
البلد-عمان نب�ض 

من  ع���دداً  الأرب��ع��اء  ام�س  امللك  جاللة  التقى 

كتيبة  يف  خ��دم��وا  مم��ن  الع�سكريني  املتقاعدين 

املدرعات/2 امللكية.

وقال وكيل اأول متقاعد كان من بني احل�سور 

اإن اللقاء جرى يف منزل العميد املتقاعد عثمان 

ق�ساء  يف  ال��واق��ع��ة  الل�سن  اأب���و  بقرية  ال��دراو���س��ة 

املريغة بالبادية اجلنوبية.

وب����ني اأن امل���ل���ك ك����ان م���رت���اح���اً ب��ال��ل��ق��اء ك��ون 

الأ����س���خ���ا����س احل��ا���س��ري��ن ل��ه��م م���ن ال��ذك��ري��ات 

يف  برفقته  خدمتهم  اأث��ن��اء  جاللته  مع  اخلا�سة 

اجلي�س العربي قبل �سنوات عديدة.

اأن��ه  اأك��د  امللك  اإن  املتقاعد  اأول  الوكيل  وق��ال 

حري�س ب�سكل دائم على التوا�سل مع املتقاعدين 

رفاق ال�سالح وال�ستماع اإليهم وتفقد اأحوالهم.

وع�����ر ج���الل���ة امل���ل���ك ع����ن اع�����ت�����زازه ب��ج��م��ي��ع 

كانوا  الذين  الأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  منت�سبي 

وال��دف��اع عن  الوطن  العهد يف خدمة  على  دوم��اً 

الع�سكريني  املتقاعدين  ب���دور  م�سيداً  ح����دوده، 

املخل�سني يف �ستى امليادين.

�����س����وؤون حم��ل��ي��ة  ح�����ول  م���ط���ول  ن���ق���ا����س  ودار 

واإقليمية ودولية.

وح�سر من املتقاعدين الع�سكريني: 

ال���ل���واء امل��ت��ق��اع��د اأن�����ور ال��ع��ي��ا���س��رة، وال��ع��م��ي��د 

زياد  املتقاعد  والعقيد  العمو�س،  اأحمد  املتقاعد 

اخل��ري�����س��ات، وامل���ق���دم امل��ت��ق��اع��د ط����ارق امل��وم��ن��ي، 

واملالزم املتقاعد فريح املحارب، واملالزم املتقاعد 

ع�سام حمود، والوكيل اأول املتقاعد عبد اهلل بني 

البقاعني،  حافظ  املتقاعد  اأول  والوكيل  يا�سني، 

والوكيل  اللحاوية،  ع�سر  املتقاعد  اأول  والوكيل 

اأول املتقاعد  اأول املتقاعد م�سلم الزبن، والوكيل 

خالد امل�ساقبة،.

الملك يلتقي رفقاءه في كتيبة المدرعات في منطقة 
المريغة ومازح أحدهم: »أحسن سايق دبابة«

الفراية ونظيره التركي يبحثان تطوير 
وتعزيز التعاون

الخصاونة: الحكومة ملتزمة بتصويب 
أي مخالفة أو تجاوز بتقرير المحاسبة

الصحة: تسجيل 26 وفاة و4534 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

البلد-برتا نب�ض 

ال��ت��ق��ى وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م���ازن ال��ف��راي��ه، يف 

م��دي��ن��ة اإ���س��ط��ن��ب��ول ال��رك��ي��ة ام�����س الأرب���ع���اء، 

على  وذل��ك  �سويلو،  �سليمان  ال��رك��ي  نظريه 

التي  الإن���رب���ول  منظمة  اج��ت��م��اع��ات  ه��ام�����س 

ي�سارك بها الردن واملنعقدة حاليا يف تركيا.

اأوج��ه  وتعزيز  تطوير  �سبل  اللقاء  وت��ن��اول 

ل  ال�سديقني  البلدين  ب��ني  الثنائي  ال��ت��ع��اون 

واجلرمية،  الره���اب  مكافحة  جم��ال  يف  �سيما 

وامل�سوؤوليات  الالجئني  مو�سوع  اىل  اإ���س��اف��ة 

ا�ست�سافتهما  جراء  البلدين  عاتق  على  امللقاة 

لإع����داد ك��ب��رية م��ن��ه��م. واأك����د ال��وزي��ر ال��ف��راي��ه 

الردنية  العالقات  وعمق  متانة  اللقاء  خالل 

ال��رك��ي��ة وال���ت���ي ار����س���ى دع��ائ��م��ه��ا ال��ق��ي��ادت��ان 

احلكيمتان للبلدين.

البلد-عمان نب�ض 

ت�����س��ل��م رئ���ي�������س ال�����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����س��ر 

املحا�سبة  ديوان  تقرير  ن�سخة من  اخل�ساونة، 

خالل  وذل���ك   2020 ل��ع��ام  وال�ستني  التا�سع 

لقائه م�ساء ام�س الأربعاء ، يف رئا�سة الوزراء، 

رئي�س ديوان املحا�سبة عا�سم حداد.

واأك����د رئ��ي�����س ال�����وزراء، خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ال����وزراء /  ل�����س��وؤون رئا�سة  ح�سره وزي���ر دول���ة 

ا�ستي�ساحات  مبراجعة  املكلف  الفريق  رئي�س 

دي����وان امل��ح��ا���س��ب��ة ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م اجل���ازي 

املجايل  اب��راه��ي��م  املحا�سبة  دي���وان  ع��ام  واأم���ني 

اأو  اأي���ة خم��ال��ف��ات  بت�سويب  ال��ت��زام احل��ك��وم��ة 

يحافظ  وب�سكل  التقرير  ت�سمنها  جت����اوزات 

على املال العام ومنع اأية جتاوزات عليه. ولفت 

رئي�س الوزراء اإىل التزام احلكومة.

البلد-عمان نب�ض 

عن  الأرب��ع��اء،  ام�س  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  و4534  وف���اة   26 ت�سجيل 

ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا يف امل��م��ل��ك��ة، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

و928256  وف���اة   11429 اإىل  الإج��م��ايل 

اإ�سابة.

ام�س  الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 

9.20 باملئة، بح�سب املوجز الإعالمي ال�سادر 

عن الوزارة. واأ�سار املوجز اإىل اأن عدد احلالت 

ح��ال��ة،   44810 اإىل  و���س��ل  ح��ال��ي��اً  الن�سطة 

بينما بلغ عدد احلالت التي اأدخلت، ام�س، اإىل 

التي  احل��الت  وع��دد  186حالة،  امل�ست�سفيات 

غادرت امل�ست�سفيات 134 حالة، فيما بلغ العدد 

الإجمايل للحالت املوؤكدة التي تتلقى العالج 

يف امل�ست�سفيات 961 حالة.
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مجلس الوزراء يقرِّر إجراء انتخابات مجالس 
ان المحافظات والمجالس البلدّية ومجلس أمانة عمَّ

طلبة »االردنية«.. »بدنا حقوقنا« 

»قائمة النشامى« ننتظر الرد على مطالبنا من مجلس العمداء 
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البلد-عمان نب�ض 

ام�س  عقدها  ال��ت��ي  جل�سته  يف  ال����وزراء،  جمل�س  ر  ق���رَّ

الأربعاء برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، 

البلدّية،  واملجال�س  املحافظات  جمال�س  انتخابات  اإجراء 

35/�أ/1 من قانون الإدارة املحليَّة  مبوجب اأحكام املاّدة 

رقم 22 ل�سنة 2021م.

ان��ت��خ��اب��ات جمل�س  اإج����راء  ال�����وزراء  ق���ّرر جمل�س  ك��م��ا 

اأمانة  قانون  6/ج من  امل��اّدة  اأحكام  عّمان مبوجب  اأمانة 

ان رقم 18 ل�سنة 2021م. عمَّ

لالنتخاب  امل�ستقلَّة  الهيئة  ال���وزراء  رئي�س  وخ��اط��ب 

لت��خ��اذ الإج����راءات ال��الزم��ة لإج���راء الن��ت��خ��اب��ات، وفقاً 

لأحكام القانونني امل�سار اإليهما اأعاله.

نب�ض البلد - هدى دياربكريل 

الأردنية  طالبت “قائمة الن�سامى”، وهي جمموعة من طلبة اجلامعة 

بو�سع قوانني حلقوق للطلبة، وتفاعل طالب اجلامعة مع هذه املطالبات 

من خالل مواقع التوا�سل الجتماعي بتفعيل ها�ستاغ “بدنا حقوقنا«. 

الطالبية  احلقوق  جمموع  بطرح  “القائمة”  املجموعة  ه��ذه  وقامت 

تاأ�سي�س  على  عاماً  وخم�سون  ت�سعة  بعد  طوياًل  ال�ساحة  عن  غابت  التي 

العمداء على حد قولهم،  ملناق�ستها على طاولة جمل�س  الأردنية  اجلامعة 

وت�سم بني طياتها ٢٤ حق اأكادميي وغري اأكادميي، “لتكون �سنداً و�سالحاً 

رحم  من  ب��رزت  اأنها  املطالبات  ه��ذه  وا�سفني  اأنف�سهم”،  عن  به  يدافعوا 

معاناة الطلبة لتوؤكد على اأنهم ل يقبلون الظلم او التمييز او العن�سرية.

حقوقهم  ب���اإق���رار  للمطالبة  ب��ي��د  ي���داً  ال���وق���وف  عليهم  ب���اأن  واأ����س���اروا 

قيم  به  تزدهر  م�ستقباًل  لي�سنعوا  اجلامعة  قوانني  بن�سو�س  واإدراج��ه��ا 

العدل وامل�ساواة ببيئة درا�سية تواكب تطلعات الفكر الإ�سالحي والتقدم. 

رفق لهم وكلهم ثقة 
ُ
مبينني اأنهم ينتظرون رد جمل�س العمداء على ما اأ

بدور املجل�س املحوري والإيجابي فيما يخ�س حقوق الطلبة. 

من�سات  اأح���د  على  ا�ستطالعا  الطالبية  القائمة  ه��ذه  ط��رح��ت  فيما 

التوا�سل الجتماعي، يبحث عن راأي الطلبة فيما ان لهم حقوق ام عليهم 

مع  لهم  حقوق  وج��ود  بعدم  الطلبة  اآراء  جميع  واحت���دت  واج��ب��ات،  فقط 

“احنا  بقولها  الطالبات  اإح��دى  وعرت  واجهتهم،  التي  امل�ساكل  اختالف 

بنخاف نحكي انو هاد حقنا ع�سان ما نتحول للجان التحقيق وناكل هوا« . 

اجلامعه  يف  يوجد  قالت،  نوافلة  غفران  الن�سامى  قائمة  اأع�ساء  اأح��د 

منها  واح��د  اي  ين�س  ل  للجامعة،  وتعليمات  ونظام  قانون   ١٩٠ الأردن��ي��ة 

على اي حق للطالب، لذا قمنا مبطالبة و�سع نظام او تعليمات او ميثاق 

حقوقي ين�س على حقوق الطلبة .. من منطلق اأن احلق يقابله واجب .. 

وتابعت م�ستنكرة، كيف توجد جميع هذه الواجبات

 عليهم دون وجود اأي حق لهم، 

البلد-عمان نب�ض 

اإط��الق  عن  ام�س  العهد  ويل  موؤ�س�سة  اأعلنت 

احتاد العالج الريا�سي الأردين، كثمرة من ثمار 

م��ب��ادرات  �سمن  ت��ن��درج  “ق�سي” ال��ت��ي  م���ب���ادرة 

اللجنة  م��ع  بال�سراكة  تنفيذها  ويتم  املوؤ�س�سة، 

الأوملبية الأردنّية.

الذي عقد  ال�سحفي  املوؤمتر  جاء ذلك خالل 

ام�����س يف ال���ذك���رى ال�����س��ن��وّي��ة ال�����س��اب��ع��ة لإط���الق 

مبادرة ق�سي، التي اأطلقها �سمو الأمري احل�سني 

بن عبداهلل الثاين، ويل العهد يف العام 2014.

واحتاد العالج الريا�سي الأردين احتاد نوعي 

ي�سكل بالتعاون مع احتاد الطب الريا�سي، الذراع 

ال�سحي للجنة الأوملبية الأردنّية ويعنى بتطوير 

الالزمة  باملهارات  وتزويدهم  املعاجلني  ق��درات 

وال��ت��ع��ام��ل م��ع احل����الت ال��ط��ارئ��ة ال��ت��ي حت�سل 

ت�سكيل  على  ي�ساعد  كما  الريا�سّية،  املالعب  يف 

بيئة ت�سريعّية حتمي حقوق جميع الأطراف من 

الريا�سيني واملمار�سني.

من جهتها، عّرت الدكتورة متام منكو، املدير 

التنفيذي ملوؤ�س�سة ويل العهد يف كلمة لها خالل 

الحت��اد  ب��اإط��الق  و�سعادتها  ع��ن فخرها  امل��وؤمت��ر 

�سبع  عليها  ال��ع��م��ل  ا�ستمر  جن���اح  ث��م��رة  ب�سفته 

�سنوات متوا�سلة بالتعاون مع �سركاء العمل من 

“اليوم وبعد  خالل مبادرة ق�سي. وقالت منكو: 

مبادرة  اأن  فخر،  بكل  نعلن  العمل،  م��ن  �سنوات 

اإث��ر وف��اة الالعي  األيم  ب��داأت بحادث  التي  ق�سي 

احت��اد  لها  اأ���س��ب��ح  اهلل،  يرحمه  اخل��وال��دة  ق�سي 

اأه��دف��ه��ا، اإىل جانب  ك��ام��ل وخم�����س�����س خل��دم��ة 

برنامج اأكادميي

البلد-عمان نب�ض 

ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية  اأج��رى نائب رئي�س 

و�����س����وؤون امل���غ���رب���ني اأمي�����ن ال�������س���ف���دي، ووزي����ر 

بير  هنغاريا  جمهورية  يف  والتجارة  اخلارجية 

تعزيز  �سبل  رّكزت على  ام�س، حمادثات  �سيارتو، 

عالقات التعاون الثنائي بني البلدين ال�سديقني، 

ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  امل�ستجدات  وت��ن��اول��ت 

اله���ت���م���ام امل�������س���رك، واجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة حلل 

الأزمات يف املنطقة.

جهود  تفعيل  على  احل��ر���س  ال���وزي���ران  واأّك����د 

ت��و���س��ع��ة اآف�����اق ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

يف خم��ت��ل��ف امل�����ج�����الت، ل���س��ي��م��ا الق��ت�����س��ادي��ة 

وال�سياحية  والثقافية  والتعليمية  وال�ستثمارية 

ال�����س��راك��ة  اإط�������ار  وال���ط���ب���ي���ة وال����دف����اع����ي����ة، ويف 

ال�سراتيجية مع الحتاد الأوروبي وحلف �سمال 

الأطل�سي.

الإقليمية،  امل�ستجدات  ال��وزي��ران  وا�ستعر�س 

ويف ُمقدمها تلك املرتبطة بالق�سية الفل�سطينية، 

حيث و�سع ال�سفدي نظريه الهنغاري يف �سورة 

اجلهود التي تبذلها اململكة بالتن�سيق مع ال�سلطة 

يف  وال�����س��رك��اء  والأ���س��ق��اء  الفل�سطينية  الوطنية 

املجتمع الدويل لإيجاد اأفق �سيا�سي حقيقي ُيعيد 

اإطالق املفاو�سات اجلادة والفاعلة.

مؤسسة ولي العهد تعلن اطالق اتحاد العالج الرياضي االردني الصفدي: الالجئون قضية دولية ال يمكن أن تكون 
مسؤولية الدول المستضيفة
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»إسرائيل« أمام سيناريو الرعب ٠٠٠ هبة الكرامة 2 تنتظر شرارة االنطالق
االحتالل يضع خطة الحرب ويستدعي االحتياط

نب�ض البلد- وكاالت

ل تزال �سرارة العملية البطولية التي نفذها ال�سهيد فادي اأبو 

�سخيدم )42 عاًما(، يف حميط باب ال�سل�سلة بالبلدة القدمية من 

م�ستوطن  واإ�سابة  اإ�سرائيلي،  جندي  ملقتل  واأدت  املحتلة،  القد�س 

و�سرطيني اآخرين، تتناثر يف كل مكان داخل اإ�سرائيل، وُت�سعل معها 

املخاوف والقلق من �سيناريو الرعب الذي بات يقرب كثريا

اأي��ام على تنفيذ العملية امل�سلحة، اإل اأن ق�سية  ورغ��م م��رور 4 

املُ�سيطرة على ال�ساحة الإ�سرائيلية ولها  ت��زال هي  اأب��و �سخيدم ل 

ن�سيب الأ�سد عن باقي امللفات التي و�سعت على الطاولة الأمنية 

وال�سيا�سية، خا�سة يف ظل خماوف الحتالل التي تكر يوما بعد 

يوم من اأن تتحول اإىل نقطة فارقة يف الأو�ساع الأمنية يف القد�س 

وامتدادها املحتمل اإىل ال�سفة الغربية، واإ�سعال هبة الكرامة 2 التي 

باتت قريبة، خا�سة واأنها بينت وج��ودا حلركة حما�س يف القد�س، 

وقدرة احلركة رغم كل ما بذلته دولة الحتالل يف الأعوام الأخرية، 

على تنفيذ عمليات داخل القد�س ال�سحف العرية اأجمعت على اأن 

حركة حما�س معنية باإ�سعال الأو�ساع يف ال�سفة 

البلد-وكاالت نب�ض 

�سركة  دع��وى ق�سائية بحق  اأب��ل  �سركة  رفعت 

للتج�س�س  بيغا�سو�س  لرامج  امل�سنعة  اأو  اإ���س  اإن 

اأج��ه��زت��ه��ا،  م�ستخدمي  ل���س��ت��ه��داف��ه��ا  ال��ث��الث��اء، 

معترة اأنه ينبغي حما�سبة ال�سركة ال�سرائيلية 

املتورطة يف ف�سيحة برنامج التج�س�س

وت���زي���د ال���دع���وى ال��ق�����س��ائ��ي��ة امل���رف���وع���ة من 

اأو  اإ����س  اإن  م��ت��اع��ب  م��ن  ف���ايل  �سيليكون  ع��م��الق 

اأفادت  تقارير  بعد  الواجهة  اإىل  ا�سمها  برز  التي 

احلقوقيني  النا�سطني  من  الآلف  ع�سرات  ب��اأن 

وال�سحافيني وال�سيا�سيني ورجال الأعمال يف كل 

اأدرج��وا كاأهداف حمتملة لرنامج  اأنحاء العامل 

بيغا�سو�س الذي طورته

أبل تقاضي الشركة اإلسرائيلية المصنعة 
لبرنامج التجسس »بيغاسوس«
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الملك يلتقي رفقاءه في كتيبة 
المدرعات في منطقة المريغة 

ومازح أحدهم: »أحسن سايق دبابة«
البلد-عمان نب�ض 

التقى جاللة امللك ام�س الأرب��ع��اء ع��دداً من 

كتيبة  يف  خدموا  ممن  الع�سكريني  املتقاعدين 

املدرعات/2 امللكية.

وقال وكيل اأول متقاعد كان من بني احل�سور 

اإن اللقاء جرى يف منزل العميد املتقاعد عثمان 

ق�ساء  يف  الواقعة  الل�سن  اأب��و  بقرية  ال��دراو���س��ة 

املريغة بالبادية اجلنوبية.

وب���ني اأن امل��ل��ك ك���ان م��رت��اح��اً ب��ال��ل��ق��اء ك��ون 

الأ���س��خ��ا���س احل��ا���س��ري��ن ل��ه��م م���ن ال��ذك��ري��ات 

برفقته يف  اأثناء خدمتهم  اخلا�سة مع جاللته 

اجلي�س العربي قبل �سنوات عديدة.

اأنه  اأك��د  امللك  اإن  املتقاعد  اأول  الوكيل  وق��ال 

حري�س ب�سكل دائم على التوا�سل مع املتقاعدين 

رفاق ال�سالح وال�ستماع اإليهم وتفقد اأحوالهم.

وع����ر ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ن اع����ت����زازه بجميع 

كانوا  الذين  الأردنية  امل�سلحة  القوات  منت�سبي 

دوم��اً على العهد يف خدمة الوطن والدفاع عن 

الع�سكريني  املتقاعدين  ب��دور  م�سيداً  ح���دوده، 

املخل�سني يف �ستى امليادين.

حملية  �����س����وؤون  ح����ول  م���ط���ول  ن��ق��ا���س  ودار 

واإقليمية ودولية.

وح�سر من املتقاعدين الع�سكريني: 

ال��ع��ي��ا���س��رة، والعميد  اأن����ور  امل��ت��ق��اع��د  ال���ل���واء 

زياد  املتقاعد  والعقيد  العمو�س،  اأحمد  املتقاعد 

اخل��ري�����س��ات، وامل���ق���دم امل��ت��ق��اع��د ط���ارق امل��وم��ن��ي، 

واملالزم املتقاعد فريح املحارب، واملالزم املتقاعد 

ع�سام حمود، والوكيل اأول املتقاعد عبد اهلل بني 

اأول املتقاعد حافظ البقاعني،  يا�سني، والوكيل 

اللحاوية، والوكيل  املتقاعد ع�سر  اأول  والوكيل 

اأول املتقاعد م�سلم الزبن، والوكيل اأول املتقاعد 

ح�سني  املتقاعد  اأول  وال��وك��ي��ل  امل�ساقبة،  خ��ال��د 

النعيمات،  اأحمد  املتقاعد  والوكيل  العظامات، 

والوكيل املتقاعد مالك ال�سواعي.
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رئيس هيئة األركان 
يلتقي السفير الباكستاني

الفراية ونظيره التركي يبحثان تطوير 
وتعزيز التعاون

الخصاونة ينعى وزير األوقاف واألشغال 
األسبق المهندس رائف نجم

البلد-عمان نب�ض 

التقى رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة، اللواء 

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

يف مكتبه بالقيادة العامة، ال�سفري الباك�ستاين 

يف عمان، �سجاد علي خان والوفد املرافق.

وب����ح����ث ال�����ل�����واء ال�����رك�����ن احل���ن���ي���ط���ي م��ع 

الع�سكري  امل��ل��ح��ق  بح�سور  ال�����س��ي��ف،  ال��وف��د 

ال���ب���اك�������س���ت���اين يف ع����ّم����ان وع�������دد م����ن ك���ب���ار 

– اجلي�س  الأردن��ي��ة  امل�سلحة  القوات  �سباط 

امل�سرتك،  والتن�سيق  التعاون  اأوج��ه  العربي، 

مبا  الثنائي  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز  و�سبل 

البلدين  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  م�سلحة  يخدم 

ال�سديقني.

البلد-برتا نب�ض 

التقى وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م���ازن ال��ف��راي��ه، يف 

م��دي��ن��ة اإ���س��ط��ن��ب��ول ال��رتك��ي��ة ام�����س الأرب��ع��اء، 

على  وذل��ك  �سويلو،  �سليمان  الرتكي  نظريه 

التي  الإن��رتب��ول  منظمة  اج��ت��م��اع��ات  هام�س 

ي�سارك بها الردن واملنعقدة حاليا يف تركيا.

اأوجه  وتعزيز  تطوير  �سبل  اللقاء  وتناول 

ل  ال�سديقني  البلدين  بني  الثنائي  التعاون 

واجلرمية،  الرهاب  مكافحة  جمال  يف  �سيما 

وامل�سوؤوليات  الالجئني  مو�سوع  اىل  اإ�سافة 

امللقاة على عاتق البلدين جراء ا�ست�سافتهما 

لإعداد كبرية منهم.

متانة  اللقاء  خ��الل  الفرايه  الوزير  واأك��د 

وع��م��ق ال��ع��الق��ات الردن���ي���ة ال��رتك��ي��ة وال��ت��ي 

ار�سى دعائمها القيادتان احلكيمتان للبلدين 

يف �ستى املجالت، م�سددا على �سرورة امل�سي 

ق��دم��ا يف ال��ب��ن��اء ع��ل��ي��ه��ا ودع��م��ه��ا وت��ع��زي��زه��ا 

خ��ا���س��ة يف امل���ج���الت الم��ن��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 

امل�سرتكة. ومبا يحقق م�ساحلهما 

تعر�س عر  الردن  ان  ايل  الفرايه  وا�سار 

ت��اري��خ��ه اىل م���وج���ات ع���دي���دة م���ن ال��ل��ج��وء، 

وامكاناته  م��وارده  على  كبريا  �سغطا  �سكلت 

ال�سوري  اللجوء  اأزم��ة  اأن  مو�سحا  املحدودة، 

القطاعات  خمتلف  على  كبريا  عبئا  فر�ست 

مما  اململكة  يف  والأمنية  واخلدمية  احليوية 

م�سوؤولياته  الدويل  املجتمع  حتمل  ي�ستدعي 

ر�سالته  اداء  م��ن  يتمكن  ح��ت��ى  الردن  جت��اه 

العامل  عن  نيابة  الالجئني  جت��اه  الن�سانية 

اجمع.

م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال���وزي���ر ال���رتك���ي ح��ر���س 

ب�����الده ع��ل��ى مت��ت��ني ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي ب��ني 

ال���ب���ل���دي���ن وف���ت���ح جم������الت اأو������س�����ع ل��ت��ع��زي��ز 

العالقات القائمة بينهما وخا�سة يف املجالت 

والقت�سادية. المنية 

ات��ف��ق اجل��ان��ب��ان على  ال��ل��ق��اء،  ن��ه��اي��ة  ويف 

ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ن�����س��ي��ق ح���ي���ال جميع  اإدام������ة 

اىل  ا�سافة  امل�سرتك،  الهتمام  ذات  الق�سايا 

الت�سدي  الالزمة  الإ�ستمرار يف بذل اجلهود 

لالإرهاب واجلرمية ب�ستى انواعها.

البلد-عمان نب�ض 

اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء،  رئي�س  نعى 

الإ�سالمية  واملقد�سات  وال�����س��وؤون  الأوق���اف  وزي��ر 

ووزي���ر الأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة الأ���س��ب��ق املهند�س رائ��ف 

ت��ع��اىل ام�س  ان��ت��ق��ل اىل رح��م��ة اهلل  ال����ذي  جن���م، 

الأربعاء.

وا����س���ت���ذك���ر رئ��ي�����س ال��������وزراء م��ن��اق��ب ال��ف��ق��ي��د 

واخلدمات اجلليلة التي قدمها للوطن يف جميع 

امل��ن��ا���س��ب ال��ت��ي ت��ق��ل��ده��ا واإ���س��ه��ام��ات��ه ال��ك��ب��رية يف 

املبارك / احلرم القد�سي  امل�سجد الق�سى  خدمة 

ال�����س��ري��ف، م��ت��ق��دم��ا ب���اأ����س���دق م�����س��اع��ر ال��ت��ع��زي��ة 

واملوا�ساة لذوي الفقيد واأ�سرته.

و���س��غ��ل امل��رح��وم جن��م من�سب وزي���ر الأ���س��غ��ال 

ومن�سب   ،1985 و   1984 ع��ام��ي  ب��ني  العامة 

الإ�سالمية  واملقد�سات  وال�����س��وؤون  الأوق���اف  وزي��ر 

اإعمار  للجنة  رئي�سا  عمل  كما   ،1991 ال��ع��ام  يف 

امل�سجد الأق�سى املبارك وال�سخرة امل�سرفة.

البلد-عمان نب�ض 

اأج����رى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

ووزير اخلارجية  ال�سفدي،  اأمين  املغرتبني  و�سوؤون 

ام�س،  �سيارتو،  بيرت  هنغاريا  والتجارة يف جمهورية 

التعاون  ع��الق��ات  تعزيز  �سبل  على  رّك���زت  حم��ادث��ات 

الثنائي بني البلدين ال�سديقني، وتناولت امل�ستجدات 

الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك، واجلهود 

املبذولة حلل الأزمات يف املنطقة.

واأّك������د ال����وزي����ران احل���ر����س ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل ج��ه��ود 

ت��و���س��ع��ة اآف�����اق ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف 

خمتلف املجالت، ل�سيما القت�سادية وال�ستثمارية 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة 

مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإط��ار  ويف  والدفاعية، 

الحتاد الأوروبي وحلف �سمال الأطل�سي.

ويف  الإقليمية،  امل�ستجدات  الوزيران  وا�ستعر�س 

ُمقدمها تلك املرتبطة بالق�سية الفل�سطينية، حيث 

الهنغاري يف �سورة اجلهود  ال�سفدي نظريه  و�سع 

التي تبذلها اململكة بالتن�سيق مع ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية والأ�سقاء وال�سركاء يف املجتمع الدويل 

لإيجاد اأفق �سيا�سي حقيقي ُيعيد اإطالق املفاو�سات 

وال�سامل  العادل  ال�سالم  لتحقيق  والفاعلة  اجل��ادة 

على اأ�سا�س حل الدولتني وفق القانون الدويل.

للحوؤول  تكاتف اجلهود  ال�سفدي �سرورة  واأّك��د 

ت��ق��ّو���س حل  اإج�����راءات ل �سرعية  ب���اأي  ال��ق��ي��ام  دون 

امل�ستوطنات وتو�سعتها  الدولتني، ويف ُمقدمها بناء 

وم�������س���ادرة الأرا������س�����ي وغ���ريه���ا م���ن الإج��������راءات 

الال�سرعية.

الو�سع  اح���رتام  ���س��رورة  على  ال�سفدي  و���س��ّدد 

التاريخي والقانوين القائم يف القد�س ومقد�ساتها 

جلاللة  اأول��وي��ة  ُتعد  والتي  وامل�سيحية  الإ�سالمية 

امللك عبداهلل الثاين، الو�سي عليها، ورف�س جميع 

املُمار�سات التي ت�ستهدف امل�سا�س بهذا الو�سع.

امل��ب��ذول��ة  اململكة  ج��ه��ود  اإىل  ال�����س��ف��دي  وت��ط��ّرق 

وت�����س��غ��ي��ل  امل���ت���ح���دة لإغ����اث����ة  وك���ال���ة الأمم  ل���دع���م 

اأط��ل��ع  ح��ي��ث  )الأن������روا(،  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني 

ال���وزاري  امل��وؤمت��ر  خم��رج��ات  على  الهنغاري  نظريه 

ال�����دويل ل��دع��م وك���ال���ة )الأن�������روا( وال�����ذي ُع��ق��د يف 

وال�سويد،  اململكة  ب��ني  م�سرتك  بتنظيم  بروك�سل 

ب��ه��دف ح�����س��د ال���دع���م ال�����س��ي��ا���س��ي وامل�����ايل ل��ل��وك��ال��ة 

وتقلي�س حجم العجز املايل الذي تواجهه لتمكينها 

من ال�ستمرار بتقدمي خدماتها احليوية لالجئني 

وفقاً  اخلم�س  عملياتها  مناطق  يف  الفل�سطينيني 

لتكليفها الأممي.

ويفيِ ت�سريحات �سحافية م�سرتكة بعد املحادثات، 

�سبل  ال��ه��ن��غ��اري  ون��ظ��ريه  بحث  اأن���ه  ال�سفدي  ق��ال 

زيادة التعاون والتن�سيق بني اململكة وهنغاريا.

واأ�سار اإىل اأنه قد مّت توقيع مذكرة تفاهم حول 

الأردنيني  للطلبة  املقدمة  الهنغارية  املنح  برنامج 

لل�سنوات 2024-2022، ومذكرة تفاهم للتعاون 

توقيع  على  ج��اٍر  العمل  اأن  كما  والعلمي،  التعليمي 

مزيٍد من اتفاقيات التعاون يف جمالت املياه ومنع 

الزدواج ال�سريبي«.

وبني ال�سفدي اأن منت�سف ال�سهر القادم �سي�سهد 

ت�سيري رحالت اإ�سافية بواقع رحلتني بني العا�سمة 

ورحلتني  ب��وداب�����س��ت،  الهنغارية  والعا�سمة  ع��ّم��ان 

�سي�سهم يف تعزيز  العقبة وبوداب�ست ما  بني مدينة 

التبادل ال�سياحي بني البلدين.

وقال ال�سفدي اإن الق�سية الفل�سطينية كانت يف 

حيث  بحثها  ج��رى  التي  الإقليمية  املوا�سيع  مقدم 

»و���س��ع��ت ال��وزي��ر يف ���س��ورة اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

حلل  حقيقي  �سيا�سي  اأف���ق  اإي��ج��اد  اأج���ل  م��ن  اململكة 

ال�سراع، وحتقيق ال�سالم العادل والدائم على اأ�سا�س 

حل الدولتني الذي يج�سد قيام الدولة الفل�سطينية 

خطوط  على  املحتلة  القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

1967 �سبياًل وحيداً لتحقيق  الرابع من حزيران 

يف  اتفقنا جميعاً  ال���ذي  وال�����س��ام��ل  ال��ع��ادل  ال�����س��الم 

»ل  اإن��ه  وق��ال  ا�سرتاتيجي«،  خيار  اأن��ه  على  املنطقة 

ميكن اأن ي�ستمر الو�سع الراهن مع غياب مفاو�سات 

جادة وفاعلة لتحقيق هذا ال�سالم احلقيقي«.

املجتمع  ي�ستمر  اأن  »���س��رورة  ال�سفدي  اأّك��د  كما 

معاليه  وو�سعت  لالجئني،  العون  بتقدمي  ال��دويل 

من  اململكة  بها  تقوم  التي  اجلهود  �سورة  يف  اأي�ساً 

التي  والتحديات  لهم،  الكرمي  العي�س  تاأمني  اأج��ل 

نواجهها يف �سوء تراجع الهتمام والدعم الدوليني 

يف ق�سية الالجئني«.

اأن  دولية ل ميكن  »الالجئون هي ق�سية  وق��ال 

تكون م�سوؤولية الدول امل�ست�سيفة فقط. نحن نثمن 

واأ�سدقاوؤنا  �سركائنا  قدمه  ال��ذي  الدعم  كل  عالياً 

اأجل م�ساعدتنا  خ�سو�ساً يف الحت��اد الأوروب��ي من 

على حتمل هذا العبء«.

اجلر�س« حول  نقرع  اأن  »يجب  ال�سفدي  وح��ّذر 

تراجع الدعم الدويل لالجئني وانعكا�س ذلك على 

حياتهم وعلى م�ستقبلهم.

الهنغاري  نظريه  اأطلع  اأنه  اإىل  ال�سفدي  واأ�سار 

على اجلهود التي تقوم بها اململكة من اأجل حتقيق 

اإىل حل �سيا�سي  املبذولة للتو�سل  تقدم يف اجلهود 

لالأزمة ال�سورية، »الأزمة التي نعتقد جازمني اأنها 

يجب اأن تنتهي. والطريق لنتهائها وا�سحة اأي�ساً، 

ومتا�سكها،  �سوريا  وح��دة  يحفظ  �سيا�سي  حل  وهي 

وُيعيد لها اأمنها وا�ستقرارها ودورها«.

ال��دع��م امل��ق��ّدم م��ن قبل  وث��ّم��ن ال�سفدي ع��ال��ي��اً 

اأعباء  حتمل  يف  اململكة  مل�ساعدة  الأوروب���ي  الحت��اد 

ا�ست�سافة الالجئني.

وبدوره، قال وزير اخلارجية الهنغاري اأن بالده 

الثنائية  العالقات  الرتقاء مب�ستوى  حري�سة على 

مع اململكة يف عديد قطاعات اقت�سادية وا�ستثمارية 

املقدمة  املنح  برامج  اىل  ولفت  ودفاعية.  وتعليمية 

من اجلامعات الهنغارية. كما اأّكد ا�ستمرار التعاون 

يف مواجهة جائحة كورونا وتقدمي م�ساعدات فنية 

ملواجهتها.

يف  اململكة  جهود  تثمن  ب��الده  اإن  �سيارتو  وق��ال 

تكري�س الأمن وال�ستقرار يف املنطقة، وتعزيز قيم 

الت�سامح والعتدال والو�سطية يف العامل، لفتاً اإىل 

ُيحتذى به بالتعامل مع  اأمنوذجاً  اأّن اململكة تعتر 

م�سيحيي ال�سرق وحوار الأديان وقبول الآخر.

»�ستبقى  اململكة  ب��اأن  ال�سفدي  اأّك��د  جانبه  وم��ن 

دائ��م��ا واح���ًة ومن��وذج��اً يف الح����رتام امل��ت��ب��ادل وقيم 

الت�سامح والعتدال والتعامل مع اجلميع مب�ساواٍة 

وع����دال����ٍة« مب���ا ي��ع��ك�����س ت���اري���خ امل��م��ل��ك��ة وي��ت�����س��ق مع 

ال�سرق  م�سيحّي  »ب���اأّن  م��وؤك��داً  وثقافتها،  د�ستورها 

وحا�سرنا  تاريخنا  من  ج��زء  وه��م  م�سيحيونا،  هم 

وم�ستقبلنا«.

هناك  اأن  �سيارتو  ذك��ر  ال��الج��ئ��ني،  مو�سوع  ويف 

حت��دي��ات ج����ادة مت��ر ب��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة وال��ت��ي لب���د من 

ال�سرق  الأو����س���اع يف منطقة  وب����اأّن  ل��ه��ا،  ال��ت�����س��دي 

ال�ستقرار  و�سع  على  كبري  وب�سكل  توؤثر  الأو���س��ط 

يف منطقة و�سط اأوروبا، وخ�سو�ساً باأنها واحدة من 

امل�سادر الرئي�سية لالجئني القادمني اإىل اأوروبا.

وذك�����ر وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال��ه��ن��غ��اري »ب���اأن���ه من 

األ نواجه موجات جديدة من  م�سلحتنا الأ�سا�سية 

ال��الج��ئ��ني، م�����س��رياً لأه��م��ي��ة ت��وف��ري ال��دع��م للدول 

ل��ه��م يف  ك��ب��رية  وت��ق��دم خ��دم��ات  ت�ست�سيفهم  ال��ت��ي 

املنطقة، »ول ت�ستخدم الالجئني كاأ�سلحة �سيا�سية، 

باأّن  القارة الأوروبية«. واأ�ساف  ول تدفعهم باجتاه 

ب���الده ت��ق��در ال����دور الإن�����س��اين ال��ك��ب��ري للمملكة يف 

من  ت��وؤك��د  واأن��ه��ا  ال�����س��وري��ني،  الالجئني  ا�ست�سافة 

خالل الحت��اد الأوروب��ي �سرورة زي��ادة دعم اململكة 

مل�ساعدتها على حتمل اأعباء اللجوء.

الهنغاري  ال��دع��م  برنامج  اأط��ر  �سيارتو  وت��ن��اول 

وال�سياحية  التعليمية  املجالت  يف  للمملكة  املقدم 

والثقافية والدفاعية.

البلد-عمان نب�ض 

عقدها  ال��ت��ي  جل�سته  يف  ال������وزراء،  جم��ل�����س  ر  ق����رَّ

ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  برئا�سة  الأرب��ع��اء  ام�س 

املحافظات  ان��ت��خ��اب��ات جم��ال�����س  اإج����راء  اخل�����س��اون��ة، 

35/اأ/1  امل���اّدة  اأح��ك��ام  مبوجب  البلدّية،  واملجال�س 

من قانون الإدارة املحليَّة رقم 22 ل�سنة 2021م.

انتخابات جمل�س  اإجراء  الوزراء  كما قّرر جمل�س 

اأم��ان��ة ع��ّم��ان مب��وج��ب اأح��ك��ام امل���اّدة 6/ج م��ن قانون 

ان رقم 18 ل�سنة 2021م. اأمانة عمَّ

وخاطب رئي�س الوزراء الهيئة امل�ستقلَّة لالنتخاب 

لتخاذ الإجراءات الالزمة لإجراء النتخابات، وفقاً 

لأحكام القانونني امل�سار اإليهما اأعاله.

اأق����رَّ جم��ل�����س ال�����وزراء ن��ظ��ام��اً  ع��ل��ى �سعيد اآخ����ر، 

ًل لنظام التَّقاعد لأع�ساء نقابة املهند�سني ل�سنة  معدِّ

التَّقاعد  �سندوق  عمل  اإدام���ة  اإىل  يهدف   ،2021

��ق��اب��ة، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��رك��زه امل���ايل وت��اأدي��ة  يف ال��نَّ

خدماته.

�سريحة  ا�ستحداث  �سيتّم  التَّعديالت،  ومبوجب 

باب با�سرتاك منخف�س،  اأ�سا�سيَّة لفئة املهند�سني ال�سَّ

دة  واإعفاء هذه الفئة من الّر�سوم الإ�سافيَّة غري امل�سدَّ

ب�سروط معيَّنة، وو�سع �سقف لعدد ال�سرتاكات التي 

ومنع  ت��ق��اع��دي،  رات���ب  على  احل�����س��ول  للع�سو  تتيح 

الّتقاعد  قبل  �سنتني  اآخ��ر  يف  اأعلى  ل�سرائح  النتقال 

ندوق. لتحقيق التَّوازن املايل لل�سَّ

ك��م��ا واف���ق جمل�س ال����وزراء ع��ل��ى ت��و���س��ي��ات جلنة 

ت�سوية  لأ���س�����س  وف��ق��اً  امل�سّكلة  وامل�����س��احل��ة،  الت�سوية 

الق�سايا العالقة بني املكلفني ودائرة �سريبة الدخل 

�سركة   61 ل�  ال�سريبّية  الأو�ساع  بت�سوية  واملبيعات، 

لأحكام قانون  التزامات وفقاً  ترّتبت عليهم  ومكّلفاً، 

���س��ري��ب��ة ال���دخ���ل وق���ان���ون ال�����س��ري��ب��ة ال���ع���اّم���ة على 

املبيعات.

البلد-عمان نب�ض 

الفايز  في�سل  العيان  جمل�س  رئي�س  اك��د 

ال�سويدية  الردن��ي��ة  العالقات  تعزيز  اهمية 

وخا�سة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  عليها  وال��ب��ن��اء 

والقت�سادية. والثقافية  ال�سيا�سية 

وق���ال ال��ف��اي��ز خ��الل لقائه ام�����س الرب��ع��اء 

يف م��ك��ت��ب��ه ب����دار جم��ل�����س الع���ي���ان ال�����س��ف��رية 

ريدمارك،  الك�سندرا  اململكة  لدى  ال�سويدية 

الرملانية  ال�����س��داق��ة  جل��ن��ة  رئي�سة  بح�سور 

ان  الدبا�س،  رابحة  العني  ال�سويدية  الردنية 

مع  وال��ق��وي��ة  املتميزة  بعالقاته  يعتز  الردن 

دائما  حر�سا  هناك  اأن  اىل  م�سريا  ال�سويد، 

م��ن ق��ب��ل ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين على 

تطويرها والبناء عليها مبختلف املجالت.

الردنية  الثنائية  العالقات  اللقاء  وتناول 

املنطقة  يف  ال��راه��ن��ة  والو�����س����اع  ال�����س��وي��دي��ة 

خ��ا���س��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

و�سرورة حلها وفق قرارات ال�سرعية الدولية 

وحل الدولتني.

وث����م����ن ال����ف����اي����ز ال�����دع�����م ال��������ذي ت���ق���دم���ه 

التمكني  جم��الت  يف  خا�سة  ل��الردن  ال�سويد 

الق����ت���������س����ادي وال���ت���ع���ل���ي���م ومت����ك����ني امل��������راأة 

تقدمه  وم��ا  التعليم،  وتكنولوجيا  وال�سباب 

م��ن م�����س��اع��دات ل���الون���روا، داع��ي��ا اىل زي���ادة 

ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 

اىل  ا�سافة  امل�سرتكة،  ال�ستثمارات  واإق��ام��ة 

القادمني  ال�سويديني  املواطنني  اع��داد  زي��ادة 

ال�سياحة. لالردن بغر�س 

من جانبها اعربت ال�سفرية ال�سويدية عن 

اليه  و�سلت  الذي  الرفيع  بامل�ستوى  �سعادتها 

العالقات ال�سويدية الردنية وحر�س بالدها 

على تعزيزها وادامتها.

الذي يقوم  الكبري  الدور الن�ساين  وثمنت 

به الردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين 

امل��ح��وري  ودوره  الردن،  يف  ال��الج��ئ��ني  جت���اه 

جت����اه اإح������الل ال�������س���الم يف امل��ن��ط��ق��ة واإن���ه���اء 

فيها. ال�سراعات 

الصفدي: الالجئون قضية دولية ال يمكن أن تكون 
مسؤولية الدول المستضيفة

مجلس الوزراء يقرِّر إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس 
ان البلدّية ومجلس أمانة عمَّ

الفايز يؤكد اهمية تعزيز العالقات االردنية السويدية
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النواب يواصل انتخاب أعضاء لجانه الدائمة

الجمارك تبحث تحديات انسيابية 
البضائع من موانئ العقبة

الصحة: تسجيل 26 وفاة و4534 
إصابة بفيروس كورونا في المملكة

عمان لحوارات المستقبل تعقد ندوة حول 
دور العشيرة في الحفاظ على الهوية الوطنية

نب�ض البلد-عمان

وا����س���ل جم��ل�����س ال���ن���واب يف ج��ل�����س��ت��ه، ام�����س 

عبد  املحامي  املجل�س  رئي�س  برئا�سة  الأرب��ع��اء، 

ال���ك���رمي ال���دغ���م���ي، ت�����س��ك��ي��ل جل���ان���ه ال��دائ��م��ة، 

والتعليم،  اخلارجية،  جل��ان:  اأع�ساء  بانتخاب 

اللجنة  اأع�����س��اء  ع��ل��ى  ت��واف��ق  وال�����س��ح��ة، فيما 

الإدارية.

جل�سة  اخلمي�س  اليوم  �سباح  النواب  ويعقد 

لإقرار �سيغة الرد على خطاب العر�س، متهيداً 

لرفعها اىل جاللة امللك يوم الأحد املقبل.

وف����از ب��ع�����س��وي��ة جل��ن��ة ال�������س���وؤون اخل��ارج��ي��ة 

ال���ن���واب: حم��م��د تي�سري ب��ن��ي ي��ا���س��ن، و���س��ادي 

فريج، ويحيى عبيدات، واأمين مدانات، وجمدي 

اليعقوب، وميادة �سرمي، ومريزا بولد، وخلدون 

و�سالمة  العمو�س،  الب�سري، ورمي��ا  ودينا  حينا، 

البلوي.

التعليم  اأع�������س���اء جل��ن��ة  امل��ج��ل�����س  وان��ت��خ��ب 

وطالب  �سويات،  خلدون  النواب:  من  وال�سباب 

ال�سرايرة، وحممد العبابنة، واإ�سالم الطبا�سات، 

وفريد  ال�سعيدين،  وزه���ري  ع�سيبات،  وف��اي��زة 

وعطا  ال�سلول،  وخالد  النعيمات،  وعيد  ح��داد، 

ابداح، وبالل املومني.

وف�����از ب��ان��ت��خ��اب��ات ع�����س��وي��ة جل��ن��ة ال�سحة 

وال��ب��ي��ئ��ة ك��ل م���ن: اأح��م��د ال�����س��راح��ن��ة، وحممد 

الع�سا،  واح��م��د  ك��ري�����س��ان،  وتي�سري  اخل��الي��ل��ة، 

وف���را����س ال��ق�����س��اة، وم�����روة ال�����س��ع��وب، و���س��ف��اء 

امل��وم��ن��ي، وف��ري��د ح���داد، ووائ���ل رزوق، وحممد 

العبابنة، وعبد الرحيم الزايدة.

وت�����س��ك��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة الإداري�������ة ب��ال��ت��واف��ق من 

ال����ن����واب: اأح���م���د اخل���الي���ل���ة، وع���ب���داهلل ع����واد، 

وامغري  يحيى،  اأب��و  و�سليمان  الطراونة،  وعلي 

ال�سديفات،  وي��زن  الع�سو�س،  وجميل  الهمالن، 

وح�سن احلرا�سي�س، واأحمد القطاونة، وحممد 

الظهراوي، وحممد ال�سطناوي.

انتخاب  املقبل  الأ���س��ب��وع  املجل�س  وي�ستكمل 

والعمل،  الزراعة،  وهي  املتبقية،  جلانه  اأع�ساء 

وفل�سطن،  واحل��ري��ات،  وال�سياحة،  وال��ط��اق��ة، 

واملراأة.

ثماين  ت�سكيل  اأن��ه��ى  ال��ن��واب  وك���ان جمل�س 

جل����ان، ه���ي ال��ق��ان��ون��ي��ة، وامل���ال���ي���ة، والق��ت�����س��اد 

والتعليم  والإداري�����ة،  واخل��ارج��ي��ة،  وال�ستثمار، 

وال�سباب، وال�سحة والبيئة، والتوجيه الوطني.

البلد-برتا نب�ض 

بحث م��دي��ر ع��ام اجل��م��ارك، ال��ل��واء جمارك 

امل��ه��ن��د���س ج���الل ال��ق�����س��اة، م��ع جت���ار واأع�����س��اء 

واأ���س��ح��اب  العقبة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س 

التحديات  الأرب���ع���اء،  ام�س  العقبة،  يف  �سركات 

اجل��م��رك��ي��ة ال��ت��ي ت���واج���ه خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

الأردن��ي��ة، بهدف  املرتبط عملها مع اجل��م��ارك 

العقبة  م��وان��ئ  م��ن  الب�سائع  ان�سياب  ت�سهيل 

و�سول اإىل مقا�سدها النهائية.

وق����ال امل��ه��ن��د���س ال��ق�����س��اة اإن ال���دائ���رة تقوم 

ب��ت��ذل��ي��ل ال�����س��ع��وب��ات وامل���ع���وق���ات ك���اف���ة، ال��ت��ي 

الب�سائع يف �ساحة رقم  ان�سيابية حركة  تواجه 

بت�سريع  الكفيلة  احل��ل��ول  واإي��ج��اد  بالعقبة،   4

الإجراءات وت�سهيل احلركة التجارية وت�سخري 

الإمكانات للو�سول اإىل احللول املنا�سبة لتقدمي 

خ��دم��ات م��ت��م��ي��ز، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�����س��رك��اء مبا 

ي�سهم يف تعزيز القت�ساد الوطني ان�سجاما مع 

التوجيهات امللكية الرامية اإىل ذلك.

الدائرة على  الق�ساة حر�س  املهند�س  واأك��د 

م��ت��اب��ع��ة ج��م��ي��ع ال��ق�����س��اي��ا اجل��م��رك��ي��ة املتعلقة 

ب��ال��ت��ج��ار و���س��رك��ات ال��ت��خ��ل��ي�����س، وم���ن اأب���رزه���ا 

بحيث  للب�سائع،  ال�ستهداف  ن�سب  تخفي�س 

امل��ح��ول��ة للم�سرب  ع���دد م��ن احل���اوي���ات  ي�سبح 

وزي���ادة  ال�ساحة  يف  املعاينن  ع��دد  وزي����ادة  اأق���ل 

عدد املوظفن من اجلهات الأخرى وزيادة عدد 

الرمبات.

واأ�سار اإىل اأن زيادة اأعداد احلاويات يف ميناء 

اإىل زي��ادة حجم الأعمال يف �ساحة  اأدى  العقبة 

بحل  ب�����ادرت  ال���دائ���رة  اأن  اإىل  م�����س��ريا   ،4 رق���م 

امل�سكلة باتخاذ اإج���راءات من خ��الل رف��ع ن�سب 

ال�سركاء  م��ن  والطلب  للم�سارب،  ال�ستهداف 

حتمل م�سوؤوليتهم لالإ�سراع يف التخلي�س على 

الب�سائع، وو�سولها اإىل مقا�سدها.

وط���ال���ب خم��ت�����س��ون يف ق���ط���اع ال��ت��خ��ل��ي�����س 

كافة  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  واجل��م��ارك 

التي يرتبط عملها مع دائرة اجلمارك باأهمية 

تذليل املعوقات والتحديات التي تواجه ان�سيابية 

الب�سائع يف ال�ساحة اجلمركية رقم 4.

و���س��ك��ا جت����ار وم�����س��ت��ث��م��رون م���ن ت��ع��ق��ي��دات 

رقم  اجلمركية  ال�ساحة  يف  تواجههم  متعددة 

بعدم  متثلت  ب�سائعهم  على  التخلي�س  ع��ن   4

وجود كوادر خمت�سة للمعاينة كالغذاء والدواء 

واملوا�سفات واملقايي�س والزراعة مما يوؤدي اإىل 

دفع تكاليف ور�سوم جمركية اأخرى غري مربرة.

نب�ض البلد-عمان

عن  الأرب���ع���اء،  ام�����س  ال�سحة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ت�سجيل 26 وفاة و4534 اإ�سابة جديدة بفريو�س 

كورونا يف اململكة، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 

11429 وفاة و928256 اإ�سابة.

ام�س  الإي��ج��اب��ّي��ة  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 

ال�سادر  الإع��الم��ي  املوجز  بح�سب  باملئة،   9.20

عن الوزارة.

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

بينما  حالة،   44810 اإىل  و�سل  حالياً  الن�سطة 

ب��ل��غ ع����دد احل�����الت ال��ت��ي اأدخ����ل����ت، ام�������س، اإىل 

التي  احل����الت  وع����دد  186ح���ال���ة،  امل�ست�سفيات 

العدد  بلغ  134 حالة، فيما  امل�ست�سفيات  غ��ادرت 

الإجمايل للحالت املوؤكدة التي تتلقى العالج يف 

امل�ست�سفيات 961 حالة.

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

اإقليم ال�سمال بلغت 28 باملئة، بينما بلغت ن�سبة 

فيما  باملئة،   48 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال 

بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س ال�سطناعي 

يف الإقليم ذاته 31 باملئة.

واأ�ساف اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم 

ن�سبة  و�سلت  ح��ن  يف  باملئة،   26 بلغت  الو�سط 

ذاته  الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال 

التنف�س  اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ون�سبة  ب��امل��ئ��ة،   41 اإىل 

ال�سطناعي اإىل 17 باملئة.

اأ�سّرة  اإ�سغال  ويف اإقليم اجلنوب، بلغت ن�سبة 

العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   13 ال��ع��زل 

احلثيثة 20 باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة 

التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 17 باملئة.

واأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 2596 حالة �سفاء، 

لي�سل العدد الإجمايل حلالت ال�سفاء املتوقعة 

بعد انتهاء فرتة العزل )14 يوماً( اإىل 872017 

حالة. كما اأ�سار اإىل اإجراء 49281 فح�ساً، ليبلغ 

العدد الإجمايل للفحو�سات التي اأجريت منذ 

بدء الوباء 11889329 فح�ساً.

واأظهر املوجز اأن عدد متلقي اجلرعة الأوىل 

من لقاح كورونا و�سل اإىل 4100375، فيما و�سل 

عدد متلقي اجلرعتن اإىل 3703946. 

البلد-عمان نب�ض 

ا�ست�سافت جماعة عمان حلوارات امل�ستقبل، 

طالل  ال�سيخ  الأ���س��ب��ق  الأع��ي��ان  جمل�س  ع�سو 

يف  ودوره���ا  “الع�سرية  بعنوان  ن���دوة  يف  املا�سي 

�سمن  وذل��ك  الوطنية”،  الهوية  على  احلفاظ 

ملناق�سة  تهدف  التي  احل��واري��ة  ندواتها  �سل�سلة 

ق�سايا الوطن.

وقال املا�سي خالل الندوة التي اإدارها ع�سو 

الع�سرية  اإن  الن�سور،  ح��ازم  الدكتور  اجلماعة 

لرفد  وطنياً  وخ��زان��اً  اجتماعية  حا�سنة  مثلت 

والأمني  والع�سكري  وال�سيا�سي  الإداري  امل�سهد 

يف اإدارة الدولة وتكر�س هذا ال��دور على ح�ساب 

حجر  كانت  انها  اإىل  لفتا  ال�سيا�سي،  التنظيم 

ال�سا�س يف تكوين الهوية الوطنية التي مل تكن 

حاجة يف بداية التاأ�سي�س لن النظام ال�سيا�سي 

اقامة  هدفه  ك��ان  الها�سمية  بالعائلة  واملتمثل 

اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  لالإقليمية  ع��اب��ره  ع��رب��ي��ة  دول����ة 

ال�سرعية الدينية والتاريخية.

املجتمعات  الأردين ككل  املجتمع  اأن  واأ�ساف 

العربية ت�سكل الأ�سرة النواة الأوىل فيه ومن ثم 

ننتقل اإىل التكوين الع�سائري الذي ل يقت�سر 

املكونات  ك��ل  واإمن���ا  ال��ب��ادي��ة فقط  على مناطق 

الجتماعية يف البوادي والأري���اف وامل��دن، وهو 

ما �سهل على الدولة يف بداية البناء والتكوين 

كيفية التعامل مع ابناء املجتمع.

ال��ه��وي��ة الأردن����ي����ة مل تكن  اأن  و����س���دد ع��ل��ى 

مبفهومها الدميغرايف ول اجلغرايف من اأهداف 

التكوين  ك��ان وم��ا زال عربي  ال��دول��ة فاجلي�س 

والتاأ�سي�س واأب��واب اإدارة الدولة باأعلى مواقعها 

مفتوحة لأح��رار العرب وتعاي�س اأبناء الع�سائر 

م��ع ه���ذا ال���واق���ع وك���ان���وا م��وؤم��ن��ن ك��م��ا ي��وؤم��ن 

قادتهم بالبعد القومي و�سرورته لبناء الدولة.

الع�سائر  اأبناء  الكربى من  الن�سبة  اأن  واأك��د 

اإخوانهم يف بناء الوطن واحلفاظ  �ساهموا مع 

موقع  منهم  اأي  يتبواأ  وعندما  منجزاته،  على 

م�����س��وؤول��ي��ة وي�����س��ب��ح ���س��اح��ب ق����رار ي��ن��ظ��ر اإىل 

الوطن نظرة احلفاظ على امل�سلحة العامة لكل 

اأو متيز، والدفع باجتاه دولة  اأبنائه دون حتيز 

ال�سمانة  باأنها  لإميانهم  واملوؤ�س�سات  القانون 

الوحيدة لبناء الوطن وا�ستقراره.

اأن ما ي��دور ح��ول الهوية اجلامعة  واأ���س��اف 

العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ن  يتطلب  وتف�سريها 

ومن جلنة حتديث املنظومة ال�سيا�سية تو�سيح 

لل�سائعات  منعاً  منه  املق�سود  وم��ا  املفهوم  ه��ذا 

والتاأويل اخلاطئ الذي ميكن اأن يزيد من حالة 

عدم الثقة بن النا�س وموؤ�س�سات الدولة.

البلد-عمان نب�ض 

يف  ال�سويدية  الأردنية  ال�سداقة  جلنة  بحثت 

الأرب��ع��اء،  ام�����س  لقائها،  الأع��ي��ان خ��الل  جمل�س 

اليك�ساندرا  اململكة  ل���دى  ال�����س��وي��دي��ة  ال�����س��ف��رية 

بن  الثنائية  العالقات  تطوير  �سبل  ري��دم��ارك، 

البلدين.

الدبا�س  راب��ح��ة  العن  اللجنة  رئي�سة  وق��ال��ت 

الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  بقيادة  الأردن  اإن 

دول  خمتلف  مع  ومتينة  قوية  بعالقات  يحظى 

ال���ع���امل، م��ب��ي��ن��ة اأه��م��ي��ة ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ع��الق��ات 

الأردنية ال�سويدية القائمة.

واأك�������دت اأه���م���ي���ة ال���و����س���اي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة على 

امل��ق��د���س��ات الإ���س��الم��ي��ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال��ق��د���س، 

م�سرية اإىل املوقف الأردين الرا�سخ جتاه الق�سية 

الفل�سطينية وال�سعي لإيجاد حل منا�سب.

دع���م  يف  ال�������س���وي���د  دور  ال����دب����ا�����س،  وث���م���ن���ت 

اأزم����ة  ت���داع���ي���ات  ظ���ل  يف  وذل�����ك  “الأونروا”، 
وال��ت��ي  الأردن،  م��ن��ه��ا  ي���ع���اين  ال���ت���ي  ال���الج���ئ���ن 

الدويل،  املجتمع  موؤ�س�سات  دعم جميع  ت�ستدعي 

ليتمكن الأردن من موا�سلة دوره الإن�ساين بهذا 

ال�ساأن.

البلدين،  ب��ن  ال���س��ت��ث��م��ار  تنمية  اإىل  ودع���ت 

ج��غ��رايف  مب��وق��ع  مي��ت��از  الأردن  اأن  وخ�����س��و���س��ا 

�سيما  ول  ال�سياحة  اأن��واع  خمتلف  ويوفر  متميز 

ال��ع��الج��ي��ة وال���دي���ن���ي���ة م��ن��ه��ا، م����وؤك����دة ����س���رورة 

يف  ال�سويد  ت�سهده  ال��ذي  التطور  من  ال�ستفادة 

املهني  والتعليم  واملعلومات  الت�سالت  جم��الت 

احللول  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  التكنولوجي،  وال��ت��ط��ور 

ال��ذك��ي��ة ل���س��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة م��ن خ���الل تعزيز 

التبادل الثقايف واملهني بن البلدين.

واأكدت ال�سفرية ال�سويدية، من جانبها، اأهمية 

امل�ستويات  على  البلدين  بن  الثنائية  العالقات 

كافة، مثمنة العبء الذي يتحمله الأردن حلماية 

بقيادة  امل��ح��وري  دوره  اإىل  بالإ�سافة  الالجئن، 

ال���ث���اين، جت����اه الق�سية  امل��ل��ك ع���ب���داهلل  ج��الل��ة 

الفل�سطينية للو�سول اإىل حل الدولتن.

بن  ال�سياحة  تعزيز  على  العمل  اإىل  ودع���ت 

ال���ب���ل���دي���ن، م���ن خ����الل اإن�������س���اء رح�����الت ط���ريان 

مبا�سرة اإىل الأردن ملا ميتاز به من مناخ معتدل، 

وا�ستقرار جاذب لل�سياحة.

واأ�����س����ار اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة، م���ن ج��ه��ت��ه��م، اإىل 

م���الح���ظ���ات ع����دة ، م���ن اأه���م���ه���ا الط������الع على 

ال��ت��ج��رب��ة ال�����س��وي��دي��ة يف جم���ال ح��م��اي��ة الأ���س��رة 

الأردن  ت��روي��ج  اإىل  وال�سعي  منها،  وال���س��ت��ف��ادة 

والذي  ال�سياحي  بالتنوع  لتميزه  خا�سًة  �سياحياً 

بالإ�سافة  والعالجية،  الدينية  ال�سياحة  ي�سمل 

بن  العالقات  لتعزيز  متبادلة  زي��ارات  عمل  اإىل 

البلدين يف القطاعات كافة.

البلد-عمان نب�ض 

اأعلنت موؤ�س�سة ويل العهد ام�س عن اإطالق احتاد العالج الريا�سي 

الأردين، كثمرة من ثمار مبادرة “ق�سي” التي تندرج �سمن مبادرات 

املوؤ�س�سة، ويتم تنفيذها بال�سراكة مع اللجنة الأوملبية الأردنّية.

ال��ذي عقد ام�س يف الذكرى  امل��وؤمت��ر ال�سحفي  ج��اء ذل��ك خ��الل 

الأمري  �سمو  اأطلقها  التي  ق�سي،  مبادرة  لإط��الق  ال�سابعة  ال�سنوّية 

احل�سن بن عبداهلل الثاين، ويل العهد يف العام 2014.

بالتعاون  ي�سكل  نوعي  احت��اد  الأردين  الريا�سي  ال��ع��الج  واحت���اد 

مع احتاد الطب الريا�سي، الذراع ال�سحي للجنة الأوملبية الأردنّية 

وي��ع��ن��ى بتطوير ق����درات امل��ع��اجل��ن وت��زوي��ده��م ب��امل��ه��ارات ال��الزم��ة 

الريا�سّية،  املالعب  التي حت�سل يف  الطارئة  والتعامل مع احل��الت 

كما ي�ساعد على ت�سكيل بيئة ت�سريعّية حتمي حقوق جميع الأطراف 

من الريا�سين واملمار�سن.

من جهتها، عرّبت الدكتورة متام منكو، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 

ويل العهد يف كلمة لها خالل املوؤمتر عن فخرها و�سعادتها باإطالق 

الحتاد ب�سفته ثمرة جناح ا�ستمر العمل عليها �سبع �سنوات متوا�سلة 

بالتعاون مع �سركاء العمل من خالل مبادرة ق�سي.

فخر،  بكل  نعلن  العمل،  من  �سنوات  وبعد  “اليوم  منكو:  وقالت 

اأن م��ب��ادرة ق�سي التي ب���داأت ب��ح��ادث األ��ي��م اإث��ر وف��اة ال��الع��ي ق�سي 

خلدمة  وخم�س�س  كامل  احت��اد  لها  اأ�سبح  اهلل،  يرحمه  اخل��وال��دة 

املاجي�ستري يف  ل�سهادة  اأكادميي متكامل  اإىل جانب برنامج  اأهدفها، 

العالج الريا�سي، وذلك لرفد القطاع الريا�سي باأ�سخا�س على درجة 

ال�سرق  منطقة  يف  الأول  وهو  والعملية  العلمية  الكفاءة  من  عالية 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا«.

وبّينت منكو “اأن معاجلي املبادرة املوؤهلن متّكنوا خالل ال�سنوات 

ويل  موؤ�س�سة  خطة  عن  معلنة  لعبا”،   12 حياة  اإن��ق��اذ  من  املا�سية 

ال��ع��ه��د يف ا���س��ت��دام��ة امل���ب���ادرة م��ع اللجنة الأومل��ب��ي��ة الأردن���ي���ة خ��الل 

ال�سنتن القادمتن ب�سفتهم اأهل الخت�سا�س واخلربة.

الأوملبية  اللجنة  اأم��ن عام  املجايل،  نا�سر  قال  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 

اجلانب  على  ملحوظاً  تطوراً  الأردنية  الريا�سة  “�سهدت  الأردن��ّي��ة، 

الأردن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ب��ن  ال�سراكة  بف�سل  والطبي  ال�سحي 

حماية  يف  ا�سرتاتيجيتنا  �سمن  ج��اءت  والتي  العهد،  ويل  وموؤ�س�سة 

الالعبن وتوفري بيئة اآمنة لهم اأثناء ممار�سة الريا�سة، من خالل 

م�ساركاتهم يف خمتلف  اأثناء  لهم  الكاملة  ال�سحية  الرعاية  تقدمي 

البطولت املحلية والدولية«.

واأ�ساد املجايل بالدور الكبري ملبادرة ق�سي، التي عملت حتت اإدارة 

اللجنة الأوملبية، خالل الأعوام املا�سية يف اإيجاد قاعدة من املعاجلن 

الريا�سين من خالل تدريبهم �سمن اأ�س�س عاملية بالتعاون مع احتاد 

العالج الريا�سي الدويل ل�سمان تواجد الكوادر ال�سحية والطبية يف 

خمتلف الفعاليات الريا�سية.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور زي���د ح��ب��ا���س��ن��ة، رئ��ي�����س احت����اد ال��ع��الج 

العالج  ي��ك��ون  اأن  يف  تتمّثل  الحت���اد  روؤي���ة  “اإن  الأردين،  الريا�سي 

واأن   ،2025 ع��ام  بحلول  ب��ه  معرتفا  �سحّية  رع��اي��ة  م��ق��ّدم  الريا�سي 

الريا�سي ممار�سة  العالج  رائد يف جمال  اأردن  اإىل  الو�سول  مهّمته 

وبحثاً وت�سريعاً يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا«.

وّث��ق  فيديو  العهد  ويل  موؤ�س�سة  عر�ست  امل��وؤمت��ر،  هام�س  وعلى 

العام  وف��اة الالعب ق�سي يف  العمل على مبادرة ق�سي، منذ  ملراحل 

2013، ومن ثم اإطالق املبادرة يف العام 2014، وما تالها من �سراكة 

عمل مع اللجنة الأوملبية الأردنّية، و�سوًل اىل اإطالق الحتاد.

اأن م��ب��ادرة ق�سي ه��ي م��ب��ادرة ري��ادي��ة يف القطاع  اجل��دي��ر ذك���ره 

ال��ري��ا���س��ي هدفها ت��اأه��ي��ل وت��دري��ب ك���وادر ال��ع��الج ال��ري��ا���س��ي وذل��ك 

ملعاجلة اأي طارئ اأو اإ�سابة مهما كان نوعها قد يتعر�س لها الالعبون 

اأثناء ممار�ستهم للتمارين الريا�سية وخالل م�ساركتهم يف املباريات 

والبطولت واملحافل الريا�سية املحلية والدولية حفاظا على �سالمة 

وحياة الالعبن.

البلد-برتا نب�ض 

ب��ن ط��الل،  الأم���ري احل�سن  �سمو  ع��ن  مندوبا 

رعت الوزيرة ال�سابقة، هالة ب�سي�سو لطوف، حفل 

املجتمعات  ال�سالم يف  بناء  اآف���اق  م��وؤمت��ر  اإط���الق 

ال��ع��رب��ي��ة، ام�����س الأرب���ع���اء، وال����ذي ن��ظ��م اأع��م��ال��ه 

مع  بالتعاون  الدينية،  ل��ل��درا���س��ات  امللكي  املعهد 

الهيئة القبطية الإجنيلية للخدمات الجتماعية 

بجمهورية م�سر العربية.

واألقت لطوف، كلمة �سمو الأمري احل�سن بن 

اليوم  “اأننا  فيها  اأو�سحت  عنه،  بالإنابة  ط��الل 

بحاجة اإىل نه�سة يف امل��ودة، متهد الطريق نحو 

العدل  قواعد  واإر���س��اء  الإن�سانية،  الأخ��وة  تعزيز 

العمل  بديل عن  ل  واأن��ه  ال�سعوب،  بن  وال�سالم 

امل��ع��ن��ى احلقيقي  امل�����س��رتك، لإع���م���ال  اجل��م��اع��ي 

ل��ل��م��ودة ب��ن ال��ن��ا���س، وال��ت��ع��اون وال��ت��ك��اف��ل ب�سكل 

ي�سهم يف حتقيق العدالة وال�سالم بن النا�س«.

اأن  للب�سرية  اأن���ه ل ميكن  ل��ط��وف  واأو���س��ح��ت 

كالأوبئة  كوكبنا  جتتاح  التي  التحديات  ت��واج��ه 

والكوارث الطبيعية وغري الطبيعية دون التعاون 

القيم  مفهوم  تعزيز  ي�ستدعي  وهذا  والت�سامن، 

الن�سانية امل�سرتكة.

وال��ت��ح��دي��ات  الأزم������ات  “مواجهة  واأ����س���اف���ت 

عاملية  لأخالقيات  اأ�سا�سية  مبادئ  و�سع  تتطلب 

باملعنى  يتعلق  فيما  وواج��ب��ات��ن��ا  اأدوارن�����ا  لإدراك 

لطوف  واأك����دت  لل�سالم”.  وال�����س��ام��ل  احلقيقي 

اأن امل��واط��ن��ة ه��ي ال��رك��ي��زة الأ���س��ا���س��ي��ة يف ال��دول��ة 

والتي  القانون،  حكم  على  تقوم  التي  الع�سرية 

واملوحدة  اجلامعة  الهوّية  لتعزيز  عنها  غنى  ل 

واملتنوعة واملتعددة.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت م����دي����رة امل���ع���ه���د امل��ل��ك��ي 

اإن  ل��ل��درا���س��ات ال��دي��ن��ي��ة، ال��دك��ت��ورة رينيه ح��رت، 

احلوار بن اأتباع الأديان كاأ�سا�س للعي�س ال�سلمي، 

والثقة  الجتماعية  امل�����س��اواة  منطلق  م��ن  ي��اأت��ي 

والحرتام املتبادل، بحيث ي�سحح هذا التوا�سل 

ال���ذي يق�سي  الخ��ت��الف  امل�سبقة ح��ول  الأف��ك��ار 

الآخ����ري����ن. واأو����س���ح���ت اأن ذل���ك مي��ّك��ن الأف�����راد 

والتعاون  ال�سداقة  رواب��ط  بناء  من  واجلماعات 

بن الأديان يف الن�سيج الجتماعي.

واأكدت حرت اأنه لبد من توعية اأفراد املجتمع 

وتنمية اإح�سا�سهم بامل�سوؤولية جتاه رف�س العنف، 

ال�سالم، حتى ي�سود احلوار  وتعزيز ون�سر ثقافة 

حتقيق  اإىل  جمتمع  اأي  يو�سل  اأن  ميكن  ال���ذي 

الثقافات  تعدد  اأهمية  حول  الوعي  ورف��ع  ال�سلم 

واحلوار والتعاون.

واأ�سارت اإىل اأن املعهد امللكي ي�سعى اإىل تطبيق 

برامج على اأر�س الواقع، لزيادة الوعي بال�سالم 

بدوره،  القرار.  �سناع  مع  والتوا�سل  والالعنف، 

ثمن رئي�س الهيئة القبطية الإجنيلية للخدمات 

الج���ت���م���اع���ي���ة يف ج���م���ه���وري���ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة، 

الأم��ري  �سمو  دور  زك���ي،  اأن��دري��ه  ال��دك��ت��ور  الق�س 

احل�����س��ن ب���ن ط����الل، يف ن�����س��ر ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة 

تعزيز  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  امل�����س��رتك��ة،  والأخ��الق��ي��ة 

التعاون والعالقات بن الأديان املختلفة، م�سيدا 

بالنموذج الذي تقدمه اململكة الأردنية الها�سمية 

امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ج��الل��ة امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال����ث����اين، يف 

الديني.  والت�سامح  امل�سرتك  العي�س  قيم  تر�سيخ 

التي  واملوؤثرة  الكبرية  اإىل اخلطوات  زكي  واأ�سار 

ال�سالم  دع��م  �سبيل  يف  امل�سرية  ال��دول��ة  تتخذها 

املجتمعي، وبن دور الهيئة القبطية التي عملت 

ن�ساأتها يف جمالت كثرية، خ�سو�سا جمال  منذ 

احلياة  نوعية  حت�سن  بهدف  والتنمية،  الثقافة 

للمواطنن، بغ�س النظر عن انتماءاتهم الدينية 

اأو العرقية اأو الجتماعية.

الصداقة األردنية السويدية في األعيان تبحث العالقات بين البلدين

مؤسسة ولي العهد تعلن اطالق اتحاد العالج الرياضي االردني

انطالق أعمال مؤتمر آفاق بناء السالم في المجتمعات العربية

نب�ض البلد-عمان

الدكتور ب�سر اخل�ساونة، ن�سخة من تقرير  ال��وزراء  ت�سلم رئي�س 

ديوان املحا�سبة التا�سع وال�ستن لعام 2020 وذلك خالل لقائه م�ساء 

ام�س الأربعاء ، يف رئا�سة الوزراء، رئي�س ديوان املحا�سبة عا�سم حداد.

واأكد رئي�س الوزراء، خالل اللقاء الذي ح�سره وزير دولة ل�سوؤون 

رئا�سة الوزراء / رئي�س الفريق املكلف مبراجعة ا�ستي�ساحات ديوان 

املحا�سبة  دي����وان  ع���ام  واأم����ن  اجل����ازي  اب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  املحا�سبة 

ابراهيم املجايل التزام احلكومة بت�سويب اأية خمالفات اأو جتاوزات 

ت�سمنها التقرير وب�سكل يحافظ على املال العام ومنع اأية جتاوزات 

عليه.

موؤ�س�ساتها  وجميع  احل��ك��وم��ة  ال��ت��زام  اإىل  ال����وزراء  رئي�س  ول��ف��ت 

ب���ال���ت���ع���اون ال���ت���ام م���ع دي������وان امل��ح��ا���س��ب��ة، وال����س���ت���ج���اب���ة ال�����س��ري��ع��ة 

اجلهات  ل��دى  حت�سل  جت���اوزات  اأي���ة  ب�ساأن  ال��دي��وان  ل�ستي�ساحات 

اخلا�سعة لرقابته.

دي��وان  يبذلها  التي  للجهود  احلكومة  دع��م  اخل�ساونة  اأك��د  كما 

العام  املال  املحافظة على  الأخ��رى يف  الرقابية  واملوؤ�س�سات  املحا�سبة 

ومبا ي�سهم يف تعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

يبذلها  التي  اجلهود  املحا�سبة، من جهته،  دي��وان  رئي�س  وعر�س 

غري  الق�سايا  يت�سمن  ال���ذي  ال�سنوي  ت��ق��ري��ره  اإع����داد  يف  ال��دي��وان 

حر�س  م��وؤك��دا  ال��دي��وان،  لرقابة  اخلا�سعة  اجل��ه��ات  ل��دى  امل�سوبة 

العام  امل���ال  على  باملحافظة  املتمثلة  اأه��داف��ه  حتقيق  على  ال��دي��وان 

و�سالمة ا�ستخدامه واإدارته، لفتا اإىل اأن الديوان قام بن�سر التقرير 

على موقعه الإلكرتوين.
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البلد-عمان نب�ض 

بييحييث وزيييييير الإ�ييسييتييثييمييار املييهيينييد�ييس خييري 

الهنغاري  والتجارة  وزير اخلارجية  عمرو مع 

بيرت �سيارتو، �سبل تعزيز التعاون اال�ستثماري 

واالق��ت�����س��ادي ب��ن ال��ب��ل��دي��ن، و���س��رورة العمل 

ع��ل��ى ب���ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود ل��دف��ع ع��اق��ات 

اإىل االمام  البلدين االقت�سادية واال�ستثمارية 

بها. للنهو�ض 

امليز  اأه��م  اللقاء  خ��ال  ع��م��رو،  وا�ستعر�ض 

اال�ستثمارية  البيئة  بها  التي تتمتع  التناف�سية 

يف امل��م��ل��ك��ة واأه������م ال���ق���ط���اع���ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

بها  ال��واع��دة  وال��ف��ر���ض  االردن  يف  امل�ستهدفة 

الهنغاري  للم�ستثمر  ف��ر���س��ة  ت�سكل  وال��ت��ي   ،

خ���ا����س���ة يف جم�����ال ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات 

واالت�������س���االت واالدوي�������ة وال�������س���ي���اح���ة، واأب�����رز 

االأردن��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اتخذتها  ال��ت��ي  اخل��ط��وات 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن وت��ه��ي��ئ��ة بيئة  ل��ل��ت��ي�����س��ي��ر ع��ل��ى 

االأعمال.

وزارة  حر�ض  عمرو،  اال�ستثمار  وزي��ر  واأك��د 

الهنغارية  اال�ستثمارات  دع��م  على  اال�ستثمار 

ال�سركات  لتحفيز  الدعم  �سبل  كافة  وتقدمي 

وامل���وؤ����س�������س���ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ه��ن��غ��اري��ة على 

العديد  ويف  االردن  اىل  ا�ستثماراتها  توجيه 

من القطاعات اال�ستثمارية املتنوعة. مبيناً اأن 

اال�ستثمارية  عاقاته  بتطوير  معني  االردن 

وال���ت���ج���اري���ة م���ع ه��ن��غ��اري��ا م���ن خ����ال ال��ع��م��ل 

ورج��ال  امل�ستثمرين  بن  ال��زي��ارات  تبادل  على 

االأع����م����ال وت��ف��ع��ي��ل وت��ط��وي��ر ح��ج��م ال��ت��ج��ارة 

كمق�سد  اململكة  وترويج  البلدين  بن  البينية 

متميز. �سياحي 

اأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ج��ارة  م��ن جهته، 

ال��ه��ن��غ��اري ب��ي��رت ���س��ي��ارت��و رغ��ب��ة ب���اده بتعزيز 

والتجاري  واال�ستثماري  االقت�سادي  التعاون 

�سيا�سي  ب��اإ���س��ت��ق��رار  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي  امل��م��ل��ك��ة  م���ع 

م�سراً  عديدة،  ا�ستثمارية  وفر�ض  اقت�سادي 

كبرة  اأه��م��ي��ة  تعطي  الهنغارية  ال�����س��رك��ات  ان 

املتنامية  املحيطة  واال���س��واق  االردين  لل�سوق 

ال��ه��ن��غ��اري��ة واالردن����ي����ة  ال�������س���رك���ات  اأم������ام  وان 

اإمكانات وفر�ض كبرة لتعزيز التعاون بينهما.

لقطاع  زي���ارة  ت��رت��ي��ب  ع��ل��ى  �سنعمل  وق���ال: 

لقاءات  وعقد  االردن  اىل  الهنغاري  االع��م��ال 

لتبادل  االردين  اخل��ا���ض  القطاع  �سركات  م��ع 

التجارية  ال��ت��ب��ادالت  وزي���ادة  امل�سرتكة  املنافع 

البلدين. بن  واال�ستثمارية 

وتطرق الوزير الهنغاري اإىل اأهداف زيارته 

العديد  توقيع  خالها  مت  وال��ت��ي  االردن  اإىل 

م���ن االت���ف���اق���ي���ات يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م وامل���ي���اه 

وا�ستئناف  ال�سريبي،  االزدواج  حول  واتفاقية 

ب��دءا  وهنغاريا  االأردن  ب��ن  اجل��وي��ة  ال��رح��ات 

ال�سياحي  التبادل  يعزز  مبا  املقبل  ال�سهر  من 

البلدين. بن 

ي��ذك��ر ان����ه خ����ال ال��ل��ق��اء مت االت���ف���اق بن 

ووزير  عمرو  خري  املهند�س  الإ�ستثمار  وزير 

�سيارتو  بيرت  الهنغاري  وال��ت��ج��ارة  اخل��ارج��ي��ة 

اجلانبن  ب��ن  ت��ع��اون  مل��ذك��رة  التح�سر  على 

بن  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  م�ستوى  رف��ع  ب��ه��دف 

ال���ط���رف���ن يف جم�����االت ج����ذب اال���س��ت��ث��م��ارات 

وال����رتوي����ج ل��ل��ف��ر���ض اال���س��ت��ث��م��اري��ة وت���ب���ادل 

اخلربات.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء وف���د ح��ك��وم��ي ر���س��م��ي من 

اجلانب الهنغاري، واأمن عام وزارة اال�ستثمار 

وزارة  القطارنة وعدد من مدراء  زاهر  ال�سيد 

ال�ستثمار.

البلد-عمان نب�ض 

ط��ال��ب��ت م���ذك���رة ن��ي��اب��ي��ة وق���ع ع��ل��ي��ه��ا ع��دد 

ال���ن���واب االأردين  اأع�����س��اء جم��ل�����ض  ك��ب��ر م���ن 

، ب��ع��ق��د ج��ل�����س��ة م��ن��اق�����س��ة ع���ام���ة م�����س��ت��ع��ج��ل��ة 

املتعلقة  ال��ن��واي��ا  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  بخ�سو�ض 

واإ�سرائيل االإمارات  مع  والطاقة  باملياه 

ت��ك��ون  امل���ذك���رة ع��ل��ى ان  ال���ن���واب يف  و����س���دد 

النجار املياه حممد  بوزير  اجلل�سة  ممثلة 

واف�����ادت م�����س��ادر ن��ي��اب��ي��ة ان���ه م���ن امل��ت��وق��ع 

ج��ل�����س��ة مطلع  ال���ن���واب  ي��خ�����س�����ض جم��ل�����ض  ان 

املقبل االأ�سبوع 

عمرو يؤكد حرص وزارة االستثمار على دعم االستثمارات الهنغارية

بخصوص إعالن النوايا٠٠ 
»النواب« يطالبون بمناقشة 

عامة مع وزير المياه

»قائمة النشامى« ننتظر الرد على مطالبنا من مجلس العمداء 

طلبة »االردنية«.. »بدنا حقوقنا« 
نب�ض البلد - هدى دياربكريل 

الن�سامى«، وهي جمموعة من طلبة  »قائمة  طالبت 

اجلامعة االأردنية بو�سع قوانن حلقوق للطلبة، وتفاعل 

ط��اب اجل��ام��ع��ة م��ع ه��ذه امل��ط��ال��ب��ات م��ن خ��ال مواقع 

التوا�سل االجتماعي بتفعيل ها�ستاغ »بدنا حقوقنا«. 

وق��ام��ت ه���ذه امل��ج��م��وع��ة »ال��ق��ائ��م��ة« ب��ط��رح جمموع 

بعد  طويًا  ال�ساحة  عن  غابت  التي  الطابية  احلقوق 

االأردن��ي��ة  اجلامعة  تاأ�سي�ض  على  ع��ام��اً  وخم�سون  ت�سعة 

ملناق�ستها على طاولة جمل�ض العمداء على حد قولهم، 

وت�����س��م ب��ن طياتها ٢٤ ح��ق اأك���ادمي���ي وغ���ر اأك��ادمي��ي، 

»لتكون �سنداً و�ساحاً يدافعوا به عن اأنف�سهم«، وا�سفن 

هذه املطالبات اأنها برزت من رحم معاناة الطلبة لتوؤكد 

على اأنهم ال يقبلون الظلم او التمييز او العن�سرية.

واأ�ساروا باأن عليهم الوقوف يداً بيد للمطالبة باإقرار 

واإدراجها بن�سو�ض قوانن اجلامعة لي�سنعوا  حقوقهم 

درا�سية  ببيئة  وامل�ساواة  العدل  قيم  به  تزدهر  م�ستقبًا 

تواكب تطلعات الفكر االإ�ساحي والتقدم. 

ما  على  العمداء  جمل�ض  رد  ينتظرون  اأنهم  مبينن 

اأُرف��ق لهم وكلهم ثقة ب��دور املجل�ض املحوري واالإيجابي 

فيما يخ�ض حقوق الطلبة. 

فيما طرحت هذه القائمة الطابية ا�ستطاعا على 

اأحد من�سات التوا�سل االجتماعي، يبحث عن راأي الطلبة 

واحت��دت  واج��ب��ات،  فقط  عليهم  ام  حقوق  لهم  ان  فيما 

اآراء الطلبة بعدم وج��ود حقوق لهم مع اختاف  جميع 

امل�ساكل التي واجهتهم، وعربت اإحدى الطالبات بقولها 

»احنا بنخاف نحكي انو هاد حقنا ع�سان ما نتحول للجان 

التحقيق وناكل هوا« . 

قالت،  نوافلة  غ��ف��ران  الن�سامى  قائمة  اأع�ساء  اأح��د 

يوجد يف اجلامعه االأردنية ١٩٠ قانون ونظام وتعليمات 

للجامعة، ال ين�ض اي واحد منها على اي حق للطالب، 

ميثاق  او  تعليمات  او  ن��ظ��ام  و���س��ع  مبطالبة  قمنا  ل���ذا 

حقوقي ين�ض على حقوق الطلبة .. من منطلق اأن احلق 

يقابله واجب .. 

وتابعت م�ستنكرة، كيف توجد جميع هذه الواجبات 

عليهم دون وجود اأي حق لهم، كما يوجد انظمة تاأديب 

وعقوبات وخمالفات وجلان حتقيق وغره.. 

وا����س���ارت اىل ان احل���ق���وق ال��ت��ي ي��ط��ال��ب��ون ب��ه��ا هي 

بيئة  »توفر   .. االأكادميية منها  جمموعة من احلقوق 

درا�سية منا�سبة للطالب ، وحق الطالب باأن تكون اأ�سئلة 

االختبارات من �سمن املقرر الدرا�سي ولي�ض من خارجه، 

لاختبار  النموذجية  االج��اب��ة  معرفة  يف  الطالب  ح��ق 

الذي اأجنزه ..وغرها . 

ونوهت اىل ان الكتل والقوائم الطابية يف اجلامعه 

ال��ق��رارات املجحفة بحق  ت�سعى منذ زم��ن للوقوف على 

الطلبة ولكن دائما هذه القوائم الطابية عندما تقوم 

املجموعات  ه��ذه  وك��ون  احتجاجية  ووق��ف��ات  مبطالبات 

لي�ض لها اي �سند قانوين يتعر�سون خال مدافعتهم عن 

حقوق الطلبة باملخالفة باعتبارهم يقومون بتعطيل �سر 

العملية التعليمية .. 

وب��ي��ن��ت ان���ه خ���ال ه���ذه امل��ط��ال��ب��ة ي��ن��ظ��رون لو�سع 

اأ�سا�سية وجوهرية وا�سحة تن�ض على حقوق  جمموعة 

للطلبة �سمن ميثاق ليكون هو ال�سند القانوين للطلبة 

كي ال يتعر�سوا الأي ظلم والي اإ�ساءة وال الي متييز او 

عن�سرية اأو خمالفة بدون حق. 

واو����س���ح���ت ان م��ط��ال��ب��ت��ه��م »ب���احل���ق���وق« اأ���س��ب��ح��ت 

مو�سوعة على طاولة جمل�ض العمداء يف اجلامعة وهم 

ينتظرون العمل بها.

فيما قال الطالب را�سد احلنيطي ممثا عن قائمة 

الن�سامى باجلامعة االردنية، ان قوانن وانظمة اجلامعة 

االردنية فيما يخ�ض العقوبات ف�سفا�سة اىل درجة انه 

يوؤخذ  ان  املمكن  باجلامعة من  الطالب مي�سي  كان  »اذا 

للجنة حتقيق وب��دون �سبب«، وذلك لوجود نظام تاأديب 

طلبة و�سع من �ساحيات اجلامعة باإيقاع العقوبات ب�سكل 

تع�سفي، االمر اىل ادى اىل ا�ستغال هذا النظام للت�سييق 

على الطلبة مبجال حرية التعبر واالعتقاد ..الخ. 

وبن ان غياب هذه احلقوق وعدم اع��رتاف اجلامعة 

بها وادراجها بن ن�سو�سها ادى ملظاهر تعدي كبرة على 

ا�سرتحام! واذا  اليوم نرفع كتاب تظلم!  الطلبة، ونحن 

مل يتم قبوله لن يح�سل �سيء!! مت�ساءال، ملا ال يكون لنا 

حقوق حتمينا من مظاهر التع�سف من الت�سييق؟ 

�سد  ب���ادرة طابية ملحاولة  انها عبارة عن  وواو���س��ح 

الفجوة بن اع�ساء هيئة التدري�ض والطلبة من خال 

نظام قانوين �سليم يوؤكد ويحمي حقوق الطلبة بالتزامن 

مع واجباته )ولكن فكرة وجود التزامات وواجبات فقط 

هي فكرة تدل ان نحن موجودون بنظام جامعي يعتربنا 

ٌدمى يوجهنا على اهوائه وتوجهاتهم(. 

حاليا  ا�سبحت مطروحة  ه��ذه  الق�سية  ان  وا���س��اف 

على اجلامعة منذ تقريباً �سهر وحاليا وو�سلت جمل�ض 

العمداء حتى يناق�سوها ونحن ننتظر الرد.
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افتتاح المنتدى العالمي للتواصل االجتماعي بنسخته السادسة
البلد-عمان نب�ض 

مندوباً عن �سمو الأمري علي بن احل�سني، افتتح 

وزي����ر الت�������س���الت الأ����س���ب���ق، م�����روان ج��م��ع��ة �سباح 

املنتدى  اأعمال  عّمان  �سانت ريجي�س  ام�س يف فندق 

ي�ست�سيفه  ال����ذي  الج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ت��وا���س��ل  ال��ع��امل��ي 

بناء  »اإع���ادة  عنوان  حتت  ال�ساد�سة  بن�سخته  الأردن 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت�����س��وي��ق ع��ر م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل 

اأج����ل ت��ف��اع��ل وم�����س��ارك��ة ب�سرية  الج��ت��م��اع��ي م���ن 

وعاملية  وع��رب��ي��ة  م�����س��ارك��ة حملية  و���س��ط  اأف�����س��ل«، 

كبرية.

واأكد الرئي�س التنفيذي ل�سركة حلظات الإبداع/ 

اأن  الفتتاحية،  الكلمة  يف  للمنتدى  املنظمة  اجلهة 

يف  ي��اأت��ي  ال�ساد�سة  للمرة  يعقد  ال���ذي  املنتدى  ه��ذا 

وقت يوا�سل فيه العامل تعافيه من جائحة كورونا 

اأن  مبيناً  ج��دي��دة،  مرحلة  لن��ط��اق��ة  وال���س��ت��ع��داد 

للمملكة  ل��ل��روي��ج  مهمة  من�سة  �سيكون  امل��ن��ت��دى 

اإعاميني وموؤثرين على  امل�ساركني من  من خال 

مواقع التوا�سل الجتماعي من خارج الأردن.

وقّدم الإعامي اللبناين ورئي�س موؤ�س�سة تكرمي، 

يف  الأوىل  النقا�سية  اجلل�سة  خ���ال  ك���رم  ري���ك���اردو 

من  ال�ستفادة   « عنوان  حتت  عقدت  والتي  املنتدى 

الت�سال الب�سري على و�سائل التوا�سل الجتماعي 

العملية  الن�سائح  م��ن  جمموعة  التفاعل«  ل��زي��ادة 

الهادفة  الرقمية  وامل��ح��ادث��ات  النقا�سات  لت�سهيل 

وال�ستفادة من قوة الت�سالت الأ�سيلة، كما تطرق 

خماطبة  واإيجابيات  الب�سري  الت�سال  اأهمية  اإىل 

املاركات العاملية لعمائها، م�سرياً اإىل الآثار ال�سلبية 

19« ع��ل��ى ح��ي��اة النا�س  جل��ائ��ح��ة ك��ورون��ا » ك��وف��ي��د 

الطويلة  الزمنية  واملدد  العمرية،  فئاتهم  مبختلف 

التوا�سل  م��واق��ع  على  امل�ستخدمون  يق�سيها  التي 

الجتماعي.

ويف اجلل�سة الثانية التي حمّلت عنوان »التحريف 

التوا�سل  مواقع  على  الكاذبة  والأخ��ب��ار  والت�سليل 

الجتماعي«، اأجابت كل من وزيرة ال�سياحة الأ�سبق 

لات�سال   Advvise ل�سركة  املوؤ�س�س  وال�سريك 

عفانة،  ���س��وزان  الرقمي،  والت�سويق  ال�سراتيجي 

CNN ورئ���ي�������س حت��ري��ر  ون���ائ���ب رئ��ي�����س ���س��ب��ك��ة 

اخل���دم���ات ال��ع��رب��ي��ة، ك���ارول���ني ف���رج، وامل���دي���ر ال��ع��ام 

املحامي  وامل�����س��م��وع  امل��رئ��ي  الإع����ام  لهيئة  ال�����س��اب��ق 

التي  الأ�سئلة  ، على جمموعة من  حممد قطي�سات 

والت�سالت  الإع��ام  خبري  اجلل�سة  مدير  طرحها 

�سامر فراج واملتعلقة حول انخداع النا�س باملعلومات 

اأو  �سحيحة،  اأنها  يعتقدون  لأنهم  ون�سرها  امل�سللة 

ن�سرها رغم معرفتهم باأنها معلومات مزيفة وكيف 

توؤثر طرق تقدمي املعلومات امل�سللة على احتمالية 

ي�������س���ارك بع�س  اأن  ُي���رج���ح  وه����ل  ل���ه���ا،  م�����س��ارك��ت��ن��ا 

الأ�سخا�س معلومات م�سللة اأكرث من غريهم.

وحت����دث م��دي��ر ع����ام ه��ي��ئ��ة ت��ن�����س��ي��ط ال�����س��ي��اح��ة، 

النقا�سية  اجلل�سة  يف  عربيات  ال��رزاق  عبد  الدكتور 

ال���راب���ع���ة وال���ت���ي ك��ان��ت ب��ع��ن��وان » ري�����ادة ال�����س��ي��اح��ة 

ب��ف��ك��ر ال��ت�����س��وي��ق ال��رق��م��ي ع��ر م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل 

وو�سائل  الإبداعية  املحتوى  دور  حول  الجتماعي« 

الإع����ام واأه��م��ي��ت��ه��ا يف جن���اح ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة، اإىل 

بات  ال���ذي  ال��ذك��ي  الرقمي  الت�سويق  اأهمية  ج��ان��ب 

اليوم �سرورياً جداً لنمو القطاعات ال�سياحية.

ورئي�س  الأ���س��ب��ق  ال�سباب  وزي���ر  ا�ستعر�س  فيما 

جمل�س اإدارة �سركة مناء لا�ست�سارات ال�سراتيجية 

العام  ال��راأي  ا�ستطاع  دور  بريزات،  فار�س  الدكتور 

وجمموعات الركيز اأن ت�ساعد ال�سركات واملنظمات 

يف تنفيذ حماتها الإعامية والإعانية بنجاح.

امل�سري  واملوؤلف  وال�سيناري�ست  اأك��د  جانبه،  من 

وم��دي��ر جم��م��وع��ة ال��ع��دل ال��دك��ت��ور م��دح��ت ال��ع��دل 

التوا�سل  و�سائل  ت��اأث��ري   « بعنوان  عقدت  جل�سة  يف 

الأف��ام من  اأداء  اأن  الأف���ام«  اأداء  الجتماعي على 

العوامل  م��ن  العديد  على  يعتمد  الإي�����رادات  حيث 

ال�سيناريو  وج���ودة  وال��ن��وع  الإن��ت��اج  ال�ستوديو  مثل 

ذل���ك - وكلها  اإىل  الإ�����س����دار وم���ا  ق��ب��ل  وال���روي���ج 

يف  اأم��ا  املحتمل،  جناحها  لتقدير  تقليدياً  ُت�ستخدم 

الآونة الأخرية ، فقد مت العراف بو�سائل التوا�سل 

امل�ستهلك  �سلوك  فهم  يف  قوية  كاإ�سارة  الجتماعي 

جتاه و�سائل الإعام.

وق������ّدم جم��م��وع��ة م���ن اخل������راء والإع���ام���ي���ني 

وامل���خ���ت�������س���ني وج����ه����ات ن���ظ���ره���م يف ال���ع���دي���د م��ن 

امل���و����س���وع���ات وال���ق�������س���اي���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ث���ل »ح���ال���ة 

ال��ع�����س��ر  ال���ب���ي���ان���ات يف  اإىل  امل�����س��ت��ن��دة  الت�������س���الت 

التي  الثاث  الرئي�سية  وال�سراتيجيات  الرقمي«، 

العامات  لتطوير  املتحدية  ال��ب��ن��وك  ت�ستخدمها 

التجارية الب�سرية التي تبني عاقات ذات مغزى مع 

امل�ستهلكني، و«تلفزيون ال�سرق وقدرته على تطبيق 

ا�سراتيجية ابداعية لك�سب التفاعل يف اأقل من ٣٦٥ 

يوم عر من�سات التوا�سل الجتماعي«، اإ�سافة اإىل 

ت�سويق وترويج املفهوم البدوي بالطريقة الع�سرية 

با�ستخدام ميزات املن�سات التفاعلية.

ويف خ��ت��ام امل��ن��ت��دى، مت م��ن��ح ج��ائ��زة ال��ط��اوو���س 

الإعام  وو�سائل  والبنوك  ال�سركات  اأف�سل  لتكرمي 

والإع��ام��ي��ني وم�����س��اه��ري ال��ف��ن وامل��وؤث��ري��ن ال��ذي��ن 

#التوا�سل_الجتماعي  م��ن�����س��ات  ي�����س��ت��خ��دم��ون 

بطرق مبتكرة، حيث فاز بهذه اجلائزة كل من )ذكر 

الأ�سماء الفائزة(.

اإلسالمي األردني يرعى اليوم العلمي 
الوقف والتنمية المستدامة

الضريبة تدعو المكلفين للحصول 
على خدماتها الكترونيًا

مؤشر بورصة عمان ينهي تعامالته 
اليومية على انخفاض

قطر تصدر 3.9 مليون طن غاز 
للكويت واإلمارات

البلد-عمان نب�ض 

رعى البنك الإ�سامي الأردين، ام�س الأربعاء، 

امل�ستدامة«،  والتنمية  »الوقف   21 العلمي  اليوم 

ب��ت��ن��ظ��ي��م م����ن ج��م��ع��ي��ة ال�����درا������س�����ات وال���ب���ح���وث 

الإ���س��ام��ي��ة، وب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��م��ع��ي��ة الأردن���ي���ة 

لإعجاز القراآن وال�سنة وجمعية العفاف اخلريية، 

ومب�������س���ارك���ة ن��خ��ب��ة م���ن ال��ع��ل��م��اء والأك���ادمي���ي���ني 

والباحثني واملتخ�س�سني.

وقال الرئي�س التنفيذي للبنك، الدكتور ح�سني 

�سعيد، اإن البنك ي�ستمر يف امل�ساركة برعاية الأيام 

املوؤ�س�سات  عليها  ت�سرف  التي  العلمية  والأن�سطة 

يف  ت�سب  والتي  املحلي  املجتمع  وهيئات  الر�سمية 

التنمية  بتعزيز  الجتماعية  مل�سوؤولياته  حتمله 

الأماك  لأهمية  املجتمع، ونظراً  وبناء  امل�ستدامة 

التنمية  ت��ع��زي��ز  يف  ودوره������ا  الأردن  يف  ال��وق��ف��ي��ة 

امل�����س��ت��دام��ة وحت��ق��ي��ق ال���س��ت��ق��رار الج��ت��م��اع��ي يف 

خم��ت��ل��ف امل���ج���الت وال���س��ت��ف��ادة م���ن خ����رات دول 

م�ساهمة  ج��اءت  املجالت،  املختلفة يف هذه  العامل 

البنك يف رعاية هذا اليوم العلمي.

من جانبه، اأكد رئي�س جمعية العفاف اخلريية، 

احل�����اج ح���م���دي ال���ط���ب���اع، دور ال��ب��ن��ك ال��ف��اع��ل يف 

دع���م ال��ن�����س��اط��ات ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف ب��ن��اء الإن�����س��ان 

واأهمية  املجتمع،  خ��دم��ة  يف  العاملة  وامل��وؤ���س�����س��ات 

ا�ستمرار التوا�سل بني املوؤ�س�سات القائمة على هذا 

والأهلية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  من  وغريها  اللقاء 

والإعامية ملتابعة املخرجات والبناء عليها ملا فيه 

م�سلحة الوطن وموؤ�س�ساته.

العلمي  ال���ي���وم  ن��ه��اي��ة  امل�����س��ارك��ون يف  واأو����س���ى 

ودوره  اأهميته  وبيان  الوقف  ثقافة  ن�سر  ب�سرورة 

الت�سريعات  تطوير  اإىل  اإ�سافة  الأم���ة،  نه�سة  يف 

الوقفيات  الق�سوى من  والإف��ادة  للوقف  الناظمة 

وط��ري��ق��ة ا���س��ت��ث��م��اره��ا وال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ى زي��ادت��ه��ا 

وتعدد اأغرا�سها، حيث مت ا�ستعرا�س اأوراق العمل 

والأبحاث العلمية التي قدمها امل�ساركون وتناولت 

امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  ال��وق��ف  م��و���س��وع��ات 

وال���س��ت��ق��رار  التنمية  لتحقيق  ال��وق��ف  وت��وظ��ي��ف 

الج��ت��م��اع��ي وا���س��ت��ع��را���س من���اذج ن��اج��ح��ة للوقف 

وماليزيا،  وتركيا  املغرب  من  امل�ستدامة  والتنمية 

اليوم  نتائج  كما مت عقد ور�سة عمل حول حتويل 

ال�سناعة  لتطوير  وتطبيقات  خطط  اإىل  العلمي 

الوقفية وا�ستدامها.

البلد-عمان نب�ض 

واملبيعات،  الدخل  دائرة �سريبة  دعا مدير عام 

ال���دك���ت���ور ح�����س��ام اأب�����و ع���ل���ي، امل��ك��ل��ف��ني وم��دق��ق��ي 

احل�����س��اب��ات وامل�����س��ت�����س��اري��ن وامل��ف��و���س��ني ك��اف��ة اإىل 

والتعامل  الدائرة،  �سرورة احل�سول على خدمات 

م��ع��ه��ا اإل���ك���رون���ي���اً م���ن خ����ال م���وق���ع ال����دائ����رة؛ 

وتوفرياً  و�سامتهم  �سحتهم  على  حفاظاً  وذل��ك 

الدائرة  التنقل بني مكاتب  للوقت واجلهد وعناء 

ومديرياتها.

اأن  اإىل  الأربعاء،  ام�س  بيان �سحفي،  واأ�سار، يف 

اخلدمات  وف��رت  واملبيعات،  الدخل  �سريبة  دائ��رة 

كافة التي يحتاج لها املكلفون اإلكرونياً؛ لتمكينهم 

م���ن ت��ق��دمي واإجن������از م��ع��ام��ات��ه��م دون م��راج��ع��ة 

مكاتب الدائرة وموظفيها وجاهياً.

�ساهمت  الإج�������راءات  ه���ذه  اإن  ع��ل��ي  اأب����و  وق����ال 

الوقت  يف  املكلفني  على  والتخفيف  الت�سهيل  يف 

دور يف احلفاظ على �سحتهم  لها  وك��ان  واجل��ه��د، 

و���س��ام��ت��ه��م يف اإط����ار الإج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة التي 

ات��خ��ذت��ه��ا ال���دائ���رة، ويف ظ��ل ال��ت��داب��ري اال��وق��ائ��ي��ة 

من  للحد  احلكومة  اتخذتها  التي  والح��رازي��ة 

انت�سار فريو�س كورونا.

واأو�سح اأن الدائرة مكنت املكلفني الذين لديهم 

ب��خ��دم��ات  امل�����س��رك��ني  اأرق���ام���ا �سريبية م��ن غ��ري 

كلمة  على  احل�����س��ول  م��ن  الإل��ك��رون��ي��ة   احلكومة 

�سر من خال موقع الدائرة الإلكروين للتعامل 

واحل�سول على خدمات الدائرة اإلكرونياً، وكذلك 

كلمة  ن�سيان  اأو  فقدان  ح��ال  لأي مكلف يف  اأتاحت 

عليها  واحل�����س��ول  ا�سرجاعها  ب��ه  اخلا�سة  ال�سر 

اإلكرونيا  دون احلاجة اإىل املراجعة �سخ�سياً.

ال��دائ��رة ع��دة خدمات  ال��ب��ي��ان، وف��رت  وبح�سب 

واحل�سول  الإل���ك���روين،  كالت�سجيل  اإل��ك��رون��ي��ة 

م��رة،  لأول  ال��دخ��ل  ل�سريبة  ���س��ري��ب��ي  رق���م  ع��ل��ى 

وكذلك تقدمي طلب الت�سجيل يف �سريبة املبيعات، 

�سر  وكلمة  م�ستخدم  رم��ز  اإ���س��دار  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سري يف حال  ال��رق��م  اإ���س��دار  واإع����ادة  لأول م��رة 

ال�سخ�سية  البيانات  وتعديل  ن�سيانه  اأو  فقدانه 

واملالية وا�ستخراج �سهادة بالرقم ال�سريبي.

ك��م��ا ج���رى ت��ق��دمي اإق�������رارات ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

املبيعات  باأ�سكالها كافة وتقدمي لإق��رارات �سريبة 

اإر���س��ال  امل��رف��ق��ات بعد  اخل��ا���س��ة وال��ع��ام��ة وحتميل 

الإق�������رار، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ط��ل��ب ت��ع��دي��ل اإق�����راري 

�سريبة الدخل واملبيعات وا�ستخراج بيان ال�سرائب 

والدفع  للموظفني  والقتطاعات  ومبيعات  دخ��ل 

باأ�سكالها  واملبيعات  الدخل  ل�سريبتي  الإلكروين 

الرد  طلب  وتقدمي  التق�سيط  طلب  وتقدمي  كافة 

تف�سيلي  ���س��رائ��ب  ب��ي��ان  وا���س��ت��خ��راج  ال�����س��ري��ب��ي 

لر�سيد  بيان �سرائب  وا�ستخراج  الدخل  ل�سريبة 

امل�����س��اه��م��ة ال��وط��ن��ي��ة وب���ي���ان ���س��رائ��ب اق��ت��ط��اع��ات 

ال���روات���ب واحل�����س��ول ع��ل��ى ب����راءة ال��ذم��ة وك��ذل��ك 

التحقق من براءة الذمة الإلكرونية ال�سادرة عن 

الدائرة.

على  الع��را���س��ات  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  ه��ذا 

وامل��ب��ي��ع��ات،  ال��دخ��ل  ل�سريبتي  ال��ت��دق��ي��ق  ق�����رارات 

وكذلك تقدمي طلب الت�سوية وامل�ساحلة للق�سايا 

ال�����س��ري��ب��ي��ة ال���ع���ال���ق���ة ب����ني ال�����دائ�����رة وامل��ك��ل��ف��ني، 

بالإ�سافة اإىل تقدمي طلب الن�سمام اإىل ع�سوية 

باأ�سماء  قائمة  على  واحل�سول  الذهبية  القائمة 

التقدم  وك��ذل��ك  ال��ذه��ب��ي��ة،  القائمة  يف  امل�����س��ارك��ني 

بطلبات للح�سول على حوافز الأن�سطة ال�سناعية 

لت�سجيع ال�سناعة الوطنية، بالإ�سافة اإىل تقدمي 

تفعيل  طلب  وتقدمي  ال�سترياد  �سقف  رف��ع  طلب 

الرقم ال�سريبي وكذلك تقدمي طلب فك احلجز.

كما وفرت اإمكانية اإرفاق ك�سف اأ�سماء وعناوين 

املحا�سب القانوين وحتميل واإدخال ومعاينة ق�سائم 

املوظفني  اق��ت��ط��اع��ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ع��ل��وم��ات، 

الأخ��رى  القتطاعات  وكذلك  و�سنوي(،  )�سهري 

وكذلك عر�س اأق�ساط الدخل واملبيعات اإن وجدت، 

دائ��رة  م��ع  والتوا�سل  الت�����س��ال  املكلفني  وب��اإم��ك��ان 

مركز  هاتف  خ��ال  من  واملبيعات  الدخل  �سريبة 

 4624577 الأرق����ام  على  ال�سريبي  الت�����س��ال 

 0798818810 رق��م  اب  الوات�س  اأو   06  –
احل�سول  يتطلب  م�ساعدة  لأي  حاجتهم  ح��ال  يف 

الرابط  على  ال��دائ��رة  موقع  اإيل  وال��دخ��ول  عليها 

جميع  على  والط��اع   www.istd.gov.jo
املكلف  يحتاجها  التي  املعتمدة  ال�سريبية  النماذج 

يف اأي معاملة �سريبة، كما تتوفر على املوقع الأدلة 

والإر�سادات الإجرائية ال�سريبية كافة.

البلد-عمان نب�ض 

ام�س  ت��داولت��ه،  عمان  بور�سة  موؤ�سر  اأنهى 

باملئة،  12ر0  بن�سبة  انخفا�س  على  الأرب��ع��اء، 

.2082 النقطة  اإىل م�ستوى  و�سول 

7ر8  ت��داول  على  ال��ي��وم  البور�سة  واأغ��ل��ق��ت 

���س��ف��ق��ة،   3902 ع��ل��ى  م���وزع���ة  ���س��ه��م،  م��ل��ي��ون 

مليون  5ر8  ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  ت����داولت  ب��ق��ي��م��ة 

دينار.

بينما  �سركة،   37 اأ�سهم  اأ�سعار  وانخف�ست 

33 ���س��رك��ة وا���س��ت��ق��رت  ارت��ف��ع��ت اأ���س��ع��ار اأ���س��ه��م 

اأخرى. �سركة   29 اأ�سهم  اأ�سعار 

البلد-وكاالت نب�ض 

بلغ حجم �سادرات قطر من الغاز الطبيعي 

خال  والإم���ارات  الكويت  م��ن  ك��ل  اإىل  امل�سال 

ال��ع��ام اجل���اري،  ال��ع�����س��رة الأوىل م��ن  ال�����س��ه��ور 

طن  مليون   2.7 منها  طن  مليون   3.9 نحو 

1.2 مليون طن لاإمارات. و  للكويت، 

وق���ال ت��ق��ري��ر ل�����س��رك��ة ق��ط��ر ل��ل��ط��اق��ة ام�س 

ن�سبته  ما  متثل  ال�����س��ادرات  ه��ذه  اإن  الأرب��ع��اء، 

ب��امل��ئ��ة م��ن اإج��م��ايل ����س���ادرات ق��ط��ر من   5.8
ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي م��ن ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي امل�����س��ال 

الكويت. دولة  اإىل  �سنوياً 

ووف���ق ل��ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ل م��دت��ه��ا اإىل 

الطبيعي  ال��غ��از  �سحنات  ���س��ت��ب��داأ  ع��ام��ا،   15
امل�����س��ال ب��ال��و���س��ول اإىل حم��ط��ة ال���س��ت��ق��ب��ال يف 

امل�سال.

بيع  اتفاقية  موؤخرا  للطاقة  قطر  ووقعت 

و����س���راء ج���دي���دة ط��وي��ل��ة الأم����د م���ع م��وؤ���س�����س��ة 

 3 ال��ب��رول ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ت��وري��د م��ا ي�����س��ل اإىل 

طن  مايني 

جم��م��ع ال��غ��ازال��ط��ب��ي��ع��ي امل�������س���ال يف م��ي��ن��اء 

املقبل، وذلك  العام  الكويتي اعتباراً من  الزور 

الطاقة  على  املتزايد  الطلب  تلبية  يدعم  مبا 

الكهرباء. توليد  الكويت، خا�سة يف قطاع  يف 

البلد-وكاالت نب�ض 

الأربعاء،  ام�س  الأوروبية،  املفو�سية  اأعلنت 

�سيا�سة  مب��وج��ب  ي���ورو،  مليار   11 تخ�سي�س 

التما�سك يف جميع الدول الأع�ساء يف الحتاد، 

والبالغ عددها 27 دولة، �سمن برنامج لدعم 

اإعادة التعايف من تداعيات جائحة كورونا لعام 

.2022
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ي���ورون���ي���وز الأوروب�����ي�����ة عن 

الحت��اد،  يف  والإ���س��اح��ات  التما�سك  مفو�سة 

اإل��ي�����س��ا ف��ريي��را، ق��ول��ه��ا: »ال��رن��ام��ج ي��ع��د اأداة 

جن����اح ل���دع���م ال���ت���ع���ايف م���ن اجل����ائ����ح، وت��ن��ف��ي��ذ 

ان��ت��ق��ال اأخ�����س��ر ورق��م��ي ع���ادل يف دول الحت��اد 

برجمة  الحت���اد  دول  قامت  حيث  الأوروب����ي، 

ج��م��ي��ع م�������وارد ال���رن���ام���ج يف ال����ع����ام احل����ايل 

اإىل تقدمي  الأع�����س��اء  ال��دول  داع��ي��ة   ،»2021
ل�سريحة  للمفو�سية  براجمها  على  تعديات 

الوقت  يف  ا�ستيعابها  م��ن  لتمكينها   2022

امل��ن��ا���س��ب. واأ���س��اف��ت ف��ريي��را اأن اإط���اق م��وارد 

احل�سول  ي�ستهدف  �سريحتني  على  الرنامج 

املتطور  والقت�سادي  الجتماعي  التاأثري  على 

اأن  اإىل  ت���داع���ي���ات اجل���ائ���ح���ة، لف��ت��ة  مل��واج��ه��ة 

خم�����س�����س��ات ال���رن���ام���ج ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ن��اجت 

بالإ�سافة  الأع�ساء،  للبلدان  الإجمايل  املحلي 

الدول  اقت�سادات  على  اجلائحة  تداعيات  اإىل 

الأع�������س���اء وف���ًق���ا ل��ل��ب��ي��ان��ات الإح�����س��ائ��ي��ة ل��ع��ام 

.2021

ج��رى  ال����ذي  امل��ب��ل��غ  ه����ذا  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

تخ�سي�سه، بالإ�سافة اإىل نحو 40 مليار يورو 

ال��دول  ال��ع��ام احل���ايل لتمكني  ت��وف��ريه��ا يف  مت 

التعايف  ت��داب��ري  تنفيذ  موا�سلة  م��ن  الأع�����س��اء 

من تداعيات اجلائحة، من خال زيادة مرونة 

ودعم  التجارية،  والأع��م��ال  ال�سحية  الرعاية 

امل�ساهمة  اإىل  اإ���س��اف��ة  �سعًفا،  الأك���رث  ال��ف��ئ��ات 

يف الأول���وي���ات اخل�����س��راء وال��رق��م��ي��ة م��ن اأج��ل 

انتعا�س ذكي وم�ستدام ومتما�سك.

االتحاد األوروبي: 11 مليار يورو لدعم تعافي الدول األعضاء
 من آثار كورونا

البلد-عمان نب�ض 

 2020 امل��ح��ا���س��ب��ة  ت���ق���ري���ر دي������وان  ك�����س��ف 

رات��ب  حكومية  �سركة  ع��ام  م��دي��ر  تقا�سي  ع��ن 

 ،2019 ع��ام  خ��ال  �سهريا  دي��ن��ارا   4250
ع���ام  خ����ال  ���س��ه��ري��ا  دي����ن����ارا   4082 ورات������ب 

.2018
وق����ال ال���دي���وان اإن ه���ذه ال���روات���ب ت��خ��ال��ف 

قرار رئي�س الوزراء الذي حدد فيه �سقف اأعلى 

للرواتب مبا ل يزيد عن 3500 دينار �سهريا.

ك���م���ا ك�������س���ف ال���ت���ق���ري���ر ع����ن ع�����دم اق���ت���ط���اع 

ال�سركة  لذات  �سابق  عام  ملدير  الدخل  �سريبة 

دينار،  و500  األفا   47 بنحو  تقدر  احلكومية 

ع��ل��ى ال��ت��ع��وي�����س��ات امل��ال��ي��ة امل��رت��ب��ة ع��ل��ى ان��ه��اء 

عقده بقيمة 252 األفا و445 دينارا..

البلد-عمان نب�ض 

ال�سماح  عن  املحا�سبة  دي��وان  تقرير  ك�سف 

75 طن  ب��دخ��ول ار���س��ال��ي��ة ق��ه��وة ح��ب ب���وزن 

ال��ك�����س��ف عليها  ت��ب��ني خ���ال  امل��ن�����س��اأ  اث��ي��وب��ي��ة 

الزراعة  وزارة  مندوبي  ت�سم  جلنة  قبل  من 

وا�سابة  نخر  وجود  والدواء  الغذاء  وموؤ�س�سة 

اللون ووجود قهوة  نباتية وح�سرية وتغري يف 

متفاوتة. بن�سب  �سامرة 

تعار�س بني  تبني وجود  اإنه  التقرير  وقال 

امل�سحوبة  للعينة  املخرية  الفحو�س  نتائج 

داخ����ل ال�����س��اح��ات اجل��م��رك��ي��ة م���ن ق��ب��ل جلنة 

الثانية  للمرة  الفح�س  اعادة  ونتيجة  مو�سعة 

ال�����ذي مت ب���ال���ب���ون���دد وخ������ارج ����س���اح���ة م��رك��ز 

املركز  من  الب�ساعة  اخراج  مت  عمان،  جمرك 

اجل��م��رك��ي اإىل ال��ب��ون��دد مب��وج��ب ت��ع��ه��د ب��ن��اًء 

يف  وال��دواء  ال��غ��ذاء  ق�سم  رئي�س  موافقة  على 

مدير  لتوجيهات  خافا  عمان  جمرك  مركز 

اجلمارك. عام 

التعار�س  من  وبالرغم  اأن��ه  التقرير  واأك��د 

عن  ال�سادرة  املخرية  الفحو�سات  نتائج  يف 

وموؤ�س�سة  وال����دواء  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة 

امل���وا����س���ف���ات وامل���ق���اي���ي�������س، مت امل���واف���ق���ة ع��ل��ى 

ال��ت��خ��ل��ي�����س ع��ل��ى الر���س��ال��ي��ة وادخ���ال���ه���ا اإىل 

ال�������س���وق امل���ح���ل���ي مب���وج���ب ك���ت���اب م���دي���ر ع���ام 

امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل���ل���غ���ذاء وال���������دواء رق���م 

.31-9-2019 تاريخ   13144355
اإىل  امل��و���س��وع  اأن����ه مت حت��وي��ل  اإىل  واأ����س���ار 

قيد  زال  وما  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة 

املتابعة.

مدير عام شركة حكومية براتب 4250 دينارا وآخر لم يدفع ضريبة 
دخل بقيمة 47 ألفا

إدخال 75 طن قهوة غير صالحة لالستهالك إلى السوق األردني

50االقت�صادي
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تصاعد أعمال القتال فى اثيوبيا وجبهة تيجراي تقترب من العاصمة

أبل تقاضي الشركة اإلسرائيلية المصنعة لبرنامج التجسس »بيغاسوس«

»إسرائيل« أمام سيناريو الرعب ٠٠٠ هبة الكرامة ٢ تنتظر شرارة االنطالق
االحتالل يضع خطة الحرب ويستدعي االحتياط

البلد-وكاالت نب�ض 

ذكر تقرير لقناة اك�سرتا نيوز، اأن التطورات 

تت�سارع يف يف ظل اقرتاب جبهة جترير تيجراى 

اأبابا، و�سط دعوات العديد  اأدي�س  من العا�سمة 

من الدول ملواطنيها ب�سرورة مغادرة اإثيوبيا

ياأتي ذلك يف ظل دعوات متجددة للخارجية 

الأم��ري��ك��ي��ة ل��رع��اي��اه��ا ب�����س��رورة امل���غ���ادرة على 

الفور ب�سبب الأو�ساع الأمنية، كما دعت فرن�سا 

مواطنيها ملغادرة اإثيوبيا يف اأقرب وقت، واأعلنت 

من  موظفيها  ع��ائ��ات  اإج����اء  امل��ت��ح��دة  الأمم 

هناك مع اقرتاب جبهة تيجراى من العا�سمة

وم���ع ت�����س��اع��د اأع���م���ال ال��ق��ت��ال، دع���ا ب��رن��ام��ج 

جميع  املتحدة  ل��اأمم  التابع  العاملية  الأغ��ذي��ة 

العمليات  اإىل احرتام  اإثيوبيا  النزاع يف  اأطراف 

الإن�سانية  الإغ��اث��ة  مب��رور  وال�سماح  الإن�سانية 

اإىل املدنيني دون عوائق

عاجزة  اأنها  العاملية  ال�سحة  منظمة  واأعلنت 

ع���ن اإي�����س��ال امل�����س��اع��دات والأدوي������ة اىل ���س��ك��ان 

جانب  من  منظم  ح�سار  حتت  الواقع  تيجراى 

النظام الأثيوبي، وحذرت املنظمة من اأن �سكان 

تيجراى باتوا ميوتون ب�سبب نق�س الدوية

وذكرت تقارير اإعامية اأن اجلي�س الأمريكي 

ن�����س��ر 3 ���س��ف��ن ح��رب��ي��ة وق�����وات م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات 

ان  اىل  التقارير  واأ�سارت  جيبوتي،  يف  اخلا�سة 

لل�سفارة  امل�ساعدة  تقدمي  بغر�س  القوات  ه��ذه 

الو�سع  ت��ف��اق��م  اإذا  اأب��اب��ا،  اأدي�����س  الم��ري��ك��ي��ة يف 

ن�سر  ان  العامية  التقارير  وقالت  الباد،  يف 

تزايد  اىل  ي�سري  اخلا�سة  ال��ق��وات  من  عنا�سر 

باحلالة  يتعلق  فيما  املتحدة  الوليات  خماوف 

الأمنية املتدهورة يف اثيوبيا

ب��ع��ن��وان:  وث���ائ���ق���ي،  نيوز”  “اك�سرت  وب��ث��ت 

هاجمهم �سبح املجاعة.. جرائم اإن�سانية وجهها 

وذك��ر  “تيجراي”..  �سكان  �سد  اأحمد”  “اآبي 
ال���ذل  ي�����س��ج��ل يف ذاك�����رة  اأن م�����س��ه��د  ال���وث���ائ���ق: 

من  الأ���س��رى  اآلف  ال��ع��امل  �ساهد  عندما  ذل��ك 

اجل��ي�����س الث��ي��وب��ي ي�����س��ريون يف ان��ك�����س��ار خ��ال 

املحت�سدون  خ��ال��ه  ي��ت��وق��ف  مل  �سعبي  ع��ر���س 

قوات  بانت�سار  ابتهاجا  والهتاف،  الت�سفيق  عن 

ح��ك��وم��ة رئ��ي�����س ال����وزاء اب���ى اح��م��د، ل��ك��ن خلف 

عنوانها  ت���روى  ان  ت�ستحق  ق�سة  امل�سهد  ه��ذا 

“تيجراي«
“اأر�س ال�سمال الثيوبي  واأ�ساف الوثائقي: 

اب��ى  ح��ك��وم��ة  ي�����وؤرق  داِم  ك��اب��و���س  اىل  حت���ول���ت 

2018، وهنا  ال�سلطة فى  انتقائها يف  احمد منذ 

اقوى  تيجراي  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  كانت 

ل�سنوات  اثيوبيا  يف  احل��اك��م  الئ��ت��اف  اط���راف 

ابى  الفيدرالية  احل��ك��وم��ة  رئي�س  لكن  ع��دي��دة 

�ساءت  ال�سلطة  توليه  بعد  نفوذها  كبح  احمد 

احمد  ابى  حل  ان  بعد  اجلانبني  بني  العاقات 

الئ��ت��اف احل��اك��م ال���ذى ك��ان ي��ت��ال��ف م��ن ع��دة 

اأح����زاب ع��رق��ي��ة واع��ل��ن دم��ج الأح����زاب يف ح��زب 

وط��ن��ي واح����د اط��ل��ق ع��ل��ي��ه ح���زب ال���رف���اه، لكن 

ج��ب��ه��ة ت��ي��ج��راى رف�����س��ت الن�����س��م��ام اىل ه��ذا 

ابى احمد  الداخلية  ، حا�سرت الزمات  احلزب 

ك��ان لها  من كل ح��دب و���س��وب، ال ان تيجراي 

ال��ن�����س��ي��ب الأك�����ر م���ن ن���ريان���ه ح��ي��ث ت��ع��ر���س��ت 

الإقليم  ق��ادة  اتهام  وق��ع  على  تطهري  لعمليات 

لهم بالف�ساد وانه زعيم غري �سرعي لن وليته 

ب�سبب  الوطنية  النتخابات  ارجا  عندما  انتهت 

جائحة كورونا

وحت����دى ق����ادة ت��ي��ج��راى ���س��ل��ط��ة اآب����ى اأح��م��د 

حينما قرروا امل�سي قدما يف اإجراء النتخابات، 

ما دفع اأدي�س اأبابا لتقلي�س الأموال الفيدرالية 

املخ�س�سة للمنطقة ما اعترته اجلبهة مبثابة 

عمل حربي

البلد-وكاالت نب�ض 

رف���ع���ت ���س��رك��ة اأب�����ل دع�����وى ق�����س��ائ��ي��ة ب��ح��ق 

بيغا�سو�س  ل��رام��ج  امل�سنعة  اأو  اإ����س  اإن  �سركة 

م�ستخدمي  ل�ستهدافها  ال��ث��اث��اء،  للتج�س�س 

ال�سركة  حما�سبة  ينبغي  اأنه  معترة  اأجهزتها، 

ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل���ت���ورط���ة يف ف�����س��ي��ح��ة ب��رن��ام��ج 

لتج�س�س ا

وت���زي���د ال���دع���وى ال��ق�����س��ائ��ي��ة امل��رف��وع��ة من 

اأو  اإ���س  اإن  متاعب  م��ن  ف��ايل  �سيليكون  ع��م��اق 

التي برز ا�سمها اإىل الواجهة بعد تقارير اأفادت 

احلقوقيني  النا�سطني  من  الآلف  ع�سرات  باأن 

الأع��م��ال  ورج����ال  وال�سيا�سيني  وال�����س��ح��اف��ي��ني 

ك��اأه��داف حمتملة  اأدرج���وا  العامل  اأن��ح��اء  يف كل 

لرنامج بيغا�سو�س الذي طورته

ق���ب���ل اأ����س���اب���ي���ع ق��ل��ي��ل��ة ح���ظ���رت ال�����س��ل��ط��ات 

التعامل  الأمريكية  املوؤ�س�سات  على  الأمريكية 

ب��اأن  اأف���ادت  تقارير  خلفية  على  اأو،  اإ���س  اإن  م��ع 

اأجنبية  حكومات  “مّكنت  ال�سرائيلية  ال�سركة 

من ممار�سة قمع عابر للحدود«

وق��ال��ت اأب���ل يف ب��ي��ان اأع��ل��ن��ت ف��ي��ه ع��ن اإق��ام��ة 

الإ�����س����اءة والأذي�����ة  م���ن  م���زي���د  “ملنع  ال���دع���وى 

اأم��ر  ع��ل��ى  للح�سول  اأب���ل  ت�سعى  مل�ستخدميها، 

اأو من  اإ����س  اإن  ق�����س��ائ��ي دائ���م مي��ن��ع جم��م��وع��ة 

اأج���ه���زة  اأو  خ���دم���ات  اأو  ب���رام���ج  اأي  ا���س��ت��خ��دام 

اأبل« تنتجها 

تبتكر  اأو  اإ�����س  اإن  “جمموعة  اأن  اأ���س��اف��ت 

ال��دول��ة،  برعاية  متطورة  مراقبة  تكنولوجيا 

ال��ت��ج�����س�����س��ي��ة ... مب��راق��ب��ة  ت�����س��م��ح ل��راجم��ه��ا 

�سحاياها«

بيغا�سو�س،  برنامج  اأث���اره  ال��ذي  القلق  بعد 

برزت خماوف اأخرى عندما ن�سرت اأبل م�سنعة 

اأيلول/ يف  ل��اإع��دادات  حتديثا  اآي��ف��ون،  هواتف 

���س��ب��ت��م��ر لإ�����س����اح ���س��ع��ف ي�����س��م��ح ل��رن��ام��ج 

اأن  دون  من  حتى  الأج��ه��زة  باخرتاق  التج�س�س 

ي�سغط امل�ستخدم على ر�سالة اأو رابط موؤذ

كليك”  “زيرو  امل�سماة  اخلبيثة  والرجمية 

ق����ادرة ع��ل��ى اخ����رتاق ج��ه��از م�����س��ت��ه��دف خل�سة، 

وهي  لب”،  “�سيتيزن  يف  باحثون  ك�سفها  وق��د 

جمموعة مراقبة لاأمن املعلوماتي يف كندا.

نب�ض البلد- وكاالت

ل ت����زال ����س���رارة ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ط��ول��ي��ة ال��ت��ي 

عاًما(،   42( �سخيدم  اأب��و  ف��ادي  ال�سهيد  نفذها 

من  القدمية  بالبلدة  ال�سل�سلة  ب��اب  حميط  يف 

اإ�سرائيلي،  جندي  ملقتل  واأدت  املحتلة،  القد�س 

واإ�سابة م�ستوطن و�سرطيني اآخرين، تتناثر يف 

كل مكان داخل اإ�سرائيل، وُت�سعل معها املخاوف 

يقرتب  بات  الذي  الرعب  �سيناريو  من  والقلق 

كثريا

ورغ����م م����رور 4 اأي�����ام ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��م��ل��ي��ة 

ت��زال  ل  ���س��خ��ي��دم  اأب���و  ق�سية  اأن  اإل  امل�����س��ل��ح��ة، 

ولها  الإ�سرائيلية  ال�ساحة  على  املُ�سيطرة  هي 

ال��ت��ي و�سعت  امل��ل��ف��ات  ب��اق��ي  ع��ن  الأ���س��د  ن�سيب 

يف  خا�سة  وال�سيا�سية،  الأم��ن��ي��ة  ال��ط��اول��ة  على 

ظ��ل خم���اوف الح���ت���ال ال��ت��ي ت��ك��ر ي��وم��ا بعد 

يوم من اأن تتحول اإىل نقطة فارقة يف الأو�ساع 

الأم��ن��ي��ة يف ال��ق��د���س وام���ت���داده���ا امل��ح��ت��م��ل اإىل 

التي   2 الكرامة  هبة  واإ�سعال  الغربية،  ال�سفة 

حلركة  وجودا  بينت  واأنها  خا�سة  قريبة،  باتت 

ما  كل  رغم  احلركة  وق��درة  القد�س،  يف  حما�س 

بذلته دولة الحتال يف الأعوام الأخرية، على 

تنفيذ عمليات داخل القد�س

اأن حركة  ع��ل��ى  اأج��م��ع��ت  ال��ع��ري��ة  ال�����س��ح��ف 

ال�سفة  الأو����س���اع يف  ب��اإ���س��ع��ال  م��ع��ن��ي��ة  ح��م��ا���س 

على  للحفاظ  ت�سعى  بينما  والقد�س،  الغربية 

الهدوء يف قطاع غزة

وامل��ح��ل��ل  امل���را����س���ل  ه��رئ��ي��ل  ع���ام���و����س  وراأى 

الع�سكري ل�سحيفة هاآرت�س العرية، اأن حما�س 

مت�سي على حبل م�سدود ، فهي من جهة تدعم 

للحفاظ  وتعمل  وال�سفة،  القد�س  يف  الهجمات 

امل�سبوقة يف قطاع غزة،  على حالة الهدوء غري 

منذ العملية الأخرية حار�س الأ�سوار )العدوان 

الأخري يف مايو/اأيار املا�سي(

ال��ق��د���س والأق�����س��ى  ت��وت��ر يف  اأي  اأن  واع��ت��ر 

اإ�سعال  اإىل  ي��وؤدي  قد  ذات طابع خطري  �سيكون 

ال�سفة  اإىل  مت��ت��د  وق���د  ك��ب��ري  ب�سكل  الأو����س���اع 

ورمب���ا م��ن��اط��ق اخل���ط الأخ�����س��ر ، م�����س��رًيا اإىل 

اأن ال�����س��رط��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ك��ث��ف��ت م��ن ق��وات��ه��ا 

املا�سي،  الأح��د  عملية  بعد  القدمية  البلدة  يف 

يف  ليقظة  ي�ستعد  الإ�سرائيلي  اجلي�س  وكذلك 

ذلك  يحدث  ل  اأن  اأم��ل  على  بال�سفة  وح��دات��ه 

م����رة اأخ�����رى ك��م��ا ج����رى ق��ب��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ح��ار���س 

الأ�سوار والأحداث التي رافقتها

�سحيفة  ذك��رت  التطورات  ه��ذه  �سوء  وعلى 

ي�سرائيل هيوم العرية، اأن اجلي�س الإ�سرائيلي 

و�سع خطة حل�سد قوات الحتياط للعمل داخل 

املدن املختلطة )التي يقطنها العرب واليهود(، 

ملنع تكرار اأحداث ما عرفت با�سم هبة الكرامة 

والتي �سهدتها مدن الداخل الفل�سطيني خال 

العدوان الأخري على غزة يف مايو/ اأيار املا�سي

على  تقوم  اخلطة  ف��اإن  ال�سحيفة،  وبح�سب 

�سمان عدم تعطيل اأن�سطة اجلي�س الإ�سرائيلي، 

اأي  منع  على  الأمنية  ال�سيطرة  ب�سط  وكذلك 

الإ�سرائيليني اأحداث ل�ستهداف 

اأنه خال هبة الكرامة ا�ستطاع  واأ�سارت اإىل 

الداخل، من مهاجمة  الفل�سطينيني يف  ال�سكان 

مبا  ح�سا�سة  من�ساآت  من  بالقرب  رئي�سية  طرق 

اأك��ر  بينها  وم��ن  الع�سكرية  ال��ق��واع��د  ذل��ك  يف 

ق��واع��د ال���ق���وات اجل���وي���ة، اإىل ج��ان��ب حم��اول��ة 

الإ�سرائيلي،  للجي�س  م�سفحة  ع��رب��ات  ���س��رب 

الإ�سرائيليني وا�ستهداف مركبات 

لدى  حقيقية  خم��اوف  هناك  اأن  اإىل  ولفتت 

من  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  والأم��ن��ي  الع�سكري  امل�ستوى 

املقبلة  احل����رب  يف  �ست�ستد  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  اأن 

حركة  لتعطيل  حقيقية  حم���اولت  و�ست�سمل 

الرئي�سية  ال�سرايني  و�سد  الإ�سرائيلية،  القوات 

تنفيذ  يتم  ورمبا  ي�ستخدمها يف احلروب،  التي 

الإ���س��رار  ب��ه��دف  ال��ق��واع��د  اإىل  ت�سلل  ع��م��ل��ي��ات 

ب���اجل���ن���ود الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني وت���خ���ري���ب امل���ع���دات 

احل�سا�سة

وقال �سابط اإ�سرائيلي كبري نحن نركز على 

للدفاع،  باهًظا  ثمًنا  ندفع  ق��د  لكننا  الهجوم، 

وهو ما �سيعطل خططنا الهجومية

حرب،  خطة  يف  اأن��ه  اإىل  ال�سحيفة،  واأ���س��ارت 

���س��ُي��ط��ل��ب م���ن اجل��ي�����س الإ����س���رائ���ي���ل���ي حت��ري��ك 

العديد من القوات �سماًل وجنوًبا، نظًرا لوجود 

فيها  يكون  الرئي�سية  الطرق  من  حم��دود  عدد 

نقل القوات مرئًيا وعر�سة لل�سرر، م�سريًة اإىل 

للتح�سري  ال���س��ت��ع��داد  بالفعل  ب��داأ  اجلي�س  اأن 

هذا  م��ع  للتعامل  خطة  وو���س��ع  املقبلة  للحرب 

اخل��ط��ر اجل��دي��د وب��ي��ن��ت اأن اخل��ط��ة اجل��دي��دة 

ق��وات ما  ن�سر  يتمثل يف  الأول  اأج��زاء،   3 ت�سمل 

داخ��ل  اأح����داث  اأي  ف���ور  احل����دود  ح��ر���س  ي�سمى 

وذل��ك  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  م��ع  للعمل  امل��دن 

يتطلب ا�ستدعاء قوات الحتياط لن�سرها مكان 

ال�سفة  مناطق  يف  �ستعمل  والتي  ال��ق��وات  تلك 

الغربية، والثاين يتمثل يف ن�سر كتائب احتياط 

من قيادة اجلبهة الداخلية لتاأمني اأمن املهمات 

ال��ع�����س��ك��ري��ة مل��ن��ع ت��ع��ط��ي��ل ح��رك��ة ال���ق���وات على 

القواعد،  تخريب  الرئي�سية وحماولت  الطرق 

ما  م��ع  للتعامل  حلول  باإيجاد  يتعلق  والثالث 

ميكن اأن يحدث داخل تلك املدن وطريقة ن�سر 

ال��ق��وات، وحم��اول��ة ف��ر���س ح��ظ��ر جت���وال ب��دون 

ف��اإن  لل�سحيفة،  ووف��ًق��ا  ع�سكرية  م�ساعدة  اأي 

عملية  م��ن  امل�ستفادة  الرئي�سية  ال��درو���س  اأح��د 

حار�س الأ�سوار )العدوان الأخري على غزة(، هو 

اإىل القيام بهذه التحركات ب�سرعة مع  احلاجة 

بدء العملية املقبلة، وهذا �سيتطلب ح�سد قوات 

لذلك  للتح�سري  املناطق  كافة  من  الحتياط 

حتى ل يكون هناك اأي مفاجئة

وعمليات  امل�سّلحة  ال�ستباكات  م�سهد  ع��ودة 

ال���ط���ع���ن ال����ت����ي ي���ن���ف���ذه���ا م����ق����اوم����ون و����س���ب���ان 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ب�����رز ب����ق����ّوة يف امل������دن امل��ح��ت��ل��ة، 

ما  وه��و  ونابل�س؛  وجنني  القد�س  يف  ا  خ�سو�سً

���س��ّك��ل ه��اج�����ًس��ا ي���وؤرق ق���وات الح��ت��ال واأج��ه��زة 

خمابراته

بحركة  ال��ق��ي��ادي  ا�سُت�سهد  امل��ا���س��ي،  والأح���د 

�سعفاط  خميم  م��ن  �سخيدم  اأب��و  ف��ادي  حما�س 

ال�سل�سلة  باب  قرب  الحتال  جنود  بر�سا�س   ،

يف ال���ب���ل���دة ال���ق���دمي���ة مب���دي���ن���ة ال���ق���د����س، ب��ع��د 

ملقتل  اأدت  ب��امل��ك��ان؛  ن��ار  اإط���اق  عملية  تنفيذه 

 ، احل��دود  حر�س  ُي�سمى  ما  عنا�سر  من  جندي 

ب�  اأحدهم  اآخرين، ُو�سفت جراح  واإ�سابة ثاثة 

اخلطرية

عمر  املقد�سّي  الفتى  ا�ست�سهاد  ب��اأي��ام،  �سبقه 

اأب����و ع�����س��ب )16 ع���اًم���ا( م���ن ب��ل��دة ال��ع��ي�����س��وي��ة 

�سرقي القد�س املحتلة، بعد تنفيذه عملية طعن 

اأ�سفرت  باملدينة؛  القدمية  البلدة  يف  بطولية 

ع��ن اإ���س��اب��ة ع��ن�����س��ري��ن م��ن ���س��رط��ة الح��ت��ال 

بجروح، ُو�سفت ما بني الطفيفة واملتو�سطة

وحمّللون  �سيا�سيون  اّت��ف��ق  ذل��ك،  اإث��ر  وعلى 

خم���ت�������س���ون ب���ال�������س���اأن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع���ل���ى اأن 

ت�سهدها  ال��ت��ي  البطولية  ال��ف��دائ��ي��ة  العمليات 

عند  اآخ��ره��ا  ك��ان  املحتلتني،  وال�سفة  ال��ق��د���س 

وج��رائ��م  ان��ت��ه��اك��ات  وق���ع  ع��ل��ى   ، ال�سل�سلة  ب���اب 

تقرّب  امل�سبوقة؛  وغ��ري  املت�ساعدة  الح��ت��ال 

ال�������اأو����س���اع اأك�����ر م���ن الن��ت��ف��ا���س��ة ال�����س��ام��ل��ة، 

م��رّج��ح��ني اأن ي��ت��خ��ّل��ل الأي����ام امل��ق��ب��ل��ة ت�����س��اع��ًدا 

وتطّوًرا يف العمليات �سواء الفردية اأو املنّظمة

ف��ي��م��ا ي��ت��وق��ع م��راق��ب��ون اأن���ه يف ح���ال حدثت 

تطورات اأمنية مفاجئة بالقد�س وال�سفة خال 

املرتقبة  ال��زي��ارة  ف�ستكون  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��اع��ات 

كامل  عبا�س  ال��ل��واء  امل�سرية  امل��خ��اب��رات  ل��وزي��ر 

لإ���س��رائ��ي��ل ن��ه��اي��ة ال�����س��ه��ر اجل����اري حم��ل �سك، 

الهيئة  رئي�س  وي��ق��ول  لوقت لح��ق  ت��وؤج��ل  وق��د 

اإن  الهدمي،  نا�سر  التهويد  ملقاومة  املقد�سية 

ال�سل�سلة  العملية الفدائية التي جرت عند باب 

بالبلدة القدمية، وما �سبقها يف مدينة القد�س 

املحتلة، حتمل يف طّياتها دللت عّدة، واإ�سارات 

الإ�سرائيلي حتذير لاحتال 

ال��ق��د���س، م��ن عمليات  ���س��ه��دت��ه  واأ����س���اف م��ا 

ف���دائ���ي���ة ب��ط��ول��ي��ة، ك��ال��ط��ع��ن واإط������اق ال���ن���ار، 

الطبيعي  ال��رّد  �سياق  يف  تاأتي  ت�سهده،  قد  وم��ا 

ع��ل��ى الح���ت���ال، ال����ذي ي��دّن�����س وي��ع��ت��دي على 

امل�سلمني  ومقّد�سات  امل��ب��ارك،  الأق�سى  امل�سجد 

العادلة  ح��ق��وق  ويغت�سب  املحتلة،  بالعا�سمة 

الفل�سطيني ل�سعبنا 

موؤّخًرا  املقّد�سة  املدينة  يف  يجري  ما  وتابع: 

بل  ع��اب��رة،  غ�سب  وان��ف��ع��الت  فعل  ردود  لي�ست 

�سعبنا  اأب��ن��اء  م��ن  وتخطيًطا  ت�سميًما  تعك�س 

مدينة  عن  الحتال  ودحر  التخّل�س  اأجل  من 

م��وؤك��ًدا   ، ال��ت��اري��خ��ي��ة  فل�سطني  وك���ل  ال��ق��د���س، 

�سّيما  ل  فدائية  عمليات  من  يجري  ما  كل  اأن 

الحتال  وخمّططات  اأوه���ام  ي�سقط  بالقد�س 

ال���ع���دوان���ي���ة يف الأق�������س���ى وامل���دي���ن���ة امل��ق��ّد���س��ة، 

التي يطلق عليها )القد�س  املوهومة  والنظرية 

جمّدًدا  اإثباتها  اإىل  اإ�سافة  واملوحدة(،  الكرى 

ه�����س��ا���س��ة ه���ذا ال��ك��ي��ان امل���ج���رم، وف�����س��ل ال��واق��ع 

املحتلة،  بال�سفة  فر�سه  يحاول  ال��ذي  الأم��ن��ي 

ويف قلبها مدينة القد�س

اجل��اري��ة  الأح����داث  تعك�سها  ال��ت��ي  الإ����س���ارات 

الهدمي،  بح�سب  املحتلتني،  وال�سفة  بالقد�س 

متتّد لت�سفع ملحقات الحتال، من املتعاونني 

ل  اإذ  م��ع��ه،  للتطبيع  وامل���ه���رول���ني  ��ا  اأم��ن��يًّ م��ع��ه 

الحتال  لكيان  �سرعية  ول  اأمان  ول  ا�ستقرار 

اأر�س فل�سطني على 

وت���خ���اذل  ال��ت��ط��ب��ي��ع  م���ن  ب���ال���رغ���م  واأردف: 

رقًما  املقد�سي  �سعبنا  يزال  بال�سفة، ل  ال�سلطة 

�سعًبا يف وجه الحتال، ودرًعا ح�سيًنا ومتيًنا 

وال�ستيطانية  ال��ت��ه��وي��دي��ة  خم��ّط��ط��ات��ه  ل�����س��د 

وف���ر����س وق���ائ���ع ج���دي���دة ب��امل�����س��ج��د الأق�������س���ى، 

امل�����س��ج��د  اأن  اإىل  م�������س���رًيا  امل���ق���ّد����س���ة،  وامل���دي���ن���ة 

�ستبقى  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��ق��د���س  وم��دي��ن��ة  الأق�������س���ى 

���س��اع��ق ال��ت��ف��ج��ري ل��ك��ل امل���واج���ه���ات، ال���ت���ي قد 

انتهاكات واعتداءات  املنطقة على وقع  ت�سهدها 

الح���ت���ال امل��ت�����س��اع��دة وغ���ري امل�����س��ب��وق��ة جت��اه 

ا  خ�سو�سً وامل��ق��د���س��ي��ني  ع��م��وًم��ا  الفل�سطينيني 

)اأّي��ار(  مبايو  القد�س  �سيف  معركة  اأن  مبّيًنا   ،

املا�سي، �ساهدة على ذلك

اأن الأو���س��اع الظروف  اإىل  ن��ّوه  ويف ه��ذا ال�سدد، 

امليدانية مر�ّسحة للت�سعيد لي�س يف العا�سمة املحتلة 

واملخيمات  واملناطق  امل��دن  ك��ل  اإىل  م���روًرا  فح�سب، 

للمواجهة  و���س��وًل  املحتلة،  الفل�سطينية  ب��الأر���س 

ال�ساملة مع الحتال وقطعان م�ستوطنيه

الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  دخ���ول  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

الأق�سى  يف  الح��ت��ال  ردع  معادلة  اإىل  قطاع  يف 

ومدينة القد�س؛ اأحدث حتوًل جوهرًيا يف م�سار 

م��ا ح��دث وم��ا ق��د ي��ج��ري م��ن اأح����داث، ل��ذل��ك ل 

ميكن العتقاد باأن اأي مواجهة قادمة دفاًعا عن 

فل�سطني  يف  حم�سورة  �ستبقى  املقّد�سة؛  املدينة 

ا. التاريخية، بل رمّبا متتّد اإىل الإقليم اأي�سً

60الدويل

بكين تعرب عن معارضتها الشديدة لدعوة 
بايدن تايوان إلى قمة حول الديموقراطية

مصدر سوري يكشف إيرادات معبر 
نصيب مع األردن

مستوطنون ينصبون شمعداًنا في ساحة 
حائط البراق

إحداها خطيرة.. ثالث إصابات باعتداء 
للمستوطنين على مركبات مواطنين برام اهلل

نب�ض البلد- وكاالت

الأربعاء عن معار�ستها  ام�س  اأعربت بكني 

الأمريكي  الرئي�س  وّجهها  لدعوة  ال�سديدة 

جو بايدن اإىل تايوان حل�سور قمة افرتا�سية 

حول الدميوقراطية �ست�سارك فيها نحو 110 

دول يف كانون الأول/دي�سمر

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  وق�����ال 

ال�����س��ي��ن��ي��ة جت���او ل��ي��ج��ي��ان اإن ل��ي�����س ل��ت��اي��وان 

مكانة اأخرى يف القانون الدويل غري مكانتها 

ك��ج��زء ل ي��ت��ج��زاأ م���ن ال�����س��ني . وب��ك��ني غري 

مدعوة اإىل هذه القمة.

البلد-وكاالت نب�ض 

ك�سف م�سدر �سوري يف معر ن�سيب مع 

84 مليار لرية  الأردن عن حتقيق اإيرادات ب�

2021، ت�سمل الر�سوم اجلمركية  منذ بداية 

ل��ل��ب�����س��ائ��ع وال����غ����رام����ات امل���ال���ي���ة ل��ت�����س��وي��ة 

التي يتم تنظيمها املخالفات والق�سايا 

ل�سحيفة  ت�����س��ري��ح��ات  يف  امل�����س��در  وب���ني 

ال�سحن ت�سجل حت�سنا  “الوطن” اأن حركة 
مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام املا�سي 

م��ق��درا ع���دد ال�����س��اح��ن��ات ال��ت��ي ت��ع��ر منفذ 

 200 ب��ح��دود  الأردن  م��ع  احل���دودي  ن�سيب 

���س��اح��ن��ة ي���وم���ي���ا يف الجت����اه����ني )م���غ���ادرة 

ودخول(

وع��ددا  والفواكه  اخل�سار  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

تغلب  البا�ستيكية  منها  ال�����س��ن��اع��ات  م��ن 

حني  يف  �سوريا،  من  املغادرة  الب�ساعة  على 

القادمة  ال�ساحنات  حمولت  معظم  ترتكز 

الطاقة  واأل��واح  البطاريات  على  الأردن  من 

وب���ع�������س امل�������واد الأول�����ي�����ة ال���ت���ي ت���دخ���ل يف 

املحلية ال�سناعات 

ال�سحن  حركة  يف  حت�سنا  امل�سدر  وتوقع 

ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل��ة  ال����ف����رتة  خ����ال  الأردن  م����ع 

التوازي للت�سهيات التي تقدم على جانبي 

ن�سيب  معر  اأن  خا�سة  البلدين،  يف  املعر 

مي��ث��ل ب��واب��ة م��ه��م��ة ويف ���س��ح��ن ال�����س��ادرات 

ال�سورية باجتاه العديد من الدول واأهمها 

بع�س دول اخلليج.

نب�ض البلد- وكاالت

ن�������س���ب م�������س���ت���وط���ن���ون، ام���������س الأرب�����ع�����اء، 

���س��م��ع��دان��ا ���س��خ��م��ا يف ���س��اح��ة ح��ائ��ط ال���راق 

املبارك(،  الأق�سى  للم�سجد  الغربي  )اجل��دار 

“احلانوكاة”  ا�ستعدادا ملا ي�سمى بعيد الأنوار 

العري

واأف�����������اد �����س����ه����ود ع�����ي�����ان، ب��������اأن ع��������ددا م��ن 

�سخما،  ذهبيا  �سمعدانا  ن�سبوا  امل�ستوطنني 

لإ����س���اءت���ه ب��ال�����س��م��وع ل��ي��ايل الح��ت��ف��ال ب��ه��ذا 

العيد، الذي يبداأ الأحد املقبل، 

بالتزامن  ذلك  اأ�سبوعوياأتي  مل��دة  وي�ستمر 

تطلقها  التي  املتطرفة  ال��دع��وات  توا�سل  م��ع 

لق��ت��ح��ام��ات  املزعوم”،  “الهيكل  ج��م��اع��ات 

م�ستمرة للم�سجد الأق�سى وتت�سارع هذه الأيام 

الفل�سطينية  الأر���س  الحتال �سد  اإج��راءات 

امل�سجد الأق�����س��ى،  وامل��ق��د���س��ات، وخ��ا���س��ة ���س��د 

وبالذات حائط الراق.

نب�ض البلد- وكاالت

اأح��ده��م  ب��ج��روح،  مواطنني  ث��اث��ة  اأ�سيب 

و���س��ف��ت اإ���س��اب��ت��ه ب��اخل��ط��رية، ج����راء اع��ت��داء 

قرب  امل��واط��ن��ني  مركبات  على  للم�ستوطنني 

قرية املغرّي �سمال �سرق رام اهلل

م�ستوطنني  اأن  حم��ل��ي��ة،  م�����س��ادر  وذك����رت 

اع����ت����دوا ع��ل��ى م��رك��ب��ة م���واط���ن م���ن ن��اب��ل�����س 

انقابها،  اإىل  اأدى  مم��ا  ب��احل��ج��ارة  بر�سقها 

طفله  اأ�سيب  كما  خطرية،  بجروح  واإ�سابته 

امل�ست�سفى  اإىل  نقًا  حيث  متو�سطة،  بجروح 

الفل�سطينية  الوكالة  بح�سب  العاج،  لتلقي 

الر�سمية

اآخ���را من  واأ���س��اف��ت امل�����س��ادر، اأن م��واط��ن��اً 

ق��ري��ة دوم����ا ج��ن��وب ن��اب��ل�����س اأ���س��ي��ب ب��ج��روح 

ط��ف��ي��ف��ة ج������راء ت���ع���ر����س م���رك���ب���ت���ه ل��ل��ر���س��ق 

باحلجارة، وتطاير الزجاج

جي�س  م��ن  بحماية  امل�ستوطنني  اأن  ي��ذك��ر 

الح��ت��ال اع��ت��دوا ي��وم اأم�����س على امل��زارع��ني 

ق���رب امل��ن��ط��ق��ة امل���ذك���ورة، ح��ي��ث ق��ام��وا بخلع 

�ستات للزيتون وهدم �سا�سل حجرية.
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الفيصلي والسلط.. أطماع تحاصر لقب كأس األردن

منتخب الشباب يلتقي نظيره السوري ببطولة غرب آسيا

عربيات الفائز مجددا برئاسة نادي السلط يؤكد صعوبة المرحلة المقبلة

تتويج الفائزين في سباق الدفع الرباعي الثالث

البلد-وكاالت نب�ض 

يبحث الفي�سلي وال�سلط اليوم اخلمي�س، عن 

التتويج بلقب كاأ�س الأردن، عندما يتواجهان يف 

�ستاد  على  جتمعهما  مييثييرة  جماهرية  مييبيياراة 

عمان الدويل.

ويييياأميييل الييفييييي�ييسييلييي اإحييييييراز الييلييقييب مليي�ييسيياحليية 

جيييمييياهيييره، بييعييد الإخييييفيييياق يف بييطييولييتييي الييييدرع 

والييدوري، اإىل جانب موا�سلة تربعه على عر�س 

بلقبها  تيييوج  الييتييي  للم�سابقة  الأبيييطيييال،  لئييحيية 

“20” مرة.
بدوره، فاإن ال�سلط يقف اأمام فر�سة تاريخية 

امليي�ييسييابييقييات  �سعيد  عييلييى  الأليييقييياب  اأول  لتحقيق 

اخلا�سة بالأندية املحرتفة، حيث يعترب و�سوله 

للمباراة النهائية الأول يف م�سرته.

عقب  النهائية  للمباراة  تاأهل  الفي�سلي  وكان 

-3“ الوحدات  على  حققه  الييذي  امل�ستحق  الفوز 

اإربييد  احل�سني  مناف�سه  ال�سلط  اجتاز  فيما   ،”1

بهدفني نظيفني.

قوى متكافئة

تبدو القدرات الفنية لدى الفريقني متكافئة، 

حيث يت�سلحان بعنا�سر اخلربة واملواهب ال�سابة 

القادرة على ح�سم املباراة.

لييلييمييدربييني،  مييكيي�ييسييوفيية  الأوراق  واأ�يييسيييبيييحيييت 

الأ�يييسيييليييوب  ذات  �ييسيييييعييتييمييد  رمبيييييا  فييالييفييييي�ييسييلييي 

اأمام  ال�سابقة  املباراة  يف  ظهرت  التي  والت�سكيلة 

الوحدات، والأمر ين�سحب على ال�سلط.

والتنويع  بال�سال�سة  الفي�سلي  اأداء  وميييتيياز 

الهجومي بف�سل اعتماد الالمركزية يف حتركات 

لعبي الو�سط وحتديداً اأن�س جبارات والر�سدان، 

والييروا�ييسييدة  الييهييجييوم �سي�سا  ثييالثييي  اإىل جييانييب 

وعطار.

فر�س  عييلييى  جيياهييداً  ال�سلط  فييريييق  و�سيعمل 

الرقابة الالزمة على املثلث الهجومي للفي�سلي 

واحليييييييد ميييين خييييطييييورتييييه، قيييبيييل اليييتيييفيييكييير بيي�ييسيين 

اأبو عابد  ال�سمارنة وزيد  هجمات يقودها عبيدة 

والتون�سي بالل خفيفي.

وتييييييربز خييييطييييورة فيييرييييق اليي�ييسييلييط مبييهيياجييمييه 

الييكييامييروين رونييياليييد واجنييييا الييييذي تيييوج هييدافيياً 

قوية وطول  ببنية ج�سدية  يتمتع  فهو  للدوري، 

فييييارع وقيييييدرة عييلييى املييييراوغيييية واتيييخييياذ الأمييياكييين 

مدافعي  على  �سيفر�س  مييا  للت�سجيل،  املنا�سبة 

توخي  مرعي،  وبييراء  يا�سني  بني  اأن�س  الفي�سلي 

احلذر.

و�ييسيييييجييتييهييد حميييميييود احلييييديييييد وجييييمييييال اأبييييو 

عن  البحث  يف  وال�سلط  الفي�سلي  مدربي  عابد 

منطقة  على  ال�سيطرة  لفر�س  تقودهما  حلول 

الأهييم  النييطييالق  نقطة  �ستكون  التي  العمليات 

نحو حتقيق الفوز. وعلى �سعيد حرا�سة املرمى، 

عن  �سيدافع  حيث  حا�سراً،  �سيكون  التكافوؤ  فاإن 

مرمى  وعييين  ليييييلييى  اأبييييو  يييزيييد  الفي�سلي  عييرييين 

ال�سلط معتز يا�سني وكالهما تواجدا يف مع�سكر 

بح�سور  ويتمتعان  اأوروبيييا،  يف  الأخيير  الن�سامى 

قوي.

البلد-عمان نب�ض 

القدم  لكرة  لل�سباب  الوطني  املنتخب  يلتقي 

نييظييره الييي�يييسيييوري، عيينييد اليي�ييسيياعيية اليي�ييسييابييعيية من 

فران�سوا  �ستاد  على  اخلمي�س،  اليوم   يييوم  م�ساء 

احلريري مبدينة اأربيل العراقية.

وتييياأتيييي هيييذه امليييبييياراة يف اجلييوليية الييثييانييييية من 

اآ�سيا  غرب  ببطولة  الثانية  املجموعة  مناف�سات 

لكرة القدم.

وحيييقيييق ميينييتييخييب اليي�ييسييبيياب اليييفيييوز يف امليييبييياراة 

الأوىل، على املنتخب الإماراتي بنتيجة 2 - 0.

ويلعب املنتخب الوطني لل�سباب يف املجموعة 

الثانية التي ت�سم اإىل جانبه، منتخبات �سوريا و 

لبنان والإمارات. 

نب�س  البلد-برتا

ال�سلط خالد عربيات، الذي  قال رئي�س نادي 

الظروف  اإن  بالتزكية،  اأم�س  يييوم  انتخابه  اعيد 

ال�سعبة التي يعي�سها النادي، تفر�س على الإدارة 

مع  تتما�سى  حمكمة  ا�سرتاتيجية  خطة  و�ييسييع 

ال�سائقة املالية.

وثييميين عييربيييييات يف تيي�ييسييريييح لييوكيياليية الأنيييبييياء 

اعادت  التي  العامة  الهيئة  الأردنية )برتا(، ثقة 

اأن  معتربا  اليينييادي،  لرئا�سة  بالتزكية  انتخابه 

هذه الثقة تفر�س عليه العمل الكثر لدعم فرق 

النادي املختلفة.

الييتييي  اليي�ييسييعييبيية  املييياديييية  “الظروف  واأ�ييييسيييياف 

الأنييدييية،  جميع  حيييال  هييو  كييمييا  ال�سلط  يعي�سها 

خا�سة  بامل�ساريف،  النظر  اعيييادة  علينا  يفر�س 

فيما يتعلق بفريق كرة القدم الذي كلف �سندوق 

املييو�ييسييم  الييدنييانيير يف  الييينيييادي مييئييات الآلف ميين 

الكروي احلايل«.

اجليييدييييدة  الإدارة  اأن  الييينيييادي  رئييييي�ييس  وبييييني 

�ييسييتييتييحيياور حييييول كيييييفييييية اعييييييادة تييرتيييييب الييبيييييت 

الداخلي، مبا يخدم الريا�سة ال�سلطية.

وكيييان عييربيييييات قييد احييتييفييظ بييرئييا�ييسيية ال�سلط 

ال�سقا  بالع�سوية خالد  فاز  فيما  لدورة جديدة، 

ويو�سف  الكيالين  اإبييراهيييييم  املحامي  “نائًبا”، 
املع�سر واملحامي مهند اجلزازي والدكتور اأ�سرف 

الن�سور والدكتور عا�سم غنيمات وخالد اأبو عزام 

واملحامي عبد الكرمي الق�ساة.

البلد-عمان نب�ض 

توجت الأردنية لريا�سة ال�سيارات، مبقرها يف 

نادي ال�سيارات امللكي، الأبطال الفائزين يف �سباق 

من  الأخييرة  – اجلولة  الثالث  الرباعي  الدفع 

بطولة الأردن ل�سباقات الدفع الرباعي، واأبطال 

الفئات والفرق.

خرب  يف  ال�سيارات،  لريا�سة  الأردنييييية  وقييالييت 

اأقيم  الييذي  التتويج  اإن  الأربييعيياء،  ام�س  �سحفي 

ال�سباق  اأبييطييال  تييتييويييج  عيييدم  ب�سبب  جييياء  اأميي�ييس، 

الذي اأقيم يوم اجلمعة املا�سي يف بانوراما البحر 

امليييييت؛ ب�سبب الأحييييوال اجلييوييية والأمييطييار التي 

�سادت الأردن.

وبانتهاء مناف�سات ال�سباق الثالث يكون مو�سم 

انتهى،  احليييايل  للعام  الييربيياعييي  الييدفييع  �سباقات 

حيث مت اإقامة 3 �سباقات، اثنان يف متنزه غمدان 

نخبة  مب�ساركة  امليت،  البحر  منطقة  يف  وواحييد 

وفل�سطني  الأردن  ميين  الييربيياعييي  الييدفييع  �سائقي 

وليييبييينيييان، ونيييظيييم الييبييطييوليية الأردنييييييييية لييريييا�ييسيية 

ال�سيارات وبدعم من زين – الأردن.

و�ستقوم الأردنية لريا�سة ال�سيارات بالإعالن 

ل�سباقات  الأردن  ببطولة  الفائزين  الأبطال  عن 

الدفع الرباعي لعام 2021 ر�سميا لحقا.

واأ�ييسييميياء املييتييوجييني يف �ييسييبيياق الييدفييع الييربيياعييي 

الأردن  بطولة  ميين  الأخيييرة  – اجلييوليية  الثالث 

�سليحات  اأحييمييد  اليي�ييسييائييق  الأول:  املييركييز   - هيييم: 

ومالحه علي غامن – �سوزوكي �ساموراي.

-املركز الثاين: هيثم العبادي ومالحه عاهد 

ال�سالحات – رينج روفر كال�سيك.

املركز الثالث: ال�سائق جهاد �سبيطه ومالحه 

اأمني اأبو عبيد – جيب اإك�س جي.

كاأ�س الفرق- املركز الأول: فريق الفر�سان.

1: ال�سائق ن�سال  - كوؤو�س الفئات- الفئة بي 

فيييييا�ييس وميييالحيييه نييا�ييسيير اخليياليييليية – تييويييوتييا 

هايلوك�س.

- الفئة بي 2: ال�سائق اأحمد �سليحات ومالحه 

علي غامن – �سوزوكي �ساموراي.

ومالحه  �سليحات  مييعيياذ   :3 بييي  ا�ييس  الفئة   -

�سامح ال�سكارنة – �سوزوكي �ساموراي.

ومالحه  الييعييبييادي  هيثم   :4 بييي  ا�ييس  الفئة   -

عاهد ال�سالحات – رينج روفر كال�سيك.

- كاأ�س الروح الريا�سية: عبد اللطيف ال�سمان 

ومالحه خليل البلعاوي- تويوتا هايلوك�س.
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نب�ض البلد- عمان

اإلييغيياء م�ساركته يف  الييتييايييكييوانييدو،  اعييليين احتيياد 

كان  الييتييي  للتايكواندو  لييلييرجييال  النم�سا  بطولة 

، ب�سبب الإغالق الذي فر�سته  مقررا انطالقها 

اليينييميي�ييسييا، يف اطيييييار خييطييواتييهييا ملييكييافييحيية جييائييحيية 

كورونا.

التايكوندو  الإعييالمييي لحتييياد  اليينيياطييق  وقيييال 

فييييي�ييسييل الييعييبييدالييالت اإن ميينييتييخييب اليييرجيييال كييان 

يف  للم�ساركة  اليييييوم،  النم�سا  اإىل  لل�سفر  ي�ستعد 

غد،  بعد  تنطلق  اأن  يفرت�س  كان  التي  البطولة 

خطوة  ب�سبب  البطولة  الغاء  بقرار  ابالغه  قبل 

الإغالق التي فر�ستها ال�سلطات النم�ساوية.

الأردنييييية  الأنييبيياء  لوكالة  ت�سريح  يف  وا�ييسيياف 

)بيييرتا(امييي�يييس الربييييعيييياء، انيييه كيييان مييين املييفييرت�ييس 

لييلييرجييال  اليييوطييينيييي  امليينييتييخييب  ييي�ييسييافيير وفيييييد  اأن 

عيار  �سمن  ت�سنف  التي  البطولة  يف  للم�ساركة 

اأن  اإىل  الييغيياء، لفتا  قييرار  قبل  الييواحييدة  النجمة 

ا�ستعدادا  عييمييان،  يف  تييدريييبيياتييه  �سيعاود  املنتخب 

لال�ستحقاقات اخلارجية املقبلة.

ميييين جيييانيييب اخييييير، بيييا�يييسييير امليينييتييخييب الييوطيينييي 

لييليي�ييسيييييدات لييلييتييايييكييوانييدو اليييييييييوم، تيييدرييييبييياتيييه يف 

ملناف�سات  ا�ستعدادا  الريا�س،  ال�سعودية  العا�سمة 

غييد اخلمي�س  ييييوم  تنطلق  الييتييي  الييعييامل  بييطييوليية 

وت�ستمر ثالثة ايام.

ال�سعودية  اإىل  و�ييسييل  اليييذي  املنتخب  وييي�ييسييم 

ونتايل  ال�سادق  “جوليانا  الالعبات  الول  اأم�س 

احلميدي وراما ابو الرب ويارا يا�سني”، وي�سرف 

على تدريب الفريق فار�س الع�ساف.

وقييييال الييعييبييدالييالت، اإن امليينييتييخييب ييي�ييسييارك يف 

عمليتي الوزن والقرعة، ا�ستعدادا لبدء املناف�سات 

نتائج  حتقيق  عيين  املنتخب  يبحث  حيث   ، اليييييوم 

تعترب  البطولة  هذه  واأن  خا�سة  لفتة،  ايجابية 

ي�ساعد  الييذي  الأمييير  الييرابييعيية،  النجمة  عيار  ميين 

حييال  الييعيياملييي يف  ت�سنيفهن  رفيييع  عييلييى  لعييبيياتيينييا 

حتقيق امليداليات.

وجيييييييدد الييييعييييبييييدالييييالت ثيييقييية الحتيييييييياد بيييقيييدرة 

الالعبات على اعتالء من�سات التتويج، بحثا عن 

حت�سني ت�سنيفهن العاملي، وبالتايل املناف�سة على 

الو�سول لأوملبياد باري�س 2024.

إلغاء مشاركة منتخب الرجال للتايكواندو في بطولة النمسا

فريق سالح المدفعية يظفر باللقب 
العسكري لشد الحبل

الدوري األلماني يرفض إيقاف الموسم 
بعد زيادة إصابات كورونا

عشاق مارادونا يستعدون إلحياء 
الذكرى األولى لرحيله

البلد-عمان نب�ض 

بطولة  بلقب  املدفعية،  �سالح  فريق  ظفر 

العربي  اجلي�س   - الأردنييييية  امل�سلحة  الييقييوات 

ل�سد احلبل، التي اختتمت ام�س الربعاء على 

ميدان الحتاد الريا�سي الع�سكري.

ورعيييييى الييعييميييييد جيييهييياد عييييي�ييسييى قييطييييي�ييسييات 

املباراة التي جرى تتويج الفريق الفائز فيها، 

الع�سكرية  املنطقة  مدفعية  قييائييد  بح�سور 

اليي�ييسييمييالييييية وعيييييدد مييين اليي�ييسييبيياط و �ييسييبيياط 

ال�سف.

تاله  املدفعية،  �سالح  الأول  باملركز  وجيياء 

ثم  ثانيا،  ال�سمالية  الع�سكرية  املنطقة  فريق 

و�سالح  ثييالييثييا،  الو�سطى  الع�سكرية  املنطقة 

ال�سرقية  الع�سكرية  وامليينييطييقيية  رابييعييا،  اجليييو 

خام�سا واحلر�س امللكي �ساد�سا.

برلني - رويرتز

رفيي�ييسييت رابيييطييية اليييييييدوري الأملييييييياين لييكييرة 

الييقييدم اميي�ييس الأربيييعييياء دعيييوة لإيييقيياف املو�سم 

عييدد حالت  حييادة يف  زيييادة  بعد  اأ�سابيع  لعدة 

بالبالد. كوفيد-19 

تدير  التي  الأملاين،  الدوري  رابطة  وكانت 

تييرد على دعييوة  والييثييانييييية،  الييدرجييتييني الأوىل 

اإرزغيبرغ  من هيلجه ليونهارت رئي�س نادي 

اأوه لإيقاف املو�سم حتى دي�سمرب.

لأن  القدم بحاجة  كرة  اإن  ليونهارت  وقال 

تكون مثال اأعلى واأن ت�سع �سالمة النا�س اأول 

وتخفيف  الإ�ييسييابييات  زييييادة  خميياطيير  لتقليل 

احلمل من على النظام ال�سحي الأملاين.

وقالت الرابطة يف بيان: الرابطة لحظت 

تعليقات رئي�س نادي اإرزغيبرغ، اأي اإجراءات 

املتفق  ال�سلطات.  ن�سيحة  �ستتبع  م�ستقبلية 

الييدرجييتييني  36 )يف  الأنييييدييييية  كيييل  بيييني  عييليييييه 

الأوىل والثانية( منذ بداية الوباء كان دائما 

الت�سرف بناء على اإر�سادات الدولة.

جييديييدة  اإ�يييسيييابييية   66884 اأمليييانيييييييا  و�ييسييجييلييت 

العدد  لرتفع  وفيياة،  و335  كييورونييا  بفرو�س 

 100 الإجيييميييايل لييلييوفيييييات اإىل مييا يييقييرب ميين 

األف.

بوين�ض اأير�ض - رويرتز

مارادونا  دييغو  ع�ساق  من  الآلف  �سيحيي 

اأ�ييسييطييورة كيييرة الييقييدم الأرجيينييتييييينييييية الييذكييرى 

خييالفييات  و�يييسيييط  لييرحيييييلييه  الأوىل  اليي�ييسيينييوييية 

قييانييونييييية بيي�ييسيياأن كيفية وفيياتييه وميييزاعيييم حييول 

عالقات �سابقة تهدد بت�سويه اإرثه.

للقب  الأرجنتني  قاد  الذي  مارادونا  وتويف 

عن   2020 نوفمرب   25 يف   1986 الييعييامل  كيياأ�ييس 

عمر يناهز 60 عاما ب�سبب �سكتة قلبية.

وولييييد ميييارادونيييا يف حييي فييقيير يف �ييسييواحييي 

بييوييينيي�ييس اأيييير�يييس واأ�ييسييبييح رمييييزا لييلييكييثييرييين يف 

الأرجنتني وحول العامل، وكان بطال يف نابويل 

باإيطاليا حيث �ساهم يف قيادة الفريق ال�سغر 

للتتويج حمليا واأوروبيا.

وتييخييلييدت ذكيييييرى مييييارادونييييا بييالييعييديييد من 

اللوحات اجلدارية والتماثيل والو�سوم. ومتت 

بعد  با�سمه  وبيينييات،  اأولد  الأطيييفيييال،  ت�سمية 

رحيله.

وقال اإيزيكيل رو�سي، مدر�س يف الأرجنتني 

لي”رويرتز” هييذا  عييامييا،   34 الييعييميير  ميين  يبلغ 

من  بالكثر  ن�سعر  جعلنا  و  دييييييغ  الأ�ييسييبييوع: 

الأ�ييسييييياء. كيييان ميين الييرائييع روؤييييية هيييذا الطفل 

اليييذي بيييداأ بيييدون ل �ييسيييء وفيييجييياأة امييتييلييك كل 

اأي�سا  ميكننا  اأنييه  ونتخيل  نحلم  جعلنا  �سيء. 

القيام باأ�سياء عظيمة.

ملييارادونييا مثرة  ال�سخ�سية  احلييييياة  وكييانييت 

لييلييجييدل، واتيي�ييسييمييت بييالييتييجيياوزات مييثييل تعاطي 

املييييخييييدرات واليييكيييحيييول واإجنييييييياب اليييعيييدييييد من 

الأطيييفيييال و�ييسييداقييات مييع زعييميياء اأقيييويييياء مثل 

كا�سرتو يف  وفيدل  فنزويال  ت�سافيز يف  هوغو 

كوبا.

كانت  كوبية  اميييراأة  اتهمت  الأ�ييسييبييوع  وهيييذا 

عييلييى عييالقيية مييع ميييارادونيييا قييبييل عييقييدييين من 

عاما   16 العمر  تبلغ من  كانت  الزمان عندما 

وهو نحو 40 عاما، النجم “ب�سرقة طفولتها” 

واغت�سابها مرة واحدة.

مييارادونييا  قييياده  اليييذي  نييابييويل،  و�سيخو�س 

 1987 عييامييي  الإيييطييايل  الييييدوري  بلقب  للفوز 

و1990، ثالث مباريات ال�سهر احلايل بقمي�س 

عليه �سورة بالأبي�س والأ�سود ملارادونا حينما 

كان �سابا. و�سيتناف�س فريقان �سبق ولعب لهما 

وبوكا  بر�سلونة  هما  ال�سابق  الأرجنتني  قائد 

“كاأ�س مارادونا” �سمن مو�سم  جونيورز على 

العا�سمة ال�سعودية الريا�س.

اخلمي�س  يوم  �سيكون  للكثرين،  وبالن�سبة 

يوم حزين.

 2021 /  11  /  25 اخلمي�س 
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ترجمات - �أبوظبي

امل�سل�سالت  قائمة  ت�سدره  من  اأ�سهر  بعد 

اأزاح  »نتفلك�س«،  من�سة  على  م�ساهدة  الأكرث 

الكوري  احل��ب��ار«  »لعبة  م�سل�سل  جديد  عمل 

اجلنوبي من على القمة.

كانت »نتفليك�س« قد �سهدت زيادة كبرية يف 

جائحة  اأبقت  حني  املا�سي  العام  ال�سرتاكات 

النمو  لكن  منازلهم،  يف  امل�ساهدين  ك��ورون��ا 

توقف يف بداية العام احلايل، ويف الوقت ذاته 

»ديزين بال�س«  املناف�سة مثل  زادت اخلدمات 

اأو  بي  و«اإت�س  دي��زين«،  »والت  ل�سركة  التابعة 

اإنتاجها املعرو�س. ماك�س« وغريهما، من 

ث���م ج����اء م�����س��ل�����س��ل »ل��ع��ب��ة احل���ب���ار« يف 17 

اأ�سبح  باأنه  ال�سركة  م�سوؤويل  وفاجاأ  �سبتمرب 

يف  الأ�سلي،  الإنتاج  بني  من  م�ساهدة  الأكرث 

�سهره الأول.

 142 اإن  اأك���ت���وب���ر  يف  »ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س«  وق���ال���ت 

م��ل��ي��ون اأ����س���رة ���س��اه��دت ال��ع��م��ل ال��ت��ل��ف��زي��وين 

اأ�سخا�سا  ي��ت��ن��اول  ال���ذي  اجل��ن��وب��ي،  ال��ك��وري 

�سعيا  مميتة  تبعات  لها  األ��ع��اب  يف  يتناف�سون 

ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ج���ائ���زة م��ال��ي��ة مت��ك��ن��ه��م من 

�سداد ديونهم.

نزوح عن العر�س

جنوبي  ك����وري  م�سل�سل  اأزاح  الآن،  ل��ك��ن 

الهالك«،  »اإىل  اأو  باوند«،  »هيل  بعنوان  اآخ��ر 

ك��ون��ه  ع��ر���س��ه،  ع��ن  احل���ب���ار«  »ل��ع��ب��ة  م�سل�سل 

»نتفلك�س«. الأعلى م�ساهدة على  امل�سل�سل 

وت�����دور ق�����س��ة م�����س��ل�����س��ل ال���رع���ب اخل��ي��ايل 

»ه���ي���ل ب����اون����د« ح����ول ���س��ي��اط��ني ي�����س��ط��ادون 

عامل  يف  اجلحيم،  اإىل  وير�سلونهم  املذنبني 

مواز يدار من قبل الوحو�س.

م�سل�سل  اأ�سبح  اجلاري،  نوفمرب   20 ومنذ 

املن�سة،  على  م�ساهدة  الأع��ل��ى  ب��اون��د«  »هيل 

ل��ي��زي��ح »ل��ع��ب��ة احل��ب��ار« ال���ذي ت�����س��در مل��دة 46 

متتالية. يوما 

وي��ع��ت��رب »ه��ي��ل ب��اون��د« ال��ع��م��ل الأح����دث يف 

ط��ف��رة ال��رتف��ي��ه ال���ك���وري���ة اجل��ن��وب��ي��ة، ال��ت��ي 

�سعبية  واكت�سبت  الغربية  ال�����س��وق  اخ��رتق��ت 

عاملية.

الأخيـرة

نب�ض �لبلد- وكاالت

رب���ح���ت امل�����س��ت��ث��م��رة ال���ت���ي ا�����س����رتت ح�����س��ة 

�سركة هينغ  ال�سينية، يف  اإيفرغراند  جمموعة 

بعد  دولر  م��ل��ي��ون   582 غ���روب  ن��ت��ورك�����س  تينغ 

ارتفاع الأ�سهم يف اأعقاب موجة البيع العنيفة.

 17 يف  يو  �ساو  وافقت يل  اأن  بعد  ذل��ك  ياأتي 

اإيفرغراند  ت�ساينا  ح�سة  ���س��راء  على  نوفمرب 

البالغة 18% يف �سركة خدمات الإنرتنت مقابل 

مليون   273( ك��ون��غ  ه��ون��غ  دولر  م��ل��ي��ار   2.13

هونغ  دولر   1.28 قدره  خمف�س  ب�سعر  دولر( 

ال�سهم  ارتفع  ذلك احلني،  ومنذ  لل�سهم.  كونغ 

 4 ح����وايل  اإىل  ل��ي�����س��ل  ت��ق��ري��ب��اً   %140 ب��ن�����س��ب��ة 

دولرات هونغ كونغ. وهو ما يقدر ح�ستها عند 

6.67 مليار دولر هونغ كونغ.

وج�����اءت ال�����س��ف��ق��ة يف ظ���ل م�����س��اع��ي ���س��رك��ة 

جمع  اإىل  املتعرثة  ال�سينية  العقاري  التطوير 

وجتنب  ال�����س��ن��دات  م��دف��وع��ات  لتلبية  الأم����وال 

ال��ت��خ��ل��ف ع���ن ال�������س���داد، وال���ت���ي ���س��م��ل��ت �سحب 

ال�ستثمارات من �سركة HengTen، وطرح 

الكهربائية  ال�����س��ي��ارات  وح���دة  ق��ب��ل  م��ن  اأ���س��ه��م 

طائرتني  بيع  ع��ن  والإب���الغ  لل�سركة،  التابعة 

خا�ستني.

قدرها  خ�سارة  اإي��ف��رغ��ران��د  �سركة  وتكبدت 

8.5 مليار دولر هونغ كونغ من عملية البيع.

الأ���س��ه��م  اأك����رث  ث��ال��ث   HengTen ك���ان 

ت�����داول يف ه���ون���غ ك���ون���غ ي����وم ال���ث���الث���اء، حيث 

هونغ  دولر  مليار   2.1 التداول  قيمة  جت��اوزت 

كونغ.

مستثمرة ربحت 582 مليون دوالر في أسبوع من وسط
 الخسائر والركام

قنبلة منذر حدادين.. 
من يجيب؟

ن�ستمع  ونحن  طويلة  �سنوات  فمنذ  طال�سمه،  يفك  اأن  اأحد  يريد  ل  حمري  لغز  البرتول،  يف 

اأننا  نفي مقولة  احلكومة  توا�سل  الأر�س، حيث  باطن  املوجودة يف  الكميات  ب�ساأن  تناق�سات  اإىل 

جتارية. غري  كميات  اأنها  تقول  حيث  احتياجاتنا،  لتغطية  كافية  كميات  منلك 

املياه،  اإنه  واحلياة،  البقاء  عنا�سر  من  اأ�سا�سي  بعن�سر  يتعلق  لكنه  املطب،  ذات  يف  نقع  اليوم 

كثرية،  م��ي��اه  كميات  منلك  اأن��ن��ا  يف  م��دوي��ة  �سرخة  ح��دادي��ن  م��ن��ذر  ال�سابق  ال��وزي��ر  يطلق  حيث 

باملياه. العامل  اأفقر دول  الأردن ثاين  اأن  م�ستهزئا مبقولة 

ال�سالم،  مفاو�سي  كبار  واأحد  والري  للمياه  �سابق  وزير  وهو  حدادين،  ملقابلة  ي�ستمع  مل  ملن 

بخ�سو�س  اململكة  قناة  على  الأردن،  وادي  ل�سلطة  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  ورئي�س 

الرملي  ال�سخر  من  طبقة  هناك  اأن  ذكر  فقد  الحتالل،  دولة  مع  املياه  مقابل  الطاقة  اتفاقية 

باملياه وعلى  و�سورية وفل�سطني وهي م�سبعة  وللعراق  لل�سعودية  اململكة ومتتد  اأنحاء  كافة  حتت 

عام.  500 الأردن  وتكفي  وبنوعيات خمتلفة،  منها  ماء  ي�سخ  الدي�سي  اأعماق خمتلفة 

اخت�سا�س  وذات  املنا�سب  يف  تاريخها  ولها  ووازنة  فاهمة  �سخ�سية  عنه  تعلن  جديد  لغز  اإنه 

الظهور  اإىل  ي�سعى  خمت�س  اأو  خ��ب��ري  م��ن  القنبلة  ه��ذه  نتلق  مل  اأن��ن��ا  يعني  امل��ي��اه،  م��و���س��وع  يف 

الأمور. ببواطن  ال�سخ�س عارف  اإن هذا  الإعالمي. 

هذا الإعالن خطري جدا على الأمن املجتمعي، حيث النا�س التي تعاين اليوم العط�س املزمن، 

لعتبئتها، حيث  الأمطار  ال�سماء لأن تهطل  املوىل من  بانتظار رحمة  التي جفت متاما  وال�سدود 

ل ميكن �سمان ردة فعل املواطنني على مثل هذه معلومات اإذا مل تتحرك وزارة املياه واحلكومة 

تردد. دون  الأمر  لإي�ساح  باأكملها 

وتف�سيال،  جملة  ال��ك��الم  ه��ذا  فيه  تنفي  �سحفي  بت�سريح  احلكومة  تخرج  �سوف  بالتاأكيد 

كامل يف  ب�سكل  يعتمد  الذي  الأردن،  النفط يف  ذلك بخ�سو�س كميات  كعادتها، فهي عودتنا على 

اخلارج. من  ي�ستورده  ما  على  ا�ستهالكه 

يكفينا  ما  لدينا  التناق�س، هل  هذا  كل  املعقول  لي�س من  اإذ  �سيئا  يفهم  يعد  فلم  املواطن،  تاه 

كافية من  كميات  لدينا  وهل  احلقيقة،  تكون عن  ما  اأبعد  م�سرحية  نعي�سه  ما  كل  املياه، هل  من 

الأي��ام  من  ي��وم  يف  يكن  اأومل  ال��ي��وم،  املعلومات  ه��ذه  عن  ال�سابق  املياه  وزي��ر  اأعلن  ومل��اذا  النفط، 

ب�سهولة؟ املياه  نقوى على احل�سول على  نعد  وب�سببه مل  يعاين  الذي  القطاع  ذات  م�سوؤول عن 

اأن يقاومون فكرة ا�ستقرار الدولة والنا�س، هل امل�سوؤولني يتاآمرون  اأعلم ملاذا ي�سرون على  ل 

الظماآن ماء. والنفط ك�سراب يح�سبه  املياه  اأن كل احلديث عن وفرة  اأم  علينا، 

�سافية  اجابة  على  يح�سل  لأحدنا  ميكن  ل  بحت؟،  اقت�سادي  اأم  �سيا�سي،  بعد  الأمر  وراء  هل 

به.  وتتفوه  تقوله احلكومة  اأمر قد  اأي  وي�سدقوا  يوؤمنوا  لن  باخت�سار  الأردنيني  لأن  ذلك  على 

دوما. الثمن  الأردن يدفع  تبقى كما هي حيث  واملع�سلة 

الجغبير حسين 

القول الفصل

�لبلد-وكاالت نب�ض 

امل�سري  الفنان  لها  يتعر�س  ج��دي��دة  اأزم���ة 

حم���م���د رم�������س���ان، ط���رف���ه���ا ه����ذه امل�����رة ن��ق��اب��ة 

املو�سيقيني امل�سرية بقيادة الفنان هاين �ساكر، 

الذي يثريه رم�سان يف حفالته  ب�سبب اجلدل 

وامل��الب�����س ال��ت��ي ي��رت��دي��ه��ا. ذل���ك الأم����ر ال��ذي 

التي �سدرت  ياأتي رغم ت�سريحات هاين �ساكر 

ق��ب��ل ���س��اع��ات، واأك����د ف��ي��ه��ا اأن حم��م��د رم�����س��ان 

»حم�����س��ن«، ب�����س��ب��ب ع�����س��وي��ت��ه يف ن��ق��اب��ة امل��ه��ن 

على  احل�سول  من  يتمكن  ولذلك  التمثيلية، 

ت�سريح من نقابة املو�سيقيني بالغناء.

اإل اأن هاين �ساكر ك�سف عن مفاجاأة مدوية 

يف املوؤمتر ال�سحايف الذي عقد م�ساء الثالثاء، 

اأو�سح  املنعم، حينما  تامر عبد  الفنان  ب�سحبة 

رم�سان  ملحمد  ���س��رح��وا  حينما  كنقابة  اأن��ه��م 

ب��ال��غ��ن��اء، ا����س���رتط���وا ع��ل��ي��ه الل����ت����زام ب�����الآداب 

والتقاليد العامة وارتداء املالب�س.

مبحمد  اخل��ا���س  املحامي  توا�سل  وبالفعل 

بهذه  الل��ت��زام  عليه  واأك��د  موكله،  مع  رم�سان 

ال���ب���ن���ود، وه����و م���ا واف�����ق ع��ل��ي��ه رم�������س���ان وق���ام 

بالتوقيع على تعهد اأمام هاين �ساكر.

ك�����س��ف ع��ن ق��رار  امل��و���س��ي��ق��ي��ني  ن��ق��ي��ب  اأن  اإل 

بالتعهد  يلتزم  مل  رم�سان  اأن  موؤكدا  النقابة، 

الذي قام بالتوقيع عليه، ولذلك قررت النقابة 

واأل متنحه  ب���ه،  اخل��ا���س��ة  ال��ت�����س��اري��ح  اإي���ق���اف 

م�ستقبلية. ت�ساريح 

وط���ال���ب���ت ن���ق���اب���ة امل���ه���ن ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة، وه���ي 

التي يتبعها حممد رم�سان،  الرئي�سية  النقابة 

بدر  م��ا  ب�سبب  امل�سري  الفنان  م��ع  بالتحقيق 

م��ن��ه يف ح��ف��الت��ه داخ����ل م�����س��ر، و����س���دد نقيب 

امل��و���س��ي��ق��ي��ني ع��ل��ى ك���ون���ه ت���وا����س���ل م���ع ن��ق��ي��ب 

املمثلني قبل اإ�سدار القرار.

يتعلق  ال�����س��ادر  ال��ق��رار  ك��ون  على  ���س��دد  كما 

ب��ح��ف��الت حم��م��د رم�����س��ان داخ����ل م�����س��ر فقط 

وغنائه داخل م�سر، خا�سة اأن النقابة ل متلك 

�سلطة على احلفالت التي تقام خارج م�سر.

مالبس محمد 
رمضان تورطه.. 
إيقاف تصاريح 

الغناء وفتح تحقيق

مسلسل جديد 
يزيح »لعبة 

الحبار« عن قمة 
»نتفلكس«

ظهور »ماماتوس« في سماء 
األرجنتين.. فيديو يرصد ظاهرة نادرة

قانون صيني جديد يقيد المشاهير.. 
ويحذر من هذا الفعل

تمساح يعاقب سائحا بقسوة بعد 
»خدعة البالستيك«

ترجمات - �أبوظبي

اإع��ج��اب  اأث����ارت ظ��اه��رة مناخية غ��ري ع��ادي��ة 

ت�سكل  بعد  الأرج��ن��ت��ني،  يف  ال�سكان  وا���س��ت��غ��راب 

���س��ح��ب ن�����ادرة يف ال�����س��م��اء، ح�����س��ب م���ا ر���س��دت��ه 

فيديو. مقاطع 

اأن  الربيطانية  ميل«  »ديلي  �سحيفة  وذكرت 

امتالأت  الأرج��ن��ت��ني  يف  بالغيوم  امللبدة  ال�سماء 

املا�سي. الأ�سبوع  ب�سحاب »ماماتو�س«، 

واأظ��ه��رت ف��ي��دي��وه��ات م��ن�����س��ورة ع��ل��ى امل��واق��ع 

فقاعات  وكاأنها  الرمادية  ال�سحب  الجتماعية 

اأو كرات عمالقة من ال�سوف القطني.

وي���ق���ول خ����رباء اإن����ه رغ���م ج��م��ال ه���ذا ال��ن��وع 

احتمال  من  يحذر  ت�سّكلها  اأن  اإل  ال�سحاب  من 

م��ا حدث  وه��و  عنيفة،  رع��دي��ة  ح��دوث عوا�سف 

بالفعل يف الأرجنتني، ال�سبت املا�سي.

اإعجاب  الأرجنتني  النادرة يف  ال�سحب  ولقت 

اأح���ده���م ع��ل��ى ح�����س��اب��ه مبن�سة  ال�����س��ك��ان، وق����ال 

على  راأيتها  التي  الغيوم  اأجمل  »ه��ذه  »تويرت«: 

الإطالق«.

�سكاي نيوز عربية - �أبوظبي

اأ������س�����درت ال�������س���ني ق���ان���ون���ا مي���ن���ع مب��وج��ب��ه 

التباهي  من  ال�سينية  الأرا���س��ي  على  امل�ساهري 

ب����ال����رثوة يف و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل الج��ت��م��اع��ي، 

الثالثاء.

على  ي��ج��ب  اإن���ه  ال�سينية  احل��ك��وم��ة  وق��ال��ت 

امل�����س��اه��ري ات���ب���اع ال��ق��ي��م وال��ت��ق��ال��ي��د وال���ع���ادات 

ال����س���رتاك���ي���ة، ح��ي��ث حت�����ارب ال�����س��ني »ث��ق��اف��ة 

امل�����س��اه��ري« يف ال��ب��الد، لأن��ه��ا وف��ق��ا ل��ه��ا، ت�سبب 

ا�سطرابا يف طبقات املجتمع.

ال�سينية  وياأتي هذا الإعالن مكمال للحملة 

ال�����س��ارم��ة ع��ل��ى ���س��ن��اع��ة ال��رتف��ي��ه امل��ت��ن��ام��ي��ة يف 

البالد، حيث يقاوم امل�سوؤولون ف�سائح امل�ساهري 

وجم���م���وع���ات امل��ع��ج��ب��ني ع���رب الإن����رتن����ت، ال��ت��ي 

اإنها ت�سبب ا�سطرابا اجتماعيا. يقولون 

كذلك  اإن�سايدر«، يحظر  »بزن�س  ملوقع  ووفقا 

ال�سائعات،  ن�سر  امل�ساهري  على  اجلديد  القانون 

ون�����س��ر م��ع��ل��وم��ات ك��اذب��ة اأو خ��ا���س��ة، وا���س��ت��ف��زاز 

على  املعجبني  وت�سجيع  املعجبني،  جم��م��وع��ات 

اأو  القانوين  غري  التربعات  »جمع  يف  امل�ساركة 

ال�ستثمار غري العقالين«.

ال�سينية  اجل��م��ع��ي��ة  م��ن��ع��ت  ال���ي���وم،  ذات  ويف 

املبا�سر،  البث  من  �سخ�سا   88 امل�سرحية  للفنون 

ك��ري�����س وو،  ال��ب��وب   ال�سيني  ذل���ك جن��م  مب��ا يف 

الذي اُتهم موؤخرا بالعتداء اجلن�سي.

اإىل  ت���ه���دف  ال��ق��ائ��م��ة  اإن  احل��ك��وم��ة  وق���ال���ت 

»ت��ع��زي��ز الن�����س��ب��اط ال��ذات��ي يف امل��ج��ال« و »منع 

الأخالقيني«  وغ��ري  القانونيني  غ��ري  الفنانني 

من العودة اإىل املجال.

ترجمات - �أبوظبي

ت��ع��ر���س ���س��ائ��ح ل��ه��ج��وم م��ب��اغ��ت م��ن مت�ساح، 

بعد اأن ظن اأنه من البال�ستيك واقتحم حو�سه 

للتقاط �سور �سيلفي معه مبتنزه يف الفلبني.

ووف�������ق م����ا ذك�������رت ���س��ح��ي��ف��ة »دي����ل����ي م��ي��ل« 

الربيطانية، فاإن ال�سائح نيهيميا�س �سيبادا كان 

دي  كاجايان  مدينة  يف  ترفيهية  منطقة  ي��زور 

املفرت�س،  الزاحف  احليوان  يلمح  اأن  قبل  اأورو، 

ف��اع��ت��ق��د اأن����ه م���ن ال��ب��ال���س��ت��ي��ك، ل��ي��ق��رر ب��ع��ده��ا 

�سيلفي  �سور  للتقاط  ال�سباحة  حو�س  دخ��ول 

معه.

 68 العمر  البالغ من  الرجل  بداأ  اأن  ومبجرد 

ال��ذي  بالتم�ساح،  ف��وج��ئ  ال�����س��ور،  يلتقط  ع��ام��ا 

عليه  ينق�س  ون�سف،  اأمتار   3 نحو  طوله  يبلغ 

وي�سحبه من ذراعه اإىل املاء.

نيهيميا�س وهو ي�سرخ  واأظهر مقطع فيديو 

ط��ل��ب��ا ل��ل��م�����س��اع��دة، ب��ي��ن��م��ا ي��ج��ره ال��ت��م�����س��اح من 

الي�سرى. ذراعه 

ل���ك���ن حل�������س���ن احل������ظ مت���ك���ن ال�������س���ائ���ح م��ن 

ل��ت��ل��ق��ي  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  ن��ق��ل��ه  ومت  ال�����ه�����روب، 

الأولية. الإ�سعافات 

يف  بك�سور  اأ���س��ي��ب  اأن���ه  الفحو�سات  ووج���دت 

العظام، اإ�سافة اإىل بع�س اجلروح التي احتاجت 

اإىل خياطة يف ذراعه وفخذه.

على  باللوم  نيهيميا�س  األقى  احل��ادث،  وبعد 

حتذر  لف��ت��ات  و���س��ع  ل��ع��دم  الرتفيهية،  امل��دي��ن��ة 

الزوار من خطورة التما�سيح.


