
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 رئيس هيئة األركان المشتركة 
يفتتح المباني الجديدة

 لكتيبة االتصاالت

تسجيل 6 وفيات و1268 إصابة 
بفيروس كورونا 

  االنباط-عمان

افتتح رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة، 

احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء 

ام�س اخلمي�س، املباين اجلديدة لكتيبة 

الت�������ش���الت/2 امل��ل��ك��ي��ة، خ���ال زي��ارت��ه 

الع�سكرية، وكان يف  الوحدات  عدداً من 

امللكي  الا�سلكي  �ساح  مدير  ا�ستقباله 

وق���ائ���د جم��م��وع��ة االت�������س���االت وق��ائ��د 

الكتيبة.

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

امل�سلحة  للقوات  العام  املفت�س  بح�سور 

ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ف��خ��ر اخل��ل��ي��ف��ات، اإىل 

اإيجاز ع�سكري قدمه قائد الكتيبة حول 

واللوج�ستية  العملياتية  االأم���ور  �سري 

وال��ت��دري��ب��ي��ة، وامل��ه��ام وال��واج��ب��ات التي 

الكتيبة. تنفذها 

امل�سرتكة  االأركان  هيئة  رئي�س  وجال 

يف خم��ت��ل��ف م���راف���ق وف������روع ال��ك��ت��ي��ب��ة، 

التي  والتحديث  التطوير  على  واطلع 

���س��م��ل��ت م��ب��ان��ي��ه��ا واآل��ي��ات��ه��ا وم��ع��دات��ه��ا 

امل�����س��ت��خ��دم��ة ف��ي��ه��ا مب����ا ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع 

عملها. طبيعة 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ام�س اخلمي�س،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

اإ���س��اب��ة  و1268  وف���ي���ات   6 ت�����س��ج��ي��ل  ع���ن 

ج���دي���دة ب���ف���ريو����س ك���ورون���ا يف امل��م��ل��ك��ة، 

لريتفع العدد االإجمايل اإىل 10847 وفاة 

و838523 اإ�سابة.

االإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 

امل���وج���ز  ب���ح�������س���ب  ب����امل����ئ����ة،   3.64 ام���������س 

االإعامي ال�سادر عن الوزارة.

ع���دد احل���االت  اأن  اإىل  امل��وج��ز  واأ����س���ار 

حالة،   34803 اإىل  و�سل  حالياً  الن�سطة 

ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ ع���دد احل����االت ال��ت��ي اأدخ��ل��ت، 

وع��دد  ح��ال��ة،   82 امل�ست�سفيات  اإىل  ام�����س، 

احل�������االت ال���ت���ي غ�������ادرت امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

59 ح���ال���ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ال���ع���دد االإج���م���ايل 

يف  ال��ع��اج  تتلقى  التي  امل��وؤك��دة  للحاالت 

489 حالة. امل�ست�سفيات 

اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز  واأظهر 

باملئة،   9 بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  ال��ع��زل 

العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما 

ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة،   27 احل��ث��ي��ث��ة 

يف  اال�سطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال 

االإقليم ذاته 10 باملئة.

التفا�صيل �ص »3«

مستثمرون قطريون: زيارة الملك للدوحة 
تفتح آفاقا واسعة للتعاون االقتصادي
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االنباط-برتا

قطريون  وم�ستثمرون  اأعمال  رجال  و�سف 

جالة  زي��ارة  اخلا�س  القطاع  اأقطاب  ميثلون 

ب���� »امل��ه��م��ة  امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اإىل ق��ط��ر 

غ���ري م�سبوق  ت��ط��ور  وت���اأت���ي يف ظ���ل  ل��ل��غ��اي��ة«، 

يف  ال�سقيقني  البلدين  بني  الثنائية  للعاقات 

كافة املجاالت.

و���س��دد ه����وؤالء يف اأح���ادي���ث ل��وك��ال��ة االأن��ب��اء 

االأردن����ي����ة )ب������رتا( ام�������س اخل��م��ي�����س، ع��ل��ى اأن 

امل�سرتكة  واال�ستثمارات  االقت�سادي  الن�ساط 

ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وح���رك���ة امل����ب����ادالت ال��ت��ج��اري��ة، 

الزيارة  نتائج  من  امل�ستفيدين  اأك��ر  �سيكونان 

الكبريين،  الزعيمني  بني  الثنائية  واملباحثات 

ك��ث��ريا حتى  ي��ط��ول  ل���ن  ال���وق���ت  اأن  م���وؤك���دي���ن 

تظهر نتائج الزيارة على خمتلف ال�سعد وعلى 

النتائج  ه���ذه  اإن  ب��ل  ال��ق��ط��اع��ات،  ك��ل  م�ستوى 

اأ�سرع من املتوقع. �ستظهر ب�سكل 

وي���ق���ول رج����ل االأع����م����ال وال��ع�����س��و ال�����س��اب��ق 

يف جم��ل�����س ال�����س��ورى ال��ق��ط��ري ع��ب��د ال��رح��م��ن 

ال���ث���اين اإىل  امل��ل��ك ع���ب���داهلل  اإن زي����ارة  امل��ف��ت��اح، 

اأخ��ي��ه �سمو  ال��ت��ي عقدها م��ع  ال��دوح��ة وال��ق��م��ة 

بناءة  مباحثات  م��ن  تخللها  وم��ا  متيم  ال�سيخ 

بني الزعيمني، ال �سك اأنها �ستفتح اآفاقا وا�سعة 

واال�ستثماري  االق��ت�����س��ادي  للتعاون  وج��دي��دة 

ب�����س��ك��ل خ���ا����س ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني، بل 

املجاالت،  كافة  يف  الثنائية  العاقات  و�ستنقل 

اإىل م�����س��ت��وى ج��دي��د وم��رح��ل��ة م��ت��ق��دم��ة من 

وقت  اأي  من  اأكرث  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون 

م�سى.

اأو���س��اط  اأن  يقني  على  اإن��ه  املفتاح،  واأ���س��اف 

وامل�ستثمرين  االأعمال  ورجال  اخلا�س  القطاع 

هذه  ملثل  متعط�سون  االأردن،  اأو  قطر  يف  �سواء 

ال��زي��ارات، مل��ا ت��وف��ره م��ن زخ��م ودع��م لت�سجيع 

ال���ق���ط���اع اخل���ا����س وحت���ف���ي���زه ع��ل��ى م���زي���د من 

ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��رتك، وال����ذي ي�سب 

التجارية  بالعاقات  بالتايل يف اجتاه االرتقاء 

واال���س��ت��ث��م��اري��ة واالق��ت�����س��ادي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

اأعلى م�ستوى. ال�سقيقني على 

القطري  اخل��ا���س  القطاع  اأن  املفتاح  واأك���د 

دورا  وي��ل��ع��ب  ف��اع��ل،  ب�سكل  ي�����س��اه��م  واالأردين 

ال��ب��ل��دي��ن  ق���ي���ادت���ي  اإرادة  جت�����س��ي��د  يف  ك���ب���ريا 

ال�����س��ق��ي��ق��ني مب�����س��ان��دة ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي يف 

ت��ط��وي��ر ال���ع���اق���ات االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة 

اأخرى من  اإىل مرحلة  بها  واالنتقال  الثنائية، 

كبرية  م��ع��دالت  اإىل  حجمها  وزي����ادة  ال��ت��ط��ور، 

واالآم��ال  والطموحات  التطلعات  حجم  تعك�س 

امل�شرتكة.

م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س 

جت���ارة  غ��رف��ة  يف  االأردين  ال��ق��ط��ري  االأع���م���ال 

زي��ارة  اإن  امل�سلماين،  خمي�س  ب��ن  خليفة  قطر 

�سمو  اأخ��ي��ه  م��ع  ومباحثاته  ال��دوح��ة  اإىل  امللك 

وا�سح  ب�سكل  اآث��اره��ا  �ستنعك�س  مت��ي��م،  ال�سيخ 

على عاقات البلدين الرا�سخة، وعلى م�سالح 

ال�سقيقني. ال�سعبني 

امللك  جالة  بني  اللقاء  اأن  امل�سلماين  واأك��د 

حمد  ب��ن  متيم  ال�سيخ  و�سمو  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

الزعيمني  ب��ني  امل�ستمر  وال��ت��وا���س��ل  ث���اين،  اآل 

الكبريين.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

زعم تقرير ملوقع واي نت العري، ام�س 

ت�سيطر  التي  حما�س  حركة  اأن  اخلمي�س، 

فل�سطيني  ع��ن  اأف��رج��ت  غ���زة،  ق��ط��اع  على 

اأن  بعد   ، الدفاعي  اعتقاله  ل�  و�سفته  مبا 

حدود  على  اإ�سرائيلي  جندي  بقتل  ت�سبب 

اقرتابه  ل��دى  ون�سف،  �سهر  قبل  القطاع 

من ال�سياج االأمني خال م�سريات �سعبية 

جتاه  �سفر  م�سافة  م��ن  م�سد�سه  و���س��وب 

اجلندي ما اأدى ملقتله، وهي احلادثة التي 

اأحدثت �سجة كبرية يف اإ�سرائيل

وب���ح�������س���ب امل����وق����ع، ف������اإن ال�������س���اب ف���ور 

حما�س  قبل  من  اعتقل  للعملية،  تنفيذه 

اإ�سرائيلية  اأي حماولة  بهدف حمايته من 

االأمني  التوتر  حالة  ظل  يف  به  للم�سا�س 

اأن  قبل  بغزة،  حينها  موجودة  كانت  التي 

ي��ع��ود ال���ه���دوء اإىل ال��ق��ط��اع جم����دًدا وه��و 

االأمر الذي ا�ستدعى احلركة لاإفراج عنه

نا�سط  وهو  املنفذ  ف��اإن  للموقع،  ووفًقا 

باجلهاد االإ�سامي، منذ االإفراج عنه، قلل 

املفتوحة  املناطق  يف  خا�سًة  حتركاته  من 

ا�ستهدافه،  م��ن  خ�سيًة  العامة  واالأم��اك��ن 

وهو �سديد احلذر بذلك.

التفا�صيل �ص »6«

أصبح هدًفا لالغتيال.. تقرير إسرائيلي: حماس أنهت اعتقالها 
الدفاعي لقاتل الجندي اإلسرائيلي بسبب الهدوء

االنباط-وكاالت

اأن  ال��ي��وم«  »اإ���س��رائ��ي��ل  زع��م��ت �سحيفة 

اعتقلت  الفل�سطينية  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا ي���دع���ى ن�������س���ال ال���ع���ط���اري، 

املدنية  االإدارة  يف  ك��ب��ريا  موظفا  ويعمل 

االإ�سرائيلية

وق���ال���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ال���ع���ري���ة، ام�����س 

يف  عمليا  يعمل  ال��ع��ط��اري  اإن   ، اخلمي�س 

مراجعة  ومهمته  االحتال،  حرب  وزارة 

ج��م��ي��ع امل��ع��ام��ات ال��ع��ق��اري��ة يف ال�����س��ف��ة 

ال��غ��رب��ي��ة، وق���د اع��ت��ق��ل وب��ح��وزت��ه ملفات 

ح�سا�سة

�سكلي  عميحاي  الكني�ست  ع�سو  وغرد 

قائا  الق�سية،  على  معلقا  ت��وي��رت  على 

ك��ب��رية، خا�سة  ه��زة  ج��رى مبثابة  م��ا  اإن 

ال�سلطة لديه  اعتقلته  الذي  املوظف  واأن 

ح�سا�سة ملفات 

اأن م���ا ج����رى مب��ث��اب��ة خ��رق  واأ�����س����اف 

عاجلة  مناق�سة  ي�ستدعي  ا�ستخباراتي، 

حوله يف جلنة ال�سوؤون اخلارجية واالأمن 

�سرحت  ال�سياق  ويف  للكني�ست.  التابعة 

الليكود  م��ن  غ��والن  م��ي  الكني�ست  ع�سو 

اأن »هذا اإغفال كبري يف االإدارة املدنية.

التفا�صيل �ص »5«

االحتالل اعتبره خرقا خطيرا ٠٠ األمن 
الفلسطيني يعتقل موظفا كبيرا 

باإلدارة المدنية اإلسرائيلية

الفايز يدعو إلى التوجه نحو االقتصاد األخضر للحد 
من تأثيرات التغير الُمناخي وخلق فرص عمل

الصفدي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لحل 
األزمات اإلقليمية

االنباط-البحر امليت 

االأع����ي����ان، في�سل  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دع���ا   

التوجه  اأهمية  اإىل  اخلمي�س،  ام�س  الفايز، 

نحو االقت�ساد االأخ�سر، عر تبني م�ساريع 

ل��ل��ب��ي��ئ��ة، مب��ا  ����س���دي���ق  ك�����رى ذات ط���اب���ع 

يتما�سى مع ال�سعي نحو احلد من تاأثريات 

جديدة  عمل  فر�س  وخلق  املُناخي،  التغري 

وم�ستدامة.

خال  الفايز،  األقاها  كلمة  يف  ذلك  جاء 

 - املُ��ن��اخ  تغري  »اقت�ساديات  موؤمتر  رعايته 

فر�س للنمو االقت�سادي وخلق فر�س عمل 

اإج��راءات  خال  من  القطاعات  خمتلف  يف 

ال����ذي ينظمه  امل���ن���اخ«،  ل��ت��غ��ري  اال���س��ت��ج��اب��ة 

ب��ال�����س��راك��ة م��ع ع���دد من  جمل�س االأع���ي���ان، 

موؤ�س�سة  م��ع  وال��ت��ع��اون  امل��ع��ن��ي��ة،  ال�����وزارات 

»فريدريت�س اإيرت« االأملانية يف عّمان.

املمار�سات  تر�سيخ  اأه��م��ي��ة  ال��ف��اي��ز  واأك���د 

العاملية الف�سلى، للحد من تاأثريات التغري 

املُناخي على اجلوانب البيئية واالقت�سادية 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، وال���س��ي��م��ا اأن 

 2016 ع��ام  من  ني�سان  �سهر  يف  وق��ع  االأردن 

على اتفاق باري�س لتغري املناخ.

واأو�سح اأن املوؤمتر ياأتي يف اإطار اجلهود، 

ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا جم��ل�����س االأع����ي����ان، و���س��ع��ي��ه 

للخروج بورقة.

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط-عمان

األقى نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية 

ام�س  ال�سفدي،  اأمي��ن  املغرتبني،  و���س��وؤون 

ل��ل��دار���س��ني يف دورة  اخل��م��ي�����س، حم��ا���س��رة 

الدفاع الوطني 19، يف كلية الدفاع الوطني 

امل��ل��ك��ي��ة االأردن����ي����ة، ب��ع��ن��وان »ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

لدعم  املغرتبني  و���س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 

ال�����دويل«،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  االأردن  م���واق���ف 

هيئة  واأع�ساء  ورئي�س  الكلية  اآمر  بح�سور 

التوجيه.

وت���ن���اول ال�����س��ف��دي، خ���ال امل��ح��ا���س��رة، 

ث����واب����ت واأه���������داف ال�����س��ي��ا���س��ة اخل���ارج���ي���ة 

االأردن���ي���ة ال��ت��ي ي��ق��وده��ا وي��ر���س��م��ه��ا جالة 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين خل���دم���ة امل�����س��ال��ح 

االأم��ن  ولتعزيز  العليا،  االأردن��ي��ة  الوطنية 

اململكة  اأن  م�سيفاً  املنطقة،  يف  واال�ستقرار 

ال��ع��امل،  دول  م��ع  متميزة  بعاقات  حتظى 

حكمة  ب��ف�����س��ل  دويل  وت��ق��دي��ر  وب����اح����رتام 

وث��ب��ات  اململكة  وم�����س��داق��ي��ة  امل��ل��ك،  ج��ال��ة 

مواقفها.

اآخ��ر  ح��دي��ث��ه،  يف  ال�سفدي،  وا�ستعر�س 

التطورات االإقليمية والدولية وعلى راأ�سها 

املركزية  الق�سية  الفل�سطينية،  الق�سية 

اأف��ق  الإي��ج��اد  امل�ستهدفة  واجل��ه��ود  االأوىل، 

حقيقي. �سيا�سي 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

اأع���ل���ن���ت ج��م��ع��ي��ة امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف ق��ط��اع 

االإ����س���ك���ان، ال���ي���وم اخل��م��ي�����س، ب��ال��ت��ع��اون مع 

اأن��ه��ا �ستجري  اأب���و غ��زال��ة،  جم��م��وع��ة ط���ال 

درا�سة تتعلق بتقييم واقع حال قطاع االإ�سكان 

االأردين لتحديد املخاطر واملعيقات له.

وبينت اجلمعية، خال توقيع اتفاقية بني 

رئي�سها  اجلمعية  عن  وقعها  والتي  الطرفني 

ك���م���ال ال���ع���وام���ل���ة وع����ن امل��ج��م��وع��ة رئ��ي�����س��ه��ا 

ط���ال اب���و غ���زال���ة ب��ح�����س��ور وزي����ر االأ���س��غ��ال 

الك�سبي،  يحيى  املهند�س  واالإ���س��ك��ان  ال��ع��ام��ة 

املعيقات يف  �سيتم حل  اأن��ه  ال��درا���س��ة،  الإج��راء 

كافة  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق  وج��وده��ا  ح���ال 

تت�سمن عدة حماور من  والتي  العاقة  ذات 

الواردة  االح�سائية  البيانات  حتديث  �سمنها 

يف درا�سة عام 2015

التفا�صيل �ص »4«

  االنباط-برتا

ق��ال��ت وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة ه��ي��ف��اء ال��ن��ج��ار، ان 

مع  للتوا�سل  ج�سرا  ت�سكل  الثقافية  الهيئات 

وترتجمها  حاجاته  وتتلم�س  املحلي  املجتمع 

من خال براجمها التي ناأمل اأن تتحول اإىل 

عجلة  ترفد  التي  الثقافية  لل�سناعات  قاعدة 

الوطني. االإنتاج 

واأو����س���ح���ت ال��ن��ج��ار خ���ال ل��ق��ائ��ه��ا ام�����س 

اخل��م��ي�����س يف م���رك���ز امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

يف  الثقافية  الهيئات  واأع�ساء  روؤ�ساء  الثقايف 

اأح��م��د  ال��ن��ائ��ب  ، بح�سور  ال��زرق��اء  حم��اف��ظ��ة 

اخل��اي��ل��ة وم���دي���ر ث��ق��اف��ة ال����زرق����اء و���س��ف��ي 

االأذرع  متثل  الثقافية  الهيئات  ان  الطويل، 

املدين  املجتمع  رواف��ع  ت�سكل  التي  احلقيقية 

�سياغة  يف  وال��ق��وة  ال��ع��زم  منه  ن�ستمد  ال��ذي 

الثقايف. اخلطاب 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

الدكتور  والتعليم،  الرتبية  وزي��ر  رع��ى 

وج��ي��ه ع��وي�����س، ام�����س اخل��م��ي�����س، اإط����اق 

امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة م����ن م����ب����ادرة ت�����س��ري��ع 

بح�سور  ال��ن��وع��ي،  التعليم  اإىل  ال��و���س��ول 

�سفراء وممثلني عن الدول املانحة.

واأع����رب ال��دك��ت��ور ع��وي�����س، خ���ال حفل 

االإط��اق، ال��ذي ح�سره اأم��ني عام ال��وزارة 

ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال����دك����ت����ور ن����واف 

العجارمة، عن �سكره ملجتمع املانحني على 

اأداء  من  لتمكينها  ال��وزارة  جلهود  دعمهم 

التعليم  خدمة  اإي�سال  يف  ور�سالتها  دورها 

ال��ن��وع��ي جل��م��ي��ع االأط���ف���ال. وع��ر���س اآخ��ر 

خطة  يف  املُ��ح��رز  التقدم  ح��ول  امل�ستجدات 

الوزارة ل� »ت�سريع الو�سول«.

التفا�صيل �ص »3«

مستثمري قطاع اإلسكان تجري 
دراسة لتقييم واقع القطاع 

النجار: الهيئات الثقافية جسر 
للتواصل مع المجتمع

إطالق المرحلة الثانية من مبادرة 
تسريع الوصول للتعليم النوعي



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل 
وتهريب مواد مخدرة من سوريا

مركز األزمات يحتفل باليوم العالمي 
للحد من مخاطر الكوارث

الغذاء والدواء تؤكد سالمة وجودة 
الغذائي المنتج 

االنباط-عمان

ب�سار  امل��ه��ن��د���س  امل��ي��اه  ع���ام �سلطة  ام���ن  وق���ع 

»ف��ارة  اتفاقية  وال���ري،  امل��ي��اه  وزارة  يف  البطاينة 

معان  يف  امل��ائ��ي  الفاقد  بتخفي�س  اخلا�سة   »3
كمنحة  مقدمة  دوالر،  مليون   11 نحو  بقيمة 

وذلك  الدولية،  للتنمية  االمريكية  الوكالة  من 

ب��ح�����س��ور وزي����ر امل���ي���اه وال�����ري امل��ه��ن��د���س حممد 

النجار.

وا�سهمت �سلطة املياه بقيمة مليون دوالر من 

كلفة امل�سروع الكلية البالغة 152 مليون دوالر، 

الذي يهدف اىل تاأهيل وتطوير وحت�سن �سبكات 

م��ع��ان،  وال��ف��رع��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة  الرئي�سية  امل��ي��اه 

»ال��ف��ارة«  م�سروعات  جميع  تنفيذ  م��دة  ان  حيث 

خم�سة اعوام .

وبن البطاينة ان الوزارة تركز جهودها على 

مناطق  جميع  يف  املياه  �سبكات  وتطوير  حتديث 

امل��م��ل��ك��ة خل��ف�����س ال��ف��اق��د امل���ائ���ي وت���وف���ري نف�س 

وتطوير  ال�سرب،  الأغرا�س  للمواطنن  الكميات 

وحت�سن  جديدة  مياه  �سبكات  وتنفيذ  وحت�سن 

م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنن. واأو�سح ان 

م�سروع »الفارة« هو احد برامج التعاون املتكامل 

بقيمة  الدولية  للتنمية  االمريكية  الوكالة  مع 

ال�سبكات  وتاأهيل  لتحديث  دوالر  مليون   152
حمافظات  وت�سمل  اململكة،  م��ن  ع��دة  مناطق  يف 

اجلنوب والبلقاء وغريها من املناطق، الفتا اىل 

ان االتفاقية ت�سمل حت�سري خطة لتقييم الو�سع 

خلدمة  حديثة  �سبكات  وتنفيذ  م��ع��ان  يف  امل��ائ��ي 

مناطق ق�سبتها والبرتا وال�سوبك وايل واملناطق 

هيدروليكية  درا���س��ة  بتح�سري  وال��ب��دء  امل��ج��اورة، 

جلميع املناطق االخرى وعمل درا�سات تف�سيلية 

الفاقد  خف�س  بهدف  املحافظة  مناطق  جلميع 

حديثة  انظمة  تركيب  �سيتم  حيث  فيها  امل��ائ��ي 

املراقبة  اج��ه��زة  خ��ال  م��ن  وال�سيانة  للت�سغيل 

املائية  امل�سادر  جميع  ومراقبة  لت�سغيل  »�سكادا« 

وبالتايل اخت�سار الوقت واجلهد.

خطوط  ب��ن��اء  يت�سمن  امل�����س��روع  ان  وا����س���اف 

ن��اق��ل��ة ب����اأط����وال خم��ت��ل��ف��ة وحت���دي���ث ال�����س��ب��ك��ات 

الفرعية وا�ستبدال العدادات باأنواع جديدة ذكية 

مع تطوير امل�سخات وربطها مبنظومة املراقبة، 

ما ي�سهم بتقليل الفاقد يف املياه يف ال�سبكات �سواء 

الفاقد الفني او الفاقد االداري وحتديث انظمة 

املنظومات، االمر الذي ي�سهم  املراقبة على هذه 

يف  الفاقد  ومعاجلة  املائي  التزويد  فعالية  برفع 

م�����س��ادر امل��ي��اه، وال��رق��اب��ة وح��م��اي��ة م�����س��ادر املياه 

�سكاوى  مع  للتعامل  اال�ستجابة  �سرعة  وحتقيق 

وك�سور ال�سبكات بفاعلية.

على  االتفاقية  توقيع  خال  البطاينة  واأثنى 

ال��دع��م ال��ك��ب��ري ال���ذي ت��ق��دم��ه ال���والي���ات املتحدة 

االمريكية من خال الوكالة االمريكية للتنمية 

تعانيها  التي  املائية  التحديات  ملواجهة  الدولية 

اململكة، وال�سيما بقطاع املياه.

المياه توقع اتفاقية تأهيل شبكات في معان بقيمة
 11 مليون دوالر

اجلمعة    15  /  10  / 2021

الفايز يدعو إلى التوجه نحو االقتصاد األخضر للحد 
من تأثيرات التغير الُمناخي وخلق فرص عمل

الصفدي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لحل األزمات اإلقليمية

رئيس هيئة األركان المشتركة يفتتح المباني الجديدة 
لكتيبة االتصاالت

االنباط-عمان

اأح��ب��ط��ت امل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال�����س��رق��ي��ة 

الع�سكري  االأم�����ن  م��دي��ري��ة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

واإدارة مكافحة املخدرات، فجر ام�س اخلمي�س، 

اإحدى واجهاتها حماولة تهريب كميات  على 

كبرية من املواد املخدرة، قادمة من االأرا�سي 

ال�سورية اإىل االأرا�سي االأردنية.

و�سرح م�سدر ع�سكري م�سوؤول يف القيادة 

اجلي�س   – االأردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات  العامة 

ما  اال�ستباك،  قواعد  تطبيق  مت  اأن��ه  العربي، 

اأحد املهربن وفرار االآخرين  اإ�سابة  اإىل  اأدى 

داخل العمق ال�سوري، وبعد تفتي�س املنطقة مت 

العثور على كميات كبرية من املواد املخدرة.

االأردنية  امل�سلحة  القوات  اأن  امل�سدر،  واأك��د 

حديد  م��ن  بيد  �ست�سرب  ال��ع��رب��ي  اجلي�س   -

و�ستتعامل بكل قوة وحزم مع اأي عملية ت�سلل 

اأو حم��اول��ة ت��ه��ري��ب حل��م��اي��ة احل����دود، ومنع 

الوطني  ب��االأم��ن  العبث  نف�سه  ل��ه  ت�سول  م��ن 

االأردين.

  االنباط-عمان

الوطني  امل��رك��ز  رئي�س  �سمو  ع��ن  مندوبا 

بن  ع��ل��ي  االأم�����ري  االأزم�������ات  واإدارة  ل���اأم���ن 

الزعبي  الركن حامت  العميد  احل�سن، رعى 

ام�����س اخل��م��ي�����س، االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم العاملي 

ل��ل��ح��د م���ن خم���اط���ر ال�����ك�����وارث، مب�����س��ارك��ة 

وبرنامج  االإمن��ائ��ي،  املتحدة  االأمم  برنامج 

االأغ����ذي����ة ال��ع��امل��ي وال���وك���ال���ة ال�����س��وي�����س��ري��ة 

امل��ت��ح��دة  ال�����دويل، وم��ك��ت��ب االأمم  ل���اإمن���اء 

للحد من خماطر الكوارث.

اأه��م��ي��ة التوعية  ال��زع��ب��ي  ال��ع��م��ي��د  واأك����د 

والتكيف اال�سرتاتيجي ب�سفتها اأهم مكونات 

احل���د م��ن خم��اط��ر ال���ك���وارث، واال���س��ت��ع��داد 

التغري  اأن  اإىل  م�سريا  ال���ازم،  بال�سكل  لها 

املناخي �سيوؤدي اإىل ارتفاع معدالت احلرائق 

والفي�سانات، االأمر الذي يتطلب اال�ستعداد 

حماية  ل�سمان  العالية  واجلاهزية  امل�سبق 

االن�سان واملجتمع.

املتحدة  االأمم  مكتب  رئي�س  نائب  واأ�ساد 

ل��ل��ح��د م��ن خم��اط��ر ال���ك���وارث ف����ادي ج��ن��ان، 

الريادي  االأردن  ب��دور  م�سجلة  كلمة  خ��ال 

للحد  اجل���اد  و�سعيه  االأزم�����ات،  م��واج��ه��ة  يف 

م���ن خم��اط��ر ال����ك����وارث، داع���ي���ا اإىل ت��وف��ري 

واجلوع  الفقر  على  للق�ساء  ال��دويل  الدعم 

واحلد من اخل�سائر االقت�سادية يف البلدان 

النامية.

للتعاون  االإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  وثمنت 

ال�سوي�سري  التعاون  برنامج  مدير  ال��دويل 

يف امل��م��ل��ك��ة ���س��اب��ن روزي���ن���ت���ال���ري، ال�����س��راك��ة 

ال��ق��وي��ة م���ع احل��ك��وم��ة االأردن����ي����ة، ووك����االت 

ال��دويل،  التعاون  ومنظمات  املتحدة،  االأمم 

دعما للجهود الوطنية يف احلد من خماطر 

الكوارث.

وق�����ال امل���دي���ر ال��ق��ط��ري وامل��م��ث��ل امل��ق��ي��م 

البريتو  العاملي يف االردن  لربنامج االأغذية 

م��ن خماطر  احل��د  اال�ستثمار يف  اإن  ك��وري��ا، 

ال���ك���وارث يعترب االأك����ر ف��اع��ل��ي��ة م��ن حيث 

حيث  املالية،  امل���وارد  وتوفري  االرواح  حفظ 

ي�سهم يف احلد من خماطر الكوارث وتوفري 

ح������وايل 75 ب���امل���ئ���ة م����ن ال���ك���ل���ف امل��ت��وق��ع��ة 

لا�ستجابة.

ملكتب  املقيم  املمثل  نائب  اأ�سارت  بدورها، 

امل��ت��ح��دة االمن���ائ���ي م��اج��دة  ب��رن��ام��ج االأمم 

الكوارث تعد حتدياً وعائقاً  اأن  اإىل  الع�ساف 

امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية  اأه�����داف  اأم����ام حت��ق��ي��ق 

اإ�سافة  كبرية،  اقت�سادية  بخ�سائر  وتت�سبب 

م���وؤك���دةاأه���م���ي���ة  ال��ب�����س��ري��ة،  اخل�����س��ائ��ر  اإىل 

�سمن  ال���ك���وارث  خم��اط��ر  م���ن  احل���د  اإدراج 

االإط��ار  وتطوير  العاقة،  ذات  الت�سريعات 

املوؤ�س�سي، وفقا الإطار عمل �سنداي للحد من 

خماطر الكوارث )2015-2030(.

االنباط-عمان

ق���ال م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة للغذاء 

والدواء نزار مهيدات، اإن نتائج برامج الر�سد 

�سامة  توؤكد  املوؤ�س�سة  تنفذها  التي  الدورية 

وجودة غالبية املنتجات الغذائية يف االأ�سواق.

ام�س  للموؤ�س�سة  بيان  يف  مهيدات،  واأو�سح 

اخل��م��ي�����س، اأن امل��وؤ���س�����س��ة ت��ن��ف��ذ ب���رام���ج ر���س��د 

دورية ملجموعة خمتارة من االأغذية املتداولة 

للتحقق من �سامتها وجودتها، وحتديد اأهم 

اأ�سبابها  وحتليل  املحتملة  ال�سحية  املخاطر 

علمًيا.

اأخ����ريا  ن���ف���ذت  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

ر�سد  ا���س��ت��ه��دف  متخ�س�سا،  ر���س��د  ب��رن��ام��ج 

ال�������س���م���وم ال���ف���ط���ري���ة )االأف����ات����وك���������س����ن( يف 

امل��ك�����س��رات امل��ح��م�����س��ة وال��ن��ي��ئ��ة امل�����س��م��ت��داول��ة، 

واملواد الغذائية املحتوية على املك�سرات، حيث 

 98.5 ن�سبته  ما  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظ��ه��رت 

باملئة من العينات مطابقة، وال تتجاوز ن�سبة 

االأفاتوك�سن فيها احلدود امل�سموح بها.

وب�����ننّ م���ه���ي���دات، اأن ه���ن���اك ب���رام���ج ر���س��د 

مل��ت��ب��ق��ي��ات امل���ب���ي���دات ال���زراع���ي���ة يف جم��م��وع��ة 

خم���ت���ارة م���ن االأغ����ذي����ة؛ وه���و ب��رن��ام��ج ر���س��د 

�سنوي �سمل 896 عينة، واأظهرت نتائجه اأن 

مطابقة،  العينات  اإجمايل  من  باملئة   93.8
فيما بلغت ن�سبة العينات املخالفة 6.2 باملئة، 

اإىل برنامج ر�سد متبقيات االأدوية  باالإ�سافة 

البيطرية يف االأغذية احليوانية ومنتجاتها،.
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االنباط-البحر امليت 

ال��ف��اي��ز،  االأع���ي���ان، في�سل  رئ��ي�����س جمل�س  دع���ا   

التوجه نحو االقت�ساد  اأهمية  اإىل  ام�س اخلمي�س، 

ذات طابع  ك���ربى  م�����س��اري��ع  تبني  ع��رب  االأخ�����س��ر، 

�سديق للبيئة، مبا يتما�سى مع ال�سعي نحو احلد 

م��ن ت��اأث��ريات التغري املُ��ن��اخ��ي، وخ��ل��ق ف��ر���س عمل 

جديدة وم�ستدامة.

ج�����اء ذل�����ك يف ك��ل��م��ة األ���ق���اه���ا ال���ف���اي���ز، خ���ال 

فر�س   - املُ��ن��اخ  تغري  »اقت�ساديات  م��وؤمت��ر  رعايته 

خمتلف  يف  عمل  فر�س  وخلق  االقت�سادي  للنمو 

لتغري  اال�ستجابة  اإج���راءات  خ��ال  من  القطاعات 

بال�سراكة  االأع��ي��ان،  جمل�س  ينظمه  ال��ذي  امل��ن��اخ«، 

مع عدد من الوزارات املعنية، والتعاون مع موؤ�س�سة 

ان. »فريدريت�س اإيربت« االأملانية يف عمنّ

العاملية  امل��م��ار���س��ات  تر�سيخ  اأهمية  الفايز  واأك���د 

ال��ف�����س��ل��ى، ل��ل��ح��د م���ن ت����اأث����ريات ال��ت��غ��ري املُ��ن��اخ��ي 

وال�سيا�سية  واالق��ت�����س��ادي��ة  البيئية  اجل��وان��ب  ع��ل��ى 

واالجتماعية، وال�سيما اأن االأردن وقع يف �سهر ني�سان 

من عام 2016 على اتفاق باري�س لتغري املناخ.

اإط��ار اجلهود، التي  اأن املوؤمتر ياأتي يف  واأو�سح 

بورقة  للخروج  و�سعيه  االأع��ي��ان،  جمل�س  يبذلها 

�سيا�سات عامة، تقدم للحكومة واملعنين، وت�سهم يف 

احلد من تداعيات التغري املُناخي، واآث��اره البيئية 

وتعمل  واالجتماعية،  وال�سيا�سية  واالقت�سادية 

على التخفيف من م�سكلتي الفقر والبطالة.

واأ�سار اإىل اأن االأردن يتمتع بت�ساري�س جغرافية 

ا�ستثمارية  وب��ي��ئ��ة  ف��ري��د،  ح��ي��وي  وت��ن��وع  مم��ي��زة، 

امل�ساريع  وتنفيذ  ت�سميم  �سيا�سة  ويتبنى  خ�سبة، 

الكربى، التي من �ساأنها حتقيق اال�ستخدام االأمثل 

ال��ذي يعترب ج��زًءا ال  للموارد املحلية، وهو االأم��ر 

يتجزاأ من التنمية ال�ساملة، التي تعزز بدورها اأمن 

وا�ستقرار املجتمعات.

تنفيذ  اأهمية  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  اأك��د  كما 

برامج تنموية واإنتاجية، ت�ستند اإىل ت�سور تنموي 

االأع��م��ال،  بيئة  دع��م  ���س��رورة  اإىل  اإ�سافة  ُم�ستدام، 

واإي�������اء ج����ذب اال����س���ت���ث���م���ارات اخل���ارج���ي���ة ودع���م 

البيئة  قطاعات  يف  ا  وخ�سو�سً الوطني،  اال�ستثمار 

والتكنولوجيا  والنقل  والطاقة  وال��زراع��ة  وامل��ي��اه 

وال�سياحة، اأهمية ق�سوى، باعتبار اأن االردن يتمتع 

مبيزات ن�سبية يف تلك القطاعات.

وق���ال ال��ف��اي��ز: »اأق����در ل��ل��زم��اء وال��زم��ي��ات يف 

يبذلونها  التي  الكبرية  االأعيان، جهودهم  جمل�س 

مل��واج��ه��ة خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات ال��وط��ن��ي��ة، وخ��ا���س��ة 

التحدي االقت�سادي وارتفاع ن�سب الفقر والبطالة، 

والت�سبيك مع خمتلف اجلهات الر�سمية واالأهلية، 

وفق  للتطبيق  قابلة  تكون  ُمبتكرة  ل  حلونّ الإي��ج��اد 

مدد زمنية حمددة«.

وقدم ال�سكر ملمثلي اللجان املختلفة يف جمل�س 

االأع����ي����ان، ومل��وؤ���س�����س��ة »ف��ري��دري��ت�����س اإي������ربت« على 

تعاونها مع املجل�س، كما �سكر امل�ساركن يف املوؤمتر، 

�سيا�سات  بورقة  املوؤمتر  يخرج  اأن  اأمله  عن  معرًبا 

ع��ام��ة، ت��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د م��ن ال��ت��غ��ريات املناخية 

واآث����اره����ا االق��ت�����س��ادي��ة، وع��ل��ى راأ����س���ه���ا احل����د من 

توفري فر�س عمل  والبطالة عرب  الفقر  م�سكلتي 

متنوعة وم�ستدامة.

تغري  مب�سكلة  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  امل��وؤمت��ر  وي�سبو 

املناخ من نواحيه البيئية واالقت�سادية وال�سيا�سية 

التي  اال�ستجابة  اإج���راءات  وطبيعة  واالجتماعية 

مناق�سة  ج��ان��ب  اإىل  االأردن،  يف  تطبيقها  مي��ك��ن 

النمو االقت�سادي  املمكنة وحمفزات  العمل  فر�س 

م���ن خ����ال اإج��������راءات اال���س��ت��ج��اب��ة ع���رب اخل����روج 

خلق  �سبيل  يف  االإج�����راءات  تلك  ل��دع��م  بتو�سيات 

فر�س عمل جديدة ومكافحة تغري املناخ.

ال��ذي ي�ستمر على م��دار  امل��وؤمت��ر،  وُي�����س��ارك يف 

 9 م��ن  مكونة  م�سرتكة  جلنة  متتالين،  ي��وم��ن 

جل��ان دائ��م��ة م��ن جل��ان جمل�س االأع��ي��ان برئا�سة 

م�سطفى  الدكتور  العامة  اخلدمات  جلنة  رئي�س 

احل��م��ارن��ة، اإ���س��اف��ة اإىل خ��رباء يف جم��االت البيئة 

واملياه والزراعة والطاقة والنقل والتنوع احليوي.

ال��ع��ن احل��م��ارن��ة »ل��ق��د مت ت�سكيل جلنة  وق���ال 

م�����س��رتك��ة م���ن جل���ان جم��ل�����س االأع���ي���ان ال��دائ��م��ة، 

للم�ساهمة  املوؤمتر  باأعمال  االإندماج  بهدف  وذلك 

اإج��راء درا���س��ات ترمي خللق فر�س عمل وذلك  يف 

بال�سراكة مع ال�سلطة التنفيذية«.

واأكد اأن التغري املناخي ُي�سكل حتدًيا كبرًيا على 

ال�سعيد املحلي والعاملي، ويطال خمتلف القطاعات 

مثل املياه والزراعة والطاقة والنقل، وهو ما دفع 

اأج���ل االت��ف��اق على روؤي��ة  امل��وؤمت��ر م��ن  اإىل تنظيم 

ل الحًقا اإىل �سيا�سات عملية. م�سرتكة تتحونّ

امل��وؤمت��ر  نتائج  اأن  اإىل  ال��ع��ن احل��م��ارن��ة  واأ���س��ار 

�ستكون على �سكل ورقة �سيا�سات، حيُث �سيتم رفعها 

اإىل رئا�سة جمل�س االأعيان، التي بدورها �سرتفعها 

اإىل ال�سلطة التنفيذية بهدف التطبيق واملُتابعة.

للموؤمتر  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  اجل��ل�����س��ات  اأوىل  وب��ح��ث��ت 

ال��ف��ر���س االق��ت�����س��ادي��ة يف اإج�������راءات اال���س��ت��ج��اب��ة 

لقطاعات الزراعة، املياه، النفايات، التنوع احليوي، 

وب�سار  دري��د حما�سنة،  م��ن  ك��ل  فيها  حيُث حت��دث 

زيتون، وعمار اأبو �سري�س اإىل جانب اإيهاب عيد.

الكبري،  التحدي  نقا�ساته  يف  امل��وؤمت��ر  وت��ن��اول 

املناخ  تغري  ب�سبب  ال��دويل  املجتمع  يواجهه  ال��ذي 

من  ال�13  العقد  اإىل  العامل  دخ��ول  مع  بالتزامن 

االأم���ط���ار  ه��ط��ول  يف  وال���ت���غ���ريات  ال�20،  ال���ق���رن 

وازدي�����اد ���س��دة االأع��ا���س��ري وال��ت��ف��اوت احل���اد وغ��ري 

املاألوف يف درجات احل��رارة، وهو ما ي�سكل تهديًدا 

للنظم الب�سرية والطبيعية واالقت�سادية.

وركز املوؤمتر على عدة حماور، منها التاأثريات 

ال�����س��ل��ب��ي��ة ل��ت��غ��ري امل���ن���اخ ع��ل��ى االأ����س���ع���دة ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

على  التاأثري  واأبرزها  واالقت�سادية،  واالجتماعية 

االن��ت��اج��ي��ة ال��زراع��ي��ة ج���راء التغري ط��وي��ل االأج��ل 

يف درج����ات احل����رارة وت���واف���رية امل��ي��اه وزي����ادة ح��دة 

تكاليف  ج��ان��ب  اإىل  املُ���دم���رة،  املناخية  ال��ظ��واه��رة 

طريق  ع��ن  ال�����س��دي��د  نق�سها  ب�سبب  امل��ي��اه  ت��وري��د 

حتلية وا���س��ت��رياد امل��ي��اه واخل�����س��ائ��ر امل��رتت��ب��ة على 

حت�سيل  �سعوبة  بعد  للمياه  امل�ستهلكة  القطاعات 

عن  النا�سئة  التكاليف  ع��ن  ف�سًا  كافية،  كميات 

االأ�سرار للمن�ساآت والبنى التحتية التي تت�سبب بها 

الظواهر العنيفة.

ال�سلع واخلدمات  انخفا�س �سادرات  كما بحث 

احلاجة  وازدي��اد  وال�سياحية(  الزراعية  )املنتجات 

االآث��ار  عن  ناهيك  االأ�سا�سية،  ال�سلع  ا�سترياد  اإىل 

البيولوجي  التنوع  بفقدان  ترتبط  التي  ال�سلبية 

وال��ن��ظ��م ال��ب��ي��ئ��ي��ة واآث�����ار ت��غ��ري امل���ن���اخ ع��ل��ى �سحة 

االإن�سان ونوعية احلياة.

املهند�س  الزراعة  وزي��ر  املوؤمتر  اأعمال  وح�سر 

املياه  وزارة  عام  اأم��ن  جانب  اإىل  احلنيفات،  خالد 

الدكتور  البيئة  وزارة  ع��ام  واأم��ن  املحاميد،  جهاد 

حم��م��د اخل�����س��ا���س��ن��ة، ف�����س��ًا ع��ن اأع�����س��اء اللجنة 

امل�����س��رتك��ة، امل��ك��ون��ة م����ن؛ رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة 

الدكتور  ومقررها  ال�سرايرة  جمال  واالقت�سادية 

مازن  االإداري���ة  اللجنة  رئي�س  ال���رباري،  م�سطفى 

ال�����س��اك��ت وم���ق���رره���ا م������روان ق��ط��ي�����س��ات، رئ��ي�����س 

يا�سن  الدكتور  وال�سكان  والبيئة  ال�سحية  جلنة 

احل�سبان.

ال���ع���م���ل وال��ت��ن��م��ي��ة  اإىل ج���ان���ب رئ���ي�������س جل���ن���ة 

عبدالرحيم  وم��ق��رره��ا  م���راد  عي�سى  االجتماعية 

املعدنية  وال���روة  الطاقة  جلنة  رئي�س  البقاعي، 

ال�سياحة  جلنة  رئي�س  ار���س��ي��دات،  �سالح  الدكتور 

والرتاث الدكتور ن�سال القطامن ومقررها خالد 

اأبو العز، ومقرر جلنة اخلدمات العامة خري الدين 

هاكوز.

  االنباط-عمان

اخلارجية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  األ��ق��ى 

و�����س����وؤون امل���غ���رتب���ن، اأمي�����ن ال�������س���ف���دي، ام�����س 

الدفاع  دورة  يف  للدار�سن  حما�سرة  اخلمي�س، 

امللكية  ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع  كلية  يف   ،19 ال��وط��ن��ي 

وزارة اخلارجية  »ا�سرتاتيجية  بعنوان  االأردنية، 

االأردن على  م��واق��ف  ل��دع��م  امل��غ��رتب��ن  و���س��وؤون 

ورئي�س  الكلية  اآم��ر  بح�سور  ال��دويل«،  امل�ستوى 

التوجيه. واأع�ساء هيئة 

وت�����ن�����اول ال���������س����ف����دي، خ������ال امل���ح���ا����س���رة، 

االأردن��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  واأه����داف  ث��واب��ت 

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  وير�سمها  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي 

ال���ث���اين خل���دم���ة امل�����س��ال��ح ال��وط��ن��ي��ة االأردن���ي���ة 

املنطقة،  يف  واال�ستقرار  االأم��ن  ولتعزيز  العليا، 

مع  متميزة  بعاقات  حتظى  اململكة  اأن  م�سيفاً 

بف�سل  دويل  وت��ق��دي��ر  وب���اح���رتام  ال��ع��امل،  دول 

وثبات  اململكة  وم�سداقية  امللك،  جالة  حكمة 

مواقفها.

وا����س���ت���ع���ر����س ال�������س���ف���دي، يف ح���دي���ث���ه، اآخ����ر 

ال��ت��ط��ورات االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة وع��ل��ى راأ���س��ه��ا 

االأوىل،  املركزية  الق�سية  الفل�سطينية،  الق�سية 

واجلهود امل�ستهدفة الإيجاد اأفق �سيا�سي حقيقي 

يتيح املجال للعودة اإىل مفاو�سات جادة وفاعلة 

اأ�سا�س  على  وال�سامل  ال��ع��ادل  ال�سام  لتحقيق 

ح��ل ال��دول��ت��ن، وف��ق ال��ق��ان��ون ال���دويل وق���رارات 

ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سام العربية.

واأك����������د �������س������رورة ا�����س����ت����م����رار دع�������م وك����ال����ة 

ال��اج��ئ��ن  وت�����س��غ��ي��ل  الإغ����اث����ة  امل���ت���ح���دة  االأمم 

اجلهود  اإىل  الف��ت��اً  )االأون������روا(،  الفل�سطينين 

التي تبذلها اململكة وال�سويد لعقد موؤمتر دويل 

لدعم الوكالة خال �سهر ت�سرين الثاين املقبل 

الدعم  حل�سد  بروك�سل،  البلجيكية  العا�سمة  يف 

خدماتها  تقدمي  من  لتمكينها  للوكالة  ال��ازم 

تكليفها  وفق  الفل�سطينين  لاجئن  احليوية 

االأممي.

وتطرق ال�سفدي اإىل �سرورة تكثيف اجلهود 

امل��ب��ذول��ة حل��ل االأزم����ات االإق��ل��ي��م��ي��ة، ال �سيما يف 

الدعم  تقدمي  و�سرورة  واليمن،  وليبيا  �سوريا 

على  م�سدداً  التحتية،  بنيته  بناء  الإع��ادة  للبنان 

دع��م اململكة ال��را���س��خ الأم��ن وا���س��ت��ق��رار ال��ع��راق. 

�����د ال�����س��ف��دي اأه���م���ي���ة ت�����س��اف��ر اجل��ه��ود  ك��م��ا اأكنّ

والتطرف  االإرهاب  ملكافحة  والدولية  االإقليمية 

ع��امل��ي��اً، و����س���رورة لتعزيز  ي��ع��ت��رب حت��دي��اً  ال����ذي 

مواجهة  يف  االإقليمي  والتكامل  امل�سرتك  العمل 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه امل��ن��ط��ق��ة. ويف ن��ه��اي��ة 

امل��ح��ا���س��رة، ج���رى ح���وار م��ف��ت��وح اأج����اب خ��ال��ه 

اأ�سئلة وا�ستف�سارات الدار�سن. ال�سفدي عن 

  االنباط-عمان

اللواء  امل�سرتكة،  االأرك��ان  افتتح رئي�س هيئة 

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

امللكية،  االت�ساالت/2  لكتيبة  اجلديدة  املباين 

خ��ال زي��ارت��ه ع���دداً م��ن ال��وح��دات الع�سكرية، 

وكان يف ا�ستقباله مدير �ساح الا�سلكي امللكي 

وقائد جمموعة االت�ساالت وقائد الكتيبة.

بح�سور  احلنيطي،  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�ستمع 

الركن  العميد  امل�سلحة  للقوات  ال��ع��ام  املفت�س 

ف��خ��ر اخل��ل��ي��ف��ات، اإىل اإي���ج���از ع�����س��ك��ري ق��دم��ه 

العملياتية  االأم�����ور  ���س��ري  ح���ول  الكتيبة  ق��ائ��د 

وال��واج��ب��ات  وامل��ه��ام  وال��ت��دري��ب��ي��ة،  واللوج�ستية 

التي تنفذها الكتيبة.

وج����ال رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�����س��رتك��ة يف 

على  واط��ل��ع  الكتيبة،  وف����روع  م��راف��ق  خمتلف 

مبانيها  ���س��م��ل��ت  ال���ت���ي  وال��ت��ح��دي��ث  ال��ت��ط��وي��ر 

واآلياتها ومعداتها امل�ستخدمة فيها مبا يتنا�سب 

مع طبيعة عملها.

وال��ت��ق��ى ال���ل���واء ال��رك��ن احل��ن��ي��ط��ي م��رت��ب��ات 

ال��ك��ت��ي��ب��ة، ون���ق���ل ل��ه��م حت���ي���ات ج���ال���ة ال��ق��ائ��د 

تبذلها،  التي  باجلهود  اع��ت��زازه  مبدياً  االأع��ل��ى، 

وم�ستوى الكفاءة واجلاهزية التي و�سلت اإليها.

ويف �سياق مت�سل، زار رئي�س هيئة االأرك��ان 

امل�سرتكة عدداً من معاهد التدريب الع�سكرية، 

���س��م��ل��ت م���در����س���ة ت����دري����ب ����س���ب���اط ال�����س��ف، 

لات�ساالت  جميل  بن  نا�سر  ال�سريف  وكلية 

���ار  اأمنّ ق��دم��ه  اإي��ج��از  اإىل  وا���س��ت��م��ع  الع�سكرية، 

امل���ع���اه���د، ح�����ول ����س���ري ال���������س����وؤون ال��ت��دري��ب��ي��ة 

واخل��ط��ط وال���ربام���ج احل��ال��ي��ة ال��ت��ي تنفذها 

وامل�ستقبلية فيها.

ويف ن��ه��اي��ة ال����زي����ارة، ال���ت���ي ح�����س��ره��ا ع���دٌد 

– اجلي�س  امل�سلحة  ال��ق��وات  ���س��ب��اط  ك��ب��ار  م��ن 

امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئي�س  ت��اب��ع  ال��ع��رب��ي، 

لات�ساالت  جميل  بن  نا�سر  ال�سريف  كلية  يف 

ال��ع�����س��ك��ري��ة، مت��ري��ن��اً ع�����س��ك��ري��اً ب��وا���س��ط��ة نظام 

 ،)C2( احلديث  التعبوي  وال�سيطرة  القيادة 

العامل يف القوات امل�سلحة االأردنية، والذي يقوم 

على تاأمن ال�سبكات التعبوية وربط نظام قيادة 

االت�ساالت بالت�سكيات والوحدات الع�سكرية.

مذكرة تفاهم بين التخطيط واألوروبي 
إلعادة اإلعمار

االنباط-عمان

ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  وقعت 

مع البنك االأوروب��ي الإع��ادة االإعمار والتنمية 

مذكرة تفاهم؛ لتوفري الدعم الفني لتطوير 

م�����س��روع��ات ال�����س��راك��ة ب���ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام 

واخلا�س من خال امل�ساعدة يف اإجراء درا�سات 

اجل�����دوى االأول���ي���ة واخل���دم���ات اال���س��ت�����س��اري��ة 

املتخ�س�سة مل�سروعات ال�سراكة.

والتعاون  التخطيط  وزير  االتفاقية  ووقع 

البنك  مكتب  ومدير  ال�سريدة  نا�سر  ال��دويل 

االإع��م��ار والتنمية يف عمان  االأوروب����ي الإع���ادة 

املتو�سط  �سرق  منطقة  عمليات  عن  وامل�سوؤول 

�سحفي  ب��ي��ان  وب��ح�����س��ب  وورت.  ت���ري  ف��ي��ل��ي��ب 

اأهمية  ال�سريدة  اأكد  اخلمي�س،  ام�س  للوزارة، 

تتما�سى  املذكرة وتوقيتها حيث  التوقيع على 

القانوين  ب��االإط��اري��ن  املتعلقة  ال��ت��ط��ورات  م��ع 

وامل��وؤ���س�����س��ي ل��ل�����س��راك��ة ب���ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام 

واخل����ا�����س. واأ�����س����ار ال�����س��ري��دة اىل اأول���وي���ات 

ب���رن���ام���ج ع��م��ل احل���ك���وم���ة ال�����ذي ي���رك���ز على 

التعايف االقت�سادي من خال حتفيز القطاع 

اخل����ا�����س خل���ل���ق امل����زي����د م����ن ف���ر����س ال��ع��م��ل 

ودعم  والن�ساء  لل�سباب  وباالأخ�س  لاأردنين 

القطاعات االأكر ت�سرراً من جائحة كورونا، 

باالإ�سافة اإىل حت�سن تغطية برامج احلماية 

اأولويات  تت�سمن  الوطنية، حيث  االجتماعية 

ب��رن��ام��ج ع��م��ل احل��ك��وم��ة م��ك��ون��اً م��ه��م��اً يتعلق 

القطاعن  بن  وال�سراكة  الكربى  بامل�ساريع 

ال���ع���ام واخل���ا����س ال��ت��ي ي��ت��وخ��ى م��ن��ه��ا حتفيز 

اال���س��ت��ث��م��ار وال��ن��م��و يف ق��ط��اع��ات ذات اأول��وي��ة 

التحتية م��ن م��ي��اه وط��اق��ة  ك��ال��ن��ق��ل وال��ب��ن��ي��ة 

م��ت��ج��ددة وم���دار����س. واأث��ن��ى وزي���ر التخطيط 

ع��ل��ى ال��دع��م امل��ت��وا���س��ل ال���ذي ي��ق��دم��ه البنك 

االأوروب��ي الإع��ادة االإعمار والتنمية وم�ساهمة 

االأردن،  يف  التنموية  اجل��ه��ود  يف  ا�ستثماراته 

ي��وا���س��ل ن�ساطه م��ن حيث  اأن  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��داً 

ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ار واال���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات 

االقت�سادية التي تواجهها اململكة ومن خال 

مرنة  متويلية  واأدوات  مي�سر  متويل  توفري 

وم��ب��ت��ك��رة وال��ت��ي ت��ع��د ع��وام��ل اأ���س��ا���س��ي��ة بهذا 

االأردنية  احلكومة  تطلع  عن  معرباً  االجت��اه، 

البنك. ومن  التعاون وال�سراكة مع  ملزيد من 

ج��ان��ب��ه، اأك����د م��دي��ر م��ك��ت��ب ال��ب��ن��ك االأوروب�����ي 

التوقيع  اأن  الإعادة االإعمار والتنمية يف عمان 

ع��ل��ى م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م م���ن ���س��اأن��ه اأن ي��ع��زز 

العاقة بن احلكومة االأردنية والبنك، والتي 

من خالها �سي�ساهم البنك يف تطوير م�ساريع 

ال�سراكة بن القطاعن العام واخلا�س، وذلك 

وف��ًق��ا الأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��دول��ي��ة. واأ���س��اف 

واخلا�س  العام  القطاعن  بن  ال�سراكات  اأن 

يف  االقت�سادية  للتنمية  مهمة  حم��ف��زات  ه��ي 

االأردن، والتي بدورها �ست�ساهم بتوليد فر�س 

كورونا،  جائحة  ظ��روف  حتت  خا�سة  العمل، 

القطاعن  بن  ال�سراكات  ه��ذه  �ست�ساعد  كما 

البنية  احتياجات  تطوير  يف  واخل��ا���س  ال��ع��ام 

الوقت  يف  االأردن  و�ستمنح  االأ�سا�سية  التحتية 

نف�سه الفر�سة للتقدم للم�ستثمرين الدولين 

ي�سار  ج��اذب��ة.  ا�ستثمارية  كوجهة  واملحلين 

يف  ال��ب��ن��ك  ب��ع�����س��وي��ة  ال��ت��ح��ق  االأردن  اأن  اإىل 

الدولة  وُمنح حالة   ،2011 اأول  كانون  �سهر 

يوجد  كما  املتلقية مل�ساعدات يف عام 2013، 

اململكة،  الإدارة عملياته يف  دائ��م  للبنك مكتب 

وكذلك يدير عملياته لل�سفة الغربية وقطاع 

غ���زة ول��ب��ن��ان، ومن���ت امل��ح��ف��ظ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

ما  اإىل  وو�سلت  االأردن،  يف  االأوروب����ي  للبنك 

 ،2012 عام  يورو منذ  مليار  يزيد عن 5ر1 

املتجددة  الطاقة  قطاعات  يف  م�ساريع  لدعم 

وال�������س���ن���اع���ات ال����دوائ����ي����ة وامل����ي����اه وال�������س���رف 

ال�سحي والنفايات ال�سلبة، وتنمية املوؤ�س�سات 

القطاع  اإىل جانب دعم  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

اخلا�س الذي ي�ستحوذ على ما يزيد عن 61 

باملئة من دعم البنك.
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االنباط-عمان

الدكتور وجيه  والتعليم،  الرتبية  وزير  رعى 

الثانية  املرحلة  اإطللاق  ام�س اخلمي�س،  عوي�س، 

من مبادرة ت�صريع الو�صول اإىل التعليم النوعي، 

بح�صور �صفراء وممثلني عن الدول املانحة.

واأعلللللللللرب الللللدكللللتللللور علللويللل�لللس، خللللللال حللفللل 

الإطلللللللاق، اللللللذي حلل�للصللره اأملللللني عللللام الللللللوزارة 

العجارمة،  نللواف  الدكتور  التعليمية  لل�صوؤون 

املانحني على دعمهم جلهود  �صكره ملجتمع  عن 

يف  ور�صالتها  دورهلللا  اأداء  مللن  لتمكينها  اللللوزارة 

اإي�صال خدمة التعليم النوعي جلميع الأطفال. 

املُللحللرز  الللتللقللدم  امل�صتجدات حللول  اآخلللر  وعللر�للس 

الللو�للصللول«، م�صيدا  »ت�صريع  لللل  اللللوزارة  يف خطة 

بللا�للصللتللمللرار اللللدعلللم املللللايل ملللن املللانللحللني للللللعللام 

الدرا�صي 2021 / 2022. وبني اأن هذا الدعم 

والذي ي�صتمر للعام اخلام�س على التوايل، ياأتي 

الللوزارة من موا�صلة العمل على تنفيذ  لتمكني 

جلميع  اجللليللد  التعليم  تللوفللر  نللحللو  الللتللزامللهللا 

يللواجلله فيه النظام  اللللذي  الللوقللت  الأطلللفلللال، يف 

التعليمي �صغوطاً وحتديات متزايدة.

ووفللقللا لللهللذه امللللبلللادرة، قلللام �للصللفللراء وممثلو 

اأ�للصللرتاللليللا وكللنللدا والحتلللللاد الأوروبللللللي واأملللانلليللا 

املتحدة  والللوليللات  املتحدة  واململكة  والللرويللج 

نحو  على  مبلغ  بتوفر  املللانللحللة،  اجلللهللات  وهللي 

لتغطية  ديللنللار  مليون   51 اإىل  ي�صل  م�صرتك 

الللرتبلليللة  وزارة  مللتللطلللللبللات  ملللن  كلللبلللرة  نلل�للصللبللة 

 ،2021  /  2020 الللدرا�للصللي  للعام  والتعليم 

حلليللث الللتللزم املللانللحللون بللتللقللدمي متللويللل اإ�للصللايف 

 1.6 اأ�صرتاليا  التالية:  التقريبية  املبالغ  وفللق 

مليون دينار، وكندا 2.8 مليون دينار، والحتاد 

بقيمة  واأملللانلليللا  ديللنللار،  مليون   12.4 الأوروبللللي 

بقيمة 3.1 مليون  والرويج  دينار،  23 مليون 
دينار، واململكة املتحدة بقيمة 4.4 مليون دينار، 

والوليات املتحدة بقيمة 3.5 مليون دينار.

التن�صيق  لللوحللدة  التنفيذي  املللديللر  وقللدمللت 

التنموي يف الوزارة، ملى الناطور، عر�صا تقدمييا 

ا�للصللتللعللر�للصللت خللاللله مللنللجللزات املللرحلللللة الأوىل 

مللن هلللذه امللللبلللادرة وملل�للصللامللني املللرحلللللة الثانية 

واأهدافها.

املبادرة  العام من  اأن حمور هذا  اإىل  واأ�صارت 

ال�صوريني  الأطللفللال  اإىل  الو�صول  على  �صركز 

وغللللر اللل�للصللوريللني اللللاجلللئلللني املللنللقللطللعللني عن 

اإىل ريا�س  زيللادة الو�صول  التعليم، مبا يف ذلك 

و�صامل.  نوعي  تعليم  توفر  و�صمان  الأطللفللال 

الرتبية  وزارة  تاأكيد  مع  وان�صجاما  اأنلله  وبينت 

والتعليم اللتزام مبوا�صلة الرتكيز على العدالة 

يف التعليم، �صتعمل مبادرة »ت�صريع الو�صول اإىل 

املللوارد  زيللادة  على  الثانية  مرحلتها  يف  التعليم« 

ال�صوريني/غر  الاجئني  التحاق  يف  للتو�صع 

ال�صوريني والفئات ال�صعيفة الأخرى امل�صجلني 

املللوارد  النظامي، وزيللادة  التعليم غر  يف برامج 

احلكومية،  املللدار�للس  يف  الإعللاقللة  ذوي  لاأطفال 

وزيادة املوارد للمعلمني والطلبة يف املدار�س التي 

تخدم الطاب ال�صوريني، مبا يف ذلك املخيمات 

واملدار�س التي تعمل بنظام الفرتتني.

بهذا  الللوفللاء  �صتوا�صل  احلللكللومللة  اأن  يللذكللر 

من  النوعي  احلكومي  التعليم  وتوفر  اللتزام 

التعليم«،  اإىل  الو�صول  ت�صريع  »مللبللادرة  خللال 

وبدعم من املانحني ملا يقدر بل 144 األف طفل 

لجئ من اجلن�صية ال�صورية و18 األف طفل من 

اجلن�صية غر ال�صورية.

وتلل�للصللمللل امللللللبلللللادرة، تلللدريلللب مللعلللللمللني جلللدد، 

الإداريلللني،  واملوظفني  املعلمني  رواتللب  ومتويل 

وفللتللح مللدار�للس اإ�للصللافلليللة ذات الللفللرتتللني، ودعللم 

التعليم الدامج، و�صراء الكتب املدر�صية، وتاأمني 

املتعلقة  التكاليف  وتغطية  الدرا�صية،  الر�صوم 

بالإدارة واملعدات يف هذه املدار�س.

االنباط-عمان

ام�س  الق�صاة،  �صلمان  �صفيان  ال�صفر  قللّدم 

جمهورية  رئي�صة  اإىل  اعتماده  اأوراق  اخلمي�س، 

وغللر  معتمٍد  ك�صفٍر  �للصللانللدو،  مللايللا  ملللللدوفللا، 

مللقلليللم للللللمللملللللكللة الأردنللللليلللللة الللهللا�للصللملليللة لللدى 

جللمللهللوريللة مللولللدوفللا، خلللال مللرا�للصللم جلللرت يف 

العا�صمة كي�صيناو. الرئا�صي يف  الق�صر 

امللك  جالة  حتيات  الق�صاة  ال�صفر  ونقل 

مايا  اجلمهورية  رئي�صة  اإىل  الللثللاين  اهلل  عبد 

من  مبزيد  امللللللدويف  لل�صعب  ومتنياته  �صاندو، 

والنماء. التقدم 

وبللللدورهللللا، طلللللبللت الللرئلليلل�للصللة �لللصلللانلللدو نقل 

عبداهلل  امللك  جالة  اإىل  وتقديرها  حتياتها 

احلكيمة،  جالته  ب�صيا�صات  ُم�صيدًة  الللثللاين، 

واللللعلللاقلللات املللتللملليللزة اللللتلللي تلللربلللط الللبلللللديللن 

اللل�للصللديللقللني، وكلللملللا اأبلللللدت اهلللتلللملللام احلللكللومللة 

الثنائية،  العاقات  وتطوير  بتعزيز  امللدوفية 

التقدم  دوام  الأردين  ُمتمنيًة للمملكة وال�صعب 

والزدهار.

العللتللمللاد  اأوراق  تلل�للصلللللم  ملللرا�لللصلللم  وحلل�للصللر 

ملل�للصللتلل�للصللارة الللرئلليلل�للصللة امللللللدوفلليللة لللللل�للصلليللا�للصللات 

وزارة  يف  اللللللدوللللللة  و�لللصلللكلللرتلللر  اخللللللارجللللليلللللة، 

اخلارجية.

  االنباط-برتا

قللالللت وزيللللرة الللثللقللافللة هلليللفللاء الللنللجللار، ان 

مع  للتوا�صل  ج�صرا  ت�صكل  الثقافية  الهيئات 

وترتجمها  حاجاته  وتتلم�س  املحلي  املجتمع 

من خال براجمها التي ناأمل اأن تتحول اإىل 

ترفد عجلة  التي  الثقافية  لل�صناعات  قاعدة 

الوطني. الإنتاج 

واأو�لللصلللحلللت الللنللجللار خللللال لللقللائللهللا املل�للس 

اخلللملليلل�للس يف ملللركلللز امللللللللك علللبلللداهلل الللثللاين 

يف  الثقافية  الهيئات  واأع�صاء  روؤ�صاء  الثقايف 

اأحللمللد  الللنللائللب  ، بح�صور  الللزرقللاء  حمللافللظللة 

اخلللايلللللة وملللديلللر ثللقللافللة الللللزرقللللاء و�للصللفللي 

الأذرع  متثل  الثقافية  الهيئات  ان  الطويل، 

املدين  املجتمع  روافللع  ت�صكل  التي  احلقيقية 

�صياغة  يف  والللقللوة  الللعللزم  منه  ن�صتمد  الللذي 

اخلللللطللللاب اللللثلللقلللايف مللللن خلللللال نلل�للصللاطللاتللهللا 

ومقرتحاتها. وم�صاريعها 

علللللى  تللللعللللول  الللللللللللوزارة  ان  اىل  واأ�للللللصللللللارت 

اخت�صا�صاتها  اخللتللاف  علللللى  الللهلليللئللات  هلللذه 

امل�صاهمة  يف  والفنية  الثقافية  واهتماماتها 

بللللاإحللللداث الللتللنللملليللة اللل�للصللاملللللة وامللل�للصللتللدامللة 

خلدمة  اأن�صطتها  دائلللرة  وتو�صيع  والللتللنللويللر 

املجتمع املحلي، �صيما ال�صباب والأطفال، دون 

اأ�صماءهم  ر�صخوا  الذين  املبدعني  دور  اإغفال 

يف امل�صهد الثقايف املحلي والعربي.

تللعللزيللز  اللللثلللقلللافللليلللة اىل  اللللهللليلللئلللات  ودعللللللت 

وجت�صيد  اأطيافها،  بتنوع  الهوية  خ�صو�صية 

القيم الأ�صيلة التي كر�صتها الدولة الأردنية 

وو�صطيتها  ومللرونللتللهللا  انفتاحها  خللال  مللن 

واعلللتلللداللللهلللا وال�لللصلللرت�لللصلللاد بللنللظللرة الللقلليللادة 

جعلت  الللتللي  للم�صتقبل  الللثللاقللبللة  الها�صمية 

ال�للصللتللقللرار  يف  متميزا  اأمنللوذجللا  الأردن  مللن 

وال�صتمرار.

وقللالللت، ان مللديللنللة اللللزرقلللاء الأبلليللة كانت 

الت�صامح  ومدينة  للرجال،  م�صنعا  تزال  وما 

واللللكلللرم والللطلليللبللة والأ�لللصلللاللللة، ومللثلللللمللا هي 

املثقفني  مدينة  كذلك  فهي  الع�صكر  مدينة 

القامات  من  عللدد  فيها  تخرج  التي  والكتاب 

الأردين  الثقايف  امل�صهد  اأغنت  التي  الإبداعية 

يف غالبية احلقول املعرفية والثقافية .

الزرقاء  مدينة  من  تخرج  اأنه  اإىل  ولفتت 

بدمائهم  �صطروا  الذين  الرجال  العديد من 

�صفحات ال�صرف واملجد والكربياء دفاعا عن 

القد�س،  وعللروبللة  حماه،  عن  والللذود  الوطن 

ليكون  الكرامة  يف  البطولة  اأ�صفار  و�صطروا 

واآخر  البطولة  الزرقاء كتاب يف �صرف  ملدينة 

يف �صرف الإبداع.

الآبللللاء والأجللللداد يف مدينة  ان  واأ�للصللافللت، 

اللللزرقلللاء حللملللللوا لللللواء الللبللنللاء والللنللهلل�للصللة مع 

تبا�صر تاأ�صي�س الدولة الأردنية، التي ندخل 

ما  علللللى  بللنللاء  وثللقللة  بيقني  الللثللانلليللة  مئويتها 

لت�صتمر  اإجنلللللاز  ملللن  الللللللرواد  هلللللوؤلء  راكلللمللله 

امل�صرة بقيادة جالة امللك عبداهلل الثاين.

واأكدت الوزيرة النجار حر�س الوزارة على 

ومنت�صبيها  الثقافية  الهيئات  مع  التوا�صل 

ينعك�س على  الللذي  املثمر  احلللوار  مللن خللال 

جودة العمل بالإرادة الفاعلة، خلدمة الوطن 

واملجتمع. واملثقف  والثقافة 

ملللن جللانللبلله بلللني ملللديلللر ثللقللافللة اللللزرقلللاء 

هيئة   35 ت�صم  الللزرقللاء  ان  الطويل  و�صفي 

ت�صمل كافة مناطق املحافظة وهي حمظوظة 

بللوجللود مللركللز امللللللك عللبللداهلل الللثللاين الثقايف 

بقاعاته وم�صرحه الذي ي�صت�صيف الفعاليات 

حتظى  كما  املتنوعة،  واملهرجانات  الثقافية 

املدينة بوجود مركز الأمرة �صلمى للطفولة 

اللللللذي يللعللتللرب امللللركلللز اللللوحللليلللد اللللللذي يللعللنللى 

اململكة. بالطفولة على م�صتوى 

تللزخللر  اللللللزرقلللللاء  ان  اللللطلللويلللل،  واأ�لللللصلللللاف 

بللامللل�للصللاريللع والللللربامللللج واخللللطلللط الللثللقللافلليللة 

املللتللنللوعللة اىل جللانللب املللهللرجللانللات الللثللقللافلليللة 

وامللل�للصللرحلليللة علللللى امللل�للصللتللوى املللحلللللي والللعللربللي 

والتي تغطي كافة مناطق املحافظة .

وعللر�للس ممللثلللللو الللهلليللئللات الللثللقللافلليللة لأهللم 

�صبيل  تواجههم يف  التي  واملعيقات  التحديات 

كما  اللللزرقلللاء،  يف  الثقافية  احلللركللة  تن�صيط 

دعوا اىل زيادة الدعم املايل املقدم من الوزارة 

والتن�صيق  التعاون  وتعزيز  الثقافية،  للهيئات 

بني الهيئات الثقافية ومديرية الثقافة بغية 

الرتقاء بالعمل الثقايف والنهو�س به.

إطالق المرحلة الثانية من مبادرة تسريع الوصول للتعليم النوعي

السفير القضاة يقدم أوراق اعتماده لرئيسة جمهورية ملدوفا

النجار: الهيئات الثقافية جسر للتواصل مع المجتمع

االنباط-عمان

عن  اخلمي�س،  ام�س  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 

جللديللدة  اإ�للصللابللة  و1268  وفلليللات   6 ت�صجيل 

بللفللرو�للس كلللورونلللا يف املللملللللكللة، لللرتللفللع الللعللدد 

و838523  وفلللاة   10847 اإىل  الإجللمللايل 

اإ�صابة.

ام�س  الإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 

3.64 باملئة، بح�صب املوجز الإعامي ال�صادر 
عن الوزارة.

واأ�صار املوجز اإىل اأن عدد احلالت الن�صطة 

بينما  حلللاللللة،   34803 اإىل  و�لللصلللل  حلللالللليلللاً 

بلللللغ علللدد احللللللالت الللتللي اأدخلللللللت، امللل�لللس، اإىل 

التي  احلللالت  وعللدد  حالة،   82 امل�صت�صفيات 

59 حالة، فيما بلغ العدد  غادرت امل�صت�صفيات 

الإجمايل للحالت املوؤكدة التي تتلقى العاج 

حالة. يف امل�صت�صفيات 489 

اأ�صّرة العزل  اإ�صغال  اأن ن�صبة  واأظهر املوجز 

بلغت  بينما  باملئة،   9 بلغت  ال�صمال  اإقليم  يف 

نلل�للصللبللة اإ�لللصلللغلللال اأ�للللصللللّرة الللعللنللايللة احلللثلليللثللة 27 

اأجهزة التنف�س  اإ�صغال  باملئة، فيما بلغت ن�صبة 

ال�صطناعي يف الإقليم ذاته 10 باملئة.

الللعللزل يف  اأ�للصللّرة  اإ�للصللغللال  اأن ن�صبة  واأ�للصللاف 

اإقليم الو�صط بلغت 12 باملئة، يف حني و�صلت 

اأ�صّرة العناية احلثيثة يف الإقليم  اإ�صغال  ن�صبة 

اإ�للصللغللال اأجللهللزة  ذاتلللله اإىل 24 بللاملللئللة، ونلل�للصللبللة 

التنف�س ال�صطناعي اإىل 9 باملئة.

ويف اإقليم اجلنوب، بلغت ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة 

العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ون�صبة  باملئة،   14 العزل 

اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   19 احلثيثة 

ذاته  الإقليم  يف  ال�صطناعي  التنف�س  اأجللهللزة 

باملئة.  18
حللالللة   778 تلل�للصللجلليللل  اإىل  امللللوجلللز  واأ�لللصلللار 

ال�صفاء  الإجمايل حلالت  العدد  لي�صل  �صفاء، 

يوماً(   14( العزل  فللرتة  انتهاء  بعد  املتوقعة 

اإىل 813072 حالة.

فحو�صات،   34803 اإجللراء  اإىل  اأ�صار  كما 

للليللبلللللغ اللللعلللدد الإجللللمللللايل للللللفللحللو�للصللات الللتللي 

 10473051 الللللوبللللاء  بللللدء  مللنللذ  اأجللللريللللت 

فح�صاً.

واأظهر املوجز اأن عدد متلقي اجلرعة الأوىل 

 ،3811704 اإىل  و�للصللل  كلللورونلللا  لللقللاح  مللن 

فلليللمللا و�لللصلللل علللللدد مللتلللللقللي اجللللرعلللتلللني اإىل 

.3401503

تسجيل 6 وفيات و1268 إصابة بفيروس كورونا

االنباط-عمان

املتحدة  اجلللويللة  اخلللطللوط  �صركة  اأعلنت 

علللن اإطللاقللهللا خلللط طللللران جللديللد لل�صفر 

علياء  امللكة  مطار  مللن  توقف  ودون  املبا�صر 

يف  مركزها  اإىل  عللمللان  العا�صمة  يف  اللللدويل 

مللطللار وا�للصللنللطللن دولللل�لللس بلللواقلللع 3 رحلللات 

اأ�صبوعيا اعتبارا من 7 اأيار.

ام�س  �صحفي،  بلليللان  يف  ال�صركة  وذكلللرت 

اخلللملليلل�للس، اأنلللهلللا �للصللتللكللون ملللع افلللتلللتلللاح خط 

الللللطللللران اجلللللديللللد، الللل�لللصلللركلللة الأملللركللليلللة 

الوحيدة التي �صتحلق برحات بدون توقف 

من العا�صمة عّمان اإىل وا�صنطن، موؤكدة اأن 

خللط ال�صفر اجلللديللد هللو جللزء مللن التو�صعة 

الأكرب يف تاريخ ال�صركة املتحدة للطران.

املتحدة  ال�صركة  يف  الرئي�س  نللائللب  واأكلللد 

كويل،  باتريك  الللدويل،  والتحالف  لل�صبكات 

�للصللعللي اللل�للصللركللة اإىل دعللللم اللللتلللعلللايف الللكللامللل 

وموا�صلة  الللدويل،  وال�صفر  الطران  لقطاع 

ال�للصللتللفللادة ملللن خللطللوط اللل�للصللركللة الللعللامللليللة 

الللرائللدة مللل�للصللارات واإ�للصللافللة خللطللوط جديدة 

ومثرة.

وعلللرب امللللديلللر اللللعلللام للللللمللبلليللعللات الللدوللليللة 

اللل�للصللركللة، مللار�للصلليللل فللوكلل�للس، عللن �صعادته  يف 

بللللدون  خللللط طللللللران  اأول  عللللن  »بلللللالإعلللللان 

تلللوقلللف بلللني علللّملللان ووا�لللصلللنلللطلللن، كلللجلللزء من 

اإن  واأ�صاف  لل�صركة«.  العاملية  التو�صع  خطة 

�صبكة  تعزيز  على  تعمل  اجلللديللدة  خدماتنا 

اخلللطللوط الللدوللليللة الللتللابللعللة لللديللنللا وتللزويللد 

وقللفللة  ذات  بلللرحلللات  الأردن  ملللن  الللعللمللاء 

دول�س،  وا�صنطن  واحدة عرب مركزنا، مطار 

اإىل وجهات اأخرى عرب الأمركيتني.

  االنباط-املفرق

الدكتور  البيت،  اآل  جامعة  رئي�س  قللال 

هاين ال�صمور، ام�س اخلمي�س، اإن اجلامعة 

ملا  نطرا  للزراعة،  كلية  ل�صتحداث  ت�صعى 

تتمتع به املفرق من بيئة مثلى وموا�صفات 

لتكون �صلة غذائية ل�صمال اململكة.

واأ�للصللاف، خللال لقائه، مللديللري زراعللة 

امللللفلللرق واللللبلللاديلللة اللل�للصللمللاللليللة الللغللربلليللة، 

املللهللنللد�للصللة ابللتللهللال اخلللريلل�للصللا، واملللهللنللد�للس 

عللاهللد عللبلليللدات، اأن اجلللامللعللة تللهللدف من 

املديريتني  امللل�للصللرتك مللع  تللعللاونللهللا  خلللال 

للمحافظة على الغطاء النباتي باجلامعة، 

اإنلل�للصللاء حللديللقللة طللابلليللة مثالية  وتللعللتللزم 

تلللتلللوفلللر فلليللهللا جللملليللع اخلللللدمللللات لللطلللللبللة 

اجلامعة.

واأ�صار ال�صمور اإىل اأن اجلامعة �صتوقع 

على  لاتفاق  م�صتقبلية  تفاهم  مللذكللرات 

التعاون  يتيح  خدماتي،  ا�صتثماري  توجه 

�صمن  الللزراعللة،  ومديريتي  اجلامعة  بني 

لت�صجر احلرم اجلامعي  �صراكة حقيقية 

باأنواع جديدة من املزروعات وال�صجرات، 

النباتي  الغطاء  تكثيف  يف  �صت�صهم  والتي 

واإيجاد بيئة خ�صراء جاذبة.

  االنباط-برتا

نفذ م�صت�صفى البادية ال�صمالية احلكومي 

الللللليلللللوم اخللللمللليللل�لللس جتللللربللللة متللللريللللن وهلللملللي 

ل�صيناريوهات حدوث زلزال وحريق بالتعاون 

مع مديرية دفاع مدين املفرق.

عبداهلل  الللدكللتللور  امل�صت�صفى  مللديللر  وقلللال 

كوادر  نفذ من قبل  الللذي  التمرين  اإن  �صامخ 

دفلللاع ملللدين املللفللرق وجمللمللوعللة مللن الللكللوادر 

يف الللتللخلل�للصلل�للصللات اللللطلللبللليلللة والللتللمللريلل�للصلليللة 

والإدارية والفنية واخلدمات وموظفي الأمن 

واحلماية، ياأتي يف اطار اجلاهزية وال�صتعداد 

مللل�للصللتلل�للصللفللى اللللبلللاديلللة اللل�للصللمللاللليللة احلللكللومللي 

والإجللللراءات  املو�صوعة  للخطط  وا�صتكمال 

املتعلقة بهذا اخل�صو�س وال�صتجابة ال�صريعة 

للتعامل مع الأزمات والكوارث.

م�صاألة  لللرفللع  يللهللدف  الللتللمللريللن  اأن  وبلللني 

الللتللنلل�للصلليللق بلللني الأجلللهلللزة للللللتللعللامللل ملللع كللافللة 

احلوادث ل�صيما مع قرب حلول ف�صل ال�صتاء، 

العالية  اجلاهزية  اكد  التمرين  اأن  اإىل  لفتا 

للكوادر العاملة يف امل�صت�صفى للتعامل مع اية 

حوادث.

  االنباط-عمان

اأ�للللصللللدرت حمللكللمللة اللل�للصلللللط البللتللدائلليللة/ 

نللهللاد احل�صبان،  الللدكللتللورة  الإعلل�للصللار،  قللا�للصللي 

ام�س اخلمي�س، قرارا بوقف اإجراءات الإع�صار 

نللهللائللي يف طلب  قلللرار ق�صائي  �للصللدور  حلللني 

اإ�للصللهللار الإعلل�للصللار اللل�للصللادر بللتللاريللخ 26 متللوز 

.2020
وجاء قرار املحكمة بناء على العرتا�صات 

اللللتلللي قلللدملللت للللللمللحللكللمللة �للصللبللاح الللليلللوم من 

قللبللل بللعلل�للس اللللدائلللنلللني، حلليللث ارتلللكلللزت هللذه 

العللللرتا�للللصللللات علللللللى �للللصللللدور قللللللرار حمللكللمللة 

ال�صتئناف املت�صمن اإ�صرارها على قرار ف�صخ 

اإ�صهار الإع�صار وعدم اتباع النق�س املقرر من 

حمكمة التمييز.

ومل تللرتلل�للس �للصللركللة ملل�للصللانللع ال�للصللمللنللت 

الأردنلليللة بللقللرار وقللف اإجللللراءات الإعلل�للصللار ومت 

رد  قلللررت  املحكمة  اأن  اإل  عليه؛  العللرتا�للس 

اعلللرتا�لللس اللل�للصللركللة وقلللللررت وقلللف اإجللللللراءات 

الإع�صار حلني البت بقرار اإ�صهار الإع�صار من 

قبل حمكمة التمييز.

اأمللام  الطعن  نيتها  عللن  ال�صركة  واأعلللللنللت 

حمللكللمللة ال�للصللتللئللنللاف بلللقلللرار وقلللف اإجلللللراءات 

الإعلل�للصللار اللل�للصللادر عللن حمكمة بللدايللة ال�صلط 

مللوؤ�للصلل�للصللة طللعللنللهللا علللللى عللللدم اكللتلل�للصللاب قلللرار 

و/اأو  القطعية  ال�صفة  ال�للصللتللئللنللاف  حمكمة 

التنفيذية.

وكيل  تكليف  املحكمة  قللرار  �صمن  جللاء  كما 

الإعلل�للصللار، بللالإعللان عللن اإلللغللاء اجللتللمللاع الهيئة 

�صباح  عقده  مقرر  كان  الللذي  للدائنني  العامة 

 ،2021 الأول  ت�صرين   17 املوافق  الأحللد  يوم 

والنتظار حلني �صدور قرار قطعي من حمكمة 

التمييز، واأكد وكيل الإع�صار باأنه �صيتم الإعان 

يف ال�صحف اليومية عن اإلغاء الجتماع.

وعمالها  موظفيها  على  ال�صركة  واأكلللدت 

�للصللرورة وقللف الإ�للصللراب غللر القانوين فللورا 

ا�صتمرارية  على  حفاظا  العمل  اإىل  والللعللودة 

عمل ال�صركة ودميومتها.

االنباط-عمان

دعلللا حلللزب الللعللدالللة وال�لللصلللاح الللقللوى 

الوطنية وال�صعبية كافة لاإندماج الوا�صع 

يف اإطلللللللار املللل�لللصلللرة اللللدميلللقلللراطللليلللة الللتللي 

عرب  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  يقودها 

ا�صرتاتيجية وطنية �صاملة حتقق امل�صالح 

وا�صعة  �صيا�صية  مب�صاركة  العليا  الوطنية 

النطاق يف �صناعة القرار، تعبرا عن قدرة 

الدولة الأردنية احلداثية لرت�صيخ قواعد 

ودعللائللم الللنللهللج الللدميللقللراطللي يف امللليللاديللن 

كافة وفق منظور الروؤية امللكية.

اخلمي�س،  ام�س  بيان  يف  احللللزب،  واأكلللد 

دعللملله وتللاأيلليللده الللكللامللل ملللخللرجللات اللجنة 

كافة،  ال�صيا�صية  املنظومة  امللكية لتحديث 

مب�صامينها  متللليلللزا  الأكللللللر  تللعللد  واللللتلللي 

اللل�للصلليللا�للصلليللة الللنللوعلليللة يف اإطللللللار الللعللمللللليللة 

الإ�صاحية التدرجية املر�صومة.

وحللنللكللة  بلللقللليلللادة  الأردن  اأن  واأ�لللللصلللللاف 

جللللالللللتلللله حللللقللللق مللللنللللظللللومللللة اإجنللللللللللللازات 

دميللقللراطلليللة مللدرو�للصللة مللن منظور حتول 

دميللقللراطللي جللللذري و�للصللامللل علللللى امللل�للصللرح 

�صيا�صية  قلللوة  الأردن  وا�للصللبللح  ال�صيا�صي، 

لإحللال  العملي  ال�صياق  يف  موؤثرة  عربية 

ال�صام وال�صتقرار والزدهار على م�صتوى 

املنطقة والعامل.

الخطوط الجوية المتحدة تعلن 
عن خط طيران جديد للسفر بدون 

توقف بين عّمان وواشنطن

توجه الستحداث كلية للزراعة 
في جامعة آل البيت

تمرين وهمي لحدوث زلزال وحريق 
في مستشفى البادية

المحكمة تقرر وقف إجراءات إعسار 
شركة مصانع اإلسمنت األردنية

العدالة واإلصالح يدعو إلى االندماج 
في إطار المسيرة الديمقراطية

 االنباط-عمان 

ال�صعودية  الأردنللليلللة  الأخلللللوة  الللتللقللت جلللنللة 

م�صطفى  اللللللواء  برئا�صة  الأعلليللان  جمل�س  يف 

البزايعة ام�س اخلمي�س ال�صفر ال�صعودي لدى 

الأردن نايف بن بندر ال�صديري يف مقر ال�صفارة 

بعمان.

الداعمة  ال�صعودية  مواقف  البزايعة  وثمن 

لاأردن والتي جتد دائما التقدير لدى القيادة 

نابعة  املواقف  تلك  اأن  الأردين، مبيناً  وال�صعب 

الإقليمي  وثقلها  القيادي  ال�صعودية  دور  من 

اللللتلللي ل حتكمها  لللللللاأردن  واللللللللدويل، وحللبللهللا 

امل�صالح الفردية بل هي نابعة من موقف عربي 

مبني على قاعدة الحرتام وامل�صر امل�صرتك.

اللقاء، عمق  ال�صديري خال  ال�صفر  واأكد 

البلدين  بللني  الرا�صخة  التاريخية  الللعللاقللات 

تقديره  عللن  مللعللربللاً  خللا�للس،  ب�صكل  ال�صقيقني 

العربية  الق�صايا  امل�صرفة حيال  الأردن  ملواقف 

والإقللللليللملليللة واللللدولللليلللة كللافللة وامللل�للصللتللنللدة اإىل 

اتخاذ  يف  امل�صرتكة  وامل�صالح  العروبية  النظرة 

القرارات.

لجنة األخوة األردنية السعودية في األعيان تلتقي السفير السديري



االنباط-برتا

و����س���ف رج�����ال �أع���م���ال وم�����س��ت��ث��م��رون 

قطريون ميثلون �أقطاب �لقطاع �خلا�ص 

زي���ارة ج��ال��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين �إىل 

ظل  يف  وت��اأت��ي  للغاية”،  “�ملهمة  ب�  قطر 

�لثنائية  للعاقات  م�سبوق  غ��ر  ت��ط��ور 

بني �لبلدين �ل�سقيقني يف كافة �ملجاالت.

و�سدد هوؤالء يف �أحاديث لوكالة �الأنباء 

�الأردن���ي���ة )ب����ر�( �م�����ص �خل��م��ي�����ص، على 

و�ال�ستثمار�ت  �القت�سادي  �لن�ساط  �أن 

�ملبادالت  وحركة  �لبلدين  بني  �مل�سركة 

�مل�ستفيدين  �أك���ر  �سيكونان  �ل��ت��ج��اري��ة، 

�لثنائية  و�مل��ب��اح��ث��ات  �ل��زي��ارة  نتائج  م��ن 

�أن  م��وؤك��دي��ن  �ل��ك��ب��ري��ن،  �لزعيمني  ب��ني 

�ل���وق���ت ل���ن ي���ط���ول ك���ث���ر� ح��ت��ى ت��ظ��ه��ر 

نتائج �لزيارة على خمتلف �ل�سعد وعلى 

�إن ه��ذه  ب���ل  �ل���ق���ط���اع���ات،  م�����س��ت��وى ك���ل 

�لنتائج �ستظهر ب�سكل �أ�سرع من �ملتوقع.

ويقول رجل �الأعمال و�لع�سو �ل�سابق 

يف جم���ل�������ص �ل���������س����ورى �ل����ق����ط����ري ع��ب��د 

عبد�هلل  �مللك  زي��ارة  �إن  �ملفتاح،  �لرحمن 

عقدها  �لتي  و�لقمة  �لدوحة  �إىل  �لثاين 

تخللها  وما  متيم  �ل�سيخ  �سمو  �أخيه  مع 

م��ن م��ب��اح��ث��ات ب��ن��اءة ب��ني �ل��زع��ي��م��ني، ال 

وجديدة  و��سعة  �آف��اق��ا  �ستفتح  �أنها  �سك 

ل���ل���ت���ع���اون �الق���ت�������س���ادي و�ال����س���ت���ث���م���اري 

�ل�سقيقني،  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  خ��ا���ص  ب�سكل 

كافة  يف  �لثنائية  �لعاقات  و�ستنقل  بل 

ومرحلة  ج��دي��د  م�ستوى  �إىل  �مل��ج��االت، 

متقدمة من �لتعاون و�لتن�سيق �مل�سرك 

�أكرث من �أي وقت م�سى.

و�أ����س���اف �مل��ف��ت��اح، �إن����ه ع��ل��ى ي��ق��ني �أن 

�الأعمال  �لقطاع �خلا�ص ورجال  �أو�ساط 

�الأردن،  �أو  قطر  يف  ���س��و�ء  و�مل�ستثمرين 

م��ت��ع��ط�����س��ون مل���ث���ل ه�����ذه �ل������زي������ار�ت، مل��ا 

�لقطاع  لت�سجيع  ودع��م  زخم  من  توفره 

�خلا�ص وحتفيزه على مزيد من �لتعاون 

و�ل��ت��ن�����س��ي��ق �مل�������س���رك، و�ل�������ذي ي�����س��ب 

ب��ال��ت��ايل يف �جت����اه �الرت���ق���اء ب��ال��ع��اق��ات 

و�القت�سادية  و�ال���س��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 

ب����ني �ل���ب���ل���دي���ن �ل�����س��ق��ي��ق��ني ع���ل���ى �أع���ل���ى 

م�ستوى.

�خل���ا����ص  �ل���ق���ط���اع  �أن  �مل���ف���ت���اح  و�أك������د 

ب�����س��ك��ل  ي�������س���اه���م  و�الأردين  �ل����ق����ط����ري 

جت�سيد  يف  ك��ب��ر�  دور�  وي��ل��ع��ب  ف���اع���ل، 

�ل�����س��ق��ي��ق��ني  �ل���ب���ل���دي���ن  ق���ي���ادت���ي  �إر�دة 

�ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي يف تطوير  مب�����س��ان��دة 

�ل����ع����اق����ات �الق���ت�������س���ادي���ة و�ل���ت���ج���اري���ة 

�إىل م��رح��ل��ة  ب��ه��ا  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة، و�الن���ت���ق���ال 

�إىل  حجمها  وزي��ادة  �لتطور،  من  �أخ��رى 

�لتطلعات  حجم  تعك�ص  كبرة  معدالت 

و�لطموحات و�الآمال �مل�سركة.

م������ن ج�����ان�����ب�����ه، ق�������ال ن�����ائ�����ب رئ���ي�������ص 

�الأردين يف  �ل��ق��ط��ري  �الأع���م���ال  جم��ل�����ص 

خمي�ص  ب��ن  خليفة  ق��ط��ر  جت���ارة  غ��رف��ة 

�لدوحة  �إىل  �مللك  زي���ارة  �إن  �مل�سلماين، 

وم���ب���اح���ث���ات���ه م����ع �أخ����ي����ه ���س��م��و �ل�����س��ي��خ 

و����س��ح  ب�سكل  �آث���اره���ا  �ستنعك�ص  مت��ي��م، 

وعلى  �لر��سخة،  �لبلدين  عاقات  على 

�ل�سقيقني. �ل�سعبني  م�سالح 

�للقاء بني جالة  �أن  �مل�سلماين  و�أكد 

�مللك عبد�هلل �لثاين و�سمو �ل�سيخ متيم 

�مل�ستمر  و�ل��ت��و����س��ل  ث���اين،  �آل  حمد  ب��ن 

ب��ني �ل��زع��ي��م��ني �ل��ك��ب��ري��ن، �إمن����ا ي��وؤك��د 

و�الأردن،  ق��ط��ر  ب���ني  �ل���ع���اق���ات  م��ت��ان��ة 

وي��ج��ّذر ر���س��وخ ه���ذه �ل��ع��اق��ات يف كافة 

�ملجاالت.

�لقطري  �خل��ا���ص  �ل��ق��ط��اع  �إن  وق���ال، 

نتائج  ��ستثمار  على  �سيعمل  و�الأردين 

�ل���زي���ارة و�ال���س��ت��ف��ادة م��ن �ل��زخ��م �ل��ذي 

قدما  �مل�����س��ي  ن��ح��و  ي�سب  مب��ا  �ستخلقه 

يف ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر �جل���ان���ب �ل��ت��ج��اري 

مبفهومهما  خا�ص  ب�سكٍل  و�القت�سادي 

�ل��ق��ط��اع �خلا�ص  �أن  �إىل  �ل��و����س��ع، الف��ت��ا 

�لقطري  ن��ظ��ره  م��ع  �سيعمل  �ل��ق��ط��ري 

م���ن �أج����ل �ل��ب��ن��اء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �ل���زي���ارة، 

ب���امل���ب���ادالت  �ل���ن���ه���و����ص  و�مل�������س���اه���م���ة يف 

�ل��ت��ج��اري��ة ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن، خ��ا���س��ة على 

�الأردن  �لقطاع �خلا�ص يف  �سعيد جتارة 

وقطر.

ون������وه �مل�������س���ل���م���اين ب���ت���ط���ور �ل���ق���ط���اع 

�مل�ست�سفيات  �أن  موؤكد�  �الأردين،  �لطبي 

�الأوىل  �لعربية  �لوجهة  ت�سكل  �الأردنية 

للقطريني �لذين ي�سعون للح�سول على 

خ��دم��ات ع��اج��ي��ة م��وث��وق��ة وم��ت��ق��دم��ة، 

و�سيبقى  ك��ان  لطاملا  �الأردن  و�أن  خا�سة 

فخر  م�سدر  ميثل  عربيا  طبيا  �سرحا 

و�عتز�ز لكل قطري وعربي.

وق�������ال �مل�����س��ت��ث��م��ر �ل���ق���ط���ري ورج����ل 

يقني  على  �إنه  �لعمادي،  نا�سر  �الأعمال 

�أن ج��م��ي��ع جم����االت �ل��ت��ع��اون �مل�����س��رك��ة 

م��ن  ���س��ت�����س��ت��ف��ي��د  و�الأردن،  ق���ط���ر  ب����ني 

يتعلق  ما  خا�سة  �مللكية،  �ل��زي��ارة  نتائج 

ب���اجل���و�ن���ب �الق���ت�������س���ادي���ة و�ل���ت���ج���اري���ة 

�ل�سياحة  حمدد  وب�سكل  و�ال�ستثمارية، 

�لقطريني  �ل��ط��اب  وت��وج��ه  �ل��ع��اج��ي��ة 

حيث  �الأردن���ي���ة،  �جل��ام��ع��ات  يف  للدر��سة 

يتوقع �أن تزد�د �أعد�د �لطلبة �لقطريني 

خ��ال  �الأردن  يف  ب��ال��در����س��ة  �ل��ر�غ��ب��ني 

�ملقبلة. �لفرة 

و�أث����ن����ى �ل���ع���م���ادي ع��ل��ى زي������ارة �مل��ل��ك 

�آف��اق��ا  �ستفتح  �أن��ه��ا  �إىل  الف��ت��ا  ل��ل��دوح��ة، 

�لتعاون  من  ملزيد  كثرة  و�أبو�با  جديد� 

و�ل��ت��ن�����س��ي��ق ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����س��ق��ي��ق��ني، 

مو�سحا �أن نتائج �لزيارة �ستظهر قريبا، 

و���س��ت��ط��ال ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ����س��ت��ث��م��ار�ت 

ي��زد�د  �أن  يتوقع  حيث  �الأردن،  يف  قطر 

حجمها خال �لفرة �ملقبلة، و�أن تتجه 

يتم  ج���دي���دة مل  وق��ط��اع��ات  ف��ر���ص  �إىل 

�ال�ستثمار بها من قبل.

وق����ال ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �مل����ا، وه����و �أح���د 

بور�سة  يف  �لقطريني  �مل�ستثمرين  كبار 

قطر، �إن بع�ص �أوجه نتائج �لزيارة رمبا 

يف  �الأردن��ي��ة  �جلالية  �أف��ر�د  على  تنعك�ص 

�جلالية  ترتفع  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن  ق��ط��ر، 

�الأردنية يف �مل�ستقبل �لقريب، خا�سة مع 

�ألفا   20 بت�سغيل  �لقطرية  �ملبادرة  تنفيذ 

من �الأردنيني يف قطر.

�عتماد قطر  ي��زد�د  �أن  �ملا  توقع  كما 

على �ل�سركات �الأردنية خا�سة مع ت�سارع 

�ال���س��ت��ع��د�د ال���س��ت�����س��اف��ة بطولة  وت����رة 

كاأ�ص �لعامل 2022.

االنباط-عمان

ت���������س����ارك ج���م���ع���ي���ة �����س����رك����ات ت��ق��ن��ي��ة 

�أ�سبوع  “�إنتاج” يف  و�الت�ساالت  �ملعلومات 

�سيعقد  �لذي   2021 للتكنولوجيا  جيتك�ص 

21 من  17 �إىل  يف دب��ي خ��ال �لفرة من 

�ل�سهر �حلايل.

مب��ع��ر���ص  “�نتاج”  م�����س��ارك��ة  وت����اأت����ي 

ج��ي��ت��ك�����ص، وف�����ق ب���ي���ان ل��ل��ج��م��ع��ي��ة �م�����ص 

تكنولوجيا  ق��ط��اع  دور  الإب���ر�ز  �خلمي�ص، 

ل��ب��ي��ئ��ة  و�ل�����روي�����ج  �الأردين  �مل���ع���ل���وم���ات 

�لتن�سيق  �ململكة، ف�سا عن  �ال�ستثمار يف 

م����ع �ل�������س���رك���ات �الأردن�����ي�����ة �مل�������س���ارك���ة يف 

�ل�سركات  مع  �لت�سبيك  وزي���ادة  �ملعر�ص، 

باملعر�ص. �مل�ساركة  �لعربية و�لدولية 

جلمعية  �مل��دي��ري��ن  هيئة  رئ��ي�����ص  وق���ال 

�ل�����س��رك��ات  �إن  �ل�������س���وي�������ص،  ع���ي���د  �ن���ت���اج 

�ستحظى  �مل��ع��ر���ص  �مل�����س��ارك��ة يف  �الأردن���ي���ة 

�أك��رث  م��ع  و�لت�سبيك  �ل��ت��و����س��ل  بفر�سة 

60 دول��ة،  700 ���س��رك��ة م��ن �أك���رث م��ن  م��ن 

دول  من  دولية  �أجنحة  وج��ود  مع  خا�سة 

ونيجريا  �جلنوبية  وكوريا  �ليابان  مثل 

و�ل���ر�زي���ل وب��ول��ن��د� و�ل��ه��ن��د و�ل��رت��غ��ال 

و�مل���ج���ر و�ل�����س��وي��د و���س��رب��ي��ا و�أوك���ر�ن���ي���ا 

ي��وف��ر �لو�سول  �ل���ذي  وب��اك�����س��ت��ان، �الأم���ر 

�إىل �أ�سو�ق �لتكنولوجيا يف �لعامل.

تاأتي  �الأردن��ي��ة  �مل�ساركة  �أن  �إىل  ولفت 

�ملعلومات  لتقنية  �لعربي  �الحت��اد  �سمن 

وه��ي  دول،   9 ي�����س��م  �ل����ذي  و�الت�������س���االت 

وف��ل�����س��ط��ني  و�مل�����غ�����رب  وت���ون�������ص  �الأردن 

و�ل����ي����م����ن وم���������س����ر و�ل�����ك�����وي�����ت ول���ب���ن���ان 

و�ل��ب��ح��ري��ن، م���وؤك���د� �أه��م��ي��ة �مل��ع��ر���ص ي 

ت�����س��ل��ي��ط �ل�������س���وء ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات �ل���ذك���اء 

و�لبلوك  �خلام�ص،  و�جليل  �ال�سطناعي، 

ت�����س��ني، و�الأم����ن �ل�����س��ي��ر�ين، و�ل��ب��ي��ان��ات 

وغرها  �ل�سحابية،  و�حلو�سبة  �ل�سخمة، 

من �لتقنيات �جلديدة.

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق���ط���اع  �أن  �إىل  و�أ������س�����ار 

عالية  تناف�سية  �الأردين ميتلك  �ملعلومات 

ت��وؤه��ل��ه ل��ل��م�����س��ارك��ة ب��ح��دث ك��ب��ر ه��ك��ذ�، 

�ل�������س���رك���ات �الأردن�����ي�����ة د�ئ��م��ة  خ��ا���س��ة �ن 

�أهمية  م��وؤك��د�  �ملعر�ص،  ه��ذ�  يف  �حل�سور 

ل��ل��روي��ج  �مل��ع��ر���ص  “�نتاج” يف  م�����س��ارك��ة 

ول������زي������ادة �ل��ت�����س��ب��ي��ك و�ل����ت����و������س����ل ب��ني 

�ل�سركات �الأردنية وغرها.

لتقنية  �ل��ع��رب��ي  �الحت���اد  �أن  �إىل  ي�سار 

�مل��ع��ل��وم��ات و�الت�����س��االت �ن��ط��ل��ق مب��ب��ادرة 

�لتقنية  ل�سركات  �لبحرين  جمعية  م��ن 

�لبحرين  يف  ع��ام��ني  نحو  قبل  “ِبِتك” 
�لعربية  �لتقنية  �سركات  م�ساهمة  لرفع 

يف ���س��ن��اع��ة �الت�����س��االت و�مل��ع��ل��وم��ات على 

�لعامل. م�ستوى 

االنباط-عمان

�أع��ل��ن��ت ج��م��ع��ي��ة �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف ق��ط��اع 

�الإ���س��ك��ان، �ل��ي��وم �خل��م��ي�����ص، ب��ال��ت��ع��اون مع 

�ستجري  �أنها  غ��ز�ل��ة،  �أب��و  ط��ال  جمموعة 

در�����س���ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ق��ي��ي��م و�ق����ع ح����ال ق��ط��اع 

�مل���خ���اط���ر  ل���ت���ح���دي���د  �الأردين  �الإ�����س����ك����ان 

و�ملعيقات له.

�تفاقية  توقيع  خ��ال  �جلمعية،  وبينت 

�جلمعية  ع��ن  وقعها  و�ل��ت��ي  �لطرفني  ب��ني 

رئ��ي�����س��ه��ا ك��م��ال �ل��ع��و�م��ل��ة وع���ن �مل��ج��م��وع��ة 

وزي��ر  ب��ح�����س��ور  غ��ز�ل��ة  �ب���و  ط���ال  رئي�سها 

يحيى  �ملهند�ص  و�الإ�سكان  �لعامة  �الأ�سغال 

حل  �سيتم  �أن��ه  �ل��در����س��ة،  الإج���ر�ء  �لك�سبي، 

مع  بالتن�سيق  وج���وده���ا  ح���ال  يف  �مل��ع��ي��ق��ات 

تت�سمن  و�لتي  �لعاقة  ذ�ت  كافة  �جلهات 

�لبيانات  حتديث  �سمنها  من  حم��اور  ع��دة 

 2015 �الح�����س��ائ��ي��ة �ل����و�ردة يف در����س��ة ع���ام 

�الإ�سكان  بقطاع  �ملتعلقة  �لتكاليف  ودر��سة 

دع���م  يف  �الإ�����س����ك����ان  ق���ط���اع  دور  وت���و����س���ي���ح 

�مل��ح��ل��ي وت���وف���ر ف��ر���ص �لعمل  �الق��ت�����س��اد 

وحت��ل��ي��ل �ل��ع��بء �ل�����س��ري��ب��ي وت���اأث���ره على 

�ل�سكن  مو��سفات  ودر����س��ة  �الإ�سكان  قطاع 

�ملنا�سب للمو�طن �الأردين.

و���س��ي��ت��م مب���وج���ب �الت���ف���اق���ي���ة، ت��ق��دمي 

�لعامة  �الأ�سغال  وز�رة  خال  من  �لدر��سة 

�حلكومية  �جل��ه��ات  جميع  �إىل  و�الإ���س��ك��ان 

بقطاع  تعنى  �ل��ت��ي  و�ل��ق��ط��اع��ات  �لر�سمية 

�الإ����س���ك���ان و�ل���ت���ي ���س��ت�����س��ه��م ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر 

ب���ت���ق���دمي �مل����ع����ل����وم����ات و�ل����ب����ي����ان����ات �ل���ت���ي 

�إيجاًبا على �الأعمال �ال�ستثمارية  �ستنعك�ص 

تقرير  ا  وخ�سو�سً �ل��ق��ط��اع،  يف  و�ل��ت��ج��اري��ة 

بتحريك  ي�����س��اه��م  �الأع����م����ال، مب���ا  �أن�����س��ط��ة 

�أن  �سيما  ك��ك��ل،  �الأردين  �الق��ت�����س��اد  عجلة 

ق��ط��اع �الإ���س��ك��ان ي�����س��اه��م يف دع���م ق��ط��اع��ات 

�أخرى.
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االنباط-برتا

ت��وق��ع��ت وك��ال��ة �ل��ط��اق��ة �ل��دول��ي��ة، �أن ت���وؤدي 

�أزم���ة �ل��ط��اق��ة �ل��ع��امل��ي��ة �إىل زي���ادة �ل��ط��ل��ب على 

ي��وؤدي  ما  يوميا،  برميل  مليون  بن�سف  �لنفط 

من  �لعاملي  �لتعايف  و�إبطاء  �لت�سخم  زي��ادة  �إىل 

كوفيد-19. جائحة 

وق��ال��ت �ل��وك��ال��ة �م�����ص �خل��م��ي�����ص �إن �أ���س��ع��ار 

�ل��ف��ح��م و�ل���غ���از غ���ر �مل�����س��ب��وق��ة و�الن��ق��ط��اع��ات 

�مل�����س��ت��م��رة ل��ل��ت��ي��ار �ل��ك��ه��رب��ائ��ي ق��د ت��دف��ع ق��ط��اع 

للطاقة  �ال�ستهاك  كثيفة  و�ل�سناعات  �لطاقة 

وتو��سل  ��ستمر�رها  للنفط الإبقاء  �لتحول  �إىل 

�لعمليات.

�سيتجاوز  �ل��ط��ل��ب  ف����اإن  �ل��وك��ال��ة،  وب��ح�����س��ب 

2021 قيا�سا  ن��ه��اي��ة  �الأق���ل ح��ت��ى  ع��ل��ى  �ل��ع��ر���ص 

�أوب��ك+  منتجي  جمموعة  من  �سخه  �ملقرر  �إىل 

�أقل  وه��و  يوميا،  برميل  �أل��ف   700 يبلغ  و�ل��ذي 

�لربع �الخر من  من �لطلب �ملقدر خلامها يف 

هذ� �لعام.

تقريرها  يف  �لدولية  �لطاقة  وكالة  و�ك��دت 

�ل�����س��ه��ري �م�����ص �الرب����ع����اء �أن ���س��ي��ا���س��ة �حل��ي��اد 

�أ�سعار  �نخفا�ص  �إىل  �ستوؤدي  �لعاملية  �لكربوين 

�لنفط �إىل 36 دوالر� للرميل بحلول عام 2030 

و�إىل 24 دوالر� للرميل بحلول �لعام 2050.

وت��وق��ع��ت �أن ي��ع��اين �ل��ع��امل م��ن �الح��ت��ب��ا���ص 

�حل����ر�ري و����س��ط��ر�ب��ات يف �أ����س���و�ق �ل��ط��اق��ة �إن 

جمال  يف  �أ���س��رع  ب�سكل  �ال�ستثمار�ت  توظف  مل 

�لنظيفة. �لطاقات 

االنلتط-عمان

ب��ل��غ ���س��ع��ر ب��ي��ع غ����ر�م �ل���ذه���ب ع���ي���ار 21 

�الأكرث رغبة من �ملو�طنني بال�سوق �ملحلية 

�سر�ء  لغايات  دينار  60ر36  �خلمي�ص،  �م�ص 

�مل��و�ط��ن��ني م���ن حم���ات �ل�����س��اغ��ة، م��ق��اب��ل 

من  �أق���ل  طلب  و���س��ط  للبيع،  دي��ن��ار  10ر35 

�ملتو�سط.

وبلغ �سعر بيع �لغر�م �لو�حد من �لذهب 

�ل�سر�ء من حمات  24 و18 لغايات  عياري 

على  دي��ن��ار  70ر32  و  50ر43  عند  �ل�ساغة 

�لتو�يل.

الأ�سحاب  �لعامة  �لنقابة  رئي�ص  و����س��ار 

و�ملجوهر�ت  �حللي  و�سياغة  م�ص  حمات 

ربحي عان يف ت�سريح  �ىل �ن �سعر �للرة 

دي��ن��ار�،   257 بلغ  7 غ��ر�م��ات  �ل��ر���س��ادي وزن 

ف��ي��م��ا ب��ل��غ ���س��ع��ر �ل��ل��رة �الإجن��ل��ي��زي وزن 8 

غر�مات 295 دينار�.

االنباط-برتا

ع���ق���دت م��وؤ���س�����س��ة ل���ي���درز �ل���دول���ي���ة 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �الق���ت�������س���ادي���ة، ���س��ل�����س��ل��ة م��ن 

“تطوير  ح����ول  �ل��ن��ق��ا���س��ي��ة  �جل��ل�����س��ات 

يف  ومتنوعة  مبتكرة  �سياحية  منتجات 

ممول  م�سروع  �سمن  وذل��ك  �الأردن”، 

لل�سفارة  “�سر�كة” �لتابع  من �سندوق 

�لهولندية.

�سحفي  ب��ي��ان  يف  �مل��وؤ���س�����س��ة  وق���ال���ت 

�لنقا�سية  �جلل�سات  �إن  �خلمي�ص،  �م�ص 

ت����ن����اول����ت �ل����و�����س����ع �حل�������ايل ل��ل��ق��ط��اع 

و�ململكة  ب�سكل عام  �لعامل  �ل�سياحي يف 

ب�������س���ك���ل خ�����ا������ص، و�أو�������س������ت ب��ت��ط��وي��ر 

لت�سويقها  مبتكرة  �سياحية  منتجات 

�لدوليني  �ل�سياح  ج��ذب  بهدف  عامليا، 

�لهولندي  �ل�سفر  و�أ���س��اد  و�ملحليني. 

بال�سر�كة  ف��رف��اي،  ه���اري  �الأردن،  يف 

�لدولية،  ليدرز  موؤ�س�سة  بني  و�لتعاون 

ومم���ث���ل���ي ق���ط���اع �ل�������س���ي���اح���ة، و�أه���م���ي���ة 

�الأخ����ذ ب��ت��و���س��ي��ات��ه��م خ���ال �جل��ل�����س��ات 

مملكة  ���س��ف��ارة  �أن  م���وؤك���د�  �ل��ن��ق��ا���س��ي��ة، 

هولند� تلتزم بدعم �مل�ساريع و�ملبادر�ت 

تن�سيط  يف  ت�����س��ه��م  �ل���ت���ي  �ل�����س��ي��اح��ي��ة، 

�الأردن  وت����روي����ج  �مل���ح���ل���ي  �الق���ت�������س���اد 

جهته،  من  �لعامل.  يف  �سياحية  كوجهة 

حمزة  ل��ي��درز  موؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال 

�الأردن  يف  “�ل�سياحة  �ن  �ل�����س��م��اي��ل��ة 

�القت�سادية،  �ل��رو�ف��د  �أه��م  م��ن  تعتر 

مناطق  �أه����م  �أح����د  �الأردن  ي��ع��ت��ر  ك��م��ا 

�الأو�سط”،  �ل�سرق  �ل�سياحي يف  �جلذب 

خال  م��ن  �ستوفر  �ملوؤ�س�سة  �أن  مبينا 

تعمل  �سياحية جديدة،  �مل�سروع جتارب 

على  تنعك�ص  جاذبة،  ��ستثمارية  كبيئة 

�ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����س��ادي��ة �مل��ح��ل��ي��ة. و�أك���د 

�ل�سياحة  بني  �لربط  �أهمية  �ل�سمايلة 

و�مل��ج��ت��م��ع��ات �مل��ح��ل��ي��ة؛ ل��ل��ح��ف��اظ على 

متطلبات  وتطوير  �لتنمية،  ��ستد�مة 

�لتجارب  ت�سويق  على  و�لعمل  �لقطاع 

ع�����امل�����ي�����اً. وج��������رى خ�������ال �جل���ل�������س���ات 

حت���دي���د �مل���ن���ت���ج���ات �ل���رئ���ي�������س���ي���ة �ل��ت��ي 

وه��ي:  �مل�����س��روع  خ��ال  ت�سويقها  �سيتم 

�لدينية  و�ل�سياحة  �ال�ست�سفاء  �سياحة 

و�ل�������س���ي���اح���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�ل�����س��ي��اح��ة 

دعم  على  �ل�سوء  ت�سليط  مع  �لبيئية، 

م���ق���دم���ي �خل����دم����ات م����ن �مل��ج��ت��م��ع��ات 

�مل���ح���ل���ي���ة؛ الإي����ج����اد ف���ر����ص ع���م���ل ل��ه��م 

وم�����س��ادر دخ���ل م�����س��ت��د�م��ة. ك��م��ا ج��رى 

�ل�سياحية  و�ل��ت��ج��ارب  �ملنتجات  عر�ص 

�حل��ايل،  و�سعها  ومناق�سة  �مل��ق��رح��ة، 

وحت����دي����د �ل����ث����غ����ر�ت �ل����ت����ي ي��و�ج��ه��ه��ا 

�لقطاع مع �الأخذ بعني �العتبار �لقيود 

فرو�ص  ب�سبب  �ل�سفر  على  �ملفرو�سة 

�لعاملية. كورونا و�لتوجهات 

�إط������ار �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، ج��رى  ويف 

م��ن  �الأوىل  �ل����ف����رة  خ������ال  �ل���ع���م���ل 

�مل�������س���روع ع���ل���ى ت���ط���وي���ر در������س����ة ح���ول 

��ستعر�ست  و�لتي  �الأردن،  يف  �ل�سياحة 

�لتوجهات �ل�سياحية قبل وبعد جائحة 

�ل��ق��ي��ود  �أه����م  ب��االإ���س��اف��ة �إىل  ك���ورون���ا، 

و�مل�����ح�����دد�ت �ل��رئ��ي�����س��ي��ة �ل���ت���ي ت��و�ج��ه 

�ل�سياحي. �لقطاع 

و�أك������دت �ل���در�����س���ة �ل��ط��ل��ب �مل��ت��ز�ي��د 

ل��ل�����س��ائ��ح��ني ع��ل��ى �ل�����س��ي��اح��ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 

و�لتجارب �ملحلية، و�أبرزت �أهم �ملنتجات 

على  �لتناف�سية  �مل��ي��زة  ذ�ت  �ل�سياحية 

�ملنتجات  ح��ددت  كما  �لعاملي،  �ل�سعيد 

�ل�����س��ي��اح��ي��ة �مل���ب���ت���ك���رة، و�ل���ت���ي ���س��ي��ق��وم 

�ل�سنو�ت  خال  تنفيذها  على  �مل�سروع 

�مل��ق��ب��ل��ة. وح�����س��ر �جل��ل�����س��ات ع����دد من 

ممثلي �لقطاع �ل�سياحي من �ملوؤ�س�سات 

�حلكومية و�لقطاع �خلا�ص يف �الأردن. 
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االنباط-عمان

�أن��ه��ى م��وؤ���س��ر ب��ور���س��ة ع��م��ان ت��د�والت��ه، 

42ر0  بن�سبة  �رت��ف��اع  على  �خلمي�ص،  �م�����ص 

.2110 باملئة، و�سواًل �إىل م�ستوى �لنقطة 

9ر5  و�أغلقت �لبور�سة �ليوم على تد�ول 

�سفقة،   3966 ع��ل��ى  م��وزع��ة  ���س��ه��م،  م��ل��ي��ون 

مليون  6ر6  بلغت  �إجمالية  ت��د�والت  بقيمة 

دينار.

34 �سركة، بينما  و�نخف�ست �أ�سعار �أ�سهم 

و��ستقرت  �سركة   39 �أ�سهم  �أ�سعار  �رتفعت 

�أ�سعار �أ�سهم 29 �سركة �أخرى.

مستثمرون قطريون: زيارة الملك للدوحة تفتح آفاقا 
واسعة للتعاون االقتصادي

انتاج تشارك في معرض جيتكس للتكنولوجيا 2021

مستثمري قطاع اإلسكان تجري دراسة لتقييم واقع القطاع 

الطاقة الدولية: أزمة الطاقة تهدد 
التعافي االقتصادي العالمي

6ر36 دينار سعر غرام الذهب عيار 
21 بالسوق المحلية

ليدرز: جلسات نقاشية لتطوير 
منتجات سياحية مبتكرة في األردن 

مؤشر بورصة عمان ينهي 
تعامالته اليومية على ارتفاع

اجلمعة   15 / 10/ 2021 

االقت�صادي
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االنباط-وكاالت

�أن  اليوم”  “اإ�سرائيل  �سحيفة  زع��م��ت 

اعتقلت  الفل�سطينية  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة 

ويعمل  العطاري،  ن�سال  يدعى  فل�سطينيا 

موظفا كبريا يف الإدارة املدنية الإ�سرائيلية

وق����ال����ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ال����ع����ري����ة، ام�����س 

يف  عمليا  ي��ع��م��ل  ال��ع��ط��اري  اإن   ، اخل��م��ي�����س 

مراجعة  ومهمته  الح��ت��ال،  ح��رب  وزارة 

ج��م��ي��ع امل���ع���ام���ات ال���ع���ق���اري���ة يف ال�����س��ف��ة 

ال��غ��رب��ي��ة، وق����د اع��ت��ق��ل وب���ح���وزت���ه م��ل��ف��ات 

ح�سا�سة

�سكلي  عميحاي  الكني�ست  ع�سو  وغ��رد 

ع��ل��ى ت��وي��ر م��ع��ل��ق��ا ع��ل��ى ال��ق�����س��ي��ة، ق��ائ��ا 

ك��ب��رية، خا�سة  ه���زة  م��ا ج���رى مب��ث��اب��ة  اإن 

لديه  ال�سلطة  اعتقلته  ال��ذي  املوظف  واأن 

ح�سا�سة ملفات 

م����ا ج�����رى مب���ث���اب���ة خ���رق  اأن  واأ������س�����اف 

عاجلة  مناق�سة  ي�ستدعي  ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي، 

والأمن  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  يف  حوله 

للكني�ست التابعة 

الكني�ست  ع�����س��و  ���س��رح��ت  ال�����س��ي��اق  ويف 

اإغ��ف��ال  “هذا  اأن  ال��ل��ي��ك��ود  م��ي غ���ولن م��ن 

تقّبل  ميكن  كيف  املدنية.  الإدارة  يف  كبري 

رفيًعا  من�سًبا  ي�سغل  فل�سطينًيا  مواطًنا  اأن 

يف الإدارة املدنية اختطف من قبل ال�سلطة 

ح�سا�سة  م��ع��ل��وم��ات  ول��دي��ه  الفل�سطينية 

بحوزته«

االنباط-وكاالت

حماولة  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  اأحبطت 

تنتمي  ال��ت��ي  ال��ي��ه��ودي��ة،  ال��ع��ائ��ات  ع�سرات 

اإي��ران،  اإىل  الهرب  مت�سددة،  دينية  لع�سبة 

وذلك يف مطار غواتيمال

اإ�سرائيل”  اأوف  “تاميز  �سحيفة  وقالت 

تعمان  املتحدة  وال��ولي��ات  “اإ�سرائيل  �أن 

ع��ل��ى م��ن��ع اأع�����س��اء ال��ط��ائ��ف��ة امل��ت��ط��رف��ة من 

اإي�����ران، و���س��ط خم����اوف من  الن��ت��ق��ال اإىل 

م�ساومة”،  كورقة  طهران  ت�ستخدمهم  اأن 

“القلب  ج��م��اع��ة  اأع�����س��اء  اأن  اإىل  م�����س��رية 

تعرف  ال��ت��ي   »Lev Tahor ال��ط��اه��ر- 

لل�سهيونية  امل��ن��اه�����س��ة  ب��اأن��ه��ا  نف�سها  ع��ن 

يف  اإي���ران  يف  �سيا�سي  جل��وء  بطلب  تقدمت 

2018. واأظ��ه��رت ال��وث��ائ��ق امل��ق��دم��ة يف  ع��ام 

�أن   2019 عام  يف  اأمريكية  فدرالية  حمكمة 

اإيران  من  طلبوا  احل�سيدية  الطائفة  قادة 

للمر�سد  ال����ولء  واأق�����س��م��وا  اإل��ي��ه��ا  ال��ل��ج��وء 

الأعلى اآية اهلل علي خامنئي«.

كانت  الإ�سرائيلي،   Ynet ملوقع  ووفقا 

ه��ن��اك خم���اوف م��ن اأن امل��ئ��ات م��ن اأع�����س��اء 

غواتيمال،  يف  اأ�سا�سا  املتمركزين  اجلماعة 

اإي�����ران بعد  اإىل  ي��ح��اول��ون الن��ت��ق��ال  رمب���ا 

ر���س��د وج����ود ع�����س��رات ال��ع��ائ��ات يف م��ط��ار 

حم��اف��ظ��ة  اإىل  ط��ري��ق��ه��م  يف  غ���وات���ي���م���ال، 

كرد�ستان التي تقع على حدود اإيران

اأع�������س���اء يف  اأق������ارب  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وذك�����ر 

ووزارة  اخلارجية  ب��وزارة  ات�سلوا  الطائفة 

ال���ع���دل الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ت��ن وط���ل���ب���وا م��ن��ه��م��ا 

الت�����س��ال ع��ل��ى وج���ه ال�����س��رع��ة ب��ن��ظ��رائ��ه��م 

الغواتيمالين ملنع العائات من املغادرة

وب���ح�������س���ب ال����ت����ق����ري����ر، ف���ق���د اح���ت���ج���زت 

اأع�ساء  م��ن  ع��ددا  غواتيمال  يف  ال�سلطات 

ال��ذي��ن يحملون  ال��ي��ه��ودي��ة ه���ذه  ال��ط��ائ��ف��ة 

ك��ان��وا  اأن��ه��م  وي��زع��م  الأم��ري��ك��ي��ة،  اجلن�سية 

الأخ��رية،  الأي���ام  اإي���ران يف  اإىل  يف طريقهم 

ك��ان��وا  ال��ط��ائ��ف��ة  اأع�������س���اء  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

اأربيل  اإىل  لانتقال  البداية  يف  يخططون 

)عا�سمة اإقليم كرد�ستان العراق(، املتاخمة 

بابل  مدينة  اأنها  يعتقدون  والتي  لإي���ران، 

التوراتية

اأوىل  جم���م���وع���ة  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأك��������د 

يحاول  حيث  املنطقة،  اإىل  بالفعل  �سافرت 

اآخ�����رون الآن ���س��ق ط��ري��ق��ه��م ج��وا  اأع�����س��اء 

اإىل  ال��ب��داي��ة  يف  ال�سفر  اأو  غ��وات��ي��م��ال  م��ن 

اإىل  ال�سفر  قبل  ال�سلفادور  واإىل  املك�سيك 

الأو�سط ال�سرق 

ويخ�سى اأقارب هذه العائات اأن ت�ستغل 

ره��ائ��ن  فتعترهم  اإل��ي��ه��ا  ق��دوم��ه��م  اإي����ران 

ت��ط��ال��ب ل��ق��اءه��م ب���اإط���اق ����س���راح اأ����س���رى 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�����س��ج��ون  يف  فل�سطينين 

يعي�سون  ي��ه��ودا  “هناك  اأن  اإىل  م�سريين 

ال��ه��ج��رة  يف  ح���اج���ة  ي������رون  ول  اإي�������ران  يف 

طاهر”  “قلب  جمموعة  لكن  لإ���س��رائ��ي��ل. 

���س��ي��ك��ون��ون يف  ب��ل  اإي��ران��ي��ن،  ي��ه��ودا  لي�ست 

ن��ظ��ر ال�����س��ل��ط��ات الإي���ران���ي���ة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن. 

ت���ب���ادل  ال���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى ���س��ف��ق��ة  ويف ح�����ال 

التي  ���س��ال��ي��ط،  ف���اإن �سفقة  م��ع��ه��م،  اأ���س��رى 

اأ���س��ريا   1027 ���س��راح  اإط����اق  مت مب��وج��ب��ه��ا 

اأطفال مع �سفقة  لعبة  �ست�سبح  فل�سطينيا 

الإيرانين«

االنباط-وكاالت

دع����ا ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي، ق��ي�����س ���س��ع��ي��د، 

“التحرك  اإىل  جم����ددا  ال��ت��ون�����س��ي  ال��ق�����س��اء 

الف�ساد  على  والق�ساء  كاما  ب��دوره  والقيام 

�ستفتح  امل��ل��ف��ات  ك��ل  اأن  م��وؤك��دا  واملف�سدين”، 

ا�ستثناء، بدون 

وق���ال خ���ال اج��ت��م��اع م��ع وزي����رة ال��ت��ج��ارة 

وت��ن��م��ي��ة ال�������س���ادرات، ف�����س��ي��ل��ة ال���راب���ح���ي بن 

الدين،  �سرف  توفيق  الداخلية  ووزي��ر  حمزة، 

 ... بال�سعب  التنكيل  غ��اي��ت��ه  م��ن  “هناك  اإن 

ال��ذي��ن  وامل�����س��ارب��ن  املحتكرين  ه���وؤلء  اأح���ذر 

يعبثون بقوت ال�سعب، ومن يقف ورائهم خلف 

اللحظة  و�ستاأتي  فردا،  فردا  نعرفهم  ال�ستار، 

التي �سيدفعون فيها ثمن ما يفعلون«.

واأ�ساف اأنه يجب اتخاذ الإجراءات الازمة 

لكل من يريد العبث بحياة التون�سين، موؤكدا 

انتهى،  التون�سي ومقدراته  اأن العبث بال�سعب 

ول جمال للم�سا�س بكرامة التون�سين،

�ستفتح  امل��ل��ف��ات  “جميع  اأن  جم��دا  واأع��ل��ن 

ل��ه��م ل ع��م��ال��ة،  ت�����س��ف��ع  ا���س��ت��ث��ن��اء، ول����ن  دون 

ال�سعب  لهم  يغفر  ولن  م��ال،  لهم  ي�سفع  ولن 

التون�سي«.

االنباط-وكاالت

يوا�سل 6 اأ�سرى يف �سجون الحتال 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي، اإ���س��راب��ه��م امل��ف��ت��وح عن 

الطعام، رف�سا لعتقالهم الإداري

وق�����ال�����ت ه���ي���ئ���ة �������س������وؤون الأ������س�����رى 

واملحررين، يف بيان لها، ام�س اخلمي�س 

ك��اي��د  ه����م:  امل�����س��رب��ن  الأ�����س����رى  اإن   ،

وم��ق��داد  ي��وم��ا(،   92( م��ن��ذ  الف�سفو�س 

القوا�سمة يوا�سل اإ�سرابه لليوم )85(، 

الأعرج منذ )68 يوما(، وه�سام  وعاء 

اأب���و ه��وا���س امل�����س��رب م��ن��ذ )59 ي��وم��ا(، 

و����س���ادي اأب����و ع��ك��ر وي��خ��و���س اإ���س��راب��ه 

الهرميي منذ  لليوم )51 يوما(، وعياد 

)22 يوما(

الح���ت���ال  ���س��ل��ط��ات  اأن  واأ�����س����اف����ت 

داخل  القوا�سمة  الأ�سري مقداد  حتتجز 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي  “كابان”  م�����س��ت�����س��ف��ى 

بو�سع �سحي حرج وخطري

وتابعت: اإن الو�سع ال�سحي لاأ�سري 

ال��ق��وا���س��م��ة اآخ���ذ ب��ال��ت��ده��ور ي��وم��ا بعد 

اآخ����ر، ح��ي��ث ي��ع��اين م��ن ه���زال و�سعف 

عام، ومن اآلم حادة يف املفا�سل والكلى 

وال����راأ�����س وال���ب���ط���ن، ك��م��ا ي�����س��ت��ك��ي من 

���س��ع��وب��ة يف ال��ك��ام وم���ن ن��ق�����س��ان ح��اد 

ب��ال��وزن، وم��ن ع��دم و���س��وح يف ال��روؤي��ة، 

اأنه  اإل  املتفاقم  ال�سحي  و�سعه  ورغ��م 

م�سمم على موا�سلة اإ�سرابه حتى نيل 

الكاملة حريته 

يرف�س  قوا�سمة  الأ���س��ري  اأن  وذك��رت 

اأخ���ذ امل��دع��م��ات ول ُي�����س��م��ح ل��ه ب��اإج��راء 

ال��ف��ح��و���س��ات ال��ط��ب��ي��ة، يف ح���ن ك��ان��ت 

بحقه  اأ���س��درت  ق��د  الح��ت��ال  حمكمة 

ال�سادر  الإداري  العتقال  جتميد  اأم��ر 

اجلاري،  ال�سهر  من  ال�ساد�س  يف  بحقه 

واأمر التجميد ل يعني الإلغاء، لكن هو 

باحلقيقة اإخاء م�سوؤولية اإدارة �سجون 

عن  )ال�ساباك(  واملخابرات  الحتال، 

م�سريه وحياته، وحتويله اإىل “اأ�سري” 

حتت  ويبقى  امل�ست�سفى،  يف  ر�سمي  غري 

من  ب���دل  امل�ست�سفى  “اأمن”  ح��را���س��ة 

ح��را���س��ة ال�����ّس��ج��ان��ن، ع��ل��ًم��ا ب���اأن اأف���راد 

زي��ارت��ه  ي�ستطيعون  والأق����ارب  العائلة 

امل�ست�سفى،  لقوانن  وفًقا  مري�س  كاأي 

لكن ل ي�ستطيعون نقله لأي مكان

الكاملة  امل�����س��وؤول��ي��ة  الهيئة  وحملت 

عن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الح��ت��ال  ل�سلطات 

ح���ي���اة الأ����س���ري ال��ق��وا���س��م��ة والأ����س���رى 

امل�����س��رب��ن، م��ط��ال��ب��ة ك��اف��ة امل��وؤ���س�����س��ات 

ال����دول����ي����ة الإن���������س����ان����ي����ة واحل���ق���وق���ي���ة 

ب��ال��ت��دخ��ل ال���ف���وري وال��ع��اج��ل لإط���اق 

�سراحه ونيل حريته

ك��ان��ت  الح����ت����ال  ق������وات  اأن  ي���ذك���ر 

ق���د اع��ت��ق��ل��ت ال�����س��اب ق��وا���س��م��ة ب��ت��اري��خ 

م��رة  اأول  ب��ح��ق��ه  و����س���در   ،2021/1/3

اأ���س��ه��ر، ومت   4 مل��دة  اإداري  اع��ت��ق��ال  اأم���ر 

اأ�سهر،  �ستة  مل��دة  اأخ���رى  م��رة  جت��دي��ده 

م��ا دف��ع��ه خل��و���س اإ����س���راب م��ف��ت��وح عن 

والإف���راج  ب��احل��ري��ة  للمطالبة  ال��ط��ع��ام 

الفوري عنه

االحتالل اعتبره خرقا خطيرا ٠٠ األمن الفلسطيني يعتقل 
موظفا كبيرا باإلدارة المدنية اإلسرائيلية

إسرائيل.. إحباط محاولة هروب مئات اليهود المتشددين إلى إيران 

سعيد يجدد دعوته للقضاء التونسي إلى التحرك و»القضاء على الفساد والمفسدين«

6 أسرى يواصلون معركة األمعاء الخاوية وسط ظروف صحية خطيرة

االنباط-وكاالت

اأع����ل����ن����ت �����س����راي����ا ال����ق����د�����س، اجل���ن���اح 

ال��ع�����س��ك��ري حل��رك��ة اجل���ه���اد الإ���س��ام��ي 

ال��ن��ف��ري ال���ع���ام؛ لإ���س��ن��اد اأ����س���رى احل��رك��ة 

امل���������س����رب����ن ع�����ن ال����ط����ع����ام يف ����س���ج���ون 

الحتال.

وقالت ال�سرايا يف بيان لها: “تلقينا يف 

�سرايا القد�س ت�سريح الأخ الأمن العام 

القائد زياد النخالة حفظه اهلل، حول ما 

يتعر�س له اأ�سرانا الأبطال داخل �سجون 

ال��ع��دو مب�����س��وؤول��ي��ة ع��ال��ي��ة، وع��ل��ي��ه نعلن 

النفري العام يف �سفوف مقاتلينا، ونحن 

على جهوزية كاملة، ورهن الإ�سارة«

وم�����س��اء الأرب���ع���اء، اأك���د الأم����ن ال��ع��ام 

حل��رك��ة اجل��ه��اد الإ���س��ام��ي يف فل�سطن 

زياد النخالة اأن حركته لن ترك اأبناءها 

اأي��دي  ب��ن  الح��ت��ال �سحايا  �سجون  يف 

ون�ساندهم  معهم  �سنقف  وعليه  ال��ع��دو، 

بكل ما منلك، “حتى لو ا�ستدعى ذلك اأن 

نذهب للحرب من اأجلهم«

واأ����س���اف -يف ت�����س��ري��ٍح م��ق��ت�����س��ٍب ل��ه، 

م�ساء الأربعاء- اأنه “لن مينعنا عن ذلك 

اأي اتفاقيات اأو اأي اعتبارات اأخرى«

وب������داأ ال���ع�������س���رات م���ن اأ�����س����رى ح��رك��ة 

عن  اإ�سراًبا  الأربعاء،  الإ�سامي،  اجلهاد 

الطعام، مطالبن اإدارة �سجون الحتال، 

بوقف اإجراءاتها التنكيلية التي كانت قد 

وا�ستهدفت  بحّقهم،  م�ساعفًة  فر�ستها 

الراهنة  الإج�����راءات  جملة  ع��ر  اأ���س��ا���ًس��ا 

البنيَة التنظيمية للجهاد الإ�سامّي

�سجون  اإدارة  اأّن  الأ�سري  نادي  واأو�سح 

اأ�سرى احلركة  الحتال �سرعت يف نقل 

م���ن ال���غ���رف ال���ت���ي ي��ر���س��ف ب��ه��ا اأ����س���رى 

عليها،  وزع��وا  والتي  الأخ���رى،  الف�سائل 

اإىل غرفتن داخل كل ق�سم، لفًتا اإىل اأّن 

اأ�سرى اجلهاد رف�سوا اخلروج من الغرف 

خا�سة  غ��رف  اإىل  نقلهم  اأّن  اعتبار  على 

ب��ه��م ل��ي�����س احل����ل امل���ط���ل���وب، م��ط��ال��ب��ن 

ا بال�ستجابة ملطلبهم كليًّ

الإدارة  ق���رار  اأّن  الأ���س��ري  ن���ادي  وب���ّن 

امل��ق��رح��ات التي  بنقلهم ك��ان ج���زًءا م��ن 

الراهن،  احل��ل  اأنها  اعتبار  على  قدمتها 

اجلهاد  اأ�سرى  رف�س  �سوء  وعلى  لذلك 

احل���ل���ول اجل��زئ��ي��ة، وم��ن��ه��ا اخل�����روج من 

ب��ه��م، نقلتهم  اإىل غ���رف خ��ا���س��ة  ال��غ��رف 

عنوة وهم مقيدون.

اجل���ه���اد  اأ�������س������رى  ق��������رار  اأن  وت�����اب�����ع 

الإ�سامي بالإ�سراب عن الطعام هو جزء 

من الرنامج الن�سايّل الذي اأقرته جلنة 

الف�سائل،  جميع  من  الوطنية  الطوارئ 

ملواجهة اإجراءات اإدارة ال�سجون،

اأ���س��رى اجل��ه��اد يف  اأّن ع��دد  ُي�����س��ار اإىل 

�سجون الحتال نحو 400.

االنباط-وكاالت

ام�س  ال��ع��ري��ة،  ه��اآرت�����س  ك�سفت �سحيفة 

للرويج  تخطط  “اإ�سرائيل”  اأن  اخلمي�س، 

مناطق  يف  ال�سكنية  ال���وح���دات  اآلف  ل��ب��ن��اء 

امل��ح��ت��ل��ة، يف حم��اول��ة  ال��ق��د���س  خمتلفة م��ن 

اخلريطة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  تغيري  لإح����داث  منها 

اجليو�سيا�سية للمنطقة، ومبا يكر�س الوجود 

ال�ستيطاين فيها

وبح�سب ال�سحيفة؛ ف��اإن مناطق جفعات 

همتو�س وهو حي يهودي ا�ستيطاين يقطنه 

اأر���س خربة  على  واأق��ي��م  الأثيوبين،  اليهود 

القد�س،  ب�سرقي  �سفافا  بيت  ببلدة  طباليا 

وهي   E1 با�سم  املعروفة  املنطقة  جانب  اإىل 

على  مقامة  م�ستوطنات  ع��دة  ت�سم  منطقة 

دي�س  واأب��و  العيزرية  منها  فل�سطينية  اأحياء 

ب�سغات  وم�ستوطنة  وغريها،  وحزما  وعناتا 

اأرا���س��ي ع��دة ق��رى �سمال  زئيف املقامة على 

�سرق القد�س، وجميع املناطق من حول هذه 

امل��ن��اط��ق ال��ث��اث��ة وم��ن��ه��ا منطقة ع��ط��روت ، 

�ستقوم اإ�سرائيل بالرويج خلطط بناء وا�سعة 

مل�سلحة اليهود فيها

اللجنة  ي�سمى  م��ا  اأن  ال�سحيفة،  وذك���رت 

املحلية “الإ�سرائيلية” يف القد�س ومن خال 

مبادرات تقف خلفها وزارة الإ�سكان، �سّدقت 

اأم�����س ع��ل��ى م�����س��ادرة اأرا������سٍ يف حم��ي��ط حي 

جفعات همتو�س مل�سلحة هذه اخلطط، كما 

لتو�سيع م�ستوطنة  اإي���داع خطة  وافقت على 

�ستبداأ  امل��ق��ب��ل  الأ���س��ب��وع  ويف  زئ��ي��ف،  ب�سغات 

امل��ن��اق�����س��ات ح���ول الع���را����س���ات ع��ل��ى اإق��ام��ة 

م�ستوطنة جديدة يف منطقة E1، ويف غ�سون 

�سهر �ستطرح خطة لإن�ساء حي يهودي �سخم 

الأخ�سر،  خ���ارج اخل��ط  ع��ط��روت  يف منطقة 

للمناق�سة

اأن��ه �سيقام حي ا�ستيطاين جديد  وذك��رت 

ا�ستيطانية،  وح���دة   1257 خ��ال��ه  م��ن  يبنى 

وه���و اأول ح��ي ي��ق��ام يف ال��ق��د���س منذ ح��وايل 

30 عاًما، و�سيكون على غ��رار حي هار حوما 

ال�ستيطاين

وقالت ال�سحيفة: اإن هذه املخطط الكبري، 

الأم��ريك��ي جو  الرئي�س  اإدارة  امتناع  يتم مع 

بايدن عن ال�سغط على “اإ�سرائيل” لتجميد 

عمليات البناء ال�ستيطاين على الأقل علًنا، 

“الإ�سرائيلية”،  احل��ك��وم��ة  لركيبة  ن��ظ��ًرا 

ال�سغوط  تت�سبب مثل هذه  اأن  والتي ميكن 

باأزمة �سيا�سية

التي  املخططات  ف��اإن  لل�سحيفة؛  ووف��ًق��ا 

املناطق  �سيعمل على تنفيذها قريًبا يف تلك 

لاأمريكين  ح��م��راء  بطاقة  مبنزلة  ك��ان��ت 

خا�سًة  اإ�سكالية  وك��ان��ت  ال����دويل،  واملجتمع 

واأن اإحداها املتعلق بجفعات همتو�س �سيعزل 

القرى  ب��اق��ي  ع��ن  ق��ري��ة بيت �سفافا مت��اًم��ا 

و�سي�سعها  القد�س،  �سرقي  يف  الفل�سطينية 

بن اأحياء يهودية، يف حن �سيقطع خمطط 

E1 ال�سفة الغربية عن باقي مناطق القد�س، 

وه����ذا يف ن��ظ��ر امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ع���ب���ارة عن 

الدولتن”،  حل  نع�س  يف  كثرية  “م�سامري 
على حد تعبريها

اأن�����ه يف ع��ه��د ح��ك��م ب����اراك  واأ�����س����ارت اإىل 

ال��وزراء  اأوباما للوليات املتحدة، منع رئي�س 

نتنياهو  بنيامن  ال�سابق  “الإ�سرائيلي” 
ال���وح���دات  اآلف  ب��ن��اء  مل��خ��ط��ط��ات  ال���روي���ج 

ال�ستيطانية يف اأحياء جفعات همتو�س و هار 

لبع�سهما  امل��ج��اوري��ن  ال�ستيطانين  ح��وم��ا 

ترامب  دون��ال��د  حكم  خ��ال  وحتى  البع�س، 

ا يف امل�سي قدًما  مل تت�سرع “اإ�سرائيل” اأي�سً

يف البناء ه��ن��اك، وف��ق��ط يف ف��راي��ر/ �سباط 

الثالثة  اجل��ول��ة  م��ن  اأي����ام  �ستة  ق��ب��ل   ،2020

حينها  اأم��ر  “الإ�سرائيلية”،  النتخابات  من 

نتنياهو بت�سريع تنفيذ عمليات البناء يف تلك 

الأحياء

وقالت ال�سحيفة ما كان ُينظر اإليه على 

اأنه حيلة انتخابية اأ�سبح حقيقة واقعة، وقبل 

اأيام قليلة من تن�سيب بايدن رئي�ًسا للوليات 

وب��داأت اجلرافات  املناق�سات  اأغلقت  املتحدة، 

همتو�س،  جفعات  ح��ي  يف  التمهيدي  العمل 

اأن امل�����س��ت��وط��ن��ة اجل���دي���دة ال��واق��ع��ة  يف ح���ن 

 3500 لبناء  يخطط  وال��ت��ي   ،E1 مناطق  يف 

وحدة ا�ستيطانية بحاجة للخ�سوع لإجراءات 

التخطيط، لكن حكومة نفتايل بينيت تقرب 

من تنفيذه وفق املخطط الذي اأعدته حكومة 

نتنياهو يف نهاية فرة وليته

وب��ي��ن��ت اأن ه��ن��اك ط��ف��رة ب��ن��اء وا���س��ع��ة يف 

القد�س  يف  الأخ�سر  اخل��ط  وراء  م��ا  مناطق 

ّدق على  اأخ��رى، واأم�س الأربعاء، �سُ ومناطق 

م�ستوطنة  يف  ا�ستيطانية  وح���دة   470 ب��ن��اء 

ب�سغات زئيف، بهدف تو�سيع امل�ستوطنة باجتاه 

اجلدار الفا�سل الذي يف�سلها عن قرية حزما

و�ستناق�س اللجنة املحلية يف ال�ساد�س من 

دي�سمر/ كانون اأول املقبل، اإن�ساء حي �سخم 

ي�سم 9 اآلف وح��دة �سكنية يف منطقة مطار 

ا ح�سا�سة  القد�س عطروت ، وهي منطقة اأي�سً

للغاية لأي �سخ�س ل ي��زال ي�س على اإقامة 

دولة فل�سطينية، حيث تقع املنطقة ال�سناعية 

ل��� ع��ط��روت وامل��ط��ار املهجور امل��ج��اور لها بن 

اأحياء بيت حنينا وكفر عقب

»السرايا« تعلن النفير إلسناد 
إضراب أسرى الجهاد

هآرتس: مخطط إسرائيلي لبناء آالف 
الوحدات االستيطانية بالقدس
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حت����دث و����ص���ائ���ل الإع�������ام امل�������ص���ري���ة ع��ن 

ت��ف��ا���ص��ي��ل خ���ط���رة ح����ول حم���اول���ة اغ��ت��ي��ال 

ال�صي�صي، حيث  الفتاح  امل�صري عبد  الرئي�س 

الأربعاء  م�صرية  ع�صكرية  حمكمة  اأ�صدرت 

اأحكامها يف الق�صية.

واأي�������دت حم��ك��م��ة اجل���ن���اي���ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

 32 ح��ق  �صنة( يف   25( احل��ي��اة  م��دى  ال�صجن 

اإرهابية  خايا  تكوين  بتهمة  اأدي��ن��وا  متهما 

الرئي�س  اغتيال  حماولة  جرائمها  بني  من 

ال�صعودية  عهد  وويل  ال�صي�صي  الفتاح  عبد 

ال�صابق حممد بن نايف.

وويل  ال�صي�صي  اغتيال  حماولة  تفا�صيل 

العهد ال�صعودي ال�صابق حممد بن نايف.

وكانت التحقيقات قد اأفادت باأن املتهمني 

يف  ال�����ص��ي�����ص��ي  ال��رئ��ي�����س  اغ���ت���ي���ال  “حاولوا 
امل��واد  م��ن  ك��ب��رة  كمية  بو�صع  امل��ك��رم��ة  مكة 

قائد  ك��ان  حيث  ال��ف��ن��ادق؛  اأح��د  يف  املتفجرة 

بتجنيد  واع���رف  ال�صي�صي،  ير�صد  اخللية 

عدد من املتهمني الآخرين«.

“املتهمني ا�صروا  اأن  وك�صفت التحقيقات 

من   34 الطابق  يف  وو�صعوها  متفجرة  م��واد 

الفندق ظنا منهم اأن ال�صي�صي �صيقيم فيه«.

متهم  “اعرف  فقد  للتحقيقات،  ووفقا 

ب����اأن زوج���ت���ه ع��ر���ص��ت ارت������داء ح����زام ن��ا���ص��ف 

لتفجر نف�صها حتى ت�صغل القوات يف الوقت 

ال����ذي ي��ق��وم ف��ي��ه ب��اق��ي اخل��ل��ي��ة ب��ا���ص��ت��ه��داف 

ال�صي�صي«.

لل�صي�صي،  الثانية  الغتيال  حماولة  اأم��ا 

6 �صباط،  فكانت داخل الباد، وتورط فيها 

4 ����ص���ب���اط اأم������ن م����رك����زي ي�����ص��ت��ب��ه  ب��ي��ن��ه��م 

راح  التي  بتورطهم يف ق�صية مذبحة حلوان 

�صرطة حلوان و6  �صحيتها �صابط من ق�صم 

اأمناء من الق�صم ذاته.

كما ك�صفت التحقيقات حماولة ا�صتهداف 

الأمر نايف. واعرف بذلك طبيب الأ�صنان 

علي اإبراهيم ح�صن، م�صرا اإىل اأن �صخ�صني 

خ���ط���ط���ا ل����ص���ت���ه���داف ال���رئ���ي�������س ال�����ص��ي�����ص��ي 

�صتفجر  ���ص��ي��دة  ه��ن��اك  واأن  ن��اي��ف،  والأم����ر 

ال�صيدات. نف�صها، بف�صل عدم تفتي�س 

وجاءت واقعة حماولة اغتياله عن طريق 

خ��ل��ي��ة ���ص��ب��اط ال�����ص��رط��ة امل��ف�����ص��ول��ني “من 

�صباط   6 بها  امللتحني” وق��ام  ال�صباط  بني 

وطبيب اأ�صنان، وقاد اخللية ال�صابط حممد 

الباكوت�صي. ال�صيد 

الإره��اب��ي��ة  اخل��ل��ي��ة  اع���رف عنا�صر  وق���د 

بال�صعي  ال��ت��ك��ف��ري��ة  الأف���ك���ار  ت��ع��ت��ن��ق  ال��ت��ي 

حني  يف  ���ص��ي��ن��اء.  ولي���ة  بتنظيم  ل��ال��ت��ح��اق 

التحق اأحد اأع�صائها بالعمل يف قطاع الأمن 

تدريبية  دورات  وتلقى   ،2007 ع��ام  امل��رك��زي 

مكثفة نه�صت بقدراته القتالية وا�صتخدامه 

النارية. لاأ�صلحة 

66 متهما ممن  وبح�صب التحقيقات، فاإن 

مت القب�س عليهم اأدلوا باعرافات تف�صيلية 

ح���ول ال��ت��ن��ظ��ي��م، ال���ذي وق���ف خ��ل��ف حم��اول��ة 

اغتيال ال�صي�صي، ومنها الهيكل التنظيمي ملا 

�صمي بولية �صيناء، وم�صادر التمويل وعدد 

با�صتثناء  الهيكلية،  ال��ق��ي��ادات  بع�س  اأ�صماء 

لي�صوا على علم به. التنظيم” لأنهم  “وايل 
حم����اول����ة الغ���ت���ي���ال ال���ف���ا����ص���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة 

ال��ك�����ص��ف عنها  اأع��ل��ن��ت يف ح��ي��ن��ه��ا، مت  وال��ت��ي 

ق��ب��ي��ل ����ص���اع���ات م����ن امل�������ص���ارك���ة ال���ت���ي ك��ان��ت 

م���ت���وق���ع���ة ل���ل���رئ���ي�������س ال�������ص���ي�������ص���ي يف ال��ق��م��ة 

نواك�صوط  امل��وري��ت��ان��ي��ة  بالعا�صمة  العربية 

ق��ب��ي��ل م��ن��ت�����ص��ف ه����ذا ال���ع���ام، ح��ي��ث خ��رج��ت 

اأج��ه��زة  اأن  ل��ت��وؤك��د  امل�صرية  الإع���ام  و���ص��ائ��ل 

ال�صي�صي  ن�����ص��ح��ت  امل�����ص��ري��ة  ال���ص��ت��خ��ب��ارات 

ه��ن��اك خمططا  لأن  ال��ق��م��ة،  ح�����ص��ور  ب��ع��دم 

هذا  يف  امل�صرية  ال�صحف  واأك��دت  لغتياله. 

بالتن�صيق  امل��ت��ط��رف��ة،  اجل��م��اع��ات  اأن  ال��وق��ت 

الثاثني  ول��ث��ورة  مل�صر،  م��ع��ادي��ة  ج��ه��ات  م��ع 

لغتيال  خمططا  اأع���دت   ،2013 ي��ون��ي��و  م��ن 

ال���رئ���ي�������س ال�����ص��ي�����ص��ي خ�����ال م�������ص���ارك���ت���ه يف 

ال��ق��م��ة ال���ع���رب���ي���ة؛ ح��ي��ث ت�����ص��م��ن امل��خ��ط��ط 

عملية  يف  الح��راف  �صديدة  عنا�صر  تكليف 

مع  بالتن�صيق  املهمة  بهذه  للقيام  الغتيال 

اأ�صلحة  دخول  لت�صهيل  مل�صر،  معادية  جهات 

اللوج�صتي  الدعم  وتوفر  متطورة  قنا�صة 

الغتيال. لتنفيذ عملية 

ه���ذه ال��ت��ح��ذي��رات وامل��ع��ل��وم��ات ه��ي التي 

دف���ع���ت ال��رئ��ي�����س ال�����ص��ي�����ص��ي ل���اع���ت���ذار عن 

ال��ل��ح��ظ��ة  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال��ق��م��ة  امل�����ص��ارك��ة يف 

القمم  ت��اري��خ  يف  �صابقة  �صكل  م��ا  الأخ����رة؛ 

رئي�س  يح�صر  اأن  ال��ع��ادة  ج��رت  اإذ  العربية. 

اأعمال  العربية  تراأ�س اجلامعة  التي  الدولة 

اإىل  العربية  اجلامعة  رئا�صة  لي�صلم  القمة، 

للقمة. امل�صت�صيفة  الدولة 

وق����د اأك������دت ال�����ص��ل��ط��ات امل���وري���ت���ان���ي���ة يف 

 ،2016 ���ص��ب��ت��م��ر  احل�����ادي وال��ع�����ص��ري��ن م���ن 

اإح���ال���ة ع�����ص��رة اأ���ص��خ��ا���س مت اع��ت��ق��ال��ه��م يف 

املحاكمة  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة  ان��ع��ق��اد  وق��ت 

وجهت  اأن  بعد  معهم،  التحقيق  انتهاء  بعد 

اإرهابية  لعمليات  بالتخطيط  اتهاما  اإليهم 

القمة  م�����ص��ارك��ني يف  ع���رب  ق����ادة  ت�����ص��ت��ه��دف 

العربية.

االنباط-وكاالت

ب�”قيادة  ي�صمى  مل��ا  من�صوب  ب��ي��ان  ت��وع��د 

ب�”رد قا�س”  غرفة عمليات حلفاء �صوريا”، 

يف  الأخ������ر  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  “العتداء  ع��ل��ى 

�صوريا”، ح�صبما نقلت و�صائل اإعام موالية 

لإيران.

ونقلت وكالة “يونيوز”، عن قيادة غرفة 

عمليات حلفاء �صوريا )التابعة لإي��ران( اأنها 

بالرد القا�صي على العدوان  قرارا  “اتخذت 
التي  “الأهداف  اأن  مو�صحا  تدمر”،  على 

هاجمتها الطائرات الإ�صرائيلية هي مراكز 

خدمات وجتّمع لل�صباب«

�صوريا،  حلفاء  عمليات  غ��رف��ة  واأ���ص��اف��ت 

ع��دد من  �صقط  الع��ت��داء  ه��ذا  “نتيجة  اأن 

ال�صهداء واجلرحى من الإخوة املجاهدين”، 

عدد  لكان  النت�صار  “لول  اأّن���ه  اإىل  م�صرًة 

�صهداء العتداء كبراً جداً«

واأعلنت غرفة عمليات حلفاء �صوريا، اأنه 

“لطاملا كانت مهمتنا وح�صورنا امل�صروع يف 
ال�صورية، فنحن  الدولة  مل�صاعدة  �صوريا هو 

نعمل حتت رعاية الدولة ملواجهة الإرهابيني 

وامل�صروع التكفري وعلى راأ�صهم داع�س«

وذك����رت اأن���ه “على م���دى ���ص��ن��وات ونحن 

نتعر�س لعتداءات من العدو “الإ�صرائيلي 

الأمريكي”، وهذه العتداءات كانت حماولة 

جلرنا اإىل معارك جانبية مل تكن يف اأولويات 

ح�صورنا يف �صوريا«.

كما اعترت الغرفة اأن “ال�صهاينة تذرعوا 

اأ�صلحة دقيقة وجتهيزات  باأنهم ي�صتهدفون 

ح�صا�صة ت�صكل خطراً على كيانهم الغا�صب”، 

م�صيفة اأنه “بعد الهجوم الذي انطلق عر 

�صماء الأردن ومنطقة التنف ال�صورية املحتلة 

من الأمركيني.. قررنا الرد«

“اتخذت  اأن��ه��ا،  ال��ب��ي��ان  نهاية  واأك����دت يف 

قرارا بالرد على هذا العتداء انتقاما لأرواح 

ال�صهداء ودم��اء اجلرحى”، خامتة بقولها: 

“�صيكون الرد قا�صيا جدا«
يف  ال�صورية  الع�صكرية  املواقع  وتعر�صت 

ري���ف حم�س ال�����ص��رق��ي، ل��ع��دوان ���ص��اروخ��ي 

اإىل  اأّدى  ما  الأرب��ع��اء،  م�صاء  “اإ�صرائيلي” 
ا�صت�صهاد جندي �صوري من وجرح 3 اآخرين.

االنباط-وكاالت

اإل��ه��ام علييف،  اأذرب��ي��ج��ان  رئ��ي�����س  ق���ال 

اإن ب��اك��و ت��دح�����س احل��دي��ث ع��ن اج��ت��ذاب 

اإ�صرائيل اإىل قره باغ لتقرب من احلدود 

مع اإيران

وو�صف كل ذلك، باأنه �صرب من الهراء 

�صمعة  ل��ت�����ص��وي��ه  وحم���اول���ة  وال�����ص��خ��اف��ة، 

اأذربيجان يف نظر املجتمع الإيراين،

بني  ت�����ص��اع��د  ال��ت��وت��ر  اأن  اإىل  وي�����ص��ار 

ط���ه���ران وب����اك����و، يف م��ن��ت�����ص��ف ���ص��ب��ت��م��ر. 

اأن  الإي����ران����ي����ة، يف  ال�����ص��ل��ط��ات  وت�����ص��ت��ب��ه 

اأذربيجان تتعاون ب�صكل وثيق مع خ�صمها 

اإ�صرائيل

وت��ت��ه��م ط��ه��ران، اجل��ان��ب الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

الإيرانية  احلدود  من  لاقراب  بال�صعي 

عر اأذربيجان، وحماولة ا�صتغال الو�صع 

يف قره باغ، واإثارة خاف يف العاقات بني 

باكو وطهران،

مع �صحيفة  مقابلة  علييف يف  واأ�صاف 

“نرف�س  الإي��ط��ال��ي��ة:  ريبوبليكا”  “ل 
ك��ل الت��ه��ام��ات امل��وج��ه��ة لأذرب��ي��ج��ان فيما 

اإىل  امل��زع��وم��ة لإ���ص��رائ��ي��ل  ب��ال��دع��وة  يتعلق 

جمرد  هذا  ه��راء.  هذا  املحررة.  الأرا�صي 

م�صممة  اأذربيجان،  �صمعة  لت�صويه  ذريعة 

�صخ�س  لأي  مي��ك��ن  امل���ح���ل���ي.  ل��ل��ج��م��ه��ور 

حياة  وج��ود  ع��دم  م��ن  ويتحقق  يذهب  اأن 

الدمار كل �صيء. نحن  اأ�صاب  هناك. لقد 

ن��ط��ال��ب ب���اأن ي��ت��م اح��رام��ن��ا ك��م��ا نحرم 

الآخرين«

و ن���اق�������س وزي�����ر خ���ارج���ي���ة اأذرب���ي���ج���ان 

ج��ي��ه��ون ب��رم��وف م��ع ن��ظ��ره الإي����راين، 

ال���ع���اق���ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ع���ر ال��ه��ات��ف، 

ل��وح��ظ��ت  ال��ت��ي  ال��ل��ه��ج��ة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ارا 

العاقات  م�صتوى  مع  تتوافق  ل  موؤخرا، 

الودية.

االنباط-وكاالت

زع���م ت��ق��ري��ر مل��وق��ع واي ن��ت ال���ع���ري، ام�س 

على  ت�صيطر  التي  حما�س  حركة  اأن  اخلمي�س، 

فل�صطيني مبا و�صفته  اأفرجت عن  غ��زة،  قطاع 

ل� اعتقاله الدفاعي ، بعد اأن ت�صبب بقتل جندي 

اإ�صرائيلي على حدود القطاع قبل �صهر ون�صف، 

لدى اقرابه من ال�صياج الأمني خال م�صرات 

�صعبية و�صوب م�صد�صه من م�صافة �صفر جتاه 

اجلندي ما اأدى ملقتله، وهي احلادثة التي اأحدثت 

�صجة كبرة يف اإ�صرائيل

وب��ح�����ص��ب امل���وق���ع، ف����اإن ال�����ص��اب ف���ور تنفيذه 

للعملية، اعتقل من قبل حما�س بهدف حمايته 

ظل  يف  به  للم�صا�س  اإ�صرائيلية  حماولة  اأي  من 

كانت موجودة حينها  التي  الأمني  التوتر  حالة 

جم��دًدا  القطاع  اإىل  الهدوء  يعود  اأن  قبل  بغزة، 

وهو الأمر الذي ا�صتدعى احلركة لاإفراج عنه

ووفًقا للموقع، فاإن املنفذ وهو نا�صط باجلهاد 

الإ�صامي، منذ الإف��راج عنه، قلل من حتركاته 

العامة  والأم���اك���ن  املفتوحة  امل��ن��اط��ق  يف  خ��ا���ص��ًة 

خ�صيًة من ا�صتهدافه، وهو �صديد احلذر بذلك.

ورجحت م�صادر من حما�س، اأن اإ�صرائيل لن 

تقوم بت�صفيته على حني غرة خال فرة الهدوء 

احلالية، ملنع املخاطرة بفتح جولة ع�صكرية فقط 

من اأجل اغتياله، م�صرًة اإىل اأن العتقاد ال�صائد 

اأن هويته مك�صوفة للمخابرات الإ�صرائيلية واأنه 

مدرج على اأهداف الغتيالت

فاإنه  امل��وق��ع  عنها  نقل  كما  للم�صادر  ووف��ًق��ا 

فاإن  توتر م�صتقبلي،  اأو  اأي جولة  اأن��ه يف  يتوقع 

اجلي�س الإ�صرائيلي �صيحاول ت�صفيته

ويقول املوقع اإنه يرجح يف اأي جولة اأو توتر 

للو�صع الأمني يف غزة، فاإن ال�صاب �صيختفي مرًة 

اأخ���رى وق��د يكون حت��ت الأر�����س الأن��ف��اق . وفق 

زعمه.

وسائل إعالم مصرية تكشف تقاصيل محاولة اغتيال السيسي وكيف تم افشالها

بيان منسوب ل«غرفة عمليات حلفاء سوريا«: إيران تتوعد ب«رد قاس« على غارة إسرائيلية وسط سوريا

علييف: الحديث عن اجتذاب إسرائيل إلى قره باغ ضرب من الهراء

االنباط-وكاالتأصبح هدًفا لالغتيال.. تقرير إسرائيلي: حماس أنهت اعتقالها الدفاعي لقاتل الجندي اإلسرائيلي بسبب الهدوء

خم�صة  مقتل  الرنويجية  ال�صرطة  اأك���دت 

الهجوم  يف  اآخ��ري��ن  اثنني  واإ���ص��اب��ة  اأ�صخا�س 

امل�����ص��ل��ح وال���ع���ن���ي���ف ال������ذي ���ص��ه��دت��ه م��دي��ن��ة 

كوجن�صرج الرنويجية يوم الأربعاء.

اأحدهما   ، امل�صابني  اأن  ال�صرطة  وذك���رت 

، يخ�صعان للعاج يف  �صرطي خ��ارج اخلدمة 

امل�صت�صفى،

وقام رجل يحمل قو�صا و�صهما باإ�صابة عدة 

اأ�صخا�س يف و�صط املدينة. واحتجزت ال�صرطة 

امل�����ص��ت��ب��ه ب���ه، ال����ذي ي��ب��دو اأن����ه ك���ان يت�صرف 

مبفرده، ومل تبحث عن م�صتبه بهم اآخرين

ووقع الهجوم حوايل ال�صاعة 0630 م�صاء 

جرينت�س(  بتوقيت   1630( املحلي  بالتوقيت 

م�صافة  على  ال��واق��ع��ة  كوجن�صرج  مدينة  يف 

نحو 80 كيلومرا جنوب غرب اأو�صلو . وقال 

قائد ال�صرطة املناوب اأويفيند اآ�س يف موؤمتر 

التقارير الأوىل ج��اءت يف حوايل  اإن  �صحفي 

ال�صاعة 0613 م�صاء،

وتردد اأن امل�صتبه به هاجم عدة اأماكن من 

املدينة، من بينها حمل بقالة

 ، به  امل�صتبه  البداية دواف��ع  ُتعرف يف  ومل 

وقالت ال�صرطة اإنه من ال�صابق لأوانه القول 

ما اإذا كان هذا العمل بدافع الإرهاب

�صنوات م��ن وق��وع   10 الهجوم بعد  وي��اأت��ى 

اأ�صواأ هجوم اإرهابى يف الباد عندما لقى 77 

�صخ�صا حتفهم على يد متطرف مييني

اأندر�س  2011، فجر  يوليو  22 مت��وز/  ويف 

برجن بريفيك �صيارة مفخخة يف اأو�صلو، مما 

اأ�صفر عن مقتل ثمانية اأ�صخا�س، قبل اأن يقود 

�صيارته اإىل جزيرة اأوتويا، حيث فتح النار على 

الذي  ال�صنوي  ال�صيفي  املخيم  يف  امل�صاركني 

اأقامته منظمة ال�صباب التابعة حلزب العمل، 

مما اأ�صفر عن مقتل 69 �صخ�صا، معظمهم من 

املراهقني وال�صباب.

االنباط-وكاالت

الإ�صرائيلي  الحتال  �صلطات  تتوقف  ل 

حفر  يف  املمنهجة  واأع��م��ال��ه��ا  م�صاعيها  ع��ن 

الأنفاق اأ�صفل مدينة القد�س املحتلة وامل�صجد 

الأق�����ص��ى امل��ب��ارك، ب��ه��دف حتقيق خمططها 

ال���ه���ادف اإىل ت��دم��ر ���ص��ام��ل وك��ام��ل ل��اآث��ار 

م�صهد  وتغير  العريقة،  العربية  الإ�صامية 

املدينة احل�صاري والتاريخي.

واآخر هذه الأنفاق، ما ك�صف عنه الباحث يف 

�صوؤون القد�س فخري اأبو دياب لوكالة “�صفا” 

من نفق واأعمال حفر جديدة جُتريها �صلطات 

ال�صتيطانية  “اإلعاد”  وجمعية  الح��ت��ال 

اأ�صفل جممع عني وم�صجد بلدة �صلوان باجتاه 

الأق�صى والبلدة القدمية،

وي��و���ص��ح اأب���و دي���اب اأن ع��م��اًل م��ن جمعية 

الآثار”  “�صلطة  م���ن  ب��غ��ط��اء  “اإلعاد”، 
اأعمال  مكثف  ب�صكل  يوا�صلون  الإ�صرائيلية 

احل��ف��ر داخ����ل ال��ن��ف��ق، ال����ذي ي���ب���داأ م���ن عني 

ل��اأق�����ص��ى، متهيًدا  ب��اجت��اه  ���ص��ل��وان  وم�صجد 

ل��و���ص��ل��ه م��ع �صبكة الأن���ف���اق امل��ح��ف��ورة م��دار 

�صنوات وما تزال

وي�صر اإىل اأن 26 حفرية ونفق اإ�صرائيلي 

مت بنائه يف منطقة جممع اأ�صفل عني �صلوان 

باجتاه الأق�صى والبلدة القدمية.

وي��ب��ل��غ ط����ول ال��ن��ف��ق اجل��دي��د-ك��م��ا يبني 

250-300 م��ر، وارتفاعه  دي���اب- ما بني  اأب��و 

ي����راوح م��ن 180 اإىل م��ري��ن، وع��ر���ص��ه من 

مر اإىل مر ون�صف، وعمقه 15 مًرا حتت 

الأر�س،

طم�س وتزوير

ويقول: “اأثناء جتولنا داخل النفق، الذي 

ب��داأ العمل بحفره منذ مطلع العام اجل��اري، 

اكت�صفنا مقطًعا ي�صم غرفة وحمراب يعودان 

رمبا للفرة الكنعانية، لكن جرى ترميمهما 

اإ�صافات عليهما يف الفرة الأموية،  وح��دوث 

ويتوقع حتويله ليكون م��زاًرا لرويج روايات 

الحتال وخدمة م�صروعه ال�صهيوين«.

اأع���م���ال احل��ف��ر ه���ذه ل ميكن  اأن  وي��ب��ني 

ف�صلها عما تقوم به �صلطات الحتال واأذرعها 

فوق  ت�صتهدف  �صر�صة  هجمة  من  التنفيذية 

ال��رام��ي  خمططها  لتنفيذ  وحتتها،  الأر�����س 

مل��ح��و ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة والإ���ص��ام��ي��ة ملدينة 

يهودي  طابع  ذات  لت�صبح  وتهيئتها  القد�س، 

ح�صب  “اأور�صليم”-  م�����ص��روع  م�صمى  حت��ت 

“الو�صف التوراتي لليهود«.
وت�������ص���ع���ى ح���ك���وم���ة الح�����ت�����ال ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

داخ��ل  م��ن  ي��ب��داأ  ال��ذي  التهويدي،  م�صروعها 

ويركز  الأق�����ص��ى،  وحميط  القدمية  البلدة 

يف بلدة �صلوان لإقامة كن�س يهودية ومتاحف 

يف  ل�صتغالها  تلموذية،  وم�����ص��ارات  ت��ورات��ي��ة 

اأبو  يوؤكد  كما  املزعومة،  لرواياتها  ال��روي��ج 

دياب

ويلفت اإىل اأن �صلطات الحتال تدعي من 

خال اإجراء احلفريات اأ�صفل املدينة املقد�صة، 

اآث��ار لوجود “الهيكل الأول  البحث عن بقايا 

والثاين املزعومني«

“ما  دي����اب:  اأب���و  يتابع  احلقيقة،  يف  لكن 

يجري هو طم�س للتاريخ واحل�صارة والآث��ار 

كتابة  لإع���ادة  للحقائق  وتزييف  الإ�صامية، 

ت��اري��خ ع��ري م��وه��وم، ون�صج رواي���ات حُتاكي 

ُرغ��م عدم  القد�س،  لليهود يف  وج��ود ح�صارة 

اإثبات اأي دليل على وجود ذلك«

وبح�صبه، فاإن اأعمال حفر النفق يتخللها 

ا�صتخراج كميات كبرة من الأتربة وال�صخور 

واحلجارة، ونقل بع�صها اإىل اأماكن جمهولة 

اإ�صرائيلية، واأخ��رى يتم جتيرها  اأو متاحف 

ب���رم���وز ودلئ������ل ع���ري���ة لتحاكي  و���ص��ب��غ��ه��ا 

اأ�صاطر مزورة

1967، مل  ع����ام  ال���ق���د����س  اح���ت���ال  وم���ن���ذ 

تتوقف حفريات الأنفاق، بل توا�صلت وتركزت 

يف ب��ل��دة ���ص��ل��وان واأ���ص��ف��ل وحم��ي��ط الأق�����ص��ى 

�صري  ب�صكل  يتم  وبع�صها  القدمية،  والبلدة 

واآخر علني.

خماطر كبرة

اأن الحتال وجمعياته  اأبو دياب  ويو�صح 

ال�صتيطانية تعمد طم�س كل الآث��ار والأدل��ة 

ح�صارات  وج���ود  على  تدلل  التي  وال�صواهد 

غ����ر ع����ري����ة، وج������رى ت���دم���ره���ا ب��ط��ري��ق��ة 

ممنهجة ميا يخدم رواياته املزورة يف املنطقة 

امل�صتهدفة

اأك��ر من 25 منزًل يقع يف م�صار  ويتهدد 

ال��ن��ف��ق اجل���دي���د و�����ص����وًل ل��ل��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة 

وامل�����ص��ج��د الأق�����ص��ى خ��ط��ر ح����دوث ت�صققات 

وانهيارات وت�صدعات يف جدرانها ب�صبب اأعمال 

اأ�صوار  امل�صتمرة، وكذلك خطورة على  احلفر 

واأ�صا�صات الأق�صى وباحاته.

ولهذا النفق خماطر كبرة على الأق�صى- 

كما يقول األباحث يف �صوؤون القد�س- قد توؤدي 

لنهياره حال الو�صول اإىل اأ�صا�صاته، بالإ�صافة 

ب���ه، وت��غ��ي��ر طابع  امل���ن���ازل املحيطة  لن��ه��ي��ار 

املدينة املقد�صة لت�صبح يهودية بحتة،

“اليون�صكو”  منظمة  دي���اب،  اأب��و  وينا�صد 

املعنية  والإ�صامية  العربية  املوؤ�ص�صات  وكافة 

ب�����ص��رورة ال��ت��دخ��ل ال��ع��اج��ل وال�����ص��غ��ط على 

احل�صاري  الإرث  تدمر  “اإ�صرائيل” لوقف 
والإن�صاين بالقد�س، ملا له من خطورة كبرة 

على الأق�صى والبلدة القدمية.

بقوس رماية.. رجل يقتل 5 أشخاص في النرويج

الكشف عن نفق إسرائيلي جديد 
أسفل عين سلوان باتجاه األقصى
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الـريـا�ضي

القاهرة – وكاالت 

تنطلق مناف�سات دور الـ32 ببطولة دوري 

اأفــريــقــيــا، اجلــمــعــة، و�ــســط توقعات  اأبـــطـــال 

باإثارة كبرية وندية يف ظل مواجهات قوية، 

خــا�ــســة لــلــفــرق الــعــربــيــة. ويــحــمــل الأهــلــي 

املــ�ــســري لــقــب دوري اأبــطــال اأفــريــقــيــا وهــو 

الــفــريــق الأكـــــر تــتــويــجــاً بــالــلــقــب الــقــاري 

امل�سري،  الزمالك  10 مــرات، ويليه  بر�سيد 

ومــازميــبــي الــكــونــغــويل بــر�ــســيــد 5 مـــرات.

ويفتتح الأهلي امل�سري م�سواره يف البطولة 

مبهمة خــارج الأر�ــس اأمــام احلر�س الوطني 

بطل النيجر غٍد ال�سبت.ويكرر الأهلي حامل 

الن�سخة  انطالقة  مو�سمني  اآخــر  يف  اللقب 

بالنجمة  الــتــتــويــج  �ــســهــدت  الــتــي  املــا�ــســيــة، 

�سونيديب  �سيافة  يف  لــعــب  حــني  الــعــا�ــســرة 

ويعاين  نظيف.  بــهــدف  وفـــاز  النيجر  بطل 

�سفوفه  يف  املــوؤثــرة  الغيابات  بع�س  الأهــلــي 

قــبــل مــواجــهــة بــطــل النيجر وعــلــى راأ�ــســهــم 

الــقــائــد وحـــار�ـــس املــرمــى حمــمــد الــ�ــســنــاوي 

جمدي  وحممد  لالإ�سابة،  حم�سن  و�سالح 

اأفــ�ــســة لــظــروف زفــافــه، واجلــنــوب اأفــريــقــي 

بري�سي تاو لتاأخر قيده يف القائمة الأوىل. 

بني  مــثــرياً  عربياً  �ــســدامــاً  اجلــولــة  وت�سهد 

التون�سي  الــرجــي  و�سيفه  الليبي  الحتـــاد 

بنغازي  مدينة  يف  بنينا  �سهداء  ملعب  على 

بــعــدمــا خــا�ــس الحتـــــاد مــعــ�ــســكــراً تــدريــبــيــاً 

الرجي  اأن  كما  لعبيه،  لتجهيز  بالقاهرة 

يـــاأمـــل يف انــطــالقــة ممــيــزة بــقــيــادة مــدربــه 

را�سي اجلعايدي. وي�ست�سيف فريق نواذيبو 

املوريتاين مناف�سه وفاق �سطيف اجلزائري 

بالندية  يف مواجهة عربية خال�سة وحافلة 

والإثــــــــــارة كــــعــــادة مـــواجـــهـــات فـــــرق �ــســمــال 

اأفريقيا. و�ستكون جولة الذهاب لدور الـ32 

على  اأخـــرى،  مثرية  مواجهات  على  �ساهدة 

اأ�سيك  الــذي يجمع بني  املثري  اللقاء  راأ�سها 

الإيفواري و�سيفه �سباب بلوزداد اجلزائري، 

يف  طيبة  م�ستويات  قــدم  بــلــوزداد  اأن  خا�سة 

النهائي.  ربــع  اإىل  وو�سل  املا�سية  الن�سخة 

تو�سكر  على  �سيفاً  امل�سري  الزمالك  ويحل 

الكيني يف مواجهة مرتقبة للفريق الأبي�س 

بقيادة مدربه الفرن�سي باتري�س كارتريون، 

الغائب،  امل�سري  الــدوري  لقب  حقق  بعدما 

ويــبــحــث عــن الــتــتــويــج الأفـــريـــقـــي. ويــخــرج 

اجلي�س  ملواجهة  التون�سي،  ال�ساحلي  النجم 

الكونغويل  مــازميــبــي  ويتطلع  الـــروانـــدي، 

لــعــبــور عــقــبــة اأمــــازولــــو اجلـــنـــوب اأفــريــقــي. 

وليد  مدربه  بقيادة  املغربي  الـــوداد  وي�سعى 

حني  اإيــجــابــيــة  نتيجة  لتحقيق  الــركــراكــي، 

يخرج ملواجهة هارت�س اأوف اأوك الغاين بطل 

القارة عام 2000، والعائد بعد غياب 14 عاماً 

كــامــلــة. ويــحــل الــرجــاء املــغــربــي �سيفاً على 

ال�سوداين  الهالل  اأن  كما  الليبريي،  اأويلرز 

يخرج ملواجهة ريفرز يونايتد النيجريي.
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مواجهات قوية في البطولة االفريقية 

الحرس الملكي يتوج بلقب خماسي كرة الجيش 

السرحان يواصل صدارة دوري االولى 

مشاركة واسعة في بطولة المملكة للجودو 

االنباط – عمان 

ظــــفــــر فـــــريـــــق احلــــــر�ــــــس املـــلـــكـــي 

اخلا�س، بلقب دوري القوات امل�سلحة 

بخما�سي  الــعــربــي  اجلــيــ�ــس  الأردنـــيـــة 

للبطولة  تــ�ــســدره  بــعــد  الـــقـــدم،  كـــرة 

تــتــويــج  نـــقـــطـــة.وجـــاء   18 بـــر�ـــســـيـــد 

املباراة  بعد  البطولة  بكاأ�س  احلر�س 

اخلـــتـــامـــيـــة الــــتــــي جــــــرت اخلــمــيــ�ــس 

يف �ــســالــة قــ�ــســر الــريــا�ــســة مبــديــنــة 

احلــ�ــســني لــلــ�ــســبــاب، بـــرعـــايـــة مــديــر 

ورئي�س  الع�سكري  الريا�سي  الحتــاد 

الع�سكرية  للريا�سة  العربي  الحتــاد 

الــعــمــيــد جــهــاد قــطــيــ�ــســات، وحــ�ــســور 

الركن  العميد  امللكي  احلــر�ــس  قــائــد 

رائــــد احلـــالحـــلـــة. و�ــســهــدت املـــبـــاراة 

اخلــتــامــيــة فـــوز احلــر�ــس املــلــكــي على 

الو�سطى  الع�سكرية  املنطقة  فــريــق 

الأول  املــركــز  يف  ليحل   ،2-7 بنتيجة 

فـــريـــق  يـــلـــيـــه  نـــقـــطـــة،   18 بـــر�ـــســـيـــد 

بر�سيد  ال�سمالية  الع�سكرية  املنطقة 

نهاية  بعد  وتوج قطي�سات  نقطة.   15

بكاأ�س  امللكي  احلــر�ــس  فريق  املــبــاراة، 

فيما  الذهبية،  وامليداليات  البطولة 

نــــال لعـــبـــو الــ�ــســمــالــيــة املـــيـــدالـــيـــات 

املنطقة  فريق  لعــب  ونــال  الف�سية. 

الع�سكرية اجلنوبية حممد الع�سويل 

كـــاأ�ـــس افــ�ــســل لعـــــب، وظـــفـــر لعــب 

احلر�س امللكي معتز ابو �سيخة بلقب 

12 هدفا. الهداف بر�سيد 

االنباط – عمان 

اخـــتـــتـــمـــت مـــنـــافـــ�ـــســـات الأ�ــــســــبــــوع 

الأوىل  الـــدرجـــة  دوري  مــن  الــ�ــســابــع 

2021.وتــــغــــلــــب احتـــــاد الـــرمـــثـــا عــلــى 

من�سية بني ح�سن 1-0، والعربي على 

الكرمل  على  وبلعما   ،1-2 الريموك 

عــلــى  الـــ�ـــســـرحـــان  مــغــري  وفـــــاز   .3-4

الطرة  على  والأهــلــي   ،2-3 كفر�سوم 

2-1، فيما تعادل ال�سرحان مع عمان 

مغري  وت�سدر  اأهـــداف.  بــدون   FC
بر�سيد  الـــفـــرق،  تــرتــيــب  الــ�ــســرحــان 

 ،15 ثانيا  ال�سرحان  وحل  نقطة،   16

الــطــرة الــ�ــســريــح احتـــاد الــرمــثــا 13، 

 ،9 10، الأهـــلـــي  الـــريمـــوك والــعــربــي 

 ،4 وكــفــر�ــســوم   FC عــمــان   ،8 بلعما 

الكرمل 2، ومن�سية بني ح�سن اأخريا 

دون نقاط.

االنباط – عمان 

تــنــطــلــق الــــيــــوم اجلـــمـــعـــة بــطــولــة 

ــكــة لـــلـــجـــودو والــــــذي يــنــظــمــهــا  املــمــل

احتـــاد الــلــعــبــة عــلــى مـــدار يــومــني يف 

�سالة الأمري را�سد مبدينة احل�سني 

ُيــ�ــســارك  لــلــ�ــســبــاب. ومـــن املــنــتــظــر اأن 

لعب   120 الـ  يقارب  ما  البطولة  يف 

الــنــا�ــســئــني  �ــســيــتــنــافــ�ــســون يف فـــئـــات 

والــ�ــســبــاب والـــرجـــال ويــنــتــمــون اإىل 

4 مــراكــز و8 اأنــديــة جـــودو. ويــهــدف 

خالل  من  للجودو  الأردين  الحتــاد 

املنتخبات  ت�سكيل  اإىل  البطولة  هذه 

لال�ستحقاقات  ا�ــســتــعــداداً  الــوطــنــيــة 

املــقــبــلــة والــتــي �ــســتــكــون بــدايــتــهــا مع 

ــيــا لــلــ�ــســبــاب والــنــا�ــســئــني  بــطــولــة اآ�ــس

والـــــتـــــي تـــ�ـــســـتـــ�ـــســـيـــفـــهـــا الـــعـــا�ـــســـمـــة 

من  الــفــرة  خــالل  بــريوت  اللبنانية 

و�ــســتــبــداأ  الـــقـــادم.  ديــ�ــســمــر   5 اإىل   4

خالل  مــن  اجلمعة  الــيــوم  املناف�سات 

ال�ساعة  بحلول  النا�سئني  مناف�سات 

تــقــام  اأن  عـــلـــى  �ـــســـبـــاحـــاً  الـــعـــا�ـــســـرة 

غد  يوم  والرجال  ال�سباب  مناف�سات 

ال�سبت.

االنباط – عمان 

تنطلق م�ساء اليوم مناف�سات ال�سبوع 20 من 

دوري كرة القدم لندية املحرفني باقامة ثالثة 

عند  اجلليل  مــع  الفي�سلي  يلتقي  حيث  لــقــاءات 

الدويل   �ستاد عمان  على  م�ساءا  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

ويحل �سحاب �سيفا على احل�سني اإربد عند ال�ساعة 

يف  احل�سن  ملعب  على  م�ساءا  والن�سف  الثامنة 

ال�سلط  �سيفه  مــع  البقعة  ويلتقي  اربـــد  مدينة 

على �ستاد مدينة المــري حممد يف الــزرقــاء عند 

ال�ساعة الثامنة والن�سف م�ساءا ..وتتطلع الفرق 

اإىل ح�سد النقاط مع بدء العد التنازيل لنتهاء 

�سواء  امل�سابقة، مبا ميكنها من حتقيق تطلعاتها 

باملناف�سة على اللقب اأو الهروب من �سبح الهبوط. 

مناف�سه  الفي�سلي  ي�ستقبل  الول  الــلــقــاء  يف 

اجلــلــيــل حــيــث يــــاأمــــل الــفــيــ�ــســلــي الــــــذي فـــــاز يف 

اجلولة ال�سابقة على الرمثا “املت�سدر” بهدفني 

�سلم  والتقدم على  انت�ساراته  نظيفني، مبوا�سلة 

 33 بر�سيد  الــرابــع  بــاملــركــز  ي�ستقر  اإذ  الــرتــيــب 

نقطة. يف املقابل، ي�سعى اجلليل لتجنب اخل�سارة 

حيث  الهبوط،  �سبح  عن  البتعاد  له  ي�سمن  مبا 

وكان  نقطة،   ”19“ العا�سر بر�سيد  يحتل املركز 

يف اجلـــولـــة املــا�ــســيــة قـــد فــــاز عــلــى الــبــقــعــة “2-

�سي�سمن  فانه  الــفــوز  حتقيق  مــن  متكن  وان   .»1

املحرفني  دوري  فــرق  �سمن  بقائه  كبري  ب�سكل 

...فيما ي�سعى الفي�سلي ملوا�سلة عرو�سه القوية 

.. املقدمة  مراكز  من  لــالقــراب  الفوز   وحتقيق 

يف اللقاء الثاين ي�ست�سيف البقعة نظريه ال�سلط 

بــالــزرقــاء، يف مواجهة  الأمـــري حممد  �ستاد  على 

متــيــل فــيــهــا الأفــ�ــســلــيــة لــ�ــســالــح الأخــــــري. وكـــان 

الــدرجــة  اأنــديــة  مل�ساف  ر�سميا  هبط  قــد  البقعة 

الأوىل، حيث بقي يف املركز الأخري بر�سيد نقطة 

واحدة، واأ�سبح م�سواره يف امل�سابقة من باب تاأدية 

الــواجــب والــبــحــث عــن فــوز لــلــذكــرى. يف املقابل، 

اللقب  على  املناف�سة  يف  ال�سلط  حظوظ  تـــزال  ل 

قائمة، يف حال تعر الرمثا والوحدات، لذلك فهو 

 �سيبحث عن الفوز بهدف ال�سغط باجتاه القمة.

وتعادل ال�سلط يف اجلولة املا�سية مع �سحاب “1-

نقطة.  ”36“ بر�سيد  الثالث  املركز  ليحتل   ”1 

فــريــق  ي�ست�سيف  والخـــــري  الــثــالــث  الــلــقــاء  ويف 

كال  يطمح  حيث  �سحاب  مناف�سه  اربـــد  احل�سني 

الفريقني لتحقيق الفوز. وكان فريق احل�سني اربد 

تعادل يف اجلولة املا�سية مع الوحدات �سلبيا بدون 

اأهداف، ليبقى يف املركز ال�سابع بـ “27” نقطة. من 

جهته فاإن املباراة تبدو مهمة لفريق �سحاب الذي 

ياأمل بتحقيق الفوز والبتعاد عن منطقة اخلطر، 

حيث ي�ستقر يف املركز التا�سع بـ “21” نقطة.

باري�س – وكاالت 

الفرن�سي،  جريمان  �سان  باري�س  نــادي  اأ�ــســدر 

بيانا جديدا �سادما عن اإ�سابة مدافعه الإ�سباين 

املخ�سرم، �سريجيو رامو�س. وقال النادي الباري�سي 

اإن رامو�س �سيوا�سل التدريب  يف بيانه اخلمي�س، 

والتاأهيل  الطبي  اجلــهــاز  اإ�ـــســـراف  مــنــفــردا حتــت 

ملــدة 10 اأيـــام اأخـــرى بــهــدف الــعــودة اإىل التدريب 

اإ�سابة  من  الإ�سباين  الالعب  ويعاين  اجلماعي. 

يف ع�سلة ال�ساق، حرمته من امل�ساركة يف اأي مباراة 

بالقمي�س الباري�سي منذ ان�سمامه للفريق �سيف 

العام اجلاري يف �سفقة انتقال حر قادما من ريال 

مدريد. و�سارك رامو�س على فــرات متقطعة يف 

املران اجلماعي للفريق الباري�سي، اإل اأن هذا البيان 

ينذر باأن اإ�سابة الالعب رمبا جتددت اأو مل يتعاف 

ب�سكل كامل رغم الغياب ملا يزيد عن ثالثة اأ�سهر. 

يذكر اأن �سحيفة »لو باريزيان« قالت عر ح�سابها 

الر�سمي على توير اإن رامو�س غاب عن امل�ساركة 

يف املـــــران اجلــمــاعــي لــلــفــريــق الــبــاريــ�ــســي، �سباح 

اجلولة  يف  اجلمعة،  اآجنيه،  مباراة  قبل  اخلمي�س 

حماولته  رغــم  الفرن�سي،  الـــدوري  مــن  العا�سرة 

 امل�ساركة يف جزء من مران الفريق، اأم�س الأربعاء.

االنباط – عمان 

تبداأ اليوم اجلمعة بطولة اململكة لكرة 

�ستكون  حيث  العمرية  للفئات  الــطــاولــة 

)الراعم  عاماً   11 حتت  فئة  مع  البداية 

الحتــاد  ِقبل  مــن  واملنظمة  والــرعــمــات( 

الأردين لكرة الطاولة يف �سالة الريموك 

ــتــقــام  مبـــديـــنـــة احلـــ�ـــســـني لـــلـــ�ـــســـبـــاب. و�ــس

مــدار  على  عــامــاً   11 حتــت  فئة  مناف�سات 

، حــيــث ي�سارك  يــومــي اجلــمــعــة والــ�ــســبــت 

فيما  10 لعــبــني  الـــراعـــم  مــنــافــ�ــســات  يف 

ُي�سارك يف مناف�سات الرعمات 6 لعبات. 

تق�سيم  البطولة حيث مت  قرعة  واأجريت 

مــنــافــ�ــســات الـــراعـــم عــلــى جمــمــوعــتــني، 

كــل  الأوىل  املــــجــــمــــوعــــة  �ـــســـمـــت  حــــيــــث 

مـــن الــالعــبــني، مــــراد احلــ�ــســيــنــي وركـــان 

بركات  وعبداهلل  العمري  ورا�سد  الزعبي 

املجموعة  �سمت  فيما  الهلول.  وعبداهلل 

الــثــانــيــة كــل مــن الــالعــبــني، بـــراء الــعــويف 

وكنان  العمري  واأ�سيد  اجلعافرة  ويامن 

مناف�سات  و�سمن  اأ�ــســامــة.  وركـــان  ال�سوا 

الأوىل كل  املــجــمــوعــة  �ــســمــت  الــرعــمــات 

من الالعبات، لنا ال�سلتوين واألني اأمين 

وُعال اأمين، فيما �سمت املجموعة الثانية 

كــل مــن الــالعــبــات، جــنــى �ــســدقــة ومــريا 

املناف�ستني،  كلتا  ويف  اأميـــن.  وجــنــى  رائــد 

يتاأهل اأول وثاين كل جمموعة اإىل الدور 

النهائي. ن�سف 

مواجهات الحسم في دوري المحترفين تنطلق اليوم 

راموس يواصل 
االبتعاد عن الباريسي 

انطالق منافسات بطولة المملكة للطاولة 
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أطول امرأة في العالم.. مرض يدخلها 
موسوعة جينيس

بعد 200 عام.. حل لغز السفينة 
الحربية البريطانية »الغارقة«

نرويجيون يطالبون باسترجاع »طبل« 
من الدنمارك بعد أكثر من 3 قرون 

على مصادرته

االنباط وكاالت

�أطول  رمي�سة جيلجي هي  �لرتكية 

�مر�أة تعي�ض حاليا على �سطح �لأر�ض، 

�أق��د�م   7( �سم   215.16 طولها  يبلغ  �إذ 

و0.7 بو�سة(.

و�أع���ي���د ق��ي��ا���ض ط����ول رم��ي�����س��ة ه��ذ� 

�أن ح�سلت على لقب �أطول  �لعام، بعد 

عندما   ،2014 ع��ام  يف  تعي�ض  مر�هقة 

كانت تبلغ من �لعمر 18 عاًما.

وي���ع���ود �ل�����س��ب��ب يف ط����ول ق��ام��ت��ه��ا 

�إىل ح��ال��ة ت�����س��م��ى م��ت��ازم��ة »وي��ف��ر«، 

وه���ي ح��ال��ة ن����ادرة ل��ل��غ��اي��ة ت����وؤدي �إىل 

�أخرى  ت�سوهات  بني  من  مت�سارع  منو 

ن�سوج  ذل��ك  يف  مب��ا  للم�ساب،  حت��دث 

�لعظمي. �لهيكل 

ت�ستخدم  رمي�سة  �أن  �حل��ال��ة  تعني 

لكن  �ل��وق��ت،  م��ت��ح��رًك��ا معظم  ك��ر���س��ًي��ا 

مي��ك��ن��ه��ا �ل���ت���ح���رك ل����ف����رت�ت ق�����س��رة 

�مل�سي. با�ستخد�م جهاز 

ومنذ �أول ت�سجيل لها يف عام 2014، 

�ملهم  �أن م��ن  �ل��رتك��ي��ة  �ل��ف��ت��اة  ���س��ع��رت 

�لآخرين  لتثقيف  من�ستها  ��ستخد�م 

ح���ول �حل����الت �ل��ط��ب��ي��ة �ل���ن���ادرة مثل 

�ل�سحية. حالتها 

تقول رمي�سة �إن طولها يثر �هتمام 

لكن  �ل�سارع،  يف  يرونها  عندما  �لنا�ض 

معظم �لنا�ض طيبون ود�عمون عندما 

يقابلونها للمرة �لأوىل.

يف �أوق������ات ف���ر�غ���ه���ا، حت���ب رم��ي�����س��ة 

�خل�����روج ل��ت��ن��اول وج���ب���ات ل���ذي���ذة مع 

ت�ساعدها  �ل�سباحة  �أن  وجت��د  عائلتها 

على �ل�سرتخاء.

ل��ل��غ��اي��ة  ���س��ع��ي��دة  �أ����س���رت���ه���ا  �أن  ك��م��ا 

وت���ف���خ���ر ب���ه���ا ل��ت�����س��ج��ي��ل �����س���م���ه���ا يف 

�لقيا�سية. مو�سوعة جيني�ض لاأرقام 

يف  رج���ل  �أط����ول  �أن  للده�سة  �مل��ث��ر 

�لعامل من تركيا �أي�سا، وهو �ل�سلطان 

كو�سن )251 �سم؛ 8 قدم 2.8 بو�سة(.

وك����ان����ت �آخ������ر م�����رة ت���ق���ا����س���م ف��ي��ه��ا 

ح����ام����ان ل��ن��ف�����ض �جل��ن�����س��ي��ة �ل���رق���م 

 ،2009 عام  �لقامة يف  �لقيا�سي لطو�ل 

عندما �حتفظت �ل�سني ب� �و �سي �سون 

بو�سة(   8.95 �أق����د�م   7 ���س��م؛   236.1(

�أق����د�م   7 ���س��م؛   233.3( دي��ف��ني  وي����او 

7 ب���و����س���ات( ب����اأط����ول ���س��ج��ل ل��ل��ذك��ور 

و�لإناث على �لتو�يل.

وك������ان ����س���اح���ب �ل����رق����م �ل��ق��ي��ا���س��ي 

�لذي  ديفني  ي��او  �ل�سيني  هو  �ل�سابق 

 233.3 ���س��ج��ل م��ت��و���س��ط   ط����ول ق�����دره 

ب��و���س��ات( عندما مت   7 �أق���د�م؛  �سم )7 

توثيقه �آخر مرة يف عام 2010.

ترجمات - اأبوظبي

يبلغ طوله  �سفينة  ُعرث على حطام 

12 مرت�، مدفونا حتت رمال �ساطئ يف 

لتفيا، ويعود تاريخ �إىل نحو 200 عام.

يكون  �أن  و��سع  نطاق  على  ويرجح 

�سفينة حربية  �إىل  عائد�  هذ� �حلطام 

�سحيفة  بح�سب  م��ف��ق��ودة،  بريطانية 

»ديلي ميل« �لربيطانية.

و�ك��ت�����س��ف ���س��ك��ان يف لت��ف��ي��ا ج���زء� 

�سوى  يبعد  ل  �ساطئ  يف  �حل��ط��ام  م��ن 

ك��ي��ل��وم��رت�ت م���ع���دودة ع���ن �ل��ع��ا���س��م��ة 

ريغا.

ذل���ك، ظ��ل �حل��ج��م �حلقيقي  وم���ع 

ل��ل��ح��ط��ام خم��ف��ي��ا، ح��ت��ى ج���اء �خل���رب�ء 

و�حل������ف������ار�ت، ح���ي���ث مت �ل��ك�����س��ف ع��ن 

�جلزء �لأكرب من �حلطام.

هوية  حت��دي��د  �لآن  ح��ت��ى  ي��ت��م  ومل 

�أن  تظهر  �أدل��ة  هناك  �أن  �إل  �ل�سفينة، 

وه��ي  ب��ال��ن��ح��ا���ض،  ملطيا  ك���ان  هيكلها 

ت��ق��ن��ي��ة ك���ان���ت ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا �ل��ب��ح��ري��ة 

�لزمان،  من  قرنني  قبل  �لربيطانية 

كما كانت ت�ستخدمها �ل�سفن �لتجارية 

�لتي ت�سافر �إىل م�سافات بعيدة.

�أن  �لربيطانية  �ل�سحيفة  وذك���رت 

�لربيطانيني �سرعو� يف طاء �لأجز�ء 

�لقرن  �أو�خ���ر  يف  �ل�سفن  م��ن  �ملغمورة 

ل��ذ� من  �ل��ط��اء،  ب��ه��ذ�  �ل��ث��ام��ن ع�سر 

�لقرن  �إىل  �حل��ط��ام  يعود  �أن  �ملحتمل 

ع�سر �لتا�سع 

�ل��دق��ة عمر  ي��ع��رف ع��ل��ى وج���ه  ول 

ل��ك��ن��ه��ا م��ب��ن��ي��ة م���ن خ�سب  �ل�����س��ف��ي��ن��ة، 

��ستخد�مها  �ساع  م��ادة  وه��ي  �لبلوط، 

حتى  بريطانيا  د�خ��ل  �ل�سفن  بناء  يف 

�لتا�سع ع�سر. �لقرن  منت�سف 

�ل��رت�ث  ودف��ع ه��ذ� �لأم��ر م�سوؤويل 

ع��م��ره��ا  �أن  �ف���رت�����ض  �إىل  لت��ف��ي��ا  يف 

يرت�وح بني 150 و200 عام.

االنباط-وكاالت

ي���ط���ال���ب ب��ع�����ض ����س���ك���ان �ل���روي���ج 

ب��ا���س��رتج��اع ط��ب��ل »م��ق��د���ض« ���س��ادرت��ه 

�ل������دمن������ارك ب���ع���د حم���اك���م���ة ب��ت��ه��م��ة 

1691، وطلبو�  ��ستخد�م �ل�سحر �لعام 

�مل�ساعدة من �مللكة �لدمناركية يف هذ� 

�خل�سو�ض.

ك����ان����ت �ل���ط���ب���ل���ة م���ل���ًك���ا لأن����در�����ض 

و�سجنه،  �عتقاله  مت  �ل��ذي  بول�سون، 

وف����ًق����ا ل�������س���ج���ات �مل���ح���ك���م���ة، ومت���ت 

م�������س���ادرت���ه���ا و�أ����س���ب���ح���ت ج�������زًء� م��ن 

�مل��ج��م��وع��ة �ل��ف��ن��ي��ة ل��ل��ع��ائ��ل��ة �مل��ال��ك��ة 

�ملتحف  �إىل  نقلها  ق��ب��ل  �ل��دمن��ارك��ي��ة 

 ،1849 �لعام  �لدمنارك يف  �لوطني يف 

بح�سب ما ذكرت وكالة »�سبوتنيك«.

����س��ت��ع��ارة  مت   ،1979 �ل����ع����ام  م���ن���ذ 

متحف  �إىل  �لدمناركيني  من  �لطبل 

بالرويج ملدة  كار��سجوك  »�سامي« يف 

 1 حمددة، وتنتهي �تفاقية �لإعارة يف 

تعود  �أن  �ملتوقع  �ملقبل، ومن  دي�سمرب 

�لطبلة �إىل �لدمنارك.

 ق���ال �أح���د �مل��ط��ال��ب��ني: »ه���ذ� �سيء 

�ح��ت��ف��ايل م��ق��د���ض ذو ق��ي��م��ة ث��ق��اف��ي��ة 

بامل�ستقبل  للتنبوؤ  ي�ستخدم  ع��ال��ي��ة، 

و�لتو��سل مع عامل �لروح«.

و�أ�������س������اف: »ه������ذه ق�����س��ي��ة ك��ب��رة 

بالن�سبة لنا، يتم تخزين هذه �لأ�سياء 

�مل���ه���م���ة يف �أق���ب���ي���ة �مل���ت���اح���ف ح���ي���ث ل 

�أو در��ستها«. ي�ستطيع �لعامل روؤيتها 

ل يوجد �سوى عدد قليل من هذه 

�أوروب��ي��ة،  �أي��ٍد  يف  ومعظمها  �لطبول، 

به  �ل��ذي يحتفظ  �لطبل  ذلك  مبا يف 

�لربيطاين. �ملتحف 

من  ج��زًء�  كانت  �لطبلة  لأن  نظًر� 

قبل  �ل��دمن��ارك  يف  �مللكية  �مل��ج��م��وع��ة 

�لوطني،  �ملتحف  م��ن  ج��زًء�  تكون  �أن 

�ل��دمن��ارك  ملكة  �أن  �ملطالبون  ي��اأم��ل 

�إع������ادة  يف  �ل���و����س���ي���ط  دور  ت��ل��ع��ب  ق����د 

�لطبلة.

 االأنباط - عمان

�نت�سار�  �لأكرث  �ل�سرد،  فن  �لرو�ية هي   

�ليوم و�لأكرث جماهرية �سو�ء يف �لكتب �أو 

يف �لأعام بكل و�سائله ومع �سيادة �لرو�ية 

عديدة  �أ�سماء  ظهرت  و�ملكتبات  �ل�سوق  يف 

ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �ل���ع���رب���ي، مت���ي���زت ب��اأع��م��ال 

وخ�سو�سيتها  مل�ستها  لها  ج��دي��دة  رو�ئ��ي��ة 

�لأ���س��م��اء  ه��ذه  وم��ن  و�ل��ط��رح،  �لتجربة  يف 

�ل���رو�ئ���ي���ة ب��دي��ع��ة �ل��ن��ع��ي��م��ي �ل��ت��ي ���س��ّدرت 

�آخ���ره���ا »حنظلة  ك���ان  رو�ي�����ات  جم��م��وع��ات 

يك�سف  ح���و�ر  يف  معها  للحديث  توجهنا   «

م���ن �ه���م ق�����س��اي��ا �ل��ك��ت��اب��ة م���ع م�����س��اري��ع��ه��ا 

0 �لإبد�عية 

�������ض- - ي����ب����دو �ل�����و�ق�����ع �حل�������ايل غ��ن��ي��اً 

�إىل �لفن  بعنا�سره وتعقيد�ته وهو بحاجة 

وعلى  �لتف�سر،  على  و�مل�ساعدة  للتف�سر 

ر�سم درب ما و�سط �لركام �ل�سخور - رغم 

لكل ما يجري، هل  تديِر ظهرك  �نت  ذلك 

ذكريات  تن�سج  هي عملية مق�سودة من ك 

يف  عا�سو�  �أب��ط��ال  م��ن  وتكتِب  م�سى،  زم��ن 

�ل��ق��رن كما فعلِت يف  �ل��رب��ع �لول م��ن ه��ذ� 

رو�يتك حنظلة ؟ 

للما�سي، ومبا  �متد�د  هو  �حلا�سر  ج..  

تناولتها  ق��د  �مل��ا���س��ي  يف  ك��ث��رة  �أج����ز�ء  �أن 

�إذن  فهي  للحقيقة  مغاير  ب�سكل  كتب  عدة 

�لتي  �ملت�سابكة  �خليوط  تلك  مثل  ت��ز�ل  ل 

تتطلب منا �إعادة ترتيبها، من وجهة نظري 

لنا  كيف  ح��دث  ما  نفهم  مل  �إن  �ل�سخ�سية 

ما  ق��ال��و�  وكما  �لآن؟  يحدث  م��ا  نفهم  ب��اأن 

ل  �ل�سباب  ك��ان  ف��اإذ�  بالأم�ض،  �ليوم  �أ�سبه 

ز�ل يغ�سى �لأم�ض كيف �سنقدم على تف�سر 

تعقيد�ت �لو�قع �حلايل وحل م�سكاته بل 

ور�سم درب ما و�سط ركام �ل�سخور؟ ما قام 

على �أ�سا�ض �سليم فهو �سليم و�أنا �أحاول من 

يدي  �أ���س��ع  �أن  للما�سي  م�ساك�ستي  خ��ال 

مل  �إن  باأننا  �لتام  ولقتناعي  �جل��رح.  على 

بتف�سر  ننجح  ل��ن  �مل��ا���س��ي  بتف�سر  ننجح 

�حلا�سر و�أية حماولة غر ذلك فهي عبث 

مع �لو�قع.

�أن �ل��ف��روق ب��ني �دب  ���ض  - - ه��ل �سحيح 

طريقها  يف  �أ�سبحت  �جلمهور  و�دب  �لنخبة 

�إىل �لتا�سي ؟

ج .. نحن نكتب ليقر�أ �لآخرون، فالكتابة 

�لكاتب  غ��رور  �إر���س��اء  ي��وم��ا  هدفها  يكن  مل 

�إغ��ر�ق عمله مبا يعجز �جلمهور  عن طريق 

�لذي  �لنخبوي  �لأدب  ب��اأن  و�أظ��ن  فهمه  عن 

ل ي�سل �إىل �جلميع هو �أدب ل يتعدى فوهة 

�لأذن كما قالو�. وما ح�سل من �ندماج بني 

�حلد�ثة  بعد  ما  وت��ي��ار�ت  �لو�قعية  عنا�سر 

�أظن باأنه �ساعد يف بد�ية لتا�سي �لفروقات 

بني �أدب �لنخبة و�أدب �جلمهور.

�ض- - يقول �لر�وي يف حنظلة..  يا رجل 

حنظلة  �سرخ   00 �مل�سرح  مبنى  تخطينا  لقد 

�مل�سرح  �إىل  �ل��ي��وم  تذهب  ل��ن  ����س��رع  �تبعني، 

لقد �عطيت �إجازة 

و�ل�����س��وؤ�ل:   000 ؟؟؟؟  وه��ي   ... هههههة 

نف�سك  م��ع  �حل����و�ر�ت  ه��ذه  مثل  تقيِم  )ه��ل 

تعوي�ض  لديك  �لكتابة  هل  �لآخ��ري��ن؟  دون 

عن �حلو�ر مع �لنا�ض ؟

للرو�ية  �ملهمة  �لعنا�سر  ..�حل��و�ر من  ج  

وهو من طرق �لتو��سل وتبادل �حلديث بني 

ط��رف��ني �أو �أك���رث و�ل��ك��ات��ب �جل��ي��د ه��و �ل��ذي 

ي�����س��ن��ع ح����و�ر� ج��ي��د� ي��دف��ع �أح�����د�ث �ل��ع��م��ل 

بال�سرورة  لي�ض  باأنه  و�أرى  حبكته.  ويكثف 

�ل��رو�ئ��ي  يقيمها  �ل��ت��ي  �حل����و�ر�ت  تعك�ض  �أن 

�أع��م��ال��ه ع��ن م��ا ينق�سه م��ن ح���و�ر�ت مع  يف 

�لآخرين يف و�قعه.

�حيانا  بالحباط  �سعور  �أي��ر�ودك   -  - �ض 

ق��د جت��ي��ِب، على  ؟  �لكتابة  ج��دوى  ب��ا   000

�أما  تفاوؤلك  ت�ستمِد  �ين  فمن  با،  �لأغلب، 

على   - �لإجابات  �حد  حنظلة  رو�يتك  كتابة 

هذ� �ل�سوؤ�ل ؟

ج .. م���ن �مل���وؤك���د ب����اأن ه��ن��اك ن�����س��ي��ب من 

�لإح����ب����اط مل���ن ي��ح��م��ل ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ق�����س��ي��ة 

�ل�سيء  هو  لها  �لكتابة  تبقى  لكن  كفل�سطني 

بالتحرير  و�لأم����ل  ب��ال��ت��ف��اوؤل  مي��دن��ا  �ل���ذي 

يتحلل  ب��اأن  له  �أردت  حنظلة  ويف  �لقريب..  

من قيده فيتمرد من خال فك قيده و�إد�رة 

�إىل جيل  به  �أبعث  �ل��ذي  �لأم��ل  وجهه. وه��و 

�أن ل تبقى  �حلا�سر على �سكل ر�سالة �أمتنى 

�أجل  �إليهم من  �ملر�سل  �إىل  و�أن ت�سل  معلقة 

مو�جهة �لعدو بها.

�لتي  �لطقو�ض  ع��ن  حتدثينا  �أل   -  - ���ض 

ر�فقت كتابة رو�يتك حنظلة ؟

ه��ي  يل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  �ل���ك���ت���اب���ة  حل���ظ���ة   .. ج 

لأدخل  و�قعي  عن  بها  �أنف�سل  �لتي  �للحظة 

ع��امل��ي �خل��ا���ض �ل��ذي �أح��ل��م ب��ه وم��ا �أح��ل��م به 

�أر�ض فل�سطني..  �أكون بطلة على  �أن  حقيقة 

ن���ي���وي���ورك،  �أب���ط���ايل يف  يف ح��ن��ظ��ل��ة ر�ف���ق���ت 

�لرملة.  �سجن  �لعر�قيب،  نابل�ض،  �لقد�ض، 

�أن  دون  ر����س���دت حت��رك��ات��ه��م  م��ع��ه��م  ع�����س��ت 

�أح������اول ت��وج��ي��ه��ه��م. ل وق����ت حم����دد ع��ن��دي 

�أق���وم  ق�سا�سات  �سكل  ع��ل��ى  �أك��ت��ب  للكتابة، 

�لعمل.  من  �لكامل  �لنتهاء  بعد  بتجميعها 

ي���ر�ف���ق���ن���ي �أث����ن����اء رح���ل���ت���ي ق���ل���م �ل��ر���س��ا���ض 

و�لأور�ق و�لكثر من �لقهوة �ل�سادة.

���ض - - ه��ل ي��ه��م��ك ر�أي �ل��ن��ق��اد ك��ث��ر� ؟ 

تكتبني  �لذين  �ل��ق��ّر�ء  ر�أي  �سماع  تف�سِل  �أم 

عنهم ؟

�ل��ن��ق��د  ب�������اأن  م���ق���ت���ن���ع���ة  �أين  مب�����ا   ... ج 

و�لإرتقاء  للعمل  �إغناء  �إل  هو  ما  �ملو�سوعي 

�إث���ارة ن��ق��اط �ل�سعف و�ل��ق��وة  ب��ه م��ن خ��ال 

�أه��ت��م ك��ث��ر� �إىل ر�أي �ل��ن��اق��د �حل��ذق.  ف���اإين 

ويهمني �أي�سا �سماع �آر�ء �لقر�ء �لذين نكتب 

عنهم ولهم و�لدليل على �أهمية �لقاريء �أن 

�لرو�ئي يقوم باختيار �ل�سوت �لذي �سيكون 

جند  �لنتيجة  ويف  رو�ي��ات��ه.  يف  �إليه  �لأق���رب 

باأن �لعمل �لأدبي و�لناقد و�لقاريء ي�سكلون 

�إىل  ي��وؤدي  منهم  �أّي  و�سقوط  مثلث  روؤو����ض 

عمل منقو�ض.

      

االنباط-وكاالت

�نتقاد�  وليام  �لربيطاين  �لأم��ر  وج��ه 

�ملنخرطني  �مل��ل��ي��ار�ت  لأ���س��ح��اب  م�����س��ت��رت� 

ما  متجاهلني  �لف�ساء،  �سياحة  �سباق  يف 

يتعر�ض له كوكب �لأر�ض من م�ساكل.

�ل��ع��امل  �ل��ع��ق��ول« يف  »�أع���ظ���م  �إن  وق����ال 

ي��ج��ب �أن ت��رك��ز ب���دل م���ن ذل���ك ع��ل��ى حل 

�مل�سكات �لبيئية �لتي تو�جه �لأر�ض.

وخ������ال م���ق���اب���ل���ة م����ع ه��ي��ئ��ة �لإذ�ع�������ة 

�ل���ربي���ط���ان���ي���ة )ب�����ي.ب�����ي.������س�����ي(، ب��ث��ت��ه��ا 

�نتقد وليام على ما يبدو جيف  �خلمي�ض، 

ب��ي��زو���ض، �أغ���ن���ى �أغ��ن��ي��اء �ل���ع���امل، و�إي���ل���ون 

بر�ن�سون،  ريت�سارد  و�ل��ربي��ط��اين  ما�سك 

ببد�ية  �ملتناف�سة  مغامر�تهم  توؤذن  �لذين 

ع�����س��ر ج��دي��د م���ن �ل���رح���ات �ل��ف�����س��ائ��ي��ة 

�خلا�سة. �لتجارية 

»نحن  �لف�ساء  �سباق  ع��ن  ول��ي��ام  وق���ال 

ب��ع�����ض م��ن  ت��رك��ي��ز  ي��ن�����س��ب  ب��ح��اج��ة لأن 

�إ�ساح  حماولة  على  �لعامل  عقول  �أعظم 

لإي��ج��اد  �ل�سعي  على  ولي�ض  �ل��ك��وك��ب  ه��ذ� 

�إليه  للذهاب  �لأر���ض(  )غر  �لتايل  �ملكان 

فيه«. و�لعي�ض 

وج�������اءت ت�����س��ري��ح��ات��ه ب���ع���دم���ا حت���دث 

م��ا���س��ك ع���ن ب��ع��ث��ات��ه �إىل �مل���ري���خ، وو���س��ف 

بيزو�ض �أوىل رحاته �لف�سائية يف يوليو/ 

�إىل  �إط��ار مد طريق  تندرج يف  باأنها  متوز 

و�أطفالهم  لأطفالنا  يت�سنى  »كي  �لف�ساء 

م�ستقبل«. بناء 

�لأرب��ع��اء،  �حتفل،  �ل��ذي  بيزو�ض  وق��ال 

باإر�سال جنم �ستار تريك وليام �ساتر �إىل 

لنا  »ينبغي  �سربد  نيو  مركبته  يف  �لف�ساء 

فعل ذلك حلل �مل�سكات هنا على �لأر�ض«.

�سمة  �لبيئية  �لق�سايا  ت��ن��اول  و�أ���س��ب��ح 

رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ع��ائ��ل��ة �مل��ل��ك��ي��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، 

وي��ح��ذو ول��ي��ام )39 ع��ام��ا( يف ذل���ك ح��ذو 

�مللكة  زوج  فيليب،  �لأم���ر  �ل��ر�ح��ل  ج���ده 

�إليز�بيث، وو�لده �لأمر ت�سارلز.

بريطانيا  عر�ض  وريث  ت�سارلز،  ويدعو 

�ل��ب��ال��غ م���ن �ل��ع��م��ر 72 ع���ام���ا، م��ن��ذ ع��ق��ود 

�مل��ن��اخ و�لإ���س��ر�ر  ت��غ��ر  �إز�ء  �ل��ت��ح��رك  �إىل 

�أن  م��ن  طويلة  ف��رتة  قبل  وذل��ك  بالبيئة، 

عاملي،  �هتمام  مثار  تلك  �لق�سية  ت�سبح 

على  ه��ذ�  م�سعاه  من  �سخرية  و�ج��ه  لكنه 

طول �لطريق.

وق����ال ول���ي���ام »ل��ق��د ك���ان ط��ري��ق��ا ���س��اق��ا 

بالن�سبة له. لقد مر مب�ساعب جمة حقا، 

و�أعتقد �أنه �أثبت �أنه �سابق لع�سره يف هذ� 

�لإطار«.

�لآن  ثالثا  جيا  ه��ن��اك  »ل��ك��ن  و�أ���س��اف 

�لق�سية.  ب��ه��ذه  �أك���رث  ي�سطلع  �أن  ع��ل��ي��ه 

متاما  كارثيا  �لأم���ر  �سيكون  يل  فالن�سبة 

بعد  هنا..  �لأك��رب(  )�بنه  ج��ورج  جل�ض  �إذ� 

�ل�سيء  يقول  وظ��ل  ذل��ك  نحو  �أو  عاما   30

نف�سه لأنه �سيكون قد فات �لأو�ن وقتها«.

هذ�  و�ل���ده  وجهها  لر�سالة  ت��ك��ر�ر  ويف 

�لأ�سبوع، قال وليام �أي�سا �إن موؤمتر �لأمم 

�مل��ت��ح��دة ل��ل��م��ن��اخ �مل��ق��ب��ل )ك���وب 26( �ل��ذي 

يحقق  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  ����س��ك��ت��ل��ن��د�  يف  �سينعقد 

�ملرجو منه.

و�أ�����س����اف »ل���دي���ن���ا �ل��ك��ث��ر م���ن �ل��ك��ام 

�إىل  نفتقر  �ملع�سول   لكننا  و�حلديث  �ملنمق 

و�لعمل«. �لتحرك 

وحت�����رك�����ا م���ن���ه جت������اه ه������ذه �ل��ق�����س��ي��ة 

�حل�����س��ا���س��ة، د����س���ن ول���ي���ام ج���ائ���زة )�إي����رث 

����س���وت( �ل��ت��ي ت��ه��دف لإي���ج���اد ح��ل��ول عرب 

لكربى  جديدة  �سيا�سات  �أو  تكنولوجيات 

�لبيئية. �لأر�ض  م�سكات 

يف  �لأو�ئ��ل  �خلم�سة  �لفائزون  و�سُيعلن 

منهم  ك��ل  و�سيح�سل  �لأح���د  ي��وم  �حتفال 

مليون   1.4( �إ�سرتليني  جنيه  مليون  على 

دولر(.

»العقول العظيمة يجب أن تنقذ األرض« .. األمير وليام يهاجم سياحة الفضاء

االنباط-عمان

�خ��ت��ت��م��ت م��وؤ���س�����س��ة �حل�����س��ني ل��ل�����س��رط��ان 

�لقدم  لكرة  �حل��ي��اة«  �أج��ل  »ه��دف من  بطولة 

و�أق��ي��م��ت ه���ذ� �ل��ع��ام ب��رع��اي��ة �ل��ب��ن��ك �لأردين 

�لبطولة  تهدف  مدلب.  وخمترب�ت  �لكويتي 

�إىل جمع �لتربعات لدعم عاج �ملر�سى غر 

�ملقتدرين يف مركز �حل�سني لل�سرطان. 

من  فرق   8 م�ساركة  �لبطولة  �سهدت  وقد 

خمتلف �ل�سركات �لتي �أظهرت روحاً ريا�سية 

�إيجابية، وفاز يف �ملبار�ة �لنهائية فريق �لبنك 

�لعربي �لذي و�جه فريق �سركة زين و�نتهت 

 .2-3 بنتيجة  �ملناف�سة 

ن�سرين  �ل�����س��ي��دة  ق��ال��ت  �مل��ن��ا���س��ب��ة  ه���ذه  يف 

ق���ط���ام�������ض، م���دي���ر ع�����ام م���وؤ����س�������س���ة �حل�����س��ني 

�لتي  �ل�سركات  كافة  دع��م  »نثمن  لل�سرطان: 

تناف�ساً  و�أظ��ه��رت  �ل��ب��ط��ول��ة  ه��ذه  ���س��ارك��ت يف 

�إي��ج��اب��ي��اً ل��ف��ع��ل �خل����ر، ون��ح��ن ���س��ع��د�ء ب��ه��ذ� 

�ل���ت���ف���اع���ل �ل�����ذي ي�����س��اه��م يف دع����م ر���س��ال��ت��ن��ا 

ت��وح��ي��د ج��ه��ودن��ا يف  �لإن�����س��ان��ي��ة، لنتمكن م��ن 

�سبيل مو�جهة مر�ض �ل�سرطان.«   

مؤسسة الحسين للسرطان تختتم بطولة »هدف من أجل 
الحياة« وتكرم البنك العربي 

نكتب ليقرأ اآلخرون  والكتابة لم يكن هدفها يوما إرضاء غرور الكاتب

الروائية بديعة النعيمي: في رواية حنظلة رافقت شخصياتي
 من نيويورك ونابلس والقدس وعشت معهم

 الحوار من العناصر 
للرواية  المهمة 

ويهمني سماع آراء 
الذين نكتب عنهم

 العمل األدبي 
والناقد والقارئ 

يشكلون رؤوس 
مثلث وسقوط 
أي منهم يؤدي 

إلى عمل منقوص 


