطنني«.

ك��م��ا ���س��دد ع��ل��ى ����س���رورة م��وا���س��ل��ة ال��ت��زام 

ال��وب��اء،  م��ن  ال��الزم��ة  ال��وق��اي��ة  ب�سبل  اجلميع 

ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة ع����ل����ى ال���ت���ج���م���ع���ات واحل����رك����ة 

القت�سادية، واأو�ساع املواطنني.

ب���دوره،  البيئة نبيل م�����س��اروة،  وق���ال وزي���ر 

اأط��ل��ق��ت م�����س��روع اخل��ط��ة الوطنية  ال����وزارة  اإن 

حم��اوره��ا  اأح���د  تعد  وال��ت��ي  البيئية،  للتوعية 

و�ساملة  عامة  نظافة  حمالت  تنفيذ  الرئي�سة 

اليوم  �سهدناه  ما  مثل  كافة  الوطن  مل�ساحات 

من اإطالق احلملة الوطنية للنظافة العامة .

تعزيز  اإىل  تهدف  احل��م��الت  ه��ذه  اأن  واأك���د 

م�ستوى  ورفع  ال�سلوك  وتعديل  املواطنة،  روح 

ال��وع��ي ال��ب��ي��ئ��ي ل���دى ج��م��ي��ع ���س��رائ��ح اململكة، 

اأه��داف  اأح��د  يعد  البيئي  اأن اجلانب  خ�سو�ساً 

والفائدة  بالنفع  تعود  التي  امل�ستدامة  التنمية 

على اقت�سادنا الوطني.

ولفت م�ساروة اإىل ظاهرة الإلقاء الع�سوائي 

للنفايات التي ت�سكل خطراً على �سحة الإن�سان 

وتوؤثر �سلباً على الرثوة الطبيعية واحليوانية 

وزارة  ب��دء  اإىل  م�����س��رياً  ال�سياحية،  ووجهاتنا 

البيئة بتطبيق اأحد اأهم بنود القانون الإطاري 

حت��ري��ر  ي��ت�����س��م��ن  وال������ذي  ال���ن���ف���اي���ات،  لإدارة 

الع�سوائي  الإلقاء  للحد من ظاهرة  خمالفات 

ومن  العامة  واحلدائق  املتنزهات  يف  للنفايات 

نوافذ ال�سيارات وغريها.

و�سارك رئي�س الوزراء يف فعاليات احلملة مع 

واجلهات  املوؤ�س�سات  من  واملتطوعني  القائمني 

اأن  اأهمية  املعنية، وتبادل احلديث معهم حول 

تكون هذه احلملة منطلقاً نحو ممار�سة يومية 

اأبناء املجتمع والعاملني يف املوؤ�س�سات  من قبل 

الر�سمية واخلا�سة.

فعاليات  خالل  ال���وزراء،  رئي�س  ا�ستمع  كما 

امللكية  الإدارة  مدير  م��ن  اإي��ج��از  اإىل  احلملة، 

حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وال�����س��ي��اح��ة ال��ع��م��ي��د منهل 

احل����ج����رات، ح����ول ك��ي��ف��ي��ة ا����س���ت���خ���دام ط��ائ��رة 

»ال������درون« يف امل��ج��ال ال��ب��ي��ئ��ي، ب��ه��دف مراقبة 

ال��ت��ن��وع احل��ي��وي واحل���د م��ن الع���ت���داءات على 

املتنزهات واحلدائق العامة.

احلملة  اإط���الق  حملة  فعاليات  يف  و���س��ارك 

الوطنية للنظافة العامة، وزير الأ�سغال العامة 

ال�سياحة  ووزي����ر  ال��ك�����س��ب��ي،  يحيى  والإ���س��ك��ان 

والآث����ار ن��اي��ف ال��ف��اي��ز، ووزي���ر امل��ال��ي��ة الدكتور 

حممد الع�سع�س، ووزير البيئة نبيل م�ساروة، 

ووزير ال�سباب حممد �سالمة النابل�سي، واأمني 

العا�سمة  وحم��اف��ظ  ال�����س��وارب��ة،  يو�سف  عمان 

الدكتور �سعد �سهاب.

تجارة األردن تطرح قضايا القطاع أمام وزيرة الصناعة
االنباط- عمان

الردن  جت���ارة  غ��رف��ة  ادارة  جم��ل�����س  ط���رح   

وزيرة  امام  فيها،  التجارية  القطاعات  وممثلو 

مها  املهند�سة  والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

التي  والتحديات  الق�سايا  م��ن  العديد  علي، 

ت���واج���ه اع���م���ال ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري واخل��دم��ي 

جائحة  تبعات  ظل  يف  وبخا�سة  اململكة،  بعموم 

كورونا. فريو�س 

وا�����س����اروا خ���الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��د مبقر 

ال��غ��رف��ة، م�����س��اء الث��ن��ني، ب��ح�����س��ور م��دي��ر ع��ام 

دائرة �سريبة الدخل واملبيعات ح�سام ابو علي، 

ومدير  الق�ساة،  ج��الل  اجل��م��ارك  ع��ام  ومدير 

املهند�سة  واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة  ع��ام 

ع��ب��ري ال���زه���ري، اىل ق�����س��اي��ا ت��ت��ع��ل��ق ب��ب��ط��اق��ة 

امل�����س��ت��ورد وال��ط��رود ال��ري��دي��ة وال��رق��اب��ة على 

وال�سجالت  اجلهات  توحيد  و�سرورة  املن�ساآت 

ال���ت���ج���اري���ة ال���ق���دمي���ة وم���ن���ح ح����واف����ز لدام����ة 

ع��م��ل��ي��ات ال����س���ت���رياد يف ظ���ل ارت���ف���اع ال���س��ع��ار 

عامليا. ال�سحن  واأجور 

بالرديات  تتعلق  اخ��رى  ق�سايا  اىل  ولفتوا 

ال�����س��ري��ب��ي��ة واه���م���ي���ة ان ي���ك���ون ل��ك��ل م��ن�����س��اآة 

الر�سوم  وتق�سيط  خا�س،  وطني  رق��م  جتارية 

اجلمركية واعفاء قطاع اللب�سة والحذية من 

البيانات  ملف  وان��ه��اء  واجل��م��ارك،  ال�سرائب 

اجل��م��رك��ي��ة امل��ف��ت��وح��ة وال��ت��و���س��ع ب���الج���راءات 

وم�ساواة  اللكرتونية،  احلكومية  واخل��دم��ات 

امل���ط���اع���م غ���ري امل�����س��ن��ف��ة ���س��ي��اح��ي��ا ب��امل��ط��اع��م 

املبيعات  �سريبة  ن�سبة  بخ�سو�س  ال�سياحية 

تدفعها. التي 

التفتي�س  عمليات  تطوير  ���س��رورة  واك���دوا 

املن�ساآت الغذائية ومعاجلة ق�سية  احل�سي على 

قرار  والغاء  املحلية،  بال�سوق  ال�سمنت  ا�سعار 

الملنيوم،  ب��روف��ي��الت  ا���س��ت��رياد  كميات  حت��دي��د 

ال����ذرة ورف���ع ن�سبة  ال��ن��ظ��ر مب��وا���س��ف��ة  واع����ادة 

املخابز  توزيع  بعملية  النظر  واعادة  »الك�سر«، 

بعموم اململكة وتاأجيل دفع الر�سوم اجلمركية.

وال�سعوبات  التحديات  مبعاجلة  وطالبوا 

�ساحة  وال��ت��ج��ار يف  امل�����س��ت��وردي��ن  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

امل��رتت��ب��ة  امل��ال��ي��ة  الل���ت���زام���ات  وت�����س��دي��د   ،)4(

ع���ل���ى احل���ك���وم���ة ل���ل���ق���ط���اع اخل����ا�����س، وزي������ارة 

القطاع  ول��ق��اء  باملحافظات  التجارية  ال��غ��رف 

ال��ت��ج��اري ف��ي��ه��ا، واع����ادة ال��ن��ظ��ر ب��الت��ف��اق��ي��ات 

القت�ساد  م�سلحة  ت��خ��دم  ل  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة 

بديلة  ت��ك��ون  �سعبية  ا���س��واق  واي��ج��اد  ال��وط��ن��ي، 

امل�سبق  التخلي�س  بعملية  وال�سراع  للب�سطات، 

بالقطاع  لالهتمام  بال�سافة  الب�سائع  على 

ال���ت���ج���اري ن���ظ���را ل�����دوره ال��ك��ب��ري ب��الق��ت�����س��اد 

الوطني.

حر�س  ع��ل��ي،  املهند�سة  اأك���دت  جانبها  م��ن 

احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ق��ط��اع��ات 

معها  م�ستمرة  بت�ساركية  العمل  و  القت�سادية 

الوطني  القت�ساد  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  ومب��ا 

ب�سكل عام .

واأع���رب���ت وزي�����رة ال�����س��ن��اع��ة ع���ن ت��ق��دي��ره��ا 

ل����ل����دور ال������ذي ي���ق���وم ب����ه ال���ق���ط���اع ال���ت���ج���اري 

مبختلف  الوطني  القت�ساد  خلدمة  واخلدمي 

مع  الدورية  اللقاءات  اأهمية  موؤكدة  املجالت، 

والق�سايا  الأم��ور  ملتابعة  الأردن  جت��ارة  غرفة 

التي تهم القطاع ومعاجلة امل�سكالت وبخا�سة 

امل�سموح  الأطر  �سمن  تواجهه  التي  الجرائية 

فيها.

واك����دت امل��ه��ن��د���س��ة ع��ل��ي اأن����ه ���س��ي��ت��م درا���س��ة 

وب���ح���ث امل���ط���ال���ب وامل����ق����رتح����ات ال���ت���ي ق��دم��ت 

كافة  ال��ت��ج��اري يف  ال��ق��ط��اع  م��ن خ��الل ممثلي 

امل���ح���اف���ظ���ات، وم��وا���س��ل��ة ال���ت���ح���اور م���ع غ��رف 

ال��ت��ج��ارة ان��ط��الق��ا م��ن ال�����س��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع 

اخلا�س التي حتر�س الوزارة على تعزيزها.

اخلا�سة  الت�سليم  اأذون���ات  اأن  اىل  واأ���س��ارت 

ب��ال��ب�����س��ائ��ع امل����وردة وامل��ق��رتح��ات امل��ق��دم��ة من 

واملتابعة  الدرا�سة  قيد  التجاري  القطاع  قبل 

عن  ممثلني  ت�سم  متخ�س�سة  جلنة  قبل  م��ن 

التجارة والتموين والنقل،  ال�سناعة و  وزارتي 

ال�سحن،  وك��الء  ونقابة  الردن  جت��ارة  وغ��رف��ة 

ببطاقة  اخلا�سة  املقرتحات  درا�سة  �سيتم  كما 

الق�سايا. امل�ستورد وغريها من 

واأك�����دت ����س���رورة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار 

الإج��راءات  �سوء  يف  يف  �سيما  الأ�سا�سية  ال�سلع 

ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة م���وؤخ���را، ل��ل��ح��د من 

ارت���ف���اع���ات اأج�����ور ال�����س��ح��ن ع��امل��ي��ا وم����ن ذل��ك 

حتديد �سقوف لأجور ال�سحن لغايات احت�ساب 

العمل  متديد  اىل  م�سرية  اجلمركية،  الر�سوم 

ال��ذرة  مب��ادة  اخلا�سة  املوا�سفة  تعديل  بقرار 

ل��ن��ه��اي��ة ال���ع���ام احل�����ايل ل��ت��م��ك��ني ال���ت���ج���ار م��ن 

. ال�سترياد من منا�سئ خمتلفة 

ب��ه  ت����ق����وم  ال��������ذي  ال���������دور  وت����ط����رق����ت اىل 

ال�سغرية  امل�ساريع  لتطوير  الأردنية  املوؤ�س�سة 

املقدمة  الدعم  وبرامج   « جديكو   « واملتو�سطة 

ل��ل��م�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية امل��ت��و���س��ط��ة ول��ق��ط��اع��ي 

برامج  من  تقدمه  وم��ا  وال�سناعة،  اخل��دم��ات 

م���وج���ه���ة ن���ح���و ال���رق���م���ن���ة وحت���ف���ي���ز ال�������س���راء 

اللكرتوين.

و������س�����ددت ع���ل���ى ������س�����رورة الل�����ت�����زام ال���ت���ام 

من  ال��وق��ائ��ي��ة  وال�سحة  ال�سالمة  مبتطلبات 

قبل املن�ساآت التجارية ومراعاة عدم الكتظاظ 

داخ���ل���ه���ا وت��ق��ي��د م��رت��ادي��ه��ا وال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا 

ب��ال��دور  م�سيدة  وال��ت��ب��اع��د،  ال��ك��م��ام��ة  ب��ارت��داء 

بخ�سو�س  الردن  جت���ارة  غ��رف��ة  لعبته  ال���ذي 

بالقطاع. للعاملني  املطاعيم  اعطاء 

م����ن ج���ان���ب���ه، ا�����س����ار رئ���ي�������س غ���رف���ة جت����ارة 

ال��ت��ي  اجل���ه���ود  اىل  ال��ك��ب��اري��ت��ي،  ن��ائ��ل  الردن 

مع  والتجارة  ال�سناعة  ووزارة  الغرفة  تبذلها 

منح  اجراءات  تخفيف  لغايات  البنوك  جمعية 

الب�سائع  ع��ل��ى  ال��ك��ف��ال��ة  ك��اق��ت�����س��ار  ال��ق��رو���س، 

بهدف  ال��ب��ن��ك،  رق��اب��ة  حت��ت  ت��ك��ون  ان  �سريطة 

التجاري  القطاع  على  املالية  العباء  تخفيف 

ومب���ا ي�����س��ه��م يف ت��وف��ري خم����زون ا���س��رتات��ي��ج��ي 

املحلية. بال�سوق  ال�سلع  من  للعديد 

و�سدد الكباريتي خالل اللقاء الذي ح�سره 

الم�����ني ال���ع���ام ل�������وزارة ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

العمري،  ح�سن  املهند�س  بالوكالة  والتموين 

ع���ل���ى �����س����رورة اي����ج����اد ح����ل ج������ذري ل��ق�����س��ي��ة 

ب��ه��دف ح��م��اي��ة التاجر  امل�����س��ت��ورد  ب��ط��اق��ة  م��ن��ح 

امللتزم. وامل�ستورد 

ي���ع���م���ل اجل���م���ي���ع خ���الل  ان  اأه���م���ي���ة  واك������د 

لتجاوز  الواحد  الفريق  بروح  احلالية  املرحلة 

ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي 

م�سريا  ك��وورن��ا،  ف��ريو���س  جائحة  تبعات  ج��راء 

ا���س��ع��ار  ال���ذي ط���ال  ادراك ان الرت���ف���اع  اأه��م��ي��ة 

ب��ع��وام��ل خارجية  ال�����س��ل��ع م��رت��ب��ط  ال��ك��ث��ري م��ن 

منها اأجور ال�سحن وا�سعار املواد يف بالد املن�ساآ.

وا�سار اىل ان البطالة تعتر ق�سية وطنية، 

ملعاجلتها  اجل��ه��ود  م��ن  امل��زي��د  ب��ذل  يتطلب  م��ا 

م���ن خ����الل زي�����ادة ف���ر����س ال��ت�����س��غ��ي��ل وت��ول��ي��د 

الأعمال  بيئة  وجتويد  وحت�سني  العمل،  فر�س 

اعماله  تو�سيع  م��ن  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  لتمكني 

النمو  معدلت  على  ينعك�س  مبا  وا�ستثماراته 

القت�سادي.

بعموم  واخلدمي  التجاري  القطاع  ان  واكد 

وال�سحة،  ال�سالمة  ب��اج��راءات  ملتزم  اململكة 

ول ي��ج��وز حت��م��ي��ل��ه م�����س��وؤول��ي��ة ع���دم الل��ت��زام 

لدى  وا�سح  ب�سكل  يظهر  ب��داأ  ال��ذي  بال�سارع، 

للدور  لف��ت��ا  الخ���رية،  ال��ف��رتة  خ��الل  البع�س 

ال���ذي ل��ع��ب��ت��ه غ���رف ال��ت��ج��ارة ب��خ�����س��و���س حث 

وت�سجيعهم  من�ساآتهم  يف  والعاملني  منت�سبيها 

الر�سمية  اجل��ه��ود  ودع���م  امل��ط��ع��وم  ت��ل��ق��ي  ع��ل��ى 

الوباء. ملكافحة 

و���س��دد ال��ك��ب��اري��ت��ي ع��ل��ى ����س���رورة ان ي��ك��ون 

ملعرفة  وا�سحة  اقت�سادية  ا�سرتاتيجية  هناك 

ع��ل��ى  الردن  ق�����درة  م����وؤك����دا  ن�����س��ري،  اي����ن  اىل 

جاللة  زي���ارة  ان  وبخا�سة  ال�سعوبات  جت��اوز 

امل�سار  ح��ددت  لوا�سنطن  الثاين  عبداهلل  امللك 

فيه  البالد  مت�سي  ان  يجب  الذي  القت�سادي 

املقبلة. املرحلة  خالل 

عين على القدس يرصد 
زحف الفلسطينيين الى األقصى 

ردًا على اقتحامه

 تنفيذ مشاريع مياه في معان

االنباط- عمان

 ر���س��د ب��رن��ام��ج ع��ني ع��ل��ى ال��ق��د���س ال��ذي 

بثه التلفزيون الأردين الإثنني، زحف ح�سود 

غفرية من الفل�سطينيني لأداء �سالة العيد، 

للم�سجد  اليهود  املتطرفني  اقتحام  على  رداً 

برفقة �سرطة الحتالل.

ال�سبوعي  تقريره  يف  الرنامج  وعر�س 

امل�سور يف القد�س، م�ساهد لقتحام عدد كبري 

بال�سالح«  »املدججة  الإ�سرائيلة  القوات  من 

واطالقهم  امل��ب��ارك،  الأق�سى  امل�سجد  رح��اب 

ال��ع��ي��ارات امل��ط��اط��ي��ة وق��ن��اب��ل ال�����س��وت جت��اه 

ب�سكل  عليهم  الع��ت��داء  اإىل  ا�سافة  امل�سلني، 

وح�سي دون احرتام حلرمة املكان.

امل��ق��د���س��ي��ة دلل جن���ي���ب، ق��ال��ت  احل���اج���ة 

ان ه���ذا الع���ت���داء ك���ان الأ���س��ر���س، لأن ق��وات 

الح�����ت�����الل مل ت���ك���ت���ف ب����ال���������س����راخ ع��ل��ي��ه��م 

و�سربهم،  بدفعهم  ق��ام��ت  وامن���ا  ل��ط��رده��م، 

فيها  يتم  التي  الأوىل  امل��رة  انها  اإىل  م�سرية 

ال�سكل  وهذا  ال�سرا�سة  بهذه  الأق�سى  تفريغ 

الوح�سي.

واأو�سح التقرير اأن هذا القتحام من قبل 

ومدرو�ساً«،  »ممنهجاً  كان  الحتالل،  �سرطة 

ب���ه���دف اإف��������راغ امل�����س��ج��د الأق�������س���ى ل��ت��ام��ني 

دخ����ول امل��ت��ط��رف��ني ال��ي��ه��ود ال���ذي���ن ح�����س��دوا 

ذك��رى  يف  القبلتني  اوىل  لقتحام  ال��دع��وات 

امل���زع���وم، حيث  ال��ه��ي��ك��ل«  »خ����راب  ي�سمى  م��ا 

اغلقت ال�سرطة امل�سلى القبلي على امل�سلني 

بال�سال�سل احلديدية وح�سرتهم داخله حتى 

الظهرية.

الإحتالل  �سرطة  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 

�ساحات  يف  امل��ت��واج��دي��ن  جميع  ع��ل��ى  اع��ت��دت 

امل�سجد، واعتقلت الن�ساء وال�سبان، بالتزامن 

وتدني�س  باقتحام  للمتطرفني  �سماحها  مع 

امل�����س��ج��د الأق�����س��ى امل���ب���ارك واإق���ام���ة ���س��ل��وات 

تلمودية علنية فيه.

ك��م��ا ع���ر����س ال��ت��ق��ري��ر م�����س��اه��د جل��م��وع 

���س��الة  لأداء  ه���ب���وا  ال���ذي���ن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

العيد يف امل�سجد مهللني ومكرين، ومثبتني 

الأق�سى  امل�سجد  باأن  الإ�سرائيلي  لالحتالل 

»خ���ط اأح���م���ر«، ح��ي��ث و���س��ل ع���دد ال��واف��دي��ن 

فل�سطيني  ال��ف  مئة  م��ن  اأك���رث  امل�سجد  اإىل 

والتفى  فل�سطني..  اأرج��اء  ج��اوؤوا من جميع 

ال��رن��ام��ج ال����ذي ي��ق��دم��ه الإع���الم���ي ج��ري��ر 

مع  القد�س،  م��ن  فيديو  ات�سال  ع��ر  م��رق��ة، 

الكاتب الفل�سطيني ف�سل طهبوب، الذي قال 

باأن ال�سراع يف املدينة املقد�سة، ديني عقائدي 

ي��ت��م��ث��ل ب��ال��ع��ق��ل��ي��ة ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة 

التوراتية، التي تعتر ان هذا مكان »الهيكل 

ال�سيطرة  اإع���ادت���ه م��ن خ���الل  ب��د م��ن  »، ول 

ع��ل��ى امل�����س��ج��د الف�����س��ى وه���دم���ه ف��ي��م��ا بعد 

وبناء الهيكل مكانه. واأ�ساف ان هذا املفهوم 

الذين منوا  املتطرفني  اليهود  يتبناه معظم 

ا�ستمر  وكرت قوتهم يف عهد نتنياهو الذي 

ل��ع�����س��ر ���س��ن��وات، ا���س��اف��ة اإىل دع���م ال��رئ��ي�����س 

واع��رتاف��ه  دون��ال��د ترمب  ال�سابق  الأم��ري��ك��ي 

اإىل  دفعهم  ما  لإ�سرائيل،  عا�سمة  بالقد�س 

متجاهلني  القد�س،  على  ال�سيطرة  حماولة 

القد�س  ب��اأن  تقول  التي  الدولية  التفاقيات 

يتم  اأن  اإىل  ه��ي  كما  القد�س  تبقى  اأن  يجب 

الإ���س��الم��ي��ة  امل��ق��د���س��ات  وان  عليها،  الإت���ف���اق 

وامل�سيحية حتت الو�ساية الأردنية.

يعترون  ال��ي��ه��ود  املتطرفني  ان  واأو���س��ح 

جميع �ساحات امل�سجد الأق�سى �سمن منطفة 

املدرجات  بع�س  اإىل  ا�سافة  املزعوم،  الهيكل 

مركز  ال�سخرة  يعترون  ولكنهم  والبنية، 

مرة  اأول  ���س��ارون  زي���ارة  اىل  م�سريا  الهيكل، 

�ساحات احلرم، ورغبته تخ�سي�س مكان  اىل 

لليهود فيه، على اعتبار اأن باب الرحمة م�سار 

لليهود اإىل اجلنة »بح�سب معتقداتهم«.

ولفت طهبوب اإىل انه خالل الع�سر �سنوات 

الأخ������رية، ا���س��ت��ط��اع امل��ت��دي��ن��ون وامل��ت��ط��رف��ون 

دخ��ول  نتنياهو،  م��ن  وب��دع��م  وامل�����س��ت��وط��ن��ون 

زي��ادة مقاعدهم يف  احلرم وال�ستيطان، ومت 

الدينية،  مدار�سهم  على  واحلفاظ  الكني�ست 

ل��ي��ت�����س��ك��ل ت���وج���ه مي��ي��ن��ي دي���ن���ي ت����ورات����ي يف 

معظم  اأن  يف  وا�سحاً  ذل��ك  ويبدو  اإ�سرائيل، 

الأحزاب يف اإ�سرائيل ميينية متطرفة.

االنباط- معان

معان  حم��اف��ظ��ة  م��ي��اه  اإدارة  م��دي��ر  ق���ال 

اإن����ه مت تنفيذ  ال��ع�����س��ويف،  امل��ه��ن��د���س حم��م��د 

عدد من امل�ساريع املائية داخل ق�سبة معان، 

ب��ه��دف حت�����س��ني ال���ت���زوي���د امل���ائ���ي ل��الأح��ي��اء 

واملناطق.

النتهاء  مت  اأن��ه  الثالثاء،  ام�س  واأ���س��اف 

معان  �سطح  منطقة  يف  مياه  بئر  حفر  م��ن 

انتاجية  بطاقة  ت�سغيله  ومت  ي��وم��ني،  قبل 

املائي  ال��ت��زوي��د  لتح�سني  وذل���ك  متو�سطة، 

ملنطقة ال�سطح، م�سريا اىل اأن تكلفة العطاء 

بلغت 60 األف دينار.

اإن�ساء  اأنه مت النتهاء من اأعمال  واأو�سح 

منطقة  يف  امل��ي��اه  ل��ت��خ��زي��ن  ا�سمنتي  خ����زان 

لتح�سني  م��ك��ع��ب،  م��رت   300 ب�سعة  ال�سطح 

التزويد املائي للمنطقة.

وقال اإن العمل جار لتنفيذ عطاء متديد 

خ���ط م��ي��اه ق��ط��ر 6 اإن�������س وب���ط���ول 3.5 ك��م، 

ال��ت��زوي��د  وت��ع��زي��ز  ال�سطح  منطقة  ل��ت��زوي��د 

املائي، لفتا اأن كلفة العطاء بلغت 100 األف 

دينار.

ك��م��ا ي��ج��ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى تنفيذ 

بكلفة   5 اوهيدة  بئر  وت�سغيل  جتهيز  عطاء 

تزويد  يف  �سي�سهم  وال���ذي  دي��ن��ار،  األ���ف   100

معان باملياه، وبطاقة اإنتاجية تبلغ 60 مرتا 

التزويد  يف  �سي�سهم  م��ا  ال�����س��اع��ة،  يف  مكعبا 

اأن ن�سبة  املائي املوجه لأحياء املدينة، مبينا 

باملائة   60 اإىل  و�سلت  امل�����س��روع  يف  الإجن����از 

و���س��ي��ن��ت��ه��ي ال��ع��م��ل ب���ه خ����الل الأ���س��ب��وع��ني 

مت  اأن��ه  الع�سويف،  املهند�س  واأو�سح  املقبلني. 

الطاحونة  بئر  العمل بعطاء حفر  ا�ستكمال 

17، وبكلفة 70 األف دينار، اإذ �سي�سهم امل�سروع 

بتح�سني التزويد املائي للمدينة، كما �سيتم 

طرح عطاء جتهيز وت�سغيل البئر وربطه مع 

خزان الطاحونة خالل الأ�سبوع احلايل.

اأن���ه مت الن��ت��ه��اء م��ن تنفيذ عطاء  وب��ني 

 20 بكلفة  تركيب حماب�س مياه داخل معان 

عملية  على  اإيجابا  �سينعك�س  ما  دينار،  األف 

امل�سرتكني بعدالة وكفاءة،  املياه على  توزيع 

واأ�سار اإىل اأن ن�سبة الإجناز مب�سروع حت�سني 

 70 بلغت  ال��ط��ارئ��ة،  الداخلية  امل��ي��اه  �سبكات 

األف   66 العطاء  كلفة  بلغت  حني  يف  باملائة، 

دينار.
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 انشطة عالجية واخرى تعزيزية للدعم النفس االجتماعي  

التربية: نتوقع اقباال كبيرا على برنامج الفاقد التعليمي

االمير مرعد يرعى اطالق اإلستراتيجية الوطنية للتأهيل 2020 -2024

 وزير الداخلية يبحث مع نظيره السوري إعادة التشغيل الكامل لمركز حدود جابر

 التشريع والرأي يختتم تدريبات مشتركة حول الصياغة القانونية

الأنباط - هدى دياربكريل 

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ب���إ���س��م  الإع��ام��ي  ال��ن���ط��ق  ق���ل 

الدكتور احمد امل�س�عفة ان برن�مج الف�قد التعليمي �سيبداأ 

ل  ال��ذي��ن  ال��ط��ل��ب��ة  وان   ١٢  /  ١٢ ل  و�سي�ستمر   ٨  /  ١٥ ب 

الر�سمي  دوامهم  �سيبداأ  الربن�مج  يف  اللتح�ق  يف  يرغبون 

١ / ٩ وج�هي� يف املدرا�س، مو�سح� انه �سيتم خال هذه  يف 

تعزيزية  ان�سطة  يوجد  كم�  املدر�سية؛  الكتب  ا�ستام  املدة 

�ستقوم  اي  ع��اج��ي��ة؛  واأخ���رى  الج��ت��م���ع��ي  النف�س  للدعم 

الطلبة  ان�����س��ط��ة؛ لن  بعمل  ال���س��ب��وع  ه��ذا  امل��در���س��ة خ��ال 

الأمر  الدرا�سة منذ ع�م ون�سف؛ لذا يحت�ج  منقطعني عن 

يكون  م��ن  اأن  اإىل  م�سريا  اجتم�عي  نف�س  دع��م  لن�س�ط�ت 

 ١٢ حتى  ب�لربن�مج  �سي�ستمر  التعليمي  الف�قد  يف  م�سرك 

املن�هج اجلديدة،  البدء يف  يتم  الت�ريخ لن  ٩؛ واىل ذلك   /

كم� هو معت�د عليه يف بداية كل ع�م درا�سي ان يكون هن�لك 

“النب�ط”  امل�س�عفة ل  خطط ل�ستقب�ل الطاب٠٠  وق�ل 

اخلطة  ه��ذه  و�سع  مت  ك��ورون���  ج�ئحة  ب�سبب  الع�م  ه��ذا  يف 

التعزيزية للدعم النف�سي لدى الطلبة .

ال�سف  من  ال�سفوف  �سي�سمل  التعليمي  الف�قد  ان  وبني 

اأخ��ذ  خاله  و�سيتم  امل��دار���س  يف  ع�سر  احل����دي  حتى  الأول 

ال٤ م����واد الأ���س������س��ي��ة وه���ي ال��ع��ل��وم وال��ري������س��ي���ت وال��ل��غ��ة 

طريق  ع��ن  الف�قد  لتعوي�س  الجنليزية  واللغة  العربية 

ق�م  ال��ذي  الرئي�سية  والنت�ج�ت  املف�هيم  برن�مج  تطبيق 

امل��ن���ه��ج؛ كم� مت و�سع  اخل���رباء يف  م��ن  ب���إع��داده جمموعة 

امليدان  على  ر�سمي  بكت�ب  ُعممت  الربن�مج  لتنفيذ  خطة 

اأي�س�.  للمدار�س احلكومية واخل��سة 

من  كبري  ع��دد  اإق��ب���ل  تتوقع  ال���وزارة  ان  امل�س�عفة  وت�بع 

وزارة  وك�نت        ٠ التعليمي  الف�قد  برن�مج  على  الطلبة 

كم�  الطلبة؛  لت�سجيل  رابط�  اأطلقت  قد  والتعليم  الربية 

تقوم  مدار�سه�  خ��ال  من  والتعليم  الربية  مديري�ت  اأن 

ال��راغ��ب��ني  الطلبة  حت�سر  بحيث  ط��اب��ه���  م��ع  ب���ل��ت��وا���س��ل 

التعليمي.  الف�قد  للخ�سوع لربن�مج 

وا�����س�����ف ن���ح���ن ك��������وزارة ن��ن�����س��ح ال��ط��ل��ب��ة ب���ل��ت�����س��ج��ي��ل 

ب�لربن�مج مل� له من اأهمية كبرية يف ج�سر الهوة بني م� قد 

ف�ت الط�لب من تعلم وم� بني م� هو م�أمول منه ان يتعلمه 

، كم� اأن الربن�مج مهم جدا لتهيئة الطلبة للع�م الدرا�سي 

الق�دم لن يف هذه املواد الأ�س��سية املعرفة اجلديدة ل ميكن 

املعرفة  م��ن  متمكن  يكون  عندم�  اإل  الط�لب  يتعلمه�  اأن 

ب�لت�سجيل ب�لربن�مج.  الطلبة  ال�س�بقة؛ لذا نن�سح 

الف�قد  برن�مج  دوام  يف  الطلبة  ال��زام  يتم  ل��ن  ان��ه  واك��د 

فم�  ع���م  ال١٢  عمر  يف  ه��م  مل��ن  اللق�ح  اخ��ذ  على  التعليمي 

فوق.

النباط- عمان

 رعى �سمو الأمري مرعد بن رعد رئي�س 

ذوي  الأ���س��خ������س  الأع��ل��ى حل��ق��وق  املجل�س 

ال�سراتيجية  ال��ث��اث���ء،  ام�����س  الإع����ق���ة، 

 2024  -  2020  ( ل��ل��ت���أه��ي��ل  ال��وط��ن��ي��ة 

ب���ل��ت��ع���ون  ال�����س��ح��ة  وزارة  اع��دت��ه���  ال��ت��ي   )

م���ع م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع���مل��ي��ة وم��ن��ظ��م��ة 

والإدم�ج«. “الإن�س�نية 
واأك����د ���س��م��وه اأه��م��ي��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة مل� 

مت��ث��ل��ه م��ن خ��ط��وة ���س��روري��ة ن��ح��و ت���أط��ري 

وح��وك��م��ة خ���دم����ت ال��ت���أه��ي��ل واإخ�����س���ِع��ه��� 

مل��ع���ي��رِي اجل�����ودة وق��ي������س م���� ���س��ي�����س��ه��م يف 

وحتديثه�  تطويره�  وا�ستمرار  ا�ستداَمته� 

للم�ستفيدين  الفعلية  الحتي�ج�ت  ملواكبة 

عملية  يف  �سرك�ء  يكونوا  اأن  يجب  ال��ذي��ن 

تقييم اخلدم�ِت وحت�سينه�.

و�����س����دد ����س���م���وه ع���ل���ى ������س�����رورة ت��وف��ري 

خ��دم���ت ت���أه��ي��ل م��ي�����س��ورة ال��و���س��ول تلبي 

متطلب�ت اجلميع، وذلك لأهميته كو�سيلة 

املجتمع  يف  والن���دم����ج  امل�����س���رك��ة  لتحقيق 

الإع�����ق����ة،  ذوي  ل���اأ����س���خ��������س  خ�����س��و���س���ً 

من  متكنهم  ال��ت��ي  ال��رك���ئ��ز  اإح���دى  لكونه 

ون�س�ط�ت  وح��ري���ت��ه��م  حقوقهم  مم���ر���س��ة 

وخ�سو�سية،  ب��ستقال  اليومية  حي�تهم 

اجل�سدية  ل��ل��ق��درات  الأق�����س��ى  ب�ل�ستثم�ر 

واحل�����س��ي��ة وال���س��ت��خ��دام الأم��ث��ل ل����اأدوات 

للتكنولوجي�  الأكمل  والتوظيف  امل�س�عدة 

واتف�قية  وق���ن��ون  يتم��سى  مب���  امل�����س���ن��دة، 

حقوق الأ�سخ��س ذوي الإع�قة، و�سول اإىل 

ت�ستمل  التي  اخلدم�ت  من  متك�مل  نظ�م 

ع��ل��ى ب���رام���ج ال��ك�����س��ف وال���ت����أه���ي���ل واآل���ي����ت 

ت�س�عد يف  التي  الف�علة  الوا�سحة  الإح�لة 

منع تف�قم الإع�قة ورمب� تعدده�.

الدكتور  ال�سحة  وزي���ر  اك��د  جهته  م��ن 

اأّن ال������وزارة ت��ق��وم ب��دور  ف��را���س ال���ه���واري 

ري�������دي يف ت���ق���دمي خ���دم����ت ال���ت����أه���ي���ل، يف 

م��ع��ظ��م م�����س��ت�����س��ف��ي���ت��ه��� م���ن خ����ال ف��ري��ق 

م��ت��ك���م��ل امل���ه����م. واأع���ل���ن م��واف��ق��ة ال����وزارة 

ودع��م��ه��� لإن�������س����ء م��رك��ز وط��ن��ي ل��ل��ت���أه��ي��ل 

ليكون مظلة ومرجعية يف تقدمي وتطوير 

الت�أهيل.

ورغم  ا�ستط�عت  ال��وزارة  اأن  اىل  واأ�س�ر 

يف  املتمثلة  ال�سعبة  ال�ستثن�ئية  الظروف 

على  حت�فظ  اأن  وتبع�ته�،  كورون�  ج�ئحة 

ال�سحية  اخل��دم���ت  ون��وع��ي��ة  ا���س��ت��م��راري��ة 

املقدمة لكل من يعي�س على اأر�س اململكة. 

الروؤى  لتحقيق  الدائم  الوزارة  �سعي  واأكد 

�سيم�  ل  ال�����س��ح��ة،  ح���ول  ال�س�مية  امللكية 

يعترب  والتي  ال�س�ملة،  ال�سحية  التغطية 

اأ�س��سية فيه�، وب�لت�س�ركية  ال�ت�أهيل ركيزة 

مع اجله�ت ذات العاقة.

واأ�������س�������رت م�������س���وؤول���ة ������س�����وؤون ال��ع��ن��ف 

الإقليمي  املكتب  يف  والإع���ق��ة  والإ���س���ب���ت 

ملنظمة ال�سحة الع�ملية يف ال�سرق الأو�سط، 

املنظمة  دع���م  ���س��ق��ر، اىل  ه���ل��ة  ال��دك��ت��ورة 

ل����������اأردن يف ج����ه����وده ل��ت��ح��ق��ي��ق م����ب�����درة 

والتي  للعمل”  دع���وة  “ت�أهيل2030-، 
والت�أكيد  الت�أهيل  لدعم  املنظمة  اأطلقته� 

حت�سني  يف  الخت�س��س  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  على 

منط احلي�ة للجميع.

وبينت اأن الأردن ك�ن من اأوائل الدول يف 

ال�سحة  منظمة  اأدوات  تبنت  التي  املنطقة 

الع�ملية لتطوير ا�سراتيجي�ت الدول فيم� 

ه��ذه  اإجن�����ز  اأن  واأك����دت  ب���ل��ت���أه��ي��ل،  يتعلق 

يعد مث�ل منوذجي� يف  اململكة  التجربة يف 

هذا الإط�ر.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأ����س����ر م��دي��ر ال��ع��م��ل��ي���ت يف 

الأردن،  بعثة  والإدم���ج-  الإن�س�نية  منظمة 

ت��ق��وم  امل��ن��ظ��م��ة  اأن  اإىل  دي�����س��ي،  ف��ي��دري��ك��و 

كبري  ب��دور  الأردن  يف  عمله�  ب��داي��ة  وم��ن��ذ 

يف دع����م ال���اج���ئ���ني ال�������س���وري���ني وت���وف���ري 

خ���دم����ت ���س��ح��ي��ة ذات ج�����ودة، ل ���س��ي��م��� يف 

ال�سراتيجية  دعمت  كم�  الت�أهيل،  جم�ل 

اأنه�  موؤكدا  الأوىل،  اإجن���زه���  مراحل  منذ 

���س��ت�����س��ت��م��ر يف ت���ق���دمي ال���دع���م م���ن خ��ال 

الأط�������ر امل���ن��������س���ب���ة ل�������س���م����ن دع�����م ت��ن��ف��ي��ذ 

ال�سراتيجية.

وا�������س������ت������ع������ر�������س �������س�������ب������ط ارت�������ب��������ط 

ال�����س����رات����ي����ج����ي����ة وا�����س����ت���������س�����ري ال���ط���ب 

الرجوب  علي  الدكتور  والت�أهيل  الطبيعي 

اإجن���ز هذه  به� عملية  م��رت  التي  امل��راح��ل 

ب��ستحداث  ب����داأت  وال��ت��ي  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

معظم  �سمت  والتي  الت�أهيل  اإع���دة  من�سة 

يف  الت�أهيل  خدم�ت  تقدمي  على  الق�ئمني 

والتي  ال�سحة،  وزارة  مظلة  حت��ت  اململكة 

الع�ملية  ال�سحة  منظمة  اأدوات  اع��ت��م��دت 

الق�ئمون  ا�سراتيجية حر�س  اإىل  و�سوًل 

اأن تكون ر�سيقة ق�بلة للتطبيق ذات  عليه� 

اأهداف وا�سحة ق�بلة للقي��س واملت�بعة.

النباط- عمان

 ب��ن���ًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه���ت رئ��ي�����س ال����وزراء 

ال���ّدك���ت���ور ب�����س��ر اخل�����س���ون��ة ب��ع��د زي���رت��ه 

ال�سهر  من  الث�من  يف  ج�بر  ح��دود  ملركز 

احل��������يل، اأّك�������د وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة م�����زن 

ال���ف���ّراي���ة يف ات�����س���ل ه���ت��ف��ي اأج�����راه مع 

حممد  ال�����س��ورّي  الداخلية  وزي��ر  ن��ظ��ريه 

الت�سغيل  اإع���دة  �سرورة  الرحمون،  خ�لد 

ال��ك���م��ل ل��ل��م��رك��ز، ن��ظ��راً مل��� مي��ّث��ل��ه امل��رك��ز 

تعود  ا�سراتيجية  اأهمية  من  احل��دودّي 

و���س��وري���  الأردن  ع��ل��ى  وال��ف���ئ��دة  ب���ل��ن��ف��ع 

امل�سركة. وم�س�حلهم� 

من جهته، رّحب الوزير ال�سوري ب�إع�دة 

ا�ستعداد  الت�سغيل الك�مل للمركز، مبدي�ً 

ب��اده لت��خ���ذ الإج����راءات ال��ازم��ة بهذا 

وات��ف��ق اجل���ن��ب���ن على قي�م  اخل�����س��و���س. 

اجل���ه����ت ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��ع���م��ل��ة يف امل��رك��ز 

ب���ل��ت��ن�����س��ي��ق امل���ي���دايّن ب�����س���أن الإج������راءات 

الازمة لإع�دة الت�سغيل الك�مل للمركز، 

ومب����� ي��ح��ق��ق ال���غ����ي����ت امل����رج����ّوة و���س��م��ن 

املعتمد. الطبي  الربوتوكول 

النباط- عمان

رئ��سة  وال���راأي يف  الت�سريع  دي���وان  اختتم 

ال��وزراء، ب�لتع�ون مع موؤ�س�سة م�ك�س بانك 

ل��ل�����س��ل��م ال�������دويل و����س���ي����دة ال���ق����ن���ون، ام�����س 

الثاث�ء، تدريب�ت ق�نونية فنية عن ال�سي�غة 

الق�نونية، بدعم من وزارة اخل�رجية الأمل�نية.

وق�لت رئي�س ديوان الت�سريع والراأي فداء 

بح�سور خرباء  )زووم(  تقنية  احلمود، عرب 

ق�نونيني اأردنيني واأمل�ن، اإن التدريب�ت ن�ق�ست 

للت�سريع�ت،  الت�سميمي  ال��ت��ف��ك��ري  حم�����ور 

املواقف  ال�سي�غة وتطوير  تعليم�ت  وحتليل 

ال�����س��ي������س��ي��ة، واإن�����س���ء ال��ع��اق���ت ال��ق���ن��ون��ي��ة، 

وحتقيق الأثر الق�نوين.

وحت���دث يف ه��ذه امل��ح���ور ك��ل م��ن الب�حث 

الأو���س��ط  لل�سرق  امل�س�ريع  وم��دي��ر  الق�نوين 

بانك،  م�ك�س  موؤ�س�سة  يف  اإفريقي�  و�سم�ل 

وامل���درب املعتمد من ج�معة ادن��ربة لتدريب 

اأع�س�ء ال�سلطة الق�س�ئية لإ�سكتلندا يف اأ�سول 

امل��ح���ك��م ���س��راج خ����ن، وامل��خ��ت�����س يف ال��ق���ن��ون 

واجليو�سي��سية  ال�سي��سية  وال��ع��ل��وم  ال��ع���م 

اأمي����ن ال��ربي��ك��ي، وال��ق���ن��وين امل��ل��ح��ق بلجنة 

اللجنة  لرئي�س  كم�س�عد  ال����دويل  ال��ق���ن��ون 

جمهورية  من  ب��در  اأحمد  املتحدة،  الأمم  يف 

اأهمية تفعيل التع�ون  م�سر. واأك��د اخل��رباء 

والإمل���م  الت�سريعية  ال�سي�غة  جوهر  لتعزيز 

ال�سي��س�ت  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ت�����س��ري��ع���ت  ب��وظ��ي��ف��ة 

لإع����داد  الإر����س����دي���ة  امل���ب����دئ  ع���رب  وتفعيله� 

جتري  �سي��سية  ت�سورات  ب�عتب�ره  الت�سريع 

�سي�غته� يف مواد ق�نونية. ون�ق�سوا منهجية 

حل  واآل��ي���ت  الت�سريعية  املقرح�ت  مع�جلة 

امل�س�كل، لفتني اإىل �سرورة حتديد الأهداف 

وت�سميم  وع��ن������س��ر  واخل����ي�����رات وحم���ت���وى 

احلل الت�سريعي وتطبيق اآلي�ت حتقيق الأثر 

الق�نوين، واإن�س�ء العاق�ت الق�نونية وقواعد 

اللتزام والتنفيذ. وثمن الأمني الع�م لديوان 

الت�سريع والراأي الدكتور م�سطفى النواي�سة، 

م��ن ج��ه��ت��ه، ال��ت��ع���ون ال��ن��وع��ي ب��ني ال��دي��وان 

ت�سهيل  وموؤ�س�سة م�ك�س بانك يف جم���لت 

للن�س  الت�سريع  م�ستخدمي  اإدراك  عملية 

الق�نوين وتي�سري الفهم له، داعي� اإىل اإي�س�ل 

احلقوق  حيث  من  الرئي�سة  الق�نون  ر�س�لة 

ت�سريع�ت  ع��رب  وامل�����س��وؤول��ي���ت  والل���ت���زام����ت 

وا�سحة ومب�سطة ومت�أنية. ي�س�ر اإىل اأن ديوان 

موؤ�س�سة  ب�لتع�ون مع  نفذ  وال���راأي  الت�سريع 

م���ك�����س ب��ان��ك، ع��ل��ى م���دار ع���م��ني، �سل�سلة 

ف��ع���ل��ي���ت ق���ن��ون��ي��ة ب��ه��دف ت���ب����دل اخل���ربات 

ب�ل�سي�غة  تخت�س  جم�����لت  يف  ال��ق���ن��ون��ي��ة 

الت�سريعية يف ح�لت الطوارئ، واأخرى حول 

الق�نوين ومع�يري اجل��ودة والت�س�ق  اليقني 

وتطوير املواقف ال�سي��سية و�سم�ن المتث�ل 

للد�ستور. 

 ٩0٪ نسبة اإلصابات بكورونا 
للنزالء الجدد بالسجون

النباط-عمان

ق����ل م��دي��ر اإدارة الإ����س���اح وال��ت���أه��ي��ل يف 

مديرية الأمن الع�م الأردنية، عم�ر الق�س�ة، 

ال�سجون  يدخلون  الذين  اجل��دد  ال��ن��زلء  اإن 

ت�����س��ل ن�����س��ب��ة اإ���س���ب��ت��ه��م ب���ف���ريو����س ك���ورون���� 

ق��ن���ة  م���ع  م��ق���ب��ل��ة  يف  واأ����س����ف   .90% اإىل 

الإدارة  من  يتطلب  الأم��ر  ه��ذا  اإن  »اململكة«، 

وعي� واإج��راءات م�سددة اأثن�ء ا�ستقب�ل وعزل 

النزلء.

وبني الق�س�ة اأن ن�سبة الإ�س�ب�ت مل تتج�وز 

الرغم  على  الإ�ساح،  مراكز  داخل   1.5%
من اأنه� مغلقة.

واأو�سح اأن عدد النزلء يف مراكز الإ�ساح 

األف   17 الأردن جت���وز  مبختلف حم�فظ�ت 

يف  ال�ستيع�بية  ال��ط���ق��ة  اأن  ح��ني  يف  ن��زي��ل، 

ال�سجون تبلغ 13288 نزيا.

واأ�س�ر اإىل اأن نحو %37 من نزلء املراكز 

اعت�دوا تكرار اجلرائم وع�دوا لل�سجون، مبين� 

اإىل  اأح��ي���ن���  ي�سل  امل���راك���ز  الك��ت��ظ���ظ يف  اأن 

%130 من الط�قة ال�ستيع�بية.

�سعبن� الأردين العظيم بكل اأطي�فه لي�س �سد جلنة الإ�ساح ال�سي��سي، بل �سد م� يخرج 

عم� يقبله العقل وال�سواب، لأنن� بب�س�طة جمتمع مرابط متك�فل، وتربطن� �سات ت�سرب 

الذين  القوافل  �س�دة  الأنب�ط  واإىل  ف�لكرامة،  والريموك  موؤتة  ن�سر  اإىل  اإمتدادا  بجذوره� 

الغزاة، فنحن تعودن�  الن�سر وط�رد  امل�ئي، ومي�سع �س�نع  ال�سح  نحتوا ال�سخر وتع�ي�سوا مع 

وكل  الإيج�بية،  للتنمية  يوؤدي  م�  وكل  ويحقق  يبني  من  كل  ومع  احل�س�رات،  بن�ة  نكون  اأن 

اأن نحقق لن� ولاأجي�ل الق�دمة دولة ذات منعة، �سلبة �سي��سي� واإقت�س�دي�  م� نريده جميع� 

وق�بلة لاإ�ستدامة واحلي�ة، وحتقق الرف�ه واحلي�ة الكرمية ملواطنه�.

واأ�سيف ب�أن �سعبن� العظيم مع دعوات احلداثة والتح�سر والع�سرنة، على اأن حت�فظ على 

دينن� احلنيف وع�داتن� وتق�ليدن� وقيمن� واإرثن�، وعلى اأ�س�لتن� لأنن� راأ�س م�لن� كرامتن�.

نعم وب�لفم املليء، نريد حتقيق دولة الإنت�ج والإكتف�ء الذاتي، نريد حتقيق دواعي اأمنن� 

امل�ئي والغذائي واأمن الط�قة، ونريد اأن ندخل مع الع�مل ثورته الرقمية )الثورة ال�سن�عية 

ن�سبق  اأن  ون��ري��د  م�ستوردين،  ل  الرقمية  للتكنولوجي�  م�سدرين  نكون  اأن  على  ال��راب��ع��ة( 

الكثريين اإىل م�س�ريع امل�ستقبل ك�لروبوت والن�نوتكنولوجي وتكنولوجي� الإقت�س�د الأخ�سر 

والط�قة املتجددة، ك�أ�سح�ب فكر ومبتكرين وم�سدرين ل م�ستوردين، ليعود كل ذلك علين� 

ب�لنفع الإقت�س�دي واإنع��س ال�سيولة وفر�س العمل، وهن� نريد توجيه ط�ق�ت الدولة ل�سم�ن 

اأجواء الإنفت�ح الإيج�بي واحلذر بنف�س الوقت، ل�سم�ن اأمنن� الوطني والقومي.

واإقت�س�دي�  �سي��سي�  التنمية  جم���لت  يف  مكثفة  جهودا  يبذلن  عهده  وويل  امللك  جالة 

امللكية  ال��زي���رة  وجن���ح  م��وؤخ��را  الدولية  للجهود  ون�سري  الوطني،  ال�سعيد  على  واإجتم�عي� 

الإقليم  وعلى  الباد،  على  ب�لنفع  تعود  اأن  املوؤمل  من  والتي  الأمريكية،  املتحدة  للولي�ت 

خ��سة والذي ب�ت يع�ين �سراع�ت وحتدي�ت تنعك�س علين� �سلب� كذلك.

على  ال�سي��سية  املنظومة  حتديث  جلنة  خمرج�ت  �ستنعك�س  فكيف  املق�ل،  لعنوان  وع��ودا 

الرئي�سية،  اللجنة  اإنبثقت عن  فرعية  هن�لك جل�ن  ب�أن  الإ�س�رة  بد من  ل  وهن�  اإقت�س�دن�؟، 

قوانني  لتحديث  جلنة  الأح���زاب،  ق���ن��ون  لتحديث  جلنة  الإن��ت��خ���ب،  ق���ن��ون  لتحديث  جلنة 

الإدارة املحلية، وجل�ن متكني ال�سب�ب واملراأة.

جلنة  ك��ل  حم��ور  و�سمن  مطولة  جل�س�ت  يف  مكثفة  ذه��ن��ي  ع�سف  بح�لة  ب���داأت  ال��ل��ج���ن 

معطي�ت  اأدق  تن�ولت  ثم  وم��ن  نحن؟(،  )اأي��ن  الواقع  بت�سخي�س  ب��داأت  حيث  واإخت�س��سه�، 

كت�ب التكليف ال�س�مي للجنة بني الروؤية والتف��سيل )م�ذا نريد؟(، وعليه و�سعت كل جلنة 

ليومن�  له�  وفق�  ت�سري  عمل  منهجية  اإ�ستقت  ومنه  ذل��ك؟(،  نحقق  )كيف  ت�سوري�  منوذج� 

هذا.

تع�ير  به� عند احل�جة، وغ�لب� م�  اللج�ن لاإ�سر�س�د  له�  امللكية تعود  النق��سية  الأوراق 

الإعامية  الت�سريح�ت  م��ع  ال��ع���م  ال���راأي  تف�عل  على  ب���لإط��اع  وذل��ك  امل��خ��رج���ت،  اللج�ن 

اللجنة  يف  خمت�سون  يت�بع  بينم�  اأح��ي���ن���،  جت��ري  ال��ت��ي  احل��واري��ة  ل��ل��ق���ءات  اإ���س���ف��ة  للجنة، 

التف�عل ال�سعبي عرب املن�سة الإليكرونية املنبثقة عن اللجنة.

الذي  التنفيذي  املكتب  بينم�  الأ�سبوع،  يف  اأي�م  ثاثة  طوال  ل�س�ع�ت  اللجنة  عمل  يطول 

يجمع روؤ�س�ء ومقرري اللج�ن مع دولة رئي�س اللجنة يف ح�لة اإنعق�د �سبه دائم.

بكل  اخل��سة  القوانني  تن�ول  عند  الق�س�ي�  معظم  اأم���م  حتدي�ت  جتد  النق��س�ت،  حتتد 

راأي واحد، يق�بل  اأخريا على  التوافق  اأن يتم  اإىل  اإجراء مق�رب�ت بني املقرح�ت  جلنة، يتم 

النموذج الت�سوري املوؤمل الو�سول اإليه.

امل��ق���ل، فكيف �ستنعك�س خم��رج���ت جلنة  ل��ع��ن��وان  اأخ���رى، وع���ودا  ب���لإط���ل��ة، وم��رة  اأ���س��ع��ر 

الأغلبية  عنه  تت�س�ءل  الذي  الأمر  فهذا  نعم،  اإقت�س�دن�؟،  على  ال�سي��سية  املنظومة  حتديث 

ل  قليل  دخلهم  اأ�سر  العمل،  عن  ع�طل  �سب�ب  هن�لك  حم�فظ�تن�  كل  ففي  �سعبن�؛  اأبن�ء  من 

الفقر والبط�لة ل داعي  ال�سلم املجتمعي ب�سبب  واأم�م ذلك مظ�هر تهدد  الأ�س��سي�ت،  يكفي 

به�. للخو�س 

اأن  ال�س�رع،  تقنع  براجمية  اأحزاب  تنبثق عن  برمل�نية  وعند حتقيق حكوم�ت  املوؤمل  فمن 

تبداأ مرحلة العمل احلكومي الرباجمي، حيث اأنه لي�س من املعقول اأن ي�ستمر ح�لن� بت�سمية 

ب�لأ�سل  وفريقه  الرئي�س  لدى  يكون  اأن  ودون  الت�سكيل احلكومي،  عند  ووزراء  وزراء  رئي�س 

لت�سريف  نعني موظف  ب�أنن�  الأمر  يكون  م�  ف�أقرب  وهن�  م�سروع،  اأو  برن�مج  اأو  عمل  خطة 

اأعم�ل يومية فقط.

جالة امللك دع� دائم� اإىل دمج الحزاب و�سجع على وجود اأحزاب براجمية تقنع ال�س�رع 

وت�سل اإىل قبة الربمل�ن، ول يريد اأن ي�ستمر احل�ل كم� هو عليه.

والأم���ن  وال��ط���ق��ة  امل��ي���ه  لق�س�ي�  وح��ل��ول  �س�ما  م�سروع�  فيه  جت��د  احل��زب��ي  ال��ربن���م��ج 

والتنمية  التحتية  البنى  ك�لتعليم وال�سحة، وق�س�ي�  الإقت�س�د واخلدم�ت  الغذائي، وق�س�ي� 

اإلخ. املحلية، وق�س�ي� ال�سن�عة وال�سي�حة والزراعة... 

الأمر الذي ع�ن�ه الأردن موؤخرا هو عدم اإلتزام احلكوم�ت ب�إكم�ل جهود احلكوم�ت التي 

اأح��دا  حت��سب  اأن  ت�ستطيع  ول  كثرية،  واإ�سراتيجي�ت  تنموية  خطط�  عطل  مم�  ت�سبقه�، 

احلزبية  الأغلبية  حم��سبة  لأم��ك��ن  برمل�نية،  حكوم�ت  م��ع  نتع�مل  كن�  ل��و  بينم�  كمواطن، 

الربمل�نية التي �سكلت احلكومة من الأقلية احلزبية ومن ال�س�رع على حد �سواء، وحينه� ف�إن 

اإن  الق�دمة،  املرات  ال�س�رع يف  �سكله�، ولن ينتخبه  الذي  اأي حكومة يعني ف�سل احلزب  ف�سل 

كن� نتحدث عن احل�لة املث�لية، والتي من املوؤمل الو�سول اإليه� ب�لتدرج.

جم�ل�سه�  خ��ال  من  بتمكينه�  املح�فظ�ت،  واإ�سن�د  املحلية  الإدارة  ق�نون  حتديث  ملف 

اجلغرافية  ب�مليزة  ت�أخذ  والتي  التنموية  املج�لت  يف  قراره�،  �سن�عة  من  املختلفة  املحلية 

والتن�ف�سية والرثوات الطبيعية، لتحقيق الفر�س للجميع، وحت�سني واقع اخلدم�ت والبنى 

املحلية،  املجتمع�ت  ومت��ك��ني  امل�س�ركة  م��ن  وي��زي��د  وح��ي��وي،  ه���م  ام��ر  و�سموليته�،  التحتية 

الكرمي  العي�س  �سبل  توفر  اإنت�جية،  اإقت�س�دية  تنموية  حمرك�ت  اإىل  حم�فظ�تن�  ويحول 

لاأه�يل وفر�س العمل لل�سب�ب.

ال�سف�فية واحل�كمية الر�سيدة والعدالة وامل�س�ءلة مع الرق�بة امل�ستمرة، على املخرج�ت اأن 

تعززه�، للو�سول اإىل دولة املوؤ�س�س�ت والق�نون بح�لته� املث�لية.

ن�س�أل اهلل تع�ىل التوفيق لكل اأمر فيه خري الباد والعب�د، و�سلى اهلل على �سيدن� حممد.

د. محمد الفرجات

 تحديث المنظومة السياسية 
وإنعكاساتها المؤملة على اإلقتصاد

االربعاء   28 / 7 /2021



االنباط- عمان

امل��ع��دن��ي��ة  وال�����روة  ال��ط��اق��ة  وزارة  اح���ال���ت 

ع��ط��اء ن��ق��ل م���ادة ال��ن��ف��ط اخل���ام م��ن بيجي يف 

ال���زرق���اء،  ال���ب���رول يف  ال���ع���راق اىل م�����ص��ف��اة 

نائل  �صركة  ومقدارها ن�صف مليون طن، على 

الذيابات و�صركاه )برج احلياة للنقل(.

وي����ات����ي ذل�����ك ت��ن��ف��ي��ذا مل����ا ج�����اء يف م���ذك���رة 

امل��وق��ع��ة بني  اخل���ام  ال��ن��ف��ط  لتجهيز  ال��ت��ف��اه��م 

وجمهورية  الها�صمية  االردنية  اململكة  حكومة 

العراق.

النفط  االأردن  ي�����ص��ري  امل��ذك��رة  ومب��وج��ب 

اخل���ام ال��ع��راق��ي )ن��ف��ط خ��ام ك��رك��وك(، لتلبية 

جزء من احتياجاته ال�صنوية ومبا ال يزيد عن 

من  باملئة   7 ت�صكل  يوميا،  برميل  اآالف   10
احتياجات اململكة، على اأ�صا�س معدل �صعر خام 

وفرق  النقل  كلف  فرق  بح�صم  ال�صهري،  برنت 

للربميل  دوالرا   16 وم��ق��داره��ا  امل��وا���ص��ف��ات 

الواحد.

عراقية  �صهاريج  النقل  عملية  يف  وت�صارك 

بواقع 50باملئة من الكمية اليومية اإىل جانب 

االأردنية. ال�صهاريج 

وقال نائل الذيابات لوكالة االنباء االردنية 

)ب���را(، ان��ه مت خ��ال اج��ت��م��اع عقد اخ���را يف 

العرو�س  املعدنية، فتح  والرثوة  الطاقة  وزارة 

ال�صركة  ف��وز  وج��اء  املتاأهلة،  لل�صركات  املالية 

بالعطاء ب�صفتها �صاحبة »ان�صب« عر�س مايل 

الذي  الفني  للعطاء  تاأهلت  �صركات  ارب��ع  بني 

اأعلنت عنه وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.

النقل �صتبداأ يف غ�صون  وا�صاف بان عملية 

ال��ت��اأ���ص��رات،  ا���ص��دار  ا�صتكمال  بعد  ا�صبوعني 

من  »ال�����ص��ح��ن  ب��ن��ظ��ام  العملية  �صتكون  بحيث 

الباب اإىل الباب ».

وثائق  ت�صلم  الذيابات  بح�صب  املقرر  وم��ن 

الطاقة  وزارة  الثاثاء من  اليوم  النقل  عطاء 

املعدنية. والروة 

وك���ان���ت ال������وزارة ط��رح��ت ع��ط��اء ن��ق��ل م���ادة 

العراق  يف  التحميل  موقع  من  اخل��ام،  النفط 

االأردن�����ي�����ة يف  ال����ب����رول  اإىل م���وق���ع م�����ص��ف��اة 

الزرقاء، مبعدل 10 اآالف برميل يوميا.

 احالة عطاء نقل النفط الخام العراقي على شركة برج الحياة

 لجنة التراث العالمي توافق على إدراج مدينة السلط على قائمتها

الفايز: مدينة السلط من بين األولويات العليا للمملكة

االنباط- عمان

قررت جلنة الراث العاملي التابعة ملنظمة 

ل��ل��رب��ي��ة وال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 

)اليون�صكو(، خال دورتها الرابعة واالأربعني 

امل��ن��ع��ق��دة يف ال�����ص��ني اف���را����ص���ي���ا، امل��واف��ق��ة 

الت�صامح  »مدينة  ال�صلط  مدينة  اإدراج  على 

ال��راث  قائمة  على  احل�����ص��اري��ة«  وال�صيافة 

العاملي.

الفايز  ال�صياحة واالآث��ار نايف  وق��ال وزي��ر 

خ�����ال م�������ص���ارك���ت���ه يف اج���ت���م���اع���ات ال��ل��ج��ن��ة 

ال�صلط  مدينة  اإن  الثاثاء،  ام�س  افرا�صيا، 

من بني االأولويات العليا للمملكة الأهميتها يف 

امل�صرك  والعي�س  الت�صامح  خ�صائ�س  اإظهار 

والرعاية االجتماعية بني �صكانها.

وا�صاف اأن التكافل االجتماعي بني االأ�صر 

يف مدينة ال�صلط وزوارها، وعدم وجود اأحياء 

اأ���ص��ا���س دي��ن��ي ه��و م��ن امل��ي��زات  منف�صلة ع��ل��ى 

ال�صلط  ادراج  اأن  موؤكدا  للمدينة،  الوا�صحة 

ثقافة  �صيدعم  ال��ع��امل��ي  ال����راث  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى 

الراث والت�صامح والوئام بني االأديان.

ال��راث  االأردن وجل��ن��ة  اأن  ال��ف��اي��ز،  وت��اب��ع 

ال��ع��امل��ي )ال��ي��ون�����ص��ك��و( ي��وج��ه��ان ال��ي��وم ر�صالة 

���ص��ام  اأج����م����ع؛ ر����ص���ال���ة  ال����ع����امل  اإىل  م��ه��م��ة 

تتما�صى مع خطاب جالة  وتعاي�س  وت�صامح 

املوؤمتر  األ��ق��اه يف  ال��ذي  الثاين  امللك عبد اهلل 

 2019 ع��ام  املتما�صكة  للمجتمعات  ال���دويل 

الهجوم  »اأن  فيه جالته  واأك��د  �صنغافورة،  يف 

ال�صلمي  والتعاي�س  االأدي���ان  ب��ني  ال��وئ��ام  على 

هو اأهم تهديد يف العامل، االأمر الذي يتطلب 

الكراهية  ملقاومة  قواهم  توحيد  من اجلميع 

واالإق�صاء«.

ملدينة  املتميزة  ال��ع��م��ارة  »اأن  ال��ف��اي��ز  وزاد 

ال�صلط تبني التبادالت الثقافية التي اأ�صفرت 

عن مزيج فريد من االأمناط املعمارية عالية 

تر�صيح  م��ل��ف  ت��ق��دمي  اىل  امل�����ص��ت��وى«، الف��ت��ا 

1995، ثم الحقا يف  ع��ام  م��رة  ال�صلط الأول 

2021، م��ا ي�صر  2017 واأخ���را ع��ام  ع��ام 

القيمة  وا�صتدامة  بحماية  االأردن  التزام  اإىل 

العاملية املتميزة و�صمات مدينة ال�صلط.

وتقديره  �صكره  ع��ن  الفايز  ال��وزي��ر  واأع���رب 

الراث  مركز  وموظفي  العاملي  ال��راث  للجنة 

الدويل  واملجل�س  اال�صت�صارية  والهيئات  العاملي 

ل��ل��راث ال��ع��امل��ي )اي��ك��وم��و���س(، على م��ا قدموه 

مللف  الر�صيح  عملية  ط��وال  ون�صائح  دع��م  من 

املدينة.

بالوكالة  العامة  االآث��ار  دائ��رة  وق��ال مدير 

على  ال�صلط  مدينة  اإدراج  اإن  العبادي  ه�صام 

التعاون  نتيجة  ياأتي  العاملي،  ال��راث  قائمة 

ال��ك��ب��ر واجل����ه����ود احل��ث��ي��ث��ة وال���ع���م���ل ب���روح 

املعنية  واجلهات  ال��وزارة  الواحد بني  الفريق 

االأخرى.

اأثرية  اأردن��ي��ة  م��واق��ع  �صتة  اإدراج  اأن  واك��د 

مكانة  م��ن  ي��ع��زز  العاملي  ال���راث  قائمة  على 

الفتا  العاملية،  ال�صياحة  خارطة  على  اململكة 

اإىل  املقبلة  الفرة  يف  ت�صعى  ال��دائ��رة  اأن  اإىل 

ت��ر���ص��ي��ح ع���دد م��ن امل���واق���ع االأث���ري���ة االأخ����رى 

وتقدمي ملفاتها اإىل اللجنة.

من جهتها، قالت مديرة وحدة اإدارة و�صط 

عمل  فريق  وع�صو  القدمية  ال�صلط  مدينة 

اإعداد ملف تر�صيح ال�صلط على قائمة الراث 

ال��ع��امل��ي امل��ه��ن��د���ص��ة ل��ي��ن��ا اب���و ���ص��ل��ي��م، اإن ملف 

الراث  قائمة  على  الإدراجها  ال�صلط  تر�صيح 

ال��ع��امل��ي ج��ه��زه ف��ري��ق ع��م��ل حم��ل��ي ب��اإ���ص��راف 

اللجنة امللكية لتطوير و�صط مدينة ال�صلط.

ارتكزت  الفنية للملف  الروؤية  اأن  وا�صافت 

ال�صلط،  ملدينة  املتميز  املعماري  ال��راث  على 

باالإ�صافة اإىل تقدمي املدينة كنموذج للتعاي�س 

ا�صتثنائية  كقيمة  للعامل  واظ��ه��اره  والتاآخي 

عاملية يف كيفية احرام وقبول االآخر.

وح�����ص��ر اج���ت���م���اع جل��ن��ة ال������راث ال��ع��امل��ي 

)ال��ي��ون�����ص��ك��و( اخل��ا���س ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اإدراج 

العاملي  ال����راث  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  ال�صلط  م��دي��ن��ة 

واالآث��ار  ال�صياحة  وزارة  عام  اأم��ني  افرا�صيا، 

ال��دك��ت��ور ع��م��اد ح��ج��ازي��ن، وم��دي��ر ع���ام هيئة 

تن�صيط ال�صياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، 

ال�صمن،  اأب��و  ماهر  االأ���ص��ب��ق  البلديات  ووزي���ر 

ووزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة االأ����ص���ب���ق غ��ال��ب ال��زع��ب��ي، 

ل��ل��رب��ي��ة  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ك��ت��ب  وم����دي����رة 

جونغ  م��ني  االأردن  يف  )اليون�صكو(  والتعليم 

اإقليم  �صلطة  مفو�صي  جمل�س  ورئي�س  كيم، 

�صليمان  الدكتور  ال�صياحي  التنموي  ال��ب��را 

الفرجات، ومدير عام هيئة املغط�س املهند�س 

ر���ص��ت��م م��ك��ج��ي��ان ومم��ث��ل��و وزارت�����ي اخل��ارج��ي��ة 

والربية والتعليم.

قائمة  على  امل��درج��ة  امل��واق��ع  اأن  اإىل  ي�صار 

الراث العاملي يف االأردن، هي البرا، وق�صر 

واملغط�س،  رم،  ووادي  الر�صا�س،  واأم  عمرة، 

باالإ�صافة اإىل مدينة ال�صلط املدرجة حديثا.

 إطالق جائزة أفضل منتج في الصناعات الكيماوية والبالستيكية

 خالل اطالق مبادرات تنموية ذات أولوية وطنية

التخطيط :برنامج لتعزيز االنتاجية االقتصادية واالجتماعية

االنباط- عمان

اأط��ل��ق م��دي��ر امل��وؤ���ص�����ص��ة االأردن���ي���ة لتطوير   

امل�����ص��اري��ع االق��ت�����ص��ادي��ة ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��ك��اي��د، 

يف  اأردين  منتج  اأف�صل  ج��ائ��زة  ال��ث��اث��اء،  ام�س 

بدورته  والبا�صتيكية  الكيماوية  ال�صناعات 

الثالثة التي تنظمها نقابة املهند�صني االأردنيني

واأك���د ال��ك��اي��د اأن اجل��ائ��زة ت��ه��دف اإىل اإب���راز 

ال�صناعات االأردنية املتميزة وحتفيزها للدخول 

اإىل االأ�صواق العاملية ومبا ينعك�س على االقت�صاد 

اإىل تكاتف جهود جميع هيئات  الوطني، داعيا 

احلكومة  وب��رام��ج  خطط  مع  اخلا�س  القطاع 

جميع  على  ك��ورون��ا  جائحة  اآث���ار  م��ن  للخروج 

القطاعات االقت�صادية.

ال�صنوات  يف  وف��رت  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

ال��ع�����ص��ر االأخ�������رة دع���م���ا ف��ن��ي��ا وم���ال���ي���ا ل���� 52 

الكيماوية  ال�صناعات  قطاع  يف  �صناعية  �صركة 

والبا�صتيكية.

وق����ال ن��ق��ي��ب امل��ه��ن��د���ص��ني االأردن���ي���ني اأح��م��د 

ال��زع��ب��ي، م���ن ج��ه��ت��ه، اإن اجل���ائ���زة يف دورت��ه��ا 

الثالثة، تهدف اإىل دعم ال�صركات ال�صناعية يف 

مرحلة التعايف االقت�صادي.

املهند�س  االردن  �صناعة  غرفة  رئي�س  واأك��د 

ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ر، ال����دور ال��ك��ب��ر ال����ذي لعبته 

ال�����ص��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة اأث���ن���اء ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا يف 

جودة وحجم االإنتاج ما حافظ على اال�صتقرار 

ال�����ص��ل��ع��ي يف ال�������ص���وق وت�����ص��دي��ره��ا ل���اأ����ص���واق 

اخلارجية.

واملقايي�س  امل��وا���ص��ف��ات  ع���ام  م��دي��ر  واأك�����دت 

املوؤ�ص�صة  دور  بدورها،  الزهر،  عبر  املهند�صة 

الوطنية وتعزيز  ال�صناعات  يف االرتقاء بجودة 

تناف�صيتها عامليا.

وب����ني رئ��ي�����س جل��ن��ة اجل���ائ���زة ع��ب��داحل��م��ي��د 

التناف�صية  تعزيز  يف  اجل��ائ��زة  اأه��م��ي��ة  ق��ن��دي��ل، 

بهذا القطاع، حيث �صيحمل الفائز و�صما بفوزه 

بهذه اجلائزة.

االأردن«  ���ص��ن��ع يف  »ح��م��ل��ة  رئ��ي�����س  واأو�����ص����ح 

االأردنية  ال�صناعة  اأن  حلتم،  اأب��و  اي��اد  الدكتور 

حققت نتائج مميزة يف املوؤ�صرات العاملية ما عزز 

الثقة فيها.

ماليا  دعما  الكايد  ق��دم  احل��ف��ل،  نهاية  ويف 

يف  للم�صاركة  الثالثة  بالدورة  الفائزة  لل�صركة 

لتحفيزها  املتخ�ص�صة  الدولية  املعار�س  اح��د 

على الت�صدير.

االنباط- عمان

ال��دويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة  تتجه   

من خال برنامج تعزيز االنتاجية االقت�صادية 

تنموية  م���ب���ادرات  اط���اق  اإىل  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 

ت��ن��م��ي��ة حملية  امل�����ص��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف 

م�صتدامة.

وب��ي��ن��ت ال������وزارة ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة 

»برا« ام�س الثاثاء، اأن هذه املبادرات �صركز 

ع��ل��ى م�����ص��اك��ل وق�����ص��اي��ا ت��ن��م��وي��ة ذات اأول���وي���ة 

االأردين،  املجتمع  يف  ق�صوى  وح��اج��ة  وطنية 

االقت�صادية،  التنمية  على  م�صافة  قيمة  ولها 

و�صمن اإطار زمني واأثر وا�صح، والركيز على 

عن�صر اال�صتدامة.

اإن برنامج تعزيز االنتاجية  ال��وزارة  وقالت 

عامي  خ��ال  م��ول،  واالجتماعية  االقت�صادية 

���ص��غ��را  م�����ص��روع��ا   1047  ،)2020  -  2019  (

وموؤ�ص�صة  املحلي،  املجتمع  لهيئات  ومتو�صطا 

املتقاعدين الع�صكريني.

وفنيا  ا�صت�صاريا  دعما  قدمت  اأنها  واأ�صافت 

م�صروع   1100 تاأ�صي�س  ومت  م�صروعا،   1864 ل� 

االقت�صادية.  اجل��دوى  درا�صات  على  بناء  منها 

م�صروعا   67 التمويل  �صمل  ال���وزارة،  وبح�صب 

تعاونية،  جمعيات  حم��ل��ي��ة،  )ه��ي��ئ��ات  اإن��ت��اج��ي��ا 

خ��ري��ة واأن���دي���ة ري��ا���ص��ي��ة(، وق���دم���ت مت��وي��ا 

اإقرا�صيا ل� 300 م�صروع لل�صباب العاطلني عن 

مناطق  يف  وم�صاريع  ري��ادي��ة  )م�صاريع  العمل 

التمويلية  النافذة  خ��ال  من  الفقر(،  جيوب 

لدى �صندوق التنمية والت�صغيل.

وع��م��ل ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى مت��وي��ل وا���ص��ت��ك��م��ال 

لاأفراد  �صغرا،  اإنتاجيا  م�صروعا   640 تنفيذ 

املحفظة  خ��ال  م��ن  الع�صكريني،  املتقاعدين 

اإ�صافة  احل�صن،  القر�س  باأ�صلوب  االقرا�صية 

م�صروعا   20 تنفيذ  وا���ص��ت��ك��م��ال  امل��ب��ا���ص��رة  اإىل 

تنمويا مع القطاع اخلا�س )5 فروع اإنتاجية، 3 

مراكز ات�صال، 10 مراكز زها الثقافية، مبادرات 

تنموية، دعم ا�صر عمال املياومة املت�صررة من 

جائحة كورونا/تكية ام علي(.

يف حني قدمت الوزارة دعما فنيا وا�صت�صاريا 

1864 م�صروعا من خال  ل�  ودرا���ص��ات ج��دوى 

 1100 ع��ن  يقل  ال  م��ا  وتاأ�صي�س  اإرادة،  برنامج 

م�صروع بناًء على درا�صات اجلدوى االقت�صادية، 

)تدريب  للتدريب  من�صة  وت�صغيل  وت�صميم 

حمول الأ�صحاب امل�صاريع، املجتمع املحلي(.

وت�صغيل  ت�����ص��م��ي��م  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج  وع��م��ل 

منتجات  خمتلف  )ت�����ص��وي��ق  للت�صويق  من�صة 

ان�صاء قاعدة  واملبا�صرة يف  املحلية(،  املجتمعات 

ب��ي��ان��ات م��ت��ك��ام��ل��ة مل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين، 

 Pre- ( و ادخ����ال اإج������راءات م��ب��ادئ اجل����ودة

وم��ت��و���ص��ط��ة،  ���ص��غ��رة  م�����ص��اري��ع   8 يف   )ISO
وتنفيذ 240 دعما فنيا مل�صاريع هيئات املجتمع 

اإ�صافة  التخطيط،  وزارة  من  بتكليف  املحلي 

اإىل عمل 20 م�صروع بنية حتتية وخدمية.

واأ�صافت اأن الوزارة نفذت من خال برنامج 

واالجتماعية  االق��ت�����ص��ادي��ة  االن��ت��اج��ي��ة  تعزيز 

امل��ا���ص��ي��ة، ح��زم��ة متكاملة من  ال��ف��رة  خ���ال 

االأن�صطة واملبادرات التي حتقق اأثرا تنمويا يف 

املحافظات وتوفر فر�س عمل الأبنائها،  كافة 

للمواطنني  املعي�صي  امل�صتوى  حت�صني  بهدف 

وا�صتهداف  الفقرة  املناطق  على  الركيز  مع 

ال�صباب.

وي�����ه�����دف ب����رن����ام����ج ت����ع����زي����ز االإن����ت����اج����ي����ة 

التنمية  حتفيز  اإىل  واالجتماعية  االقت�صادية 

امل���ح���ل���ي���ة وال���ب�������ص���ري���ة امل�������ص���ت���دام���ة وحت�����ص��ني 

الظروف املعي�صية للمواطنني من خال زيادة 

ع��ام،  ب�صكل  امل��ح��ل��ي��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ات  انتاجيتهم 

فقراً  االأ�صد  واملناطق  الفقراء  على  والركيز 

ب�صكل خا�س.

االقت�صادي
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�صلط عد�صة كامرة هاتفك على الباركود

لرى االأخبار »االقت�صادية« يف املوقع االلكروين

الأربعاء    28   /  7  / 2021

 النقل : خطة لرصد تقيد سائقي 
مركبات النقل العام بأخذ 

مطعوم »كورونا«

 ارتفاع عجز الميزان التجاري للمملكة 
مع منطقة التجارة الحرة العربية

 الزرقاء: 27 مخالفة 
لمنشآت وأشخاص لم يتقيدوا 

بالتعليمات الصحية

 صندوق المرأة وخطوات 
يوقعان اتفاًقا لدعم نساء رياديات 

تأثرن بالجائحة

االنباط- عمان

 اأع�������دت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال���ن���ق���ل ال����ربي 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��دي��ري��ة االأم���ن ال��ع��ام خطة 

العام  النقل  مركبات  �صائقي  تقيد  لر�صد 

باأخذ مطعوم فرو�س كورونا.

وقال مدير عام الهيئة طارق احلبا�صنة 

اإن  الثاثاء،  اليوم  االأردنية  االأنباء  لوكالة 

الهيئة اأعدت خطة عمل ميدانية من خال 

ال��ل��ج��ن��ة ال��رق��اب��ي��ة امل�����ص��رك��ة م��ع م��دي��ري��ة 

مركبات  �صائقي  تلقي  لر�صد  العام  االأم��ن 

من  والثانية  االأوىل  للجرعة  العام  النقل 

مطعوم فرو�س كورونا. واأ�صاف اأن اخلطة 

ت�����ص��م��ل اأي�����ص��ا ر���ص��د ال���ت���زام ال��ع��ام��ل��ني يف 

)بي  �صهادة فح�س  باإح�صار  النقل  و�صائط 

�صي اآر( ملن تخلف عن تلقي اجلرعة الثانية 

من املطعوم ومل مت�س عليها مدة 72 �صاعة 

بح�صب ما ورد يف اأمر الدفاع رقم 32.

الرقابة  وت�صدد  تر�صد  الهيئة  اأن  واأك��د 

بو�صائط  املتعلقة  الدفاع  اأوام��ر  تنفيذ  على 

ال��ن��ق��ل ال��ع��ام م��ن ارت����داء ال��ك��م��ام��ة ووج���ود 

ال��ق��اط��ع ب���ني ال�����ص��ائ��ق وال����رك����اب. واأه�����اب 

ال��ع��ام  ال��ن��ق��ل  م��رك��ب��ات  ب�صائقي  احلبا�صنة 

االل���ت���زام مب��ا ورد يف اأم���ر ال���دف���اع رق���م 32 

الذي �صيدخل حيز التنفيذ يف 5 اآب املقبل، 

مبينا اأن من يخالف اأمر الدفاع من �صائقي 

ب��غ��رام��ة ال  �صيعاقب  ال��ع��ام  النقل  م��رك��ب��ات 

تقل عن 100 دينار وال تزيد على 500 دينار، 

ويف ح���ال ال��ت��ك��رار ي��ع��اق��ب ب��احل��د االأع��ل��ى 

للغرامة.

االنباط- عمان

مع  للمملكة  التجاري  امليزان  عجز  ارتفع 

دول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، 

احل��ايل،  ال��ع��ام  م��ن  املا�صي  اأي���ار  �صهر  لنهاية 

8ر705  نحو  اإىل  لي�صل  باملئة،  8ر51  بن�صبة 

مليون دينار، مقارنة مع الفرة املماثلة من 

العام املا�صي البالغة 8ر464 مليون دينار.

العامة،  االإح�صاءات  دائ��رة  لتقرير  ووفقا 

دول  اإىل  الوطنية  ال�����ص��ادرات  قيمة  ارتفعت 

م��ن��ط��ق��ة ال���ت���ج���ارة احل����رة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ربى 

بن�صبة  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  اأي���ار  �صهر  لنهاية 

7ر10 باملئة، لتبلغ 2ر784 مليون دينار، مقارنة 

ب��ال��ف��رة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام امل��ا���ص��ي وال��ب��ال��غ��ة 

2ر708 مليون دينار.

من  االردن  م�صتوردات  قيمة  ارتفعت  كما 

دول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، 

0ر27 باملئة، لتبلغ  اأيار املا�صي، بن�صبة  لنهاية 

ال��ف��رة  م���ع  م���ق���ارن���ة  دي����ن����ار،  م��ل��ي��ار  490ر1 

173ر1  والبالغة  املا�صي  ال��ع��ام  م��ن  امل��ن��اظ��رة 

مليار دينار.

و���ص��اه��م يف ه��ذا االرت���ف���اع، زي���ادة ا�صتراد 

اململكة من احلبوب بن�صبة 2ر105 باملئة، لتبلغ 

263 مليون دينار، مقارنة مع  قيمتها حوايل 

الفرة ذاتها من العام املا�صي.

وبح�صب التقرير، ت�صدرت اململكة العربية 

دول  اإىل  االأردن��ي��ة  ال�صادرات  �صلم  ال�صعودية 

م��ن��ط��ق��ة ال���ت���ج���ارة احل����رة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ربى 

 233 ن��ح��و  لتبلغ  امل��ا���ص��ي،  اأي����ار  �صهر  لنهاية 

مليون دينار.

كما ت�صدرت ال�صعودية قائمة الدول التي 

م�صتوردات  بلغت  حيث  االردن،  منها  ت�صتورد 

اململكة من ال�صعودية نحو 847 مليون دينار.

وب��ذل��ك ي��ك��ون عجز امل��ي��زان ال��ت��ج��اري مع 

نهاية  يف  بلغ  ق��د  ال�صعودية  العربية  اململكة 

�صهر اأيار، 614 مليون دينار.

االنباط- الزرقاء

 ق���ال حم��اف��ظ ال���زرق���اء ح��ج��ازي ع�صاف 

 15 حررت  املعنية،  االأمنية  اللجنة  ك��وادر  اإن 

خمالفة بحق من�صاآت جتارية، لعدم االلتزام 

ب������االإج������راءات االح������رازي������ة، وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال�����ص��ح��ي��ة، ك��م��ا ح����ررت 12 خم��ال��ف��ة اأخ���رى 

املن�صاآت  داخل  ملتزمني  غر  اأ�صخا�س  بحق 

واملوؤ�ص�صات.

ت�����ص��ري��ح �صحفي،  خ���ال  ع�����ص��اف،  وب���ني 

االأم��ن��ي��ة  اللجنة  ك���وادر  اأن  ال��ث��اث��اء،  ام�����س 

امل��ا���ص��ي��ني، بجولة  ال��ي��وم��ني  ق��ام��ت، خ���ال 

رق��اب��ي��ة وت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة م��ك��ث��ف��ة، ع��ل��ى امل��ن�����ص��اآت 

التاأكد  بهدف  ال��زرق��اء،  مدينة  يف  التجارية 

ب��االإج��راءات االحرازية  من م��دى االل��ت��زام 

الدفاع  اأوام��ر  مبوجب  ال�صادرة  والوقائية، 

ال����رام����ي����ة مل���ن���ع ان���ت�������ص���ار ف����رو�����س ك����ورون����ا 

املختلفة. وحتوراته 

ودع���ا م��واط��ن��ي ال��زرق��اء وامل��ق��ي��م��ني فيها 

ال�صحية  بالتعليمات  االل��ت��زام  ���ص��رورة  اإىل 

احلفاظ  اإىل  االأوىل  ب��ال��درج��ة  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

على �صحة و�صامة اجلميع، واال�صتمرار يف 

اأثر على قطاعات  الذي  الوباء  مكافحة هذا 

خ�صائر  م�صبباً  عديدة،  وجتارية  اقت�صادية 

مادية الأ�صحاب املن�صاآت وامل�صانع وال�صركات 

يف دول العامل كافة.

االنباط- عّمان

وق���ع���ت ���ص��رك��ة ����ص���ن���دوق امل�������راأة ل��ل��ت��م��وي��ل 

االأردن،  يف  »خ����ط����وات«  وم��وؤ���ص�����ص��ة  االأ����ص���غ���ر، 

لل�صيدات،  ري��ادًي��ا  م�صروًعا   50 لدعم  اتفاًقا 

اأعمالهن  وت��اأث��رت  ال�صندوق،  م�صتفيدات  من 

واأن�صطتهن خال ذروة جائحة كورونا، ب�صبب 

م��ا راف��ق��ه��ا م��ن اإغ���اق���ات وح��ظ��ر، للحد من 

انت�صار الفرو�س .

ووق���ع االت���ف���اق، ال���ذي دخ���ل ح��ي��ز التنفيذ 

نائب  امل��راأة  �صندوق  �صركة  عن  التوقيع،  ف��ور 

املدير العام ملى زواتي، وعن موؤ�ص�صة »خطوات« 

بح�صب  العمو�س،  حممد  االأردن  يف  مديرها 

بيان �صحفي، اليوم الثاثاء.

ومب��وج��ب االت���ف���اق، ت��ق��دم »خ���ط���وات« على 

ل�50  ريادًيا  م�صروًعا  ل�50  دعًما  مراحل،   3
�صركة  مت��وي��ات  م��ن  امل�صتفيدات  م��ن  ���ص��ي��دة 

�صندوق املراأة بتاأ�صي�س م�صاريع ريادية وتاأثرت 

اأعمالهن جراء جائحة كورونا.

ويتمثل الدعم، بح�صب االتفاق، بتخ�صي�س 

م��ب��ل��غ 500 دي���ن���ار ل��ك��ل ���ص��ي��دة م���ن اإج��م��ايل 

امل�صتفيدة بدعم  بحيُث تقوم  دينار،  األف   25
االأولية  وامل���واد  االأدوات  �صراء  عرب  م�صروعها 

اأن  �صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  االأ���ص��ا���ص��ي��ة،  وامل�صتلزمات 

تدفع بعجلة عملها اإىل االأمام.

ووفًقا لاتفاق، تقوم �صركة �صندوق املراأة، 

ب��ت��زوي��د م��وؤ���ص�����ص��ة »خ���ط���وات« ب��ق��ائ��م��ة اأ���ص��م��اء 

ال�����ص��ي��دات ال��ل��وات��ي ل��ّدي��ه��ن م�����ص��اري��ع ري��ادي��ة 

قائمة، و�صجّلن من خالها جناحات خمتلفة 

وت��ق��ع �صمن  وال��ق��ط��اع��ات،  امل���ج���االت  �صتى  يف 

فئات االأعمال االأكرث ت�صرًرا من اجلائحة.

متابعة  على  امل���راأة  �صندوق  �صركة  وتعمل 

االإج����راءات،  وت�صهيل  ال��دع��م  م��ن  امل�صتفيدات 

واالإ�صراف على تطوير م�صاريعهن من خال 

اأ�صكال  املمنوحة لهن، وتقدمي خمتلف  املبالغ 

املالية،  باقة من اخلدمات غر  امل�صاعدة عرب 

التي توفرها ال�صركة جلميع م�صتفيداتها.

وق��ال��ت م��دي��ر ع��ام �صركة ���ص��ن��دوق امل����راأة ، 

من  ج���زًءا  يرجم  االت��ف��اق  اإن  �صختيان،  منى 

امل��راأة  دع��م  اإىل  الهادفة  ال�صركة  ا�صراتيجية 

يعزز  ما  االقت�صادي،  ال�صعيد  على  ومتكينها 

لتكون  والثقايف،  ال�صيا�صي واالجتماعي  دورها 

عن�صًرا فاعًا يف جمتمعها.

واأ�صارت اإىل اأن ال�صركة حتر�س دوًما، عرب 

اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  ال�����ص��راك��ات  م��ن  �صل�صلة 

الكثر  جانب  اإىل  والعاملية،  والعربية  املحلية 

م���ن اخل����دم����ات، ع��ل��ى ت��وف��ر اأ����ص���ك���ال ال��دع��م 

ومتكينهم  امل�صتفيدات  خلدمة  كافة  وامل�صاندة 

ل�صمان جناح م�صاريعهن وا�صتمرايتها .

ب�����دوره ق����ال م���دي���ر م��وؤ���ص�����ص��ة خ���ط���وات يف 

االتفاقية  ه���ذه  اإن  ال��ع��م��و���س،  حم��م��د  االأردن 

»خطوات«  موؤ�ص�صة  ا�صراتيجية  �صمن  جاءت 

كورونا  جائحة  ملواجهة  االغ��اث��ي  وبرناجمها 

وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ح����دة االأزم������ة االق��ت�����ص��ادي��ة 

واالجتماعية ولدعم ال�صيدات امل�صتفيدات من 

�صندوق املراأة من خمتلف حمافظات اململكة.

واأ�����ص����اف ال��ع��م��و���س اأن���ن���ا م��ت��ح��م�����ص��ون يف 

م��وؤ���ص�����ص��ة خ���ط���وات ل����روؤي����ة ن��ت��ائ��ج م��ل��م��و���ص��ة 

من  لا�صتفادة  وم�صاريعهن،  ال�صيدات  على 

املختلفة،  جماالتهم  يف  وخرباتهن  جتاربهن 

اختيار  على  بالركيز  االتفاقية  �صتقوم  حيث 

امل�صاريع الريادية لل�صيدات ودعمهم ال�صتدامة 

بجائحة  ت��وؤث��ره��ا  ب��ع��د  اح��ي��ائ��ه��ا  اأو  امل�����ص��اري��ع 

»كوفيد19-«.
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215(  ،  )13( امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

ال�سناعة والتجارة باأن �سركة ح�سن وعبود     وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن   حتت الرقم  ) 112644 ( بتاريخ 2015/10/8  

قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة ت�سامن اىل �سركة 

تو�سية ب�سيطة وتغري ا�سم ال�سركة اىل احمد عبود و�سريكه .

يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة رعد 

قرق�ض وخالد هيكل  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

2021/6/9  تقدمت  بتاريخ  الرقم )121752(  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

وخالد  قرق�ض  رعد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

هيكل

اإىل �سركة : خالد هيكل و�سريكته

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

هارون  �ساكر  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

تاريخ  من  اعتبارا   2011/12/20 بتاريخ   )  16417(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200008940(

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 ابو ديه وعبيد  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )83751( بتاريخ 2006/12/24 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/11 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ب�سار عبد الرحمن احمد عبيد  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء - بريين – ت: 0777390052

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200079394(

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 رامي الطعامنه و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   2000/8/28 حتت الرقم )57067( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/27 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد نا�سر داهود جرار  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – اجلاردنز – �سارع و�سفي التل 

– عمارة رقم 63 – ت: 0796368734
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200168222(

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 خريو�ض 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�ض  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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  و�سريكه  �سفاف  ن�سر  يو�سف  �سركة  ب��ان  والتجارة 

بتاريخ   )119998( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف 

2019/9/3  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : يو�سف ن�سر �سفاف و�سريكه

اإىل �سركة : م�سطفى ن�سر �سفاف و�سركاوؤه

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

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

و�سريكه  الغزو  منعم  خلدون  �سركة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة 

 )  104110  ( الرقم  حتت  ت�سامن    �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

من  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2012/4/11 بتاريخ 

ال�سركة  ا�سم  وتغري  ب�سيطة  تو�سية  �سركة  اىل  ت�سامن  �سركة 

اىل ا�سماعيل غرايبه و�سركاه .

يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200076528(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   العوران  املجيد  عبد  �سركة  ب��اأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   1996/1/17 بتاريخ   )6499( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/18 

الع�سايله   ال�سيد /ال�سيدة  يو�سف زعل عبداهلل  وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

الدفاع  بجانب   – الثنيه   – الكرك   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

املدين

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200047047(

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 يا�سر مو�سى ع�سا و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�شامن 

حتت الرقم )38333( بتاريخ 1994/11/21 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/26 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  في�سل عبد الفتاح جراب  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء اجلديده – خلف �سامح مول 

– ت: 0795185918
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

قرار اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم 
واالبنية للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية 

الغربية رقم ) 441 ( تاريخ 2021/3/22

املفرق  ق�سبة  للوائي  والبنية  للتنظيم  امل�سرتكة  اللوائيه  اللجنة  اجتمعت 

والبادية ال�سمالية والغربية وذلك بتاريخ 2021/3/22 واطلعت على قرار 

تاريخ    )  43/74  ( رقم  حو�سا  لبلدية  والبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة 

2020/10/2 واملت�سمن :

املوافقة على الغاء الطريق التنظيمي املار بالقطع ذوات الرقام ) 103،88 ( 

حو�ض رقم )12 ( البلد ال�سمايل من ارا�سي �سره كون القطع خمدومة بعدة 

طرق وذلك ح�سب املخططات املعدة لهذه الغاية.

وقد قررت اللجنة اللوائية امل�سرتكة للوائي ق�سبة املفرق والبادية ال�سمالية 

�سهر  ملدة  لالعرتا�ض  اعالنه  واي��داع  اع��اله  القرار  على  املوافقة  الغربية 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني .

حســــن الجبــــــور
رئيس اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم واالبنية
للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية الغربية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة ) 200179684 (

 يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين  

بان �سركة ) احمد حدرب و�سركائه (  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

  2020/11/23 بتاريخ   )121253( ال��رق��م  حت��ت  الت�سامن 

تقدمت بطلب يت�سمن اجراء التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد حدرب و�سركائه

اإىل �سركة : احمد الزيتاوي و�سركائه

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 ) 200174796 (

 يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين  

بان �سركة ) احمد حدرب و�سركاه (  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

  2019/10/29 بتاريخ   )120199( ال��رق��م  حت��ت  الت�سامن 

تقدمت بطلب يت�سمن اجراء التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد حدرب و�سركاه

اإىل �سركة : احمد الزيتاوي و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اخطار صادر عن محكمة 
عمان الجنوبية / التنفيذ

الشرعية
رقم القضية التنفيذية 

الشرعية :202128203310
التاريخ : 2021/3/8

ح�سن  �سالح  موؤيد   : املدين   / عليه  املحكوم  ا�سم 

العاف�ض

يقيم  عمان  الها�سمية  الردنية  اململكة   : عنوانه 

جبل  عمان  يف  له  عنوان  – واخ��ر  قطر  يف  حاليا 

الن�سر – بجانب �سالة الريفريا

رقم العالم / ال�سند التنفيذي : 3434697

حمل �سدوره : حمكمة عمان ال�سرعية / الق�سايا 

ال�سرعية   تاريخه : 2019/3/18

مو�سوع الدعوى : نفقة �سغار

املحكوم به / الدين : 150 دينار �سهريا مع الر�سوم 

من تاريخ الطلب “ 2018/10/23

ر�سوم التنفيذ : 207.2 دينار

تاريخ  من  ايام  �سبعة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

 : الدائن   / له  املحكوم  اىل  الخطار  هذا  تبليغك 

هدى �سامي ح�سني الربايعه املبلغ املذكور اعاله .

الدين   / احل��ق  ت��وؤد  ومل  امل��دة  ه��ذه  انق�ست  واذ 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية ، �سيقوم ق�سم 

الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

قانونا بحقك .

مامور التنفيذ 

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني 

احمد عارف ارحيل العظمات
يحيى محمد خاف الشرفاء
نايف محمد نواف الشمري

هشام سلمان سالن الربيقي

�سركة  ل��دى  العمل  عن  لتغيبكم  نظرا 

دون  اللوج�ستيه  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ري��ان 

ايام وعدم مراجعة  مربر اكرث من  10 

ب�سرورة  تنذركم  ال�سركة  فان  ال�سركة 

ايام  لعملكم لديها خالل ثالثة  العودة 

من تاريخ ن�سر هذا النذار وبعك�ض ذلك 

ا�ستنادا  تعتربوا فاقدين لعملكم وذلك 

28 من قانون العمل  لحكام املادة رقم 

الردين . 

شركة الريان للخدمات 
اللوجستيه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة فار�ض و�سيف ال�سالم اخلري�سات  وامل�سجلة 

بتاريخ   )119234( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2019/2/5  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : فار�ض و�سيف ال�سالم اخلري�سات

اإىل �سركة : فار�ض اخلري�سات 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

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 �سيخ عبدو وعيد  

 )  117145( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2017/8/30 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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  �سنب   واب��و  القا�سم  �سركة  ب��ان  والتجارة 

  2021/1/31 بتاريخ   )121430( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : القا�سم وابو �سنب

اإىل �سركة : حممد حممد القا�سم و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

الربعاء    28 / 7 /2021
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اململكة  لدى  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  �شفري  ت�شواندونغ”،  ت�شن  ال�شفري”  �شعادة  حتدث   

الإن�شانية  املَ��َع��اين  م��ن  بالكثري  واحل��اف��ل��ة  واملتميزة  الطويلة  مقالته  يف  الها�شمية،  الأردن��ي��ة 

��اِق��ي  ال��َتّ اأج���واء  ع��ن  و�شعًبا،  وح��ك��وم��ًة  ملًكا  ل���اأُردن  والتقدير  واملحبة  احلقيقية  وال�����ش��داق��ة 

من  امل��زي��د  لتخليق  الأم���ام  اإىل  بعاقاتهما  وت��دف��ع  ال�شديقني،  بلدينا  َتمع  التي  احلميمية 

ات بني دولتينا بالإ�شرتاتيجية لتوفري  النجاحات يف �شتى احلقول، ذلك عندما و�شف هذه ال�شِّ

دة بني العا�شمتني.   فر�ص ُم�شتحَدثة وغري م�شبوقة من خال التنمية املتجدِّ

يف  البلدين  عاقات  وَي�شتعر�ص  الأردن،  لتاأ�شي�ص  املئوية  الذكرى  “ت�شن”  ال�شفري  يتناول   

الأنباء  وكالت  من  والعديد  الإخبارية”؛  ال�شيني  احلرير  طريق  “�شبكة  ن�شرتها  التي  مقالته 

و”املدائن”،  و”اأجنادين”،  نيوز”،  و”احلرير  نيوز”،  “ال�شندباد  �شمنها  ال�شهرية،  العربية 

امل�شرتكة  واجلهود  املتعاقبني،  الها�شمية  الأ�شرة  ملوك  قيادة  “حتت  اأنه  اإىل  وُي�شري  و”اآ�شور”؛ 

الأم��ة..  وبناء  الوطني  ال�شتقال  م�شرية  يف  �شخمة  اإجن���ازات  الأُردن  حّقق  الأردين،  لل�شعب 

فقبل وقت لي�ص بعيًدا، تبادل رئي�شا الدولتني ر�شائل التهنئة مبنا�شبة الذكرى املئوية لتاأ�شي�ص 

التطور  وجهة  ا�شرت�شدت  والتي  الأردن،  لتاأ�شي�ص  املئوية  والذكرى  ال�شيني  ال�شيوعي  احلزب 

امل�شتقبلي للعاقات بني البلدين.. واإن ال�شني ُم�شتعدة للعمل يًدا بيد مع اجلانب الأردين عند 

نقطة انطاق تاريخية جديدة للتقدم نحو الهدف املئوي الثاين للبلدين«.

يك�شف  وق��ت،  باأ�شرع  ك��ورون��ا  جائحة  لتذليل  املَعمورة  ودول  الأردن  مع  ال�شني  عاقات  يف   

وم�شتقبلها  للب�شرية  ال��واح��د  امل�شري  “جمتمع  �شمن  لل�شني  الإن�����ش��اين  ال��ه��دف  ع��ن  ال�شفري 

ولهذا منحت  عد،  ال�شُ تعاماتها على خمتلف  ال�شني منه يف  تنطلق  والذي  والآمن”،  ال�شلمي 

 13 و  دول��ة   150 من  لأك��ر  ال��وب��اء  ملكافحة  مادية  م�شاعدات  ال�شطور  ه��ذه  اإع��داد  حتى  ال�شني 

حيث  للَعامل”،  عام  ُمنَتٌج  “اللقاحات  ب��اأن  الر�شمي  بوعدها  والتزمت  وطرحت  دولية،  منظمة 

ال�شيا�شية  الجتماعية  الأنظمة  ذات  ال���دول،  ملختلف  اللقاحات  م��ن  جرعة  مليون   500 اأه��دت 

املختلفة دون اأي تفرقة من اأي �شكل بينها.

النفع  ذات  امل��ج��الت  يف  ال���دول  خمتلف  مب�شاعدة  لل�شني  ال�شامي  ال��ه��دف  م��ن  وان��ط��اًق��ا   

“احلزام  ط��ول  على  ال��واق��ع��ة  امل��ن��اط��ق  يف  املبا�شرة  ال�شني  ا�شتثمارات  ت���اوزت  فقد  لل�شعوب، 

للقانون  املُ�����ش��َت��ِن��د  ال���دويل  ال��ن��ظ��ام  ع��ن  ب��ق��وة  ال�شني  وت��داف��ع  دولر.  م��ل��ي��ارات  والطريق” 110 

ميمها، وتتوىل زمام املبادرة يف ممار�شة التعددية  الدويل مع وجود منظمة الأمم املتحدة يف �شَ

احلقيقية، وحتمي ال�شني بحزم ال�شام وال�شتقرار العامليني ومنذ اأيار املا�شي 2020، وب�شفتها 

خم�ص  املتحدة  ل��اأمم  الأم��ن��ي  املجل�ص  م��داولت  بكني  دفعت  الأم��ن،  ملجل�ص  بالتناوب  الرئي�ص 

ال�شامل  النار  اإطاق  بوقف  اللتزام  اإىل  الأطراف  فيه جميع  رئا�شي، دعت  بيان  مرات لإ�شدار 

وال�شعوب  ال��دول  جميع  م��ع  للعمل  بكني  دع��وة  �شمن  الفل�شطيني،  لل�شعب  امل�شاعدة  وت��ق��دمي 

لإعاء الِقيم امل�شرتكة لل�شام والتنمية والإن�شاف والعدالة والدميقراطية واحلرية للب�شرية 

املتبادلة  واملَنفعة  املواجهة، والنفتاح بديًا عن النغاق،  بالتعاون  بدًل عن  جمعاء، واللتزام 

فرية، وُتعاِر�ص الهيمنة و�شيا�شة القوة، يف �شبيل  ا عن لعبة املح�شلة ال�شِّ والَك�شب املُ�شرتك عو�شً

دفع عجلة التاريخ لتتقدم نحو هدف ُم�شرق.

ال�شيني  ال�شعب  اإ�شعاد  يتخذ ق�شية  الذي  ال�شيني  ال�شيا�شي  املَ�شار  ثبات  للجميع،  املُاَحظ   

د  ك الرئي�ص “�شي” الذي ُي�شدِّ وغريه من ال�شعوب هدًفا رئي�شًيا فعلًيا له، َي�شتند اإىل قاعدة حترُّ

ال�شعب، ول  ال�شاحقة من  لاأغلبية  الأ�شا�شية  امل�شالح  مُيّثل  ال�شيني  ال�شيوعي  اأن احلزب  على 

طبقة،  اأي  اأو  للنفوذ،  جمموعة  اأي  م�شالح  بتاًتا  مُيّثل  ول  اأب��ًدا،  اخلا�شة  امل�شالح  وراء  َي�شعى 

على  والق�شاء  ال��َف��ق��ر،  ب��راث��ن  م��ن  �شيني  مليون   800 م��ن  يقرب  م��ا  انت�شال  مت  ب��ال��ذات  ول��ه��ذا 

اأ�شمل نظام لل�شمان  اأر�ص ال�شني، مع  “جمتمع رغيد احلياة” على  املُدقع متاًما، وبناء  الَفقر 

ال�شيني  املجتمع  ُيَحافظ  ذاته  الوقت  الكون، ويف  املتو�شط  يف  للدخل  واأكرب طبقة  الجتماعي، 

على الن�شجام وال�شتقرار.

القومية،  مناطقها  من  العديد  يف  وتّولت  كرمية،  بدعوات  كثرية  مرات  ال�شني  زرت  لقد   

والتقيت قياداتها احلزبية يف اإطار اجتماعات عمل، وتاأكدت اأن واقع الن�شاط احلزبي والدولتي 

مكانته  وتطوير  ال�شعب  �شعادة  ه��و  واح���د،  َم�شٍب  يف  ُي�شُب  اإمن��ا  ال�شيني  وال�شعبي  الر�شمي 

عاملًيا.  حُتتذى  التي  الدولية  الأُمثولة  مكانة  اإىل  ِفعًا،  َل  َو�شَ وقد  ل،  لَي�شِ املختلفة،  وُقدراته 

و�شينيني  وعرًبا  اأردنيني  و�شوًيا  ال�شخمة،  مُبنجزاتهم  )�شي(  الرفيق  وقائدها  لل�شني  فهنيئا 

ُبْنياِنَنا املُ�شرتك. ُنحرز املُعِجزات ملزيٍد من ت�شليب 

لل�شحفيني  ال����دويل  ل��احت��اد  الأردين  ال��ف��رع  ورئ��ي�����ش��ة  رو���ش��ي��ة  اأردن���ي���ة  وك��ات��ب��ة  *اإع��ام��ي��ة 

والإعاميني والكّتاب العرب اأ�شدقاء وُحلفاء ال�شني.

نيدوغينا يلينا 

السفير »تشن«.. الصين 
واألردن سوًيا 

االنباط-وكاالت

راي��ت�����ص  “هيومان  م��ن��ظ��م��ة  ات���ه���م���ت   

الح��ت��ال  ال��ث��اث��اء، ج��ي�����ص  ي���وم  ووت�ص” 

ما  على  “ترقى  هجمات  ب�شن  الإ�شرائيلي 

خال  احلرب”  جرائم  م�شتوى  اإىل  يبدو 

�شد  يوًما  ع�شر  اأحد  ا�شتمرت  التي  احلرب 

حركة حما�ص بغزة يف مايو املا�شي.

العربية  “هاآرت�ص”  �شحيفة  وبح�شب 

املنظمة  اأ�شدرت  الإلكرتوين،  موقعها  عرب 

ال���دول���ي���ة احل��ق��وق��ي��ة ا���ش��ت��ن��ت��اج��ات��ه��ا ب��ع��د 

اإ�شرائيلية  جوية  غارات  ثاث  يف  التحقيق 

62 مدنيا فل�شطينيا. اإنها قتلت  قالت 

ه���ن���اك  ت���ك���ن  “مل  امل���ن���ظ���م���ة:  واأك����������دت 

تلك  حميط  يف  وا���ش��ح��ة  ع�شكرية  اأه���داف 

الهجمات«.

يف  امل�شلحني  املنظمة،  تقرير  ات��ه��م  كما 

“جرائم  ب��ارت��ك��اب  الفل�شطينية  الف�شائل 

حرب على ما يبدو من خال اإطاق اأكر 

اآلف �شاروخ وقذيفة هاون غري  اأربعة  من 

اإ�شرائيلية«. موجهة على تمعات �شكانية 

وقالت “هيومن رايت�ص ووت�ص” اإن مثل 

املفرو�ص  احلظر  “تنتهك  الهجمات  ه��ذه 

�شد  الع�شوائية  اأو  املتعمدة  الهجمات  على 

املدنيني«.

ل����ك����ن ال����ت����ق����ري����ر رك������ز ع����ل����ى الأع�����م�����ال 

املنظمة  وقالت  القتال،  خال  الإ�شرائيلية 

اأعمال  عن  منف�شا  تقريرا  �شت�شدر  اإنها 

م�شلحة  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  وج���م���اع���ات  ح��م��ا���ص 

اأخرى يف اأغ�شط�ص املقبل.

�شيمب�شون، مدير  من جهته قال جريي 

هيومن  يف  امل�شلحة  وال�����ش��راع��ات  الأزم����ات 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  “القوات  ووت�������ص:  راي��ت�����ص 

نفذت هجمات يف قطاع غزة يف مايو دمرت 

ه��دف  اأي  وج����ود  دون  ب��اأك��م��ل��ه��ا،  ع���ائ���ات 

ع�شكري وا�شح يف مكان قريب«.

امل�شتمرة  اإ�شرائيل  “عدم رغبة  واأ�شاف: 

ب��ج��دي��ة يف ج���رائ���م احل���رب  ال��ت��ح��ق��ي��ق  يف 

امل��زع��وم��ة، اإىل ج��ان��ب اإط����اق ال�����ش��واري��خ 

ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة ع����ل����ى م����ن����اط����ق م���دن���ي���ة 

التحقيق  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ي��وؤك��د  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، 

اجلاري الذي يتناول اأن�شطة كا اجلانبني 

من قبل املحكمة اجلنائية الدولية«.

ومل ي�شدر رد على التقرير من اجلي�ص 

هجماته  اإن  م��رارا  ق��ال  ال��ذي  الإ�شرائيلي، 

فيما  غ���زة،  يف  ع�شكرية  م��واق��ع  ت�شتهدف 

ي���ت���ه���م ج���ي�������ص الح�����ت�����ال ح���رك���ة ح��م��ا���ص 

من  مدنيني  �شحايا  �شقوط  يف  بالت�شبب 

���ش��اروخ��ي��ة وعمليات  ه��ج��م��ات  ���ش��ن  خ���ال 

ع�شكرية اأخرى من داخل مناطق �شكنية.

االنباط-وكاالت

ام�����ص  “اجلارديان”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 

بتون�ص  “النه�شة”  حكومة  اإن  ال��ث��اث��اء، 

الر�شيد  اأو احلكم  ف�شلت يف حتقيق الرخاء 

تف�شي  ب��ع��د  �شيما  ل  حكمها،  ف��رتة  ط���وال 

اأن  اإىل  ال��ب��اد، م�شرًيا  ك��ورون��ا يف  ف��ريو���ص 

تون�ص عا�شت حالة من الركود القت�شادي 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي، وه���و م��ا دف���ع ال�شعب  وال�����ش��ل��ل 

للمطالبة  �شعبية  احتجاجات  تنظيم  اإىل 

ع���ن مقاليد  الإخ���وان���ي���ة  احل���رك���ة  ب���اإزاح���ة 

ال�شلطة

ت��ل��ك  اأن  اإىل  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  ول����ف����ت����ت 

الح��ت��ج��اج��ات دف��ع��ت ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ون�����ش��ي 

م��ن  ج���م���ل���ة  اإ������ش�����دار  اإىل  ����ش���ع���ي���د،  ق���ي�������ص 

القرارات بتجميد الربملان، ورفع احل�شانة 

ه�شام  برئا�شة  احلكومة  واإقالة  النواب  عن 

لق��ت  اخل��ط��وة  ه���ذه  اأن  م���وؤك���ًدا  امل�شي�شي، 

اإىل  ن��زل  ال���ذي  ال�شعب  ك��ب��ريا م��ن  ت��اأي��ي��دا 

بقرارات  لاحتفال  كبرية  باأعداد  ال�شوارع 

الرئي�ص

التاأييد لقرار الرئي�ص  “ ظهر  واأ�شافت 

ق��ي�����ص ���ش��ع��ي��د، ال�����ش��ي��ا���ش��ي امل�����ش��ت��ق��ل ال���ذي 

ي��ق��ف خ��ل��ف��ه، عندما  م��ن دون ح���زب  ي��ق��ف 

ال�����ش��وارع وط��ال��ب��وا بحل  ال��ن��ا���ص اإىل  خ���رج 

التي  اخل��ط��وة  �شرعية  م��وؤك��دة  الربملان”، 

اأ�شتاذ  اأن��ه  قالت  حيث  “�شعيد”،  اتخذها 

اإط��ار  يف  ويت�شرف  الد�شتوري  القانون  يف 

ال��ق��ان��ون، وا���ش��ت��ن��د اإىل ���ش��ل��ط��ات ال��ط��وارئ 

الد�شتور مبوجب 

التون�شي  العام  الحت��اد  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

ل��ل�����ش��غ��ل، امل��ن��ظ��م��ة الأه����م يف ال���ب���اد اأي���دت 

ق�������رارات ال���رئ���ي�������ص، وق����ال����ت اإن�����ه ت�����ش��رف 

الو�شيك  اخل��ط��ر  مل��ن��ع  ل��ل��د���ش��ت��ور  “وفًقا” 
وا�شتعادة الأداء الطبيعي للدولة

اأ�شدر  اأن الرئي�ص التون�شي  واأ�شارت اإىل 

تول  مبنع  يق�شي  ق���رارا  الأث��ن��ني،  اأم�����ص 

ال�شابعة  ال�شاعة  من  والعربات  الأ�شخا�ص 

ابتداء  �شباًحا  ال�شاد�شة  ال�شاعة  اإىل  م�شاء 

27 اأغ�����ش��ط�����ص،  م���ن الإث����ن����ني وح���ت���ى ي����وم 

ومب��ق��ت�����ش��ى ه���ذا الأم����ر ال��رئ��ا���ش��ي، بحظر 

املدن خارج  والعربات بني  الأ�شخا�ص  تنقل 

حاجياتهم  لق�شاء  اإل  التجول  منع  اأوق��ات 

م�شتعجلة،  �شحية  لأ���ش��ب��اب  اأو  الأ�شا�شية 

اأ�شخا�ص  ثاثة  يفوق  تمع  كل  مُينع  كما 

العامة العام وبال�شاحات  بالطريق 

“�شرعان ما نزلت ح�شود كبرية  وتابعت 

مما  الرئي�ص،  حتركات  لدعم  ال�شوارع  اإىل 

النه�شة  ح���زب  م��ن  الغ�شب  ح��ال��ة  يعك�ص 

وال���ش��ت��ج��اب��ة  اأو  ال��ب��اد  اإدارة  يف  وف�����ش��ل��ه��ا 

ال�شلل  م���ن  ت�����ش��ب��ب يف ح��ال��ة  ل��ل��وب��اء، مم���ا 

القت�شادي” والركود  ال�شيا�شي 

“النه�شة”  ح����ك����وم����ة  اأن  وذك�����������رت 

اأزمة كورونا مما  اإدارة  الإخوانية ف�شلت يف 

العامة  ال�شحة  خ��دم��ات  ان��ه��ي��ار  اإىل  اأدى 

وانكما�ص  احليوية،  ال�شياحة  �شناعة  و�شل 

حيث  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام   ٪8 بن�شبة  الق��ت�����ش��اد 

���ش��ه��دت ال���ب���اد اإ����ش���اب���ات غ���ري م�����ش��ب��وق��ة 

ع���دد  يف  الأول  امل����رك����ز  واح���ت���ل���ت  ل���ل���وب���اء، 

الوفيات والٕ�شابات بالوباء

االنباط-وكاالت

ت���ع���ّول م��و���ش��ك��و ع��ل��ى امل���ح���ادث���ات رف��ي��ع��ة 

امل���������ش����ت����وى ال����ت����ي ت����ري����ه����ا م�����ع اجل����ان����ب 

مدى  لتحّدد  الأربعاء  جنيف  يف  الأمريكي 

ب���احل���وار  امل�����ش��ي  يف  وا���ش��ن��ط��ن  “جّدية” 
الثنائي، وفق ما اأعلن م�شوؤول رو�شي اليوم 

الثاثاء

وق����ال ن��ائ��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ���ش��ريغ��ي 

املحادثات  اإثر  اأن نفهم”  “علينا  ريابكوف، 

يف  الأم���ري���ك���ي���ني  زم���ائ���ن���ا  “جدّية  م����دى 

وحيوي  مغزى  ذات  ح��وار  باإقامة  رغبتهم 

ال�شرتاتيجي” ال�شتقرار  ب�شاأن 

اإط���اق احل���وار حول  ال��ت��واف��ق على  ومّت 

قمة  خ��ال  ال�شرتاتيجي”  “ال�شتقرار 
الرئي�شني  )ح��زي��ران(  يونيو   16 يف  جمعت 

فادميري  والرو�شي  بايدن  جو  الأمريكي 

بالدرجة  املبادرة  وتهدف  جنيف.  يف  بوتني 

اإىل حتقيق ال�شتقرار يف عاقتهما  الأوىل 

املتوّترة

وي���ع���ق���د الج���ت���م���اع، وه����و ال���ث���اين ع��ل��ى 

م�شتوى رفيع يف غ�شون �شهرين، يف جنيف 

خلف اأبواب مو�شدة

اأن ال��ه��دف م��ن عقد  واأو���ش��ح ري��اب��ك��وف 

الجتماع هو “اإطاق امل�شار واإجراء حتليل 

اإيجاد  وحم��اول��ة  الخ��ت��اف  لنقاط  معّمق 

اأن  م��ع��ت��رباً  امل�شرتك”،  ل��ل��ع��م��ل  جم����الت 

ما  معرفة  ح��ول  ي��دور  الكبري”  “ال�شوؤال 
قدماً”  “امل�شي  يف  �شي�شهم  احلوار  كان  اإذا 

الثنائية بالعاقات 

واأ�شاف “لن اأ�شع �شقفاً للتوقعات اأعلى 

مما ينبغي”

واع����ت����رب امل����ت����ح����دث ب���ا����ش���م ال���ك���رم���ل���ني 

حت�����ش��ني  اأن  ب�������دوره  ب��ي�����ش��ك��وف  دمي������رتي 

اأثنى  “عملية معّقدة جداً” لكّنه  العاقات 

يف الوقت ذاته على وجود “توا�شل”

ويندي  اخل��ارج��ّي��ة  وزي���ر  نائبة  وت��راأ���ص 

���ش��ريم��ان ال���وف���د الأم���ري���ك���ي، ب��ي��ن��م��ا ي��ق��ود 

ريابكوف الوفد الرو�شي

وُيعقد الجتماع و�شط توّتر على جبهات 

ع�����ّدة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن. وت����وّع����دت ال���ولي���ات 

امل��ت��ح��دة م��و���ش��ك��و ب��اّت��خ��اذ اإج�����راءات اإذا مل 

ال��ه��ج��م��ات الإل��ك��رتون��ي��ة  مل��وج��ة  ت�شع ح���ّداً 

الأرا���ش��ي  م��ن  منها  كبري  ع��دد  ُي�شن  ال��ت��ي 

ال���رو����ش���ّي���ة، ب��ح�����ش��ب م���ا ت���وؤّك���د ال�����ش��ل��ط��ات 

الأمريكّية

ورغم اأن مو�شكو تنفي اأي م�شوؤولية لها 

التي  باجلهود  بوتني  رّح��ب  الهجمات،  عن 

يبذلها بايدن جلعل العاقات بني البلدين 

اأكر قابلية للتنبوؤ بها

وخ���ال اإع��ان��ه��م��ا ع��ن اإط���اق احل���وار، 

ذروة  يف  حتى  اأن��ه  على  وبايدن  بوتني  �شدد 

ووا�شنطن  مو�شكو  ك��ان��ت  ال��ب��اردة،  احل��رب 

على ات�شال تّنباً لاأ�شواأ

االنباط-وكاالت

�شهر متوز  ال�شاعات من  ه��ذه  مثل   يف 

ال��ق��د���ص  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون  ح��ق��ق   ،2017

ع��ل��ى منظومة  ج��دي��داً  ان��ت�����ش��اراً  امل��ح��ت��ل��ة 

باإجبارها  والأمنية،  ال�شيا�شية  الحتال 

ع��ل��ى اإزال����ة ال��ب��واب��ات الإل��ك��رتون��ي��ة التي 

الأق�����ش��ى  امل�����ش��ج��د  م��داخ��ل  ع��ل��ى  ن�شبتها 

املبارك

م����ع����رك����ة  يف  الن�������ت���������������ش�������ار  حت������ق������ق 

خا�ص  اأن  بعد  الإلكرتونية”  “البوابات 
من  مب�شاندة  ال��ق��د���ص  يف  الفل�شطينيون 

يف  يومياً  ن�شاًل  وغ��زة،  وال�شفة  ال��داخ��ل 

القدمية،  وبلدتها  املدينة  واأزق���ة  ���ش��وارع 

امل���ي���دان رغ���م كثافة  وح��ق��ق��وا ���ش��م��وداً يف 

ال��ق��م��ع ال����ذي م��ار���ش��ت��ه ق����وات الح��ت��ال 

بحقهم

“البوابات  م���ع���رك���ة  اأو  ه���ب���ة  ب��������داأت 

اأغلق  اأن  بعد  مت��وز،   15 يف  الإلكرتونية” 

املبارك  الأق�شى  امل�شجد  اأب��واب  الحتال 

وم��ن��ع امل�����ش��ل��ني م��ن ال���دخ���ول ل��ه ون�شب 

ومنذ  مدخله،  على  الإلكرتونية  البوابات 

اأعلن  الإج����راءات  لهذه  الأوىل  اللحظات 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون رف�����ش��ه��م ل��ه��ا وت��ن��ظ��ي��م 

اعت�شامات وتظاهرات يف البلدة القدمية

من  فدائيني  ثاثة  نفذ  املعركة،  قبل 

ع��م��ل��ي��ة �شد  امل��ح��ت��ل��ة  ال��ف��ح��م  اأم  م��دي��ن��ة 

ع��ن��ا���ش��ر ���ش��رط��ة الح���ت���ال ع��ل��ى اأب����واب 

امل�شجد، اأدت ملقتل اإثنني منهم، وا�شت�شهاد 

املقاومني، الذين �شكلت جنازتهم ا�شتفتاء 

�شعبياً على خيار املقاومة

رف�������ص ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون ال���دخ���ول اإىل 

امل�����ش��ج��د الأق�������ش���ى ب�������ش���روط الح���ت���ال، 

بالأق�شى  املحيطة  املناطق  يف  واعت�شموا 

وال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة، وخ��ا���ش��وا م��واج��ه��ات 

اأ���ش��ف��رت عن  ق���وات الح��ت��ال  عنيفة م��ع 

ارتقاء ثاثة �شهداء واإ�شابة املئات

وت��زام��ن��اً م��ع امل��ع��رك��ة يف ال��ق��د���ص، نظم 

الوطن  يف  الفل�شطينية  الق�شية  منا�شرو 

ال��ع��رب��ي والإ����ش���ام���ي وع��وا���ش��م غ��رب��ي��ة، 

ت���ظ���اه���رات م����ن����ددة ب���ج���رائ���م الح���ت���ال 

وداع����م����ة لن��ت��ف��ا���ش��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف 

املقد�شة املدينة 

ال���ت���ط���ور الأخ�����ط�����ر ك���م���ا ع������ربت ع��ن��ه 

امل��وؤ���ش�����ش��ة الأم��ن��ي��ة وال��ع�����ش��ك��ري��ة يف دول��ة 

التي  ال��ف��دائ��ي��ة  العملية  ك���ان  الح���ت���ال، 

نفذها عمر العبد من بلدة كوبر غرب رام 

“حلمي�ص”  م�شتوطنة  اقتحم  حني  اهلل، 

�شمال  الفل�شطينيني  اأرا�شي  على  املقامة 

م�شتوطنني  ثاثة  وقتل  املحافظة،  غرب 

اعتربه مراقبون  اآخ��ري��ن، وه��و ما  وج��رح 

اأح������د اأ�����ش����ب����اب ت����راج����ع الح����ت����ال اأم�����ام 

امتداد  من  خ�شية  القد�ص،  يف  املنتف�شني 

املعركة اإىل ال�شفة

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون  دخ������ل  مت������وز   27 يف 

اإىل امل�����ش��ج��د الأق�����ش��ى امل��ب��ارك رغ��م��اً عن 

الح��ت��ال ال���ذي ح���اول اإب��ق��اء ب���اب حطة 

مغلقاً، اإل اأنهم اأ�شروا على اإعادة افتتاحه 

العيد،  ت��ك��ب��ريات  و���ش��ط  مهيب  منظر  يف 

اأع�������اد ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني الأم�������ل ب��ت��ح��ق��ي��ق 

الن���ت�������ش���ار ع���ل���ى الح�����ت�����ال، وو����ش���ع���ت 

“البوابات الإلكرتونية” يف �شياق  معركة 

الن�شر  طريق  على  املرحلية  النت�شارات 

الكبري

 »هيومن رايتس ووتش« تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خالل »عدوان مايو« على غزة

 »الجارديان«: الرئيس التونسي سياسي مستقل وقراراته األخيرة »شرعية«

 موسكو تنتظر »جدية« أمريكية في الحوار

 4 سنوات على معركة »البوابات اإللكترونية«: حين صنع الفلسطينيون مشهد التحرير

االنباط-وكاالت

اأج�����ل�����ى اجل����ي���������ص الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي، 

ب��وؤرة  من  يهودية،  عائات  الثاثاء، 

الغربية  ال�شفة  جنوبي  ا�شتيطانية، 

ت�شرفه حتت  ابقائها  مع  املحتلة، 

جلان  من�شق  اجل��ب��ور،  رات��ب  وق��ال 

اخلليل  ج��ن��وب  يف  ال�شعبية  امل��ق��اوم��ة 

م��ن  ق�������وات  اإن  ح����ك����وم����ي����ة(،  )غ������ري 

اجل��ي�����ص الإ���ش��رائ��ي��ل��ي اأخ��ل��ت ال��ب��وؤرة 

بني  ال��واق��ع��ة   ، اأدورمي  ال�شتيطانية 

والريحية،  والظاهرية،  دورا  ب��ل��دات 

�شكانها من  اخلليل  جنوبي 

م��ع  خ�����ا������ص  ح�����دي�����ث  واأ��������ش�������ار يف 

ال���ق���وات  اأن  اإىل  الأن���ا����ش���ول،  وك���ال���ة 

ح��م��ل��ت ك��رف��ان��ات )م���ن���ازل م��ت��ن��ق��ل��ة(، 

اأم��ام  امل��وق��ع  واأغلقت  م��ي��اه،  وخ��زان��ات 

طنني مل�شتو ا

وق���ال اجل��ب��ور اإن امل��وق��ع م��ا ي��زال 

الإ�شرائيلي اجلي�ص  �شيطرة  حتت 

العائات،  اأخ��ل��ت  ال��ق��وات  اأن  وب��نّي 

ب��ع��د ج��ه��د ق���ان���وين ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي اأم���ام 

الإ�شرائيلية املحاكم 

خا�ص  ملك  امل��وق��ع  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني وا���ش��ت��خ��دم ل��ف��رتات 

ط��وي��ل��ة ك��ن��ق��ط��ة ع�����ش��ك��ري��ة ل��ل��ج��ي�����ص 

�شرائيلي الإ

وك���ان���ت ه��ي��ئ��ة ال��ب��ث الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

اأج��ل��ى،  اإن اجلي�ص،  ق��ال��ت  ق��د   ، م��ك��ان 

ي��ه��ودي��ة من  ع��ائ��ات  �شبع  ال��ث��اث��اء، 

املذكور املوقع 

انتقلت  العائات  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

ال�شلطات  من  باإذن  املوقع،  يف  لل�شكن 

�شنوات ع�شر  نحو  قبل  الإ�شرائيلية، 

وت�������ش���ري ت����ق����دي����رات اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة 

 650 ن��ح��و  وج����ود  اإىل  وف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 

م�������ش���ت���وط���ن���ات  م�������ش���ت���وط���ن يف  األ�������ف 

ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة مب���ا ف��ي��ه��ا ال��ق��د���ص 

م�شتوطنة،   164 يف  ي�شكنون  املحتلة، 

ا�شتيطانية بوؤرة  و116 

 جيش االحتالل يجلي 
مستوطنين جنوبي الضفة
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االنباط- وكاالت

 ق���ال���ت م�������ص���ادر م���ن م��ن��ظ��م��ات حملية 

من  �صعيد  قي�س  التون�صي  الرئي�س  التقت 

اإن  ال��ق��وي  ال��ت��اأث��ر  ذو  ال�صغل  احت���اد  بينها 

»امل�صار  بحماية  يتعهد  اأن��ه  اأبلغها  الرئي�س 

الدميقراطي وحماية احلقوق واحلريات”

الثالثاء،  اليوم  ذاتها  امل�صادر  و�صرحت 

الإج�����راءات  اأن  امل��ن��ظ��م��ات  اأب��ل��غ  �صعيد  ب����اأن 

ال�صتثنائية موؤقتة ب�صبب تعمق الأزمة واأن 

�س باأي �صكل احلريات واحلقوق لن تمُ

وق����دم ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ص��ي، خ���الل ل��ق��اء 

ج��م��ع��ه يف ق�����ص��ر ق����رط����اج ب����روؤ�����ص����اء ع���دد 

م���ن امل��ن��ظ��م��ات ال��وط��ن��ي��ة، اأم�������س الث���ن���ن، 

اإىل مربع  ب��ع��دم الن�����زلق  ر���ص��ائ��ل ط��م��اأن��ة 

واحلريات  احلقوق  واح��رام  الديكتاتورية 

ال��ف��ردي��ة وال��ع��ام��ة واح����رام اآج����ال تطبيق 

الإج���������راءات ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة والإع�������الن عن 

تركيبة احلكومة اجلديدة يف غ�صون اأيام

هاتفية  مكاملة  خ��الل  �صعيد  اأك��د  ك��ذل��ك 

م���ع وزي����ر اخل���ارج���ي���ة الأم���ري���ك���ي، اأن��ت��وين 

على  حر�صه  الثنن،  اأم�س  م�صاء  بلينكن، 

احرام ال�صرعية واحلقوق واحلريات

اتخاذها  مت  التي  الإج���راءات  اأن  واأو�صح 

80 من  ال��ف�����ص��ل  ت��ط��ب��ي��ق  اإط�����ار  ت���ن���درج يف 

ال��د���ص��ت��ور حل��م��اي��ة امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��د���ص��ت��وري��ة 

وحماية الدولة وحتقيق ال�صلم الجتماعي

وم���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأك����د الحت�����اد ال��ع��ام 

“احلل  اأن  الثالثاء،  ي��وم  لل�صغل  التون�صي 

العاجل للخروج من الأزمة يتمثل يف اإعادة 

ال�����ص��ر ال���ع���ادي لآل���ي���ة ال��ع��م��ل يف ال���دول���ة، 

واإن���ه���اء اخل��ط��ر ال���داه���م وت�����ص��ك��ي��ل حكومة 

كفاءات”

وق����ال الأم�����ن ال���ع���ام امل�����ص��اع��د ل��الحت��اد 

الطاهري،  �صامي  لل�صغل،  التون�صي  ال��ع��ام 

التون�صية:  الوطنية  لالإذاعة  ت�صريحات  يف 

نحو  منه  و�صنخرج  كارثي  و�صع  يف  “اإننا 
“ما  اأنه  اإىل  م�صرا  ال�صيا�صي”،  ال�صتقرار 

زال هناك تهديد وتطاول على الدولة لكن 

هذا الو�صع لن ي�صتمر”

وتابع بقوله: “نبهنا �صابقا من الو�صول 

ال�صيا�صي  الو�صع  ب�صبب  املرحلة  ه��ذه  اإىل 

امل��ت��اأزم وال��ت��ج��اذب��ات وامل��ه��ات��رات وخ��ط��اب��ات 

وتعطيل  العنف  على  والتحري�س  الكراهية 

دوال����ي����ب ال����دول����ة، مم����ا ج���ع���ل احل���ك���وم���ات 

امل��ت��ع��اق��ب��ة ره��ي��ن��ة ائ��ت��الف��ات ح��اك��م��ة تخدم 

م�صاحلها اخلا�صة”

خالل  طالب  ال�صغل  “احتاد  اأن  واأو���ص��ح 

املنظمات،  بروؤ�صاء  اجلمهورية  رئي�س  لقاء 

ب����األ ت��ت��ج��اوز امل����دة ال��زم��ن��ي��ة ل��ه��ذه احل��ال��ة 

ك��ل  ت���ك���ون  واأن  ي����وم����ا،   30 ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

الد�صتورية،  ال�صرعية  اإط���ار  يف  التحركات 

مقدمتها  ويف  واحلريات،  احلقوق  واحرام 

احل����ق����وق الق���ت�������ص���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة، 

والتم�صك با�صتقاللية الق�صاء”

واأكد على �صرورة “و�صع خارطة طريق 

ل  حتى  ال�صتثنائية،  احل��ال��ة  ف��رة  بعد  مل��ا 

ت��ع��ود ال��ت��ج��اذب��ات م��ن ج��دي��د وح��ت��ى ل يتم 

تعطيل العمل احلكومي”

لل�صغل،  ال��ت��ون�����ص��ي  ال��ع��ام  وك���ان الحت����اد 

ط��ال��ب اأم�������س الث���ن���ن، ب�������ص���رورة اح����رام 

اإجراء  باأي  البالد،  يف  الد�صتورية  ال�صرعية 

وقال  املقبلة.  املرحلة  خ��الل  ات��خ��اذه  �صيتم 

الحت����اد ال��ع��ام ال��ت��ون�����ص��ي ل��ل�����ص��غ��ل، يف بيان 

اإىل  يدعو  اإن��ه  الر�صمي،  موقع  على  ن�صره 

مّدة  وحتديد  ال�صتثنائية  التدابر  �صبط 

���ص��رورة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����ص��را  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، 

لح�������رام ال���د����ص���ت���ور، وا����ص���ت���م���رار امل�����ص��ار 

الدميقراطي واإعادة ال�صتقرار للبالد

وح��ي��ا الحت����اد ال��ت��ح��رك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة 

وال�صعبية ال�صلمية التي انطلقت يف العديد 

�صل�صلة  يف  ح��ل��ق��ة  و���ص��ك��ل��ت  اجل����ه����ات،  م���ن 

يف  والجتماعي  ال�صعبي  الن�صال  مراكمة 

الذي  القمعي  الأ�صلوب  اأي�صا  واأدان  تون�س، 

اإىل  واأف�صت  جتاهها،  احلكومات  انتهجته 

ان��ت��ه��اك احل���ري���ات واع���ت���ق���ال ال��ع��دي��د من 

مربع  اإىل  ب��ال��ب��الد  ت��ع��ود  وك���ادت  الن�صطاء 

ال�صتبداد

واأعلن الرئي�س التون�صي قي�س �صعيد، اأول 

وتعليق  الربملان  عمل  جتميد  الأح��د،  اأم�س 

 80 الف�صل  اإىل  ا�صتنادا  النواب  كل  ح�صانة 

ه�صام  ال��وزراء  رئي�س  واإقالة  الد�صتور،  من 

العنيفة  الحتجاجات  خلفية  على  امل�صي�صي 

التي �صهدتها عدة مدن

الثنن،  يوم  التون�صي  الرئي�س  قرر  كما 

فر�س حظر التجول يف جميع اأنحاء البالد 

ال�صاد�صة  حتى  م�صاًء  ال�صابعة  ال�صاعة  من 

���ص��ب��اح��ا )ب��ال��ت��وق��ي��ت امل��ح��ل��ي( اع��ت��ب��ارا من 

اأم�س وحتى 27 اأغ�صط�س/ اآب املقبل

من جهته، دعا رئي�س الربملان التون�صي، 

ال��ن��زول  اإىل  التون�صين  ال��غ��ن��و���ص��ي،  را���ص��د 

بالنقالب،  و�صفه  ما  لإن��ه��اء  ال�صوارع  اإىل 

قائال: “اإن على النا�س النزول اإىل ال�صوارع 

لإع����ادة   2011 ي��ن��اي��ر   14 يف  ح�����ص��ل  م��ث��ل��م��ا 

الغنو�صي،  اتهم  كما  ن�صابها”،  اإىل  الأم��ور 

وراء  بالوقوف  الإم��ارات��ي��ة  الإع���الم  و�صائل 

“الدفع نحو النقالب يف تون�س وا�صتهداف 
مقرات حركة النه�صة”

االنباط-وكاالت

حتت عنوان كوبا بعيدة، كوبا قربنا ، كتب 

 ، اأوبزرينيه  فوينيه  يف  ت�صي�صكن،  األيك�صي 

اأمريكا رغم كل  اأنف  اأمام  حول �صمود كوبا 

مكائد وا�صنطن

وج���اء يف امل��ق��ال: ي��ب��دو اأن ك��وب��ا �صمدت. 

ال��ك��وب��ي��ن م�صرات  اآلف  م��ئ��ات  ن��ظ��م  ف��ق��د 

ح���ا����ص���دة، مل ت��ق��ت�����ص��ر ع���ل���ى ال�����ص��ي��وع��ي��ن 

اأن��ح��اء  ال��ك��وم�����ص��وم��ول، يف جميع  واأع�����ص��اء 

وحتى  يوليو  منت�صف  من  احلرية،  جزيرة 

وق�����ت ق����ري����ب، ل����دع����م ك����وب����ا ال����ص���راك���ي���ة 

قبل  ب���داأت  امل�صرات  ه��ذه  اإن  ب��ل  وقيادتها. 

من  ع�صر  الثالث  يف  الكوبية  القيادة  دع��وة 

ومواجهة  وطنهم  ل��دع��م  مواطنيها  يوليو 

الإمربيالية الأمريكية

للموجة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  الأ���ص��ب��اب  ان��ع��ك�����ص��ت 

اجل�����دي�����دة م����ن ال�������ص���ع���ي الأم����ري����ك����ي اإىل 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة يف ك����وب����ا، م���و����ص���وع���ي���ا، يف 

البيان ال�صادر عن وزارة خارجية باربادو�س 

امل���ج���اورة، ي���وم 18 ي��ول��ي��و، وال����ذي ع��رب عن 

والأقاليم  البلدان  جلميع  اجلماعي  املوقف 

ال� 16 يف املجموعة الكاريبية ، وجاء فيه:

ان����دل����ع����ت اح����ت����ج����اج����ات ال�����������ص�����وارع يف 

الظروف  ب�صبب  الكوبية  امل��دن  من  العديد 

القت�صادية التي تعانيها اجلزيرة الكاريبية 

تفاقمت  وال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي،  احل�����ص��ار  بفعل 

ب�صبب التاأثر طويل املدى لوباء كوفيد-19

هناك عامل خارجي مهم اأي�صا ل�صتقرار 

ال��و���ص��ع يف ك��وب��ا. فقد اأع��ل��ن رج���ال ال��دول��ة 

كوبا  م��ع  ت�صامنهم  دول���ة   30 م��ن  اأك���ر  يف 

ال�����ص����راك����ي����ة وا����ص���ت���ع���داده���م ل���ت���زوي���ده���ا 

مب�صاعدات اإن�صانية واقت�صادية عاجلة

امل��ن��ظ��م��ات الإن�����ص��ان��ي��ة م��ن اأك����ر م��ن 40 

دول����ة م�����ص��ت��ع��دة اأي�����ص��ا مل�����ص��اع��دة ك���وب���ا. ويف 

الوقت نف�صه، اأعلنت وزارات خارجية رو�صيا 

وبيالرو�س وال�صن والهند وعدد من الدول 

ال�صوؤون  يف  التدخل  �صد  وقوفها  الأخ���رى 

الداخلية لكوبا

يف غ�صون ذل���ك، ذك���رت و���ص��ائ��ل الإع���الم 

الكوبية اأن وا�صنطن تر�صل عمالء للتخريب 

الق���ت�������ص���ادي واإث��������ارة ال�����ص��غ��ب م���ن ق��اع��دة 

�صيئة  الأم��ري��ك��ي��ة،  الع�صكرية  غ��وان��ت��ان��ام��و 

ال�صيت، يف جنوب �صرق كوبا

الكوبية  ال�صراكية  م��ازال��ت  ذل��ك،  وم��ع 

����ص���ام���دة، ع��ل��ى م�����ص��اف��ة ل ت��ب��ع��د ���ص��وى 80 

الأمريكية.  املتحدة  الوليات  عن  كيلومرا 

ميكن للمرء اأن يتفق مع راأي رئي�س احلزب 

ال�����ص��ي��وع��ي ال��ب��ول��ن��دي امل��ع��ار���س، ك��ازمي��رز 

م��ي��ال: ال���ص��راك��ي��ة ال��ك��وب��ي��ة، ال��ت��ي جت�صد 

ال���دف���اع ع���ن ال���ص��ت��ق��الل ال���وط���ن���ي، ق��اب��ل��ة 

ال�صوفيتي  الحت��اد  انهيار  بعد  حتى  للحياة 

واأوروبا ال�صرقية التحريفية

االنباط-وكاالت

)منظمة  ال�صحافين  دع��م  جلنة  ق��ال��ت 

ع���رب���ي���ة ت���ع���ن���ى ب���ح���ق���وق ال�������ص���ح���اف���ي���ن(، 

الثالثاء، اإن اإ�صرائيل ارتكبت نحو 696 حالة 

الأرا���ص��ي  يف  الإع��الم��ي��ة،  للحريات  انتهاك 

الفل�صطينية املحتلة، منذ بداية عام 2021

ن�صف  ت��ق��ري��ره��ا  يف  ال��ل��ج��ن��ة،  وت���اب���ع���ت 

اإ���ص��رائ��ي��ل ارت��ك��ب��ت، م��ن بن  ال�����ص��ن��وي ، اإن 

اإج��م��ايل الن��ت��ه��اك��ات، ن��ح��و 101 ان��ت��ه��اك يف 

قطاع غزة خالل العدوان الأخر

النتهاكات  تلك  ح��ّدة  اأن  اللجنة  وذك��رت 

خالل  املا�صي،  اأي��ار  مايو/  �صهر  يف  ارتفعت 

العدوان الإ�صرائيلي الأخر

ا�صت�صهاد  تقريرها،  يف  اللجنة،  ووّث��ق��ت 

يف  عاماً(،   33( ح�صن  اأب��و  يو�صف  ال�صحايف 

بداخله،  بعد ق�صف منزله وهو  قطاع غزة، 

�صمايل مدينة غزة

196 ح��ال��ة  ن��ح��و  ت��ق��ري��ره��ا  ور����ص���دت يف 

فل�صطينين،  ل�صحافين  واإ���ص��اب��ة  اع��ت��داء 

بينهم 13 يف قطاع غزة

تعّر�صوا  غ��زة  يف  ال�صحافيون  واأ���ص��اف��ت 

ل��ك�����ص��ور وج��������روح، وح�������روق وال���ع���دي���د م��ن 

او  مبا�صر،  ب�صكل  ق�صفهم  ج��راء  الإ�صابات 

اإ�صابتهم  خ��الل  اأو  منازلهم،  تدمر  خ��الل 

من �صظايا �صواريخ الحتالل وهم ميار�صون 

عملهم وقيامهم بدورهم يف تغطية العدوان 

الأخر

اإ�صرائيل عدوانا على غزة، ا�صتمر  و�صنت 

اأ�صفر  امل��ا���ص��ي، م��ا  11 ي��وم��ا، يف م��اي��و/اأي��ار 

الفل�صطينين،  اآلف  وج���رح  ا�صت�صهاد  ع��ن 

على  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ف�����ص��ائ��ل  ردت  ف��ي��م��ا 

العدوان باإطالق اآلف ال�صواريخ جتاه املدن 

الإ�صرائيلية

ك��م��ا ر����ص���دت جل��ن��ة دع����م ال�����ص��ح��اف��ي��ن 

ان��ت��ه��اك، مت خ��الل��ه��ا منع  149 ح��ال��ة  ن��ح��و 

الإعالمين من ممار�صة اأعمالهم، وتغطية 

الأحداث يف ال�صفة الغربية والقد�س املحتّلة

وت��اب��ع��ت ت��ل��ك الن���ت���ه���اك���ات ت��ن��وع��ت بن 

العمل  م��ن  فل�صطن  تلفزيون  ط��اق��م  منع 

ال��راب��ع��ة،  للمرة  املحتلة  ال��ق��د���س  مدينة  يف 

ع��ن عمله،  ���ص��ح��ايف  ع��ل��ى ف�صل  وحت��ري�����س 

اإ���ص��اف��ة اىل ت��وث��ي��ق ح��ال��ة واح����دة م��ن��ع من 

ال�صفر، و7 حالت حتري�س والتهام

ويف ذات ال�صياق، دّمرت اإ�صرائيل نحو 61 

الفل�صطينية  الأرا�صي  يف  اإعالمية  موؤ�ص�صة 

اإن��ت��اج  و���ص��رك��ة  موؤ�ص�صة   59 بينها  امل��ح��ت��ّل��ة، 

اإعالمي وفني ومطابع ودورا للن�صر ما بن 

تدمر جزئي وكّلي، خالل العدوان الأخر 

على غزة، بح�صب التقرير

وداخ������ل ال�����ص��ج��ون الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة، فقد 

ارتكب اجلي�س انتهاكات بلغت نحو 32، بحق 

العتداء  يف  تّثلت  املعتقلن،  ال�صحافين 

وال��ت��ع��ذي��ب وامل��ع��ام��ل��ة ال��ق��ا���ص��ي��ة، وامل��ن��ع من 

الزيارات، والإهمال الطبي، وفر�س غرامات 

م���ن حقوقهم  ب��اه��ظ��ة وح��رم��ان��ه��م  م��ال��ي��ة 

امل�صروعة ، وفق اللجنة

الن���ت���ه���اك���ات  اأن  اإىل  ال���ل���ج���ن���ة  ول���ف���ت���ت 

الإ�صرائيلية ارتكبت ب�صكل متعّمد، حيث مت 

ا�صتخدام القوة املفرطة دون مراعاة مبداأي 

املواثيق  كافة  متجاهلة  والتنا�صب،  التمييز 

تكفل  التي  والإن�صانية  واحلقوقية  الدولية 

حرية العمل ال�صحايف

الإ�صرائيلية  النتهاكات  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

تمُخالف املادة 19 من الإعالن العاملي حلقوق 

الإن�صان فيما يتعلق بحرية ال�صحافة

انتهاكات مواقع التوا�صل

الفل�صطيني  املحتوى  حماربة  اإط��ار  ويف 

ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، قالت 

ن�ّصقت  اإ�صرائيل  اإن  ال�صحافين،  دعم  جلنة 

وح��ج��ب  لإغ������الق  امل����واق����ع،  ت��ل��ك  اإدارة  م���ع 

وحذف وتقييد، مواقع وح�صابات �صحفين 

وموؤ�ص�صات اإعالمية

واأ����ص���اف���ت اإن���ه���ا ر����ص���دت ج����زء م���ن تلك 

واإغ��الق،  ملالحقة  تعّر�صت  التي  احل�صابات 

بلغ عددها نحو 194 انتهاكا

كما �صجل التقرير اأكر من )194( حالة 

التوا�صل  م��واق��ع  الن��ت��ه��اك��ات م��ن قبل  م��ن 

الجتماعي، وذلك يف اإطار حماربة املحتوى 

الفل�صطيني وطم�س جرائم الحتالل بحق 

ال�صعب الفل�صطيني

 الرئيس التونسي يتعهد بحماية المسار الديمقراطي واتحاد الشغل يكشف »الحل العاجل« 

 فوينيه أوبزرينيه: كوبا تنهض ضد أمريكا

 لجنة دعم الصحافيين: 696 انتهاكا إسرائيليا للحريات اإلعالمية الفلسطينية في 2021

 عودة للحرب النفسية. االحتالل يعلن عن 
وحدة خاصة جديدة لمواجهة »حزب اهلل«

 فرنسا تندد بالهجوم على سفارة كوبا في باريس

 »الخارجية« الفلسطينية تندد بمشروع 
»مركز المدينة« في القدس المحتلة

االنباط-وكاالت

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  “واله”  م���وق���ع  ك�����ص��ف 

ال��ث��الث��اء، ع��ن ت�صكيل وح��دة  ال��ي��وم  �صباح 

الرقم  الح��ت��الل، حتمل  جديدة يف جي�س 

باأنها  املوقع  و�صفها  “اأ�صباح”،  وا�صم   888

وحدة �صرية �صيبداأ اجلي�س الأ�صبوع القادم 

يف جتنيد العنا�صر لها، مو�صحاً اأن هدفها 

القتال يف املناورات واملعارك الربية، مع دمج 

قدرات ا�صتخباراتية ونران جوية متطورة 

ومتنوعة

الوحدة  ف��اإن  “واله”،  تقرير  وبح�صب 

2019، يف  العام  اأ�صاًل يف  تاأ�ص�صت  اجلديدة 

اإط����ار ع��ق��ي��دة وخ��ط��ة رئ��ي�����س اأرك�����ان جي�س 

الح��ت��الل اأف��ي��ف ك��وخ��ايف لتطوير ق��درات 

قتالية �صرية. ومت اإلقاء مهمة اإقامة الوحدة 

ع��ل��ى ال�����ذراع ال��ربي��ة يف جي�س الح��ت��الل، 

حتت قيادة اجلرنال يواأل �صروك

للتقرير، فقد مت جتنيد �صباط  ووفقاً 

وجنود متفوقن من وحدات نخبة اأخرى، 

يف  التكنولوجية  ال��ق��درات  تطوير  ب��ه��دف 

اإط��ار ه��ذه ال��وح��دة، التي �صتفّعل يف عملها 

ون�����ص��اط��ه��ا ال��ع�����ص��ك��ري ط����ائ����رات م�����ص��ّرة 

وط����ائ����رات ���ص��غ��رة م���ن اأن�������واع خم��ت��ل��ف��ة، 

وق������درات ات�����ص��ال ���ص��ري��ة مي��ل��ك��ه��ا اجلي�س 

ومنظومات مراقبة وحتكم

ان��دلع  ال��وح��دة، يف ح��ال  و�صيكون على 

القيام مبهمة  ح��رب،  اأو  ع�صكرية  مواجهة 

“العدو” والك�صف عن  تعقب ور�صد قوات 

مواقعها، مع الركيز على وحدات النخب 

ل�”حزب اهلل” يف ظ��روف ميدانية  التابعة 

وجغرافية معقدة يف لبنان

االنباط-وكاالت

 ق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���ص��م وزارة اخل��ارج��ي��ة 

ال��ف��رن�����ص��ي��ة اإن ب��ل��ده ن���دد ام�����س ال��ث��الث��اء 

ب��ال��ه��ج��وم ال���ذي ا���ص��ت��ه��دف ���ص��ف��ارة ك��وب��ا يف 

باري�س

واأ�����ص����اف اأن�����ه مت ف��ت��ح حت��ق��ي��ق مل��ع��رف��ة 

مالب�صات احلادث

الثالثاء  ام�س  اأعلنت  كوبا  �صفارة  كانت 

اأن مبناها تعر�س لهجوم باملولوتوف، مما 

ي�صفر عن  لكنه مل  ���ص��ررا ج�صيما  اأح���دث 

اإ�صابات بن العاملن

ون�����ص��رت ال�����ص��ف��ارة ���ص��ورا ع��ل��ى ح�صابها 

الر�صمي على توير تظهر اأ���ص��رارا حلقت 

ب��امل��ب��ن��ى، واأدان�����ت ال��ه��ج��وم. ومل ت��ذك��ر من 

ت�صتبه يف اأنه وراء الهجوم

االنباط-وكاالت

الفل�صطينية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ن��ددت 

ال��ث��الث��اء، مب�����ص��روع م��رك��ز امل��دي��ن��ة ال��ذي 

القد�س  تنفيذه يف مدينة  اإ�صرائيل  تعتزم 

ال�صرقية املحتلة

اإن  �صحايف،  بيان  يف  اخلارجية  وقالت 

امل��خ��ط��ط ج���زء ل ي��ت��ج��زاأ م��ن خمططات 

وتغير  هويتها،  وطم�س  القد�س،  تهويد 

واحل�صاري  التاريخي  وطابعها  معاملها، 

والثقايف مبا يخدم روايات الحتالل

اإن املخطط ا�صتهداف �صريح  واأ�صافت 

الفل�صطينية  واملباين  للممتلكات،  ووا�صح 

مب�����ا ف���ي���ه���ا ب���ع�������س اأم����������الك الأوق����������اف 

الإ�صالمية، والكنائ�س

وح���ّم���ل���ت اخل���ارج���ي���ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، 

كاملة  امل�صوؤولية  الإ�صرائيلية  احلكومة 

امل�صروع، حمذرة من خماطره  عن تنفيذ 

وتداعياته

للتخطيط  امل��رك��زي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وك���ان���ت 

امل�صروع  قدمت  ق��د  الإ�صرائيلية  والبناء 

ن���ه���اي���ة ال�����ع�����ام امل����ا�����ص����ي، وب����ع����د ت���ق���دمي 

���ص��ل�����ص��ل��ة اع���را����ص���ات م���ن ق��ب��ل ال�����ص��ك��ان 

اللجنة  ولكن  تاأجيله؛  مت  الفل�صطينين، 

ع�������ادت ل���ط���رح���ه ه�����ذا ال�������ص���ه���ر، م��ان��ح��ة 

ال�صكان فر�صة حتى نهاية ال�صهر اجلاري 

لالعرا�س عليه

وق����ّدم ع���دد م���ن ال�����ص��ك��ان وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

الفل�صطينين، اعرا�صات على امل�صروع

وي�������ص���م���ل امل����خ����ط����ط م���ن���ط���ق���ة ت�����ص��ل 

األ��ف  )ال���دومن  دومن��ا   655 اإىل  م�صاحتها 

ال��ق��دمي��ة يف  بالبلدة  م��رب��ع( حتيط  م��ر 

مدينة القد�س ال�صرقية، ويحدد �صيا�صات 

البناء يف املنطقة

وي���وؤث���ر امل�������ص���روع ع��ل��ى ع�����ص��رات اآلف 

�صوارع �صالح  الفل�صطينين، وبخا�صة يف 

ال���دي���ن وال�����ص��ل��ط��ان ���ص��ل��ي��م��ان وال���زه���راء، 

واأحياء، بينها ال�صيخ جراح ووادي اجلوز

التجاري  القلب  املناطق  ه��ذه  وتعترب 

واحليوي ملدينة القد�س ال�صرقية

ي��ح��دد  امل���خ���ط���ط  اإن  خ������رباء  وي����ق����ول 

�صيا�صات البناء يف املنطقة ل�صنوات طويلة 

قادمة، ما يوؤثر على الوجود الفل�صطيني 

يف املنطقة

 االنباط-وكاالت

زع���م���ت و����ص���ائ���ل اإع������الم ع���ربي���ة، ام�����س 

الإ�صرائيلي  الحتالل  جي�س  اأن  الثالثاء، 

غ���ر م��ع��ادل��ة ال�����رد، وخ���الًف���ا مل���ا ح����دث يف 

با�صتمرار  الطائرات  ق�صفت  فقد  املا�صي، 

التي  احل��ارق��ة  البالونات  اإط���الق  على  رًدا 

ت�صبب حرائق يف غالف غزة

“معاريف” العربية،  �صحيفة  وبح�صب 

على  ه��ج��م��ات  ي�صن  الح��ت��الل  ف���اإن جي�س 

وق���وع  اإىل  ي������وؤدي  م��ن��خ��ف�����س ل  م�����ص��ت��وى 

اإ����ص���اب���ات يف اجل���ان���ب الآخ������ر، م��ب��ي��ن��ة اأن���ه 

وباملقارنة مع املا�صي، يعد هذا تغيًرا مهًما 

يف منط الردود

اأن��ه ل  البع�س  ي��رى  لل�صحيفة،  ووف��ق��اً 

لأن  الت�صعيد  اإىل  “اإ�صرائيل”  جر  ينبغي 

قبل  من  حماولة  الواقع  يف  هي  البالونات 

حتقيق  اأج��ل  من  ال�صغط  ملمار�صة  حما�س 

ول��ك��ن  ت�صعيد  دون   - غ���زة  ق��ط��اع  ت��ه��دئ��ة 

���ص��رع��ان م��ا ق��د ت��ت��ده��ور الأو����ص���اع ب�صرعة 

بدون حترك �صيا�صي

من  الرغم  “على  “معاريف:  واأ�صافت 

تغير املعادلة ، مل تتمكن اإ�صرائيل بعد من 

احلائط”  “حر�س  عملية  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة 

لتحقيق اأهداف �صيا�صية لال�صتقرار الأمني 

يف مواجهة قطاع غزة”

وت��رة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  “على  وت��اب��ع��ت: 

ال��ت�����ص��ع��ي��د ب��ط��ي��ئ��ة، ل��ك��ن الجت�����اه - حتى 

امل��رة  ه��ذه  ببطء  يزحف  الت�صعيد  ك��ان  ل��و 

م�صاألة  اإنها  �صيا�صي  حترك  وب��دون  لذلك، 

وقت فقط قبل اأن ي�صل الت�صعيد”

�صهرين  اأكر من  “بعد مرور  واأكملت: 

على انتهاء ح��رب غ��زة ، وه��ي الفرة التي 

جرت خاللها حماولت للتو�صل اإىل انفراج 

 ، الأ�صرى  تبادل  ملف  ب�صاأن  املفاو�صات  يف 

كان  اإذا  ما   - للت�صاوؤل  جم��ال  ا  اأي�صً هناك 

ينبغي لإ�صرائيل ان ت�صعى جاهدة من اأجل 

و�صيط اآخر لياأخذ زمام املبادرة من م�صر. 

اإىل  اإ�صرائيل تعترب التو�صل  اإذا كانت  لنه 

م�صلحة  حما�س  م��ع  مبا�صرة  غ��ر  ت�صوية 

ب��ج��دي��ة يف  ال��ت��ف��ك��ر  فعليها   ، اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

اإدخال و�صيط اآخر يف ال�صورة”

 التصعيد وشيك في قطاع غزة رغم تغير معادلة الرد

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 1997 وتعديالته 

، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة عمرو الزغري 

و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )14559( بتاريخ 

2009/4/6  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عمرو الزغري و�سريكه

اإىل �سركة : عدي الزغري و�سريكته

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

الربعاء    28 / 7 /2021

ال�صحف:  انباطاالربعاء  2021/7/28
دائرة قا�صي الق�صاة

حمكمة عمان ال�صرعية/ الق�صايا
مذكرة تبليغ حكم بالن�صر

�صادر عن حمكمة عمان ال�صرعية
هيئة القا�صي: د. ب�صام نهار اجلبور

الى املدعى علي��ه: احمد حممد عب��د الغني مرزه/ 
جمه��ول حمل االقام��ة حاليا واخر حم��ل اقامة له يف 
عم��ان - جب��ل احل�صني - �صارع طربي��ا - عمارة رقم 

33 - الطابق االول
 2021/3732 نعلم��ك ان��ه يف الدع��وى ا�صا�ص���س 
ومو�صوعه��ا تفري��ق لالفت��داء واملقام��ة عليك من 
قبل املدعي��ة االء احمد عبد الغني م��رزه قد �صدر 
احلك��م علي��ك بف�ص��خ عقد ال��زواج اجل��اري بينك 
وب��ني زوجت��ك املدعي��ة االء املذك��ورة وان عليه��ا 
العدة ال�صرعية اعتب��ارا من تاريخ احلكم الواقع يف 
2021/7/4 و�صمنتك الر�صوم وامل�صاريف القانونية 
وقد �صج��ل احلكم برق��م 25/25/795 حكم غيابيا 
قاب��ال لالعرتا�س واال�صتئناف وموق��وف النفاذ على 
ت�صديقه ا�صتئنافا  وعلي��ه جرى تبليغك ذلك ح�صب 
اال�ص��ول حتري��را يف 18 ذو احلج��ة، 1442 هجري 

وفق 2021/7/27 ميالدي
قا�صي حمكمة االبتدائيةعمان/ الق�صايا
د. ب�صام نهار اجلبور
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان 

ال�����س��ي��ارات  ل��ري��ا���س��ة  الأردن���ي���ة   اأعلنت 

اأ����ش���م���اء امل�����ش��ارك��ن يف ال�����رايل ال��وط��ن��ي 

اجل��م��ع��ة من  ي���وم  ينطلق  ال���ذي  ال��ث��ال��ث 

ن���ادي ال�����س��ي��ارات امل��ل��ك��ي ب��اجت��اه »م��اع��ن 

ون����ي����ب����و«، وت���ب���ل���غ امل�������س���اف���ة الإج���م���ال���ي���ة 

كلم   53.30 منها  ك��ل��م،   165.79 ل��ل��رايل 

م�سار  على  الرايل  ويقام  خا�سة،  مراحل 

ماعن  ه���ي:  ال���رايل  ح�سوي .ومراحل 

ب��دع��م  ال�����رايل  وي���ق���ام  1و2،  ون��ي��ب��و  1و2 

 ، ج��م��ه��ور  دون  وم����ن  الأردن،  زي����ن  م���ن 

املتبع  ال�سحي  الربوتوكول  فيه  ويطبق 

اق��ي��م على  ق��د  ك��ورون��ا. وك���ان  يف جائحة 

ال���دويل  الأردن  رايل  م��ن��اف�����س��ات  ���س��م��ن 

2021 ، الراليان الوطنيان الأول والثاين 

���س��ع��ب��ان  ����س���ادي  الأول  ال������رايل  يف  وف�����از 

الرايل  ومالحه عماد جمعة فيما فاز يف 

الثاين خالد  ومالحه يزن جمعة. ووفق 

حتديد  مت  للرايل  التكميلية  التعليمات 

ي����وم الأرب����ع����اء م���وع���دا لإج�������راء ع��م��ل��ي��ة 

ال��ف��ح�����ص ال��ف��ن��ي ل��ل�����س��ي��ارات امل�����س��ارك��ة يف 

التدقيق  اج����راء  اي�����س��ا  و���س��ي��ت��م  ال����رايل، 

التدريب  مركز  موقف  يف  وذلك  الإداري 

يف ن���ادي ال�����س��ي��ارات امل��ل��ك��ي، و���س��ي��ت��م ي��وم 

اخل��م��ي�����ص اإ����س���دار دل��ي��ل م�����س��ار ال����رايل، 

ال�سائقون  وي�سعى  امل�����س��ار.  وا�ستك�ساف 

ل��ل��م��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى ل��ق��ب ال�����رايل ال��وط��ن��ي 

وامل  ،2 ،A، B ، RC2 لفئات الثالث  

   T ، NR4  ،M2  ، NR4 جموعات 

الرتتيب  يف  ال��ن��ق��اط  م��ن  م��زي��د  وح�سد 

الأردن للراليات، وي�سري  العام يف بطولة 

للراليات  الأردن  لبطولة  العام  الرتتيب 

�سعبان  �سادي  تفوق  الثانية  اجلولة  بعد 

عن  نقطة   15 بفارق   ، نقطة   54 بر�سيد 

���س��اح��ب امل���رك���ز ال���ث���اين ط����ارق ال��ط��اه��ر 

للتقدم  كبرية  ثقة  �سيك�سبه  الذي  الأمر 

يف الرتتيب العام  وتاليا ا�سماء امل�ساركون 

يف ال�����رايل ال��ُع��م��اين ع���ب���داهلل ال���رواح���ي 

�سيارة  م��ن  على  احل��م��ود  وم��الح��ه عطا 

ومالحه  �سعبان  �سادي  امربيزا،  �سوبارو 

ايفو  ���س��ي��ارة  م��ن  ع��ل��ى  �سعبان  اإب��راه��ي��م 

كيال  نبيل  وم��الح��ه  الأ���س��م��ر  ي��و���س��ف   ،9

طارق  اإمربيزا،  �سوبارو  �سيارة  من  على 

الطاهر ومالحه �سامر عي�سى على من 

ومالحه  ال�سرفا  اإي��ه��اب   ،6 اإي��ف��و  ���س��ي��ارة 

ي��و���س��ف ج��م��ع��ة ع��ل��ى م���ن ����س���ي���ارة اي��ف��و 

عماد  �سقيقه  وم��الح��ه  ج��م��ع��ة  خ��ال��د   ،9

�سامي   ،8 اإي��ف��و  ���س��ي��ارة  م��ن  ع��ل��ى  جمعة 

فليفل ومالحه حممد عطاري على من 

�سيارة اإيفو 5، زياد مقداد و مالحه اأحمد 

اأمري   ،6 اإيفو  �سيارة  احلريبات على من 

01

الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي اليوم 

النوباني يشارك بتحكيم ريشة االولمبياد 

االصابة تبعد كوليبالي وابو هضيب عن الرمثا 

االنباط - عمان 

ريا�سة  الأردين يف  ال��دويل  احلكم  �سارك 

اإدارة  يف  ال��ن��وب��اين،  با�سل  ال��ط��ائ��رة  الري�سة 

م���ب���اري���ات م��ن��اف�����س��ات ال��ري�����س��ة ال���ط���ائ���رة يف 

اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و. وق��ال��ت ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة 

يعترب احلكم  النوباين  ان   ، بيان  الأردنية يف 

ال���ع���رب���ي ال���وح���ي���د ال������ذي ي���ت���واج���د يف ه���ذه 

اأن  اإىل  ي�سار  الأومل��ب��ي��ة.  ب��الأل��ع��اب  ال��ري��ا���س��ة 

 2020 ط��وك��ي��و  اأومل���ب���ي���اد  يف  ي�����س��ارك  الأردن 

امل�������س���ارك���ة يف  اإىل ج���ان���ب  ال����ع����اب،  ب��ث��م��ان��ي��ة 

اإدارية وحتكيمية. فعاليات 

االنباط - عمان 

اأك���د ن���ادي ال��رم��ث��ا غ��ي��اب امل��ح��رتف 

ال�������س���ن���غ���ايل ك���ول���ي���ب���ايل وع����ام����ر اأب����و 

ه�����س��ي��ب ع����ن ت����دري����ب����ات ف���ري���ق ك���رة 

مرحلة  خلو�ص  ي�ستعد  ال��ذي  ال��ق��دم، 

ن��ادي  امل��ح��رتف��ن.وك�����س��ف  اإي���اب دوري 

الرمثا عرب موقعه الر�سمي اأن املدافع 

ك��ول��ي��ب��ايل ي��ع��اين م��ن ال��ت��ه��اب يف وت��ر 

حاجته  يعني  م��ا  ال�سظوية،  الع�سلة 

اأيام،  ع�سرة  اإىل  متتد  راحة  فرتة  اإىل 

الفريق  تدريبات  عن  �سيغيب  ولذلك 

امل��ق��ب��ل��ة. واأظ���ه���رت كذلك  امل��رح��ل��ة  يف 

�����س����ورة ال����رن����ن امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي ال��ت��ي 

اأب����و ه�سيب،  ع��ام��ر  ل��الع��ب  اأج���ري���ت 

وتتمثل  اخل��ل��ف��ي��ة  بالع�سلة  اإ���س��اب��ت��ه 

ب��ت��م��زق ج��زئ��ي ل��ي�����س��ط��ر ل��الح��ت��ج��اب 

ثانية  جهة  من  الفريق.  تدريبات  عن 

لنادي  املوؤقتة  اللجنة  تقوم  اأن  ينتظر 

امل��دي��ر الفني  ب���الإع���الن ع��ن  ال��رم��ث��ا 

اجل��دي��د ل��ل��ف��ري��ق، ب��ع��د ان��ت��ه��اء مهمة 

بالل اللحام.

االنباط - عمان 

 هناأ الحت����اد ال��ع��رب��ي ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو ال��ث��الث��اء، 

الأردن مبنا�سبة فوز لعب املنتخب الوطني �سالح 

طوكيو.  اأومل��ب��ي��اد  يف  الف�سية  بامليدالية  ال�سرباتي 

يف  الف�سية  امل��ي��دال��ي��ة  ح�سد  يف  ال�سرباتي  وجن���ح 

منتخبات  اب��ط��ال  على  انت�سارات   3 بعد  الأومل��ب��ي��اد 

اأن يخ�سر  ال���روي���ج وامل���غ���رب واأوزب��ك�����س��ت��ان، ق��ب��ل 

اأم��ام لعب منتخب رو�سيا. وابرق  املباراة النهائية 

رئي�ص الحتاد العربي للتايكواندو اإدري�ص الهاليل 

اإىل رئي�ص الحت��اد الأردين �سمو الأم��ري را�سد بن 

احل�سن، مهنئا بهذا الجناز الكبري، متمنيا مزيدا 

من التوفيق للتايكواندو الأردنية يف املرحلة املقبلة. 

وقال الهاليل يف الربقية، “مبنا�سبة احراز البطل 

الأوملبي �سالح ال�سرباتي للميدالية الف�سية يف وزن 

حتت 81 كغم، يتقدم هالل الإدري�سي رئي�ص الحتاد 

وبالنيابة  نف�سه  ع��ن  ب��الأ���س��ال��ة  ل�سموكم  العربي 

عن املكتب املديري لالحتاد، وجميع ا�سرة الحتاد 

وجلميع  لكم  التهاين  باحر  للتايكواندو،  العربي 

الريا�سية  الأ�سرة  وكافة  التنفيذي  املكتب  اع�ساء 

لالأ�سرة  وامل�سرف  الكبري  الجن���از  بهذا  الأردن��ي��ة، 

الريا�سية العربية، كما نتمنى لكم مزيدا من التاألق 

والنجاح خالل الدورات الأوملبية العاملية املقبلة«. من 

اأمن �سر الحت��اد الأردين للتايكواندو  جهته، قال 

في�سل العبدالالت، اإن العديد من الربقيات و�سلت 

ل���الحت���اد مهنئة ب��ه��ذا الجن�����از ال��ك��ب��ري. واو���س��ح 

�سيعود  التايكواندو  منتخب  وف��د  اأن  العبدالالت 

من اليابان الأربعاء، لفتا اإىل التح�سري ل�ستقبال 

معرب للمنتخب �سمن الجراءات الوقائية وقواعد 

ال�سالمة العامة املتبعة.

االنباط - عمان 

 ، للمالكمة  ال��وط��ن��ي  املنتخب  لع��ب  حجز 

اإىل  مقعده   ، الثالثاء  م�ساء   ، ع�سي�ص  ح�سن 

املالكمة  مناف�سات  م��ن   ، النهائي  رب��ع  ال���دور 

الأل���ع���اب  دورة  يف   ، ك��غ��م   91 حت���ت  وزن  ل��ف��ئ��ة 

ح�سن  ومت���ك���ن   .)2020 )ط���وك���ي���و  الأومل���ب���ي���ة 

ع�����س��ي�����ص م����ن حت���ق���ي���ق ال����ف����وز ع���ل���ى ���س��اح��ب 

الأخ��رية  ال��ع��امل  بطولة  يف  الف�سية  امليدالية 

 16 ال  دور  يف   ، كا�ستيلو  جوليو  الإك����وادوري   ،

اأداًء  “ع�سي�ص”  وق����دم  وزن����ه.  م��ن��اف�����س��ات  م��ن 

مم��ي��زاً خ��الل ال��ن��زال اأم���ام خ�سم ق��وي وجنح 

ال��دور  اإىل  وال��ت��اأه��ل  نف�سه  ف��ر���ص  يف  مالكمنا 

رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي. و���س��ي��ل��ت��ق��ي ح�����س��ن ع�����س��ي�����ص يف 

ث��اين ن��زالت��ه ي��وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل م��ع امل��الك��م 

ب��دوره  ف��از  اأب��ن��ري وال���ذي  ال��ربازي��ل��ي تيك�سريا 

و�سي�سمن  ت�سيفون.  ك��الرك  الربيطاين  على 

الثانية  للمرة  ُي�سارك  ال��ذي   - ع�سي�ص  ح�سن 

مبيدالية  ال��ف��وز   - الأومل��ب��ي��اد  يف  ال��ت��وايل  على 

ب��رون��زي��ة ع��ل��ى اأق����ل ت��ق��دي��ر يف ح���ال ف���از على 

اإىل  وتاأهل  النهائي  ربع  يف  الربازيلي  الالعب 

ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي. وع��ق��ب ف���وزه يف ن��زال��ه اأم���ام 

ح�سن  ع��رب   ، كا�ستيلو  ج��ول��ي��و   ، الإك������وادوري 

اأن��ه  وم��وؤك��داً  ال��ف��وز  ب��ه��ذا  �سعادته  ع��ن  ع�سي�ص 

ربع  يف  الفوز  حتقيق  اإىل  قوته  بكامل  �سي�سعى 

ال��ن��ه��ائ��ي و���س��م��ان م��ي��دال��ي��ة ث��ان��ي��ة ل����الأردن يف 

بطل  نالها  التي  الف�سية  بعد  طوكيو  اأوملبياد 

ال��ت��اي��ك��وان��دو ���س��ال��ح ال�����س��رب��ات��ي. م���ن ج��ان��ب��ه 

ت��ع��ر���ص ال���الع���ب زي����اد ع�����س��ي�����ص خل�����س��ارة غري 

متوقعة وعلى عك�ص جمريات اللعب اأمام لعب 

مناف�شات  16 من  ال  دور  جزر موري�سيو�ص، يف 

 .2020 ط��وك��ي��و  ب��اأومل��ب��ي��اد  ك��غ��م   69 حت���ت  وزن 

“ع�سي�ص” على جمريات النزال وكان  و�سيطر 

اأن احلكام  اإل  الأف�سل خالل اجلولت الثالث 

موري�سيو�ص  جزر  لعب  فوز  النهاية  يف  ق��رروا 

الوطني  املنتخب  لع��ب  واختتم   .2-3 بنتيجة 

ال����ور و م�����س��ارك��ت��ه يف دورة  ، ع��م��رو  ل��ل�����س��ب��اح��ة 

الألعاب الأوملبية )طوكيو 2020( بعد اأن �سارك 

“الور”  و�سارك  �سدر.  مرت   200 مناف�شات  يف 

الثانية  املجموعة  �سمن  التمهيدي  ال���دور  يف 

 2:12.61 بلغ  بزمن  الرابع  املركز  حيث حل يف 

ال��دور  اإىل  ال��ت��اأه��ل  م��ن  يتمكن  اأن  دون  دقيقة 

ُت�����س��ارك  اأن  امل��ق��رر  ه���ذا وم���ن  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�سف 

مرت   50 مناف�سات  �سمن  بقلة  تاليتا  ال�سباحة 

“بقلة”  حرة يوم اجلمعة املقبل حيث �ستب�سم 

التوايل. على  الثالثة  الأوملبية  م�ساركتها   على 

االنباط - عمان 

اأك�������د م�������درب امل���ن���ت���خ���ب ال����وط����ن����ي ، 

�سالح  اجن��از  اأن  اإىل   ، الع�ساف  ف��ار���ص 

من  كبري  جم��ه��ود  بعد  ج��اء  ال�سرباتي 

اع���داد طويلة. وق��ال  ال��الع��ب وف���رتات 

ال��ع�����س��اف :” ���س��ال��ح ال�����س��رب��ات��ي اأث��ب��ت 

، لقد قدم  اليوم تطوره بفرتة قيا�سية 

عاملين  لع��ب��ن  اأم���ام  رائ��ع��ة  م�ستويات 

ومميزين ، ولكن ال�سرباتي هو من بن 

العامل  م�ستوى  على  الالعبن  اأف�سل 

فرتة  يف  للغاية  جمتهد  وك��ان  وزن��ه  يف 

امليدالية«.  بهذه  نفتخر  اننا   ، الع��داد 

جوليانا   ، الالعبة  خ�سرت  جانبها  من 

ال���الع���ب���ة  اأم���������ام  ن����زال����ه����ا   ، ال���������س����ادق 

بالأف�سلية  تيتونيلي  ميلينا  الربازيلية 

م��ن��اف�����ش��ات  9-9 ���ش��م��ن  ال���ت���ع���ادل  ب��ع��د 

الكابن  ان  ويذكر  كغم.   67 حتت  وزن 

الفنية  الدارة  ي�سغل  الع�ساف  ف��ار���ص 

و�سبق  للتايكواندو  الوطنية  ملنتخباتنا 

ان حقق اجناز امليدالية الذهبية للنجم 

احمد ابو غو�ص يف اوملبياد الربازيل .

الشرباتي يعود اليوم والعربي يهنئ 

مالكمنا عشيش يواصل مشواره ويتاهل لربع النهائي 

المدرب العساف يشيد بتطور الشرباتي 

هو يوم من احلى واجمل ايام الوطن ..هذا الذي انع�ص فيه النجم البرز والروع 

اب���داع وع��زمي��ة وا���س��رار امليدالية  ال��وط��ن وه��و يخطف بكل  ال�����س��رب��ات��ي«  ك��ل  »���س��ال��ح 

ال��دورة  افتتاح  منذ  ���س��اد  ال��ذي  ال�سمت  ح��اج��ز  ..ليك�سر  طوكيو  اومل��ب��ي��اد  يف  الف�سية 

الوملبية ..بانتظار الظهور القوى لريا�ستنا عرب اللعبة التي عودتنا دوما على البداع 

التي تقدم  التايكواندو  واللق والعودة بالجنازات وامليداليات املختلفة ..وهي ريا�سة 

لل�ساحة الريا�سية الردنية املزيد من البطال والبطالت عرب م�سرية طويلة من عمر 

ريا�ستنا .. �سهدت العديد من الجنازات الدولية التي حققتها هذه الريا�سة املتفوقة 

بهمة ابطالها ومدربيها الكبار ..يف م�سرية ابداع متوا�سلة ..

العزمية  ..بكل  الوطن  ابناء  �سفاه كل  البت�سامة على  ال�سقر  ال�ساب  لقد ر�سم هذا 

اوملبية  ..ويحقق ميدالية  العامل  البطال على م�ستوى  كبار  يواجه  امتلكها وهو  التي 

الريا�سة  �سجالت  يف  للتاريخ  ي���دون  ي��وم  ..يف  الب��ط��ال  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ا�ستع�ست 

عرب  الوملبية  امليداليات  قائمة  يف  الول  احل�سور  �سجلت  وان  �سبق  ..ال��ت��ي  الردن��ي��ة 

ومينحنا  الب��داع  مل�سرية  جديد  من  يعود  ال�سرباتي  هو  ..وه��ا  غو�ص  ابو  احمد  النجم 

والمكانات  تواجهها  التي  ال�سعبة  الظروف  كل  رغم  ريا�ستنا  ..بان  المل  من  املزيد 

ال�سعيفة التي متر بها ..ال انها قادرة على تقدمي املزيد من البطال ا�سحاب الهمم 

العالية الذين يتقدمون ال�سفوف ويحققون الجناز تلو الخر ..

الل��ع��اب  ري��ا���س��ات  اب��ط��ال  اب��و غ��و���ص وغ��ريه��م م��ن  ال�سرباتي وم��ن قبله  م��ا حققه 

واق�سر  با�سرع  الجن��ازات  لتحقيق  الوحيدة  الو�سيلة  بان   تاأكيد  ال  هو  ..ان  الفردية 

الطرق ..امنا ياتي عن طريق هذه الريا�سات املتفوقة التي جتد الكثري من الهتمام 

يف  امل��ي��دال��ي��ات  قائمة  تت�سدر  ..ال��ت��ي  ريا�سيا  املتقدمة  ال��ع��امل  دول  ك��ل  م��ن  وال��دع��م 

الوملبياد وغريها من الدورات الدولية من خالل ابطال اللعاب الفردية ..على ح�ساب 

التي  الهائلة  التكاليف  رغ��م  جيد  مب��ردود  تاتي  ل  التي  اجلماعية  الل��ع��اب  ريا�سات 

اللجنة  ملطالبة  يدعونا  ال��ذي  ..الم��ر  به  حتظى  ال��ذي  الكبري  والدعم  عليها  ت�سرف 

الوملبية مبوا�سلة م�سروع الدعم لهذه الريا�سات ..التي وان مل حتقق اجنازات كبرية 

يف طوكيو لكنها قادرة يف الدورات القادمة على ت�سجيل املزيد من الجنازات .

الريا�سين  لكل  ..ون��ب��ارك  ال�سرباتي  حققه  ال��ذي  اجلديد  الجن��از  للوطن  نبارك 

يخطف  البطل  جنلهم  يتابعون  ..وه��م  الدنيا  فرحة  ت�سعهم  مل  الذين  الكرام  ولهله 

امليدالية الف�سية وي�سعد الوطن بحق ..ويوؤكد بان العزمية وال�سرار والعطاء ت�سنع 

الجناز ..وان كنا نطمح بان يكون احل�ساد الريا�سي الردين يف اوملبياد طوكيو اكرث 

متيزا فان ما قدمه ابطالنا وبطالتنا ..يف م�سوارهم الوملبي ال�سعب جاء ليوؤكد بان 

ال�سرباتي يف  القدرات ما يجعلنا اكرث قدرة على حتقيق اكرث من ميدالية  لدينا من 

الدورات القادمة ..والف حتية للبطل اجلميل �سالح ال�سرباتي ومدربه القدير �سانع 

البطال فار�ص الع�ساف  .

عوني فريج   

الشرباتي ..أسعد الوطن       

االعالن عن هوية مدرب الرمثا اليوم 
عوين  املحامي  برئا�سة  الرمثا  ل��ن��ادي  امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  تعقد 

اليوم  م�ساء  من  الرابعة  ال�ساعة  عند  �سحفيا  موؤمترا  الزعبي 

الرب���ع���اء وذل���ك ل��ت��ق��دمي امل����درب الج��ن��ب��ي ال���ذي ت��ع��اق��دت معه 

الي����اب م��ن دوري  ال���ك���روي يف م��رح��ل��ة  ف��ري��ق��ه��ا  ل��ق��ي��ادة  الدارة 

املحرتفن ..ح�سب ما افاد بذلك ال�سيد عوين الزعبي يف حديثه 

فريق  وك��ان  امل��درب  جن�سية  او  هوية  عن  الك�سف  دون  لالنباط 

الرمثا قد اأنهى مرحلة الذهاب ببطولة الدوري يف املركز الرابع 

الوحدات  عن  نقاط   ”5“ بفارق  ويتاأخر  نقطة   ”21“ بر�سيد 

“املت�سدر. 
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مان يونايتد يحسم صفقة فاران 

اولمبي مصر ال بديل عن الفوز امام  استراليا 

أوساكا سعيدة بالتجربة االولمبية رغم الخسارة 

رونالدو لم يقرر البقاء مع يوفنتوس 

لندن – وكاالت 

الثالثاء،  اإ�سباين  ك�سف تقرير �سحفي 

ع����ن رات������ب ال��ف��رن�����س��ي راف���اي���ي���ل ف������اران، 

م��داف��ع ري��ال م��دري��د، عقب االن��ت��ق��ال اإىل 

من  ال��ع��دي��د  وزع��م��ت  يونايتد  مان�س�سرت 

تو�سل  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  اأن  ال��ت��ق��اري��ر 

الت���ف���اق ن��ه��ائ��ي م���ع ري����ال م���دري���د ب�����س��اأن 

“ال�سريجنيتو”  ال�سفقة. ووفًقا لربنامج 

ح�سم  يونايتد  مان�س�سرت  ف��اإن  االإ�سباين، 

واأ���س��ار  ي���ورو.  م��ل��ي��ون   50 ن��ظ��ري  ال�سفقة 

عقد  م���دة  اأن  اإىل  االإ����س���ب���اين،  ال��ربن��ام��ج 

ف����اران م��ع ال�����س��ي��اط��ن احل��م��ر ���س��ت��ك��ون 4 

م���وا����س���م، م���ع اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��م��دي��د مل��و���س��م 

خام�س. واأو�سح “ال�سريجنيتو” اأن فاران 

“اأولد  يف  ���س��ن��وي  رات����ب  ع��ل��ى  ���س��ي��ح�����س��ل 

يذكر  ي��ورو.  مليون   11 ب��� ترافورد” يقدر 

ينتهي يف  ري��ال مدريد  ف��اران مع  اأن عقد 

�سيف 2022، لكن الالعب الفرن�سي رف�س 

وكان  املريجني.  التجديد مع  كل عرو�س 

عام  �سيف  يف  مدريد  لريال  ان�سم  ف��اران 

2011 قادما من نادي الن�س الفرن�سي.

القاهرة – وكاالت 

القدم  لكرة  االأومل��ب��ي  م�سر  منتخب  يلتقي 

مياجي،  ملعب  ع��ل��ى  االأرب���ع���اء  اأ���س��رتال��ي��ا،  م��ع 

�سمن اجلولة االأخرية من مرحلة املجموعات 

ل����دورة االأل���ع���اب االأومل��ب��ي��ة. ومي��ل��ك ال��ف��راع��ن��ة 

بعد  م��ب��ارات��ن،  م��ن  واح��دة  نقطة  جعبتهم  يف 

اأم��ام  والهزمية  اإ�سبانيا،  مع  ال�سلبي  التعادل 

اأي  ت���وج���د  وال  رد.  دون  ب���ه���دف  االأرج���ن���ت���ن 

امل���درب  ب��ق��ي��ادة  اأم����ام منتخب م�����س��ر،  خ��ي��ارات 

ا���س��رتال��ي��ا،  ال���ف���وز ع��ل��ى  اإال  ���س��وق��ي غ���ري���ب، 

و�سيف  مقعد  ح��ج��ز  ع��ل��ى  املناف�سة  اأج���ل  م��ن 

االأوملبياد.  نهائي  ربع  اإىل  والتاأهل  املجموعة، 

اأمام االأرجنتن،  اأن خ�سر �سوقي غريب  و�سبق 

امل�سري  ال�����س��ب��اب  ملنتخب  م��درًب��ا  ك��ان  ع��ن��دم��ا 

اأن  اإال    (1/7( بنتيجة   ،2001 العامل  كاأ�س  يف 

انطالق  نقطة  كانت  حينها  الفراعنة  خ�سارة 

اإجن��از  اأف�����س��ل  ال��ت��اري��خ، وحت��ق��ي��ق  ل��ه��م لكتابة 

امليدالية  بح�سد  امل�سرية،  القدم  لكرة  عاملي 

ل��ع��ب املنتخب  ف��ق��د  امل��ون��دي��ال.  ال��ربون��زي��ة يف 

امل�����س��ري ب��ع��د ع��ب��ور م��رح��ل��ة امل��ج��م��وع��ات مع 

اأمريكا، وجنح يف الفوز بهدفن نظيفن، قبل 

اأن يتفوق على هولندا يف ربع النهائي )1-2(. 

بهدفن  النهائي  ن�سف  يف  غانا  اأم���ام  وان��ه��زم 

-1( ب��اراج��واي  على  ذل��ك  بعد  ليفوز  رد،  دون 

0( يف ل��ق��اء حت��دي��د ���س��اح��ب امل���رك���ز ال��ث��ال��ث. 

ا�ستهلوا م�سوارهم يف كاأ�س  وكان الفراعنة قد 

العامل وقتها بتعادل �سلبي مع جامايكا، مثلما 

خ�سارة  ث��م  االأومل��ب��ي��اد،  يف  اإ�سبانيا  اأم���ام  ح��دث 

ع��ل��ى ي��د االأرج��ن��ت��ن، ق��ب��ل ال��ف��وز ع��ل��ى فنلندا 

التاجنو  خلف  الو�سافة  يف  ليتاأهلوا   ،)1-2(

4 نقاط، وهو نف�س الر�سيد الذي يحتاجونه  ب�

االآن للبقاء �سمن ح�سابات ال�سعود.

طوكيو – وكاالت 

قالت اليابانية نعومي اأو�ساكا، اإنها �سع

رغم  طوكيو  اأوملبياد  يف  بتجربتها  يدة 

اأمام  و)4-6(   ،)1-6( ال�سادمة  خ�سارتها 

الثالث  ال���دور  يف  ف��ون��درو���س��وف��ا  ماركيتا 

مل�سابقة التن�س، الثالثاء. واأقرت امل�سنفة 

الثانية عاملًيا، التي كانت واحدة من اأكرب 

ذهبية،  ميدالية  حتقيق  يف  بالدها  اآم��ال 

واأ�ساءت قبل اأيام قليلة ال�سعلة االأوملبية، 

باأنها كانت حتت �سغط لتقدمي اأداء قوي، 

م�ساركتها  ع��ن  ذل��ك  رغ��م  را���س��ي��ة  لكنها 

واأب��ل��غ��ت  االأومل���ب���ي���ة.  االأل����ع����اب  يف  االأوىل 

اأو�ساكا، 23 عاًما، ال�سحفين بعد املباراة: 

بوجودي  حًقا  �سعيدة  اأنا  يل.  “بالن�سبة 
بالطبع،  خ�سرت  الأن��ن��ي  حزينة  اأن���ا  ه��ن��ا. 

لكن ب�سكل عام �سعيدة بتجربتي االأوملبية 

ف���ازت  ال���ت���ي  اأو����س���اك���ا،  وق���ال���ت  االأوىل«. 

املا�سي،  ال��ع��ام  املفتوحة  اأمريكا  ببطولة 

ال��وق��ت  يف  خ��ط��ط  اأي  ل��دي��ه��ا  ل��ي�����س  اإن 

االأوملبياد،  نهاية م�سوارها يف  بعد  احلايل 

الدفاع عن  بعد يف  تفكر  اأنها مل  م�سيفة 

“بالن�سبة  وت��اب��ع��ت  ن��ي��وي��ورك.  يف  لقبها 

يل، اأن����ا م���ن ن��وع��ي��ة االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن 

اإما  لذلك  االأ�سياء،  من  الكثري  يقدمون 

اأن يكون هذا اأمرا جيدا اأو �سيئا«. وجاء 

يف  األقاب  باأربعة  الفائزة  اأو�ساكا،  خ��روج 

خ�سارة  بعد  ال��ك��ربى،  االأرب���ع  البطوالت 

ال��دور  يف  وميبلدون  بطلة  ب��ارت��ي  اآ�سلي 

االأول يوم االأحد.

روما – وكاالت 

ك��ري�����س��ت��ي��ان��و  ال����ربت����غ����ايل  ي��ح�����س��م  مل 

رون����ال����دو، جن���م ي��وف��ن��ت��و���س، م�����س��ريه يف 

وي��ن��ت��ه��ي عقد  االآن.  ح��ت��ى  امل��ق��ب��ل  امل��و���س��م 

 ،2022 �سيف  يف  ي��وف��ن��ت��و���س  م��ع  رون���ال���دو 

بعد  ي��وؤك��د  ال��ربت��غ��ايل مل  ال��الع��ب  اأن  اإال 

ا���س��ت��م��راره م��ع ال�����س��ي��دة ال��ع��ج��وز. ووف��ًق��ا 

فاإن  االإيطايل،  مريكاتو«  »كالت�سيو  ملوقع 

يومن  اأول  خالل  ال�سمت  يلتزم  رونالدو 

ال��الع��ب  الأن  ت��وري��ن��و،  اإىل  ال���ع���ودة  ع��ق��ب 

 ال���ربت���غ���ايل مل ي��ح�����س��م م�����س��ت��ق��ب��ل��ه ب��ع��د.

مع  جل�سة  ع��ق��د  رون���ال���دو  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

يوفنتو�س،  م��درب  األيجري،  ما�سيمليانو 

ح��ي��ث ميكن  ت���وري���ن���و،  اإىل  ال���ع���ودة  ع��ق��ب 

اع��ت��ب��اره��ا اأك�����ر م���ن جم����رد حت��ي��ة ودي���ة 

اأن  اإدارة ال�سيدة العجوز. واأو�سح  بح�سور 

يزال  ال  رون��ال��دو،  وكيل  مينديز،  خورخي 

���س��اروخ  م�ستقبل  ح�����س��م  اأج����ل  م��ن  ي��ع��م��ل 

االإع��داد  لفرتة  الالعب  بدء  رغم  ماديرا، 

اإن  االإي��ط��ايل  املوقع  وق��ال  يوفنتو�س.  مع 

بيع ريال مدريد لرافائيل فاران قد يكون 

كيليان  م��ع  التعاقد  خلطة  ب��داي��ة  جم��رد 

م��ب��اب��ي، جن��م ب��اري�����س ���س��ان ج���ريم���ان، ما 

يفتح الباب النتقال رونالدو اإىل “حديقة 

االأم�������راء«. واأ����س���اف اأن ل��ه��ذا ال�����س��ب��ب مل 

ي�����س��رح رون����ال����دو ب��ح��ب��ه وا����س���ت���م���راره مع 

كان  واإذا  االآن،  رابع حتى  ملو�سم  يوفنتو�س 

لرحل  ال��ربت��غ��ايل  للنجم  م��رتوًك��ا  االأم���ر 

على

مدريد – وكاالت 

بو�سكيت�س  ���س��ريج��ي��و  ب��ر���س��ل��ون��ة  ث��ن��ائ��ي  ع����اد 

وجوردي األبا، لالنتظام مع الفريق خالل الفرتة 

عقب  اجلديد،  املو�سم  انطالق  قبل  التح�سريية 

مع  الكتالوين  الثنائي  و�سارك  اإجازاتهما.  نهاية 

اأوروب���ا  اأمم  ك��اأ���س  نهائيات  االإ���س��ب��اين يف  املنتخب 

من  البطولة  املاتادور  ودع  حيث   ،”2020 “يورو 
�سحيفة  وبح�سب  اإي��ط��ال��ي��ا.  �سد  ال��ه��ائ��ي  ن�سف 

»����س���ب���ورت« االإ����س���ب���ان���ي���ة، ف�����اإن ب��و���س��ك��ي��ت�����س واأل���ب���ا 

�سيخ�سعان لفح�س فريو�س كورونا واالختبارات 

البدنية وقد ي�ساركان يف املران امل�سائي اإذا كان ذلك 

ممكنا. واأ�سافت: “اإذا مل ت�سر االأمور، �سيتدربون 

اأملانيا، حيث  اإىل  االأرب��ع��اء قبل ال�سفر مع الفريق 

املقبل«.  ال�سبت  يوم  �ستوجتارت  البار�سا  �سيواجه 

ُيذكر اأن رونالد كومان املدير الفني لرب�سلونة، قد 

منح الالعبن الدولين 3 اأ�سابيع اإجازة، وكان اآخر 

من و�سل هو االأوروجوياين رونالد اأراوخ��و الذي 

املا�سي، بعد خ�سارة بالده  ان�سم للفريق االثنن 

�سد كولومبيا يف كوبا اأمريكا.

روما – وكاالت 

مهاجم  ل��وك��اك��و،  روم��ي��ل��و  البلجيكي  اأع����رب 

اإن����رت م��ي��الن، ع��ن رغ��ب��ت��ه يف م��وا���س��ل��ة حتقيق 

االن��ت�����س��ارات ب��ق��م��ي�����س ن����ريات����زوري يف امل��و���س��م 

اجل��دي��د م��ن اأج���ل ال��ف��وز ب��ال��ب��ط��والت. وارت��ب��ط 

ل���وك���اك���و ب��ال��رح��ي��ل ع���ن اإن�����رت خ����الل ال�����س��ي��ف 

اجلاري، يف ظل االأزمة االقت�سادية التي يعاين 

بالعودة  عدة  تقارير  ربطته  حيث  النادي،  منها 

ل���ل���دوري االإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از م��ن ب��واب��ة ن��ادي��ه 

وق��ال  ���س��ي��ت��ي.  مان�س�سرت  اأو  ت�سيل�سي  ال�����س��اب��ق 

“مرحًبا  اإن����رت:  ل��ق��ن��اة  ت�����س��ري��ح��ات  ل��وك��اك��و يف 

ب��ك��ل اجل��م��اه��ري، اأن����ا ���س��ع��ي��د ج����ًدا ب��ال��ع��ودة اإىل 

التي  الرحلة  نوا�سل  اأن  “ناأمل  واأ�ساف:  هنا«. 

�سنعمل  الالعبون  نحن  الفوز،  ملوا�سلة  بداأناها 

اإىل  ي�سار  لكم«.  �سكًرا  اأحالمكم،  لتحقيق  بجد 

اأن ل��وك��اك��و ك���ان ع��ام��ال اأ���س��ا���س��ي��ا يف ع���ودة اإن��رت 

ل��ل��ت��ت��وي��ج ب��ال��ب��ط��والت، ب��ع��دم��ا اأ���س��ه��م يف ال��ف��وز 

الأول  املا�سي  باملو�سم  االإي��ط��ايل  ال���دوري  بلقب 

30 هدفا  ل��وك��اك��و  11 ع��اًم��ا. و���س��ج��ل  م���رة م��ن��ذ 

44 م��ب��اراة  10 مت��ري��رات ح��ا���س��م��ة خ���الل  وق���دم 

املن�سرم. باملو�سم  لعبها 

باري�س – وكاالت 

مل يبداأ النجم �سريجيو رامو�س م�سريته بعد 

ويبدو  جريمان،  �سان  باري�س  اجلديد  فريقه  مع 

يف  ب�سدة  عليه  اأث���رت  التي  �سعفه  نقاط  اأب���رز  اأن 

املو�سم املا�سي، عادت لتزعجه من جديد يف اأيامه 

“مونت  االأم����راء. ووف��ق��ا الإذاع���ة  االأوىل بحديقة 

كارلو” الفرن�سية، فاإن رامو�س يعاين من اإ�سابة 

التدريبات  عن  و�سيغيب  الي�سرى،  ال�ساق  يف ربلة 

الفرن�سية  االإذاع���ة  واأ���س��ارت  املقبل.  االأ�سبوع  حتى 

اإىل ت��اأك��د غ��ي��اب رام��و���س ع��ن م��ب��اراة ل��ي��ل، املقرر 

 اإقامتها االأح��د املقبل، يف كاأ�س ال�سوبر الفرن�سي.

يذكر اأن رامو�س مل ي�سارك حتى االآن مع باري�س 

يف املباريات الودية، وال يريد املدير الفني لباري�س 

ماوري�سيو بوكيتينو املخاطرة بالالعب االإ�سباين 

ال��ب��ال��غ 35 ع��اًم��ا. ومثلت ك��رة االإ���س��اب��ات نقطة 

�سعف رام���و����س خ���الل امل��و���س��م امل��ا���س��ي م��ع ري��ال 

ال��الع��ب املخ�سرم ع��ن مباريات  اإذ غ��اب  م��دري��د، 

عدة، كما فقد فر�سته يف متثيل املنتخب االإ�سباين 

بيورو 2020.

البحرين – وكاالت 

واف�������ق ن�������واز ع���ب���دال�������س���ت���ار، الع�����ب م��ن��ت��خ��ب 

خو�س  على  ال�ساطئية،  ال��ق��دم  ل��ك��رة  البحرين 

م�������س���واره  يف  االأوىل  ه����ي  اح����رتاف����ي����ة  جت����رب����ة 

ال���ك���روي. و���س��ي��وق��ع ن����واز ع��ب��دال�����س��ت��ار م��ع ن��ادي 

لكرة  االأول  الفريق  لتمثيل  االأوك����راين  �سي  اإن 

ال���ق���دم ال�����س��اط��ئ��ي��ة يف ال�������دوري امل���م���ت���از ل��ل��ك��رة 

 .2022/2021 اجل��دي��د  املو�سم  خ��الل  ال�ساطئية 

متهيداً  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  عبدال�ستار  ن��واز  و�سيغادر 

قمي�س  �سريتدي  حيث  الر�سمي،  العقد  لتوقيع 

املو�سم اجل��دي��د. وبح�سب  االأوك����راين يف  ال��ن��ادي 

ال��ع��ر���س  ع��ل��ى  ح�����س��ل  ال���الع���ب  معلومات  فاإن 

االح���رتايف م��ن اأوك��ران��ي��ا ع��ن طريق اأح��د وك��الء 

خو�س  على  ال�ستار  عبد  واف��ق  حيث  الالعبن، 

التجربة االحرتافية االأوىل يف م�سواره و�سيكون 

لعبة  يف  اأوروب���ا  يف  يلعب  ال��ذي  االأول  البحريني 

كرة القدم ال�ساطئية.

عودة بوسكيتس وألبا لبرشلونه 

لوكاكو سعيد بالعودة لالنتر 

االصابة تبعد راموس عن السوبر 

البحريني عبد الستار يحترف باوكرانيا 
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االنباط-عمان

ك�أ�س  بطولة  من  الع��شرة  للن�شخة  رع�يته�  الأردن  اأورجن  قّدمت 

 26 من  الفرتة  خللال  �شتق�م  التي  ال�شلة  لكرة  الث�ين  عبداهلل  امللك 

ال�شركة  دعللم  الأمللر حمزة، �شمن  �ش�لة  اآب يف   1 اإىل  احللل�يل  متللوز 

املتوا�شل لكرة ال�شلة الأردنية واملنتخب الوطني “�شقور الأردن”.

4 منتخب�ت اإىل ج�نب الأردن وهي  وت�ش�رك يف البطولة هذا الع�م 

املنتخب  اإطللل�ر حتلل�للشللرات  والللفلللللبللن، يف  واللل�للشللعللوديللة  وتللونلل�للس  م�شر 

اآ�شي� لكرة  ك�أ�س  نه�ئي�ت  الثاثن من  الن�شخة  للم�ش�ركة يف  الوطني 

اآب   29 اإىل   17 من  الفرتة  يف  انطاقه�  املقرر  من  ك�ن  والتي  ال�شلة، 

اإل انه مت ت�أجيله� اإىل �شهر  املقبل يف الع��شمة الأندوني�شية ج�كرت�، 

متوز 2022.

ويف اإطلللل�ر ال�للشللتللعللدادات، قلللّدم احتللل�د كلللرة اللل�للشلللللة، خلللال مللوؤمتللر 

ك�مرون  الأمللركللي  اجلللديللد  املجن�س  امل��شي،  ال�شبت  عقد  �شحفي 

حيث  وال�شيني،  الكندي  الللدوريللن  يف  اللعب  للله  �شبق  الللذي  فللورتللي 

بطولة  يف  الأردن”  “�شقور  الوطني  املنتخب  مع  الاعب  �شي�ش�رك 

ك�أ�س امللك عبداهلل الث�ين لكرة ال�شلة.

متميزة،  �شراكة  الأردين  ال�شلة  كرة  ب�حت�د  الأردن  اأورجن  وجتمع 

للللللدوري  الللرعلل�يللة احللل�للشللريللة لللاتلل�للشلل�لت  اللل�للشللركللة  تللقللّدم مبوجبه� 

الوطني لكرة ال�شلة ولاحت�د الأردين لكرة ال�شلة ملو�شم 2021-2020 

ال�شلة الأردين، الدوري الأردين جلميع  مب� فيه الدوري املمت�ز لكرة 

الفئ�ت العمرية، دوري ال�شيدات الأردين وكذلك املنتخب الوطني.

يذكر اأن اأورجن الأردن تويل اهتم�م�ً كبراً لاعبي وم�شجعي كرة 

كللورونلل� فر�شة  اإجلللراءات  فللرتة  اأتلل�حللت خللال  اململكة، حيث  ال�شلة يف 

ُبللعللد، كللملل� قللدمللت اللل�للشللركللة دعللمللهلل� للمنتخب  حلل�للشللور املللبلل�ريلل�ت َعلللن 

الوطني لكرة ال�شلة يف م�شواره �شمن نه�ئي�ت ك�أ�س الع�مل ع�م 2019.

اإطلللل�ر  يف  يللل�أتلللي  اللل�للشلللللة  للللكلللرة  دعللمللهلل�  اأن  الأردن  اأورجن  واأكللللللدت 

ال�شب�ب  دعم  على  ترّكز  التي  الجتم�عية  للم�شوؤولية  ا�شرتاتيجيته� 

والجتم�عية،  القت�ش�دية  التنمية  يف  وم�ش�همتهم  فر�شهم  وتعزيز 

خ��شة واأن الري��شة ت�شكل اإحدى اأهم الأن�شطة واملج�لت التي يبدع 

فيه� املوهوبون وم�ش�حة لاإجن�ز.

 طبيب األسنان قاتل زوجته يعترف: أورنج الراعي الرسمي لكأس الملك عبداهلل الثاني لكرة السلة 
»ساعة شيطان« دمرت حياتي

 جدار رملي عمالق يبتلع مدينة
 في الصين

 يبيتون في الشارع للحصول 
على األوكسجين في الجزائر

االنباط-وكاالت

كلل�للشللفللت و�للشلل�ئللل اإعللللام ملل�للشللريللة، 

التحقيق�ت  بلل�للشلل�أن  الللتللطللورات  اآخلللر 

املتهم  الأ�للشللنلل�ن،  طبيب  مع  اجللل�ريللة 

ب�لدقهلية. بقتل زوجته 

املتهم  الأ�للشللنلل�ن  واعللللرتف طللبلليللب 

اأملل�م  ا�شتجوابه  اأثللنلل�ء  زوجللتلله  بقتل 

جرميته،  بتف��شيل  املللبلل�حللث  رجللل�ل 

اإنلللله تللخللللل�للس مللن املجني  حلليللث قللل�ل 

عللللللليلللهللل� بللل�لللشلللبلللب خلللللافللللل�ت زوجللليلللة 

بينهم�.

ا�شتخدم �شكن  اأنه  املتهم  واأ�ش�ف 

11 طعنة  املطبخ، و�شدد لزوجته له� 

واللللبلللطلللن، وتلللوجللله عقب  الللظللهللر  يف 

مبنطقة  اللل�للشللقللق  اإحلللللدى  اإىل  ذللللك 

الللعلل�مللريللة بلل�لإ�للشللكللنللدريللة، حللتللى مت 

اإلق�ء القب�س عليه.

وو�لللشلللف امللللتلللهلللم عللمللللله بللل«�للشلل�عللة 

اأنلللللله مل يللكللن  �لللشللليلللطللل�ن«، ملل�للشلليللفلل� 

يق�شد ذلك، وب�أن م� ق�م به قد دمر 

واأولده. م�شتقبله وحي�ته 

وحلل�للشللبللملل� ذكللللر ملللوقلللع �للشللحلليللفللة 

املتهم  ك�شف  فقد  امل�شرية،  »الوطن« 

علللن تللفلل��للشلليللل اللللواقلللعلللة قللل�ئلللا، اإن 

زوجللتلله  وبللن  بينه  ن�شبت  ملل�للشلل�جللرة 

بللللللللداأت مبللل�لللشللل�دة كلللامللليلللة تلللطلللورت 

تللوقللفللت  ثلللم  بلللل�لأيللللدي،  تلل�للشلل�بللك  اإىل 

املللل�لللشللل�جلللرة، وتلللوجللله بللعللد ذلللللك اإىل 

و�شدد  �شكين�  وا�شتل  ال�شقة،  مطبخ 

على  جلو�شه�  اأثن�ء  عدة  طعن�ت  له� 

�شج�دة ال�شاة، وفّر ه�رب�.

الفح�ص النف�سي قبل الزواج

الواقعة تفا�سيل 

للقب�س  الأمنية  اجله�ت  تو�شلت 

لق�شم  بلللاغ  ورود  بللعللد  املللتللهللم  علللللى 

ث�ن املن�شورة من امل�شت�شفى الدويل، 

وبه�  اأ�شن�ن  طبيبة  جثة  ب��شتقب�له 

والبطن  ب�لظهر  ن�فذة  طعن�ت  عدة 

وال�شدر.

قللطلل�ع  مللللن  فلللريلللق  تلل�للشللكلليللل  ومت 

اإدارة  بلل�لللتللنلل�للشلليللق مللع  اللللعللل�م،  الأمللللن 

متّكن  ب�لدقهلية،  اجلن�ئي  البحث 

من حتديد مرتكب الواقعة.

وتبن اأن املتهم زوج املجني عليه�، 

ب�شقة  خمتبئ�  وكلل�ن  اأ�للشللنلل�ن،  طبيب 

اأول  قلل�للشللم  بللدائللرة  مبنطقة  �شكنية 

األقي  حيث  ب�لإ�شكندرية،  الع�مرية 

عليه. القب�س 

االنباط-وكاالت

كثيفة  رمللللليللة  علل��للشللفللة  تلل�للشللبللبللت 

حللدوث  يف  الغب�ر  ب�شحب  م�شحوبة 

فو�شى يف مدينة دونهوانغ القدمية 

غربي  �شم�ل  يف  احلرير  طريق  على 

ال�شن.

الرملية،  الع��شفة  �شربت  فقد 

100 مللرت على  ارتللفلل�عللهلل�  بلللللغ  الللتللي 

3 ملل�للشلل�ء،  الأقلللللللل، حلللللوايل اللل�للشلل�عللة 

يللوللليللو   25 يف  دونللللهللللوانللللغ،  ملللديلللنلللة 

املحلية  اللل�للشللرطللة  اأجلللر  مملل�   ،2021

علللللى فلللر�لللس �لللشلللوابلللط علللللى حللركللة 

امللللرور عند بللوابلل�ت الللر�للشللوم واأملللرت 

اللل�للشلل�ئللقللن بللل�إبلللعللل�د �للشلليلل�راتللهللم عن 

مللنلل�طللق  واإىل  الللل�لللشلللريلللعلللة  الللللطللللرق 

اخلدمة لنتظ�ر انته�ء الع��شفة.

 واأظللللللهللللللرت لللللقللللطلللل�ت اللللفللليلللديلللو 

الع��شفة الرملية وهي تبتلع مدينة 

دونللللهللللوانللللغ، وهلللللي ملللوطلللن لللكللهللوف 

»موغ�و«، اأحد مواقع الرتاث الع�ملي 

�شحراء  يف  تللقللع  والللتللي  لليون�شكو، 

جللوبللي وتلل�للشللتللهللر مبللنلل�خللهلل� الللقلل��للشللي 

املعي�شية. وظروفه� 

ن�شرت  التي  اللقط�ت،  واأظللهللرت   

على موقع تويرت، مب�ن �ش�هقة وهي 

اله�ئلة،  الغب�ر  �شح�بة  حتت  تختفي 

اأقل من  اإىل  الروؤية  انخف�شت  حيث 

7 اأمت�ر.

االنباط-وكاالت

فيديو  مق�طع  جزائريون  تللداول 

تلللظلللهلللر مللللواطللللنللللن يلللبللليلللتلللون اأملللللل�م 

ملل�للشلل�نللع اإنللللتلللل�ج الأوكللل�لللشلللجلللن ملللللء 

اأنلل�بلليللب الأوكلل�للشللجللن اخللل��للشللة بهم، 

خوف�  م�شددة  اأمنية  اإجللراءات  و�شط 

من اأعم�ل �شغب.

خمتلف  يف  امل�شت�شفي�ت  وترف�س 

اأنللللحلللل�ء الللللبللللاد ا�للشللتللقللبلل�ل مللر�للشللى 

كلللللللورونللللللل�، بللل�لللشلللبلللب املللللتلللللاء غللللرف 

الإنع��س وفقدان الأوك�شجن.

الفو�شى  فلليللديللو  مللقللطللع  واأظللهللر 

من  املواطنن  من  عللدد  خلفه�  التي 

اأجل احل�شول على الأوك�شجن.

اأكلللللر  اأحلللللللد  وكللللللل�ن ملللل�للللشللللوؤول يف 

ملل�للشللتلل�للشللفلليلل�ت اللللبلللاد قلللد طلللللب من 

اللل�للشلللللطلل�ت اإعللللان حلل�لللة اللللطلللوارئ، 

ب�شبب  الوفي�ت  اأعللداد  ارتف�ع  ب�شبب 

عدم وجود اأن�بيب اأوك�شجن.

اأملللللر الللرئلليلل�للس  ويف وقللللت �لللشللل�بلللق، 

اجللللللللزائلللللللري عللللبللللد املللللجلللليللللد تلللبلللون 

بللللل�إطلللللاق عللمللللليللة كلللللرى للل�للشلليلل�نللة 

وجتللديللد مللنلل�للشلل�آت واأجلللهلللزة الإمللللداد 

املوؤ�ش�ش�ت الطبية. ب�لأوك�شجن يف 

كللملل� اأمللللر تللبللون بلل�قللتللنلل�ء وحلللدات 

من  فورا  لاأوك�شجن  متنقلة  اإنت�ج 

اأجل دعم امل�شت�شفي�ت الكرى.

و�للللشللللهللللدت اجللللللزائلللللر بللللدايللللة مللن 

اجللل�ري،  ال�شهر  من  الأول  الأ�شبوع 

انلللتللل�لللشللل�را كلللبلللرا للللفلللرو�لللس »دللللتللل�«، 

املللئللة ملللن بن  71 يف  بللنلل�للشللبللة  وذلللللك 

الفرو�ش�ت.

تبلغ  اأن  بلل��للشللتللور  مللعللهللد  وتلللوقلللع 

املئة  يف   90 مللن  اأكللر  انت�ش�ره  ن�شبة 

خال الأ�ش�بيع املقبلة

      

االنباط-وكاالت

والتكنولوجي�  للعلوم  خليفة  ج�معة  اأعلنت 

يف الإم�رات، عن قي�م ب�حثن من خمتر العلوم 

تقني�ت  بلل��للشللتللخللدام  واجللليللوفلليللزيلل�ئلليللة  الللبلليللئلليللة 

ال�شطن�عية،  الأقلللمللل�ر  يف  بللعللد  عللن  ال�للشللتلل�للشللعلل�ر 

للللللكلل�للشللف علللن اأيللللة اأجلل�للشلل�م مللدفللونللة يف الأمللل�كلللن 

الأثللللريللللة، والللتللعللرف علللللى امللللواقلللع الللتللي مل يتم 

اكت�ش�فه� بعد يف الدولة.

 وقلللد مت هلللذا الإجنلللل�ز مللن خلللال ال�للشللتللفلل�دة 

الأقم�ر  بي�ن�ت  جم�ل  يف  الآلللة  تعلم  تقني�ت  من 

ال�شطن�عية، وفق� لوك�لة اأنب�ء الإم�رات )وام(.

ومت تطوير الطريقة اجلديدة، التي جتمع م� 

الآلة، يف  الأقم�ر ال�شطن�عية وتعلم  بي�ن�ت  بن 

ج�معة خليفة، وميكن تطبيقه� يف جميع البيئ�ت 

ال�شحراوية داخل الدولة وخ�رجه�.

ومن خال هذه التكنولوجي�، متكن الب�حثون 

من اإيج�د منطقة اأثرية جديدة مل يتم اكت�ش�فه� 

مدفونة  منطقة  وهللي  التقليدية،  ب�لطرق  بعد 

حتت الأر�س، كم� يقوم يف الوقت احل�يل خمتر 

البيئية واجليوفيزي�ئية يف ج�معة خليفة  العلوم 

مدينة  من  ب�لقرب  اآخر  اأثري  موقع  ب��شتك�ش�ف 

العن.

واأظلللللهلللللرت نلللتللل�ئلللج املللل�لللشلللروع الللبللحللثللي الللللذي 

البيئية  الللعلللللوم  رئلليلل�للشللة خمللتللر  عللللليلله  اأ�للشللرفللت 

اأن  فران�شي�س،  دي�ن�  الدكتورة  واجليوفيزي�ئية، 

املب��شر  الك�شف  عملية  يتيح  بلل�لللرادار  الت�شوير 

وحتديد خ�ش�ئ�س الأج�ش�م املدفونة.

وكذلك احتم�لية وجود مواقع اأثرية جديدة، 

العد�شة  فتحة  رادار  الللبلل�حللثللون  ي�شتخدم  حيث 

ال�شطن�عية  الأقللملل�ر  حتمله  اللللذي  ال�شن�عية 

بللدقللة علل�للليللة، مبلل� يلل�للشلل�عللد علللللى اكللتلل�للشلل�ف مع�مل 

يف  مرتين  اإىل  ي�شل  عمق  يف  واحللد  مللرت  بحجم 

ب�طن الأر�س، وذلك يف ظل وجود ظروف مث�لية 

تللربللة موقع  مللثللل  وعللل�ريلللة  الللرتبللة جلل�فللة  اأن  اأي 

�ش�روق احلديد.

ومتكن خمتر العلوم البيئية واجليوفيزي�ئية 

اإجراء  بهدف  املحتملة  املن�طق  اإىل  الو�شول  من 

ب�لعتم�د على  املللواقللع  الللدرا�للشلل�ت يف  مللن  املللزيللد 

تقني�ت تعلم الآلة وحتليات التعلم العميق التي 

اأجريت خال هذا امل�شروع.

وتلل�للشلل�هللم هللللذه الللتللكللنللولللوجلليلل� يف احلللللد مللن 

دور  وتعزيز  الآثللل�ر  عللن  التنقيب  عملي�ت  تكلفة 

املحتملة  الأثرية  املواقع  حتديد  يف  الآثلل�ر  علم�ء 

تتزايد  منوذج  اإيج�د  يف  ت�ش�هم  كم�  فع�ل،  ب�شكل 

التعلم  على  لقدرته  نظرا  الوقت  مرور  مع  دقته 

وال�شتف�دة من املعرفة.

وقلللل�ل نلل�ئللب الللرئلليلل�للس الللتللنللفلليللذي يف جلل�مللعللة 

علل�رف  الللدكللتللور  والللتللكللنللولللوجلليلل�،  للللللعلللللوم  خليفة 

يللركللزون  خليفة  جلل�مللعللة  بلل�حللثللي  »اإن  احللللمللل�دي: 

جلللهلللودهلللم علللللى املللللجلللل�لت املللتللعلللللقللة للليلل�للس فقط 

بلل�لللعلللللوم والللهللنللد�للشللة والللتللكللنللولللوجلليلل� والللرعلل�يللة 

اأيلل�للشلل� قللللل�درون علللللى توظيف  اللل�للشللحلليللة، لللكللنللهللم 

عن  للك�شف  الآثللل�ر  علوم  يف  بعد  عللن  ال�شت�شع�ر 

دولللة  يف  والثق�فية  الت�ريخية  الأثللريللة  الأملل�كللن 

الإم�رات«.

العلوم  يقوم خمتر  الإطللل�ر،  هللذا  »يف  وتلل�بللع: 

الللبلليللئلليللة واجللليللوفلليللزيلل�ئلليللة يف جلل�مللعللة خللللليللفللة 

وتطوير  بعد  عللن  ال�شت�شع�ر  تقنية  ب��شتخدام 

الآث�ر ميكن ال�شتف�دة  تطبيق متخ�ش�س بر�شد 

مللنلله يف الللبلليللئلل�ت اللل�للشللحللراويللة امللل�للشلل�بللهللة اأيللنللملل� 

ُوجدت يف الع�مل«.

ال�شت�شع�ر  اإن  فران�شي�س  ق�لت  ج�نبه�،  مللن 

بعلوم  املتعلقة  البحوث  دعللم  يف  »�ش�هم  بعد  عن 

الأخللرة،  ال�شنن  خللال  خمتلفة  وبطرق  الآثلل�ر 

تللتللمللثللل بلل�لللكلل�للشللف عللللن اللللقلللطلللع الأثلللللريلللللة حتللت 

�شطح الأر�للللس، ور�للشللد املللواقللع واملللعلل�مل الأثللريللة 

ودرا�شته�«.

واأ�لللشللل�فلللت: »كلللمللل� ميللكللن لللتللقللنلليلل�ت الأنللظللمللة 

ال�شت�شع�ر  يف  امل�شتخدمة  الآللللة  وتعلم  الللذكلليللة 

الإ�للشلل�يف  الللدعللم  تللوفللر  ت�ش�هم يف  اأن  بللعللد،  عللن 

املتعلقة  البحوث  لتعزيز  والازم  املهم  والتوجيه 

بعلوم الآث�ر يف املواقع«.

�ش�روق احلديد  الأثري  املوقع  اختي�ر  وقد مت 

خمتر  ب�حثو  �شيجريه�  التي  الأوىل  للدرا�شة 

العلوم البيئية واجليوفيزي�ئية، وهو موقع بحث 

فيه فريق من بلدية دبي يف وقت �ش�بق اإىل ج�نب 

خمتر مركز حممد بن را�شد للف�ش�ء.  واأ�ش�رت 

يف  مللدفللونللة  م�شتوطن�ت  وجلللود  اإىل  درا�للشلل�تللهللملل� 

املك�ن تتعلق ب�ل�شك�ن الأ�شلين قدمي�

اإلمارات.. تطوير تقنيات حديثة الكتشاف المواقع األثرية

االنباط-عمان

التزامه�  عن  الكرتونيك�س«  جي  »اإل  اأعلنت   

املللتللجللددة بحلول  الللطلل�قللة  اإىل  كللللليلل�ً  بلل�لنللتللقلل�ل 

اإ�شرتاتيجيته�  يف  رئلليلل�للشللي  كللمللكللون   2050 عللل�م 

ا�شتدامة  تقرير  يف  الإعللان  ي�أتي  لا�شتدامة. 

»اإل جي الكرتونيك�س« الذي مت اإ�شداره موؤخراً 

علللللى راأ�لللللس وعلللدهللل� اللل�للشلل�بللق بللتللحللقلليللق احللليلل�د 

مب�درة  خللال  من   2030 علل�م  بحلول  الكربوين 

فيه�  تعهدت  التي   2030  Zero Carbon
مرحلة  يف  الكربون  انبع�ث�ت  بخف�س  جي«  »اإل 

ع�م  بحلول   2017 مع�ير  من   ٪50 اإىل  الإنت�ج 

.2030

�شيتم تنفيذ التحول يف منطقة تلو الأخرى 

ت�شغيل  �شيتم  حيث  ال�شم�لية  اأمريك�  من  بللدًء 

املللتللجللددة  بلل�لللطلل�قللة  ت�شنيع  ومللوقللع  مكتب  كللل 

الت�بعة  الت�شنيع  مللرافللق  تللهللدف  الللعلل�م.  خللال 

 50 حتللويللل  اإىل  كللوريلل�  خللل�رج  جللي«  »اإل  ل�شركة 

ط�قة  اإىل  الكهرب�ء  من  احتي�ج�ته�  من  ب�ملئة 

متجددة يف ال�شنوات الأربع املقبلة.

ال�شعيد  على  الهدف  هللذا  حتقيق  �شيتطلب 

اللللعللل�مللللي ا�للشللرتاتلليللجلليللة مللتللنللوعللة، مبللل� يف ذلللك 

اإل  من  الكف�ءة  ع�لية  ال�شم�شية  الألواح  تركيب 

�شراء  اتف�قي�ت  وا�شتخدام  مب�نيه�،  على  جللي 

الكهرب�ء  ب�شراء  لل�شرك�ت  ت�شمح  التي  الط�قة 

مللبلل��للشللرًة ملللن املللللورديللللن، وا�للشللتللخللدام �للشللهلل�دات 

وامل�ش�ركة   )REC( املتجددة  الط�قة  ائتم�ن 

�شوق  كللوريلل�،  يف   Green Premium يف 

الللنللظلليللفللة  اللللطللل�قلللة  لللل�لللشلللراء  املللحلللللي  »اإل جللللي« 

الكهرب�ئية  للط�قة  كوري�  �شركة  من  مب��شرًة 

.)KEPCO(

برتكيب وحدات ط�قة  »اإل جي« ح�لي�ً  تقوم 

مللواقللع  اأحلللد  يف  ملليللجلل�وات   3.2 ب�شعة  �شم�شية 

الكهرب�ء  لتوليد  بلل�لللهللنللد،  نللويللدا  يف  الت�شنيع 

جللي«  »اإل  للل�للشللركللة  الإداري  املللكللتللب  لللتلل�للشللغلليللل 

من  كللجللزء  امللل�للشللروع  هللذا  تو�شيع  �شيتم  اأيلل�للشلل�ً. 

ي�شمح  مم�   ،)CDM( النظيفة  التنمية  اآلية 

ل�شركة »اإل جي« ب�حل�شول على �شه�دات تقليل 

الإطلل�ريللة  املتحدة  الأمم  اتف�قية  مللن  الكربون 

 .)UNFCCC( ب�ش�أن تغر املن�خ

يف هلللذا الإطللللل�ر، قللل�ل نلل�ئللب الللرئلليلل�للس الأول 

جي  »اإل  �للشللركللة  يف  والللبلليللئللة  اللل�للشللامللة  ق�شم  يف 

حتقيق  »ميكن  جو:  بيوجن  ب�رك  الكرتونيك�س« 

التزامن� بخلق حي�ة اأف�شل للجميع على اأف�شل 

الط�قة  اإىل  »اإل جللي«  انللتللقلل�ل  مللن خللال  وجلله 

م�شيف�ً:  الكربون«،  حي�دية  وحتقيق  املتجددة 

»يف عللل�مل الللليلللوم، ل يللحللدث البللتللكلل�ر فللقللط يف 

اأي�ش�ً يف م�ش�نعن�.  اأن يحدث  املختر، بل يجب 

تتمتع ال�شرك�ت امل�شنعة اليوم بفر�شة ل تتكرر 

اإل مرة واحدة يف العمر ملنح اجليل الق�دم ع�مل�ً 

ي�شتحق اأن يرثه، ويف »اإل جي«، نتع�مل مع هذه 

امل�شوؤولية على حممل اجلد«.

 »إل جي« تتعهد باالنتقال إلى 100 في المئة من الطاقة 
المتجددة بحلول عام 2050


