
االنباط-وكاالت

من جديد، اأعطت املقاومة الفل�ضطينية يف ال�ضفة 

الإ���ض��رائ��ي��ل��ي ومنظومته  اجل��ي�����ش  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��غ��رب��ي��ة 

قد  ج��دي��ًدا،  اأمنًيا  در���ًض��ا  واملُت�ضعبة  املُ��ت��ط��ورة  الأمنية 

و���ض��اخ��ن��ة على  ���ض��ي��ن��اري��وه��ات ج��دي��دة  ب��و���ض��ع  يت�ضبب 

الأر�ش طاملا كانت اإ�ضرائيل تخ�ضى حدوثها

الغربية،  ال�ضفة  �ضمال  نابل�ش  ما جرى يف مدنية 

ليلة الربعاء، كانت بالن�ضبة لقوات الحتالل مفاجاأة 

الثقيل، حني متكن جمموعة  العيار  اأمني من  وف�ضل 

من املقاومني الفل�ضطينيني من خو�ش ا�ضتباك م�ضلح 

غ��ر م�����ض��ب��وق م��ع ق���وات اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة، وجم��م��وع��ة من 

يو�ضف  ق��ر  ب���  ي�ضمى  م��ا  اق��ت��ح��ام  خ��الل  امل�ضتوطنني 

�ضمال ال�ضفة

هذا ال�ضتباك الذي و�ضفته بع�ش امل�ضادر الأمنية 

اإ�ضابة  ع��ن  اأ���ض��ف��ر  وال�ضجاع  اخل��ط��ر  ب���  الإ�ضرائيلية 

قائد اجلي�ش الإ�ضرائيلي �ضمال ال�ضفة الغربية روعي 

عن  اجلي�ش  حت��دث  فيما  اثنني،  وم�ضتوطنني  ت�ضويغ 

الرد على مطلقي النار والبحث عنهم بكل مكان

نوعية هذا احلدث الأمني وتاأثره القريب والبعيد 

على اجلي�ش الإ�ضرائيلي وقادته وتعاملهم اجلديد مع 

ال�ضفة، خا�ضة بعد وقوعه مبنطقة متحكم فيها اأمنًيا 

ب�ضكل كبر ، فتح باب الت�ضاوؤل حول حدث اآخر تزامن 

ال�ضلطة  اأجهزة  اختفاء  وه��و  النار،  اإط��الق  عملية  مع 

الفل�ضطينية من املكان

التفا�صيل �ص »6«

االنباط – عمان 

اأكد وزير الأ�ضغال العامة والإ�ضكان، املهند�ش 

يحيى الك�ضبي، اأن الواقع يدفعنا ل�ضياغة خطط 

على  ق��ائ��م  متني  علمي  اأ���ض��ا���ش  على  م�ضتقبلية 

و�ضمان  امل���دن  ت��ق��دم  لتعزيز  وال��ت��وج��ي��ه  الأدل����ة 

ازدهارها.

ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة األ���ق���اه���ا ال��ك�����ض��ب��ي خ��الل 

العرب،  والتعمر  الإ�ضكان  وزراء  اجتماع  تروؤ�ضه 

املنعقد يف  العاملي  املنتدى احل�ضري  على هام�ش 

بولندا.

واعرب الك�ضبي عن �ضروره مل�ضاركته يف اللقاء 

العاملي املعني بامل�ضهد احل�ضري لل�ضنوات املقبلة، 

وت��رج��م��ة معاير  امل���دن  ل���ض��ت��دام��ة  �ضعياً  وذل���ك 

جودة احلياة والزدهار.

اخلمي�ش،  ال��ي��وم  امل��ن��ت��دى،  ان��ع��ق��اد  اأن  واأك����د 

اأج��ل م�ضتقبل  “حتويل مدننا من  حتت عنوان: 

ح�ضري اأف�ضل” مت�ضق مع ما متر به دول العامل 

م���ن حت���دي���ات يف ظ���ل ظ����روف ع��امل��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة 

بالغة التعقيد ومفعمة بالتحديات وخا�ضة التي 

الفقر  مثل  العربية،  منطقتنا  �ضعوب  تواجهها 

املناخي  والتغر  واحل��روب  والنزاعات  والبطالة 

الفتقار اإىل املوارد، بالإ�ضافة اإىل انت�ضار جائحة 

كورونا.

ت�ضليط  اإىل  يهدف  اللقاء  اإن  الك�ضبي  وق��ال 

ال�ضوء .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان
 

زار نائب جاللة امللك، �ضمو الأمر احل�ضني 

بن عبداهلل الثاين ويل العهد، اأم�ش اخلمي�ش، 

م�ضتوى  على  واطلع  امل��دين،  ال��دف��اع  مديرية 

جاهزيتها يف التعامل مع خمتلف احلوادث.

واأثنى �ضموه على �ضرعة ال�ضتجابة والأداء 

التعامل مع  امل��دين يف  الدفاع  ملنت�ضبي  املتميز 

حادثة ت�ضرب الغاز التي ح�ضلت بالعقبة، مما 

�ضاهم يف تقليل ال�ضرر الناجت عنها.

وترحم �ضمو ويل العهد على اأرواح “�ضهداء 

الواجب” بالعقبة، وعلى روح ال�ضهيد الرقيب 

اهلل،  رحمة  اإىل  انتقل  ال��ذي  اخلراب�ضة،  عدي 

ل�ضخ�ضني يف عمان  اإنقاذ  بعملية  قيامه  اأثناء 

يوم اأم�ش الأربعاء.

التفا�صيل �ص »2«

الفايز يشارك بمؤتمر برلماني في أذربيجان

تمديد العمل بأمر الدفاع 
المتعلِّق بأجور نقل البضائع المستوردة

 حتى نهاية أيلول

االنباط – عمان 

الفايز  في�ضل  الأعيان  جمل�ش  رئي�ش  قال 

و�ضراعات  كبرة  حت��دي��ات  ي��واج��ه  ال��ع��امل  اإن 

واأزمات �ضيا�ضية، ت�ضتدعي اإعادة الزخم للعمل 

ال��رمل��اين، وال��ع��م��ل ب��روح��ي��ة ال��ف��ري��ق ال��واح��د 

للم�ضاهمة يف حلها.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ك���ل���م���ة األ����ق����اه����ا اأم�������ش 

اخلمي�ش، يف موؤمتر باكو املنعقد يف العا�ضمة 

الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة، مب�����ض��ارك��ة روؤ����ض���اء ال��رمل��ان��ات 

ع��دم  ل����دول  ال��رمل��ان��ي��ة  ال�ضبكة  الأع�����ض��اء يف 

خمتلف  م��ن��اق�����ض��ة  اإىل  وي���ه���دف  الن���ح���ي���از، 

عدم  دول  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  الق�ضايا 

الأم���ن  بق�ضايا  يتعلق  م��ا  خ��ا���ض��ة  الن��ح��ي��از، 

ال��غ��ذائ��ي وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة وال��الج��ئ��ني 

وح��ق��وق الإن�����ض��ان وال��ت��ح��دي��ات الق��ت�����ض��ادي��ة 

ومتكني املراأة وال�ضباب.

واأكد رئي�ش جمل�ش الأعيان -بح�ضب بيان 

�ضادر عن املجل�ش- اأن العمل اجلماعي وحده 

ال��ق��ادر ع��ل��ى ال��ت�����ض��دي مل�ضكالت ع��امل��ن��ا، وح��ل 

ال�ضراعات والأزم��ات التي تع�ضف به، م�ضرا 

اإىل اأن ال�ضبكة الرملانية لدول عدم النحياز، 

وت��ب��ادل��ه��ا بني  الأف��ك��ار  لتالقي  ب��واب��ة  مبثابة 

ال��رمل��ان��ي��ني، وم��ن��اق�����ض��ة ال��ت��ح��دي��ات لإي��ج��اد 

احللول الواقعية لها، والتعاون مع احلكومات 

لتنفيذها.

وط���ال���ب ال��ف��اي��ز م���ن امل���وؤمت���ري���ن ب��اع��ت��م��اد 

عدم  ل��دول  امل�ضرتك  ال��رمل��اين  للعمل  وثيقة 

النحياز، حتت عنوان “روؤية برملانية للنهو�ش 

ق��ي��ام هذا  اأه��م��ي��ة  “، م��وؤك��دا  ال��راه��ن  بواقعنا 

ال��ت��ج��م��ع ال����رمل����اين ب������دوره ب��ع��ي��دا ع���ن اأي���ة 

والكرامة  باحلرية  ال�ضعوب  لتنعم  �ضراعات 

والعي�ش الكرمي.

واأ�ضاف، اأنه يف عام 1955 �ضاركت اململكة 

28 دولة يف اإطالق حركة عدم النحياز،  مع 

وال���ت���ي ت��دع��و اإىل اح�����رتام ح��ق��وق الإن�����ض��ان، 

املتبادل،  والتعاون  امل�ضرتكة  امل�ضالح  وتعزيز 

وال��ت��وازن  والعدالة،  احلرية  مبادئ  واح���رتام 

يف ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، وامل�����ض��اواة ب��ني جميع 

ال�ضوؤون  التدخل يف  وع��دم  وال��دول،  الأجنا�ش 

الداخلية للدول الأخرى اأو التعر�ش لها.

وق����ال، اإن���ه وب��ع��د 67 ع��ام��ا ع��ل��ى ان��ط��الق 

توؤكد  تبنتها،  التي  امل��ب��ادئ  ت��زال  م��ا  احل��رك��ة، 

اأن التم�ضك بالقانون الدويل �ضرورة ق�ضوى 

لتجاوز حتدياتنا امل�ضرتكة، يف ظل ما ي�ضهده 

عاملنا اليوم من �ضراعات �ضردت وقتلت مئات 

حتديات  م��ن  ن�ضهده  م��ا  اإىل  اإ���ض��اف��ة  الآلف، 

اقت�ضادية، كان اآخرها تداعيت جائحة كورونا، 

التي  الأوكرانية  الرو�ضية  احل��رب  خلفته  وما 

جراء  باملجاعة  عديدة  دول  تهدد  اليوم  باتت 

نق�ش اإمدادات الغذاء العاملية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – عمان 

اأ�����ض����در رئ���ي�������ش ال�����������وزراء، ال���دك���ت���ور ب�����ض��ر 

2022م،  ل�سنة   )59( رق���م  ال��ب��الغ  اخل�����ض��اون��ة، 

ف��اع  ال��دِّ ب��اأم��ر  العمل  ال��ذي متَّ مبوجبه متديد 

احل��دَّ  بتحديد  املتعلِّق   ،2021 ل�سنة   )31( رق��م 

امل�ضتوردة  الب�ضائع  نقل  اأج��ور  لتكاليف  الأعلى 

اإىل اململكة، حتى 30 اأيلول 2022م.

لع الأ�ضا�ضيَّة،  وياأتي القرار ل�ضمان توافر ال�ضِّ

واملحافظة على املخزون ال�ضرتاتيجي الغذائي 

وا�ضتقرار الأ�ضعار.

ي�ضار اإىل اأن اأمر الدفاع )31( ين�شُّ على اأْن 

يكون احلدُّ الأعلى لتكاليف اأجور نقل الب�ضائع 

لغايات  احل��دود  اإدخالها  مكان  حتى  امل�ضتوردة 

امل�ضتوردة  للب�ضائع  اجلمركية  القيمة  حتديد 

اإىل اململكة، على النحو التايل:

اأوًل: الب�ضائع التي م�ضدرها دول �ضرق اآ�ضيا 

وال�����ض��رق الأق�����ض��ى، يكون احل��دُّ الأع��ل��ى لأج��ور 

قدماً   )20( �ضعتها  تبلغ  التي  للحاوية  ال�ضحن 

)2000 دولر(.
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ولي العهد يطلع على جاهزية 
»الدفاع المدني« في التعامل 

مع مختلف الحوادث

نابلس تلقن اإلحتالل درسا قاسيا و »إسرائيل« 
تعترف بالفشل

الكسبي: الواقع يدفعنا لصياغة خطط تعزز تقدم 
المدن وضمان ازدهارها

رفع سعر البنزين 90 بمقدار 
3.5 قروش .. و6 قروش لبنزين 95

عرض 30 عملية طبية أردنية ريادية 
بالمؤتمر الترويجي األول

االنباط- عمان

يف  النفطية  امل�ضتقات  ت�ضعر  جلنة  عقدت 

اأم�ش اخلمي�ش  املعدنية  وزارة الطاقة والرثوة 

املوافق 30 حزيران اجتماعها ال�ضهري لتحديد 

للفرتة  حمليا  النفطية  امل�ضتقات  بيع  اأ���ض��ع��ار 

اللجنة  ال��ق��ادم(، حيت قامت  من )1-31 متوز 

ال��ع��امل��ي��ة للنفط اخل��ام  الأ���ض��ع��ار  ب��ا���ض��ت��ع��را���ش 

وامل�����ض��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة خ����الل ���ض��ه��ر ح���زي���ران 

ومقارنتها مبثيالتها ل�ضهر اأيار املا�ضي وتبني 

خمتلفة  وبن�ضب  ملحوظ  ارتفاع  وجود  للجنة 

الرئي�ضية  للم�ضتقات  ال��ع��امل��ي��ة  الأ���ض��ع��ار  ع��ل��ى 

)بنزين باأنواعه والديزل والكاز( .

برفع  احل��ك��وم��ة  ت��وج��ي��ه��ات  اإىل  وا���ض��ت��ن��اداً 

�ضيا�ضة  م��ع  متا�ضياً  النفطية  امل�ضتقات  اأ�ضعار 

رفع الدعم التدريجي، فقد قررت جلنة ت�ضعر 

امل�ضتقات البرتولية.

التفا�صيل �ص »5«

  االنباط-عمان

“املوؤمتر  الأربعاء، فعاليات  اختتمت م�ضاء 

الريادية  الطبية  للعمليات  الأول  الرتويجي 

ع��ر���ش   ،2022-2021 ل���الأع���وام  الأردن”  يف 

ري��ادي��ة  لعمليات  فيديو   30 م��ن  اأك���رث  خ��الل 

اإجريت يف امل�ضت�ضفيات الأردنية.

قلب  جملة  نظمته  ال��ذي  امل��وؤمت��ر،  و�ضّلط 

الأردن بالتعاون مع وزارة ال�ضحة، ومب�ضاركة 

القطاعات ال�ضحية املختلفة، ووزارة ال�ضياحة 

الأردن  مكانة  على  ال�����ض��وء  ي��وم��ني،  وا�ضتمر 

يف خ��ري��ط��ة ال�����ض��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 

ال��رتوي��ج  خ��الل��ه  ومت  وال��ع��رب��ي��ة،  والقليمية 

للقطاع الطبي الأردين بهدف حتفيز الكوادر 

الطبية العاملة لتحقيق اإجنازات اإ�ضافية.

و���ض��م��ل��ت ال��ف��ي��دي��وه��ات امل��ع��رو���ض��ة اج���راء 

عملية.
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االنباط- عمان

ت��ف��ق��دت وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة/ وزي����ر ال��رتب��ي��ة 

النجار،  هيفاء  الدكتورة  بالوكالة  والتعليم 

يرافقها اأمني عام الوزارة لل�ضوؤون التعليمية 

ال��دك��ت��ور ن���واف ال��ع��ج��ارم��ة، اأم�����ش اخلمي�ش، 

ق��اع��ات ام��ت��ح��ان ���ض��ه��ادة ال��درا���ض��ة ال��ث��ان��وي��ة 

 2022  -  2021 ال��درا���ض��ي  للعام  ال��ع��ام��ة 

الم���ت���ح���ان ال���ع���ام، يف م��در���ض��ة ���ض��ك��ي��ن��ة بنت 

احل�����ض��ني ال��ث��ان��وي��ة ل��ل��ب��ن��ات ال��ت��اب��ع��ة ملديرية 

الرتبية والتعليم لق�ضبة عمان.

واأك����دت ال��دك��ت��ورة ال��ن��ج��ار، اأن الم��ت��ح��ان 

مثمنة  عالية،  بنزاهة  يجري  الأول  يومه  يف 

ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م من  ك����وادر وزارة  ج��ه��ود 

اأن  ل���ل���وزارة  ي��ح��ق  وال��ت��ي  واإداري������ني  معلمني 

تفخر بها.
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االنباط-وكاالت

اأزمة اأوكرانيا كانت مبثابة هدية انتخابية 

ل��زع��م��اء ال����دول ال��غ��رب��ي��ة، وف��ر���ض��ة لتقدمي 

اأنف�ضهم مبظهر القادة الأقوياء اأمام �ضعوبهم، 

ول���ك���ن م����ع م������رور ال����وق����ت ي��خ�����ض��ى ال��ب��ع�����ش 

ل��ه��وؤلء  انتخابية  للعنة  احل���رب  ت��ت��ح��ول  اأن 

ال��زع��م��اء. ع��ن��دم��ا اج��ت��م��ع زع��م��اء جمموعة 

يف   )7-G( الكرى  ال�ضبع  ال�ضناعية  ال��دول 

جبال الألب البافارية باأملانيا، للتقاط �ضورة 

جماعية بعد يوم طويل من الجتماعات، بدا 

جون�ضون  بوري�ش  الريطاين  ال��وزراء  رئي�ش 

متحم�ضاً يف هذه ال�ضورة، كما لو كانت القمة 

م��غ��ام��رًة جاحمة  اأي���ام  ث��الث��ة  ا�ضتمرت  ال��ت��ي 

و�ضف  ح�ضب  للمتعة،  طلباً  احللفاء  مها  نَظّ

 The Washington تقرير ل�ضحيفة 

الأمريكية.  Post
وب������دا ال��ت��ه��ك��م ع���ل���ى ال���رئ���ي�������ش ال���رو����ض���ي 

ف���الدمي���ر ب��وت��ني يف ق��م��ة ال�����ض��ب��ع م���ن قبل 

الهوان  على  للتغطية  حم��اول��ة  ك��اأن��ه  ال��ق��ادة، 

ي�ضي  ب��الده، وهو ما  داخل  ال�ضيا�ضي  والعجز 

التي  املتعة  م��ن  ينال  ل��ن  ب��اأن جون�ضون رمب��ا 

طلبها �ضوى التمني.

الأمريكي  للرئي�ش  التاأييد  ن�ضب  تراجعت 

حمتملة  كبرة  خل�ضارة  �ش  معَرّ وهو  بايدن، 

يف انتخابات التجديد.
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النجار تتفقد سير امتحان الثانوية 
العامة في يومه األول

ماكرون عاجز وشعبية بايدن تتهاوى، 
وفضائح تطارد جونسون.. فهل يطيح 
بوتين بهم عبر إطالته حرب أوكرانيا؟

االنباط – وكاالت 

ل�ضّن  اإ�ضرائيل  والتهديد يف  يف ظّل احلديث 

اإي�����ران ب��ه��دف ت��دم��ر برناجمها  ع�����دواٍن ع��ل��ى 

ال���ك���الم���ّي  ال����رتا�����ض����ق  ���م  ال������ن������ووّي، ويف خ�������ضّ

والتهديدات املتبادلة بني دولة الحتالل وحزب 

الآون��ة  يف  العرّي  الإع��الم  ُيرّكز  اللبنايّن،  اهلل 

ا�ضتعداد  ، على عدم  الأخ��رة، وعلى نحٍو خا�شٍّ

وجهوزية اجلبهة الداخلّية الإ�ضرائيلّية ملُواجهة 

الكيان  على  ت�ضقط  قد  ال��ذي  ال�ضواريخ،  اآلف 

املُقبلة، بح�ضب امل�ضادر  املواجهة  يف حال اندلع 

الرفيعة يف تل اأبيب

امل�ضادر ذاتها اأّكدت اأّن كّل مكاٍن يف اإ�ضرائيل، 

بات يف مرمى �ضواريخ )حزب اهلل( مبا يف ذلك، 

ال��ف��رن ال�����ذرّي يف دمي��ون��ا )ج���ن���وب( وامل��ن�����ض��اآت 

راأ�ضها  وعلى  الإ�ضرتاتيجّية  واملدنّية  الع�ضكرّية 

مطار بن غوريون الدويّل، )مركز(، وهو املطار 

تعطيله،  �ضيوؤدي  وال���ذي  اإ�ضرائيل،  يف  الوحيد 

بح�ضب امل�ضادر عينها، اإىل �ضّل حركة امل�ضافرين 

من واإىل تل اأبيب ب�ضورٍة كاملٍة

وك���ان���ت ق���ي���ادة اجل��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ّي��ة يف ك��ي��ان 

على  ٍة  خا�ضّ ن�ضرٍة  بتوزيع  قامت  قد  الحتالل 

امل��واط��ن��ني ت�����ض��م��ل ت��ع��ل��ي��م��اٍت ب��ت��وّخ��ي احليطة 

واحل��ذر يف حال ان��دلع حرٍب اأْو يف حال حدوث 

هّزٍة اأر�ضّيٍة.

التفا�صيل �ص »6«

الخوف يدب بالكيان 00 تحصين المستوطنات 
و10 دقائق لالختباء بالمالجئ



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط – عمان 

واملخت�سة  ال�سابعة  الق�سائية  الهيئة  دانت 

عمان،  ب��داي��ة  حمكمة  ل��دى  الف�ساد  بجنايات 

القا�سي نا�سر ال�سالحني، وع�سوية  برئا�سة 

العام  املدعي  وح�سور  م�سلح،  ف��ادي  القا�سي 

اأم�����س  علنية  جل�سة  خ���الل  ع��ب��ي��دات،  �سفيان 

اخل��م��ي�����س، ث���الث���ة اأ����س���خ���ا����س ب��ع��د اإدان���ت���ه���م 

العام  املال  واإهدار  بالر�سوة وعر�سها وقبولها 

وجت���ارت���ه���م ب��ل��ق��اح��ات ال���وق���اي���ة م���ن ف��ريو���س 

اأن ما  اإال  امل���رات،  ك��ورون��ا مكررين ذل��ك مئات 

 66 ثبت للمحكمة هو تكرار بيعهم املطاعيم 

مرة.

اأ�سخا�س، هم مدير مركز  ان ثالثة  يذكر 

وم��را���س��ل،  خ��ا���س  م�ست�سفى  وم��وظ��ف  �سحي 

قاموا خالل ذروة جائحة كورونا ببيع لقاحات 

ال���وق���اي���ة م���ن ف���ريو����س ك����ورون����ا الأ���س��خ��ا���س 

اأنهم  رغ��م  باأخذها  ر�سمية  �سهادات  ومنحهم 

ال��ه��واء  يف  اإت��الف��ه��ا  ومت  فعليا،  ي��اأخ��ذوه��ا  مل 

وت�سجيل رقمها املت�سل�سل على ال�سهادة.

وقررت املحكمة �سجن املمر�س مدير املركز 

العا�سمة عمان ملدة ثالث �سنوات  ال�سحي يف 

و�سلت  ماليا  مبلغا  وت��غ��رمي��ه  اأ���س��ه��ر  واأرب��ع��ة 

ثبوت  ب��ع��د  دي��ن��ارا  و820  ال��ف��ني  اإىل  قيمته 

وجرمية  ر�سوة  وقبول  طلب  جرمية  ارتكابه 

اإهدار املال العام.

باإحدى  املرا�سل  بو�سع  ق��رارا  اأ�سدرت  كما 

اجلامعات اخلا�سة باالأ�سغال املوؤقتة ملدة ثالث 

اأ���س��ه��ر وت��غ��رمي��ه مبلغا ماليا  ���س��ن��وات واأرب��ع��ة 

بعد  دي��ن��ارا  و520  الفني  اإىل  قيمته  و�سلت 

اإدانته بجرائم عر�س ر�سوة وهدر املال العام.

مناوب  اإدان��ة  اي�سا  املحكمة  ق��رار  وت�سمن 

عر�س  ب��ج��رائ��م  امل�ست�سفيات  ب��اإح��دى  اإداري 

العام وق��ررت �سجنه  امل��ال  ر�سوة وتدخل بهدر 

مل���دة ث���الث ���س��ن��وات واأرب���ع���ة اأ���س��ه��ر وت��غ��رمي��ه 

مبلغا ماليا قيمته الف و 200 دينار، ونظرا 

قررت  فقد  اإليه  امل�سندة  باجلرائم  الع��رتاف��ه 

امل��ح��ك��م��ة اع��ف��ائ��ه م���ن ال��ع��ق��وب��ة وح��ب�����س��ه مل��دة 

الف  اأ�سهر وتغرميه مبلغا ماليا قيمته  اربعة 

و 500 دينار.

وبني قرار التجرمي اأن املتهمني الثالثة هم 

ممر�س بوزارة ال�سحة مت تكليفه بانه �سابط 

ارتباط ومدير مركز طبي ومهمته االإ�سراف 

القانون  ح�سب  املطاعيم  وت��وزي��ع  امل��رك��ز  على 

لكنه اتفق مع �سخ�سني اثنني اأحدهما مناوب 

اجلامعات  باإحدى  ومرا�سل  مب�ست�سفى  اإداري 

التي يتبع لها املركز الطبي الذي تراأ�سه املدان 

االأول.

االآخرين  املدانني  من  االأول  امل��دان  وطلب 

ت����زوي����ده ب���اأ����س���خ���ا����س وارق����ام����ه����م ال��وط��ن��ي��ة 

ب��اإع��ط��اء  املخ�س�سة  امل��ن�����س��ة  ع��ل��ى  الدخ��ال��ه��م 

اللقاحات ومنحهم �سهادات باأخذهم اللقاحات 

واإت��الف��ه  ال��ه��واء  يف  املطعوم  حمتوى  وتفريغ 

املت�سل�سل  العبوة  رق��م  على  فقط  واحل�����س��ول 

اخلا�س بها.

الف�ساد  وم��ك��اف��ح��ة  ال��ن��زاه��ة  هيئة  وق��ام��ت 

ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ب��ال��ق�����س��ي��ة وح���ول���ت���ه���ا ل��ل��ج��ه��ات 

الق�سائية املخت�سة واأ�سندت لهم عدة تهم من 

العام  املال  واإه��دار  الر�سوة  بينها طلب وقبول 

والتدخل به.

السجن 3 سنوات لـ3 أشخاص تاجروا بمطاعيم كورونا وباعوها

اجلمعة    1  /  7  / 2022

االنباط – عمان 

���س��م��و االأم���ري  امل���ل���ك،  ن��ائ��ب ج��الل��ة  زار 

احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل ال��ع��ه��د، 

اأم�����س اخل��م��ي�����س، م��دي��ري��ة ال��دف��اع امل���دين، 

التعامل  يف  جاهزيتها  م�ستوى  على  واطلع 

مع خمتلف احلوادث.

واأث��ن��ى ���س��م��وه ع��ل��ى ���س��رع��ة اال���س��ت��ج��اب��ة 

امل���دين  ال���دف���اع  مل��ن��ت�����س��ب��ي  امل��ت��م��ي��ز  واالأداء 

التي  ال��غ��از  ت�سرب  ح��ادث��ة  م��ع  التعامل  يف 

ح�����س��ل��ت ب��ال��ع��ق��ب��ة، مم���ا ���س��اه��م يف ت��ق��ل��ي��ل 

عنها. الناجت  ال�سرر 

اأرواح  ع��ل��ى  ال��ع��ه��د  ويل  ���س��م��و  وت���رح���م 

روح  وع��ل��ى  بالعقبة،  الواجب”  “�سهداء 
ال��ذي  اخل��راب�����س��ة،  ع��دي  ال��رق��ي��ب  ال�سهيد 

بعملية  قيامه  اأثناء  اهلل،  رحمة  اإىل  انتقل 

اأم�������س  اإن����ق����اذ ل�����س��خ�����س��ني يف ع���م���ان ي�����وم 

االأربعاء.

واأك�����د ���س��م��وه اأه��م��ي��ة م��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل 

وم��راك��م��ة اخل����رات واال���س��ت��ع��داد ال��ك��ام��ل 

احلوادث. مع  للتعامل 

االأم��ن  م��دي��ر  بح�سور  ���س��م��وه،  وا�ستمع 

اإىل  احلوامتة،  ح�سني  الركن  اللواء  العام 

العميد  امل��دين  الدفاع  مدير  قدمه  اإيجاز 

ح���امت ي��ع��ق��وب، ع��ن اخل��ط��ط واالإج�����راءات 

االأداء  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  امل���ت���خ���ذة 

وال��ت��ن�����س��ي��ق، ل�����س��م��ان ف��اع��ل��ي��ة اال���س��ت��ج��اب��ة 

الطارئة. اأو  االعتيادية  للحوادث 

م��دي��ري��ة  اأن  احل����وامت����ة  ال����ل����واء  واأك������د 

اأداء  تطوير  عملية  يف  ما�سية  العام  االأمن 

م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا، مب���ا ي��ع��زز م�����س��ت��وى اخل��دم��ة 

للمواطنني. املقدمة 

الزيارة،  خالل  العهد،  ويل  �سمو  وتفقد 

امل�ستجيب  كان  الذي  اخلطرة،  املواد  فريق 

االأول حلادثة العقبة، اإذ اطلع على االآليات 

امل�ستخدمة. واحلديثة  املتطورة  واملعدات 

االنباط – عمان 

اأ�����س����در رئ���ي�������س ال����������وزراء، ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

اخل�ساونة، البالغ رقم )59( ل�سنة 2022م، 

فاع  الدِّ باأمر  العمل  متديد  مبوجبه  متَّ  ال��ذي 

بتحديد  امل��ت��ع��لِّ��ق   ،2021 ل�سنة   )31( رق���م 

الب�سائع  ن��ق��ل  اأج����ور  لتكاليف  االأع��ل��ى  احل���دَّ 

اأي���ل���ول   30 ح���ت���ى  امل���م���ل���ك���ة،  اإىل  امل�������س���ت���وردة 

2022م.
��ل��ع  وي����اأت����ي ال����ق����رار ل�����س��م��ان ت����واف����ر ال�����سِّ

����ة، وامل����ح����اف����ظ����ة ع����ل����ى امل����خ����زون  االأ�����س����ا�����س����يَّ

اال�سرتاتيجي الغذائي وا�ستقرار االأ�سعار.

ين�سُّ على  الدفاع )31(  اأمر  اأن  اإىل  ي�سار 

نقل  اأج����ور  لتكاليف  االأع���ل���ى  احل���دُّ  ي��ك��ون  اأْن 

الب�سائع امل�ستوردة حتى مكان اإدخالها احلدود 

للب�سائع  اجلمركية  القيمة  حت��دي��د  ل��غ��اي��ات 

امل�ستوردة اإىل اململكة، على النحو التايل:

�سرق  دول  م�سدرها  ال��ت��ي  الب�سائع  اأواًل: 

اآ���س��ي��ا وال�����س��رق االأق�����س��ى، ي��ك��ون احل���دُّ االأع��ل��ى 

الأج����ور ال�����س��ح��ن ل��ل��ح��اوي��ة ال��ت��ي ت��ب��ل��غ �سعتها 

التي  وللحاوية  دوالر(   2000( قدماً   )20(

تبلغ �سعتها )40( قدماً )4000 دوالر(.

اأوروبا،  ثانياً: الب�سائع التي م�سدرها دول 

للحاوية  ال�سحن  الأج���ور  االأع��ل��ى  احل���دُّ  ي��ك��ون 

التي تبلغ �سعتها )20( قدماً )1500 دوالر( 

ول��ل��ح��اوي��ة ال��ت��ي ت��ب��ل��غ ���س��ع��ت��ه��ا )40( ق��دم��اً 

)3000 دوالر(

ثالثاً: الب�سائع التي م�سدرها دول اأمريكا، 

للحاوية  ال�سحن  الأج���ور  االأع��ل��ى  احل���دُّ  ي��ك��ون 

التي تبلغ �سعتها )20( قدماً )1700 دوالر( 

ول��ل��ح��اوي��ة ال��ت��ي ت��ب��ل��غ ���س��ع��ت��ه��ا )40( ق��دم��اً 

)3400 دوالر(.

االنباط – عمان 

الفايز  في�سل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  ق��ال 

اإن ال��ع��امل ي��واج��ه حت��دي��ات ك��ب��رية و���س��راع��ات 

واأزمات �سيا�سية، ت�ستدعي اإعادة الزخم للعمل 

ال���رمل���اين، وال��ع��م��ل ب��روح��ي��ة ال��ف��ري��ق ال��واح��د 

للم�ساهمة يف حلها.

ج������اء ذل������ك خ������الل ك���ل���م���ة األ����ق����اه����ا اأم�������س 

العا�سمة  املنعقد يف  باكو  اخلمي�س، يف موؤمتر 

االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة، مب�����س��ارك��ة روؤ����س���اء ال��رمل��ان��ات 

االأع�������س���اء يف ال�����س��ب��ك��ة ال��رمل��ان��ي��ة ل����دول ع��دم 

م��ن��اق�����س��ة خم��ت��ل��ف  اإىل  وي����ه����دف  االن����ح����ي����از، 

ع��دم  دول  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  الق�سايا 

االن��ح��ي��از، خ��ا���س��ة م��ا يتعلق ب��ق�����س��اي��ا االأم���ن 

ال���غ���ذائ���ي وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة وال��الج��ئ��ني 

وح���ق���وق االإن�������س���ان وال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

ومتكني املراأة وال�سباب.

بيان  االأعيان -بح�سب  رئي�س جمل�س  واأك��د 

العمل اجلماعي وحده  اأن  املجل�س-  �سادر عن 

ال���ق���ادر ع��ل��ى ال��ت�����س��دي مل�����س��ك��الت ع��امل��ن��ا، وح��ل 

م�سريا  به،  تع�سف  التي  واالأزم��ات  ال�سراعات 

اأن ال�سبكة الرملانية لدول عدم االنحياز،  اإىل 

مب��ث��اب��ة ب��واب��ة ل��ت��الق��ي االأف���ك���ار وت��ب��ادل��ه��ا بني 

ال���رمل���ان���ي���ني، وم��ن��اق�����س��ة ال��ت��ح��دي��ات الإي���ج���اد 

احللول الواقعية لها، والتعاون مع احلكومات 

لتنفيذها.

وطالب الفايز من املوؤمترين باعتماد وثيقة 

للعمل الرملاين امل�سرتك لدول عدم االنحياز، 

بواقعنا  للنهو�س  برملانية  “روؤية  عنوان  حتت 

ال��راه��ن “، م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة ق��ي��ام ه��ذا التجمع 

الرملاين بدوره بعيدا عن اأية �سراعات لتنعم 

ال�سعوب باحلرية والكرامة والعي�س الكرمي.

واأ�ساف، اأنه يف عام 1955 �ساركت اململكة 

اإط��الق حركة عدم االنحياز،  28 دول��ة يف  مع 

وال���ت���ي ت��دع��و اإىل اح�����رتام ح��ق��وق االإن�������س���ان، 

املتبادل،  والتعاون  امل�سرتكة  امل�سالح  وتعزيز 

واح���رتام م��ب��ادئ احل��ري��ة وال��ع��دال��ة، وال��ت��وازن 

يف ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، وامل�����س��اواة ب��ني جميع 

ال�سوؤون  يف  التدخل  وع��دم  وال���دول،  االأجنا�س 

الداخلية للدول االأخرى اأو التعر�س لها.

وق����ال، اإن����ه وب��ع��د 67 ع��ام��ا ع��ل��ى ان��ط��الق 

ال��ت��ي تبنتها، توؤكد  امل��ب��ادئ  ت���زال  احل��رك��ة، م��ا 

ال��دويل �سرورة ق�سوى  بالقانون  التم�سك  اأن 

امل�سرتكة، يف ظل ما ي�سهده  لتجاوز حتدياتنا 

مئات  وقتلت  �سردت  �سراعات  من  اليوم  عاملنا 

حتديات  م��ن  ن�سهده  م��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة  االآالف، 

اقت�سادية، كان اآخرها تداعيت جائحة كورونا، 

التي  االأوكرانية  الرو�سية  احل��رب  خلفته  وم��ا 

جراء  باملجاعة  عديدة  دوال  تهدد  اليوم  باتت 

نق�س اإمدادات الغذاء العاملية.

اأن  اإىل  االأع����ي����ان  رئ��ي�����س جم��ل�����س  واأ�����س����ار 

ال���ع���الق���ات ب���ني دول ع����دم االن���ح���ي���از ���س��ه��دت 

خ���الل ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة ت��راج��ًع��ا ب���ات م���وؤث���ًرا 

واأ�سبحت  لها،  امل�سرتكة  امل�سالح  جممل  على 

اقت�سادية  �سراكة  لبناء  اليوم  ملحة  احلاجة 

ت��ت��ج��اوز اخل���الف���ات، االأم�����ر ال����ذي م���ن ���س��اأن��ه 

نحو  ال��ط��ري��ق  ومي��ه��د  باقت�سادنا،  ينه�س  اأن 

التكامل يف خمتلف املجاالت، موؤكدا اأن مقولة 

دول اجلنوب غري  اأغنى من  ال�سمال  دول  “اإن 
امل�����وارد  مت��ت��ل��ك  اجل���ن���وب  ف�����دول  �سحيحة”، 

الكبرية،  االقت�سادية  واالإم��ك��ان��ي��ات  الب�سرية 

وبالتايل لديها القدرة على اأن تنه�س بواقعها 

خالل  م��ن  ث��روات��ه��ا  ا�ستغالل  اأح�سنت  م��ا  اإذا 

ي��وح��ده��ا على غ���رار االحت��اد  اق��ت�����س��ادي  تكتل 

االأوروبي.

التي  الفل�سطينية  الق�سية  بخ�سو�س  اأم��ا 

التاريخ،  يف  اح��ت��الل  اأط���ول  م��ن  �سعبها  يعاين 

اأ�سار الفايز اإىل اأن جاللة امللك عبداهلل الثاين 

يوؤكد با�ستمرار اأن ال حل للق�سية الفل�سطينية 

اإال وف����ق ق�������رارات ال�����س��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة وح��ل 

الدولتني.

ال��ط��م��وح��ات  ت���رج���م���ة  اإىل  ال���ف���اي���ز  ودع������ا 

والتطلعات التي ي�سعى اإليها املوؤمتر لواقع تنعم 

به ال�سعوب، فمن غري احرتام حق ال�سعوب يف 

العي�س بحرية وكرامة، لن ي�ستطيع جمتمعنا 

اإن��ه��اء الظلم وال�����س��راع��ات واحل���روب  ال���دويل 

اجلرمية،  على  والق�ساء  ال�سر،  قوى  وهزمية 

ومواجهة تغريات املناخ و�سبح املجاعة، وحتمل 

املاليني،  �سردت  التي  وال��ن��زوح  اللجوء  تبعات 

متمنيا اأن تتمكن ال�سبكة الرملانية من حتقيق 

االأهداف التي ي�سعى اإليها موؤمتر باكو، والذي 

يتزامن انعقاده مع اليوم العاملي للرملانيني.

اأع���م���ال���ه ي��وم  اإىل ذل����ك ي���وا����س���ل امل����وؤمت����ر 

لل�سبكة  ال��ع��ام��ة  امل��ب��ادئ  واإق����رار  ملناق�سة  غ��د، 

ال��رمل��ان��ي��ة ل����دول ع���دم االن��ح��ي��از ال��ت��ي ت��وؤك��د 

الدور املهم للحركة يف معاجلة حتديات االأمن 

عامل  وحتقيق  امل�ستدامة،  والتنمية  وال�سالم 

ي�����س��وده ال�����س��الم وامل�����س��اواة وال��ت��ع��اون، واأهمية 

ال��ت��ع��اون ال��رمل��اين على ن��ط��اق ع��امل��ي لتحقيق 

ميثاق  واأحكام  مببادئ  واالل��ت��زام  املبادئ،  هذه 

رئي�س  انتخاب  اإىل  باالإ�سافة  املتحدة،  االأمم 

لل�سبكة ونواب الرئي�س.

ولي العهد يطلع على جاهزية »الدفاع المدني« 
في التعامل مع مختلف الحوادث

تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلِّق بأجور نقل البضائع 
المستوردة حتى نهاية أيلول

الفايز يشارك بمؤتمر برلماني في أذربيجان

االنباط – عمان 

امل��ع��دل  ب��ال��ن��ظ��ام  امللكية  االإرادة  ���س��درت 

جامعة  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  لنظام 

النظام  ه��ذا  ن�سر  ومت  التطبيقية،  البلقاء 

اأم�����س   ���س��درت  ال��ت��ي  الر�سمية  اجل��ري��دة  يف 

اخلمي�س.

اأحمد  التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�س 

اأ���س��ب��ح  االآن  ال��ن��ظ��ام  اأن  اأك�����د  ال��ع��ج��ل��وين، 

من�سجما مع اأنظمة اأع�ساء هيئات التدري�س 

 10 يف اجلامعات االأردنية التي تعطي مدة 

يف  للتثبيت  التدري�س؛  هيئة  لع�سو  �سنوات 

اأ�ستاذ  رتبة  الدائمة، واالنتقال من  اخلدمة 

م�ساعد اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

وكانت هذه املدة قبل التعديل 8 �سنوات؛ 

االأمر الذي اأدى اإىل فقدان عدد ال باأ�س به 

لوظائفهم  التدري�سية  الهيئة  اأع�����س��اء  م��ن 

حكما.

ومن  التطبيقية  البلقاء  جامعة  وك��ان��ت 

خ�����الل جم���ال�������س احل���اك���م���ي���ة ف��ي��ه��ا ن�����س��ب��ت 

النظام وخا�سة تلك  م��واد  بتعديل عدد من 

لها  يخ�سع  التي  التجربة  م��دة  حت��دد  التي 

اجلامعة، وحتديد  التدري�س يف  هيئة  ع�سو 

التدري�س  هيئة  ع�سو  خدمة  انتهاء  ح��االت 

حكما، وحتديد مدة االإجازة ال�سنوية لع�سو 

هيئة التدري�س.

االنباط – عمان 

ع����ر�����س م����رك����ز ال����ت����وث����ي����ق امل���ل���ك���ي، 

ب��دء  مبنا�سبة  وث��ي��ق��ة  اخل��م��ي�����س،  اأم�����س 

ام��ت��ح��ان��ات ���س��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة، 

 ،1934/1935 الدرا�سي  للعام  تعود 

وامل��راق��ب��ة  الفح�س  ب��رن��ام��ج  وتت�سمن 

والتقييم.

وت���ع���ر����س ال��وث��ي��ق��ة -ب��ح�����س��ب ب��ي��ان 

امل���رك���ز- ق���وائ���م ع����دة ت��ت�����س��م��ن االأي�����ام 

كل  وتاريخ  االمتحان،  الإج��راء  املعتمدة 

يوم، ومباحث االمتحان، باالإ�سافة اإىل 

اأ�سماء املراقبني واملفت�سني الذين تولوا 

عملية الت�سحيح وجمال كل منهم.

االنباط – عمان 

يف اإط�������ار م���واك���ب���ة اأ����س���ال���ي���ب ال���ت���دري���ب 

احل��دي��ث��ة وت���ن���وع ط��رق��ه��ا ك���ّم���اً ون���وع���اً ومب��ا 

البيئة  تفر�سها  التي  الظروف  مع  يتنا�سب 

ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة ل��ل��و���س��ول اإىل 

مواجهة  على  ق��ادرة  حمرتفة  بحرية  ق��وات 

ال���ت���ه���دي���دات االأم���ن���ي���ة ال���ب���ح���ري���ة احل��ال��ي��ة 

البحرية  امل�����س��اة  كتيبة  ن��ف��ذت  وامل�ستقبلية، 

التابعة  امل��ق��ات��ل��ة  ال�����زوارق  وجم��م��وع��ة   77/

امللكية  ال��ب��ح��ري��ة وال�������زوارق  ال���ق���وة  ل��ق��ي��ادة 

وباإ�سناد جهد جوي من طائرات �سالح اجلو 

امل��ل��ك��ي، ال��ي��وم اخل��م��ي�����س، يف اإح����دى ميادين 

ال���ت���دري���ب امل��خ�����س�����س��ة، ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��م��ري��ن 

ال���ب���ح���ري )ال�������س���اح���ل احل�������س���ني( ب��ح�����س��ور 

الركن  العميد  والتدريب  للعمليات  امل�ساعد 

�سباط  كبار  من  وع��دد  ال�سديفات،  عبداهلل 

القوات امل�سلحة.

اإىل  ال�سديفات  ال��رك��ن  العميد  وا�ستمع 

وال��زوارق  البحرية  القوة  قائد  قدمه  اإيجاز 

امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��ق��ي��د ال����رك����ن ال���ب���ح���ري ه�����س��ام 

اجل�������راح، ح����ول ���س��ري ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة 

وجمريات التمرين وال�سيناريوهات املحتملة 

واالإجراءات املتخذة لتنفيذه.

حماكاة  على  التمرين  �سيناريو  وا�ستمل 

هجوٍم يهدف لل�سيطرة على اأهداف ومن�ساآت 

نفذت  امل�����س��وؤول��ي��ة،  منطقة  �سمن  ح�سا�سة 

خ���الل���ه ال��ق��ط��اع��ات امل�����س��ارك��ة يف ال��ت��م��ري��ن 

ع��م��ل��ي��ات ال����دف����اع ال�����س��اح��ل��ي واالع����رتا�����س 

وم��ق��اوم��ة االب�����رار ال��ب��ح��ري وم�����س��ك نقاط 

االإنزال ال�ساطئي على طول ال�ساحل.

ك���م���ا ا����س���ت���م���ل ال���ت���م���ري���ن ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ات 

باحلبل  واالإن����زال  املبنية  املناطق  يف  القتال 

والتطهري،  واالقتحام  الهدف،  على  ال�سريع 

ب��اإ���س��ن��اد االأ���س��ل��ح��ة اخل��ف��ي��ف��ة وامل��ت��و���س��ط��ة، 

واأبدى  الطبي،  واالإخ��الء  القنا�سني  ورماية 

عالية  بدنية  لياقة  التمرين  يف  امل�����س��ارك��ون 

اإ���س��اب��ة االأه������داف عك�ست  ودق����ة وم���ه���ارة يف 

التي  العالية  واالح��رتاف��ي��ة  املتميز  امل�ستوى 

يتمتعون بها.

للعمليات  امل�ساعد  عاد  مت�سل،  �سياق  ويف 

والتدريب م�سابي حادثة ت�سرب الغاز مبيناء 

العقبة يف م�ست�سفى االأمري ها�سم بن عبداهلل 

الثاين.

على  ال�سديفات  ال��رك��ن  العميد  واط��م��اأن 

احلالة ال�سحية للم�سابني، موجهاً بتقدمي 

والعالجية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اأ���س��ك��ال  كافة 

الالزمة ومتمنياً ال�سفاء العاجل لهم.

االنباط- عمان 

نعت القيادة العامة للقوات امل�سلحة االأردنية 

– اجلي�س العربي ال�سهيد الرقيب عدي حممد 
اخل��راب�����س��ة م���ن م��رت��ب��ات االأم�����ن ال���ع���ام ال���ذي 

ا�ست�سهد اأول اأم�س االأربعاء، اأثناء قيامه بواجبه 

امل��دين،  ال��دف��اع  ك���وادر  نفذتها  اإن��ق��اذ  يف عملية 

يزيد  ح��ف��رة  داخ����ل  �سقطا  �سخ�سني  الإخ�����راج 

عمقها على 30 مرتاً، داخل منزل يف العا�سمة 

عّمان.

واإذ تنعى القوات امل�سلحة ال�سهيد لت�ساأل اهلل 

يلهم  واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  وج��ل  ع��ز 

اأهله وذويه ال�سر وال�سلوان وُح�سن العزاء، اإنه 

�سميع جميب الدعاء.

االنباط – عمان 

قالت وزارة التنمية االجتماعية اإن موظفي 

اإحدى فرق مكافحة الت�سول تعر�سوا لالعتداء 

امل��ت�����س��ول��ني ال��ب��ال��غ��ني بال�سالح  اأح����د  م��ن ق��ب��ل 

االأبي�س )�سكني( اأثناء حماولة الفريق �سبطه 

من  بالقرب  البالغني  املت�سولني  من  معه  ومن 

اإحدى االإ�سارات ال�سوئية يف منطقة دير غبار.

اأم�����س اخلمي�س،  ال����وزارة، يف بيان  واأ���س��اف��ت 

املت�سولني،  اأح���د  �سبط  حم��اول��ة  “ولدى  اأن���ه 

ب��ر���س��ق احل��ج��ارة جت��اه  اآخ����رون  ق���ام مت�سولون 

و�ستمهم،  عليهم  االعتداء  وحماولة  املوظفني، 

ومن ثم الذوا بالفرار، كما ات�سل اأحد املت�سولني 

ب��ف��رق امل��ك��اف��ح��ة ع���ر اخل���ط ال�����س��اخ��ن م��ه��ددا 

باألفاظ  �ستمهم  اإىل  وعمد  بالقتل،  املوظفني 

نابية مت�س الكرامة وتخد�س احلياء«.

املدعي  ل��دى  ر�سمي  لبالغ  تقدميها  واأك��دت 

ال��ع��ام ب��احل��ادث��ة، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ���س��الم��ة واأم���ن 

موظفي فرق مكافحة الت�سول.

اأي  تقدمي  عدم  باملواطنني  ال��وزارة  واأهابت 

اأموال للمت�سولني، والذين يح�سلون عليها دون 

وج��ه ح��ق م��ن خ��الل ادع���اء امل��ر���س اأو احلاجة، 

االأم��ن  من  و�سركائها  ال���وزارة  جهود  وم�ساندة 

هذه  من  للحد  والبلديات  عمان  واأم��ان��ة  العام 

ال��ظ��اه��رة ال��ت��ي ت�����س��ر ب��امل��ج��ت��م��ع، وت�����س��يء اإىل 

�سورته وحترم االأ�سر العفيفة من امل�ساعدة.

20

صدور اإلرادة الملكية
 بالنظام المعدل لنظام الهيئة 

التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية

التوثيق الملكي يعرض
 وثيقة بمناسبة بدء امتحانات 

العامة الثانوية 

القوة البحرية والزوارق الملكية 
تنفذ تمرينًا بحريًا تعبويًا

المسلحة القوات 
 تنعى الشهيد الخرابشة

اعتداء متسول على فرق مكافحة 
التسول »بسكين« في عّمان
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االنباط – عمان 

�أمي��ن  �الجتماعية  �لتنمية  وزي��ر  بحث 

يف  الإيطالية  اجلمهورية  �سفري  مع  املفلح، 

�لتعاون  �أوج���ه  بيزنوتي،  لوت�شانو  �الأردن 

ب���ن ال��ب��ل��دي��ن يف امل����ج����الت الج��ت��م��اع��ي��ة 

و�لتنمية.

وتبادل  تعزيز  �سبل  كما بحث اجلانبان، 

�الج��ت��م��اع��ي��ة،  �لتنمية  ق��ط��اع  يف  �خل���ر�ت 

خ��ا���س��ة يف جم���ال ح��ق��وق الأ���س��خ��ا���ص ذوي 

�الإعاقة.

ال���ق�������س���اي���ا  خم����ت����ل����ف  اىل  وت�����ط�����رق�����ا 

ودور  الأ���س��ري،  العنف  ومنها  الجتماعية 

منظمات املجتمع املدين يف هذا القطاع

االنباط – عمان 

اخ��ت��ت��م��ت م��وؤ���س�����س��ة ويل ال��ع��ه��د، اأم�����ص 

اخل���م���ي�������ص، ف���ع���ال���ي���ات ب���ط���ول���ة امل���ن���اظ���رات 

 2021-2022 الدرا�سي  للعام  الوطنية 

التابعة لربناجمها “اأنا اأ�سارك«.

واأع��ل��ن��ت امل��وؤ���س�����س��ة ف���وز ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم 

ب��امل��رك��ز الأول يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الأردن���ي���ة 

ال��ب��ط��ول��ة ب��ع��د ق����رار جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م التي 

�سّمت جمموعة من املتخ�س�سن والعاملن 

يف هذا القطاع.

و���س��ل��م امل��ه��ن��د���ص رئ��ي�����ص جم��ل�����ص اأم��ن��اء 

م��وؤ���س�����س��ة ويل ال��ع��ه��د غ�����س��ان ن��ق��ل، ال��ك��اأ���ص 

اخلتامية  الفعالية  خ��ال  ال��ف��ائ��ز  للفريق 

التي نفذت يف فندق بري�ستول مب�ساركة 72 

على  اأردنية  جامعة   12 من  وطالبة  طالباً 

م�ستوى اململكة.

واأ�������س������اد ب���ج���ه���ود ال�������س���ب���اب وال�������س���اب���ات 

�سعادته  عن  معربا  الفعالية،  يف  امل�ساركن 

و�سلوا  ال���ذي  الكبري  الح���رايف  بامل�ستوى 

له بعد تلقيهم عدد من الدورات التدريبية 

التابعة للربنامج على مدار العام الدرا�سي.

نفذ  “اأ�سارك+”  ب��رن��ام��ج  اإن  نقل  وق���ال 

قدرات  تعزيز  بهدف  اأردنية  جامعة   12 يف 

ال�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات وم��ع��رف��ت��ه��م ل��ل��م��ب��ادئ 

ومهارات  الدميقراطية  للعملية  الأ�سا�سية 

ك�سب التاأييد.

ي���وف���ر ج��ل�����س��ات  ال���ربن���ام���ج  اأن  واأو�����س����ح 

تدريبية وحوارية تفاعلية تهدف اإىل تعزيز 

مفاهيم وقيم الدميقراطية لدى امل�ساركن، 

لتمكينهم من  الازمة  باملعارف  وتزويدهم 

و�سناعة  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال��ع��م��ل  يف  الن���خ���راط 

وت�سمنت  امل��واط��ن��ة.  ح�����ص  وتنمية  ال��ق��رار 

ال��ب��ط��ول��ة م��ن��اف�����س��ات ب��ن طلبة اجل��ام��ع��ات 

امل�ساركة بن موؤيد ومعار�ص حول موا�سيع 

ت��ه��م ال�����راأي ال���ع���ام، واع��ت��م��دت ع��ل��ى تقدمي 

الأدلة وا�ستخدام اأ�ساليب الدح�ص والتفنيد 

تدريبات  م��ن  الطلبة  ل��ه  خ�سع  مل��ا  تنفيذاً 

بعد  وج��اءت  الربنامج،  يف  م�ساركتهم  اأثناء 

تدريب الطلبة املنت�سبن كافة للربنامج يف 

املناظرة،  م��ه��ارات  على  اجل��ام��ع��ات  خمتلف 

ثم ت�سكيل فرق من الطلبة املميزين يف كل 

جامعة.

م����ن ج���ه���ت���ه���م، ع����رب ال���ط���ل���ب���ة وال����ك����ادر 

ال��ت��دري�����س��ي ع���ن ���س��ع��ادت��ه��م ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

البطولت  ه��ذه  مثل  اأن  مبينن  البطولة، 

ت�سهم ب�سكل كبري يف �سقل مهارات الطلبة، 

وتعزيزها وتطوير قدراتهم.

اأ�سارك” ينفذ  “اأنا  اأن برنامج  اإىل  ي�سار 

الوطني  الدميقراطي  املعهد  مع  بال�سراكة 

ومت��وي��ل م��ن ال��وك��ال��ة الأم��ريك��ي��ة للتنمية 

الدولية.

االنباط – عمان 

ال��ت��ق��ى امل��ه��ن��د���ص رف��ي��ق خ���رف���ان، م��دي��ر 

مكتبه  يف  الفل�سطينية،  ال�سوؤون  دائ��رة  ع��ام 

الأردن،  ملنطقة  الون�����روا  عمليات  مب��دي��رة 

الق�سايا  من  جملة  وناق�سا  مارتالورينزو، 

املتعلقة بعمل الوكالة يف اململكة.

انتخابات  عملية  ب��ن��ج��اح  خ��رف��ان  واأ����س���اد 

وال��ت��ي جرت  ال��وك��ال��ة  العاملن يف  احت���ادات 

خال ال�سهر املا�سي، حيث متت ادارتها بكل 

مهنية و�سفافية.

كما تطرق الطرفان اإىل اجتماع املفو�ص 

فيليب لزاريني، مع احتاد  ل��اأون��روا،  العام 

وال��ذي بحث عدة  الأردن  الوكالة يف  عاملي 

موا�سيع تخ�ص العاملن يف الوكالة.

ال�سراحنة،  اأحمد  النائب  اللقاء  وح�سر 

ع�سو جلنة فل�سطن النيابية، والذي طالب 

بزيادة دعم الوكالة ملوؤ�س�سات املجتمع املدين 

ومراكز تاأهيل املعاقن التابعة لها.

ال�سراحنة  النائب  ثمن  اللقاء  نهاية  ويف 

جهود الوكالة يف تقدمي اخلدمات لاجئن 

ال�سيدة  اأع���رب���ت  وب���دوره���ا  الفل�سطينين، 

م���ارت���ا ع���ن ت��ق��دي��ره��ا و���س��ك��ره��ا ل��ل��ح��ك��وم��ة 

الأردنية على دعمها املو�سول للوكالة.

وزير التنمية يبحث مع السفير 
االيطالي أوجه التعاون بين البلدين

اختتام فعاليات بطولة
 المناظرات الوطنية

خرفان يلتقي مديرة عمليات 
األونروا في األردن

اجلمعة    1  /  7  / 2021

االنباط – عمان 

م�����ددت اأم����ان����ة ع���م���ان ال���ك���ربى ف��رة 

على  احل�����س��ول  طلبات  ت��ق��دمي  ا�ستقبال 

ح��ظ��ائ��ر ب��ي��ع وذب�����ح الأ����س���اح���ي يف 11 

القرعة  و�ستجرى  مت��وز،   4 حتى  موقعا 

الإلكرونية لتحديد املواقع يف 5 متوز.

واأك�����د م��دي��ر ال����دائ����رة الإع���ام���ي���ة يف 

ت�سريح  ال��رح��ام��ن��ه يف  ن��ا���س��ر  الأم����ان����ة، 

�سحفي اأم�ص اخلمي�ص، اأن التمديد ياأتي 

م��ن مربي  ع��دد  الفر�سة لأك���رب  لإت��اح��ة 

على  واحل�سول  للتقدم  والتجار  املا�سية 

الت�ساريح.

11 موقعا  وكانت الأم��ان��ة قد ح��ددت 

حل��ظ��ائ��ر ب��ي��ع وذب����ح الأ����س���اح���ي، لإت��اح��ة 

ال��ف��ر���س��ة اأم�����ام ال��ت��ج��ار وم���رب���ي امل��ا���س��ي��ة 

الت�ساريح  على  احل�سول  بطلب  التقدم 

ال��ازم��ة م��ن خ���ال امل��وق��ع الإل��ك��روين 

ل���اأم���ان���ة ع���رب ال����دخ����ول ع��ل��ى ن���اف���ذة ) 

http://www. اأ���س��اح��ي(  ت�سريح 

.  ammancity.gov.jo
مناطق  يخدم  موقعا  الأمانة  وح��ددت 

)���س��ف��ا ب�����دران، اجل��ب��ي��ه��ة اأب���و ن�سري ( يف 

�سارع �سيف اهلل احلمود مقابل مركز اأمن 

 ( وملناطق  القدمية،  واملقربة  ب��دران  �سفا 

ن��زال، املقابلن، الريموك،  ب��در/  زه��ران، 

وامل���دي���ن���ة( يف امل���وق���ع امل���وؤق���ت يف ال�����س��ارع 

ال����راب����ط ب���ن ����س���ارع الأم������ري ه��ا���س��م مع 

ال�سرطة  مقابل  احل�سن/  الأم��ري  �سارع 

ب�سمان(  )ط�����ارق،  وملنطقتي  ال��ن�����س��ائ��ي��ة، 

يف ����س���ارع الأم�����ري ف��ي�����س��ل وت��ق��اط��ع��ه مع 

الك�سارات(،  )منطقة  نايف  الأم��ري  �سارع 

وملنطقة خريبة ال�سوق على �سارع ال�ستن 

خ��ل��ف ال�����س��وام��ع م��ق��اب��ل حم��ط��ة ت��وت��ال، 

وم��ن��اط��ق )وادي ال�����س��ري، ب��در اجل��دي��دة، 

مرج احلمام ( يف حي الظهري على �سارع 

نالت�سك )الدمينه(.

كما حددت ملنطقتي )القوي�سمة وراأ�ص 

العن ( على �سارع اجل�سور الع�سرة ) �سارع 

���س��ارع  ع��ل��ى  الن�سر  وملنطقة  ال�����س��ع��ائ��ر(، 

ال�ساحلية،  ق��رب ج�سر  ال��دائ��ري  احل��زام 

ويف منطقة ماركا على �سارع بيعة العقبة 

/ دوار زمزم خلف م�سجد عمر الهمان، 

والعبديل  العلي  وت��اع  �سويلح  وملناطق 

����س���ارع رف���اع���ة الن�������س���اري، وم�سلخ  ع��ل��ى 

اأمانة  وم�سلخ  اح��د،  منطقة  يف  املا�سونة 

عمان يف ماركا.

مناطق  جميع  امل��واق��ع  ه��ذه  و�ستغطي 

الع�سوائي  ال��ب��ي��ع  م��ن��ع  ب��ه��دف  العا�سمة 

داخ������ل ال���ع���ا����س���م���ة، وت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ات 

ال�سيطرة بيئيا و�سحيا، واحلد من املكاره 

مع اإمكانية التعقيم امل�ستمر لهذه املواقع.

عبد  لاأ�سواق  التنفيذي  املدير  واأك��د 

بالتعليمات  الل���ت���زام  ال���ع���دوان،  امل��ج��ي��د 

وال�سرعية  ال�سحية  ال�����س��روط  وتطبيق 

ل���اأ����س���اح���ي، وع�����دم و����س���ع احل��ظ��ائ��ر يف 

الأم�����اك�����ن ال�����س��ك��ن��ي��ة، وم���ن���ع ع�����س��وائ��ي��ة 

ال����ت����وزي����ع، وال�����ت�����زام ����س���اح���ب احل���ظ���رية 

بتوفري متطلبات ال�سامة العامة، وعدم 

ل�شنة   140 رق��م  امل�سالخ  نظام  خمالفة 

�سحية  م��ك��اره  اإح�����داث  وع����دم   ،2016
كمخلفات الذبح، م�سريا اإىل اأن الأولوية 

املهن  لأ�سحاب رخ�ص  �ستمنح  باحلظائر 

)امل����اح����م(، و���س��ت��ك��ون ج��م��ي��ع احل��ظ��ائ��ر 

خ��ا���س��ع��ة ل��ل��رق��اب��ة ال��ب��ي��ط��ري��ة م���ن قبل 

الأطباء البيطرين يف الأمانة.

االنباط – عمان 

اأك����د رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال���ن���واب، امل��ح��ام��ي عبد 

الدوام  �سيبقى على  الأردن  اأن  الدغمي،  الكرمي 

وينبذ  لاعتدال  يدعو  واإ�سامياً  عربيا  �سوتاً 

الإره��اب والتطرف، وي�سعى اإىل خري الإن�سانية 

جمعاء.

ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة األ���ق���اه���ا ال��دغ��م��ي ل��دى 

الربملانية  لل�سبكة  باكو  م��وؤمت��ر  اأع��م��ال  اإط���اق 

حلركة عدم النحياز، املنعقد حالياً يف العا�سمة 

اإقليمية  برملانية  مب�ساركة  باكو،  الأذربيجانية 

ودولية.

املجل�ص  ع��ن  ب��ي��ان  بح�سب  ال��دغ��م��ي،  و���س��دد 

الفل�سطيني  ال�سعب  ح��ّق  على  اخلمي�ص،  اأم�����ص 

يف ب��ن��اء دول���ت���ه امل�����س��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى ت���راب���ه ال��وط��ن��ي 

الو�ساية  على  تاأكيده  مع  القد�ص،  وعا�سمتها 

وامل�سيحية  الإ�سامية  املقد�سات  على  الها�سمية 

يف مدينة القد�ص.

وقال: اإّننا مدعّوون جميعا ملطالبة املنظمات 

الدولية والتكتات الربملانية لتطالب، بدورها، 

اأن  لل�سام،  الراعية  وبخا�سة  ال��ك��ربى،  ال��دول 

ن�ست  ال��ت��ي  الأمم��ي��ة  ال���ق���رارات  لتفعيل  ت�سعى 

على حلول من�سفة للق�سية الفل�سطينية، وذلك 

على  حم��ت��ل��ة،  دول���ة  ب�سفتها  اإ���س��رائ��ي��ل،  بحمل 

الن�سياع لتلك القرارات.

بعامة ويف  العامل  ال�سام يف  اأن مفتاح  واأك��د 

م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو����س���ط ب��خ��ا���س��ة، ه���و احل��ل 

العادل للق�سية الفل�سطينية.

اأن م�����س��ارك��ة جم��ل�����ص ال����ن����واب يف  واأو�����س����ح 

بو�سفه  ي��اأت��ي  ب��اك��و،  املنعقد يف  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال 

الربملانية حلركة عدم  ال�سبكة  فاعًا يف  ع�سوا 

النحياز، وان�سجام املجل�ص مع العنوان الرئي�ص 

ل��ل��م��وؤمت��ر ال���ذي ج���اء حت��ت ع��ن��وان: “دعم دور 

ال��ربمل��ان��ات ال��وط��ن��ي��ة يف ت��ع��زي��ز ال�����س��ام العاملي 

باكو  اإع����ان  واع��ت��م��اد  امل�ستدامة”،  وال��ت��ن��م��ي��ة 

والنظام الأ�سا�سي املتعلق باأ�ساليب عمل ال�سبكة.

اأع��م��ال  ي���ب���ارك  الأردين  ال���ربمل���ان  اأن  واأك�����د 

وذات  كافة،  امل�سركة  العناوين  يدعم  و  املوؤمتر 

�سيعمل  الربملان  اأن  اإىل  املتبادل، لفتا  الهتمام 

على ت��وف��ري الأر���س��ي��ة ال��ازم��ة م��ن اأج���ل اإن��ف��اذ 

اأر�ص  القابلة للبناء على  العديد من املخرجات 

�لو�قع.

ال�سعوب وحقها  اأكد على عناوين حرية  كما 

يف تقرير م�سريها، لفتاً اإىل اأن الغاية املطلقة 

ال��ت��ي اأن�����س��ئ��ت م��ن اأج��ل��ه��ا ح��رك��ة ع���دم الن��ح��ي��از 

�سعوب  ون�سال  ال�ستعماري،  النظام  انهيار  اإّبان 

اإف��ري��ق��ي��ا واآ���س��ي��ا واأم��ري��ك��ا ال��ات��ي��ن��ي��ة وغ��ريه��ا 

م��ن امل��ن��اط��ق يف ال��ع��امل ج���اءت م��ن اأج���ل حتقيق 

ال�ستقال.

ولفت اإىل الدور املهم الذي لعبته حركة عدم 

النحياز منذ الأيام الأوىل لقيامها، حيث كانت 

ال�ستعمار،  ت�سفية  عملية  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  ع��ام��ًا 

وال�سعوب  ال���دول  جن���اِح  اإىل  لح��ق��اً  اأدت  وال��ت��ي 

ا�ستقالها،  وحتقيق  حريتها  على  احل�سول  يف 

وتاأ�سي�ِص دوٍل جديدٍة ذات �سيادة، و كذلك دورها 

يف احلفاظ على ال�ّسلم والأمن الدولين.

ك��م��ا ت��ط��رق ال��دغ��م��ي اإىل ت��داع��ي��ات الأزم���ة 

اليوم  ب�سببها  ال��ع��امل  وال��ت��ي مي��ر  الأوك��ران��ي��ة، 

الدولية،  الأط��راف  بن  ال�ستقطاب  من  بحالٍة 

وي�سهد ك��ذل��ك ُن���ُذَر ح���رٍب ب���اردٍة ج��دي��دٍة ت��وؤدي 

اإىل كتل ومناطق نفوذ تعيد  اإعادة تق�سيمه  اإىل 

اإىل الأذه����ان اأج����واء احل���رب ال��ب��اردة، وتعيق يف 

ال��وق��ت ذات���ه ال��ت��ع��اون ال���دويل والإق��ل��ي��م��ي، مما 

يهدد ا�ستقرار و�سامة الدول يف العامل، وهو ما 

ي�سع على كاهل حركة عدم النحياز م�سوؤولياٍت 

وحتدياٍت يجب الّنهو�ُص بها.

ودع����ا روؤ����س���اء ال��ربمل��ان��ات امل�����س��ارك��ن للعمل 

اأن  اأهمية  املوؤمتر، موؤكداً  اإجن��اح خمرجات  على 

النحياز،  ع��دم  ل��دول  الربملانين  ل�سبكة  يكوَن 

ال�����دويل،  ���راع  ال�������سّ اآث�����ار ه����ذا  ت��خ��ف��ي��ف  دوٌر يف 

اإعادِة  اأر�سّيٍة م�سركٍة تكفُل  اإيجاد  وال�سعي اإىل 

ت��ع��ري��ف ال��ن��ظ��ام ال�����دويل مب���ا ي�����س��م��ُن ���س��ام��َة 

وا�ستقراَر املجتمع الدويل، ودفع عجلة التنمية 

وال�ستقرار من اأجل رفاه �سعوب العامل، وحقها 

يف العي�ص الكرمي.

العقود  خال  عانينا  الأردن  يف  “اإّننا  وق��ال: 

امل��ا���س��ي��ة م��ن ح��ال��ة ع���دم ال���س��ت��ق��رار يف ال�سرق 

الق�سرية،  والهجرات  للحروب  نتيجًة  الأو�سط 

وال���ت���ي ك���ان الح���ت���ال ال�����س��ه��ي��وين ل��اأرا���س��ي 

تداعيات  اإىل  اإ�سافة  اأ�سبابها،  اأهم  اأحد  العربية 

الأزمة ال�سورية، وعدم ال�ستقرار يف العراق، ما 

�ساهم يف ن�سر الإرهاب والتطرف وتعطيل عجلة 

امل�ستوى  على  ك��ربى  خ�سائر  واإحل����اق  التنمية 

الب�سري والبنية التحتية يف جممل دول الإقليم، 

حيث بقي الأردنُّ يدعو اإىل احلفاظ على وحدة 

اأرا�سي �سوريا والعراق وعدم التدخل اخلارجي 

يف �سوؤونهما الداخلية”.

امل��وؤمت��ر ع���ددا من  اأع��م��ال  ويت�سمن ج���دول 

باكو،  اإعان  اعتماد  الرئي�سة منها:  املو�سوعات 

والنظام الأ�سا�سي املتعلق باأ�ساليب عمل ال�سبكة، 

لل�سبكة،  رئي�ص  ن��واب  وث��اث��ة  رئي�ص  وان��ت��خ��اب 

واملوافقة على ال�سعار والعلم الر�سمين لل�سبكة.

وي�سم الوفد النيابي النواب: عدنان م�سوقة، 

وم���غ���ري ال���ه���م���ان، ون����وا�����ص ال���ق���واق���زة، وع��م��ر 

ال�سمريات،  ورائ���د  ال�سويات،  وخ��ل��دون  ال��زي��ود، 

وعبد الرحيم املعايعة.

االنباط – عمان 

ت��ف��ق��دت وزي������رة ال��ث��ق��اف��ة/ وزي�����ر ال��رب��ي��ة 

النجار،  هيفاء  ال��دك��ت��ورة  ب��ال��وك��ال��ة  والتعليم 

التعليمية  لل�سوؤون  ال��وزارة  عام  اأم��ن  يرافقها 

ال��دك��ت��ور ن����واف ال��ع��ج��ارم��ة، اأم�������ص اخل��م��ي�����ص، 

قاعات امتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة 

�المتحان   2022  -  2021 الدرا�سي  للعام 

العام، يف مدر�سة �سكينة بنت احل�سن الثانوية 

ل��ل��ب��ن��ات ال��ت��اب��ع��ة مل��دي��ري��ة ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

لق�سبة عمان.

واأك���دت ال��دك��ت��ورة ال��ن��ج��ار، اأن الم��ت��ح��ان يف 

يومه الأول يجري بنزاهة عالية، مثمنة جهود 

م��ن معلمن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  ك����وادر 

واإدارين والتي يحق للوزارة اأن تفخر بها.

تنظيم  يف  العالية  اجل��اه��زي��ة  اإىل  واأ����س���ارت 

ام��ت��ح��ان ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة، م��ن ح��ي��ث توفري 

اأو اإج�������راءات الم��ت��ح��ان  ال��ب��ي��ئ��ة الم��ت��ح��ان��ي��ة 

ال��وزارة على توفريها  التي حر�ست  واإر�ساداته 

والتوعية بها م�سبقا.

م���ن ج��ان��ب��ه، ب���ن ال��دك��ت��ور ال��ع��ج��ارم��ة، اأن 

���س��ك��ل��ت غ��رف��ت��ي ع��م��ل��ي��ات، الأوىل يف  ال�������وزارة 

مركز الوزارة ملتابعة �سري المتحان وجمرياته 

وا���س��ت��ق��ب��ال امل���اح���ظ���ات وال���س��ت��ف�����س��ارات من 

اأرق���ام  عممت  حيث  امل��ح��ل��ي،  واملجتمع  الطلبة 

ه��وات��ف��ه��ا ع��ل��ى م���دي���ري ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

الإعام  و�سائل  يف  واأعلنتها  الإدارات  ومديري 

املختلفة.

المتحانات  اإدارة  يف  الثانية  الغرفة  وتعمل 

والخ�����ت�����ب�����ارات ع���ل���ى م��ت��اب��ع��ة ����س���ري الم���ت���ح���ان 

متخ�س�سون  خ��رباء  فيها  وي�ستقبل  وجمرياته، 

ل��ل��رد على  يف ك��ل مبحث م��ن مباحث الم��ت��ح��ان 

املاحظات والأ�سئلة الفنية من قاعات المتحان.

وقال اإن اأ�سئلة المتحانات �ساملة ومتنوعة 

وتراعي الفروق الفردية بن الطلبة، وجميعها 

من الكتاب املقرر.

اإج��اب��ات  اأوراق  ت�سحيح  عملية  اأن  واأو���س��ح 

اأ�سئلة المتحانات �ستبداأ اعتبارا من �سباح يوم 

خال  متوا�سل  ب�سكل  و�ست�ستمر  اجلمعة،  غد 

يومي  با�ستثناء  امل��ب��ارك  الأ���س��ح��ى  عيد  عطلة 

“وقفة عرفة” واأول اأيام عيد ال�سحى املبارك.
هذا  تعقد  ال���وزارة  اأن  اإىل  العجارمة  ولفت 

الم��ت��ح��ان ب��ال�����س��راك��ة وال��ت��ن�����س��ي��ق ب��ك��ل ك��ف��اءة 

وزارات  مثل  امل�ساندة،  املوؤ�س�سات  م��ع  وفاعلية 

ال���داخ���ل���ي���ة مب��خ��ت��ل��ف اأج���ه���زت���ه���ا، وال�����س��ح��ة، 

والقت�ساد الرقمي والريادة وو�سائل الإعام.

التي  ال��ك��ب��رية  للجهود  ال�سكر  ع��ن  واأع����رب 

تبذلها كوادر الوزارة القائمة على المتحان من 

معلمن وروؤ�ساء قاعات ومراقبن وم�سححن 

اإجراءات  اإ�سرافية وفرق فنية يف اإجناح  وجلان 

عقد المتحانات و�سبطها ب�سورة متميزة.

ال�����س��ائ��ع��ات  اإىل  الل���ت���ف���ات  ع����دم  اإىل  ودع�����ا 

الر�سمي،  م�سدرها  من  املعلومات  وا�ستق�ساء 

امل��اح��ظ��ات  ت��ر���س��د جميع  ال�����وزارة  اأن  م��وؤك��دا 

ال������واردة اإل��ي��ه��ا ���س��واء م��ن غ���رف ال��ع��م��ل��ي��ات اأو 

والإج��اب��ة عنها  الإع���ام  و�سائل  ين�سر على  م��ا 

والتو�سيح حولها بكل �سفافية. بدورها، تفقدت 

اأم���ن ع���ام ال�����وزارة ل��ل�����س��وؤون الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة 

ال���دك���ت���ورة جن���وى ق��ب��ي��ات ق���اع���ات الم��ت��ح��ان 

ملديرية  التابعة  ال��رو���س��ة  منطقة  م��دار���ص  يف 

الربية والتعليم للواء ال�سونة اجلنوبية.

واأكدت الدكتورة قبيات، اأن المتحان ي�سري 

ارتياحها  مبدية  ال���وزارة،  له  خططت  ما  وف��ق 

باحلفاظ  امل��واط��ن��ن  ووع���ي  الم��ت��ح��ان،  ل�سري 

على البيئة املحيطة حول املدار�ص هادئة ودون 

املنا�سبة  المتحانية  بالبيئة  وم�سيدة  جتمهر، 

التي وفرتها الوزارة لأبنائنا الطلبة ليتقدموا 

لمتحاناتهم بكل �سهولة وي�سر.

اإ�سرافية من  ف��رق وجل��ان  وكانت قد جالت 

فيها  يعقد  التي  املدار�ص  ال��وزارة على خمتلف 

الم��ت��ح��ان، ح��ي��ث ت��ق��دم ل��ام��ت��ح��ان يف مبحث 

م�سركا   )150880( الإ���س��ام��ي��ة  ال��رب��ي��ة 

لكافة  م��وح��دة  امتحانية  ورق���ة  يف  وم�سركة 

فروع التعليم الأكادميي واملهني.
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ب�������داأ، اأم���������ص اخل���م���ي�������ص، ت���ف���وي���ج احل���ج���اج 

الأردنين من منطقة ميقات اأهل ال�سام “�أبيار 

امل��ك��رم��ة،  م��ك��ة  اإىل  امل���ن���ورة  امل��دي��ن��ة  علي” يف 

واملقد�سات  وال�����س��وؤون  الأوق����اف  وزي��ر  بح�سور 

للديار  الأردنية  بعثات احلج  رئي�ص  الإ�سامية 

املقد�سة الدكتور حممد اخلايلة.

وقال اخلايلة، لل�سحفين املرافقن لبعثة 

�ساعات  منذ  ب���داأ  التفويج  اإن  الأردن���ي���ة،  احل��ج 

اأن  موؤكداً  اليوم،  ع�سر  حتى  وي�ستمر  ال�سباح 

املكرمة  تنتظر احلجاج يف مكة  التي  اخلدمات 

�ستنال ر�ساهم.

بخري  الأردنين  احلجاج  جميع  اأن  واأ�ساف 

اأنه  اإىل  م�سرياً  تذكر،  ح��وادث  اأي  ت�سجل  ومل 

�سيجري النتهاء من تفويج احلجاج القادمن 

ب�سكل نهائي غداً اجلمعة، وذلك لغايات ت�سهيل 

عملية ت�سكينهم يف فنادق مكة املكرمة، خا�سة 

واأن عملية التفويج تتم بكل ي�سر و�سهولة.

العمل على  اأن��ه ج��رى  اإىل  واأ���س��ار اخلايلة 

ل�ستام  املكرمة  ملكة  الإداري����ة  البعثة  اإر���س��ال 

ال���ف���ن���ادق وال����ت����اأك����د م����ن ج��اه��زي��ت��ه��ا م�����س��ب��ق��اً 

اأن  مبيناً  و���س��ول��ه��م،  ف���ور  احل��ج��اج  ل�ستقبال 

اخلدمات  لتقدمي  ال�ستعداد  اأمت  على  ال��وزارة 

ل�سيوف الرحمن.

واأع�ساء  رئي�ص  التفويج  عملية  يف  و���س��ارك 

ال��ب��ع��ث��ة الع���ام���ي���ة الأردن����ي����ة، ح��ي��ث اأ����س���ادوا 

منذ  الأردن��ي��ن  باحلجاج  املتعلقة  بالرتيبات 

واخلدمات  املنورة  للمدينة  اأي��ام  قبل  و�سولهم 

الفندقية والطعام، وقرب م�ساكنهم من احلرم 

البعثة  جت���اوب  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سريف،  ال��ن��ب��وي 

الإدارية مع املاحظات كافة التي ترد اإليها من 

احلجاج والإعامين.

بدوره، قال رئي�ص البعثة الإعامية، الزميل 

ودائ���رة  الأوق����اف  وزارة  اإن  ال���ربم���اوي،  جميل 

لت�سكن  حمكمة  خطة  اأع���دت  وال��ع��م��رة  احل��ج 

احل����ج����اج وت����ق����دمي اأف�������س���ل اخل����دم����ات ل��غ��اي��ة 

املكرمة  مكة  يف  الأم��ور  ت�سري  اأن  متمنيا  الآن، 

ذاته  بامل�ستوى  ومنى  بعرفات  احل��رام  وم�ساعر 

من التنظيم واملتابعة.

األمانة تمدد فترة استقبال طلبات الحصول على حظائر بيع وذبح االضاحي

الدغمي يشارك بمؤتمر برلماني في أذربيجان

النجار تتفقد سير امتحان الثانوية العامة في يومه األول

بدء تفويج الحجاج األردنيين من المدينة المنورة لمكة المكرمة
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الأردين  الإع���ام  م�صداقية  مر�صد  �صجل 

اإ���ص��اع��ة،   39 ح���زي���ران  ���ص��ه��ر  خ���ال  “اأكيد” 
اإليهم  وو�صلت  املتلقني  جمهور  ب��ني  انت�صرت 

عن طريق و�صائل اإعام حملية، ومن�صات ن�صر 

علنية، وتطبيقات الهواتف الذكية.

ال�صهري اخلا�ص  “اأكيد” يف تقريره  وبني 

بر�صد الإ�صاعات يف الأردن، اليوم اخلمي�ص، اإنه 

الإ�صاعات  لر�صد  ونوعية  كمية  منهجية  طور 

وفق تعريفها باأنها “املعلومات غري ال�صحيحة، 

اأردنية،  اأو مب�صالح  اأردين عام،  املرتبطة ب�صاأن 

والتي ت�صل اإىل اأكرث من خم�صة اآلف �صخ�ص 

تقريبا، عرب و�صائل الإعام الرقمي”.

عملية  خال  ومن  اأن��ه  اإىل  التقرير  واأ�صار 

ينتهي،  وال��ذي  ل�صهر حزيران احلايل  الر�صد 

تبني زيادة يف عدد الإ�صاعات، حيث بلغ عددها 

39، مقارنة ب�صهر اأيار الفائت الذي �صجل 27 
اإ�صاعة.

وقال التقرير، اإن جرمية القتل التي وقعت 

العا�صمة  �صمال  الأردنية  اجلامعات  اإح��دى  يف 

اأواخ��ر  جامعية،  طالبة  �صحيتها  وراح  عمان، 

ال�صهر، و�صكلت ق�صية راأي عام، ت�صببت باإثارة 

ع���دد ك��ب��ري م���ن الإ����ص���اع���ات، وامل��ع��ل��وم��ات غري 

الدقيقة، والفرتا�صات والتاأويات.

وت���ب���ني م����ن خ�����ال ع��م��ل��ي��ات ال���ر����ص���د اأن 

وحلت  امل�صهد  ت�صدرت  القت�صادية  الإ�صاعات 

باملرتبة الأوىل بواقع 16 اإ�صاعة من اأ�صل 39 

جاءت  الثانية  املرتبة  ويف  باملئة،   41 وبن�صبة 

الإ�صاعات الأمنية بعدد 11 اإ�صاعة وبن�صبة 28 

اإ�صاعات  الثالثة  املرتبة  يف  ج��اءت  فيما  باملئة، 

ال�صاأن العام بخم�ص �صائعات ون�صبة 13 باملئة، 

ال�صيا�صية  الإ�صاعات  الرابعة  املرتبة  يف  وحلت 

بعدد 3 وبن�صبة 8 باملئة، بينما جاءت الإ�صاعات 

اخلام�صة  امل��رت��ب��ة  يف  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�صحية 

باإ�صاعتني لكل منهما، ون�صبة 5 باملئة.

الإ�صاعات  من  باملئة   95 اأن  التقرير  واأك��د 

الإخ��ب��اري��ة  امل��واق��ع  ك��ان م�صدرها   37 وب��ع��دد 

اإ�صاعة  و�صجلت  الجتماعي  التوا�صل  ومواقع 

واح������دة م���ن م�����ص��در خ����ارج����ي، واأخ�������رى غري 

حمددة امل�صدر بن�صبة 2.5 باملئة لكل منهما.

م�صدرها  ك���ان  اإ���ص��اع��ة   35 ان  اإىل  واأ����ص���ار 

و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي وب��ن�����ص��ب��ة 90 

و�صائل  تبنت  بينما  حمليا،  منها   33 ب��امل��ئ��ة، 

ال��ت��وا���ص��ل اإ���ص��اع��ة واح����دة م�����ص��دره��ا خ��ارج��ي، 

واأخرى مل يحدد م�صدرها، فيما روج الإعام 

لأربع اإ�صاعات، بن�صبة بلغت 10 باملئة؛ جميعها 

داخلية امل�صدر.
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اخلمي�ص،  اأم�����ص  الأردن��ي��ة،  اجلامعة  وقعت 

الأردن  اتفاقيتني مع جمعية احل�صني - مركز 

للتدريب والدمج ال�صامل، ومركز �صيدة ال�صام 

لاأ�صخا�ص ذوي الإعاقة، بهدف تقدمي تدريب 

عملي لطلبة الأق�صام الأكادميية يف كلية علوم 

التاأهيل باجلامعة.

ووق�����ع الت��ف��اق��ي��ت��ني ع���ن اجل���ام���ع���ة ن��ائ��ب 

ال��دك��ت��ورة  العلمية  ال��ك��ل��ي��ات  ل�����ص��وؤون  رئي�صها 

احل�����ص��ني مديرتها  وع���ن جمعية  خ��ل��ف،  اإن��ع��ام 

التنفيذية اآين ميزاغوبيان اأبو حنا، وعن املركز 

مديره الأب الدكتور �صوقي بطريان، وبح�صور 

عميد كلية علوم التاأهيل الدكتور زياد حوامدة.

العملي  التدريب  على  التفاقيتان  وتُن�ّص 

ل��ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ت��اأه��ي��ل يف اجل��ام��ع��ة يف 

جمالت العاج الطبيعي والوظيفي والأطراف 

وال�صمع  امل�����ص��اع��دة  والأج���ه���زة  ال���ص��ط��ن��اع��ي��ة، 

والنطق يف اجلمعية واملركز، من خال توفري 

ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة وت��ه��ي��ئ��ة ال���ظ���روف امل��ن��ا���ص��ب��ة 

للطلبة املتدربني للتعامل مع خمتلف احلالت 

املر�صية والتحديات احلركية.

وت����رك����ز ع���ل���ى مت���ك���ني ال���ط���ل���ب���ة يف ت��ق��ي��ي��م 

العاجية،  اخلطط  وو�صع  املر�صية،  احل��الت 

واختيار الو�صائل العاجية املنا�صبة وتطبيقها، 

و���ص��ن��اع��ة الأط�����راف ال���ص��ط��ن��اع��ي��ة والأج���ه���زة 

الفريق  وامل�صاهمة يف عمل  امل�صاندة، والط��اع 

وت��ع��زي��ز  ال��ط��ب��ي يف اجل��م��ع��ي��ة،  اأو  ال��ت��اأه��ي��ل��ي 

التاأهيلي، واأهايل  اأع�صاء الفريق  التوا�صل مع 

املر�صى اخلا�صعني للعاج، وامل�صاركة يف اإعداد 

وذويهم،  للمر�صى  املُوّجهة  التعليمية  الربامج 

وعاج املر�صى.

اأّن ج��م��ع��ي��ة احل�����ص��ني م��ن��ظ��م��ة غري  ُي���ذك���ر 

ح���ك���وم���ي���ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف جم������ال ال��ت��ن��م��ي��ة 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة واأن�����ص��ئ��ت ع���ام 1971، 

ال��ن��ق�����ص يف اخل���دم���ات  م��ع��اجل��ة  اإىل  وت�����ص��ع��ى 

املُقّدمة لاأ�صخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�صة 

واأ����ص���ره���م وامل��ق��ي��م��ني ك���اف���ة يف ج��م��ي��ع اأرج�����اء 

الوطن.

ك��م��ا اأّن م��رك��ز ���ص��ي��دة ال�����ص��ام اأُ���ص�����ص ع��ام 

الأردين  املجتمع  توعية  اإىل  وي�صعى   2001
ب��ح��ق��وق الأ����ص���خ���ا����ص ذوي الإع����اق����ة ووج����وب 

اح������رتام ح��ق��وق��ه��م، وت���ق���دمي خ���دم���ات طبية 

وت��اأه��ي��ل��ي��ة ���ص��ام��ل��ة ل�����ذوي الإع����اق����ة، وت��وف��ري 

املتخ�ص�صني يف  للطلبة  عملي  تدريب  خدمات 

جمال علوم التاأهيل.
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اأعلنت حملة الرب والإح�صان يف ال�صندوق 

الب�صرية )جهد(،  للتنمية  الها�صمي  الأردين 

عن فعاليات يوم طبي جماين اليوم  مبنطقة 

برنامج  �صمن  عجلون،  حمافظة  يف  ح��اوة 

اأورجن  �صركة  مع  وبالتعاون  �صفاء”  “مل�صة 
الأردن.

والن�صف  ال��ع��ا���ص��رة  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف  وت��ب��داأ 

����ص���ب���اح���ا يف م���در����ص���ة ح�������اوة الأ����ص���ا����ص���ي���ة 

امل���خ���ت���ل���ط���ة، مب�������ص���ارك���ة ع������دد م�����ن اأط����ب����اء 

الخت�صا�ص وال�صيادلة من متطوعي فريق 

احلملة واملختربات الطبية.

خدمات  تقدمي  على  الفعاليات  وت�صتمل 

يف  للمراجعني  وع��اج��ي��ة  ا�صت�صارية  طبية 

م��ن��ط��ق��ة ح����اوة وال��ت��ج��م��ع��ات امل��ح��ي��ط��ة، يف 

وال�����ص��ك��ري،  وال��ق��ل��ب،  الباطنية  تخ�ص�صات 

وال��ن�����ص��ائ��ي��ة، وال��ع��ي��ون، والأط����ف����ال، والأن����ف 

واجل��ل��دي��ة،  والأ����ص���ن���ان،  واحل��ن��ج��رة،  والأذن 

تقدمي  اإىل  بالإ�صافة  والعظام،  وال�صدرية، 

الأدوي���������ة امل���ج���ان���ي���ة ل���ل���م���راج���ع���ني، وت��ق��ي��ي��م 

ع��دد  يف  ملتابعتها  امل��ر���ص��ي��ة  احل����الت  ب��ع�����ص 

ال�صريكة  اخل��ا���ص  القطاع  م�صت�صفيات  م��ن 

للحملة.

تقدمي  اإىل  �صفاء  مل�صة  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 

اخل����دم����ات ال��ع��اج��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة ل��ل��م��ر���ص��ى 

يف امل��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة، مم���ن ي��ع��ان��ون ظ��روف��ا 

اقت�صادية ومعي�صية �صعبة.
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حملة  خ��ال  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  �صبطت 

الأم��ن  مديرية  م��ع  بالتعاون  نفذتها،  اأمنية 

ال��ع��ام، اع���ت���داءات ج��دي��دة وك��ب��رية ع��ل��ى خط 

ن��اق��ل ال�����زارة – م��اع��ني، امل����زود مل��ي��اه ال�صرب 

للعا�صمة عمان.

وقالت الوزارة، يف بيان اأم�ص  اخلمي�ص، اإن 

العتداءات وقعت يف املنطقة املمتدة بني مثلث 

امل��غ��ط�����ص واإ����ص���ارة ال���رام���ة، وذل����ك م��ن خ��ال 

هواية  غرفة  بجدار  فتحة  وفتح  خط  �صحب 

اخلط و�صحبه مل�صافة طويلة، وا�صتخدام املياه 

لري مزارع وتعبئة برك كبرية.

واأك���دت اأن��ه ج��رى ت�صويب الأم���ر، واإع���ادة 

الأو������ص�����اع ك��م��ا ك���ان���ت واإع��������داد ال�����ص��ب��وط��ات 

معها  التعاون  اإىل  داعية  بالواقعة،  اخلا�صة 

والإب����اغ ع��ن جميع الع���ت���داءات ع��رب مركز 

ال�صكاوى املوحد 117116.

االنباط – عمان 
ي�صارك فريق مركز زها الثقايف “اأن نون” التابع 

الثالثة  العربية  البطولة  يف  ال��ك��ربى،  عمان  لأم��ان��ة 

التي تنظمها اجلمعية العربية  ع�صرة للروبوت الآيل 

للروبوت يف مدينة �صرم ال�صيخ امل�صرية.

الأول  امل��رك��ز  على  ح�صوله  بعد  امل�����ص��ارك��ة  وت��اأت��ي 

العمل  جمال  يف  ع�صرة  ال�صابعة  الوطنية  امل�صابقة  يف 

اجلماعي التي نظمتها مدار�ص اليوبيل بعمان يف �صهر 

اآذار املا�صي.

الدول  16 فريقا من  البطولة، نحو  وي�صارك يف 

1500 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن نخبة  ال��ع��رب��ي��ة، ون��ح��و 

امل����دار�����ص واجل���ام���ع���ات ال���ت���ي ت��ه��ت��م ب��ع��ل��وم ال���روب���وت 

والتعليم يف الدول العربية.

وت���ه���دف ال���ب���ط���ول���ة، ب��ح�����ص��ب ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه��ا، 

اإىل ت�����ص��ج��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة وامل�������ص���ارك���ني ع��ل��ى اله��ت��م��ام 

بالتكنولوجيا والريا�صيات والعلوم والهند�صة، وتنمية 

مهارات الطلبة يف علم الروبوت والذكاء ال�صطناعي، 

ت��ط��ورات مت�صارعة  م��ن  ال��ع��امل  ي�صهده  م��ا  وم��واك��ب��ة 

القطاعات  مبختلف  ال���روب���وت  ا���ص��ت��خ��دام  يف  خ��ا���ص��ة 

ال�صناعية والزراعية والتجارية واخلدماتية.

أكيد: 39 إشاعة في حزيران مصدر 
غالبيتها التواصل االجتماعي

اجلمعة    1  /  7  / 2021

األردنية توقع اتفاقيتين لتدريب 
الطلبة بكلية علوم التأهيل

البر واإلحسان تنظم يوما طبيا 
مجانيا في عجلون اليوم 

المياه: ضبط اعتداءات كبيرة 
على خط مياه شرب يزود عّمان

فريق مركز زها يشارك بالبطولة 
العربية الثالثة عشرة للروبوت اآللي

االنباط – عمان 

اأك���د وزي���ر الأ���ص��غ��ال ال��ع��ام��ة والإ���ص��ك��ان، 

يدفعنا  الواقع  اأن  الك�صبي،  يحيى  املهند�ص 

ل�����ص��ي��اغ��ة خ��ط��ط م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ع��ل��ى اأ���ص��ا���ص 

ع��ل��م��ي م��ت��ني ق��ائ��م ع��ل��ى الأدل�����ة وال��ت��وج��ي��ه 

لتعزيز تقدم املدن و�صمان ازدهارها.

الك�صبي خال  األقاها  كلمة  ذلك يف  جاء 

والتعمري  الإ���ص��ك��ان  وزراء  اج��ت��م��اع  ت��روؤ���ص��ه 

ال���ع���رب، ع��ل��ى ه��ام�����ص امل���ن���ت���دى احل�����ص��ري 

العاملي املنعقد يف بولندا.

مل�صاركته  ����ص���روره  ع��ن  ال��ك�����ص��ب��ي  واع����رب 

احل�صري  بامل�صهد  املعني  العاملي  اللقاء  يف 

ل��ل�����ص��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة، وذل���ك ���ص��ع��ي��اً ل���ص��ت��دام��ة 

امل�������دن وت����رج����م����ة م���ع���اي���ري ج�������ودة احل���ي���اة 

والزدهار.

اليوم اخلمي�ص،  املنتدى،  انعقاد  اأن  واأكد 

اأج���ل  م���ن  م��دن��ن��ا  “حتويل  ع����ن����وان:  حت���ت 

ما  م��ع  مت�صق  اأف�صل”  ح�����ص��ري  م�صتقبل 

ال���ع���امل م���ن حت���دي���ات يف ظل  ب���ه دول  مت���ر 

التعقيد  ب��ال��غ��ة  واإق��ل��ي��م��ي��ة  ع��امل��ي��ة  ظ����روف 

تواجهها  التي  وخا�صة  بالتحديات  ومفعمة 

���ص��ع��وب م��ن��ط��ق��ت��ن��ا ال���ع���رب���ي���ة، م��ث��ل ال��ف��ق��ر 

وال��ب��ط��ال��ة وال���ن���زاع���ات واحل�����روب وال��ت��غ��ري 

اإىل  بالإ�صافة  امل��وارد،  اإىل  الفتقار  املناخي 

انت�صار جائحة كورونا.

اإىل  ي���ه���دف  ال���ل���ق���اء  اإن  ال��ك�����ص��ب��ي  وق�����ال 

العربية  امل���دن  ق���درة  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صليط 

ع��ل��ى ال�����ص��م��ود اأم����ام ت��غ��ري امل��ن��اخ وخم��اط��ر 

املتزايد  الطلب  ومواكبة  والأوبئة،  الكوارث 

التحتية  والبنية  الأ�صا�صية  اخلدمات  على 

وت����وف����ري ف���ر����ص ال���ع���م���ل واحل�������ص���ول ع��ل��ى 

املائم. ال�صكن 

بذلت  التي  الكبرية  اجل��ه��ود  اإىل  واأ���ص��ار 

قوية  من�صة  لتاأ�صي�ص  املنتدى،  خ��ال  م��ن 

وحلول  اق��رتاح��ات  وت��ق��دم  بالتفاعل  تت�صم 

واع���������دة، ل��ت��ح��ق��ي��ق ال������ت������وازن ب����ني م������وارد 

تواجهها  التي  والتحديات  امل��دن  واإمكانات 

ل�صمان زيادة قدرتها علي ال�صمود، وعر�ص 

التجارب الرائدة واأف�صل املمار�صات، اإ�صافة 

ذات  وامل�صاريع  التعاون  م��ب��ادرات  بحث  اإىل 

الأول����وي����ة ب���ال���دول ال��ع��رب��ي��ة م���ع امل��ن��ظ��م��ات 

احل�صرية  والتنمية  بالإ�صكان  العاقة  ذات 

واملوؤ�ص�صات املالية الدولية واجلهات املانحة، 

يف  التقدم  لإح���راز  دعمها  اإمكانية  لتعزيز 

 2030 امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  تنفيذ 

امل�صتدامة. والأجندة احل�صرية 

و���ص��دد ع��ل��ى اأن ن��ت��ائ��ج امل��ن��ت��دى ال���وزاري 

ال���ع���رب���ي ل���اإ����ص���ك���ان وال��ت��ن��م��ي��ة احل�����ص��ري��ة 

من  امل�صاركة  العربية  ال���دول  جميع  مكنت 

ل�صنوات  م�صتدامة  وخطط  ت�صورات  و�صع 

م��ق��ب��ل��ة ب���ه���دف ت���ق���دمي اأف�������ص���ل م����ا مي��ك��ن 

وا�صحة  اأ�ص�ص  خال  من  الأجيال  مل�صتقبل 

م�صتدامة  ذكية  وبناء مدن  ابتكار  تتمثل يف 

وتعزيز قدرة املدن واملجتمعات على التغيري 

والتكيف.

اأن�����ه ويف اخ���ت���ت���ام اع���م���ل امل��ن��ت��دى  وب����ني 

اعتماد  ج��رى  الأردن  يف  عقد  ال��ذي  املا�صي 

الوثيقة اخلتامية “اإعان عمان” من قبل 

ال��دول  يف  ال��ع��رب  والتعمري  الإ���ص��ك��ان  وزراء 

العربية املجتمعني يف الدورة )38( ملجل�ص 

وفر  الذي  العرب،  والتعمري  الإ�صكان  وزراء 

حتقيق  يف  قدماً  للم�صي  الازمة  املكونات 

امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  من   11 الهدف 

حملية  وجمتمعات  مدن  بناء  �صرورة  حول 

وجميع  وم�����ص��ت��دام��ة  وم��رن��ة  واآم��ن��ة  �صاملة 

الأه������داف وال���غ���اي���ات امل��رت��ب��ط��ة ب��الإ���ص��ك��ان 

والتنمية احل�صرية التي تندرج يف اإطارها.

االنباط – عمان 

“املوؤمتر  فعاليات  الأربعاء،  م�صاء  اختتمت 

الريادية  الطبية  للعمليات  الأول  الرتويجي 

2022-2021، عر�ص  يف الأردن” لاأعوام 

ريادية  لعمليات  فيديو   30 م��ن  اأك��رث  خ��ال 

اإجريت يف امل�صت�صفيات الأردنية.

قلب  جملة  نظمته  ال���ذي  امل��وؤمت��ر،  و�صّلط 

الأردن بالتعاون مع وزارة ال�صحة، ومب�صاركة 

القطاعات ال�صحية املختلفة، ووزارة ال�صياحة 

الأردن  مكانة  على  ال�����ص��وء  ي��وم��ني،  وا�صتمر 

يف خ���ري���ط���ة ال�����ص��ي��اح��ة ال���ع���اج���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة 

والق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة، ومت خ��ال��ه ال��رتوي��ج 

للقطاع الطبي الأردين بهدف حتفيز الكوادر 

الطبية العاملة لتحقيق اإجنازات اإ�صافية.

و���ص��م��ل��ت ال��ف��ي��دي��وه��ات امل��ع��رو���ص��ة اج���راء 

ع��م��ل��ي��ة ا����ص���ت���ب���دال ال�������ص���م���ام الأب�����ه�����ري ع��رب 

للطبيبني  ال��ب�����ص��ري  م�صت�صفى  يف  ال��ق�����ص��ط��رة 

ع���ب���داهلل ع��م��ي�����ص و���ص��ع��ي��د ال���ن���ج���ار، وع��م��ل��ي��ة 

ف��ال��وت،  رب��اع��ي��ة  ال��ق��ل��ب  يف  خْلقية  لت�صوهات 

امل��ريء للعميد  وواأخ���رى حللقة وعائية ح��ول 

اخلدمات  ع��ام  مدير  زريقات  يو�صف  الطبيب 

قلبي  ورم  ا�صتئ�صال  وعملية  امللكية،  الطبية 

عبداحلكيم  للدكتور  باملنظار  احل��ج��م  كبري 

“كي  ف��رح، واج���راء عملية  دي��ة من م�صت�صفى 

عي�صى  الطبيب  للعميد  البطينية”  اخل���وارج 

غنما من اخلدمات الطبية امللكية.

“ترميم  عملية  ح���ول  ف��ي��دي��و  ع��ر���ص  ك��م��ا 

الداعمة  ال�صبكات  بوا�صطة  الأب��ه��ري  ال��دم  اأم 

م��ن  ن�������ص���وات���ي  ف����را�����ص  ل��ل��ط��ب��ي��ب  املغلفة” 

م�صت�صفى الب�صري، وعملية “زراعة منظم قلب 

على الع�صب الطبيعي داخل القلب” للطبيب 

ال�صت�صاري،  امل�صت�صفى  م��ن  البداينة  يحيى 

اأط��ب��اء  لفريق  كبد”  “زراعة  عملية  واج����راء 

ب��ق��ي��ادة  الأردن  م�صت�صفى  م��ن  ال��ك��ب��د  زراع����ة 

عملية  اأول  واج��راء  الب�صري،  عبداهلل  الطبيب 

ملت�صق”  ���ص��ي��ام��ي  ت�����واأم  “لف�صل  ج��راح��ي��ة 

ل���ل���ف���ري���ق ال���ط���ب���ي ب���ق���ي���ادة ال���ط���ب���ي���ب ف����وزي 

احلموري من امل�صت�صفى التخ�ص�صي.

“زراعة مف�صل الركبة  كما عر�صت عملية 

امل�صاعد” للطبيب  الروبوت  تقنية  با�صتخدام 

غ�صان اخلياط من م�صت�صفى العبديل، واجراء 

ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري م��ن الأم����ام  عملية ت��رم��ي��م 

حازم  اجلراحي” للطبيب  بالتداخل  واخللف 

الدروبي من م�صت�صفى فرح.

عملية  اج������راء  ال���ف���ي���دي���وه���ات  وا���ص��ت��م��ل��ت 

للطبيب  اخللقية”  ال��ت�����ص��وه��ات  “تعديل 
وعملية  الب�صري،  م�صت�صفى  يف  نفر�ص  حمدي 

وزراع��ة  كاملة  الأي�صر  الفخذ  عظم  “اإزالة 
ع��ظ��م ف��خ��ذ ا���ص��ط��ن��اع��ي م���ع م��ف�����ص��ل ل��ل��ورك 

ومف�صل للركبة” للطبيبني ب�صام اأبو اجلدايل 

انحراف  “ت�صحيح  وك��ذل��ك  العب�صي،  وع��م��اد 

احل�صبان  ف��را���ص  للطبيب  الفقري”  العمود 

“عملية  عملية  واج���راء  ف���رح،  م�صت�صفى  م��ن 

القطع الختياري لاأع�صاب الظهرية جلذور 

اخل�صاونة  ن�صال  للطبيب  ال�صوكي”  النخاع 

“التحفيز  من م�صت�صفى فرح، واج��راء عملية 

العميق للدماغ ملر�صى الرعا�ص الباركن�صون” 

ل��ل��ط��ب��ي��ب��ني ح�����ص��ني ال���ع���ب���ادي واأ�����ص����ام����ة اأب����و 

جامو�ص.

وعن عمليات العيون، عر�ص خال املوؤمتر 

اجراء عملية “تثبيت العد�صة يف �صلبة العني 

بدون غرز” للمركز الأردين للعيون، وعملية 

“جراحة متقدمة مل�صاغفات ال�صكري ل�صبكية 
العني” للطبيب في�صل فيا�ص من م�صت�صفى 

امل��راح��ل  “ا�صتئ�صال  عملية  واج����راء  الأردن، 

املتقدمة من بطانة الرحم الهاجرة باملنظار” 

للطبيب عبداهلل فيا�ص.

“ا�صتئ�صال  عملية  اج���راء  فيديو  واأظ��ه��ر 

ال��ربو���ص��ت��ات اجل����ذري وال��ع��ق��د ال��ل��م��ف��اوي��ة يف 

للطبيب  الروبوت”  جهاز  مب�صاعدة  احلو�ص 

رام���ي غ���امن م��ن م��رك��ز احل�����ص��ني لل�صرطان، 

واجراء عملية “ا�صتئ�صال احلنجرة وجتريف 

و�صام  للطبيب  الرقبة”  يف  اللمفاوية  العقد 

عملية  واج������راء  ف����رح،  م�صت�صفى  م���ن  ق��رق��ز 

عبد ربه قبيات  القوقعة” للطبيب  “زراعة 
من م�صت�صفى الأمري حمزة.

وع��ر���ص يف امل��وؤمت��ر ك��ذل��ك فيديو لإج���راء 

مزاهرة  تغلب  املعدة” للطبيب  “ق�ص  عملية 

من م�صت�صفى امللك املوؤ�ص�ص عبداهلل اجلامعي، 

وعملية “تقنية الرنني املغناطي�صي العاجي” 

ل��ل��ط��ب��ي��ب ي���و����ص���ف ����ص���رح���ان م����ن امل�����ص��ت�����ص��ف��ى 

“ا�صتئ�صال  ع��م��ل��ي��ة  واج�������راء  ال����ص���ت�������ص���اري، 

القولون الأمين عن طريق املنظار” للطبيب 

حم��م��د ال��ع�����ص��اف م���ن م�����ص��ت�����ص��ف��ى ال��ع��ب��ديل، 

“�صد اجلفن” للطبيب ق�صيم جميل  وعملية 

واج����راء عملية  ل��ل��ع��ي��ون،  الأردين  امل��رك��ز  م��ن 

“حتويل م�صار املعدة ال�صا�صي وفك الت�صاقات 
واإع���ادة ق�ص  واإ���ص��اح فتق باحلجاب احلاجز 

واج���راء  ال��زي��ت��اوي،  حم��م��د  للطبيب  املعدة” 

للطبيب  وال�صفاه”  ال���وج���ه  “حقن  ع��م��ل��ي��ة 

حممد املعايطة، كما عر�ص فيديو للم�صت�صفى 

القلب،  اأم��را���ص  ع��اج  التخ�ص�صي عن مركز 

ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ف��ي��دي��و ع��ن ق�����ص��م اخل����داج يف 

امل�صت�صفى ال�صت�صاري.

و���ص��ارك يف امل��وؤمت��ر اأط��ب��اء اأردن��ي��ون وع��رب، 

ال�����ص��ح��ي��ة  امل���ك���ات���ب  اإىل م���دي���ري  ب���الإ����ص���اف���ة 

وموؤثرين  واإعاميني  ال�صحيني،  وامللحقني 

يف  الطب  كليات  من  وطلبة  الطبي  املجال  يف 

اجلامعات الأردنية املختلفة.

االنباط – عمان 

اح��ت��ف��ل م���رك���ز الأم�������رية اإمي������ان ل��اأب��ح��اث 

الطبية  اخل��دم��ات  مبديرية  املخربية  والعلوم 

امل���ل���ك���ي���ة،اأول  اأم�������ص الرب����ع����اء، ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي 

للمتربعني بالدم، بح�صور مدير عام اخلدمات 

الطبية امللكية العميد الطبيب يو�صف زريقات.

لبنوك  للمتربعني  تكرمياً  الحتفال  وياأتي 

امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  م�صت�صفيات  يف  ال��دم 

الأمرية  والعاملني يف مركز  الداعمة  واجلهات 

اإميان، بذكرى اليوم العاملي للمتربعني بالدم، 

الذي ي�صادف الرابع ع�صر من حزيران من كل 

عام.

اأن  زري��ق��ات،  يو�صف  الطبيب  العميد  واك���د 

اخلدمات الطبية امللكية حتر�ص با�صتمرار على 

اإقامة وتنظيم اأيام للتربع بالدم داخل املجتمع 

-اجلي�ص  امل�صلحة  ال��ق��وات  وح���دات  ويف  املحلي، 

العربي والأجهزة الأمنية لدعم خمزون الدم يف 

م�صت�صفياتنا ومراكزنا الطبية.

وا�صاف ان اإقامة هذا احلفل يهدف لتعريف 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��ربع ب��ال��دم ���ص��واء 

على  وت�صجيعهم  املري�ص،  على  اأو  املتربع  على 

يكون  اأن  ميكن  التي  بالدم  التربع  ا�صتمرارية 

مبثابة انقاذ حلياة ا�صخا�ص اخرين.

وقالت مديرة مركز المرية اميان لابحاث 

الفيا�ص،  ملا  الطبيبة  العميد  املخربية  والعلوم 

ان الحتفال بهذا اليوم بداأ عام 2005 مببادرة 

م�����ص��رتك��ة م���ا ب���ني م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 

وال�����ص��ل��ي��ب الح��م��ر ال����دويل وال���ه���ال الح��م��ر 

باحلاجة  التوعية  وزي���ادة  ن�صر  بهدف  ال���دويل، 

اىل ال��دم الم��ن، م�صرية اىل ان بنوك ال��دم يف 

الطوعي  ال��ت��ربع  ي��ك��ون  ان  ت��ه��دف اىل  ال��ع��امل 

املجاين هو ال�صائد وليدعم التربع التعوي�صي.

وق���دم���ت م�����ص��ت�����ص��ارة اأم����را�����ص ال�����دم وب��ن��ك 

نبذة  ال�����ص��ع��ي��دات،  ���ص��ن��اء  الطبيبة  امل��ق��دم  ال���دم 

ع��ن عمل ب��ن��وك ال���دم ل��دى اخل��دم��ات الطبية 

به من جهد  يقومون  ما  والرتكيز على  امللكية 

دم  لتوفري  ومتنا�صق  متناغم  وعمل  متوا�صل 

اآمن، والتاأكد من خلو وحدة الدم من الأمرا�ص 

الوبائية.

اخلدمات  ع��ام  مدير  ك��رم  احلفل  نهاية  ويف 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة، امل���ت���ربع���ني ل��ب��ن��وك ال�����دم يف 

واجلهات  امللكية  الطبية  اخلدمات  م�صت�صفيات 

الداعمة والعاملني يف مركز الأمرية اإميان.

االنباط – عمان 

اأط���ل���ق دي����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة، ع����ددا من 

تنفيذها  على  يعكف  التي  التطويرية  امل�صاريع 

الوكالة  املمولة من  امل�صاريع  �صمن حزمة من 

الدولية. للتنمية  الأمريكية 

اإن  اخلمي�ص،  اليوم  بيان  يف  ال��دي��وان  وق��ال 

النا�صر  �صامح  املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  رئي�ص 

تنفيذ  على  القائمني  اخل���رباء  بفريق  التقى 

املوؤ�ص�صي  الأداء  ت��ط��وي��ر  وح���دة  م��ن  امل�����ص��اري��ع 

وال����وك����ال����ة الأم�����ريك�����ي�����ة، ح���ي���ث اط����ل����ع ع��ل��ى 

لربط  الإل��ك��رتوين  للنظام  املبدئي  الت�صميم 

الأداء الفردي باملوؤ�ص�صي وفق املنجية اجلديدة 

�صمن  ال����دي����وان  اأق���ره���ا  ال���ت���ي  الأداء  لإدارة 

املرحلة الأوىل من م�صروع ربط الأداء الفردي 

باملوؤ�ص�صي.

�صرورة  على  البيان،  بح�صب  النا�صر  و�صدد 

ت�صمن  وا���ص��ح��ة  روؤى  وف���ق  ب��امل�����ص��روع  ال�����ص��ري 

توفر املو�صوعية يف عملية اإدارة وتقييم الأداء، 

ومبا يتوافق مع توجهات جلنة تطوير القطاع 

تو�صياتها،  النهج �صمن  تتبنى هذا  التي  العام 

التقييم  مب�����ص��روع  العمل  م��راح��ل  م�صتعر�صا 

الكمي واملو�صوعي للوظائف، املمول اأي�صا من 

الدولية. للتنمية  الوكالة الأمريكية 

الكسبي: الواقع يدفعنا لصياغة خطط تعزز تقدم 
المدن وضمان ازدهارها

عرض 30 عملية طبية أردنية ريادية بالمؤتمر الترويجي األول

الخدمات الطبية الملكية تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

الخدمة المدنية يطلق مشاريع لتطوير األداء المؤسسي
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االجتماعي  لل�ضمان  العامة  امل�ؤ�ض�ضة  وقعت 

وال�����ض��رك��ة االأردن���ي���ة احل��دي��ث��ة خل��دم��ات ال��زي���ت 

وامل���ح���روق���ات )حم��ط��ة امل��ن��ا���ض��ر ل��ل��م��ح��روق��ات( 

للمتقاعدين  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة 

االأردن���ي���ن واأب���ن���اء ق��ط��اع غ���زة واأب���ن���اء االأردن���ي���ات 

وم�ضتحقيهم من االأرامل وال�الدين �ضمن برنامج 

وي��ب��داأ  م����ؤخ���راً،  امل�ؤ�ض�ضة  اأطلقته  ال���ذي  تق�ضيط 

تفعيل االتفاقية اعتباراً من ي�م االإثنن القادم. 

ووقع االتفاقية عن م�ؤ�ض�ضة ال�ضمان مديرها 

العام الدكت�ر حازم رحاحله وعن �ضركة املنا�ضر 

نائب رئي�س هيئة املديرين معن ق��داده، يف مبنى 

االإدارة العامة للم�ؤ�ض�ضة.

ومب�جب االتفاقية املربمة بن اجلانبن �ضيتم 

اأو  االجتماعي  ال�ضمان  ملتقاعدي  امل��ج��ال  اإت��اح��ة 

ورثتهم امل�ضتحقن املحدثن لبياناتهم ال�ضخ�ضية 

ال���ق���د  م��ن  م�ضرتياتهم  مت���ي��ل  امل�ؤ�ض�ضة  ل���دى 

بكافة اأن�اعه ب�ضقف مت�يلي )250( دينار، على اأن 

اأق�ضاط �ضهرية  تق�ضط قيمة امل�ضرتيات على )5( 

م��ن روات��ب��ه��م ال��ت��ق��اع��دي��ة، وذل���ك وف��ق��اً لت�ضعرة 

اأو  ع��م���الت  دون  املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزارة 

ف�ائد على عمليات التق�ضيط، كما تعفي االتفاقية 

ن��ق��ل وتعبئة م��ادة  امل��ت��ق��اع��دي��ن م��ن حت��م��ل كلفة 

الديزل يف منازلهم وبحد اأعلى )500( لرت.

ب��اأن ت�قيع هذه  الدكت�ر ح��ازم رحاحله  وق��ال 

االتفاقية اجلديدة تندرج �ضمن اإجراءات امل�ؤ�ض�ضة 

املتقاعدين  لتمكن  تق�ضيط  ب��رن��ام��ج  تطبيق  يف 

ال��راغ��ب��ن ب��اال���ض��ت��ف��ادة م���ن ال��ربن��ام��ج تق�ضيط 

م�ضرتياتهم من ال�ضلع واخلدمات على عدة دفعات 

�ضهرية، مثمناً تعاون �ضركة املنا�ضر مع امل�ؤ�ض�ضة 

بهذا املجال ب�ضفتها �ضركة وطنية ودورها م�ضه�د 

يف تنمية االقت�ضاد ال�طني.

ال��ذي  التم�يل  �ضقف  اأن  ال��رح��اح��ل��ه  واأو����ض���ح 

برنامج  من  امل�ضتفيدين  للمتقاعدين  منحه  يتم 

التقاعدي،  ال��رات��ب  �ضايف  �ضعفي  يعادل  تق�ضيط 

اأن املتقاعدين الذين �ضبق واأن ا�ضتفادوا  م��ضحاً 

من برامج التق�ضيط ال�ضابقة ميكنهم اال�ضتفادة 

حاجّياتهم  ل�ضراء  احل��ايل  تق�ضيط  برنامج  من 

من ال�ضلع واخلدمات من املتاجر املعتمدة لدى 

امل�ؤ�ض�ضة، م�ضيفاً باأن الربنامج ي�ضتهدف �ضريحة 

وه���ذه  م��ت��ق��اع��د  األ����ف   )200( م���ن  اأك����ر  ت�ضمل 

ال�ضريحة قابلة للت��ضع م�ضتقباًل، م�ؤكداً على اأن 

اأب�ابنا مفت�حة لكافة ال�ضركات ال�طنية الراغبة 

باالن�ضمام اإىل برنامج تق�ضيط.

من ناحيته رحب نائب رئي�س هيئة املديرين 

ال�ضمان  م�ؤ�ض�ضة  م��ع  بال�ضراكة  ق����داده  معن 

االجتماعي، مثمناً دور امل�ؤ�ض�ضة بعقد �ضراكات مع 

وخ�ض�مات  خدمات  لت�فر  وال�ضركات  املتاجر 

وورثتهم،  باملتقاعدين  خا�ضة  ح�ضرية  ومنافع 

م�ؤكداً على اعتزاز جمم�عة املنا�ضر بال�ضراكة 

باعتباره�ا  االج��ت��م��اع��ي  ال�����ض��م��ان  م�ؤ�ض�ضة  م��ع 

م�ؤ�ض�ضة عريقة تخدم �ضريحة وا�ضعة يف املجتمع 

االأردين من املتقاعدين وامل�ضرتكن.

ال�ضركة  االتفاقية من جانب  ت�قيع  وح�ضر 

واملحروقات  الزي�ت  االأردنية احلديثة خلدمات 

)حم��ط��ة امل��ن��ا���ض��ر ل��ل��م��ح��روق��ات( م��دي��ر ع��ام 

املدير  ونائب  املنا�ضر،  يا�ضر  املهند�س  ال�ضركة 

املبيعات والت�ض�يق  رام��ز خ���ري، وم��دي��رة  العام 

ك���ف���اح ع��ب��د ال����ه����ادي، ورئ��ي�����س ق�����ض��م ال��ت�����ض���ي��ق 

ا�ضماعيل جماهد، ومن جانب م�ؤ�ض�ضة ال�ضمان 

�ضريف  حممد  للتاأمينات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ضاعد 

ال��زع��ب��ي، وم�����ض��اع��د امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ف��روع اإقليم 

الق�ضايا  اإدارة  ومدير  ال�ضمادي،  نذير  اجلن�ب 

وال�ض�ؤون القان�نية �ضامان املجايل، ومدير اإدارة 

نظم املعل�مات املهند�س خالد احل�امدة، ومدير 

اإدارة املركز االإعالمي يا�ضر عكرو�س، وامل�ضت�ضار 

االإعالمي علي الطراونة.

االنباط – عامن 

النفطية  امل�ضتقات  ت�ضعر  جلنة  عقدت 

اأم�����س  امل��ع��دن��ي��ة  ال��ط��اق��ة وال����روة  يف وزارة 

اجتماعها  ح���زي���ران   30 امل����اف���ق  اخل��م��ي�����س 

ال�����ض��ه��ري ل��ت��ح��دي��د اأ���ض��ع��ار ب��ي��ع امل�����ض��ت��ق��ات 

مت�ز   31-1( م��ن  للفرتة  حمليا  النفطية 

با�ضتعرا�س  اللجنة  ق��ام��ت  حيت  ال��ق��ادم(، 

وامل�ضتقات  اخل��ام  للنفط  العاملية  االأ���ض��ع��ار 

ومقارنتها  ح��زي��ران  �ضهر  خ��الل  النفطية 

للجنة  وتبن  املا�ضي  اأيار  ل�ضهر  مبثيالتها 

وب��ن�����ض��ب خمتلفة  م��ل��ح���ظ  ارت���ف���اع  وج�����د 

الرئي�ضية  للم�ضتقات  العاملية  االأ�ضعار  على 

)بنزين باأن�اعه والديزل والكاز( .

برفع  احلك�مة  ت�جيهات  اإىل  وا�ضتناداً 

اأ����ض���ع���ار امل�����ض��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة مت��ا���ض��ي��اً مع 

قررت  فقد  التدريجي،  الدعم  رفع  �ضيا�ضة 

جل��ن��ة ت�����ض��ع��ر امل�����ض��ت��ق��ات ال��ب��رتول��ي��ة رف��ع 

والديزل   )90 )اأوكتان  البنزين  اأ�ضعار مادة 

والكاز يف �ضهر مت�ز مبقدار 35 فل�ضا للرت، 

ورف����ع ���ض��ع��ر م����ادة ال��ب��ن��زي��ن )اأوك���ت���ان 95( 

مبقدار 60 فل�ضا للرت.

اأوكتان  البنزين  بيع  وبذلك ي�ضبح �ضعر 

ب��داًل من  955 فل�س/لرت  �ضهر مت���ز  90 يف 

ال��ب��ن��زي��ن  ���ض��ع��ر  920 ف��ل�����س/ل��رت، وي�����ض��ب��ح 

من  ب���دال  ف��ل�����س/ل��رت   1240  )95 )اأوك���ت���ان 

ال��دي��زل  ���ض��ع��ر  ف��ل�����س/ل��رت، وي�����ض��ب��ح   1180

 685 من  ب��داًل  فل�س/لرت   720 الكاز  و�ضعر 

اأ�ضط�انة  �ضعر  على  االإبقاء  مع  فل�س/لرت، 

الغاز عند �ضعر 7 دنانر لال�ضط�انة.

خام  �ضعر  معدل  اأن  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر 

اإىل  ارت��ف��ع  برنت يف �ضهر ح��زي��ران احل��ايل 

دوالر   112.7 مقابل  للربميل  123.9دوالر 

امل�ضجل يف �ضهر اأيار املا�ضي، وبن�ضبة ارتفاع 

بلغت ح�ايل )%10(

الضمان والمناصير توقعان اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التقسيط للمتقاعدين

رفع سعر البنزين 90 بمقدار 3.5 قروش .. و6 قروش لبنزين 95

اجلمعة   1 /7/ 2022 
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امل�اد  اإعفاء  ال�زراء على  وافق جمل�س 

املجمعات  وجتهيز  واإن�ضاء  لبناء  الالزمة 

اململكة  تقام يف حمافظات  التي  التجارية 

اجلمركية  الر�ض�م  من  عمان،  والعا�ضمة 

بن�ضبة  امل��ب��ي��ع��ات  ل�����ض��ري��ب��ة  واإخ�����ض��اع��ه��ا 

باملئة. �ضفر 

ب��ن��اًء ع��ل��ى ت��ضية  ال���ق���رار  وج���اء ه���ذا 

جل��ن��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االإق��ت�����ض��ادي��ة وامل��ع��ط���ف��ة 

وزارة  اأج���رت���ه���ا  ���ض��اب��ق��ة  درا������ض�����ات  ع���ل���ى 

االأق��ل  امل��ن��اط��ق  ب��ه��دف تنمية  االإ���ض��ت��ث��م��ار 

يف  حمفزة  اإ�ضتثمارية  بيئة  وخللق  حظاً 

املحافظات.

وا�ضرتط القرار اأال تقل م�ضاحة البناء 

عن  اململكة  حمافظات  يف  امل�ضاريع  لتلك 

حمافظة  يف  بينما  م��رب��ع،  م��رت  اآالف   10

العا�ضمة عن 30 األف مرت مربع، �ضريطة 

)�ضينما  ترفيهية  اأن�ضطة  البناء  ي�ضم  اأن 

اأو مدن ت�ضلية وترويح �ضياحي(، وا�ضتثنى 

ك��اًل من حمافظات  االإع��ف��اء ق�ضبة  ق��رار 

)العا�ضمة، الزرقاء واربد(.

االإعفاء  يطبق  اأن  القرار  ا�ضرتط  كما 

الت�ضطيب  ال��ب��ن��اء،   ( م��راح��ل  ث��الث  على 

والتجهيز، والتاأثيث( وملدة خم�س �ضن�ات 

فقط، بحيث يتم االإنتهاء من بناء املجمع 

خالل هذه املدة.

وكّلف جمل�س ال�زراء وزارة اال�ضتثمار 

ب������ض��ع اأ���ض�����س واآل���ي���ة ل�����ض��روط االإع���ف���اء 

امل��م��ن���ح وال�����ذي مت حت���دي���ده ب��امل�����ض��اري��ع 

اأو  القائمة  امل�ضاريع  دون  فقط  اجلديدة 

الت�ضطيب. التي حتت 

اعفاء المجمعات التجارية الجديدة من الرسوم الجمركية واخضاعها لضريبة »صفرية«

الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق 
أسعار الوقود لشهر تموز صفر

االنباط – عامن 

ق������ررت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع ال��ط��اق��ة 

قيمة  حتديد  اخلمي�س  ال��ي���م  وامل��ع��ادن 

تعرفة بند فرق اأ�ضعار ال�ق�د يف فات�رة 

امل��ق��ب��ل بقيمة  ل�����ض��ه��ر مت����ز  ال��ك��ه��رب��اء 

����ض���ف���ر، وه����ي ن��ف�����س ال��ق��ي��م��ة ال���ت���ي مت 

حتديدها ل�ضهر حزيران احلايل.

رائد المعطي رئيسًا تنفيذيًا 
لمحمودية موتورز في األردن

االنباط – عامن 

ال�كيل  م���ت���رز،  اأع��ل��ن��ت حم��م���دي��ة 

الن��د  “جاك�ار  ل�������ض���ي���ارات  اال���ر����ض���م���ي 

ال�ضيد  ت��ع��ي��ن  ع��ن  االأردن،  يف  روڤر” 

رائ����د امل��ع��ط��ي رئ��ي�����ض��اً ت��ن��ف��ي��ذي��اً ل��ه��ا يف 

�ضهر اأيار ، والذي يحمل خربة جتاوزت 

يف  ال�ضيارات  جم��ال  يف  ع��ام��اً  الع�ضرين 

من  لي�ضرف  االأو���ض��ط،  ال�ضرق  منطقة 

العمليات  على  اجل��دي��د  من�ضبه  خ��الل 

ال��ع��الم��ت��ن  ل��ه��ات��ن  ال��ك��ام��ل��ة  واالإدارة 

جنب  اإىل  جنباً  االأردن  يف  التجاريتن 

مع فريق العمل االإداري. 

ي��ج��م��ع رائ�����د امل��ع��ط��ي ب���ن ال�����ض��غ��ف 

ال�ضيارات،  قطاع  يف  ال�ا�ضعة  واخل��ربة 

ف���ب���ع���د ت���خ���رج���ه م����ن ج���ام���ع���ة ج���ن����ب 

ك���ال���ي���ف����رن���ي���ا ب��ت��خ�����ض�����س ال��ه��ن��د���ض��ة 

اأب�����رز  ب�������داأ ب���ال���ع���م���ل يف  امل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة، 

العالمات التجارية لل�ضيارات نتج عنها 

�ضجل حافل من االإجنازات، حيث �ضاهم 

ال�ضيارات  اأب��رز عالمات  اأرب��اح  زي��ادة  يف 

ع�ضر  تقارب  بن�ضبة  االأو�ضط  ال�ضرق  يف 

اأ���ض��ع��اف. ك��م��ا ُع���رف ع��ن��ه ب��اأن��ه ق��ي��ادي 

ا�ضرتاتيجي بامتياز فقد برع يف تط�ير 

االأع���م���ال وب����رز يف ج��ل��ب ع��م��الء ج��دد، 

اأع��م��ال  ت��ق��دمي من����اذج  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 

لت��ضيع  ا���ض��ت��ث��م��اري��ة  وف��ر���س  ج��دي��دة 

احل�����ض��ة ال�����ض���ق��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة م��رب��ح��ة 

�ضاحب  رائد،  ا�ضتطاع  كما  وم�ضتدامة. 

اإدارة عالمات  املميزة يف جمال  اخلربة 

ال�����ض��ي��ارات ال��ت��ج��اري��ة رف��ي��ع��ة امل�����ض��ت���ى 

عاماً،  ع�ضرين  م��ن  الأك��ر  متتد  وال��ت��ي 

الت�ا�ضل  واملهارة يف  يكت�ضب احلنكة  اأن 

التحديات  االآخرين وم�اجهة كافة  مع 

اجلديدة مع اختالف البيئات.   

وقبيل ت�ضّلمه هذه املهمة، �ضغل رائد 

اأبرز عالمات  اإداري��ة مميزة يف  منا�ضب 

ف�ضاًل  املنطقة،  م�ضت�ى  على  ال�ضيارات 

ع����ن ت�����ض��ل��م��ه ال���ع���دي���د م����ن امل��ن��ا���ض��ب 

القيادية وم�ضاركته يف م�ضاريع رئي�ضية 

هامة يف القطاع وحتقيق االأرباح.  

وب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، ع���رّب رائ���د املعطي 

اإدارة حمم�دية  عن من�ضبه اجلديد يف 

اأن  يل  حقيقي  ل�����ض��رف  “اإنه  م���ت���رز: 

اأع��رق  م��ن  اثنتن  اإدارة  من�ضب  اأت����ىل 

ال���ع���الم���ات ال���ت���ج���اري���ة ل���ل�������ض���ي���ارات يف 

طرق  مفرتق  على  ال��ي���م  اأق��ف  االأردن، 

يف ح��ي��ات��ي امل��ه��ن��ي��ة، و�����ض����اأب����داأ م��رح��ل��ة 

كبرة  م�����ض���ؤول��ي��ة  معها  اأح��م��ل  ج��دي��دة 

من  امل��زي��د  لتحقيق  ب��احل��م��ا���س  مغلفة 

مدة  على  خربتي  وت�ظيف  االإجن���ازات 

االأع�������ام، واأت��ط��ل��ع الإح�����راز امل���زي���د من 

والنجاح«.  التقدم 

فعاليات ترويجية لكأس العالم 
فيفا قطر في بوليفارد العبدلي

االنباط – عمان 

اأم�س  ال��ع��ب��ديل،  ب�ليفارد  يف  ب���داأت 

لكاأ�س  ت��روي��ج��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  اخل��م��ي�����س، 

من  بتنظيم   ،2022 قطر  فيفا  العامل 

ال�ضفارة القطرية لدى االأردن.

ت���ق���دمي  اإىل  ال���ف���ع���ال���ي���ة  وت�����ه�����دف 

ريا�ضية  ك�جهة  ال�ضقيقة  قطر  دول��ة 

زيارة  على  اجلماهر  وحلّث  وثقافية، 

ق��ط��ر واال���ض��ت��م��ت��اع ب���اأج����اء امل���ن��دي��ال 

ال���رائ���ع���ة خ����الل ك���اأ����س ال���ع���امل ل��ل��ع��ام 

احلايل.

ت�ضتمر  ال��ت��ي  الفعاليات  وتت�ضمن 

حتى ي�م ال�ضبت املقبل، على م�ضابقات 

وع������رو�������س مل���ج�������ض���م���ات امل�����الع�����ب يف 

الر�ضمية  الكرة  عن  ون�ضخة  الدوحة، 

الن�ضاطات  من  وغرها  العامل،  لكاأ�س 

مميزة،  حما�ضية  اأج�اء  �ضمن  املمتعة، 

وذل�������ك م�����ع ب�����داي�����ة ال����ع����د ال���ت���ن���ازيل 

مل��ن��اف�����ض��ات ك���اأ����س ال���ع���امل ف��ي��ف��ا ق��ط��ر 

.2022

االنباط - عامن 

وق����ع����ت غ����رف����ة ����ض���ن���اع���ة ع����م����ان اأم�������س 

�ضركة  م��ع  خ�ض�مات  اتفاقية    ، اخلمي�س 

خ�ض�مات  منح  تت�ضمن  االأردن��ي��ة،  امللكية 

الغرفة  ادارة  جمل�س  الأع�����ض��اء  وام��ت��ي��ازات 

وامل����ظ���ف���ن و���ض��ي���ف ال��غ��رف��ة ب��اال���ض��اف��ة 

وقعها  ح��ي��ث  ل��ل��غ��رف��ة،  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اىل 

ع��ن ال��غ��رف��ة م��دي��ره��ا ال��ع��ام ال��دك��ت���ر نائل 

احل�����ض��ام��ي وع���ن امل��ل��ك��ي��ة االأردن����ي����ة رئ��ي�����س 

بح�ض�ر  خمل�ف،  ك��رمي  التجاري  القطاع 

ي�����ض��ار  امل��ل��ك��ي��ة  يف  االأردن  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر 

ع��م��اد  االأردن  م��ب��ي��ع��ات  وم����دي����ر  امل����ج����ايل 

البخيت ال�ضياب ومدير برنامج فالي هاي 

املعايطة. لل�ضركات عالء 

كرمي  امللكية  يف  التجاري  القطاع  رئي�س 

على  حت��ر���س  امل�ؤ�ض�ضة  اأن  او���ض��ح  خم��ل���ف 

ت��ضيع خط�طها مبا يتالءم مع احتياجات 

امل�اطنن االأردنين، بحيث يتم فتح مكاتب 

اقباال  ت�ضهد  التي  الدول  بع�س  للملكية يف 

ك��ب��را م��ن امل���اط��ن��ن ع��ل��ى ال�����ض��ف��ر ال��ي��ه��ا، 

للعمل  ال�ضياحة  وزارة  مع  تتعاون  انها  كما 

الر�ضمي لالأف�اج  الناقل  على ان تك�ن هي 

اىل  م�ضرا  اململكة،  ت��زور  التي  ال�ضياحية 

حر�س امللكية على اعطاء املنتجات االأردنية 

املنتجات واخلدمات التي  االأول�ية يف كافة 

ت��ق��دم��ه��ا امل��ل��ك��ي��ة ع��ل��ى خ��ط���ط��ه��ا، م���ؤك��دا 

�ضناعة  غرفة  مع  للتعاون  امللكية  ا�ضتعداد 

عمان يف كافة االأن�ضطة التي ت�ضب يف دعم 

“�ضنع يف االأردن”، م��ضحا  وتعزيز حملة 

اأن امللكية االردنية هي اي�ضا منتج اأردين.

من جهته مدير عام غرفة �ضناعة عمان 

الدكت�ر نائل احل�ضامي ا�ضار اىل ان ت�قيع 

ياأتي �ضمن �ضيا�ضة جمل�س  هذه االتفاقية، 

املقدمة  اخل��دم��ات  تن�يع  يف  الغرفة  ادارة 

ل��ل�����ض��رك��ات ال�����ض��ن��اع��ي��ة، وك���ذل���ك ت��اأك��ي��دا 

امللكية  اإ�ضتخدام  على  الغرفة  حر�س  على 

امل�ضاركات  جميع  يف  ر�ضمي  كناقل  االأردنية 

ا�ضتعداد  اىل  م�ضرا  الأع�ضائها،  اخلارجية 

ال��غ��رف��ة ل��ل��ت��ع��اون م��ع امل��ل��ك��ي��ة االأردن���ي���ة يف 

تع�د  ان  املمكن  من  التي  املجاالت  خمتلف 

بالفائدة على الطرفن.

منح  ت��ت�����ض��م��ن  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  واأ�����ض����اف 

على  ال�ضفر  تذاكر  ا�ضعار  كافة  على  خ�ضم 

الدرجة االوىل والدرجة ال�ضياحية القابلة 

االأردنية  اململكة  من  ت�ضدر  والتي  للخ�ضم 

ال��ه��ا���ض��م��ي��ة ع���ل���ى ك���اف���ة خ���ط����ط امل��ل��ك��ي��ة 

االأردن�����ي�����ة ف���ق���ط، وك���ذل���ك ت���ق���دمي خ�����ض��م 

ال�ضفر  تذاكر  ا�ضعار  كافة  على   %15 ن�ضبته 

ال�ضياحية  وال��درج��ة  االوىل  ال��درج��ة  على 

على خط�ط امللكية االأردنية فقط، واعفاء 

االتفاقية  ه��ذه  مب�جب  ال�ضادرة  التذاكر 

تغير  دف��ع غرامة  وم��ن  ب��دل اخلدمة  من 

احلدز وملرة واحدة فقط.

»صناعة عمان« و»الملكية األردنية« :  تعاون مشترك ادعم الصناعة الوطنية والناقل الوطني
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االنباط – وكاالت 

اإ�سرائيل  يف  والتهديد  احل��دي��ث  ظ��ّل  يف 

ل�����س��ّن ع�����دواٍن ع��ل��ى اإي�����ران ب��ه��دف ت��دم��ر 

��م ال��را���س��ق  ب��رن��اجم��ه��ا ال���ن���ووّي، ويف خ�����سّ

دول��ة  ب��ن  املتبادلة  وال��ت��ه��دي��دات  ال��ك��ام��ّي 

ُي���رّك���ز  ال���ل���ب���ن���ايّن،  االح����ت����ال وح�����زب اهلل 

االإع��ام العربّي يف االآون��ة االأخ��رة، وعلى 

وجهوزية  ا�ستعداد  ع��دم  على   ، خ��ا���صٍّ نحٍو 

اجل��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ّي��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة ملُ��واج��ه��ة 

ت�����س��ق��ط على  ق��د  ال����ذي  ال�����س��واري��خ،  اآالف 

ال��ك��ي��ان يف ح���ال ان����دالع امل��واج��ه��ة املُ��ق��ب��ل��ة، 

بح�سب امل�سادر الرفيعة يف تل اأبيب

اأّك�����دت اأّن ك���ّل م���ك���اٍن يف  امل�����س��ادر ذات���ه���ا 

اإ���س��رائ��ي��ل، ب��ات يف م��رم��ى ���س��واري��خ )ح��زب 

ال��ذرّي يف دميونا  اهلل( مبا يف ذل��ك، الفرن 

)ج���ن���وب( وامل��ن�����س��اآت ال��ع�����س��ك��رّي��ة وامل��دن��ّي��ة 

االإ���س��رات��ي��ج��ّي��ة وع��ل��ى راأ����س���ه���ا م��ط��ار بن 

غ���وري���ون ال������دويّل، )م���رك���ز(، وه���و امل��ط��ار 

ال���وح���ي���د يف اإ����س���رائ���ي���ل، وال������ذي ����س���ي���وؤدي 

�سّل  اإىل  عينها،  امل�����س��ادر  بح�سب  تعطيله، 

حركة امل�سافرين من واإىل تل اأبيب ب�سورٍة 

ك��ام��ل��ٍة وك��ان��ت ق��ي��ادة اجلبهة ال��داخ��ل��ّي��ة يف 

ك��ي��ان االح���ت���ال ق��د ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع ن�����س��رٍة 

��ٍة ع��ل��ى امل��واط��ن��ن ت�����س��م��ل ت��ع��ل��ي��م��اٍت  خ��ا���سّ

ب��ت��وّخ��ي احل��ي��ط��ة واحل����ذر يف ح���ال ان���دالع 

حرٍب اأْو يف حال حدوث هّزٍة اأر�سّيٍة، وُي�سار 

اإىل اأّن جنود جي�ص االحتال قاموا بتوزيع 

اآخر، وقّدموا ال�سرح  اإىل  الن�سرة من مكاٍن 

حول كيفية الت�سّرف يف حال ن�سوب احلرب

عنوان:  ج��اءت حتت  التي  الن�سرة  ووف��ق 

فيتحّتم  احلياة  ُتنِقذ  للطوارئ  اال�ستعداد 

وفق  العمل  االإ�سرائيلين  امل��واط��ن��ن  على 

ق��ي��ادة  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال�����س��ارم��ة  التعليمات 

تناولت  كما  اجلي�ص،  يف  الداخلّية  اجلبهة 

الهجوم  ح��ال  يف  الت�سّرف  كيفية  الن�سرة 

ع��ل��ى اإ����س���رائ���ي���ل ب���ال�������س���واري���خ، م��ن��ه��ا على 

مُيِكن  ال  اأّن��ه  على  احل�سر،  الذكر ال  �سبيل 

االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال���دف���اع���ات اجل���وّي���ة، ول���ذا 

االأماكن  يف  التجّمع  املواطنن  على  ُيحظر 

التي ت�سقط فيها ال�سواريخ، كما اأّنه يتعّن 

على املواطنن االبتعاد عن االأغرا�ص التي 

االإنذار  �سّفارات  اأّن  موؤّكدًة  ال�سبهات،  ُتثر 

امل��اأه��ول��ة  االأم��اك��ن  يف  ف���وًرا  بالعمل  �ستبداأ 

ب���ال�������ُس���ّك���ان، واأّن������ه ي��ت��ع��ّن ع��ل��ى امل��واط��ن��ن 

ال��دخ��ول اإىل امل��اج��ئ واالأم���اك���ن االأخ���رى 

خال 10 دقائق ال اأكرث

امل������خ������اوف  وق��������ع  وع������ل������ى  ذل����������ك،  اإىل 

االإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة م��ن ق���وة واق���ت���دار امل��ق��اوم��ة 

التابع  ال�سمال  درع  برنامج  ب��داأ  لبنان،  يف 

االأم��ن  وزارة  يف  وال��ب��ن��اء  الهند�سة  ل�سعبة 

داخل  حم�سنة  غ��رف  باإن�ساء  االإ�سرائيلّية 

على  �سلومي  م�ستوطنة  يف  اخلا�سة  املنازل 

ال�سمالية احلدود 

 ISRAEL م��������وق��������ع  واأ��������������س�������������ار 

ب��ال�����س��وؤون  املُ��خ��ّت�����ص   ،  DEFENSE
ع�سرات  اأنَّ  اإىل  اأ�سار  واالأمنّية،  الع�سكرّية 

ال���غ���رف امل��ح�����س��ن��ة ���س��ي��ت��م اإن�����س��اوؤه��ا خ��ال 

االأ���س��ه��ر امل��ق��ب��ل��ة يف امل���ن���ازل ال��ت��ي ُب��ن��ي��ت يف 

حت�سن  دون  م���ن  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات  ����س���ن���وات 

منا�سب

ال�سمال  درع  اإدارة  االأع��م��ال  ه��ذه  وتدير 

يف ���س��ع��ب��ة ال��ه��ن��د���س��ة وال���ب���ن���اء، ���س��وي��ة مع 

�سركة  ومب�ساعدة  الداخلية  اجلبهة  قيادة 

عميغور

يف امل���ق���اب���ل، ت���وا����س���ل ���س��ع��ب��ة ال��ه��ن��د���س��ة 

ون�سرت  التح�سن  م�سروع  بتو�سيع  والبناء 

 110 الإن�ساء  اأخرى  االأي��ام مناق�سة  يف هذه 

غ���رف���ة حم�����س��ن��ة يف م�����س��ت��وط��ن��ة م�����س��غ��اف 

والحًقا  لبنان،  مع  للحدود  املتاخمة   ، ع��ام 

يف  للتح�سن  اأخ��رى  مناق�سات  ن�سر  �سيتم 

املنارة وم�ستوطنة  م�ستوطنة مرغليوت 

درع  اإدارة  ب����داأت  ذل����ك،  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

يف  الهند�سي  التخطيط  مبرحلة  ال�سمال 

 1000 ح����وايل  )اأي  اأخ����رى  م�����س��ت��وط��ن��ة   12

منزل( حماذية لل�سياج احلدودي مع لبنان

وك�������ان ال���ق���ائ���د ال�������س���اب���ق ع����ن اجل��ب��ه��ة 

ال��داخ��ل��ّي��ة يف دول���ة االح��ت��ال ق��د اأّق���ر ب��اأّن 

ب�سكٍل  م�ستعًدا  لي�ص  االإ�سرائيلّي  اجلمهور 

ك�����اٍف ل�����س��ي��ن��اري��و ت��ن��دل��ع ف��ي��ه م��ع��رك��ة يف 

ب��اأّن  واث��ًق��ا  ل�ست  وق��ال  ال�سمالية،  اجلبهة 

اأْو  يحدث  ما  ُي��درك  اإ�سرائيل  يف  اجلمهور 

االأي��ام  يوم من  اندلعت يف  اإذا  �سيحدث،  ما 

ال��ي��وم  ���س��م��ال��ي��ة. 2500 ���س��اروخ يف  م��ع��رك��ة 

عميًقا  ي�سقط  اآخ��ر  وج��زء  دقيق  منها  جزء 

داخل املناطق ال�سكنية يف اجلبهة الداخلية 

هجوًما  �سيكون  وه��ذا  الإ�سرائيل،  البعيدة 

كبًرا جًدا

وجع  اأّن  ال��داخ��ل��ي��ة  اجلبهة  ق��ائ��د  وراأى 

ال���راأ����ص االأك����رب ه���و ح���زب اهلل، وامل��ع��ن��ي��ون 

مكتويف  يجل�سون  ال  االأم��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  يف 

ويجري  م�ستمر،  ال�سراع  م�سيًفا  االأي��دي، 

طوال الوقت

اأجرته  ال��ذي  اللقاء  يف  تطرق  غ��وردي��ن 

اإىل  ال��ع��ربّي  بالتلفزيون  ال���12  القناة  معه 

ل��دى  ال��ق��ل��ق  ت��ث��ر  ال��ت��ي  التح�سن  ث��غ��رات 

امل��وؤ���س�����س��ة االأم��ن��ّي��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة واأذرع��ه��ا، 

ف���ق���ال ه���ن���اك ث����غ����رات حت�����س��ن و���س��ي��ك��ون 

ا  اأي�سً التح�سن  ثغرات  من  الكثر  هناك 

ودورن����ا هو  االأم����ام،  اإىل  ���س��ن��وات طويلة  يف 

م�����س��اع��دة امل���واط���ن م��ق��اب��ل ه���ذه ال��ث��غ��رات 

للعمل ب�سكٍل �سحيٍح ، على حّد تعبره

االنباط – وكاالت 

اأ�����س����درت حم��ك��م��ة ال�����س��ل��ح يف ال��ق��د���ص 

يق�سي  ق��رارا  االأرب��ع��اء،  اأم�ص  اول  املحتلة، 

كوهانيم”  “عطرت  ج���م���ع���ي���ة  اإل����������زام 

اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة، اإخ������اء حم���ل ل��ل�����س��راف��ة 

البراء  فندق  يف  �سعيد  لنا�سر  وخمزنن 

ال�سغر يف باب اخلليل يف القد�ص القدمية 

حتى موعد اأق�ساه الثالث من �سهر متوز/

املقبل يوليو 

وك��ان��ت جم��م��وع��ة م��ن امل�����س��ت��وط��ن��ن قد 

اقتحمت يف ال�سابع والع�سرين من مار�ص/ 

ال�����س��غ��ر،  ال����ب����راء  ف���ن���دق  امل���ا����س���ي،  اآذار 

ال���ط���اب���ق  ����س���ع���ي���د يف  ل���ن���ا����س���ر  وخم�����زن�����ن 

االأر�����س����ي، وحم����ل ����س���راف���ة، وحم����ل لبيع 

ال��ت��ح��ف، وذل���ك ب�����س��ورة غ��ر ق��ان��ون��ي��ة ويف 

يف  الفل�سطينين  املواطنن  انتهاك حلقوق 

هذا العقار والفندق

وعقب ذلك، توجه املحامي مدحت ديبة 

ب��ا���س��م اأ���س��ح��اب ال��ع��ق��ارات وف��ن��دق ال��ب��راء 

وطالبهم  بالقد�ص،  االح��ت��ال  �سرطة  اإىل 

ب���اإخ���راج امل�����س��ت��وط��ن��ن م��ن ال��ع��ق��ارات التي 

اق��ت��ح��م��وه��ا وو���س��ع��وا ال��ي��د ع��ل��ي��ه��ا، ب��ي��د اأن 

����س���رط���ة االح����ت����ال ك���ان���ت م���ت���واط���ئ���ة م��ع 

امل�ستوطنن

اخلام�ص  يف  ديبة  املحامي  تقدم  وعليه، 

وال��ع�����س��ري��ن م���ن ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل امل��ا���س��ي، 

ب��ط��ل��ب م�����س��ت��ع��ج��ل الإج�����راء ع��م��ل��ي��ة اإخ���اء 

م����ن امل���خ���زن���ن وال����ع����ق����ارات، وت����وج����ه اإىل 

حمكمة ال�سلح �سد ال�سركات اال�ستيطانية 

كوهانيم”  “عطرت  جمعية  متثل  ال��ت��ي 

اال�ستيطانية

اأن���ه���ا  كوهانيم”  “عطرت  وت����زع����م 

ا������س�����رت ف����ن����دق ب�������را، يف م���ن���ط���ق���ة ب���اب 

اخل��ل��ي��ل، م��ن ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة االأرث��وذك�����س��ي��ة 

اأبرمت  ال�سفقة  ه��ذه  اأن  وثبت  اليونانية، 

اجلمعية  اأ�س�ستها  وهمية  �سركات  بوا�سطة 

يف  وذل���ك  االح��ت��ي��ال.  ب��ه��دف  اال�ستيطانية 

م��ب��اين يف  ث��اث��ة  “�سفقة” ل�����س��راء  اإط����ار 

البلدة القدمية، عام 2004

االنباط – وكاالت 

من جديد، اأعطت املقاومة الفل�سطينية يف 

االإ�سرائيلي  اجلي�ص  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 

در�ًسا  واملُت�سعبة  املُتطورة  االأمنية  ومنظومته 

اأمنًيا جديًدا، قد يت�سبب بو�سع �سيناريوهات 

ج���دي���دة و���س��اخ��ن��ة ع��ل��ى االأر������ص ط��امل��ا ك��ان��ت 

اإ�سرائيل تخ�سى حدوثها

ال�سفة  �سمال  نابل�ص  مدنية  يف  ج��رى  ما 

لقوات  بالن�سبة  كانت  االربعاء،  ليلة  الغربية، 

االح��ت��ال م��ف��اج��اأة وف�����س��ل اأم��ن��ي م��ن العيار 

املقاومن  من  جمموعة  متكن  حن  الثقيل، 

الفل�سطينين من خو�ص ا�ستباك م�سلح غر 

اإ�سرائيلية، وجمموعة من  قوات  مع  م�سبوق 

قرب  ب�  ي�سمى  ما  اقتحام  خ��ال  امل�ستوطنن 

يو�سف �سمال ال�سفة

ه�����ذا اال����س���ت���ب���اك ال������ذي و���س��ف��ت��ه ب��ع�����ص 

امل�����س��ادر االأم��ن��ي��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب���� اخل��ط��ر 

اأ���س��ف��ر ع��ن اإ���س��اب��ة ق��ائ��د اجلي�ص  وال�����س��ج��اع 

روع��ي  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  ���س��م��ال  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ت�����س��وي��غ وم�����س��ت��وط��ن��ن اث���ن���ن، ف��ي��م��ا حت��دث 

والبحث  النار  الرد على مطلقي  اجلي�ص عن 

عنهم بكل مكان

ن���وع���ي���ة ه�����ذا احل������دث االأم����ن����ي وت����اأث����ره 

االإ�سرائيلي  اجلي�ص  على  والبعيد  ال��ق��ري��ب 

وقادته وتعاملهم اجلديد مع ال�سفة، خا�سة 

بعد وقوعه مبنطقة متحكم فيها اأمنًيا ب�سكل 

ك��ب��ر ، ف��ت��ح ب���اب ال��ت�����س��اوؤل ح���ول ح���دث اآخ��ر 

اختفاء  وهو  النار،  اإط��اق  عملية  مع  تزامن 

اأجهزة ال�سلطة الفل�سطينية من املكان

االح��ت��ال،  جي�ص  بل�سان  ال��ن��اط��ق  واأع��ل��ن 

اجلي�ص  ق��ائ��د  اإ���س��اب��ة  اخلمي�ص،  ال��ي��وم  فجر 

روع��ي  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  ���س��م��ال  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ت�������س���وي���غ وم�����س��ت��وط��ن��ن اث����ن����ن، ب��ر���س��ا���ص 

امل���ق���اوم���ن يف حم��ي��ط ق���رب ي��و���س��ف مب��دي��ن��ة 

نابل�ص

اأن  االحتال  جي�ص  بل�سان  الناطق  وزع��م 

حالة امل�سابن طفيفة، فيما �سوهدت �سيارات 

وه��ي  احل��م��راء  داوود  لنجمة  ت��اب��ع��ة  اإ���س��ع��اف 

امل�سابن على حاجز بيت فوريك �سرق  تنقل 

املدينة

اأن  اح���رون���وت  ي��دي��ع��وت  �سحيفة  وذك����رت 

م�����س��ل��ح��ن ف��ت��ح��وا ال���ن���ار جت���اه امل�����س��ت��وط��ن��ن 

ت�سبب  ما  يو�سف  املتواجدين يف منطقة قرب 

و�سفت  بجراح  وم�ستوطنن  جندي  با�سابة 

اجلي�ص  قوات  قائد  باأن  م�سيفًة  الطفيفة،  ب� 

قرر  ت�سويغ  روع��ي  الغربية  ال�سفة  �سمال  يف 

القرب  منطقة  م��ن  امل�ستوطنن  كافة  اإخ��اء 

خ�سية تطور االأو�ساع االأمنية

وهم  امل�ستوطنن  فيديو  مقاطع  واأظهرت 

يف حالة هلع ورعب �سديدين داخل القرب

بدء  مع  اندلعت  عنيفة  مواجهات  وكانت 

ال�سرقية  املنطقة  اقتحامها  االحتال  قوات 

من مدينة نابل�ص

واأفادت امل�سادر املحلية، اأن قوات االحتال 

نابل�ص  مبدينة  ال�سرقية  املنطقة  اقتحمت 

ع�سكرية،  ج��راف��ة  بينها  اآل��ي��ة   30 م��ن  ب��اأك��رث 

ل��ق��رب يو�سف  امل�����س��ت��وط��ن��ن  ل��ت��اأم��ن اق��ت��ح��ام 

بحجة اأداء طقو�سهم التلمودية

وان��ت�����س��رت دوري�����ات االح���ت���ال يف حميط 

عددا  االحتال  قنا�سة  واعتلى  يو�سف،  قرب 

من البنايات يف �سارع عمان

واأغ���ل���ق ع�����س��رات ال�����س��ب��ان يف وق���ت ���س��اب��ق 

ال�����س��وارع امل��وؤدي��ة اإىل ق��رب يو�سف ب��االإط��ارات 

عنيفة  مواجهات  ودارت  امل�ستعلة،  املطاطية 

اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  ق���وات االح���ت���ال  بينهم وب���ن 

قنابل الغاز امل�سيل للدموع بكثافة

واأ����س���ي���ب اأف������راد ع��ائ��ل��ة ب���ح���االت اخ��ت��ن��اق 

نقلهم  ج���رى  اأط���ف���ال،  اأرب��ع��ة  بينهم  ب��ال��غ��از، 

مل�ست�سفى رفيديا للعاج

وا���س��ت��ه��دف م���ق���اوم���ون ق�����وات االح���ت���ال 

بالعبوات املتفجرة حملية ال�سنع وبوابل من 

الر�سا�ص احلي

ق��ال��ت م�����س��ادر ع��ربي��ة،  ال�����س��ي��اق  ويف ذات 

ق��وات  ف���اج���اأوا  الفل�سطينين  امل��ق��اوم��ن  اإن 

مبا�سر  ن��ار  باإطاق  وامل�ستوطنن  االحتال 

يو�سف  قرب  منطقة  اقتحامهم  اأثناء  نحوهم 

بهذا  اال�ستخبارية  املعلومات  غياب  منتقدة   ،

ال�ساأن

  ون��ق��ل م��وق��ع واال ال��ع��ربي ع��ن م�����س��ادر 

اأم��ن��ي��ة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ق��ول��ه��ا، اإن اق��ت��ح��ام ق��وات 

االحتال قرب يو�سف معروف للفل�سطينين 

بالتن�سيق مع قوات  يتم  واالإ�سرائيلين، الأنه 

االأم�����ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ال��ت��ي م���ن امل��ف��ر���ص 

اجلي�ص  ل���ق���وات  وت�����س��م��ح  امل��ن��ط��ق��ة  ت���غ���ادر  اأن 

االقراب  املتظاهرين من  منع  مع  بالدخول 

من القرب

تكت�سف  اجلي�ص مل  ق��وات  اأن  املوقع  وذك��ر 

وج�������ود امل����ق����اوم����ن ع���ل���ى ال���ط���ري���ق امل�������وؤدي 

حافات  �سوب  النار  باإطاق  فبداأوا  للقرب؛ 

منهم  اأي  اعتقال  دون  واجل��ن��ود  امل�ستوطنن 

خال احلدث

اأن  االإ�سرائيلية  االأم��ن��ي��ة  امل�����س��ادر  واأك���دت 

ب�سكل ملحوظ يف  املقاومة ت�ساعدت  عمليات 

االآونة االأخرة بنابل�ص

املقاومن  اإىل وجود مناف�سة بن  واأ�سارت 

يف ن��اب��ل�����ص وج��ن��ن ب�����س��اأن اأي��ه��م��ا اأق�����در على 

ا�ستفزوا اجلي�ص االإ�سرائيلي اأكرث

حدث  ما  اإ�سرائيلي  اأمني  م�سدر  وو�سف 

يف نابل�ص الليلة املا�سية ب� اخلطر

ع�سكريون  م�سوؤولون  اّدع��ى  ال�سياق،  ويف 

عن  امتنعت  االحتال  ق��وات  اأن  اإ�سرائيليون 

امل��ق��اوم��ة  م��راك��ز  ���س��د  وا���س��ع��ة  عملية  تنفيذ 

الو�سيكة  ال���زي���ارة  ب�سبب  وج��ن��ن  نابل�ص  يف 

ب��اي��دن، وال��رغ��ب��ة يف  للرئي�ص االأم��ري��ك��ي ج��و 

مع  االحتكاك  زي��ادة  وجتنب  املنطقة  تهدئة 

لفل�سطينين ا

وت�������س���ه���د امل���ن���ط���ق���ة ال�������س���رق���ي���ة ب��ن��اب��ل�����ص 

االح��ت��ال  اق��ت��ح��ام  م��واج��ه��ات عنيفة خ���ال 

وا�ست�سهد  �سهرياً،  يو�سف  لقرب  وامل�ستوطنن 

امل��ا���س��ي الفتى  ال�����س��ه��ر  يف االق��ت��ح��ام االأخ����ر 

ب��ر���س��ا���ص  ي���ام���ن )16 ع���ام���ا(  غ��ي��ث رف���ي���ق 

االحتال

وع������ن ����س���ر اخ����ت����ف����اء ع���ن���ا����س���ر ال�����س��ل��ط��ة 

املرا�سل  املكان، ك�سف  الفل�سطينية االمنية يف 

بار  اأم��ر  االح��ت��ال  الإذاع��ة جي�ص  الع�سكري 

�سالوم، عن التحقيقات التي يجريها اجلي�ص 

ح����ول ���س��ب��ب ت��غ��ي��ب اأج����ه����زة اأم�����ن ال�����س��ل��ط��ة 

من  ب��ال��ق��رب  ان��ت�����س��اره��ا  وع���دم  الفل�سطينية 

اأم�����ص وذل��ك  م��ا ي�سمى ب��ق��رب ي��و���س��ف م�����س��اء 

اأدت  ال��ت��ي  ال��ن��ار  اإط���اق  عملية  خلفية  ع��ل��ى 

العقيد روعي  ال�سامرة  لواء  قائد  اإ�سابة  اإىل 

ت�سفياج

دخول  اإن  �سالوم،  الع�سكري  املرا�سل  وقال 

اأم��ن  اأج��ه��زة  م��ع  بالتن�سيق  يتم  امل�ستوطنن 

اأمن  اأجهزة  غياب  �سبب  اأن  موؤكداً   ، ال�سلطة 

على  قدرتها  وتراجع  ل�سعفها  يعود  ال�سلطة 

فر�ص االأمن يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية 

ت��ن��ت�����س��ر فيها  ال��ت��ي  امل��خ��ي��م��ات  خ�����س��و���س��ا يف 

جم���م���وع���ات م�����س��ل��ح��ة ال ت���ل���ت���زم ب��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال�سلطة

قالت  احل��ادث��ة،  على  لها  تعقيب  اأول  ويف 

ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة االإ���س��ام��ي��ة )ح��م��ا���ص(، اإن 

قائد  باإ�سابة  االإ�سرائيلي  االحتال  اعراف 

خمتلفة  بجروح  امل�ستوطنن  من  وع��دد  ل��واء 

ب��ر���س��ا���ص امل��ق��اوم��ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن اأث��ن��اء 

اقتحام قرب يو�سف، تاأكيد على قدرة املقاومة 

يف ال�����س��ف��ة ع��ل��ى اإي���ق���اع خ�����س��ائ��ر يف ���س��ف��وف 

عليه،  ا�ستباك جديدة  قواعد  وفر�ص  العدو، 

على  اعتداءات  اأو  اقتحامات  اأي  تكلفة  ورفع 

اأهلنا هناك

واأ����س���اف���ت ح��م��ا���ص ع��ل��ى ل�����س��ان ال��ن��اط��ق 

�سحفي:  ت�سريح  يف  ب��ره��وم  ف��وزي  با�سمها، 

جنن  من  املمتد  امل�سلحة  املقاومة  م�سار  اأن 

الدائمة  املواجهة  اأن  على  ي��وؤك��د  نابل�ص  اإىل 

وال�����س��ام��ل��ة وامل��ف��ت��وح��ة م���ع االح���ت���ال يجب 

ك���ل م����دن وق���رى  ت�����س��ت��م��ر وت��ت�����س��اع��د يف  اأن 

ال�سفة املحتلة، الإف�سال خمططات االحتال 

وا�ستنزافه ومنعه من حتقيق اأي من اأهدافه 

، و�سواًل  اإىل حترير كامل تراب فل�سطن

25٠٠ صاروخ يومًيا ٠٠ ال يمكن اإلعتماد على الدفاعات الجوية

اشتباك مسلح غير قواعد اللعبة.. الجيش مرتبك واين اختفى أمن السلطة

االنباط – وكاالت 

اع��ت��ق��ل��ت ق������وات االح�����ت�����ال، ب��ع��د 

م��ن��ت�����س��ف ال��ل��ي��ل، زوج����ن م��ن داخ��ل 

م��رك��ب��ت��ه��م��ا وه��م��ا يف ط��ري��ق��ه��م��ا اىل 

جنوب  باهر  �سور  قرية  يف  منزلهما 

القد�ص

بت�سوير  قام  عيان  �ساهد  واأو�سح 

ال�سرطة  اأن   ، معا  ل��وك��ال��ة  ج��رى  م��ا 

اأوقفت مركبة �سارع تلبيوت ، وحررت 

بطاقة هوية الزوجن، ثم اأجربتهما 

ع���ل���ى اخل������روج م����ن امل���رك���ب���ة، ب��ي��ن��م��ا 

ع داخل املركبة  تركت طفليهما الر�سّ

رغم  لهما  االهتمام  دون  لوحدهما، 

ال�سديد البكاء 

ال��ط��ف��ل��ن  اأن  ال�����س��اه��د  واأ�����س����اف 

���ع اأخ�����ذا ب��ال��ب��ك��اء ط���ول ف��رة  ال���ر����سّ

الوالدين احتجاز 

واع���ت���ق���ل���ت ال�������س���رط���ة ال����زوج����ن 

ال�سفة  ه��وي��ة  ال�����س��ي��دة  ح��م��ل  بحجة 

الغربية وعدم وجود ت�سريح لدخول 

القد�ص

األسير »رائد ريان« يواصل إضرابه 
عن الطعام داخل سجون االحتالل

شرطة االحتالل تعتقل زوجين في القدس 
وتترك طفليهما في المركبة يبكيان

االنباط – وكاالت 

ي���وا����س���ل  االأ����س���ر رائ����د ري����ان )27 

غرب  �سمال  دقو  بيت  بلدة  من  عاًما(، 

امل��ف��ت��وح عن  اإ���س��راب��ه  املحتلة،  ال��ق��د���ص 

ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم ال����� 86 ع��ل��ى ال���ت���وايل، 

���س��ج��ون  يف  االإداري  الع��ت��ق��ال��ه  ��ا  رف�����سً

ال�سهيوين. االحتال 

“عيادة  يف  ي��ق��ب��ع  ري�����ان  وامل���ع���ت���ق���ل 

�سجن الرملة”، حيث ُيعاين من نق�ص 

ح���اد يف ال�����وزن، ون��ق�����ص يف ال�����س��وائ��ل، 

وح��االت  وال��ربوت��ي��ن��ات،  والفيتامينات 

ي��زداد  ال�سحي  وو�سعه  ال��دوخ��ان،  من 

خ����ط����ورة م����ع م������رور ال�����وق�����ت، وم��ك��ث 

ح���وايل ���س��ه��ري��ن يف ال��ع��زل االن��ف��رادي 

تدهور  اإىل  اأدى  ما  “عوفر”،  مبعتقل 

ال�سحية. حالته 

واع���ت���ق���ل���ت ق������وات االح����ت����ال ري����ان 

 ،2021 ال��ث��اين  ت�سرين  م��ن  ال��ث��ال��ث  يف 

 6 مل����دة  االإداري  ل��اع��ت��ق��ال  وح���ول���ت���ه 

اأ����س���ه���ر، وع���ن���د اق������راب ان���ت���ه���اء م���دة 

اأ�سهر  الأرب��ع��ة  اع��ت��ق��ال��ه، مت جت��دي��ده��ا 

امل��ف��ت��وح عن  اإ���س��راب��ه  ليعلن  اإ���س��اف��ي��ة، 

اأم�سى  �سابق  معتقل  اأنه  علًما  الطعام، 

م���ا ي���ق���ارب 21 ���س��ه��ًرا ره���ن االع��ت��ق��ال 

االإداري

قرار بإخالء المستوطنين من عقارات بفندق البتراء بالقدس

االنباط – وكاالت 

يوا�سل نحو 500 اأ�سر “اإداري”، مقاطعتهم 

ال���182 على  لليوم  االإ�سرائيلي،  االحتال  ملحاكم 

االعتقال  �سيا�سة  مواجهتهم  اإط���ار  يف  ال��ت��وايل، 

االإداري.

وك�����ان جل��ن��ة االأ�����س����رى االإداري���������ن ل��ل��ح��رك��ة 

الوطنية االأ�سرة يف �سجون االحتال، قد اأعلنت 

يف:  متثلت  ال���ق���رارات،  م��ن  جملة  االأول،  اأم�����ص 

املفتوح عن الطعام حتى  االإ���س��راب  ق��رار  جتميد 

تقييم  حمطة  ال�سهر  ه��ذا  ليكون   ،2022 اأي��ل��ول 

االتفاق  مت  مب��ا  االح��ت��ال  �سجون  اإدارة  الل��ت��زام 

ع��ل��ي��ه ���س��اب��ًق��ا، وا���س��ت��م��رار م��ق��اط��ع��ة امل��ح��اك��م مع 

املحاكم،  اإىل  بالتوجه  يرغب  اأ�سر  الأي  ال�سماح 

اأي��ل��ول  وذل����ك م��ن ال��ي��وم وح��ت��ى منت�سف ���س��ه��ر 

2022، على اأن تكون هذه الفرة لدرا�سة وتقييم 

بالعر�ص  االح��ت��ال  �سجون  اإدارة  ال��ت��زام  م��دى 

املقدم، اإ�سافة اإىل ال�سماح للمحامن وموؤ�س�سات 

االإدارّي  االعتقال  حماكم  يف  باملرافعة  االأ���س��رى 

خال الفرة املحددة.

ق���رار  اإط�����ار  ي���اأت���ي يف  ذل����ك  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

احل��رك��ة االأ���س��رة ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري مواجهة 

خ��ط��وات  ال���ق���رار  وت�����س��م��ن  االإدارّي،  االع��ت��ق��ال 

و�سواًل  املحاكم،  مقاطعة  منها  عديدة،  ن�سالية 

اإىل ال��ت��ه��دي��د ب���االإ����س���راب امل��ف��ت��وح ع���ن ال��ط��ع��ام 

بداية �سهر حزيران/ يونيو، ردا على زيادة اأعداد 

االأ�سرى االإدارين اإىل ما يقارب 700 اأ�سر”.

وك���ان االأ���س��رى االإداري�����ون ق��د ات��خ��ذوا مطلع 

ب��اإع��ان  يتمثل  جماعيا  موقفا  امل��ا���س��ي،  ال�سهر 

امل��ق��اط��ع��ة ال�����س��ام��ل��ة وال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ك��ل اإج������راءات 

)مراجعة  االإداري  باالعتقال  املتعلقة  الق�ساء 

ق�سائية، ا�ستئناف، عليا(.

واأك�����دت احل��رك��ة االأ����س���رة دع��م��ه��ا وت��اأي��ي��ده��ا 

ال��ك��ام��ل ل���ق���رار االأ����س���رى االإداري�������ن ب��امل��ق��اط��ع��ة 

ال�����س��ام��ل��ة ل��ل��م��ح��اك��م ال��ع�����س��ك��ري��ة، ودع����ت جميع 

االأ����س���رى االإداري������ن يف خم��ت��ل��ف امل��ع��ت��ق��ات اإىل 

االلتزام الكامل بهذه اخلطوة، والتحلي بال�سرب 

وال��ن��ف�����ص ال��ط��وي��ل، م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق االأه����داف 

املرجوة باإلغاء �سيا�سة االعتقال االإداري.

تهمة  دون  اع��ت��ق��ال  ه��و  االإداري  واالع��ت��ق��ال 

ملحاميه  اأو  للمعتقل  ال�سماح  ودون  حماكمة،  اأو 

ب��االأدل��ة، يف خ��رق وا�سح  امل��واد اخلا�سة  مبعاينة 

و�سريح لبنود القانون الدويل االإن�ساين، لتكون 

اإ���س��رائ��ي��ل ه��ي اجل��ه��ة ال��وح��ي��دة يف ال��ع��امل التي 

متار�ص هذه ال�سيا�سة.

ال�سجون  واإدارات  االح��ت��ال  �سلطات  وت��ت��ذرع 

ب���اأن املعتقلن االإداري������ن ل��ه��م م��ل��ف��ات ���س��ري��ة ال 

املعتقل  يعرف  ف��ا  مطلقا،  عنها  الك�سف  ميكن 

مدة حمكوميته وال التهمة املوجهة اإليه.

لتجديد  االإداري  املعتقل  يتعر�ص  ما  وغالبا 

مدة االعتقال اأكرث من مرة ملدة ثاثة اأ�سهر اأو 

اأو ثمانية، وقد ت�سل اأحيانا اإىل �سنة  اأ�سهر  �ستة 

كاملة

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل 
بلير يعود للواجهة السياسية من جديد 

رغم شعبيته المتدنية بسبب حرب العراق
االنباط – وكاالت 

ع�����اد رئ���ي�������ص ال���������وزراء ال���ربي���ط���اين 

ال���واج���ه���ة  اإىل  ب���ل���ر،  ت�����وين  االأ����س���ب���ق 

ال�������س���ي���ا����س���ي���ة م����ن ج����دي����د م����ن خ���ال 

�سيا�سية  �سخ�سيات  ي�سم  جتمع  تنظيم 

اليمينية  التيارات  وفكرية من خمتلف 

الربيطانية والي�سارية 

ه���ذا  ب������اأن   »RT« م���را����س���ل  واأف��������اد 

���س��ي��ا���س��ات  ر����س���م  اإىل  ي���ه���دف  ال��ت��ج��م��ع 

ج���دي���دة مل���واج���ه���ة حت���دي���ات امل�����س��ت��ق��ب��ل 

بريطانيا  داخ���ل  و���س��ح��ي��ا  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وجماالت التعاون الدويل م�ستقبا

ون��ف��ى ب��ل��ر م��ا ت���ردد ع��ن اأن���ه يعمل 

جديد  �سيا�سي  حزب  تاأ�سي�ص  اأج��ل  من 

بديا حلزب العمال الذي كان يقوده

بلر  �سعبية  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در 

ت������زال يف  ال���ربي���ط���اين ال  ال���و����س���ط  يف 

العراق،  �سد  احلرب  ب�سبب  احل�سي�ص 

والتي اأدت اىل م�سرع مئات من اجلنود 

التحقيقات  الربيطانين بعدما ك�سفت 

اأن ت����وين ب��ل��ر ك����ذب ع��ل��ى ال�����س��ع��ب يف 

التي  ال�����س��ام��ل  ال��دم��ار  اأ���س��ل��ح��ة  ق�سية 

ا�ستخدمت ذريعة لغزو العراق

الخوف يدب بالكيان 00 تحصين المستوطنات و10 دقائق لالختباء بالمالجئ

نابلس تلقن اإلحتالل درسا قاسيا و»إسرائيل« تعترف بالفشل
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االنباط – وكاالت 

ن�����ددت ب��ك��ن مب����ح����اوالت ح��ل��ف ���ش��م��ال 

بعدما  �شمعتها  لت�شويه  العقيمة  االأطل�شي 

ن�شر التكتل الع�شكري الغربي وثيقة تقدم 

بكن للمرة اأالوىل على اأنها حتد مل�شاحله

وق������ال ج�����او ل���ي���ج���ي���ان ال���ن���اط���ق ب��ا���ش��م 

اخلارجية ال�شينية هذه الوثيقة املزعومة 

ا���ش��رات��ي��ج��ي حل��ل��ف �شمال  ح���ول م��ف��ه��وم 

وتعر�ض  ب�شلة  للواقع  مت��ت  ال  االأطل�شي 

ت�شويه  يف  ومتعن  معاك�ض.  ب�شكل  الوقائع 

�شورة �شيا�شة ال�شن اخلارجية

واأ����ش���اف خ���ال م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف ميعن 

اأنها  )احللف( خطاأ يف تقدمي ال�شن على 

�شيا�شة  ���ش��ورة  ت�����ش��وي��ه  ويف  ل��ل��ن��ظ��ام  حت��د 

معار�شة  على  م�����ش��ددا  اخل��ارج��ي��ة  ال�شن 

)بكن( القوية لذلك

���ش��م��ال االأط��ل�����ش��ي االأرب��ع��اء  وراأى ح��ل��ف 

احللف  دول  مل�شالح  حتديا  متثل  بكن  اأن 

اأقرها  ج��دي��دة  طريق  خريطة  يف  اأمنها  و 

خال قمته يف مدريد

امل����ف����ه����وم  ه����������ذا  يف  احل������ل������ف  وك������ت������ب 

ال�����ش��ن  ط���م���وح���ات  اأن   ، اال����ش���رات���ي���ج���ي 

امل��ع��ل��ن��ة و���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا ال��ق�����ش��ري��ة ت��ت��ح��دي��ان 

ال�شراكة  مدينا   ، وقيمنا  واأمننا  م�شاحلنا 

اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ب��ن ب��ك��ن وم��و���ش��ك��و �شد 

النظام الدويل

ال�������ش���راك���ة  خ�������ش���و����ش���ا  ال���ن���ات���و  واأدان 

اال�شراتيجية العميقة بن بكن ومو�شكو 

النظام  لتقوي�ض  املتبادلة  وحم��اوالت��ه��م��ا 

الدويل القائم على القواعد

واأ�شاف البيان ت�شتخدم ال�شن مروحة 

وا�شعة من االأدوات ال�شيا�شية واالقت�شادية 

فيما  ال���دويل  نفوذها  ل��زي��ادة  والع�شكرية 

تبقى غام�شة حول ا�شراتيجيتها ونياتها 

الع�شكري وتعزيزها 

ت�شخيم  اأن  ال�����ش��ي��ن��ي  ال��ن��اط��ق  وراأى 

تهديد �شيني مزعوم اأمر عقيم كليا

واأ�شاف ال�شن ال تطرح التحدي الذي 

ي��ت�����ش��وره ال��ن��ات��و. ح��ل��ف ���ش��م��ال االأط��ل�����ش��ي 

ي�شكل التحدي الفعلي لل�شام واال�شتقرار 

العاملين

معتربة  بالناتو  ال�شن  تندد  ما  وغالبا 

م�شالح  ي��خ��دم  م��ع��اد  ع�شكري  ت��ك��تل  ان���ه 

يف  احلرب  م�شوؤولية  وحتمله  االأمريكين 

اأوكرانيا

الناتو  يّدعي  ال�شيني  الناطق  واأ�شاف 

اأن�����ه م��ن��ظ��م��ة اإق��ل��ي��م��ي��ة دف���اع���ي���ة. ل��ك��ن يف 

نطاقه  خ��ارج  التو�شع  يف  ي�شتمر  الوقائع 

ال��ت�����ش��ب��ب  ويف  واخ���ت�������ش���ا����ش���ه  االإق���ل���ي���م���ي 

بحروب وقتل املدنين االأبرياء

ال��ن��ات��و ملطخة  اأي����ادي  اأن  ع��ل��ى  و���ش��دد 

اإىل  خ�شو�شا  اإ�شارة  يف  العامل  �شعوب  بدم 

ت��دخ��ل احل��ل��ف يف اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ول��ي��ب��ي��ا اأو 

العام  �شربيا  يف  ال�شينية  ال�شفارة  ق�شف 

1999

ثاثة  مبقتل  االأخ��ري  احل��ادث  وت�شبب 

حلف  �شمعة  ول��ط��خ  �شينين  �شحافين 

�شمال االأطل�شي يف ال�شن ب�شكل دائم

االنباط – وكاالت 

ج��راال  االإي��ران��ي��ة  ال�شلطات  اعتقلت 

بتج�ش�شه  لا�شتباه  ال��ث��وري  احلر�ض  يف 

�شحيفة  نقلت  ح�شبما  اإ�شرائيل،  ل�شالح 

 New York ت����امي����ز  ن�����ي�����وي�����ورك 

Times عن �شخ�ض على �شلة وثيقة 
مب�شوؤولن كبار يف احلر�ض الثوري

زع��م��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة يف ت��ق��ري��ر ل��ه��ا اأن 

ب�شكل  اعتقل  الذي  نا�شري،  علي  اللواء 

����ش���ري يف وق����ت ���ش��اب��ق يف ي��ون��ي��و، وك���ان 

املعلومات  حماية  وح��دة  يف  كبريا  قائدا 

على  باالإ�شراف  مكلفا  الثوري،  باحلر�ض 

عمل الوحدة

اللواء  اعتقال  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 

اعتقال  م��ن  �شهرين  ب��ع��د  ج��اء  ن�����ش��ريي 

تطوير  ب��رن��ام��ج  موظفي  م��ن  ال��ع�����ش��رات 

ال�������ش���واري���خ ال���ت���اب���ع ل���������وزارة ال����دف����اع، 

ع�شكرية  معلومات  بت�شريب  لا�شتباه 

ت�شميم  خمططات  ذل��ك  يف  مب��ا  ���ش��ري��ة، 

ال�شواريخ، اإىل اإ�شرائيل ، ح�شب م�شوؤول 

اإي�����راين م��ط��ل��ع ع��ل��ى ح��م��ل��ة االع��ت��ق��االت 

هذه

ونقلت ال�شحيفة االأمريكية عن نائب 

اأبطحي  علي  االأ�شبق  االإي���راين  الرئي�ض 

اال�شتخبارات  رئي�ض جهاز  عزل  اإن  قوله 

االإيراين، ح�شن  الثوري  للحر�ض  التابع 

اعرافا  ك��ان  امل��ا���ش��ي،  االأ���ش��ب��وع  الطيب، 

م����ن ط����ه����ران ب������اأن م���واج���ه���ة ال��ت��ه��دي��د 

االإ�شرائيلي تتطلب قيادة جديدة واإعادة 

والربوتوكوالت اال�شراتيجيات  �شبط 

واأ�شاف اأن االخراقات االأمنية داخل 

التي  للعمليات  الوا�شع  والنطاق  اإي���ران 

اأقوى  بالفعل  قو�شت  اإ�شرائيل  بها  تقوم 

موؤ�ش�شة ا�شتخباراتية لدينا ، م�شيفا اأنه 

لطاملا كانت قوة اأمننا هي حجر االأ�شا�ض 

يف  ت�شررت  وقد  االإ�شامية  للجمهورية 

املن�شرم العام 

االنباط – وكاالت 

انتخابية  هدية  مبثابة  كانت  اأوكرانيا  اأزم��ة 

ل���زع���م���اء ال������دول ال��غ��رب��ي��ة، وف���ر����ش���ة ل��ت��ق��دمي 

�شعوبهم،  اأمام  االأقوياء  القادة  اأنف�شهم مبظهر 

ول��ك��ن م���ع م����رور ال���وق���ت ي��خ�����ش��ى ال��ب��ع�����ض اأن 

تتحول احلرب للعنة انتخابية لهوؤالء الزعماء.

ع��ن��دم��ا اج��ت��م��ع زع���م���اء جم��م��وع��ة ال����دول 

جبال  يف   )7-G( ال��ك��ربى  ال�شبع  ال�شناعية 

االأل������ب ال���ب���اف���اري���ة ب���اأمل���ان���ي���ا، الل���ت���ق���اط ���ش��ورة 

بدا  االجتماعات،  من  طويل  ي��وم  بعد  جماعية 

جون�شون  ب��وري�����ض  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  رئي�ض 

القمة  كانت  لو  كما  ال�شورة،  هذه  يف  متحم�شاً 

ال��ت��ي ا���ش��ت��م��رت ث��اث��ة اأي�����ام م��غ��ام��رًة ج��احم��ة 

و�شف  ح�شب  للمتعة،  ط��ل��ب��اً  احل��ل��ف��اء  ��م��ه��ا  ن��َظّ

 The Washington ل�شحيفة  تقرير 

الرئي�ض  على  التهكم  وبدا  االأمريكية.   Post
ال�شبع من  ب��وت��ن يف قمة  ف��ادمي��ري  ال��رو���ش��ي 

قبل القادة، كاأنه حماولة للتغطية على الهوان 

والعجز ال�شيا�شي داخل باده، وهو ما ي�شي باأن 

التي طلبها  املتعة  ينال من  لن  رمب��ا  جون�شون 

للرئي�ض  التاأييد  ن�شب  تراجعت  التمني.  �شوى 

كبرية  خل�شارة  �ض  معَرّ وهو  بايدن،  االأمريكي 

يف  الن�شفي  ال��ت��ج��دي��د  ان��ت��خ��اب��ات  يف  حمتملة 

الرئي�ض  وان��ت�����ش��ر  ال���ث���اين.  ن��وف��م��رب/ت�����ش��ري��ن 

ال��ف��رن�����ش��ي م����اك����رون يف ح��م��ل��ت��ه االن��ت��خ��اب��ي��ة 

على  ال�شيطرة  فقد  اأن  لبث  ما  لكنه  االأخ���رية، 

لليمن  م�شبوقة  غ��ري  مكا�شب  و�شط  ال��ربمل��ان 

امل�شت�شار  اأم���ا  ل��ل��ي�����ش��ار.  ب���ارز  امل��ت��ط��رف وت��ق��دم 

ليك�شب  يكافح  زال  ما  ال��ذي  �شولت�ض،  االأمل���اين 

امل�شت�شارة  موطئ قدم لنف�شه بعد حلوله مكان 

امل��خ�����ش��رم��ة اأجن����ي����ا م����ريك����ل، ف����اإن����ه ي���واج���ه 

انتقادات حادة يف باده ت�شفه باأنه زعيم مردد 

يتعذر فهمه اأو االإحاطة مبا يفعل.

ع��ل��ى امل���ن���وال ذات�����ه، ت��راج��ع��ت ن�����ش��ب ت��اأي��ي��د 

ج��ون�����ش��ون ب��ع��د ال��ك�����ش��ف ع���ن اأن�����ه وم��وظ��ف��ي��ه 

امل��رت��ب��ط��ة بجائحة  ان��ت��ه��ك��وا ق���واع���د االإغ�����اق 

اإق��ام��ت��ه. وهو  ك��ورون��ا واأق��ام��وا حفات يف مقر 

ال�شلطات  م��ه  ت��غ��ِرّ بريطاين  وزراء  رئي�ض  اأول 

ت 41  اإىل ذلك، �شَوّ باالإ�شافة  املن�شب.  وهو يف 

% من زمائه يف ح��زب املحافظن الإزاح��ت��ه يف 

وا�شتقال  ال�شهر،  ه��ذا  الثقة  حلجب  ت�شويت 

رئي�ض احلزب.

ت��ع��ددت االأزم�����ات ال��ت��ي ُي��ج��اب��ه��ه��ا ك��ل واح��د 

مطابقاً  خ��ط��راً  اأن  اإال  االأرب���ع���ة،  ال��زع��م��اء  م��ن 

اأكتاف  يتهددهم جميعاً: �شعود ال�شعبوية على 

اال����ش���ط���راب ال����ذي ���ش��رب االق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي، 

املوؤ�ش�شات  على  وطاأته  ا�شتدت  ال��ذي  واحل�شار 

الرئي�ض  اأ�شعلها  التي  املهلكة  الدولية، واحلرب 

الرو�شي فادميري بوتن.

اإن  و���ش��اب��ق��ون  ح��ال��ي��ون  دبلوما�شيون  ي��ق��ول 

من ال�شعوبة مبكان اأن يحافظ هوؤالء الزعماء 

على هدفهم املوحد بدعم اأوكرانيا بقوة يف ظل 

بادهم  ا�شتقرار  ينال من  ال��ذي  التداعي  ه��ذا 

الداخلي.  ويراقب بوتن هذا كله، والغالب اأنه 

و”رمبا  غايته،  لبلوغ  الوقت  م��رور  على  ل  يعِوّ

حربه  اآل��ت  اإذا  ح��ااًل  اأح�شن  نف�شه  بوتن  ي��رى 

واأمريكا  م�شتتة،  فرن�شا  مع  طويل  �شراع  اإىل 

ح�شبما  امل�شلك”،  جمهولة  واأمل��ان��ي��ا  منق�شمة، 

املخ�شرم  الدبلوما�شي  ه��ا���ض،  ريت�شارد  ي��ق��ول 

ورئي�ض جمل�ض العاقات اخلارجية االأمريكي.

جامعة  يف  ال�شيا�شة  اأ���ش��ت��اذ  ب��ي��ل،  تيم  ي��ق��ول 

اأن  ال���وا����ش���ح  “من  ل����ن����دن:  يف  م������اري  ك���وي���ن 

الوطن”،  يف  ل�شلطته  التاأييد  فقد  جون�شون 

وا�شعة  ب�شعبية  يحظى  زال  ما  اأوكرانيا  فدعم 

ال��ن��ط��اق ل���دى ال��ربي��ط��ان��ي��ن، وه���و م��ا اأع��ط��ى 

جديرة  ق�شية  االآخ��ري��ن،  والزعماء  جون�شون، 

ذلك،  ومع  العاملي.  ال�شعيد  على  عنها  بالدفاع 

ف���اإن االأم����ر م��ت��ق��ل��ب، وق���د ي��ط��ول االأم����د بتلك 

احلرب، فت�شبح يف وقت ما عبئاً �شيا�شياً، ال ُيرى 

منه اإال ارتفاع االأ�شعار ونق�ض الوقود. ويبدو اأن 

الزعماء الغربين واعون لهذا اخلطر.

ف��ك��ل��م��ا ارت����ف����ع����ت ال���ت���ك���ال���ي���ف ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

الداخلية  ال�شيا�شة  اإدارة  ازدادت  واالقت�شادية، 

ح�شبما  بوتن،  عليه  يعتمد  ما  وه��ذا  �شعوبًة، 

مار�شال  ���ش��ن��دوق  رئي�شة  ك��ون��ل��ي،  ه��ي��ذر  ق��ال��ت 

االأملاين.

يجدر  كما  ف��اإن��ه  “وهكذا،  قائلة:  وت�شيف 

وي�شاعدوها،  كييف  ي���زوروا  اأن  ال��ق��ادة  ب��ه��وؤالء 

ف���اإن���ه���م م��ط��ال��ب��ون اأي�������ش���اً ب��ت��و���ش��ي��ح االأم�����ور 

جلمهورهم وح�شد التاأييد ال�شعبي يف الداخل، 

اأم��ٌر  ال��ت��وازن  اأن احلفاظ على ه��ذا  وال �شك يف 

بالغ ال�شعوبة من الناحية ال�شيا�شية”.

فقد ماكرون اأغلبيته الربملانية املطلقة هذا 

وزرائه  رئي�ض  و�شف  وا�شع، حتى  بفارق  ال�شهر 

م�شبوق”  “غري  ب��اأن��ه  للحكم  احل���ايل  امل�شهد 

و”خطر على بادنا”. ومع اأن ماكرون قال اإنه 

عازم على ت�شكيل اأغلبية جديدة له يف الربملان 

ب��ح��ل��ول اأوائ������ل ي���ول���ي���و/مت���وز، ف���اإن���ه م���ن غري 

اإق��ن��اع عدد  على  ق���ادراً  ك��ان  اإذا  بعد ما  الوا�شح 

كاٍف من نواب املعار�شة بدعمه.

بات ماكرون يف حالة يو�شف معها بالرجل 

العاجز �شيا�شياً يف وطنه، اإال اأن ذلك مل يحب�شه 

عن االإدالء براأيه يف بع�ض امل�شائل التي تناولتها 

اج���ت���م���اع���ات جم���م���وع���ة ال�������ش���ب���ع، ف���ق���د خ��ال��ف 

اإج��م��اع بن  اإىل  بالتو�شل  االأم��ري��ك��ي  االق���راح 

اأ�شعار  �شقف  )لتقلي�ض  النفط  م�شتوردي  كبار 

�شادرات النفط الرو�شية(، وحَثّ بداًل من ذلك 

على التفاو�ض من اأجل اتفاق مع الدول املنتجة 

للنفط.

ال��وزراء  رئي�ض  مكتب  يواجه  بريطانيا،  ويف 

جون�شون �شل�شلة من العوا�شف املتوالية، اأبرزها 

ال��ت��م��رد ع��ل��ى ح��ك��وم��ت��ه م��ن داخ��ل��ه��ا، وامل��ع��رك��ة 

اأيرلندا  ب�شاأن  االأوروب���ي  االحت��اد  مع  الو�شيكة 

ال�شمالية، عاوة على تباطوؤ النمو االقت�شادي.

من  اأك��ر  بريطانيا  يف  الت�شخم  معدل  بلغ 

الباد  يف  الت�شخم  بلغه  معدل  اأعلى  وه��و   ،%9

املتحدة  الواليات  تتاأهب  منذ 40 عاماً. ومثلما 

جديدة  ملوجة  فرن�شا  وت�شتعد  حمتمل،  لركود 

من احتجاجات “ال�شرات ال�شفراء” على �شوء 

االأو�شاع االقت�شادية، فاإن بريطانيا قد تكون يف 

هذا  العامة  االإ�شرابات  من  موجة  اإىل  �شبيلها 

تزايد  مع  تظهر  بوادرها  ب��داأت  والتي  ال�شيف، 

اال�شطرابات العمالية.

اأزم��ة  �شولت�ض مع  ف��اإن تعامل  اأملانيا،  اأم��ا يف 

ال��ع��ام ال��ذي  ال��ت��اأي��ي��د  اأوك���ران���ي���ا مل يجتمع ل��ه 

اج��ت��م��ع ل��ن��ظ��رائ��ه يف ال���ق���وى ال��غ��رب��ي��ة، وق���ال 

واإن��ه  مرتبكة،  ج��اءت  �شيا�شته  اإن  له  منتقدون 

تباطاأ يف ت�شليم اأ�شلحة ثقيلة اإىل االأوكرانين.

وع��رة  ل�شولت�ض  ال�شيا�شية  ال����دروب  ك��ان��ت 

اأ���ش��ط��وري��ة مثل  دائ��م��اً، فقد ح���َلّ حم��ل زعيمة 

ك��ان��ت حتظى ب�شعبية وا���ش��ع��ة يف  م��ريك��ل، وق��د 

ال��ع��وا���ش��م االأج��ن��ب��ي��ة وُي��ن��ظ��ر اإل��ي��ه��ا ع��ل��ى اأن��ه��ا 

يف  �شولت�ض  اأداء  لكن  الأوروب����ا.  الفعلي  القائد 

االأ�شهر ال�شتة االأوىل من توليه املن�شب عززت 

من االنتقادات باأنه لي�ض اأهًا لهذه الوظيفة.

كما تواجه اأملانيا اأكر من غريها من الدول 

الغربية خطر التعر�ض الأزمة طاقة كبرية جراء 

اعتمادها بن�شبة كبرية على الغاز الرو�شي.  يف 

الوقت الذي كان فيه �شولت�ض ي�شت�شيف اجتماع 

جم��م��وع��ة ال�����ش��ب��ع ه���ذا االأ����ش���ب���وع، و���ش��ل��ت اأول 

�شحنة اأ�شلحة ثقيلة ُت�شلمها اأملانيا اإىل اأوكرانيا. 

لكن امل�شت�شار االأملاين ما زال ُمطالباً ببذل املزيد 

لدعم اأوكرانيا، وقد زادت هذه املطالب اإحلاحاً 

م���ع ت��وا���ش��ل اخل�����ش��ائ��ر االأوك���ران���ي���ة يف م��ي��دان 

الزعماء  اأ�شوات  تعالت  اأن  االأم��ر  وبلغ  املعركة، 

ال�شيا�شين يف اأملانيا بال�شوؤال عن االأ�شباب التي 

حتجز �شولت�ض عن تعزيز دعمه.

ماكرون عاجز وشعبية بايدن تتهاوى، وفضائح تطارد جونسون.. فهل يطيح بوتين بهم عبر إطالته حرب أوكرانيا؟

بوتين: تحقيق أمن روسيا ينهي 
الحرب في أوكرانيا

االنباط – وكاالت 

اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����ض ال��رو���ش��ي ف��ادمي��ري 

ب���وت���ن، خ���ال م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ى اأم�����ض 

ال�شاد�شة  القمة  ، على هام�ض  اخلمي�ض 

ل�����دول ب��ح��ر ق���زوي���ن ال���ت���ي ع���ق���دت فى 

اآب��اد،  ع�شق  الركمن�شتانية  العا�شمة 

اأن حت��ري��ر اإق��ل��ي��م دون��ب��ا���ض االأوك����راين 

وحتقيق اأمن رو�شيا هو الهدف النهائي 

الرو�شية  الع�شكرية  العملية  وراء  من 

يف اأوكرانيا

تتحرك  الرو�شية  »القوات  واأ�شاف: 

العمليات  يف  ر�شمها  مت  خ��ط��وط  وف���ق 

ال���ق���ت���ال���ي���ة.. وك�����ل ����ش���يء ي�����ش��ري وف���ق 

اخلطة«

م���ن ج��ه��ة ث���ان���ي���ة، رف�������ض ال��رئ��ي�����ض 

ال��رو���ش��ي ب��وت��ن زع���م رئ��ي�����ض ال�����وزراء 

لو  ب��اأن��ه  جون�شون  بوري�ض  الربيطاين 

اأوكرانيا،  اأق��دم على غزو  ملا  ام��راأة  كان 

رئي�شة  ب���ق���رار  ب��وت��ن  ا���ش��ت�����ش��ه��د  ح��ي��ث 

ال�شابقة مارغريت  الوزراء الربيطانية 

فوكاند  جزر  اإىل  قوات  اإر�شال  تات�شر 

املتنازع عليها مع االأرجنتن

ك��م��ا ع���ّل���ق ال��رئ��ي�����ض ال���رو����ش���ي على 

)االثنن  ال�شبع  جمموعة  ق��ادة  نقا�ض 

»ينوون  اإنهم  فيه  قالوا  ال��ذي  املا�شي( 

خ���ل���ع م���اب�������ش���ه���م واإب������������راز ع�������ش���ات 

حتديدا  يفهم  مل  اإن��ه  قائًا  �شدرهم«، 

معنى »خلع املاب�ض«، حيث ت�شاءل عما 

العلوي  »اجل��زء  بذلك  يعنون  كانوا  اإذا 

�شيكون  اأن��ه  يظن  اأن��ه  اإال  ال�شفلي«،  اأم 

»م�شهدا مقززا على اأي حال«

ثانية لوالية  الترشح  بايدن يعتزم 
االنباط – وكاالت 

اأث�����ارت ن��ائ��ب��ة ال��رئ��ي�����ض االأم��ري��ك��ي، 

ك����ام����اال ه���اري�������ض، ح���ال���ة ج����دي����دة م��ن 

الغمو�ض ب�شاأن عزم الرئي�ض جو بايدن 

ال��ر���ش��ح ل��والي��ة ث��ان��ي��ة يف االن��ت��خ��اب��ات 

عن  وت��راج��ع��ت   ،2024 ع���ام  يف  امل���ق���ررة 

اأدلت بها يف  تاأكيد قاطع يف ت�شريحات 

وقت �شابق هذا االأ�شبوع

ل�شحيفة  مل��را���ش��ل  ه��اري�����ض  وق���ال���ت 

ل��و���ض اأجن��ل��ي�����ض ت��امي��ز اأم�����ض االأرب��ع��اء، 

ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ت�����ش��ت��ع��د ل���ل���م���غ���ادرة اإىل 

الر�شح،  الرئي�ض  يعتزم  كاليفورنيا: 

�شريكته  اأك���ون  ف�شوف  ذل��ك،  فعل  واإذا 

على تذكرة الر�شح. و�شوف نعمل معا

ذك���رت يف مقابلة مع  ه��اري�����ض  ك��ان��ت 

االأمريكية  االإخبارية  اإن  اإن  �شي  �شبكة 

ي���وم االث��ن��ن امل��ا���ش��ي، ردا ع��ل��ى ���ش��وؤال 

ير�شح،  لن  بايدن  باأن  التكهنات  حول 

ب��اي��دن  ج��و  امل��ح��ت��م��ل:  تر�شيحها  وع���ن 

���ش��وف ي��ر���ش��ح ن��ف�����ش��ه ل���والي���ة ج��دي��دة، 

و�شوف اأكون رفيقته على التذكرة.

اأن  املتعمد  التو�شيح  هذا  �شاأن  ومن 

يثري ت�شاوؤالت حول نوايا بايدن، والتي 

انتخابات  منذ  للتكهنات  حم��ا  ك��ان��ت 

2020.

االأكرب  الرئي�ض  79 عاما هو  وبايدن 

�شنا يف التاريخ االأمريكي

مقرب  ب��ارز  دميقراطي  ع�شو  وق��ال 

ت�����ش��ري��ح��ات  اإن  االأب���ي�������ض  ال��ب��ي��ت  م���ن 

موؤ�شرا  تكن  مل  االأربعاء  اأم�ض  هاري�ض 

ت��غ��ري فيما  ب��اي��دن ق��د  ت��ف��ك��ري  اأن  ع��ل��ى 

انتخابه يتعلق بال�شعي الإعادة 

اآخ���رون يف  ب��اي��دن وم�شوؤولون  وق��ال 

اإنه يتوقع  البيت االأبي�ض ب�شكل متكرر 

اأن ير�شح نف�شه النتخابات .2024

الصين تشن هجوًما غير مسبوق على حلف شمال األطلسي وتتهمه بمحاولة 
تشويه سمعتها وترد بقوة على الوثيقة الدولية

الكشف عن اعتقال إيران لجنرال بارز بالحرس الثوري بتهمة التجسس ل«إسرائيل«

االنباط – وكاالت 

ق������ال م�������ش���در م���ط���ل���ع مل���را����ش���ل 

املخابرات  وكالة  اإن  “نوفو�شتي”، 
لتجنيد  تعمل  االأمريكية  املركزية 

امل���وج���ودي���ن  “داع�ض”  ع��ن��ا���ش��ر 

“ق�شد”  وم��ع�����ش��ك��رات  ���ش��ج��ون  يف 

ب�����ش��م��ال ����ش���وري���ا، الإر����ش���ال���ه���م اإىل 

اأوكرانيا

“وفقا  امل�����������ش�����در:  واأ��������ش�������اف 

وكالة  تعمل  املتوفرة،  للمعلومات 

امل���خ���اب���رات امل���رك���زي���ة االأم��ري��ك��ي��ة 

ب��ن�����ش��اط ل��ت��ج��ن��ي��د ع��ن��ا���ش��ر داع�����ض 

املوجودين يف ال�شجون واملع�شكرات 

ال����ت����ي ي�����ش��ي��ط��ر ع���ل���ي���ه���ا االأك��������راد 

يف ���ش��م��ال ����ش���رق ����ش���وري���ا. وي��ق��وم 

اإىل  االإرهابين  بنقل  االأمريكيون 

حتقيقات  اإج��راء  بحجة  من�شاآتهم 

اإىل  نقلهم  اح��ت��م��ال  م��ع  اإ���ش��اف��ي��ة 

اأوروبا الحقا«

االآن،  “حتى  ل��ل��م�����ش��در،  ووف��ق��ا 

االأم��ري��ك��ي  للجانب  االأك����راد  �شلم 

عدة قادة رفيعي امل�شتوى ونحو 90 

من  معظمهم  داع�ض،  عنا�شر  من 

م��واط��ن��ي دول االحت����اد االأوروب�����ي 

وال���ع���راق، وك��ذل��ك اأ���ش��خ��ا���ض من 

ج���م���ه���وري���ة ال�����ش��ي�����ش��ان وم��ن��ط��ق��ة 

ال�شينية« االأويغور 

واأ�شار اإىل اأنه “من املقرر نقلهم 

الع�شكرية  ال��ق��اع��دة  اأرا����ش���ي  اإىل 

االأمريكية التنف، بجنوب �شوريا«

“تعتزم  ال��ق��ول:  امل�����ش��در  وت��اب��ع 

وا�شنطن يف امل�شتقبل اإر�شال هوؤالء 

للم�شاركة  اأوكرانيا  اإىل  امل�شلحن 

القوات  �شد  القتالية  االأع��م��ال  يف 

الرو�شية« امل�شلحة 

المخابرات المركزية األمريكية تجند عناصر »داعش« إلرسالهم إلى أوكرانيا

ما أهمية جزيرة »األفعى« 
روسيا منها؟ انسحبت  ولماذا 

االنباط – وكاالت 

خ��ط��ف��ت ج����زي����رة زم��ي��ي��ن��ي االأوك����ران����ي����ة 

االأ�شود، والتي  البحر  ب�شمال غرب  ال�شغرية 

اليوم  منها  ان�شحابه  الرو�شي  اجلي�ض  اأعلن 

اخلمي�ض، االأ���ش��واء اأك���ر م��ن م��رة منذ بدء 

العملية الع�شكرية الرو�شية يف اأوكرانيا.

تقع ه��ذه اجل��زي��رة ال��ت��ي ت��زي��د م�شاحتها 

ب��ال��ك��اد ع��ن 0،2 ك��م م��رب��ع، ع��ل��ى ب��ع��د 35 كم 

اأودي�شا يف جنوب غرب  �شواحل مقاطعة  من 

اأوك��ران��ي��ا ع��ل��ى احل����دود م��ع روم��ان��ي��ا، وحتى 

البلدين  ج��دل بن  كانت مو�شع  العام 2009 

اأول  ف��رباي��ر،   24 ويف  عليها.  ال�����ش��ي��ادة  ح���ول 

اخلا�شة  ال��رو���ش��ي��ة  الع�شكرية  العملية  اأي����ام 

�شيطرتها  فقدان  كييف  اأعلنت  اأوك��ران��ي��ا،  يف 

ا�شراتيجية  اأهمية  لها  التي  اجل��زي��رة،  على 

من حيث ع��زل اأوك��ران��ي��ا عن البحر االأ���ش��ود، 

وقتها  اإل��ي��ه��ا.  الغربي  ال�شاح  اإم����داد  وق��ط��ع 

قالت �شلطات كييف اأن اأفراد حامية اجلزيرة 

ل���ق���وا م�����ش��رع��ه��م يف امل���ع���رك���ة ���ش��د ال���ق���وات 

ال��رو���ش��ي��ة امل��ت��ف��وق��ة، لكن ���ش��رع��ان م��ا ك�شفت 

احل��دود  حر�ض  عنا�شر  اأن  الرو�شية  ال��دف��اع 

األقوا  االأوك��ران��ي��ن الذين كانوا يف اجل��زي��رة، 

كييف  م��زاع��م  مفندة  وا�شت�شلموا،  �شاحهم 

مبقاطع فيديو للجنود االأوكرانين االأ�شرى.

و�شهدت االأ�شهر التالية حماوالت اأوكرانية 

حثيثة ال�شتعادة زمييني، حيث اأعلنت الدفاع 

ال��رو���ش��ي��ة ع��ن اإ���ش��ق��اط ع���دد م��ن ال��ط��ائ��رات 

اإنزال  واملروحيات االأوكرانية واإحباط عملية 

خ�شائر  اأن  اإىل  م�شرية  زمييني،  ج��زي��رة  يف 

القوات االأوكرانية جراء العمليات التي نفذتها 

ح��ول زمييني على م��دى ع��دة اأي���ام، ت�شمنت 

اأي�شا نحو 30 طائرة م�شرية و30 قتيا.

ويف ���ش��اع��ات ف��ج��ر 20 ي��ون��ي��و ح���اول نظام 

كييف مرة اأخرى ا�شرجاع زمييني من خال 

تليها  مكثفة  ومدفعية  ج��وي��ة  ���ش��رب��ات  �شن 

عملية اإنزال للقوات.

دفاعاتها  اأن  اأك���دت  الرو�شية  ال��دف��اع  لكن 

طائرة   13 واأ�شقطت  الهجوم  �شدت  اجلوية 

ب�����دون ط���ي���ار، واأرب����ع����ة ����ش���واري���خ م���ن ط���راز 

راج���م���ات  م���ن  ق���اذف���ة  و21  “توت�شكا-اأو” 
من  اأي  ي�شل  اأن  “اأوراغان” دون  ال�شواريخ 

االأ�شلحة االأوكرانية اإىل اأهدافها يف اجلزيرة.

وا�شطرت القوات االأوكرانية ب�شبب ف�شل 

هجومها ال�شاروخي، اإىل التخلي عن تنفيذ 

اإنزال يف زمييني.

خ�شائر  االأوك�����راين  اجلي�ض  تكبيد  وب��ع��د 

اجل��زي��رة،  يف  القتالية  امل��ه��ام  وتنفيذ  ك��ب��رية 

م��ن اجل��زي��رة  ق��وات��ه��ا  ق���ررت مو�شكو �شحب 

االأممية  اجلهود  لت�شهيل  نية،  ح�شن  ك��ب��ادرة 

ل��ن��ق��ل امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة االأوك���ران���ي���ة اإىل 

االأ�شواق العاملية، وحرمان كييف من اإمكانية 

زمييني  يف  الرو�شية  القوات  وج��ود  ا�شتخدام 

كذريعة لتحميل رو�شيا م�شوؤولية تعر عملية 

حتى  كييف  تقم  مل  بينما  احل��ب��وب،  ت�شدير 

االآن باإزالة االألغام من املياه يف املنطقة.
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الرمثا ومعان لمداوة الجراح والشباب يواجه سحاب 
االنباط – عامن 

مناف�سات  اجلمعة  ال��ي��وم  م�ساء  تتوا�سل 

القدم الندية  دوري كرة  التا�سع من  اال�سبوع 

امل��ح��رف��ن ب��اق��ام��ة م��ب��ارات��ن ح��ي��ث يخو�ض 

فريق �سباب االأردن مواجهة قوية اأمام �سحاب 

يف ال�ساد�سة م�ساء  على �ستاد عمان الدويل. و 

الرمثا يف  ي�ست�سيف فريق  الثانية  امل��ب��اراة  يف 

الثامنة والن�سف م�ساء اجلمعة، نظريه معان 

على �ستاد احل�سن باربد. يف اللقاء االول ي�سعى 

�سباب االردن ملوا�سلة انتفا�سته وحتقيق فوز 

جديد وهو الذي يعي�ض باأف�سل اأحواله الفنية 

واملعنوية حيث �سجل فوزاً م�ستحقاً يف اجلولة 

املا�سية على الرمثا “حامل اللقب” بثالثية 

ب�”13”  ال��ث��ال��ث  ل��ل��م��رك��ز  ل��ي��ت��ق��دم  ن��ظ��ي��ف��ة، 

نقطة.  وميني النف�ض بالفوز واالنتقال خطوة 

متقدمة نحو ال�سدارة .. يف املقابل، فاإن �سحاب 

بعدما  ال��ف��وز  نغمة  ال�ستعادة  بحاجة  اأ���س��ب��ح 

مع  ت��ع��ادل  خ�سر اأم���ام ال��وح��دات “0-1” ث��م 

�سابعاً ب� “10”  �سباب العقبة “1-1” لي�ستقر 

نقاط  وهو يطمح بتجاوز مناف�سه للهروب من 

 املركز الذي يحتله والتقدم خظوة نحو االمام .

 ويف ال��ل��ق��اء ال��ث��اين يبحث ف��ري��ق ال��رم��ث��ا عن 

التعوي�ض وم�ساحلة جماهريه بعد اخل�سارة 

القا�سية يف اجلولة املا�سية اأمام �سباب االأردن 

بر�سيد  التا�سع  للمركز  ليراجع   ،”3-0“
اغ�سبت  ال��ت��ي  اخل�����س��ارة  ت��ل��ك  “9” ن��ق��اط. 
ع�ساق الفريق واث��ارت العديد من االنتقادات 

على امل�ستوى املتوا�سع الذي ظهر عليه الفريق 

الذي بات مطالبا بالفوز اليوم لتجنب م�سل�سل 

ال��راج��ع وال��ت��ق��دم نحو م��واق��ع املقدمة وهو 

الذي يحمل لقب الدوري .. بدوره فاإن معان 

باإ�سالم  ممثلة  ج��دي��دة  فنية  بقيادة  �سيظهر 

جالل، بعد ا�ستقالة ديان �سالح عقب اخل�سارة 

يف اجل���ول���ة امل��ا���س��ي��ة اأم�����ام م��غ��ري ال�����س��رح��ان 

بنتيجة  بالعودة  معان  فريق  وي��اأم��ل   .»3-1“

ايجابية تعزز من ر�سيده النقطي حيث يتذيل 

الرتيب العام ب�”6” نقاط.،  وبات من اكرث 

الفرق املهددة باملناف�سة على الهبوط بالنظر 

ل����الداء امل��ت��وا���س��ع ال���ذي ي��ق��دم��ه يف امل��ب��اري��ات 

االخ��رية حيث يامل مدربه اجلديد بتحقيق 

الفوز والهروب من املركز االخري الذي يحتله 

حاليا يف حماولة من ادارة النادي باالحتفاظ 

مبقعد الفريق بن الكبار .

الحكيم يقود كرة فريق الحسين 

االنباط – عمان 

ارب��د مع  ن��ادي احل�سن  ادارة  تعاقدت 

اأمي���ن احل��ك��ي��م  ر�سميا  ال�����س��وري  امل����درب 

ل���ي���ت���وىل م��ه��م��ة امل����دي����ر ال���ف���ن���ي ل��ف��ري��ق 

القدم. ووقع احلكيم  اإربد لكرة  احل�سن 

عقده اخلمي�ض يف مقر نادي احل�سن اإربد 

التل. وجاء  ال�سر حممد  اأمن  وبح�سور 

الفني  للمدير  خلفا  احلكيم  مع  التعاقد 

تقدم  ال���ذي  اأب���و طعيمة  اأجم���د  ال�����س��اب��ق 

احل�سن  ن��ادي  اإدارة  وت�سعى  با�ستقالته. 

اإرب������د ل��ت��وف��ري ك���اف���ة م���ق���وم���ات ال��ن��ج��اح 

يف  الفريق  فر�سة  لتعزيز  احلكيم  اأم���ام 

التتويج بلقب الدوري الأول مرة مب�سرية 

ف��ري��ق ك���رة ال��ق��دم. وك���ان احل�����س��ن اإرب���د 

ق���د ت���ع���ادل م����وؤخ����را م���ع اجل����زي����رة “2-

بر�سيد  ال��ث��اين  ل��ل��م��رك��ز  ل��ي��راج��ع   ”2

نقطينت  ب��ف��ارق  م��ت��اأخ��را  نقطة   ”16“
اأن  وينتظر  “املت�سدر«.  الفي�سلي  ع��ن 

يعلن نادي احل�سن اإربد الطاقم امل�ساعد 

ل��ل��ح��ك��ي��م وامل���ك���ون م���ن ال��ت��ون�����س��ي اأن��ي�����ض 

الو�سعيدي وب�سار بني يا�سن  م�ساعدين 

اأبو نا�سوح مهمة  له فيما �سيتوىل اأحمد 

مدرب حرا�ض املرمى.

سحب قرعة بطوالت الناشئين الكروية 
االنباط – عامن 

القدم،  لكرة  االأردين  االحت���اد  مقر  يف  �سحبت 

ت  وب��ط��ول��ة  ت15  النا�سئن  دوري  بطولة  ق��رع��ة 

بطولة  وت��ق��ام   2022 مل��و���س��م  النخبة  الأن��دي��ة   ،17

مب�ساركة  النخبة  الأن��دي��ة   15 ت  النا�سئن  دوري 

االأردن،  ف��ر���س��ان  احل�����س��ن،  ال��رم��ث��ا،  ف��ري��ق��ا:   12

الوحدات، اجلزيرة، اجلليل، عمان FC، ال�سلط، 

الفي�سلي، كفر�سوم، �سحاب، واالحت��اد. ويلتقي يف 

الأندية  ت 15  النا�سئن  دوري  من  االأول  االأ�سبوع 

مع  ال�سلط  االأردن،  فر�سان  م��ع  الرمثا  النخبة: 

ك��ف��ر���س��وم، االحت����اد م��ع اجل���زي���رة، ال���وح���دات مع 

احل�سن، اجلليل مع الفي�سلي، و�سحاب مع عمان 

 17 ت  النا�سئن  دوري  ي��ق��ام  امل��ق��اب��ل،  يف   .FC
الأندية النخبة مب�ساركة 12 فريقا: �سباب االأردن، 

اجلزيرة،  الرمثا،  احل�سن،  الريموك،  الوحدات، 

البقعة،  اجل��ل��ي��ل،  الفي�سلي،  ك��ف��ر���س��وم،  االأه���ل���ي، 

 17 ت  النا�سئن  دوري  قرعة  وح�سب  كفرجايز. 

الرمثا  االأول:  االأ�سبوع  يف  يلتقي  النخبة  الأندية 

مع اجلليل، الوحدات مع �سباب االأردن، الريموك 

ال��ب��ق��ع��ة م���ع اجل����زي����رة، الفي�سلي  م���ع االأه����ل����ي، 

م��ع احل�����س��ن، وك��ف��ر���س��وم م��ع ك��ف��رج��اي��ز. وح�سب 

العمرية،  الفئات  لبطوالت  اخلا�سة  التعليمات 

م��ن بطولتي ت 15،  االأول  ال���دور  م��ب��اري��ات  ت��ق��ام 

وت 17، بنظام ال��دوري املجزاأ من مرحلة واح��دة، 

على اأن تتاأهل الفرق �ساحبة املراكز ال�ستة االأوىل 

تقام  ال���ذي  النخبة”،  “دوري  ال��ث��اين  ال���دور  اإىل 

مرحلتن  م��ن  ال��ك��ام��ل  ال����دوري  بنظام  مبارياته 

الفريق  باللقب  يتوج  اأن  على  واإياباً”،  “ذهاباً 
احلا�سل على اأكرب عدد من النقاط. وتلعب الفرق 

احلا�سلة على الرتيب من 7 - 12، الدور الثاين 

بنظام الدوري املجزاأ من مرحلة واحدة، مب�ساركة 

االأندية احلا�سلة على املراكز االأربعة االأوىل من 

بطوالت الفئات العمرية الأندية الدرجات االأوىل 

اأ�سحاب  الفرق  تتاأهل  بحيث  والثالثة،  والثانية 

للم�ساركة  الثانية  املرحلة  من   )6-1( من  املراكز 

يف بطوالت الفئات العمرية الأندية النخبة خالل 

املو�سم القادم 2023 بغ�ض النظر عن درجة النادي 

يف هذا املو�سم، والفرق احلا�سلة على الرتيب من 

)7-10( ت�سارك يف بطوالت الفئات العمرية الأندية 

واالأكادمييات  والثالثة  والثانية  االأوىل  الدرجات 

خالل مو�سم 2023، بغ�ض النظر عن درجة النادي.

القاهرة – وكاالت 

اأعلن االحتاد االأفريقي لكرة القدم “كاف” 

عن  اأفريقي  الع��ب  اأف�سل  جل��ائ��زة  املر�سحن 

عام 2022. و�سهدت القائمة االأولية املكونة من 

30 العًبا، تواجد حممد �سالح وريا�ض حمرز 

و�ساديو ماين واأ�سرف حكيمي وفرانك كي�سي 

و�سمت  كوليبايل.  وك��ال��ي��دو  ميندي  واإدوارد 

ال��ق��ائ��م��ة ك��ل م���ن: حم��م��د ���س��الح )ليفربول 

– م�سر(، ريا�ض حمرز )مان�س�سر �سيتي – 

اجلزائر(، �ساديو ماين )ليفربول – ال�سنغال(، 

– بوركينا  ب��ريت��ران��د ت����راوري )اأ���س��ت��ون فيال 

ف��ا���س��و(، بالتي ت��وري��ه )ب��ريام��ي��دز – بوركينا 

 – ليفركوزن  )باير  تاب�سوبا  واإدموند  فا�سو(. 

بوركينا فا�سو(، اأندري فرانك زامبو اأجنوي�سا 

اإيكامبي  توكو  ك��ارل  – الكامريون(،  )نابويل 

)االأهلي  معلول  علي  – ال��ك��ام��ريون(،  )ليون 

 – )الن�سر  بكر  اأب���و  وفين�سنت  ت��ون�����ض(.   –
)جاجنامب  مت�ساجناما  يو�سف  الكامريون(، 

– الكامريون(، فرانك كي�سي )ميالن – كوت 

ديفوار(، �سيبا�ستيان هالري )اأياك�ض اأم�سردام 

– كوت ديفوار(. وحممد عبد املنعم )االأهلي 
– م�سر(،  )اآر�سنال  النني  حممد  م�سر(،   –
مو�سى  م�سر(،   – )االأه��ل��ي  ال�سناوي  حممد 

بارو )بولونيا – جامبيا(، نابي كيتا )ليفربول 

�سيتي  )لي�سر  ميندي  نامبلي�ض  غينيا(،   –
ال�سنغال(. األيو دي��اجن )االأه��ل��ي – م��ايل(،   –
هاماري تراوري )رين – مايل(، يفي�ض بي�سوما 

)توتنام – مايل(، اأ�سرف حكيمي )باري�ض �سان 

جريمان – املغرب(، �سفيان بوفال )اآجنيه – 

امل���غ���رب(، يحيى ج���ربان )ال�����وداد – امل��غ��رب(. 

مو�سي�ض  – امل��غ��رب(،  )اإ�سبيلية  بونو  ويا�سن 

ميندي  اإدوارد  نيجرييا(،   – )ن��ان��ت  �سيمون 

كوليبايل  ك��ال��ي��دو  ال�����س��ن��غ��ال(،   – )ت�سيل�سي 

)نان�سي  �سي�ض  �ساليو  ال�سنغال(،   – )ن��اب��ويل 

اجلوائز يوم  توزيع  حفل  ويقام  – ال�سنغال(. 
ال�سهر اجل��اري يف املغرب على هام�ض  21 من 

ب��ع��د انقطاع  اأف��ري��ق��ي��ا ل��ل�����س��ي��دات،  ن��ه��ائ��ي اأمم 

خالل العامن ال�سابقن نظرا لظروف انت�سار 

فريو�ض كورونا.

سلتنا تواجه لبنان في التصفيات االسيوية 

االنباط – عامن 

يخو�ض املنتخب الوطني لكرة ال�سلة، 

اللبناين، عند  اأمام نظريه  مباراة مهمة 

يف  اجلمعة،  م�ساء  من  التا�سعة  ال�ساعة 

هذه  وتاأتي  ب��ريوت.  اللبنانية  العا�سمة 

الت�سفيات  م��ن��اف�����س��ات  اط����ار  يف  امل���ب���اراة 

االآ���س��ي��وي��ة امل��وؤه��ل��ة ل��ك��ا���ض ال��ع��امل، حيث 

لتعزيز  ال��ف��وز  لتحقيق  املنتخب  ي�سعى 

املنتخب  وي��ت�����س��در  ب��ال��ت��اأه��ل.  ح��ظ��وظ��ه 

ال��وط��ن��ي جم��م��وع��ت��ه ب��ر���س��ي��د 7 ن��ق��اط، 

املنتخب  عن  املبا�سرة  املواجهات  وبفارق 

بر�سيد  الثاين  املركز  �ساحب  اللبناين 

نقاط اي�سا، وياأتي املنتخب ال�سعودي   7

 6 ثالثا بر�سيد 

ن��ق��اط، ث��م اأن��دون��ي�����س��ي��ا راب��ع��ا واأخ���ريا 

4 ن����ق����اط. وب���ا����س���ر امل��ن��ت��خ��ب  ب���ر����س���ي���د 

اأم�ض،  ي��وم  ب��ريوت  يف  تدريباته  الوطني 

الت�سفيات.  يف  املهمة  للمباراة  ا�ستعدادا 

وي��ق��ود امل��ب��اراة احل��ك��م ال��ع��راق��ي ال��دويل 

اأحمد ال�سويلي  ويعد ال�سويلي من حكام 

الت�سفيات  اآ�سيا وتواجده يف قيادة  نخبة 

لنجاحه  العامل،  لكاأ�ض  املوؤهلة  االآ�سيوية 

يف  امل���ه���م���ة  امل����ب����اري����ات  اإدارة  يف  ال���ك���ب���ري 

اوملبياد  واأي�سا  بال�سن،  ال�سلة  مونديال 

ط��وك��ي��و ال��ت��ي ج���رت ال��ع��ام امل��ا���س��ي، كما 

ومباراة  الكويت  كاأ�ض  نهائي  موؤخًرا  قاد 

ختام الدوري البحريني.  

ختام مميز البطالنا في تونس أللعاب القوى البارالمبية 
االنباط – عامن 

اأح��م��د ه��ن��دي بذهبية  ت��وج البطل ال��ب��ارامل��ب��ي 

و33 يف ختام   34 لفئتي  ال��ك��رة احلديدية  دف��ع 

الدولية الألعاب  تون�ض  االأردنية ببطولة  امل�ساركة 

ال��ق��وى ال��ب��ارامل��ب��ي��ة مب�����س��ارك��ة 25 دول���ة وق��راب��ة 

مناف�ساتها  اأختتمت  التي  والع��ب��ة  الع��ب   200
م�����س��اء االأرب���ع���اء. ومت��ك��ن ه��ن��دي م��ن رم���ي ال��ك��رة 

احلديدة مل�سافة 12.17 بعد مناف�سة �سديدة مع 

بامليداليات  واملتوجن   33 فئة  يف  العامل  اأبطال 

امللونة يف بارملبيك طوكيو 2020 املا�سية اإال اأن 

الذهبية  ق��درات��ه ومتكن من خطف  اأثبت  هندي 

بعد دمج الفئتن يف مناف�سة واح��دة، حيث تفوق 

اأكتفى بالف�سية  املغربي زكريا ديرهم الذي  على 

وال�����س��ع��ودي ه���اين ال��ن��خ��ل��ي امل���ت���وج ب��ال��ربون��زي��ة. 

العاملي  القيا�سي  ال��رق��م  يحطم  اأن  ه��ن��دي  وك���اد 

اأف�سل  التحكيم  لكن  12.25م  باإ�سمه  امل�سجل 

الرمية و�سط ا�ستغراب وا�ستهجان مدربه حممد 

احلرا�سي�ض الذي اأكد اأن الرمية كانت �سحيحة. 

ويف ات�سال مع املركز االإعالمي للجنة الباراملبية 

عرب الهندي عن فخره بهذا االجناز اجلديد الذي 

يعزز �سل�سلة اإجنازاته و�سكر اإدارة اللجنة الباراملبية 

على جمهوداتها يف دعم الالعبن بكافة النواحي 

و�سكر رئي�ض الوفد ال�سيد �سليمان الرو�سان واملدير 

الفني جا�سر نويران ومدربه حممد احلرا�سي�ض، 

مهمته  �سهلت  ال��ت��ي  ورك  ن��ت  ���س��رك��ة  يغفل  ومل 

ال��ب��ط��ول��ة. وت���وج ح�سام اخلطيب  امل�����س��ارك��ة يف  يف 

)فئة 56( بربونزية مناف�سات رمي القر�ض بعد 

الهندي  خلف  نقطة   395 جمع  م��ن  متكن  اأن 

براناف �سورما �ساحب الذهبية وال�سعودي را�سي 

احلظ  يحالف  ومل  الف�سية.  �ساحب  احل��ارث��ي 

العبينا نبيل املقابلة وحممد جلهم ال��ذان �ساركا 

القهوجي  وع���ب���داهلل  ج���ري   5000 مب��ن��اف�����س��ات 

ال����ذي ����س���ارك يف م��ن��اف�����س��ات رم���ي ال���رم���ح. وك���ان 

الكرة احلديدية  ت��وج بذهبية دف��ع  اأ�سعد قد  اأب��ي 

ونبيل املقابلة بربونزية 1500 مر جري وتوج 

حممد جلهم )فئة 13( بربونزية �سباق 1500 

جري. وباركت االأمن العام للجنة الباراملبية مها 

ب�5 ميداليات  الربغوثي االإجن��از الكبري والعودة 

)ذهبيتن و3 برونزيات(، م�سددة اإىل اأن امل�ساركة 

بالوقت  وم�سيدة  ومميزة،  مثمرة  كانت  االأردن��ي��ة 

ذاته بان�سباط الالعبن وجمهود املدربن حممد 

احلرا�سي�ض ونا�سر اخلواجا. من جانبه اأكد رئي�ض 

اأن الوفد االأردين  الوفد ال�سيد �سليمان الرو�سان 

اإجن�����ازات الالعبن  ب��ع��د  ال��ف��رح��ة  اأج�����واء  يعي�ض 

ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن جم���ه���ودات  اإىل  م��ب��ي��ن��ا   ،

ب���داأ بح�سد ث��م��اره م��ن خالل  ودع��م��ه��ا لالعبن 

واالق��راب  التتويج  من�سات  على  العبينا  �سعود 

اأن  من التاأهل اإىل باراملبيك باري�ض 2024 بعد 

متكنوا من جتميع نقاط خالل البطولة.

النجوم العرب يتنافسون على اللقب االفريقي 

االستقالل يحجز مقعده بأندية النخبة 

االنباط – عمان 

اال�ستقالل مقعده مب�ساف  حجز فريق 

بعد   ،2023 ال��ق��ادم  للمو�سم  النخبة  اأن��دي��ة 

ال��راي��ة 11-2، يف  اأن حقق ف��وزا على نظريه 

مالعب  على  ج���رت  ال��ت��ي  الفا�سلة  امل���ب���اراة 

وبهذه  لل�سباب.  احل�سن  مدينة  يف  البولو 

م�ساف  اإىل  ال��راي��ة  ف��ري��ق  هبط  النتيجة، 

ال��درج��ات. و���س��ارك اال�ستقالل بهذا  اأن��دي��ة 

املو�سم يف بطولة الدوري الن�سوي ت18 �سمن 

ال��راي��ة حل�ساب  ال��درج��ات، فيما لعب  دوري 

املناف�سات،  تعليمات  ون�ست  النخبة.  اأن��دي��ة 

الفا�سل  اللقاء  اخلا�سر من  الفريق  هبوط 

والذي يجمع �ساحب املركز االأخري بدوري 

النخبة )الراية(، مع و�سيف دوري الدرجات 

دوري  اىل  ال��ف��ائ��ز  لي�سعد  )اال���س��ت��ق��الل(، 

النخبة 2023.
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االنباط – وكاالت 

�إذ� ك���ان ل��دي��ك �أك����ر م��ن ���س��ٍنّ م��ف��ق��ودة ومل 

تعاجلها يف �ل��وق��ت �مل��ح��دد، فقد ي���وؤدي ذل��ك �إىل 

م��زي��د م��ن �مل�����س��اك��ل يف �لأ���س��ن��ان و�ل��ل��ث��ة، وبغ�ض 

�ل��ن��ظ��ر ع��ن م��ك��ان �ل�����س��ّن �مل��ف��ق��ود، ح��ت��ى ل��و ك��ان 

�أ���س��ن��ان��ك �لأم��ام��ي��ة،  ت��ت��اأث��ر  �أن  يف �خل��ل��ف، ميكن 

�للجوء  يعد  �حلالة  ه��ذه  ويف  تتحرك،  ويجعلها 

�لأ�سنان  زر�ع���ة  �أو  �ل��ف��وري��ة  �لأ���س��ن��ان  زر�ع���ة  �إىل 

�ل��ع��ادي��ة ب��دي��ًا م��ث��ال��ي��اً لأول��ئ��ك �ل��ذي��ن ي�سعون 

للح�سول على نتائج طويلة �لأمد.

ومع ذلك، ل يعرف معظم �لنا�ض يف كثري من 

�لأ�سنان  زي��ارة طبيب  �لأحيان متى يجب عليهم 

�ل��زرع، لذلك �ساأذكر لكم �لأ�سياء  لإج��ر�ء عملية 

�أ�سنان  زر�ع���ة  يف  يفكر  �سخ�ض  لأي  ينبغي  �لتي 

�ل�سنّية  �ل��زرع��ات  �أن���و�ع  �إىل  �إ���س��اف��ة  يعرفها،  �أن 

و�لن�سائح �لتي ينبغي �تباعها بعد �إجر�ئها.

�لفرق بني زر�عة �لأ�سنان �لفورية و�لعادية

يتم من خ��ال زر�ع��ة �لأ���س��ن��ان، تقدمي زرعة 

�سنّية بديًا جلذور �لأ�سنان �ملفقودة، ُتزرع د�خل 

�لعظم يف �ملكان �ملر�د �لزر�عة به، �سو�ء يف �لفّك 

�لعلوي �أو �ل�سفلي.

�مل�سمار  وت�سبه  �لتيتانيوم  وهي م�سنوعة من 

م���ن ح��ي��ث �ل�����س��ك��ل ول��ه��ا حت���زي���ز�ت ل��ت��ن��غ��ر���ض يف 

منه،  خ��روج��ه��ا  دون  ي��ح��ول  متني  ب�سكل  �لعظم 

وتتاألف من 3 �أجز�ء هي:

�لر�أ�ض

�جل�سم

�لذروة

وي���ل���ح���ق ب����ال����زرع����ة م���ل���ح���ق���ات خ���ا����س���ة ب��ه��ا؛ 

للم�ساعدة على �إدخالها �سمن �لعظم وتثبيتها. 

�أم�����ا �ل���ف���رق ب���ني زر�ع������ة �لأ����س���ن���ان �ل��ف��وري��ة 

ي�سمى  كما  �أو  �ل��ع��ادي-  �ل���زرع  �أن  فهو  و�ل��ع��ادي��ة 

�لغر�سة  و�سع  يتم  عندما  يحدث  �ملتاأخر-  �أي�ساً 

بعد فرتة طويلة من قلع �ل�سن قد ت�سل �إىل 3 �أو 

4 �أ�سهر قبل و�سع �لغر�سة.

حتى  لأ�سهر  �ملري�ض  ينتظر  �حل��ال��ة  ه��ذه  يف 

يتعافى موقع قلع �لأ�سنان قبل �أن يتمكن �جلر�ح 

من �حلفر يف �لعظم �أ�سفل �للثة لو�سع �لدعامة 

�ملعدنية �ملزروعة بالأ�سنان.

�أما زر�عة �لأ�سنان �لفورية، فهو �لقيام بو�سع 

�لغر�سة يف يوم قلع �ل�سن نف�سه.

وتتم من خال �إز�لة �لأ�سنان �مل�سابة و�إدخال 

�لغر�سة يف �ليوم ذ�ته دون �لنتظار لفرتة طويلة 

حتى يتعافى موقع �لقلع.

تخت�سر  �لفورية  �لأ���س��ن��ان  زر�ع���ة  �أن  �سحيٌح 

�ل��وق��ت وع���دد زي����ار�ت �مل��ري�����ض ل��ع��ي��ادة �لطبيب 

لكنها لي�ست بجودة زر�عة �لأ�سنان �لعادية.

اأنواع زراعة الأ�سنان

�أن����و�ع �سائعة م��ن غ��ر���س��ات �لأ���س��ن��ان   3 ه��ن��اك 

ميكنك �لختيار من بينها، وذلك ح�سب �لأف�سل 

لك بر�أي طبيبك وهي:

1- زرع��ة �أ���س��ن��ان �لأن��دو���س��ت��ي��ال: وه��ي �لأك��ر 

�ل�سنية �لأخرى،  �لزرعات  �أن��و�ع  �نت�سار�ً من بني 

لأنها  وج��ي��د�ً،  �سحياً  فكياً  عظماً  تتطلب  لكنها 

ُتزرع بد�خله وحتتاج لوقت قليل حتى ُت�سفى، و�إذ� 

كانت فكرة وجود �سيء د�خل عظم �لفك تزعجك 

فرمبا �ستعجبك �لزرعة �لثانية.

من  ب��دًل  بروي�ستال:  �ل�ساب  �أ�سنان  زرع��ة   -2

هذه  جتل�ض  �لفكي  �لعظم  د�خ���ل  �ل��زرع��ة  و���س��ع 

�لأن�سجة  حت��ت  �لفكي  �لعظم  قمة  على  �ل��زرع��ة 

�إط���ار م��ع��دين يو�سع حت��ت �للثة  �ل��رخ��وة د�خ���ل 

لتثبيتها يف مكانها،  �ل�سفاء  بعد  بها  �لتي حتيط 

ميلكون  ل  �ل��ذي��ن  للمر�سى  جيد  �خل��ي��ار  وه���ذ� 

���س��م��اك��ة ع��ظ��م ك��اف��ي��ة ل��غ��ر���ض �ل���زرع���ة ف��ي��ه ول 

عم �لعظمي لزيادة  �لُطّ �إجر�ء عملية  يرغبون يف 

منطقة �لعظم لديهم.

3- زرعة �أ�سنان زيجوماتيك: ُتعد هذه �لزرعة 

�لأ�سا�سي  و�لأكر تعقيد�ً، ومكانها  �سيوعاً  �لأقل 

يف عظم �خلد بدًل من �لعظم �لفكي.

اأمور عليك معرفتها قبل اأن تقوم 

بزراعة الأ�سنان 

1- �سماكة �لعظم: يتدهور ن�سيج عظم �لفك 

يف �ملناطق �لتي خّلفتها �لأ�سنان �ملفقودة ويتاآكل، 

حيث ل توجد جذور �أ�سنان ت�سّهل عملية منوها. 

�ل�سن  جت��وي��ف  يف  �لأ���س��ن��ان  غ��ر���س��ات  تثبيت  يتم 

�مل��ف��ق��ودة وت���خ���دم غ��ر���ض �ل�����س��ن �ل���س��ط��ن��اع��ي��ة، 

�أو  �لتيتانيوم  تكون من  ما  ع��ادًة  �أنها  �إىل  ونظر�ً 

�لزركونيوم، فاإن عملية �لندماج �لعظمي جتعلها 

مرتبطة ب�سكل طبيعي بن�سيج �لعظام،

لذلك قبل قيامك باإجر�ء زر�عة �لأ�سنان، على 

ويتم  لديك،  �لعظم  �سماكة  من  �لتاأكد  طبيبك 

 ،CBCT ذلك من خال �سورة �سعاعية ت�سمى

�أم��ر  �ل�����س��ورة يح�سم طبيبك  ت��ل��ك  خ���ال  وم���ن 

��ستطاعتك �لقيام بها �أم ل.

2- زر�عة �لأ�سنان حتمي وجهك من �أن ي�سبح 

غ��ائ��ر�ً: �أول��ئ��ك �ل��ذي��ن ي��رت��دون �أط��ق��م �لأ���س��ن��ان، 

�لفم  مناطق  يف  خا�سة  غ��ائ��رة،  وج��وه��ه��م  ت��ب��دو 

و�لذقن، وذلك لأن عظم �لفك ل يحث على �إعادة 

�ل��رت�ج��ع  �ل��ف��ك يف  من��و �لأن�����س��ج��ة، حيث ي�ستمر 

وي�ستمر فقد�ن �لعظم، يف حني �أن زر�عة �لأ�سنان 

متاماً  �لعك�ض  ب��ل  وج��ه��ك،  مظهر  على  ت��وؤث��ر  ل 

حت��ف��ز ع��ظ��م �ل��ف��ك ع��ل��ى �ل��ن��م��و ب��ع��د و���س��ع��ه��ا، �إذ 

مثل  وتت�سرف  �لفك  عظم  مع  �لغر�سات  تندمج 

�لأ�سنان �لطبيعية.

3- تبقى طويًا: تعترب زر�عة �لأ�سنان طويلَة 

�ل�سنية  �لزرعة  �أن حتافظ على  �إذ ميكن  �لأم��د، 

يتعر�ض  �إذ� مل  �سنو�ت   10 لأك��ر من  ت�سل  مل��دة 

�لعظم �لفكي لامت�سا�ض. 

�ل�����س��ن��ّي��ة  �ل�����زرع�����ات  ي��ت��ق��ّب��ل��ه��ا:   4- �جل�������س���م 

�ملعادن  �أكر  �لتيتانيوم هي  �مل�سنوعة من معدن 

�لتي يتقبلها �جل�سم ب�سكل حيوي، ولن يرف�سها 

�أو  ح�سا�سية  �أي  ل��ك  ت�سبب  ول��ن  �لفكي  �لعظم 

�لتهابات.

�إذ� فقدت  �أ�سنانك مظهر�ً حقيقياً:  5- تعطي 

�سناً و�حدة �أو �أكر، فيجب عليك معاجلة �مل�سكلة 

�لأخ��رى  �لأ�سنان  على  ت�سغط  لأنها  �لفور،  على 

زر�عة  ت�سكل  لذلك  وظيفتها،  على  �أي�ساً  وتوؤثر 

�لأ���س��ن��ان �أف�����س��ل ح��ل مل�سكلة �لأ���س��ن��ان �مل��ف��ق��ودة، 

مزيفة  ت��ب��دو  ول  مت��ام��اً  طبيعي  ب�سكل  وت��ظ��ه��ر 

على �لإطاق، لأنها م�سنوعة لتتنا�سب مع باقي 

�أ�سنانك.

6- �ح����ذر م��ن ف�����س��ل زر�ع����ة �لأ����س���ن���ان: هناك 

ح����الت ت��ف�����س��ل ف��ي��ه��ا �ل����زرع����ات �ل�����س��ن��ي��ة، وذل���ك 

�إذ  للطبيب،  �خل��اط��ئ  �ل��ع��م��ل  نتيجة  ي��ك��ون  ق��د 

ملنع  ك��ام��ل؛  ب�سكل  مة  ُمعَقّ بيئة  يف  �لعمل  يجب 

بالعمل  �لقيام  �أثناء  يف  للعظم  �جلر�ثيم  دخ��ول 

يتطلب  ق��د  �ل���زرع���ة  ف�سل  ح���ال  �جل���ر�ح���ي. ويف 

�لأمر �إز�لتها ومعاجلة �لعظم �ملت�سرر، و�لنتظار 

مدة من �لزمن مع �لعاج �لدو�ئي ومن ثم �لزرع 

من جديد.

�لأ���س��ن��ان  زر�ع����ة  حت��ت��اج  ب�سيطة:  عملية   -7

�لتخدير  خ���ال  م��ن  ب�سيطة  ج��ر�ح��ي��ة  عملية 

�ل���ف���م، وق����د ُين�سح  �مل��و���س��ع��ي ل��ل��م��ري�����ض د�خ����ل 

�لبدء  قبل  ل��اأمل  ت�سكني  �إب���رة  �ملري�ض  باإعطاء 

بالعمل �جلر�حي؛ جتنباً لآلم �ملري�ض.

للجميع:  منا�سبة  غ��ري  �لأ���س��ن��ان  زر�ع����ة   -8

ل��ي�����س��ت ك���ل �حل������الت ق��اب��ل��ة ل��ل��ع��اج ب��ال��زرع��ات 

�ل�سنية، وذلك �أمر يحدده لك �لطبيب بعد �لقيام 

بالت�سخي�ض و�لفحو�سات �ملنا�سبة.

�ل��ث��اب��ت��ة: يف ح��ال  �أو  �مل��ت��ح��رك��ة  �ل���ب���دلت   -9

فقدت �أ�سنان �لفك بالكامل، ميكنك �لقيام بعدة 

زرعات �سنية يف �أماكن عدة من �لفك �لو�حد، ثم 

�لثابتة،  �أو  �ملتحركة  بالبَدلة  بعدها  �لتعوي�ض 

در����س��ة  بعد  ذل��ك  �ملخت�ض  �لطبيب  ل��ك  وي��ح��دد 

عظم �ل��ف��ك وع���دد �ل��زرع��ات �ل��ت��ي ميكن زرع��ه��ا، 

�إ�سافة �إىل �لدعم �ل�سفوي �لذي متلكه.

كيف تتم عملية زر�عة �لأ�سنان؟

ع��ن��د �ت���خ���اذ �مل��ري�����ض ق������ر�ر�ً ب���زر�ع���ة بع�ض 

���س��ورة  �أوًل  �ل��ط��ب��ي��ب  م��ن��ك  ي��ط��ل��ب  �لأ����س���ن���ان، 

�إ�سعاعية CBCT �إ�سافة �إىل �سورة بانور�مية.

�ل�سحيح  بالت�سخي�ض  �لطبيب  ق��ي��ام  وب��ع��د 

و�لخ��ت��ي��ار �مل��ن��ا���س��ب ل��ن��وع �ل��زرع��ة ي��ح��دد موعد 

�لعملية.

يف يوم �لعملية يتم حت�سري �ملري�ض للعملية 

�جل��ر�ح��ي��ة ع���ن ط��ري��ق ف��ح�����ض ���س��غ��ط �مل��ري�����ض 

�لبدء  قبل  �لأمل  ت�سكني  �إب��رة  و�إعطائه  ونب�سه 

بن�سف �ساعة؛ وذلك لتخفيف �سعوره باأي �أمل �أو 

�نزعاج.

وم����ن ث����ّم ي���ب���د�أ �ل��ط��ب��ي��ب ب��ت��خ��دي��ره ب�سكل 

مو�سعي د�خل �لفم، �أي يف مكان �إجر�ء �لزر�عة، 

���س��ٍنّ ن�سف  وع���ادًة م��ا ت�ستغرق عملية زر�ع���ة ك��ل 

�ساعة تقريباً.

ي�سف  �لأ���س��ن��ان  زرع  عملية  م��ن  �لنتهاء  بعد 

ياأخذها  �أن  �لتي يجب  �ملنا�سبة  �لأدوي��ة  �لطبيب 

�مل��ري�����ض، ويف ح���ال ق���ام �ل��ط��ب��ي��ب ب���اإج���ر�ء رف��ع 

�سريحة و�لتي تعني �إجر�ء �لطبيب �سقاً جر�حياً 

م��ك��ان �ل��زرع��ة ورف���ع �ل��ل��ث��ة ع��ن �ل��ع��ظ��م لك�سفه، 

ويف  �ل�سريحة  ه���ذه  خل��ي��اط��ة  �مل��ري�����ض  �سيحتاج 

هذه �حلالة �سُيطلب من �ملري�ض �لعودة يف مدٍة 

�أق�ساها 10 �أيام؛ لإز�لة هذه �خليوط.

بال�سن،  �ل���زرع���ة  تلبي�ض  �أي  �ل��ت��ع��وي�����ض  �أم����ا 

�ل���زرع���ة يف مكانها  ����س��ت��ق��ر�ر  �إىل ح��ني  ف��ي��ح��ت��اج 

و�سفاء �لعظم �ملحيط وتقدر من 3 �إىل 6 �أ�سهر.

وخالها ير�جع �ملري�ض �لطبيب لاطمئنان 

و�ل�سحيح،  �ل�سليم  بال�سكل  �لعملية  �سري  على 

�ل�سريري  �لفح�ض  طريق  عن  �لزرعة  ومر�قبة 

و�ل�سعاعي.

�إذ�  ب��ت��اج م��ف��رد  �إم���ا  ي��ب��د�أ �لتعوي�ض  يف ح��ني  

�أو عدة تيجان عن  كان فقد �ملري�ض �سّناً و�حدة، 

عن  للتعوي�ض  �لزرعات؛  بني  ج�سر  �سنع  طريق 

عن  �لتعوي�ض  ح��ال  ويف  مفقودة.  �سن  من  �أك��ر 

عدة �أ�سنان يتم �لعمل على تعوي�ض ببَدلة كاملة 

تعّو�ض عن �لأ�سنان �ملفقودة كافة.

�أعر��ض ف�سل زر�عة �لأ�سنان

�أو متاأخر يف زر�عة  �إذ� كان لديك ف�سل مبكر 

�لأ�سنان، فاإن عامات حدوث م�ساعفات ت�سمل:

ما أنواعها، وفيم تختلف العادية عن الفورية؟ 9 أشياء 
عليك معرفتها قبل القيام بزراعة األسنان

      

االنباط – وكاالت 

 %100 بن�سبة  �لطبيعي  �ل��ف��اك��ه��ة  ع�سري  ُي��ع��د 

وم��ن دون �إ���س��اف��ات و�ح���د�ً م��ن �أف�����س��ل �خل��ي��ار�ت 

�لفيتامينات  من  �ليومية  جرعتك  على  للح�سول 

يعترب  وبالتاأكيد  �لفاكهة،  يف  �مل��وج��ودة  و�مل��ع��ادن 

�لتي  �لع�سري  م�سروبات  من  بكثري  �أف�سل  خيار�ً 

�أو  �أو مو�د حافظة،  �سكريات م�سافة  حتتوي على 

�لغازية. �مل�سروبات 

ل��ك��ن ح���ني ت���ك���ون �مل���ق���ارن���ة ب��ي��ن��ه وب����ني ت��ن��اول 

�لفاكهة كاملة بدون ع�سر، فع�سري �لفاكهة لي�ض 

�خليار �لأف�سل، حتى لو مت ع�سره طازجاً و�سربه 

�أقل �سحة من تناول  على �لفور، وهو لي�ض خيار�ً 

�لفاكهة كاملة فقط، بل و�أحياناً قد ي�سبب �أ�سر�ر�ً 

�سحية لبع�ض �لأفر�د على �ملدى �لطويل.

قد يعرت�ض �لبع�ض، نظر�ً لأن ع�سري �لفاكهة 

ياأتي مبا�سرة من �لفاكهة، فيجب �أن يكون مكافئاً 

هذ�  لكن  �ل�سحية،  و�لفو�ئد  �لتغذية  ناحية  من 

غري �سحيح ولعدة �أ�سباب:

ع�سري �لفاكهة يحرمك من تناول �لألياف

 حتتوي �لفاكهة على �لكثري من �لألياف �ملهم 

من  �لقليل  �لفاكهة  ع�سري  يحتوي  بينما  تناولها 

م�سارك  و�يت” �أ�ستاذ  “ويندي  وبح�سب  �لألياف. 

يف ق�����س��م ع��ل��وم �لأغ���ذي���ة و�ل��ت��غ��ذي��ة �ل��ب�����س��ري��ة يف 

بفو�ئد  مرتبطة  “�لألياف  �آي����و�:  ولي���ة  جامعة 

�سحية مهمة، مبا يف ذلك تقليل خماطر �لإ�سابة 

وت�ساعدك  و�لإم�ساك،  و�ل�سكري  �لقلب  باأمر��ض 

�أطول،  لفرتة  بال�سبع  �ل�سعور  على  �أي�ساً  �لألياف 

وميكن �أن ي�ساعد ذلك يف �لتحكم يف وزنك، بينما 

�أ�سرع  ب�سكل  �لفاكهة  ع�سري  م��ن  �مل��ع��دة  تتخل�ض 

ي�سبح  لذلك  ونتيجة  �لكاملة،  �لفاكهة  حبة  من 

�إ�سباعاً”. �أقل  ع�سري �لفاكهة 

�ملجلة  2013 يف  ع���ام  �أج��ري��ت  در����س��ة  ووج����دت 

من  �مل��زي��د  �سربت  كلما  �أن���ه  �لربيطانية  �لطبية 

�ل���ف���اك���ه���ة، ز�د خ��ط��ر �لإ����س���اب���ة مب��ر���ض  ع�����س��ري 

2، بينما �رتبط تناول �لفاكهة  �ل�سكري من �لنوع 

وكان  باملر�ض.  �لإ�سابة  خطر  بانخفا�ض  �لكاملة 

��ستبد�ل  �أدى  �لأك����رب،  �ل��ت��اأث��ري  و�ل��ت��ف��اح  للعنب، 

ث����اث ح�����س�����ض م���ن ع�����س��ري �ل��ف��اك��ه��ة �أ���س��ب��وع��ًي��ا 

�لإ���س��اب��ة  خطر  �نخفا�ض  �إىل  �لكاملة  بالفاكهة 

.%7 مبر�ض �ل�سكري بن�سبة 

ت��ع��زي��ز  يف  �أي�������س���اً  ت�����س��اع��د  �لأل����ي����اف  �أن  ك��م��ا   

�لدم وخف�ض  �ل�سكر يف  ن�سبة  و�لتحكم يف  �له�سم 

�لفاكهة  تعترب  �لأ���س��ب��اب،  ول��ه��ذه  �لكولي�سرتول، 

�إىل  تتطلع  كنت  �إذ�  خا�سة  �لأف�����س��ل  �خل��ي��ار  ه��ي 

�إنقا�ض �لوزن.

�ل��ف��اك��ه��ة ه��و �خل��ي��ار �لأف�����س��ل للتحكم  ت��ن��اول 

بن�سبة �ل�سكر يف �لدم وعدم �ل�سعور بالتعب

�لفاكهة  يف  �مل��وج��ودة  �لغذ�ئية  �لأل��ي��اف  تلعب   

�أكرب من جمرد تعزيز حركات �لأمعاء، فهي  دور�ً 

�لفاكهة،  يف  �مل��وج��ود  �لطبيعي  بال�سكر  مرتبطة 

�أثناء  لل�سكر  �جل�سم  �مت�سا�ض  يجعل  وب��ال��ت��ايل 

�ن��ت��ق��ال��ه ع���رب �جل���ه���از �ل��ه�����س��م��ي، �أك����ر ���س��ع��وب��ة 

�أطول.  وي�ستغرق وقتاً 

دمك  يف  �لفاكهة  �سكر  ي��رت�ك��م  ل��ذل��ك،  نتيجة 

�إذ� كنت ت�سرب ع�سري  و�أبطاأ، مقارنة  �أقل  مبعدل 

مبا�سرة. �لفاكهة 

ويتيح تناول �لألياف جل�سمك ��ستخد�م �ل�سكر 

للطاقة،  م�����س��در�ً  ب��اع��ت��ب��اره  فعالية  �أك���ر  ب�سكل 

�إىل  مبا�سرة،  �لفاكهة  ع�سري  �سرب  ي��وؤدي  بينما 

�ل�����دم، وع��ن��دم��ا ي�سعر  �ل�����س��ك��ر يف  ن�����س��ب��ة  �رت���ف���اع 

فاإن  �حلاجة،  من  �أك��ر  �سكر�ً  لديك  ب��اأن  ج�سمك 

�إىل  ي��وؤدي  مما  ب�سرعة،  �لأن�سولني  يفرز  ج�سمك 

�إىل دهون  �لدم  �ل�سكر يف  حتويل كمية كبرية من 

وجليكوجني.

وت�ساهم �لدهون �لز�ئدة يف �جل�سم يف �لأ�سباب 

�لنوبات  ذل��ك  يف  مب��ا  و�ل��ع��ج��ز،  ل��ل��وف��اة  �لرئي�سية 

�لدم  �سغط  و�رتفاع  �لدماغية  و�ل�سكتات  �لقلبية 

و�لكبد  �ل��ع��ظ��ام  وه�سا�سة  و�ل�����س��ك��ري  و�ل�����س��رط��ان 

و�لكتئاب. �لدهني 

ول��ي�����ض ه���ذ� وح�����س��ب، ي��ع��ت��رب ع�����س��ري �ل��ف��اك��ه��ة 

م�����س��در�ً ل��ل�����س��ك��ري��ات �أك����ر ت��رك��ي��ز�ً م��ن �ل��ف��اك��ه��ة 

من  غ��ر�م��اً   12 يوجد  �مل��ث��ال،  �سبيل  على  �لكاملة، 

بينما  �حل��ج��م،  متو�سطة  برتقالة  يف  �ل�سكريات 

يحتوي كوب من ع�سري �لربتقال على 21 غر�ماً، 

وي��ح��ت��وي ك����وب م���ن ع�����س��ري �ل��ع��ن��ب، ع��ل��ى ن�سبة 

���س��ك��ري��ات ت��ع��ادل 50 ح��ب��ة ع��ن��ب، و���س��رب ك��وب من 

10 ماعق �سكر. ع�سري �لتفاح ي�ساوي تناول 

ون��ت��ي��ج��ة ل��ك��ل م��ا ���س��ب��ق ���س��ي��ك��ون ه��ن��اك �رت��ف��اع 

يجعلك  مم��ا  �ل����دم،  يف  �ل�����س��ك��ر  ن�سبة  و�ن��خ��ف��ا���ض 

ت�سعر باجلوع �أكر، وبالتايل زيادة �لوزن.

ح�سا�سية  ل��دي��ه��م  �ل��ذي��ن  �لأ���س��خ��ا���ض  �أن  ك��م��ا 

�ل�سد�ع  من  يعانون  قد  �ل��دم  يف  �ل�سكر  مل�ستويات 

�لفاكهة،  ع�سري  ���س��رب  ب��ع��د  بال�سعف  و�ل�����س��ع��ور 

ت��ن��اول  �لأع���ر�����ض ل تظهر ع��ن��د  �أن ه��ذه  يف ح��ني 

كاملة.  �لفاكهة 

ع�سري الفاكهة فيه �سعرات حرارية

 اأكرث من الفاكهة

�إن كنت �سخ�ساً ير�قب عدد �ل�سعر�ت �حلر�رية 

�ل���ت���ي ي�����س��ت��ه��ل��ك��ه��ا ي���وم���ي���اً وي��دخ��ل��ه��ا يف وج��ب��ات��ه 

�لغذ�ئية، فاأنت �ستختار تناول �لفاكهة على �سرب 

ع�سري �لفاكهة بالتاأكيد، وذلك لأن �أغلب ع�سائر 

�أك���ر من  ح��ر�ري��ة  ���س��ع��ر�ت  على  �لفاكهة حت��ت��وي 

�لفاكهة كاملة  تناول  �لتي حت�سل عليها من  تلك 

بدون ع�سر، و�إليك مقارنة ب�سيطة:

كوب و�حد من ع�سري �لربتقال �لطازج ميكن 

برتقالة  بينما  ح��ر�ري��ة،  �سعر�ت   110 مينحك  �أن 

و�حدة متنحك 52 �سعرة حر�رية.

وك�����وب و�ح�����د م���ن ع�����س��ري �ل���ت���ف���اح �ل��ط��ب��ي��ع��ي 

ت��ن��اول  بينما  ح���ر�ري���ة،  ���س��ع��رة   120 ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

تفاحة و�حدة مينحك 87 �سعرة حر�رية فقط.

ت��ف�����س��ل  ت�������ز�ل  ل  ك���ن���ت  �إن  ك���ل���ه  ه������ذ�  وب����ع����د 

����س���رب �ل��ع�����س��ري ول ت�����س��ت��م��ت��ع ب���ت���ن���اول �ل��ف��و�ك��ه 

�ل�سن  لكبار  بتقدميها  ت��رغ��ب  �أو  و�خل�����س��ر�و�ت، 

و�لأط����ف����ال �ل���ذي���ن ل ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون �ب���ت���اع �مل���و�د 

�ل�سلبة �أو يجدون �سعوبة يف �لبلع، فاحر�ض على 

تناول ع�سري �لفاكهة دون �لتخل�ض من �لألياف.

من أجل حياة صحية تناول الفاكهة وتجنَّب عصيرها 
حّتى لو كان طبيعيًا

»استدرجها بأضحية العيد«.. والدة 
شيماء جمال تكشف تفاصيل 
مقتلها على يد زوجها القاضي

رصاصة تقتل أمًا أمريكية كانت 
تجر عربة طفلها وسط المدينة

متنزه يعتمد طريقة غريبة للقضاء 
على األعشاب الضارة والسامة

 Gmail هل يمكن استخدام
بدون االتصال باإلنترنت؟

االنباط – وكاالت 

ك�����س��ف��ت و�ل������دة �لإع���ام���ي���ة �مل�����س��ري��ة 

زوجها  يد  على  قتلت  �لتي  جمال،  �سيماء 

�إحدى �لهيئات �لق�سائية، ودفنها  ، ع�سو 

مبعاونة  باجليزة،  �لبدر�سني  يف  مبزرعة 

�لنيابة  ذمة حتقيقات  على  �آخ��ر حمبو�ض 

�لعامة تفا�سيل جديدة عن مقتل �بنتها.

وق���ال���ت و�ل�����دة �مل��ذي��ع��ة �مل��ج��ن��ي عليها 

 ، �ل�سبت  غ��د  ي��وم  �حلقائق  �ستك�سف  �إن��ه��ا 

م�سيفًة: »هقول ليه �لقا�سي قتل بنتي«، 

م�سريًة �إىل �أن عاقة �بنتها �سيماء بزوجها 

ُي��ر�م ومل يكن بينهما �سوى  كانت على ما 

�إ�سهار  يف  رغبتها  �سببها  ع��ادي��ة  خ��اف��ات 

زو�جهما �لذي د�م 8 �سنو�ت �سمنهم �سنة 

و�حدة عريف لكنه كان مياطل خلوفه من 

كانت  �بنتها  �ختفاء  وي��وم  �لأوىل،  زوجته 

متوجهة للكو�فري قبل �سفرها للخارج  يف 

�ليوم �لتايل.

�ليوم«:  »�مل�سري  �لأم  ح�سب  و�أ�سافت 

مل�ساحلتها،  للمزرعة  ��سطحبها  »زوجها 

�سو�..  �لأ�سحية  ن�سوف  تعاىل  لها:  وق��ال 

وقتلها هناك.. ومن جربوته �سرق خامتها 

�أن��ه��ا ك��ان��ت �سعيدة  �إىل  �لأمل�����اظ«، م�����س��ريًة 

وف���رح���ان���ة، ومل ي��ك��ن ب��ي��ن��ه��م��ا خ���اف���ات، 

مو�سحة »�أن �لفيا كانت م�ستاأجرة مببلغ 

�ل�سهر«. يف  جنيه  �آلف   8

مل�سلحة  ح�سرت  �أنها  �إىل  �لأم  ولفتت 

�ل�  �ل�سرعي بزينهم لإج��ر�ء حتليل  �لطب 

�لب�سمة  بتحليل  مل�ساهاته   ،»D.N.ِA«

للتاأكد  عليها،  باملجني  �خلا�سة  �لور�ثية 

م��ن قبل  ت�سويهها  بعد  �جل��ث��ة  ه��وي��ة  م��ن 

�ملتهم، مطالبًة ب�»�لق�سا�ض �لقانوين«.

االنباط- وكاالت 

20 عاما  �لعمر  تبلغ من  �م��ر�أة  قتلت 

ك��ان��ت ت��دف��ع ع��رب��ة طفلها يف �أح���د ���س��و�رع 

يف  �أ�سابتها  بر�سا�سة  ن��ي��وي��ورك،  مدينة 

�لر�أ�ض،�ول  �أم�ض �لأربعاء.

�ملر�أة  �إن  نيويورك  �سرطة  �إد�رة  وقالت 

�لطبي  م��ي��رتوب��ول��ي��ان  م��رك��ز  �إىل  ن��ق��ل��ت 

حيث توفيت متاأثرة بجر�حها، م�سيفة �أن 

طفلها مل مي�سه �سوء.

ويف موؤمتر �سحفي قرب مكان �حلادث 

يف مانهاتن، نا�سد �إريك �أدمز رئي�ض بلدية 

نيويورك بامل�ساعدة يف �سبط مطلق �لنار.

�ل�سخ�ض  على  “�سنعر  �أدم����ز:  وق���ال 

�مل��ت��ه��م ب��ارت��ك��اب ه���ذه �جل��رمي��ة �مل��روع��ة. 

وط��ل��ب��ت  للعد�لة”.  ون���ق���دم���ه  ���س��ن��ج��ده 

على  ح�سابها  على  نيويورك  �سرطة  �إد�رة 

عن  بعيد�  �لبقاء  �ل�سكان  من  “تويرت” 
�ملنطقة من �أجل �لتحقيقات.

وتعر�ست �ملر�أة لإطاق نار مرة و�حدة 

بعدما �قرتب منها م�سلح يرتدي ماب�ض 

����س���ود�ء م���ن �خل���ل���ف، ومل ت��ل��ق �ل�����س��رط��ة 

م�ساء  ح��ت��ى  ب��ه  م�ستبه  �أي  ع��ل��ى  �لقب�ض 

�م�ض.

وي���ع���د ه����ذ� �حل������ادث �لأح�������دث �سمن 

�سل�سلة هجمات، يبدو بع�سها ع�سو�ئيا، يف 

�سو�رع وحمطات مرتو يف نيويورك �أثارت 

حالة من �لتوتر و�لقلق بني �ل�سكان.

االنباط – وكاالت 

ت��ب��ن��ى م��ت��ن��زه يف ن���ي���وي���ورك ب��ال��ولي��ات 

�ملتحدة �لأمريكية طريقة جديدة �سديقة 

للبيئة للتخل�ض من �لأع�ساب �ل�سارة دون 

��ستعمال مو�د كيميائية.

نيويورك  يف  ريفر�سايد  متنزه  و��ستعان 

ب�12 م��ن �مل��اع��ز ل��ت��ت��غ��ذى ع��ل��ى �لأع�����س��اب 

ت�ستخدم  كانت  �لتي  �ملبيد�ت  ب��دل  �ل�سارة 

للق�ساء على تلك �لنباتات.

مزرعة  م��ن  جلبت  �ل��ت��ي  �مل��اع��ز  وتلتهم 

�لأع�����س��اب  فري�ينبيك”  غ��وت�����ض  “غرين 

�ل�سارة مبا فيها تلك �خلطرية على �سحة 

�لإن�سان مثل �للباب �ل�سام.

�ل�سديقة  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 

�ملوؤقت  �لرئي�ض  للبيئة، قال جون هريولد، 

و�ملدير �لتنفيذي ملحمية متنزه ريفر�سايد: 

ياأكلون  �إنهم  �لأ�سياء،  هذه  يحبون  “�إنهم 
�لبور�سلني،  ت��وت  وياأكلون  �ل�سام،  �للباب 

وهذ� ما نحاول �لتخل�ض منه”.

و���س��ي��ب��ق��ى �أرب���ع���ة م���ن �مل���اع���ز يف م��ت��ن��زه 

و�سياأكلون  �ل�سيف،  نهاية  حتى  ريفر�سايد 

م�ساحته  تعادل  ما  �ل�سارة  �لأع�ساب  ممن 

فد�نني، وفقما ذكرت “رويرتز”.

االنباط- وكاالت 

�دخ��ل��ت ���س��رك��ة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �لأم��ري��ك��ي��ة 

جديدة  ميزة   Google �جلن�سيات  متعددة 

حتت ��سم “Gmail Offline” تتيح لك 

بالإنرتنت،  �ت�سال  دون   Gmail ��ستخد�م 

ق��ر�ءة ر�سائل �لربيد  �أن��ه ميكنك  وه��ذ� يعني 

وحذفها  و�أر���س��ف��ت��ه��ا   Gmail �لإل���ك���رتوين 

عليها عندما  �لرد  �أو  و�إن�ساءها  فيها  و�لبحث 

ميكن  ل  لكنه  ب��الإن��رتن��ت،  مت�سًا  ت��ك��ون  ل 

�إل   ”Gmail offline“ ميزة  ��ستخد�م 

.Chrome يف نافذة مت�سفح

 Gmail كيف يتم ت�سغيل ميزة 

Offline؟

�تبع هذه �خلطو�ت:

نافذة  من    Gmail موقع  �إىل  �نتقل   -

مت�سفح Google Chrome يف �لو�سع 

�لعادي ، ولي�ض يف و�سع �لت�سفح �ملتخفي.

بك  �خل��ا���ض  �ل���و�رد  �سندوق  فتح  -�سيتم 

�أو زر �لعجلة  ، ثم �نقر فوق خيار �لإع���د�د�ت 

�مل�سننة

جميع  “�نظر  �خل��ي��ار  ع��ل��ى  �لآن  �ن��ق��ر   -

�لإعد�د�ت”

“با  - �ن��ق��ر �لآن ع��ل��ى ع��ام��ة �ل��ت��ب��وي��ب 

، ثم  �ل��ع��ل��وي  �ت�سال” �ل��ت��ي تظهر يف �جل���زء 

�نقر فوق مربع �لختيار “متكني �لربيد دون 

�ت�سال”. مبجرد �لنقر فوق مربع �لختيار ، 

�سرتى �إعد�د�ت جديدة

- حدد عدد �أيام ر�سائل �لربيد �لإلكرتوين 

 Gmail م���ع  م��ز�م��ن��ت��ه��ا  ت���رغ���ب يف  �ل���ت���ي 

�خلا�ض بك

�لح��ت��ف��اظ  خ��ي��ار   Google -ي��ع��ر���ض 

ب��ال��ب��ي��ان��ات يف و���س��ع ع���دم �لت�����س��ال �أو �إز�ل���ة 

�لبيانات يف و�سع عدم �لت�سال بالإ�سافة �إىل 

�لكمبيوتر  �ملتبقية على جهاز  �مل�ساحة  مقد�ر 

�خلا�ض بك

-ب���ع���د حت���دي���د �لح���ت���ف���اظ ب��ال��ب��ي��ان��ات يف 

و���س��ع ع���دم �لت�����س��ال �أو �إز�ل��ت��ه��ا ، �ن��ق��ر على 

تن�سيط  و�سيتم  �لتغيري�ت”  “حفظ  �خليار 

Gmail Offline


