
االنباط-عمان
 

ك������ّرم ���س��م��و الأم�������ر احل�������س���ن ب����ن ط����ال، 

والتكنولوجيا،  للعلوم  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

للتميز  ط��ال  ب��ن  احل�سن  بجائزة  الفائزين 

ال��ع��ام  ُخ�����س�����س��ت ه���ذا  2022، وال���ت���ي  ال��ع��ل��م��ي 

ملوؤ�س�سات التعليم املهني والتقني.

اأم�س  ق��ي��م 
ُ
اأ ال���ذي  ال��ت��ك��رمي،  حفل  وح�سر 

امل���ل���ك���ي، �سمو  ال���ث���ق���ايف  امل���رك���ز  اخل��م��ي�����س، يف 

رئي�سة جلنة اجلائزة،  الأم��رة ثروت احل�سن 

و�سمو الأمرة �سمية احل�سن، ورئي�س الوزراء 

وروؤ����س���اء  ووزراء  اخل�����س��اون��ة،  ب�����س��ر  ال��دك��ت��ور 

���س��ق��ي��ق��ة  دول  و����س���ف���راء  ���س��اب��ق��ن  ح���ك���وم���ات 

و�سديقة وروؤ�ساء جامعات واأكادمييون.

واأكد �سموه، يف كلمة له، اأن املهارات التقنية 

مبا فيها مهارات البتكار والتجديد والتطوير 

والإب��������داع ه���ي اأ����س���ا����س ال��ت�����س��ن��ي��ع وال��ت��م��ك��ن 

ال�ستثمار احلقيقي  اأن  اإىل  والتفعيل، م�سراً 

هو ذلك ال�ستثمار يف راأ�س املال الب�سري، الذي 

يتكون من العقول واملهارات من جهة واملعرفة 

وامل��ه��ارات  العقول  بها  متر�ست  التي  واخل��رة 

من جهة ثانية.

اإمي��ان  اإل  ه��ذه اجل��ائ��زة  “ما  �سموه  وق���ال 

واأخاق وعلم وعمل، نوؤكده يف كل طالع �سم�س 

باهلل والوطن واملليك واأخاق متتد اإىل توفر 

الأردن  ب���اأن  بالقناعة  وت��ب��داأ  والإن���ت���اج  العمل 

جهة  من  والعلم  املعرفة  مع  بتوا�سله  �سامد 

وجمتمعيا بتكامله مع اأفراد الأ�سرة املنتجة”.

التو�سيات  من  جمموعة  اإىل  �سموه  ولفت 

التعليم  قطاع  تواجه  التي  التحديات  لتجاوز 

وال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي، م��ن��وه��ا اإىل ���س��رورة تغر 

النمطية الجتماعية، وتفعيل قانون  ال�سورة 

على  اإيجابا  ينعك�س  مبا  املهني  العمل  تنظيم 

تنظيم العاقة.
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لمساندة »عواودة وريان«..

)6(أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام 
في سجون االحتالل

    األميرة منى الحسين ترعى حفال اوبراليا 
وموسيقيا بعنوان قصة رحلة زمن

االنباط – وكاالت 

اأك�����د ن�����ادي الأ�����س����ر، ي����وم اخل��م��ي�����س، اأّن 

يخو�سون  الح��ت��ال  �سجون  يف  اأ���س��رى  �ستة 

الإ������س�����راب ع����ن ال���ط���ع���ام ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ط��ال��ب 

م��ت��ع��ددة. وب���ّن ن���ادي الأ���س��ر يف ب��ي��ان ل��ه، اأّن 

امل��ع��ت��ق��ل خ��ل��ي��ل ع�����واودة م�����س��رب ع��ن ال��ط��ع��ام 

ا لعتقاله الإدارّي، وهو  اأيام رف�سً منذ 106 

حمتجز يف م�ست�سفى “اأ�ساف هروفيه” بو�سع 

�سحي خطر، واملعتقل رائد ريان م�سرب عن 

ا لعتقاله  71 يوًما كذلك رف�سً الطعام منذ 

بو�سع  “الرملة”  �سجن  يف  وي��ق��ب��ع  الإدارّي 

الأ�سر  يوا�سل  لهما  واإ�سناًدا  خطر،  �سحي 

زكريا الزبيدي اإ�سرابه عن الطعام لليوم 12 

زن��ازي��ن �سجن  ال��ت��وايل، ح��ي��ث  يقبع يف  على 

الرملة”. “اأيلون- 
الرغوثي  اهلل  عبد  الأ���س��ر  ويوا�سل  كما 

��ا  اإ���س��راب��ه ع��ن ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم ال�����س��اب��ع رف�����سً

“رميون”،  لعزله الإنفرادّي يف زنازين �سجن 

والأ����س���ر ي��ع��ق��وب غ�����وادرة م��ن��ذ )16( ي��وًم��ا  

ا لظروف عزله ال�سعبة والقاهرة  كذلك رف�سً

وم��ط��ال��ًب��ا  اأوهليكدار”   “ ���س��ج��ن  زن���ازي���ن  يف 

والأ���س��ر  منه،  �ُسلبت  التي  حقوقه  با�ستعادة 

حم���م���د ن�������واره ����س���رع م���ن���ذ الأم���������س جم�����دًدا 

عزله  ل�ستمرار  ا  رف�سً الطعام  ع��ن  ب��اإ���س��راب 

�سجن  زنازين  �سهًرا، يف  املتوا�سل منذ )11( 

“رميون”.

قائمة بالأ�ضرى امل�ضربني عن الطعام:

1. املعتقل خليل عواودة 40 عاًما من بلدة 
/ اخلليل .
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االنباط – عمان 

�سمو الم��رة منى احل�سن بح�سور  رعت 

�سمو المرة دينا مرعد، ليلة اأم�س الربعاء، 

“املو�سيقى:  حفا اوبراليا ومو�سيقيا بعنوان 

زينة  الردن��ي��ة  لل�سوبرانو  زمن”  رحلة  ق�سة 

لبناين  ا�سل  من  الريطاين  والفنان  برهوم 

ن����دمي ن��ع��م��ان، وذل�����ك ع��ل��ى امل�����س��رح اجل��دي��د 

ملدر�سة اأكادميية عمان.

امل�سرح  تد�سينا لفتتاح  الذي جاء  واحلفل 

و����س���ارك���ت ف��ي��ه اأورك���������س����را امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي 

امل��اي�����س��رو  امل��ع��ه��د  م��دي��ر  ب��ق��ي��ادة  للمو�سيقى 

25 فقرة  حممد عثمان �سديق، ا�ستمل على 

العربية  واملو�سيقى  الغ��اين  �سفوة  من  فنية 

وال��غ��رب��ي��ة. وا���س��ت��ه��ل احل��ف��ل ب��ع��زف ع��ل��ى اآل��ة 

ال���ق���ان���ون ق���دم���ه ال���ف���ن���ان ه���م���ام ع��ي��د لأق����دم 

احلورية”  “الغاين  م��و���س��ي��ق��ي��ة  م��ق��ط��وع��ة 

بالكتابة  وُنق�ست  التاريخ  يف  م��دون��ة  ووج���دت 

امل�����س��م��اري��ة ع��ل��ى األ�������واٍح ط��ي��ن��ي��ٍة اأث��ري��ةي��ع��ود 

امل��ي��اد  ق��ب��ل   1400 م���ن  اأك����ر  اإىل  ع��م��ره��ا 

الاذقية  اأوغ��اري��ت يف مدينة  وُع��ر عليها يف 

الفنان همام عزفا على  �ُسوريا، تاها  �سمايّل 

“جاد  ال�سهر  باملو�سح الندل�سي  القانون  اآلة 

الغيث” الذي كتب ا�سعاره ال�ساعر الندل�سي 

ال�سوبرانو  ابن اخلطيب، وغنته  الدين  ل�سان 

ب���ره���وم ب�����س��وت��ه��ا الث�����ر ، ل��ت��ن��ت��ق��ل ب��ره��وم 

مع  املختلفة  ال�سوتية  الطبقات  عر  براعة 

اإ�سفاء مل�ساتها الوبرالية، اىل مو�سح اآخر من 

يتثنى”  ب��دا  “ملا  الندل�سية  املو�سحات  ا�سهر 

مب�����س��اح��ب��ة ع����ازف الي���ق���اع ال�����س��رق��ي ال��ف��ن��ان 

حم��م��د ط��ه وع��ل��ى اآل���ة ال��ق��ان��ون ال��ف��ن��ان عيد 

و�ساحبه اأداء حركي راق�س جلود ما�سي مزج 

بن الندل�سي والتعبري والباليه.

ك��م��ا ق��دم��ت ال��ف��ن��ان��ة وم��غ��ن��ي��ة ال�����س��وب��ران��و 

ب���ره���وم وب�������اأداء ط��رب��ي اوب������رايل ���س��رق��ي من 

خم���ت���ارات ال��غ��ن��اء وامل��و���س��ي��ق��ى ال��ك��ا���س��ي��ك��ي��ة 

“يا طيور” التي كتب كلماتها  العربية اغنية 

يو�سف بدرو�س.
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 اجلمعة   18  ذو القعدة   1443 هـ  - املوافق  17  حزيران   2022 م - العدد  6078 - ال�ضعر 250 فل�ضا - ال�ضنة ال�ضابعة ع�ضرة

األمير الحسن يكرم الفائزين بجائزة 
الحسن بن طالل للتميز العلمي

المفلح: األردن في طليعة الدول المستجيبة التفاقية 
حقوق االشخاص ذوي االعاقة

عربيات: فتح كازينوهات في األردن امر غير مقبول.. 
والسياحة الدينية موجودة ومهمة

االنباط – نيويورك

املكتب  رئي�س  الجتماعية  التنمية  وزير  قال   

الجتماعية  ال�����س��وؤون  وزراء  ملجل�س  التنفيذي 

ال��دول  طليعة  يف  الأردن  ان  املفلح،  اأمي��ن  العرب 

ال���ت���ي ب������داأت ب��رج��م��ة اأح����ك����ام ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق 

اإىل ممار�سات ت�سريعية  الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي 

ال�سيا�سية يف  الإرادة  تعك�س  وموؤ�س�سية منوذجية 

ذوي  الأ�سخا�س  بواقع  للنهو�س  م�ساّفها  اأعلى 

الإع���اق���ة، واأن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين من 

على  الع��اق��ة  ذوي  لا�سخا�س  ال��داع��م��ن  اأك���ر 

امل�ستوى ال�سيا�سات واملمار�سات العملية الف�سلى. 

واأ�ساف املفلح، خال كلمة القاءها يف الدورة 

اخلام�سة ع�سرة ملوؤمترالدول الأطراف يف اتفاقية 

ح��ق��وق الأ���س��خ��ا���س ذوي الإع���اق���ة، يف ن��ي��وي��ورك 

مب�ساركة وفد اأردين برئا�سة �سمو الأمر مرعد 

بن رعد، ان الأردن اأجنز مبوارده املالية املحدودة، 

وخراته الب�سرية الغنية خال الأعوام ال�سابقة 

ما مل يتحقق يف كثر من دول العامل يف م�سمار 

حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

بن  الأوىل  ك��ان��ت  الأردن  ان  امل��ف��ل��ح،  وذك����ر 

مناه�ساً  ع�سرياً  قانوناً  ت�سع  التي  املنطقة  دول 

ل��ل��ت��م��ي��ي��ز، وي���ك���ف���ل حت���ق���ي���ق ال���ت���م���ت���ع ال���ك���ام���ل 

وحقوقهم  بحرياتهم  الإع��اق��ة  ذوي  لاأ�سخا�س 

على اأ�سا�س من امل�ساواة مع الآخرين.
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االنباط – عمان 

عبد  ال�سياحة،  تن�سيط  هيئة  ع��ام  مدير  ق��ال 

عدد  على  وب��ن��اء  اإن���ه  ال�سياحة،  ع��رب��ي��ات  ال����رزاق 

التذاكر املوحدة والإ�سغال الفندقي خال الربع 

اإن  القول  ميكن   ،2022 اجل��اري  العام  من  الأول 

القطاع ال�سياحي بداأ التعايف، مو�سحا ان القطاع 

للعديد من  الرئي�سي  امل�سغل  انه  اثبت  ال�سياحي 

العمات  لتحويل  ا�سا�سي  وم�����س��در  ال��ق��ط��اع��ات 

ال�سعبة.

 ،2023 لعام  الهيئة  خطة  اأن  عربيات  واأ�ساف 

العودة اإىل النتائج اجليدة التي حققتها ال�سياحة 

الأردنية يف عام 2019، حن �سجلت اأرقاما قيا�سية 

اخلزينة  ورف���دت  �سائح،  م��اي��ن  خم�سة  ب��زي��ارة 

ب�����اأك��ر م��ن 4 م��ل��ي��ارات دي���ن���ار، م��ن��وه��ا اإىل ع��دد 

البنى  تطوير  بينها  من  لإنعا�سها،  الركائز  من 

التحتية. 

املنتدى  يف  ا�ست�سافته  خ��ال  عربيات،  واأك���د 

الإع���ام���ي ال���ذي ينظمه م��رك��ز ح��م��اي��ة وح��ري��ة 

ميزانية  اأن  زي��ن،  �سركة  م��ن  بدعم  ال�سحفين 

مقارنة  ك��ب��رة  لي�ست  وه���ي  م��ل��ي��ون،   71 الهيئة 

املنطقة،  يف  ال�سياحية  ال���دول  اأو  اجل���وار،  ب��دول 

اإىل  منبها  وال�����س��ع��ودي��ة،  والإم������ارات  م�سر  م��ث��ل 

قطاع  يف  ال�سائكة  الق�سايا  م��ن  الكثر  اأن��ه��ن��اك 

ال�سياحة، لكن العديد منها يف الطريق اإىل احلل، 

م�سرا اإىل.
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 البنك المركزي يرفع 
سعر الفائدة 50 نقطة على أدوات 

السياسة النقدية

الضمان تدعو متقاعديها الراغبين 
باالستفادة من برنامج تقسيط 

لمراجعتها لتحديث بياناتهم

نهر االردن وواحة آيله تختتمان برنامجا 
تدريبيا  في العقبه

االنباط- عمان

قررت جلنة عمليات ال�سوق املفتوحة البنك 

املركزي الأردين، رفع اأ�سعار الفائدة مبقدار 50 

نقطة اأ�سا�س على اأدوات ال�سيا�سة النقدية كافة، 

با�ستثناء �سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة 

الذي قرر رفعه مبقدار 75 نقطة اأ�سا�س. وذلك 

اعتباراً من �سباح الأحد املقبل.

وي��اأت��ي ه��ذا ال��ق��رار يف ���س��وء ال��ت��زام البنك 

املركزي الثابت بتعزيز اأ�س�س ال�ستقرار النقدي 

يف امل��م��ل��ك��ة، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ج��اذب��ي��ة ال��دي��ن��ار 

التي  الودائع  وتعزيز  ادخ��اري،  كوعاء  الأردين 

ت�سكل اأحد الروافد.
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االنباط-وكاالت

ق��ال��ت م�����س��ادر اأم��ن��ي��ة يف ت��ل اأب��ي��ب، اأم�����س 

)اجل���ي�������س  الأم��������ن  اأج�����ه�����زة  اإن  اخل���م���ي�������س، 

لل�سياح يف تركيا،  اأوام��ر  اأ�سدرت  واملخابرات( 

ب��اأن  ال��ذي��ن يحملون رت��ب��ة �سابط وم��ا ف���وق، 

ي��ع��ودوا ف���وراً اإىل اإ���س��رائ��ي��ل، وذل��ك يف الوقت 

ال�����س��ّي��اح  اآلف  ع�������س���رات  ف��ي��ه  رف�������س  ال�����ذي 

تركيا  مغادرة  حكومتهم  طلب  الإ�سرائيلين 

اإي��راين  الك�سف عن خمطط  الفور، بعد  على 

للخطف والغتيال.

وقالت هذه امل�سادر اإن الأوامر ُوّجهت لنحو 

ر�سالة  منهم  ك��ل  تلقى  اإ�سرائيلي  �سائح  األ���ف 

الع�سكرية  اخل��دم��ة  يف  ورق��م��ه  با�سمه  ن�سية 

يعد  تركيا مل  وج���وده يف  ب���اأن  ب��اغ��اً  تت�سمن 

قانونياً، وعليه اأن يعود اإىل باده فوراً.

اأعلنت  ق��د  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  وك��ان��ت 

اإيرانية  خلية  بوجود  �ساخنة  “حتذيرات  عن 

لتنفيذ  ت��خ��ط��ط  الركية”  الأرا�����س����ي  ع��ل��ى 

عمليات خطف اأو قتل لاإ�سرائيلين انتقاماً 

لغ���ت���ي���ال ع����دد م���ن ال��ع��ل��م��اء وال�������س���ب���اط يف 

احلر�س الثوري.

الركية  امل��خ��اب��رات  اإن  اإ���س��رائ��ي��ل  وق��ال��ت 

األ���ق���ت ال��ق��ب�����س ع��ل��ى اخل��ل��ي��ة، وت����اأك����دت من 

نياتها بدقة. واأ�سدر طاقم مكافحة الإرهاب 

ال��ت��اب��ع لرئي�س  ال��ق��وم��ي  الأم�����ن  يف جم��ل�����س 

احلكومة الإ�سرائيلية مبا�سرة حتذيراً بدرجة 

اخلطورة الثالثة يطالب فيه كل اإ�سرائيلي يف 

للبقاء  م�سطراً  كان  واإذا  يغادرها،  باأن  تركيا 

فيها عليه اأن يلتزم احلذر وعدم اإبراز هويته 

الإ�سرائيلية.
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ج��������ددت امل���وؤ����س�������س���ة ال����ع����ام����ة ل��ل�����س��م��ان 

اخلمي�س  اأم�����س  �سحفي  بيان  يف  الجتماعي 

واأب��ن��اء  الأردن���ي���ن  املتقاعدين  ك��اف��ة  دع��وت��ه��ا 

قطاع غزة واأبناء الأردنيات وم�ستحقيهم من 

ال��راغ��ب��ن يف ال�ستفادة  الأرام����ل وال��وال��دي��ن 

اإط��اق��ه  �سيتم  ال����ذي  تق�سيط  ب��رن��ام��ج  م��ن 

فروعها  اإدارات  مراجعة  اإىل  القادم  الأ�سبوع 

يف  املنت�سرة  خدماتها  ومكاتب  ومديرياتها 

بياناتهم  حتديث  لغايات  اململكة،  اأنحاء  كافة 

الأ�سا�سية.
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االنباط - جواد اخل�رضي

و���س��رك��ة  ن��ه��ر الردن  اإخ��ت��ت��م��ت م��وؤ���س�����س��ة 

الرنامج   ، العقبه  يف  للتطوير  اآيله  واح��ة 

املحلي  املجتمع  هيئات  من  لعدد  التدريبي 

الدي�سة  وح��و���س  ال��ق��وي��رة  ل��واء  وجمعيات 

اإع��داد  مهارات  لتعزيز  عربة  وادي  وق�ساء 

م���ق���رح���ات امل�������س���اري���ع ال����ري����ادي����ة و���س��ب��ل 

الأردن  ن��ه��ر  ن��ف��ذت   . ال��ت��م��وي��ل  ا���س��ت��ق��ط��اب 

ال��ت��دري��ب يف م��رك��ز امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل 

ل��ت��م��ك��ن امل��ج��ت��م��ع��ات – ال��ع��ق��ب��ة ب��دع��م من 

ومديرية  وبال�سراكة  للتطوير  اآيلة  واح��ة 

اجلمعيات  واحتاد  الجتماعية  التنمية  مع 

امل�ستهدفة. املناطق  وبلديات 

 ويف خ��ت��ام ال���دورة ك��رم��ت امل��وؤ���س�����س��ة من 

العبداهلل. رانيا  امللكه  خال مدير مركز 

التفا�صيل �ص »2«

أوامر لـ1000 ضابط إسرائيلي بمغادرة 
تركيا فورًا

االنباط – وكاالت 

ي���ع���ت���زم رئ���ي�������س ال���ت���ح���ال���ف ال�����س��ي��ا���س��ي 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  الدينية”  ”ال�سهيونية  ل�

ب��ت�����س��ل��ئ��ي��ل ���س��م��وت��ري��ت�����س، اق�����راح م�����س��روع 

ال�سيادة  بفر�س  يق�سي  الكني�ست،  يف  قانون 

املحتلة،  الغربية  ال�سفة  على  الإ�سرائيلية 

 Middle East م���وق���ع  ذك����ر  ح�����س��ب��م��ا 

ي��ون��ي��و/  15 الأرب���ع���اء  ال��ري��ط��اين،   Eye
وق���ت حت�سد  ذل���ك يف  2022.ي����اأت����ي  ح���زي���ران 

الإ�سرائيلي  املعار�سة يف الرملان  اأحزاب  فيه 

ال�سعيفة،  ب��ي��ن��ي��ت  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ���س��غ��وط��ه��ا 

ب�سبب  ال��ط��ف��ي��ف��ة  اأغ��ل��ب��ي��ت��ه��ا  ف��ق��دت  اأن  ب��ع��د 

الن�سقاقات.

اق��������راح  اأن  اإىل  ال����ب����ع���������س  وي���������س����ر 

���س��م��وت��ري��ت�����س حم����اول����ة ج����دي����دة ل��ت��ف��ك��ي��ك 

بينيت. نفتايل  الوزراء  رئي�س  حكومة 

وم�����ع ذل������ك، ي��ت��ع��ن ع���ل���ى ���س��م��وت��ري��ت�����س 

مت��ري��ر ق��ان��وِن��ه امل��ق��رح ع��ر ال��ت�����س��وي��ت يف 

على  عر�سه  قبل  للت�سريع  الوزارية  اللجنة 

. لكني�ست ا

الإ�ضرائيلية  احلكومة  يف  اأزمة 

الإ�سرائيلية  هيوم  اإ�سرائيل  �سحيفة  لكن 

مقرح  على  املوافقة  فر�س  اأن  اإىل  اأ���س��ارت 

القانون.

التفا�صيل �ص »5«

مشروع قانون إسرائيلي يسعى لفرض سيادة كاملة 
على الضفة الغربية.. طرحه زعيم »الصهيونية الدينية«
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األمير الحسن يكرم الفائزين بجائزة الحسن بن طالل للتميز العلمي

األميرة منى الحسين ترعى حفال اوبراليا وموسيقيا بعنوان قصة رحلة زمن

المفلح: األردن في طليعة الدول المستجيبة التفاقية حقوق 
االشخاص ذوي االعاقة 

نهر االردن وواحة آيله تختتمان برنامجا تدريبيا  في العقبه

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
الخصاونة والرقاد والربابعة

االنباط – عمان

ن��ق��ل رئ��ي�����س ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���ش��م��ي 

امللك  تعازي جاللة  العي�شوي  يو�شف ح�شن 

اإىل ع�����ش��رة اخل�����ش��اون��ة  ال���ث���اين  ع���ب���داهلل 

اإي���اد ف���وؤاد اخل�����ش��اون��ة، واإىل ع�شرة  ب��وف��اة 

ال���رق���اد ب��وف��اة ث��ن��اء ال�����ش��ل��ة، زوج���ة الفريق 

املتقاعد حممد عبداهلل الرقاد، واإىل ع�شرة 

اإب��راه��ي��م  ب��وف��اة م���رمي م�شطفى  ال��رب��اب��ع��ة 

عبداهلل  املتقاعد  ال��ل��واء  �شقيقة  ال��رب��اب��ع��ة، 

م�شطفى الربابعة.

هاتفية  ات�����ش��االت  يف  العي�شوي،  واأع���رب 

م��ع اأ���ش��ر امل��رح��وم��ن، ع��ن ت��ع��ازي وم��وا���ش��اة 

جاللة امللك، �شائال اهلل اأن يتغمدهم بوا�شع 

رحمته.

الجمارك األردنية تحبط محاولة تهريب 15 
كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة

الصحة تبحث زيادة فرص التعاون مع 
اليونيسف في مجال الرعاية الصحية األولية

وزير العمل يشيد بجهود مجموعة سهيل 
القطرية بتوظيف األردنيين

االنباط – عمان 

اأحبطت كوادر اجلمارك االأردنية العاملة 

والتن�شيق  بالتعاون  جابر،  جمرك  مركز  يف 

واالأج����ه����زة  امل����خ����درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  م���ع 

الكبتاجون  م��ادة  تهريب  حماولة  االأمنية، 

بطريقة  وخمباأة  �شري  خمباأ  �شمن  املخدر 

فنية.

وق��������ال ال����ن����اط����ق االإع�������الم�������ي ل����دائ����رة 

�شحفي،  بيان  يف  الق�شاة،  ف��ادي  اجل��م��ارك 

اأم�����س اخل��م��ي�����س، اإن���ه مت اال���ش��ت��ب��اه مبركبة 

وا�شتهدافها  اإخ�شاعها  مت  حيث  خ�شو�شي، 

 ،)x-ray( ب��االأ���ش��ع��ة  الفح�س  ج��ه��از  اإىل 

امل�شبوطات  الدقيق وجدت  التفتي�س  واأثناء 

داخ��ل  باإحكام  متقنة  فنية  بطريقة  خم��ب��اأة 

ج�شم امل��رك��ب��ة ال��ق��ادم��ة م��ن اإح����دى ال���دول 

لهذه  ا  خ�شي�شً اإع�����داده  مت  ال���ذي  امل���ج���اورة 

الغاية.

�شبطها من  التي مت  الكمية  اأّن  واأ�شاف 

بواقع  تقّدر  )الكبتاجون(  املخدرة  احلبوب 

األف حبة خمدر، وعلى الفور مت تنظيم   90

املهربة،  باملحتويات  اأ�شويل  �شبط  حم�شر 

مكافحة  اإدارة  اإىل  ال�شائق  م��ع  وت�شليمها 

املخدرات الإجراء املقت�شى القانوين بحقهم.

ب�����دوره، اأّك����د م��دي��ر ع���ام اجل���م���ارك ل��واء 

ج��م��ارك امل��ه��ن��د���س ج���الل ال��ق�����ش��اة، حر�س 

الليل  ال��دوؤوب وموا�شلة  موظفي اجلمارك 

الوطن  بالنهار، للحفاظ على مقدرات هذا 

وم���ن���ج���زات���ه ل���ل���وق���وف وال���ت�������ش���دي ل��ل��ذي��ن 

ي��ه��ددون االأم����ن االق��ت�����ش��ادي واالج��ت��م��اع��ي 

كوادر  ترت�شدها  التي  التهريب  مبحاوالت 

اجلمارك االأردنية، م�شيًدا باجلهود الكبرة 

موظفو  بها  يتمتع  ال��ت��ي  العالية  وال��ك��ف��اءة 

للعديد من  م��ن خ��الل �شبطهم  اجل��م��ارك 

ب��ال��ت��ع��اون مع  وامل��ت��م��ي��زة  ال��ن��وع��ّي��ة  الق�شايا 

جميع االأجهزة االأمنية.

االنباط – عمان 

للرعاية  ال�شحة  وزارة  ع��ام  اأم��ن  بحث 

رائ��د  ال��دك��ت��ور  واالأوب���ئ���ة  االأول���ي���ة  ال�شحية 

م��ع منظمة  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س  زي���ادة  ال�شبول 

ال��ي��ون��ي�����ش��ي��ف يف جم����ال حت�����ش��ن خ��دم��ات 

الرعاية ال�شحية االأولية.

 ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع ع��ق��ده اأم�����س 

اخلمي�س يف وزارة ال�شحة مع مدير ال�شحة 

الدكتور  اليوني�شيف  والتح�شن يف منظمة 

اأب���و ب��ك��ر ك��ام��ب��و ال���ذي ي���زور امل��م��ل��ك��ة حالياً 

رئي�س  م�شت�شار  بح�شور  له  املرافق  والوفد 

ملف  م�����ش��وؤول  ال�شحية  ل��ل�����ش��وؤون  ال�����وزراء 

من  وع��دد  البلبي�شي  ع��ادل  الدكتور  كورونا 

املدراء يف الوزارة.

التعاون  حم��ط��ات  اجل��ان��ب��ان  وا�شتعر�س 

خالل  م��ن  املتحققة  واالإجن�����ازات  املختلفة 

جم��ال  يف  للمملكة  امل�����ش��ت��م��ر  امل��ن��ظ��م��ة  دع���م 

االأول��ي��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  تعزيز 

ورف�����ع ك���ف���اءة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��رن��ام��ج 

الوطني للتطعيم.

واأك��������������دا ع����ل����ى اأه�����م�����ي�����ة ����ش���راك���ت���ه���م���ا 

التن�شيق والتعاون  اال�شرتاتيجية وا�شتمرار 

الثنائي لدعم برامج وزارة ال�شحة املختلفة.

االنباط – عمان 

اأ�����ش����اد وزي������ر ال���ع���م���ل، ن���اي���ف ا���ش��ت��ي��ت��ي��ة، 

باجلهد الكبر الذي تبذله جمموعة �شهيل 

ت�شغيل  يف  ال��ق��ط��ري��ة،  القاب�شة  ال�شناعية 

وتعريفهم  ق��ط��ر،  يف  االأردن���ي���ن  وت��وظ��ي��ف 

العامل  م�شتوى  ورف���ع  ق��ط��ر،  دول���ة  بثقافة 

ق��ط��اع��ات  يف  ل��ل��وظ��ائ��ف  االأردين  وامل���ر����ش���ح 

خمتلفة داخل الدولة.

ج��اء ذل��ك خ��الل رع��اي��ة ال��وزي��ر ا�شتيتية 

من  اتفاقية  اأول  لتوقيع   ، االرب��ع��اء   م�شاء 

ن���وع���ه���ا ب����ن جم���م���وع���ة ���ش��ه��ي��ل ال��ق��اب�����ش��ة 

واإحدى ال�شركات االأردنية العاملة يف قطاع 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وحت���دي���داً يف جم���ال ال��واق��ع 

�شهيل  جمموعة  ت�شعى  حيث  االف��رتا���ش��ي، 

اال�شتثمار يف  اإىل  االتفاقية  من خالل هذه 

قطاع التكنولوجيا والذكاء اال�شطناعي.

وقام ا�شتيتية يرافقه ال�شفر االأردين يف 

املرافق،  والوفد  اللوزي،  زيد مفلح  الدوحة 

ال�شناعية  �شهيل  اإىل مقر جمموعة  بزيارة 

القاب�شة، حيث اطلع على جتربة املجموعة 

يف قطاع ال�شناعة.

للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ورح���ب 

م�����ش��ي��دا  االأردين،  ب���ال���وف���د  ع��ي�����ش��ى  زي������اد 

ب��ال��ع��الق��ات ال��را���ش��خ��ة ال���ت���ي ت���رب���ط قطر 

واململكة االأردنية الها�شمية.

واأكد عي�شى اأن جمموعة �شهيل القاب�شة 

تعمل وفق توجيهات �شمو اأمر قطر والتي 

التوظيف  يف  االأول���وي���ة  اإع���ط���اء  اإىل  ت�����ش��ر 

الرائدة  املجموعة  اأن  مو�شحا  ل��الأردن��ي��ن، 

األ��ف  لتوظيف  ت�شعى  ال�����ش��ن��اع��ة،  ق��ط��اع  يف 

خالل  خمتلفة  قطاعات  يف  وفني  مهند�س 

ال�شنوات الثالث املقبلة.

وقّدم عي�شى �شرحاً تف�شيلياً عن امل�شانع 

وق���ط���اع ال�����ش��ن��اع��ة يف دول����ة ق��ط��ر، وال����دور 

ال���ك���ب���ر ال������ذي ت��ل��ع��ب��ه امل���ج���م���وع���ة يف دع���م 

ال�شناعات الوطنية.

وكان وزير العمل نايف ا�شتيتية، قد وقع 

اأع��وام مع جمموعة   3 مذكرة تفاهم مدتها 

نهاية  عمان،  يف  القاب�شة  ال�شناعية  �شهيل 

االأوىل،  ال�شنة  يف  تهدف  املا�شي،  اآذار  �شهر 

جم��االت  يف  اأردين  ���ش��اب   200 ت�شغيل  اإىل 

والريادة  ال�شيارات  و�شيانة  املهني  التدريب 

املهنية.

التربية تطلق منصة إلكترونية لتسجيل 
طلبة الصف األول األساسي

االنباط – عمان 

عن  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

طلبة  لت�شجيل  اإل��ك��رتون��ي��ة  من�شة  اإط���الق 

اال���ش��ا���ش��ي االردن���ي���ن وغ��ر  االأول  ال�����ش��ف 

االردن����ي����ن يف امل����دار�����س احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ع��ام 

من  اع��ت��ب��ارا  وذل���ك   ،2022/2023 ال��درا���ش��ي 

احلادي  االح��د  م�شاء  وحتى  اخلمي�س  اأم�س 

وال���ث���الث���ن م���ن ���ش��ه��ر مت����وز امل���ق���ب���ل، على 

https://eservices.( ال����راب����ط: 

.)moe.gov.jo
اأم�����س  ب��ي��ان �شحفي  ال�����وزارة يف  وق��ال��ت 

وقبول  ت�شجيل  واآلية  �شروط  اإن  اخلمي�س، 

للعام  االأ���ش��ا���ش��ي  االأول  ال�����ش��ف  يف  ال��ط��ل��ب��ة 

تعليمات  تطبيق  تت�شمن  املقبل،  الدرا�شي 

االأول  ال�����ش��ف  يف  ال��ط��ل��ب��ة  وق��ب��ول  ت�شجيل 

واملتاحة  بها  املعمول   2017 ل�شنة  االأ�شا�شي 

ع��ل��ى م��وق��ع ال������وزارة االإل����ك����رتوين، وق��ب��ول 

اال�شا�شي  االول  ال�����ش��ف  يف  الطلبة  جميع 

من مواليد 2016/1/1 ولغاية 2016/6/31، 

ب��ح��ي��ث ال ي��ت��ج��اوز ع��م��ر ال��ط��ف��ل 9 ���ش��ن��وات 

بتاريخ 2022/12/31.

االإع����اق����ة،  ذوي  االأط����ف����ال  وب��خ�����ش��و���س 

انه �شيتم قبولهم بال�شف  ال��وزارة  اأو�شحت 

عمر  ي��ت��ج��اوز  ال  ان  ع��ل��ى  اال���ش��ا���ش��ي  االأول 

الطفل 11 عاما بتاريخ 2022/12/31.

ال�شف  طلبة  ت�شجيل  اأن  ال���وزارة  وبينت 

اخل��ا���ش��ة  امل�����دار������س  يف  االأ����ش���ا����ش���ي  االأول 

وم��دار���س وك��ال��ة ال��غ��وث، وم��دار���س الثقافة 

الع�شكرية، يكون كاملعتاد يف االأعوام ال�شابقة 

بالتوجه املبا�شر اإىل تلك املدار�س.

امل�شجلن حاليا يف  االأط��ف��ال  ان  وق��ال��ت، 

ريا�س االأطفال احلكومية والذين �شيبقون 

االأ�شا�شي؛  االأول  لل�شف  مدار�شهم  نف�س  يف 

فاإنه ال يطلب منهم الت�شجيل على املن�شة؛ 

ال�شف  اإىل  ترحيلها  �شيتم  بياناتهم  ك��ون 

االأول االأ�شا�شي. ودعت الوزارة اإىل التوا�شل 

م���ع ع�����ش��و ق�����ش��م ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ن��ظ��ام��ي على 

و)0790942377(   )0796984116( االرق���ام 

الت�شجيل،  واآل��ي��ة  عملية  ح��ول  لال�شتف�شار 

التوا�شل  اي�شا  االم��ور  الأول��ي��اء  فيما ميكن 

م���ع ���ش��ب��اط ارت���ب���اط امل��ن�����ش��ة يف م��دي��ري��ات 

الرتبية والتعليم.

االنباط – عمان 

ك����ّرم ���ش��م��و االأم�����ر احل�����ش��ن ب���ن ط���الل، 

رئي�س املجل�س االأعلى للعلوم والتكنولوجيا، 

للتميز  الفائزين بجائزة احل�شن بن طالل 

العام  ه��ذا  ُخ�ش�شت  وال��ت��ي   ،2022 العلمي 

ملوؤ�ش�شات التعليم املهني والتقني.

ق���ي���م 
ُ
وح�������ش���ر ح���ف���ل ال���ت���ك���رمي، ال������ذي اأ

ال��ث��ق��ايف امللكي،  امل��رك��ز  اأم�����س اخل��م��ي�����س، يف 

جلنة  رئي�شة  احل�شن  ث���روت  االأم���رة  �شمو 

االأم�����رة �شمية احل�����ش��ن،  و���ش��م��و  اجل���ائ���زة، 

اخل�شاونة،  ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  ورئي�س 

و�شفراء  �شابقن  حكومات  وروؤ���ش��اء  ووزراء 

ج��ام��ع��ات  وروؤ�����ش����اء  و���ش��دي��ق��ة  �شقيقة  دول 

واأكادمييون.

واأك�����د ���ش��م��وه، يف ك��ل��م��ة ل���ه، اأن امل���ه���ارات 

التقنية مبا فيها مهارات االبتكار والتجديد 

الت�شنيع  اأ���ش��ا���س  وال��ت��ط��وي��ر واالإب�����داع ه��ي 

والتمكن والتفعيل، م�شراً اإىل اأن اال�شتثمار 

املال  راأ���س  يف  اال�شتثمار  ذل��ك  هو  احلقيقي 

الب�شري، الذي يتكون من العقول واملهارات 

من جهة واملعرفة واخلرة التي متر�شت بها 

العقول واملهارات من جهة ثانية.

اإميان  اإال  “ما هذه اجلائزة  �شموه  وق��ال 

واأخ����الق وع��ل��م وع��م��ل، ن��وؤك��ده يف ك��ل طالع 

واأخ��الق متتد  واملليك  �شم�س باهلل والوطن 

بالقناعة  وتبداأ  واالإن��ت��اج  العمل  توفر  اإىل 

امل��ع��رف��ة  ب��ت��وا���ش��ل��ه م��ع  ب����اأن االأردن ���ش��ام��د 

مع  بتكامله  وجمتمعيا  ج��ه��ة  م��ن  وال��ع��ل��م 

اأفراد االأ�شرة املنتجة”.

ولفت �شموه اإىل جمموعة من التو�شيات 

لتجاوز التحديات التي تواجه قطاع التعليم 

تغر  �شرورة  اإىل  منوها  املهني،  والتدريب 

وتفعيل  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ن��م��ط��ي��ة  ال�����ش��ورة 

ق���ان���ون ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل امل��ه��ن��ي مب���ا ينعك�س 

العامل  ب��ن  ال��ع��الق��ة  تنظيم  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا 

و�����ش����اح����ب ال���ع���م���ل وحت���ق���ي���ق ال������ت������وازن يف 

االإق��را���س  م��ب��داأ  م��ن  وال��ت��ح��ول  ال�شيا�شات، 

الت�شاركية  م��ب��داأ  اإىل  ال�شغرة  للم�شاريع 

حوافز  وتقدمي  االإقرا�شية،  املوؤ�ش�شات  مع 

القطاع  لت�شجيع  �شريبية  وغ��ر  �شريبية 

اخل��ا���س ع��ل��ى اال���ش��ت��ث��م��ار يف ه���ذا ال��ق��ط��اع، 

ومعلمي  امل��درب��ن  من  حرجة  كتلة  وتوفر 

التعليم املهني واالحتفاظ بهم.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال اأم�������ن ع�����ام امل��ج��ل�����س 

االأع���ل���ى ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ال��دك��ت��ور 

اإىل  ت��ه��دف  اإن اجل���ائ���زة  امل��و���ش��ى،  ع��ب��د اهلل 

والعلمية  التعليمية  ال��ن�����ش��اط��ات  ت�شجيع 

والتكنولوجية يف املوؤ�ش�شات املعنية بالتعليم 

والتدريب يف االأردن التي من �شاأنها اأن تعمل 

على تطوير اأداء املوؤ�ش�شات، وت�شجيع التمّيز، 

وروح العمل امل�شرتك، وخدمة املجتمع.

اأن تكرمي �شمو االأم��ر احل�شن بن  واأك��د 

طالل للموؤ�ش�شات التي تعنى بالتعليم املهني 

لال�شرتاتيجية  تطبيق  اإال  هو  ما  والتقني 

وتعزيز  الب�شرية،  امل���وارد  لتنمية  الوطنية 

االأع���ل���ى، م��ذك��را مب��ب��ادرة  املجل�س  ل��ر���ش��ال��ة 

����ش���م���وه، ال���ت���ي اأط��ل��ق��ه��ا يف ب���داي���ة ج��ائ��ح��ة 

كورونا بعنوان: “ت�شجيع الت�شغيل الذاتي” 

مواجهة  يف  االأع��ل��ى  املجل�س  ل���دور  تكري�شا 

حيث  ال��وط��ن،  منها  يعاين  التي  التحديات 

ملواجهة  العري�شة  اخل��ط��وط  �شموه  و���ش��ع 

تداعيات اجلائحة والعمل على اإن�شاء من�شة 

اإلكرتونية تعمل على الت�شبيك بن �شاحب 

املهنة وطالبها.

 10 وق��ي��م��ت��ه��ا  االأوىل،  اجل���ائ���زة  وم��ن��ح��ت 

اآالف دينار، منا�شفة بن كل من اخلدمات 

االأجهزة  تكنولوجيا  /معهد  امللكية  الطبية 

التنف�س  “جهاز  م�����ش��روع��ه��ا  ع���ن  ال��ط��ب��ي��ة 

الثانوية  الن�شر  وم��در���ش��ة  اال�شطناعي” 

“اإعادة تدوير  للبنات عن م�شروعها  املهنية 

املخلفات ال�شناعية”.

وم��ن��ح��ت اجل���ائ���زة ال��ث��ان��ي��ة، وق��ي��م��ت��ه��ا 7 

البلقاء  جامعة  ب��ن  منا�شفة  دي��ن��ار،  اآالف 

برامج  “تطوير  م�شروعها  عن  التطبيقية 

العمل  �شوق  احتياجات  تلبي  نوعية  تقنية 

ال��ت��دري��ب  وم��وؤ���ش�����ش��ة  واخلارجية”  املحلية 

“التمكن االقت�شادي  املهني عن م�شروعها 

والتطوير الوظيفي للمراأة”.

وقيمتها  ال��ث��ال��ث��ة،  اجل���ائ���زة  منحت  ك��م��ا 

مديرية  م��ن  لكل  منا�شفة  دي��ن��ار،  اآالف   5

ال�شلم  الوقائي، مركز  االأم��ن  العام/  االأم��ن 

الوطني  “الفريق  م�شروعها  عن  املجتمعي 

املجتمعي”  لل�شلم  وامل�����ش��رح��ي  واالإع���الم���ي 

للبنات  ال�شاملة  الثانوية  �شحاب  ومدر�شة 

ال���ت���ف���اح  خ�����ل  “�شناعة  م�������ش���روع���ه���ا  ع�����ن 

الطبيعي”.

من  املكونة  التحكيم  جلنة  �شموه  وك��رم 

امل�شروعات  اأع�شاء متخ�ش�شن يف جماالت 

املتناف�شة، حيث متت عملية تقييم امل�شاريع 

ال��ت��م��ي��ز وال���ت���ع���اون يف تنفيذ  مل��ع��اي��ر  وف��ق��ا 

االإجن��از  ون�شبة  ال��ق��درات  وتطوير  امل�شروع 

مقارنة باإمكانات املوؤ�ش�شة، اإ�شافة اإىل خدمة 

املجتمع.

واأق������رت جل��ن��ة اجل����ائ����زة، ال���ت���ي ت��راأ���ش��ه��ا 

���ش��م��و االأم������رة ث�����روت احل�����ش��ن، جم��م��وع��ة 

امل�����ش��روع��ات  االأ���ش�����س وامل��ع��اي��ر لتقييم  م��ن 

املجتمع،  وخدمة  التميز،  اأهمها:  املتناف�شة، 

وي��ق��دم ب�شفة  امل�����ش��روع حم���ددا  ي��ك��ون  واأن 

جماعية وموؤ�ش�شية.

تعريفي  االح��ت��ف��ال فيلم  وع��ر���س خ��الل 

بن  وفئاتها،  واأهدافها  اجلائزة  عن  ق�شر 

تكرمياً   ،1995 عام  اأن�شاأ اجلائزة  املجل�س  اأن 

ملكانة �شمو االأمر احل�شن بن طالل رئي�س 

املجل�س االأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ودعما 

وت�شجيعاً  واالإب��داع  والتميز  والعلماء  للعلم 

للموؤ�ش�شات املعنية بالتعليم والتدريب.

االنباط – عمان 

رعت �شمو االمرة منى احل�شن بح�شور 

���ش��م��و االم�������رة دي���ن���ا م����رع����د، ل��ي��ل��ة اأم�������س 

بعنوان  ومو�شيقيا  اوبراليا  حفال  االرب��ع��اء، 

لل�شوبرانو  زمن”  رحلة  ق�شة  “املو�شيقى: 
الريطاين  وال��ف��ن��ان  ب��ره��وم  زينة  االردن��ي��ة 

على  وذل��ك  نعمان،  ن��دمي  لبناين  ا�شل  م��ن 

امل�شرح اجلديد ملدر�شة اأكادميية عمان.

واحلفل الذي جاء تد�شينا الفتتاح امل�شرح 

و���ش��ارك��ت ف��ي��ه اأورك�������ش���رتا امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي 

املاي�شرتو  املعهد  مدير  بقيادة  للمو�شيقى 

حممد عثمان �شديق، ا�شتمل على 25 فقرة 

فنية من �شفوة االغاين واملو�شيقى العربية 

اآل��ة  على  بعزف  احلفل  وا�شتهل  والغربية. 

ال��ق��ان��ون ق��دم��ه ال��ف��ن��ان ه��م��ام ع��ي��د الأق���دم 

احلورية”  “االغاين  مو�شيقية  مقطوعة 

بالكتابة  التاريخ وُنق�شت  ووجدت مدونة يف 

امل�����ش��م��اري��ة ع��ل��ى األ�����واٍح ط��ي��ن��ي��ٍة اأث��ري��ةي��ع��ود 

امل��ي��الد  ق��ب��ل   1400 م���ن  اأك����ر  اإىل  ع��م��ره��ا 

وُعر عليها يف اأوغاريت يف مدينة الالذقية 

���ش��م��ايّل ���ُش��وري��ا، ت��اله��ا ال��ف��ن��ان ه��م��ام عزفا 

على اآلة القانون باملو�شح االندل�شي ال�شهر 

ال�شاعر  ا�شعاره  كتب  ال��ذي  الغيث”  “جاد 
االندل�شي ل�شان الدين ابن اخلطيب، وغنته 

لتنتقل   ، االثر  ب�شوتها  برهوم  ال�شوبرانو 

ب���ره���وم ب���راع���ة ع���ر ال��ط��ب��ق��ات ال�����ش��وت��ي��ة 

اىل  االوبرالية،  مل�شاتها  اإ�شفاء  مع  املختلفة 

االندل�شية  املو�شحات  ا�شهر  اآخر من  مو�شح 

االيقاع  ع��ازف  مب�شاحبة  يتثنى”  بدا  “ملا 
ال�����ش��رق��ي ال���ف���ن���ان حم��م��د ط���ه وع���ل���ى اآل���ة 

حركي  اأداء  و�شاحبه  عيد  الفنان  القانون 

راق�����س جل���ود م��ا���ش��ي م���زج ب��ن االن��دل�����ش��ي 

والتعبري والباليه.

ال�شوبرانو  ومغنية  الفنانة  ق��دم��ت  كما 

ب��ره��وم وب�����اأداء ط��رب��ي اوب����رايل ���ش��رق��ي من 

الكال�شيكية  وامل��و���ش��ي��ق��ى  ال��غ��ن��اء  خم���ت���ارات 

العربية اغنية “يا طيور” التي كتب كلماتها 

الق�شبجي،  حممد  وحلنها  بدرو�س،  يو�شف 

مب�شاحبة   ،1940 ع����ام  اأ���ش��م��ه��ان  وغ��ن��ت��ه��ا 

العازفن وفرقة االورك�شرتا التي متو�شعت 

احلديث  الت�شميم  بح�شب  اخل�شبة  ا�شفل 

امل�شارح  يف  عليه  متعارف  ه��و  كما  للم�شرح 

ودور االوبرا العاملية.

وت��ن��ت��ق��ل ال�����ش��وب��ران��و ب��ره��وم م��ن ال��غ��ن��اء 

واملو�شيقا ال�شرقية و�شمن رحلة زمنية اىل 

الفنون الغربية وت�شتهل مبقطوعة من اأوبرا 

األفها جورج بيزيه يف القرن  “كارمن” التي 
التا�شع ع�شر، مب�شاحبة االورك�شرتا، لتتابع 

مقطوعة  يف  االوب������رايل  ال��غ��ن��اء  اىل  م��ن��ه��ا 

الفرن�شي  للمو�شيقار  اعي�س”  ان  “اريد 
�شارل جونو يف القرن التا�شع ع�شر.

والغربي  ال�شرقي  ب��ن  للمزج  ع���ودة  ويف 

ت���ق���دم االورك���������ش����رتا يف ف���ا����ش���ل م��و���ش��ي��ق��ي 

�شوا”  “كنا  الغ��ن��ي��ة  بيتهوفن  ���ش��ون��ات��ا  م��ن 

عربية  اغ��ن��ي��ة  اىل  ال��ف��ن��ي  امل�����ش��ه��د  لينتقل 

الوين” بقوالب  “ع  االردنية  م��راج  لفرقة 

غربية تقرتب من اجلاز مب�شاحبة اع�شاء 

البيز  ع��ل��ى  �شل�شع  ع��م��اد  ال��ف��ن��ان��ن  ال��ف��رق��ة 

جيتار وجمال طاهر على الكال�شيك جيتار 

وغناء  الغربية  االيقاعات  على  طه  وحممد 

ال�شوبرانو برهوم وم�شاحبة االورك�شرتا.

وي�شارك الفنان نعمان ال�شوبرانو برهوم 

يف  م����راج  وف��رق��ة  االورك�������ش���رتا  مب�شاحبة 

قدمها  ك���ان  ال��ت��ي  االوبرا”  “�شبح  ت��ق��دمي 

ن��ع��م��ان ع��ل��ى م�����ش��ارح ل��ن��دن ���ش��اب��ق��ا لتنتقل 

“�شوت  االث���رة  االغ��ن��ي��ة  اىل  ب��ره��وم منها 

ثم  وم��ن  االورك�شرتا  مب�شاحبة  املو�شيقا” 

يف  وب��ره��وم  اجليتار  اآل��ة  على  نعمان  الفنان 

غناء م�شرتك .

كما ا�شتمل احلفل املو�شيقي املميز الذي 

ت��ف��اع��ل م��ع��ه اجل��م��ه��ور و���ش��اح��ب��ه م�شاهد 

ب�شرية على �شا�شة يف عمق امل�شرح وموؤثرات 

اال�شاءة بح�شب �شياقات االغاين واملو�شيقا، 

الغربية  واملو�شيقا  الغناء  من  تنويعات  على 

املختلفة واالوبرالية قدمها الفنانان برهوم 

ون���ع���م���ان واالورك���������ش����رتا، ل��ي��خ��ت��ت��م احل��ف��ل 

من  العزيزة”  “طفلتي  ال�شوبرانو  باأغنية 

اأوبرا جياين �شيك�شي )1918(، ب�شوت برهوم 

بكامل  �شعدت  اىل  االورك�شرتا  ومب�شاحبة 

املاي�شرتو �شديق على  21 وبقيادة  اع�شائها 

اخل�شبة.

االنباط – نيويورك

رئي�س  االجتماعية  التنمية  وزي���ر  ق��ال   

ال�����ش��وؤون  مل��ج��ل�����س وزراء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب 

االأردن  ان  املفلح،  اأمي��ن  العرب  االجتماعية 

اأحكام  التي بداأت برتجمة  الدول  يف طليعة 

اتفاقية حقوق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة اإىل 

منوذجية  وموؤ�ش�شية  ت�شريعية  مم��ار���ش��ات 

م�شاّفها  اأعلى  يف  ال�شيا�شية  االإرادة  تعك�س 

االإع��اق��ة،  ذوي  االأ�شخا�س  ب��واق��ع  للنهو�س 

اأك��ر  ال��ث��اين م��ن  واأن جاللة امللك ع��ب��داهلل 

على  االع��اق��ة  ذوي  لال�شخا�س  ال��داع��م��ن 

العملية  وامل��م��ار���ش��ات  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  امل�����ش��ت��وى 

الف�شلى. 

واأ�����ش����اف امل��ف��ل��ح، خ����الل ك��ل��م��ة ال��ق��اءه��ا 

يف ال�����دورة اخل��ام�����ش��ة ع�����ش��رة مل��وؤمت��رال��دول 

االأط������راف يف ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق االأ���ش��خ��ا���س 

وفد  مب�شاركة  ن��ي��وي��ورك  يف  االإع���اق���ة،  ذوي 

اأردين برئا�شة �شمو االأمر مرعد بن رعد، 

امل��ح��دودة،  املالية  مب���وارده  اأجن���ز  االأردن  ان 

االأع����وام  خ���الل  الغنية  الب�شرية  وخ��رات��ه 

م��ن دول  ك��ث��ر  م��ا مل يتحقق يف  ال�����ش��اب��ق��ة 

االأ���ش��خ��ا���س ذوي  ال��ع��امل يف م�شمار ح��ق��وق 

االإعاقة.

االأوىل بن  االأردن كانت  ان  املفلح،  وذك��ر 

دول امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ت�����ش��ع ق��ان��ون��اً ع�����ش��ري��اً 

التمتع  حتقيق  وي��ك��ف��ل  للتمييز،  مناه�شاً 

الكامل لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة بحرياتهم 

وح��ق��وق��ه��م ع��ل��ى اأ����ش���ا����س م���ن امل�������ش���اواة مع 

االآخرين.

بذلت  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  ان  املفلح،  وب��ن 

تعليمية  من�شات  ل��ت��وف��ر  �شخمة  ج��ه��وداً 

م��ه��ي��ئ��ة ل��الأ���ش��خ��ا���س ال�����ش��م وامل��ك��ف��وف��ن، 

وخدمات الدعم النف�شي واالجتماعي لالأ�شر 

ذوي االعاقة، وتن�شيق كافة اجلهود لتمكن 

اإىل  الو�شول  من  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�شخا�س 

اخلا�شة  امل�شتمرة  والتحديثات  املعلومات 

اىل  باال�شافة  االأردن،  يف  الوبائية  باحلالة 

ال��ت��داب��ر ال��ت��ي ق��ام��ت بها امل��وؤ���ش�����ش��ات اأث��ن��اء 

اخلدمات  واي�شال   لتقدمي  كورونا  جائحة 

االجتماعية  احل��م��اي��ة  وخ���دم���ات  ال�شحية 

والتعليمية لهم . 

وع���ل���ى ه��ام�����س اأع���م���ال امل����وؤمت����ر، ت���راأ����س 

وزي�����ر ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة امي����ن امل��ف��ل��ح 

مل��ج��ل�����س وزراء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 

ال�������ش���وؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ال����ع����رب، اج��ت��م��اع��ا 

امل�شاركة  العربية  ال��وف��ود  لروؤ�شاء  تن�شيقيا 

ال�شيا�شات  وو�شع  االآراء،  لتبادل  املوؤمتر  يف 

ق��رارات  لتنفيذ  ال��ق��رار،  �شنع  م�شتوى  على 

العرب  االجتماعية  ال�شوؤون  وزراء  جمل�س 

ذات ال�شلة بتنفيذ اتفاقية حقوق االأ�شخا�س 

ذوي االإعاقة �شمن خطة التنمية امل�شتدامة 

.2030

ال��دول العربية قطاع  كما نظمت جامعة 

جانبيا  حدثا  ال��ع��رب،  االجتماعية  ال�شوؤون 

ع��ل��ى ه��ام�����س اع���م���ال امل���وؤمت���ر حت���ت ع��ن��وان 

االعاقة يف االأوبئة واالزمات، حيث اأكد وزير 

التنمية االجتماعية رئي�س املكتب التنفيذي 

العرب  االجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزراء  ملجل�س 

اأمي����ن امل��ف��ل��ح خ���الل ك��ل��م��ة ل���ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

ت��ع��زي��ز اإدم����اج االأ���ش��خ��ا���س ذوي االإع���اق���ة يف 

حتقيقا   واالأزم�����ات،  لل�شدمات  اال�شتجابة 

لالتفاقية الدولية لال�شخا�س ذوي االعاقة 

التي ن�شت على اتخاذ كافة التدابر ل�شمان 

حماية و�شالمة اال�شخا�س ذوي االعاقة يف 

الطبيعة  وال���ك���واراث  االن�����ش��ان��ي��ة  ال���ظ���روف 

اجلانبي  احل��دث  ت�شمن  كما  وال�����ش��راع��ات، 

بالتعاون  االردن  ا�شت�شافة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 

العاملية  القمة  االحتادية،  اأملانيا  حكومة  مع 

لالعاقة يف عام 2025. 

واأج������رى امل��ف��ل��ح، خ���الل اأع���م���ال امل��وؤمت��ر 

مع  الثنائية  اجلانبية  اللقاءات  من  العديد 

روؤ���ش��اء ال��وف��ود امل�����ش��ارك��ة، وخ��ا���ش��ة اجلهات 

املانحة يف الق�شايا التي تهم اال�شخا�س ذوي 

االعاقة يف االردن .

املجل�س  اأم��ن عام  فاز  �شياٍق مت�شل،  ويف 

االأع���ل���ى حل��ق��وق االأ���ش��خ��ا���س ذوي االإع��اق��ة 

ال���دك���ت���ور م��ه��ن��د ال����ع����زة، ب��ع�����ش��وي��ة جل��ن��ة 

ذوي  اال�شخا�س  حلقوق  االأممية  االتفاقية 

االعاقة  ب� 136 �شوتا باالنتخابات ممثال عن 

املتحدة،  االأمم  مقر  يف  ج��رت  والتي  االأردن 

ونقلة  مباركا  االجن��از حدًثا  يعد هذا  حيث 

نوعية وهامة مللف اال�شخا�س ذوي االعاقة 

على امل�شتوى الوطني والعربي .

االنباط - جواد اخل�رضي

اإختتمت موؤ�ش�شة نهر االردن و�شركة واحة 

اآيله للتطوير يف العقبه ، الرنامج التدريبي 

وجمعيات  املحلي  املجتمع  هيئات  من  لعدد 

لواء القويرة وحو�س الدي�شة وق�شاء وادي 

ع��رب��ة ل��ت��ع��زي��ز م���ه���ارات اإع������داد م��ق��رتح��ات 

التمويل  ا�شتقطاب  الريادية و�شبل  امل�شاريع 

. نفذت نهر االأردن التدريب يف مركز امللكة 

رانيا العبداهلل لتمكن املجتمعات – العقبة 

وبال�شراكة  للتطوير  اآي��ل��ة  واح��ة  م��ن  بدعم 

واحت��اد  االجتماعية  التنمية  م��ع  ومديرية 

اجلمعيات وبلديات املناطق امل�شتهدفة.

 ويف خ��ت��ام ال����دورة ك��رم��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة من 

خ���الل م��دي��ر م��رك��ز امل��ل��ك��ه ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل 

الرئي�شي  ال���داع���م  غ��ن��ي��م��ات  اح��م��د  ال�����ش��ي��د 

بال�شيد  ممثله  اأي��ل��ة  واح��ة  �شركة  للتدريب 

�شرار اجلوارنه مدير امل�شوؤولية املجتمعية و 

حممد  االجتماعية  التنمية  مدير  ال�شركاء 

ال���ط���وره ون���ائ���ب رئ��ي�����س احت�����اد اجل��م��ع��ي��ات 

اخلرية ا�شامه هارون .

اجلمعة    17 / 6 / 2022
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 ميزانية الهيئة االن 71 مليون دينار وهي ليست كبيرة مقارنة بدول الجوار.
 السياحة الدينية المرتبطة بممارسة الطقوس امر غير ممكن حاليا.

 عدم استقرار التشريعات المتعلقة باالستثمار أبرز تحدي يواجه المستثمرين 
في القطاع السياحي.

 90% من السياح األوروبيين يستخدمون الطيران منخفض التكاليف. 
 50% من خطوط الطيران القادمة الى األردن ركابها ترانزيت.

االنباط – عامن 

ال�سياحة،  تن�سيط  هيئة  ع��ام  مدير  ق��ال 

عبد الرزاق عربيات ال�سياحة، اإنه وبناء على 

امل��وح��دة والإ���س��غ��ال الفندقي  ال��ت��ذاك��ر  ع��دد 

خالل الربع الأول من العام اجلاري 2022، 

ب���داأ  ال�����س��ي��اح��ي  ال���ق���ط���اع  اإن  ال���ق���ول  مي��ك��ن 

اثبت  ال�سياحي  القطاع  ان  التعايف، مو�سحا 

القطاعات  من  للعديد  الرئي�سي  امل�سغل  انه 

ا�سا�سي لتحويل العمالت ال�سعبة. وم�سدر 

لعام  الهيئة  خ��ط��ة  اأن  ع��رب��ي��ات  واأ���س��اف 

ال��ت��ي  اجل���ي���دة  ال��ن��ت��ائ��ج  اإىل  ال���ع���ودة   ،2023

 ،2019 ع��ام  يف  الأردن���ي���ة  ال�سياحة  حققتها 

خم�سة  بزيارة  قيا�سية  اأرق��ام��ا  �سجلت  حني 

ماليني �سائح، ورفدت اخلزينة ب�اأكرث من 4 

الركائز  اإىل عدد من  مليارات دينار، منوها 

لإنعا�سها، من بينها تطوير البنى التحتية. 

واأك������د ع���رب���ي���ات، خ����الل ا���س��ت�����س��اف��ت��ه يف 

امل���ن���ت���دى الإع����الم����ي ال�����ذي ي��ن��ظ��م��ه م��رك��ز 

ال�سحفيني بدعم من �سركة  حماية وحرية 

وهي  م��ل��ي��ون،   71 الهيئة  ميزانية  اأن  زي���ن، 

لي�ست كبرية مقارنة بدول اجلوار، اأو الدول 

املنطقة، مثل م�سر والإمارات  ال�سياحية يف 

من  الكثري  اأنهناك  اإىل  منبها  وال�سعودية، 

لكن  ال�سياحة،  قطاع  يف  ال�سائكة  الق�سايا 

م�سريا  احلل،  اإىل  الطريق  يف  منها  العديد 

اإىل اأن الأردن يتمتع مبقومات �سياحية غري 

م��وج��ودة ب��ال��ع��امل اأه��م��ه��ا ال���ب���راء، ج��ر���ش، 

املغط�ش، البحر امليت، والتنوع املناخي.

الدينية  ال�سياحة  اأن  اإىل  عربيات  واأ�سار 

واأن  خ��ا���س��ة  وم����وج����ودة،  م��ه��م��ة  الأردن  يف 

ولدينا  الأردن،  يف  موجودة  امل�سيحية  جذور 

اأن  موؤكدا  “املغط�ش”،  منها  مهمة،  مواقع 

م��ا مي��ن��ع م��ن ا���س��ت��غ��الل��ه��ا ���س��ي��اح��ي��ا ع��وام��ل 

وا�سراحات،  غرف  وج��ود  عدم  منها:  ع��دة، 

عدم  اإىل  بالإ�سافة  جيدة،  �سحية  ومرافق 

ت��وف��ر حم���الت ل��ب��ي��ع ال��ت��ح��ف، وال��ت��ذك��ارات 

ال�سياحية، ناهيك عن ارتفاع تكلفة دخولية 

املوقع التي تبلغ 12 دينارا للفرد. 

ديني جتد  فيه حج  مكان  اأي  اأن  واأو���س��ح 

فيه م��ا ي��ق��ارب 7 مليون زائ���ر، وه��و ع��دد ل 

اأو مرافق لتحمله،  يوجد لدينا بنية حتتية 

ال��ق�����س��ي��ة  ه�����ذه  ح����ل  ي���ت���م  “عندما  ق���ائ���ال 

املغط�ش  فتح  باإمكاننا  اإن��ه  ال��ق��ول  اأ�ستطيع 

من  الن��ت��ه��اء  مت  ان��ه  اىل  م�سريا  لل�سياحة، 

م�ستوى  ان  ال��ق��ول  ومي��ك��ن  ال�����زوار،  م��رك��ز 

اخلدمة به جيدة.

ال�سياحة  مينع  اأح��د  ل  اأن  عربيات  وب��نينّ 

لدى  ومرتكزات  ثوابت  هناك  لكن  الدينية، 

الدولة الأردنية ويجب اأن يتم مراعاة البعد 

وال�سيا�سي،   والديني  والجتماعي  الثقايف 

عندما  القرار  �ساحب  اأن  “اأعتقد  واأ���س��اف 

لل�سياحة  امل��ج��ال  ل��ف��ت��ح  �سعبي  ق��ب��ول  ي���رى 

�سيتم  الطقو�ش  مبمار�سة  املرتبطة  الدينية 

فاإنني  احلالية  املعطيات  وف��ق  ول��ك��ن  ذل��ك، 

ممكن”،  وغ����ري  م���ت���اح  غ���ري  ذل����ك  اأن  اأرى 

ال��ط��ق��و���ش مم��ن��وع��ة،  اأن مم��ار���س��ة  م���وؤك���دا 

ال���دي���ن���ي���ة،  ب���ال���ث���واب���ت  ب���امل�������ش  ن�����س��م��ح  ول 

والج��ت��م��اع��ي��ة، واأن����ه ي��ج��ري ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

ال�سحابة،  مقامات  لإع��م��ار  امللكية  اللجنة 

“اآداب  اإ�سافة بند جديد  والأنبياء، وقد مت 

اإىل  بالإ�سافة  ال��رو���س��ورات،  اإىل  الزيارة” 

لزيارة  خم�س�ش  جديد  تطبيق  ا�ستحداث 

املقامات يحدد امل�سار، وربطه مع جوجل.

واأع���ل���ن ع��رب��ي��ات ان ف��ت��ح ك��ازي��ن��وه��ات يف 

واكتفى  مقبول،  غري  امر  الن  حتى  الأردن 

اأخرى،  باأي دولة  الأردن  بالقول” ل تقارن 

الجتماعية«. وبنيتنا  خ�سو�سيتنا،  لدينا 

واأع����رب اأن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش اأك���رث ق��درة 

والأث����ري����ة  ال�����س��ي��اح��ي  امل����راف����ق  اإدارة  ع��ل��ى 

م��ن ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي، ول��ك��ن ال���س��ت��ث��م��ار 

الت�سريعات  ا���س��ت��ق��رار  ع���دم  ب�سبب  �سعيف 

القطاع  ا�ستقرار  وعدم  بال�ستثمار،  املتعلقة 

ال�سياحي مبا ي�سكل خماطرة على امل�ستثمر.

ال��ت��ي كانت  ال��ت��ح��دي��ات  اأب���رز  اأن  واو���س��ح 

هو  الأردن  يف  ال�����س��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  ت���واج���ه 

اأن 90% م��ن ال�����س��ي��اح ال��ق��ادم��ني م��ن اأوروب���ا 

يتوجهون اإىل ال�سياحة منخف�سة التكاليف، 

التكاليف،  منخف�ش  ط��ريان  وي�ستخدمون 

�سريبة  يدفع  الأردن  اإىل  يح�سر  وعندما 

اأن  اإىل  دي��ن��ار، م�سريا   50-40 م��ن  امل��ط��ار  يف 

احلكومة اتخذت قرار باإلغاء ال�سرائب على 

الهبوط يف مطار ماركا ومطار العقبة دعما 

م��ارك��ا  م��ط��ار  لرخي�ش  ون��ت��ج��ه  لل�سياحة، 

كمطار دويل.

اأق����رت  احل���ك���وم���ة  اأن  ع���رب���ي���ات  واأك������د 

الطريان املدعوم يف الأعوام 2018، 2019، 

الأم�����ر ال����ذي ظ��ه��رت ن��ت��ائ��ج��ه ع��ل��ى ع��دد 

قدمت  التي  الأوروبية  ال�سياحية  الوفود 

اإىل الأردن قبل اجلائحة.

واأ����س���اف اأن����ه ي��وج��د دع���م ل��ل��ق��ط��اع��ات 

ال�سريبة  تخفي�ش  مت  حيث  ال�سياحية 

ال���وزراء  جمل�ش  وات��خ��ذ   ،%8 اإىل   16 م��ن 

قرارا باأن يعامل اأي م�سروع �سياحي مهما 

يف  امل�ساريع  معاملة  منطقة  اأي  ويف  ك��ان، 

املناطق التنموية من حيث الإعفاءات.

ال�سراتيجية  حم��اور  عربيات  وق��دم 

وال��ت��ي   ،2025 ل��ل��ع��ام  لل�سياحة  ال��وط��ن��ي��ة 

حمور  هي  اأ�سا�سية  حم��اور   5 على  تعتمد 

تن�سيط  هيئة  ع��ن��ه  وم�����س��وؤول��ة  الت�سويق 

م�سوؤولة  املنتج  تطوير  وحمور  ال�سياحة، 

عنه دائرة الآثار، وحمور املوارد الب�سرية 

وال����ت����دري����ب م�������س���وؤول���ة ع���ن���ه ال���������وزارات 

ال�����س��ري��ك��ة، واجل���ام���ع���ات، وال��ك��ل��ي��ات التي 

وحم��ور  ال�سياحية،  التخ�س�سات  ت��خ��رج 

ال�سياحة،  وزارة  عنه  م�سوؤولة  الت�سريع 

دائرة  الآث��ار م�سوؤولة عنه  واأخ��ريا حمور 

الآثار. 

وقال عربيات اإن منط ال�سياحة املحلية 

من اأهم الأ�سكال التي بداأت تاأخذ اهتمام 

ال�����س��ب��اب، وامل����ب����ادرات ال�����س��ب��اب��ي��ة حت��رك 

فردية  بجهود  الن�ساطات  من  النوع  ه��ذا 

م��دع��وم��ة م��ن امل��ج��ت��م��ع امل���دين واجل��ه��ات 

املانحة.

واأ�سار اإىل اأن ال�سائح القادم من اأوروبا، 

ا���س��ت��خ��دام��ا لكامل  واأم��ري��ك��ا ه��و الأك����رث 

القطاع ال�سياحي من نقل، واأماكن اإقامة، 

ال�سائح  بينما  ومكاتب،  �سياحني،  واأدلء 

ت��رك��ز  الأردين  امل���غ���رب  اأو  اخل��ل��ي��ج��ي، 

مفرو�سة،  �سقق  يف  اإم��ا  ان؛  عمنّ يف  اإقامته 

ي�ستخدم  اأنه ل  كما  5 جنوم،  فنادق  واإم��ا 

البالغ  ال�سياحة  ومكاتب  ال�سياحي  النقل 

عددها 700 مكتب يف الأردن.

بتنويع  توجه  يوجد  اأنه  عربيات  واأك��د 

على  املخاطر  لتقليل  ال�سياحة  م�سادر 

لال�ستثمار  وتوجه  ال�سياحي،  القطاع 

يف املجتمعات املحلية كال�سياحة الطبية 

التعليمية،  وال�سياحة  ال�ست�سفائية، 

و�سياحة املغامرات، وكل منط له �سوق، 

درا�ستها،  يتم  خمتلفة  ترويج  و�سيا�سة 

و�سمان ال�ستفادة وت�سغيل كل املرافق، 

ق��ط��اع  اأن  اإىل  م���ن���وه���ا  واخل������دم������ات، 

لذلك  م�ستقر  غري  تاريخيا  ال�سياحة 

ال���س��ت��ث��م��ار ف��ي��ه ���س��ع��ي��ف، وي��ع��اين من 

اأن الت�سريعات  اإىل  خماطرة، بالإ�سافة 

ال�ستثمارية ل يوجد بها ا�ستقرار.

واأو����س���ح ع��رب��ي��ات اأن ���س��رك��ة ط��ريان 

راين اير نقلت منذ �سهر اآذار 2022 من 

 %14 ���س��ائ��ح منهم  األ���ف   74 ال��ع��ام،  ه��ذا 

ال��ط��ريان  واأن خ��ط��وط  اأردن��ي��ني،  فقط 

 %50 الأردنية  امللكية  فيها  مبا  الأخرى 

من ركابها ترانزيت.

اأردننا جنة  اأن برنامج  وبني عربيات 

 7 له  ر�سد  الداخلية  ال�ساحة  لت�سجيع 

ك��ان جماين  ب��ه  دي��ن��ار، وال��ن��ق��ل  مليون 

اأردين،  األ����ف   180 م��ن��ه  ا���س��ت��ف��اد  ح��ي��ث 

العام  الأول من  الربع  األ��ف خالل  و90 

.2022

االنباط – عامن 

املفتوحة  ال�����س��وق  عمليات  جل��ن��ة  ق���ررت 

البنك املركزي الأردين، رفع اأ�سعار الفائدة 

اأدوات  ع���ل���ى  اأ����س���ا����ش  ن��ق��ط��ة   50 مب����ق����دار 

�سعر  با�ستثناء  ك��اف��ة،  ال��ن��ق��دي��ة  ال�سيا�سة 

ال��ذي  ن��اف��ذة الإي����داع لليلة واح���دة  ف��ائ��دة 

وذلك  اأ�سا�ش.  نقطة   75 مبقدار  رفعه  قرر 

اعتباراً من �سباح الأحد املقبل.

وياأتي هذا القرار يف �سوء التزام البنك 

ال�ستقرار  اأ���س�����ش  بتعزيز  ال��ث��اب��ت  امل��رك��زي 

واملحافظة على جاذبية  اململكة،  النقدي يف 

وتعزيز  ادخ����اري،  ك��وع��اء  الأردين  ال��دي��ن��ار 

الودائع التي ت�سكل اأحد الروافد الأ�سا�سية 

لالقت�ساد  التمويلية  الحتياجات  لتوفري 

الوطني.

ك��م��ا ي���اأت���ي يف ����س���وء ت��ن��ام��ي ال�����س��غ��وط 

ال��ت�����س��خ��م��ي��ة اخل���ارج���ي���ة، وم����ا جن���م عنها 

م��ن ارت��ف��اع يف اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة ال�����س��ائ��دة يف 

اإىل  والإقليمية،  الدولية  املالية  الأ���س��واق 

ج��ان��ب ت��وج��ي��ه ت��ك��ال��ي��ف اق��را���ش ال��ب��ن��وك 

م�ستويات  �سمن  لتبقى  النقدي  ال�سوق  يف 

مقبولة ولتمكينها من احلفاظ على كفاءة 

ال�سيولة، وعلى ن�ساط �سوق الئتمان  اإدارة 

وفعاليته. امل�سريف 

ويف اإط����ار ح��ر���ش ال��ب��ن��ك امل���رك���زي على 

توفري التمويل ب�سروط تف�سيلية ومي�سرة 

وكذلك  احليوية،  القت�سادية  للقطاعات 

واملهنيني  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات 

اللجنة  ق���ررت  ال��ب��ن��وك،  واحل��رف��ي��ني ع��ر 

الإب����ق����اء ع��ل��ى ���س��ع��ر ال���ف���ائ���دة ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي 

ال���ث���اب���ت ط��ي��ل��ة م�����دة ال���ق���ر����ش ل��رن��ام��ج 

القطاعات  مت��وي��ل  لإع���ادة  امل��رك��زي  البنك 

القت�سادية احليوية، وعددها 10 قطاعات، 

والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيري 

حمافظة  داخ��ل  للم�ساريع  باملئة   1.0 عند 

باقي  يف  للم�ساريع  باملئة  و0.5  العا�سمة، 

املحافظات ولأجل 10 �سنوات، حيث يتجاوز 

�سمن  حاليا  اإقرا�سه  املتاح  التمويل  حجم 

هذا الرنامج 600 مليون دينار.

ك���م���ا ق�������ررت ال���ل���ج���ن���ة مت����دي����د ال��ع��م��ل 

ال�سركات  ل��دع��م  امل��رك��زي  البنك  ب��رن��ام��ج 

واحلرفيني  واملهنيني  واملتو�سطة  ال�سغرية 

وم�������س���ت���وردي ق���ط���اع اجل��م��ل��ة م���ن ال�����س��ل��ع 

دينار  مليون   700 قيمته  البالغ  الأ�سا�سية 

ملدة 3 اأ�سهر اإ�سافية حتى نهاية �سهر اأيلول 

املقبل.

ك��م��ا ق����ررت ال��ل��ج��ن��ة الإب���ق���اء ع��ل��ى �سعر 

ت��غ��ي��ري ومب��ا  ل��ل��م��ق��ر���س��ني دون  ال���ف���ائ���دة 

ل ي��ت��ج��اوز 2 ب��امل��ئ��ة، ولأج���ل 54 ���س��ه��راً من 

���س��م��ن��ه��ا ف���رة ���س��م��اح ت��ب��ل��غ 12 ���س��ه��راً من 

ت���اري���خ م��ن��ح ال���ت���م���وي���ل، ومي���ن���ح ال��ت��م��وي��ل 

���س��م��ن ه���ذا ال��رن��ام��ج، ك��م��ا ه��و احل����ال يف 

الرنامج الأول للبنك املركزي وفقا ل�سعر 

علما  القر�ش،  مدة  طيلة  الثابت  الفائدة 

اإق��را���س��ه �سمن ه��ذا  ب���اأن ال��ت��م��وي��ل امل��ت��اح 

الرنامج يتجاوز 150 مليون دينار.

والقت�سادية  النقدية  البيانات  وت�سري 

ح��ج��م  اأن  اإىل  امل����ت����اح����ة  وامل���������س����رف����ي����ة 

امل��رك��زي  للبنك  الأج��ن��ب��ي��ة  الح��ت��ي��اط��ي��ات 

ما  وه���و  دولر،  م��ل��ي��ار   17.5 ح��ال��ي��اً  ي��ب��ل��غ 

ي��ك��ف��ي ل��ت��غ��ط��ي��ة م�����س��ت��وردات امل��م��ل��ك��ة من 

ال�سلع واخلدمات مدة 9.1 �سهر.

كما وا�سلت الودائع لدى البنوك منوها 

العام،  ه��ذا  من  ني�سان  �سهر  حتى  املرتفع 

على اأ�سا�ش �سنوي، وبن�سبة 7.9باملئة، فيما 

املمنوحة  الئتمانية  الت�سهيالت  �سجلت 

 5.5 ن�سبته  �سنوياً  من��واً  البنوك  قبل  من 

باملئة حتى �سهر ني�سان 2022.

وع����ل����ى ����س���ع���ي���د م�����وؤ������س�����رات ال���ق���ط���اع 

خالل  ال�سياحي  ال��دخ��ل  حقق  اخل��ارج��ي، 

ارت���ف���اع���ا  ال����ع����ام  ه�����ذا  م����ن  الأول  ال���ث���ل���ث 

الفرة  بنف�ش  مقارنة  باملئة   255.1 ن�سبته 

م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي. ك��م��ا من��ت ال�����س��ادرات 

ال��ع��ام  ال��رب��ع الأول م��ن  ال��وط��ن��ي��ة خ���الل 

اإىل  بالإ�سافة  باملئة،   43.1 بن�سبة  احلايل 

بن�سبة  اخل���ارج  يف  العاملني  ح���والت  من��و 

ال��ع��ام،  م��ن  الأول  الثلث  خ��الل  باملئة   1.5

معدل  متو�سط  فيه  بلغ  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 

الت�سخم 2.6 باملئة خالل الثلث الأول من 

هذا العام.

مبتابعته  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  و���س��ي�����س��ت��م��ر 

واملالية  القت�سادية  للتطورات  احلثيثة 

ودول��ي��اً،  واإقليمياً  حملياً  كافة،  والنقدية 

ول�����ن ي���ت���وان���ى ع����ن ات����خ����اذ م����ا ي���ل���زم م��ن 

ال�ستقرار  اأ�س�ش  على  للحفاظ  اإج���راءات 

الق��ت�����س��ادي ال��ك��ل��ي وحت��ق��ي��ق ه��دف��ه، كما 

على  باملحافظة  وامل��ت��م��ث��ل  ق��ان��ون��ه،  ح���دده 

حتقيق  يف  وامل�ساهمة  النقدي  ال�ستقرار 

ال�ستقرار امل�سريف واملايل يف اململكة.

خالل استضافته في المنتدى اإلعالمي الذي ينظمه حماية الصحفيين وشركة زين

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة على أدوات السياسة النقدية

اجلمعة   17 /6/ 2022 

إنجاز تفتح باب التسجيل لبرنامج 
زمالة الزورد

االنباط – عامن 

ا�ستقبال  ب��دء  ع��ن  اإجن���از  موؤ�س�سة  اأعلنت 

لزورد  الزمالة  برنامج  يف  الت�سجيل  طلبات 

)ال���ف���وج احل�����ادي ع�����س��ر( ال���ه���ادف اإىل �سقل 

واإع��داده��م  التخرج  حديثي  ال�سباب  م��ه��ارات 

ل��ي��ك��ون��وا ج��ي��ال ق��ي��ادي��ا ق�����ادرا ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري 

والتغيري الإيجابي يف املجتمع.

اإجن��از،  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ش  وقالت 

دمية البيبي يف بيان �سحفي اأم�ش اخلمي�ش، 

مع  ب��ال�����س��راك��ة  ال��رن��ام��ج  بتنفيذ  “ن�ستمر 
موؤ�س�سة لزورد العاملية”، م�سيفة اأن الرنامج 

“يوفر �سنويا 12 فر�سة زمالة لل�سباب حديثي 
التخرج من كال اجلن�سني، ومنحهم الفر�سة 

خلو�ش جتربة جديدة يف احلياة العملية ملدة 

ع��ام كامل من خ��الل امل��ه��ارات التي يح�سلون 

عليها يف بيئة العمل التي �سيعملون بها”.

واأكدت اأن امل�ساركني �سيخ�سعون ملجموعة 

من التدريبات النوعية التي يوِفرها الرنامج 

طيلة فرة الزمالة، ومبا ينعك�ش على اإيجابا 

على قدراتهم ومهاراتهم الفردية واملهنية.

موؤ�س�سات  م��ع  املثمرة  ال�سراكة  اأن  وبينت 

الأردن  اخل��ا���ش يف  وال��ق��ط��اع  امل���دين  املجتمع 

اأك���رث م��ن 100 فر�سة زم��ال��ة لل�سباب  وف���رت 

وال�سابات الذين مت تاأهيلهم ومنحهم تدريبات 

ال��رن��ام��ج،  ت��ن��ف��ي��ذ  ف���رة  ط��ي��ل��ة  متخ�س�سة 

م�سرية اإىل اأن الرنامج، الذي يتم تنفيذه يف 

وتون�ش”،  “الأردن وم�سر  دول عربية  ثالث 

ي��ع��د ج�����زءا م��ه��م��ا م���ن ب���رام���ج ال��ت��وظ��ي��ف يف 

موؤ�س�سة اإجناز.

للزمالة  املتقدم  يف  “اإجناز”  وا�سرطت 

باأن يكون حا�سال على درجة البكالوري�ش كحد 

ولديه  ب��ع��د،  فما   2019 التخرج  و�سنة  اأدن����ى، 

خرة و�سغف يف العمل املجتمعي والتطوعي، 

والقدرة على اللتزام ملدة عام كامل، والعمل 

داخل موؤ�س�سة جمتمع مدين بداية من �سهر 

اأيلول 2022، واأن يكون مقيما داخل اململكة.

ب��رن��ام��ج  ب��الل��ت��ح��اق  للمهتمني  ومي��ك��ن 

ال����زم����ال����ة ال��ت�����س��ج��ي��ل م����ن خ������الل ال����راب����ط 

 ”3zDJU7F/https://bit.ly“
مل��وؤ���س�����س��ة  ال���ر����س���م���ي���ة  ال�����س��ف��ح��ة  زي��������ارة  اأو 

اإجن�����از ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل الإج��ت��م��اع��ي 

من  ال��ث��ام��ن  ح��ت��ى   ،”INJAZorg“
متوز املقبل.

ت��ق��وم  اإجن�������از  م��وؤ���س�����س��ة  اأن  اىل  ي�����س��ار 

ب��ت��ط��وي��ر وت��ن��ف��ي��ذ ���س��ل�����س��ل��ة م���ن ال���رام���ج 

للطلبة  والال�سفية  املنهجية  والأن�����س��ط��ة 

ومراكز  والكليات  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���ش  يف 

وامل��راك��ز  املهني  التدريب  ومعاهد  ال�سباب 

اخل����ا�����س����ة، ك���م���ا ت����وف����ر ح���ا����س���ن���ة اأع����م����ال 

ل����ل����ري����ادي����ات   ”ySTARTUP“
وال�������ري�������ادي�������ني م������ن ط����ل����ب����ة اجل����ام����ع����ات 

وتاأ�سي�ش  تطوير  يف  املهتمني  واخلريجني 

���س��رك��ات��ه��م ال���ن���ا����س���ئ���ة، وذل������ك م����ن خ���الل 

جمموعة من ال�سراكات مع القطاعني العام 

واخلا�ش وموؤ�س�سات املجتمع املدين من اأجل 

وتهيئتهم  واإلهامهم  ال�سباب  م��ه��ارات  بناء 

مبجتمعهم  ف��اع��ل��ني  اأع�������س���اء  ل��ي�����س��ب��ح��وا 

توؤمن  اإذ  املهنية،  م�سريتهم  يف  وينجحوا 

امل��وؤ���س�����س��ة ب����اأن مت��ك��ني ال�����س��ب��اب واإع���داده���م 

لكل  م�سركة  م�سوؤولية  يعد  العمل  ل�سوق 

القطاعات واجلهات الفاعلة يف املجتمع.

البريد األردني يحذر من انتحال صفة 
موظفيه لطلب معلومات مالية أو بنكية
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ر الريد الأردين من وجود جهات  حذنّ

وتطلب  الأردين،  ال���ري���د  ا���س��م  ت��ن��ت��ح��ل 

امل�سبق  الدفع  اأو  بنكية  اأو  مالية  بيانات 

من املواطنني.

وقال الناطق الإعالمي با�سم الريد، 

زه���ري ال���ع���زة، يف ب��ي��ان اأم�������ش اخل��م��ي�����ش، 

جهات  وج���ود  اأخ���ريا  اكت�سف  ال��ري��د  اإن 

م��واق��ع  م��ن  رواب����ط  اأو  ر���س��ائ��ل  ت�ستخدم 

و�����س����ف����ح����ات ع����ل����ى و�����س����ائ����ل ال���ت���وا����س���ل 

املواطنني  من  بيانات  تطلب  الجتماعي 

حتت ذريعة وجود طرود اأو ر�سائل خا�سة 

بهم.

يطلب  ل  ال��ري��د  اأن  ال��ع��زة  واأ����س���اف 

م��ن  ب��ن��ك��ي��ة  اأو  م���ال���ي���ة  م���ع���ل���وم���ات  اأي������ة 

ال��ري��د  اإدارة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  امل��واط��ن��ني، 

حت���ذر امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ع ال���ري���د م���ن مثل 

ه����ذه ال���ر����س���ائ���ل، داع���ي���ا امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع 

امل��ك��ات��ب  اإىل ����س���رورة م��راج��ع��ة  ال���ري���د 

املقابلني  يف  ال��ري��د  اإدارة  اأو  ال��ري��دي��ة 

 0620057777 ال��رق��م  ع��ل��ى  الت�����س��ال  اأو 

ل��ل��ت��اأك��د م���ن ح��ق��ي��ق��ة ه���ذه ال��ر���س��ائ��ل، اأو 

الإل��ك��روين  امل��وق��ع  م��ن خ��الل  التوا�سل 

https://( الأردين  للريد  الر�سمي 

.)jordanpost.com.jo

الشمالي يسلم رسالة  من رئيس 
الوزراء لنظيره الجزائري 
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���س��ل��م وزي�����ر ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

وال��ت��م��وي��ن ي��و���س��ف ال�����س��م��ايل ر���س��ال��ة 

م����ن  رئ��ي�����ش ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�سر 

اجل���زائ���ري  ن���ظ���ريه  اإىل  اخل�������س���اون���ة 

الوزير الأول  اأمين عبد الرحمن. 

الأول  ل���ل���وزي���ر  ال�������س���م���ايل  ون���ق���ل 

اأم�ش   ل��ه  ا�ستقباله  خ��الل  اجل��زائ��ري 

اخل�ساونة   حتيات  احل��ك��وم��ة    بق�سر 

ومت��ن��ي��ات��ه ل��ل��ج��م��ه��وري��ة اجل���زائ���ري���ة 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة ب��ال��ت��ق��دم 

والزده��������ار ع��ل��ى ال�������دوام وت��ط��ل��ع��ات��ه 

الثنائية  العالقات  مب�ستوى  لالرتقاء 

ب��خ��ا���س��ة الق���ت�������س���ادي���ة م��ن��ه��ا خ��الل 

املقبلة. الفرة 

للتطرق  فر�سة  املحادثات  و�سكلت   

الثنائية  ال��ع��الق��ات  واآف����اق  واق���ع  اإىل 

وال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ال��ط��رف��ني 

ال�سراكة  تعزيز  اأجل  من  �سوياً  للعمل 

ب�����ني ال�����ب�����ل�����دي. م�����ن خ�������الل مت��ك��ني 

اآليات  وتن�سيط  ال�ستثمارية  الفر�ش 

التعاون الثنائي يف �ستى املجالت.

ومت خ����الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ح�����س��ره 

وزي����ر ال���ت���ج���ارة و ت��رق��ي��ة ال�������س���ادرات 

اجل����زائ����ري  ك���م���ال  رزي�����ق  وال�����س��ف��ري 

الردين  لدى اجلزائر �ساكر العمو�ش 

التباحث يف عدد من املو�سوعات التي 

بني  الثنائي  التعاون  تعزيز  ت�ستهدف 

ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني يف ال��ع��دي��د من 

املجالت.

ال���ت���ع���اون يف  ام���ك���ان���ي���ة  ب���ح���ث  و مت 

جم������ال ال���ن���ف���ط وال�����غ�����از ال��ط��ب��ي��ع��ي 

ط��ريان  خ��ط  ت�سغيل  واإع���ادة  واملناجم 

الأردن  وا�ستثناء  البلدين  بني  مبا�سر 

من قرار حظر ت�سدير ال�سكر وكذلك 

امل�سركة  اللجنة  اجتماع  عقد  موعد 

يف عمان قريبا.

عربيات: فتح كازينوهات في األردن امر غير مقبول.. والسياحة الدينية موجودة ومهمة
القطاع السياحي رفد الخزينة ب 4 مليار دينار في 2019  

الضمان تدعو متقاعديها الراغبين باالستفادة
 من برنامج تقسيط لمراجعتها لتحديث بياناتهم
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لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ج���ددت 

الج���ت���م���اع���ي يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي اأم�����ش 

اخل��م��ي�����ش دع��وت��ه��ا ك��اف��ة امل��ت��ق��اع��دي��ن 

الأردن���ي���ني واأب���ن���اء ق��ط��اع غ���زة واأب��ن��اء 

الأرام���ل  م��ن  وم�ستحقيهم  الأردن��ي��ات 

ال�ستفادة من  الراغبني يف  والوالدين 

اإطالقه  �سيتم  ال��ذي  تق�سيط  برنامج 

اإدارات  م��راج��ع��ة  اإىل  ال��ق��ادم  الأ���س��ب��وع 

فروعها ومديرياتها ومكاتب خدماتها 

اأنحاء اململكة، لغايات  املنت�سرة يف كافة 

الأ�سا�سية. بياناتهم  حتديث 

ع��م��ل��ي��ة  اأن  امل����وؤ�����س���������س����ة  واأك������������دت 

اخلا�ش  الهاتف  رقم  ت�سمل  التحديث 

لغري  ال�سخ�سية  والأرق�����ام  ب��امل��ت��ق��اع��د 

تق�سيط  برنامج  اأن  مبينًة  الأردن��ي��ني، 

ي��ت��ي��ح ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن وم�����س��ت��ح��ق��ي��ه��م 

من  وحاجينّاتهم  م�سرياتهم  تق�سيط 

ال�����س��ل��ع واخل���دم���ات وت��ق�����س��ي��ط��ه��ا على 

واأن  ���س��ه��راً،   )12( اإىل  ت���س��ل  ف����راٍت 

ال��رن��ام��ج ���س��ي�����س��م��ل م���راك���ز ال��ت�����س��وق 

والأل��ب�����س��ة وت���ذاك���ر ال�����س��ف��ر وم��ك��ات��ب 

ال�����س��ي��اح��ة واحل����ج وال��ع��م��رة وغ��ريه��ا، 

ه��ذه  ب��ع�����ش  ت���ق���دمي  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

باملتقاعدين،  خا�سة  خ�سومات  املراكز 

كافة  ع��ن  ت��ب��اع��اً  �سيعلن  اأن���ه  م�سيفًة 

تق�سيط  برنامج  يف  املعتمدة  اجل��ه��ات 

ع����ر م���وق���ع امل���وؤ����س�������س���ة الإل����ك����روين 

W W W . S S C . G O V .

مواقع  على  املوؤ�س�سة  وح�سابات   JO
الجتماعي. التوا�سل 

قد  ك��ان��ت  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 

ال���ذي  ال��ت��م��وي��ل��ي  ال�����س��ق��ف  اأن  ��ن��ت  ب��ينّ

لال�ستفادة  للمتقاعدين  منحه  �سيتم 

اإىل   ي�������س���ل  ت���ق�������س���ي���ط  ب����رن����ام����ج  م�����ن 

واأن  التقاعدي  ال��رات��ب  �سايف  �سعفي 

ا�ستفادوا  واأن  �سبق  الذين  املتقاعدين 

�سابق ميكنهم  وق��ت  ال��رن��ام��ج يف  م��ن 

ال�ستفادة منه بحلته اجلديدة.
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االنباط – وكاالت 

�أك����د ن����ادي �لأ�����س����ر، ي����وم �خل��م��ي�����س، �أّن 

يخو�سون  �لح��ت��ال  �سجون  يف  �أ���س��رى  �ستة 

�لإ�����س����ر�ب ع���ن �ل���ط���ع���ام ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ط��ال��ب 

متعددة.

�أّن �ملعتقل  وبّي نادي �لأ�سر يف بيان له، 

 106 منذ  �لطعام  عن  م�سرب  ع��و�ودة  خليل 

حمتجز  وهو  �لإد�رّي،  لعتقاله  ا  رف�سً �أي��ام 

ب��و���س��ع  هروفيه”  “�أ�ساف  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف 

م�سرب  ري��ان  ر�ئ��د  و�ملعتقل  خطر،  �سحي 

��ا  ع���ن �ل��ط��ع��ام م��ن��ذ 71 ي���وًم���ا ك���ذل���ك رف�����سً

لعتقاله �لإد�رّي ويقبع يف �سجن “�لرملة” 

يو��سل  لهما  و�إ�سناًد�  خطر،  �سحي  بو�سع 

�لطعام  عن  �إ�سر�به  �لزبيدي  زكريا  �لأ�سر 

لليوم 12 على �لتو�يل، حيث  يقبع يف زنازين 

“�أيلون- �لرملة”. �سجن 

�لربغوثي  �هلل  �لأ�سر عبد  ويو��سل  كما 

ا  �إ���س��ر�ب��ه ع��ن �ل��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم �ل�����س��اب��ع رف�سً

���س��ج��ن  زن������ازي������ن  ل����ع����زل����ه �لإن���������ف���������ر�دّي يف 

منذ  غ���و�درة  يعقوب  و�لأ���س��ر  “رميون”، 

��ا ل��ظ��روف ع��زل��ه  )16( ي���وًم���ا  ك��ذل��ك رف�����سً

�ل�����س��ع��ب��ة و�ل���ق���اه���رة يف زن����ازي����ن ���س��ج��ن “ 

�لتي  �أوهليكد�ر” ومطالًبا با�ستعادة حقوقه 

�ُسلبت منه، و�لأ�سر حممد نو�ره �سرع منذ 

ا  رف�سً �لطعام  عن  باإ�سر�ب  جم��دًد�  �لأم�س 

�سهًر�،   )11( منذ  �ملتو��سل  عزله  ل�ستمر�ر 

يف زنازين �سجن “رميون”.

قائمة بالأ�سرى �مل�سربي عن �لطعام:

�مل��ع��ت��ق��ل خ��ل��ي��ل ع�����و�ودة 40 ع��اًم��ا من   .1

ا  رف�سً �أيام   106 / �خلليل م�سرب منذ  بلدة 

“�أ�ساف  لعتقاله �لإد�رّي يقبع يف م�ست�سفى 

هروفيه”.

بلدة  م��ن  ع��اًم��ا   27 ري��ان  ر�ئ��د  �ملعتقل   .2

ب��ي��ت دق��و / �ل��ق��د���س م�����س��رب م��ن��ذ 71 ي��وًم��ا 

�سجن  يف  ي��ق��ب��ع  �لإد�رّي  لع��ت��ق��ال��ه  ��ا  رف�����سً

“�لرملة”.
�ل��زب��ي��دي م���ن خميم  3. �لأ����س���ر زك���ري���ا 

�إ�����س����ن����اًد�  ي����وًم����ا   12 ج���ن���ي م�������س���رب م���ن���ذ 

للمعتقلي خليل عو�ودة ور�ئد ريان يقبع يف 

�سجن “�أيلون – �لرملة”.  

�ل��ربغ��وث��ي  م��ن ر�م  4. �لأ���س��ر عبد �هلل 

�أي���ام  �سبعة  م��ن��ذ  �ل��ط��ع��ام  ع��ن  م�����س��رب  �هلل، 

وهو  �أيار،  نهاية  منذ  �ملتو��سل  لعزله  ا  رف�سً

ي��و�ج��ه  ح��ي��ث  م���وؤب���ًد�،   67 بال�ّسجن  حم��ك��وم 

�أطول مدة حكم يف تاريخ �حلركة �لأ�سرة.

5. �لأ����س���ر ي��ع��ق��وب غ�����و�درة م���ن ج��ن��ي، 

ا  رف�سً يوًما   )16( منذ  �لطعام  عن  م�سرب 

ل�ستمر�ر عزله يف ظروف قاهرة و�سعبة يف 

بال�ّسجن  حمكوم  وه��و  “�أوهليكد�ر”،  ع��زل 

�ملوؤبد مرتي و35 عاًما.

�هلل  ر�م  م���ن  ن������و�ره  حم��م��د  �لأ�����س����ر   .6

��ا  م�����س��رب ع���ن �ل���ط���ع���ام م��ن��ذ ي���وم���ي رف�����سً

ل���س��ت��م��ر�ر ع��زل��ه م��ن��ذ 11 ���س��ه��ًر� يف زن��ازي��ن 

“رميون” وهو حمكوم بال�ّسجن مدى  عزل 

�حلياة.

االنباط – وكاالت 

�أن  �خلمي�س،  �أم�س  �لعبرية،  �لإذ�ع��ة  ذكرت 

ب�سدد  غ��ان��ت�����س،  بيني  �لح��ت��ال  جي�س  وزي���ر 

�إج�������ر�ء �ج���ت���م���اع���ات م���ع �مل��ر���س��ح��ي �ل��ث��اث��ة 

خل���اف���ة �أف���ي���ف ك���وخ���ايف رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �أرك����ان 

�ملقبل يناير  مهامه  تنتهي  �أن  �ملقرر   �جلي�س، 

م�ساء غد�ً  �سيجتمع  غانت�س  �إن  �لإذ�عة  وقالت 

و�سيجتمع  ز�م���ر،  �إي���ال  �جل���ر�ل  م��ع  �ل�سبت 

و�لأربعاء  ��سرتيتا،  �إيال  �جلر�ل  مع  �لثاثاء 

مع نائب رئي�س هيئة �لأركان �جلر�ل هرت�سي 

 هليفي �لذي يعد �لأقوى حظاً لأد�ء هذ� �ملن�سب

وبينت �لإذ�عة �أن غانت�س يعتزم عقب �لجتماع 

مع �ملر�سحي �لثاثة، �إجر�ء م�ساور�ت مع كبار 

�ل�سباط �لقد�مى ووزر�ء �لأمن �ل�سابقي قبل 

 �تخاذ قر�ر تعيي رئي�س هيئة �لأركان �جلديد

�لأك���ر�ن  هيئة  تعيي  عملية  �أن  و�أو���س��ح��ت 

ير�فقها  �ملرة  وهذه  و�ساقة،  ح�سا�سة  تعترب 

�ل���غ���م���و����س �ل�������س���ي���ا����س���ي، ح������ول م�����س��ت��ق��ب��ل 

�لأزمات  �حلكومة ومدى جناحها يف جتاوز 

تبكر  غانت�س  ق��ر�ر  ي��ربر  وه��ذ�  �ل�سيا�سية، 

�جلديد �لأرك��ان  هيئة  رئي�س  تعيي   عملية 

وق������ال �مل���ت���ح���دث ب���ا����س���م ج��ي�����س �لح���ت���ال 

ج����دي����د  م�����ر������س�����ح  �خ�����ت�����ي�����ار  ع����م����ل����ي����ة  �إن 

ل��رئ��ا���س��ة ه��ي��ئ��ة �لأرك��������ان مت���ت ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

 و�ل������ت�������������س������اور ب�������ي غ����ان����ت���������س وك������وخ������ايف

حكومة  �سقوط  من  قلقل  وج��ود  �إىل  و�أ�سار 

�نتقالية  حكومة  وتعيي  �حلالية  �لئتاف 

تعجز على تعيي رئي�ساً لاأركان كما حدث 

يف تعيي �ملفت�س �لعام ل�سرطة �لحتال

االنباط – وكاالت 

م���ع ����س��ت��م��ر�ر �حل����رب �ل��رو���س��ي��ة �لأوك���ر�ن���ي���ة 

�لعامل كله، ظهرت على  �لقا�سية على  وتد�عياتها 

بي  للت�سعيد  �أخ����رى  جبهة  �لأم���ي���ال  �آلف  ب��ع��د 

مو�سكو و�لغرب يف دولة مايل غربي قارة �إفريقيا

وقال �ملحا�سر يف ق�سم �لعلوم �ل�سيا�سية بجامعة 

رو�ند� �إ�سماعيل بوكانان لاأنا�سول �إن �سعي مو�سكو 

لرو�سيا  م��ايل  ودع��م  �إفريقيا  �جليو�سيا�سي غربي 

�أوك��ر�ن��ي��ا يج�سد�ن جن��اح مو�سكو يف  يف حربها يف 

�ملنطقة، مع �إمكانية ن�سوب خافات رو�سية جديدة 

مع فرن�سا وحلفاء حلف �سمال �لأطل�سي )�لناتو( 

�لآخرين باملنطقة

ويف مايو/ �أيار �ملا�سي، �متنعت مايل و34 دولة 

ل��اأمم  �لعامة  �لت�سويت يف �جلمعية  ع��ن  �أخ���رى 

يدين  ق���ر�ر  م�سروع  على  ت�سويت  خ��ال  �ملتحدة 

�لتدخل �لع�سكري �لرو�سي �مل�ستمر يف �أوكر�نيا منذ 

24 فرب�ير/ �سباط �ملا�سي

و�أ�ساف بوكانان �أن باري�س وغرها من �حللفاء 

ب�ساأن ما يرونه  ب�سكل متز�يد  �لأوروب��ي��ي قلقون 

تهديد� رو�سًيا يف غربي �إفريقيا

�أ�سلحة  رو�سيا  لمت  �سَّ �ملا�سي،  �آذ�ر  مار�س/  ويف 

-Mi ط���ر�ز  م��ن  هجومية  هليكوبرت  وط���ائ���ر�ت 

ر�د�ر جوي متقدم �إىل مايل، �سمن  ونظام   35M
ج��ه��وده��ا ل��ت��وث��ي��ق ع��اق��ات��ه��ا م���ع زع��ي��م �ملجل�س 

�لع�سكري عا�سمي غويتا

وم����ا ي��ث��ر ق��ل��ق �ل���غ���رب ب�����س��ك��ل �أك�����رب ه���و �أن 

مو�سكو �أر�سلت �إىل مايل مدربي ع�سكريي تقول 

فرن�سا �إنهم عماء تابعي ل�سركة فاغر �لأمنية 

??�لرو�سية �خلا�سة، وهو ما تنفيه مو�سكو
و�أعرب �لرئي�س �لفرن�سي �إميانويل ماكرون، يف 

فرب�ير/ �سباط �ملا�سي، عن خماوفه من ت�سرفات 

فاغر يف مايل، ل �سيما ب�ساأن جر�ئم مزعومة �سد 

عرقيات مثل �لفولين ، �أكرب �ملجموعات �لعرقية 

يف �ل�ساحل وغربي �إفريقيا

ودعا ماكرون �إىل مو��سلة �ل�سغط على حكومة 

رئي�س  باري�س  يف  ��ست�سافته  خ��ال  وذل���ك  م���ايل، 

�ل�����س��ن��غ��ال م��اك��ي ���س��ال �ل��رئ��ي�����س �حل����ايل ل��احت��اد 

�لإفريقي

** �مل�سالح �أول

ووف������ق ب���وك���ان���ان ف���اإن���ه ك��ل��م��ا ع������ززت م��و���س��ك��و 

�إفريقيا، كلما دخلت يف �سر�ع  م�ساحلها يف غرب 

مع �لغرب وت�سببت يف ردة فعل

وت���اب���ع �أن م����ايل ���س��ت�����س��ه��د م��رح��ل��ة �أخ������رى يف 

�أن  �سك  ف��ا  �جليو�سيا�سية،  �لتحديات  مو�جهة 

رو�سيا �ستحمي بقوة م�ساحلها يف �لدولة �لإفريقية

�لرو�سي يف مايل جزء من  �لوجود  �أن  و�أ�ساف 

م�ساعي مو�سكو �ملتجددة لت�سكيل �سر�كة مع �لقارة 

�لإفريقية ، خا�سة يف وقت حت��اول فيه �لتخفيف 

من تاأثر �لعزلة �لغربية عليها

�أوك���ر�ن���ي���ا، ف��ر���س��ت دول  ورد� ع��ل��ى �حل����رب يف 

وت���ك���ت���ات ع����دي����دة، خ���ا����س���ة �ل�����ولي�����ات �مل��ت��ح��دة 

�لأمريكية و�لحت��اد �لأوروب���ي، عقوبات �قت�سادية 

ومالية ودبلوما�سية على مو�سكو

ويف 2021، �ألقى �جلي�س يف م��ايل، بقيادة نائب 

�ل��رئ��ي�����س ع��ا���س��م��ي غ��وي��ت��ا، �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى ك��ل من 

رئي�س �لباد باه ند�و ورئي�س �لوزر�ء خمتار �أو�ين 

وجردهما من �سلطاتهما

لكن  �نتخابات يف 2022،  ب��اإج��ر�ء  وتعهد غويتا 

�أُعلن �لأ�سبوع �ملا�سي �أن �لنتقال �إىل �لدميقر�طية 

رئي�س  ���ع  وقَّ ، حيث  �آخ��ري��ن  ع��ام��ي  مل���دة  �سيتاأخر 

�لباد �ملوؤقت غوتا مر�سوما بتمديد فرته �حلكم 

�لع�سكري

ويف يناير/ كانون �لثاين �ملا�سي، فر�ست �لكتلة 

�لقت�سادية لدول غرب �إفريقيا )�إيكو��س( عقوبات 

على مايل، بينها �إغ��اق حدودها �لربية و�جلوية 

عملية  ت��اأخ��ر  ع��ل��ى  رد�  �لكتلة  �أخ����رى يف  دول  م��ع 

��ستعادة �حلكم �لدميقر�طي وقال بوكانان: بالنظر 

�ل�ساحل،  �أو منطقة  م��ايل  �حل��ايل يف  �لو�سع  �إىل 

�أن رو�سيا حت��اول ت�سوير نف�سها كحليف  ُياحظ 

موثوق يف �حلرب �سد �ملتمردين �لإرهابيي وتعزيز 

�ل�سر�كة �لأمنية يف �ملنطقة، بينما يتحول �لهتمام 

�لغربي �إىل مكان �آخر )�أوكر�نيا( وترى مو�سكو �أن 

خطط جارتها �أوكر�نيا لان�سمام �إىل حلف �لناتو 

باحلياد  وتطالبها  �لرو�سي،  �لقومي  �لأم��ن  تهدد 

و�لتخلي عن هذه �خلطط، وهو ما تعتربه كييف، 

�ملدعومة من �لغرب، تدخا يف �سيادتها

** عميل مزدوج

�أوغ��ن��د�،  يف  ??�ملقيم  �لأم��ن��ي  �ملحلل  وبح�سب 

ف��ري��دي دي��ف��ي��د �إي��ج��ي�����س��ا ف����اإن �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���س��ي 

�لهتمام  فقد  �ل��غ��رب  �أن  �أدرك  ب��وت��ي  ف��ادمي��ر 

مب���ايل، ل��ذل��ك جعل رو���س��ي��ا يف و���س��ع ميكنها من 

تعزيز م�ساحلها يف هذه �لدولة

تبحث  رو�سيا  �أن  لاأنا�سول  �إيجي�سا  و�أ���س��اف 

بعد  �ل�سلطة،  بزمام  ليم�سكو�  �آخرين  �سركاء  عن 

�أن �أدركت �أن �لغرب لعب دور عميل مزدوج يف حرب 

�ل�ساحل )غربي �إفريقيا( �سد �جلماعات �مل�سلحة

بناء  �إع���ادة  ب��ه��دوء على  �أن رو�سيا تعمل  وت��اب��ع 

�لعاقات مع �إفريقيا لتقوية �لتعاون �لقت�سادي 

و�لع�سكري، مما �أثار خماوف �لغرب ب�ساأن �أهد�ف 

مو�سكو

** �لن�سحاب �لفرن�سي

ول يقت�سر ن�ساط مو�سكو على مايل، فالوجود 

�إفريقيا  غربي  �أخ��رى  مناطق  يف  يتو�سع  �لرو�سي 

منها دول بوركينا فا�سو وت�ساد و�لنيجر

قادت �حلرب يف مايل، �لتي بد�أت عام 2013، �إىل 

وتوقيع  فرن�سية  ق��و�ت  ن�سر  �سمل  فرن�سي  تدخل 

�تفاقيتي دفاعيتي مع حكومة مايل

�أث����ار �ح��ت��ج��اج��ات يف  وه���ذ� �ل��ت��دخ��ل �لفرن�سي 

و�أت���اح فر�سة لرو�سيا لتقدمي نف�سها كقوة  م��ايل، 

بديلة ، وفق حمللي

ق��ر�ر فرن�سا  ب��اأن  �عتقاده  و�أع���رب بوكانان عن 

�سحب قو�تها من دول غرب �إفريقيا مبا فيها مايل 

ترك  �سنو�ت(،  ت�سع  ��ستمر  ع�سكري  تدخل  )بعد 

فر�غا كبر� بينما �غتنم �لرو�س كل فر�سة لتعزيز 

نفوذهم يف �إفريقيا

وعز� ماكرون، يف فرب�ير/ �سباط �ملا�سي، قر�ر 

�لأوروب��ي��ي  و�سركاءها  رن�سا  �أن  �إىل  قو�ته  �سحب 

ل يتقا�سمون مع �ملجموعة �لع�سكرية �حلاكمة يف 

مايل ذ�ت �ل�سرت�تيجية و�لأهد�ف

�أمنية  �أزم�����ات  يف  م���ايل  تتخبط   ،2012 وم��ن��ذ 

و���س��ي��ا���س��ي��ة ب������د�أت ب��ت��م��رد م�����س��ل��ح ق���ادت���ه ح��رك��ات 

�نف�سالية �سمايل �لباد، ويف �أغ�سط�س/ �آب 2020 

ومايو/ �أيار 2021 �سهدت �نقابي ع�سكريي

لمساندة »عواودة وريان«..

روسيا والغرب.. الصراع على النفوذ والموارد في إفريقيا
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طرد عنا�سر من �لأمن �لفل�سطيني 

جم����م����وع����ة م�����ن �جل�����ن�����ود �لح�����ت�����ال 

باب  منطقة  يف  ���س��ارع  م��ن  �لإ�سر�ئيلي 

�ل�����ز�وي�����ة د�خ������ل �ل���ب���ل���دة �ل���ق���دمي���ة يف 

�خلليل

و�ن��ت�����س��ر م��ق��ط��ع م�����س��ور ل��ل��ح��ادث��ة 

يظهر �لعقيد �ساح �بو ربيع �ل�سابط 

وه��و  �لفل�سطيني  �ل��وط��ن��ي  �لأم����ن  يف 

ي�����س��رخ يف ج���ن���ود �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ي ك��ان��و� 

�سو  قائا:  �لز�وية  باب  يف  متو�جدين 

�ن�سحب  ح��ي��ث   ، ب���ر�  ي��ا  ه���ون  بتعملو 

جنود �لحتال فور�

وكان �ل�سابط ذ�ته، قد قام قبل 20 

�خلليل  من  �إ�سر�ئيلية  قوة  بطرد  عاماً 

ب���امل���دخ���ل  يف م���ن���ط���ق���ة ر���������س �جل��������ورة 

للمدينة �ل�سمايل 

علقت �لقناة 14 �لعربية على حادثة 

�لفل�سطيني  �لأم���ن  م��ن  عنا�سر  ط��رد 

�لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  من  ع�سكرية  لقوة 

م���ن م��ن��ط��ق��ة ب����اب �ل����ز�وي����ة يف �ل��ب��ل��دة 

�لقدمية مبدينة �خلليل جنوب �ل�سفة 

�لغربية

وذك�����������رت �ل�����ق�����ن�����اة �ل�����ع�����ربي�����ة غ��ر 

�ل�سلطة  �سرطة  م��ن  عنا�سر  م��ع��ق��ول، 

من  قو�تنا  ب��ط��رد  ق��ام��و�  �لفل�سطينية 

�أحد �أ�سو�ق �خلليل يف �ل�سفة �لغربية

ون���ق���ل���ت ق����ن����اة ك������ان �ل����ع����ربي����ة ع��ن 

�مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م �جل��ي�����س �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�رتكب  ب��ال��ق��ول:  �حل��ادث��ة  على  تعقيبه 

ق���ائ���د �ل���ق���وة خ���ط���اأ ع��ن��دم��ا ق����رر ت��رك 

�لنقطة، يتم �لتحقيق يف �حلادث.

لمشاركتها بمؤتمر تطبيعي ..  نقابة الصحفيين 
تلغي عضوية صحفية فلسطينية وتطردها نهائيًا

ضابط فلسطيني يطرد قوة عسكرية 
من الخليل واالحتالل يعقب
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ق������ال������ت ن�����ق�����اب�����ة �ل�������س���ح���ف���ي���ي 

�لعامة  �لأم��ان��ة  �إن  �لفل�سطينيي، 

ل���ل���ن���ق���اب���ة �ط���ل���ع���ت ع���ل���ى ح��ي��ث��ي��ات 

يف  م�سمار  رف��ا  �ل�سحفية،  م�ساركة 

�مل�سمى  �ملوؤمتر 

) مر��سم يوم �لذكرى �لإ�سر�ئيلي 

عقد  و�ل����ذي   )  17 �ل����  �لفل�سطيني 

بتاريخ 5 �آذ�ر/مار�س �ملا�سي

وعلى فحوى �لكلمة �لتي قدمتها 

م�سمار يف �فتتاح �حلدث، وبال�ستناد 

�ل���د�خ���ل���ي  �ل���ن���ظ���ام  ن�������س���و����س  �إىل 

مع  �لتطبيع  ي��ج��رم  �ل���ذي  للنقابة 

�لحتال فقد قررت �لأمانة �لعامة 

ما يلي:

�ل��ي��ه هو  �مل�����س��ار  �مل��وؤمت��ر  �أن  �أوًل: 

وي�ساوي  بامتياز،  تطبيعي  م��وؤمت��ر 

ب����ي �ل���ق���ات���ل و�ل�������س���ح���ي���ة، وي��ت��ن��ك��ر 

�لفل�سطيني �ل�سعب  حلقوق 

يف  م�سمار  رفا  م�ساركة  �أن  ثانياً: 

ه��ذ� �حل��دث، وم��ن قبله يف فعاليات 

منها  �إ���س��ر�ر  ه��ي  �أخ���رى،  تطبيعية 

يلفظه  �ل���ذي  �لنهج  يف  �مل�سي  على 

ونقاباته،  وموؤ�س�ساته  وق��و�ه  �سعبنا 

��ستمر�ر  مع  تتز�من  م�ساركة  وه��ي 

�سال �لدم �لفل�سطيني، مبا يف ذلك 

يومياً  ت�سال  �لتي  �ل�سحفيي  دم��اء 

على يد قو�ت �لحتال

تتجاوز  �مل�ساركة  ه��ذه  �أن  ث��ال��ث��اً: 

ب��ال��دون��ي��ة،  �ل��ق��ب��ول  �ل��ت��ط��ب��ي��ع، �ىل 

و�ل���ت���م���اه���ي م����ع رو�ي�������ة �لح���ت���ال 

وروؤيته و�لرتويج لها

�ل��ب��ن��د  �ىل  وب���ال����س���ت���ن���اد  ر�ب����ع����اً: 

13 م���ن �مل����ادة �ل��ث��ام��ن��ة م���ن �ل��ن��ظ��ام 

�مل���و�ق���ف  و�ىل  ل��ل��ن��ق��اب��ة،  �ل���د�خ���ل���ي 

�مل��ت��ك��ررة ل��ل��ن��ق��اب��ة يف ك��اف��ة �مل��ح��اف��ل 

و�مل��ن��ا���س��ب��ات، وب��ع��د �ن جت��اه��ل��ت رف��ا 

�أم��ام  ب��امل��ث��ول  �لنقابة  طلب  م�سمار 

جلنة م�سائلة، وبالعلم �نها مل جتدد 

ب��ط��اق��ت��ه��ا �ل�����س��ح��ف��ي��ة م��ن��ذ ���س��ن��و�ت، 

ع�سويتها  و�إلغاء  ف�سلها  تقرر  فقد 

نهائياً، وطردها من �سفوف �لنقابة

ل��ل��ن��ق��اب��ة،  �ل���ع���ام���ة  �لم�����ان�����ة  �ن 

�ستبقى  عموماً،  �ل�سحفي  و�جل�سم 

وف����ي����ة ل�����دم�����اء �����س����ه����د�ء وج����رح����ى 

وع���ذ�ب���ات �ل�����س��ح��ف��ي��ي �مل��ت��و����س��ل��ة، 

و���س��ت��ب��ق��ى �أم��ي��ن��ة ع��ل��ى رو�ي�����ة �حل��ق 

و�حل��ق��ي��ق��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، و�ل��ع��ي 

�ل����ك����ا�����س����ف����ة جل�������ر�ئ�������م �مل���ح���ت���ل���ي 

و�مل�ستوطني

ثالثة مرشحين لخالفة كوخافي وغانتس يحسم األمر األسبوع المقبل
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�أ�سلحة  بعد ف�سيحة ت��ورط �لح��ت��ال يف بيع 

وو�سائل قتالية لأنظمة قمعية دكتاتورية، عقدت 

جلنة �ل�سوؤون �خلارجية و�لأمن �لتابعة للكني�ست 

جل�سة ��ستماع ب�ساأن هذ� �ملو�سوع، بناء على طلب 

ع�سو �لكني�ست مو�سيه تور باز من حزب »يوجد 

م�ستقبل«

و�سبق لزعيمة حزب مرت�س، متار� ز�ندبرغ، �أن 

�أثارت هذه �مل�ساألة �لأمنية �لع�سكرية خال فرتة 

ع�سويتها يف �ملعار�سة، مع �أع�ساء كني�ست �آخرين 

توما  وعايدة  غالوؤون  وزهافا  كا�سيف  عوفر  مثل 

ومو�سي ر�ز

ويف �سوء ما ك�سفت عنه �لإح�سائيات �لأخرة 

�لتي ذكرت �أن “�إ�سر�ئيل” قد تكون �لدولة �لأوىل 

ع��ام 2021 قفزة  �سهد  �لأ�سلحة، حيث  ت�سدير  يف 

�لع�سكرية ع��رب توقيع  �ل�����س��ادر�ت  ح��ادة يف حجم 

عقود بقيمة 11.3 مليار دولر، ما يعادل 36 مليار 

�سيكل، وه��ي زي��ادة كبرة باأكرث من 30٪ مقارنة 

بعام 2020، �لذي �سهد �سفقات ع�سكرية بقيمة 8.5 

مليار دولر

وذك�����رت ت���ال ���س��ن��اي��در م��ر����س��ل��ة م��وق��ع “زمن 

و�لع�سكرية  �لأمنية  “�ل�سادر�ت  �أن  �إ�سر�ئيل”، 

�لإن�سان  ح��ق��وق  �ع��ت��ب��ار�ت  تتجاهل  �لإ�سر�ئيلية 

و�ل��ق��ان��ون �لإن�����س��اين �ل���دويل، م��ا يجعل �إ�سر�ئيل 

�لعامل، وهناك  �لنز�عات حول  ت�ساهم يف ت�سعيد 

�لعديد من �لأمثلة على ذلك يف �ل�سنو�ت �لأخرة، 

مثل �ملو�فقة على بيع �ل�سعودية لربنامج �لتج�س�س 

»NSO بيغا�سو�س” �لتابع ل�سركة“
�إىل  �أ�سلحة  ���س��ّدرت  “�إ�سر�ئيل  �أن  و�أ���س��اف��ت 

من  �لروهينغيا  م�سلمو  ي��ع��اين  ح��ي��ث  م��ي��امن��ار، 

ت�ساد  �إىل  �أ�سلحة  قدمت  كما  و�ل�سطهاد،  �لقمع 

�لأم��ر مع  �لأهلية فيها، وكذلك  �أثناء �حل��رب  يف 

رو�ن��د� �لتي �سهدت �رتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم 

�نتهاكات خطرة حلقوق  ووق��وع  �لإن�سانية،  �سد 

�لإن�سان، كما �سلحت متمردين يف �لكونغو، وقدمت 

�لأ�سلحة �إىل كينيا، رغم تورط قو�تها يف �لتعذيب 

و�لغت�ساب و�لقتل خارج نطاق �لق�ساء«

وتتحدث �لأرقام �لدقيقة �أن �لحتال م�سوؤول 

�ل��ع��امل، حيث  �لأ���س��ل��ح��ة يف  ع��ن 3٪ م��ن مبيعات 

ت�سدر بر�مج هجومية �إىل 130 دولة حول �لعامل، 

�آ�سيا  دول  �إىل  �ل�����س��ادر�ت  م��ن  ت��ذه��ب ٪44  بينما 

و�ملحيط �لهادئ )�لهند وفيتنام وغرهما(، و٪30 

�إىل �لدول �لأوروبية، و20٪ �إىل �أمريكا �ل�سمالية، 

و4٪ �إىل �أفريقيا، و2٪ �إىل �أمريكا �لاتينية، وكل 

ذلك يتم بالتز�من مع �فتقار دولة �لحتال �إىل 

�لعتبار�ت  م��ن  جملة  م��ر�ع��اة  تتطلب  ت�سريعات 

با�ستثناء  �لأ�سلحة،  ت�سدير  تر�خي�س  منح  عند 

�لعتبار�ت �ملالية

وي��ت��وق��ع �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ون �أن ت��رت��ف��ع م��ع��دلت 

�أملانيا  ت�سدير �لأ�سلحة ب�سكل كبر؛ ب�سبب ق��ر�ر 

زيادة م�سرتياتها من �لأ�سلحة مبقد�ر 100 مليار 

معاريف: االحتالل يكسب 11 مليار دوالر من بيع األسلحة

)6(أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون االحتالل
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يعتزم رئي�س التحالف ال�سيا�سي 

لـ”ال�سهيونية الدينية” الإ�سرائيلي، 

بت�سلئيل �سموتريت�س، اقرتاح م�سروع 

قانون يف الكني�ست، يق�سي بفر�س ال�سيادة 

الإ�سرائيلية على ال�سفة الغربية املحتلة، 

 Middle East ح�سبما ذكر موقع

يونيو/  15 الأربعاء  الربيطاين،   Eye
حزيران 2022.ياأتي ذلك يف وقت حت�سد 

فيه اأحزاب املعار�سة يف الربملان الإ�سرائيلي 

�سغوطها على حكومة بينيت ال�سعيفة، 

بعد اأن فقدت اأغلبيتها الطفيفة ب�سبب 

الن�سقاقات.

وي�سري البع�س اإىل اأن اقرتاح �سموتريت�س 

حماولة جديدة لتفكيك حكومة رئي�س 

الوزراء نفتايل بينيت.

ومع ذلك، يتعني على �سموتريت�س مترير 

قانوِنه املقرتح عرب الت�سويت يف اللجنة 

الوزارية للت�سريع قبل عر�سه على الكني�ست.

اأزمة يف احلكومة الإ�سرائيلية 

لكن �سحيفة اإ�سرائيل هيوم الإ�سرائيلية 

اأ�سارت اإىل اأن فر�س املوافقة على مقرتح 

القانون يف ت�سويت اللجنة، الأحد 19 يونيو/

حزيران، م�ستبعدة الوقوع، اإذ مييل ائتالف 

بينيت احلاكم اإىل اإبقاء الو�سع الراهن يف 

ال�سفة الغربية على ما هو عليه.

رغم موقف بينيت ال�سريح باأن حكومته 

لن جتري مفاو�سات �سيا�سية مع ال�سلطة 

الفل�سطينية، فاإنه قال اأي�ساً اإنها ل تنوي 

�سَمّ ال�سفة الغربية.

من جهة اأخرى، ذكرت �سحيفة اإ�سرائيل 

هيوم اأن معار�سة كّل من جدعون �ساعر، 

زعيم حزب “الأمل اجلديد”، واأيليت 

�ساكيد، �سريكة بينيت يف الئتالف والقيادية 

بحزب “ميينا”؛ مل�سروع القانون، �ستوؤذيهما 

�سيا�سياً على املدى البعيد.

اأ�سوات متطرفة داعمة للمقرتح

بدورهم احتفى زعماء امل�ستوطنني باقرتاح 

�سموتريت�س، وقال يو�ساي دماري، رئي�س 

م�ستوطنات جبل اخلليل، اإن اإ�سرائيل يجب 

اأن تفر�س �سيادتها “فوراً” يف ال�سفة 

الغربية.

وزعم دماري اأن م�ستوطني ال�سفة الغربية، 

البالغ عددهم 750 األف م�ستوطن، هم 

الذين يدفعون  الوحيدون  “ال�سكان 
ال�سرائب، ويتطوعون يف اجلي�س وجميع 

مراكز الإنقاذ، ومع ذلك فهم ما زالوا 

حمرومني من احلقوق ال�سيادية. وقد حان 

الوقت لإبطال هذا الظلم التاريخي، ومن 

ثم فاإن هذا املقرتح املهم تاريخياً يجب اأن 

ُيوافق عليه”.

وعلى النحو نف�سه، امتدح “جمل�س 

ي�سع”، وهي هيئة ت�سم املجال�س البلدية 

للم�ستوطنات الإ�سرائيلية يف ال�سفة الغربية، 

اقرتاَح �سموتريت�س. وقال املجل�س يف بيانه 

اإن “فر�س ال�سيادة الإ�سرائيلية يف ]ال�سفة 

الغربية[ م�سلحة وطنية، واأف�سل و�سيلة 

لتمكني احلقوق املت�ساوية جلميع ال�سكان”.

وقال قادة “حركة ال�سيادة الإ�سرائيلية على 

ال�سفة الغربية”، يف بياٍن، اإنهم ياأملون يف اأن 

ت الأحزاب اليمينية بتاأييد القرتاح،  ت�سِوّ

واأن “تنحي جانباً العتبارات ال�سخ�سية 

وال�سيا�سية، وتدرك ال�سرورة التاريخية 

لفر�س ال�سيادة الإ�سرائيلية يف ]ال�سفة 

الغربية[”.

وت�سري الأوامر الع�سكرية الإ�سرائيلية 

وقوانني الطوارئ على ال�سفة الغربية 

حالياً، اأما قانون ال�سيادة الذي قدمه 

�سموتريت�س فيقت�سي، يف حال اإقراره، ب�سَمّ 

ال�سفة الغربية املحتلة اإىل اإ�سرائيل ر�سمياً، 

وفر�س القوانني الإ�سرائيلية فيها.
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قالت م�سادر اأمنية يف تل اأبيب، اأم�س اخلمي�س، 

اإن اأجهزة الأمن )اجلي�س واملخابرات( اأ�سدرت 

اأوامر لل�سياح يف تركيا، الذين يحملون رتبة 

�سابط وما فوق، باأن يعودوا فوراً اإىل اإ�سرائيل، 

وذلك يف الوقت الذي رف�س فيه ع�سرات اآلف 

ال�سّياح الإ�سرائيليني طلب حكومتهم مغادرة 

تركيا على الفور، بعد الك�سف عن خمطط 

اإيراين للخطف والغتيال. وقالت هذه امل�سادر 

اإن الأوامر ُوّجهت لنحو األف �سائح اإ�سرائيلي 

تلقى كل منهم ر�سالة ن�سية با�سمه ورقمه يف 

اخلدمة الع�سكرية تت�سمن بالغاً باأن وجوده يف 

تركيا مل يعد قانونياً، وعليه اأن يعود اإىل بالده 

فوراً.

وكانت ال�سلطات الإ�سرائيلية قد اأعلنت عن 

“حتذيرات �ساخنة بوجود خلية اإيرانية على 

الأرا�سي الرتكية” تخطط لتنفيذ عمليات 

خطف اأو قتل لالإ�سرائيليني انتقاماً لغتيال 

عدد من العلماء وال�سباط يف احلر�س الثوري.

وقالت اإ�سرائيل اإن املخابرات الرتكية األقت 

القب�س على اخللية، وتاأكدت من نياتها بدقة. 

واأ�سدر طاقم مكافحة الإرهاب يف جمل�س الأمن 

القومي التابع لرئي�س احلكومة الإ�سرائيلية 

مبا�سرة حتذيراً بدرجة اخلطورة الثالثة يطالب 

فيه كل اإ�سرائيلي يف تركيا باأن يغادرها، واإذا كان 

م�سطراً للبقاء فيها عليه اأن يلتزم احلذر وعدم 

اإبراز هويته الإ�سرائيلية.

لكن هذه الإجراءات اأدت اإىل اإلغاء مئات 

الرحالت ال�سياحية الإ�سرائيلية اإىل تركيا، من 

دون اأن توؤثر على ال�سياح املوجودين يف تركيا. 

لذلك مل يعد منهم �سوى عدد قليل. وقد اأر�سلت 

كل و�سائل الإعالم العربية طواقم للقاء هوؤلء 

على الأرا�سي الرتكية ومعرفة �سبب امتناعهم 

عن تنفيذ التعليمات، فقدموا اأجوبة خمتلفة 

الجتاهات، منها اأنه “طاملا اأنهم اعتقلوا اأفراد 

اخللية الإيرانية؛ فلماذا نغادر؟”، و”من يعّو�س 

لنا نفقات ال�سفر؟ فال�سركات ترف�س اإبطال 

الرحالت واإعادة املال”، و”من قال اإن الو�سع 

الأمني يف تركيا اأخطر من الو�سع يف اإ�سرائيل؟ 

نحن ن�سعر هنا باأمان اأكرث مما ن�سعر يف تل 

اأبيب والقد�س”. ومع ذلك، فقد كانت هناك 

اأقلية حتمل راأياً مغايراً؛ فقامت بقطع رحلتها 

والعودة اإىل البالد. وكان بني هوؤلء مواطن 

اإ�سرائيلي من تل اأبيب ادعى اأنه تعر�س لعملية 

خطف يف اإ�سطنبول، لكنه متَكّن من الإفالت من 

اخلاطفني والهرب اإىل الفندق.

من جهة ثانية، ك�سفت “القناة 13”العربية، 

يوم  الأربعاء، عن اإن�ساء منظمة اأمنية اإ�سرائيلية 

للمهمات اخلا�سة ت�سم اأ�سخا�ساً من املو�ساد 

وال�ساباك وجمل�س الأمن القومي، بحيث 

يعمل اأفرادها على مدار ال�ساعة يف متابعة 

الأخطار والتحذيرات التي حتيط باملواطنني 

الإ�سرائيليني يف اخلارج. وقال تقرير لها 

اإن مهمة هذه الدائرة تتلخ�س يف حتليل 

املعلومات ال�ستخباراتية، ومعاجلتها، وحتذير 

الإ�سرائيليني يف اخلارج يف الوقت احلقيقي.

وتابع التقرير اأن اأفراد الطاقم يعملون معاً 

على مدار ال�ساعة، وكل منهم ي�ستخدم تفوقه 

الن�سبي وقدرته يف جمال جمع املعلومات 

واإحباط العمليات. واأكد التقرير اأن الإيرانيني 

الذين اعُتقلوا كانوا عبارة عن �سبكة اإرهابية 

مت  قامت املخابرات الإ�سرائيلية بك�سفها، وقَدّ

يف ال�سهر املا�سي معلومات ا�ستخباراتية دقيقة 

عنها لالأتراك. وهكذا مت اعتقال اأفرادها ب�سرعة 

وجناعة. ويف التحقيق مع املعتقلني، اعرتفوا 

بالتهم، وتبني اأن “فيلق القد�س” التابع للحر�س 

الثوري الإيراين كان خلف العملية املحبطة.

االنباط – وكاالت 

بداأ عمالء فيدراليون يف ا�ستجواب �سركات 

تكنولوجية اأمريكية حول كيفية و�سول 

رقائق الكمبيوتر اخلا�سة بها اإىل معدات 

ع�سكرية رو�سية مت  ال�ستيالء عليها يف 

اأوكرانيا، بح�سب ما ن�سرته �سحيفة وا�سنطن 
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ونقلت ال�سحيفة الأمريكية، عن م�سادر 

مطلعة اأن حتقيقاً م�سرتكاً يجري بني وكالء 

وزارة التجارة، الذين يفر�سون �سوابط 

الت�سدير، ومكتب التحقيقات الفيدرايل، 

حيث يزور الطرفان معاً ال�سركات 

لال�ستف�سار عن الرقائق واملكونات الغربية 

املوجودة يف اأنظمة الرادار والطائرات 

من دون طيار والدبابات ومعدات التحكم 

الأر�سية وال�سفن ال�ساحلية.

حماولة لتعقب الرقائق

اإذ قال م�سوؤول بوزارة التجارة عن 

التحقيقات: “هدفنا هو حماولة تعقب ذلك 

الأمر، لتحديد كيف وجد املورد الأمريكي 

طريقه اإىل نظام الأ�سلحة”.

وتابع امل�سوؤول: “جمرد وجود �سريحة 

�سركة، يف نظام اأ�سلحة ل يعني اأننا فتحنا 

حتقيقاً ب�ساأن تلك ال�سركة. ما فعلناه هو اأننا 

فتحنا حتقيقاً حول كيفية دخول �سريحة 

تلك ال�سركة اإىل هذا النظام”.

ووفقاً لل�سحيفة، فاإنه، وعلى ما يبدو، 

اأن العديد من هذه املكونات م�سَنّعة منذ 

�سنوات؛ اأي قبل اأن ت�سدد الوليات املتحدة 

قيود الت�سدير بعد اأن ا�ستولت رو�سيا على 

�سبه جزيرة القرم عام 2014.

بينما جرى ت�سنيع البع�س الآخر موؤخراً 

عام 2020، وفقاً لبحوث ت�سليح ال�سراعات، 

وهي جمموعة بحثية يف لندن فح�ست بع�س 

الأجزاء.

بيع الرقائق كان مقنناً

ومنذ �سنوات، كان مقنناً، بيع ال�سركات رقائق 

الكمبيوتر الأ�سا�سية للكيانات الع�سكرية 

الرو�سية دون احل�سول على اإذن حكومي 

اأمريكي، لذا فاإن حتديد املبيعات غري 

القانونية الآن يف هذه احلالة يتطلب حتديد 

نوع ال�سريحة وتاريخ البيع. 

لكن ال�سحيفة تقول اإن تتبع املعامالت ميكن 

اأن يكون �ساقاً اأي�ساً، لأن املكونات الإلكرتونية 

غالباً ما تنتقل عرب �سل�سلة من املوزعني قبل 

الو�سول اإىل امل�ستخدم النهائي.

من جانبه، قال حماٍم ميثل اإحدى �سركات 

التكنولوجيا التي توا�سلت معها ال�سلطات، 

اإن املحققني يف الوقت احلايل يتعقبون 

“�سبكة وا�سعة”، ويبحثون يف جمموعة 
متنوعة من الرقائق واملكونات الإلكرتونية 

املختلفة لتتبع م�ساراتها للجي�س الرو�سي.

املحامي اأ�ساف اأن من بني الأ�سئلة التي 

يطرحها الوكالء الفيدراليون ما اإذا كانت 

�سركات التكنولوجيا تبيع منتجاتها اإىل 

قائمة حمددة من ال�سركات، مبا يف ذلك 

الو�سطاء، الذين رمبا �ساركوا يف �سل�سلة 

التوريد.

أسلحة روسية برقائق أمريكية تصدم واشنطن! بدأت في استجواب شركات التكنولوجيا بشأن ثغرات أمنية

قمة  عقد  المستبعد  من  الكرملين: 
المنظور المستقبل  في  أمريكية  روسية 

االنباط – وكاالت 

قال املتحدث با�سم الرئا�سة الرو�سية 

دميرتي بي�سكوف، يف مقابلة مع وكالة 

“نوفو�ستي”، اإنه بالكاد من املمكن عقد قمة 
رو�سية اأمريكية يف امل�ستقبل املنظور.  

واأ�سار بي�سكوف، اإىل اأنه يف مثل هذا اليوم 

قبل عام، مت عقد لقاء القمة بني الرئي�س 

الرو�سي فالدميري بوتني ونظريه الأمريكي 

جو بايدن يف جنيف

واأ�ساف بي�سكوف: “من امل�ستبعد اأن 

يكون عقد قمة للزعماء ممكنا يف الوقت 

احلايل. ومن غري املرجح اأن يكون ذلك 

ممكنا يف امل�ستقبل املنظور. رغم اأنه، من 

باب الإن�ساف، يجب العرتاف باأن ال�سوؤون 

الدولية هي املجال الذي يبداأ فيه اأحيانا 

اتباع النهج الربغماتي. وعندها تتغري 

النزعات ب�سرعة كبرية«

و�سدد بي�سكوف على اأن كل �سيء، �سيعتمد 

على تطور الو�سع

وقال: “�سرنى كيف �ستتطور الأو�ساع. 

لكن الآن ويف امل�ستقبل املنظور املتاح لنا، من 

ال�سعب احلديث عن عقد هذه القمة«

مشروع قانون إسرائيلي يسعى لفرض سيادة كاملة 
على الضفة الغربية.. طرحه زعيم »الصهيونية الدينية«

أوامر لـ1000 ضابط إسرائيلي بمغادرة تركيا فورًا

النباط- وكالت 

ك�سف التقرير ال�سنوي ال�سادر عن املنظمة 

الدولية للق�ساء على الأ�سلحة النووية، اأن 

ا�سرائيل ا�ستثمرت مبلغ 1.2  مليار دولر يف 

تطوير اأ�سلحتها النووية، خالل عام 2021

واأ�سار التقرير اإىل اأن ثماين دول يف العامل 

متتلك اأ�سلحة نووية ا�ستثمرت 82.4 مليار 

دولر يف عام 2021 يف حتديث اأ�سلحتها 

النووية وحت�سينها، واأن اإ�سرائيل احتلت 

املرتبة ال�سابعة يف قائمة ترتيب املنظمة بني 

الدول النووية

فيما ا�ستثمرت بريطانيا العام املا�سي اأكرب 

مبالغ لتطوير اأ�سلحتها النووية ، تلتها 

ال�سني ورو�سيا وفرن�سا

بينما اأنفقت الهند واإ�سرائيل وباك�ستان اأكرث 

من مليار دولر على حتديث احتياطياتها 

النووية

وي�سري التقرير اإىل اأنه على الرغم من 

ال�ستثمارات ال�سخمة يف تطوير الأ�سلحة 

النووية ، اإل اأن ذلك مل مينع اندلع حرب 

يف اأوروبا وكانت هناك تهديدات من رو�سيا 

با�ستخدام مثل هذه الأ�سلحة. يكتب التقرير 

اأنه كان من الأف�سل ا�ستثمار الأموال يف طرق 

اأخرى للحفاظ على الأمن وكذلك ال�ستثمار 

يف مكافحة وباء كورونا ، وبالتايل يجب و�سع 

حد لإهدار املوارد الفا�سدة

كما قرر معهد �ستوكهومل لأبحاث ال�سالم 

SIPRI اأن الدول النووية تعمل على 
ترقية ا�سلحتها ، وبالتايل زيادة خماطر 

ا�ستخدام الأ�سلحة النووية واملخاطر اأكرب 

مما كانت عليه منذ احلرب الباردة

تقدر اآيكان اأن كوريا ال�سمالية ا�ستثمرت 642 

مليون دولر العام املا�سي يف حتديث الأ�سلحة 

النووية على الرغم من و�سعها القت�سادي 

غري امل�ستقر ، والعقوبات الأمريكية واإغالق 

احلدود ب�سبب كورونا

ويقدر معهد SIPRI اأن بيونغ يانغ لديها 

20 راأ�سا نووي

حنا: فلسطين هي الكشف عن قيمة استثمارات إسرائيل في تطوير أسلحتها النووية وأرقام صادمة لما أنفقته بريطانيا التي احتلت المركز األول المطران 
وجع كافة األحرار في عالمنا

االنباط – وكاالت 

قال املطران عطا اهلل حنا رئي�س ا�ساقفة 

�سب�سطية للروم الرثوذك�س اليوم باأن ق�سية 

فل�سطني هي وجع العامل وهي ق�سية 

الحرار يف م�سارق الر�س ومغاربها

واأ�ساف حنا: “هذه الق�سية العادلة لي�ست 

ق�سية الفل�سطينيني لوحدهم واإن كانت 

ق�سيتهم بالدرجة الأوىل بل هي ق�سية 

كافة الحرار يف كل مكان املوؤمنني بقيم 

العدالة واحلرية والكرامة الن�سانية، حيثما 

هنالك اأحرار يف عاملنا هنالك اأنا�س ي�سعرون 

مع الفل�سطينيني يف اآلمهم واحزانهم 

ومعاناتهم كما وي�سعرون معهم يف طموحهم 

وتطلعهم نحو احلرية والنعتاق من 

الحتالل”

واأردف حنا: “هنالك حتري�س وحماولت 

بائ�سة ل�سطب هذه الق�سية وتهمي�س 

ح�سورها ولكن كل هذه املحاولت �سوف 

تبوء بالف�سل لأن هذه الق�سية هي ق�سية 

�سعب حي موجود ول يحق لأي اأحد يف 

هذا العامل اأن ي�سطب واأن يلغي ح�سورنا 

كفل�سطينيني فنحن موجودون وفل�سطني 

موجودة و�سعبنا موجود وكلمة ال�ست�سالم 

لي�ست موجودة يف قامو�سنا ونحن متم�سكون 

ومت�سبثون بحقوقنا وثوابتنا وانتماءنا لهذه 

الر�س املقد�سة”

سقوط حجر من السور الجنوبي في مصلى 
القديم األقصى  المسجد 

االنباط – وكاالت 

�سقط حجر من ال�سور اجلنوبي للم�سجد 

الأق�سى املبارك، داخل الت�سوية املعروفة 

مب�سلى الأق�سى القدمي، بعد �سنوات من 

منع الرتميم

واأفادت م�سادر حملية اأن حجًرا من ال�سور 

اجلنوبي للم�سجد الأق�سر املبارك، �سقط 

من اأعلى املحراب املوجود داخل م�سلى 

الأق�سى القدمي، وحتديدا اجلهة اجلنوبية 

املطلة على الت�سويات

وك�سف خمت�سون يف مدينة القد�س املحتلة، 

عن تطورات تتعلق مبوؤامرة �سرية حتيكها 

�سلطات الحتالل الإ�سرائيلي فيما يعرف 

بـ”ت�سوية الزاوية اجلنوبية الغربية” 

للم�سجد الأق�سى املبارك

وتقع ت�سوية الزاوية اجلنوبية الغربية 

للم�سجد الأق�سى بني املتحف وامل�سلى 

القبلي، واإىل اجلنوب منها م�سجد الن�ساء، 

وهي الأقرب اإىل باب املغاربة الذي يقتحم 

منه امل�ستوطنون الأق�سى ب�سكل متكرر

وي�ستغل الحتالل الإ�سرائيلي عدم قدرة 

امل�سلمني على الو�سول اإىل املنطقة، مبا 

فيها دائرة الأوقاف الإ�سالمية، ملوا�سلة 

تنفيذ خمططاته التهويدية، والتي مت 

الك�سف عام 2018 عن وجود حفريات اأ�سفل 

الت�سوية، اإىل جانب انهيار بالطة من 

بالطات الت�سوية ب�سكل مفاجئ عام 2020

ومنعت قوات الحتالل الإ�سرائيلي اأي 

عملية ترميم يف الت�سوية منذ عام 1967، 

كما اأنها ل يوجد لها مداخل اإل من فوهات 

اآبار الأق�سى، اأو الباب املغلق باحلجارة يف 

م�سلى املغاربة

وهدمت اآليات الحتالل مبنى “اخلانقاه” 

الفخرية �سمال تلة املغاربة عام 1969

ويعود �سبب ا�ستهداف الزاوية اجلنوبية 

الغربية لالأق�سى، نظرا لأهميتها 

ال�سرتاتيجية وم�ساهمتها يف ت�سريع 

احلفريات اأ�سفل امل�سجد، وت�سهيل اإقامة 

كني�س يهودي حملها، ما يعني بداية فعلية 

للتق�سيم املكاين لالأق�سى

ودعا خمت�سون اإىل فتح قبة يو�سف اآغا 

الواقعة و�سط �ساحة الت�سوية، والتي كانت 

عبارة عن مكتب ا�ستعالمات �سياحية وبيع 

تذاكر قبل اإغالقها منذ ع�سرين عاما، 

معتربين اأن فتحها �سيوؤدي اإىل تواجد 

امل�سلني وحماية الت�سوية

بعد الكشف عن مخطط إيراني..
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منتخبنا النسوي الكروي يعسكر في رومانيا 
االنباط - عامن 

يقيم املنتخب الوطني الن�سوي، مع�سكرا 

الأربعاء  يبداأ  رومانيا،  يف  خارجيا  تدريبيا 

اجلاري،  حزيران   30 حتى  وي�ستمر  القادم 

ودًي��ا.  الأر���ض  اأ�سحاب  مواجهة  ويت�سمن 

وا�ستقر اجلهاز الفني بقيادة املدرب ديفيد 

لعبة   23 �سمت  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  نا�سيمينتو 

خل��و���ض امل��ع�����س��ك��ر: ���س��ري��ن ال�����س��ل��ب��ي، رون��د 

اآية  فريج،  روزبهان  ا�سليم،  ت�سنيم  ك�ساب، 

املجايل، رند اأبوح�سني، العنود اإيهاب، بانه 

البطو�ض،  ل��ني  ج��ري��ن،  �سهناز  ال��ب��ي��ط��ار، 

جبارة،  مي�ساء  �سويلم،  مي  ال�سويف،  اأنفال 

لينا  اجلماعني،  اإينا�ض  ال��رب،  اب��و  ت�سنيم 

ال�سوبكي،  ري��ت��ال  اإي��ه��اب،  ت��ق��ى  ال�����س��اح��ب، 

مراد،  اأ�سيل  فرا�ض،  الأج��رب، لنا  يا�سمني 

ع��ل��ي��ا ن���ائ���ل، حت���ري���ر ال��ق��وا���س��م��ي. وي���اأت���ي 

28 اجل��اري،  ودي���اً  روم��ان��ي��ا  ول��ق��اء  املع�سكر 

�سمن برنامج التح�سريات خلو�ض بطولة 

غ���رب اآ���س��ي��ا، وال��ت��ي ت��ق��ام يف اآب امل��ق��ب��ل يف 

الأردن.

ابو السعود يتطلع النجاز في بطولة اسيا للجمباز 
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للجمباز  الوطني  املنتخب  لعب  تاأهل 

ن���ه���ائ���ي ج��ه��از  اإىل  ال�������س���ع���ود  اأب������و  اأح����م����د 

م�ساركته  خ��ال  وذل��ك  املقاب�ض،  ح�سان 

يف ال��ب��ط��ول��ة الآ���س��ي��وي��ة ل��ل��ج��م��ب��از، وال��ت��ي 

اف���ت���ت���ح���ت اأم���������ض حت����ت ق���ب���ة اأ����س���ب���اي���ر يف 

العا�سمة القطرية الدوحة، وت�ستمر حتى 

ال�سبت املقبل مب�ساركة 137 لعباً لعبة 

املركز  ال�سعود يف  اأبو  21 دولة. وحل  من 

مبجموع  التاأهيلية  بالت�سفيات  ال��ث��ال��ث 

النهائيات،  اإىل  1408 ليتاأهل  نقاط بلغ 

اأب��و  ويتطلع  اجل��م��ع��ة.  ي��وم  �ستقام  وال��ت��ي 

يف  التتويج  من�سة  اإىل  لل�سعود  ال�سعود 

على  الثانية  للن�سخة  الآ�سيوية  البطولة 

ت��وج بذهبية جهاز  ق��د  ك��ان  ال��ت��وايل حيث 

من  املا�سية  الن�سخة  يف  املقاب�ض  ح�سان 

ال��ب��ط��ول��ة الآ���س��ي��وي��ة، وال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ام 

اأولن  امل��ن��غ��ول��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف   2019
باتور.

سباق السرعة ينطلق من نادي السيارات اليوم 
االنباط - عامن 

ت��ن��ط��ل��ق ����س���ب���اح اجل���م���ع���ة م��ن��اف�����س��ات 

الردن  ب���ط���ول���ة  م�����ن  الوىل  اجل�����ول�����ة 

ل�������س���ب���اق���ات ال�������س���رع���ة وال���������ذي ت��ن��ظ��م��ه 

حلبة  يف  ال�������س���ي���ارات  ل��ري��ا���س��ة  الردن����ي����ة 

كبرية  مب�ساركة  امل��ل��ك��ي.  ال�����س��ي��ارات  ن���ادي 

من  مت�سابقا   49 ميثلون  مت�سابقني  م��ن 

جويحان  �ساكر  وه���م   وفل�سطني  الردن 

اإيهاب  اأيفو بروتوتايب(،  )ميت�سوبي�سي 

ال�����س��رف��ا )م��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي اي��ف��و 6(، اأمي��ن 

ال���ن���ج���ار )م��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي اي���ف���و  ب���روت���و 

ايفو  )ميت�سوبي�سي  ده�سان  فادي  تايب(، 

)�سرتوين  جمعة  م�سطفى  بروتوتايب(، 

)ميت�سوبي�سي  نا�سيف  اأم��ري   ،)3 ا���ض  دي 

ايفو  النجار )ميت�سوبي�سي  اأمري   ،)6 ايفو 

 ،)30 اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي  �ساهني  ف��ادي   ،)7

 ،)7 اي��ف��و  )ميت�سوبي�سي  م�سطفى  وائ���ل 

اأجم����د احل�����وراين )���س��ي��ات ل���ي���ون(، ع��ام��ر 

مدانات  عروة  �ستارليت(،  )تويوتا  مو�سى 

)م��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي اي��ف��و 7(، ���س��ي��اء ك���رزون 

ت��ي(، مم��دوح جمعة  ك��ورول جي  )تويوتا 

)ري��ن��و  ي��زن جمعة  ���س��ي(،  اآر   207 )ب��ي��ج��و 

اآر ا������ض(، م����ريا ت����رزي )ه��ي��ون��داي  ك��ل��ي��و 

تو�سان(، عا�سم عارف )رينو كليو اآر ا�ض(، 

ع��ب��د اهلل ���س��اه��ني )���س��م��ارت(، حم��م��د اهلل 

�ساهني )�سوبارو امريزا (، عدي الداوود 

ايه  دبليو  ام  �سامل طعيمة )بي   ،)8 )ايفو 

دبليو(،  يف   - )غ��ول��ف  حزين  �سامي   ،)30

بري�سان بولد )بي ام دبليو 330 �سي اأي(، 

حم��م��د ���س��رف��ا )م��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي اي��ف��و 9(، 

 ،)200 �سي  )مر�سيد�ض  عبيد  اأبو  حممود 

طارق �سر�سور )فل�سطني(، )بي ام دبليو 

اي���ه 30(، خ��ال��د ن���ق���اوة، )ت��وي��وت��ا ك���ورول 

رامي قطوين )فل�سطني(، )بي  جي تي(، 

ام  )ب��ي  املح�سني  خليل   ،)30 اي��ه  دبليو  ام 

)فولفو  احل�سايكة  ح�سام   ،)30 ايه  دبليو 

ايفو  )ميت�سوبي�سي  الوريكات  غيث   ،)360

)بي  ال�سي�ساين  لمبريد  تايب(،  بروتو   7

)�سوبارو  ده�سان  رائ��د   ،)36 اي��ه  دبليو  ام 

ام�����ري�����زا(، اأح����م����د ال���ب���ن���ا )غ����ول����ف - يف 

دب��ل��ي��و(، اإ����س���ام اأب���و ���س��ري��ة )ف��ل�����س��ط��ني(، 

)بي ام دبليو ايه 30(، رعد نقاوة )تويوتا 

كورول جي تي(، حممد �سواحلة )فولفو 

360(، حممد ال�سرفا )فل�سطني(، )بي ام 

)ميت�سوبي�سي  قطان  يزن   ،)30 ايه  دبليو 

دبليو  ام  )ب��ي  ال�����س��رو���ض  عا�سم  ك��ول��ت(، 

ايه  دبليو  ام  )بي  ال�ساعي  اأمي��ن   ،)30 ايه 

)ميت�سوبي�سي  ال��ع��ط��اري  م�سطفى   ،)21

ايه  دبليو  ام  )ب��ي  تفاحة  قي�ض   ،)8 اي��ف��و 

ك��ورول جي  )تويوتا  ق��ب��اوي  ب��ال   ،)36

تي(، بهاء الدلقموين )�سوبارو امريزا(، 

ج���اد ن��ب��ا���ض )ت��وي��وت��ا ك�����ورول ج���ي ت���ي(، 

فار�ض  ك��ورول(،  )تويوتا  جانخوت  اأحمد 

ام���ري���زا(، ه�سام  ���س��وب��ارو  ال��دل��ق��م��وين ) 

كولت(. )ميت�سوبي�سي  النجار 

القاهرة - وكالت 

اأك�����د حم��م��د ف������وزي، امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م 

اأنهم  امل�سرية،  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 

ومنتخب  ليفربول  لع��ب  مبنح  ط��ال��ب��وا 

م�����س��ر حم��م��د ���س��اح ج����واز دب��ل��وم��ا���س��ي 

وق��ال  امل�سرية.  الريا�سية  �سفري  ولقب 

لقناة  تليفزيونية  ت�سريحات  يف  ف���وزي 

اأ����س���رف ���س��ب��ح��ي وزي���ر  ���س��دي ال��ب��ل��د اإن 

ال�������س���ب���اب وال���ري���ا����س���ة امل�������س���ري ط��ال��ب 

اجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة مب��ن��ح حم��م��د ���س��اح 

ج����وازا دب��ل��وم��ا���س��ي��ا و���س��ف��ريا ل��ل��ري��ا���س��ة، 

ليفربول  اأيقونة  اأ�سبح  موؤكدا اأن �ساح 

واأ�سطورة حقيقية ل�سباب م�سر والوطن 

وزارة  جلنة  اأن  واأو���س��ح  وال��ع��امل  العربي 

ال�سباب والريا�سة القانونية للتحقيق يف 

اأفريقيا  اأبطال  اأزمة خطاب نهائي دوري 

ال��ن��ادي  داخ���ل  امل��ل��ف��ات  ك��اف��ة  اطلعت على 

وفح�ست  الكرة امل�سري  واحت��اد  الأه��ل��ي 

جيدا كل امللفات الإدارية واملالية، موؤكدا 

امل�����س��ري  ال��ك��رة  احت����اد  اإدارة  جم��ل�����ض  اأن 

م��ن��ت��خ��ب م���ن ج��م��ع��ي��ة ع��م��وم��ي��ة. و���س��دد 

اأن��ه يف حال وج��دت خمالفات  ف��وزي على 

امل��ح��ك��م��ة  اإىل  اإح���ال���ت���ه���ا  ���س��ي��ت��م  اإداري���������ة 

مالية  خم��ال��ف��ات  اأي  بينما  ال��ري��ا���س��ي��ة، 

اإحالتها اإىل النيابة العامة، موؤكدا  �سيتم 

ن��ت��ي��ج��ة حت��ق��ي��ق��ات  ���س��ي��ع��ل��ن  ال����وزي����ر  اأن 

اللجنة امل�سكلة يف اأزمة نهائي اأفريقيا.

الربيع  بطولة 
للفروسية تنطلق في 

نادي الجواد 
االنباط - عامن 

ي���ن���ظ���م ن��������ادي اجل����������واد ال���ع���رب���ي 

لفرو�سية  ال��رب��ي��ع  ب��ط��ول��ة   ، اجل��م��ع��ة 

ال��ق��ف��ز ع��ن احل��واج��ز ،ل��ع��ام 2022 

يف  املنظمة  العليا  اللجنة  اأع��ل��ن��ت  ،و 

ب�سركة  ممثلة  العربي  اجل���واد  ن��ادي 

ل���ل���ف���رو����س���ي���ة ، وت����ق����ام ع��ل��ى  ال����ق����وة 

امل���ي���دان ال��رئ��ي�����س��ي يف ن����ادي اجل���واد 

جموهرات  من  بدعم  العربي،وتقام 

يتم  ���س��وف  ح��ي��ث   ، �سكجها  اهلل  ع��ب��د 

ت����ق����دمي م���ي���دال���ي���ه ذه�����ب ل�����س��اح��ب 

ال��ف��ئ��ات  ل��ك��ل ف��ئ��ة م���ن  امل���رك���ز الول 

)80������س�����م ،90������س�����م ،100��������س�������م،110-

11٥���س��م ،120-12٥���س��م،130-13٥���س��م 

وت�سرف   . 140-14٥���س��م(  ك��اب  ،هاند 

اللجان  البطولة  فعاليات  ادارة  على 

ذاتها التي ت�سرف على بطولة النادي 

ال����ك����رى وت�������س���م: اح����م����د ق��ري�����س��ه 

الدوليني  احلكام  للبطولة(،  )مديرا 

معن احلديد ونادر احلموري  وتن�ض 

ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ب��ط��ول��ة ي��ح��ق ل��ل��ف��ار���ض 

،ي�سمح مب�ساركة  باي خيول  امل�ساركة 

اجلواد مرتني على فئتني خمتلفتني 

 110 ل��ل��ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  ف����ار�����ض  او 

،وي�سمح  ،125�سم  ،120�سم  ���س��م 

مب�����س��ارك��ة اجل�����واد ث���اث م����رات مع 

فار�ض خمتلف على نف�ض الفئة -80

ابرز  ومن   . 100�سم  ،وفئة  90�سم 
الفر�سان رامي �ساهني ،ن�سوح كيايل 

،ع�����دي اب����و ح���م���دان ،ع���ب���د ال��رح��م��ن 

قري�سه ،جود بدير.

االنباط - عامن 

مبيدالية  البدنية  واللياقة  الأج�سام  لبناء  الوطني  املنتخب   توج 

جورجيا  بطولة  يف  م�ساركته  خ��ال  ف�سيتني،  وميداليتني  ذهبية 

ذهبية  بنيل  غيا�سة،  ف��ادي  الوطني،  املنتخب  لعب  وجنح  الدولية. 

وزنه )80 كغم(، يف البودي بلدجن، فيما ح�سل الاعب �سياء لطفي 

على ف�سية فئته 173�سم. كما توج غيا�سة بف�سية مناف�سات )الوفر 

اآول يف البودي بلدجن(، وفق خر �سادر عن اللجنة الأوملبية.

انجازات كبيرة لبناء االجسام في بطولة جورجيا الدولية 

سلتنا امام مصر في البطولة الدولية 

االنباط - عامن 

اأعلن احتاد كرة ال�سلة امل�سري برئا�سة 

جم�����دي اأب������و ف���ري���خ���ة، ج������دول م���ب���اري���ات 

البطولة الدولية الودية املقامة على �سالة 

ب���رج ال��ع��رب مب��دي��ن��ة الإ���س��ك��ن��دري��ة خ��ال 

يونيو/حزيران   2٥ وحتى   21 م��ن  ال��ف��رتة 

اجل�����اري. وي�����س��ارك يف ال��ب��ط��ول��ة ال��دول��ي��ة 

واأوغ��ن��دا  وروان�����دا  ه��ي م�سر  منتخبات   4

والأردن. وتنطلق البطولة مبواجهة قوية 

الوطني  ومنتخبنا  امل�سري  املنتخب  ب��ني 

وت�ستعد  املقبل.  الثاثاء  م�ساء  الأردين، 

“م�سر  ال��ث��اث��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات الإف��ري��ق��ي��ة 

من  الثانية  للمرحلة  ورواندا”  واأوغ��ن��دا 

العامل  لكاأ�ض  املوؤهلة  القارية  الت�سفيات 

يف  امل�������س���ري  امل��ن��ت��خ��ب  وي���ت���واج���د   .2023

املجموعة الرابعة بت�سفيات اإفريقيا املوؤهلة 

ل��ك��اأ���ض ال���ع���امل رف��ق��ة ك���ل م���ن: ال�����س��ن��غ��ال، 

كينيا، والكونغو الدميقراطية. فيما يلعب 

الأوىل  املجموعة  يف  الأوغ���ن���دي  املنتخب 

وال��راأ���ض  وم��ايل  نيجرييا  منتخبات  رفقة 

اأم���ا املنتخب ال��روان��دي فيلعب  الأخ�����س��ر، 

تون�ض  منتخبات  مع  الثانية  املجموعة  يف 

وجنوب ال�سودان والكامريون.

جواز دبلوماسي لنجم 
مصر صالح 

مرضي يلتحق بفريقه الماليزي الجديد 

االنباط - عامن 

ق����ال ع���ل���ي ال�����س��ع��ي��ف��ي، وك���ي���ل ال��ن��ج��م 

اإن  م���ر����س���ي،  حم���م���ود  الأردين،  ال������دويل 

الاعب �سيتوجه اإىل ماليزيا  غد ال�سبت، 

فريق  اإىل  ان��ت��ق��ال��ه  اإج������راءات  ل���س��ت��ك��م��ال 

ر���س��م��ي��ا لتمثيله  م��ع��ه  ات��ف��ق  ال���ذي  ك��ي��داه 

ال�سعيفي  واأو�سح  املقبلة.  املرحلة  خال 

اأن مر�سي �سيتوجه  يف ت�سريحات خا�سة، 

اإىل  املقبل  الإثنني  يوم  اجلديد  فريق  مع 

اإن��دون��ي�����س��ي��ا ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ك��اأ���ض الحت���اد 

اأن عقد مر�سي مع  الآ�سيوي. وك�سف عن 

الفريق املاليزي ميتد لن�سف مو�سم قابل 

�سيتم  م��ر���س��ي  اأن  اإىل  ول��ف��ت  للتجديد.  

ت��ق��دمي��ه م���ع ف��ري��ق��ه اجل���دي���د يف م��وؤمت��ر 

وختم  امل��ق��ب��ل.  الأح����د  ي���وم  يعقد  �سحفي 

ان�سم  الذي  “الفريق  حديثه:  ال�سعيفي 

يف  املتميزة  ال��ف��رق  م��ن  يعتر  مر�سي  ل��ه 

م��ال��ي��زي��ا وي��ح��ظ��ى ب��ج��م��اه��ريي��ة ك��ب��رية«. 

وك�����ان م��ر���س��ي ����س���ارك م����وؤخ����را م��ن��ت��خ��ب 

يف  هدفا  واأح���رز  اآ�سيا  ت�سفيات  يف  الأردن 

الكويت.  مرمى 



70

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

حسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
ص. ب. 962556  -  الـرمـز البريـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - فاكس االدارة :  065200111 - فاكس االعالن: 065200114 المدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة

www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

ألُم في الجفون وجحوظ في العينين.. انتبه ألعراض داء »جريفز« 
الذي يسببه فرط نشاط الغدة الدرقية

لماذا شفاه البشر حمراء اللون، وهل وجودها ضروري للكالم؟

االنباط – وكاالت 

اجلهاز  يف  ا�ضطراب  هو  جريفز  مر�ض 

هرمونات  اإف���راز  ف��رط  عنه  ينتج  امل��ن��اع��ي 

عدداً  اأن  من  الرغم  على  الدرقية.  الغدة 

اإىل ف��رط  ت�����وؤدي  م���ن اال����ض���ط���راب���ات ق���د 

جريفز  مر�ض  فاإن  الدرقية،  الغدة  ن�ضاط 

لها. �ضائع  �ضبب  هو 

ت��وؤث��ر ه��رم��ون��ات ال��غ��دة ال��درق��ي��ة على 

ميكن  لذلك  اجل�ضم،  اأج��ه��زة  م��ن  العديد 

واأعرا�ض مر�ض جريفز  اأن تكون عالمات 

داء  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  النطاق.  وا�ضعة 

اأكرث  فاإنه  �ضخ�ض،  اأي  ي�ضيب  قد  جريفز 

���ض��ي��وع��اً ب��ن ال��ن�����ض��اء واالأ���ض��خ��ا���ض ال��ذي��ن 

40 عاماً. اأعمارهم عن  تقل 

ف���وا اأك�����رث يف ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى  ت���ع���َرّ

اأع����را�����ض ه����ذا امل���ر����ض واأ����ض���ب���اب���ه وط���رق 

عالجه.

جريفز مر�ض  اأعرا�ض 

Mayo Clinic، ت�ضمل  وفقاً ملوقع 

ال���ع���الم���ات واالأع����را�����ض ال�����ض��ائ��ع��ة مل��ر���ض 

يلي: ما  جريفز 

التهيج.

االأ�ضابع. اأو  اليدين  رع�ضة خفيفة يف 

اأو  ق،  التعُرّ وزيادة  للحرارة،  احل�ضا�ضية 

دفء اجللد ورطوبته.

االأكل  عادات  من  بالرغم  الوزن  فقدان 

. لطبيعية ا

الدرقية.  الغدة  ت�ضخم 

تغري يف دورات الطمث.

اجلن�ضية. الرغبة  انخفا�ض 

التربز. كرثة 

ج�����ح�����وظ ال����ع����ي����ن����ن )اع�������ت�������الل ع���ن 

جريفز(.

اإعياء.

ال�ضيقان،  على  عادة  �ضميك  اأحمر  جلد 

القدمن. اأعلى  اأو 

منتظمة  غري  اأو  �ضريعة،  قلب  �ضربات 

)خفقان(.

النوم. ا�ضطرابات 

جريفز مبر�ض  املرتبط  العن  اعتالل 

امل�ضابن  م��ن   ٪30 ح���وايل  ع��ل��ى  تظهر 

ب����داء ج��ري��ف��ز ب��ع�����ض ع���الم���ات واأع���را����ض 

االل����ت����ه����اب  ي�����وؤث�����ر  اإذ  ال�����ع�����ن،  اع�����ت�����الل 

وا����ض���ط���راب���ات اجل���ه���از امل���ن���اع���ي االأخ�����رى 

حول  االأخ��رى  واالأن�ضجة  الع�ضالت  على 

العينن. وقد ت�ضمل العالمات واالأعرا�ض 

يلي: ما 

منتفخة. عيون 

اأو اأمل يف العن. �ضغط 

تراجعها. اأو  اجلفون  انتفاخ 

ملتهبة. اأو  حمراء  عيون 

لل�ضوء. احل�ضا�ضية 

مزدوجة. روؤية 

الب�ضر. فقدان 

اعتالل اجللد يف جريفز

اأح������د امل���ظ���اه���ر غ����ري ال�������ض���ائ���ع���ة مل��ر���ض 

جريفز  اعتالل  عليه  ُيطلق  الذي  جريفز، 

اجل��ل��دي، ه��و اح��م��رار اجل��ل��د وخ�����ض��ون��ت��ه، 

وغ��ال��ب��اً م��ا ي��ك��ون ع��ل��ى ال�����ض��اق��ن اأو اأع��ل��ى 

القدمن.

جريفز داء  اأ�ضباب 

خ��ل��ل يف ج��ه��از  ع���ن  داء ج��ري��ف��ز  ي��ن��ت��ج 

االأمرا�ض.  يقاوم  الذي  املناعة يف اجل�ضم 

ي��ن��ت��ج اجل���ه���از امل��ن��اع��ي ع����ادة اأج�����ض��ام��اً 

��م��ة ال����ض���ت���ه���داف ف��ريو���ض  م�������ض���ادة م�����ض��َمّ

غ��ري��ب��ة  م�����ادة  اأي  اأو  ب��ك��ت��ريي��ا  اأو  م���ع���ن 

 – جريفز  مب��ر���ض  االإ���ض��اب��ة  عند  اأخ���رى. 

– ينتج  ج���ي���داً  م��ف��ه��وم��ة  غ���ري  والأ����ض���ب���اب 

واحد  جلزء  م�ضاداً  ج�ضماً  املناعي  اجلهاز 

للهرمونات  املنتجة  الغدة  يف  اخلاليا  من 

يت�ضبب  مما  الدرقية(،  )الغدة  الرقبة  يف 

الدرقية. الغدة  اإنتاج هرمونات  زيادة  يف 

بداء  املرتبط  العن  العتالل  بالن�ضبة 

ج��ري��ف��ز، ق���د ي���ك���ون ���ض��ب��ب��ه ت���راك���م ب��ع�����ض 

ال��ك��رب��وه��ي��درات يف ال��ع�����ض��الت واالأن�����ض��ج��ة 

العينن. خلف 

العن  اعتالل  اأعرا�ض  تظهر  ما  غالباً 

يف ن��ف�����ض ال��وق��ت م��ع ف���رط ن�����ض��اط ال��غ��دة 

اأ���ض��ه��ر. ول��ك��ن قد  ب��ع��د ع���دة  اأو  ال��درق��ي��ة، 

ت��ظ��ه��ر اأي�������ض���اً ق��ب��ل ظ���ه���ور ف����رط ن�����ض��اط 

بعده. اأو  ب�ضنوات  الدرقية  الغدة 

جريفز  عن  اعتالل  يحدث  اأن  وميكن 

ن�ضاط  فرط  هناك  يكن  مل  لو  حتى  اأي�ضاً 

الدرقية. الغدة 

ع���وام���ل ت���زي���د م���ن اح���ت���م���ال االإ����ض���اب���ة 

جريفز مبر�ض 

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اإم��ك��ان��ي��ة اإ���ض��اب��ة اأي 

العديد  هناك  ف��اإن  جريفز،  ب��داء  �ضخ�ض 

ت���زي���د من  اأن  ال���ت���ي مي��ك��ن  ال���ع���وام���ل  م���ن 

موقع  يو�ضح  كما  باملر�ض،  االإ�ضابة  خطر 

ذلك: يف  مبا   ،Health Line
يكون  اأن  املحتمل  م��ن  ال��ع��ائ��ل��ة:  ت��اري��خ 

جت��ع��ل  اأن  مي��ك��ن  ج��ي��ن��ات  اأو  ج���ن  ه���ن���اك 

ال�����ض��خ�����ض اأك����رث ع��ر���ض��ة ل��الإ���ض��اب��ة ب��ه��ذا 

اال�ضطراب.

الن�ضاء  اإ�ضابة  احتمالية  تزيد  اجلن�ض: 

الرجال. اأكرث من  بداء جريفز 

ال�����ض��ن: ي��ظ��ه��ر داء ج��ري��ف��ز ع����ادًة ل��دى 

االأربعن. �ضن  قبل  االأ�ضخا�ض 

ا���ض��ط��راب��ات امل��ن��اع��ة ال��ذات��ي��ة االأخ���رى: 

م��ث��ل االأ���ض��خ��ا���ض امل�����ض��اب��ن ب��ا���ض��ط��راب��ات 

داء  م���ث���ل  امل����ن����اع����ي،  اجل����ه����از  يف  اأخ��������رى 

ال��ت��ه��اب  اأو  االأول  ال���ن���وع  م���ن  ال�������ض���ك���ري 

الروماتويدي. املفا�ضل 

اجل�ضدي. اأو  العاطفي  االإجهاد 

احلمل.

التدخن.

اأو  ك���ي���ف ي���ت���م ع�����الج م����ر�����ض ج���ري���ف���ز 

اأعرا�ضه؟ مع  التعامل 

م����ر�����ض ج���ري���ف���ز ه����و ح����ال����ة م��ر���ض��ي��ة 

ت�����ض��ت��م��ر م���دى احل���ي���اة. وم���ع ذل���ك ميكن 

الدرقية  الغدة  على  حتافظ  اأن  للعالجات 

الطبية  العناية  اإن  حتى  ال�ضيطرة.  حتت 

موؤقتاً: يختفي  املر�ض  جتعل  قد 

ح���ا����ض���رات ب��ي��ت��ا: ت��ن��ظ��م ه���ذه االأدوي�����ة 

م���ع���دل ����ض���رب���ات ال���ق���ل���ب وحت���م���ي���ه ح��ت��ى 

ت�������ض���ري ع����الج����ات ف�����رط ن�������ض���اط ال���غ���دة 

االأخرى. الدرقية 

االأدوي���������ة امل�������ض���ادة ل���ل���غ���دة ال���درق���ي���ة: 

ال���درق���ي���ة، مثل  ل��ل��غ��دة  امل�������ض���ادة  االأدوي������ة 

م��ي��ث��ي��م��ازول، مت��ن��ع اإن���ت���اج ه��رم��ون ال��غ��دة 

ن�ضبة  عند  االأدوي��ة  ه��ذه  ت�ضبب  الدرقية. 

���ض��غ��رية م���ن االأ����ض���خ���ا����ض ط��ف��ح��اً ج��ل��دي��اً 

البي�ضاء،  ال��دم  خاليا  ع��دد  يف  وانخفا�ضاً 

مما قد يزيد من خطر االإ�ضابة بالعدوى.

ال����ع����الج االإ����ض���ع���اع���ي: ي�����ض��م��ل ال���ع���الج 

ب��ال��ي��ود امل�����ض��ع ت���ن���اول ج��رع��ة واح�����دة من 

�ضائل.  اأو  اأق��را���ض  ���ض��ورة  يف  امل�ضع  ال��ي��ود 

على مدى �ضهرين اإىل ثالثة اأ�ضهر، يعمل 

االإ�ضعاع على تدمري خاليا الغدة الدرقية 

ببطء. 

وم����ع ت��ق��ل�����ض ال���غ���دة ال���درق���ي���ة، ت��ع��ود 

لكن  طبيعتها.  اإىل  ال��ه��رم��ون  م�����ض��ت��وي��ات 

اأو  احل����وام����ل  ال��ن�����ض��اء  حت�����ض��ل  اأال  ي��ج��ب 

امل��ر���ض��ع��ات ع��ل��ى ه���ذا ال���ع���الج.اجل���راح���ة: 

بالكامل  الدرقية  الغدة  ا�ضتئ�ضال  ي�ضمل 

اأو جزء منها جراحياً.

االنباط – وكاالت 

�ضاألت  ه��ل  لكن  ي��وم،  ك��ل  �ضفاهنا  ن�ضتخدم 

اأج���زاء  ع��ن  �ضفتاك  تختلف  مل���اذا  ي��وم��اً  نف�ضك 

اأخرى من ج�ضمك، وملاذا هي �ضديدة االحمرار 

وح�����ّض��ا���ض��ة ل��ل��غ��اي��ة وع��ر���ض��ة ل��ل��ج��ف��اف، ومل���اذا 

ت��ط��ور ال��ب�����ض��ر ل��ي�����ض��ب��ح ل��دي��ه��م ���ض��ف��اه يف حن 

الطيور  املثال،  �ضبيل  –على  اأخ��رى  كائنات  اأَنّ 

بدونها. يرام  ما  على  تعي�ض  وال�ضالحف- 

اللون؟ حمراء  الب�ضر  �ضفاه  ملاذا 

الب�ضرية  البيولوجيا  اأ�ضتاذ  كامريون،  نويل 

 ”Loughborough“ ج����ام����ع����ة  يف 

 Live مل����وق����ع  ي����ق����ول  امل�����ت�����ح�����دة،  ب���امل���م���ل���ك���ة 

دوراً  ال�ضفاه  “توؤدي  االأمريكي:   Science
اأ���ض��ا���ض��ي��اً م��ه��م��اً يف االأك����ل وال��ت��ن��ف�����ض وال��ك��الم، 

اإذ حت���ت���وي ع��ل��ى  ل��ل��غ��اي��ة،  اأن���ه���ا ح�����ض��ا���ض��ة  ك��م��ا 

ن��ح��و م��ل��ي��ون ط���رف ع�����ض��ب��ي، وه����ذا ه���و �ضبب 

احلرارة  درجات  يف  والتغريات  باللم�ض  تاأثرها 

الرطوبة”. وم�ضتويات 

بن  احل��دود  ال�ضفة  جلد  “ي�ضكل  واأ���ض��اف: 

اجل��ل��د اخل���ارج���ي ل��ل��وج��ه وال��غ�����ض��اء امل��خ��اط��ي 

داخ�����ل ال���ف���م، ومُي���ّث���ل ه����ذا ال��غ�����ض��اء امل��خ��اط��ي 

م�����ض��اح��ة ك��ب��رية يف ال��ق�����ض��رة احل�����ض��ي��ة ل��ل��دم��اغ، 

احل�ضا�ضية”. �ضديد  فهو  ثَمّ  ومن 

3 اإىل  ن م��ن  اأن ج��ل��د ال�����ض��ف��ة، امل��ك��َوّ يف ح��ن 

5 ط��ب��ق��ات خ��ل��وي��ة، رق��ي��ق ج����داً م��ق��ارن��ة بجلد 

اإىل  ي�ضل  مّم��ا  ن  يتكَوّ ال��ذي  الطبيعي،  الوجه 

طبقة.  16

اأ�ضحاب الب�ضرة الفاحتة  يحتوي جلد �ضفاه 

ع��ل��ى ع���دد اأق����ل م��ن اخل��الي��ا ال�����ض��ب��غ��ي��ة، وه��ي 

عن  امل�ضوؤولة  امليالنن  ل�ضبغة  املنتجة  اخلاليا 

منح اجللد لونه، ولهذا ال�ضبب، تظهر االأوعية 

اإىل  يوؤدي  ال�ضفاه، ما  الدموية من خالل جلد 

ذك��ره موقع  مل��ا  وف��ق��اً  امل��ل��ح��وظ،  االأح��م��ر  لونها 

االأمريكي.  BuzzFeed News
لدى  و�ضوحاً  اأق��ل  التاأثري  ه��ذا  يكون  فيما 

ال�ضفاه  ج��ل��د  الأَنّ  ال��داك��ن��ة،  ال��ب�����ض��رة  اأ���ض��ح��اب 

اأكرب من امليالنن، ومن ثَمّ  يحتوي على كمية 

اأغمق. بلون  ال�ضفاه  تبدو 

اأي�����ض��اً بن  اأخ���رى  اخ��ت��الف��ات  ه��ن��اك  اأّن  كما 

اإّن  اإذ  اأخرى من وجه االإن�ضان،  ال�ضفاه واأجزاء 

�ضعر  بها  ينمو  وال  للغاية  رقيقة  ال�ضفاه  ب�ضرة 

ه�ضة  فهي  ل��ذا،  عرقية،  غ��دد  على  حتتوي  وال 

ب�ضهولة. والت�ضقق  للجفاف  وتتعّر�ض  ن�ضبياً 

احلماية  طبقة  من  اأي�ضاً  ال�ضفاه  تخلو  كما 

امل��ع��ت��ادة املُ��ت��م��ث��ل��ة يف ال���زي���وت ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي 

ي��ف��رزه��ا اجل�����ض��م وحت��اف��ظ ع��ل��ى ن��ع��وم��ة اجللد 

ال�ضفاه  ل��ذا جت��ف  امل��م��ر���ض��ة،  ال��ع��وام��ل  ومت��ن��ع 

ب�ضهولة. للت�ضّقق  �ض  وتتعَرّ اأ�ضرع  نحو  على 

م��ن وج��ود  ال�����ض��ف��اه  ذل��ك تخلو  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

ب�������ض���ي���الت ����ض���ع���ر، ك���م���ا ه����و احل������ال يف ب��اط��ن 

اأَنّ  اإىل  ذل���ك  وي���ع���ود  ال���ي���د،  وراح�����ة  ال��ق��دم��ن 

فاعلية  اأك��رث  ت��ك��ون  اجل�ضم  م��ن  االأج���زاء  ه��ذه 

اأك��رب  �ضعوبة  االإن�����ض��ان  �ضيجد  اإذ  �ضعر،  ب��دون 

يدينا  راح���ة  ك��ان��ت  اإذا  ب��االأ���ض��ي��اء  االإم�����ض��اك  يف 

م�����ض��ع��رة و���ض��ت��ق��ل ق����درة ���ض��ف��اه��ن��ا ع��ل��ى ال��ك��الم 

بال�ضعر. مثقلة  كانت  حال  يف  الوا�ضح 

للكالم؟ �ضرورية  ال�ضفاه  هل 

ق���ادرة  ال�����ض��ف��اه  اأَنّ  اأو����ض���ح  ك���ام���ريون  ن��وي��ل 

واجل�ضيمة  ال��دق��ي��ق��ة  الع�ضلية  احل��رك��ة  ع��ل��ى 

اأعلى  اإىل  ال�ضفة  ل��رف��ع  ع�ضالت   5 خ��الل  م��ن 

ما  وه���و  اأ���ض��ف��ل،  اإىل  ل��ت��ح��ري��ك��ه��ا  ع�����ض��الت  و4 

خالل  من  التوا�ضل  على  القدرة  الب�ضر  مينح 

الكالم.

لنطق  �ضرورية  “ال�ضفاه  كامريون:  ويقول 

وثنائية  ال�ضفوية  االأ�ضنانية  ال�ضاكنة  االأ�ضوات 

العلة”. حرف  تقريب  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضفتن، 

االأ�ضوات  نطق  امل��رء  ي�ضتطيع  لن  وبالتايل 

ال�ضفتن  كلتا  با�ضتخدام  اإال  ال�ضفتن  ثنائية 

“الباء”(. املثال، حرف  �ضبيل  )على 

ال�ضفوية  االأ�ضنانية  االأ�ضوات  تتطلب  بينما 

املثال،  �ضبيل  )على  واالأ�ضنان  ال�ضفاه  ا�ضتخدام 

“الفاء”(. حرف 

ا�ضتخدام  ب��دون  ���ه  َنّ اأ جلياً  يت�ضح  هنا  وم��ن 

ل��ل��غ��اي��ة  ال�����ض��ع��ب  م���ن  اأو حت��ري��ك��ه��ا،  ال�����ض��ف��اه 

ن��ط��ق اأح����رف م��ع��ي��ن��ة، وه����ذا ي��ع��ط��ي ف��ك��رة عن 

ال�������ض���ع���وب���ات ال���ت���ي ي���واج���ه���ه���ا امل��ت��ك��ل��م��ون م��ن 

بطونهم.
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شاب يذبح شقيقته ويبرر: 
مكنش قصدي

االنباط – وكاالت 

�ضقيقته مبنطقة  بقتل  التحقيق مع عامل التهامه  التحقيق يف م�ضر،  تبا�ضر جهات 

اأ�ضرية. خالفات  ب�ضبب  اجليزة  مبحافظة  اإمبابة 

منزلها  يف  �ضقيقته  اإىل  ذه��ب  ال��واق��ع��ة  ي��وم  اإن��ه  املتهم  ق��ال  التحقيق،  جهات  واأم���ام 

اإ�ضابته،  وح��اول��ت  �ضكينا  الفتاة  ا�ضتلت  ذل��ك  واأث��ن��اء  بينهما،  كالمية  م�ضادة  ووق��ع��ت 

“مكن�ض  مردفا:  رقبتها  يف  وطعنها  يدها  من  ال�ضكن  على  اال�ضتيالء  يف  جنح  اأنه  اإال 

بيننا«. م�ضاكل  ب�ضبب  معها  اتفاهم  رايح  كنت  اقتلها  ق�ضدي 

فتاة  مبقتل  يفيد  ب��الغ��اً  امل�ضرية  ال�ضرطة  تلقت  عندما  الواقعة  تفا�ضيل  وت��ع��ود 

داخل م�ضكنها، انتقل رجال املباحث اإىل حمل الواقعة الإجراء التحريات، وتبن اإ�ضابة 

اأبي�ض. ب�ضالح  عليها  االعتداء  نتيجة  بالرقبة  بجرح  عليها  املجني 

ب�ضبب خالفات  ارتكاب اجلرمية،  وراء  ال�ضحية  �ضقيق  اأن  املباحث،  وك�ضفت حتريات 

احلادث،  بارتكاب  اعرتف  عليه، ومبواجهته  القب�ض  املباحث من  رجال  اأ�ضرية، ومتكن 

التحقيق. النيابة  وتولت  بالواقعة،  حم�ضر  فتحرر 

اكتشاف آثار ألقدام ديناصورات عمرها 125 مليون سنة في لبنان
االنباط – وكاالت

اآث����اًرا الأق���دام دي��ن��ا���ض��ورات يف  اكت�ضف باحثون 

لبنان؛ ح�ضبما اأفادت م�ضادر ر�ضمية موؤخًرا.

جاء ذلك بعد اأن وجهت املديرية العامة لالآثار 

حمافظ  اإىل  خطاًبا  اللبنانية  الثقافة  وزارة  يف 

جبل لبنان حممد املكاوي، لفتت فيه اإىل اكت�ضاف 

يف  دي��ن��ا���ض��ورات،  اأق����دام  مل�ضار  جيولوجي  “معلم 
منطقة غو�ضطا يف جبل لبنان”.

“اآثار  اأن  اإىل  ك��ت��اب��ه��ا  يف  امل��دي��ري��ة  واأ�����ض����ارت 

الدينا�ضورات متتد على طول حائط مل�ضافة اأكرث 

من 500 مرت”، وقالت اإنها تعود لنحو 125 مليون 

�ضنة.ومن جهته، قال املدير العام لالآثار يف وزارة 

الثقافة �ضركي�ض اخلوري لو�ضائل اإعالم حملية: 

اإن “وجود اآثار اأقدام الدينا�ضورات ي�ضري اإىل اأنها 

مرت من املنطقة املذكورة”.

يف  ي��ح��دث  طبيعيًّا”  “اأمًرا  احل���دث  واع��ت��رب 

ه��دف اخلطاب احلفاظ  اأن  اإىل  العامل، الفًتا  كل 

على املكان وعدم امل�ض فيه، واإتاحة املجال الأبحاث 

م�ضتقبلية جتريها الوزارة يف املنطقة”.

“�ضكاي  ملوقع  امل��ك��اوي يف حديث خا�ض  وق��ال 

نيوز عربية”: اإنه اأبلغ اجلهات املعنية وقوى االأمن 

حلماية املكان، م�ضرًيا اإىل اكت�ضاف اآثار قبل �ضنوات 

يف منطقة بطحا املحاذية لبلدة غو�ضطا.

وتقع بلدة غو�ضطا على مرتفعات مدينة جونية 

ال�ضاحلية �ضمايل بريوت، وترتفع عن �ضطح البحر 

نحو 300 مرت.

وت��اب��ع امل�����ض��وؤول امل��ح��ل��ي: “هذه االك��ت�����ض��اف��ات 

اإىل 125  ت��ع��ود  االآث����ار،  اخل���رباء يف علم  وبح�ضب 

مليون �ضنة، اأي اأنها من اأقدم االآثار التي اكت�ضفت 

لدينا�ضورات يف العامل”.

قائاًل:  امل��ك��ان،  جغرافية  تاريخ  امل��ك��اوي  و�ضرح 

“وفق اخل��رباء وامل��وؤرخ��ن كانت منطقة غو�ضطا 
جونية متتد اأفقيًّا، وكانت ت�ضبه ال�ضهل مثل �ضاطئ 

عري�ض”.

كانت  املجهرية،  الدرا�ضات  “بح�ضب  واأ���ض��اف: 

عدة دينا�ضورات متر من املكان قرب ال�ضاطئ”.

اآث��ار  فيه  اكت�ضفت  ال���ذي  امل��ك��ان  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

الدينا�ضور “اأمالك خا�ضة، واالأمر حاليًّا يف عهدة 

وزارة الثقافة اللبنانية التي بداأت بحرا�ضة املكان”.

»يصغرها بـ 44 عاما«.. 
الجدة شيريل هائمة في غرام 

زوجها كوران

االنباط – وكاالت 

بها  ت�ضعد  جديد  طفل  لرتبية  عاما«  مكجريجور»61  �ضرييل  اجلدة  ت�ضتعد 

ال�ضديدة  رغبته  ب�ضبب  وذلك  عاما   44 ب  ي�ضغرها  الذي  ماكن  كوران  زوجها 

باأن يكون لديه ولد.

قابلته  كانت  اأن  بعد  كوران  زوجها  مع  قرانها  �ضرييل  عقدت   ،2021 عام  ويف 

يف متجر ديري كوين يف روما، جورجيا، يف عام 2012.

كان ماكن يبلغ من العمر 15 عاًما فقط يف ذلك الوقت، يعمل لدى كري�ض، 

جنل �ضرييل، ومع ذلك، مل يتم التوا�ضل الفعلي بينهما اإال بعد ثماين �ضنوات، 

يف عام 2020.

ال��زف��اف  حفل  وب��ع��د  م��اك��ن.  لها  يتقدم  اأن  قبل  تقريًبا  ع��ام  مل��دة  ت��واع��دوا   

وماكن  �ضرييل  تتطلع  �ضخ�ض،  ال��ف   20 من  اأك��رث  ح�ضره  ال��ذي  االفرتا�ضي 

يريد  »اإنه  العامل.  اإىل  طفل  واإح�ضار  عالقتهما  يف  التالية  اخلطوة  اتخاذ  اإىل 

ب�ضبب  اأنها  مو�ضحة  �ضرييل  قالت  لطفله«  االأم  اأك��ون  اأن  واأري��د  اأطفااًل،  دائًما 

نبحث عنه«. ما  التبني، وهو  اأو  بديلة  اأم  علينا احل�ضول على  »�ضيتعن  عمرها 

 29 بن  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  ال�ضبعة،  اأطفالها  فاإن  مريور،  ل�ضيفة  وفًقا 

اجلديد. املولود  تربية  يف  للم�ضاعدة  �ضيتعاونون  اإنهم  جميًعا  قالوا  عاًما،  و41 

ولكن  طفلهما،  الإجن��اب  طريقة  اأف�ضل  عن  يبحثان  ا  اأي�ضً الزوجان  يزال  ال 

عرب  وق��د  االأط��ف��ال.  ع��رب��ات  ل�ضراء  الت�ضوق  يف  بالفعل  ب��داآ  اأنهما  ��ا  اأي�����ضً ُي��ق��ال 

ماكن  فيديو  مقاطع  ح��ول  خمتلطة  م�ضاعر  عن  ت��وك«،  »تيك  يف  االأ�ضخا�ض 

اأك���رث م��ن م��ل��ي��وين م��ت��اب��ع ب�ضبب ع��الق��ت��ه ب�����ض��ريي��ل، ح��ي��ث دع��م  ال���ذي ي��ت��اب��ع��ه 

ذلك. االآخر عن  البع�ض  فيا حتفظ  الزوجن،  البع�ض 

وق��ال  البع�ض.  ببع�ضهما  وملتزمان  للغاية  ج��ادان  باأنهما  الثنائي  واأ���ض��ر 

لن  املوت،  يفرقنا  حتى  زوجتي.  »اإنها  الكامريا  اأمام  زوجته  تقبيل  قبل  ماكن 

بعد   24 اأخ��ب��ار  م��ع  م��ن جهتها ويف حم��ادث��ة  االأب���د«.  اإىل  م��ك��ان.  اأي  اإىل  نذهب 

اآخر«. يذكر  اأقوى مع رجل  اأبًدا بعالقة  »اإنها مل ت�ضعر  زفافهما، قالت �ضرييل 

ال�ضبعة. اأوالدها  17 حفيدا من  لديها  اآن �ضرييل 


