
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

»الخارجية« االذرية: ٤٠ عرق يعيشون باذربيجان وليس نتائج »التوجيهي« منتصف الشهر الجاري
لديهم أي مشكلة مع  األرمن أبو قديس يكشف عن 

تشكيل لجنة خاصة لتطوير 
»التوجيهي«

« تتجول في المناطق  «
االذربيجانية المحررة 

 السفير المكسيكي: عالقاتنا 
مع األردن منذ ٤٥ عامًا

االثنني   23  ذو احلجة   1442 هـ  - املوافق   2  اآب  2021 م - العدد  5767    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

   وزير التربية : برنامج »الفاقد التعليمي« فرصة لـ تعويض الطلبة عن ما فقدوه

  نواب كويتيون يرفضون استضافة 
المترجمين األفغان ويعتبرونه تهديدا 

لألمن القومي ويؤكدون: الكويت خط أحمر
االنباط-وكاالت

ع���ر ع����دد م���ن ال����ن����واب ال��ك��وي��ت��ي��ن ع��ن 

رف�����ض��ه��م ال���ض��ت�����ض��اف��ة ب���اده���م امل��رج��م��ن 

الأمريكي  اجلي�ش  مع  عملوا  الذين  الأفغان 

خ�شية  وطنهم  م��ن  اإج��ائ��ه��م  عملية  وب���داأت 

من انتقام حمتمل من حركة طالبان منهم

وب������رر ن������واب ك���وي���ت���ي���ون رف�������ش���ه���م ب��ع��دة 

اعتبارات منها الأمن القومي وال�شرتاتيجي 

والرتكيبة ال�شكانية يف البلد اخلليجي الذي 

ي���وؤك���د م�����ش��وؤول��وه ع��ل��ى ال�����دوام ال��ع��م��ل على 

تعديل اخللل يف الرتكيبة ال�شكانية

وق�����ال ال���ن���ائ���ب اأح���م���د م��ط��ي��ع ال���ع���ازم���ي، 

وه����و اأح�����د ال��راف�����ش��ن ل���ه���ذه ال���ش��ت�����ش��اف��ة 

ال���ت���ي مل ي��ت��م ال���ب���ت ف��ي��ه��ا ر���ش��م��ي��ا م���ن قبل 

ال��ك��وي��ت  الآن:  ح��ت��ى  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 

املطلوبن  ه���وؤلء  احت�شان  على  ق���ادرة  غ��ر 

جل���ه���ات اأخ�����رى وب���ه���ذه الأع�������داد ال��ك��ب��رة ، 

امل��رتج��م��ن  ه����وؤلء  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 

القومي  لاأمن  �شريح  تهديد  مبثابة  تاأتي 

رئي�ش  على  يجب  اإن��ه  وق��ال  وال�شرتاتيجي. 

ال���������وزراء رف�������ش ال���ط���ل���ب الأم����ري����ك����ي ب��ه��ذا 

اخل�شو�ش.

التفا�صيل �ص »8«

االنباط-وكاالت

 ط��ال��ب م��دي��ر م��رك��ز الأ����ش���رى ل��ل��درا���ش��ات 

الأ�����ش����ر امل����ح����رر ال���دك���ت���ور راأف�������ت ح��م��دون��ة 

والدولية  احلقوقية  املوؤ�ش�شات  الأح��د  ال��ي��وم 

بال�شغط على �شلطات الحتال ملنح الأ�شرى 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن يف ال�����ش��ج��ون الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

اأن  م�شيفاً  والإن�شانية،  الأ�شا�شية  حقوقهم 

ظ���روف الأ���ش��رى م��اأ���ش��اوي��ة يف ظ��ل وج���ود ما 

يقارب من )4850( اأ�شر يف اأو�شاع ل  تطاق، 

الزيارات وعدم نقل الحتياجات،  يف ظل منع 

وال�شحية،  النف�شية  باأو�شاعهم  وال�شتهتار 

ب��الإ���ش��اف��ة اإىل الن��ت��ه��اك��ات ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام 

ك��وج��ود اأج��ه��زة ال��ت�����ش��وي�����ش، و���ش��ي��ا���ش��ة ال��ع��زل 

الن���ف���رادي، وت�����ش��اع��د الع��ت��ق��الت الإداري�����ة،  

الليلية،  والق��ت��ح��ام��ات  التفتي�شات  وت��وا���ش��ل 

ال��ع��ام��ة،  وال��ث��ان��وي��ة  اجل��ام��ع��ي  التعليم  وم��ن��ع 

ا ونوًعا،  ومنع اإدخال الكتب، و�شوء الطعام كمًّ

واأم��اك��ن  واجل��م��اع��ي  ال��ف��ردي  املفاجئ  والنقل 

العتقال التي تفتقر للحد الأدنى من �شروط 

احلياة الآدمية، و�شيا�شة ال�شتهتار الطبّي.

التفا�صيل �ص »8«

  السلطة تلتِزم الصمت والمجتمع الدولي يتجاهل قضيتهم

٤٨٥٠ أسير فلسطيني يعانون ظروفا مأساوّيٍة في باستيالت االحتالل

 رئيس هيئة األركان يرعى حفل افتتاح دورة 
القيادة واألركان 62 المشتركة 26

السياحة: أعداد المشاركين في أردننا جنة 
تجاوزت الـ 33 ألفا 

  االنباط-عمان

 رعى رئي�ش هيئة الأركان امل�شرتكة اللواء 

الركن يو�شف اأحمد احلنيطي، ام�ش الأحد، 

الثانية  والأرك���ان  القيادة  دورة  افتتاح  حفل 

والع�شرين  ال�����ش��اد���ش��ة  امل�����ش��رتك��ة  وال�����ش��ت��ن، 

الأردن��ي��ة،  امللكية  والأرك����ان  ال��ق��ي��ادة  كلية  يف 

الكلية  واآم���ر  م��وؤت��ة  جامعة  رئي�ش  بح�شور 

وع����دد م���ن ك��ب��ار ���ش��ب��اط ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة 

الع�شكرين  وامل��ل��ح��ق��ن  الأم��ن��ي��ة  والأج���ه���زة 

وال�شديقة. ال�شقيقة  للدول 

الركن احلنيطي للم�شاركن  اللواء  ونقل 

يف ال����دورة، حت��ي��ات وم��ب��ارك��ة ج��ال��ة القائد 

بهذا  التحاقهم  الثاين  امللك عبداهلل  الأعلى 

منذ  عمل  ال��ذي  املتميز  الأك��ادمي��ي  ال�شرح 

الردنية  امل�شلحة  القوات  رفد  على  تاأ�شي�شه 

ال�شقيقة  ال��دول  وجيو�ش  العربي  اجلي�ش   -

وال�������ش���دي���ق���ة ب���ال���ق���ادة وال�������ش���ب���اط ال���رك���ن 

م�����ش��ارك��ت��ه��م يف ه��ذه  اأن  م���وؤك���داً  امل���وؤه���ل���ن، 

ايجاباً  تنعك�ش  قيمة م�شافة  �شتكون  الدورة 

لهم  متمنياً  والعلمية،  العملية  حياتهم  يف 

املن�شود  للهدف  والو�شول  والنجاح  التوفيق 

من الدورة.

واأ����ش���اف ال���ل���واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي، اأن���ه 

م�شرة  واجهت  التي  التحديات  من  بالرغم 

الأردن.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عّمان

اأع��داد  اإن  والآث���ار،  ال�شياحة  وزارة  قالت 

لل�شياحة  جنة«  »اأردننا  برنامج  يف  امل�شاركن 

الداخلية املدعوم من الوزارة وهيئة تن�شيط 

بداية  م��ن  اإنطاقه  منذ  و�شلت  ال�شياحة، 

 33.5 ال���  ق��راب��ة  الآن،  ولغاية  ح��زي��ران  �شهر 

األف م�شاركاً.

ام�ش  ب��ي��ان �شحفي  ال����وزارة يف  وا���ش��اف��ت 

ال�شياحي  النقل  ح��اف��ات  اأع���داد  اأن  الح���د، 

ال�شياحية  للوجهات  امل�شاركن  نقلت  ال��ت��ي 

ال���ت���ي ي���وف���ره���ا ال���رن���ام���ج وان���ط���ل���ق���ت م��ن 

 1222 ب��ل��غ��ت  خم��ت��ل��ف حم���اف���ظ���ات امل��م��ل��ك��ة، 

1222 دليًا �شياحياً. حافلة، يرافقها 

وب���ن م�����ش��اع��د م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة تن�شيط 

يزن  جنة«  »اأردننا  برنامج  ومدير  ال�شياحة 

اخل�����ش��ر، اأن����ه مت اإ���ش��اف��ة رح����ات ج��دي��دة 

وعجلون،  جلر�ش  زي��ارة  تت�شمن  للرنامج 

�شانا،  يف  واملبيت  للطفيلة  رحات  وبرنامج 

على  وي�شتمل  الكرك  برنامج  اىل  بالإ�شافة 

»مقامات  امل��زار  ومنطقة  موؤتة  موقع  زي��ارة 

ال�شحابة«. واأ�شرحة 

مبراجعة  تقوم  الرنامج  جلنة  اأن  واأك��د 

ب�����ش��ك��ل دوري،  ال����رح����ات  ب���رام���ج  وت��ق��ي��ي��م 

وت��ع��دي��ل��ه��ا مب���ا ي���ت���واءم وي��ت��ن��ا���ش��ب ورغ��ب��ات 

املواطنن.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط - االأرا�صي املحررة 

 نعمت اخلورة

ث���اث���ون ع���ام���ا م���ن الح���ت���ال الأرم���ن���ي 

ملدينة جرائيل باإقليم قرة باغ مل يغر �شيئا 

يف مامح املدينة التي ا�شتعادت حريتها بعد 

يف  الأذرب��ي��ج��اين  اجلي�ش  قبل  من  حتريرها 

�شهر ني�شان من العام املا�شي 

»النباط« زارت مركز املدينة يف جرائيل 

الكامل  ال��دم��ار  اث���ار  واط��ل��ع��ت على  امل��ح��ررة 

املعمرة  الأ�شجار  قطع  �شمل  ال��ذي  للمدينة 

منذ الألف ال�شنن 

م�������ش���وؤول يف اخل���ارج���ي���ة الأذرب���ي���ج���ان���ي���ة 

امل��ح��ررة  للمناطق  ال�شحفي  للوفد  م��راف��ق 

لديها  يكن  مل  الأرم��ن��ي��ة  احلكومة  اإن  ق��ال، 

خ��ط��ة ل��ت��ج��م��ي��ل امل��ن��ط��ق��ة ب���ل ك����ان ال��ه��دف 

وا�شاف   ، الإقليم  على  لل�شيطرة  احتالها 

بناء  ب��اإع��ادة  يقم  الأرم��ن��ي مل  الح��ت��ال  اأن 

التدمر  اآث��ار  من  �شوارعها  وتعبيد  املدينة 

قبل 30 عاما.

التفا�صيل �ص »2«

االأنباط - نور حتاملة 

روبرتو  عمان  يف  املك�شيكي  ال�شفر  عقد 

م��وؤمت��ًرا  الأح���د  ام�ش  هرنانديز،  رودري��غ��ي��ز 

الكادميية  العاقات  تطور  عن  فيه  حتدث 

يف  املك�شيكية  مع  الردن��ي��ة  اجلامعات  ورب��ط 

البحث العلمي.  اأو�شح ال�شفر اأن العاقات 

تاأ�ش�شت  واملك�شيك  الردن  بن  الدبلوما�شية 

ما،  نوعا  �شابة  مازالت  لذلك  عاما   45 قبل 

الثنائية  العاقات  لتقوية  الرئي�ش  وال�شبب 

ال�شياحة،  او  ال��ت��ج��ارة  طريق  ع��ن  ام��ا  تكون 

م�شرا اىل ان املعيقات التي تقف يف الطريق 

يف  والثانية  اللغة  يف  الوىل  تكمن  �شغرة 

امل�شافة والبعد اجلغرايف بن البلدين. 

التبادل  ي��ك��ون  ان  نبحث  ال�شفر،  وق���ال 

الكادميي والثقايف بن اجلامعات املك�شيكية 

والردن�����ي�����ة لإن�������ش���اء ج�����ش��ر ت���ق���ارب م���ا ب��ن 

واأهمها  الأ�شا�شية  الأه��داف  واأح��د  البلدين، 

لغة  وت��ع��ل��م  بع�شهم  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ب��ن  ت��ع��رف 

الخ������ر ح���ي���ث ب����ه����ذه ال���ط���ري���ق���ة ن�����ش��ت��ط��ي��ع 

املمكن  م��ن  ان���ه  واأ����ش���اف  امل�����ش��اف��ة،  تقلي�ش 

بناء  يف  للمك�شيك  من�شة  الردن  ت��ك��ون  ان 

والعك�ش  العربية  املنطقة  دول  مع  العاقات 

ح�شور  من�شة  هي  املك�شيك  تكون  كاأن  اأي�شا 

الدولة الأردنية لدى دول اأمريكا الاتينية. 

ب��الإ���ش��اف��ة اىل ا���ش��ت��غ��ال الم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ي 

بن  احلرة  التجارة  اتفاقية  ووج��ود  توفرها 

الردن والوليات املتحدة المريكية .

التفا�صيل �ص »5«

االأنباط – خليل النظامي 

ال��دك��ت��ور  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  ك�شف 

العامة  الثانوية  نتائج  اأن  قدي�ش  ابو  حممد 

���ش��ي��ت��م الإع�������ان ع��ن��ه��ا م��ن��ت�����ش��ف ���ش��ه��ر اآب 

على  اأو���ش��ك��ت  ال����وزارة  اأن  مو�شحا  اجل���اري، 

الم��ت��ح��ان��ات  اأوراق  ت�شحيح  م��ن  الن��ت��ه��اء 

واملطابقة  التدقيق  مرحلة  ذلك  بعد  لي�شار 

ثم اإعان النتائج مبوعدها املحدد. 

واأ���ش��اف اب��و ق��دي�����ش خ��ال اإج��ت��م��اع �شم 

الرتبية  وزارة  اليومية يف  ال�شحف  مندوبي 

تتخذ  مل  ال���وزارة  اأن  الأح��د  اأم�����ش  والتعليم 

تكميلية  دورة  ب����اإج����راء  الآن  ح��ت��ى  ق������راراً 

موؤكدا  العامة،  الثانوية  لمتحان  ا�شتثنائية 

اأنه �شيتم اإتخاذه يف �شوء �شدور النتائج.

قرر  والتعليم،  الرتبية  اأن جمل�ش  وتابع، 

العمل  يف  للبدء  اخل��راء،  من  جلنة  ت�شكيل 

على تطوير امتحان الثانوية العامة ب�شورة 

والطلبة  الأه���ل  على  ال�شغوط  م��ن  تخفف 

من جهة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ال��ق��ان��ون��ي��ة يف جمل�ش  ال��ل��ج��ن��ة  اأق����رت   

طبي�شات،  احمد  العن  برئا�شة  الأع��ي��ان 

الأم���وال  غ�شل  مكافحة  ق��ان��ون  م�����ش��روع 

ومت����وي����ل الإره����������اب، م����ع اج�������راء ب��ع�����ش 

التعديات.

ج�����اء ذل�����ك ب���ح�������ش���ور وزي������ر ال����دول����ة 

اخلراب�شة،  حم��م��ود  القانونية  ل��ل�����ش��وؤون 

الدكتور  املركزي  البنك  حمافظ  ونائب 

ال�����ش��ي��خ، وم��دي��رة وح���دة مكافحة  م��اه��ر 

�شامية  الإره���اب  ومت��وي��ل  الأم���وال  غ�شل 

البنوك  جمعية  ع��ام  ومدير  �شريف،  اأب��و 

امل����رك����زي����ة ال����دك����ت����ور م����اه����ر امل����ح����روق، 

عمار  ال�شكان  لبنك  التنفيذي  والرئي�ش 

العاونة  �شركة  ع��ام  وم��دي��ر  ال�����ش��ف��دي، 

لل�شرافة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عّمان

والإ�شكان  العامة  الأ�شغال  وزير  ا�شتقبل   

امل��ه��ن��د���ش ي��ح��ي��ى ال��ك�����ش��ب��ي، ام�������ش الأح�����د، 

ح��ي��در من�شور  ع��م��ان  ال��ع��راق��ي يف  ال�����ش��ف��ر 

العذاري والوفد املرافق له.

وب���ح���ث ال��ك�����ش��ب��ي م���ع ال�����ش��ف��ر ال��ع��راق��ي 

خ���ال اج��ت��م��اع��اً ع��ق��د ب��ح�����ش��ور امل��ع��ن��ي��ن يف 

البلدين  بن  العاقات  تعزيز  �شبل  ال���وزارة 

ال�����ش��ق��ي��ق��ن يف جم����الت ال���ش��ك��ان والن�����ش��اء 

وامل����ق����اولت، وذل����ك ب��ه��دف ت��ن��ف��ي��ذ وم��ت��اب��ع��ة 

يف  انعقدت  التي  الثاثية  القمة  خم��رج��ات 

العراقية. العا�شمة 

التفا�صيل �ص »6«

 االنباط- عمان

التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�ش  التقى 

الأ�شتاذ الدكتور عبداهلل �شرور الزعبي نقيب 

اأ���ش��ح��اب امل��ه��ن امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ح��ي��ث مت خ��ال 

ال��ل��ق��اء م��ن��اق�����ش��ة من����وذج ال��ت��ط��ور ال��وظ��ي��ف��ي 

جامعة  به  تقدمت  ال��ذي  املهنية  امل�شارات  يف 

التعليم  جمل�ش  ه  واأق����رَّ التطبيقية  البلقاء 

العايل ومن املتوقع تطبيقه مطلع هذا العام 

اأب���و رح��م��ة اع��ت��زاز  اأك���د النقيب    . اجل��ام��ع��ي 

الأهداف  مع  والتكاملية  بالت�شاركية  النقابة 

يف  التطبيقية  البلقاء  جامعة  و�شعتها  التي 

التوجه. �شبيل تعزيز 

التفا�صيل �ص »5«

 قانونية األعيان تقر قانون مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الكسبي : مستعدون لتقديم كافة 
أشكال الدعم للمشاريع االنشائية 

في العراق الشقيق 

الزعبي: التشاركية مع القطاعات 
تدعم توجه الجامعة في التركيز 

على التعليم القني
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأثنني  2 / 8 / 2021 

»الخارجية« االذرية: ٤٠ عرق يعيشون باذربيجان وليس لديهم أي مشكلة مع  األرمن

»االنباط« تتجول في المناطق االذربيجانية المحررة 

 رئيس هيئة األركان يرعى حفل افتتاح دورة القيادة واألركان 62 المشتركة 26

 الصحة: إلزام مراجعي عيادات األسنان 
بشهاد المطعوم أو فحص بي سي ار

أيلة تحقق نجاحات استثنائية 
في مجاالت التسوق والترفيه

 العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخوالدة والسرور

 - املحررة  الأرا���ض��ي   - النباط 

نعمت اخلورة

ث�����اث�����ون ع�����ام�����ا م�����ن االح�����ت�����ال 

قرة  باإقليم  جربائيل  ملدينة  االأرمني 

املدينة  مامح  يف  �سيئا  يغري  مل  ب��اغ 

حتريرها  بعد  حريتها  ا�ستعادت  التي 

من قبل اجلي�ش االأذربيجاين يف �سهر 

ني�سان من العام املا�سي 

يف  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز  »االنباط” زارت 

اث��ار  على  واطلعت  امل��ح��ررة  جربائيل 

�سمل  ال��ذي  للمدينة  الكامل  ال��دم��ار 

ق��ط��ع االأ���س��ج��ار امل��ع��م��رة م��ن��ذ االأل���ف 

ال�سنني 

م�سوؤول يف اخلارجية االأذربيجانية 

للمناطق  ال�����س��ح��ف��ي  ل��ل��وف��د  م���راف���ق 

االأرمنية  احلكومة  اإن  ق��ال،  امل��ح��ررة 

ل��ت��ج��م��ي��ل  ل����دي����ه����ا خ����ط����ة  ي����ك����ن  مل 

امل��ن��ط��ق��ة ب���ل ك���ان ال���ه���دف اح��ت��ال��ه��ا 

اأن  وا���س��اف   ، االإقليم  على  لل�سيطرة 

االح���ت���ال االأرم���ن���ي مل ي��ق��م ب���اإع���ادة 

بناء املدينة وتعبيد �سوارعها من اآثار 

اأن  اىل  الفتا  عاما،   ٣٠ قبل  التدمري 

وكثرية  كبرية  �سواهد  تركت  اأرمينيا 

امل���ح���ررة وم���ن بينها  االأرا����س���ي  ع��ل��ى 

للدولة  ملك  ارا���س��ي  اأن��ه��ا  جربائيل، 

كونها  الرمينيا  ولي�ست  االأذربيجانية 

مل ت��ق��م ب��ب��ن��اء امل��دي��ن��ه وت��رك��ت��ه��ا على 

حالها منذ احتالها. 

احل�����ك�����وم�����ة  اأن  اإىل  واأ�����������س����������ار 

االأذرب���ي���ج���ان���ي���ة ���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى اإع����ادة 

واإع��ادة  ال�����س��وارع  وتعبيد  امل��ن��ازل  بناء 

امل��ه��اج��رة الرا���س��ي��ه��ا التي  ال��ع��ائ��ات 

ه��ج��رت م��ن��ه��ا اأث���ن���اء االح���ت���ال حيث 

الف   ١٦٠ م��ن  اأك��ر  فيها  يقطن  ك��ان 

اأذربيجانية.  عائلة 

مل��دي��ن��ة  ال�����س��ح��ف��ي��ة  اجل����ول����ة  ويف 

ج��ربائ��ي��ل، ���س��اه��دن��ا االآث�����ار امل��دم��رة 

وم��ن��ه��ا اإح����دى امل��ق��اب��ر االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة 

ال��ت��ي مت ت��دم��ريه��ا م��ن ق��ب��ل ال��ق��وات 

االأرم���ن���ي���ة وم��ن��ه��ا ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل��ث��ال 

ت��دم��ريه��ا  ال��ت��ي مت  ال��ق��ب��ور  اأح����د  ان 

ينتمي  ع��ائ��ل��ة  الي  م���ع���روف  ي��ع��د  مل 

م��ن ب��داخ��ل��ه��ا م��ن وح�����س��ي��ة االع��ت��داء 

اخل��ارج��ي��ه  م��ن��دوب  بح�سب  االأرم��ن��ي 

الت�سرف  ه���ذا  اأن  اإىل  اأ����س���ار  وال����ذي 

والثقافة  ال��وط��ن  بحق  حم��رتم  غ��ري 

االأذربيجانية  

اإن امل��ق��ربة ت��ع��ت��رب ج���زء من  وق����ال 

اأن  ال���ت���اري���خ االأذرب����ي����ج����اين وت����وؤك����د 

االأذرب���ي���ج���ان���ي���ني ع��ا���س��وا يف امل��ن��ط��ق��ة 

واحل���ك���وم���ة  ال�������س���ع���ب  اأن  م�������س���ي���ف���ا 

االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة ب��ع��ي��دة ك��ل ال��ب��ع��د عن 

ال��ت��م��ث��ي��ل ب��ق��ب��ور االأرم�����ن ول���ن تفعل 

ذلك ابدا. 

منفتحه  اذرب���ي���ج���ان  اأن  وا�����س����اف 

 ٤٠ ي����وج����د  ح���ي���ث  االأمم،  ك����ل  ع���ل���ى 

ع���رق ي��ع��ي�����س��ون ب�����س��ام يف اذرب��ي��ج��ان 

ال�سكان  مع  م�سكلة  اأي  لديهم  ولي�ش 

االأرمن، ولكن �سد ال�سيا�سة االأرمنية 

والعدوان على االأرا�سي االأذربيجانية 

م��ن��ط��ق��ة  اإىل  اجل�����ول�����ة  واأث�������ن�������اء 

زار   ، ب����اغ  ق����رة  اق���ل���ي���م  ج���ربائ���ي���ل يف 

ال���وف���د ال�����س��ح��ف��ي م��ن��ط��ق��ة ف�����س��ويل 

وب��ال��ت��ح��دي��د ����س���ارع ج��ره��ب��ا زاري����دي 

االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  تعمل  حيث 

ال����ذي ي�سل  ال��ط��ري��ق  ت��ن��ظ��ي��ف  ع��ل��ى 

ب���ني م��ن��ط��ق��ت��ي ج���ربائ���ي���ل وف�����س��ويل 

زرعها  التي  واملتفجرات  االأل��غ��ام  م��ن 

االحتال االأرمني. 

اأح���د امل�����س��وؤول��ني ع��ن امل�����س��روع ق��ال 

التي  الكلية  امل�ساحة  اإن  لل�سحفيني 

مرت  كيلو   ١٢ تبلغ  تنظيفها  يتطلب 

مربع واأق�سى موعد الإزالتها ٢٠ يوما 

و�سيتم اإزالة االألغام بثاث م�ستويات 

امل�ستويات  ه��ذه  وان  اخل��ط��ورة  ح�سب 

ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة  يدوية  �ستكون 

ال��ب��ح��ث ع��ن ط��ري��ق ال��ك��اب واخ���ريا 

اآليات تفجري االلغام. 

ع��م��ل��ي��ات  خ�����ال  اأن������ه  اإىل  واأ������س�����ار 

يف  �سنعت  ال��غ��ام  اي��ج��اد  مت  التنظيف 

اعداد  وان  اأرمينيا  يف  واأخ��رى  رو�سيا 

اإزالتها  مت  التي  واالل��غ��ام  املتفجرات 

حتى وقت الزيارة كبرية جدا 

ك���م���ا ع����ر�����ش امل���������س����وؤول ع�����دد م��ن 

خم��ل��ف��ات االأل���غ���ام وامل��ت��ف��ج��رات منها 

اأ�سلحة  من  واج��زاء  لالغام  �سناديق 

لوجود  بالكامل  دم��رت  اوتوماتيكية 

اآل�����ي�����ات ع�������س���ك���ري���ة رم����زي����ة حم��م��ل��ة 

اأثناء ا�ستعادة االأر�ش. باالأ�سلحة 

النباط- عمان

 رع���ى رئ��ي�����ش ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�����س��رتك��ة 

اللواء الركن يو�سف اأحمد احلنيطي، ام�ش 

واالأرك��ان  القيادة  دورة  افتتاح  حفل  االأح��د، 

ال��ث��ان��ي��ة وال�������س���ت���ني، امل�����س��رتك��ة ال�����س��اد���س��ة 

امللكية  واالأركان  القيادة  كلية  والع�سرين يف 

االأردن����ي����ة، ب��ح�����س��ور رئ��ي�����ش ج��ام��ع��ة م��وؤت��ة 

القوات  كبار �سباط  الكلية وعدد من  واآمر 

امل�����س��ل��ح��ة واالأج����ه����زة االأم���ن���ي���ة وامل��ل��ح��ق��ني 

وال�سديقة. ال�سقيقة  للدول  الع�سكريني 

ونقل اللواء الركن احلنيطي للم�ساركني 

القائد  جالة  ومباركة  حتيات  ال���دورة،  يف 

االأعلى امللك عبداهلل الثاين التحاقهم بهذا 

منذ  عمل  ال��ذي  املتميز  االأك��ادمي��ي  ال�سرح 

االردنية  امل�سلحة  القوات  رفد  على  تاأ�سي�سه 

ال�سقيقة  الدول  العربي وجيو�ش  - اجلي�ش 

وال�����س��دي��ق��ة ب���ال���ق���ادة وال�������س���ب���اط ال��رك��ن 

اأن م�����س��ارك��ت��ه��م يف ه��ذه  امل��وؤه��ل��ني، م���وؤك���داً 

الدورة �ستكون قيمة م�سافة تنعك�ش ايجاباً 

لهم  متمنياً  والعلمية،  العملية  حياتهم  يف 

التوفيق والنجاح والو�سول للهدف املن�سود 

من الدورة.

واأ����س���اف ال���ل���واء ال��رك��ن احل��ن��ي��ط��ي، اأن��ه 

بالرغم من التحديات التي واجهت م�سرية 

الرقم  اأن��ه  اأث��ب��ت  ع��ق��ود م�ست  ع��رب  االأردن 

ال�����س��ع��ب يف م���ع���ادل���ة االأم������ن واال���س��ت��ق��رار 

االإق���ل���ي���م���ي وجت�����س��د ذل����ك خ����ال ال���زي���ارة 

االأخ�����رية جل��ال��ة ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات 

الواليات  اإىل  الثاين  عبداهلل  امللك  امل�سلحة 

امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة وال��ت��ي اأك���دت حم��وري��ة 

روؤي��ة جالته  االردين وعك�ست عمق  ال��دور 

واحلر�ش  املنطقة  ق�سايا  طرح  يف  وحنكته 

�سعوبها. وا�ستقرارها وم�ستقبل  اأمنها  على 

واأك����د رئ��ي�����ش ه��ي��ئ��ة االأرك�����ان امل�����س��رتك��ة، 

امل�سلحة  للقوات  اال�سرتاتيجية  الروؤية  اأن 

االأردن����ي����ة - اجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي ج����اءت وف��ق 

ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق��وات 

امل�����س��ل��ح��ة ب�������س���رورة ت��ط��وي��ره��ا وحت��دي��ث��ه��ا 

تطورات  من  اليوم  العامل  ي�سهده  ملا  نظراً 

م���ت���ع���ددة، ال���س��ي��م��ا يف امل����ج����االت ال��ت��ق��ن��ي��ة 

وال��ع�����س��ك��ري��ة وت��وج��ه ج��ي��و���ش ال��ع��امل نحو 

والبحرية  الربية  الع�سكرية  القدرات  دمج 

واجل����وي����ة وال�����س��ي��ربان��ي��ة، وال���ت���ي ت��و���س��ف 

ا�ستخدام  االأبعاد يف ظل  بالعمليات متعددة 

الذكاء  واأنظمة  امل�سرية  للطائرات  مو�سع 

اال���س��ط��ن��اع��ي وات�������س���اع ن��ط��اق ال��ت��ه��دي��دات 

املنظومات  الذي ي�سع  االأمر  اأدواتها  وتنوع 

ت�ستدعي  ج�سام  حت��دي��ات  اأم���ام  الع�سكرية 

ال�سبل  كافة  وتوفري  والتطوير  البحث  منا 

ال��ت��ط��ور يف ه��ذا  ال��ت��ي متكننا م��ن م��واك��ب��ة 

املجال.

اأن  اإىل  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  واأ���س��ار 

يف  مف�سلية  مرحلة  واالأرك��ان  القيادة  دورة 

جديدة  وان��ط��اق��ة  ال�سابط  خ��دم��ة  م�سار 

واالأداء  ال��ق��درات  لتطوير  اأو���س��ع  اأف��اق  نحو 

وتاأهيلهم  للم�ساركني  الع�سكري  االحرتايف 

ل��ل��ع��م��ل ال���ق���ي���ادي وت�����ويل وظ���ائ���ف ال��رك��ن 

املختلفة.

العميد  امل�سلحة  ال��ق��وات  مفتي  واأل��ق��ى 

فيها:  قال  كلمة  الدراو�سة  ماجد  الدكتور 

من  الكوكبة  ه��ذه  با�ستقبال  احتفالنا  “اإن 
هو  م��ا  واالأرك���ان  القيادة  كلية  يف  ال�سباط 

اأن هذا اجلي�ش العربي ي�سري  اإال دليٌل على 

بخطى ثابتة وفق ما اأراده له موؤ�س�سه امللك 

وو�سوح  العقيدة  ر�سوخ  من  االول  عبداهلل 

املنهج وثبات على االأخاق واملبادئ، و�سواًل 

مت�سلحني  وال��ت��م��ك��ني،  وال��ع��زة  الن�سر  اىل 

اآخذين  بقيادتهم  وثقتهم  بربهم  باميانهم 

العلم واملعرفة. مبفاتيح 

واالأرك������ان  ال���ق���ي���ادة  ك��ل��ي��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

لرفد   ،١95٤ ع��ام  تاأ�س�ست  االأردن��ي��ة  امللكية 

العربي  اجلي�ش   - االأردنية  امل�سلحة  القوات 

وجيو�ش الدول ال�سقيقة وال�سديقة بالقادة 

درجة  ومنحهم  املوؤهلني،  الركن  وال�سباط 

الع�سكرية. العلوم  البكالوريو�ش يف 

النباط- عمان

 ع��م��م وزي����ر ال�����س��ح��ة، ال��دك��ت��ور ف��را���ش 

ال����ه����واري، ام�����ش االأح�����د، ب�����س��رورة اإل����زام 

م��راج��ع��ي ع���ي���ادات ط��ب االأ���س��ن��ان ال��ت��اب��ع��ة 

ل����ل����وزارة، ب����اإب����راز ���س��ه��ادة احل�����س��ول على 

“بي  فح�ش  اج��راء  اأو  كوفيد-١9  مطعوم 

�سي ار” �سلبية، اعتبارا من 5 اآب احلايل.

احل��االت  ا�ستثنى  ال��ذي  التعميم،  واأك���د 

تكون  اأن  تاأجيلها،  ميكن  ال  التي  الطارئة 

مدة  م�سى  وقد  جلرعتني  املطعوم  �سهادة 

ت��اري��خ اجلرعة  اأ���س��ب��وع��ني م��ن  ال تقل ع��ن 

اإج���راء فح�ش  ت��زي��د م��دة  ال��ث��ان��ي��ة، واأن ال 

مل��ن ه��م ف��وق �سن  7٢ �ساعة  ار ع��ن  ب��ي �سي 

ال����ذي ح�سلت  ال��ت��ع��م��ي��م،  وب���ني  ال��ث��ام��ن��ة. 

ن�سخة  على  )برتا(  االأردنية  االأنباء  وكالة 

منه، اأن هذا االإجراء جاء للحد من انت�سار 

انتهاء  حل��ني  ب��ه  العمل  و�سيجري  ك��ورون��ا 

اجلائحة.

وج����اء ال��ت��ع��م��ي��م ن��ظ��را الزدي������اد ح���االت 

عيادات  وخل�سو�سية  بالفريو�ش  االإ�سابة 

ط���ب االأ����س���ن���ان م���ن ح��ي��ث ���س��ه��ول��ة ان��ت�����س��ار 

يف  اال�ستقرار  �سمان  على  وللعمل  املر�ش 

ت��ق��دمي اخل��دم��ة ال�����س��ن��ي��ة يف ع���ي���ادات طب 

التابعة  وامل�ست�سفيات  باملديريات  االأ�سنان 

للوزارة.

النباط- العقبة

 Marina Village املر�سى  قرية  حققت 

يف واحة اأيلة بالعقبة اأحد اأكرب امل�ساريع التنموية 

االأردن،  يف  اال���س��ت��خ��دام��ات  م��ت��ع��ددة  احل�����س��ري��ة 

جناحات ا�ستثنائية يف جماالت الت�سوق، والرتفيه، 

االقت�سادية  التنمية  وتعزيز  امل�ساندة  واخلدمات 

ال�ساملة يف اململكة.

وق����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة واح����ة اأي��ل��ة 

االأنباء  لوكالة  دودي���ن،  �سهل  املهند�ش  للتطوير، 

ع��ام��ات  ا�ستقطبت  اأي��ل��ة  اإن  )ب�����رتا(،  االأردن���ي���ة 

اأك��ر من 5٠  اأردنية رائ��دة، وت�سغل حاليا  جتارية 

باملئة من امل�ساحات التجارية، فيما يتوقع ا�ستكمال 

اإ�سغال بقية امل�ساحات بحلول نهاية العام احلايل.

ال��ت��زم��ت بالعامات  اأي��ل��ة  اأن  واأ����س���اف دودي����ن 

التجارية االأردنية العاملة يف قرية املر�سى، بتوفري 

فر�ش عمل وتاأهيل ال�سباب االأردين، حيث تتجاوز 

ن�سبة االأي��دي العاملة االأردنية فيها 9٠ باملئة ويف 

لاقت�ساد  ع��ال��ي��ة  م�����س��اف��ة  قيمة  ذات  ق��ط��اع��ات 

الوطني.

واأ�سار اإىل اأن ال�سركة توا�سل االإجن��از وامل�سي 

قدماً يف خمططها ال�سمويل، الفتا اإىل اأنها واجهت 

كورونا  فريو�ش  جائحة  فر�ستها  التي  التحديات 

واع���دة،  ف��ر���ش  اإىل  وحولتها   ،١9-COVID
بافتتاحها قرية املر�سى وفندق )كاود 7 ريزدن�ش 

اأيلة العقبة( يف ذروة اجلائحة ال�سيف املا�سي.

اأيلة للتطوير  ولفت اإىل اأن جناح �سركة واحة 

اأردن��ي��ة لانطاق يف  �سركات  با�ستقطاب  ينعك�ش 

اأيلة،  ع��رب  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة 

ل��روح املبادرة وال��ري��ادة، وقطاعات  ودعمها الدائم 

تقدم  التي  املوؤ�س�سات  قبل  من  النا�سئة،  االأع��م��ال 

ح��زم��ة م��ن اخل��دم��ات، ���س��واء يف جت���ارة التجزئة، 

اأو ت���وف���ري اخل���دم���ات ال�����س��ي��دالن��ي��ة  وال�����س��ي��اف��ة 

والطبية، والرتفيه والريا�سة.

النباط- عمان

الها�سمي  امل��ل��ك��ي  ال��دي��وان  رئ��ي�����ش  ن��ق��ل   

يو�سف ح�سن العي�سوي تعازي جالة امللك 

عبداهلل الثاين اإىل ع�سرية اخلوالدة بوفاة 

اخل��وال��دة،  ���س��امل  ن��ا���س��ر  امل��ت��ق��اع��د  العميد 

�سليمان  جوزة  بوفاة  ال�سرور  ع�سرية  واإىل 

ال�سرور.

هاتفيني  ات�سالني  يف  العي�سوي،  واأعرب 

اأ�سرتي الفقيدين، عن تعازي وموا�ساة  مع 

يتغمدهما  اأن  اهلل  ���س��ائ��ا  امل��ل��ك،  ج��ال��ة 

بوا�سع رحمته.
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لقد ا�صبحت التكنولوجيا حا�صرة يف كل مكان منزل او مكتب وغريها بحيث ا�صبح 

لكل ق�صية او ازمة اثر على اجلميع لتكوين راأي فردي او جمعي جمتمعي ، اي ان هناك 

، وهذه  امل�صرتكة  املتبادلة والأراء  املعلومات  تاأثري جمتمعي ي�صبب تلك  عقل جمعي له 

بحد ذاتها ظاهرة نف�صية لتكوين موقف م�صرتك ، تعك�س �صلوكاً موحداً خا�صة للق�صايا 

يلجاأ  ان  ي�صتدعيه  مما   ، ومغزاه  ابعاده  يحدد  ان  الفرد  ي�صتطيع  ل  غمو�س  فيها  التي 

للآخرين من مواقع التوا�صل الجتماعي لتحديد موقف م�صرتك معهم، فهناك �صطوة 

اثر اجلماعة على الفرد جتعله ين�صاع اىل راأيهم بغ�س النظر عن تاأثرياتها وابعادها ، 

في�صبح �صلوك القطيع �صائد عرب تلك املواقع اي النحياز تلقائياً اىل احد الراء املتفق 

عليها الغلبية ذات الدائرة الكبرية ، خا�صة عندما يفقد الفرد قدرته على اتخاذ موقف 

من امر معني ، لذلك يلجاأ اىل الراأي اجلماعي بحثاً عن موؤ�صرات واحدة مبوقف منا�صب 

، على ان تف�صري اجلماعة الكرثية لهذا املوقف الغام�س هو اكرث �صواباً مما قد يختاره 

ال�صخ�س لوحده .                                                      

وهناك كثري من المور واملعطيات توؤثر على العقل اجلمعي ، فالتاأثري الديني موؤثر 

بقوة واي م�صا�س ب�صرع اهلل و�صنة نبيه يجد رد فعل جمعي ل ي�صتطيع احد فرد ان ينق�صه 

او يحلله كما هو يراه من وجهة نظره الفردية،  ل بل الراأي اجلمعي هو �صيد املوقف .                                                                                   

ذاتية  م�صالح  يتخللها   ، املختلفة  للزمات  واقت�صادية  �صيا�صية  ابعاد  هناك  كذلك   

و�صخ�صية او م�صلحة جهة على امل�صلحة العامة ، مما ت�صبب يف اثارة الراأي العام خا�صة 

عندما يحللها �صخ�س او �صخ�صيات يقنع فيها الكرثية فيتقبلها العقل اجلمعي ويتغلب 

فيها على العقل الفردي .

كذلك كثري من العادات والتقاليد املتوارثة وال�صائدة منذ امد بعيد والتي قد يكون 

اآن  انه قد  ايجابي حيث يتناولها اجلميع من وجهات نظر جمعية اي  او  �صلبي  اثر  لها 

الوان 

لتجاوزها وت�صحيحها مع ما يتنا�صب والو�صع احلايل الوبائي وال�صحي بوجود خطر 

 ، العزاء قد اخت�صر ب�صكل كبري على الهل واملقربني فقط  ، فنجد ان  الكورونا  انت�صار 

والتعزية ا�صبحت عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي كذلك منا�صبات الفراح وغريها .                                                               

وهذه ل تعترب هزمية جمتمعية بقدر ما هي حت�صر ايجابي يتكيف مع الو�صع الوبائي 

وانعكا�صاته ال�صلبية على اجلميع ، حتى ولو كان هناك من يعتربها هزمية نف�صية لتعري  

تلك العادات والتقاليد ، ال ان راأي اجلماعة ا�صبح يغلب الراأي الفردي .             

وال�صتجابة لراأي الغلبية هو ان�صياع للعقل اجلمعي.

 والعقل نور يهدي �صاحبه اىل اف�صل الطرق ، وعملية �صقل العقل وتنميته حت�صر.                        

م. هاشم نايل المجالي 

 تأثير العقل الجمعي على 
العقل الفردي !!!

االنباط-عمان

اأك�����د رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ال�������ص���داق���ة ال���ربمل���ان���ي���ة الأردن����ي����ة 

الها�صمية  الو�صاية  اأهمية  النائب خلدون حينا،  الأوروبية، 

ال�صريف،  القد�س  يف  وامل�صيحية  الإ�صلمية  املقد�صات  على 

للق�صية  الزخم  اأعاد  الثاين  امللك عبداهلل  اإن جللة  قائًل 

الدولية والإقليمية. املحافل  الفل�صطينية يف 

واأ�����ص����اف، خ���لل ل��ق��اء ال��ل��ج��ن��ة ام�����س الأح�����د ال�����ص��ف��رية 

ال�صبانية لدى اململكة اأرانتا بانيو دابلو�س، اأن الأردن يدعم 

حق ال�صعب الفل�صطيني يف حتقيق م�صريه، ونيل ا�صتقلله 

العام  ح��زي��ران  من  ال��راب��ع  ح��دود  على  الوطني  ترابه  على 

.1967

تربط  التي  التاريخية  العلقات  اأهمية  اإىل  حينا  واأ�صار 

البلدين  قيادتا  دعائمها  ار�صت  والتي  ا�صبانيا  مع  الأردن 

ال�صديقني.

ويركز  ملتهب  اإق��ل��ي��م  و���ص��ط  يعي�س  الأردن  اأن  واأو���ص��ح 

ا�صبانيا  داعًيا  اأمامه،  التي  التحديات  مواجهة  على  جهوده 

والتي  البطالة،  التخفيف من حدة  الأردن يف  اإىل م�صاعدة 

ال�صباب جراء جائحة فريو�س  ن�صبة عالية بني  و�صلت اىل 

ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��د، وذل����ك م���ن خ���لل ت��وف��ري ف��ر���س عمل 

فيها. للأردنيني 

م���ن ج��ه��ت��ه��م اأك�����د ال����ن����واب: حم��م��د امل���ح���ارم���ة وخ��ال��د 

اأب��و  وم��و���ص��ى  يعقوب  وجم���دي  ال��غ��زاوي  وع��ل��ي  الب�صتنجي 

احلي�صة،  ون�صار  الرواحنة  واأ�صماء  البدول  وزينب  هنط�س 

اأهمية الو�صاية الها�صمية على املقد�صات يف القد�س.

الأردن  جلانب  الوقوف  اإىل  ال�صبانية  احلكومة  ودع��وا، 

عادل  �صلم  واإي��ج��اد  الفل�صطينية،  الق�صية  عن  ال��دف��اع  يف 

و�صامل يف املنطقة.

خمتلف  يف  ل��لأردن  ا�صبانيا  تقدمه  الذي  الدعم  وثمنوا 

واملياه  والزراعية  والتجارية  الربملانية  �صيما  ل  امل��ج��الت، 

وال��لم��رك��زي��ة، داع���ني اإىل زي����ادة اأع����داد ال�����ص��ي��اح ال���ص��ب��ان 

للأردن.

يف  يت�صاركان  والأردن  بلدها  اإن  دابلو�س  قالت  بدورها، 

الفل�صطينية،  الق�صية  اأب��رزه��ا  والتي  امللفات،  من  العديد 

اأب��ن��اء  ل��ه��ا، وان ينعم  ع��ادل و�صامل  ���ص��لم  اإي��ج��اد  و���ص��رورة 

بال�صلم والهدوء. املنطقة 

�صياحًيا  اأمنوذًجا  يكون  اأن  ي�صتطيع  الأردن  اأن  واأ�صافت 

على  مميزة  �صياحية  مناطق  لمتلكه  املنطقة  يف  مم��ي��ًزا 

امليت  وال��ب��ح��ر  رم  ووادي  ال��ب��رتا  كمدينة  ال��ع��امل،  م�صتوى 

والعديد من القلع الأثرية.

ال��ت��ي قدمتها  امل�����ص��اع��دات  اأب����رز  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت داب��ل��و���س 

ال�صحي  وال�صرف  املياه  قطاع  حت�صني  يف  للمملكة  بلدها 

يورو  مليون   50 بقيمة  منحة  عن  ف�صًل  البلديات،  ودع��م 

ملواجهة جائحة كورونا، وتنفيذ العديد من امل�صاريع.

توؤمن  التي  ا�صبانيا،  يف  الإ�صلمية  الآثار  اأن  اإىل  ولفتت 

باأن البعد الإ�صلمي هو جزء من هويتها، لها خ�صو�صية.

وث��م��ن��ت ال��ع��لق��ة امل��ت��م��ي��زة وال��ت��اري��خ��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

زيارة  اإىل  اجلمعية  داعية  املجالت،  خمتلف  يف  ال�صديقني 

ال���ربمل���ان ال���ص��ب��اين ل���لط���لع ع��ل��ى جت��رب��ت��ه يف ال��ت�����ص��ري��ع 

والرقابة.

االنباط- عّمان

ال��ق��ان��ون��ي��ة يف جمل�س  ال��ل��ج��ن��ة  اأق�����رت   

اح��م��د طبي�صات،  ال��ع��ني  ب��رئ��ا���ص��ة  الأع���ي���ان 

م�����ص��روع ق���ان���ون م��ك��اف��ح��ة غ�����ص��ل الأم�����وال 

ومت�����وي�����ل الإره�������������اب، م�����ع اج���������راء ب��ع�����س 

التعديلت.

ج������اء ذل������ك ب���ح�������ص���ور وزي��������ر ال����دول����ة 

ل��ل�����ص��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة حم��م��ود اخل��راب�����ص��ة، 

ون��ائ��ب حم��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ال��دك��ت��ور 

م���اه���ر ال�����ص��ي��خ، وم���دي���رة وح�����دة م��ك��اف��ح��ة 

غ�����ص��ل الأم�����وال ومت��وي��ل الإره�����اب �صامية 

البنوك  ع���ام جمعية  وم��دي��ر  ���ص��ري��ف،  اأب���و 

املركزية الدكتور ماهر املحروق، والرئي�س 

ال�صفدي،  عمار  ال�صكان  لبنك  التنفيذي 

وم���دي���ر ع����ام ���ص��رك��ة ال���ع���لون���ة ل��ل�����ص��راف��ة 

امين العلونة، ورئي�س جمعية ال�صرافني 

الردنيني عبدال�صلم ال�صعودي، واملحافظ 

ال�صابق للبنك املركزي �صليمان احلافظ.

ويهدف امل�صروع وفق ا�صبابه املوجبة،اىل 

باملعايري  الفني  الل��ت��زام  متطلبات  تلبية 

ال���دول���ي���ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ت��و���ص��ي��ع ن��ط��اق 

الفئات امل�صمولة باأحكام القانون.

االنباط- عمان

ل�����ص��وؤون  امللكية  اللجنة  ع��ام  ام��ني  ق��ال 

ان ح��ك��وم��ة  ك����ن����ع����ان،  ع����ب����داهلل  ال����ق����د�����س 

الح��ت��لل ال���ص��رائ��ي��ل��ي اع��ل��ن��ت ع��ن نيتها 

ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط ي�����ص��ت��ه��دف ت��ه��وي��د ���ص��ارع 

املحيطة  ال�صمالية  واملنطقة  الدين  �صلح 

بالبلدة القدمية يف القد�س املحتلة.

وي��ع��ت��رب ه���ذا ال�����ص��ارع م���رك���زاً ح�����ص��اري��اً 

اأب��رز  املدينة، وم��ن  ه��ام��اً يف قلب  وجت��اري��اً 

قبور  م��وق��ع  والثقافية  التاريخية  معامله 

القدي�س  وك��ات��درائ��ي��ة  الث���ري  ال�صلطني 

جورج وامل�صرح الوطني الفل�صطيني.

ان  الح��د،  ام�س  بيان  كنعان يف  واو�صح 

هذا املخطط الذي تنوي حكومة الحتلل 

مدينة  م��رك��ز  ب�”تطوير  ي�صمى  ت��ن��ف��ي��ذه 

اطلقته  ال�صتيطاين،  ال�صرقية”  القد�س 

وميتد  املا�صي  العام  من  الأول  ت�صرين  يف 

على م�صاحة 689 دومناً.

وا�صار اىل ان الهوية احل�صارية العربية 

هاج�صاً  ت�صكل  وامل�صيحية(  ال�صلمية   (

باعتبارها  ال�صرائيلي  للحتلل  مقلقاً 

الفل�صطيني  ال��ع��رب��ي  احل���ق  ت��وؤك��د  رك��ي��زة 

والقد�س،  فل�صطني  يف  املتاأ�صل  التاريخي 

عر�صة  العربية  الهوية  هذه  اأ�صبحت  لذا 

تهويدية  وم�صاريع  �صهيونية  ملخططات 

خطرية تطال كل ما هو عربي، تقوم على 

واأذرع��ه��ا  ال�صرائيلية  احلكومة  تنفيذها 

وموؤ�ص�صات  �صركات  يف  املتمثلة  التنفيذية 

ال����ص���ت���ي���ط���ان وب���ل���دي���ة ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة 

للتخطيط  ال�صرائيلية  املركزية  واللجنة 

والبناء وغريها.

واأ�����ص����اف ان ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل�����ص��وؤون 

ال�صتيطانية  ال�صيا�صة  اأن  ت��وؤك��د  القد�س 

�صمويل  خمطط  وف��ق  جت��ري  والتهويدية 

تهويد  اىل  الح���ت���لل  خ��لل��ه  م��ن  ي�صعى 

وعربنة فل�صطني والقد�س، وحمو هويتها 

ويعار�س  �صافر  ب�صكل  العربية  التاريخية 

ال�����ص��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة وامل����ب����ادئ والخ�����لق 

الن�صانية التي توجب احرتام هوية الخر 

وكرامته.

ودع�������ا ك���ن���ع���ان، ال����ع����امل ال�������ذي ي���ن���ادي 

ب����ال����دمي����ق����راط����ي����ة وح������ق������وق الن���������ص����ان 

ومنظماته، وعلى راأ�صها منظمة اليون�صكو، 

اىل التدخل الفوري لوقف �صيا�صة التهويد 

وال�صرلة والزام ا�صرائيل بتطبيق قرارات 

وال�صلم  الم��ن  لي�صود  الدولية  ال�صرعية 

تلك  ان  اىل  م�����ص��ريا  وال���ع���امل،  املنطقة  يف 

امل��ن��ظ��م��ات ال�����ص��رع��ي��ة ���ص��در ع��ن��ه��ا ع�����ص��رات 

القرارات التي توؤكد عروبة مدينة القد�س 

امل����ب����ارك/ احل���رم  امل�����ص��ج��د الق�������ص���ى  وان 

للم�صلمني  خال�صاً  ملكاً  ال�صريف  القد�صي 

ول علقة لليهود به.

القد�س  ل�صوؤون  امللكية  اللجنة  ان  وبني 

وال���را����ص���خ  ال���ث���اب���ت  الردن  م���وق���ف  ت���وؤك���د 

التاريخية  الها�صمية  ب��ال��و���ص��اي��ة  مم��ث��ًل 

جلللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�صني 

ع��ل��ى امل��ق��د���ص��ات ال���ص��لم��ي��ة وامل�����ص��ي��ح��ي��ة 

ال��داع��م حلقوق  �صيبقى  وان���ه  ال��ق��د���س،  يف 

على  دول��ت��ه  ب��اإق��ام��ة  الفل�صطيني  ال�صعب 

ح�����دود ال����راب����ع م���ن ح����زي����ران ع����ام 1967 

وعا�صمتها القد�س ال�صرقية.

وا�صار اىل املوقف الردين الراف�س لي 

خطوات احتللية تهدد الهوية احل�صارية 

ال���ص��ي��ل��ة لأه��ل��ن��ا يف ف��ل�����ص��ط��ني وال��ق��د���س 

وت��ه��دد ت��غ��ي��ري ال��و���ص��ع ال��ت��اري��خ��ي ال��ق��ائ��م 

بعدم  ا���ص��رائ��ي��ل  كله  ال��ع��امل  يطالب  ال���ذي 

امل�صا�س به.

فائدة  ع��دم  على  التاأكيد  يجب  ان��ه  كما 

قيام �صلطات الحتلل ال�صرائيلية اأحياناً 

ال�صتيطانية  م�����ص��اري��ع��ه��ا  ب��ع�����س  ب��ت��اأج��ي��ل 

التي  الع��لم��ي  الت�صليل  �صيا�صة  �صمن 

عن  نهائياً  ال��ت��وق��ف  عليها  وامن���ا  تتبعها، 

ل��ق��رارات  تطبيقاً  وال��ت��ه��وي��د  ال���ص��ت��ي��ط��ان 

ال�����ص��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة وحت���ق���ي���ق���اً ل��ل�����ص��لم 

املن�صود.

االنباط- عمان

امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  وقعت   

الأردن�������ي�������ة و�����ص����رك����ة م���دف���وع���ات���ك���م )اي 

تعاون،  اتفاقية  الأح���د،  ام�س  ف��وات��ريك��م(، 

تعنى بخا�صية الدفع الإلكرتوين يف دوائر 

امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  ومديريات 

اإطار  وذل��ك يف  العربي،  - اجلي�س  الأردنية 

ت��وج��ه وزارة الق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي وال��ري��ادة 

ن��ح��و الأمت���ت���ة وال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي لأع��م��ال 

امل��وؤ���ص�����ص��ات وال�����دوائ�����ر احل��ك��وم��ي��ة ك��اف��ة، 

التي  امل���ايل  ال���ص��ت��م��ال  ل�صيا�صة  وم���واءم���ة 

ينتهجها البنك املركزي الأردين.

ووقع املذكرة عن القيادة العامة للقوات 

امل�����ص��ل��ح��ة م���دي���ر ال����دائ����رة امل��ال��ي��ة ال��ع��ق��ي��د 

مدفوعاتكم  �صركة  وع��ن  اجل���ازي  قفطان 

امل��دي��ر ال��ع��ام ع��لء ال�����ص��لل، بح�صور عدد 

م���ن ���ص��ب��اط ال����ق����وات امل�����ص��ل��ح��ة الأردن����ي����ة 

ووزارة  الأردين  امل��رك��زي  البنك  ومندوبي 

القت�صاد الرقمي.

ب��ن��اًء على  “اإنه  ال��ع��ق��ي��د اجل����ازي  وق���ال 

امل�صرتكة  الأرك����ان  هيئة  رئي�س  توجيهات 

ب�صرورة الت�صهيل على منت�صبي ومراجعي 

الأردنية  امل�صلحة  القوات  ودوائ��ر  مديريات 

هذه  توقيع  على  عملنا  العربي،  اجلي�س   -

التفاقية مع �صركة مدفوعاتكم لل�صتفادة 

)اأي  تطبيق  ع��ل��ى  امل��ت��اح��ة  اخل���دم���ات  م��ن 

ت�صهل  اخلدمات  هذه  اأن  علما  فواتريكم(، 

عاملني  امل�����ص��ل��ح��ة  ال���ق���وات  منت�صبي  ع��ل��ى 

من  وا���ص��ع��ة  �صريحة  وت��خ��دم  ومتقاعدين 

املجتمع”.

هذه  توقيع  اأهمية  ال�صلل  اأك��د  ب��دوره، 

التفاقية مع القوات امل�صلحة، والتي تهدف 

القوات  ملنت�صبي  الدفع  عملية  ت�صهيل  اإىل 

ودوائ��ره��ا  مديرياتها  وم��راج��ع��ي  امل�صلحة 

املختلفة عن طريق قنوات )اإي فواتريكم(، 

اخل��دم��ات  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  م��ن  لتمكينهم 

توفر  وب�صيطة  �صهلة  بطرق  لهم  املقدمة 

الوقت واجلهد عليهم.

وا�����ص����ت����م����ل����ت ع���م���ل���ي���ة اأمت������ت������ة ال����دف����ع 

الإل�����ك�����رتوين مل���دي���ري���ات ودوائ�������ر ال���ق���وات 

الع�صكرية  البعثات  خ��دم��ات  على  امل�صلحة 

والكلية  اجل��ام��ع��ي��ني  امل��ه��ن��ي��ني  وال�����ص��ب��اط 

)اجلناح  موؤتة  وجامعة  امللكية  الع�صكرية 

ال��ع�����ص��ك��ري( وك��ل��ي��ة الأم����ري ح�����ص��ن للعلوم 

للتمري�س  الأم��رية منى  الإ�صلمية وكلية 

الأم��ور  وبع�س  ال�صامية،  امللكية  واملكرمة 

اخلا�صة باخلدمات الطبية امللكية وخدمات 

�صلح اجلو امللكي.

ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

امل�صلحة - اجلي�س العربي ت�صعى من خلل 

توقيع هذه التفاقية اإىل ت�صهيل اخلدمات 

م��دي��ري��ات��ه��ا  وم��راج��ع��ي  ملنت�صبي  امل��ق��دم��ة 

مع  يتنا�صب  ومب���ا  ال��ع�����ص��ك��ري��ة،  ودوائ���ره���ا 

ال��ت��وج��ه��ات ال��رام��ي��ة اإىل ح��و���ص��ب��ة اأع��م��ال 

املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية كافة.

 البرلمانية األردنية األوروبية: األردن يدعم حق الشعب 
الفلسطيني في تحقيق مصيره ونيل استقالله

 قانونية األعيان تقر قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 اللجنة الملكية لشؤون القدس: تهويد شارع صالح الدين هدفه القضاء على الهوية العربية

 اتفاقية بين القوات المسلحة األردنية وشركة مدفوعاتكم »اي فواتيركم«

االنباط- الزرقاء

 قال رئي�س غرفة جتارة الزرقاء، ح�صني 

�صرمي، اإن قيمة ال�صادرات التجارية )اإعادة 

ال��ت�����ص��دي��ر( مل��دي��ن��ة ال���زرق���اء يف ���ص��ه��ر مت��وز 

و931  األ��ف��ا  و347  مليني   10 بلغت  املا�صي 

دي���ن���ارا، وذل����ك وف��ق��ا لإح�����ص��ائ��ي��ة ���ص��ه��ادات 

الغرفة  ومكتب  الغرفة  من  ال�صادرة  املن�صاأ 

يف امل��ن��ط��ق��ة احل����رة يف ال���زرق���اء، وال��ت��ي بلغ 

جمموعها 188 �صهادة.

ال�صادرات  غالبية  اأن  اإىل  �صرمي  واأ���ص��ار 

البناء  ال�صيارات ولوازمها، ومواد  كانت من 

وم�صتلزماتها،  والأدوية  ال�صحية،  والأدوات 

وامل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة، والأل��ب�����ص��ة وامل��ج��وه��رات، 

والأج�����ه�����زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة والإل���ك���رتون���ي���ة، 

والأثاث املنزيل واملكتبي والقرطا�صية.

االنباط- عمان

التحقيق  الأمنية  الأجهزة  با�صرت   

مع فتاتني اعرتفتا بقتل �صقيقهن اأثر 

عائلية. خلفات 

وق������ال ال���ن���اط���ق الإع�����لم�����ي ب��ا���ص��م 

م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام يف ب��ي��ان ام�����س 

�صرطة  ملديرية  ورد  بلغا  ان  الح���د، 

ب��ق��ي��ام فتاتني  ال�����ص��ب��ت،  ال��ع��ق��ب��ة ام�����س 

عائلية،  خلفات  اثر  �صقيقهن،  بطعن 

حم���اف���ظ���ة  يف  وف�����ات�����ه  اىل  اأدى  م�����ا 

بت�صليم  الفتاتني  قامت  حيث  العقبة، 

. نف�صيهما

وا�صاف انه جرى الك�صف عن اجلثة 

وب��و���ص��رت  ال�����ص��رع��ي  للطب  وحت��وي��ل��ه��ا 

امل�صتبه بهما. التحقيقات مع الفتاتني 

 االنباط-عمان

ق��ال وزي��ر ال��زراع��ة م. خ��ال��د  احلنيفات 

ان الوزارة تعمل بكافة كوادرها املتخ�ص�صة 

ع��ل��ى ه��ن��د���ص��ة الج�����راءات وت��ن��ظ��ي��م العمل 

ل���دى ال������وزارة ودرا����ص���ة ك��اف��ة ال��ت�����ص��وه��ات 

وال��ت��داخ��لت يف ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال��ع��م��ل على 

اطلقها قريبا �صمن حزمة من الجراءات 

يف القطاع والوزارة  مما �صيدعم القطاعات 

املختلفة يف اجناز اعمالها بال�صرعة والدقه 

املطلوبة .

وجاء ذلك خلل لقاء الوزير و بح�صور 

الم�����ني ال����ع����ام  ق���ط���اع جت����ار وم�����ص��ت��وردي 

اهم  اىل  احلنيفات  وا�صتمع  الزينة  طيور 

التحديات واملعوقات التي تواجه القطاع  

الفنية  ال��ل��ج��ان  اىل  احل��ن��ي��ف��ات  واوع����ز 

امل��خ��ت�����ص��ة  امل�������ص���ي يف  م��ت��اب��ع��ة ودرا�����ص����ة  

امل��ع��وق��ات واه��م��ه��ا درا����ص���ة اع��ت��م��اد ت��ق��اري��ر 

منظمة �صحة احليوان وتقيم و�صع الدول 

البيانات  اجناز  ت�صريع  واي�صا  خللها  من 

وال��ف��ح��و���ص��ات ح����ال و����ص���ول الر���ص��ال��ي��ات 

تدخل  ار�صالية  اي  �صلمة  على  واحلفاظ 

وان  ال��رتان��زي��ت  خ��لل  م��ن  او  اململكة  اىل 

املرعية  ال�صول  الدرا�صات وفق  تكون هذه 

ق���ان���ون���ي���ا واحل����ف����اظ ع���ل���ى ح���رك���ة وع��م��ل 

القطاع .

من  ي��ع��ت��رب  الردن  ان  احل��ن��ي��ف��ات  وب���ني 

الت�صدير  لأع���ادة  كمركز  املعتمده  ال���دول 

قبل  م��ن  وقبلها  الج����راءات  ل��دق��ة  نتيجة 

اغلب دول العامل وعلينا التعاون جميعا يف 

�صمعة  واي�صا  الن�صان  �صحة  على  احلفاظ 

املخرج الردين  .

 10 ماليين دينار صادرات مدينة 
الزرقاء في تموز

 األمن يحقق مع فتاتين اعترفتا 
بقتل شقيقهن في العقبة

 الحنيفات تسريع انجاز البيانات واالجراءات 
احد اولويات الوزارة للفترة الحالية 

االثنني    2 / 8 /2021
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النهو�ض يف  وع��دم  امل�ستوى  وال��راج��ع يف  الكثري من االخفاقات  اح��د  ال يخفى على 

خدمات كثري من املواقع واملوؤ�س�سات واملراكز..

وحني تبحر يف بحور تلك املوؤ�س�سات او الهيئات باحثا عن بريق امل يف اعماقها املظلمة 

ادارات��ه��ا..  قبل  من  املتوارثة  اجلملة  نف�ض  ب�سماع  ت�سطدم  عليه..  ال�سوء  ت�سلط  حتى 

مفادها ان ال امكانات مادية متاحة متكننا من ال�سري قدما يف م�سار التناف�سية ال�سر�سة 

التي تواجهنا..

كل  يل  فلي�سمح  فيها..  االمثلة  وط��رح  ال�سرد  يف  ا�سهب  لن  والتي  العجالة  ه��ذه  ويف 

م�سوؤول يتخندق ويتقوقع خلف هذه اجلملة املقيتة الو�سيعة.. والتي ال ت�سمن وال تغني 

ف�سله  »�سرايط«  ليعلق عليها  ل��ه..  �سماعة  َمن ال  �سماعة  ا�سبحت  ج��وع.. ولال�سف  من 

معللني  كالنعامة..  ال��راب  يف  لروؤو�سكم  دفناً  كفاكم  اق��ول..  اأن  حيلته..  وقلة  و�سعفه 

ف�سلكم بعدم ح�سولكم على الدعم الكايف من اخلزينة.. 

اكانت  او هيئتك..  االمثل ملقدرات موؤ�س�ستك  اال�ستغالل  امل�سوؤول من  ايها  انت  فاين 

ب�سرية  قوى  او  حقيقية..  درا�سات  على  املبني  واال�ستثمار  للت�سويق  قابلة  ثابتة  ا�سوال 

خالل  م��ن  وذل��ك  موؤ�س�ستك..  ح�ساب  تغذي  مداخيل  لتحقيق  قابلة  خالقة  اب��داع��ي��ة 

التعاون مع موؤ�س�سات اخرى حتتاج لنف�ض املهارات واخلربات والقوى واخلدمات..

ام ان االإركان اىل ت�سيري العمل با�ستخدام قوة الدفع الذاتي ودومنا �سو�ساء او عناء.. 

هو الو�سع اال�سلم لك حتى انتهاء مدة العقد او التكليف؟!.

قبيل  املوؤ�س�سة  لتطوير  للتنفيذ  والقابلة  الوا�سحة  �سروطك  و�سع  م��ن  ان��ت  واي��ن 

ا�ستالمك ملن�سبك يف وقت التفاو�ض معك.. وحني الطلب منك تقدمي خارطة الطريق 

وخطة ا�ست�سرافية الإدارة املوؤ�س�سة او الهيئة..

ام ان رائحة جلد كر�سي االدارة الغى وعطل جميع الدوائر الكهروع�سبية التي تن�سط 

املخ التخاذ القرار ال�سليم حينها؟!.. 

للنهو�ض  ال��ك��ايف  ال��دع��م  ع��ل��ى  حت�سل  مل  اإن  با�ستقالتك..  ال��ت��ل��وي��ح  م��ن  ان���ت  واأي����ن 

�سعرت  حينما  ع��ل��ي��ه��م..  ال��ت��ق��دم  او  مثيالتها  م�����س��اف  اىل  ب��ه��ا  وال��و���س��ول  مبوؤ�س�ستك 

باخلذالن او االإف�سال..

ام ان مغريات املن�سب والكر�سي منعت يدك من االم�ساك بقلمك وكتابة اال�ستقالة؟!.. 

�سبه  ي�سمى  م��ا  او  احلكومية  اك��ان��ت  ال��دول��ة..  موؤ�س�سات  م��ن  كثري  اىل  انظر  عندما 

متتلكها..  التي  التجارية  والواجهات  عليها..  تقبع  التي  االأرا�سي  وا�ساهد  احلكومية.. 

امكانية  وم��دى  االردن..  ال��وج��ود يف  ن���ادرة  تكون  تكاد  وال��ت��ي  وامل��ع��دات  االج��ه��زة  وحتى 

�سخ�سية  و�سعف  التقاع�ض  بحجم  ا�سعر  بعناية..  مدرو�سا  جتاريا  ا�ستغالال  ا�ستغاللها 

وب�سر وب�سرية امل�سوؤول يف تلك املوؤ�س�سة..

االمكانات  تلك  ا�ستغل  قد  وهيئاتنا  موؤ�س�ساتنا  م�سوؤويل  البع�ض من  ا�ساهد  وعندما 

ا�ستن�ساخهم  وامتنى  امثالهم..  بوجود  واالع��ت��زاز  الفخر  بحجم  ا�سعر  ب��ذل��ك..  ب��داأ  او 

وتوزيعهم على باقي املوؤ�س�سات والهيئات..

فهل القوانني التي ارتكز عليها هذا امل�سوؤول يف ا�ستغالل مقدرات موؤ�س�سته لتطوير 

ادائها واالرتقاء مب�ستوى موظفيها ومن ثم االنعكا�ض املبا�سر على قوة وكفاءة خدماتها.. 

تختلف عن تلك القوانني والتعليمات املخ�س�سة ملوؤ�س�ساِت َمن اختباأ مدراوؤها خلف مقولة 

»احلكومة مق�سرة معنا«.. »طالبنا ب�ض ما حدا بريد علينا«.. وما اىل ذلك من حجج.. 

ومن هنا فانني اطالب احلكومة وم�سوؤويل املوؤ�س�سات والهيئات.. باأن ين�سروا خططهم 

بها  تقدموا  والتي  م��وج��ودة-..  تكون  ان  -متمنيا  والنه�سوية  والتطويرية  االإبداعية 

للحكومة حلجز خم�س�سات موؤ�س�ساتهم بناءا عليها.. وكذلك اخلطط التي متت املوافقة 

با�ستقالته معلال عدم  النا�ض حني يتقدم  البينة للم�سوؤول امام  عليها.. حتى تكون هي 

املخ�س�سات  حجز  يف  احلكومي  التق�سري  ج��راء  م��ن  اليه  ي�سبو  م��ا  حتقيق  م��ن  متكنه 

الالزمة.. ولي�ض لعدم قدرته وامكانيته ال�سخ�سية فب االدارة..

من اليوم.. -واعلم انني تاأخرت يف القرار- لن اقبل لعقلي بان ي�ستمع مل�سوؤول يتحجج 

بهذه احلجج.. ويختبئ خلفها.. ومل يطالب مبخ�س�سات تكفي لتنفيذ خططه بال�سكل 

القوي واملوؤثر والوا�سح.. او مل يعلن ان�سحابه من موقعه وهو مرفوع الرا�ض بانه طالب 

وحاول بجد.. ولكن قوى ال�سد العك�سي واالف�سال حالت دون ذلك..

حمى اهلل االأردن ملكا و�سعبا واأر�سا..

اأبو الليث..

محمود الدباس

عندما يعلق المسؤول 
اخفاقاته على شماعة 

االمكانيات 
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االنباط- حنني عبيدات

احل�����س��ب��ة ه���و م��ر���ض م��ع��د ي�����س��ب��ب��ه اإح����دى 

ال���ذي   Measles virus( ال���ف���ريو����س���ات 

 ،  )Paramyxovirus عائلة  اإىل  ينتمي 

و يعد مر�ض احل�سبة من االأمرا�ض اخلطرية 

جدا خا�سة على االأطفال ال�سغار و قد ي�سبب 

ال��وف��ي��ات و  ن�سبة  ك��ان��ت  ق��د  و  امل���وت للكثريين 

االإ�سابات قبل اكت�ساف اللقاح باملاليني، و بعد 

اكت�ساف اللقاح منذ �سنوات عدة و توزيعه على 

اأنحاء العامل كانت نتائجه ممتازة يف التخفيف 

من االإ�سابات و الوفيات ، و يتم تقييم احلالة 

املر�سية �سنويا يف كل اأنحاء العامل و ال�سعي االآن 

معينة  خطة  �سمن  احل�سبة  على  الق�ساء  يف 

ال��دول و خا�سة النامية منها ،  تطبق على كل 

اأهم اللقاحات على  و يعترب لقاح احل�سبة من 

االأمرا�ض  التي تق�سي على  اللقاحات  م�ستوى 

الفريو�سية ، و يدرج هذا اللقاح يف االأردن �سمن 

الربنامج الوطني ال�سنوي للتطعيم .

وح�����س��ب امل����راك����ز االأم���ري���ك���ي���ة يف م��ك��اف��ح��ة 

االإ�سابة  ن�سبة  ف��اإن  منها  الوقاية  و  االأم��را���ض 

برامج  تكون  التي  ال���دول  يف  عالية  باحل�سبة 

التلقيح ينق�سها لقاح احل�سبة .

و م��ن امل��ه��م اأن م��ن اأ���س��ي��ب ب��احل�����س��ب��ة لن 

ي�سنع  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  الأن  اأخ����رى  م���رة  ي�سيبه 

اأج�ساما م�سادة متنع االإ�سابة مرة اأخرى.

كيف يعمل فريو�ض احل�سبة ؟

اذا اأ�سيب ال�سخ�ض بفريو�ض احل�سبة فاإنه 

عالية  بن�سبة  امللقحني(  )غري  االآخرين  يعدي 

قد ت�سل )٨٥-٩٠(% و يرقد هذا الفريو�ض يف 

اجليوب االأنفية و الفم .

 طرق انتقال الفريو�ض :

االإنتقال عن طريق العطا�ض ، و عن طريق 

 ٤ اإىل  �ساعتني  م��ن  معديا  ويبقى   ( االأ���س��ط��ح 

���س��اع��ات( و ع���ن ط��ري��ق ال��ت��وا���س��ل ال���ق���وي مع 

بالفريو�ض  االإ�سابة  اأعرا�ض  تظهر  و)  امل�ساب 

بعد ٤ اأيام( .

 اأعرا�ض احل�صبة : 

ل��الإ���س��اب��ة  ال��ع��الم��ة االأوىل  احل��م��ى) وه���ي 

ب��ال��ف��ريو���ض ب��ع��د ال��ي��وم ال��ع��ا���س��ر م��ن االإ���س��اب��ة 

و  الكحة  و    ) اأ�سبوع  ت�ستمر  ق��د  و  بالفريو�ض 

بالفريو�ض  االإ���س��اب��ة  بعد  اأح��م��ر  ج��ل��دي  طفح 

ب��ق��ع كبرية  ي��ك��ون )ع��ل��ى �سكل  اأي����ام و  ب��ث��الث��ة 

م��ت��وا���س��ل��ة ت���ب���داأ ب��ال��ظ��ه��ور يف ال���وج���ه ث���م اإىل 

منطقة ما وراء االأذن ثم اإىل اجل�سم كله( ، اآالم 

يف احللق و احمرار العينني ، الر�سح ال�سديد ، 

ظهور حب اأبي�ض ، ارتفاع يف درجات احلرارة قد 

ت�سل الأكرث من 40 درجة.

 م�ساعفات احل�سبة : 

 ، يوما   14 ملدة  كاأق�سى حد  املر�ض  ي�ستمر 

و ي�سبب اأعرا�ض مر�سية ن�سبية تختلف ن�سبيا 

ح�سب عدد االإ�سابات ونوع العر�ض املر�سي ، و 

من م�ساعفات املر�ض :

ال���ت���ه���اب ال��ق�����س��ب��ات ال��ه��وائ��ي��ة واالإل���ت���ه���اب 

التهاب  و   ، االأنفية  اجل��ي��وب  التهاب   ، ال��رئ��وي 

اأو  ال�سحايا  التهاب  و   ، ا�سهال  و  ق��يء   ، احللق 

التهاب الدماغ .

 عالج احل�صبة :

1( ال يوجد م�ساد فريو�سي للح�سبة و لكن 
عالجات  ت�ستخدم  اأن  ممكن  االأع��را���ض  لعالج 

ح�سب احلالة.

ال��ع��دوى  ينقل  ال  ح��ت��ى  امل�����س��اب  ع���زل   )2
اأو  تلقيحهم  يتم  مل  الذين  وخا�سة  لالآخرين 

مل ي�سابوا �سابقا .

ب���اأع���را����ض  م�����س��اب��ا  امل�������س���اب  ك����ان  اذا   )3
ي��ع��ال��ج من  ال��رئ��وي ف��اإن��ه  مر�سية ك��االل��ت��ه��اب 

خالل م�سادات حيوية .

نق�ض  و  تغذية  �سوء  فيها  التي  البالد  يف  و 

ب��ج��رع��ات  ت���ع���زي���زه���ا  ي���ج���ب    )A( ف��ي��ت��ام��ني

الفيتامني لتقليل ن�سبة الوفيات .

 األمراض المعدية )الحصبة (

نتائج »التوجيهي« منتصف الشهر الجاري

أبو قديس يكشف عن تشكيل لجنة خاصة لتطوير »التوجيهي«
وزير التربية : برنامج »الفاقد التعليمي« فرصة لـ تعويض الطلبة عن ما فقدوه

االأنباط – خليل النظامي 

ك�����س��ف وزي����ر ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

العامة  الثانوية  نتائج  اأن  قدي�ض  اب��و  حممد 

�سيتم االإعالن عنها منت�سف �سهر اآب اجلاري، 

االنتهاء من  على  اأو�سكت  ال��وزارة  اأن  مو�سحا 

ذلك  بعد  لي�سار  االمتحانات  اأوراق  ت�سحيح 

النتائج  اإعالن  ثم  واملطابقة  التدقيق  مرحلة 

املحدد.  مبوعدها 

واأ����س���اف اب���و ق��دي�����ض خ���الل اإج��ت��م��اع �سم 

الربية  وزارة  يف  اليومية  ال�سحف  مندوبي 

ال����وزارة مل تتخذ  اأن  االأح���د  اأم�����ض  وال��ت��ع��ل��ي��م 

ت��ك��م��ي��ل��ي��ة  دورة  ب�����اإج�����راء  االآن  ح���ت���ى  ق��������راراً 

موؤكدا  العامة،  الثانوية  المتحان  ا�ستثنائية 

اأنه �سيتم اإتخاذه يف �سوء �سدور النتائج.

قرر  والتعليم،  الربية  جمل�ض  اأن  وت��اب��ع، 

العمل  يف  ل��ل��ب��دء  اخل����رباء،  م��ن  جل��ن��ة  ت�سكيل 

ب�سورة  العامة  الثانوية  امتحان  تطوير  على 

االأه����ل والطلبة  ع��ل��ى  ال�����س��غ��وط  ت��خ��ف��ف م��ن 

الطلبة  ت�ساعد  متطورة  وب�����س��ورة  ج��ه��ة،  م��ن 

الذي  التخ�س�ض  على  الركيز  اأو  التوجه  يف 

يرغب االلتحاق به من جهة اأخرى، موؤكدا اأن 

لي�ض  العامة  الثانوية  اإمتحان  تطوير  عملية 

فكرة  واإمن���ا  م��وؤخ��را،  ح�سل  م��ا  على  فعل  ردة 

تخفيف  هدفها  طويل  زمن  منذ  درا�ستها  يتم 

ال�����س��غ��ط ال��ن��ف�����س��ي ال����ذي ي��ح��دث��ه االإم��ت��ح��ان 

النظام  وتلبية حاجات  واالأهايل،  الطلبة  على 

امل�ستجدات  كافة  االردن ومواكبة  التعليمي يف 

واملجتمع  الطلبة  رغ��ب��ة  ل���  وحتقيقا  العاملية، 

يف حت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة، االأم����ر ال���ذي ي��ج��ع��ل من 

اأجراءاته اأكرث و�سوحا و�سفافية. 

واملتخ�س�سني  اخل���رباء  م��ن  العديد  وك��ان 

الربويني دعو يف وقت �سابق اإىل اإعادة النظر 

ج���ذري،  ب�سكل  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  ام��ت��ح��ان  يف 

بحاجة  ال���رب���وي  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل  م�����س��ريي��ن 

يعمل  التي  التعليمية  ال�سيا�سات  مراجعة  اإىل 

وعمل  ت��ط��وي��ره��ا  اأج���ل  م��ن  ب��اإ���س��ت��م��رار  عليها 

خ��ط��ط ج���دي���دة ت��غ��ط��ي اإح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع 

املتجددة وتواكب م�ستجدات العامل.

اإىل  ق���دي�������ض  اب�����و  اأ�����س����ار  اآخ������ر  ����س���ي���اق  ويف 

التعليم  ادم���اج  م��رح��ل��ة  اإىل  ال��و���س��ول  اأه��م��ي��ة 

االل����ك����روين يف امل�����دار������ض، ل���غ���اي���ات ت��ط��وي��ر 

ا���س��ال��ي��ب ال��ت��ع��ل��ي��م ل����دى ال��ط��ل��ب��ة ب��ح��ي��ث لن 

ي��ك��ون ب��دي��اًل ع��ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال��وج��اه��ي، ال��ذي 

���س��ي��ك��ون اأ���س��ا���ض ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، خ��الل 

الفرة املقبلة، موؤكداً بقاء من�سة در�سك التي 

فائدة  تقدمه من  ملا  الدرو�ض  بث  �ست�ستمر يف 

للطلبة. كبرية 

الدرا�سي  العام  اإ�ستقبال  ا�ستعدادات  وحول 

قدي�ض  ابو  اأو�سح   ،2021/2022 اجلديد 

امل���دار����ض  يف  وج���اه���ي���اً  ���س��ي��ك��ون  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن 

اع��داده  مت  �سحي  برتوكول  �سمن  ع��ام  ب�سكل 

تطبيقه  و�سيتم  ال�سحة  وزارة  م��ع  بالتعاون 

م�سيدا  اجلميع،  و�سحة  �سالمة  ي�سمن  مب��ا 

التي  ال�سحية  االإج�����راءات  ب���  نف�سه  ب��ال��وق��ت 

ال��وط��ن��ي  ال��ت��ط��ع��ي��م  ات���خ���اذه���ا يف جم�����ال  مت 

من  ك��ب��رية  ن�سبة  �سمل  وال���ذي  ك��ورون��ا،  ���س��د 

واعداد من طلبة اجلامعات، م�سريا  املعلمني، 

 12 ع��م��ر  اإىل  التطعيم  ���س��ن  خ��ف�����ض  اأن  اإىل 

كبرية  لن�سبة  املناعة  اعطاء  يف  �سي�سهم  عاما، 

من طلبة املدار�ض. 

ا���س��ت��ك��م��ل��ت ط��ب��اع��ة  ال�������وزارة  اأن  واأ�����س����اف، 

التي  املطورة،  املناهج  الكتب مبا فيها  خمتلف 

لل�سفوف  والعلوم  الريا�سيات  مباحث  ت�سمل 

ال���ث���ال���ث وال�������س���اد����ض واحل�������ادي ع�����س��ر ب��ح��ي��ث 

ال��ت��ح��ل��ي��ل والتفكري  ع��ل��ى  امل��ن��اه��ج  ه���ذه  ت��رك��ز 

على  املعلمني  تدريب  مت  حيث  الطالب،  لدى 

تدري�ض هذه املباحث. 

وت��اب��ع، اأن��ه م��ن �سمن ا���س��ت��ع��دادات ال���وزارة 

 32 اف��ت��ت��اح  ال��درا���س��ي اجل��دي��د، �سيتم  ل��ل��ع��ام 

على  حت��ت��وي  املقبل  الف�سل  ج��دي��دة  م��در���س��ة 

غ��رف��ة   288 وان�������س���اء  ���س��ف��ي��ة،  غ����رف   507
القائمة  امل��دار���ض  م��ن  ع��دد  ج��دي��دة يف  �سفية 

ب��ط��اق��ة ا���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ق��راب��ة 27 األ����ف ط��ال��ب، 

اأن هذه اال�سافات متثل املعدل ال�سنوي  مبينا 

الإعداد الطلبة اجلدد يف املدار�ض احلكومة.

القبول  ب��اب  فتحت  ال���وزارة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

قبول  مت  حيث  االأول،  ال�سف  طلبة  لت�سجيل 

طالب يف ريا�ض  األف  و65  طالب،  األف   82
االأط������ف������ال، وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق مب�����دار������ض امل��ل��ك 

باإجراء  قامت  ال��وزارة  ان  بني  للتميز  عبداهلل 

حوايل  قبول  و�سيتم  للمتقدمني  االختبارات 

م�ستوى  على  املدار�ض  هذه  يف  طالب   1300
اململكة.

اأو�سح  التعليمي«  الفاقد   « برنامج  وح��ول 

متكني  الربنامج  هدف  ان  قدي�ض  اأب��و  الوزير 

الطلبة وتعوي�سهم عن ما فقدوه خالل فرة 

ال�سري  ي�ستطيعون  بحيث  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم 

فجوات  وج���ود  دون  طبيعي  ب�سكل  التعلم  يف 

فر�سة  اأن���ه  م���وؤك���دا  ت��ع��ل��م��ه��م،  ت��ع��ي��ق  تعليمية 

الذين  امام الطلبة، مبينا عدد الطلبة  كبرية 

���س��ج��ل��وا وت���ق���دم���وا ل��الإل��ت��ح��اق يف ال��ربن��ام��ج 

اىل  الفتا  وطالبة،  طالب   3000 ال���  جت��اوز 

اجل��اري  اآب  �سهر  منت�سف  اإطالقه  �سيتم  اأن��ه 

من  ال��ث��ام��ن  حتى  متاحة  الت�سجيل  وف��ر���س��ة 

ال�سهر اجلاري.

اإىل  الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  اأب��و قدي�ض  ودع��ا 

يف  الت�سجيل  اإىل  وت�سجيعهم،  اأبنائهم  حتفيز 

ه��ذا ال��ربن��ام��ج م��وؤك��داً ان ال���وزارة ت��ع��ول على 

من  لال�ستفادة  والطلبة  االم��ور  اأول��ي��اء  وع��ي 

ما  لتعوي�ض  فر�سة  باعتباره  الربنامج  ه��ذا 

فقدوه خالل جائحة كورونا.

 جدارا تبرم اتفاقيات مع خمس جامعات روسية على هامش 
ملتقى الجامعات العربية والروسية

االنباط-عمان

العربية  اجل��ام��ع��ات  ملتقى  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 

اجلامعات  احت��اد  به  �سارك  وال��ذي  والرو�سية 

ال��ع��رب��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة اأم����ني ع���ام االحت����اد معايل 

الدكتور عمر �سالمة وجمموعة من اجلامعات 

العربية مثل جامعة جدارا وجامعة امل�ستقبل 

الثقافيني  امل�����س��ت�����س��اري��ن  م��ن  وع����دد  امل�����س��ري 

العرب لدول م�سر والبحرين واليمن وكذلك 

وف���د رف��ي��ع امل�����س��ت��وى ���س��م��ن اأع���ي���اًن���ا  وم����دراء 

من  وع��دد  اأردن��ي��ة  ور�سمية  اأهليه   موؤ�س�سات 

موظفي احتاد اجلامعات العربية .

وقد �سم وفد جامعة جدارا رئي�ض اجلامعة 

معايل اال�ستاذ الدكتور حممد طالب عبيدات، 

وعطوفة الدكتور �سكري املرا�سدة رئي�ض هيئة 

املديرين.

اتفاقيات مع  ووقعت جامعة ج��دارا خم�ض 

اجلامعة  رئي�ض  وقعها  الرو�سية؛  اجلامعات 

م����ع����ايل ال����دك����ت����ور حم���م���د ط����ال����ب ع���ب���ي���دات 

من  ك��ل  م��ع  امل��دي��ري��ن  هيئة  رئي�ض  وبح�سور 

احلكومية  وق��روزين  التقنية  بلغورد  جامعات 

وج��ام��ع��ة ج��ن��وب رو���س��ي��ا وج��ام��ع��ة ف��ول��ق��راد 

احل��ك��وم��ي��ة واجل��ام��ع��ة ال��ف��درال��ي��ة ال��رو���س��ي��ة، 

وال����ت����ي ن�����س��ت ب���ن���وده���ا ع���ل���ى ت����ب����ادل امل��ن��اف��ع 

امل�����س��رك��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اك��ت�����س��اب��ه��ا م��ن خ��الل 

برنامج تعاوين لتبادل اأع�ساء هيئة التدري�ض 

والطلبة يف مرحلتي البكالوريو�ض والدرا�سات 

واالأبحاث  العلمية  االأن�سطة  وت�سجيع  العليا، 

والعمل  دول��ي��ة،  مل�ساريع  وال��ت��ق��دم  امل�����س��رك��ة، 

���س��وي��اً يف ال�����س��ع��ي ل��ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر ع��الق��ة 

يف  امل�ساركة  اجلانبني من خالل  تعاونية بني 

الندوات واملوؤمترات واالجتماعات االأكادميية، 

وور�ض العمل واإيجاد برامج اأكادميية ق�سرية 

املوارد  االأم��د؛ واال�ستفادة من  االأم��د وطويلة 

امل���ت���اح���ة ل��ك��ال ال���ط���رف���ني خل���دم���ة ال���ربام���ج 

االأكادميية امل�سركة. 

واأعرب عبيدات عن �سعادته بتحقيق تواأمة 

ع��ل��م��ي��ة واأك���ادمي���ي���ة م���ع ع���دد م���ن اجل��ام��ع��ات 

ال��رو���س��ي��ة، م���وؤك���ًدا �سعي ج��ام��ع��ة ج����دارا اإىل 

واملوؤ�س�سات  اجلامعات  خمتلف  مع  الت�سبيك 

العامل  دول  خمتلف  يف  واالأك��ادمي��ي��ة  العلمية 

م�سركة،  ب��رام��ج  وط��رح  دائ��م��ة  عالقة  لبناء 

واال����س���ت���ف���ادة م���ن جت�����ارب االأخ����ري����ن يف ظل 

التعليم االإلكروين و�سوب العاملية.

ويف نهاية توقيع االتفاقية مت تبادل الدروع 

والهدايا التذكارية بني اجلانبني.

ج����دارا  ج��ام��ع��ة  اأن  اىل  اال�����س����ارة  وجت�����در 

اجل��ام��ع��ات  م��ل��ت��ق��ى  رح��اب��ه��ا  يف  �ست�ست�سيف 

العربية الرو�سية يف دورته القادمة يف ال�سيف 

القادم .

 باخرة سياحية على متنها رجال أعمال 
سعوديون ترسو في ميناء العقبة 

االنباط- العقبة

ر����س���ت يف م���ي���ن���اء ال��ع��ق��ب��ة ام�������ض االح�����د، 

متنها  على  حتمل  ايكليب�ض،  �سين�ض  الباخرة 

رجال اعمال �سعوديون، هي االأوىل من نوعها 

منذ جائحة كورونا وانقطاع �سياحة البواخر 

يف �سهر �سباط من العام املا�سي.

وقال نائب رئي�ض جمل�ض مفو�سي �سلطة 

االقت�سادية اخلا�سة مفو�ض  العقبة  منطقة 

االن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  م��ا���س��ي،  �سرحبيل  ال�سياحة 

االردنية )برا(، ان اأهمية هذه الرحلة تكمن 

ال��ب��ح��ري ه��و االول  ال�����س��ي��اح��ي  يف ان اخل���ط 

الذي  االحمر  البحر  �سواطئ  على  نوعه  من 

�سيخدم ال�سعودية واالردن وم�سر.

واأ�ساف اأن اخلط يعترب انطالقة جديدة 

العقبة بعد ازمة كورونا،  لل�سياحة يف مدينة 

ال�سياحي  التكامل  �سي�سهم يف عملية  انه  كما 

ب��ني ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ر االح��م��ر 

وخمتلفة  ج��دي��دة  �سياحية  منتجات  واي��ج��اد 

وتن�سيط احلركة ال�سياحة لتعم الفائدة على 

هذه البلدان.

االأع���م���ال  رج�����ال  اأن  اإىل  م��ا���س��ي  ول���ف���ت 

ال�سعوديني الذين و�سلوا على منت الباخرة، 

ب��زي��ارات  ال��رح��ل��ة  ب��رن��ام��ج  �سمن  �سيقومون 

ورح����الت  وال����ب����را،  رم  وادي  اىل  ب��ال��ب��ا���ض 

ورح��الت  ال��ب��را،  اإىل  الهليكوبر  ب��ط��ائ��رات 

غو�ض بالغوا�سة اخلا�سة بالباخرة، وغو�ض 

الغو�ض  نوادي  بالتعاون مع  لل�سيوف  فردي 

ال�سياحية يف  العقبة، وزي��ارات للمنتجعات  يف 

من  والعديد  فيها  املرافق  وا�ستخدام  املدينة 

الربامج االأخرى.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال م���دي���ر ع��م��ل��ي��ات ���س��رك��ة 

للباخرة  امل��الح��ي  ال��وك��ي��ل  للمالحة  غ��رغ��ور 

عبدالرحمن علي، ان هذه الباخرة هي االوىل 

من نوعها يف العامل تقوم برحلة �سياحية على 

متنها رجال اأعمال �سعوديني.

ب��غ��وا���س��ة  ال���ب���اخ���رة م������زودة  اأن  واأ�����س����اف 

وطائرتي  البحار  اأعماق  ا�ستك�ساف  لرحالت 

ال�سغرية  ال��ق��وارب  م��ن  وال��ع��دي��د  هليكوبر 

ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم ل��ن��ق��ل ال����رك����اب يف ال��ب��ح��ر 

البحرية  والريا�سات  االأل��ع��اب  م��ن  والعديد 

ك��ق��وارب واأل����واح ال��ت��ج��دي��ف، ول���دى الباخرة 

اال�ستك�سافية  ب��ال��رح��الت  متخ�س�ض  ف��ري��ق 

22٨ راكبا  6 جنوم ت�ستوعب  وم�سنفة ر�سميا 

من ال�سيوف.

واأ�سار اإىل اأن الباخرة �ستقوم بت�سع زيارات 

قادمة ملدينة العقبة هذا العام، مبعدل رحلة 

ك��ل 1٠ اي���ام، م��دة م��ك��وث ك��ل منها ت�سل اىل 

نحو 1٥ �ساعة.

واأكد اأن الرحلة االأوىل على متنها حوايل 

٩٠ �سائحاً من ال�سخ�سيات الهامة، معظمهم 

من   1٨٠ وح���وايل  ال�سعوديني،  االأ���س��ق��اء  م��ن 

طاقم الباخرة، جميعهم من احلا�سلني على 

اللقاح �سد كورونا وفح�ض »بي �سي اآر« �سلبي 

من اآخر حمطة �سعود وح�سب الربوتوكوالت 

ال��ب��واخ��ر  ع��ل��ى  العقبة  يف  املطبقة  ال�سحية 

ال�سياحية، م�سرياً اإىل اأن عدد ال�سياح �سيزداد 

يف كل رحلة.
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 The responsibility of intellectuals ،يف رائعته “م�س�ؤولّية املثّقفني 

 1967 عام  املن�س�رة  �س�م�سكي؛ يف مقالته  نع�مي  الّلغ�يات؛  الفيل�س�ف وعامل  ل  ف�سّ  ،“
م�س�ؤولّية  “اإّن  ت��ق���ل:  عبقرّية  جملة  يف  خّل�سه  ال��ذي  للمثّقفني  الأخ��اق��ي  ال���اج��ب 

يف املقابل، ب��سع قارئ املقالة من خال  املثّقفني هي ق�ل احلقيقة وك�سف الأكاذيب”. 

مع  التماهي  اع��ت��ادوا  اّل��ذي��ن  املنافقني  املَُتثيِقفني  �سمات  ا�ستخا�ص  العك�سي  التحليل 

الأكاذيب الرائجة وطم�ص احلقيقة دراأً ل�ستثارة الغ�غاء الهائجة. 

وحتليل  تعريف  وم��ت��اأّخ��رون؛  متقّدم�ن  وم���ؤّرخ���ن  وفا�سفة  اجتماع  علماء  تناول 

لظاهرة الغ�غاء وبيان ت�سنيفاتها وتاأثريها على املجتمع، فقد ت��ّسع يف بيان خ�سائ�سهم 

امل�ؤّرخ وعامل النف�ص اجلماعي الفرن�سي غ��ستاف ل�ب�ن يف م�ؤّلفه ال�سهري “�سيك�ل�جية 

“طبائع  كتابه  يف  ال��ك���اك��ب��ي  ال��رح��م��ن  عبد  والفيل�س�ف  امل��ف��ّك��ر  وك��ذل��ك  اجلماهري”، 

ال�ستبداد وم�سارع ال�ستعباد”، ومن املعا�سرين؛ عامل الجتماع وامل�ؤّرخ العراقي الراحل 

الغ�غاء  اأّن  اإىل  والعقيدة”؛  العلم  بني  “الأحام  كتابه  يف  اأ�سار  اّل��ذي  ال���ردي  علي  د. 

اأنها تتفاوت قّ�ًة  اإل  رها ومتخّلفها،  ظاهرة تعرفها املجتمعات قدميها وحديثها متح�سّ

و�سعفاً وفقاً ملدى جتّذر قيم احلرّية وثقافة الختاف يف املجتمع.

ترتبط ظاهرة الغ�غاء بالقيم الدميقراطّية وثقافة التنّ�ع وقب�ل الختاف بعاقة 

عك�سّية، اإذ يتقّل�ص جمال ن�ساط الغ�غاء وت�سعف �س�كتهم كّلما ازدادت م�ساحة احلرّيات 

الآخ��ر،  ال��راأي  واح��رام  الت�سامح  �سم�ص  َتنَك�ِسف  فحينما  بالعك�ص،  والعك�ص  املجتمع  يف 

ت�س�د ظلمة ال�ستئ�سال اّلتي تع�سقها الذئاب لتفر�ص قّ�تها بع�ائها اّلذي يطغى على كل 

�س�ت وباأنيابها التي تنه�ص كّل خارج عن ف�سيلتها. 

اّلذين  ال�ِسفلة  اأنهم:  ال�سيا�سّية  والأدب��ي��ات  اللغ�ّية  املعاجم  عّرفتهم  اّلذين  الغ�غاء 

يكرث لغطهم و�سياحهم ويتبع�ن كّل ناعق، ينق�سم�ن اإىل فئتني رئي�سيتني وفقاً للدكت�ر 

ال�ردي: الغ�غاء اجلاهل�ن وميّثل�ن الأغلبّية يف جمتمعاتهم ويت�سم�ن بالنقياد والتنّمر 

والعنف، والغ�غاء الهادئ�ن اأو ما �سّميتهم يف هذه املقالة باملَُتثيِقفني؛ اّلذين يت��ّسح�ن 

بث�ب املثّقف الرزين اّلذي قد يتظاهر بالختاف مع اأخيه الغ�غائي اجلاهل يف تف�سيلة 

هنا وممار�سة هناك، لكن كا الفريقني جتمعهما ثقافة ال�س�ت ال�احد واإرهاب املخالف.

اأخ�انهم  م��ن  خ��ط��راً  اأي�����س��اً-اأ���س��د  ال����ردي  علي  د.  راأي  –وهذا  املَُتثيِقف�ن  ال��غ���غ��اء 

ورّب��ا حتجيمه،  وي�سهل حتديده  نف�سه  يعلن عن  العنيف  الغ�غائي  اأّن  ذلك  العنيفني، 

الرب�ّية  واملفا�سل  القيمّية  املنظ�مة  اإىل  بنع�مة  املَُتَثيِقف  الغ�غائي  يت�سلل  بينما 

اأياه بطبقة من اللغة “الكراملّية” امل�ّجهة  للمجتمع ويكّر�ص الت�ّح�ص الفكري، مغّلفاً 

�س�ب اإق�ساء الآخر وا�ستئ�ساله.

الفكرّية  �ساحاتنا  ت�سهدها  خمالف  راأي  �ساحبة  اأو  �ساحب  �سد  تنّمر  حملة  كّل  مع 

والثقافّية وو�سائل الت�ا�سل الجتماعي التي باتت اأ�سبه بيادين الإعدام يف زمن الدولة 

الرومانّية، تتك�ّسف جمم�عة جديدة من الغ�غاء املَُتثيِقفني اّلذين متّكن عدد منهم من 

التنّكر يف ث�ب املثّقف احلداثي لِردٍح من الزمن، فاإذا بع�سهم يل�ذ ب�سمت املتخاذل وكاأن 

الأمر ل يعنيه م�ؤْثراً ال�ّسامة واملحافظة على �سبكة عاقات وم�سالح مع جهات �سرعنة 

وممار�سة انتهاكات حرّية الراأي والتعبري، بينما ي�سمر اآخرون منهم الر�سى عن حملة 

الغ�غاء العنيفني، دون اأن ي�سطروا اإىل املجاهرة بتاأييدها �سراحة، اإذ تكفي م�افقتهم 

وحدة  النهاية  يف  الفريقني  لتجمع  املخجل،  �سمتهم  عنها  يعّب  التي  عليها  ال�سمنّية 

امل�قف ال�سلبي غري العابئ بج�هر الق�سّية ول باآل ال�سحّية.

م�سامينهم  وم����رارة  ل�سانهم  ح���اوة  م��ن  تعرفهم  بلداننا  يف  املُ��َت��ث��ي��ِق��ف���ن  ال��غ���غ��اء 

ترخيماً  ب�س�تهم  يتاعب�ن  ثم  يتح�سرج�ن...  ثم  ي�سكت�ن...  فراهم  ومراوغتهم، 

وت�سخيما... ثّم يهم�س�ن لئمني �سحّية التعبري عن الراأي ناعني عليها اأنها: “اأخطاأت 

يف راأيها وت�قيته و�سياقه وطريقة التعبري عنه...”، متاماً مثل الغ�غاء املتطرفني اّلذين 

العادات والتقاليد واملجتمع  التحّر�ص لأنها مل تراعي  اأو �سحّية  املغت�سبة  ينبون لل�م 

وقت  يف  بيتها  خ��ارج  وت�اجدت  ج�سدها  كامل  ت�سر  ماب�ص  ترتِد  “فلم  الَنِزق؛  ال�َسِبق 

مبّكر اأو متاأخر...”.

األ وهي الغباء و�سعف التحليل  املَُتثيِقف�ن من الغ�غاء،  اأخرى يّت�سم بها  ثمة �سفة 

وال�ستقراء، اإذ ل يتعّلم ه�ؤلء من درو�ص املا�سي فا يدرك�ن اأّنهم عاجًا اأو اآجًا �س�ف 

تعّط�ص  اّلذين هم يف حالة  العنيفني  الغ�غاء  اإخ�انهم من مع�سكر  مّتر  يقع�ن فري�سة 

دائم للتغّ�ل والغتيال؛ نتيجة اإح�سا�سهم بالدونّية القيمّية التي تدفعهم للبحث امل�ستمّر 

املتاآمر عليهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم وم�روثهم...  العدّو  عن �سحّية يتَمثَّل�ن فيها 

من  م��زي��د  نح�  الطبيعي  الت�ّح�ص  ن���داء  لتلبية  ال�سي�ك�ل�جّية  حاجتهم  وي�سِبع�ن 

ال�ستئ�سال.

مغامرًة  لي�ص  والتعبري؛  ال���راأي  حرّية  �سحايا  وم����ؤازرة  الإن�سان  حق�ق  عن  ال��دف��اع 

متار�ص خل�سًة وقت قيل�لة الغ�ل بل ه� واجب على كّل تن�يري �سادق ومثّقف م�س�ؤول، 

خ�س��ساً حينما تك�ن احلك�مات يف ا�سراحة تاركًة ال�ساحة احلرّيات فيها م�ستباحة.

  د. مهند العزة

 خطر الغوغاء الُمَتثيِقفين 
ومسؤولّية المثّقفين

 السفير المكسيكي: عالقاتنا مع األردن منذ ٤٥ عاما

الأنباط - نور حتاملة 

رودريغيز  روبريت�  عمان  يف  املك�سيكي  ال�سفري  عقد 

تط�ر  عن  فيه  حتدث  م�ؤمتًرا  الأح��د  ام�ص  هرنانديز، 

ال��ع��اق��ات الك��ادمي��ي��ة ورب���ط اجل��ام��ع��ات الردن��ي��ة مع 

العلمي.  املك�سيكية يف البحث 

اأو�سح ال�سفري اأن العاقات الدبل�ما�سية بني الردن 

�سابة  م��ازال��ت  لذلك  عاما   ٤٥ قبل  تاأ�س�ست  واملك�سيك 

الثنائية  العاقات  لتق�ية  الرئي�ص  وال�سبب  م��ا،  ن�عا 

تك�ن اما عن طريق التجارة او ال�سياحة، م�سريا اىل ان 

التي تقف يف الطريق �سغرية تكمن الوىل يف  املعيقات 

اللغة والثانية يف امل�سافة والبعد اجلغرايف بني البلدين. 

الك��ادمي��ي  ال��ت��ب��ادل  ي��ك���ن  ان  نبحث  ال�سفري،  وق��ال 

لإن�ساء  والردن��ي��ة  املك�سيكية  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  وال��ث��ق��ايف 

ج�سر تقارب ما بني البلدين، واأحد الأهداف الأ�سا�سية 

الخر  لغة  وتعلم  بع�سهم  ال�سعبني على  تعرف  واأهمها 

حيث بهذه الطريقة ن�ستطيع تقلي�ص امل�سافة، واأ�ساف 

يف  للمك�سيك  من�سة  الردن  ت��ك���ن  ان  املمكن  م��ن  ان��ه 

اأي�سا  والعك�ص  العربية  املنطقة  دول  العاقات مع  بناء 

الأردنية  الدولة  املك�سيك هي من�سة ح�س�ر  تك�ن  كاأن 

ا�ستغال  اىل  بالإ�سافة  الاتينية.  اأمريكا  دول  ل��دى 

التجارة احلرة  اتفاقية  ت�فرها ووج�د  التي  المكانية 

بني الردن وال�ليات املتحدة المريكية حيث ت�ستطيع 

�سرائب  غري  من  واملك�سيك  لأمريكا  الدخ�ل  املنتجات 

املك�سيك  يف  الكثرية  وال�سركات  الكبري  ال�ج�د  ب�سبب 

لغتنام هذه الفر�سة وزيادة ال�ستثمار. 

الردن  مع  �سابق  تفاو�ص  وج���د  اىل  ال�سفري  واأ���س��ار 

ح����ل ت���ق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة واج��ه��ت ب��ع�����ص ال��ت��ع��ق��ي��دات لن 

ال��ب��ل��دي��ن ي��ت��ن��اف�����س���ن يف ن��ف�����ص امل��ن��ت��ج��ات، ل��ك��ن يف ه��ذا 

ال���ق��ت ���س��ي��ت��م ال��ت��ف��او���ص ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ال��غ��اء ال��ب��ن���د 

دخ���ل  الأردن��ي��ة  املنتجات  هكذا  وت�ستطيع  التعريفية 

امل��ن��ت��ج��ات  امل��ك�����س��ي��ك��ي دون ����س���رائ���ب ودخ�������ل  ال�������س����ق 

دون  ب�����س��ه���ل��ة  وامل��ن��ط��ق��ة  الأردين  ل��ل�����س���ق  امل��ك�����س��ي��ك��ي��ة 

التي  امل��ن��ت��ج��ات  م��ث��ا ح���ل  ال�سفري  ���س��رائ��ب. و���س��رب 

ل����اأردن،  اأري��ح��ي��ة  ب��ك��ل  ت�����س��دي��ره��ا  املك�سيك  ت�ستطيع 

اف�كادو ذو ج�دة عالية امل�ز املاجنا والليم�ن بالإ�سافة 

ما  الف���ك��ادو  ت�سدير  يف  امل�سكلة  ان  م��سحاً  للع�سل، 

ن�سبة    ٪1٥ و  جمرك    ٪٢٠ دف��ع  املك�سيك  على  يرتب 

امل��رت��ف��ع  لل�سحن اجل����ي  ب��الإ���س��اف��ة  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 

ال�سرائب  هذه  بع�ص  الغاء  يف  الفكرة  وتكمن  التكلفة، 

العالية  اجل�دة  ذات  املك�سيكية  املنتجات  دخ�ل  لت�سهيل 

هذه  على  احل�س�ل  الردين  امل�ستهلك  ي�ستطيع  وهكذا 

املنتجات ب�سكل اكب وا�سهل.

بدرا�سات  اأردن��ي��ة  جامعات  قيام  عن  ال�سفري  واأع��رب 

ت�سديرها  يتم  ان  املمكن  م��ن  التي  املنتجات  لتحديد 

هذه  خ��ال  وم��ن  الاتيني  ال�س�ق  وتدخل  الردن  من 

تقييم  وامل�ستثمرين  الأعمال  رجال  ي�ستطيع  املعل�مات 

التي  املك�سيك  يف  احل���ال  ه���  ك��م��ا  احلقيقية،  ال��ف��ر���ص 

الأعمال  الأم�ر فيها ليتطلع رجال  ميكن تطبيق هذه 

املك�سيكيني على ذات املعل�مات. 

م�ؤكدا ان هذا الأمر لن يقرب بني البلدين فقط بل 

بالرغم  وق��ال  اأخ��رى،  فر�ص  وايجاد  بالبحث  �سي�سمح 

ن�ستطيع  اننا  ال  اجلميع  على  اأث��رت  اجلائحة  ان  م��ن 

اغتنامها كفر�سة لإن�ساء ا�ستثمارات م�سركة بالأخ�ص 

فكما  العلمي،  والبحث  الدوائية  ال�سناعات  جم��ال  يف 

نعلم الردن له ح�س�ر يف املنطقة يف جمال ال�سناعات 

املحلي  ال��ن��اجت  م��ن    ٪7 ن�سبة  ت�سكل  ح��ي��ث  ال��دوائ��ي��ة 

 ٣٠ تقريبا  وي�فر  الردين  ال�سناعي  للقطاع  الإجمايل 

الف فر�سة عمل. 

احلك�مة  باهتمام  دراية  على  نحن  ال�سفري،  واأ�ساف 

الأردنية بتح�سن القت�ساد وعن طريق التبادل التجاري 

امل�ستهلك  النهائي �سيك�ن  امل�ستفيد  بدون �سرائب 

وه���ن���اك اي�����س��ا م��ن��ت��ج��ات اخ����رى ل��ه��ا اه��م��ي��ة ك��ب��رية 

ال��ب��ه��ارات  وب��ع�����ص  احل��م�����ص  م��ث��ل  الأردين  ال�����س���ق  يف 

منتجاتها،  اأه��م  م��ن  وتعتب  املك�سيك  بها  تتميز  التي 

عن  نبحث  نحن  اجلامعات  ع��ن  للحديث  ال��رج���ع  ويف 

ه��ذا ال��ت��ق��ارب ب��ني ال��ط��اب واجل��ام��ع��ات ليزيد اط��اع 

كيفية  ع��ل��ى  وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  ورج���ال  احل��ك���م��ة 

واملك�سيكية،  الردن  ما بني  التجارية  العاقات  حت�سني 

بالإ�سافة للعاقة ال�سياحية وتط�يرها. وهذا ما قال 

عنه بال��سف املب�سط مل��س�ع اأكرث ت�سعبا وتعقيدا. 

املنتجات  اه��م  بقائمة  مقرح  جتهيز  ال�سفري  واأك��د 

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  على  وعر�سها  ت�سليمها  ام 

وف���ر  الع��ت��ب��ار،  بعني  لأخ��ذه��ا  لديهم  الن  وال���ث��ي��ق��ة 

اقراحها  �سيتم  ال�ثيقة  هذه  ح�ل  للتعليقات  تلقينا 

العمل  لبدء  املك�سيكية  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  على 

يف امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة امل��ه��م��ة امل���ذك����رة يف ال���ث��ي��ق��ة، 

الردن يغطي  ك���اف يف  ان��ت��اج  ل��ه��ا  ي��ك���ن  ق��د ل  وال��ت��ي 

امل�ستهلكني. فحك�مة البلدين تبحثان عن خيار  حاجة 

اآخ���ر، وامل������س���ع الأ���س��ع��ب ه��� اتفاقية ال��ت��ج��ارة احل��رة 

ف��امل�����س��اورات لزال����ت م��ع��ل��ق��ة مل ي��ع��د اح���ي���اوؤه���ا، ال ان 

احلك�مة  لدى  م�س�ؤولني  قبل  من  كبري  اهتمام  هناك 

الردن���ي���ة لإع�����ادة اح���ي���اء ه���ذه امل�������س���اورات ل��ك��ن تخلل 

الذي  الأمر  امل��س�ع تداعيات جائحة فايرو�ص ك�رونا 

ا�ستدعى الت�قف. من�ها اىل انه من املمكن اعادة فتح 

املفاو�سات ح�ل هذه املحاور يف الأ�سهر القادمة. 

ال�����س��ف��ري الردين يف  ان  ه��رن��ان��دي��ز،  ال�����س��ف��ري  وق���ال 

هناك  ن�ساطات  بعدة  يق�م  حيث  ج��دا  ن�سيط  املك�سيك 

ب��ال��رغ��م م��ن ان��ه ي���اج��ه اأزم���ة اجل��ائ��ح��ة وال��ع��دي��د من 

املك�سيك  ق���ي يف  له ح�س�ر  ان��ه  ال  الخ��رى  العراقيل 

م�ج�دة  فالإمكانية  �س�اء  حد  على  ال��سطى  واأمريكا 

الردن مع  اتفاق بني غرفة جت��ارة  ت�قيع  وم���ؤخ��را مت 

ال��غ��رف  اأه����م  ت�����س��م��ل  ال��ت��ي   )COMCE( م��ن��ظ��م��ة 

نق�م  جهتنا  م��ن  املك�سيك.  يف  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سناعية 

ومعل�مات  اأف�����س��ل  وم��ن��ا���س��ب��ات  اأي��اًم��ا  وننتظر  ب��دورن��ا 

اأ���س��م��ل ل��ن�����س��ت��ط��ي��ع ال��ت��ق��دم يف ه���ذا الجت�����اه، وت���ق��ي��ع 

�سنبقى  اننا  ال  تعقيدا  الأكرث  امل��س�ع  ه�  التفاقيات 

م�سرين على امل��س�ع ونبحث اين ي�جد ت�افق لإعادة 

املفاو�سات.  احياء 

تعقد  التي  الأكادميية  التفاقيات  انه �سمن  واأو�سح 

���س���ف ن��ب��داأ ب��امل��ح��ا���س��رات الف��را���س��ي��ة ف��ه��ن��اك ط��اب 

ومن  الو���س��ط  ال�����س��رق  وج��ام��ع��ة  الزيت�نة  جامعة  م��ن 

اجلامعة الأردنية �سيك�ن�ن جزءا من هذه املحا�سرات، 

ولاإعام ح�ل اأن�سطة ال�سفارة التي قامت بها م�ؤخرا 

قمنا بزيارة عدة جامعات يف الردن وكان هناك ت�ا�سل 

 .Zoom مع جامعات يف املك�سيك عب تطبيق

املك�سيك مل يعد  التعليم يف  ان  ومن اجلدير بالذكر 

وج��اه��ي��ا ب��ع��د ل��ك��ن اع��ت��ب��ارا م��ن �سهر ي��ن��اي��ر ي��ت��م بحث 

ت��ب��ادل ال��ط��اب والأ���س��ات��ذة وم���ن امل��ه��م ذك���ر اله��ت��م��ام 

ع�سر  واخلم�سة  الردنية  جامعات  الع�سر  لدى  الكبري 

بالت�ا�سل معهم لإن�ساء  ال�سفارة  التي قامت  املك�سيكية 

املرغ�ب.  التبادل 

وم���ن الك��ي��د ان���ه اع��ت��ب��ارا م��ن ب��داي��ة ال��ع��ام ال��ق��ادم 

البلدين  ل��دى  واأك��ادمي��ي  طابي  تبادل  هناك  �سيك�ن 

للمحا�سرات  ال��ط��اب  تلقي  ام��ك��ان��ي��ة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 

�سملهم  وامكانية  التطبيقات،  ع��ب  ال��ك��روين  ب�سكل 

تربطها  التي  ا�سبانيا  مثل  اخرى  دول  من  جامعات  يف 

النظام  هذا  لنا  يتيح  املك�سيك،  مع  اأكادميية  اتفاقيات 

واخرى  افرا�سية  بني حما�سرات  ما  ان منزح  املدمج 

التقارب  للعامل فر�سة  اتاحت اجلائحة  وجاهية، حيث 

ل�سبكات  الو���س��ع  ال���س��ت��خ��دام  خ���ال  م��ن  اك���ب  ب�سكل 

التعليمية.  العملية  النرنت والتطبيقات يف 

من الأهداف ال�سا�سية لتق�ية العاقات الأكادميية 

والتقارب بني الطاب واجلامعات، ه� تعزيز الروابط 

الق��ت�����س��ادي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن لن امل�����س��ك��ل��ة الك����ب ع��دم 

وج������د ت���ب���ادل جت�����اري ك���ب���ري وال�������س���ب���ب ع����دم م��ع��رف��ة 

واحدى مهام  ب�سكل كبري  الردن  املك�سيكي عن  ال�سعب 

وا�ستغال  املنطقة  ه��ذه  ع��ن  اك��رث  التعريف  ال�سفارة 

م��ا مي��ي��ز امل��ج��ت��م��ع الردين م��ن ان��ف��ت��اح وت�����س��ام��ح وه��� 

قلة  من  الرغم  على  املنطقة  دول  �سمن  للتط�ر  مثال 

املجاورة  الخرى  الدول  مع  مقارنة  الطبيعية  امل�سادر 

وامريكا  للمك�سيك  فر�سة  هي  الردنية  الدولة  ان  ال 

الاتينية ليك�ن لهم ح�س�ر اأكيد يف املنطقة العربية. 

واأو�����س����ح ان م���رك���ز ال���درا����س���ات الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة يف 

اجل���ام���ع���ة الأردن�����ي�����ة م��ه��ت��م ب�����س��ك��ل ك���ب���ري يف ام��ري��ك��ا 

لتيني،  درا���س��ات  م��رك��ز  ان�ساء  بقيد  والن  الاتينية، 

اأك��رث  بع�سنا  على  بالتعرف  لنا  �سي�سمح  ال��ذي  الم��ر 

ت��سيع نطاق  ي�ساهم يف  بالتقارب اكرث مما  ي�سمح  كما 

التبادل التجاري بني البلدين. 

جمم�عة  ان�ساء  الن  يتم  ان��ه  بالذكر  اجلدير  وم��ن 

والأ���س��ات��ذة  ال��ط��اب  ل�سبك  املك�سيك  اأ���س��دق��اء  ت�سمى 

ال��ب��ل��دي��ن م��ع بع�سهم ع��ن ط��ري��ق الن��رن��ت  م��ن ك��ا 

والف���راد  ال�سخا�ص  ان�سمام  امكانية  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 

بالأمر. املهتمني 

 نقيب المدارس الخاصة: الفاقد 
التعليمي بال مقابل مالي

 الجامعة األردنية األولى محليا 
في تصنيف التايمز

النباط-عمان

منذر  اخلا�سة  املدار�ص  اأ�سحاب  نقيب  قال 

ال�������س����راين، الأح�����د، اإن م��ن ح��ق ال��ط��ال��ب اأن 

يح�سل على الفاقد التعليمي وبا مقابل مايل.

واأ�ساف اأن “الفاقد التعليمي مينح للطالب 

امل��ت���اج��د يف امل���در����س���ة، ويف ح���ال ان��ت��ق��ال��ه اإىل 

التعليمي �سيتلقاه  الفاقد  ف��اإن  اأخ��رى  مدر�سة 

يف املدر�سة اجلديدة التي انتقل اإليها لأن ا�سمه 

ي��ك���ن غ��ري م���ج���د يف �سجات امل��در���س��ة التي 

انتقل منها والتعليمات جتيز ذلك”.

ال����زارة  “تعليمات  اأن  ال�����س���راين  واأو���س��ح 

تق�ل اإن من حق الطالب اأن يح�سل على الفاقد 

يف  بقي  �س�اء  خا�سة  مدر�سة  اأي  يف  التعليمي 

النف�ص املدر�سة اأو انتقل اإىل مدر�سة جديدة”.

ووزارة  ال�����س��ح��ة  وزارة  “تعليمات  وت���اب���ع: 

ال���رب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م ت�����ؤك����د ع���ل���ى الل����ت����زام 

ب���ال���بت����ك����ل ال�����س��ح��ي م����ن ح��ي��ث ال��ت��ب��اع��د 

وامل��ع��ل��م��ات  للمعلمني  وامل��ط��ع���م  الج��ت��م��اع��ي 

ولذلك ال�ستعدادات على قدم و�ساق”.

“نحن متفائل�ن بت�سريحات وزير ال�سحة 
ووزير الربية باأن التعليم �سيك�ن وجاهيا، لأن 

بع�ص اأولياء الأم�ر غري متاأكدين باأن التعليم 

�سيك�ن وجاهياً اأم اإلكرونياً”، وفق ال�س�راين.

النباط- عمان

الأوىل  املرتبة  الأردنية يف  حلت اجلامعة 

10 جامعات  اأ�سل  و22 عربيا من  حمليا، 

اأردن���ي���ة و125 ج��ام��ع��ة ع��رب��ي��ة ���س��ارك��ت يف 

الذي  العربية،  للجامعات  التاميز  ت�سنيف 

�سدر لأول مرة يف �سهر مت�ز املا�سي للدول 

العربية.

وقال رئي�ص اجلامعة الدكت�ر عبد الكرمي 

الق�ساة يف بيان ام�ص الأحد، اإن هذا الإجناز 

�سي�سهم يف حتقيق التنمية ال�ساملة للجامعة 

ان  واأ���س��اف  وامل�ست�يات.  ال�سعد  كافة  على 

اجلامعة حققت اجن��ازات عديدة يف خمتلف 

ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات وال��ت��ق��ي��ي��م��ات ال��ع��امل��ي��ة، منها 

احل�س�ل على تقييم خم�ص جن�م يف جمال 

اأ�ص”  “كي�  التعلم اللكروين من م�ؤ�س�سة 

ال��بي��ط��ان��ي��ة. م��ن جهته، ب��ني م��دي��ر مركز 

الع��ت��م��اد و���س��م��ان اجل������دة ال��دك��ت���ر من�ر 

الأردنية متيزت على  اأن اجلامعة  الراكية، 

مقيا�ص ت�سنيف التاميز العربي للجامعات، 

التعليم  م��ع��اي��ري  يف  املحلية  ن��ظ��ريات��ه��ا  ع��ن 

والبحث العلمي وال�س�رة العاملية، بينما حلت 

يف املرتبة ال�ساد�سة يف معيار التعليم واملرتبة 

ال��ع��ا���س��رة يف جم����ال ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي على 

التاميز  ت�سنيف  ان  يذكر  العربي.  امل�ست�ى 

معايري  ن��ف�����ص  يعتمد  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ات 

الت�سنيف العاملي له، وت�سمل التعليم والبحث 

العلمية  ب���الأب���ح���اث  وال���س��ت�����س��ه��اد  ال��ع��ل��م��ي 

حيث  للجامعة،  العاملية  وال�س�رة  واملجتمع 

ينبثق عنها �ستة ع�سر م�ؤ�سر اأداء.

الأردن�����ي�����ة مت��ي��زت  اأن اجل���ام���ع���ة  ي���ذك���ر 

بتخ�س�ساتها العامة والدقيقة ح�سب ت�سنيف 

“التاميز” العاملي لت�سنيف اجلامعات والذي 
ن�سر يف بداية اآذار من هذا العام.

النباط-عمان

التقى رئي�ص جامعة البلقاء التطبيقية الأ�ستاذ الدكت�ر 

امليكانيكية  امل��ه��ن  اأ���س��ح��اب  نقيب  ال��زع��ب��ي  ���س��رور  ع��ب��داهلل 

ال�ظيفي يف  التط�ر  اللقاء مناق�سة من�ذج  حيث مت خال 

امل�سارات املهنية الذي تقدمت به جامعة البلقاء التطبيقية 

مطلع  تطبيقه  املت�قع  ومن  العايل  التعليم  جمل�ص  ه  واأق��رَّ

هذا العام اجلامعي . 

بالت�ساركية  ال��ن��ق��اب��ة  اع���ت���زاز  رح��م��ة  اأب����  ال��ن��ق��ي��ب  اأك���د   

البلقاء  ج��ام��ع��ة  و�سعتها  ال��ت��ي  الأه����داف  م��ع  والتكاملية 

التقني  التعليم  نح�  الت�جه  تعزيز  �سبيل  يف  التطبيقية 

رحمه  اأب�  واملهند�ص  الزعبي  الدكت�ر  ناق�ص  كما   ، واملهني 

برنامج  يف  فيها  الطلبة  ق��ب���ل  �سيتم  ال��ت��ي  التخ�س�سات 

الهجينة  ال�سيارات  ميكانيك  وه��ي  التقني  البكال�ري��ص 

اآل���ي���ات ث��ق��ي��ل��ة ، وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ، م��ي��ك��ان��ي��ك 

هذا  فيها  الطلبة  قب�ل  �سيبداأ  التي  املح��سبة،  ال�سناعات 

العام. كما اكد الطرفان على ان خريجي هذه التخ�س�سات 

���س��ي��ت��م ق���ب����ل ط��ل��ب��ات ان��ت�����س��اب��ه��م ل��ن��ق��اب��ة اأ����س���ح���اب امل��ه��ن 

امليكانيكية.

رئ��ي�����ص اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت����ر ع���ب���داهلل ال���زع���ب���ي ق����ال ان 

ال��ت�����س��ارك��ي��ة ب���ني اجل��ام��ع��ة وك���اف���ة ال��ق��ط��اع��ات الإن��ت��اج��ي��ة 

وال��ت��ي ه��ي امل�����س��غ��ل خل��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة وال��ن��ق��اب��ات ت��دع��م 

واملهني  التقني  التعليم  على  الركيز  يف  اجلامعة  ت���ج��ه 

ويحقق  واملهنية،  التقنية  امل�����س��ارات  نح�  الطلبة  وت�جيه 

كما   ، الت�سغيل”  بهدف  والتعليم  “التعلم  اجلامعة  �سعار 

ي�فر من�ذج التط�ر ال�ظيفي يف امل�سارات املهنية اخلبات 

والكفاءات الازمة للقطاعات املختلفة من الك�ادر امل�ؤهلة 

وامل���درب���ة ل��ت��ك���ن يف م��راك��ز ال��ق��ي��ادة والإ����س���راف يف اأم��اك��ن 

عملهم او تط�ير قدراتهم نح� الت�جه للت�سغيل الذاتي .

التي  بالنجاحات  رح��م��ه  اأب���  املهند�ص  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 

جامعة  ت�ليه  ال��ذي  الكبري  واله��ت��م��ام  اجلامعة  حققتها 

وخا�سة  واملهنية  التقنية  للتخ�س�سات  التطبيقية  البلقاء 

وما  اخلا�ص  القطاع  يف  باملهن  املتعلقة  التخ�س�سات  تلك 

ودورات  هند�سية  وم�ساغل  متط�رة  خمتبات  من  ت�فره 

وخا�سة  التخ�س�سات  ه��ذه  يف  والطلبة  للمدر�سني  مكثفة 

ب��ع��د ال���ت���ع���اون ال��ك��ب��ري ب���ني ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

وم�ؤ�س�سة ميت�س�بي�سي اليابانية يف تط�ير قدرات املدر�سني 

�سريك  النقابة  ان  ، م�ؤكدا  الهجينة  ال�سيارات  يف ميكانيك 

ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ج��ام��ع��ة ب��ت��زوي��د ال��ط��ل��ب��ة ب���امل���ه���ارات ال���ازم���ة 

املهني. مل�ستقبلهم 

الزعبي: التشاركية مع القطاعات تدعم توجه الجامعة 
في التركيز على التعليم القني

أبو رحمه: قبول خريجي التخصصات التقنية في هندسة الميكانيك في النقابة

 خالل لقائه نقيب أصحاب المهن الميكانيكية

االثنني   2 / 8 /2021



الت�شريعات  ال�شيا�شية يف حتديث  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  ان�شغال  يف غمرة 

الناظمة للحقوق ال�شيا�شية ومن اأبرزها قانوين الأحزاب ال�شيا�شية والإنتخابات النيابية 

مب�شامني  الأردين  ال�شارع  اإقناع  وحماولتها  بهما،  املرتبطة  الد�شتورية  والتعديالت 

من  احلزبية  الكوتا  مو�شوع  وخ�شو�شا  القانونني  يت�شمنها  �شوف  التي  التعديالت 

خالل احلوارات املكثفة مع كافة مكونات املجتمع الأردين، والتي جوبهت بالرف�ض من 

معظم الأطياف املجتمعية، وعلى التوازي مع الإ�شالح ال�شيا�شي، كانت تتحدث احلكومة 

تقدم  امل�شتثمرين،  وجذب  الإ�شتثمار  وت�شجيع  القت�شادي  للجانب  حتفيزية  خطة  عن 

اإجها�ض روؤيتها القت�شادية وال�شتثمارية من خالل رفع ا�شعار  احلكومة مبا�شرة على 

قراراتها  لتجابه  الها�شمية،  الأردنية  اململكة  تاربخ  يف  له  م�شتوى  اأعلى  اإىل  املحروقات 

برف�ض �شعبي عارم، فت�شفل  خطتها القت�شادية الإ�شالحية، وتف�شل الإ�شالح ال�شيا�شي 

الذي تعمل عليه اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�شيا�شية، فت�شرب ع�شفورين بحجر 

واحد، دون اأن تكلف احلكومة خاطرها بدرا�شة اآثار قرارها برفع ا�شعار املحروقات على 

الإ�شالح ال�شيا�شي والقت�شادي فتذهب جهودها اأدراج الرياح، مما خلق حالة من الإحباط 

والإحتقان والت�شاوؤم ال�شعبي جتاه اأي اإ�شالحات م�شتقبلية يف الأردن، وتعزز حالة فقدان 

الأمل والثقة لدى ال�شارع الأردين ب�شحة وم�شداقية وعود احلكومة بتحقيق اإ�شالحات 

حقيقية يف �شتى القطاعات واملجالت، يف ظل �شمت نيابي غريب عن �شلوكيات احلكومة 

وقراراتها، متجاهلة ومتنا�شية دورها الرقابي واأنها ممثلة لل�شعب الذي انتخبها، ففقد 

املجل�ض �شعبيته وم�شداقيته لدى ال�شارع الأردين، والأنظار ال�شعبية الآن ترنوا وتتجه 

�شوب حكمة واإن�شانية جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل لإنقاذ نتائج اللجنة امللكية 

الو�شع  واإنعا�ض  احلزبية،  الكوتا  بخ�شو�ض  الف�شل  من  ال�شيا�شية  املنظومة  لتحديث 

الإقت�شادي وال�شتثماري بقرار رفع اأ�شعار املحروقات املتكرر وال�شرائب املفرو�شة عليها، 

حمى اهلل الأردن وقيادته احلكيمة و�شعبه الويف من كل مكروه.

د. رافع شفيق البطاينة

 فشل اإلصالح 
السياسي واإلصالح 

االقتصادي

االنباط-عمان

اأع�����داد  اإن  والآث��������ار،  ال�����ش��ي��اح��ة  وزارة  ق���ال���ت 

لل�شياحة  ج��ن��ة«  »اأردن���ن���ا  ب��رن��ام��ج  امل�����ش��ارك��ني يف 

ال��داخ��ل��ي��ة امل��دع��وم م��ن ال�����وزارة وه��ي��ئ��ة تن�شيط 

�شهر  بداية  من  اإنطالقه  منذ  و�شلت  ال�شياحة، 

األ���ف   33.5 ال����  ق���راب���ة  الآن،  ول��غ��اي��ة  ح���زي���ران 

م�شاركاً.

وا�شافت الوزارة يف بيان �شحفي ام�ض الحد، 

نقلت  ال��ت��ي  ال�شياحي  النقل  ح��اف��الت  اأع���داد  اأن 

امل�����ش��ارك��ني ل��ل��وج��ه��ات ال�����ش��ي��اح��ي��ة ال��ت��ي ي��وف��ره��ا 

ال���رن���ام���ج وان��ط��ل��ق��ت م���ن خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات 

 1222 يرافقها  حافلة،   1222 بلغت  اململكة، 

دلياًل �شياحياً.

وبني م�شاعد مدير عام هيئة تن�شيط ال�شياحة 

اأنه  اخل�شري،  يزن  جنة«  »اأردن��ن��ا  برنامج  ومدير 

اإ���ش��اف��ة رح���الت ج��دي��دة ل��ل��رن��ام��ج تت�شمن  مت 

زيارة جلر�ض وعجلون، وبرنامج رحالت للطفيلة 

الكرك  برنامج  اىل  بالإ�شافة  �شانا،  يف  واملبيت 

امل��زار  ومنطقة  موؤتة  موقع  زي��ارة  على  وي�شتمل 

»مقامات واأ�شرحة ال�شحابة«.

واأكد اأن جلنة الرنامج تقوم مبراجعة وتقييم 

وت��ع��دي��ل��ه��ا مبا  ب�����ش��ك��ل دوري،  ال���رح���الت  ب���رام���ج 

اأن  يتواءم ويتنا�شب ورغبات املواطنني، لفتا اىل 

اللجنة ت�شعى اأي�شا اىل حتفيز وت�شجيع املواطنني 

للزيارة واملبيت يف مدينة البرتا الوردية.

وي���ه���دف ب���رن���ام���ج »اأردن����ن����ا ج���ن���ة« امل��دع��وم��ة 

 50 ال��وزارة والهيئة بن�شبة تتجاوز  رحالته من 

باملئة من كلف الرحلة، وتنفذه املكاتب ال�شياحية، 

اإىل حتفيز وتن�شيط ال�شياحة الداخلية، وت�شجيع 

امل��واط��ن��ني ع��ل��ى زي����ارة ال��ع�����ش��رات م��ن ال��وج��ه��ات 

ال�شياحية.

الأردين،  للمواطن  امل�شمم  الرنامج  ويوؤمن 

�شياحي  م��ن خ��الل ح��اف��الت نقل  نقال جم��ان��ي��اً 

اململكة  حمافظات  من  تنطلق  وحديثة،  جمهزة 

ك���اف���ة ن��ح��و ال���وج���ه���ات ال�����ش��ي��اح��ي��ة امل����وج����ودة يف 

�شياحي  دل��ي��ل  ت��خ�����ش��ي�����ض  ال���رن���ام���ج، وك���ذل���ك 

مرافق لكل حافلة، بالإ�شافة اىل توفري وجبات 

الطعام.

ت��ب��ل��غ خم�ش�شاته  ال����ذي  ال��رن��ام��ج  وي�����ش��ع��ى 

اإىل التخفيف من  6 م��الي��ني دي��ن��ار،  ال��ع��ام  ه��ذا 

ج��راء  ال�شياحي  بالقطاع  حلقت  التي  اخل�شائر 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وم�����ش��اع��دت��ه ع��ل��ى ال��ت��ع��ايف، من 

ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف تنظيم  امل��ك��ات��ب  اإ�����ش����راك  خ����الل 

وت��ن��ف��ي��ذ ال����رح����الت، وال��ن��ق��ل ال�����ش��ي��اح��ي وادلء 

ال�شياح والطريان الداخلي، والعديد من املن�شاآت 

ال�����ش��ي��اح��ي��ة ك��امل��ط��اع��م وامل���خ���ي���م���ات، وم��ق��دم��ي 

و�شيارات  ال��ب��رتا  ك��ال��رواح��ل يف منطقة  اخل��دم��ة 

الدفع الرباعي يف وادي رم.

ويوفر الرنامج رحالت »اليوم الواحد« لعدة 

وال��و���ش��ط  ال�����ش��م��ال  م��ن��اط��ق  �شياحية يف  وج��ه��ات 

وج���زء م��ن مناطق اجل��ن��وب، ورح���الت مبيت يف 

عانت  التي  اجلائحة  ت�شررا من  الأك��ر  املناطق 

كمدينة  اخل��ارج��ي��ة  ال�شياحة  ق���دوم  ت��وق��ف  م��ن 

العقبة والبرتا ووادي رم.

ك��م��ا ي��وف��ر خ��دم��ات الط����الع ع��ل��ى ال��وج��ه��ات 

واأ�شعار  املقدمة  واخل��دم��ات  امل�شمولة  ال�شياحية 

ال���رح���الت وع��م��ل��ي��ات احل��ج��ز، وذل����ك م��ن خ��الل 

على   »Jannah.jo« ج��ن��ة  اأردن����ن����ا  ت��ط��ب��ي��ق 

الهواتف الذكية.

 إضافة رحالت جديدة الى البرنامج

السياحة: أعداد المشاركين في أردننا جنة تجاوزت الـ 33 ألفا 

 خالل استقباله السفير العراقي

الكسبي : مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم للمشاريع 
االنشائية في العراق الشقيق 

االنباط- عّمان

 ا�شتقبل وزير الأ�شغال العامة والإ�شكان 

امل��ه��ن��د���ض ي��ح��ي��ى ال��ك�����ش��ب��ي، ام�����ض الأح����د، 

من�شور  ح��ي��در  ع��م��ان  يف  ال��ع��راق��ي  ال�شفري 

العذاري والوفد املرافق له.

وب��ح��ث ال��ك�����ش��ب��ي م���ع ال�����ش��ف��ري ال��ع��راق��ي 

يف  املعنيني  بح�شور  عقد  اج��ت��م��اع��اً  خ��الل 

البلدين  بني  العالقات  تعزيز  �شبل  الوزارة 

والن�����ش��اء  ال���ش��ك��ان  جم���الت  يف  ال�شقيقني 

ومتابعة  تنفيذ  ب��ه��دف  وذل���ك  وامل���ق���اولت، 

خم��رج��ات ال��ق��م��ة ال��ث��الث��ي��ة ال��ت��ي ان��ع��ق��دت 

27 من  ب��غ��داد يف  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 

عبد  امللك  جاللة  وجمعت  املا�شي  حزيران 

عبد  امل�شري  الرئي�ض  وفخامة  الثاين  اهلل 

العراقي  ال���وزراء  ورئي�ض  ال�شي�شي  الفتاح 

الكاظمي. م�شطفى 

ال�����وزارة لتعزيز  اإ���ش��ت��ع��داد  واأع�����رب، ع��ن 

افاق التعاون مع العراق ال�شقيق يف جمالت 

الإ����ش���ك���ان والإن�������ش���اء وامل����ق����اولت، وت��اأط��ري 

ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك، وت��ب��ادل اخل����رات، مبا 

ال�شقيقني. البلدين  ي�شب يف م�شلحة 

واأ������ش�����اد ال���ك�������ش���ب���ي، ب���اأه���م���ي���ة ال�����ش��راك��ة 

الردن���ي���ة ال��ع��راق��ي��ة، م���وؤك���دا ع��ل��ى ���ش��رورة 

قيادتي  لروؤى  تنفيذا  وتو�شيعها  تطويرها 

البلدين.

كافة  لتقدمي  ال���وزارة  اإ�شتعداد  واأب���دى، 

اأ����ش���ك���ال ال���دع���م ل��ل��م�����ش��اري��ع الن�����ش��ائ��ي��ة يف 

العراق ال�شقيق، مثمناً ثقة العراق بخرات 

وكفاءات املهند�ض واملقاول الردين، وتذليل 

امامه. العقبات 

 من جهته، اأ�شاد ال�شفري العراقي حيدر 

واملكانة  الردين،  املهند�ض  بكفاءة  العذاري 

ال�شعيدين  على  بها  يحظى  التي  املرموقة 

والعربي. املحلي 

التعاون  اآف��اق  لتو�شيع  ال��ع��ذاري  وتطلع 

مبا ي�شب يف م�شلحة البلدين ال�شقيقني.

مهرجان صيف عمان للتسوق يعود في ايلول

 عمل األعيان تناقش برامج المؤسسات المهنية 
والتشغيلية والتنموية

االنباط- عمان

للت�شوق،  ال��دويل  عمان  �شيف  اأعلن منظمو   

حملية  مب�شاركة  مهرجانهم  فعاليات  ع��ودة  عن 

بعد  املقبل،  اأي��ل��ول  �شهر  خ��الل  ودول��ي��ة  وعربية 

غياب ق�شري جراء اأزمة فريو�ض كورونا.

و�شتبداأ فعاليات املهرجان، الذي تنظمه �شركة 

املعار�ض  وتنظيم  للت�شويق  الدوليون  املروجون 

الأردين  امل��رك��ز  املقبل يف  اأي��ل��ول   9 ي��وم  )اب��ك��و(، 

بالعا�شمة  م��ول  مكة  يف  وامل���وؤمت���رات  للمعار�ض 

و�شط  ال��ف مرت مربع،   11 م�شاحة  على  عمان، 

التزام تام بالإجراءات ال�شحية املحددة.

واكد املنظمون يف بيان �شدر اليوم الحد، ان 

فيه  ت�شارك  اي��ام،  ع�شرة  ي�شتمر  ال��ذي  املهرجان 

وباك�شتان  واي��ران  وفل�شطني  �شوريا  من  �شركات 

�شناعية  ل�شركات  بالإ�شافة  وم�شر،  وال�شعودية 

حم��ل��ي��ة ���ش��ت��ع��ر���ض م��ن��ت��ج��ات��ه��ا م���ن خ���الل ج��ن��اح 

خا�ض بها.

و�شيفتح املهرجان ابوابه من ال�شاعة احلادية 

ع�شرا  الثالثة  وح��ت��ى  �شباحا  والن�شف  ع�شرة 

لأ���ش��ح��اب ورج����ال الأع���م���ال، وم���ن ال��ث��ال��ث��ة بعد 

الظهر وحتى احلادية ع�شرة ليال امام اجلمهور 

للبيع املبا�شر.

كل  �شي�شم  امل��ه��رج��ان  ان  اىل  ال��ب��ي��ان  وا���ش��ار 

والتجارية  ال�شناعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

كبري  جناح  اىل  ا�شافة  وال�شياحية،  واخل��دم��ي��ة 

لل�شناعات الأردنية مبختلف قطاعاتها، واأجنحة 

اأخرى لبقية الدول التي �شتعر�ض منتجاتها امام 

الزائرين والبيع املبا�شر.

وقال مدير عام �شركة )ابكو( رائد ابو �شعدة، 

الذي  للت�شوق  ال��دويل  عمان  �شيف  ان مهرجان 

ابرز الفعاليات التي  19، يعتر من  يقام للمرة 

تنظم باململكة، كونه ميثل ملتقى للعائلة ويوفر 

م��ت��ع��ة ال��ت�����ش��وق وال��رتف��ي��ه وال��ت�����ش��ل��ي��ة والل��ع��اب 

والهدايا.

وا�شاف ان املهرجان يف دورته اجلديدة يركز 

ع��ل��ى ال�����ش��ن��اع��ة الردن���ي���ة م��ن خ���الل تخ�شي�ض 

دعم مقدم من غرفة �شناعة عمان للم�شاركني، 

اجل��ودة  على  والط��الع  لزيارته  املواطنني  داعيا 

والتطور الكبري الذي و�شلته املنتجات ال�شناعية 

املحلية.

لأ�شحاب  وق��ت  تخ�شي�ض  �شيتم  ان��ه  واو���ش��ح 

ا�شحاب  للقاء  م��ن اخل����ارج،  امل��دع��وي��ن  الع��م��ال 

املهرجان،  اأي��ام  طيلة  الردنيني  والتجار  امل�شانع 

لالطالع على منتجاتهم وعقد �شراكات جتارية 

فيما بينهم وفتح ا�شواق ت�شديرية جديدة.

بالتعاون مع اجلهات  املهرجان  ادارة  و�شتقوم 

الوقائية  الإج��راءات  باتخاذ  والرقابية  الر�شمية 

ح��رارة  درج��ة  وقيا�ض  الكمامة  ب��ارت��داء  املتمثلة 

زوار املعر�ض، والتاأكد من اأخذ املطعوم ولو جرعة 

املعتمد  ال�شحي  ال��روت��وك��ول  وتطبيق  واح���دة، 

ل�شمان �شالمة امل�شاركني والزائرين لفعالياته.

االنباط- عّمان

الجتماعية  والتنمية  العمل  جلنة  ناق�شت   

يف جمل�ض الأعيان، برئا�شة العني عي�شى حيدر 

وبرامج  وخطط  اإج��راءات  الأح��د،  ام�ض  م��راد، 

والتنموية. والت�شغيلية  املهنية  املوؤ�ش�شات 

اللجنة، مع رئي�ض  جاء ذلك خالل اجتماع 

والتقنية  املهنية  املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة 

ال���دك���ت���ور ق��ي�����ض ال�����ش��ف��ا���ش��ف��ة، وم����دي����ر ع���ام 

وريكات،  من�شور  والت�شغيل  التنمية  �شندوق 

وم��دي��ر ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي عمر 

بالوكالة. قطي�شات 

ال��ل��ج��ن��ة  اج���ت���م���اع  اإن  م�����راد،  ال���ع���ني  وق�����ال 

الالزمة  وال��رام��ج  اخلطط  �ُشبل  لبحث  ج��اء 

والتقني،  املهني  والتعليم  بالتدريب  لالرتقاء 

مهارات  لتوفري  التدريب  �شحة  من  والتاأكد 

احتياجات  مع  تتنا�شب  املهنة  مزاولة  ورخ�ض 

���ش��وق ال��ع��م��ل، واآل���ي���ات ال��رق��اب��ة ع��ل��ى م���زودي 

و�شبط  وتقييم  اأعمالهم  وتنظيم  ال��ت��دري��ب، 

تنفيذ  ع��ل��ى  والإ����ش���راف  واع��ت��م��اده��م  اأدائ���ه���م 

والتقني. املهني  التعليم  برامج 

واأك��������د اأه����م����ي����ة ت���ع���زي���ز ث���ق���اف���ة ال��ت��ع��ل��ي��م 

وتطوير  والتقني،  املهني  والعمل  وال��ت��دري��ب 

ن��ظ��م وب���رام���ج ال��ت�����ش��غ��ي��ل وم�����ش��اري��ع ال��ت��م��وي��ل 

درا�شات  تنفيذ  ومتابعة  واخلارجي،  الداخلي 

العر�ض  ب��ني  ال��ف��ج��وات  وحت��دي��د  العمل  ���ش��وق 

مب�شتوياته  املهني  العمل  وتنظيم  وال��ط��ل��ب، 

والإ���ش��راف  للموؤهالت،  الوطني  الإط���ار  وف��ق 

ع��ل��ى الخ���ت���ب���ارات امل��ه��ن��ي��ة، واإج������ازة مم��ار���ش��ة 

املهنية(. )التلمذة  برامج  وتنفيذ  املهن، 

���ش��ن��دوق  دور  اإىل  م������راد،  ال���ع���ني  واأ�����ش����ار 

التمويل  ف��ر���ض  ل��ت��وف��ري  والت�شغيل  التنمية 

�شهلة  ب�شروط  اإقرا�شها  ليتم  واملخ�ش�شات، 

الذاتي  الت�شغيل  يف  ري��ادي��ة  مل�شاريع  ومي�شرة 

اجل��م��اع��ي ل��ل�����ش��ب��اب امل��ت��ع��ط��ل��ني ع��ن ال��ع��م��ل يف 

الفقر. وجيوب  والنائية  الريفية  املناطق 

عن  ال�شفا�شفة  ال��دك��ت��ور  حت��دي��ث  ب����دوره، 

املوحدة  املعايري  بو�شع  تخت�ض  التي  الهيئة، 

ل���ل���م���وؤه���الت وت���ط���وي���ره���ا ل��ق��ط��اع��ي ال��ت��ع��ل��ي��م 

وال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي، م���ن ح��ي��ث منح 

اجلامعي،  غ��ري  ال��ت��دري��ب  مل���زودي  الرتخي�ض 

خمرجات  بناء  ل�شمان  ر�شمية  اآل��ي��ات  وات��ب��اع 

موا�شفات  وف��ق  وا���ش��ح��ة  وت��دري��ب��ي��ة  تعليمية 

متعمدة.

اأن الهيئة تقوم بتقدمي الدعم الفني  واأكد 

مل������زودي ال���ت���دري���ب ل���رف���ع ك��ف��اءت��ه��ا ل��ت��ط��ب��ي��ق 

الإط������ار ال���وط���ن���ي وك��ي��ف��ي��ة، وت��ن��ف��ذ ع��م��ل��ي��ات 

الإطار الوطني من الإدراج املوؤ�ش�شي، وت�شكني 

التدريب. مزودي  ملجموعة من  املوؤهالت 

امل�شتحدثة  اجل��دي��دة  املجال�ض  اإىل  وا���ش��ار 

اأخ������رًيا، وه����ي: جم��ل�����ض امل����ه����ارات ال��ق��ط��اع��ي��ة 

وم�شتح�شرات  الكيماوية  ال�شناعات  لقطاع 

البال�شتيكية  ال�����ش��ن��اع��ات  وق��ط��اع  ال��ت��ج��م��ي��ل، 

وامل��ط��اط��ي��ة، وق���ط���اع ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ات، وق��ط��اع 

وتكنولوجيا  الت�����ش��الت  وق��ط��اع  الن�����ش��اءات، 

ال�شياحة  وقطاع  ال��زراع��ة،  وقطاع  املعلومات، 

وال�������ش���ي���اف���ة، وق���ط���اع ال�������ش���ن���اع���ات اجل��ل��دي��ة 

والطاقة. املياه  وقطاع  واملحيكات، 

من جانبه، قال وريكات اإن هدف ال�شندوق، 

عام  يف  العمل  وب���داأ   ،1989 ع��ام  تاأ�ش�ض  ال��ذي 

ع��ر  ال���دخ���ل  م��ت��دن��ي��ة  الأ����ش���ر  1993، مت��ك��ني 

اإىل  لفًتا  ومتو�شطة،  �شغرية  م�شاريع  متويل 

ب�شكل  الأول  م�����ش��اري��ن  ع��ر  ي��ت��م  ال��ت��م��وي��ل  اأن 

ترتاوح  متويلة  بقيمة  لالأفراد  يكون  مبا�شر 

دي��ن��ار، وال��ث��اين يكون عر  األ��ف   75 اإىل   5 بني 

اخلريية. اجلمعيات 

اأن ال�شندوق، الذي يوجد لديه  واأ�شار اإىل 

3 نوافذ متويلية  12 فرًعا متوياًل، اإ�شافة اإىل 

واجلنوبية،  والو�شطى  ال�شمالية  ال��ب��ادي��ة  يف 

ي�شتهدف  ج��دي��د  مت��وي��ل��ي  ب��رن��ام��ج  ا���ش��ت��ح��دث 

يوفر  ال�����ش��ن��دوق  اأن  مبيًنا  اجل��ام��ع��ات،  طلبة 

ع�����دًدا م���ن اخل���دم���ات غ���ري ال��ت��م��وي��ل��ي��ة، مثل 

اإع�������داد درا������ش�����ات ج������دوى جم���ان���ي���ة مل�����ش��اري��ع 

ريادية.

ال�����ش��ن��دوق م����ول م��ن��ُذ  اأن  وذك����ر وري���ك���ات 

األ���ف   94 ن��ح��و   ،1993 ع���ام  ع��م��ل��ه يف  م��ب��ا���ش��رة 

350 م��ل��ي��ون  م�����ش��روع ب��ق��ي��م��ة اإج��م��ال��ي��ة ب��ل��غ��ت 

نحو  ُي��ع��ادل  م��ا  امل�شاريع  جميع  وف��رت  دي��ن��ار، 

دائمة ومو�شمية. األف فر�ض عمل   120

املوؤ�ش�شة،  اأن  اإىل  اأ�شار قطي�شات  من جهته، 

 36 45 ع��اًم��ا، ل��دي��ه��ا  ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ع��م��ره��ا ن��ح��و 

اململكة،  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف  ت��دري��ب��ًي��ا  م��وق��ًع��ا 

350 م�شغاًل تدريبًيا  حتتوي على ما جمموعة 

امل��ه��ن��ي  ال���ت���دري���ب  ن����وع م���ن   100 ن��ح��و  ت���ق���دم 

مع  متعاقدة  مهنية  عائلة   19 عر  املتخ�ش�ض 

�ش�شة. املوؤ

مل�شاغل  ال�شتيعابية  الطاقة  اأن  اإىل  ون��وه 

اململكة،  اأرج��اء  خمتلف  يف  املنت�شرة  املوؤ�ش�شة، 

متدرب،  اآلف   10 لنحو  واح��دة  لدفعة  تت�شع 

نحو  تدريب  على  تعمل  املوؤ�ش�شة  اأن  مو�شًحا 

ن�شبة  ت�شكل  ���ش��ن��وي،  ب�شكل  م��ت��درب  األ���ف   14

باملئة.  32 الإناث منها 

اإع��ادة  على  حالًيا  تعمل  املوؤ�ش�شة  اأن  واأك��د 

ال��ت��ط��ور  ل���ت���واك���ب  30 م���وق���ًع���ا  ن���ح���و  ت���اأه���ي���ل 

ولتتنا�شب  احلديثة،  والتقنيات  التكنولوجي 

م�شرًيا  املتزايدة،  العمل  �شواق  متطلبات  مع 

ُتعنى  جديدة  م�شاغل   6 ا�شتحداث  مت  اأنه  اإىل 

الهجينة. ال�شيارات  على  بالتدريب 

يف ح���ني، حت���دث الأع���ي���ان ع��ن اأه��م��ي��ة دع��م 

احلد  بهدف  للدخل،  واملدرة  املنتجة  امل�شاريع 

م��ن م�����ش��ك��ل��ت��ي ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة، داع����ني اإىل 

الثانوية  خريجي  من  الطلبة  توجيه  اأهمية 

التخ�ش�شات  درا�شات  نحو  التوجه  اإىل  العامة 

واملهنية. التقنية 

االقت�صادي
60

�شلط عد�شة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »القت�شادية« يف املوقع اللكرتوين

االثنني    2   /  8  / 2021

 إغالق 3 منشآت لعدم التزامها 
بالتدابير الوقائية خالل تموز

 األشغال: تحويالت مرورية
 على تقاطع مرج الحمام لغايات 

استكمال اعمال الربط

 »التنمية والتشغيل« والمعهد 
العربي للتخطيط في الكويت يبحثان 

آفاق التعاون المشترك

االنباط- عمان

التابعة  والرقابة  التفتي�ض  فرق  اأغلقت   

املعنية  واجل��ه��ات  والآث����ار  ال�شياحة  ل����وزارة 

الأخرى خالل �شهر متوز املا�شي، 3 من�شاآت 

ل���53  اإن����ذارات وخم��ال��ف��ات  �شياحية وح���ررت 

م��ن�����ش��اأة اأخ�����رى ب���ني م��ط��ع��م وف���ن���دق، ل��ع��دم 

لل�شحة  ال���وق���ائ���ي���ة  ب���ال���ت���داب���ري  ال���ت���زام���ه���ا 

وال�شالمة العامة.

بيان �شحفي ام�ض  ال��وزارة يف  واو�شحت 

1452 جولة  الك�شف نفذت  الأح��د، ان جلان 

جميع  يف  ال�شياحية  املن�شاآت  على  تفتي�شية 

حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، وق���ام���ت ب��ت��ن��ب��ي��ه 107 

م��ن�����ش��اآت وم��ن��ع واإي���ق���اف م��ن�����ش��اأة واح����دة عن 

1085 من�شاأة  النزلء، مبينة وجود  ا�شتقبال 

�شياحية ملتزمة بالتدابري الوقائية لل�شحة 

وال�شالمة العامة.

و����ش���ددت ع��ل��ى ����ش���رورة ال���ت���زام امل��ن�����ش��اآت 

ال�شياحية واملتواجدين داخلها باأوامر الدفاع 

ال��ت��ي ت��ن�����ض ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د 

الكمامات،  وارت���داء  الأف����راد،  ب��ني  اجل�شدي 

وت����ق����دمي خ����دم����ة الأرج����ي����ل����ة ب��ال�����ش��اح��ات 

اخل��ارج��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة اىل ال��روت��وك��ولت 

يخ�ض  ف��ي��م��ا  ال��ع��م��ل  وزارة  ع���ن  ال�������ش���ادرة 

اإجراءات العمل بالتدابري الوقائية باملن�شاآت 

امل�شرح لها بتقدمي الأرجيلة.

وا�شافت ان جلان الك�شف كثفت جولتها 

خا�شة  ال�شياحية  املن�شاآت  على  التفتي�شية 

امل��ن�����ش��اآت ال��ت��ي ت��ق��دم الأرج��ي��ل��ة، ومت ات��خ��اذ 

الذين  املخالفني  بحق  ال��ق��ان��وين  املقت�شى 

مل ي��ت��ق��ي��دوا ب����الإج����راءات وال�����ش��روط التي 

و���ش��ع��ت��ه��ا ال�������وزارة، ومل ي��ل��ت��زم��وا ب��ال��دل��ي��ل 

وال���روت���وك���ولت  عممته  ال����ذي  الإر�����ش����ادي 

الوقائية ال�شادرة من وزارة العمل.

االنباط- عمان

والإ�شكان  العامة  الأ�شغال  وزارة  اأعلنت 

ام�ض  امل��رك��زي��ة،  ال�شري  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

الأح���د، ع��ن اج���راء حت��وي��الت م��روري��ة على 

تقاطع مرج احلمام؛ لغايات ا�شتكمال اعمال 

الربط يف امل�شروع وذلك اعتبارا يوم الثنني 

املوافق 2021-8-2. 

واأو�شحت ال��وزارة يف بيان �شحفي �شادر 

اأنه �شيتم حتويل ال�شري  عن وحدة الإع��الم 

ال��ق��ادم م��ن م��رج احل��م��ام )دوار ال��ُردي��ن��ي( 

ال�شابع(  ال���دوار  امل��ط��ار-  )طريق  عمان  اىل 

اإن�شاوؤه  الذي مت  با�شتخدام اجل�شر اجلديد 

حتويل  �شيتم  فيما  احلمام،  م��رج  تقاطع  يف 

باجتاه  ال�شوابكة  اإ���ش��ارة  م��ن  ال��ق��ادم  ال�شري 

عمان اإىل طريق اخلدمات داخل امل�شروع.

امل��روري��ة  التحويلة  اأن  ال�����وزارة،  واأك����دت 

والإ�شارات  ال�شالمة  عنا�شر  بكافة  جمهزة 

الإر����ش���ادي���ة وال��ت��ح��ذي��ري��ة ال���الزم���ة، داع��ي��ة 

للتقيد  الطريق  �شالكي  امل��واط��ن��ني  الخ���وة 

ب���ع���ن���ا����ش���ر ال����ق����ي����ادة الآم�����ن�����ة والإ�������ش������ارات 

التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة 

يف امليدان واإدارة ال�شري املركزية.

اأن����ه �شيتم ان��ه��اء  و����ش���ددت ال�����وزارة ع��ل��ى 

اعمال الربط يف امل�شروع باأ�شرع وقت ممكن 

حركة  ام��ام  امل�شروع  اأج���زاء  كافة  فتح  ليتم 

ال�شري وبجميع الجتاهات.

واأ�شارت ال��وزارة اإىل اأن ن�شبة الإجن��از يف 

98% ومن  م�شروع تقاطع مرج احلمام تبلغ 

امل�شروع،  يف  الع��م��ال  انتهاء  يتم  اأن  املتوقع 

وافتتاحه ب�شكل ر�شمي يف نهاية اب احلايل، 

اإن�شاء  �شملت  امل�شروع  يف  العمال  اأن  مبينة 

ت��ق��اط��ع م��ن 3 م�����ش��ت��وي��ات م��ك��ون م��ن ج�شر 

خ��ر���ش��اين ب��ط��ول 227 م ون��ف��ق ب��ط��ول 110م 

4 م�شارب ويف كال الجتاهني وطرق  �شمن 

خر�شانية  وج�����دران  ك���م،   3 ب��ط��ول  رئي�شية 

واإع��ادة  600م،  بطول  ال�شفلي  للممر  �شاندة 

بالإ�شافة  بالكامل  املحيطة  الطرق  تاأهيل 

املياه  ت�شريف  وانظمة  الر�شفة  ان�شاء  اإىل 

الن��ارة  واعمال  المطار  ملياه  �شخ  وحمطة 

اأعلى  وف��ق  العامة،  ال�شالمة  اع��م��ال  وك��اف��ة 

املعايري الهند�شية املتبعة.

االنباط-عمان

ب���ح���ث م����دي����ر ع������ام �����ش����ن����دوق ال��ت��ن��م��ي��ة 

ام�ض  مكتبه  يف  وري��ك��ات  من�شور  والت�شغيل 

للتخطيط  ال��ع��رب��ي  املعهد  م��دي��ر  م��ع  الأح���د 

يف دولة الكويت الدكتور بدر عثمان مال اهلل 

اآفاق التعاون بني ال�شندوق واملعهد.

واأكد اجلانبان خالل اللقاء بح�شور الوفد 

ال��ك��وي��ت��ي امل���راف���ق ع��ل��ى ����ش���رورة ا���ش��ت��م��راري��ة 

ال���ت���ع���اون ب���ني ال�����ش��ن��دوق وامل��ع��ه��د ا���ش��ت��ن��اداً 

لالتفاقية املوقعة بينهما منذ عام 2013. 

وه����ذه الت��ف��اق��ي��ة ه��دف��ت ل��رف��ع ال��ق��درات 

لل�شندوق  امل�����ش��ت��ه��دف��ة  ول��ل��ف��ئ��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 

وامل���وظ���ف���ني، وع���ق���د ال���ع���دي���د م���ن ال������دورات 

امل�شتهدفة،  والفئات  ال�شندوق  يف  للعاملني 

الدرا�شات  م��ن  العديد  اإع���داد  اإىل  بالإ�شافة 

ال���ف���ن���ي���ة يف جم�������ال امل���������ش����اري����ع ال�������ش���غ���رية 

واملتو�شطة.

يف  للتخطيط  العربي  املعهد  اأن  اإىل  ي�شار 

امل�شروعات  م��رك��ز  باإن�شاء  ق��ام  الكويت  دول���ة 

ال�شغرية واملتو�شطة والذي يهدف اىل ا�شافة 

ال�شت�شاري  العمل  جم��ال  يف  اأ�شا�شية  لبنة 

والتدريبي املتعلق بقطاع امل�شروعات ال�شغرية 

م�شتوى  يعك�ض  ب�شكل  وال��ري��ادة  واملتو�شطة 

ج��دي��ة امل��ع��ه��د ال��ع��رب��ي يف دع���م ه���ذا ال��ق��ط��اع 

واملوؤ�ش�شات الراعية والداعمة واملمولة له.



االعالين
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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( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ال�سوملي وعبيدات  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )106396( بتاريخ 2013/2/24  تقدمت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ال�سوملي وعبيدات

اإىل �سركة : لوؤي ال�سوملي و�سريكه

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
الرقم الوطني للمنشأة : )200026420(

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  اليابانية   ال�سيارت  لقطع  �سار  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )57754( بتاريخ 2000/11/19 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/8/1 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  خالد عوين ح�سني عليان  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  احل��م��ام  – م���رج  ع��م��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0795685992

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 : )200145029(

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  وول��ده   دب�ش  ال�سالم  عبد  ماهر  �سركة  باأن 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )110837( بتاريخ 2014/12/1 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/8/1 

دب�ش   علي  ال�سالم  عبد  ماهر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ت���الع ال��ع��ل��ي  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان 

0795543755

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 : )200157259(

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 عمر ال�سعيفي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم )18997( بتاريخ 2016/10/19 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/8/1 

ال�سعيفي   ريحان  فار�ش  عمر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�ستقالل  �ساحية   – عمان   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

0795097170

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 

والتجارة بان �سركة احمد املراهفه و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل 

  2020/2/9 بتاريخ   )120586( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد املراهفه و�سريكه

اإىل �سركة : احمد املراهفه 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

اعـــــــــــالن
يعلن لطالع العموم يف منطقة حوارة ان اللجنة اللوائية للتنظيم قد قررت 

اللجنة  ق��رار  على  املعطوف   2021/6/7 تاريخ    )  1164  ( رق��م  بقرارها 

املوافقة  املت�سمن   2021/5/29 تاريخ   )  240  ( رقم  حوارة  ملنطقة  املحلية 

243،244( الرقام  ذوات  بالقطع  املار  التنظيمي  ال�سارع  م�سار  تعديل  على 

لوحة   ) عو�ش   /  29( حو�ش   )  ،245،246،247،248،468،469،544،545

للقطع ذوات الرقام  لي�سبح على احلد الفرازي  ارا�سي حوارة  رقم 19 من 

احكام  وحتويل   . مر�سم  هو  ما  وح�سب   )243،244،245،246،247،248(

القطعتني ذوات الرقام )468،469( من �سكن ب اىل �سكن ب باأحكام خا�سة 

ح�سب الحكام التالية : ارتداد امامي 4م عن ال�سوارع ال�سرقية والغربية ، 

4م  3م ، ارتداد خلفي  3م عن ال�سارع ال�سمايل ، ارتداد جانبي  ارتداد امامي 

الدنى  احلد   ، طوابق   4 الطوابق  عدد   ، 16م  ارتفاع   %51 �سطحية  ن�سبة   ،

لالفراز 500 م طول الواجهة 20م .

الر�سمية  باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  مل��دة  لالعرتا�ش  ذل��ك  واع��الن 

اللجنة  العالقة تقدمي اعرتا�ساتهم اىل  وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي 

املحلية يف منطقة حوارة  اذا كان ما يوجب العرتا�ش على ان تكون مرفقة 

باملخططات التو�سيحية.

رئيس لجنة بلدية اربد الكربى
الدكتور قبالن محمد الشريف
رئيس اللجنة اللوائية لبلدية اربد الكربى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200157599(

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 هاله احمد �سلمان اجلرابعه و�سركائها  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )115375( بتاريخ 2016/11/1 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/28 

م�سفيا  اجلرابعه   احمد  هاله  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الطفيله / العي�ش

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  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

الهزامية  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة طارق  عن 

وعالء ربيع  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)103510 ( بتاريخ 2012/2/1 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )244/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان ال�سركة ) ك.ه�.د هومبلت فيداج 

الجنبية  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة      ) امل�ساهمة 

1994/2/26  قد  بتاريخ   الرقم )531(  العاملة حتت  الفروع 

مبوجب   2021/8/1 بتاريخ  ت�سجيلها  ل�سطب  بطلب  تقدمت 

قرارها ال�سادر بتاريخ 2021/2/22 من �سجالت دائرة مراقبة 

ال�سطب وان  النجداوي اجراءات  ال�سيد ثائر  ال�سركات وتعيني 

عنوانهم :

 - 60 – فيال  – �سارع المام احمد بن حنبل  – اللويبدة  عمان 

هاتف 0795321951

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

امل�ساهمة   ف��ي��داج  هومبلت  ك.ه.د  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

 )  531  ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة 

بتاريخ ) 1994/2/26(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد ثائر النجداوي

عمان – اللويبدة – �سارع المام احمد بن حنبل – فيال 60

خلوي ) 0795321951 (

م�سفي ال�سركة

اعـــــــالن

وال�سناعات  ال�سحية  اخلدمات  يف  للعاملني  العامة  املقابة  تعلن 

الداري��ة  الهيئة  لنتخابات  الرت�سيح  باب  فتح  عن  الدوائية 

– 2026 وذلك ا�ستنادا   2021 للنقابة العامة للدورة النقابية 

وذلك  العمالية  للنقابات  املوحد  النظام  من   44 امل��ادة  لحكام 

يوم  م�ساء  ولغاية   2021/8/3 املوافق  الثالثاء  يوم  �سباح  من 

اخلمي�ش املوافق 2021/8/5 خالل �ساعات دوام العمل الر�سمي 

العام  الحت��اد  مبنى   / ال�سمي�ساين  يف  الكائن  النقابة  مقر  يف 

لنقابات عمال الردن .

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 عاطف 

علي و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

الرقم )91862( بتاريخ 2008/8/13  تقدمت بطلب 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عاطف علي و�سريكته

اإىل �سركة : عاطف علي و�سريكه

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  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 خالد 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه  النعيمات 

1993/2/14  تقدمت  بتاريخ  الرقم )32137(  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

النعيمات  خالد   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سركاه

اإىل �سركة : حممد ن�سر اهلل و�سريكه

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

215( من قانون ال�شركات  ا�ستنادا لأحكام املادة )13( ، ) 

رقم)22( ل�سنة 1997 يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

و�سريكه  الدب�ش   ح�سن  �سركة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن   حتت الرقم  ) 113171 

2016/1/27  قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها  ( بتاريخ 

ا�سم  وتغري  ب�سيطة  تو�سية  �سركة  اىل  ت�سامن  �سركة  من 

ال�سركة اىل ح�سن الدب�ش و�سريكته .

الغري  او  الدائنني  من  ذل��ك  على  اعرتا�ش  له  ممن  يرجى 

و  ال�سناعه  وزارة  يف  ال�سركات   مراقبة  دائ��رة  مراجعة 

التجارة

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

الثنني    2 / 8 /2021

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 2021/92 ( �سراء لوحات اآليات مع جهاز حتكم كمية ) 200 ( 

للم�ستودعات الفنية  وكما يلي :

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2021/8/30م وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2021/8/31م ول تقبل بعد هذا املوعد على ان يتم 

تقدمي عر�ش فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�ش املايل ولن ينظر باأي عر�ش من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم 

ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ش ( / ادارة امل�سرتيات / امانة �سر جلنة 

عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ش من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 40 ( دينارًا غري م�سرتدة .

العطاءات   / امل�سرتيات  ادارة   /  )   www.psd.gov.jo  ( النرتنت  �سبكة  على  امل�سرتيات  ادارة   / العام  المن  مديرية  موقع 

املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ش النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

ال�صحف:  انباطاالثنني  2021/8/2

الرقم: م �ش/114672/5 - التاريخ: 2021/7/29

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
الرقم الوطني للمن�صاأة: )200156336(

ا�ص��تنادا الحكام امل��ادة )37( من قانون ال�ص��ركات رقم )22( ل�ص��نة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ص��ركات يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة بان 
�صركة امال متعب عبد ربه العكايله و�صركائها وامل�صجلة يف �صجل �صركات 
ت�صامن حتت الرقم )114672( بتاريخ 2016/9/8 قد تقدمت بطلب 
لت�صيف��ة ال�صركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/7/29 وقد مت تعيني  

ال�صيدة  امال متعب العكايله لل�صركة م�صفيا لل�صركة
علما بان عنوان امل�صفي الطفيلة

مراقب عام ال�صركات/د. وائل علي العرموطي



الدويل
80 الأثنني 2/ 8 / 2021 

الأمني  وون،  جونغ  كيم  وال�صديق  والأخ  للرفيق  الذهبية  الكلمات  انتباهي  لفتت   

الدميقراطية  كوريا  جلمهورية  الدولة  �صوؤون  ورئي�س  ال��ك��وري،  العمل  حل��زب  العام 

“جي�س  ك��وادر  ِمن  “الأجانب”  مميني 
ُ
الأ واملنا�صلني  ال�صهداء  با�صتذكاره  ال�صعبية، 

التحرير  ح��رب  يف  الغالية  بحياتهم  �صّحوا  “الذين  ال�صيني”،  ال�صعبي  املتطوعني 

الوطنية”، حيث �صدَّ ال�صعب الكوري العتداء الإمربيايل عن بالده.

28 من متوز املا�صي، خالل  ذيعت يف األ�
ُ
 ت�صريحات الأمني كيم جونغ وون العظيم اأ

الذكرى  يانغ، مبنا�صبة  بيونغ  العا�صمة  يف  ال�صهري  ال�صداقة  التاريخية لربج  زيارته 

الأم��ني  الأخ  ثّمن  وق��د  ال��ك��وري��ة،  الوطنية  التحرير  ح��رب  يف  املُ���وؤزر  لالنت�صار   68 األ����

العام كيم جونغ وون الروح الكفاحية العالية التي َتلَى بها املتطوعون من ال�صباط 

واجلنود من غري الكوريني، وو�صف ن�صالهم بالِوِد الكفاحي ال�َصادق وروح الت�صحية 

الكوري يف �صنوات  اأفراد اجلي�س  َكتف مع  اإىل  َكتًفا  اأنهم كافحوا  اإذ  الَنظري،  املنقِطعة 

والدفاع  كوريا  وم�صاعدة  الأمريكي  ال��ع��دوان  مقاومة  راي��ة  تت  ال�صرو�س،  احل��رب 

العظيم يف  الن�صر  تاريخ  بُعمق وو�صوح يف  “�صرت�صخ  اأكد  الوطن، وهذه كلها كما  عن 

احلرب واأذهان �صعبنا«. 

ال�صداقة  اأن  تاأكيده على  العزيز كيم جونغ وون،  الرفيق  النتباه يف كلمات  َيلفت   

بعد  جياًل  وثباتها  م�صريتها  �صتتوا�صل  الدم  برابطة  انعقدت  التي  ال�صينية  الكورية 

جيل على الطريق الواحد الرامي اإىل اإجناز الق�صية امل�صرتكة، موؤكًدا على اأن الروح 

الن�صال  تعزيز  بدمه  �صاعد  ال��ذي  ال�صيني؛  ال�صعب  اجرتحها  التي  واملاآثر  ال�صامية 

الدميقراطية  ك��وري��ا  جمهورية  ك��ان��ت  حينما  ال��ك��وري؛  لل�صعب  املُ��ق��ّد���س  ال��ت��اري��خ��ي 

ال�صعبية تعاين من اأق�صى املَِحن واأ�صعبها، وهذه الرابطة خالدة اإىل الأبد بني ال�صني 

وكوريا ال�صرتاكية املزدهرة.

اأنا وزوجتي خالها الرو�صي ال�صوفييتي  ا�ْصَتْذَكَرنا   بكلمات الرفيق كيم جونغ وون، 

القوات  �صنوف  من  ا  اأي�صً غريها  ويف  للطائرات،  م�صادة  مدفعية  كاآمِر  نا�صل  الذي 

ال�صيني  الع�صكري  وب��ال��ّزي  ال�صيني”،  ال�صعبي  املتطوعني  “جي�س  �صمن  احلربية، 

زخاروفيت�س  األك�صندر  الفقيد  اجل���رال  وه��و  ال�صوفييتي،  الع�صكري  ب��ال��زي  ولي�س 

العدواين  التدخل  1950-1953، �صد  الذي قاتل ب�صراوة متميزة، ما بني  رومانينكو، 

الأمريكي والإ�صرائيلي ال�صهيوين الذي �صارك يف العتداء ال�صافر على كوريا باأ�صراب 

من طائراته احلربية، اإىل جانب جيو�س القوات الأجنبية املُتحالفة التي تَكالَبت على 

اإبادة  اأ�صلوب  الدخيلة  القوات  اعتمدت تلك  العظيمة و�صعبها، وقد  كوريا ال�صرتاكية 

الب�صر واحَلجر، اعتقاًدا منها ب�صهولة ت�صفية كوريا القيادة والدولة وال�صعب يف نزهة 

املوؤ�ص�س  الرفيق  بزعامة  اأعقابهم  على  دحرهم  ومت  وَخ�ِصئوا،  ف�صلوا  وق��د  ع�صكرية، 

اندحار  على  اأجمع  العامل  لَي�صهد  املُدّماة،  فلولهم  وانهزمت  �صونغ،  اإيل  كيم  اخلالد 

ُحلفاء اأمريكا وكل املُجرمني املُعِادين لالإن�صانية وحرية وا�صتقاللية ال�صعوب.

اإنه انتمى للجيل   لقد حدثنا الفقيد رومانينكو عن تلك احلرب ال�صرو�س، فقال 

والتطور  ال��ِب��َن��اء  مبرحلة  م���روًرا  الكورية”،  “احلرب  �ِصني  يف  ���ص��ارك  ال���ذي  ال��ث��اين 

ُحلفاء  مم��ي��ون 
ُ
الأ املتطوعون  كذلك  فيها  �صاهم  والتي  التحرير،  بعد  الدميقراطي 

كوريا، �صمن ف�صائل النجدة ال�صينية )جي�س املتطوعني ال�صينيني(. يف هذا اجلي�س 

الأمني  كّرَمُه  وقد  اإِيْن”،  �ُصْوْف  “يِل  ال�صيني  ال�ْصم  ر�صمًيا  رومانينكو  الفقيد  َحَمَل 

�صونغ،  اأي��ل  كيم  الراقد  اآن��ذاك،  الكورية  الدولة  ورئي�س  الكوري  العمل  حل��زب  العام 

2001م”.  ��ن��ا ���ص��دره ح��ت��ى ي��وم وف��ات��ه ب��ت��اري��خ “20 م��اي��و/اأي��ار  ب��و���ص��ام��ني رف��ي��ع��ني زيَّ

�ُصْوْف اإِيْن”، اأ�َص�َس وتراأ�س اللجنة املركزية للجبهة العاملية  يِل   - رومانينكو  “األك�صندر 
اأخرى  وطنية  رو�صية  ومنظمات  وهيئات  رو�صيا؛  اإحياء  وحزب  ال�صهيونية؛  ملكافحة 

و�صعًبا  وطًنا  وكوريا  �صونغ،  اإي��ل  كيم  الرئي�س  عن  الذكريات  اأجمل  وَيحمل  عديدة، 

عمالًقا، وقد �صارك احلبيب رومانينكو، يف عام 1995، مبالحظاته واقرتاحاته القّيمة 

القائد  اإي���ل..  جونغ  “كيم  ب��ع��ن��وان:  الأردن  يف  ال�صطور  ه��ذه  كاتب  اأ���ص��دره  كتاب  يف 

الإن�صان«.  

اإِيْن” عن  ���ُص��ْوْف  يِل   - “رومانينكو  الأك��ادمي��ي  اأح��ادي��ث  َت��ذك��ر  ت���زال  م��ا  عائلتي   

�صعبي  مع  للت�صامن  رو�صية  لهيئات  ُموؤ�ِص�ًصا  اهلل  رِح��َم��ُه  ك��ان  فقد  وفل�صطني،  كوريا 

وُقداَمى  الكيمئيل�صونغية  وال�صتقاللية  زوت�صية  بفكرة  وللتعريف  وكوريا،  فل�صطني 

اِفئة لهم  اإيل �صونغ ورعايته الأبوية الَدّ املُحاربني ورجال الثورة الأوائل والقائد كيم 

اأمام كامريات التلفاز وامليكروفونات  اأو  املُنّمقة،  كِدفء الربيع، لي�س بالكالم واجُلمِل 

الإذاعية، بل َعملًيا وب�صكل متوا�صل يف �صوؤونهم كافًة.

واأل��ق��اب  اأو���ص��م��ة  على  وحا�صل  الدميقراطية  ك��وري��ا  ���ص��وؤون  يف  ق��دمي  *متخ�ص�س 

رئا�صية كورية رفيعة امل�صتوى.

األكاديمي مروان سوداح

الَحْرب الَوّطنّية الُعظَمى.. 
انِتَصاَرات أَُمِميّة

االنباط-وكاالت

ام�س  الفل�صطيني،  الأ���ص��ري  ن���ادي  اأف���اد   

اأع��داد  ارتفاع  عن   ،2021 اأغ�صط�س   1 الأح��د 

الأ���ص��رى امل�����ص��رب��ني ع��ن ال��ط��ع��ام يف �صجون 

الحتالل الإ�صرائيلي اإىل 17 اأ�صرياً

م��ن ه��وؤلء الأ���ص��رى  اأ���ص��رياً   16 ويخو�س 

امل�����ص��رب��ني م��ع��رك��ت��ه��م رف�������ص���اً لع��ت��ق��ال��ه��م 

اأربعة  منذ  لالإ�صراب  ان�صم  حيث  الإداري 

“النقب” الأ���ص��ري  ���ص��ج��ن  زن���ازي���ن  يف  اأي����ام 

يو�صف العامر من خميم جنني

زي��دات  �صامل  ف��اإن  الأ�صري  ن��ادي  وبح�صب 

م��ن ب��ن��ي نعيم ���ص��م��ال ���ص��رق اخل��ل��ي��ل، ال��ذي 

الإ�صراب،  التوايل يف  على   21 ال��� يومه  دخل 

زنازين �صجن  يواجه و�صًعا �صحًيا �صعًبا يف 

كر�صي  ب��وا���ص��ط��ة  يتنقل  وب����داأ  “النقب”، 
متحرك

10 اأ����ص���رى يف  ومب������وازاة ذل����ك، ي��وا���ص��ل 

اأو���ص��اع��ا  وي��ع��ان��ون  الإ�����ص����راب،  “النقب” 
���ص��ح��ي��ة ���ص��ع��ب��ة، وه�����م: حم��م��د اع���م���ر م��ن 

ط��ول��ك��رم ال���ذي ي��وا���ص��ل الإ����ص���راب م��ن��ذ 19 

رام اهلل  م��ن  والأ���ص��ري جماهد حامد  ي��وًم��ا، 

منذ 19 يوًما، والأ�صري كايد االف�صفو�س من 

18 يوًما، وماهر دلي�صة  دورا/ اخلليل منذ 

من رام اهلل منذ 13 يوًما، وعالء الدين علي 

13 يوًما، والأ�صرى: اأحمد  من رام اهلل منذ 

عبد الرحمن اأبو �صل، وحممد خالد اأبو �صل 

وكالهما من خميم العروب، وفادي العمور، 

وح�����ص��ام رب��ع��ي وك��اله��م��ا م��ن ي��ط��ا/ اخلليل 

منذ 12 يوًما

الأ���ص��رى:  يوا�صل  كذلك  يوما   12 ومنذ 

اخل��ل��ي��ل  دورا/  م����ن  ال��ف�����ص��ف��و���س  حم���م���ود 

ال�صبع”،  “بئر  �صجن  زن��ازي��ن  يف  اإ���ص��راب��ه 

اخل��ل��ي��ل يف  دورا/  م���ن  ال���ن���م���ورة  وج���ي���ف���ارا 

زنازين �صجن “ع�صقالن”، اإ�صافة اإىل راأفت 

دورا/ اخلليل يف �صجن عزل  الدراوي�س من 

قباطية/  من  ن��زال  واأحمد  “اأوهليكدار”، 
 11 وم��ن��ذ  “جمدو”،  �صجن  ع���زل  يف  ج��ن��ني 

يف  اإ�صرابه  القوا�صمة  مقداد  يوا�صل  يوًما 

زنازين �صجن “عوفر”، فيما يوا�صل حممد 

نوارة من رام اهلل اإ�صرابه عن الطعام لليوم 

ا لعزله النفرادي الثامن رف�صً

واأّك����د ن���ادي الأ���ص��ري اأّن���ه ل ت��وج��د ب��وادر 

ح�����ول ح���ل���ول ج����ّدي����ة ح���ّت���ى ال����ي����وم ب�����ص��اأن 

اإىل  لف��ًت��ا  ال��ط��ع��ام،  ع��ن  امل�����ص��رب��ني  ق�صية 

ت�صعيدها  ت��وا���ص��ل  الح��ت��الل  ���ص��ل��ط��ات  اأن 

املزيد  واإ�صدار  الإدارّي،  العتقال  ل�صيا�صة 

معتقلني  بحق  الإدارّي  العتقال  اأوامر  من 

امل�صربني  الأ�صرى  اأعداد  فاإّن  جدد، وبذلك 

���ص��ي��اأخ��ذ م��ن��ح��ى ت�����ص��اع��دي��ا خ����الل الأي�����ام 

اإ�صنادي  اإ���ص��راب  ه��ن��اك  ي��ك��ون  وق��د  املقبلة، 

ت�صتجب  مل  ح���ال  يف  الأ����ص���رى  ب��ع�����س  م���ن 

�صلطات الحتالل ملطلب الأ�صرى امل�صربني 

حاليا

منذ  اأ�����ص����رًيا   )40( ن��ح��و  اأّن  اإىل  ي�����ص��ار 

عن  اإ���ص��راب��ات  نفذوا  اجل���ارّي،  العام  مطلع 

ا ل�صيا�صة العتقال  الطعام جّلها كانت رف�صً

الإداري���ني  الأ���ص��رى  ع��دد  اأن  علًما  الإدارّي، 

نحو  املا�صي  حزيران  �صهر  نهاية  حّتى  بلغ 

540

 االنباط-وكاالت

 ع��ّل��ق ال��ن��ائ��ب يف امل��ج��ل�����س ال��ت�����ص��ري��ع��ي ح�صن 

خري�صة، اأم�س ال�صبت، يف من�صور عرب �صفحته على 

»الفي�صبوك« على م�صاركة ع�صو اللجنة املركزية 

حلركة فتح ع��زام الأح��م��د، يف موؤمتر للمعار�صة 

الإيرانية

وق����ال خ��ري�����ص��ة: “لقد اخ���ط���اأ ال��زم��ي��ل ع���زام 

الإيرانية  املعار�صة  موؤمتر  يف  مب�صاركته  الأحمد 

برئا�صة مرمي رجوي يف باري�س وا�صطفافه معها، 

وهي التي تقيم عالقات قوية مع الحتالل”

اأن��ه  ال��زم��ي��ل  “لي�صمح يل  واأ����ص���اف خ��ري�����ص��ة: 

الربملانيني  غالبية  لأن  اأر���ص��ل��ه،  وم��ن  نف�صه  مثل 

املنتخبني ي�صطفون مع حمور املقاومة، لأنه من 

يقدم الدعم لفل�صطني ق�صية وثورة ومقاومة”

وكان الأحمد قد اأكد يف موؤمتر عقدته املعار�صة 

“ب�صفته ممثال عن فل�صطني”، على  الإي��ران��ي��ة، 

الإيرانية  واملعار�صة  ال�صلطة  بني  العالقة  عمق 

التي “تنا�صل من اأجل قهر الظلم واأعمال البط�س 

والتخلف التي يفر�صها النظام الإيراين” على حد 

قوله وقال الأحمد يف كلمته “ونحن نتعر�س داخل 

وطننا للطرد والت�صريد اأي�صا من قبل الحتالل، 

كما  الوطني  وبرناجمنا  ال�صلبة  ب��اإرادت��ن��ا  لكننا 

اأنتم يف اإرادتكم القوية وال�صلبة والتنظيم الدقيق 

الذي تتحلون به، ب�صكل يلفت اأنظار كل اأ�صدقائكم 

ال�صنني  واجهكم عرب ع�صرات  ما  واأعدائكم، رغم 

اإي���ران وخارجها،  م��ن املالحقة والغ��ت��ي��ال داخ���ل 

ولكن نحن واثقون اأنكم �صتحققون اأهدافكم”

امل��ا���ص��ي زار وف���د م��ك��ون م���ن ثمانية  ال�����ص��ه��ر 

“اأ�صوات احلرية”  اإدارة معهد  اأع�صاء يف جمل�س 

التابع للمعار�صة الإيرانية، “اإ�صرائيل”، و�صرحوا 

من على ح��دود قطاع غ��زة اأن “ال�صعب الإي��راين 

الإيراين”،  ال���ن���ظ���ام  ���ص��ح��ي��ة  والإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ني 

الإ�صالمي  واجل��ه��اد  حما�س  حركتي  يدعم  ال��ذي 

“الإرهابيتني”، على حد و�صفهما
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و  ق����ال  ال����زي����ارة  ذات  ويف 

“موجود  الوفد  اإن  كيان،  اآر  بيجان   ،iVOL
للحرية”،  ال�صاعني  الإي��ران��ي��ني  اأ���ص��وات  ليعك�س 

التاريخية  ال��زي��ارة  ه��ذه  نظمنا  “لقد  واأ����ص���اف: 

لإ�صرائيل لإظهار ت�صامن الإيرانيني الأحرار مع 

�صعب اإ�صرائيل، وللف�صل بني ال�صاعني اإىل احلرية 

اإي���ران وب��ني النظام الإج��رام��ي والفا�صد الذي  يف 

فر�س نف�صه عليهم”

 30 ت�صم  بعثت جمموعة  املا�صي  يوليو   9 ويف 

معار�صا اإيرانيا ر�صالة اإىل رئي�س وزراء الحتالل 

اإي��ران  اأن  اأك��دوا فيها  بينيت،  الإ�صرائيلي، نفتايل 

�صوف تكون حليفا ا�صرتاتيجيا لإ�صرائيل يف حال 

متكنت املعار�صة من احلكم هناك

االنباط- وكاالت

ع���رب ع���دد م���ن ال���ن���واب ال��ك��وي��ت��ي��ني عن 

رف�����ص��ه��م ل���ص��ت�����ص��اف��ة ب��الده��م امل��رتج��م��ني 

الأفغان الذين عملوا مع اجلي�س الأمريكي 

خ�صية  وطنهم  من  اإجالئهم  عملية  وبداأت 

من انتقام حمتمل من حركة طالبان منهم

وب�����������رر ن�����������واب ك�����وي�����ت�����ي�����ون رف�������ص���ه���م 

ب���ع���دة اع����ت����ب����ارات م��ن��ه��ا الأم�������ن ال��ق��وم��ي 

وال���ص��رتات��ي��ج��ي وال��رتك��ي��ب��ة ال�����ص��ك��ان��ي��ة يف 

ال��ب��ل��د اخل��ل��ي��ج��ي ال����ذي ي���وؤك���د م�����ص��وؤول��وه 

يف  اخل��ل��ل  تعديل  على  العمل  ال���دوام  على 

ال�صكانية الرتكيبة 

وق����ال ال��ن��ائ��ب اأح��م��د م��ط��ي��ع ال��ع��ازم��ي، 

وه���و اأح����د ال��راف�����ص��ني ل��ه��ذه ال���ص��ت�����ص��اف��ة 

ال��ت��ي مل ي��ت��م ال��ب��ت ف��ي��ه��ا ر���ص��م��ي��ا م��ن قبل 

ال��ك��وي��ت  الآن:  ال��ك��وي��ت��ي��ة ح��ت��ى  ال�����ص��ل��ط��ات 

املطلوبني  هوؤلء  احت�صان  على  قادرة  غري 

جل��ه��ات اأخ����رى وب��ه��ذه الأع�����داد ال��ك��ب��رية ، 

املرتجمني  ه��وؤلء  ا�صت�صافة  اأن  اإىل  لفتا 

تاأتي مبثابة تهديد �صريح لالأمن القومي 

وال�صرتاتيجي

وق�����ال اإن�����ه ي��ج��ب ع��ل��ى رئ��ي�����س ال�����وزراء 

اخل�صو�س،  بهذا  الأمريكي  الطلب  رف�س 

م�صيفا اأن الكويت خط اأحمر

ب��در احلميدي من  النائب  ب��دوره، ح��ذر 

ه��وؤلء  ا�صت�صافة  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة  م��واف��ق��ة 

الإعالم  و�صائل  تداولت  قائال  املرتجمني، 

املتحدة  الوليات  اأن  والتوا�صل الجتماعي 

الأ�صخا�س  من  كبري  عدد  لت�صكني  ت�صغط 

يف  للعمل  اأفغان�صتان  م��ن  ان�صحابهم  بعد 

فهذا  امل��ع��ل��وم��ة  ه���ذه  �صحت  اإن  ال��ك��وي��ت.. 

���ص��ي�����ص��ك��ل خ��ل��ال يف ال��رتك��ي��ب��ة ال�����ص��ك��ان��ي��ة، 

ول��ذل��ك ن��ح��ذر احل��ك��وم��ة م��ن ات��خ��اذ مثل 

هذه القرارات

وك������ان ال���ن���ائ���ب م��������رزوق اخل���ل���ي���ف���ة ق��د 

ت���ق���دم ب�������ص���وؤال ل���وزي���ر اخل���ارج���ي���ة ال�����ص��ي��خ 

اأح���م���د ال��ن��ا���ص��ر ب��ه��ذا ال�������ص���اأن ط��ال��ب فيه 

تداولته  الذي  الأم��ر  هذا  حقيقة  بتو�صيح 

الذين  املرتجمني  وع��دد  اأمريكية،  �صحف 

املفاو�صات  الكويت يف حال متت  �صيدخلون 

واملوافقة واجلهة امل�صوؤولة عن م�صروفهم

ك��ذل��ك اأع��ل��ن��ت ن��خ��ب ك��وي��ت��ي��ة وح��رك��ات 

رف�س هذا التوجه الأمريكي، حيث اأ�صدرت 

بيانا رف�صت من خالله  التقدمية  احلركة 

ال��ك��وي��ت لعدة  اإىل  ن��ق��ل ه���وؤلء امل��رتج��م��ني 

حالة  تكري�س  من  اخل�صية  منها  اعتبارات 

املتحدة،  للوليات  والتبعية  الرت��ه��ان  م��ن 

�صاحة  اإىل  الكويت  ت��وي��ل  م��ن  وال��ت��خ��وف 

احل��رب  اأط����راف  ب��ني  احل�����ص��اب��ات  لت�صفية 

الأفغانية الأهلية 

اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية  وزير  وقال 

ب��ل��ي��ن��ك��ن، اخل��م��ي�����س يف م����وؤمت����ر ���ص��ح��ف��ي 

نا�صر  اأحمد  الكويتي  نظريه  مع  م�صرتك 

املحمد ال�صباح، اإن مو�صوع نقل املرتجمني 

الأف���غ���ان مت ط��رح��ه خ���الل اج��ت��م��اع��ات��ه يف 

الكويت

وك���ان م�����ص��وؤول��ون اأم��ري��ك��ي��ون ق��د اأك���دوا 

قبل اأيام ا�صتعداد اجلي�س الأمريكي لإيواء 

اأف���غ���اين  م���رتج���م  األ�����ف   35 اإىل  ي�����ص��ل  م���ا 

اأمريكيتني  قاعدتني  يف  عائالتهم  واأف���راد 

انتقام  م��ن  حلمايتهم  وق��ط��ر،  ال��ك��وي��ت  يف 

حم���ت���م���ل م����ن م���ق���ات���ل���ي ط����ال����ب����ان ال���ذي���ن 

اأفغان�صتان  اأنحاء  يحققون تقدما يف جميع 

، وفق �صحيفة وول �صرتيت جورنال

ويوجد يف الكويت ب�صع قواعد ع�صكرية 

الواقع  عريفجان  مع�صكر  منها  اأمريكية، 

اجلنود  اآلف  فيه  ويتواجد  ال�صحراء،  يف 

ع���دة  وج������ود  اإىل  اإ�����ص����اف����ة  الأم����ري����ك����ي����ني، 

ال��دوح��ة  مع�صكر  م��ن��ه��ا  اأخ����رى  م��ع�����ص��ك��رات 

اأحمد  وقاعدتا  الكويتية،  العا�صمة  غ��رب 

اجلابر وعلي ال�صامل اجلويتان

االنباط- وكاالت

 طالب مدير مركز الأ�صرى للدرا�صات الأ�صري 

امل��ح��رر ال��دك��ت��ور راأف����ت ح��م��دون��ة ال��ي��وم الأح���د 

على  بال�صغط  وال��دول��ي��ة  احلقوقية  املوؤ�ص�صات 

الفل�صطينيني  الأ���ص��رى  ملنح  الح��ت��الل  �صلطات 

الأ�صا�صية  حقوقهم  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�صجون  يف 

والإن�صانية، م�صيفاً اأن ظروف الأ�صرى ماأ�صاوية 

يف ظ��ل وج���ود م��ا ي��ق��ارب م��ن )4850( اأ���ص��ري يف 

اأو�صاع ل  تطاق، يف ظل منع الزيارات وعدم نقل 

النف�صية  باأو�صاعهم  وال�صتهتار  الح��ت��ي��اج��ات، 

مدار  على  النتهاكات  اإىل  بالإ�صافة  وال�صحية، 

العزل  و�صيا�صة  الت�صوي�س،  اأجهزة  كوجود  العام 

الن�����ف�����رادي، وت�����ص��اع��د الع���ت���ق���الت الإداري�������ة،  

وتوا�صل التفتي�صات والقتحامات الليلية، ومنع 

التعليم اجلامعي والثانوية العامة، ومنع اإدخال 

ا ونوًعا، والنقل املفاجئ  الكتب، و�صوء الطعام كمًّ

ال���ف���ردي واجل���م���اع���ي واأم����اك����ن الع���ت���ق���ال ال��ت��ي 

تفتقر للحد الأدنى من �صروط احلياة الآدمية، 

و���ص��ي��ا���ص��ة ال���ص��ت��ه��ت��ار ال��ط��ب��ّي وخ��ا���ص��ة ل���ذوى 

الأمرا�س املزمنة وملن يحتاجون لعمليات عاجلة، 

واقتحامات الفرق اخلا�صة للغرف والأق�صام

وقال د. حمدونة، يف بياٍن ر�صميٍّ تلّقت )راأي 

اليوم( ُن�صخًة منه اإّنه يف ال�صجون ما يقارب من 

اأم��را���س خمتلفة تعود  اأ���ص��ري  يعانون م��ن   500

واملعاملة  ال�صعبة  الح��ت��ج��از  ل��ظ��روف  اأ�صبابها 

ال�صيئة و�صوء التغذية وه��وؤلء جميعا ل يتلقون 

اأمرا�س  الرعاية الالزمة، منهم من يعانى من 

ومتابعة  جراحية  لعمليات  ويحتاجون  مزمنة 

والكلى  وال��ق��ل��ب  كال�صرطان  متخ�ص�صة  طبية 

والغ�صروف وال�صكر ال�صغط والربو والروماتزم 

وغريها

واأو����ص���ح اأن ه��ن��ال��ك خ��ط��ورة ع��ل��ى الأ���ص��رى 

املر�صى مب�صت�صفى �صجن م��راج بالرملة كونهم 

حقيقي  خطر  وهنالك  م��رتدي��ة  �صحية  بحالة 

وع��دم  ال��ط��ب��ي  ال���ص��ت��ه��ت��ار  نتيجة  ع��ل��ى حياتهم 

والأدوي�����ة  ال�صحية  وال��ع��ن��اي��ة  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري 

الالزمة والفحو�صات الطبية الدورية لالأ�صرى، 

الأم��ر ال��ذي يخلف املزيد من ال�صحايا يف حال 

�صغوطات  دون  �صيا�صته  يف  الح��ت��الل  ا�صتمرار 

اإنقاذ حياة املر�صى منهم  دولية جدية من اأج��ل 

قبل فوات الأوان

 41 م���ن  ي���ق���ارب  م���ا  ه��ن��ال��ك  اأّن  اإىل  واأ�����ص����ار 

اأ���ص��رية ترتكب دول��ة الح��ت��الل بحقهن ع�صرات 

النتهاكات كانت�صار الكامريات يف �صاحة املعتقل 

وعلى الأبواب، واحلرمان من الأطفال، والإهمال 

الطبّي، واأ�صكال العقابات داخل ال�صجن بالغرامة 

والعزل والقوة، والحتجاز يف اأماكن ل تليق بهن، 

والتفتي�صات ال�صتفزازية من قبل اإدارة ال�صجون ، 

والعزل النفرادّي

واأ�صاف د. حمدونة اأّن دولة الحتالل تعتقل 

ال�صجون،  يف  اإداري  معتقل   540 م��ن  ي��ق��ارب  م��ا 

���ص��ريٍّ ل ميكن  اأْو حماكمٍة، مبلٍف  تهمٍه  ب��دون 

وميكن  ع��ل��ي��ه،  الإط�����الع  حم��ام��ي��ه  اأْو  للمعتقل 

قابلة  م�����رات  الإداري  الع���ت���ق���ال  اأم�����ر  جت��دي��د 

للتجديد بال�صتئناف، موؤكداً اأن هناك 16 معتقل 

اإداري م�صرب عن الطعام

و���ص��دد د. ح��م��دون��ة على ق�صية الأط��ف��ال يف 

ال�صجون والبالغ عددهم ما يقارب من 230  طفل 

يتعر�صون لنتهاكات �صارخة تخالف كل الأعراف 

واملواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم 

وتوا�صلهم  والتعليمية  والنف�صية  اجل�����ص��دي��ة 

باأهاليهم، ويعانى القا�صرين من فقدان العناية 

ال�����ص��ح��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ن��ف�����ص��ي��ة وع����دم وج���ود 

والتنكيل  والتخويف  ال�صجن،  داخ��ل  مر�صدين 

بهم اأثناء العتقال وطالب باإنهاء �صيا�صة العزل 

النفرادّي، والتي ُتّعد اأق�صي اأنواع العقوبات التي 

الإ�صرائيلية  ال�صجون  م�صلحة  اإدارة  اإليها  تلجاأ 

�صد الأ���ص��رى، حيث يتم احتجاز الأ���ص��ري ب�صكل 

منفرد يف زنزانة معتمة و�صيقة لفرتات طويلة 

من الزمن ل ي�صمح له خاللها اللتقاء بالأ�صرى 

وبال و�صائل ات�صال مع العامل اخلارجي ودعا د. 

الر�صمية والأهلية لبذل كافة  حمدونة اجلهات 

ملف  واإنهاء  امل�صربني  الأ�صرى  مل�صاندة  اجلهود 

الإن�صانية  حقوقهم  ومنحهم  الإداري  العتقال 

ت عليها التفاقيات واملواثيق  والأ�صا�صية التي ن�صّ

الدولية والقانون الدويل الإن�صايّن، وفقاً للمادة 

الثالثة امل�صرتكة يف اتفاقيات جنيف الأربع والتي 

الأ�صخا�س  جلميع  اإن�صانية  مبعاملة  تطالب 

تعري�صهم  وع��دم  ���ص��واء،  واملعتقلني(  )الأ���ص��رى 

ل���الأذى، وت��رم على ال��دول��ة الآ���ص��رة الإي���ذاء اأو 

القتل، والت�صويه، والتعذيب، واملعاملة القا�صية، 

وال��الاإن�����ص��ان��ي��ة، وامل��ه��ي��ن��ة، واح��ت��ج��از ال��ره��ائ��ن، 

واملحاكمة غري العادلة(

 نادي األسير: ارتفاع أعداد األسرى المضربين عن الطعام إلى 17 أسيرًا

تمثل نفسك فقط٠٠ النائب خريشة ينتقد مشاركة األحمد بمؤتمٍر للمعارضة االيرانية

 نواب كويتيون يرفضون استضافة المترجمين األفغان ويعتبرونه تهديدا لألمن القومي ويؤكدون: الكويت خط أحمر

 السلطة تلتِزم الصمت والمجتمع الدولي يتجاهل قضيتهم

٤٨٥٠ أسير فلسطيني يعانون ظروفا مأساوّيٍة في باستيالت االحتالل

االنباط-وكاالت

 اأعلن حرا�س اجلبل يف بيتا جنوب نابل�س، 

���ص��ي��ارة ت��م��ل ب�صائع  اأي  ع���ن م��ن��ع دخ����ول 

اإ�صرائيلية، من الدخول اإىل احل�صبة يف البلدة

وقالوا يف بيان يوم اأم�س: حذرنا اجلميع، 

اأخ��رى لل�صغط  ويف جعبتنا و�صائل ن�صالية 

ع��ل��ى الح����ت����الل ب���ه���دف ا�����ص����رتداد ج��ث��م��ان 

�صهيدنا الأخري، والأيام بيننا

اأنهم �صيعملون ل�صرتداد جثمان  واأك��دوا 

ال�صهيد �صادي �صليم الذي احتجزه الحتالل 

بعد اإعدامه على مدخل البلدة: “لن تبقى 

يف ثالجاتكم مهما كلفنا الأم��ر، م�صتعدون 

اأرواح����ن����ا يف �صبيل ت��ري��ر ج�����ص��دك،  ل��دف��ع 

خ��ل��ف��ك رج�����ال ���ص��ت��ح��رق ال���دن���ي���ا م���ن اأج���ل 

ال�صهيد  الطاهر” وارتقى  ج�صدك  ا�صرتداد 

���ص��ادي بعد اأن اأط��ل��ق ج��ن��ود الح��ت��الل النار 

م�صاعفة  حماولته  خ��الل  اأي���ام،  قبل  عليه، 

كمية املياه الوا�صلة اإىل البلدة بعد اأن عمل 

الأه���ايل  وتعطي�س  تقنينها  على  الح��ت��الل 

وي��خ��و���س اأه�����ايل ب��ي��ت��ا ن�����ص��اًل م��ن��ذ �صهور 

لإجبار الحتالل على اإزالة بوؤرة ا�صتيطانية 

اأقامها على قمة جبل �صبيح، وارتقى خالل 

املواجهات خم�صة �صهداء
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االنباط-وكاالت

كاليفورنيا  يف  عليا  حمكمة  قا�ضي  حكم 

بيييوجيييوب اإخييييفيييياء هيييوييييات املييتيي�ييضيياميينيين مع 

اليييقييي�يييضييييييية الييفييليي�ييضييطييييينييييية عيييليييى اليي�ييضيياحيية 

الأمريكية عن منظمة اإ�ضرائيلية

مدينة  يف  كاليفورنيا  جامعة  وت�ضّلمت 

وعرب  ر�ضميا   ”USLA”اأجنلو�س لو�س 

الييربيييد حييكييمييا ميين املييحييكييميية الييعييليييييا لييولييية 

ان  يف  احلييق  لها  اأن  على  ين�س  كاليفورنيا 

حتمي وتخفي هويات املدافعن عن احلقوق 

امل�ضايقات  ملنع  اجلييامييعيية،  يف  الفل�ضطينية 

اليييتيييي مييييكييين ان يييتييعيير�ييضييون ليييهيييا، بيي�ييضييبييب 

مواقفهم امل�ضاندة للحقوق الفل�ضطينية

العليا  اليييوليييية  حمكمة  قييا�ييضييي  ورفيي�ييس 

به  تقدم  قد  كان  ا�ضتئنافا  �ضي”  “جيم�س 
“مركز  اأبرامز من موؤ�ض�ضة  ديفيد  املحامي 

املنا�ضرة ال�ضهيوين” للح�ضول على اأ�ضماء 

م�ضاندين للحق الفل�ضطيني عقدوا موؤمترا 

باأنه  2018، مييتييذرعييا  يف حييرم اجلييامييعيية عييام 

اإن كان هناك  ان يفح�س يف هوياتهم  يريد 

ان  معتربا  لإ�ضرائيل”،  معادون  “اإرهابيون 
ميين حييقييه احليي�ييضييول عليها مبييوجييب قييانييون 

ال�ضجالت العامة يف كاليفورنيا

وقييييالييييت اجلييياميييعييية يف تييييربييييير رفيي�ييضييهييا 

القانوين “اإن حتقيقا داخليا اأجرته �ضرطة 

اأي من  يييكيين  اأنييييه مل  اإىل  خييليي�ييس  اجلييامييعيية 

لفل�ضطن  امليينييا�ييضيير  امليييوؤمتييير  يف  امليي�ييضيياركيين 

عن  الييكيي�ييضييف  اأن  اإىل  ميي�ييضييرية  اإرهابيا”، 

هوياتهم من �ضاأنه اأن يعر�ضهم للم�ضايقات، 

تييعييزيييز حرية  اجلييامييعيية يف  ويييقييو�ييس مهمة 

التعبري، والبحث الأكادميي

وقيييدميييت جييامييعيية كيياليييييفييورنيييييا يف لييو�ييس 

م�ضايقات  عييين  للمحكمة  اأدلييييية  اأجنييلييو�ييس 

�يييضيييابيييقييية تيييعييير�يييس ليييهيييا مييييييوؤيييييييدو احليييقيييوق 

الفل�ضطينية يف احلرم اجلامعي، مبا يف ذلك 

بالربيد  وحملة  الكرتونية،  كراهية  ر�ضائل 

لطرد بروفي�ضور منا�ضر لفل�ضطن حتفظت 

اجلامعة على ذكر ا�ضمه، وقدمت ن�ضخا من 

واأع�ضاء  التي ت�ضتهدف الطالب،  املن�ضورات 

هيئة التدري�س، عرب اتهامهم باأنهم “حلفاء 

لالإرهابين” ومرّوجن لي”كراهية اليهود”

جييامييعيية  “اإن  امليييحيييكيييمييية  قيييا�يييضيييي  وقيييييييال 

كانت  خميياوفييهييا  اأن  اأثييبييتييت  قييد  كاليفورنيا 

ا�ضماء  اعييالن  بعدم  قييرارهييا  وان  �ضحيحة، 

امل�ضاركن يف املوؤمتر امل�ضاند لفل�ضطن يفوق 

الك�ضف عن هوياتهم،  عامة يف  اأي م�ضلحة 

�ييضييخيي�ييضيييييات  كيييانيييوا  املييتييحييدثيين  اأن  خييا�ييضيية 

خا�ضة يف موؤمتر طالبي ل ترعاه اأو تنظمه 

اجلامعة”

الييتييي  الأوىل  امليييييرة  هيييي  هييييذه  اأن  ييييذكييير 

تييعييرتف فيييييهييا حمييكييميية اأمييريكييييية عييليييييا بيياأن 

امليييوؤييييديييين لييلييحييق الييفييليي�ييضييطييييينييي يييواجييهييون 

ميي�ييضييايييقييات بيي�ييضييبييب اأنيي�ييضييطييتييهييم امليي�ييضييانييدة 

للحقوق الفل�ضطينية

وكيييان املييركييز ال�ضهيوين قييد رفييع دعييوى 

قيي�ييضييائييييية عييلييى اجلييامييعيية ودخييييل يف �ييضييراع 

للمطالبة   ،2018 الييعييام  منذ  معها  قييانييوين 

بالك�ضف عيين هييويييات واأ�ييضييميياء اأكييير ميين 60 

مييتيي�ييضيياميينييا عيييقيييدوا ميييوؤمتيييرا لييفييرع منظمة 

فل�ضطن”  يف  الييعييداليية  اأجيييل  ميين  “طالب 
داخل احلرم، بحجة انه يريد التاأكد ان كان 

بينهم من ي�ضميهم باإرهابين

للجامعة  التابع  القانوين  املكتب  ودافييع 

عيين الييطييالب بعد ان تيياأكييد ان املييطييلييوب هو 

تنفيذ حمالت �ضد احل�ضور يف املوؤمتر

ولييية  يف  التقا�ضي  حميياكييم  حكمت  وقييد 

حمامي  لكن  اجلامعة  ل�ضالح  كاليفورنيا 

ويعترب  احلييكييم  ا�ضتاأنف  ال�ضهيوين  املييركييز 

املحامي  اأمييام  يبق  نهائيا ومل  املحكمة  حكم 

ملحكمة  ا�ييضييتييئيينيياف  تييقييدمي  ال  اليي�ييضييهيييييوين 

العدل العليا الفدرالية

االنباط-وكاالت

ك�ضف زعيم حزب ال�ضعب اجلمهوري اأكرب 

كليت�ضدار  كييمييال  تركيا  يف  املعار�ضة  اأحييييزاب 

الرتكي رجب طيب  النظام  رئي�س  اأن  اأوغلو 

13 طييائييرة خا�ضة لنف�ضه  ا�ييضييرتى  اأردوغيييييان 

بدًل من طائرات الإطفاء وذلك يف انتقاد لذع 

حرائق  مييع  املتهاون  النظام  تعامل  لأ�ضلوب 

الييغييابييات امليي�ييضييتييعييرة يف الييبييالد ميينييذ الأربيييعييياء 

املا�ضي

وانييدلييعييت احليييرائيييق يف 7 حمييافييظييات هي 

وموغل  وكوتاهيا  واأنطاليا  وقي�ضري  اأ�ضنة 

ودمييياراً  خ�ضائر  وخلفت  وعثمانية  ومر�ضن 

كبرياً

ونيييقيييليييت �ييضييحيييييفيية زميييييييان اليييرتكييييييية عيين 

كليت�ضدار اأوغلو قوله خالل اأول زيارة له اإىل 

اأردوغييان  اإن  احلرائق  بعد  اأنطاليا  حمافظة 

لنف�ضه فيما كان  13 طييائييرة خا�ضة  ا�ييضييرتى 

بييامييكييانييه �ييضييراء طييائييرة واحييييدة لنف�ضه و 12 

طائرة اإطييفيياء اأخيييرى لإخييميياد احلييرائييق التي 

تقع �ضنويا يف البالد

وبييييينييمييا تيي�ييضييارك ميييروحيييييييات مييين رو�ييضيييييا 

م�ضتعلة  نقطة   1140 اإطييفيياء  يف  واأوكيييرانيييييييا 

وينتظر م�ضاركة من اأذربيجان قال كليت�ضدار 

اأوغيييليييو لأردوغييييييان ليتك ا�ييضييرتيييت طييائييرات 

اإطفاء بدًل من طائراتك اخلا�ضة

اأردوغييييان يف  اأن  اأوغييلييو  واأو�ييضييح كليت�ضدار 

طائرة  �ضراء  مت  فييياإذا  عاماً   19 منذ  ال�ضلطة 

اإطييفيياء واحييييدة كييل عيييام �ضيكون ليييدى تركيا 

اليييييوم 19 طييائييرة لييهييذا الييغيير�ييس م�ضيفاً كل 

عييام تييتييخييذون اإجيييييراءات ميين ال�ضفر كما لو 

الأوىل  للمرة  هييذه احلرائق  ن�ضهد مثل  اأننا 

اأكييرب �ضعف للحكومة التي حتكم  وهييذا هييو 

تركيا فال يوجد تخطيط ول بعد نظر حيث 

وتوقع خ�ضائر يف  تندلع احلرائق كل �ضيف 

اأردوغييان  يتخذ  ل  فلماذا  واملمتلكات  الأرواح 

الحتياطات يف الوقت املنا�ضب

واأ�ضاف كان لدى احتاد الطريان الرتكي 

19 طييائييرة و19 طيييييارا لإخييميياد احلييرائييق عام 

2002 موزعة يف ا�ضطنبول واإزمري وت�ضاناكايل 

واإدرميت بينما حتلق ثالث منها با�ضتمرار يف 

اجلو للتدخل الفوري يف حالة ن�ضوب حريق 

فاأين ذهبت هذه الطائرات

ولقي �ضتة اأ�ضخا�س م�ضرعهم اإثر حرائق 

الغابات التي اندلعت يف اأنطاليا جنوب غرب 

تركيا

االنباط-وكاالت

ك�ضفت و�ضائل الإعالم العربية، ال�ضادرة 

اميي�ييس الأحيييييد، اليينييقيياب عييين عيييزم احلييكييوميية 

حت�ضن  تعزيز  يف  البدء  على  الإ�ضرائيلية 

كافة املن�ضاآت الإ�ضرائيلية على طول احلدود 

مع لبنان

 واأكييييييييييدت هيييييييئييية الييييبييييث الإ�يييضيييرائيييييييلييييييية 

ا  اأي�ضً الر�ضمية كان يف تقريٍر لها، مّت ن�ضره 

ال�ضلطات  اأن  اللييييكييييرتويّن،  مييوقييعييهييا  عييلييى 

الإ�يييضيييرائيييييييلييييييية �يييضيييتيييبيييداأ الأ�ييييضييييبييييوع اليييقيييادم 

الواقعة  الييعيياميية  واملييبيياين  امليينييازل  بتح�ضن 

على م�ضافة كيلومرت واحد من احلدود مع 

طول  على  عائق  اإقيياميية  اإىل  اإ�ييضييافيية  لبنان، 

 i24 املناطق احلدودية ، وفق ما نقله موقع

الإ�ضرائيلي

�ضابقة  الإ�ضرائيلية  اخلييطييوة  اأّن  وذكيييرت 

التي  امليزانية  اإقييرار  اأْن مت  تاأتي بعد  الذكر، 

ر�ضدتها احلكومة الإ�ضرائيلية لوزارة الأمن، 

الأوىل  ال�ضنة  يف  التح�ضن  تكلفة  و�ضتبلغ 

دولر(،  مليون   31 )نحو  �ضيكل  مليون   100

و�ضيتم زيادتها يف كل عام، بينما من املتوقع 

اأن تكون التكلفة يف ال�ضنة الثانية 250 مليون 

�ضيكل، ويف الثالثة 500 مليون �ضيكل

تقريها  يف  اعتمدت  التي  القناة،  واأفييادت 

عييلييى مييي�يييضيييادر اأمييينيييّييييٍة وعيي�ييضييكييرّيييٍة وا�ييضييعيية 

اأفيييييادت بييييياأّن عملية  اأبيييييييب،  الطيييييالع يف تيييل 

تقع  التي  امل�ضتوطنات  يف  �ضتبداأ  التح�ضن، 

على بعد كيلومرت واحييد من احلييدود، على 

اأْن تبداأ يف كفار يوفال الواقعة على احلدود 

اللبنانية

ونبهت، اإىل اأّنه �ضيتم البدء بالعمل على 

الييعييائييق احلييييييدودّي، والييييذي �ييضيييييّتييم تييزويييده 

بييو�ييضييائييل تييكيينييولييوجيييييٍة وكييياميييريات واأجييهييزة 

اإنييذار  واأجييهييزة  احل�ضا�ضية  عالية  ا�ضت�ضعار 

مييتييقييدميية ، ميييييوؤّكيييييدة وجييييييود خيي�ييضييييية وقييلييق 

اإ�ضرائيلين من تنفيذ عمليات ت�ضلل بهدف 

الحتالل  جي�س  جنود  �ضد  عمليات  تنفيذ 

وامل�ضتوطنن

اأعيييلييين جييييي�ييس الحييييتييييالل يف  اأْن  و�ييضييبييق 

ت�ضلل  عمليات  عييدة  عن  الأخيييرية،  الأ�ضابيع 

وكييانييت غالبيتها  الييلييبيينييانييييية،  احلييييدود  عييرب 

لأجانب يبحثون عن فر�س عمل

 )YNET( يف ال�ضياق عينه، نقل موقع

عن  اأحييرونييوت(  )يديعوت  ل�ضحيفة  التابع 

ف  َي�ضِ َمْن  الإ�ضرائيلّي  اجلي�س  هناك يف  اأّن 

ال�ضرق  الأقيييوى يف  بيياأّنييه اجلي�س  اهلل  حييزب 

مو�ضًحا  الإ�ضرائيلّي،  اجلي�س  بعد  الأو�ضط 

على  معركة  اإدارة  على  قيييادر  اهلل  حييزب  اأّن 

ميي�ييضييتييوى ليييييواء، ميييع ا�ييضييتييخييدام الييطييائييرات 

املييي�يييضيييرّية اليييهيييجيييومييييييية، وجيييميييع املييعييلييومييات 

والكهوف  الأنييفيياق  مع  الدمج  عرب  الناجعة 

الييهييجييومييييية، وتييفييعيييييل نييييريان مييدفييعييييية اإىل 

جتميع  وكييذلييك  الييدبييابييات  ا�ضتخدام  جانب 

مقاتل   4000 بحجم  ب�ضرعة  مييدربيية  قيييوات 

خييييالل فييييرتة زميينييييية قيي�ييضييرية يف ميينييطييقيية 

التجمع، كما نقل املوقع عن خرباء كبار يف 

املنظومة الأمنّية بكيان الحتالل

االنباط-وكاالت

نفى املتحدث با�ضم اخلارجية الإيرانية �ضعيد خطيب 

�ضمال  اإ�ضرائيلية  ناقلة  با�ضتهداف  اإييييران  �ضلوع  زادة 

التهامات  اأن  مييوؤكييداً  املا�ضي  اخلمي�س  يييوم  عمان  بحر 

الإ�ييضييرائيييييلييييية والأميييرييييكييييييية بييهييذا اخليي�ييضييو�ييس مييزيييفيية 

وباطلة وهي جمرد اأكاذيب تزعزع ا�ضتقرار املنطقة

اإن على  اليوم:  زادة يف موؤمتر �ضحفي  وقال خطيب 

الكيان ال�ضهيوين ال�ضتعماري اأن يكف عن توجيه مثل 

هذه التهامات الزائفة م�ضدداً على اأن اإيران لن تتوانى 

اأي  مواجهة  يف  الوطنية  م�ضاحلها  عن  الدفاع  يف  اأبييداً 

اعتداء

اجلمهورين  الأع�ضاء  طلب  اأن  زادة  خطيب  واعترب 

بايدن  جييو  الرئي�س  ميين  الأمييريييكييي  ال�ضيوخ  جمل�س  يف 

منع دخول الرئي�س الإيراين اإبراهيم رئي�ضي اإىل الأمم 

اإطييار  يف  وييياأتييي  و�ييضيياذجيياً  �ضبيانياً  اأميييرا  املييتييحييدة ميثل 

األعيب اللوبيات املعادية لإيران

الوفود  ع�ضرات  اأن  زادة  خطيب  اأعلن  اآخر  �ضياق  ويف 

الإيراين  الرئي�س  �ضت�ضارك يف مرا�ضم تن�ضيب  الع�ضرات الدولية  بح�ضور  املقبل  اخلمي�س  يوم  رئي�ضي  الأجنبيةاإبراهيم  ال�ضخ�ضيات  من 

 قاٍض أميركي يحكم بإخفاء معلومات المتضامنين مع 
فلسطين عن منظمة إسرائيلية

 كليتشدار أوغلو: أردوغان اشترى 13 طائرة خاصة لنفسه بدال من طائرات اإلطفاء

 تحسًبا من ُمواجهٍة جديدٍة مع حزب اهلل: االحتالل اإلسرائيلّي 
يبدأ بإقامة عائق وتحصينات قرب الحدود مع لبنان

 خطيب زادة: االتهامات األمريكية واإلسرائيلية إليران مزيفة وباطلة

 عون في عيد الجيش: الجيش هو الخالص 
للبنان في هذه الظروف الصعبة

 انتهاء حظر طرد المستأجرين المتعثرين 
بأمريكا وماليين يواجهون خطر اإلخالء اإلجباري

 صحيفة صينية: ثالث أقوى جيش
 في العالم يستعد لصراع عسكري

 صيام: مساحات واسعة من األراضي مهددة 
باالستيالء عليها لصالح التوسع االستيطاني

 هنية رئيسًا للمكتب السياسي
 لحماس لدورة جديدة

االنباط- وكاالت

اأكييييد قييائييد اجلييييي�ييس الييلييبيينيياين جييوزيييف 

الأميييييل  هييييو  اأن اجلييييييي�يييس  الأحييييييييد،  عييييييون، 

واخلييييال�ييييس لييلييبيينييان يف هيييييذه اليييظيييروف 

ال�ضعبة

ويف كلمة له ملنا�ضبة العيد الي76 للجي�س 

اللبناين، توجه قائد اجلي�س للع�ضكرين 

بييياليييقيييول: عييهييدتييكييم اأبيييطيييال ل تيينييال من 

معنوياتكم  من  ول  التحديات  عزميتكم 

الظروف  هييذه  �ضعبنا يف  اأمييل  اأنييتييم  املحن 

ال�ضعبة واأنتم خال�س هذا الوطن

عون،  مي�ضال  اللبناين،  الرئي�س  وكييان 

مبنا�ضبة  �ضابق،  بييوقييت  بييالده  جي�س  هيينيياأ 

عيده، داعيا املواطنن اإىل اللتفاف حول 

اجلي�س واحلفاظ على وحدتهم الوطنية

القت�ضادية  الظروف  برغم  واأ�ييضيياف: 

واملالية القا�ضية ي�ضعر اجلميع اأن اجلي�س 

ميييا زال اليي�ييضييمييانيية الأكيييييييدة لييال�ييضييتييقييرار 

والوحدة الوطنية

االنباط-وكاالت

اأجييل  ال�ضبت  ليييييل  منت�ضف  يف  انييتييهييى   

مبنع  الأمريكية  احلكومة  فر�ضته  حظر 

اإخيييييالء املييينيييازل مييين املييتييعييرييين يف اإطييييار 

اإجراءات تخفيف اآثار جائحة كورونا وهو 

امل�ضتاأجرين  مييالييين  ي�ضع  اليييذي  الأمييير 

الأمييريييكييييين اأميييام احييتييمييالت الييطييرد من 

م�ضاكنهم

تيياأييييييد ت�ضريع  الييكييوجنيير�ييس يف  واأخييفييق 

مبييييد احليييظييير الييييييذي دافييييييع عيييين مييالييين 

املييي�يييضيييتييياأجيييريييين وذلييييييك رغيييييم مييي�يييضييياع ميين 

�ضاللة  انت�ضار  و�ضط  بايدن  جو  الرئي�س 

دلتا املتحورة من فريو�س كورونا

االنباط-وكاالت

بينغ،  جن  �ضي  ال�ضيني،  الرئي�س  دعييا 

تطوير  على  كييبييرية  ب�ضورة  الرتكيز  اإىل 

بكن  اأن  اإىل  ميي�ييضييريا  اليي�ييضييييينييي،  اجلييييي�ييس 

ع�ضكري  ليي�ييضييراع  جي�ضها  لإعيييييداد  حتييتيياج 

تواجه  التي  املتنامية  التهديدات  ظييل  يف 

البالد

ت�ضاينا  �يييضييياوث  �ييضييحيييييفيية  ذلييييك  ذكييييرت 

عن  تقرير  يف  ال�ضينية،  بو�ضت  مورنينغ 

اليي�ييضييييينييي، م�ضرية  الييرئييييي�ييس  تيي�ييضييريييحييات 

التي  ال�ضيني،  الرئي�س  حتذيرات  اأن  اإىل 

حتدث عنها اجلمعة، تاأتي يف وقت تواجه 

تهديدا متناميا على حدودها  البالد  فيه 

مع اأفغان�ضتان

واأكد �ضي جن بينغ، على اأهمية اإعداد 

جي�س قوي ب�ضرعة كبرية ملواجهة املخاطر 

التي تهدد ال�ضن

وقال جن بينغ: يجب موا�ضلة العمل 

عييلييى تييقييوييية الييتييخييطيييييط الييكييلييي اخلييا�ييس 

بيياحلييرب واإجيييييراء ال�ييضييتييعييدادات الييالزميية 

ل�ضراع ع�ضكري

ما هو ترتيب اجلي�س ال�ضيني عامليا؟

يييحييتييل اجلييييي�ييس اليي�ييضييييينييي املييرتييبيية رقييم 

وياأتي  العامل،  140 جي�ضا يف  اأقييوى  3 بن 

بعد اجلي�ضن الأمريكي والرو�ضي، اللذين 

على  والييثييانييييية  الأوىل  املرتبتن  يحتالن 

الييييتييييوايل، بييحيي�ييضييب ميييا ذكيييييره تييقييرييير عن 

بور  فاير  غلوبال  ملوقع  ال�ضيني،  اجلي�س 

الأمريكي

االنباط-وكاالت

قيييال نييائييب حمييافييظ الييقييد�ييس عييبييد اهلل 

الأرا�ييضييي  من  وا�ضعة  م�ضاحات  اإن  �ضيام، 

تو�ضيع  ل�ضالح  عليها  ال�ييضييتيييييالء  �ضيتم 

بييحييجيية تطوير  امليي�ييضيياريييع ال�ييضييتيييييطييانييييية؛ 

اليييبييينييياء الييفييليي�ييضييطييييينييي �ييضييميين ا�ييضييتييهييداف 

اإعالن  اإثر  اأهلها  املقد�ضة وتهجري  املدينة 

تطويرية  م�ضاريع  عن  الحتالل  �ضلطات 

يف القد�س املحتلة

واأ�ضاف �ضيام يف حديث لإذاعة )�ضوت 

فييليي�ييضييطيين( امييي�يييس الأحيييييييد، ان امليي�ييضيياريييع 

�ضتوؤدي  املحتلة  املييدييينيية  يف  ال�ضتيطانية 

اإىل تغيري وجه املدينة وحجب الروؤية عن 

اأن  املقد�ضات ال�ضالمية وامل�ضيحية، مبينا 

�ضد  اجراءاتها  ت�ضعد  الحتالل  �ضلطات 

وعمليات  ال�ضرائب  املقد�ضين من خالل 

الييييهييييدم والعييييتييييقييييال ليييدفيييعيييهيييم لييلييهييجييرة 

اغلبية  وت�ضود  املدينة  يف  اقلية  لي�ضبحوا 

للم�ضتوطنن

العامل  دول  اأن عدم حترك  على  و�ضدد 

للجم خمططات الحتالل ومعاقبته على 

قراراته  يف  التمادي  على  �ضجعه  جرائمه 

وزيادة انتهاكاته يف املدينة املحتلة

االنباط-وكاالت

نييقييلييت وكيييالييية )رويييييييرتز( لييالأنييبيياء عن 

عن  تييكيي�ييضييف  مل  فل�ضطينيْن  ميي�ييضييوؤوليين 

املقاومة  باأن حركة  هويتهما ام�س الأحد، 

الإ�يييضيييالمييييييية )حيييميييا�يييس( اأعيييييييادت انييتييخيياب 

ال�ضيا�ضي  ملكتبها  رئي�ضاً  هنية،  اإ�ضماعيل 

لدورة جديدة، وفق ما نقل موقع )رو�ضيا 

اليوم(

اأن هنية يتوىل رئا�ضة املكتب  اإىل  ي�ضار 

ال�ضيا�ضي حلما�س منذ عام 2017

اأ�ضهر  عييدة  قبل  اأعلنت  حما�س  وكييانييت 

يف  للحركة  رئي�ضاً  م�ضعل،  خالد  انتخاب 

اخلارج، ومو�ضى اأبو مرزوق نائباً له، فيما 

للحركة  رئي�ضاً  ال�ضنوار  انتخاب يحيى  مت 

يف قطاع غزة
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان 

ك���رم ن����ادي ال���وح���دات، وزي����ر ال��ن��ق��ل ورئي�س 

�سابقة  دورات  ث��اث  املوؤقتة يف  الإداري���ة  الهيئة 

م.وجيه عزايزة، يف حفل اأقامته الهيئة الإدارية 

عدد  وح�سور  البياري،  د.فهد  برئا�سة  احلالية 

م��ن ال��ن��واب، وروؤ���س��اء ال��ن��ادي ال�سابقني، وع��دد 

من ال�سخ�سيات الر�سمية والريا�سية ، تقديرا 

خال  ال��ع��زاي��زة  بذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  للجهود 

ت��راأ���س��ه للهيئة الإداري������ة امل��وؤق��ت��ة ، وجن��اح��ه يف 

املوؤ�س�سة  واإجن�����ازات  وب��ري��ق  اإرث  على  احل��ف��اظ 

وحتدث  واجتماعيا.  وثقافيا  ريا�سيا  الوطنية 

رئي�س الهيئة الإداري��ة احلالية لنادي الوحدات 

د.فهد البياري يف بداية احلفل قائا:” اأرحب 

النقل،  وزي��ر  معايل  لتكرمي  جميعا،  باحل�سور 

رئي�س الهيئة الإدارية املوؤقتة يف 3 دورات �سابقة، 

وزم���ائ���ه اأع�����س��اء ال��ه��ي��ئ��ات الإداري�������ة ال��ث��اث 

ال�سابقة، لنقول لهم جميعا �سكرا بحجم ال�سماء، 

على اجلهود التي بذلتموها، والعطاء باإخا�س 

ووف��اء يف قيادة مركب ال��وح��دات، رغ��م الأم��واج 

امل��ت��اط��م��ة و���س��ع��وب��ة ال���ظ���روف، اإىل الإجن����از 

الوطنية  للموؤ�س�سة  وال��اف��ت  املميز  واحل�سور 

ن��ادي ال��وح��دات، ويبقى ما �سنعتوه اأث��را يحفر 

بالذهب يف التاريخ الوحداتي على مر ال�سنوات، 

ون��ف��ت��خ��ر مب��ا فعلتموه وال�����ذي ت��ف��وق ع��ل��ى ما 

الجن��از  حلجم  تبعا  املنتخبة  الإدارات  قدمته 

و�سعوبة املرحلة ومنغ�ساتها، ل�سيما املالية التي 

ت�ساعفت يف ظل جائحة كورونا”. من جانبه، 

املوؤقتة  الإداري����ة  الهيئة  رئي�س  النقل  وزي���ر  رد 

ال�سابقة م. وجيه عزايزة قائا:” اأعرتف بحبي 

لنادي الوحدات ور�سالته الوطنية منذ ت�سلمي 

�سنوات  يف  الفل�سطينية  ال�����س��وؤون  م��دي��ر  مهمة 

�سابقة، وارتباطه باإ�سم خميم الوحدات العنوان 

الرئي�س حلق العودة املقد�س، وكنت متفاعا مع 

ن�ساطاته واجنازاته ريا�سيا وثقافيا واجتماعيا، 

ل���اأردن، وبقي  انتماء وولء  ال��ذي عا  ال�سرح 

على ارتباط وثيق بق�سيته الفل�سطينية، موؤكدا 

الفل�سطيني،  الأردين  ال����روح����اين  الرت����ب����اط 

الفل�سطيني  الأردين  ل��ل��ت��واأم  ح��ب��ه  وم��رتج��م��ا 

بها عندما  تفاخرت  والتي  ال��رج��ال،  يف مواقف 

ت�سرفت بلقاء �سيد الباد جالة امللك عبداهلل 

الثاين ابن احل�سني املعظم .

01

الوحدات يكرم رئيس الهيئة االدارية السابق 

افتتاح دورة تأهيل القيادات الشبابية 

انطالق دورة تدريب اللياقة البدنية 

زفيريف يخطف ذهبية طوكيو للتنس 

االنباط - عمان 

 رع������ى وزي��������ر ال���������س����ب����اب حم��م��د 

ال���ن���اب���ل�������س���ي الأح���������د ع�����ر و����س���ائ���ل 

ت���اأه���ي���ل  دورة  امل�����رئ�����ي  الت���������س����ال 

ال���ق���ي���ادات ال�����س��ب��اب��ي��ة حت���ت ع��ن��وان 

وا�ست�سراف  ال�سطناعي  “الذكاء 
ل��وزارة  ينظمها   وال��ت��ي  امل�ستقبل”، 

ال�������س���ب���اب ب����ال����ت����ع����اون م����ع جم��ل�����س 

ال���ت���ع���اون ل�����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، 

مب�����س��ارك��ة ال��ع��ام��ل��ني م���ع ال�����س��ب��اب 

يف ك���ل م���ن ق��ط��ر، ُع���م���ان، ال��ك��وي��ت، 

ال�����س��ع��ودي��ة، الإم���������ارات، ال��ب��ح��ري��ن 

ال��ذي  ال��رن��ام��ج  وي��ه��دف   . والأردن 

تنمية  اإىل  اأي������ام  خل��م�����س��ة  ي�����س��ت��م��ر 

م�����ه�����ارات وق���������درات ال���ع���ام���ل���ني م��ع 

ال�����س��ب��اب ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن ام��ت��اك 

التي  واملفاهيم  وال��و���س��ائ��ل  الأدوات 

حت��ق��ق ال��ت��وا���س��ل واحل����وار ال��ف��ع��ال، 

وتنمية املهارات القيادية والإبداعية 

ال���ازم���ة ل��ت�����س��م��ي��م ب���رام���ج ف��اع��ل��ة 

ل��ل�����س��ب��اب. واك����د ال��ن��اب��ل�����س��ي اأه��م��ي��ة 

ال���رام���ج ال��ع��رب��ي��ة امل�����س��رتك��ة ال��ت��ي 

�ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  ب��ا���س��ت��م��رار  تنفذ 

اأوا���س��ر الأخ���وة والأل��ف��ة بني  تعزيز 

امل�����س��ارك��ني والإط������اع ع��ل��ى جت���ارب 

العمل ال�سبابي واملوؤ�س�سي يف خمتلف 

من  لا�ستفاده  ال�سبابية  املوؤ�س�سات 

الناجحة  جت��ارب��ه��ا  ون��ق��ل  خ��رات��ه��ا 

للنهو�س والرتقاء مبهارات ال�سباب 

العربي جت�سيداً ملبداأ الت�ساركية من 

مع  العاملني  ومتكني  تاأهيل  خ��ال 

ال�����س��ب��اب، وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م وب��ن��اء 

على  انفتاحهم  خال  من  قدراتهم 

م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ال�����س��ب��اب��ي ك��ك��ل يف 

خمتلف بلدان العامل لنقلها لل�سباب 

تعزيز  اأهمية  اإىل  م�سراً  وال�سابات، 

كو�سيلة  املجتمعية  امل��ب��ادرات  منهج 

للتطوير املجتمعات وتعزيز قدراتها 

املعرفة  و�سائل  ت�سخر  ط��ري��ق  ع��ن 

ا�ست�سراف  يف  والتكنولوجيا  املتاحة 

امل�ستقبل  .

االنباط - عمان 

ت��دري��ب  دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��ل��ق��ت 

ال���ل���ي���اق���ة ال���ب���دن���ي���ة امل���ح���ل���ي���ة، و���س��ط 

ت��ط��ب��ي��ق ب���روت���وك���ول ���س��ح��ي م�����س��دد 

وتقام  العامة.  ال�سامة  حفاظا على 

حما�سرات الدورة النظرية والعملية 

يف �ستاد وقاعة مدينة الأمر حممد 

الدويل  املحا�سر  باإ�سراف  بالزرقاء، 

ك����رمي م���ال���و����س، وي�������س���اع���ده م��ظ��ف��ر 

اآب   4 الأرب��ع��اء  حتى  وت�ستمر  معمر، 

م�ساركا:   17 ال���دورة  وت�سم  املقبل. 

���س��ل��ي��م��ان ال�����س��ل��م��ان، ع��ل��ي احل��ي��اري، 

�سهيل يا�سني، عبداهلل اأبو بكر، جهاد 

حم�سن  النجا،  اأبو  اإبراهيم  �سامة، 

ال��ق��رع��ان،  ع��ب��ود  م��ط��ر،  زي���اد  �سعيد، 

ال�سنجاوي،  حممد  علي،  اأب��و  علي 

حم��م��د ج���ري���ن، اأن�������س ال�����س��ط��رات، 

�سيف  عيد،  اأحمد  اخلطيب،  اأ�سامة 

البطران.  اأجم��د  الك�سواين،  ال��دي��ن 

تطورا  التدريبية،  ال���دورات  وت�سهد 

يف امل��ن��اه��ج ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

القدم  العملية، وفق روؤية احتاد كرة 

وال����ت����ي ت���ه���دف ل�����س��ق��ل والرت����ق����اء 

ب���امل���درب ال��وط��ن��ي، وت��ع��زي��ز ق��درات��ه 

الأردين،  الحت��اد  وح�سل  وخ��رات��ه. 

ع����ل����ى �����س����ه����ادة الع�����ت�����م�����اد ب���اأع���ل���ى 

على  “الآ�سيوي”،  م��ن  م�ستوياتها 

���س��وء امل��ن��اه��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة احل��دي��ث��ة 

والتي يقدمها الحتاد للم�ساركني.

طوكيو - وكاالت 

اأح����رز الأمل����اين األ��ك�����س��ن��در زف��ري��ف 

ذه���ب���ي���ة م���ن���اف�������س���ات ف������ردي ال���رج���ال 

بعد   2020 ط��وك��ي��و  ب��اأومل��ب��ي��اد  للتن�س 

ان��ت�����س��اره يف ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى ال��رو���س��ي 

و1-6   3-6 بنتيجة  خا�سانوف  ك��اري��ن 

كارينيو  بابلو  الإ�سباين  وك��ان  ال��ي��وم. 

ب��و���س��ت��ا ن����ال ال���رون���زي���ة ب��ع��د ت��غ��ل��ب��ه 

ع��ل��ى ال�����س��رب��ي ن���وف���اك دي��وك��وف��ي��ت�����س 

ال�����س��ب��ت.  و3-6  و7-6   4-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

وظ���ه���ر الأمل�������اين زف���ري���ف مب�����س��ت��وى 

مم��ي��ز خ����ال م�������س���واره يف م��ن��اف�����س��ات 

الأوملبياد، ومتكن من هزمية كًا من: 

ه�����س��ون ل���و، دان���ي���ال ج����الن، ن��ي��ك��ول��وز 

ب��ا���س��ي��ا���س��ف��ي��ل��ي، ج���رمي���ي ����س���اردي 

يجهز  اأن  قبل  ديوكوفيت�س  ون��وف��اك 

على حلم خا�سانوف.

االنباط - عمان 

ح��ر���س �سمو الأم����ر م��رع��د ب��ن رع��د ب��ن زيد 

الها�سمي رئي�س  امللكي  ال��دي��وان  الأم��ن��اء يف  كبر 

الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق  العلى  املجل�س 

الردين  الوفد  مودعي  مقدمة  يف  يكون  اأن  على 

)باراملبيك  الباراملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف  امل�����س��ارك 

طوكيو 2020(، والتي �ستقام خال الفرتة 24 اأب 

اجلاري حتى 5 اأيلول القادم. وخال حفل الوداع 

ال��ذي �سهدته �سالة جممع الأم���ر رع��د بن زيد 

لريا�سة املعوقني خاطب �سمو الأم��ر مرعد بن 

واأ�سرة  الأردن��ي��ة  امل�ساركة  ون�سميات  ن�سامى  رع��د 

اللجنة الباراملبية معربا عن تقديره للجهود التي 

بذلت واأثمرت عن تاأهل 10 لعبني يف 3 األعاب وهي 

األعاب القوى، رفع الأثقال وكرة الطاولة، موؤكدا 

ثقته بقدرة اأبطالنا وبطاتنا للعودة من طوكيو 

مبيداليات جديدة تعزز تواجد الأردن يف املحافل 

بالإلتزام  الأردين  ال��وف��د  اأ���س��رة  مطالبا  الدولية 

ملواجهة  وتعليماتها  ال��ق��ادم��ة  امل�����س��ارك��ة  ب��ق��واع��د 

ا.د  ف��رو���س ك��ورون��ا امل�ستجد. م��ن جهته حت��دث 

ح�سني اأبو الرز رئي�س اللجنة الباراملبية الأردنية 

�ساكرا �سمو الأم��ر مرعد بن رعد على ح�سوره 

حفل الوداع م�ستذكرا ما قدمه �سمو الأمر رعد 

40 عاما،  اإم��ت��داد  املعوقني على  زي��د لريا�سة  ب��ن 

وموؤكدا حر�س اللجنة على توفر �سبل الإع��داد 

لتمكينهم من حتقيق  لأبطالنا وبطاتنا  املثايل 

وقالت  طوكيو.  باراملبيك  يف  ممكنة  نتائج  اأف�سل 

البطلة الباراملبية مها الرغوثي اأمني عام اللجنة 

الباراملبية  اللجنة  بثقة  ف��خ��ورة  اأن��ه��ا  الباراملبية 

باراملبيك  يف  امل�����س��ارك  للوفد  رئي�سة  واأخ��ت��ي��اره��ا 

طوكيو م�سرة اإىل اأن حر�س �سمو المر مرعد 

بن رعد على ان يكون يف مقدمة املودعني ي�سهم 

يف رف���ع م��ع��ن��وي��ات ال��اع��ب��ني وال��اع��ب��ات واأف����راد 

والاعبات  الاعبني  عن  ونيابة  امل�سارك.  الوفد 

�ساكرا  اجلنيدي  معتز  الباراملبي  البطل  حت��دث 

حر�س �سمو الأم��ر مرعد بن رع��د على ح�سور 

ال��وداع وموؤكدا على حر�س كافة الاعبني  حفل 

وال��اع��ب��ات ل��ب��ذل اأق�����س��ى ج��ه��د مم��ك��ن م��ن اأج��ل 

اأف�سل نتائج ممكنة يف باراملبيك طوكيو.  حتقيق 

وداع  حفل  ا�ستثمرت  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  اللجنة  وك��ان��ت 

الوفد املغادر اإىل طوكيو لتكرمي كوكبة من داعمي 

ال�����س��ادة  امل��ك��رم��ني  ق��ائ��م��ة  �سمت  ح��ي��ث  اأن�سطتها 

د. خم��ل��د امل��ن��ا���س��ر ن��ائ��ب اأم����ني ع��م��ان ال��ك��رى 

غيث  املحامي  الباراملبية،  للجنة  امل����وؤازر  الع�سو 

زيدان امل�ست�سار القانوين للجنة، د. وائل العزازي 

اإ���س��ت�����س��اري ج��راح��ة ال��ع��ظ��ام وامل��ف��ا���س��ل، والزميل 

حممد ق��دري ح�سن امل�ست�سار الإع��ام��ي املتطوع 

للجنة الباراملبية. وي�سار اإىل اأن الوفد امل�سارك يف 

باراملبيك طوكيو �سيغادر يوم الثاثاء القادم اإىل 

اإ�سطنبول لإقامة مع�سكر تدريبي ميتد لإ�سبوعني 

قبل ال�سفر من اإ�سطنبول اإىل طوكيو. و�سيكون اأ.د 

الأردنية  الباراملبية  اللجنة  رئي�س  ال��رز  اأو  ح�سني 

اللجنة  م��ن  ب��دع��وة  طوكيو  باراملبيك  يف  حا�سرا 

الباراملية الدولية فيما �ستكون البطلة الباراملبية 

للبعثة  رئي�سة  اللجنة  ع��ام  اأم��ني  الرغوثي  مها 

التي ت�سم  باراملبيك طوكيو  امل�ساركة يف  الأردنية 

�سحادة  داوود  فنيا،  مديرا  نويران  جا�سر  ال�سادة، 

اإداري������ا، اأح��م��د ح��ي��ا���س��ات م��ع��اجل��ا، ر���س��ا اخل��ي��اط 

اأحمد  اإداري���ة، عي�سى هال مدربا لرفع الأثقال، 

اأب���و ال���رب م�����س��اع��دا مل���درب رف���ع الأث���ق���ال )خ��ال 

لكرة  م��درب��ا  ال�سلتوين  ه����ارون  ت��رك��ي��ا(،  مع�سكر 

الطاولة، حممد احلرا�سي�س مدربا لألعاب القوى. 

طوكيو  باراملبيك  يف  الأردن��ي��ة  امل�ساركة  و�ستكون 

على النحو التايل:- العاب القوى: اأحمد هندي، 

كرة الطاولة: ختام اأبو عو�س وفاتن عليمات، رفع 

الأث��ق��ال: عمر ق���رادة )49 ك��غ��م(، حممد طرب�س 

معتز  كغم(،   88( الكرمي خطاب  عبد  كغم(،   65(

كغم(،   107( ال�سبلي  جميل  كغم(،   97( اجلنيدي 

اإ�سافة اإىل ثروة احلجاج )86 كغم( واأ�سماء عي�سى 

)79 كغم( .  

وك��������������������االت   -  م���������������دري���������������د 

ن���ال اأح����د ال��اع��ب��ني امل��ن�����س��م��ني ح��دي��ًث��ا اإىل 

ب��ر���س��ل��ون��ة، اإع��ج��اب ال��ه��ول��ن��دي رون��ال��د ك��وم��ان، 

م���درب ال��ب��ار���س��ا، ع��ق��ب ال��ظ��ه��ور ب�سكل ج��ي��د يف 

“موندو  ل�سحيفة  ووف���ًق���ا  ال���ودي���ة.  امل��ب��اري��ات 

دم��ر  ي��و���س��ف  ف����اإن  الإ���س��ب��ان��ي��ة،  ديبورتيفو” 

�سد نا�ستيك  الوديات  خال  مميز  ب�سكل  ظهر 

وج���رون���ا و���س��ت��وجت��ارت، ك��م��ا اأن���ه اأح����رز هدفه 

الأول مع البار�سا اأمام الفريق الأملاين. واأ�سارت 

بر�سلونة  اإىل  ان�سم  ع��اًم��ا(   18( دم��ر  اأن  اإىل 

ل��ل��ع��ب يف ال��ف��ري��ق ال���ث���اين، ل��ك��ن��ه اأق��ن��ع ك��وم��ان، 

و�سيكون له دور مهم مع الفريق الأول يف املو�سم 

اأن دم��ر ب��داأ ك��ل املباريات  اجل��دي��د. واأو���س��ح��ت 

الودية يف مركز اجلناح الأمين، واأثبت اأن لديه 

بالإ�سافة  للفريق،  ال��ت��وازن  منح  على  ال��ق��درة 

اإىل ام��ت��اك��ه روؤي����ة ج��ي��دة يف امل��ل��ع��ب. وان�����س��م 

على  ال�سيف  ه��ذا  بر�سلونة  اإىل  دم��ر  يو�سف 

�سبيل الإعارة قادًما من رابيد فيينا النم�ساوي، 

500 األ���ف ي���ورو م��ع خ��ي��ار ���س��راء “غر  م��ق��اب��ل 

وع��ل��ق��ت  ي�����ورو.  م���اي���ني   10 م��ق��اب��ل  اإلزامي” 

“اإذا وا���س��ل دم��ر تقدمي  دي��ب��ورت��ي��ف��و:  م��ون��دو 

يح�سل  اأن  ال��غ��ري��ب  م��ن  ي��ك��ون  فلن  الأداء  ه��ذا 

كومان  لأن  نهائي  بعقد  توقيعه  على  بر�سلونة 

مب�ستواه«. م�سرور 

االنباط - عمان 

 ت�سدر الفر�سان ن�سوح كيايل و�ستفتني يعقوب 

وليان املومني  لقب فئة الكبار كما حافظ  همام 

عليان  وب�سر �سيخ الأر�س على لقب فئة النا�سئني 

،يف مناف�سات فعاليات  اجلولة الرابعة من بطولة 

ال�سيف لنادي اجلواد العربي لفرو�سية القفز عن 

امليدان  على  اختتمت  2021،ال��ت��ي  لعام  احل��واج��ز 

ن��ادي اجل��واد العربي ، مب�ساركة ما  اخلارجي يف 

يزيد عن 113 م�ساركة للفر�سان من نادي اجلواد 

ال��ع��رب��ي،وم��راك��ز �سهيل اخل��ي��ل و ف��ور���س��ت هيل 

وال�سيفي والكيايل . وتناوب على تتويج الفر�سان 

احمد القري�سه مدير عام �سركة القوة للفرو�سية 

اهلل  عبد  امللك  �سندوق  مدير  احل�سن  ،و�سائب 

الدليمي  ع��ل��ي  ال����دويل  احل��ك��م  للتنمية  ال��ث��اين 

احل�سور  وك��ب��ار  ال��ن��ادي  ادارة  جمل�س  واع�����س��اء 

ومدير عام نادي اجل��واد العربي خ�سر الق�سر، 

وي�سعى ن���ادي اجل����واد ال��ع��رب��ي م��ن خ��ال اقامة 

الردن  فر�سان  كافة  م�ستوى  رف��ع  اىل  البطولة 

املحليني واملقيمني وتوفر فر�سة تناف�سية لهم 

ونادر  اإدارتها احلكام معن احلديد  وي�سرف على 

احلموري و�سهيب ابو حماد ود.ابراهيم الهرا�س 

. وجاءت نتائج البطولة كما يلي :

 فئة ارت���ف���اع 140�������س������م،الول: ن�����س��وح ك��ي��ايل 

،الثاين: عمر ح�سون  72:05ث  بزمن  )فري�سكو( 

،الثالث  )نيكوتني( بزمن68:53ث واربعة اخطاء 

: ن�����س��وح ك���ي���ايل )ب���ان���ا م�����را( ب�����زم�����ن70:24ث 

130-135����س���م،الول:  ارتفاع  فئة  اخطاء.  واربعة 

68:39ث  بزمن  ت�ساكو(  )اك�سرتا  يعقوب  �ستفني 

،ال���ث���اين:ف���اح ح�����س��ون)اي��ل��ي��ن��ا( ب����زم����ن69:39ث 

���س��وت(ب��زم��ن  )ه����ت  امل���وم���ن���ي  ،الثالث:حممد  

71:01ث ،الرابع: علي ابو حمور )كارلو�س( بزمن 

72:76ث ،اخلام�س:يو�سف البكري )اأمي�سورا زد( 

120-125�سم ،الول:  ارتفاع  فئة  ب��زم��ن91:41ث. 

،الثاين:  62:91ث  بزمن  )اي��ف��را(  املومني  ليان 

 ، ب������زم������ن65:30ث  روز(  ح�������س���ون)ن���ت���ايل  ف�����اح 

ت�ساكو(بزمن  يعقوب)اك�سرتا  ،الثالث:�ستفني 

احل�������س���ن)ج���ودف���اذر(  :���س��ن��د  ،ال����راب����ع  69:93ث 

قري�سه  الرحمن  ،اخلام�س:عبد  70:11ث  بزمن 

،ال�ساد�س:علي  ب���زم���ن71:84ث  كا�سيني(  )ك���ول 

ارتفاع  فئة  72:76ث.  حمور)كوانرتو(بزمن  ابو 

110������س�����م ،الول:ه�����م�����ام ع��ل��ي��ان )اوي���ت���م(ب���زم���ن 

)دينفر(  احل�سن  ،ال��ث��اين:���س��ن��د  35:28ث  ب��زم��ن 

ب����زم����ن39:24ث ،ال��ث��ال��ث:حم��م��د ح����رارة )اي���زي 

،ال��راب��ع :حم��م��ود الفار  دان�����س��ر( ب��زم��ن 39:30ث 

)بيلي ان اي�س ( بزمن 39:75ث  ،اخلام�ساي�سر ابو 

زغلة )بر�سلي بوي(بزمن39:81ث ،ال�ساد�س:عامر 

40:35ث. فئة  ب��زم��ن  ���س��ي��دري��ك(  ال��زي��ن��ي )ك���ول 

)اويتم(بزمن  عليان  100�سم ،الول:همام  ارتفاع 

بوي(  )ب�سريلي  زغلة  ابو  54:60ث،الثاين:اي�سر 

)جودي(بزمن  التل  ،الثالث:عون  بزمن61:50ث 

)�ستاكاتو(  ال��ب��ددوى  حممد   : ،ال��راب��ع  62:43ث 

ت�سينامي  ،اخل��ام�����س:ال��ي��اب��ان��ي��ة  65:22ث  ب��زم��ن 

ايجوت�سي )كارولينا(بزمن67:08 ث،ال�ساد�س:زيد 

-80 ارتفاع  فئة  نيتا(بزمن77:04ث.  )دينا  زل��وم 

الر�س)ميكادو(بزمن  �سيخ  ب�سر  90�سم ،الول: 

الكاظمي،الثالث:جود  43:44ث،ال��ث��اين:م��و���س��ى 

:ح�سام  القوا�سمي،اخلام�س  :نتايل  ،الرابع  بدير 

ه��ده��د ،ال�����س��اد���س:اح��م��د ب��اب��ان،ال�����س��اب��ع:���س��ل��ي��ن��ا 

باكر،الثامن:�سام املحمود ،التا�سع:علي اخل�سر 

60�سم ،غنى  ارت��ف��اع  فئة  خ��زن��ة.  ،ال��ع��ا���س��ر:روان 

احلموز ، كاترينا �سال ،جوانا النابل�سي ،جنا عمر 

،لرا  الدحلة  ،را���س��د  احل�سن  ،جنا  مظفر  ،ما�سة 

بدير ،جل��ني ح��رارة ، ح�سن مفلح ،عمر اخل�سر 

،علي اخل�سر ،فار�س قري�سه ،ناتا�سا فاروقة،ليان 

اخلروف.

االمير مرعد في وداع  وفد بارالمبيك طوكيو

يوسف دمير يثير اعجاب كومان 

 منافسة قوية لفروسية نادي الجواد 

االهلي ينهي معسكر تونس 
جده - وكاالت 

بعد  اإىل جدة  ال�سعودي  الأهلي  بالنادي  الكروي  الفريق  بعثة  و�سلت 

نهاية املع�سكر الإعدادي اخلارجي والذي اأقيم يف مدينة طرقة التون�سية، 

ا�ستعدادا للمو�سم الريا�سي اجلديد. وا�ستمر املع�سكر الأهاوي يف تون�س 

مل��دة 21 يوما، تخلله اإق��ام��ة اأرب��ع��ة ودي���ات اأم���ام اأن��دي��ة م�ستقبل الرجي�س 

واأمل حمام �سو�سة وال�سفاق�سي )الفريق الثاين( وامللعب التون�سي، حيث 

وتعادل   ،0-1 والثالثة   ،1-2 بالثانية  وف��از   ،2-2 ب���الأوىل  اإيجابيا  ت��ع��ادل 

اإيجابيا بالرابعة 1_1. من جانبه، منح امل��درب الألباين بي�سنيك ها�سي 

التدريبات  ت�ستاأنف  اأن  على  ي��وم��ني،  مل��دة  راح���ة  ال��ك��روي،  الفريق  لعبو 

م�ساء يوم الثاثاء املقبل، ا�ستعدادا للجولة الفتتاحية للدوري ال�سعودي 

للمحرتفني 2021_2022.
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تعثر المفاوضات مع سترلينج 

حسونه يمنح قطر اول ذهبية أولمبية 

يد مصر تواصل التألق في االولمبياد 

القطري برشم يفوز بذهبية القفز العالي االولمبية 

لندن – وكاالت 

ثنائي  �ضم  يف  �ضيتي  مان�ض�ضرت  رغبة  ت���ؤث��ر 

املنتخب الإجنليزي جاك جريلي�ش وهاري كني، 

تقارير  ذكرته  ما  ح�سب  الفريق،  ا�ستقرار  على 

�سحفية  واأك��دت �سحيفة »م���رور«، اأن اقرتاب 

التعاقد مع جريلي�ش، والرغبة العارمة يف �سم 

النادي وجنمه  املفاو�سات بني  اأدى لتعرث  كني، 

رحيم �سرتلينج ب�ساأن جتديد عقد الأخر. ونقلت 

ال�سحيفة عن م�سادر لها داخل مان�س�سرت �سيتي، 

اأن النادي لي�ش قلقا حيال م�ستقبل جناح املنتخب 

 الإجنليزي، لأنه يتبقى عامان يف عقده احلايل.

واأكدت »مرور« اأن خطة مان�س�سرت �سيتي كانت 

تق�سي ب�سمان بقاء رحيم �سرتلينج مع الفريق 

لفرتة اأط��ول عرب توقيعه على عقد جديد قبل 

اأن رح��ي��م �سرتلينج  واأ���س��اف��ت  امل��و���س��م.  ب��داي��ة 

لتاأجيل خططه  يلجاأ  رمب��ا  عاًما  ال����26  �ساحب 

ب�ساأن هذا الأمر، حتى تتبني خطط الفريق ب�ساأن 

ج��اك جريلي�ش وه��اري ك��ني. ويعترب �سرتلينج 

�سيتي،  مان�س�سرت  يف  اأج���را  الالعبني  اأعلى  من 

األ��ف   300 قيمته  اأ�سبوعيا  رات��ب��ا  يتقا�سى  حيث 

الثاين  الن�سف  لكنه عانى يف  اإ�سرتليني،  جنيه 

م��درب  عليه  ف�سل  عندما  امل��ا���س��ي،  املو�سم  م��ن 

ال��ف��ري��ق بيب ج���واردي���ول لع��ب��ني اآخ��ري��ن عند 

اختياره الت�سكيلة الأ�سا�سية للمباريات.

طوكيو – وكاالت 

ت���وج ال��رب��اع ال��ق��ط��ري -م���ن اأ���س��ول م�سرية- 

ف��ار���ش اإب��راه��ي��م ح�سونة ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة يف 

مناف�سات رفع الأثقال للرجال وزن 96 كيلو جراًما 

�سمن فعاليات اأوملبياد طوكيو 2020. وحقق فار�ش 

 402 بلغ  املجموع  اأوملبًيا يف  رقًما  اإبراهيم ح�سونة 

ذهبية  ميدالية  اأول  قطر  ليمنح  ج��رام��ات،  كيلو 

 177 �سجل  اأن  بعد  وذل��ك  بالأوملبياد.  تاريخها  يف 

كيلو  و225  اخل��ط��ف  مناف�سات  يف  ج��رام��ات  كيلو 

جرامات يف النرت، كما اأن��ه ح��اول اأن ي�سجل رقما 

قيا�سيا عامليا يف حماولته الأخرة برفع 232 كيلو 

جرامات لكنه اأخفق. وعقب هذا التتويج خرجت 

بع�ش الأقاويل حول كيفية جتني�ش هذا الالعب، 

وهل هرب من م�سر ليمثل قطر اأما ماذا دار وكيف 

و�سل ملن�سات التتويج الأوملبية وهو ما ن�ستعر�سه 

يف التقرير التايل: فار�ش اإبراهيم ح�سونة، ولد عام 

1988 مبدينة املحلة، وهو لعب رفع اأثقال قطري 

من اأ�سول م�سرية، والده هو اإبراهيم ح�سونة اأحد 

اأه��م رب��اع��ي رف��ع الأث��ق��ال امل�سريني، وه��و مدربه 

ا. وكانت اأول م�ساركة ر�سمية لفار�ش اإبراهيم  اأي�سً

مع منتخب قطر عام 2014 يف بطولة كاأ�ش قطر 

الدولية لرفع الأثقال، و�سارك حتت العلم القطري 

ويف   .2016 بالربازيل  جانرو  دي  ري��و  اأوملبياد  يف 

كانون الأول/دي�سمرب 2017، جنح فار�ش يف اإحراز 

امليدالية الف�سية لبطولة العامل لرفع الأثقال يف 

الوليات املتحدة عن وزن 94 كيلو جرامات. وحقق 

العامل  اإبراهيم ح�سونة لع��ب قطر لقب بطولة 

يف رف��ع الأث��ق��ال لل�سباب مرتني، كما حقق املركز 

اأما  كجم.   104 وزن   2020 اآ�سيا  بطولة  يف  الثالث 

عن طريق رحيله عن م�سر و�سفره لقطر، فرتجع 

تلقيه  عقب  لقطر  الأب  �سافر  بعدما   2014 لعام 

ا للتدريب هناك، وطلب من م�سوؤويل احتاد  عر�سً

واأن��ه يريد  رف��ع الأث��ق��ال الأوراق اخلا�سة بنجله، 

ب�سجالت  م��درج  اأن جنله غر  يفيد  ما  ياأخد  اأن 

املنتخب امل�سري وهو ما حدث. والغريب يف الأمر 

اأن حممود حمجوب رئي�ش الحتاد امل�سري لرفع 

اأرق��ام الالعب خالل  اأن  اأعلن  “حينها”،  الأثقال 

بداياته طبيعية، ومل ت�سهد الطفرة اإل عند رحيله 

له.قبل  اخلا�سة  والأدوات  امل��ن��اخ  وت��وف��ر  لقطر 

اأن يتم جتني�سه من قبل الحت��اد القطري لرفع 

الأثقال، لتبداأ م�سرته التي كان ثمارها بح�سده 

للميدالية الذهبية الأوىل يف تاريخ قطر.

طوكيو – وكاالت 

وا�سل املنتخب امل�سري تاألقه يف مناف�سات كرة 

اليد للرجال بدورة الألعاب الأوملبية املقامة حاليا 

نظره  على  وتغلب  طوكيو،  اليابانية  بالعا�سمة 

اخلام�سة  اجل��ول��ة  يف  الأح���د   20  /  30 البحريني 

الأخرة من مباريات املجموعة الثانية. ويف وقت 

�سابق اليوم، اأ�سدى املنتخب الياباين خدمة جليلة 

دور  اإىل  تاأهله  ح�سم  حيث  البحريني  للمنتخب 

الثمانية، بتغلبه على املنتخب الربتغايل 31 / 30 

الربتغايل  على نظره  الياباين  املنتخب  .وتفوق 

املنتخب  تفوق  ثم  الأول  ال�سوط  خ��الل   14  /  16

ذلك  لكن   15  /  16 ال��ث��اين  ال�سوط  الربتغايل يف 

مل يكن كافيا للفريق الربتغايل لتفادي الهزمية. 

وجاء فوز اليابان �ساحبة املركز ال�ساد�ش الأخر 

ليح�سم  اخلام�ش  امل��رك��ز  �ساحبة  ال��ربت��غ��ال  على 

امل���رك���ز ال����راب����ع يف امل��ج��م��وع��ة ل�����س��ال��ح امل��ن��ت��خ��ب 

البحريني الذي �سمن ال�سعود اإىل دور الثمانية 

ال��ذي  امل�سري  اأم���ام نظره  م��ب��ارات��ه  قبل خو�ش 

كان قد �سمن اأي�سا التاأهل من املجموعة برفقة 

املنتخب  وال�����س��وي��د.وت��ف��وق  ال���دمن���ارك  منتخبي 

ال�سوط  خ���الل  البحريني  ن��ظ��ره  على  امل�����س��ري 

الأول بنتيجة 15 / 7 ثم تفوق عليه خالل ال�سوط 

الثاين بنتيجة 15 / 13 .

طوكيو - وكاالت

القطري معتز بر�سم والإيطايل  تقا�سم 

العايل  القفز  ذهبية  تامبري  جيامناركو 

ب��األ��ع��اب ال��ق��وى ب��اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و الأح����د. 

وب���ع���د ح���دي���ث ق�����س��ر م����ع احل���ك���م واف����ق 

بر�سم وت��ام��ب��ري على ع��دم خ��و���ش جولة 

بر�سم  وك���ان  ال��ذه��ب��ي��ة.  ليتقا�سما  فا�سلة 

وت��ام��ب��ري جن��ح��ا يف جت����اوز ارت���ف���اع 2.37 

الأوىل وف�سل كل منهما  املحاولة  مرت من 

امل��ح��اولت الثالث يف عبور ارت��ف��اع 2.39  يف 

القادم من  نيدا�سيكاو  ون��ال ماك�سيم  م��رت. 

الربونزية. وهذه  امليدالية  البي�ساء  رو�سيا 

هي الذهبية الثانية لقطر يف اأوملبياد طوكيو 

ب��ع��دم��ا ت���وج ال��رب��اع ال��ق��ط��ري -م���ن اأ���س��ول 

م�سرية- فار�ش اإبراهيم ح�سونة بامليدالية 

الأثقال للرجال  الذهبية يف مناف�سات رفع 

اإبراهيم  فار�ش  كيلو جراًما.وحقق   96 وزن 

ح�سونة رقًما اأوملبًيا يف املجموع بلغ 402 كيلو 

اأول ميدالية ذهبية  ليمنح قطر  ج��رام��ات، 

يف تاريخها بالأوملبياد قبل اأن ي�سيف بر�سم 

الثانية .

برلني – وكاالت 

خ�����س��ر ال���ه���الل ال�����س��ع��ودي، اأم�����ام لي��ب��زي��ج 

التي  الودية  املباراة  0_1، يف  بنتيجة  الأملاين 

النم�ساوية،  �سالزبورج  مدينة  يف  جمعتهما  

وذل����ك ���س��م��ن حت�����س��رات ال��زع��ي��م ل��ل��م��و���س��م 

ال����ري����ا�����س����ي اجل������دي������د. ودخ��������ل ال���ربت���غ���ايل 

ل��ي��ون��اردو ج���اردمي، امل��ب��اراة ال��ودي��ة الأخ���رة، 

اأمر  الوطيان،  حبيب  م��ن:  مكونة  بت�سكيلة 

مداهلل  جحفلي،  حممد  املفرج،  متعب  ك��ردي، 

اجلوير،  م�سعب  كويالر،  جو�ستافو  العليان، 

ف������واز ال���ط���ري�������ش، ه���ت���ان ب����اه����ربي، ع���ب���داهلل 

ردي����ف، ب��اف��ي��ت��م��ب��ي ج��وم��ي��ز. و���س��ه��د ال�����س��وط 

ال���ث���اين، م�����س��ارك��ة ع���دد م���ن ال��الع��ب��ني، على 

غ���رار ع��ب��داهلل اجل��دع��اين ون��ا���س��ر ال��دو���س��ري 

ال�سهري  واأندريه كاريلو و�سالح  وحممد كنو 

وم���و����س���ى م���اري���ج���ا، و����س���ط ح�����س��ور ف��ه��د ب��ن 

الهالل  اأن  ي��ذك��ر  ال��ه��الل.  ن��ادي  رئي�ش  ن��اف��ل 

برلني  ه��رت��ا  ن��ظ��ره  اأم���ام  للخ�سارة  تعر�ش 

ال���ودي���ة  امل����ب����اراة  يف   ،3-2 ب��ن��ت��ي��ج��ة  الأمل�������اين 

ع��ل��ى ملعب  اجل��م��ع��ة  ال��ف��ري��ق��ني  ال��ت��ي جمعت 

الإع��دادي  الزعيم  مع�سكر  �سمن  زيالم�سي، 

اخلارجي بالنم�سا. وعادت  بعثة فريق الهالل 

ال��ري��ا���ش بعد  اإىل  ال�����س��ع��ودي، ���س��ب��اح الأح����د 

بالنم�سا،  اخلارجي  الإع��دادي  مع�سكره  ختام 

اأوىل  ت�سبق  التي  حت�سراته  يوا�سل  اأن  على 

للمحرتفني  ال�����س��ع��ودي  ب���ال���دوري  م��ب��اري��ات��ه 

.2022_2021

طوكيو – وكاالت 

علييف  م��راد  الفرن�سي  امل��الك��م  ظ��ل 

بعد  �ساعة  لنحو  احللبة  خ��ارج  جال�سا 

ا�ستبعاده من نزال يف وزن فوق الثقيل 

طوكيو  باأوملبياد  املالكمة  مناف�سات  يف 

الأحد. وعندما اأوقف احلكم نزاله �سد 

ثوان   4 قبل  فريزر كالرك  الربيطاين 

من نهاية اجلولة الثانية، احتج املالكم 

ال��ف��رن�����س��ي ول���ك���م ك���ام���را ال��ت��ل��ف��زي��ون 

وعانى  بالفم.  اخلا�ش  بالواقي  واأط��اح 

ك���الرك م��ن ج��رح اأع��ل��ى ال��ع��ني واعترب 

مناف�سه  نطح  تعمد  علييف  اأن  احلكم 

ع��ل��ي��ي��ف جال�سا  وظ���ل  وق���ت لح����ق.  يف 

خرج  ثم  �ساعة  لن�سف  احللبة  بجانب 

امل�سوؤولني  مع  حديث  بعد  القاعة  من 

ق��ب��ل اأن ي��ع��ود ب��ع��د ذل���ك ب��رب��ع ���س��اع��ة. 

وانتهى النزال يف دور الثمانية لي�سمن 

ك������الرك احل�������س���ول ع���ل���ى ال���ربون���زي���ة 

يتعاطف  اإن��ه  الربيطاين  املالكم  وق��ال 

“بعدم  ون�سحه  الفرن�سي  ن��ظ��ره  م��ع 

�سمعته«. تلطيخ 

لندن – وكاالت 

ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي ب��ري��ط��اين، 

الأحد، عن م�ستجدات تتعلق مب�ستقبل 

الإجنليزي هاري كني، مهاجم توتنهام 

�سحفية  ت��ق��اري��ر  وزع��م��ت  ه��وت�����س��ب��ر. 

اأن كني  ال�����س��ي��ف احل����ايل  م��ن��ذ م��ط��ل��ع 

الرحيل.  اإدارة توتنهام برغبته يف  اأبلغ 

�سبورت�ش”  “�سكاي  ل�����س��ب��ك��ة  ووف���ًق���ا 

ال����ربي����ط����ان����ي����ة، ف�������اإن ك�����ني ���س��ي��ج��ري 

حم�����ادث�����ات م�����ع م���������س����وؤويل ت���وت���ن���ه���ام 

رغبته  لتاأكيد  املقبل،  الأ���س��ب��وع  خ��الل 

���س��ي��ت��ي.  م��ان�����س�����س��رت  اإىل  الن���ت���ق���ال  يف 

���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��رت  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 

م��ع كني، لكنه  ال��ت��ع��اق��د  ع��ل��ى  م�����س��م��م 

جنيه  مليون   160 لدفع  م�ستعًدا  لي�ش 

توتنهام.  اإدارة  طلبتها  التي  اإ�سرتليني 

واأو�����س����ح����ت اأن زم����الء ك���ني ي��ت��وق��ع��ون 

العودة  الإجنليزي  املهاجم  يرف�ش  اأن 

ف��رتة  ت��وت��ن��ه��ام خ����الل  ت���دري���ب���ات  اإىل 

اإدارة  على  ال�سغط  اأج��ل  من  الإع���داد، 

�سبرز. وك�سفت “�سكاي �سبورت�ش” اأن 

ا  عر�سً ق��دم  اأن  �سبق  �سيتي  مان�س�سرت 

ل��ت��وت��ن��ه��ام م���ن اأج�����ل ���س��م ك���ني نظر 

يونيو/ خ��الل  اإ�سرتليني  مليون   100

املا�سي. حزيران 

الهالل يخسر وديا امام اليبزيج 

المالكم الفرنسي لكم الكاميرا !

مان سيتي يرغب التعاقد مع كين 
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غزوة كورونا الجديدة 

خالد فخيدة

لأيام م�شت، ازداد تداول العامة من النا�س بان احلكومة �شتعلن يف �شهر ايلول املقبل 

حظرا جديدا نتيجة املوجة اجلديدة من الكورونا املتحور.

وزي��ر  قبل  م��ن  ر�شمية  ت�شريحات  �شل�شلة  بعد  املواطنني  عند  �شاد  الع��ت��ق��اد   وه��ذا 

التخوف من  وترية  فيها  ارتفعت  الردن،  كورونا يف  م�شوؤولون عن ملف  وبعده  ال�شحة 

كورونا،  ملكافحة  بانها مقدمة لجراءات جديدة  �شعبيا  الهندي، وفهمت  املتحور  انت�شار 

اقلها حظر جزئي.

مما ل �شك فيه ان الت�شريحات الر�شمية ال�شابقة عن املوجة الرابعة لكورونا، اثارت 

املخاوف عند القطاعات القت�شادية برمتها، اىل درجة ان خيبة المل اجتاحت العديد 

يف  القطاعات  كافة  اىل  احلياة  بعودة  ووعود  احلظر  �شاعات  بتقلي�س  انتعا�س  بعد  منها 

�شهر ايلول املقبل.

ول انكر، ان طبيعة الت�شريحات التي �شدرت يف بداية التحذيرات من غزوة كورونا 

الفتاك  الهندي  املتحور  بكورونا  �شت�شجل  ال�شابات  الف  بان  انطباعا  اعطت  اجلديدة 

ال�شابقة من هذا الفريو�س الذي ل زالت مكافحته م�شتمرة منذ  مقارنة مع املتحورات 

اكرث من 16 �شهرا.

خالل  وتراجعها  متتالية،  اي��ام  عدة  على  ا�شابة  الف  ح��ول   ارقاما  الردن  وت�شجيل 

اليومني املا�شيني، وما رافقها من اي�شاحات ر�شمية بان اغلبها ممن مل يتلقون اللقاح 

�شد كورونا، خفف من خماوف جلوء احلكومة اىل ت�شديد الجراءات اجلمعية التي من 

�شاأنها ان تزيد �شنك النا�س معي�شيا واقت�شاديا.

من  اجلديدة  املوجة  يف  تقرتب  مل  لكورونا  اليجابية  الفحو�شات  ن�شبة  ان  �شحيح 

حاجز 5%، وهو الذي طاملا دقت عنده احلكومة ناقو�س اخلطر يف كل مواجهة مع كورونا،

اإل ان الو�شع يظل مقلقا ومر�شحا للخطر �شيما وان ثلثي �شكان الردن من مواطنني 

ومقيمني مل يتلقوا اي جرعة من اللقاحات املقاومة من كورونا.

وال��دخ��ول يف امل��وج��ة ال��راب��ع��ة ب��ا���ش��اب��ات ك��ب��رية وارد، م��ا دام���ت ح��ال��ة ال��رتاخ��ي التي 

�شيما  ل  م�شتمرة  كورونا  ملكافحة  العامة  ال�شالمة  اج��راءات  اتباع  يف  الردن  يف  نعي�شها 

الكمامات. ارتداء 

اع��را���س  م��ن  حت��د  ومقيم  اردين  م��الي��ني   4 نحو  تلقاها  ال��ت��ي  اللقاحات  ان  �شحيح 

عن  تخلى  من  كل  يعتقد  كما  الفريو�س،  لهذا  عالجا  لي�شت  ولكنها  اخل��ط��رة،  ك��ورون��ا 

والتباعد اجل�شدي. الكمامة 

يف  البع�س  اغ�شبت  وان  ا�شابيع  قبل  ك��ورون��ا  وم�شوؤولني  ال�شحة  وزي��ر  ت�شريحات 

التحذير من موجة كورونا اجلديدة  قد تكون ال�شبب يف بدء العودة اىل ارتداء الكمامة 

وعدم ارتفاع عدد ال�شابات اىل ارقام كبرية تق�س امل�شاجع.

م�شاف  به  والو�شول  ك��ورون��ا  مكافحة  يف  الردن  جن��اح  عل  فعال  حري�شني  كنا  واإذا 

وارت��داء  العامة  ال�شالمة  ب�شروط  الل��ت��زام  ف��اإن  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  الآم��ن��ة  املناطق 

الكمامة، ا�شلم الطرق لتحقيق هذا الهدف.

االنباط- عمان

���ش��رك��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون    VISA ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 

امل��ن��ا���ش��ري ل��ل��زي��وت وامل���ح���روق���ات ، ع���ن اط����الق حملة 

م�شرتكة م�شرتكة بعنوان » ال� 20 دينار �شارت 25«  من 

الإلكرتوين  الدفع  خدمات  يف  التو�شع  من  املزيد  اأجل 

ا�شتخدام  ثقافة  تر�شيخ  املنا�شري عن طريق  مبحطات 

بطاقات VISA وحتفيز امل�شتهلكني على ا�شتخدامها 

يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اف��ذ ال��ت��ج��اري��ة وال��ب��ي��ع��ي��ة واخل��دم��ي��ة 

ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى م���ا ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م���ن خ��دم��ات 

ومنتجات مبا فيها املحروقات.

وت���ق���وم احل��م��ل��ة ال���ت���ي ب�����داأت ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ���ش��ه��ر اآب 

احلايل، على مكافاأة رواد عمالء اأي من فروع حمطات 

ممن  اململكة  يف  املنت�شرة  واملحروقات  للزيوت  املنا�شري 

20 دينار واأكرث  ي�شددون قيمة تعبئة مركباتهم بقيمة 

بنجاح  الدفع  ويتم   95&90 ب�شنفيه  بنزين  منتج  من 

 5 بقيمة  تعبئة  ومنحهم    VISA بطاقة  باإ�شتخدام 

من   )27،20،13،6( اجلمعة  اأي��ام  ذل��ك  و  جماناً  دنانري 

احلملة  ف��رتة  خ��الل  م�شاًء   5:00 وحتى   3:00 ال�شاعة 

امل�شتمرة حتى نهاية �شهر اآب �شريطة الدفع باإ�شتخدام 

.VISA بطاقة 

يف ن�����ش��ري��ح ع��ل��ى ه���ذه احل��م��ل��ة ، ق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام 

يا�شر  املهند�س  واملحروقات  للزيوت  املنا�شري  ل�شركة 

املنا�شري اإن هذه احلملة  تاأتي جت�شيداً لثقة املنا�شري 

قطاع  خلدمات  املتقدم  بامل�شتوى  واملحروقات  للزيوت 

 ،  VISA �شركة  تقدمها  وال��ت��ي  الإل��ك��رتوين  ال��دف��ع 

يف  العاملية  املمار�شات  وتفعيل  ابتكار  يف  ال��رائ��دة  وه��ي 

واأ���ش��اف   . الإل��ك��رتوين  ال��دف��ع  وح��ل��ول  اأنظمة  تطبيق 

ا�شتخدامها  على  العتماد  اأ�شبح  قيا�شي  وقت  يف  اأن��ه، 

ودورها يف ال�شوق العاملي والأردين وقدرتها على ك�شب 

العالية  وال��ك��ف��اءة  املوثوقية  خ��الل  م��ن  اجل��م��ي��ع،  ثقة 

بالتعامل مع عمالئها  واملهنية  وامل�شداقية  خلدماتها، 

وت��وف��ري اجل��ه��د وال��وق��ت وال��ت��ع��ام��ل ال��ن��ق��دي وحتفيزاً 

اىل  بال�شافة  الإل��ك��رتوين  ال��دف��ع  على  للم�شتهلكني 

تقدمي جوائز وحوافز فورية مل�شتخدميها.

تقدمي  ع��ل��ى  حري�شة  ال�����ش��رك��ة  اأن  امل��ن��ا���ش��ري  واأك���د 

اأف�����ش��ل اخل���دم���ات وم��ن��ت��ج��ات ال���وق���ود يف حم��ط��ات��ه��ا، 

ومبا    ، والردن��ي��ة  العاملية  امل��وا���ش��ف��ات  اأف�شل  وح�شب 

على  واملحافظة  امل��واط��ن  �شحة  على  احل��ف��اظ  ي�شمن 

الوقود  ت�شتخدم  التي  املركبات  عمل  ودميومة  البيئة 

امل�شتورد من قبل �شركة املنا�شري للزيوت واملحروقات.

واملحروقات،  للزيوت  املنا�شري  �شركة  اأن  اإىل  ي�شار 

العام  يف  تاأ�ش�شت  املنا�شري،  جمموعة  �شركات  اإح���دى 

وتعّد  عاملة  وق��ود  حمطة   85 م��ن  اأك��رث  ت�شم   .2003

من  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ت��دي��ر  ال��ت��ي  الأردن  يف  الأوىل  ال�����ش��رك��ة 

توفر  التي  املعا�شرة  الت�شاميم  ذات  ال��وق��ود  حمطات 

جت��رب��ة مم��ي��زة ل��ل��م�����ش��ت��ه��ل��ك، وت��ت��ب��ع امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة 

البيئية. وال�شالمة واجلوانب  وال�شحة  للتكنولوجيا 

وت���ع���ت���ر ه�����ذه احل���م���ل���ة اإح�������دى م�����ب�����ادرات ���ش��رك��ة 

من خاللها لرفع م�شتوى  وت�شعى  الرائدة    VISA
ال��وع��ي ب��ت��ق��ن��ي��ات ال��دف��ع الإل��ك��رتون��ي��ة اجل���دي���دة على 

ال�شركاء  ق��ب��ل  م��ن  واع��ت��م��اده��ا  تبنيها  ت�شهيل  ط��ري��ق 

وا�شتدامة  تعزيز  وبالتايل  النهائيني،  وامل�شتخدمني 

قطاع املدفوعات الإلكرتونية يف الأردن.

 VISA و المناصير للزيوت 
والمحروقات تطلق حملة مشتركة
 بعنوان » الـ 20 دينار صارت 25« 

مؤامرة على االخوان المسلمين
 ام اخطائهم؟

بهدوء

اأن ال�شيا�شة هي املوؤامرة واملوؤامرة هي ال�شيا�شة، ون�شاأل وفقا لذلك: هل  لنبداأ من حقيقة 

اخطائهم؟ يف م�شر  ما يجري ح�شاد  ان  اأم  امل�شلمني؟  الخ���وان  على جماعة  م��وؤام��رة  ��ري  جتجَ

حتديدا،  الردن  يف  وجودية  لفتة  وخ�شرت  متعددة  مواقع  اجلماعة  خ�شرت  والردن،  وتون�س 

ا�شتثمار  فهل  وزي���را،  او  قلعة  وتخ�شر  مثال  ال�شطرجن  لعبة  يف  خاطئة  بحركة  تقوم  فعندما 

خ�شمك لهذا اخلطاأ موؤامرة؟ اأظن ان قامو�س الخوان امل�شلمني اأ�شمى ذلك موؤامرة، ومل يقراأ 

الخطاء واخلطايا.

لرناجع التاريخ قليال، ونقراأ جتربتهم يف الردن، البلد الذي ا�شكنهم يف العلّية ح�شب و�شفنا 

حتظى  والتي  ال�شطح  على  املبنية  الوا�شعة  الغرفة  هي  يعرفها،  ل  ملن  والعلّية  الفالحون،  نحن 

�شتاء، وكانت دليل ثراء ومنعة اجتماعية يف قرانا  نار فاخر  بن�شمات هواء عليل �شيفا، وكانون 

واريافنا، فاجلماعة �شاركت يف احلكومات، وبقيت مقراتها مفتوحة رغم �شنوات الحكام العرفية، 

وجرى التغا�شي عن ترخي�شها عقودا طويلة، وبقيت الثرية لدى الدولة ولي�س ال�شلطة فقط، 

وحظيت بدعم من دول اخلليج التي اغدقت عليها من الموال ما يفي�س عن حاجة جماعة، مما 

مكنها من بناء امراطوية مالية، متعددة اجلوانب، من مدار�س ومراكز دينية وم�شت�شفيات.

ولي�س �شحيحا ان العالقة اإنف�شمت ُعراها بعد توقيع الردن معاهدة وادي عربة، بل اأظنها 

املطلوب وجودهم  كان  فقد   ،1993 العام  برملان  انتخابات  يف  اجلماعة  اأك��رث، مب�شاركة  تكر�شت 

فقط حتت القبة، ب�شرف النظر عن ت�شويتهم، فالوجود حتت القبة مينح املعاهدة �شرعية حتى 

وان مت رف�س الت�شويت عليها، واجلماعة التزمت، وح�شلت على مكافئات من الدولة، جراء هذه 

امل�شاركة يف انتخابات 1993، رغم انها جرت على قانون ال�شوت الواحد الذي قاطعت اجلماعة 

النتخابات التالية ب�شببه.

التطبيع  مقاومة  مفتاح  وحملت  املعاهدة،  بعد  ال��دول��ة،  مع  التزاماتها  اجلماعة  مار�شت 

برتا�ٍس وتوافق، حتى اول مف�شل يف احل�شم بني التنظيم والدولة، حني كان القرار ابعاد قادة 

حما�س من الردن يف حكومة الدكتور عبد الروؤوف الروابدة، الذي جُتمع م�شادر كثرية انه علم 

بالقرار مثله مثل الآخرين، بعد تقارير كثرية باأن حما�س خرجت عن التفاق، ومتار�س افعال 

ت�شر بامل�شلحة الردنية العليا، ح�شب الرواية الر�شمية.

لكنها هذه   ،2003 العام  النتخابات يف  اىل  وع��ادت  �شدام، جتاوزته اجلماعة  اول  ه��ذا  ك��ان 

املرة عادت ب�شكل اكرث �شرا�شة، فقد بدات قوة حما�س بالظهور، وفتحت الدارة المريكية �شهية 

التنظيم العاملي لالخوان، بطرحها �شعارات الدمقرطة وامل�شاركة، وراأينا كيف �شاركت اجلماعة 

يف انتخابات م�شر وح�شلت على مقاعد وازنة من �شمن الفائزين كان الرئي�س امل�شري ال�شابق 

حممد مر�شي رحمه اهلل، ثم �شاركت يف حكومة برمير يف العراق، ثم �شاركت حما�س نف�شها يف 

انتخابات ال�شلطة الفل�شطينية يف كانون الثاين من العام  2006، حمققة فوزا كا�شحا .

منذ تلك اللحظة بات ال�شرخ مت�شعا بني اجلماعة والدولة، اىل ان و�شلنا اىل الربيع العربي، 

بدل  املغالبة  اىل  اجلماعة  انحازت  فقد  ال�شيا�شي،  الخ��وان  ل�شلوك  كا�شفة  حلظة  ك��ان  ال��ذي 

امل�شاركة �شواء يف م�شر او الردن، مع حتول نوعي يف موقفها من �شورية التي احت�شنت حما�س 

وتاليا وفود اجلماعة، وامتالكها �شهوة القوة يف تون�س وليبيا، وحتولت من عقلية امل�شاركة اىل 

ال�شراكة، وباتت تنظر اىل نف�شها زعيمة املنطقة العربية، فاجلماعة حتكم اكر عا�شمة عربية.

دولة  قال  ال�شارع كما  الخ��وان اىل خ�شن، و�شاروا يتحدثون عن احل��وار يف  حتول خطاب 

يف  دميقراطيا  منوذجا  اجلماعة  تقدم  ان  وب��دل  الوطني،  احل��وار  جلنة  خ��الل  امل�شري  طاهر 

وب��دات  وقيادتها،  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  ح��ول  الل��ت��ف��اف  اىل  النا�س  دف��ع  من��وذج��ا  قدمت  احل��ك��م، 

املعلومات ت�شيل من ال�شقوق وال�شروخ، التي ا�شابت جدران اجلماعة التي كنا نعتقدها �شلبة، 

فكرثت الن�شقاقات ومعها �شالت املعلومات التي ارعبت الدولة واملجتمع على حّد �شواء، فخ�شرت 

اجلماعة كل معاقلها، وما نراه اليوم يف تون�س هو نتيجة ل�شباب كثرية �شاهدنا امثلة مثلها يف 

م�شر والردن و�شورية وليبيا.

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

عن عمر 22 عاما.. مصرع نجم يوتيوب 
خالل تصوير مقطع فيديو

 وفاة مروعة.. كالب شرسة تنهي 
حياة سيدة بالبرازيل

االنباط-وكاالت

واق������ع������ة م��������وت ج������دي������دة م���رت���ب���ط���ة 

ب��ه��و���س و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، 

ي��وت��ي��وب  جن��م  امل����رة  ه���ذه  �شحيتها  راح 

22 م���ن ع���م���ره، ب��ع��د اأن  دمن���ارك���ي يف ال������

���ش��ق��ط م���ن اأع���ل���ى ج��ب��ل اأث���ن���اء ت�����ش��وي��ره 

فيديو. مقطع 

واأعلنت والدة ال�شاب األبريت ديرلند، 

وف����ات����ه، يف ح���دي���ث م���ع و����ش���ائ���ل اإع����الم 

دمن��ارك��ي��ة، ط��ال��ب��ة م��ن ال��ن��ا���س م��راع��اة 

اأ�شرتها. خ�شو�شية 

وتويف ال�شاب بعد اأن �شقط من ارتفاع 

200 مرت، بجبل �شي�شيدا يف فال غاردينا 

وذل��ك  املا�شي،  يوليو   28 يف  الإيطالية، 

خ����الل ت�����ش��وي��ره ف��ي��دي��و ل��ق��ن��ات��ه ع��ل��ى 

168 األ��ف  ي��وت��ي��وب، ال��ت��ي ي��ت��اب��ع��ه��ا ن��ح��و 

اأو���ش��ح��ت �شحيفة  م���ا  ح�����ش��ب  ���ش��خ�����س، 

»نيوزويك«.

�شخ�س  األ��ف   224 ديرلند  يتابع  كما 

الراحل  و�شارك  اإن�شتغرام،  تطبيق  على 

 ،2018 ع��ام  األ��ب��ريت«  »تيم  فيلم  اأي�شا يف 

لك�شب  ي�شعى  ���ش��اب  ق�شة  يحكي  ال���ذي 

الرزق بالعتماد على يوتيوب.

االنباط-وكاالت

ل����ق����ت �����ش����ي����دة ح���ت���ف���ه���ا م������وؤخ������را يف 

لهجوم  تعر�شها  بعد  وذل��ك  ال��رازي��ل، 

»بيت  ن��وع  م��ن  �شر�شة  ك��الب  �شتة  م��ن 

بول«.

ماريل  كانت  بينما  احلادثة  ووقعت 

 53 العمر  من  البالغة  ت��ي��زورا،  دونيغا 

التي  امل��زرع��ة  يف  �شديقها  ت��زور  ع��ام��ا، 

برييغي  مدينة  من  بالقرب  بها،  يعمل 

يف ولية �شاو باولو.

من  اأك���رث  للع�س  م���اريل  وت��ع��ر���ش��ت 

بجروحها،  متاأثرة  حتفها  لتلقى  مرة، 

الإ�شعاف. وذلك رغم تدخل 

للع�س  ماريل  �شديق  تعر�س  كذلك 

اأن  اإل  ال��ك��الب،  اإب��ع��اد  اأث��ن��اء حم��اول��ت��ه 

يف  الغرف  باإحدى  الحتماء  متكنه من 

اأي�شا. املزرعة، حال دون وفاته 

امل�����زرع�����ة م��ن  ومت���ك���ن ع���ام���ل���ون يف 

���ش��ب��ط ال���ك���الب لح���ق���ا، ون��ق��ل ال��رج��ل 

العالج،  لتلقي  امل�شت�شفى  اإىل  امل�شاب 

�شتار«  »دي��ل��ي  �شحيفة  ذك���رت  ح�شبما 

الريطانية.

ال�شرطة  فاإن  حملية،  تقارير  ووفق 

وفاة  »حالة  اأنها  على  احلادثة  �شنفت 

م�شبوهة«. بظروف 

      

االنباط-وكاالت

ي��خ��و���س م��ت��ق��اع��د اأمل����اين ن��زاع��ا ق��ان��ون��ي��ا ب��ع��د اأن 

عرثت ال�شرطة على دبابة بانرث من احلرب العاملية 

قبو  يف  وطوربيد  للطائرات  م�شاد  وم��دف��ع  الثانية 

منزله يف عام 2015.

من  فريق  يعمل  اإن�شايدر  بيزن�س  موقع  وبح�شب 

امل��دع��ني ال��ع��ام��ني وامل��ح��ام��ني ع��ل��ى ال��ت��ف��او���س ب�شاأن 

العقوبة بحق الرجل البالغ من العمر 84 عاًما، والتي 

من املرجح اأن تكون عقوبة مع وقف التنفيذ وغرامة 

مالية ت�شل اإىل 500 األف يورو )594.050 دولًرا(.

وبداأ اجلدل حول انتهاك جامع الأ�شلحة الأملاين 

قانون مراقبة اأ�شلحة احلرب الأملاين، اإذ يقول الدفاع 

الأ�شلحة مل تعد تعمل، وبالتايل ل تنتهك هذا  ب��اأن 

األف   50 اأقل قدرها  الت�شريع، وما قد يحمله غرامة 

يورو، وفًقا لقناة »اآر تي« الأملانية.

يف املقابل، يعرت�س املدعون العامون على تف�شري 

اإذ يعترون باأنه ل ي��زال من  دف��اع املتقاعد الأمل��اين، 

املمكن ا�شتخدام تلك الأ�شلحة، ومن املقرر اأن ينتهي 

نظر الق�شية يف اأغ�شط�س 2021.

فاإن  الأمل���اين،  العجوز  حمامي  يقول  ما  وبح�شب 

متحًفا اأمريكًيا يريد �شراء دبابة بانرث التي تعود اإىل 

 70 ب�  حقبة احل��رب، مع اهتمام ه��واة جمع الأ�شلحة 

بندقية هجومية والعديد من امل�شد�شات التي ميلكها 

املتهم، ح�شبما ذكرت �شحيفة دي فيلت.

مبنزل  ال�شفلي  الطابق  يف  الأ�شلحة  اكت�شاف  مت 

ال�شلطات  اإب���الغ  بعد   2015 ع��ام  يف  الأمل���اين  املتقاعد 

يف  البحث  بعد  احل���رب  وق��ت  يف  مبحتوياته  املحلية 

النازية،  اإىل احلقبة  تعود  فنية  اأعمال  املمتلكات عن 

وفًقا لهيئة الإذاعة الريطانية.

تكلفت عملية رفع الأ�شلحة جمهود 20 جندًيا ملدة 

ت�شع �شاعات، حيث قاموا برفع جمموعة من املعدات 

الع�شكرية من منزل الرجل الذي مل يذكر ا�شمه يف 

�شاحية هيكيندورف، مبدينة كيل �شمايل اأملانيا.

 عجوز ألماني أمام القضاء.. والتهمة »إخفاء دبابة بمنزله«

االنباط-عمان

بطولة  م��ن  �شالحي  الق�شري  الفيلم  يناف�س 

م�شابقة  يف  ن���زار  حم��م��د  ال�����ش��اب  الأردين  امل��م��ث��ل 

الأفالم الق�شرية مبهرجان بنتونفيل ال�شينمائي 

8 اأغ�شط�س/ اآب،  2 اإىل  الذي يقام يف الفرتة بني 

الأمريكية  النجمة  بقيادة  امل��ه��رج��ان  اأع��ل��ن  وق��د 

�شمن  ر�شمياً  الفيلم  اخ��ت��ي��ار  ع��ن  ديفي�س  جينا 

اإعالنه عن  م�شابقة الأفالم الق�شرية اإىل جانب 

الروائية  الأف��الم  مل�شابقات  الر�شمية  الختيارات 

.2021 والوثائقية لعام 

ق�����ش��ري للمخرجة  ف��ي��ل��م روائ����ي  ���ش��الح��ي ه��و 

وملك  ن��زار  حممد  وبطولة  زب��ارة،  اآلء  والكاتبة 

اأحداثه يف دولة اليمن التي مزقتها  ن�شار، تدور 

احل����روب وال���ن���زاع���ات، ح��ي��ث ي��ت��ت��ب��ع ف��ت��اة �شماء 

تدعى �شليمة ترتبط بكامريا اأهداها لها �شقيقها 

عقيل املرا�شل ال�شحفي. ين�شغل عقيل يف تغطية 

وح��ده��ا  �شليمة  ت��ت��ج��ول  بينما  احل����رب،  اأح����داث 

تو�شك  بينما  ب��ك��ام��ريت��ه��ا،  لت�شور  امل��ن��زل  خ���ارج 

غارة جوية على الوقوع.

ب��ولي��ة  بنتونفيل  م��دي��ن��ة  يف  امل��ه��رج��ان  ي��ق��ام 

اآرك���ن�������ش���ا����س، وت���ق���ام ف��ع��ال��ي��ات��ه ع��ل��ى الإن���رتن���ت 

جت��ن��ب��اً لخ���ت���الط اجل��م��اه��ري ووق���اي���ّة م���ن وب���اء 

ك����ورون����ا. وت�����ش��م ف��ع��ال��ي��ات امل���ه���رج���ان ن�����ش��اط��ات 

خم��ت��ل��ف��ة اف��رتا���ش��ي��ة وع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع، اإىل 

والأح��داث  واملناق�شات،  الأوىل،  العرو�س  جانب 

ينظم  اجل��وائ��ز،ك��م��ا  اإع���الن  فيها  مب��ا  ال�شخمة 

 Thelma and ل��ف��ي��ل��م  ع���ر����ش���اً  امل���ه���رج���ان 

على �شدوره،  عاماً   30 louise مبنا�شبة مرور 
ديفي�س. لنجمته جينا  و�شيعقبه مناق�شة 

م��ن  مل����ع  ����ش���اع���د  اأردين  ن������زار مم���ث���ل  حم���م���د 

اأول  ���ش��ج��ل  ال���ذي   )2019( ِج���ن  م�شل�شل  خ���الل 

العام  وبنف�س  الأ�شلية،  العربية  نتفليك�س  اأعمال 

����ش���ارك يف م�����ش��ل�����ش��ل ع��ب��ور ال����ذي ُع���ر����س خ��الل 

الأم��ريك��ي  بالفيلم  ���ش��ارك  كما  رم�����ش��ان.  مو�شم 

ال�شهري  الإع��الم��ي  اإخ��راج  من   Rosewater
الأف����الم  ����ش���ارك يف   2016 ويف  ���ش��ت��ي��ورت،   ج���ون 

البطيخي،  ���ش��ام��ر  ل��ل��م��خ��رج  ن��ام��و���س  ال��ق�����ش��رية 

ال��ع��امل��ي علي  ال��ن��ج��م  م��ع  اأولد وع��ج��ل  وخ��م�����ش��ة 

�شارك   ،2020 ويف  زاغ��ة.   �شعيد  واإخ��راج  �شليمان 

ب��ال��ف��ي��ل��م��ني ال��ق�����ش��ريي��ن اأح����ن اإل��ي��ك و���ش��الح��ي، 

وه����ي اأف�����الم ُع��ر���ش��ت ب���ع���دة م��ه��رج��ان��ات دول��ي��ة 

بالفيلم  �شارك موؤخراً  ونالت جوائز عديدة، كما 

ط���رزان  ل��الأخ��وي��ن  م��ون��ام��ور  غ���زة  الفل�شطيني 

وعرب نا�شر، والذي انطلق يف مهرجان فيني�شيا 

.2020 ال�شينمائي 

 سالحي من بطولة محمد نزار ينافس في مهرجان 
بنتونفيل السينمائي 2021


