
الأنباط - جواد اخل�رضي

بببلببديببة مببعببان الببكببرى ال�سابق  تببقببدم رئببيبب�ببس 

عام  لببدى مدعي  ب�سكوى  البب�ببسببراري  فببواز  ماجد 

معان �سد من قامت بالإت�سال مع مقدم برنامج 

يعمل لدى اإحدى الإذاعات املحلية على الهواء ، 

والتي اأ�ساءت فيها اإىل كافة اأبناء ال�سعب الأردين.
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 اجلمعة   25  ذو القعدة   1443 هـ  - املوافق  24  حزيران   2022 م - العدد  6085 - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شابعة ع�شرة

الملك يلتقي رئيس دولة 
اإلمارات العربية في أبوظبي

المناصير للزيوت والمحروقات راعي المؤتمر السنوي 
 »UNIMED« التحاد الجامعات المتوسطية

رئيس سابق لبلدية معان يتقدم بشكوى ضد 
»مسيئة« للشعب االردني

فاع  الخصاونة يقرِّر تمديد العمل بأحكام أمر الدِّ
ى نهاية أيلول المقبل المتعلِّق بحبس المدين حتَّ

بتوجيهات ملكية.. العيسوي 
ُيعلن إطالق مبادرات ملكية في عجلون ويتفقد 

أخرى في البلقاء وإربد

النباط- عمان

افبببتبببتبببح رئبببيببب�بببس اجلببببامببببعببببة الببببدكببببتببببور نببذيببر 

الببربببيببة والتعليم  عبببببيببدات مببنببدوًبببا عببن وزيببببر 

والببتببعببلببيببم البببعبببايل والبببببببحبببث الببعببلببمببي الببدكببتببور 

وجببيببه عببويبب�ببس فببعببالببيببات املبببوؤمتبببر الببببذي ي�ستمر 

 Shaping عببلببى مبببدار يببومببن حتببت �ببسببعببار  ) 

 the Mediterranean From
 )Cooperation to Integration

الثالثة  البلدان  من  جامعات  روؤ�ببسبباء  بح�سور   .

الأبي�س  البحر  حببو�ببس  على  املطلة  والع�سرين 

املبببتبببو�بببسبببط، وممببثببلببن عبببن املببنببظببمببات البب�ببسببريببكببة 

الذي ينظمه  املوؤمتر  انطلقت فعاليات  والراعية 

الحتاد بالتعاون مع اجلامعة الردنية.

اأّن  واأّكببببد عبببببيببدات يف كلمته خببالل الفببتببتبباح، 

هذا  املوؤمتر ُي�سّكل فر�سة للجامعات وموؤ�س�سات 

املتو�سط  �سفتي  على  ال�سريكة  الببعببايل  التعليم 

ببر ومناق�سة  والببتببدبُّ واملببعببرفببة  لببتبببببادل اخلببببرات 

الببتببحببديببات املُببلببّحببة الببتببي تببواجببهببهببا عببلببى جميع 

بببًة يف عبب�ببسببر مبببا بببعببد جببائببحببة  املبب�ببسببتببويببات، خبببا�بببسّ

كوفيد-19، وع�سر الثورة ال�سناعية الرابعة.

الأجببيببال  و�ببسببع  اإىل  امل�ساركن  عبيدات  ودعبببا 

يف  مًعا  “لنفكر  قببائبباًل  اأعينهم،  ن�سب  الببقببادمببة  

احلياة  يواجهون  نركهم  واأّل  القادمة  اأجيالنا 

نعمل مع  اأن  بل  باآلمها وتعقيداتها وحتدياتها، 

�سركائنا .
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النباط- عمان

ر رئي�س الوزراء، الدكتور ب�سر اخل�ساونة،  قرَّ

الببيببوم اخلببمببيبب�ببس، متببديببد الببعببمببل ببباأحببكببام اأمببر 

بببادر  الببب�بببسَّ 2021م،  لبب�ببسببنببة   )28( رقببببم  فبببباع  الببببدِّ

13 ل�سنة  الببدفبباع رقببم  قببانببون  اأحببكببام  مبقت�سى 

تبباريببخ  ببى  حببتَّ املببديببن،  بحب�س  واملببتببعببلِّببق  1992م، 

.2022/9/30

ببة  ويببباأتبببي البببقبببرار مببببراعبببباًة لبببلبببّظبببروف املببالببيَّ

جائحة  تببداعببيببات  عببن  الناجمة  ببة  والقببتبب�ببسبباديَّ

كورونا.

واأ�سدر رئي�س الوزراء البالغ رقم )58( ل�سنة 

2022م لغايات تنفيذ القرار اأعاله، و�سُين�سر يف 

�سميَّة اأم�س اخلمي�س . اجلريدة الرَّ

وين�ص اأمر الدفاع 28:

الدفاع  املادة )3( من قانون  ا�ستنادا لأحكام 

1992 وتخفيفا من الكتظاظ  رقم )13( ل�سنة 

انت�سار  والببتبباأهببيببل ومببنببع  الإ�بببسبببالح  مببراكببز  يف 

وبببباء كببورونببا فببيببهببا، ومبببراعببباة لببلببظببروف املالية 

اإ�سدار  اأقرر  الوباء،  الناجمة عن  والقت�سادية 

اأمر الدفاع التايل:

املببديببن  حب�س  قببببرارات  تنفيذ  يببوؤجببل  اأوًل: 

ال�سادرة مبقت�سى اأحكام املادة )22( من قانون 

ل  اأن  �سريطة   2007 ل�سنة   )25( رقببم  التنفيذ 

 )100000( بها  املحكوم  املبالغ  جمموع  يتجاوز 

مئة األف دينار.

التي  اجلزائية  الأحكام  تنفيذ  يوقف  ثانيا: 

املتعلقة  اجلبببرائبببم  يف  احلببببب�ببس  بببعببقببوبببة  تق�سي 

باإ�سدار �سيك ل يقابله ر�سيد وفق اأحكام املادة 

ل�سنة   )16( رقببم  العقوبات  قببانببون  مببن   )421(

1960 يف الق�سايا التي ل يتجاوز جمموع قيمة 

ال�سيكات فيها )100000( مئة األف دينار.

امل�سمولن  الأ�ببسببخببا�ببس  �سفر  ميببنببع  ثببالببثببا: 

باأحكام البندين )اأول( و)ثانيا( من اأمر الدفاع 

هببذا مبببوجببب قبببرار تبب�ببسببدره اجلببهببة الق�سائية 

املخت�سة.
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  النباط – عجلون 

تببنببفببيببذاً لببتببوجببيببهببات جبباللببة املببلببك عبببببداهلل 

الها�سمي،  امللكي  الببديببوان  رئي�س  اأعلن  الثاين، 

متابعة  جلنة  رئي�س  العي�سوي،  ح�سن  يو�سف 

اخلمي�س،  اأم�س  امللك،  جاللة  مبببببادرات  تنفيذ 

عن اإطالق ُحزمة من املبادرات امللكية التنموية 

مبحافظة  اأو�بببسبببرة  مببنببطببقببة  يف  والببتببطببويببريببة 

عجلون.

جبباء ذلببك خببالل لببقبباء العي�سوي عبببدداً من 

وجهاء واأبناء املنطقة، بح�سور حمافظ عجلون 

اإىل  منهم  ا�ستمع  حيث  اجلبور،  خالد  الدكتور 

�سمن  لتلبيتها  ومطالبهم،  احتياجاتهم  اأبببرز 

املوارد املتاحة، تنفيذاً للروؤى امللكية التي توؤكد 

ا�ببسببتببمببرار الببنببهببج الببتببوا�ببسببلببي مببع اأبببنبباء الببوطببن 

وبناته.

و�ببسببمببلببت املبببببببببادرات؛ بببنبباء مبب�ببسبباكببن لببالأ�ببسببر 

وملعباً  الأغبببرا�بببس،  مببتببعببددة  وقبباعببة  العفيفة، 

خببمببا�ببسببيبباً، وتببنببفببيببذ مبب�ببسبباريببع اإنببتبباجببيببة يف اإطبببار 

التمويلية، لتوفري فر�س عمل لأبناء  املحافظ 

وبنات املنطقة.

واأكببببببد الببعببيبب�ببسببوي، خببببالل البببلبببقببباء، حببر�ببس 

التوا�سل مع  الثاين على  امللك عبداهلل  جاللة 

وتلم�س  اإليهم  وال�ستماع  الوطن  وبنات  اأبببنبباء 

والببوقببوف  واخلببدمببيببة،  التنموية  احتياجاتهم 

وطبيعة  املناطق  ملختلف  احلقيقي  الواقع  على 

حتببديبباتببهببا واحببتببيبباجبباتببهببا مببن خبببالل الببزيببارات 

امليدانية لتلك املناطق.

ملكية  بتوجيهات  جبباء  اللقاء  هببذا  اإن  وقببال 

على  والببوقببوف  للمطالب  لال�ستماع  مبا�سرة 

املنطقة  اأبناء  التحديات، والعمل والتن�سيق مع 

لتحديد الأولويات.
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وزير الطاقة: الهدر بموارد الطاقة
 في األردن أعلى من المتوسط 

العالمي بنحو %25

جيش االحتالل يبدأ ببناء مقطع فاصل 
في جدار الفصل شمال الضفة

النباط- عمان

حّث وزير الطاقة والرثوة املعدنية الدكتور 

اإجناز  �سالح اخلراب�سة القطاع ال�سناعي على 

املبب�ببسببانببع  احببتببيبباجببات  حبببول  تف�سيلية  درا�بببسبببة 

كلف  خف�س  يف  ي�سهم  مبا  الطبيعي  الغاز  من 

الت�سغيل ويعزز تناف�سية القطاع.

القطاع  اخلمي�س  اأم�س  لقائه  خالل  و�سدد 

البب�ببسببنبباعببي مبببقببر غببرفببة �ببسببنبباعببة عببمببان، على 

جتمع  مناطق  على  الدرا�سة  تركز  اأن  �سرورة 

ومعدلت  حتتاجها  التي  والكميات  ال�سناعات 

بو�سع  للم�ساعدة  لال�ستهالك،  املتوقعة  النمو 

البنية التحتية.
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النباط-عمان

ام�س  اول  الإ�سرائيلي  الحببتببالل  جي�س  بببداأ 

الأربعاء ببناء مقطع يف جدار الف�سل العن�سري 

�سمال ال�سفة الغربية بطول 45 كيلومراً

�سامل  قببريببة  مببن منطقة  املقطع  هببذا  وميببتببد 

اإىل منطقة مدينة طولكرم، بارتفاع ت�سعة اأمتار، 

اإلببكببرونببيببة وحت�سينات  و�ببسببائببل  عببلببى  ويببحببتببوي 

حديثة

ويحل هذا املقطع مكان اآخر يف جدار الف�سل 

�ببسبباأن هببذه  20 عببامبباً، ومبببن  ُبببنببي قبببببل  العن�سري 

املقاطع يف اجلدار اأن متنع الدخول اإىل الطرف 

املف�سول من الأرا�سي املحتلة وب�سكل حمكم

ويف البب�ببسببيبباق، قبببال رئببيبب�ببس مببديببريببة احلبببدود 

وخط التما�س يف وزارة الأمن الإ�سرائيلية عريان 

الأربعاء  بداأناها �سباح  التي  الأعمال  اإن  اأوفببري: 

�ست�ستمر قرابة �سنة.
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شركس: رؤية التحديث االقتصادي 
محور رئيس ضمن مجموعة

 اإلصالح الشامل

النباط-وكالت

جتل�س زوجبببة الأ�ببسببري بببركببات خببواجببا، يف 

ركببام  فببوق  اهلل،  رام  مدينة  غببرب  نعلن  بلدة 

بعّدما  واأملًبببا،  ح�سرًة  خدها  على  ويدها  بيتها 

حولته قوات الحتالل الإ�سرائيلي اإىل ركام

ت�سرد هنادي زوجة الأ�سري خواجا ق�ستها 

الأمببل،  الوجع وفقدان  راجببٍف ميببالأه  ب�سوٍت 

على تدمري بيتها من ِقبل قوات الحتالل

تقول هنادي يف حديثها مع �سبكة م�سدر 

الإن�ساء،  قيد  منزلها،  و�سلت  اإنها  الإخبارية 

تعبها  لتجد  فببجببرا،  اخلام�سة  ال�ساعة  عند 

وحلمها حتول اإىل ركام

اأنببفببا�ببسببهببا تببباببببعبببت: �سفت  وببببباأنببببٍن يببعببلببو 

�سكرت  الدنيا  ح�سيت  البيت،  هببدم  الحتالل 

القدرة على  اأنها ل متلك  ، موؤكدة  يف وجهي 

بناء بيٍت �سغري يحتويها مع عائلتها، وزوجها 

الأ�سري

وحببببول تببفببا�ببسببيببل حتببويببل حببلببمببهببا ِلبببُركبببام، 

اأ�ببسببارت هببنببادي زوجببة الأ�ببسببري خببواجببا اإىل اأن 

اأ�سل احلكاية كانت منذ خم�سة �سهور جمعُت 

اأر�ببس على قدر  املببال، وا�سريت قطعة  بع�س 

قوات  اأخطرتنا  واأولدي،  اأنا  تاأويني  غرفتن 

الحتالل بهدم البيت

للبلدية لنح�سل على  واأو�سحت: توجهنا 

وقبببف البببهبببدم، �ببسببجببنببوا زوجببببي واأوقبببفبببوا هببدم 

البيت

واأردفت: اليوم عندما راأيت البيت ت�ساوى 

ببدمببت، ل اأقبببوى على الببكببالم،  مببع الأر�ببببس �ببسُ

جل�ست على الركام.
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النباط- عمان

عادل  الدكتور  املركزي  البنك  اأكد حمافظ 

تاأتي  القت�سادي  التحديث  روؤيببة  اأن  �سرك�س، 

كببمببحببور رئببيبب�ببس �ببسببمببن جمببمببوعببة الإ�بببسبببالح 

الثاين  امللك عبداهلل  دعا جاللة  التي  ال�سامل 

لتنفيذها.

عقدتها  حبببواريبببة  جل�سة  خبببالل  ذلبببك  جببباء 

دور  ملناق�سة  اخلمي�س،  اأمبب�ببس  البنوك  جمعية 

قببطبباع الأ�ببببسببببواق واخلبببدمبببات املببالببيببة يف روؤيبببة 

التحديث القت�سادي وكيفية اإطالق الإمكانات 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  بح�سور  امل�ستقبل،  لبناء 

جمعية البنوك.
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زوجة األسير بركات خواجا: االحتالل 
حّول بيتي وحلمي إلى ركام

النباط – وكالت 

3اآلف  نبببحبببو  يبببببواجبببببه  الآخبببببببببر  ببببعبببد  يببببومببببا 

جنوب  يطا  مب�سافر  قببرى  ثماين  يف  فل�سطيني 

اخلببلببيببل بببالبب�ببسببفببة الببغببربببيببة خببطببر تببهببجببريهببم 

ال�ستيطانية  املخططات  بفعل  منازلهم،  وهدم 

لال�ستيالء عليها وحتويلها ملنطقة ع�سكرية

وبببببببداأ جببيبب�ببس الحببببتببببالل الإ�بببسبببرائبببيبببلبببي يببوم 

على  ع�سكرية  ومبببنببباورات  تببدريبببببات  الببثببالثبباء، 

اأرا�سي قرى م�سافر يطا جنوب اخلليل جنوبي 

ال�سفة الغربية املحتلة، و�سط ا�ستخدام قذائف 

وجرافات،  ر�سا�سة،  وبنادق  ودبابات،  �ساروخية، 

واآلببببيببببات خمببتببلببفببة، عببلببى البببرغبببم مبببن حمبباولببة 

على  العرا�س  املنطقة،  �سكان  الفل�سطينين، 

املناورات والتدريبات التي تعّر�س حياتهم  هذه 

واأرا�سيهم للخطر

وبببحبب�ببسببب �ببسببحببيببفببة هببباآرتببب�بببس فبببببباإن جببيبب�ببس 

الحبببتبببالل اأببببلبببغ �ببسببكببان مببنببطببقببة مبب�ببسببافببر يطا 

البيوت  بن  حية  بنريان  تدريبا  �سيجري  باأنه 

�سهر  ملبببدة  �سي�ستمر  الببتببدريببب  واأن  الببقببرى،  يف 

و�سي�سمل ا�ستخدام اأ�سلحة خفيفة

واأفبببببببادت البب�ببسببحببيببفببة ببببباأن جببيبب�ببس الحببتببالل 

اأمام املحكمة الإ�سرائيلية العليا، رداً على  اّدعى 

يطا  م�سافر  يف  الفل�سطينين  لل�سكان  التما�س 

التدريبات،  احبببرازي مبنع هببذه  اأمببر  لإ�ببسببدار 

باأنه �سيبذل جهداً لتقلي�س اخلطر.

التفا�صيل �ص »5«

مواطنو مسافر يطا.. صمود وثبات في وجه مخططات 
االحتالل االستيطانية

النباط-عمان
 

الببتببقببى جببباللبببة املبببلبببك عبببببببداهلل البببثببباين يف 

ال�سيخ  �سمو  اأخببباه  اخلمي�س،  اأمبب�ببس  اأبببوظبببببي، 

حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س دولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�سقيقة.

واأكد جاللة امللك، خالل اللقاء الذي عقد 

التاريخية  العالقات  عمق  ال�ساطئ،  ق�سر  يف 

وال�سعبن  البلدين  بببن  والببرا�ببسببخببة  املتميزة 

ال�سقيقن، واحلر�س على توطيدها.

ال�سيخ  املببلببك و�ببسببمببو  وا�ببسببتببعببر�ببس جبباللببة 

حمببمببد اآفبببباق الببتببعبباون بببن البببببلببديببن وفببر�ببس 

تببنببمببيببتببه يف خمببتببلببف املبببببجبببببالت البب�ببسببيببا�ببسببيببة 

والقببتبب�ببسبباديببة والببتببنببمببويببة وال�ببسببتببثببمبباريببة، ل 

امل�ستثمرين  اأكر  اأن دولة الإمببارات من  �سيما 

تعزيز  على  العمل  اأهمية  موؤكدين  اململكة،  يف 

املرحلة  الأمببام خالل  اإىل  التعاون ودفعه  هذا 

املقبلة مبا يحقق م�ساحلهما امل�سركة.

حممد  ال�سيخ  �سمو  جهود  جاللته  وثمن 

التقدم  م�سرية  تعزيز  يف  نهيان  اآل  زايبببد  بببن 

املتحدة  العربية  الإمبببارات  دولببة  والتطوير يف 

ال�سقيقة، وحر�س �سموه على حتقيق الزدهار 

ق�سايا  وخببدمببة  الببعببزيببز،  الإمببباراتبببي  لل�سعب 

الأمتن العربية والإ�سالمية.

ورحب �سمو ال�سيخ حممد، يف بداية اللقاء، 

بببجبباللببة املببلببك، مببعببربببا عببن متببنببيبباتببه لببببالأردن 

و�سعبه بدوام التقدم والرفعة والزدهار.

ومت الببتبباأكببيببد، خبببالل الببلببقبباء، عببلببى اإدامببببة 

التن�سيق والت�ساور بن البلدين حيال خمتلف 

يحقق  مبببا  املبب�ببسببرك،  الهببتببمببام  ذات  الق�سايا 

ويعزز  العربية،  الق�سايا  ويخدم  م�ساحلهما، 

اأمن املنطقة وا�ستقرارها.

اإقليميا  الأو�ساع  اللقاء م�ستجدات  وتناول 

ودوليا، ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية.

وحبب�ببسببر الببلببقبباء رئببيبب�ببس الببببببوزراء الببدكببتببور 

ووزير  الببوزراء  رئي�س  ونائب  ب�سر اخل�ساونة، 

ال�سفدي،  اأميببن  املغربن  و�سوؤون  اخلارجية 

ومببديببر مكتب جبباللببة املببلببك، الببدكببتببور جعفر 

ن�سار  اأبببوظبببببي  يف  الأردين  وال�سفري  ح�سان، 

احلبا�سنة.

التفا�صيل �ص »2«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

  االنباط – عجلون 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذاً 

ح�سن  يو�سف  الها�سمي،  امللكي  الديوان  رئي�س  اأعلن 

العي�سوي، رئي�س جلنة متابعة تنفيذ مبادرات جاللة 

امللك، اأم�س اخلمي�س، عن اإطالق ُحزمة من املبادرات 

اأو���س��رة  منطقة  يف  وال��ت��ط��وي��ري��ة  التنموية  امللكية 

مبحافظة عجلون.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ل���ق���اء ال��ع��ي�����س��وي ع�������دداً م��ن 

امل��ن��ط��ق��ة، بح�سور حم��اف��ظ عجلون  واأب���ن���اء  وج��ه��اء 

اأبرز  اإىل  منهم  ا�ستمع  حيث  اجلبور،  خالد  الدكتور 

امل����وارد  ���س��م��ن  لتلبيتها  وم��ط��ال��ب��ه��م،  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

ا�ستمرار  توؤكد  التي  امللكية  ل��ل��روؤى  تنفيذاً  املتاحة، 

النهج التوا�سلي مع اأبناء الوطن وبناته.

العفيفة،  لالأ�سر  م�ساكن  بناء  املبادرات؛  و�سملت 

وتنفيذ  خما�سياً،  وملعباً  االأغ��را���س،  متعددة  وقاعة 

م�ساريع اإنتاجية يف اإطار املحافظ التمويلية، لتوفري 

فر�س عمل الأبناء وبنات املنطقة.

واأكد العي�سوي، خالل اللقاء، حر�س جاللة امللك 

عبداهلل الثاين على التوا�سل مع اأبناء وبنات الوطن 

التنموية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وتلم�س  اإل��ي��ه��م  واال���س��ت��م��اع 

ملختلف  احلقيقي  الواقع  على  والوقوف  واخلدمية، 

خالل  من  واحتياجاتها  حتدياتها  وطبيعة  املناطق 

الزيارات امليدانية لتلك املناطق.

وقال اإن هذا اللقاء جاء بتوجيهات ملكية مبا�سرة 

ل��ال���س��ت��م��اع ل��ل��م��ط��ال��ب وال���وق���وف ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات، 

وال���ع���م���ل وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اأب����ن����اء امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ح��دي��د 

ُتلبي  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  وتنفيذ  ال��ت��ن��م��وي��ة  االأول���وي���ات 

نوعية  نقلة  اإح����داث  يف  وت�سهم  املنطقة  احتياجات 

فيها.

دائماً  يوجه  امللك  جاللة  اأن  العي�سوي  واأ���س��اف 

املقدمة  اخل��دم��ات  ب��واق��ع  لالرتقاء  العمل  ب�سرورة 

ُمدّرة  واإنتاجية  تنموية  م�ساريع  وتنفيذ  للمواطنني 

للدخل، وت�سمن حتقيق العدالة يف توزيع مكت�سبات 

وعوائد التنمية، و�سواًل اإىل بناء جمتمعات اإنتاجية 

قادرة على امل�ساركة الفاعلة يف م�سرية التنمية.

ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  اأن اجل���ه���ود  اإىل  ول��ف��ت 

ج��الل��ت��ه م��ن اأج���ل ال��ن��ه��و���س ب��ال��واق��ع االق��ت�����س��ادي، 

االدنيني  جلميع  اأف�سل  م�ستقبل  تاأمني  اإىل  تهدف 

وت���وف���ري ف��ر���س ع��م��ل ل��ه��م، ومب����ا ي��ن��ع��ك�����س اإي��ج��اب��اً 

لب  �سُ يف  هم  ال�سباب  اأن  مبيناً  حياتهم،  نوعية  على 

ب�سرورة  دوم��اً  يوجه  حيث  امللك،  جاللة  اهتمامات 

متكينهم باأدوات النجاح واالإجناز واحت�سان اأفكارهم 

وم�ساريعهم النوعية.

تركز  امللكية  التوجيهات  اأن  اإىل  العي�سوي  واأ�سار 

وال��ت��ع��اون��ي��ة،  اخل��ريي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  دور  تفعيل  ع��ل��ى 

خ�سو�ساً الفاعلة منها، ومتكينها من تنفيذ امل�ساريع 

يف  فاعل  �سريك  باعتبارها  والت�سغيلية،  االإنتاجية 

العمل االإن�ساين واخلريي، موؤكداً اأن حت�سني م�ستوى 

ذات  املطالب  وتلبية  للمواطنني  املقدمة  اخل��دم��ات 

الت�ساركي والتعاون بني  العمل  االأولوية يعتمد على 

اجلميع، و�سواًل لتحقيق االأهداف املرجوة.

منطقة  وبنات  واأب��ن��اء  وجهاء  ثّمن  جانبهم،  من 

عبداهلل  امللك  جاللة  يبذلها  التي  اجل��ه��ود  اأو���س��رة 

الثاين، من اأجل خدمة الوطن وق�سايا االأمة، و�سعي 

جاللته احلثيث، داخلياً وخارجياً، للنهو�س بالواقع 

امل�ستمرة  جاللته  وتوجيهات  واملعي�سي،  االقت�سادي 

التنمية  حتقيق  يف  ت�سهم  وم�ساريع  مبادرات  بتنفيذ 

ال�ساملة وامل�ستدامة.

ال��ت��ي تناولها  امل��ط��ال��ب واالح��ت��ي��اج��ات  وت���رك���زت 

والبطالة  الفقر  مل�سكلتي  حلول  اإيجاد  يف  املتحدثون 

يف املنطقة، ودعم برامج الت�سغيل عرب الرتكيز على 

العمل،  لفر�س  امل��وف��رة  االإن��ت��اج��ي��ة  امل�����س��اري��ع  تنفيذ 

والتعليمية  ال�سحية  اخل��دم��ات  ب��واق��ع  وال��ن��ه��و���س 

والثقافية والُبنى التحتية، ودعم اجلمعيات اخلريية 

واالأن���دي���ة ال�����س��ب��اب��ي��ة، واإن�����س��اء امل��الع��ب واحل���دائ���ق، 

وتخ�سي�س قطع اأرا�سي لدفن املوتى، واإعادة تاأهيل 

امل�سجد القدمي.

الت�سغيلي،  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب  ب��ت��وف��ري  وط��ال��ب��وا 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى مت��ك��ني امل����راأة اق��ت�����س��ادي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً، 

نق�س  مل�سكالت  ح��ل��ول  واإي��ج��اد  ال�سياحة،  وتن�سيط 

املياه، اإىل جانب جذب اال�ستثمارات للمنطقة.

بح�سور  العي�سوي،  تفّقد  منف�سل،  �سعيد  وعلى 

وزي���ر االأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة واالإ���س��ك��ان امل��ه��ن��د���س يحيى 

يف  ملكية  م��ب��ادرات  م�ساريع  تنفيذ  مراحل  الك�سبي، 

حمافظتي البلقاء واإربد.

م�سروع  العي�سوي  تفّقد  البلقاء،  حمافظة  ففي 

امل��الح��ة  منطقة  يف  �سكنية  وح����دة   )400( اإن�����س��اء 

الدكتور  البلقاء  حم��اف��ظ  بح�سور  ع���اّل،  دي��ر  ب��ل��واء 

اإيجاز حول �سري  اأبو قاعود، حيث ا�ستمع اإىل  فرا�س 

العمل بامل�سروع، الذي بلغت ن�سبة االإجن��از فيه نحو 

97 باملئة، واطلع على واقع البنية التحتية للموقع 
كاماًل، والذي ي�ستوعب نحو )800( وحدة �سكنية، 

ف�ساًل عن تنفيذ �سبكة طرق رئي�سية و�سبكة �سرف 

�سحي و�سبكة لت�سريف املياه اجلوفية، ومد خطوط 

ال���وح���دات ال�سكنية،  امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء خل��دم��ة ه���ذه 

ال��ت��ي ج����اءت مب��وا���س��ف��ات ه��ن��د���س��ي��ة وف��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة، 

واحتياجات  ظ��روف  وت��راع��ي  ال��رتب��ة،  ملوحة  تقاوم 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

وت�ستهدف املبادرة امللكية الإ�سكان االأ�سر العفيفة، 

 ،2005 ال��ع��ام  يف  ملكية  بتوجيهات  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 

و���س��م��ل��ت ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، ت��وف��ري احل��ي��اة 

ع��وزاً  االأك���ر  ُت��ع��د  ال��ت��ي  لالأ�سر  وامل�ستقرة  الكرمية 

تراعي  اأ���س�����س  وف��ق  اخ��ت��ي��اره��ا  وي��ج��ري  وا�ستحقاقاً، 

وزارة  تعتمدها  ال��ت��ي  وال�����س��ف��اف��ي��ة  ال��ع��دال��ة  حتقيق 

الأعلى  وفقاً  امل�ساكن  وُت�سّمم  االجتماعية،  التنمية 

املوا�سفات الهند�سية والفنية.

تفقد  اإرب���د،  مبحافظة  الغفر  وادي  منطقة  ويف 

العتوم،  ر���س��وان  اإرب���د  حم��اف��ظ  بح�سور  العي�سوي، 

م���راح���ل ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع اإن�����س��اء ال��ط��ري��ق ال���دائ���ري 

ال��ق��ائ��م��ني على  ا���س��ت��م��ع م��ن  االأول(، ح��ي��ث  )اجل����زء 

ال��ذي  ب��امل�����س��روع  املتحقق  االإجن����از  م�ستوى  امل�����س��روع 

و�سل ملراحله االأخرية، حيث يبلغ طول الطريق نحو 

بحواجز  مف�سولة  م�سارب  وباأربعة  كيلومرتات،   9
ا�سمنتية.

كما اطلع العي�سوي على ج�سر وادي الغفر، الذي 

ارتفاعه  يبلغ  حيث  االأردن،  يف  االأع��ل��ى  اجل�سر  يعد 

مرتاً.  25 يبلغ  وبعر�س  مرتاً،   270
العي�سوي  اطلع  ال��ك��ورة،  ب��ل��واء  تبنة  منطقة  ويف 

على م�سروع تنفيذ طريق مدخل املنطقة، والذي مت 

ملكية  تنفيذه مببادرة  موؤخرا، وجرى  منه  االنتهاء 

�سامية، حيث كان يعاين �سابقاً من انهيارات �سخرية 

ّمم  و�سُ احل��رك��ة،  يعيق  ب�سكل  االأم��ط��ار  ملياه  وجتمع 

وفقاً الأعلى املوا�سفات الهند�سية والفنية التي تراعي 

مل�سافة  وميتد  مل�ستخدميه،  العامة  ال�سالمة  حتقيق 

مرت.  4700
وياأتي اإجناز هذين امل�سروعني، تنفيذاً للتوجيهات 

امللك مع  التوا�سلية جلاللة  اللقاءات  امللكية، خالل 

وجهاء واأبناء حمافظة اإربد.

�سحفية  مقابلة  يف  الك�سبي،  الوزير  قال  ب��دوره، 

م��ع وك��ال��ة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب���رتا(، اإن دور ال���وزارة 

م�����س��اك��ن منطقة  م�����س��روع  ع��ل��ى  االإ����س���راف  يكمن يف 

ال��ذي  العمل  م�ستوى  وم��راق��ب��ة  ومتابعته،  امل��الح��ة 

التحديات  خمتلف  وتذليل  النهائية،  ملراحله  و�سل 

التي قد تظهر خالل مراحل التنفيذ.

واأ�ساف اأن طريق اإربد الدائري ي�سهم يف تخفيف 

االأزمة املرورية داخل حمافظة اإربد، مبيناً اأن املدخل 

ال���ذي ج��رى  ال���ك���ورة،  ل���واء  اجل��دي��د ملنطقة تبنة يف 

تنفيذه موؤخراً، جاء الإنهاء امل�سكالت التي كان يعاين 

منها م�ستخدمي الطريق يف املا�سي.

وت�سعى املبادرات امللكية، التي تعد مكملة لربامج 

اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق  وت��ن��ف��ذ  احل��ك��وم��ة،  وخ��ط��ط 

اإىل  امل����دين،  املجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات  املعنية  الر�سمية 

التنمية  م�����س��رية  يف  دوره  وت��ع��زي��ز  امل���واط���ن  مت��ك��ني 

امل�����س��ت��دام��ة، وت���راع���ي االأول����وي����ات ال��ت��ن��م��وي��ة وتلبي 

امل�ستهدفة،  وال��ف��ئ��ات  املحلية  املجتمعات  احتياجات 

ومت��ك��ي��ن��ه��ا وحت���ف���ي���ز ط���اق���ات���ه���ا ل��ت��ح�����س��ني واق��ع��ه��ا 

االجتماعي واالقت�سادي.

بتوجيهات ملكية.. العيسوي ُيعلن إطالق مبادرات 
ملكية في عجلون ويتفقد أخرى في البلقاء وإربد

اجلمعة    24  /  6  / 2022

االنباط – عمان 

التقى جاللة امللك عبداهلل الثاين يف اأبوظبي، 

اأم�س اخلمي�س، اأخاه �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

املتحدة  العربية  االإم��ارات  اآل نهيان، رئي�س دولة 

ال�سقيقة.

واأكد جاللة امللك، خالل اللقاء الذي عقد يف 

ق�سر ال�ساطئ، عمق العالقات التاريخية املتميزة 

ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  ب��ني  والرا�سخة 

واحلر�س على توطيدها.

وا�ستعر�س جاللة امللك و�سمو ال�سيخ حممد 

ال��ب��ل��دي��ن وف���ر����س تنميته  ب���ني  ال���ت���ع���اون  اآف�����اق 

واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف  يف 

اأن دول���ة  ���س��ي��م��ا  وال��ت��ن��م��وي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة، ال 

االإم���������ارات م���ن اأك�����رب امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف امل��م��ل��ك��ة، 

التعاون  هذا  تعزيز  على  العمل  اأهمية  موؤكدين 

ودفعه اإىل االأمام خالل املرحلة املقبلة مبا يحقق 

م�ساحلهما امل�سرتكة.

بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  جهود  جاللته  وثمن 

زايد اآل نهيان يف تعزيز م�سرية التقدم والتطوير 

ال�سقيقة،  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة  يف 

لل�سعب  االزده�����ار  ع��ل��ى حتقيق  ���س��م��وه  وح��ر���س 

االإم�����ارات�����ي ال���ع���زي���ز، وخ���دم���ة ق�����س��اي��ا االأم���ت���ني 

العربية واالإ�سالمية.

اللقاء،  بداية  يف  حممد،  ال�سيخ  �سمو  ورح��ب 

بجاللة امللك، معربا عن متنياته لالأردن و�سعبه 

بدوام التقدم والرفعة واالزدهار.

ومت التاأكيد، خالل اللقاء، على اإدامة التن�سيق 

الق�سايا  خمتلف  حيال  البلدين  ب��ني  والت�ساور 

م�ساحلهما،  يحقق  مبا  امل�سرتك،  االهتمام  ذات 

املنطقة  اأم���ن  وي��ع��زز  العربية،  الق�سايا  وي��خ��دم 

وا�ستقرارها.

اإقليميا  االأو���س��اع  م�ستجدات  اللقاء  وت��ن��اول 

ودوليا، ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية.

ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  اللقاء  وح�سر 

اخل�ساونة، ونائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 

و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي، ومدير مكتب 

وال�سفري  ح�سان،  جعفر  ال��دك��ت��ور  امل��ل��ك،  جاللة 

االأردين يف اأبوظبي ن�سار احلبا�سنة.

ك��م��ا ح�����س��ره ع���ن اجل���ان���ب االإم����ارات����ي �سمو 

ال�سيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�ست�سار االأمن 

الوطني، و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، 

و���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 

نهيان، وال�سيخ حممد بن حمد اآل نهيان م�ست�سار 

ال�سوؤون اخلا�سة يف وزارة �سوؤون الرئا�سة، ووزير 

حممد  اأن��ور  الدكتور  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة 

قرقا�س، ورئي�س جهاز اأبوظبي للمحا�سبة حميد 

عبيد اأبو �سب�س.

االنباط – عمان 

ر رئ��ي�����س ال�����وزراء، ال��دك��ت��ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة،  ق���رَّ

ف��اع  ال��دِّ اأم��ر  باأحكام  العمل  متديد  اخلمي�س،  ال��ي��وم 

اأحكام  ادر مبقت�سى  2021م، ال�سَّ رقم )28( ل�سنة 

وامل��ت��ع��لِّ��ق  1992م،  ل�سنة   13 رق���م  ال��دف��اع  ق��ان��ون 

.30/9/2022 تاريخ  املدين، حتَّى  بحب�س 

����ة  وي������اأت������ي ال������ق������رار م������راع������اًة ل�����ل�����ّظ�����روف امل����ال����يَّ

كورونا. جائحة  تداعيات  عن  الناجمة  واالقت�ساديَّة 

ل�سنة   )58( رق��م  ال��ب��الغ  ال���وزراء  رئي�س  واأ���س��در 

يف  و�سُين�سر  اأع��اله،  القرار  تنفيذ  لغايات  2022م 
. اخلمي�س  اأم�س  �سميَّة  الرَّ اجلريدة 

:28 الدفاع  اأمر  وين�س 

ال��دف��اع  ق��ان��ون  م��ن  ا���س��ت��ن��ادا الأح��ك��ام امل����ادة )3( 

االكتظاظ  من  وتخفيفا   1992 ل�سنة   )13( رق��م 

يف م��راك��ز االإ����س���الح وال��ت��اأه��ي��ل وم��ن��ع ان��ت�����س��ار وب��اء 

واالقت�سادية  املالية  للظروف  ومراعاة  فيها،  كورونا 

الناجمة عن الوباء، اأقرر اإ�سدار اأمر الدفاع التايل:

ال�سادرة  املدين  حب�س  قرارات  تنفيذ  يوؤجل  اأواًل: 

مبقت�سى اأحكام املادة )22( من قانون التنفيذ رقم 

يتجاوز جمموع  ال  اأن  �سريطة   2007 ل�سنة   )25(

دينار. األف  بها )100000( مئة  املحكوم  املبالغ 

ث���ان���ي���ا: ي���وق���ف ت��ن��ف��ي��ذ االأح����ك����ام اجل���زائ���ي���ة ال��ت��ي 

باإ�سدار  املتعلقة  اجلرائم  يف  احلب�س  بعقوبة  تق�سي 

���س��ي��ك ال ي��ق��اب��ل��ه ر���س��ي��د وف��ق اأح��ك��ام امل���ادة )421( 

يف   1960 ل�سنة   )16( رق��م  العقوبات  ق��ان��ون  م��ن 

ال�سيكات  ق��ي��م��ة  ي��ت��ج��اوز جم��م��وع  ال  ال��ت��ي  ال��ق�����س��اي��ا 

دينار. األف  مئة  فيها )100000( 

باأحكام  امل�سمولني  االأ�سخا�س  �سفر  مينع  ثالثا: 

ه��ذا  ال���دف���اع  اأم����ر  م���ن  و)ث���ان���ي���ا(  )اأوال(  ال��ب��ن��دي��ن 

املخت�سة. الق�سائية  اجلهة  ت�سدره  قرار  مبوجب 

من  اعتبارا  هذا  الدفاع  اأمر  اأحكام  ت�سري  رابعا: 

حتى   29/3/2021 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي���وم  ���س��ب��اح 

.31/12/2022 تاريخ 

ت�سريع يخالف  اأو  ن�س  باأي  العمل  يوقف  خام�سا: 

اأمر الدفاع هذا. اأحكام  اأي حكم من 

ب��اأح��ك��ام  ال��ع��م��ل  ال����وزراء مت��دي��د  لرئي�س  ���س��اد���س��ا: 

�سوء  يف  اأحكامه  من  اأي  تعديل  اأو  ه��ذا  الدفاع  اأم��ر 

ال��و���س��ع ال��وب��ائ��ي مب��وج��ب ب��الغ��ات ي�����س��دره��ا ل��ه��ذه 

الغاية.

الملك يلتقي رئيس دولة اإلمارات العربية في أبوظبي

فاع المتعلِّق بحبس  الخصاونة يقرِّر تمديد العمل بأحكام أمر الدِّ
ى نهاية أيلول المقبل المدين حتَّ

االنباط – عمان 

- نقل رئي�س الديوان امللكي الها�سمي يو�سف 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ت��ع��ازي  العي�سوي  ح�سن 

اآ�سيا حممد  الثاين اإىل ع�سرية الهباهبة بوفاة 

ال�سابق  والنائب  العني  اأرملة  الهباهبة،  مطلق 

الزبون  ع�سرية  واإىل  الهباهبة،  ح�سني  عبداهلل 

النائب  �سقيقة  ال��زب��ون،  غ��م��ار  خديجة  ب��وف��اة 

ال�سابق عقلة غمار الزبون.

ات�سالني هاتفيني مع  العي�سوي، يف  واأع��رب 

اأ�سرتي الفقيدتني، عن تعازي وموا�ساة جاللة 

امللك، �سائال اهلل اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته.

االنباط – عمان 

ال��ذي  االإقليمي  امل��وؤمت��ر  يف  االأردن  ي�سارك 

�سبل  تون�س على مدى يومني لبحث  حتت�سنه 

جنوب  منطقة  يف  والتطرف  االإره���اب  مكافحة 

املتو�سط.

ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  اإىل دع����م  امل����وؤمت����ر  وي���ه���دف 

االإق��ل��ي��م��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��ط��رف وال��وق��اي��ة منه، 

وو�سع اأ�س�س لربنامج تكويني اإقليمي للمهنيني 

اإط����ار برنامج  يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة االإره�����اب يف 

حقوق  مب��ج��ال  ال��ق��ان��ون  يف  املخت�سني  ت��ك��وي��ن 

االإن�سان ملجل�س اأوروبا.

وج����اء ت��ن��ظ��ي��م امل���وؤمت���ر يف اإط�����ار ال��ربن��ام��ج 

اأوروبا  امل�سرتك بني االحتاد االأوروبي وجمل�س 

ح��ق��وق  ل��ت��ع��زي��ز  االإق��ل��ي��م��ي  ال���دع���م  “برنامج 
االإن�������س���ان ودول�����ة ال��ق��ان��ون وال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 

الرابع”  ب��رن��ام��ج اجل��ن��وب  امل��ت��و���س��ط -  ج��ن��وب 

القا�سية  االردن  من  و�سارك  فيه  االردن  ومثل 

مبحكمة جنايات اأحداث عمان الدكتورة اأمامة 

ال�سعيدي

االنباط – عمان 

ُعقدت، اأم�س اخلمي�س، جولة من امل�ساورات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب���ني امل��م��ل��ك��ة االردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

وجمهورية كوريا اجلنوبية، على م�ستوى كبار 

امل�سوؤولني يف وزارتي خارجية البلدين.

تعزيز  �سبل  االج��ت��م��اع بحث  خ��الل  وج���رى 

ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

يف خم��ت��ل��ف امل�����ج�����االت، وم���ن���ه���ا االق��ت�����س��ادي��ة 

والتجارية واال�ستثمارية وال�سحية وال�سياحية 

والتعليمية.

عقد  ا�ستمرار  �سرورة  على  اجلانبان  واتفق 

امل�ساورات ب�سكل دوري تعزيزاً الأوا�سر ال�سداقة 

والتعاون بني البلدين ال�سديقني.

االنباط – عمان 

املياه  �سلطة  وال���ري/  امل��ي��اه  وزارة  ك�سفت 

انها نفذت حملة  الداخلية  الرقابة  - وح��دة 

العام  االم��ن  مديرية  م��ع  بالتن�سيق  اأم��ن��ي��ة  

االمني  املن�سق  مع  بالتن�سيق  ال��درك  وق��وات 

بالتعاون مع  الفنية  وال��ك��وادر  ال���وزارة  ل��دى 

���س��رك��ة م��ي��اه ال��ع��ق��ب��ة وادارة م��ي��اه ال��ك��رك - 

مديرية الفاقد ومديرية مياه ال�سونة حملة 

الرئي�سية  االعتداءات على اخلطوط  الزال��ة 

مناطق  يف  للمواطنني  ال�سرب  مل��ي��اه  امل���زودة 

ل����واء ع��ي يف حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك وال�����س��ون��ة يف 

وتعبئة  م����زارع   ل��ري  الأ�ستخدامها  االغ����وار 

برك . 

امل��ي��اه وال���ري  ب��ي��ن��ت وزارة  وب��ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 

احكام  حلملة  املتوا�سلة  اجل��ه��ود  �سمن  ان��ه 

ال�سيطرة على م�سادر املياه يف جميع مناطق 

امل��م��ل��ك��ة ق��ام��ت ك����وادر وزارة امل��ي��اه وال����ري / 

بالتعاون  الداخلية   – الرقابة  املياه  �سلطة 

مع �سركة مياه العقبة ومديرية مياه ال�سونة 

وب��ا���س��ن��اد م��ن م��دي��ري��ة االم���ن ال��ع��ام وق���وات 

5 اع��ت��داءات يف قرية العراق  ال���درك ب��ازال��ة 

/ لواء عي الكرك لتزويد مزارع ويف ال�سونة 

رئي�سية   خ��ط��وط  على  اع��ت��داءي��ن  �سبط  مت 

بالقرب  ال��رام��ة واالخ���ر  اح��داه��ا يف منطقة 

م��زارع  لتزويد  ح�سني  امللك  ج�سر  �سارع  من 

اخلا�سة  ال�سبوطات  واع����داد  ب��رك  وتعبئة 

بالواقعة . 

امل��ي��اه اجلميع  ال��وزارة/���س��ل��ط��ة  وت��ن��ا���س��د 

ال��ت��ع��اون معها وم���ع ك���وادره���ا ب���االب���الغ عن 

ج��م��ي��ع االع�����ت�����داءات ع���رب م���رك���ز ال�����س��ك��اوي 

املوحد 117116.

االنباط – عمان 

اأم�����س  اول  امل���ت���ح���دة  االأمم  ق���ي���ادة   اأق����ام����ت 

االأربعاء، عرب تقنية االت�سال املرئي يف القيادة 

العامة للقوات امل�سلحة، حفل تاأبني لل�سهيدين 

اأول  والرقيب  النعيمات  ط��ارق  ال��رك��ن  العميد 

ا�ست�سهدا  وال��ل��ذي��ن  ال�����س��ل��ول،  حم��م��د  ع��و���س 

مايل  يف  ال�سالم  حفظ  مهام  يف  عملهم  �سمن 

2021، بح�سور مدير العمليات احلربية  عام 

ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ح�����س��ن ال�����س��ن��ات��وة، وع����دد من 

احلفل  خ��الل  وج��رى  امل�سلحة،  القوات  �سباط 

تكرمي ذوي ال�سهيدين.

 وجاء احلفل تقديراً للدور الكبري وامل�ستوى 

االأردنية  امل�سلحة  القوات  به  تقوم  الذي  املتميز 

واالأم��ن  ال�سالم  حفظ  يف  العربي  اجلي�س   –
العربي  اجلي�س  ل�سهداء  وت��ك��رمي��اً  ال��دول��ي��ني، 

ال��دور  م��ن  ان��ط��الق��اً  باأنف�سهم،  �سحوا  ال��ذي��ن 

جتاه  امل�سلحة  قواتنا  به  تقوم  ال��ذي  االإن�ساين 

ال�����س��ق��ي��ق��ة وال�����س��دي��ق��ة، ومب����ا يعك�س  ال������دول 

االأردن��ي��ة  للمملكة  وامل�سرفة  امل�سرقة  ال�����س��ورة 

الها�سمية، وي�سعها على خارطة العامل يف ن�سر 

االأمن وحفظ ال�سالم يف �ستى بقاع العامل.

االنباط – عمان 

بعيار  اإ�سابتها  بعد  الفتيات  اإح��دى  توفيت 

ناري داخل اإحدى اجلامعات.

وبح�سب م�سدر امني، اطلق اأحد االأ�سخا�س 

ع���ي���ارات ن��اري��ة ب��اجت��اه اإح����دى ال��ف��ت��ي��ات داخ��ل 

ج��ام��ع��ة خ��ا���س��ة ���س��م��ايل ال��ع��ا���س��م��ة ي���وم اأم�����س 

اخلمي�س، ونتج عن ذلك اإ�سابتها، واأ�سعفت اإىل 

امل�ست�سفى بحالة �سيئة، لكنها ما لبثت اأن فارقت 

احلياة متاأثرة باإ�سابتها، والذ الفاعل بالفرار.

وبو�سرت التحقيقات لتحديد هوية الفاعل، 

واإلقاء القب�س عليه.

اإىل ع��دم ن�سر  ال��ع��ام  ودع��ت مديرية االأم���ن 

اأخبار غري موثوقة تتعلق بق�سية  اأي��ة  وت��داول 

�ست�سع  اأنها  موؤكدة  اجلامعية،  الطالبة  مقتل 

الراأي العام مبجريات التحقيق اأوال باأول.

ودعا الناطق االإعالمي با�سم مديرية االأمن 

اأخبار ومعلومات  اأية  العام لعدم تناقل وتداول 

غري موثوقة ومن غري م�سادرها الر�سمية مبا 

يتعلق بحادثة مقتل الطالبة اجلامعية.

االأخ��ب��ار  تلك  مثل  وت���داول  تناقل  اأن  واأك���د 

يت�سبب باآثار �سلبية بحق ال�سحية وذويها، الفتا 

اإىل اأن التحقيق يف الق�سية والبحث عن القاتل 

ما زال م�ستمرا.

وال�سرطة  االإع���الم  مديرية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

الق�سية  التحقيق اجلاري يف  تواكب  املجتمعية 

و�ستقوم بن�سر جمرياته اأوال باأول وحلني اإحالة 

الق�سية للجهات الق�سائية.

20

العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى الهباهبة والزبون

األردن يشارك في مؤتمر إقليمي 
حول مكافحة اإلرهاب

مشاورات سياسية بين األردن 
الجنوبية وكوريا 

المياه :  ضبط اعتداءات كبيرة 
الكرك واالغوار على خطوط رئيسية 

 األمم المتحدة تؤبن شهداء
 الجيش العربي

وفاة فتاة تعرضت إلطالق نار داخل 
إحدى الجامعات
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تنطلق اليوم  اجلمعة، فعاليات مهرجان 

�ست�ستمر  والتي   ،”2022 الأردن  “�صيف 
امل��ق��ب��ل يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات  اآب   26 ح��ت��ى 

اململكة.

ال�صيفي من  امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ب��داأ 

ال�����ص��اع��ة ال�����ص��اد���ص��ة م�����ص��اء وح��ت��ى ال��ع��ا���ص��رة 

جرى  التي  املخ�ص�صة  امل��واق��ع  �صمن  ل��ي��ًا، 

املتنوعة  الأن�صطة  لإقامة  م�صبقاً  حتديدها 

يف كل حمافظة

وت��ت�����ص��م��ن ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان ع��رو���ص��ا 

م�����ص��رح��ي��ة وف��ع��ال��ي��ات ت��رف��ي��ه��ي��ة ل��اأط��ف��ال، 

وف��ل��ك��ل��وري��ة وف���ن���ي���ة، مب�����ص��ارك��ة ن��خ��ب��ة من 

الفنانني الأردنيني، تهدف اإىل توفري اأجواء 

بالتزامن  للمواطنني،  والفرح  البهجة  من 

امل��دار���س  لطلبة  ال�صيفية  العطلة  ب��دء  م��ع 

واجل���ام���ع���ات، وع�����ودة امل��غ��رب��ني الأردن���ي���ني 

لق�صاء اإجازة ال�صيف، وحلول عيد الأ�صحى 

املبارك.

االنباط – عمان 

للغذاء  العامة  املوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  اطلع 

وال������دواء، ال��دك��ت��ور ن����زار م��ه��ي��دات، وال��وف��د 

املرافق، على اآليات عمل هيئة �صامة الغذاء 

املن�صاآت  وترخي�س  تتّبع  حيث  من  اليونانية 

ال��غ��ذائ��ي��ة، واأمت���ت���ة الإج�������راءات مب��ا ي��ت��واءم 

جمع  وت�صهيل  الأوروب����ي����ة  ال��ت�����ص��ري��ع��ات  م��ع 

املعلومات لتحليلها وتطبيقها.

ون��اق�����س م��ه��ي��دات، خ���ال زي��ارت��ه ل���وزارة 

ع��ام  اأم����ني  ب��ح�����ص��ور  ال��ي��ون��ان��ي��ة،  التخطيط 

ال������وزارة وم��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة ���ص��ام��ة ال��غ��ذاء 

التجربة  ال���ص��ت��ف��ادة م��ن  ���ُص��ب��ل  ال��ي��ون��ان��ي��ة، 

ال��ي��ون��ان��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة يف جم���ال ت��ت��ّب��ع ال��غ��ذاء 

تواجه  التي  املقرحة  واحللول  والتحديات 

القطاع الغذائي يف كل من الأردن واليونان، 

وفق بيان �صادر عن املوؤ�ص�صة اليوم اخلمي�س.

اإج���راءات  ُيلّخ�س  عر�صا  مهيدات،  وق��ّدم 

ال���رق���اب���ة  امل���وؤ����ص�������ص���ة يف جم�����ال  ال���ع���م���ل يف 

النوعية  الغذاء، والإجن��ازات  والتفتي�س على 

امل�صتحدثة  والتوعوية  الرقابية  وال��رام��ج 

و�صمان  الغذاء  على  الرقابة  لإحكام  موؤخرا 

ان�صياب الغذاء الآمن.

وات���ف���ق اجل���ان���ب���ان ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

القدرات  وبناء  التدريب  جم��ال  يف  امل�صرك 

وتبادل اخلرات والفحو�صات املخرية.

وت���اأت���ي ال���زي���ارة ���ص��م��ن م�����ص��روع الحت���اد 

التحتية  البنية  بتطوير  اخل��ا���س  الأوروب����ي 

ل���ل���ج���ودة ال��وط��ن��ي��ة الأردن�����ي�����ة، وب���دع���م من 

التمويل  باإ�صراف موؤ�ص�صة  الأوروب��ي  الحتاد 

الدولية/ جمموعة البنك الدويل.

وي�����ص��م ال���وف���د ال����ذي ي��راأ���ص��ه ال��دك��ت��ور 

حكومية،  جهات  ع��دة  عن  ممثلني  مهيدات، 

والتعاون  والتخطيط  ال��زراع��ة  وزارت���ا  ه��ي: 

وال���دواء  للغذاء  العامة  واملوؤ�ص�صة  ال���دويل، 

وممثلني عن القطاع اخلا�س.

االنباط – عمان 

موؤمتر  اأع��م��ال  اخلمي�س،  اأم�س  اختتمت 

املتاأهب  الأ�صد  لتمرين  النهائي  التخطيط 

ف��ن��دق   / الج���ت���م���اع���ات  ق���اع���ة  يف   2022
مدير  بح�صور  ع��م��ان،  يف  انركونتيننتال 

ال��ت��دري��ب ال��ع�����ص��ك��ري ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن كايد 

امل�صلحة  القوات  �صباط  من  وع��دد  جعارات، 

الأردن���ي���ة – اجلي�س ال��ع��رب��ي، و���ص��ب��اط من 

جيو�س الدول ال�صقيقة وال�صديقة امل�صاركة 

يف التمرين.

وق���ال م��دي��ر ال��ت��دري��ب ال��ع�����ص��ك��ري: “اإن 

كبرية  فر�صة  يعتر  املتاأهب  الأ�صد  مترين 

ل���ل���ق���وات امل�������ص���ارك���ة ف��ي��ه م���ن اأج�����ل اخ��ت��ب��ار 

جم��الت  يف  العملياتية  الدفاعية  ال��ق��درات 

م��ك��اف��ح��ة الإره������اب واأم����ن احل����دود والأم����ن 

وامل�صاعدات  للكوارث  وال�صتجابة  البحري 

الإن�صانية«. 

وخ������ال امل�����وؤمت�����ر، مت م���راج���ع���ة ���ص��ي��ن��اري��و 

يف  ال�صراتيجية  املتغريات  ليحاكي  التمرين 

املتطلبات  لتلبية  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  البيئة 

الدفاعية يف جميع البلدان امل�صاركة يف التمرين.

اأيام مت  املوؤمتر خلم�صة  اأعمال  وا�صتمرت 

الفعاليات واخلطط  خالها مناق�صة جميع 

وال���ت���ح�������ص���ريات وامل���ت���ط���ل���ب���ات ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة 

واللوج�صتية لتنفيذه.

وع��ل��ى ه��ام�����س امل���وؤمت���ر ا���ص��ت��م��ع امل�����ص��اع��د 

ل���ل���ع���م���ل���ي���ات وال�����ت�����دري�����ب ال���ع���م���ي���د ال���رك���ن 

الإيجازات  من  عدد  اإىل  ال�صديفات  عبداهلل 

بتنفيذ  امل��ع��ن��ي��ة  م���ن اجل���ه���ات  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 

التمرين.

 ،2022 امل����ت����اأه����ب  الأ�������ص������د  ومت�����ري�����ن 

�صي�صارك فيه 30 دولة من الدول ال�صقيقة 

والوليات  الأردن  اإىل  بالإ�صافة  وال�صديقة 

يف  فعالياته  و�صتنطلق  الأم��ريك��ي��ة،  املتحدة 

اأيلول من هذا العام.

امل��ت��اأه��ب  الأ�����ص����د  مت���ري���ن  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

ال�����ذي ن��ف��ذ يف ����ص���ن���وات ���ص��اب��ق��ة ي��ع��ت��ر من 

التمارين ذات الأهمية على امل�صتويني العاملي 

والإق��ل��ي��م��ي، ن��ظ��راً حل��ج��م ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 

ت��ب��ادل اخل���رات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  تنفذ خ��ال��ه، 

الع�صكرية بني امل�صاركني.

انطالق مهرجان صيف األردن
 2022 اليوم 

وفد رسمي يطلع على آلية عمل 
هيئة سالمة الغذاء اليونانية

اختتام أعمال مؤتمر 
التخطيط النهائي لتمرين األسد 

المتأهب 2022
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االنباط- عمان 

اف��ت��ت��ح رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور نذير 

عبيدات مندوًبا عن وزير الربية والتعليم 

الدكتور  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 

وجيه عوي�س فعاليات املوؤمتر الذي ي�صتمر 

 Shaping (  على مدار يومني حتت �صعار

 the Mediterranean
 From Cooperation to
روؤ����ص���اء  ب��ح�����ص��ور   .  )Integration
والع�صرين  الثاثة  ال��ب��ل��دان  م��ن  جامعات 

املطلة على حو�س البحر الأبي�س املتو�صط، 

والراعية  ال�صريكة  املنظمات  عن  وممثلني 

ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ال����ذي ينظمه 

الحتاد بالتعاون مع اجلامعة الردنية.

الفتتاح،  كلمته خال  عبيدات يف  واأّك��د 

للجامعات  فر�صة  ُي�صّكل  امل��وؤمت��ر  ه��ذا   اأّن 

على  ال�صريكة  ال��ع��ايل  التعليم  وموؤ�ص�صات 

واملعرفة  اخل��رات  لتبادل  املتو�صط  �صفتي 

التي  املُلّحة  التحديات  ومناق�صة  ��ر  وال��ت��دبُّ

يف  ًة  خا�صّ امل�صتويات،  جميع  على  تواجهها 

وع�صر  كوفيد19-،  جائحة  بعد  ما  ع�صر 

الثورة ال�صناعية الرابعة.

اإىل و���ص��ع  امل�������ص���ارك���ني  ع���ب���ي���دات  ودع������ا 

الأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة  ن�صب اأع��ي��ن��ه��م، ق��ائ��ًا 

“لنفكر مًعا يف اأجيالنا القادمة واأّل نركهم 
ي���واج���ه���ون احل���ي���اة ب���اآلم���ه���ا وت��ع��ق��ي��دات��ه��ا 

يف  �صركائنا  م��ع  نعمل  اأن  ب��ل  وحت��دي��ات��ه��ا، 

العمل،  واأ���ص��ح��اب  ال�����ص��ن��اع��ات وال�����ص��رك��ات 

ل��ي��ت��ع��ّل��م اجل���ي���ل ال����ق����ادم امل��ع��ن��ى احل��ق��ي��ق��ي 

مواجهة  على  ق����ادًرا  ج��ي��ًا  فيكون  للحياة 

ال�صعاب وحلها«.

ب������دوره، ق����ال رئ��ي�����س الحت�����اد ال��دك��ت��ور 

ال��ذي  الحت����اد  اإن  ب���ون  م���ات  فران�صي�صكو 

دول��ة   23 م��ن  ق��ادم��ة  جامعة   144 ي�صم 

ع��ل��ى ���ص��ّف��ت��ي ال��ب��ح��ر الأب���ي�������س امل��ت��و���ص��ط، 

والتعليم  البحث  تطوير  اإىل  بعمله  يهدف 

وامل�صاهمة  الأوروم��ت��و���ص��ط��ي��ة،  املنطقة  يف 

والجتماعي  وال��ث��ق��ايف  العلمي  ال��ت��ع��اون  يف 

والق����ت���������ص����ادي م����ن اأج������ل حت�����ص��ني ح��ي��اة 

امل��ج��ت��م��ع��ات وج��ع��ل ال���ع���امل م��ك��اًن��ا اأف�����ص��ل، 

م�����ص��ي��ًدا ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ة الأردن���ي���ة، 

وم�صرًيا اإىل اأهمية انعقاد املوؤمتر لأول مرة 

يف دول غري اأوروبية، الأمر الذي يوؤكد روؤية 

الحتاد الرامية اإىل تعزيز التنوع والتبادل 

الثقايف.

واأّك�������دت امل���ف���و����س الأوروب��������ي ل��اب��ت��ك��ار 

والبحوث والثقافة والتعليم وال�صباب ماريا 

غ��اب��ري��ي��ل، خ���ال ر���ص��ال��ة م��رئ��ي��ة م�صجلة، 

الحت��اد،  وعمل  املفو�صية جلهود  دعم  على 

م�����ص��ّددًة ع��ل��ى اأّن ال��ت��ع��اون امل�����ص��رك اأث��ب��ت 

اأ�صا�صيٌّ يف ت�صكيل  اأّن��ه عامٌل  م��راًرا وتكراًرا 

فر�س،  اإىل  التحديات  وحتويل  م�صتقبلنا 

وقالت اإن ال�صباب والتعليم هما اأ�صا�س هذا 

التعاون الذي يهدف اإىل تزويدهم مبهارات 

التي  التحديات  ملجابهة  يوؤهانهم  وتعليم 

تواجهنا جميعا يف هذا العامل بنجاح.  

من جهتها،  قالت مديرة وحدة ال�صوؤون 

ال���دول���ي���ة يف اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ورة ه��دي��ل 

فر�صة  ُي��ع��دُّ  ال�صنوي  امل��وؤمت��ر  اإن  اليا�صني 

مهمة للجامعة لالتقاء مبمثلي املوؤ�ص�صات 

ال��دول��ي��ة واحل��ك��وم��ي��ة وال��ط��ل��ب��ة وخمتلف 

التوا�صل،  اأج���ل  م��ن  العاقة  ذات  اجل��ه��ات 

تعيق  ال��ت��ي  الرئي�صة  التحديات  ومناق�صة 

عجلة التنمية، وامل�صاركة يف و�صع اخلطط 

وم��ب��ادرات  بن�صاطات  املتعلقة  امل�صتقبلية 

الأبي�س  البحر  دول  مع  بالتعاون  الحت��اد 

املتو�صط.

يا�صر  املهند�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ���ص��رح  وق��د 

املنا�صري خال تكرميه من القائمني على 

بال�صباب ودوره يف املرحلة  “ امياناً  املوؤمتر 

التعاون  اوا���ص��ر  ومت��ت��ني  بالتغري  ال��ق��ادم��ة 

و�صرورة اإدامة �صبل الت�صال مع اجلامعات 

ال�صباب  الفاعلبلتمكني  ودروه��ا  الكادميية 

وخ���ل���ق ف���ر����س مل�����ص��ت��ق��ب��ل اأف�������ص���ل خل��دم��ة 

الراعية  ه��ذه  ج��اءت  اأف�صل  جمتمع  وب��ن��اء 

���ص��م��ن ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة جم��م��وع��ة امل��ن��ا���ص��ري 

الجتماعية  وم�صوؤوليتها  ال��ف��اع��ل  ودره���ا 

والخ��اق��ي��ة امل�����ص��ت��م��دة م��ن ���ص��ع��ارن��ا نبني 

امل�صتقبل«

وي��ن��اق�����س امل����وؤمت����ر م��و���ص��وع��ات وث��ي��ق��ة 

ال�����ص��ل��ة ب���اأه���داف���ه، م��ث��ل ال�����ص��ام والأم�����ن، 

وف����ج����وة الإع��������ام وامل������ه������ارات، وال���ت���ع���اون 

الأك�����ادمي�����ي الأوروم����ت����و�����ص����ط����ي، وف���ر����س 

احلراك الدويل، والتعليم الرقمي واملفتوح، 

الأع��م��ال، واحل���وار بني  والتوظيف وري���ادة 

واحلوكمة  الطابية،  واملنظمات  الثقافات 

ال��ر���ص��ي��دة، و�صمان اجل���ودة وامل�����ص��وؤول��ي��ة يف 

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  العايل  التعليم 

و�صمال اإفريقيا.

االأنباط - جواد اخل�رضي

ال�صابق  ال��ك��رى  معان  بلدية  رئي�س  تقدم 

م��اج��د ف���واز ال�����ص��راري ب�����ص��ك��وى ل���دى مدعي 

عام معان �صد من قامت بالإت�صال مع مقدم 

املحلية  الإذاع����ات  اإح���دى  ل��دى  يعمل  برنامج 

على الهواء ، والتي اأ�صاءت فيها اإىل كافة اأبناء 

ال�صعب الأردين . واعتر امل�صتكي ال�صراري يف 

ت�صريح ل�صحيفة “الأنباط”، “اأن ما تلفظت 

ب���ه امل��ت�����ص��ل��ة م���ن ذم وحت���ق���ري، ي��ع��ت��ر اإ����ص���اءة 

للوطن واأبناءه” ، وبناءاً عليه تقدمت باإ�صمي 

الردين  ال�صعب  اأبناء  عن  وبالنيابة  �صخ�صيا 

اأي �صخ�س  اإليه من  الإ���ص��اءات  ال��ذي ل يقبل 

مهما كان .        

ب��اأن  الأردن  ك��اأب��ن��اء  ن�صمح  “لن  واأ���ص��اف     

يتطاول اأي اإن�صان على الوطن واأبنائه« .

االنباط – عمان 

املغربني  و�صوؤون  اخلارجية  وزارة  دان��ت 

التي  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  ال��ع��ب��ارات،  باأ�صد 

م��ايل،  جمهورية  يف  مناطق  ع��دة  يف  وق��ع��ت 

واأ�صفرت عن مقتل الع�صرات من املدنيني.

واأك����د ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م ال�����وزارة، 

وا�صتنكار  اإدان����ة  ال��ف��ول،  اأب���و  هيثم  ال�صفري 

اململكة ال�صديدين لهذه الهجمات الإرهابية 

اجلبانة، م�صدداً على موقف اململكة الراف�س 

لأ�صكال العنف والإرهاب كافة.

لأ�صر  واملوا�صاة  التعازي  اأحر  واأع��رب عن 

ال�صحايا.

االنباط – عمان 

امللكية  واجل��م��ع��ي��ة  الأردن  ك��اري��ت��ا���س  وق��ع��ت 

تخفيف  اإىل  ت��ه��دف  اتفاقية  ال�صحية  للتوعية 

الأردن على  ال�����ص��اري��ة يف  غ��ري  الأم���را����س  ع���بء 

ال��اج��ئ��ني وامل��ج��ت��م��ع��ات الأ����ص���د اح���ت���ي���اج���اً، مع 

�صغط  وارت��ف��اع  ال�صكري  مر�صي  على  ال��رك��ي��ز 

الدم.

امللكية  اجلمعية  ب��ني  التفاقية  توقيع    ومت 

ال�صيدة  ال��ع��ام  باملدير  ممثلة  ال�صحية  للتوعية 

دميا جويحان والكاريتا�س الأردنية ممثلة باملدير 

ال�صيدة  وب��ح�����ص��ور  �صليمان  وائ���ل  ال�صيد  ال��ع��ام 

امللكية،  الرامج يف اجلمعية  اأمل عريفج مديرة 

ومدير الرامج ال�صيد عمر عبوي وال�صيدة هانيا 

كاريتا�س   – ال�صحية  ال��وح��دة  من�صقة  ب�����ص��ارات 

الأردن. 

  وج������اء ه�����ذا الت�����ف�����اق ك���ج���زء م����ن اجل���ه���ود 

امل�����ص��رك��ة وال��ت��ع��اون امل�����ص��ت��م��ر يف اإط����ار م�����ص��روع 

الإن�����ص��ان��ي��ة  ال����ص���ت���ج���اب���ة  اأج������ل  م����ن  “�صركاء 
لل�صنة  -الأردن” املنفذ  ال�صارية  غري  لاأمرا�س 

الثانية على التوايل من قبل الطرفني.

ح���ي���ث ���ص��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ امل���������ص����روع يف ع���ي���ادات 

الكاريتا�س الأردنية املوزعة يف جميع اأنحاء الأردن 

بناء  و  ت��وع��ي��ة،  ج��ل�����ص��ات  الأن�����ص��ط��ة  و�صتت�صمن 

ا�صت�صارات  و  وال�صحي  الطبي  للطاقم  القدرات 

للفريق الطبي و حمات �صحية وتوعوية.

جويحان  دمي��ا  ال�صيدة  اأع��رب��ت  جهتها   ومن 

ال�صحية  للتوعية  امللكية  اجلمعية  ع���ام  م��دي��ر 

ب���دور واأه��م��ي��ة ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة التي  ع��ن ثقتها 

اجلمعية  اأن�صطة  م��ن  امل�صتفيدين  نطاق  تو�صع 

امللكية لت�صمل الاجئني و املجتمعات امل�صت�صيفة 

ال�������ص���راك���ة  ه������ذه  اأه����م����ي����ة  “ندرك  واأ������ص�����اف�����ت 

ال�صراتيجية لن�صر الوعي وال�صعي نحو  حتقيق 

حياة �صحية اأف�صل للمجتمع الأردين، واحلد من 

الأمرا�س املزمنة«

  اجلمعية امللكية للتوعية ال�صحية هي اإحدى 

مبادرات جالة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة التي 

ال�صحي ومتكني املجتمع  الوعي  اإىل رفع  تهدف 

املحلي من اتباع �صلوكيات �صحية اإيجابية. وتقوم 

اجلمعية بتنفيذ برامج تنموية لتلبية احتياجات 

الأول���وي���ات  م��ع  تتما�صى  وال��ت��ي  امل��ح��ل��ي  املجتمع 

ال�صحية الوطنية.

المناصير للزيوت والمحروقات راعي المؤتمر السنوي التحاد 
 »UNIMED« الجامعات المتوسطية

رئيس سابق لبلدية معان يتقدم بشكوى ضد
 »مسيئة« للشعب االردني

الخارجية تدين الهجمات اإلرهابية في مالي

توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية الملكية 
للتوعية الصحية 
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االنباط – عامن 

لل�ضمان  العامة  امل�ؤ�ض�ضة  ع��ام  م��دي��ر  بحث 

االجتماعي الدكت�ر حازم رحاحلة وال�فد املرافق 

االجتماعي  ال�����ض��م��ان  م�ؤ�ض�ضة  رئ��ي�����س  م��ع  ل���ه، 

لطفي  ونائبه  جيالن  ج���دت  الدكت�ر  الرتكية 

ايدن، �ضبل ال�ضراكة بني امل�ؤ�ض�ضتني يف عدد من 

املجاالت وفر�س التط�ير امل�ضرتكة بينهما.

اأم�س  امل�ؤ�ض�ضة  ع��ن  �ضحفي،  بيان  وبح�ضب 

ع��ل��ى جتربة  االأردين  ال���ف��د  اط��ل��ع  اخل��م��ي�����س، 

التاأمني ال�ضحي ال�ضامل يف تركيا ، الذي ُيدار 

من قبل م�ؤ�ض�ضة ال�ضمان االجتماعي الرتكية، 

وذل����ك يف ���ض���ء ت���ج��ه امل���ؤ���ض�����ض��ة لتطبيق ه��ذا 

ال���ت���اأم���ني ع��ل��ى م�����ض��رتك��ي��ه��ا وم��ت��ق��اع��دي��ه��ا من 

تاأمني  اأي  ميتلك�ن  ال  ال��ذي��ن  اخل��ا���س  القطاع 

و���ض��رورة  ق��ان���ن��ي��اً  ا�ضتحقاقا  ب��اع��ت��ب��اره  �ضحي 

اجتماعية واقت�ضادية ملحة.

وقدم وفد امل�ؤ�ض�ضة �ضرحاً عن م�ضروع التح�ل 

االإلكرتوين، والت��ضع يف املنافع التاأمينية ومنها 

تاأمني االأم�مة والربامج املرتبطة به )برنامج 

رعاية ودعم الكلف الت�ضغيلية لدور احل�ضانات( 

امل�ؤ�ض�ضة  اأطلقتها  التي  ال��ربام��ج  اإىل  اإ���ض��اف��ة   ،

للتعامل مع تداعيات جائحة ك�رونا، كما اطلع 

االجتماعي  ال�ضمان  م�ؤ�ض�ضة  دور  على  ال���ف��د 

مع  تعاملها  وكيفية  اجلائحة  خ��الل  الرتكية 

التحديات املرتبطة بها.

ال��ت��ي مت تنظيمها  وت��ط��رق��ت االج��ت��م��اع��ات 

م���ن ق��ب��ل منظمة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة وب��اإ���ض��راف 

م�ؤ�ض�ضة  اأنقرة، وعقدت يف  االأردنية يف  ال�ضفارة 

ال�����ض��ف��ارة  م���ع  وبالتن�ضيق  ال��رتك��ي��ة،  ال�����ض��م��ان 

اال���ض��ت��ف��ادة من  اإىل كيفية  ع��م��ان،  ال��رتك��ي��ة يف 

التجارب امل�ضرتكة يف �ضيا�ضات وبرامج التاأمينات 

االجتماعية.

ات��ف��ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ت��اأط��ر �ضبل ال��ت��ع��اون 

وم�ضتمرة  دائمة  ل�ضراكة  والتاأ�ضي�س  امل�ضرتكة 

بني امل�ؤ�ض�ضتني.

االنباط – عامن 

ع��ادل  الدكت�ر  امل��رك��زي  البنك  اأك��د حمافظ 

تاأتي  االق��ت�����ض��ادي  التحديث  روؤي���ة  اأن  �ضرك�س، 

كمح�ر رئي�س �ضمن جمم�عة االإ�ضالح ال�ضامل 

التي دعا جاللة امللك عبداهلل الثاين لتنفيذها.

ج����اء ذل����ك خ����الل ج��ل�����ض��ة ح����اري���ة عقدتها 

دور  ملناق�ضة  اخل��م��ي�����س،  اأم�����س  ال��ب��ن���ك  جمعية 

ق���ط���اع االأ������ض������اق واخل����دم����ات امل���ال���ي���ة يف روؤي����ة 

التحديث االقت�ضادي وكيفية اإطالق االإمكانات 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  بح�ض�ر  امل�ضتقبل،  لبناء 

من  وع��دد  ال�ضامل،  خليل  با�ضم  البن�ك  جمعية 

روؤ�ضاء جمال�س البن�ك، اإ�ضافة اىل ممثلني عن 

القطاعات املالية االخرى.

وب���ني ���ض��رك�����س اأن ال��ه��دف م��ن ال���ث��ي��ق��ة ه� 

رفع النم� االقت�ضادي بال�ضراكة بني القطاعني 

حت�ضني  ع��ل��ى  تنعك�س  بحيث  واخل���ا����س،  ال��ع��ام 

من  امل��زي��د  وخلق  للم�اطنني،  املعي�ضي  ال��ضع 

ف��ر���س ال��ع��م��ل، الف��ت��ا اإىل اأه��م��ي��ة ان��ع��ق��اد ه��ذه 

يف  امل�ضريف  القطاع  دور  على  للرتكيز  اجلل�ضة 

الروؤية، واأهمية ت�ضافر جه�د القطاعات املالية 

وت�حيدها لتحقيق اهداف الروؤية.

ب������دوره، ق���ال ال�����ض��امل، ه���ذه اجل��ل�����ض��ة ج���اءت 

واالط��الع  االقت�ضادي،  التحديث  روؤي��ة  ملناق�ضة 

على الدور القطاعات املالية فيها ب�ضكل خا�س.

انطلقت من  اجل���دي���دة  ال���روؤي���ة  اأن  واو����ض���ح 

ثالث ركائز اأ�ضا�ضية للقطاع املايل؛ ل�ضمان النم� 

االقت�ضادي امل�ضتمر، من حيث التم�يل من اأجل 

تعزيز  حيث  من  للجميع  والتم�يل  اال�ضتدامة 

وذل��ك  النم�  لغايات  والتم�يل  امل���ايل،  ال�ضم�ل 

لتط�ير البنى التحتية وبيئة االعمال، باالإ�ضافة 

التح�ل  عملية  قيادة  يف  امل��ايل  القطاع  دور  اىل 

لت�فره  ن��ظ��راً  االأخ���رى  القطاعات  يف  الرقمي 

اخلدمات املالية بطريقة مبتكرة ومعتمدة على 

التكن�ل�جيا.

بخطى  ي�ضر  امل�ضريف  القطاع  ان  واأ���ض��اف، 

ث��اب��ت��ة ت��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى حت�����ض��ني م�����ض��ت���ى ح��ي��اة 

امل�اطنني، من خالل دوره العميق يف االقت�ضاد، 

ودفع عجلة التنمية من خالل الربامج وامل�ضاريع 

التم�يلية التي يقدمها وي�ضارك بها، اإ�ضافة اىل 

تقدميه خدمات التكن�ل�جيا املالية التي �ضتعمل 

يح�ضل  ال���ذي  اخل��دم��ات  م�ضت�ى  حت�ضني  على 

عليه امل�اطن.

وامل�����ض��ريف يف  امل���ايل  القطاع  اأن  ال�ضامل  واك���د 

االأردن ق�ي ومتني وميثل �ضعفي الناجت املحلي 

االإجمايل، ما يعطيه ميزة اجلاذبية اال�ضتثمارية 

يعمل  ال��ق��ط��اع  ان  واالأج��ن��ب��ي��ة، يف ح��ني  املحلية 

بت�ضاركية على دعم املبادرات املحفزة للقطاعات 

االأخرى وعلى را�ضها التم�يل للمن�ضاآت ال�ضغرة 

الت�ضهيالت  من  ح�ضتها  وان  �ضيما  واملت��ضطة، 

تتجاوز 10 باملئة من االإجمايل، وبالتايل حتفيز 

�ضيا�ضة الت�ضغيل ب�ضكل عام.

البن�ك  ع���ام جمعية  م��دي��ر  ق���ال  م��ن جهته، 

ال��دك��ت���ر م��اه��ر امل���ح���روق، اإن اآل��ي��ة ق��ط��اع عمل 

االأ���ض���اق واخل��دم��ات متت على 4 مراحل، حيث 

للقطاعات  ال���راه���ن  ال������ض��ع  مبناق�ضة  متثلت 

واأول���ي��ات  الع�ضرية  ال��روؤي��ة  وو���ض��ع  االأردن،  يف 

النم� للقطاعات الفرعية، وع�امل التمكني، ثم 

اخلروج بخريطة التنفيذ.

وح�ل ملخ�س نتائج م�ضف�فة املمكنات، لفت 

اإىل اأن قطاع االأ�ض�اق واخلدمات املالية قدم اأكرث 

من 30 اأول�ية، متمثلة يف 12 مبادرة باخلدمات 

تعك�س  ممكنات   6 يف  انح�ضرت  والنتائج  املالية 

ت�جهات وتطلعات القطاعات الفرعية، والقطاع 

امل���ال وال��ت��اأم��ني والتاأجر  راأ����س  امل�ضريف و���ض���ق 

املالية،  والتقنيات  االأ�ضغر  والتم�يل  التم�يلي 

باالإ�ضافة اإىل تقدمي اأكرث من 30 اأول�ية اخرى.

اأن ه��ذه االأول����ي���ات تتمثل يف 12  واأ���ض��ار اىل 

واعتمد  االقت�ضادية،  ال�ر�ضة  مبادرة من خالل 

القطاع يف جل�ضاته النقا�ضية واحل�ارية اآلية عمل 

يف  عك�ضها  مت  كما  ب��امل��ب��ادرات،  للخروج  وا�ضحة 

م�ضف�فة زمنية ق�ضرة ومت��ضطة االأجل.

واأكد املحروق اأن القطاع املايل االردين ميتلك 

والنم�  التنمية  حمركات  كاأحد  ق�ية  اإمكانيات 

يف االق��ت�����ض��اد ال���ط��ن��ي ب�ضكل ع���ام وال��ق��ط��اع��ات 

اإمكانية  االقت�ضادية ب�ضكل ف��ردي، معززا بذلك 

حت��ق��ي��ق االأه������داف ال��ت��ي ي��ري��ده��ا ج��الل��ة امللك 

وت��ضيع  العمل،  فر�س  خلق  يف  الثاين  عبداهلل 

الطبقة ال��ضطة، وت�فر حياة اأف�ضل لالأردنيني.

امل�ضريف  وخ�ض��ضا  امل���ايل  ال��ق��ط��اع  اأن  وب��ني 

ميتلك جملة من نقاط الق�ة التي تدعم الت�جه 

االقت�ضادي اجلديد، باعتباره ال��ضيط املتداخل 

وال��ت��ج��ارة  كال�ضناعة  االأخ�����رى  ال��ق��ط��اع��ات  م��ع 

وال�����ض��ي��اح��ة وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا، ب��االإ���ض��اف��ة ل���دوره 

اال���ض��ا���ض��ي م��ن ح��ي��ث ح��ف��ظ امل���دخ���رات وت���ف��ر 

التم�يل، و�ضم�لية اخلدمة التي يقدمها.

املحروق  ا�ضتعر�س  وخ��الل ور�ضة احل���اري��ة، 

عددا من النقاط الرئي�ضية لدور قطاع االأ�ض�اق 

واخلدمات املالية يف روؤية التحديث االقت�ضادي، 

القطاع ي�ضم 7 قطاعات فرعية  ان  اىل  م�ضراً 

هي البن�ك والتاأمني و�ض�ق راأ�س املال والتاأجر 

التم�يلي والتم�يل اال�ضغر والتكن�ل�جيا املالية 

وقطاع ال�ضرفة وحت�يل االم���ال، االمر الذي 

ال��ت��ح��رك االق��ت�����ض��ادي  يعطيه م��ي��زة ك��ب��رة يف 

امل�ضتقبلي ب�ضكل عام.

بالعمل  امل�ضريف  القطاع  قيام  اإىل  اأ���ض��ار  كما 

�ضت�ضاهم  ج��دي��دة  مت�يلية  اأدوات  تط�ير  على 

خ�ض��ضاً  م�ضتقباًل،  االقت�ضادي  النم�  دف��ع  يف 

اأدوات مت�يل راأ�س املال من حيث ت�فر �ضندات 

ك��اأدوات  وتفعيلها  االإ�ضالمي  التم�يل  و�ضك�ك 

مت���ي��ل م��ن خ���الل ال�����ض���ق امل��ال��ي��ة، والتح�ضر 

امل�ضتدام الذي  التم�يل االأخ�ضر  اأدوات  الإطالق 

يراعي االحتياجات البيئية ويحقق االنتقال اىل 

االقت�ضاد االأخ�ضر.

مؤسسة الضمان االجتماعي تطلع على التجربة التركية بالتأمين الصحي
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الدكت�ر  املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  وزي��ر  ح��ّث 

اإجن��از  على  ال�ضناعي  القطاع  اخلراب�ضة  �ضالح 

درا�ضة تف�ضيلية ح�ل احتياجات امل�ضانع من الغاز 

الطبيعي مبا ي�ضهم يف خف�س كلف الت�ضغيل ويعزز 

تناف�ضية القطاع.

القطاع  اأم�����س اخلمي�س  ل��ق��ائ��ه  و���ض��دد خ���الل 

ال�ضناعي مبقر غرفة �ضناعة عمان، على �ضرورة 

ال�ضناعات  جتمع  مناطق  على  الدرا�ضة  تركز  اأن 

والكميات التي حتتاجها ومعدالت النم� املت�قعة 

التحتية  البنية  ب��ضع  للم�ضاعدة  لال�ضتهالك، 

واآليات تنفيذ امل�ضروع.

واأك����د اخل��راب�����ض��ة وج����د ه���در مب�����ارد الطاقة 

م��ا يتطلب ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��ر���ض��ي��د اال���ض��ت��ه��الك، 

ال����زارة بهذا  اأطلقته  ال��ذي  اإىل الربنامج  م�ضرا 

اخل�����ض������س ح��ي��ث ي��ت��م م��ن خ��الل��ه مت���ي��ل كلف 

الدرا�ضات ودعم كلف االقرتا�س.

واأو�ضح اأن الهدر بالطاقة باململكة يعترب اأعلى 

اإىل  م�ضرا  باملئة،   25 بنح�  العاملي  املت��ضط  من 

“وال  وج����د ه��در مبختلف مناحي اال���ض��ت��ه��الك، 

يعقل اأن ن�ضت�رد معظم احتياجاتنا من الطاقة«.

تر�ضيد  نفذت  التي  امل�ضروعات  بع�س  اأن  وبني 

اال�ضتهالك خف�ضت فات�رة الطاقة لديها بن�ضبة 

البحر  مبنطقة  الفنادق  قطاع  ال�ضميا  باملئة،   60

اال�ضتهالك  تر�ضيد  اإن  اخل��راب�����ض��ة  وق���ال  امل��ي��ت. 

اإىل جمم�عة  التزود بالطاقة، م�ضرا  اأم��ن  يعزز 

اإج������راءات اأق��رت��ه��ا احل��ك���م��ة، واآخ���ره���ا تخفي�س 

التعرفة الكهربائية للقطاعات االإنتاجية لتقليل 

الكلف الت�ضغيلية.

بزيادة  معني�ن  “اأننا  اخلراب�ضة  ال�زير  واأك��د 

من  ع���ددا  وات��خ��ذن��ا  ال�ضناعي  ال��ق��ط��اع  تناف�ضية 

التعرفة  اأن  اإىل  الفتا  باخل�ض��س”،  االإج���راءات 

الكهربائية املدع�مة انعك�ضت اإيجابا على خمتلف 

القطاعات االإنتاجية.

واأ�ضار اإىل اأهمية قرار منح م�افقات على اإقامة 

م�ضاريع طاقة متجددة تزيد عن واحد ميغاواط 

لتغطية ا�ضتهالكات امل�ضتثمرين اجلدد اأو ت��ضعة 

املخ�ض�ضة  ل��ل��م�����ض��ان��ع  ال��ق��ائ��م��ة  اال���ض��ت��ه��الك��ات 

للت�ضدير وت�ضغل عمالة اأردنية تزيد على 70 باملئة، 

داعيا ال�ضناعيني اإىل تقدمي طلبات لال�ضتفادة من 

القرار لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.

واأك����د اخل��راب�����ض��ة اأن ال���ق���رار ي��ه��دف اإىل دع��م 

تناف�ضية ال�ضناعة االأردنية وم�ضاعدتها على دخ�ل 

ال����زارة على  اأن  اأ���ض���اق ت�ضديرية جديدة، مبينا 

اأمت اال�ضتعداد لتذليل اأية �ضع�بات ت�اجه القطاع 

ال�ضناعي بخ�ض��س تر�ضيد اال�ضتهالك.

من جانبه، اأ�ضار رئي�س غرفتي �ضناعة االأردن 

القطاع  اأن  اإىل  املهند�س فتحي اجلغبر،  وعمان، 

ال�ضناعي قادر على ت�ضغيل 90 باملئة من العمالة اإذا 

مت تخفي�س كلف الت�ضغيل.

واأك��د اأن��ه اإذا مل يتم تخفي�س كلف االإنتاج لن 

على  جم��ددا  وخارجيا،  حمليا  املناف�ضة  ن�ضتطيع 

ا�ضتراد  وتقييد  باملثل  املعاملة  تطبيق  ���ض��رورة 

ال�ضناعة من  التي تنتج حمليا مبا ميكن  ال�ضلع 

الت��ضع وت�فر فر�س العمل والت�ضغيل.

وقال “يجب اأن ن�ضعى لت�فر الغاز للم�ضانع 

مبينا  املناف�ضة”،  على  والقدرة  الكلف  لتخفي�س 

اأ�ض�اق  ب�ضمعة عالية يف  االأردين يحظى  املنتج  اأن 

الت�ضدير ولكن ارتفاع الكلف يحرمه من املناف�ضة.

وبني الهند�س اجلغبر اأنه �ضيتم ت�ضكيل جلنة 

من القطاع ال�ضناعي لدار�ضة احتياجات امل�ضانع 

م���ن ال���غ���از وت��ق��دمي��ه��ا ل�������زارة ال��ط��اق��ة وال����رثوة 

املعدنية للعمل على تنفيذها باأ�ضرع وقت.

وزير الطاقة: الهدر بموارد الطاقة في األردن أعلى من المتوسط العالمي بنحو %25

البنك األردني الكويتي يطلق منتج تمويل 
نقاط البيع وحركات الدفع اإللكتروني

االنباط- عامن 

اأعلن البنك االأردين الك�يتي عن اإطالق 

البيع  اإي���رادات نقاط  برنامج مت�يل مقابل 

كاأحد اأبرز احلل�ل التم�يلية ال�ضريعة التي 

املن�ضاآت  احتياجات  وتلبية  دع��م  اإىل  تهدف 

ال�����ض��غ��رة وامل��ت������ض��ط��ة وت��ن��م��ي��ة اأع��م��ال��ه��م، 

ه�  مت�يلك”  م�����ض��در  ه��ي  بيعك  “نقاط 
 %70 لغاية  مت�يله  ي�ضل  مت�يلي  ب��رن��ام��ج 

من مبيعات املن�ضاأة عرب اأجهزة نقاط البيع 

وق��ن���ات ال��دف��ع االإل���ك���رتوين اخل��ا���ض��ة بها، 

حيث ت��زداد قيمة التم�يل املقدم من البنك 

املن�ضاأة،  مبيعات  ب��زي��ادة  الك�يتي  االأردين 

وب���اأق�������ض���اط م���رن���ة ت���الئ���م ج��م��ي��ع امل��ن�����ض��اآت 

ال�ضغرة واملت��ضطة مع ت�فر اإمكانية �ضراء 

وبفرتة  االأخ����رى،  ال��ب��ن���ك  م��ن  التزاماتهم 

�ضداد ت�ضل لغاية 12 �ضهر.

هذا ويعترب اإطالق الربنامج تاأكيداً على 

�ضعي البنك الدائم لتقدمي االأف�ضل لعمالئه 

وا�ضتكمااًل ال�ضرتاتيجيته يف م�اكبة اأحدث 

ال���ت���ط����رات م���ن خ����الل حت���دي���ث امل��ن��ت��ج��ات 

واخلدمات وال�ضعي الدائم الإطالق املنتجات 

واخل�����دم�����ات امل�����ض��رف��ي��ة اجل�����دي�����دة، ح��ي��ث 

قدراته  على  الك�يتي  االأردين  البنك  ي�ؤكد 

املتميزة لت�فر باقة من املنتجات واحلل�ل 

اال�ضتثمارية ال�ضاملة واملبتكرة واملرنة يف اآن 

اخلدمات  من  غرها  اإىل  باالإ�ضافة  واح��د، 

امل�ضرفية والتجارية التي يقدمها البنك.

الطعاني يعرض تجربة األردن بالطاقة 
المتجددة في القمة العربية الخضراء

االنباط – عامن 

عر�س اأمني عام الهيئة العربية للطاقة 

املتجددة املهند�س حممد الطعاين، التجربة 

االأردنية يف الطاقة املتجددة خالل م�ضاركته 

يف القمة العربية اخل�ضراء 2022 التي عقدت 

يف دب����ي اأخ������را، مب�����ض��ارك��ة ع��رب��ي��ة ودول��ي��ة 

وا�ضعة.

ووف�����ق ب���ي���ان ����ض���ادر ع���ن ال��ه��ي��ئ��ة، اأم�����س 

يعترب  االأردن  اإن  ال��ط��ع��اين،  ق��ال  اخلمي�س، 

الدولة االأوىل على م�ضت�ى ال�ضرق االأو�ضط 

ال��ط��اق��ي، حيث جت���اوز التح�ل  ال��ت��ح���ل  يف 

الطاقة  وو���ض��ل��ت  ب��امل��ئ��ة   20 ن�ضبة  ال��ط��اق��ي 

اأك��رث من  اإىل  املتجددة  الطاقة  امل���ل��دة من 

3.2 جيجا وات.

واأ�ضاف اأن االأردن يعترب اأي�ضا االأول على 

اإق��ب��ال  م�ضت�ى ال�����ض��رق االأو���ض��ط م��ن حيث 

وال�ضيارات  املتجددة  الطاقة  على  امل�اطنني 

الكهربائية.

ودعا الطعاين، ال��دول العربية لالنتقال 

بدل  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  اأ�ضيلة  �ضناعة  اإىل 

اال���ض��ت��راد م��ن اخل���ارج والعمل على تعزيز 

الربط الكهربائي من خالل ال�ضبكات الذكية 

اأجل ت�ضريع االنتقال الطاقي والتنمية  من 

امل�ضتدامة يف الدول العربية.

املخطط  اال�ضتثمارات  حجم  اأن  واأو���ض��ح 

ل��ه��ا ب��ال��دول ال��ع��رب��ي��ة ت��ف���ق واح���د ترلي�ن 

دوالر بحل�ل عام 2035، ما ي�ضتدعي العمل 

امل�ضاريع  ال�ضتيعاب  ق�ية  حتتية  بنية  على 

ال�����ض��خ��م��ة امل��ق��ب��ل��ة وع���ل���ى راأ����ض���ه���ا م�����ض��روع 

وال��رب��ط  ال�ضع�دية  العربية  باململكة  ن��ي���م 

الكهربائي بني الدول العربية واأوروبا.

اأن��ه مت اعتماد خ��ارط��ة طاقة  واأ���ض��ار اإىل 

جديدة بالدول العربية تعتمد على الطاقة 

امل��ت��ج��ددة وال��ه��ي��دروج��ني االأخ�����ض��ر وامل���دن 

الذكية وال�ضيارات الكهربائية مل�ضتقبل واعد 

م�ضرق لالأجيال العربية القادمة.

التعاون  �ضبل  بحثت  القمة  اأن  اإىل  ي�ضار 

ومتهيد الطريق للعمل املناخي لل��ض�ل اإىل 

اأهداف اتفاقية باري�س للمناخ، واالنتقال اإىل 

�ضايف �ضفر من االنبعاثات الكرب�نية بحل�ل 

ع��ام 2050، وه��� امل���ع��د النهائي امل��ح��دد ملنع 

ارتفاع درجة ح��رارة االأر���س اإىل ما بعد 1.5 

درجة مئ�ية بحل�ل مطلع هذا القرن.

وترتاأ�س الهيئة العربية للطاقة املتجددة 

ومقرها االأردن االآن دولة قطر ال�ضقيقة.

تريند مايكرو تتوقع ارتفاع مستويات 
المخاطر السيبرانية التي تواجه المؤسسات

االنباط – عامن 

�ضّجل تقرير م�ؤ�ضر املخاطر ال�ضيربانية 

العاملي للن�ضف الثاين من عام 2022، ارتفاعا 

( يف منطقة  بلغ) 0.04-  املخاطر  مب�ضت�ى 

)املُ��درج��ة  اأفريقيا  و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق 

�ضمن ت�ضنيف »جميع املناطق«(.

�ضركة  اأ���ض��درت��ه  ال���ذي  التقرير  وك�ضف 

جمال  يف  عاملياً  املتخ�ض�ضة  مايكرو،  تريند 

االأمن ال�ضيرباين، اأن 76 باملئة من امل�ؤ�ض�ضات 

لهجمات  التعر�س  تت�قع  امل�ضاركة  العاملية 

�ضيربانية تنجح يف حتقيق اأهدافها خالل ال� 

12 �ضهراً املقبلة.

اخلمي�س،  اأم�����س  لل�ضركة  بيان  وبح�ضب 

ال�ضيربانية  املخاطر  م�ؤ�ضر  تقرير  اأج���ري 

ب��ال��ت��ع��اون ب���ني »ت���ري���ن���د م���اي���ك���رو« وم��ع��ه��د 

»ب�نيم�ن«، وطرح اأ�ضئلة حمددة هدفت اإىل 

قيا�س حجم الفج�ة بني ا�ضتعداد امل�ضاركني 

مل�اجهة الهجمات ال�ضيربانية وبني احتمالية 

تعر�ضهم ملثل هذه الهجمات.

ومت����ّث����ل ه���ج���م���ات ف����رو�����ض����ات ال���ف���دي���ة 

الهند�ضة  وه��ج��م��ات  االح��ت��ي��ايل  وال��ت�����ض��ي��د 

التهديدات  اخل��دم��ة،  وح��ج��ب  االجتماعية 

االأهم التي تثر خماوف امل�ؤ�ض�ضات العاملية، 

املتعلقة  امل���ؤ���ض�����ض��ات  خم���اوف  تتمح�ر  فيما 

بالبنية التحتية لتكن�ل�جيا املعل�مات ح�ل 

امل���ظ��ف��ني ال��ع��ام��ل��ني ع���ن ب��ع��د واحل������ض��ب��ة 

ل��الأط��راف  التابعة  والتطبيقات  ال�ضحابية 

الثالثة.

االإداري  وامل���دي���ر  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  وق����ال 

واأفريقيا،  االأو���ض��ط  ال�ضرق  مايكرو  لرتيند 

من  امل�ؤ�ض�ضات  اإن  ع��ل��ي،  ب��ن  معتز  ال��دك��ت���ر 

خمتلف االأحجام �ضت�اجه خماوف م�ضتمرة 

ت�ازياً  الرقمية،  اأ�ض�لها  حلماية  ومتنامية 

مع زيادة اعتماد االبتكارات التقنية، باالإ�ضافة 

العمل  اأمن��اط  التي تفر�ضها  التحديات  اإىل 

الهجينة، وميكن للمخاطر املتنامية اأن تق�د 

اإىل بيئة رقمية متقلبة ومليئة بالتحديات، 

ما يتطلب اإدارة ذكية للمخاطر، واال�ضتفادة 

امل�ضتقبلية  والت�قعات  ال��رائ��دة  احلل�ل  من 

لال�ضتعداد مل�اجهة التحديات وحماية جميع 

االأن�ضطة واالأجهزة �ضمن البيئة الرقمية.

واأ�ضاف اأنه من هذا املنطلق قامت تريند 

املخاطر  “م�ؤ�ضر  ت��ق��ري��ر  ب���اإع���داد  م��اي��ك��رو 

ل��ل�����ض��رك��ات  دل���ي���اًل  ل��ي��ك���ن  ال�ضيربانية” 

م���دع����م���اً ب��ال��ت��ح��ل��ي��الت امل��ت��ع��م��ق��ة ال��ق��ّي��م��ة 

وي��ضح �ضرورة تركيز امل�ؤ�ض�ضات يف املنطقة 

امل�ضتقبلية،  الرقمية  عملياتها  حماية  على 

من خالل اعتماد ا�ضرتاتيجية اأمنية ق�ية 

ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ت�����ض��دي مل�����ض��ادر ال��ت��ه��دي��دات 

املختلفة.

واأ�ضارت نتائج التقرير اإىل �ضرورة ت�فر 

م�ارد اأكرب للم�ظفني والعمليات واملجاالت 

ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة يف خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال��ع��امل 

الهجمات  مل�اجهة  اال�ضتعداد  تعزيز  بهدف 

ال�ضيربانية واحلد من خماطرها.

االنباط – عامن 

اأك����د وزي����ر االق��ت�����ض��اد ال��رق��م��ي وال���ري���ادة 

اأحمد الهناندة، اأهمية احل�ار بني القطاعني 

ال����ع����ام واخل�����ا������س، م����ن اأج������ل ت����ف���ر ب��ي��ئ��ة 

اأف�����ض��ل يف خمتلف  واج��ت��م��اع��ي��ة  اق��ت�����ض��ادي��ة 

املجاالت.

واأ���ض��اف ال��ه��ن��ان��دة خ��الل ح���اري��ة عقدت 

ال����ي�����م اخل���م���ي�������س ب����ني ال���ق���ط���اع���ني ال���ع���ام 

واخل���ا����س، ح����ل دع���م وت�����ض��ج��ي��ع اال���ض��ت��ث��م��ار 

ق���ط���اع  ب���ي���ئ���ة االأع�������م�������ال يف  واإ�������ض������الح������ات 

االأردن،  واالت�ضاالت يف  املعل�مات  تكن�ل�جيا 

اإن ال��ق��ط��اع ي���اج��ه ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات، 

ب�ابة  االأردن  جلعل  ت�ضعى  احلك�مة  اأن  اإال 

اإقليمية، عرب جذب املزيد من اال�ضتثمارات.

واأ�����ض����ار خ����الل احل�����اري����ة ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا 

التعاون  ومنظمة  االأوروب���ي  االحت��اد  برنامج 

والتنمية االقت�ضادية ملنطقة ال�ضرق االأو�ضط 

و�ضمال اإفريقيا، اإىل اأن ال�زارة لديها خطط 

والت��ضع. والت�ظيف  حتفيزية لال�ضتثمار 

م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، ق����ال����ت �����ض����ف����رة االحت������اد 

هادجيث�دو�ضي�،  ماريا  االأردن،  يف  االأوروب��ي 

اإن االأردن لي�س غنيا بامل�ارد الطبيعية، لكنه 

دعمها  يجب  ال��ت��ي  الب�ضرية،  مب����ارده  غني 

والتنمية  ال��ن��م���  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  خ���الل  م��ن 

واالإ�ضالحات املبا�ضرة لبيئة االأعمال.

خا�ضة  الرقمي  االقت�ضاد  اأن  اإىل  ولفتت 

وتكن�ل�جيا  االت�ضاالت  بقطاع  يتعلق  فيما 

يف  من���اً  القطاعات  اأ�ضرع  من  ه�  املعل�مات، 

املزيد  االقت�ضاد، ما يعني قدرته على ت�فر 

من فر�س العمل.

تعزيز  يف  وج��اد  ملتزم  االأردن  اأن  واأّك���دت 

امل���ع���رف���ة واالب���ت���ك���ار، وج�����ذب اال���ض��ت��ث��م��ارات 

ال�ضراكة  م�ضاريع  ودع��م  املبا�ضرة  االأجنبية 

كمحركات  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني 

يعزز  ومبا  االقت�ضادية،  والتنمية  للت�ظيف 

التحّ�ل الرقمي نح� اقت�ضاد اأخ�ضر.

م���ا���ض��ل��ة  اإىل  ه��ادج��ي��ث���دو���ض��ي���  ودع�����ت 

اجل��ه���د ل��دع��م ���ض��ي��ا���ض��ات االب��ت��ك��ار ال��رق��م��ي 

وب����ن����اء ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال����الزم����ة ل���ذل���ك، 

امل��ه��ارات  وت���ف��ر  الرقمية،  االأع��م��ال  وري���ادة 

واملعل�مات الرقمية، باالإ�ضافة اإىل دعم اإطار 

وم�ضتدام. م�ضتقر  ت�ضريعي 

واأ�ضارت رئي�ضة ق�ضم اال�ضتثمار يف منظمة 

ن�فيك،  اآن��ا  والتنمية،  االقت�ضادي  التعاون 

الجتماع  ا�ضتكمااًل  ج��اءت  احل���اري��ة  اأن  اإىل 

خالله  ناق�س  االأردن،  يف  املا�ضي  ال��ع��ام  ُعقد 

احل�����ض���ر اأول�����ي����ات حت�����ض��ني ب��ي��ئ��ة االأع���م���ال 

والرقمية. الريادية 

يف  اال�ضتثمار  حت��دي��ات  احل�����ض���ر  ون��اق�����س 

القطاع، خا�ضة فيما يتعلق باالأعمال والبيئة 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، وارت���ف���اع ت��ك��ال��ي��ف ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

امل���ع���ل����م���ات واالت�����������ض�����االت، وال����ف����ج�����ات يف 

التحتية لتكن�ل�جيا  البنية  املهارات، و�ضعف 

واالإط���ار  التكميلية،  واالت�����ض��االت  املعل�مات 

الل�ائح  وحت���دي  للقطاع،  املنظم  ال��ق��ان���ين 

ال�ض�ق. املنظمة لدخ�ل 

على  جل�ضاتها  خ���الل  احل����اري���ة  ورّك����زت 

اآل����ي����ات ت��ع��زي��ز اال���ض��ت��ث��م��ار واإ�����ض����الح م��ن��اخ 

االأع����م����ال يف ق���ط���اع ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل��ع��ل���م��ات 

جه�د  ي��دع��م  ومب���ا  االأردن،  يف  واالت�����ض��االت 

ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة، وحت���دي���د ال��ت��ح��دي��ات 

واأول�����ي����ات ال�����ض��ي��ا���ض��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��االأع��م��ال 

التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

واالإمكانيات. واملهارات  والتكاليف 

وتعد احل�ارية جزءا من برنامج لالحتاد 

مبناخ  املتعلقة  االإ�ضالحات  لدعم  واملنظمة 

اال���ض��ت��ث��م��ار م��ن اأج���ل من��� م�����ض��ت��دام وت���ف��ر 

فر�س عمل الئقة يف منطقة جن�ب املت��ضط، 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع احل��ك���م��ات وال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

ولبنان  وم�ضر  واجل��زائ��ر  االأردن  م��ن  ك��ل  يف 

وليبيا واملغرب وفل�ضطني وت�ن�س.

وي��ق��دم ال��ربن��ام��ج م�����ض���رة ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

ه��ادف��ة م��ع ب��ن��اء ال��ق��درات يف جم��ال ت�ضميم 

���ض��ي��ا���ض��ات اال���ض��ت��ث��م��ار وت��ن��ف��ي��ذه��ا، وت��ي�����ض��ر 

احل�������ارات ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل��ا���س 

مناخ  على  �ضتدخل  ال��ت��ي  االإ���ض��الح��ات  ح���ل 

االأول�����ي����ة،  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  اال���ض��ت��ث��م��ار 

لقيا�س  االإ�ضالحات  وتقييم  ومتابعة  ودع��م 

جناحها.

الهناندة يؤكد أهمية الحوار لتوفير بيئة اقتصادية أفضل
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ي��وم��ا ب��ع��د �الآخ����ر ي��و�ج��ه ن��ح��و 3�آالف 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف ث����م����اين ق�����رى مب�����س��اف��ر 

ي��ط��ا ج��ن��وب �خل��ل��ي��ل ب��ال�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة 

بفعل  م��ن��ازل��ه��م،  وه���دم  تهجريهم  خ��ط��ر 

�مل��خ��ط��ط��ات �ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ل��ا���س��ت��ي��اء 

ملنطقة ع�سكرية عليها وحتويلها 

يوم  �الإ�سر�ئيلي  �الحتال  جي�ش  وبد�أ 

ع�سكرية  وم���ن���اور�ت  ت��دري��ب��ات  �ل��ث��اث��اء، 

ع��ل��ى �أر�����س���ي ق���رى م�����س��اف��ر ي��ط��ا ج��ن��وب 

�ملحتلة،  �لغربية  �ل�سفة  جنوبي  �خلليل 

و����س���ط �����س���ت���خ���د�م ق����ذ�ئ����ف ����س���اروخ���ي���ة، 

ودب����اب����ات، وب���ن���ادق ر���س��ا���س��ة، وج���ر�ف���ات، 

و�آليات خمتلفة، على �لرغم من حماولة 

�لفل�سطينيني، �سكان �ملنطقة، �العرت��ش 

ع��ل��ى ه���ذه �مل����ن����اور�ت و�ل���ت���دري���ب���ات �ل��ت��ي 

و�أر��سيهم للخطر تعّر�ش حياتهم 

جي�ش  ف��اإن  هاآرت�ش  �سحيفة  وبح�سب 

�أبلغ �سكان منطقة م�سافر يطا  �الحتال 

ب��اأن��ه ���س��ي��ج��ري ت��دري��ب��ا ب��ن��ري�ن ح��ي��ة بني 

�لبيوت يف �لقرى، و�أن �لتدريب �سي�ستمر 

مل���دة ���س��ه��ر و���س��ي�����س��م��ل ����س��ت��خ��د�م �أ���س��ل��ح��ة 

خفيفة

و�أفادت �ل�سحيفة باأن جي�ش �الحتال 

�لعليا،  �الإ�سر�ئيلية  �ملحكمة  �أم��ام  �ّدع��ى 

�لفل�سطينيني  لل�سكان  �لتما�ش  على  رد�ً 

يف م�����س��اف��ر ي��ط��ا الإ����س���د�ر �أم���ر �ح���رت�زي 

مب���ن���ع ه����ذه �ل���ت���دري���ب���ات، ب���اأن���ه ���س��ي��ب��ذل 

هذه  عن  �لناجم  �خلطر  لتقلي�ش  جهد�ً 

قبلت  وق��د   ، ممكن  ح��ّد  الأق��ل  �لتدريبات 

به �الإ�سر�ئيلية  �ملحكمة 

وك��ان��ت �مل��ح��ك��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

�مل���ا����س���ي،  ن���ي�������س���ان)�أب���ري���ل(  رف�������س���ت، يف 

�ل���ت���م���ا����س���ا ق����دم����ه ����س���ك���ان م�������س���اف���ر ي��ط��ا 

����س���د ت���ه���ج���ريه���م، و�ع����ت����رت �أن������ه ل��ي�����ش 

�سمحت  وب��ذل��ك  ب��االأر���ش،  حقوق  لديهم 

بتهجريهم

تدريبا  �أج���رى  �الح��ت��ال  جي�ش  وك��ان 

�لعام  �سباط)فر�ير(  يف  �لقرى،  هذه  يف 

ع�سكرية  �آليات  خاله  ��ستخدم  �ملا�سي، 

و�أحل��ق��ت  �لبيوت  ق��رب  م��رت  �ل��ت��ي  ثقيلة 

�أ�سر�ر� كبرية بها

وك����ان ج��ي�����ش �الح���ت���ال �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

خمططاته  من  �الأخ��رية  �ل�سنة  يف  �سّعد 

ق���رى م�سافر  �أر�����س���ي  ع��ل��ى  ل��ا���س��ت��ي��اء 

عليها  يعي�ش  �ل��ت��ي  �خل��ل��ي��ل،  ج��ن��وب  ي��ط��ا 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي،  م���و�ط���ن  4�آالف  م���ن  �أك�����ر 

ق��ر�ر�ً  �ملا�سي،  مايو)�أيار(  يف  و��ست�سدر، 

ع�سكرية  �ملنطقة  �إع��ان  ب��اإق��ر�ر  ق�سائياً 

حتمل �لرقم 918

ع���ل���َن���ت �مل��ن��ط��ق��ة ل��ل��ت��دري��ب��ات 
ُ
و���س��اب��ق��ا �أ

�ملا�سي،  �ل��ق��رن  ثمانينيات  يف  �لع�سكرية 

يقيمون  ال  �ل��ق��رى  ه��ذه  �سكان  �أّن  ب��زع��م 

فيها د�ئماً، ويتنقلون تبعاً لف�سول �ل�سنة 

�لزر�عية و�ملو��سم 

فعاليات عدة

�ل���ن���ا����س���ط حم����م����ود زو�ه���������رة ت��ه��ج��ري 

�أك���د ع��ل��ى ����س��ت��م��ر�ر �ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل�����س��ان��دة 

ل�������س���ك���ان م��ن��ط��ق��ة م�������س���اف���ر ي���ط���ا ج��ن��وب 

�الح��ت��ال  ملخططات  للت�سدي  �خل��ل��ي��ل، 

�الإ�سر�ئيلي �لتي تهدف لا�ستياء عليها

ل�����س��ب��ك��ة  وق�������ال زو�ه����������رة يف ح���دي���ث���ه 

�الحتال  �أطماع  تزيد  �الإخبارية  م�سدر 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ل�����س��رق��ة و�ال���س��ت��ي��اء على 

م��ن��ط��ق��ة م�����س��اف��ر ي��ط��ا ل��غ��ن��اه��ا ب���ال���روة 

و�لزر�عية �حليو�نية 

و�أ����س���اف �ل��ت��دري��ب��ات �ل��ع�����س��ك��ري��ة �لتي 

خطر  ت�سكل  �ملنطقة،  يف  �أي���ام  منذ  ت��ق��ام 

ع��ل��ى �الأر�������ش و�ل�������س���ك���ان، ال���س��ت��خ��د�م��ه��ا 

�ل��ق��ذ�ئ��ف و�الأ���س��ل��ح��ة، �ل��ت��ي ت��ب��ث �ل��رع��ب 

و�خلوف يف قلوب �ل�سكان، كذلك ت�سعف 

�الأر�ش خ�سوبة 

يوم  �سيقام  �ل���ذي  �مل��وؤمت��ر  �إىل  و�أ���س��ار 

و�ل�سمود  �لتحدي  بعنو�ن  �لقادم  �الحد 

يف جت���م���ع �مل�����ج�����از ب���ح�������س���ور ع������دد م��ن 

�لفل�سطينيني  و�لدبلوما�سيني  �ل���وزر�ء 

و�الأج����ان����ب، ل��ت��ع��زي��ز ���س��م��ود �الأه�����ايل يف 

�ملنطقة

�سمود وثبات

قرى  جمل�ش  رئي�ش  ع��ر�م  �أب��و  ن�سال 

�سمود  على  �أك��د  �خلليل  يف  يطا  م�سافر 

وث����ب����ات �أه��������ايل م�������س���اف���ر ي���ط���ا يف وج���ه 

لهدم  �لر�مية  �ال�ستيطانية  �ملخططات 

م��ن��ازل��ه��م وت��ه��ج��ريه��م م���ن �أر�����س���ي���ه���م، 

بهدف حتويلها ملنطقة ع�سكرية

ل�سبكة  ع���ر�م يف ح��دي��ث��ه  �أب���و  و�أو����س���ح 

جي�ش  �إع��ان  منذ  �أن��ه  �الإخبارية  م�سدر 

�الحتال �الإ�سر�ئيلي عن �إقامة تدريبات 

ع�������س���ك���ري���ة يف �مل���ن���ط���ق���ة وه������م ي���ن���ف���ذون 

�الحتجاجية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 

�خل��ط��و�ت  �أوىل  �أن  مبينا  ل��ذل��ك،  رف�سا 

بالقرى  د�ئمة  �عت�سام  خيام  ن�سب  هي 

ومت�سامنني  فل�سطينيني  ن�سطاء  بوجود 

�أجانب

�الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي  �الح����ت����ال  �إىل  ول���ف���ت 

و�أر����س��ي��ه��م  م��ن منازلهم  ي��ري��د ط��رده��م 

كذلك  عنهم،  ب��دال  م�ستوطنني  الإح��ال 

�لع�سكرية �لتدريبات  ال�ستخد�مها يف 

�ل��ت��ي  ي���ط���ا  م�����س��اف��ر  �أن  �إىل  و�أ������س�����ار 

ت��ق��ع ج��ن��وب �ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة ت��ع��ر���س��ت 

مليز�تها  �الإ�سر�ئيلية  �الع��ت��د�ء�ت  الآالف 

�ل���ع���دي���دة، ف��ه��ي م��ن��ط��ق��ة ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�خلليل  ج��ب��ال  �سل�سلة  ع��ل��ى  ت��ق��ع  م��ه��م��ة 

ل���ذل���ك تعتر  �ل���ن���ق���ب،  ل��ه�����س��ب��ة  ومت���ت���د 

�لدرع �حلامي للمن�ساآت يف �لنقب

ل��ن  �مل�������س���اف���ر  ����س���ك���ان  �أن  و����س���دد ع���ل���ى 

بارتكاب  �الإ�سر�ئيلي  لاحتال  ي�سمحو� 

باأجد�دهم  نكبة جديدة �سدهم كما فعل 

عام 48
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�الأ���س��رى و�ملحررين  �سوؤون  �أف���ادت هيئة 

ن��ق��ًا ع���ن حم��ام��ي��ه��ا، ت��ف��ا���س��ي��ل �الأو����س���اع 

�ل�����س��ح��ي��ة ل���ث���اث���ة م��ع��ت��ق��ل��ني م�����س��اب��ني 

�سجن  ع��ي��ادة  ي�سمى  م��ا  د�خ���ل  حمتجزين 

�لرملة

وح���م���ل���ت �ل��ه��ي��ئ��ة ���س��ل��ط��ات �الح���ت���ال 

ب�سيا�سة  ��ستمر�رها  ع��ن  كاملة  �مل�سوؤولية 

عملية  خ����ال  �لفل�سطينيني  ����س��ت��ه��د�ف 

�عتقالهم و�إ�سابتهم �إ�سابات حرجة متنعهم 

من ممار�سة حياتهم ب�سكل طبيعي

من  �ل�����س��ج��ون  �إد�رة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وح������ذرت 

�ال�ستمر�ر يف م�سل�سل �الإهمال �لطبي بحق 

�ملوؤ�س�سات  مطالبا  �لفل�سطينيني،  �الأ�سرى 

�ل���دول���ي���ة وم���وؤ����س�������س���ات ح���ق���وق �الإن�������س���ان 

بدورها  بالقيام  �ل��دويل  �الأحمر  و�ل�سليب 

�ل����ازم جت���اه ق�سية �الأ����س���رى وب��االأخ�����ش 

�ملر�سى منهم

�لو�سع  �أن  �إىل  ب��ي��ان،  �لهيئة يف  وذك���رت 

دروي�����ش  �ل��رح��م��ن  عبد  للمعتقل  �ل�سحي 

)18 عاماً( من دور� باخلليل، �لذي �أ�سيب 

�أثناء �عتقاله بتاريخ 31 �أيار)مايو(2022ب� 3 

�لباتني  �أطباء �الحتال  ر�سا�سات، وزرع 

بقدمه، وجلد مكان �الإ�سابة، م�ستقر

و�أو���س��ح��ت �أن���ه على �ل��رغ��م م��ن و�سعه 

�مل�ستقر، �إال �أنه ما ز�ل يعاين من �أوجاع حادة 

ويتنقل على كر�سي متحرك

و�أ�سارت �إىل �أن �ملعتقل دروي�ش يعاين قبل 

�الأبي�ش  �لبحر  �العتقال من مر�ش حمى 

�ملناعة-و�لتي  �أم��ر����ش  -�إح����دى  �ملتو�سط 

ب�سكل  �حل�����ر�رة  درج����ات  يف  �رت���ف���اع  ُت�سبب 

متكرر، و�نتفاخ �لبطن و�لرئتني و�ملفا�سل

و�أكدت �أن �إد�رة �ل�سجن تكتفي باإعطائه 

�مل�سكنات ب�سكل متكرر بدون تقدمي �لرعاية 

�ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا �ل��ف��ت��ى دروي�������ش، 

م��ع �لعلم ب��اأن��ه ط��ال��ب ث��ان��وي��ة ع��ام��ة ومن 

�مل��ف��رت���ش �أن ي��ك��ون �إىل ج��ان��ب زم��ائ��ه يف 

مرحلة تاأدية �المتحانات

ولفتت �إىل حالة �ملعتقل نذير �أحمد )22 

ع��ام��اً( م��ن قرية عبوين ب��ر�م �هلل، و�ل��ذي 

�سيب كذلك بنري�ن جي�ش �الحتال خال 
ُ
�أ

عملية �عتقاله بتاريخ 8�أيار)مايو(2022

�سيب ببطنه وكلتا 
ُ
و�أو�سحت �أن �أحمد �أ

قدميه، وبقي مب�ست�سفى ت�سعاري ت�سيدق 

، وقد  �لرملة  �إىل  ُنقل  �سهر وم��وؤخ��ر�  مل��دة 

جريت له عدة عمليات لكنه ما يز�ل ي�ستكي 
ُ
�أ

من �آالم حادة بج�سده وال يز�ل ي�سع �أكيا�ش 

كما  �لفا�سد  �ل��دم  ولتفريغ  و�ل���ر�ز  للبول 

�أنه ال ي�ستطيع �مل�سي على قدميه، ويتنقل 

على كر�سي متحرك، ويتم منحه �مل�ساد�ت 

�حليوية و�مل�سكنات

وذكرت �أن �ملعتقل حممد �أبو �سرة )49 

مبنطقة  �سيب 
ُ
�أ نابل�ش،  مدينة  من  عاماً( 

�لبطن و�لقدم على حاجز حو�رة �لع�سكري 

بتاريخ 17�أي��ار)م��اي��و(2022  �عتقاله  خ��ال 

للمعتقل  �ل�سحية  �حلالة  ��ستقر�ر  ورغ��م 

�أبو �سرة، �إال �أنه يعاين من �أوجاع م�ستمرة 

ب�سكل  �مل�سكنات  وي��ت��ن��اول  �الإ���س��اب��ة،  م��ك��ان 

مكثف
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منذ 20 عاما، حّول �جلد�ر �الإ�سر�ئيلي مدينة 

على  و�لو�قعة  �لغربية،  �ل�سفة  �سمال  قلقيْلَية 

خط �لهدنة )حدود 1948(، �إىل �سجن كبري، غري 

�أن �آثاره ما تز�ل حا�سرة يف كل تفا�سيل �حلياة

�أن �جلد�ر �الإ�سر�ئيلي  ويرى �لفل�سطينيون، 

�إىل  وح��ّول��ه��ا  �أر����س��ي��ه��م،  ُج���ّل  وي�سرق  يخنقهم، 

�سجن، حماط بجد�ر �أ�سمنتي و�أ�ساك �سائكة

�ل�سفة  بناء �جل��د�ر بني  �إ�سر�ئيل يف  وب���د�أت 

�لغربية و�إ�سر�ئيل، بذر�ئع �أمنية عام 2002

ويف عام 2004 �تخذت حمكمة �لعدل �لدولية 

��ست�ساريا، يق�سي  ق��ر�ر�  �ملتحدة  ل��اأمم  �لتابعة 

باإد�نته وجترميه

ويحيط قلقيلية ج��د�ر بطول 11 كيلومرت�، 

منها 3 كيلومرت�ت م�سيدة من �الأ�سمنت �مل�سلح 

بارتفاع 8 �أمتار، ومزود باأبر�ج ع�سكرية وكامري�ت 

�ل�سائكة،  �الأ�ساك  كيلومرت�ت من  و9  مر�قبة، 

و�ملزودة مبج�سات �إليكرتونية

وب��ع��د ب��ن��اء �جل����د�ر، �أب��ق��ت �إ���س��ر�ئ��ي��ل مدخا 

و�حد� فقط للمدينة، من �أ�سل خم�سة، ويتحكم 

فيه �جلي�ش �الإ�سر�ئيلي

و�أظ�����ه�����رت ����س���ور ج���وي���ة �ل��ت��ق��ط��ه��ا م�����س��ور 

�أعمال  ُم�سرّية،  ت�سوير  طائرة  عر  �الأن��ا���س��ول 

ط��رق يف �جلهة  �سبكة  وبناء  �إ�سر�ئيلية  جتريف 

�لغربية من �جلد�ر، حيث �أر��سي �ملدينة �مل�سادرة

كما �أظ��ه��رت �سور� الأر����س��ي زر�ع��ي��ة خ�سبة، 

بح�سب  للغاية،  �سعب  �إليها  �ل��و���س��ول  �أن  غ��ري 

مز�رعني حتدثو� لوكالة �الأنا�سول

معاناة يومية

وبعد 20 عاما من بناء �جل��د�ر، يقول �مل��ز�رع 

�لفل�سطيني علي زيد )55 عاما(، �إن �جلد�ر حّول 

ميلك  حيث   ، ويومية  د�ئ��م��ة  معاناة  �إىل  حياته 

نحو 50 دومنا )�لدومن يعادل �ألف مرت مربع(، 

خلف �جلد�ر

و�أ�ساف لوكالة �الأنا�سول، بينما يقف بجو�ر 

�إح��دى بو�بات �جل��د�ر �لفا�سل قبيل دخوله �إىل 

�أر���س��ه: قبل �جل����د�ر كنت �أ���س��ل �مل��زرع��ة خال 

دقائق معدودة، �ليوم �أحتاج نحو �ل�ساعة

فر�ست  �الإ�سر�ئيلية  �ل�سلطات  �أن  �إىل  ولفت 

عليه �حل�سول على ت�ساريح خا�سة لدخول �أر�سه

وقال: ُمنعت من دخول �الأر�ش ملدة 3 �سنو�ت 

قانونية  معركة  وبعد  �الأمني،  �لرف�ش  بدو�عي 

�ُسمح يل باحل�سول على ت�ساريح

�أر����س���ه، ح��ال��ي��ا، �حلم�سيات  زي���د يف  وي�����زرع 

و�ملاجنا، و�الأفوكادو، بينما كان يزرعها يف �ل�سابق 

باخل�سرو�ت

�إىل طبيعة  �مل����زروع����ات  ن���وع  ت��غ��ي��ري  و�أرج������ع 

�الإج���������ر�ء�ت �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، وع��رق��ل��ة �ل��دخ��ول 

و�خلروج للمزرعة ب�سهولة

وي�����س��ي��ف م��و���س��ح��ا: ت��ت��ط��ل��ب �خل�������س���رو�ت 

وق��ت حم��دد وال  �ل�سريع لاأ�سو�ق، يف  �لو�سول 

ميكنها �النتظار

وت��اب��ع: م��ز�رع��ن��ا ج��ّن��ة، ل��ك��ّن حياتنا حتولت 

بفعل �جلد�ر �إىل جحيم

خل�سوبة  زر�ع���ي���ة،  مدينة  قلقيْلَية  وتعتر 

�أر��سيها، ووفرة �ملياه فيها

و�جته �ملز�رعون يف قلقيلية يف �ل�سنو�ت �لع�سر 

�الأخرية، �إىل زر�عة �أ�سجار ��ستو�ئية، حيث متتاز 

ون�سبة رط��وب��ة مرتفعة  ح���ارة  ب���اأج���و�ء  �مل��دي��ن��ة 

لقربها من �ل�ساحل، ووفرة مياهها

�سرقة مياه و�أر��سي ومكره �سحية

عفانة،  منى  قلقيلية،  بلدية  ع�سو  و�تهمت 

�ملدينة  �أر����س��ي  ب�سرقة  �الإ�سر�ئيلية  �ل�سلطات 

�جل��د�ر  بفعل  �سحية،  مكرهة  وخلق  ومياهها، 

�لفا�سل

وقالت عفانة لوكالة �الأنا�سول �إن �ل�سلطات 

�آبار  �الإ�سر�ئيلية عزلت خلف �جل��د�ر �لفا�سل 5 

�أه��ايل  مياه �رت��و�زي��ة، من �أ�سل 42 بئر� ميلكها 

قلقيلية، وتقوم با�ستغالها مل�ساريع ��ستيطانية، 

مما ُي�سّكل خرقا فا�سحا للقانون �لدويل

و�أ�سارت �إىل �أن نحو 2500 دومن، من �أخ�سب 

خلف  م�سادرتها  متت  �لزر�عية،  �ملدينة  �أر��سي 

�جلد�ر

وت�سبب �جلد�ر يف تدمري 600 من�ساأة حرفية 

وجتارية وزر�عية، بح�سب عفانة

و�أ�سارت ع�سو �لبلدية، �إىل �أن �جلد�ر ت�سبب 

�جل��د�ر  مينع  حيث  �ملدينة،  يف  �سحية  مبكرهة 

�الأ�سمنتي و�ملُ�سيد من �جلهة �لغربية، ت�سريف 

م��ي��اه �الأم���ط���ار، �ل��ت��ي تتدفق م��ع م��ي��اه �ل�سرف 

�لزر�عية  و�الأر�����س���ي  �مل�ساكن  وُت��غ��رق  �ل�سحي، 

و�ملد�ر�ش

وقالت: يف ف�سل �ل�ستاء تغرق �ملدينة، بفعل 

�ل�سحي،  �ل�سرف  وم��ي��اه  �الأم��ط��ار  مياه  جتمع 

لهذ�  �جل���د�ر  يف  فقط  فتحتني  ُخ�س�ست  حيث 

�ل�ساأن وتابعت: بقاء �جلد�ر يعني بقاء �ملعاناة

وي�سكن مدينة قلقيلية نحو 65 �ألف مو�طن، 

يف م�ساحة 4 �آالف دومن

وبّينت عفانة �أن �لكثافة �ل�سكانية يف قلقيلية، 

ُتعد عالية جد�، بو�قع 15 �ألف ن�سمة للكيلو مرت 

�لو�حد

بعدم  ت�سبب  �مل�ساحة،  �سيق  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 

�لقدرة على �لتو�سع �لعمر�ين، مما دفع للتوجه 

للبناء �لعامودي

�سجن كبري

وي���ق���ول، حم��م��د �أب����و �ل�����س��ي��خ، م�����س��وؤول ملف 

قلقيلية  حم��اف��ظ��ة  يف  و�ال����س���ت���ي���ط���ان  �جل������د�ر 

�إىل �سجن  �إن �جل���د�ر ح��ّول �ملدينة  )ح��ك��وم��ي(، 

كبري

�لتي  �ملدينة  �إن  �الأن��ا���س��ول،  لوكالة  و�أ���س��اف 

�ألف مو�طن، متت حما�سرتها  ي�سكنها نحو 65 

ب��ج��د�ر �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي م��ن ك��اف��ة �جل��ه��ات، و�أغلقت 

�إ�سر�ئيل على مدخل  و�أب��ق��ت  �الأرب��ع��ة،  مد�خلها 

وحيد

وتابع: جندي �إ�سر�ئيلي، وقت ما ي�ساء، ُيغلق 

�ملدينة، وتتحول �إىل �سجن فعلي

م��دي��ن��ة قلقيلة  �ل���ي���وم يف  ي���وج���د  وق������ال: ال 

م�ساحات للبناء، �أو �إقامة م�ساريع كبرية كمد�ر�ش 

مثا

�إ�سر�ئيل  �أن  �إىل  �لفل�سطيني  �مل�سوؤول  و�أ�سار 

تتحكم بدخول وخ��روج �ملز�رعني �لفل�سطينيني 

من و�إىل �أر��سيهم، د�خل �جلد�ر �لفا�سل، حيث 

ت�ساريح  لها عر  بالدخول  لعدد حم��دد  ت�سمح 

خا�سة، ويف �أوقات معينة

مواطنو مسافر يطا.. صمود وثبات في وجه 
مخططات االحتالل االستيطانية

قلقيْلَية.. مدينة فلسطينية حبيسة جدار الفصل العنصري

االنباط – وكاالت 

يف  �الإد�ري���ون  �ملعتقلون  \يو��سل 

�سجون �الحتال �الإ�سر�ئيلي، مقاطعة 

على   175 �ل���  لليوم  �الح��ت��ال  حم��اك��م 

ل� جرمية  �إطار مو�جهتهم  �لتو�يل، يف 

�العتقال �الإد�ري

�إجر�ء�ت  �الحتال،  �سلطات  وتتخذ 

ع���ق���اب���ي���ة ����س���د �الأ�������س������رى �مل���ق���اط���ع���ني 

مل��ح��اك��م��ه��ا ك���احل���رم���ان م���ن �ل����زي����ارة، 

وجتديد �العتقال �الإد�ري لهم

وكان �الأ�سرى �الإد�ريون قد �تخذو� 

موقفا جماعيا يتمثل باإعان �ملقاطعة 

�ل�����س��ام��ل��ة و�ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ك��ل �إج������ر�ء�ت 

�الإد�ري  ب��االع��ت��ق��ال  �ملتعلقة  �ل��ق�����س��اء 

��ستئناف، عليا( )مر�جعة ق�سائية، 

�أّن  �لفل�سطيني،  �الأ�سري  نادي  و�أك��د 

�خلطو�ت  �أه��م  ُت�سّكل  �ملقاطعة  خطوة 

�ل��ن�����س��ال��ي��ة �ل���ت���ي �أق�����ّره�����ا �مل��ع��ت��ق��ل��ون 

�أبعاد  مل��ا لهذه �خل��ط��وة م��ن  �الإد�ري����ون 

مع  �لتعامل  يف  �لوطني  �مل�ستوى  على 

�لق�سائية لاحتال �ملنظومة 

�الإد�ري����ني  �ملعتقلني  ع���دد  وي��ت��ز�ي��د 

ب���ا����س���ت���م���ر�ر، وق������د ب���ل���غ ع������دد �أو�م�������ر 

�ل��ع��ام  م��ط��ل��ع  م��ن��ذ  �الإد�ري  �الع��ت��ق��ال 

�جلاري، نحو 750 �أمر�

�ملا�سي،  )م��اي��و(  �أي���ار  نهاية  وح��ت��ى 

ب��ل��غ ع���دد �الأ����س���رى �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

�سجون �الحتال نحو 4700، منهم 32 

عدد  و�سل  فيما  قا�سر�،  و170  �سيدة، 

�ملعتقلني �الإد�ريني �إىل نحو 640

�ع��ت��ق��ال  ه����و  �الإد�ري  و�الع����ت����ق����ال 

�ل�سماح  ودون  حماكمة،  �أو  تهمة  دون 

�مل���و�د  مب��ع��اي��ن��ة  مل��ح��ام��ي��ه  �أو  للمعتقل 

�خل���ا����س���ة ب�����االأدل�����ة، يف خ�����رق و�����س���ح 

و�����س����ري����ح ل���ب���ن���ود �ل����ق����ان����ون �ل������دويل 

�جلهة  هي  �إ�سر�ئيل  لتكون  �الإن�ساين، 

هذه  مت��ار���ش  �لتي  �ل��ع��امل  يف  �لوحيدة 

�ل�سيا�سة

و�إد�ر�ت  �الح��ت��ال  �سلطات  وت��ت��ذرع 

�ل�����س��ج��ون، ب�����اأن �مل��ع��ت��ق��ل��ني �الإد�ري������ني 

�لك�سف  ���س��ري��ة ال مي��ك��ن  م��ل��ف��ات  ل��ه��م 

مدة  �ملعتقل  يعرف  ف��ا  مطلقا،  عنها 

حمكوميته وال �لتهمة �ملوجهة �إليه

بعدر الرضوخ لمطالبه.. االحتالل ُيقرر 
اإلفراج عن خليل عواودة األحد المقبل

لليوم 175 على التوالي.. المعتقلون اإلداريون 
يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل

االنباط – وكاالت 

�أع���ل���ن���ت ع���ائ���ل���ة �مل���ع���ت���ق���ل �مل���ري�������ش 

�الح��ت��ال  �سلطات  �أن  ع����و�ودة،  خليل 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ���س��ت��ف��رج ع��ن��ه ي���وم �الأح���د 

�مل���ق���ب���ل، وذل�����ك ب��ع��د ت��ق��ري��ر �ل��ط��اق��م 

�أو����س���ح خ��ط��ورة حالته  �ل����ذي  �ل��ط��ب��ي 

�ل�سحية

�لطعام،  ع��ن  �مل�سرب  �ملعتقل  وك��ان 

�ملا�سي  �ل��ث��اث��اء  ع��ل��ق  ع����و�ودة،  خليل 

، �إ���س��ر�ب��ه �مل��ف��ت��وح ع��ن �ل��ط��ع��ام �ل��ذي 

ر���س��وخ  ب��ع��د  وذل���ك  ي��وًم��ا،   111 ��ستمر 

�سلطات �الحتال ملطالبه

�مل��ع��ت��ق��ل  �أن  �الأ�����س����ري  ن������ادي  وذك������ر 

ع�������و�ودة ع���ّل���ق �إ�����س����ر�ب����ه �مل���ف���ت���وح ع��ن 

يوًما   111 مل��دة  ��ستمر  �ل���ذي  �ل��ط��ع��ام، 

وع��ود  ب��ع��د  �الإد�رّي،  الع��ت��ق��ال��ه  ��ا  رف�����سً

وتعهد�ت من �الحتال باإنهاء �عتقاله

�أّن ع��و�ودة  �إىل  ن��ادي �الأ�سري  و�أ���س��ار 

�إىل مرحلة �سحية خطرية غري  و�سل 

م�ست�سفى  يف  ي��ق��ب��ع  ح��ي��ث  م�����س��ب��وق��ة، 

�الأع�����ر�������ش  و�أن   ، ه���روف���ي���ه  �أ������س�����اف 

خماطر  �أّن  �إىل  ت�سري  عليه  �ل��ظ��اه��رة 

�أ�سابت ج�سده �سحية كبرية 

هيئة األسرى توضح تفاصيل األوضاع الصحية ل 3 معتقلين مصابين

االنباط – وكاالت 

جتل�ش زوج��ة �الأ���س��ري ب��رك��ات خ��و�ج��ا، 

يف بلدة نعلني غرب مدينة ر�م �هلل، فوق 

رك����ام ب��ي��ت��ه��ا وي���ده���ا ع��ل��ى خ��ده��ا ح�����س��رًة 

و�أملً�������ا، ب���ع���ّدم���ا ح��ول��ت��ه ق�����و�ت �الح���ت���ال 

�الإ�سر�ئيلي �إىل ركام

ت�����س��رد ه��ن��ادي زوج����ة �الأ����س���ري خ��و�ج��ا 

ق�����س��ت��ه��ا ب�����س��وٍت ر�ج�����ٍف مي�����اأه �ل��وج��ع 

بيتها من  ت��دم��ري  ع��ل��ى  �الأم����ل،  وف��ق��د�ن 

ِقبل قو�ت �الحتال

�سبكة  م���ع  ح��دي��ث��ه��ا  ه���ن���ادي يف  ت��ق��ول 

منزلها،  و�سلت  �إن��ه��ا  �الإخ��ب��اري��ة  م�سدر 

ق��ي��د �الإن�������س���اء، ع��ن��د �ل�����س��اع��ة �خل��ام�����س��ة 

�إىل  حت��ول  وحلمها  تعبها  لتجد  ف��ج��ر�، 

ركام

�سفت  ت��اب��ع��ت:  �أن��ف��ا���س��ه��ا  يعلو  وب���اأن���نٍي 

�الح���ت���ال ه���دم �ل��ب��ي��ت، ح�����س��ي��ت �ل��دن��ي��ا 

�أن��ه��ا ال متلك  م��وؤك��دة   ، �سكرت يف وجهي 

�لقدرة على بناء بيٍت �سغري يحتويها مع 

عائلتها، وزوجها �الأ�سري

ِلُركام،  حلمها  حتويل  تفا�سيل  وحول 

�إىل  خو�جا  �الأ�سري  زوج��ة  هنادي  �أ�سارت 

�أن �أ�سل �حلكاية كانت منذ خم�سة �سهور 

جمعُت بع�ش �ملال، و��سرتيت قطعة �أر�ش 

و�أوالدي،  �أن��ا  ت��اأوي��ن��ي  غرفتني  ق��در  على 

�أخطرتنا قو�ت �الحتال بهدم �لبيت

لنح�سل  للبلدية  توجهنا  و�أو�سحت: 

و�أوقفو�  زوجي  �سجنو�  �لهدم،  على وقف 

هدم �لبيت

�ل��ي��وم ع��ن��دم��ا ر�أي����ت �لبيت  و�أردف�����ت: 

دمت، ال �أقوى على  ت�ساوى مع �الأر�ش �سُ

�لكام، جل�ست على �لركام، ومل ت�سعفني 

قدماي يف �لوقوف مرة �أخرى، ذهب كل 

ما جمعته من ماٍل وقوة الأن �أح�سل على 

حياة

مت�سي  كانت  �أنها  هنادي  و��ستدركت 

يف حياتها على قدٍم و�ساق؛ وحترم نف�سها 

يوفر  م��اٍل  على  حت�سل  ك��ي  �لكثري،  م��ن 

الأوالدها بيًتا �سغرًي�

وب�����س��وٍت خ��اف��ٍت ح��زي��ن ق��ال��ت: فقدت 

�أن  �ل�����س��غ��ري يف  �ل���ي���وم م���ن���زيل وح��ل��م��ي 

و�أوالدي  �أن�����ا  ث��اب��ت��ة  ح���ي���ط���اٌن  جت��م��ع��ن��ي 

ما  �أعلم  ال  باالأ�سري،  زوج��ي  مع  �لثاثة 

�لذي ميكنني قوله �أمام هذ�

ويف وقٍت �سابق من يوم �أم�ش، حا�سرت 

ق������و�ت �الح����ت����ال �الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي م��ن��زل 

�الأ���س��ري ب��رك��ات �خل��و�ج��ا، �ل���ذي ال ي��ز�ل 

�جل��ر�ف��ة،  تهدمه  �أن  قبل  �الإن�����س��اء،  قيد 

وحتيل حجارته و�أحام هنادي �إىل ركام، 

بحجة عدم �لرتخي�ش

يذكر �أن قو�ت قو�ت �الحتال �عتقلت 

�الأ�سري بركات خو�جا يف 24 كانون �لثاين 

حمكمة  ع��ل��ي��ه  وح��ك��م��ت   ،2022 )ي��ن��اي��ر( 

�إد�ري����ا،  ���س��ه��ور  �ستة  بال�سجن  �الح��ت��ال 

عمره  م��ن  �سنو�ت  ت�سع  �أم�سى  و�سابًقا، 

�ل�سجون د�خل 

بقتل  �الح���ت���ال  ���س��ل��ط��ات  ت��ك��ت��ف��ي  وال 

ت�سادر  متار�ش  بل  �لفل�سطينية،  �الأرو�ح 

ومن�ساآتهم  م��ن��ازل��ه��م  وت��ه��دم  �أر����س��ي��ه��م، 

و�أحامهم

وه���دم���ت ���س��ل��ط��ات �الح���ت���ال ودم���رت 

منذ �لنكبة �لفل�سطينية عام 48 �أكر من 

500 قرية وبلدة فل�سطينية

زوجة األسير بركات خواجا: االحتالل حّول بيتي وحلمي إلى ركام



الدويل
60 اجلمعة   24/ 6 / 2022 

االنباط – وكاالت 

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال���ع���رب���دات وال��ع��ن��ري��ات 

وال���ت���ه���دي���دات ال�������ص���ادرة م���ن ك���ي���ان االح���ت���ال 

املُفرطة  الع�صكرّية  ال��ق��ّوة  ال�صتخدام  باللجوء 

واالإ�صراتيجّية  التكتيكّية  االأه����داف  لتحقيق 

لاأمن القومّي االإ�صرائيلّي، فاإّن احلقيقة على 

االح��ت��ال  فجي�ش  كليًّا،  تختلف  ال��واق��ع  اأر����ش 

ي��ع��ي�����ش اأزم�������ًة خ���ان���ق���ًة، ك�����ص��ف ع��ن��ه��ا اجل����رال 

يف  ال�صاِبق  ال�صكاوى  م�صوؤول  ب��ري��ك،  يت�صحاق 

اجلي�ش االإ�صرائيلّي، ك�صف عنها، وما زال ُيحّذر 

ُتن�َصر يف ع��ّدة و�صائل  التي  يف مقاالته الكثرية، 

اإعاٍم عربّيٍة

وي����وم ال������19 م���ن ال�����ص��ه��ر اجل�����اري، ح��زي��ران 

)يونيو(، ن�صر اجلرال بريك مقااًل يف �صحيفة 

)هاآرت�ش( العربّية اأّكد فيه اأّنه مع مرور الوقت، 

��ف اأك����ر واأك�����ر ل��ع��دم ق����درة وا���ص��ت��ع��داد  اأن��ك�����صِ

الكارثة  ملواجهة  االإ�صرائيلّي  اجلي�ش  وجاهزية 

ال��ت��ي ���ص��ت��ك��ون م���ن ن�����ص��ي��ب ال��ك��ي��ان يف احل���رب 

خلو�صها  �صن�صطر  وال��ت��ي  اجل��ب��ه��ات،  م��ت��ع��ددة 

عاجًا اأْم اآجًا ، على حّد تعبريه

جل����رال ب��ري��ك اأّك����د اأّن احل��دي��ث ع��ن ع��دم 

فقط  ي�صمل  ال  االإ�صرائيلّي  االحتال  جاهزية 

����ص���اح ال���ربّي���ة االإ����ص���رائ���ي���ل���ّي وع�����دم ا���ص��ت��ع��داد 

اجل��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ّي��ة يف ال��ك��ي��ان ملُ��واج��ه��ة احل��رب 

اجلّو  �صاح  ا  اأي�صً ي�صمل  بل  اجلبهات،  املتعددة 

االإ�صرائيلّي، وعدم ا�صتعداده وعجزه يف مواجهة 

والتي  وال�����ص��واري��خ  امل��ق��ذوف��ات  اأط���اق �صلّيات 

�صيّتم اإطاقها يومًيا باجتاه القواعد الع�صكرّية 

التابعة ل�صاح اجلّو، كما قال اجلرال بريك

اأّم����ا اخل��ب��ري ال��ع�����ص��ك��رّي االإ���ص��رائ��ي��ل��ّي ي���واآف 

ليمور، وهو اأحد اأبواق املوؤ�ص�صة االأمنّية يف دولة 

االحتال، فكان قد اأ�صار من ناحيته، يف �صحيفة 

كان  الربّية  العملّية  اأّن  اإىل  هايوم(  )ي�صرائيل 

االأخ���رية على  �صاأنها تغيري نتيجة احل��رب  من 

ق��ط��اع غ���ّزة يف اأّي�����ار )م��اي��و( م��ن ال��ع��ام الفائت 

2021، واإذا ا�صتمّر الو�صع نف�صه، اأ�صاف، اأْي عدم 

غ��ّزة،  قطاع  �صّد  ب��رّي��ٍة  لعملّيٍة  اإ�صرائيل  جل��وء 

�صت�صتمر  االإ�صرائيلّية  الداخلّية  اجلبهة  ف���اإّن 

مقلوبة:  معادلة  والنتيجة  ال�����ص��رب��ات،  بتلقي 

اجلبهة الداخلية حتمي اجلي�ش، ولي�ش العك�ش، 

وبداًل من تعري�ش جنوده، اأْي جي�ش االحتال، 

ه��وؤالء  يعر�ش  االإ�صرائيليني،  حلماية  للخطر 

اأنف�صهم للخطر حلماية اجلنود، ُمو�صًحا يف ذات 

الوقت اأّن هذا هو اخلط اخلطري الذي �صيطر 

على اجلي�ش منذ انتهاء وجوده يف جنوب لبنان، 

ويف جوهره اخلوف من القتلى واملخطوفني

وخُل�ش املُحلِّل اإىل القول اإّن عدم اللجوء اإىل 

تنفيذ العملية الربّية، �صيوؤّدي مع مرور الوقت 

اإىل انعدام الثقة يف اجلي�ش الربّي، والنتيجة اأّن 

اأثماًنا  اإ�صرائيل �صتدفع يف نهاية املعركة املقبلة 

اعتمد  ال��ت��ي  امل�����ص��ادر  تعبري  ح��ّد  ، على  باهظًة 

عليها اخلبري الع�صكرّي االإ�صرائيلّي

يف �صياٍق ذي �صلٍة، ونقًا عن حمافل اأمنّيٍة 

رفيعٍة يف تل اأبيب، اأفادت هيئة البث االإ�صرائيلّية 

االنتحار  ع��دد ح��االت  اأّن  )ك���ان(  الر�صمية  �صبه 

االإ�صرائيلّي �صجلت قفزة يف غ�صون  يف اجلي�ش 

ن�صف عام، حيث تويف منذ بداية �صنة 2022، 11 

جندًيا بعد اإنهائهم حياتهم، يف حني اأنه خال 
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انتحر ت�صعة جنود

اأع��ق��اب ه��ذا االرت��ف��اع املُقلق، كما و�صفه  ويف 

تقرير )كان(، عقد رئي�ش �صعبة القوى الب�صرية 

اجلرال يانيف عا�صور جل�صة طارئة مع جهات 

ال�صحة النف�صية لدرا�صة االأ�صباب التي اأدت اإىل 

هذا االرتفاع املقلق لهذه احلاالت من االنتحار، 

ال��رواب��ط وارتباطها م��ع ف��رة كورونا  ودرا���ص��ة 

ومتغريات اأخرى

وتابع التقرير االإ�صرائيلّي قائًا اإّنه مل ي�صدر 

عن اجلل�صة اأي ا�صتنتاج وا�صح، لكن قادة اجلي�ش 

القيادي  واالن��ت��ب��اه  اليقظة  مب�صاعفة  اأُم�����روا 

املطلوب للمو�صوع، كما اأمر رئي�ش �صعبة القوى 

الب�صرية بفتح خٍط �صاخن للجي�ش االإ�صرائيلّي

م����ن ن��اح��ي��ت��ه ق�����ال امل���ت���ح���دث ب��ا���ص��م جي�ش 

االحتال اإّن كل وفاة جلندي يتم التحقيق فيها 

احلقيقة  اإىل  التو�صل  بهدف  معمقة،  ب�صورة 

وجرى  املطلوبة.  اال�صتنتاجات  على  واحل�صول 

ا خال احلوادث االأخرية، وبعد انتهاء  هذا اأي�صً

التحقيقات يتم اإر�صال اال�صتنتاجات اإىل النيابة 

اجلي�ش  ي��ت�����ص��ارك  فيما  لفح�صها،  الع�صكرية 

االإ�صرائيلي مع العائات الثكلى حزنها ويوا�صل 

مواكبتها ، وفق تعبريه

ر�صمّيًة،  اإ�صرائيلّيًة  درا�صًة  اأّن  بالذكر  جديٌر 

ك�صفت  الكني�صت،  يف  االأب���ح���اث  ق�صم  اأج���راه���ا 

ال��ن��ق��اب ع��ن اأن ال��ع��دي��د م��ن ح����االت االن��ت��ح��ار 

فقط  ت�صخي�صها  ي��ت��م  مل  االح���ت���ال  ب��ج��ي�����ش 

الذين  اجلنود  اإّن معظم  بل   ، نف�صيٍّ با�صطراٍب 

ان���ت���ح���روا ع���ان���وا م����دة ط��وي��ل��ة م���ن ق��ل��ق ب�����ص��اأن 

امل�صتقبل، وعا�صوا حالة اإحباط م�صتمر وارتباك 

�صديد و�صعور بعدم االنتماء لاإطار الع�صكرّي، 

بح�صب الدرا�صة

االنباط – وكاالت 

ام�ش  اول  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��ال  ب���داأ جي�ش 

االأربعاء ببناء مقطع يف ج��دار الف�صل العن�صري 

�صمال ال�صفة الغربية بطول 45 كيلومراً

ومي��ت��د ه���ذا امل��ق��ط��ع م��ن منطقة ق��ري��ة �صامل 

اإىل منطقة مدينة طولكرم، بارتفاع ت�صعة اأمتار، 

اإل��ك��رون��ي��ة وحت�صينات  وي��ح��ت��وي ع��ل��ى و���ص��ائ��ل 

حديثة

ويحل هذا املقطع مكان اآخ��ر يف ج��دار الف�صل 

العن�صري ُبني قبل 20 عاماً، ومن �صاأن هذه املقاطع 

يف اجلدار اأن متنع الدخول اإىل الطرف املف�صول 

من االأرا�صي املحتلة وب�صكل حمكم

ويف ال�صياق، قال رئي�ش مديرية احلدود وخط 

التما�ش يف وزارة االأمن االإ�صرائيلية عريان اأوفري: 

اإن االأعمال التي بداأناها �صباح االأربعاء �صت�صتمر 

ب�صكل حمكم يف  اأنها مغلقة  ، معتربا  �صنة  قرابة 

اإ�صارة اإىل منع دخول عمال فل�صطينيني ال يحملون 

ت�صاريح للعمل يف االأرا�صي املحتلة

وف�������ق م�����ا ذك�������ر م����وق����ع ����ص���ح���ي���ف���ة ه����اآرت���������ش 

)اب��ري��ل(  ني�صان  امل�صادقة يف  االإل��ك��روين، ج��رت 

�صيكل  مليون   360 مببلغ  ميزانية  على  امل��ا���ص��ي 

لتمويل بناء اجل��دار من جهة اأخ��رى، نقل موقع 

وال��ا االإل��ك��روين االأرب��ع��اء عن �صباط يف قيادة 

املنطقة الو�صطى للجي�ش االإ�صرائيلي قولهم دخلنا 

ال�صيا�صية  االأزم����ة  ه��ي  ج��دي��دة،  عملية  اإىل  االآن 

العمليات  تعرقل  قد  التي  املتوقعة،  واالنتخابات 

اإمكانية  يعني  مم��ا  املنطقة،  ه���ذه  يف  الهند�صية 

ت��وق��ف ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا وم����ع اق�����راب م��وع��د زي����ارة 

الرئي�ش االأمريكي جو بايدن اإىل االأرا�صي املحتلة 

يف�صل  ف��اإن اجلي�ش  املقبل،  )يوليو(  يف 13 مت��وز 

عدم املبادرة اإىل احتكاك ال �صرورة له و�صددوا على 

درا�صة اأي ن�صاط ع�صكري باالإمكان تاأجيله واأ�صاف 

ال�صباط االإ�صرائيليون اأنه مت تاأجيل هدم ثاثة 

جنني  خميم  يف  عمليات  منفذي  لعائات  بيوت 

وقريتي رمانة وقراوة بني زيد

االنباط – وكاالت 

تلقت اأحزاب املعار�صة يف فرن�صا بفتور خطاب 

اأن  اإىل  دعاها  ال��ذي  ماكرون  اإميانويل  الرئي�ش 

تقدم خال 48 �صاعة مقرحات لطرق التو�صل 

اإىل حلول و�صط لت�صوية االأزم��ة ال�صيا�صية التي 

اأف�صت اإليها االنتخابات الت�صريعية يف الباد

وج����اء خ��ط��اب م���اك���رون ق��ب��ل اأن ي�����ص��ارك يف 

القمة  م��ن  ال��دول��ي��ة  االج��ت��م��اع��ات  م��ن  �صل�صلة 

�صتعقد اخلمي�ش واجل��م��ع��ة يف  ال��ت��ي  االأوروب���ي���ة 

بروك�صل اإىل قمة حللف �صمال االأطل�صي )ناتو( 

واأخرى ملجموعة ال�صبع

وك��ان م��اك��رون ال��ذي خ�صر االأغلبية املطلقة 

يف اجلمعية الوطنية بعد االنتخابات الت�صريعية 

االأخ����رية، دع��ا يف خطاب م�صاء االأرب��ع��اء القوى 

ال�صيا�صية يف الباد اإىل حلول و�صط ، لكنه رف�ش 

فكرة حكومة وحدة وطنية يعترب اأنها غري مربرة 

حاليا

وب����ع����د ث����اث����ة اأي��������ام م����ن ال���������دورة ال��ث��ان��ي��ة 

لانتخابات التي جرت االأحد، ت�صهد فرن�صا حالة 

م��اك��رون  يجرب  م��ا  ال�صيا�صي،  اليقني  ع��دم  م��ن 

لوالية  ن��ي�����ص��ان/اأب��ري��ل  يف  انتخابه  اأع��ي��د  ال���ذي 

رئا�صية ثانية، على البحث عن حتالفات للخروج 

من االأزمة الناجمة عن خ�صارته االأغلبية املطلقة

اأن م��اك��رون مل يعلن م�صاء االأرب��ع��اء عن  اإال 

اأي خ��ط��وة ك���ربى، وب���دال م��ن ذل���ك دع���ا القوى 

ال�صيا�صية اإىل حتمل م�صوؤولياتها

ورّد زع��ي��م ال��ي�����ص��ار ال���رادي���ك���ايل ج����ان ل��وك 

ال��ف��ور ع��ل��ى دع����وات م��اك��رون،  ميان�صون ع��ل��ى 

م��ع��ت��ربا اأن���ه���ا غ���ري جم��دي��ة ، وط���ال���ب ب���اإج���راء 

اإليزابيت  ال���وزراء  الثقة يف رئي�صة  ت�صويت على 

بورن يف اجلمعية الوطنية التي تتمتع ب�صرعية 

اأكرب من �صرعية الرئي�ش

واأ�صاف ال جدوى من تبديد واقع الت�صويت 

عرب تغطيته باعتبارات ون��داءات من كل االأنواع 

، موؤكدا اأن ال�صلطة التنفيذية االآن �صعيفة لكن 

اجلمعية الوطنية قوية بكل �صرعية انتخاباتها 

االأخرية

وقالت مارين لوبن التي ت�صتعد لتويل قيادة 

كتلة التجمع الوطني القوية يف اجلمعية الوطنية 

)89 نائبا( باختياره اإما عقد حتالف واإما البحث 

عن اأغلبية لكل م�صروع على حدى )يطرح على 

الت�صويت يف الربملان(، يحاول الرئي�ش اإنقاذ ما 

تبقى من الوظيفة الرئا�صية

لكنها وعدت باأن يدر�ش نواب كتلتها الن�صو�ش 

يف �صوء م�صلحة الفرن�صيني وفرن�صا

اجلمهوريني  لتكل  اجل��دي��د  الزعيم  ورف�����ش 

اليميني اأوليفييه مارليه منح )�صيك على بيا�ش( 

مل�صروع غري وا�صح . كما وعد باأن تقّدم جمموعته 

مقرحات ب�صاأن القوة ال�صرائية االأ�صبوع املقبل

وحت���دث���ت حت��ل��ي��ات ع���ن اح���ت���م���ال ح�����ص��ول 

واجلمهوريني  معا  وحزبه  ماكرون  بني  حتالف 

من اأج��ل ت�صكيل اأك��ري��ة يف ال��ربمل��ان، لكن ذلك 

مل يتبلور

كما رف�ش ال�صيوعي فابيان رو�صيل ت�صريحات 

ماكرون، معتربا اأن حديثه عن االأ�صلوب يهدف 

اإىل التهّرب من م�صوؤوليته وعدم تغيري اأي �صيء 

من م�صروعه

اأوليفييه ف��ور ال، ال يتعني  وق��ال اال�صراكي 

اأي  اإىل  عليه  ال���رد  ال�صيا�صية  الت�صكيات  على 

مدى هي م�صتعدة للذهاب يف منحه �صيكا على 

بيا�ش

الفرن�صيني  اإىل  وجهه  مقت�صب  خطاب  ويف 

االأح�����د، اأق����ّر رئ��ي�����ش ال���دول���ة ب��وج��ود ت�صّدعات 

الطبقة  ودع��ا  الت�صريعية،  االنتخابات  ك�صفتها 

ب�صكل  وال��ت�����ص��ري��ع  احل��ك��م  ت��ع��ّل��م  اإىل  ال�صيا�صية 

خمتلف

وق�����ال م���اك���رون يف خ��ط��اب��ه ���ص��ي��ت��ع��نّي علينا 

نفعل  اأن  ، لكن يجب  اإىل حلول و�صط  التو�صل 

ذلك ب�صفافية تامة وعلنا اإذا جاز يل القول، رغبة 

يف الوحدة والعمل من اأجل االأمة

واأ�صاف لتحقيق تقّدم مفيد، االأم��ر مروك 

االآن للمجموعات ال�صيا�صية لتقول ب�صفافية تامة 

اإىل اأي مدى هي م�صتعدة للذهاب ، م�صريا اإىل اأنه 

�صيكون من ال�صروري يف االأيام املقبلة اأن تو�صح 

الت�صكيات العديدة يف اجلمعية الوطنية حجم 

امل�صوؤولية والتعاون املمكن: هل تريد الدخول يف 

بب�صاطة  االلتزام  )اأو(  والعمل  حكومي  ائتاف 

بالت�صويت على ن�صو�ش معينة؟ ميزانيتنا

واأمهل هذه االأحزاب 48 �صاعة، م�صريا اإىل اأنه 

يريد البدء يف بناء هذا االأ�صلوب وهذا الت�صكيل 

اجلديد ل��دى عودته من القمة االأوروب��ي��ة التي 

�صتعقد اخلمي�ش واجلمعة يف بروك�صل

حتالف كبري

وذّك���ر م��اك��رون ب���اأن االن��ت��خ��اب��ات الت�صريعية 

، موؤكدا  جعلت االأغلبية الرئا�صية القوة االأوىل 

امل�صروع  متا�صك  ف��ق��دان  ع��دم  على  م�صّمم  اأن���ه 

ني�صان/ يف  باختياره  )ال��ن��اخ��ب��ون(  قمتم  ال���ذي 

اأبريل املا�صي ، يف اإ�صارة اىل اإعادة انتخابه

وتابع ال توجد قوة �صيا�صية ت�صتطيع اليوم اأن 

ذلك  اأن  اإىل  ، م�صريا  القوانني مبفردها  ت�صنع 

واقع جديد

وكان ماكرون اختتم االأربعاء طاولة م�صتديرة 

امل��ع��ار���ص��ة وحلفائه بحثا عن  ق���وى  وا���ص��ع��ة م��ع 

توافق �صعب الإنهاء االأزمة

وق���ال يف اخل��ط��اب اأ���ص��م��ع واأن����ا م�صمم على 

دعم الرغبة يف التغيري التي عربت عنها الباد 

اأن��ه تبادل االراء مع قادة  اإىل  ، م�صرًيا  بو�صوح 

جميع االأحزاب ال�صيا�صية و جميعهم عربوا عن 

احرامهم ملوؤ�ص�صاتنا ورغبتهم يف جتنيب بلدنا 

اأي تعطيل

اإدوارد  ال�صابق  ال���وزراء  ودع��ا حليفه ورئي�ش 

فيليب رئي�ش حزب اأوريزون جمددا االأربعاء اإىل 

ت�صكيل حتالف كبري ملنح الباد توجها م�صتقرا

وح�صل االئتاف الو�صطي الليربايل الذي 

كان ميلك الغالبية املطلقة يف اجلمعية الوطنية 

ماكرون  الرئي�ش  اليه  ا�صتند  وال���ذي  ال�صابقة 

طوال واليته االوىل من خم�ش �صنوات، على 245 

مقعدا من اأ�صل 577، علما اأن الغالبية املطلقة 

حمددة ب289 نائبا

وت����وزع����ت امل���ق���اع���د االأخ��������رى يف اجل��م��ع��ي��ة 

الوطنية ب�صكل اأ�صا�صي بني حتالف الي�صار )150 

مقعدا تقريبا( واليمني املتطرف )89( واليمني 

)61(

األزمة السياسية تتعقد في فرنسا.. أحزاب المعارضة توجه ضربة قاسية لماكرون وترفض منحه شيكا على بياض

طالب بتدخل فوري لوقفها.. أوقاف القدس: حفريات 
إسرائيلية مريبة وغامضة بمحيط المسجد األقصى

االنباط – وكاالت 

حّذر جمل�ش االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات 

االإ���ص��ام��ي��ة يف ال��ق��د���ش، ي��وم اخلمي�ش، من 

والغام�صة”  “املريبة  واالأع��م��ال  احلفريات 

ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا �صلطة االآث������ار االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

فرة  منذ  اال�صتيطانية  “العاد”  وجمعية 

خا�صة  امل��ب��ارك  االأق�صى  امل�صجد  حميط  يف 

املا�صقة  والغربية  اجلنوبية  اجلهتني  من 

لاأ�صا�ش اخلارجي للم�صجد االأق�صى املبارك

اأن��ه  ب��ي��ان �صحفي،  امل��ج��ل�����ش، يف  واأو����ص���ح 

ير�صد منذ فرة قيام جمموعة من العمال 

وبا�صتخدام اجلرافات واآالت احلفر الكبرية 

بالعمل بعجلة مريبة يف �صاحة حائط الرباق 

املنطقة  يف  االأم���وي���ة  ال��ق�����ص��ور  منطقة  ويف 

للم�صجد  ال�صفلية  ل��اأ���ص��ا���ص��ات  امل��ا���ص��ق��ة 

االأق�����ص��ى امل���ب���ارك وب����نّي اأن االآل���ي���ات ت��ف��ّرغ 

االأتربة وتعمل ثقوًبا بجدران حماذية لل�صور 

اجلنوبي للم�صجد وتفرغ املمرات يف حماولة 

الإخفاء ما يقومون به من حفريات

وقالت: “ر�صد املراقبون عمليات تك�صري 

اأث��ري��ة مهمة،  اأ���ص��ه��ر حل��ج��ارة  م�صتمر منذ 

بهدف  �صغرية  حل��ج��ارة  حتويلها  يتم  حيث 

اإخفاء اأثرها واإخراجها على اأنها طمم يذهب 

للزبالة، من عمال حفريات تابعني جلمعيات 

ا�صتيطانية”

وح�������ذر جم���ل�������ش االأوق�����������اف وال���������ص����وؤون 

وامل���ق���د����ص���ات االإ����ص���ام���ي���ة م���ن اال���ص��ت��م��رار 

بالعبث والتخريب وتغيري املعامل التاريخية 

الوقفية،  التاريخية  املواقع  لهذه  والدينية 

احلفريات  ل��ه��ذه  ال��ف��وري  ب��ال��وق��ف  مطالًبا 

امل�صبوهة يف حميط امل�صجد االأق�صى املبارك

ال��رباق  وح��ائ��ط  �صاحة  اأن  املجل�ش  واأك���د 

ومنطقة الق�صور االأموية هي وقف اإ�صامي 

�صحيح وهي امتداد للم�صجد الأق�صى املبارك 

 144 الكاملة  مب�صاحته  اإ���ص��ام��ي  كم�صجد 

دومن بجميع م�صلياته، و�صاحاته، وم�صاطبه 

واأ����ص���واره وال��ط��رق امل��وؤدي��ة اإل��ي��ه، وه��ي ملك 

ذلك  و�صيبقى  وح��ده��م،  للم�صلمني  خال�ش 

اإىل اأن يرث اهلل االأر�ش ومن عليها

و����ص���دد امل��ج��ل�����ش ع��ل��ى ����ص���رورة االل���ت���زام 

عن  ال�صادرة  وال��ق��رارات  الدولية  بالقرارات 

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

التي  القرار  وخا�صة  )اليون�صكو(  والثقافة 

تبنته اليون�صكو يف 18 ت�صرين اأول 2016 الذي 

يثبت اأن امل�صجد االأق�صى املبارك كامل احلرم 

ال�صريف واأنه مكان عبادة خال�ش للم�صلمني 

وح��ده��م ووّج�����ه امل��ج��ل�����ش ن�����داًء ع��اج��ًا اإىل 

املقد�صات  على  وال��رع��اي��ة  الو�صاية  �صاحب 

ال�صريف  بالقد�ش  وامل�صيحية  االإ���ص��ام��ي��ة 

ملك االأردن عبد اهلل الثاين للتدخل املبا�صر 

ل��وق��ف ه��ذا ال��و���ص��ع اخل��ط��ري ال���ذي مي��ر به 

امل�صجد االأق�صى املبارك، واتخاذ ما يلزم من 

االح��ت��ال  حكومة  على  لل�صغط  اإج�����راءات 

م�صجدهم  يف  امل�صلمني  بحق  امل�صا�ش  لعدم 

املقد�ش وحميطه

12 مليون سوداني  وكالة أممية: 
سيعانون من موجة حادة من الجوع

االنباط – وكاالت 

اأظهر حتليل الت�صنيف املرحلي املتكامل 

ل����اأم����ن ال���غ���ذائ���ي م��ت��ع��دد ال�������ص���رك���اء عن 

االأغ��ذي��ة  منظمة  ن�صرته  ال���ذي  ال�����ص��ودان، 

وال���زراع���ة ل����اأمم امل��ت��ح��دة )ف�����او(، ت��ده��ور 

ظروف االأمن الغذائي يف الباد

وبح�صب التحليل، من املتوقع اأن يعاين 

11.7 مليون �صخ�ش، اأي ما يقرب من ربع 

�صكان الباد، من موجة حادة من اجلوع يف 

نحو مليوين  تبلغ  بزيادة  �صبتمرب،  اأيلول/ 

العام  م��ن  نف�صها  بالفرة  مقارنة  �صخ�ش 

املا�صي

فقد  املتحدة،  االأمم  اأخ��ب��ار  ملوقع  ووفقا 

ح��ذرت الفاو من اأزم��ة غ��ذاء تلوح يف االأفق 

امل�صلح  ال���ن���زاع  الآث�����ار  نتيجة  ال�������ص���ودان  يف 

وان��خ��ف��ا���ش اإن���ت���اج امل��ح��ا���ص��ي��ل االأ���ص��ا���ص��ي��ة 

واال�صطراب االقت�صادي

و�صجلت والي����ات غ���رب و���ص��م��ال وو���ص��ط 

دارف��ور واخلرطوم وك�صا والنيل االأبي�ش، 

من  االأك���ر ت�صرراً  ال��والي��ات  تعترب  والتي 

النزاع والتدهور االقت�صادي، اأعلى م�صتويات 

انعدام االأمن الغذائي

اأح��م��دو،  باباغانا  ق��ال  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 

مم���ث���ل م��ن��ظ��م��ة االأغ�����ذي�����ة وال������زراع������ة يف 

ال�����ص��ودان: ه��ذه االأرق����ام املقلقة ه��ي اأو�صح 

موؤ�صر على تدهور ظ��روف االأم��ن الغذائي 

يف ال��ب��اد. واإذا م��ا اأردن���ا حماية امل��زي��د من 

ال�صكان من خطر الوقوع يف براثن االأزمات 

وال���ظ���روف ال��ط��ارئ��ة وجت��ن��ب اأزم����ة ال��غ��ذاء 

ن�صاعف  اأن  فعلينا  االأف�����ق،  يف  ت��ل��وح  ال��ت��ي 

اال�صتثمارات يف اإنتاج الغذاء املحلي ل�صمان 

اأن تتمكن االأ���ص��ر ال��زراع��ي��ة وال��رع��وي��ة من 

توفري الغذاء لنف�صها وملجتمعاتها يف االأ�صهر 

املقبلة

ع���ام  م����ن  االأول  ال��ن�����ص��ف  ���ص��ه��د  وق�����د 

واالن��ه��ي��ار  ال�صيا�صية  االأزم�����ات  ذروة   2022

اإىل جانب جمموعة  الباد  االقت�صادي يف 

م���ن ال��ع��وام��ل اخل��ارج��ي��ة م��ث��ل احل����رب يف 

اأوكرانيا

الخوف من القتلى والمفقودين يسيِطر والجيش عاجز عن مواجهة الكارثة القاِدمة

جيش االحتالل يبدأ ببناء مقطع فاصل في جدار الفصل شمال الضفة

االنباط – وكاالت 

يف  والت�صريع  الدولة  بناء  جلنة  رئي�ش  اعترب 

اأن  بي�صارابوف  دانييل  الرو�صي  ال��دوم��ا  جمل�ش 

االإف��ات من  الغربيني لن يتمكنوا من  املرتزقة 

من  دونبا�ش  �صكان  بحق  جرائمهم  على  العقاب 

خال االختباء وراء جواز ال�صفر االأمريكي م�صدداً 

على اأن جميع جمرمي احلرب تنتظرهم املحاكمة

ونقلت وكالة تا�ش عن بي�صارابوف قوله اأم�ش 

: انتهت عقود من االإفات من العقاب والتع�صف 

ال��ع��امل وال��ت��ي ف�صلت ال�صلطات  اأن��ح��اء  يف جميع 

الغربية عن الواقع واأف�صت اإىل فكرة اأن مواطنيها 

متميزون

اأن جميع جمرمي  ع��ل��ى  ب��ي�����ص��اراب��وف  و���ص��دد 

التحقيق  يعني  م��ا  املحاكمة  تنتظرهم  الح���رب 

اجلرائم  جميع  يف  واملحايد  والعلني  املو�صوعي 

واإنزال العقوبة العادلة وفقاً لقوانني جمهوريتي 

دونيت�صك ولوغان�صك

وك�����ان امل���ت���ح���دث ب��ا���ص��م ال��رئ��ا���ص��ة ال��رو���ص��ي��ة 

دمي���ي���ري ب��ي�����ص��ك��وف ����ص���رح يف وق����ت ���ص��اب��ق اأن 

امل���رت���زق���ة االأم���ري���ك���ي���ني امل��ح��ت��ج��زي��ن م��ت��ه��م��ون 

عليهم  ت�صري  وال  اإجرامية  اأن�صطة  يف  بالتورط 

يجب  االأمريكيني  اأفعال  اأن  كما  جنيف  اتفاقية 

اإىل  يحالوا  اأن  ويجب  فيها  التحقيق  يجري  اأن 

املحكمة ومل ي�صتبعد يف نف�ش الوقت اأن يتم احلكم 

عليهم باالإعدام

نائب روسي: جواز السفر األمريكي لن يحمي المرتزقة من العقاب

»إسرائيل«.. قفزة ُمقلقة بأعداد انتحار الجنود بسبب عدم االنتماء
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الرمثا يستقبل شباب االردن وصراع مثير بين العقبة وسحاب 
االنباط - عامن 

مناف�سات  اجل��م��ع��ة  ال��ي��وم  م�����س��اء  ت�����س��ت��اأن��ف 

الندية  القدم  ك��رة  دوري  من  الثامن  اال�سبوع 

امل��ح��رف��ن ب��اق��ام��ة م���ب���ارات���ن ي��ح��ث  ي��واج��ه 

����س���ح���اب يف ال�������س���اد����س���ة م�������س���اء ���س��ي��ف��ه ���س��ب��اب 

اللقاء  ويف  ال����دويل،  ع��م��ان  ���س��ت��اد  ع��ل��ى  العقبة 

على  االردن  ���س��ب��اب  م��ع  ال��رم��ث��ا  يلتقي  ال��ث��اين 

م��ل��ع��ب ���س��ت��اد احل�����س��ن يف ارب�����د ع��ن��د ال�����س��اع��ة 

ال��ل��ق��اء االول  ...يف  م�����س��اء  وال��ن�����س��ف  ال��ث��ام��ن��ة 

على  ب��دي��ل  وال  ال��ف��وز  لتحقيق  العقبة  ي�سعى 

يف  االم���ام   نحو  مم��ي��زة  خ��ط��وة  للتقدم  �سحاب 

�سحاب  وي�ستقر  لكليهما.  مهمة  تبدو  مواجهة 

وك��ان  نقاط   ”6“ بر�سيد  ال�ساد�س  امل��رك��ز  يف 

بهدف  الوحدات  اأمام  املا�سية  خ�سر يف اجلولة 

املهم  ال��ي��وم  لقاء  يف  للتعوي�س  وحيد.وي�سعى 

النف�س  ال��ع��ق��ب��ة مي��ن��ي  ���س��ب��اب  ف���اإن  ب����دوره،   ...

مب��وا���س��ل��ة ان��ت�����س��ارات��ه ب��ع��دم��ا ف���از يف اجل��ول��ة 

للمركز  ليتقدم   ”2-3“ الرمثا  على  املا�سية 

ال�ستثمار  ي�سعى  نقاط.وهو   ”10“ ب�  ال��راب��ع 

االر�س واجلمهور للفوز يف اللقاء املنتظر .. يف 

اللقب”  “حامل  الرمثا  ي�ستقبل  الثاين  اللقاء 

مناف�سه �سباب االأردن على �ستاد احل�سن باإربد. 

بعد  جديد  فني  بثوب  الرمثا  فريق  و�سيظهر 

ت���ع���اق���ده م���ع امل������درب م�����راد احل��������وراين، ح��ي��ث 

املاأمولة.  النتيجة  حتقيق  �سبيل  يف  �سيجتهد 

وكان الرمثا قد تراجع على �سلم ترتيب الفرق 

حيث يحتل املركز الثامن بر�سيد “7” نقاط.

عودة  بعد  املتوقع  ا�ستقراره  ا�ستعاد  االن  لكنه 

احل���وراين ب��اع��ت��ب��اره االك���ر ق��رب��ا م��ن الفريق 

 .. للفريق من جديد  الوهج  اعادة  وقدرة على 

بالطموح  يتمتع  االأردن  �سباب  ف��اإن  جهته  من 

اجلولة  يف  ف��از  بعدما  االن��ت�����س��ارات  وموا�سلة 

���س��ب��اب  وي���ع���ول   .»2-3“ م��ع��ان  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ق��ة 

االأردن على وجوه �سابة تقدم كرة قدم جميلة، 

ح��ي��ث ي�����س��ت��ق��ر ال���ف���ري���ق ب���امل���رك���ز اخل���ام�������س ب��� 

والتقدم  الفوز  ان يحقق  نقاط. ويامل   ”10“
الفريق ميلك  وان  �سيما  االم��ام ال  خطوة نحو 

اال���س��ت��ق��رار ال��ف��ن��ي ال��ب��ذي مي��ك��ن��ه م��ن حتقيق 

طموحاته والعودة للمناف�سة .

النشامي يتقدم في تصنيف الفيفا الدولي 

االنباط - عامن 

 جن����ح م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي ل��ك��رة 

 86 املركز  �سوب  التقدم  يف  القدم، 

عامليا، يف الت�سنيف ال�سادر اخلمي�س 

وتقدم  »فيفا«.  ال��دويل  االحت��اد  عن 

امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي خ��م�����س��ة م��راك��ز 

على �سلم الرتيب لي�سبح يف املركز 

من املركز 91. اأما  بدال  عامليا   86

املنتخب  احتل  فقد  وعربيا  اآ�سيويا 

اآ�سيويا،  ع�سر  الثالث  املركز  الوطني 

ويذكر  عربيا.  ع�سر  احلادي  واملركز 

ان م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي ح��ق��ق ن��ت��ائ��ج 

ال��ت�����س��ف��ي��ات اال���س��ي��وي��ة  مم���ي���زة يف 

ال���ت���ي اق���ي���م���ت يف ال���ك���وي���ت م���وؤخ���را 

بالفوز  جمموعته  فرق  ت�سدر  حيث 

واندوني�سيا  ن��ي��ب��ال  منتخبات  ع��ل��ى 

والكويت .

المنتخب البرازيلي يحتفظ بصدارة الفيفا العالمية 
سويرسا - وكاالت 

�سدارة  على  الربازيلي  املنتخب  حافظ 

االحت��اد  اأ���س��دره  ال��ذي  ال��ع��امل��ي،  الت�سنيف 

ال�����دويل ل��ك��رة ال���ق���دم )ف���ي���ف���ا(، اخل��م��ي�����س 

للمركز  االأرجنتيني  املنتخب  �سعد  فيما 

ال���ث���ال���ث. وت�������س���در امل��ن��ت��خ��ب ال���ربازي���ل���ي 

الت�سنيف، متفوقا على مناف�سه البلجيكي 

���س��اح��ب امل���رك���ز ال����ث����اين. وح����ل امل��ن��ت��خ��ب 

االأرج��ن��ت��ي��ن��ي يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، ب���دال من 

امل��ن��ت��خ��ب ال��ف��رن�����س��ي، ب��ط��ل ال���ع���امل، ال��ذي 

ت����راج����ع ل��ل��م��رك��ز ال�����راب�����ع، ب���ع���دم���ا ف�����س��ل 

امل��ب��اري��ات  ان��ت�����س��ار، خ���ال  اأي  يف حت��ق��ي��ق 

االأرب���ع االأخ���رة ب���دوري اأمم اأوروب���ا وظل 

امل��ن��ت��خ��ب االإجن��ل��ي��زي يف امل��رك��ز اخل��ام�����س، 

للمركز  االإ����س���ب���اين  امل��ن��ت��خ��ب  ���س��ع��د  ف��ي��م��ا 

االإيطايل.  املنتخب  على  متفوقا  ال�ساد�س، 

الثامن،  للمركز  الهولندي  املنتخب  وقفز 

اأكمل  فيما  ال��ربت��غ��ايل،  املنتخب  م��ت��ج��اوًزا 

امل��ن��ت��خ��ب ال���دمن���ارك���ي امل�����س��ن��ف��ن ال��ع�����س��رة 

املنتخب  خ��رج  نف�سه،  ال��وق��ت  يف  االأوائ����ل. 

االأوائ���ل،  الع�سرة  امل�سنفن  م��ن  املك�سيكي 

ح��ي��ث ت���راج���ع 3 م���راك���ز م���ن ال��ت��ا���س��ع اإىل 

كازاخ�ستان  منتخب  وك���ان  ع�����س��ر.  ال��ث��اين 

اأك�����ر امل��ن��ت��خ��ب��ات ���س��ع��ودا يف ال��ت�����س��ن��ي��ف، 

حيث قفز 11 مركزا، فيما تراجع منتخب 

م�����س��ر، ال����ذي اح��ت��ل امل���رك���ز ال������40 ع��امل��ي��ا، 

ومنتخب نيبال، 8 مراكز. وت�سدر املنتخب 

االإفريقية،  املنتخبات  ت�سنيف  ال�سنغايل 

خلفه  وج��اء  عامليا،  ال���18  امل��رك��ز  باحتاله 

ال���22  املركز  احتل  ال��ذي  املغربي،  املنتخب 

اإفريقًيا  الثالث  املركز  يف  حل  فيما  عامليا، 

منتخب ت��ون�����س، ال���ذي اح��ت��ل امل��رك��ز ال���30 

املنتخب  اآ�سيا  قارة  ت�سنيف  وت�سدر  عاملًيا. 

ال���23 عامليا،  امل��رك��ز  ال��ذي احتل  االإي���راين، 

يليه منتخبا اليابان وكوريا اجلنوبية.

اسطنبول - وكاالت 

الركي،  ���س��راي  جالطة  ن��ادي  م�سوؤولو  ح�سم 

م�ستقبل امل�سري م�سطفى حممد مهاجم الفريق. 

اإردن تيمور، نائب رئي�س جالطة �سراي، يف  وق��ال 

 ،)FOTOMAC( موقع  نقلها  ت�سريحات 

اإن ناديه �سيقوم ب�سداد قيمة تفعيل بند �سراء عقد 

م�سطفى حممد مع بداية ال�سهر املقبل. واأو�سح 

اأن م�سطفى حممد  ���س��راي،  رئي�س جالطة  نائب 

لا�ستغناء  للفريق، وال جمال  ومهم  �ساب  العب 

اجل��دي��د. وح�سل جالطة  املو�سم  عن خدماته يف 

�سبيل  �سراي على خدمات م�سطفى حممد على 

االإع��ارة ملو�سم ون�سف من الزمالك، وقام بتفعيل 

ب��ن��د ال�����س��راء ال��ن��ه��ائ��ي. وارت���ب���ط ا���س��م م�سطفى 

حممد بالرحيل يف املو�سم اجلديد، وحتديدا مع 

اهتمام عدة اأندية فرن�سية على راأ�سها �ستاد رمي�س 

واأي�سا  االإ�سبانية  االأن��دي��ة  بع�س  وت��ول��وز، بجانب 

�سالكه االأمل��اين. وكان م�سطفى حممد يف طريقه 

للرحيل اإىل بوردو الفرن�سي يف �سهر كانون الثانى/

يناير املا�سي، ولكن ال�سفقة تعرت يف اللحظات 

االأخرة

منتخبنا النسوي الى معسكر 
رومانيا 

االنباط - عامن 

غادر فجر اخلمي�س  وفد املنتخب 

ال��ع��ا���س��م��ة  اإىل  ال��ن�����س��وي،  ال���وط���ن���ي 

يف  للدخول  بوخاري�ست،  الرومانية 

مواجهة  يت�سمن  ت��دري��ب��ي،  مع�سكر 

اأ�سحاب االأر�س ودًيا االثنن القادم. 

واأج�����رى املنتخب م��ران��ه االأخ����ر يف 

الكرامة  ملعب  على  االأرب��ع��اء  ع��م��ان 

مب�������س���ارك���ة ج���م���ي���ع ال�����اع�����ب�����ات. يف 

بقيادة  الفني  اجلهاز  ا�ستقر  املقابل، 

امل��درب ديفيد نا�سيمينتو على قائمة 

املع�سكر:  خلو�س  العبة   22 �سمت 

ت�سنيم  ك�ساب،  رون��د  ال�سلبي،  �سرين 

املجايل،  اآي��ة  فريج،  روزب��ه��ان  ا�سليم، 

بانه  اإي��ه��اب،  العنود  اأب��و ح�سن،  رن��د 

ال���ب���ي���ط���ار، ���س��ه��ن��از ج���ربي���ن، اأن���ف���ال 

جبارة،  مي�ساء  �سويلم،  مي  ال�سويف، 

اإينا�س اجلماعن،  ال��رب،  اب��و  ت�سنيم 

لينا ال�����س��اح��ب، ت��ق��ى اإي���ه���اب، ري��ت��ال 

ال�����س��وب��ك��ي، ي��ا���س��م��ن االأج�������رب، الن��ا 

فرا�س، اأ�سيل مراد، عليا نائل، حترير 

القوا�سمي، فيما حالت ظروف خا�سة 

البطو�س  ل��ن  الاعبة  التحاق  دون 

املع�سكر،  وي��اأت��ي  روم��ان��ي��ا.  مبع�سكر 

الن�سوي  املنتخب  حت�سرات  �سمن 

خلو�س بطولة غرب اآ�سيا، والتي تقام 

يف اآب املقبل يف االأردن.

الرالي الوطني الثالث ينطلق من البحر الميت 
االنباط - عامن 

اليوم اجلمعة  يف منطقة  �سباح  ينطلق 

ال��ب��ح��ر امل��ي��ت م��ن��اف�����س��ات ال�����رايل ال��وط��ن��ي 

18 مت�سابقا من االأردن  الثالث مب�ساركة  

البحر  يف  ال�سيانة  منطقة  من  وفل�سطن 

امل��ي��ت، وي��ت��ك��ون ال���رايل م��ن 6 م��راح��ل هي 

و3  1و2و  وي����ك����رت  1و2و3  ال���رو����س���ة 

امل�����س��اف��ة  وت��ب��ل��غ   ،)Power Stage(

منها  ك���م،   299.79 ل��ل��رايل  االإج��م��ال��ي��ة 

م�سار  ويعد  خا�سة،  مراحل  كم   66.57
الرايل  مناف�سات  وتختتم  ح�سويا،  ال��رايل 

يف منطقة ال�سيانة يف البحر امليت، برعاية 

�سركة زين االأردن. وتاليا ا�سماء امل�ساركن 

: �سادي �سعبان وماحه �سامر عي�سى على 

جامو�س  اأب��و  وعي�سى   ،9 ايفو  �سيارة  منت 

�سيارة  ال��ط��اه��ر على م��نت  وم��اح��ه ط���ارق 

اأح��م��د  وم���اح���ه  ع����ارف  وع��ا���س��م  ايفو 9، 

جانخوت على منت �سيارة رينو كليو اآر ا�س، 

وح��م��ادة ع���ودة )ف��ل�����س��ط��ن( وم��اح��ه ي��زن 

جمعة )االأردن( على منت �سيارة ايفو 10، 

واإيهاب ال�سرفا وماحه يو�سف جمعة على 

ج��وي��ح��ان  10، و�ساكر  اي��ف��و  ���س��ي��ارة  م��نت 

�سيارة  منت  على  املجايل  نان�سي  وماحته 

اأح���م���د  وم����اح����ه  ف��ل��ي��ف��ل  و����س���ام���ي   ،10

اخلطيب على منت ايفو 5، يو�سف االأ�سمر 

وم����اح����ه ن��ب��ي��ل ك���ي���ال ع���ل���ى م����نت ���س��ي��ارة 

القماز  و�سامة   ،12 ان  امربيزا  �سوبارو 

وماحه فايز القماز على منت �سيارة ايفو 

6، ال�سيخ بدر الفايز وماحه عماد جمعة 
10، واأجم�����د ال��ع��ن��ا���س��وة  ع��ل��ى م���نت اي��ف��و 

ايفو  منت  على  جمعة   م�سطفى  وماحه 

احلمود  عطا  وماحه  نا�سيف  واأمر   ،7
 ،14 ان  امربيزا  �سوبارو  �سيارة  منت  على 

فادي ده�سان وماحه حممد ر�سيد ايفو 9 

، وزياد مقداد وماحه اأجمد حريبات على  

ك��ل��ي��و، ه��ا���س��م كلبونة  وم��اح��ه  م��نت ري��ن��و 

م�سطفى البيطار على منت باك اإيري�س، 

جمعة فروان ) فل�سطن( وماحه حممود 

امل��ع��اب��ده ع��ل��ى م��نت ن��ي�����س��ان ن���اف���ارا، وغيث 

منت  على  االأ�سعد  طارق  وماحه  القبطي 

رينج روفر كا�سيك.

جدة - وكاالت 

م��ا زال م�سر م���درب االحت����اد ال�����س��ع��ودي، ال���روم���اين ك��وزم��ن ك��ون��را، 

جمهوال رغم وجود اتفاق مبدئي بن الطرفن، منذ اأكر من �سهرين، على 

اتفاق  على  بناًء  ج��دة،  احت��اد  كونرا حالًيا مع  ويعمل  اإ���س��ايف.  لعام  التمديد 

من  املتبقيتن  املباراتن  يف  ا�ستمراره  على  احلائلي،  اأمن��ار  اإدارة  مع  �سفهي 

ال�سعودي للمحرفن، دون توقيع عقد ر�سمي بذلك. وذلك بعدما  ال��دوري 

دوري  انتهاء  تاأجيل  عقب  املا�سي،  ال�سهر  بنهاية  ر�سمًيا  كونرا  عقد  انتهى 

تاأجيل  اإدارة االحتاد  ال�سهر اجلاري. وف�سلت  اآخر  اإىل  املحرفن ا�سطرارًيا 

املو�سم احلايل. وقاد  متديد عقد املدرب الروماين ب�سكل ر�سمي، حتى نهاية 

كونرا االحتاد يف 28 مواجهة، انت�سر يف 19 منها، وتعادل يف 4 مباريات، 

وخ�سر 5.

مصير كونترا مجهول مع االتحاد 

منتخب التايكواندو يبدأ 
مشواره في بطولة أسيا 

االنباط - عامن 

للتايكواندو   الوطني  املنتخب  يبداأ 

اجل�����م�����ع�����ة، م����ن����اف���������س����ات ال���ب���ط���ول���ة 

االآ����س���ي���وي���ة اخل���ام�������س���ة وال��ع�����س��ري��ن 

ت�ست�سيفها  التي  جنمات”   4 “عيار 
ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة. واأن���ه���ى امل��ن��ت��خ��ب 

ال��وط��ن��ي حت�����س��رات��ه ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

ع���ن من�سات  ب��ح��ث��ا  ال��ب��ط��ول��ة؛  ه���ذه 

ال����ت����ت����وي����ج ال����ت����ي اع�����ت�����اد ع���ل���ي���ه���ا يف 

املنتخب  امل�ساركات اخلارجية. وميثل 

هذه  يف  وال�سيدات  للرجال  الوطني 

حتت  )وزن  حميدان  ل��وؤي  البطولة: 

54 ك��غ��م(، وحم��م��ود ال��ط��راي��رة )وزن 

حت��ت 58 ك��غ��م(، وي����ارا ي��ا���س��ن )وزن 

م�����س��ط��ف��ى  وزي�������د  ك����غ����م(،   57 حت����ت 

 68 حت�����ت  )وزن  احل�����ل�����واين  وزي�������د 

ال�����رب )وزن حتت  اأب�����و  رام�����ا  ك���غ���م(، 

ال�����س��رب��ات��ي وفهد  ك��غ��م(، و���س��ال��ح   73

80 كغم(، وجوليانا  عمار )وزن حتت 

ك���غ���م(.  68 حت�����ت  )وزن   ال���������س����ادق 

وق������ال امل����دي����ر ال���ف���ن���ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات 

اإن   ، ال���ع�������س���اف  ف�����ار������س  ال���وط���ن���ي���ة 

الاعبن باتوا جاهزين خلو�س هذه 

ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت�����س��ارك ف��ي��ه��ا نخبة 

جاهزون  والعبونا  االآ�سيوية،  الفرق 

ل��ه��ذا احل����دث، ون���اأم���ل ب��ح�����س��د اأك��رب 

عدد من امليداليات امللونة.

جالطة سراي يتمسك بالنجم المصري 
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االنباط- وكاالت 

اأف���راد ال�سالالت ال��ن��ادرة من  ما مل تكن اأح��د 

�ضمن  فللعللًا  بللاخللل�للضللروات  ت�ضتمتع  الللتللي  الب�ضر 

وجباتك اليومية، فعلى االأرجح اأنت مثل معظمنا 

وت��اأك��ل اخل�����س��روات جلني ال��ف��وائ��د ال��غ��ذائ��ي��ة ال 

اأك�����ر، ول��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ن��ظ��ام ���س��ح��ي م��ت��وازن 

ومتنوع من االأطعمة.

اأما اإذا مل تقم باإعدادها ب�سكل �سحيح، فقد ال 

حت�سل بالفعل على التاأثري الكامل للفيتامينات 

واملعادن يف تلك اخل�سروات.

اأف�سل  تكون  اخل�سروات  معظم  اأن  حني  ويف 

واأك����ر ف��ائ��دة وه���ي ن��ي��ئ��ة وط���ازج���ة، ف����اإن هناك 

الكثري منها اأي�ساً يجب طهيه لتحقيق اال�ستفادة 

االأمثل.

1- امل�شروم

ي��ح��ت��وي ال��ف��ط��ر، اأو امل�������س���روم، ع��ل��ى ك��م��ي��ات 

ك���ب���رية م����ن م�������س���ادات االأك���������س����دة ال���ت���ي ُت���دع���ى 

يتم  ما  ع��ادة  والتي   ،)ergothioneine(بل

اإطالقها وتعزيزها اأثناء الطهي.

تناولها  عند  تلك  االأك�����س��دة  م�سادات  ت�ساعد 

الكيميائية  وامل��واد  احلرة”،  “اجلذور  تك�سري  يف 

اأن تدمر خاليانا، وت�سبب االأمرا�ض  التي ميكن 

وال�سيخوخة.

وقد اكت�سفت درا�سة اأجريت عام 2006، ون�سرت 

يف جملة Food Chemistry، اأن تعري�ض 

ه���ذا ال��ن��وع م��ن اخل�����س��روات )ع��م��ل��ي��اً ف��ط��ري��ات( 

اأن�����س��ط��ت��ه��ا امل�����س��ادة  ل��ل��ح��رارة ي��ع��زز ب�سكل ك��ب��ري 

لالأك�سدة.

املطبوخ  الفطر  يحتوي  اإ���س��اف��ي��ة،  وك��م��ك��اف��اأة 

والنيا�سني  البوتا�سيوم  من  اأعلى  م�ستويات  على 

النظام  �سمن  ال�سحية  املركبات  وه��ي  وال��زن��ك، 

الغذائي.

الفطر  اأن����واع  بع�ض  ول��ك��ن  ف��ق��ط،  ه���ذا  لي�ض 

مادة  وه��ي  االأجاريتني،  م��ادة  على  النيء حتتوي 

ذلك  ومع  لل�سرطانات،  م�سببة  تكون  اأن  ُيحتمل 

ال�سم،  ه���ذا  م��ن  التخل�ض  ع��ل��ى  طهيها  ي�ساعد 

واحلفاظ على الفوائد وتعزيزها.

2- ال�شبانخ

املتنوعة،  الغذائية  بالعنا�سر  غنية  ال�سبانخ 

والكال�سيوم  واملغني�سيوم  احل��دي��د  ذل���ك  يف  مب��ا 

العنا�سر  اإه����دار ه��ذه  وال��زن��ك. وم��ع ذل���ك، يتم 

الغذائية ب�سهولة عند عدم طهي ال�سبانخ.

وذلك الأن ال�سبانخ مليئة بحم�ض االأك�ساليك 

الذي  النباتات(،  من  العديد  يف  موجود  )مركب 

مينع امت�سا�ض احلديد والكال�سيوم. لكن يوؤدي 

مما  ال��ك��ال�����س��ي��وم،  اإط����الق  اإىل  ال�سبانخ  ت�سخني 

يجعله متاحاً اأكر المت�سا�ض اجل�سم.

ال�����س��ب��ان��خ  ت��ب��خ��ري  اأن  اإىل  االأب����ح����اث  وت�����س��ري 

 )B9( الفوليك  حم�ض  م�ستويات  على  يحافظ 

ببع�ض  االإ���س��اب��ة  م��ن خطر  يقلل  ق��د  فيها، مم��ا 

اأنواع ال�سرطان، ويعزز �سحة اجل�سم.

3- الطماطم ُتطهى بكل الطرق

طهي الطماطم باأي طريقة يزيد ب�سكل كبري 

من مادة الليكوبني امل�سادة لالأك�سدة يف هذا النوع 

بانخفا�ض  الليكوبني  ويرتبط  اخل�سروات.  من 

خم���اط���ر االإ����س���اب���ة مب��ج��م��وع��ة م���ن االأم����را�����ض 

املزمنة، مبا يف ذلك اأمرا�ض القلب وال�سرطان.

تاأتي هذه الكمية املتزايدة من الليكوبني من 

احلرارة التي ت�ساعد على تك�سري جدران اخلاليا 

ال�سميكة يف الطماطم، والتي حتتوي على العديد 

من العنا�سر الغذائية املهمة.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ط��ه��ي ال��ط��م��اط��م يقلل 

ف��اإن   ،%29 بن�سبة  ���س��ي  ف��ي��ت��ام��ني  م��ن  حم��ت��واه��ا 

حمتواها من الليكوبني يرتفع بن�سبة تزيد على 

بح�سب  ال��ط��ه��ي،  م��ن  دقيقة   30 غ�سون  يف   %50

.The Conversation موقع

4- اجلزر املطبوخ لتعزيز فيتامني اأ

يحتوي اجلزر املطبوخ على بيتا كاروتني اأكر 

من اجلزر النيء، وهي مادة يحولها اجل�سم اإىل 

فيتامني اأ. يدعم هذا الفيتامني، القابل للذوبان 

يف الدهون، منو العظام والروؤية واجلهاز املناعي.

قوته  ي�ساعف  بق�سره  اجل���زر  ط��ه��ي  اأن  ك��م��ا 

امل�سادة لالأك�سدة. لذلك يجب �سلق اجلزر كاماًل 

قبل تقطيعه؛ الأنه مينع هذه العنا�سر الغذائية 

من الت�سرب اإىل مياه الطهي.

5- طهي الفلفل احللو لتعزيز

 جهاز املناعة

مل�سادات  كبرياً  م�سدراً  احللو  الفلفل  يعترب 

االأك�������س���دة ال���ت���ي ت���ع���زز ج���ه���از امل���ن���اع���ة، وخ��ا���س��ة 

الكاروتينات وبيتا كاروتني وبيتا كريبتوك�سانثني 

ولوتني.

وعند طهي الفلفل احللو، تعمل احلرارة على 

ي�سهل على اجل�سم  تك�سري ج��دران اخلاليا، مما 

امت�سا�ض تلك الكاروتينات.

ل��ك��ن ك��م��ا ه���و احل�����ال م���ع ال��ط��م��اط��م، ُي��ف��ق��د 

على  طهيه  اأو  الفلفل  غليان  عند  �سي  فيتامني 

ُين�سح  امل��اء. لذلك  اإىل  البخار؛ الأن��ه قد يت�سرب 

بتحمريه يف نقطة من الزيت النباتي يف ِقدر على 

النار وحرارة معتدلة.

6- الفا�شوليا اخل�شراء

الفا�سوليا اخل�سراء هي واحدة �سمن العديد 

من اخل�سروات التي يجب طبخها لتحقيق املزيد 

من الفوائد.

 ب�سكل ���س��ح��ي، ووف��ق��اً ل��درا���س��ة اأج��ري��ت ع��ام 

 ،Nutrition Research جملة  يف   2007

على  املطبوخة  اخل�����س��راء  للفا�سوليا  يكون  ق��د 

اأك���رب يف خف�ض ال��ك��ول��ي�����س��رول،  ال��ب��خ��ار ف��وائ��د 

مقارنة بالفا�سوليا اخل�سراء النيئة.

وم���ع ذل����ك، ف����اإن ال��ط��ري��ق��ة ال��وح��ي��دة جلني 

بالطريقة  طهيها  ه��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ك��اف��اآت  ه���ذه 

ال�سحيحة.

 Food اإذ ك�سفت االأبحاث املن�سورة يف جملة

Science اأن الفا�سوليا اخل�سراء حتتوي على 
م�ستويات اأعلى من م�سادات االأك�سدة عندما يتم 

�سويها اأو طهيها يف امليكروويف، اأو حتى قليها يف 

قليل من الزيت النباتي.

7- الباذجنان

من املحتمل اأنك تقوم بطهي الباذجنان اأكر 

اإ�سافياً  اإل��ي��ك ح��اف��زاً  – ول��ك��ن  نيئاً  ت��ن��اول��ه  م��ن 

لت�سخني هذه اخل�سروات اللذيذة.

فقد وجدت درا�سة اأجريت عام 2007 يف جملة 

�سلق  اأن  اأي�ساً،   Nutrition Research
ب��االرت��ب��اط  ملكوناته  ي�سمح  بالبخار  ال��ب��اذجن��ان 

مع االأحما�ض ال�سفراوية فيه، مما ي�سمح للكبد 

وتقليل  اأك���رب،  ب�سهولة  الكولي�سرول  بتك�سري 

وجوده يف جمرى الدم.

ول���ك���ن ل��ي�����س��ت ك���ل ط����رق ال��ط��ه��ي م��ت�����س��اوي��ة 

اأظهرت  حيث  بالباذجنان.  االأم���ر  يتعلق  عندما 

 Food جم��ل��ة  يف   2016 ع����ام  اأج���ري���ت  درا����س���ة 

ال��ب��اذجن��ان،  ���س��وي  ع��ن��د  اأن���ه   Chemistry
حم�ض  م��ن  اأع��ل��ى  بكميات  ال��ن��ب��ات  ه��ذا  يحتفظ 

يف  اجللوكوز  اإط��الق  يبطئ  مما  الكلوروجينيك، 

اأن يخف�ض  املحتمل  ال��دم )وبالتايل من  جمرى 

االإ���س��اب��ة  وي���ه���ددك بخطر  ل��دي��ك،  ال���دم  �سغط 

مبر�ض ال�سكري(.

طهيها يضاعف قيمتها الغذائية.. 7 خضروات مفيدة
 ال ُينصح بتناولها نيئة

      

االنباط-وكاالت 

الكثري منا يحب اجللو�ض على الع�سب يف احلدائق 

حني  وال�سيف،  الربيع  ف�سلي  يف  خا�سة  وال��غ��اب��ات، 

باالإ�سافة  الطلق،  الهواء  يف  الن�ساطات  اأغلب  ت�سبح 

لرحالت التخييم وامل�سي يف اجلبال واملرتفعات.

وق��د ت��ك��ون احل��ي��وان��ات، ك��ال��ك��الب وال��ق��ط��ط، هي 

االأن�سطة. لكن احل��ذر �سروري يف مثل  �سديق هذه 

هذه احلاالت؛ فهناك ح�سرة �سغرية ت�سمى  القراد، 

عادة ما تنت�سر على االأع�ساب واأج�سام احليوانات.

اأنها قد تنقل  اإال  رغم �سغر حجم ح�سرة القراد، 

تلت�سق بج�سم  ق��د  اأن��ه��ا  خ��ط��رية، خ��ا���س��ة  اأم��را���س��اً 

االإن�سان الأيام.

اأع���را����ض ل��دغ��ة ه��ذه  اأك����ر ع��ن  اإل��ي��ك��م تفا�سيل 

احل�������س���رة، وط�����رق ع��الج��ه��ا، واالأم�����را������ض ال���ت���ي قد 

ت�سببها.

اأواًل: ما �سكل ح�سرة القراد؟

اأن�����واع الطفيليات  ن���وع م���ن  ال���ق���راد ه���ي  ح�����س��رة 

ال���ت���ي ت��ت��غ��ذى ع��ل��ى ال�����دم احل�����ار ع���ن ط���ري���ق ع�ض 

بالبكترييا  ت�سيبهم  اأن  وميكن  واحليوانات،  الب�سر 

اأن ت�سبب  ال��ت��ي مي��ك��ن  وال��ط��ف��ي��ل��ي��ات  وال��ف��ريو���س��ات 

االأمرا�ض اخلطرية.

وع����ادة م��ا ت��ك��ون ح�����س��رة ال��ق��راد ���س��غ��رية، ول��ه��ا 8 

اأرجل، وي�سعب روؤيتها حتى تتغذى على الدم وت�سبح 

اأكرب واأ�سهل يف الروؤية.

واللون،  احلجم  يف  ال��ق��راد  تختلف  اأن  ميكن  كما 

بع�سها قد يكون بنياً اأو اأ�سود.

كيف توؤثر لدغة القراد على اجل�شد؟ وما 

اأعرا�شها؟

لدغة القراد نف�سها قد ال ت�سبب اأعرا�ساً، خا�سة 

يف حال لدغت اجللد مرة واح��دة ثم �سقطت. لكنها 

حت�س�سية،  فعل  ردود  ت�سبب  ق��د  االأح��ي��ان  بع�ض  يف 

باالإ�سافة اإىل العدوى نتيجة البكترييا التي حتملها 

يف حال الت�سقت باجللد وبقيت فرة طويلة.

ت�سمل   ،Cleveland Clinic ملوقع  ووفقاً 

االأعرا�ض ال�سائعة ما يلي:

ُحمى

ق�سعريرة

اأملاً ع�سلياً

ال�سداع

التعب 

حكة اأو تهيجاً، ولكن عادة ال تكون على الفور

الطفح اجللدي

اأج��زاء اجل�سم االأك��ر احتمالية لالإ�سابة  ما هي 

بلدغة القراد؟

من  ج��زء  اأي  اإىل  ال��ق��راد  ح�سرة  ت�سل  اأن  ميكن 

الناعمة،  الب�سرة  ذات  املناطق  تف�سل  لكنها  ج�سمك، 

وال��ت��ي فيها ال��ك��ث��ري م��ن ال����دم، م��ث��ل ف���روة ال���راأ����ض، 

وحتت  الركبتني،  وخ��ل��ف  ال�ساقني،  وب��ني  وال��رق��ب��ة، 

الذراعني، وخلف االأذنني

ماذا يجب اأن تفعل حني تتعر�ض للدغة 

القراد؟

طريقة  اأف�سل  ف��اإن  ال��ق��راد؛  للدغة  تعر�ست  اإذا 

الإزالتها هي من خالل اتباع اخلطوات التالية:

�سدها برفق با�ستخدام مالقط غري حادة بالقرب 

من راأ�ض القرادة على م�ستوى ب�سرتك.

جت��ن��ب ���س��ح��ق ج�����س��م ال���ق���رادة اأو م�����س��ك ال��ق��رادة 

للبكترييا  ن��ف�����س��ك  ت��ع��ر���ض  ق���د  ح��ي��ث  ب��اأ���س��اب��ع��ك؛ 

املوجودة يف القراد.

اغ�سل منطقة اللدغة جيداً باملاء وال�سابون.

اأع��ق��اب  اأو  ال��ف��ازل��ني  اأو  ال��ك��ريو���س��ني  ت�ستخدم  ال 

ال�سجائر ال�ساخنة الإزالة القراد كحلول منزلية.

ال ت�����س��غ��ط ع��ل��ى ج�����س��م ال����ق����رادة ب��اأ���س��اب��ع��ك اأو 

مبلقاط.

اإذا الح��ظ��ت ظ��ه��ور ط��ف��ح ج��ل��دي يف م��ك��ان لدغة 

القراد اأو مناطق اأخرى من ج�سمك، اأو ظهرت عليك 

القراد،  بعد لدغة  االأنفلونزا  اأعرا�ض  ت�سبه  اأعرا�ض 

ت��ق��رح��ات يف اجل�����س��م؛ عليك  اأو  اأمل  ل��دي��ك  ك��ان  واإذا 

التوجه للطبيب فوراً.

االأمرا�ض التي قد تنقلها ح�سرة القراد

ت�سمل االأمرا�ض التي ميكن اأن ت�سيبك من لدغة 

ى اجلبال ال�سخرية وحمى  القراد مر�ض المي وُحَمّ

ال��ق��راد وال��ت��والرمي��ي��ا وداء اإي��رل��ي��خ وح��م��ى االأران���ب، 

باالإ�سافة اإىل �سلل القراد واحلمى وال�سموم يف حال 

موقع  ي�سري  كما  الفريو�سات،  حتمل  احل�سرة  كانت 

.Healthline
وه���ن���اك ن����وع م��ع��ني م���ن ل���دغ���ة ال����ق����راد ي�سبب 

متالزمة األفا – غال، اأو ح�سا�سية اللحوم احلمراء، 

اأو ح�سا�سية لدغة القراد.

يف ح��ال �سببت ل��دغ��ات ال��ق��راد م��ت��الزم��ة األ��ف��ا – 

غال؛ تظهر االأعرا�ض بعد �ساعتني اإىل 6 �ساعات من 

االأدوي��ة  تناول  اأو  االأل��ب��ان  منتجات  اأو  اللحوم  تناول 

امل�سنوعة من اجليالتني.

مثل  اله�سمي،  اجل��ه��از  يف  م�سكالت  ت�سمل  وق��د 

بع�ض  امل��ع��دة يف  ���س��دي��دة يف  واآالم  وال���ق���يء  ال��غ��ث��ي��ان 

االأحيان. باالإ�سافة اإىل حرقة يف املعدة اأو ع�سر ه�سم 

اأو اإ�سهال.

ويف بع�ض احلاالت ال�سديدة قد ت�سبب انخفا�ض 

اأو  بالدوار،  التنف�ض، و�سعوراً  الدم، و�سيقاً يف  �سغط 

اإغماًء.

كيف ميكن تقليل خماطر االإ�سابة بلدغة القراد؟

اإذا كنت تخطط لن�ساط يف الهواء الطلق، خا�سة 

بع�ض  ات��ب��اع  املهم  فمن  االأ���س��ج��ار،  كثيفة  منطقة  يف 

لدغات  م��ن  نف�سك  حلماية  الب�سيطة  االحتياطات 

القراد:

اأك��م��ام ط��وي��ل��ة، ف��احت��ة ال��ل��ون،  ارت���ِد مالب�ض ذات 

م���ع ق��م��ا���ض م��ن�����س��وج ب���اإح���ك���ام. ه���ذا ي��ع��ط��ي م�ساحة 

على  القراد  بروؤية  لك  وي�سمح  ال��ق��راد،  لدخول  اأق��ل 

اأو  اجل���وارب  يف  �سروالك  و�سع  من  تاأكد  مالب�سك. 

االأحذية؛ حتى ال يتمكن القراد من الو�سول ب�سهولة 

اإىل اأ�سفل اأرجل البنطال.

ا���س��ت��خ��دم ب���خ���اخ ط�����ارد احل�������س���رات ع��ل��ى اجل��ل��د 

املك�سوف واملالب�ض.

الغابات؛  اأو  احل��دائ��ق  ن�ساط يف  م��ن  ال��ع��ودة  عند 

افح�ض ج�سمك، وحتقق من عدم وجود القراد.

ب�سكل  اأي�ساً  االأليفة  حيواناتك  فح�ض  من  تاأكد 

دوري، وا�ستخدم منتجات الوقاية من القراد.

اف��ح�����ض مالب�سك وم��ع��دات��ك ب��ح��ث��اً ع��ن ال��ق��راد، 

واغ�سلها بعد عودتك من اأية نزهة اأو ن�ساط يف مكان 

كثيف االأ�سجار والع�سب.

يف�سل اأن ت�ستحم بعد التنزه

احذر منها عند تمددك على العشب أو مالعبة 
الحيوانات.. هذه الحشرة تحفر في جلدك وتنقل 

األمراض الخطيرة

بعد انضمامه لـ »تيك توك«.. رد 
ناري من آمبر هيرد على جوني ديب

القرود تخطف طفاًل رضيعًا 
من والدته وتقتله

الكويت.. إلغاء حكم إعدام المتهم 
بقتل فرح أكبر

فتاة المنصورة.. والد نيرة أشرف: 
منعوني من رؤية جثة إبنتي

 في المشرحة

كلير لوكستون تروي حكاية 
»إنتركونتيننتال« بالزهور

االنبط – وكاالت 

الت�سريحات  ع���ادت ح��رب  م��ن ج��دي��د، 

ب�����ني ال���ن���ج���م االأم������ريك������ي ج������وين دي�����ب، 

وطليقته املمثلة اآمرب هريد، لكن هذه املرة 

اأن ردت  بعد  وذل��ك  املحكمة،  اأروق���ة  خ��ارج 

اأن��ه  معتربة  دي��ب،  ن�سره  بيان  على  ه��ريد 

جعل »حقوق املراأة تراجع«.

التي  باملحاكمة  دي��ب  ف��وز ج��وين  وبعد 

ال�سابقة  زوجته  �سد  اأ�سابيع   6 ا�ستمرت 

اآم����رب ه����ريد، وف���وزه���ا ب��ه��ا، ح��ظ��ي النجم 

ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  ���س��اح��ق��ة  ب�سعبية 

االجتماعي، خا�سة تطبيق »تيك توك«.

التطبيق،  اإىل  االن�����س��م��ام  دي���ب  وق���رر 

لين�سئ ح�سابا عليه ويحظى مبتابعة اأكر 

حر�ض  ال��ذي��ن  �سخ�ض،  م��الي��ني   9 مللن 

على  حمبيه،  من  وغريهم  �سكرهم،  على 

دعمهم له.

ح�سابه  على  فيديو  مقطع  ديب  ون�سر 

تظهر  لقطات  ي�سم  اإن�����س��ت��غ��رام،  بتطبيق 

»اإىل  بالقول:  له، معلقا عليه  النا�ض  دعم 

جميع داع��م��ي االأك���ر ت��ق��دي��را واإخ��ال���س��ا 

وراأي��ن��ا  م��ك��ان،  ك��ل  كنا معا يف  لقد  وثباتا. 

الطريق معا،  نف�ض  و�سلكنا  �سيء معا،  كل 

وف��ع��ل��ن��ا ال�������س���واب م��ع��ا، وك����ل ه����ذا الأن��ك��م 

اهتممتم«.

االنباط- وكاالت

ل��ق��ي ط��ف��ل ر���س��ي��ع ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 

بعد  تنزانيا  ف��ى  م�سرعه  واح����ًدا،  �سهًرا 

اقتحم  حيث  والدته  من  ق��رد  خطفه  اأن 

ال��ق��رود، فى  م��ن  م��ع جمموعة  منزلهما 

حديقة  من  بالقرب  مواجموجنو  قرية 

جومبى ني�سن يف غرب البالد.

االإق��ل��ي��م��ي يف كيجوما  ال��ق��ائ��د  وق����ال 

اأن  بعد  مات  الطفل  اإن  مانياما،  جيم�ض 

حاول القرويون ا�ستخدام القوة الإنقاذه، 

للم�ساعدة  طلًبا  �سرخت  االأم  اأن  مبيًنا 

اإىل م��ن��زل��ه��ا الن��ق��اذ  ال���ق���روي���ون  وه�����رع 

كان  احليوانات  فعل  رد  “لكن  الر�سيع، 

اإ���س��اب��ة الطفل يف  اإىل  اأدى  ع��دوان��ًي��ا، م��ا 

راأ�سه ورقبته وتويف فيما بعد اأثناء تلقيه 

العالج«.

وحثت ال�سرطة املواطنني على توخى 

ال��ق��رود من  اليقظة واحل��ذر جت��اه عبور 

احلديقة الوطنية.

وق���ال خ���رباء احل��ي��اة ال��ربي��ة ان���ه من 

غ��ري امل��ع��روف ن��وع ال��ق��رود ال��ت��ي ارتكبت 

احلادث، واأن مثل هذه احلادثة نادرة جداً 

ولي�ست �سائعة.

االنباط – وكاالت 

حكم  ال��ي��وم  اال�ستئناف  حمكمة  األ��غ��ت 

املتهم  ب��اإع��دام  القا�سي  اجلنايات  حمكمة 

ب��ق��ت��ل امل����غ����دورة ف����رح اأك������رب، وق�����س��ت له 

باحلب�ض املوؤبد، وهي الق�سية التي حتظى 

ال�سعبي  ال��ع��ام  ال����راأي  م��ن  كبري  باهتمام 

واالعالمي يف الكويت.

املتهم  اأن  اال�ستئناف،  حمكمة  واأك���دت 

ي�����س��ت��ح��ق ه����ذه ال���ع���ق���وب���ة، وال��ت��ف��ت��ت عن 

الطلبات االأخرى.

ال��ق��ط��ان:  عبداملح�سن  امل��ح��ام��ي  وق���ال 

اأكرب   ف��رح  امل��غ��دورة  وك��ي��ل ورث���ة  »ب�سفتي 

لتمييز  ال��ع��ام��ة  للنيابة  بطلب  �سنتقدم 

احل���ك���م وك���ذل���ك ب��ال��ط��ع��ن اأم������ام حمكمة 

با�ستبدال  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ع��ل��ى  التمييز 

عقوبة  اإىل  لقاتلها  االإع���دام  حكم  عقوبة 

احل���ب�������ض امل�����وؤب�����د، و���س��ن��ط��ال��ب ب����االإع����دام 

جمدداً«. وفق �سحيفة القب�ض.

املروعة  تفا�سيل هذه اجلرمية  وكانت 

ق���د اث�����ارت ال������راأي ال���ع���ام، وع��ل��ى اإث����ر ه��ا، 

تظاهر ع�سرات يف الكويت، احتجاجاً على 

العنف �سد الن�ساء. ومب�ساركة نحو 200 

املتظاهرات  ارت��دت  رج��ال،  بينهم  �سخ�ض 

م��الب�����ض ���س��وداء ال��ل��ون ح����داداً ع��ل��ى ف��رح، 

وا�ستجنب لدعوات التظاهر التي اأطلقتها 

نا�سطات عرب مواقع التوا�سل االجتماعي 

حت����ت ����س���ع���ار »م�����ن ال���ت���ال���ي���ة؟«، وط���ال���نب 

على  يعتدي  م��ن  على  العقوبات  بت�سديد 

الن�ساء.

عليها  كتب  الف��ت��ات  امل�ساركات  ورف��ع��ت 

فيما  الن�ساء«،  قتل  و»اأوقفوا  ن�سكت«،  »لن 

عليها  كتبت  كبرية  يافطة  اأخريات  رفعت 

للقتل  ت��ع��ّر���س��ن  ك��وي��ت��ي��ات   10 اأ����س���م���اء 

خ���الل ال�����س��ن��وات االأخ�����رية، وك��ت��ب حتتها 

نذكر  ب�سمت ومل  قتلهن  ن�ساء مت  »هناك 

اأ�سماءهن«. و�سارك عدد من عائلة فرح يف 

االعت�سام مطالبني بتحقيق العدالة لها.

االنباط- وكاالت

قال اأ�سرف عبدالقادر، والد نرية اأ�سرف 

���س��ح��ي��ة واق���ع���ة ج��ام��ع��ة امل��ن�����س��ورة، اإن����ه ملا 

و�سل املن�سورة قيل له اإن ابنته يف امل�سرحة 

“مر�سيو�ض اإين اأدخل اأ�سوف بنتي وقالويل 
م�ض هتتحمل املنظر”.

واأ�ساف اأ�سرف عبدالقادر، خالل لقاء له 

بربنامج “تفا�سيل”، عرب ف�سائية “�سدى 

من  اأك�����ر  ل��ل��م��ت��ه��م  “عملت   :”2 ال��ب��ل��د 

واملباحث  االإنرنت  �سرطة  واأبلغت  حم�سر 

واأكر من قاعدة عرفية مع املتهم”.

اأ���س��رف �سحية واقعة  وت��اب��ع وال��د ن��رية 

جامعة املن�سورة: “م�ستغرب من اللي عمله 

املتهم يف بنتي، ع�سان النا�ض بتقول اإنه من 

املتفوقني يف اجلامعة ومكان�ض عيل �سايع، 

واأنت لو بتحب واحدة يا اإما تتجوزها يا اإما 

تقتلها؟”.

وقال: “بنتي كانت عايزة تبقى م�سيفة 

ط��ريان ومكانت�ض بتفكر يف اجل��واز، وكانت 

وهتقدم  اجل��ام��ع��ة  هتخل�ض  اإن��ه��ا  ب��ت��ق��ويل 

يف م��ع��ه��د امل�����س��ي��ف��ات وك��ن��ت ه��ع��م��ل��ه��ا ال��ل��ي 

اإن��ه هيح�سل  اأن��ا مكنت�ض ع��ارف  هي عايزاه 

كده”.

االنباط- وكاالت

اأع�������ل�������ن�������ت ف���������ن���������ادق وم�����ن�����ت�����ج�����ع�����ات 

الفنانة  مع  تعاونها  عن  اإنركونتيننتال 

للك�سف  ل��وك�����س��ت��ون،  ك��ل��ري  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

ع���ن ���س��ل�����س��ل��ة م���ن ال���ت���ج���ارب ل���الإق���ام���ة يف 

�سيتي،  ف�ستيفال  دب���ي  اإن��رك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 

واإن���رك���ون���ت���ي���ن���ن���ت���ال ل����ن����دن ب�������ارك ل���ني، 

اإنركونتيننتال نيويورك باركلي.

وا�ستوحت كلري الت�ساميم من اأ�سفارها 

ع��الم��ة  ت������روي ح���ك���اي���ة  اإذ  ال�����س��خ�����س��ي��ة، 

ال�����س��ي��اف��ة ال��ع��امل��ي��ة ال�����س��ه��رية م���ن خ��الل 

احليوانات  وت�سوير  الطبيعية،  النباتات 

واملناظر يف اأعمالها الفنية، جنباً اإىل جنب 

مع جمموعة من التجارب احل�سية.

اأن  »ي�سعدين  لوك�ستون:  كلري  وق��ال��ت 

عالمة  ق�سة  لتف�سري  اأخ��رى  مرة  اأ�سارك 

)اإنركونتيننتال(، اإذ يلهمني ال�سفر حول 

تفا�سيل  ك��ل  ي��ت��األ��ق يف  اأن  واآم����ل  ال��ع��امل، 

اأع����م����ايل، ب�����دءاً م���ن االأزه�������ار يف ال���رده���ة 

املخ�س�سة  ال��ف��ن��دق  يف  ال��ف��ري��ق  واأو���س��ح��ة 

للر�سومات  و���س��واًل  اخل��ا���س��ة،  لالأجنحة 

االأرك���ان«.  املعلقة يف كل  الفنية  واالأع��م��ال 

واأ���س��اف��ت »تعك�ض ك��ل زه��رة يف اأع��م��ايل يف 

من  منتجعاً  اأو  ف��ن��دق��اً  اإن��رك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 

ما�سيه اأو حا�سره، اإذ �سعيت اأثناء تن�سيق 

ت�سميم االأجنحة والتجارب اإىل ا�ستك�ساف 

التوازن الدقيق بني الب�سر والطبيعة عرب 

االحتفال ب�سحر التجوال«.


