
الخارجية تدين جريمة مقتل عضو البرلمان البريطاني
*عمان 

دانت وزارة اخلارجية و�ضوؤون املغرتبني مقتل ع�ضو 
الربملان الربيطاين ال�ضري ديفيد اأمي�س، بجرمية طعن 

وقعت اجلمعة، يف مقاطعة اإ�ضك�س الربيطانية.

اململكة  اإدان���ة  ال�ضبت،  بيان،  يف  ال���وزارة  واأك���دت 
تعازيها  عن  ُمعربًة  النكراء،  اجلرمية  لهذه  ال�ضديدة 
ال�ضديقة  املتحدة  اململكة  و�ضعب  حلكومة  وموا�ضاتها 

ولأ�ضرة الفقيد.
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التحقيق بوفاة ثالثيني
 شنقًا باألغوار الشمالية

منفذ حادثة طعن النائب 
البريطاني من أصول صومالية

الخرابشة: أهمية التوسع
 في استكشاف النفط والغاز  

»6« وفيات و »573« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

البنك اإلسالمي األردني يرعى مؤتمر 
الهندسة الكيميائية األردني الدولي التاسع

*األغوار الشمالية 
ُتقق الأجهزة الأمنية مبديرية �ضرطة غرب 
ثالثيني،  �ضاب  جثة  على  العثور  بحادثة  ارب��د، 
اأمام منزله ببلدة امل�ضارع يف  وجد م�ضنوقًا ال�ضبت، 

لواء الأغوار ال�ضمالية .
الن��ب��اء  لوكالة  م�����ض��وؤول  اأم��ن��ي  م�ضدر  وق���ال 
امل�ضارع  اأمن  ملركز  ورد  بالغًا  اإن  )ب��رتا(،  الردنية 

منزله  ام��ام  م�ضنوقًا  وج��د  ل�ضاب،  جثة  ب��وج��ود 
بوا�ضطة �ضلك معدين معلق اأمام منزله، م�ضريًا اىل 
اأنه مت الك�ضف على مكان احلادثة من قبل املدعي 

العام واملخترب اجلنائي والطب ال�ضرعي.
اأنه جرى تويل اجلثة اىل مركز الطب  وبني 
ال�ضرعي لإقليم ال�ضمال، والتحقيق جاٍر مبالب�ضات 

احلادثة.

*لندن
اأعلنت �ضرطة العا�ضمة الربيطانية لندن يف بيان يف �ضاعة مبكرة 
من �ضباح ال�ضبت اأن حادث الطعن الذي تعر�س له النائب ديفيد اأمي�س 
يف كني�ضة بلفريز املعمدانية مبقاطعة اإ�ضيك�س كان عمال اإرهابيا، حيث 
تتوىل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لل�ضرطة التحقيق يف احلادث.

اجلن�ضية  يحمل  املعتقل  الرجل  اإن  نيوز  �ضكاي  حمطة  وقالت 
اأن  تليغراف  ديلي  �ضحيفة  ذكرت  كما  �ضومايل،  اأ�ضل  من  الربيطانية 

الرجل املعتقل يعتقد اأنه �ضومايل.
واأ�ضارت ال�ضرطة الربيطانية يف بيان اأن التحقيق املبكر ك�ضف عن 

." بالتطرف..  مرتبط  حمتمل  "دافع 
واألقت ال�ضرطة القب�س على رجل يبلغ من العمر 25 عاما يف مكان 
احلادث لال�ضتباه يف ارتكابه جرمية القتل. وقال حمققون اإن �ضباطا 
متخ�ض�ضني يف مكافحة الإرهاب من �ضرطة لندن يقودون التحقيقات 

الأولية. وو�ضف �ضيا�ضيون الهجوم باأنه اعتداء على الدميقراطية.
اإط��ار  يف  حاليا  ي��ج��رون  ال�ضرطة  اأف���راد   " اإن  ال�ضرطة  وق��ال��ت 
هذه  زالت  وما  لندن  منطقة  يف  عنوانني  يف  تفتي�س  عمليات  التحقيق 
العمليات جارية". واأ�ضافت اأن من املعتقد اأن امل�ضتبه به املحتجز قام 

بهذا العمل مبفرده.
 25( رجال  اعتقلت  اإنها  وقالت  الكن�ضية  ال�ضرطة  قوات  ودخلت 

عاما( واإنها ل تبحث عن اأي �ضخ�س اآخر على �ضلة باحلادث.
اأي��دي  على  عالجا  "تلقى  اأمي�س  النائب  اأن  ال�ضرطة  واأ�ضافت 

خدمات الطوارئ لكن لالأ�ضف تويف يف مكان احلادث".
وقال بن جوليان هارينغتون قائد �ضرطة اإ�ضيك�س لل�ضحفيني "تويف 
ب�ضكل ماأ�ضاوي يف مكان احلادث". وتابع اأن ال�ضرطة وقت وقوع احلادث 

مل تكن تعتقد بوجود اأي تهديد مبا�ضر لأي �ضخ�س اآخر.
الذي يعد ثاين  الهجوم  اأخرى عن  ومل يذكر هارينغتون تفا�ضيل 
هجوم من نوعه على نائب بريطاين يف دائرته النتخابية يف ال�ضنوات 

اخلم�س املا�ضية، وهو ما اأثار ت�ضاوؤلت حول �ضالمة ال�ضيا�ضيني.
وجرى تنكي�س الأعالم يف داوننغ �ضرتيت حدادا عليه.

وقال رئي�س جمل�س العموم ليند�ضي هويل اإنه �ضيتعني مناق�ضة اأمن 
اأع�ضاء الربملان.

واأ�ضاف "هذا احلادث �ضيحدث �ضدمة يف املجتمع الربملاين والبالد 
باأ�ضرها... يف الأيام املقبلة، �ضنحتاج اإىل اإعادة النظر يف اأمن النواب".

وجرى تعليق كل حمالت حزب املحافظني حتى اإ�ضعار اآخر.

*عمان 
اخلراب�ضة،  �ضالح  الدكتور  املعدنية  وال��روة  الطاقة  وزي��ر  اكد 
انحاء  خمتلف  يف  والغاز  النفط  ا�ضتك�ضاف  يف  التو�ضع  اأهمية  ال�ضبت، 
الذي  الغازي  الري�ضة  حقل  اإنتاجية  لتعزيز  العمل  وت�ضريع  اململكة 

ينتج حاليا نحو 20 مليون قدم مكعب يوميا.
التقى  اليوم  الوطنية  البرتول  �ضركة  زيارة اىل  جاء ذلك خالل 
ال�ضركة  ع��ام  ومدير  القا�ضم  ليث  الإدارة  جمل�س  رئي�س  خاللها 
ايجاز  اإىل  وا�ضتمع  املديريات  وم��دراء  اخل�ضاونة  حممد  املهند�س 
لزيادة  ال�ضركة  وخطة  الغازي  الري�ضة  حقل  يف  الإنتاج  واقع  حول 
يف  الكهرباء  توليد  يف  ي�ضتخدم  الذي  احلقل  انتاج  وت�ضويق  الإنتاج 

الري�ضة. حمطة 
حقل  من  الإنتاج  زي��ادة  على  العمل  موا�ضلة  اأهمية  الوزير  واكد 
الوطني  القت�ضاد  لرفد  الإنتاج  يف  للتو�ضع  الوقت  وا�ضتثمار  الري�ضة 
رخي�ضة  باأ�ضعار  حملية  طاقة  م�ضدر  توفري  خالل  من  م�ضافة  بقيمة 
البيانات  قاعدة  من  بال�ضتفادة  الوطنية  ال�ضناعة  تناف�ضية  تعزز 

وخمزون املعلومات الوطني حول حقل الري�ضة الغازي.
ترتاوح  التي  الغازي  الري�ضة  حلقل  الإنتاجية  القدرة  اإن  وق��ال 
ميكن  الإنتاج  يف  التو�ضعة  وم�ضاريع  مكعب  قدم  مليون  و32   30 بني  ما 
خالل  من  منا�ضبة  كلفها  بطاقة  ال�ضناعة  بتزويد  منها  ال�ضتفادة 
الغاز  كميات  لنقل  �ضرقي(  اخ�ضر  )ممر  كهرباء  نقل  خط  ا�ضتحداث 
)مراكز  ال�ضتهالك  اأم��اك��ن  اىل  ال��غ��ازي  الري�ضة  حقل  من  املنتجة 

ال�ضناعات( بكلف منا�ضبة.
تابع �س2

*عمان 
 6 ت�ضجيل  عن  ال�ضبت،  ال�ضحة،  وزارة  اأعلنت 
يف  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�ضابة  و573  وفيات 
اململكة، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 10865 وفاة 

و840117 اإ�ضابة.
 3.15 الإيجابّية  الفحو�ضات  ن�ضبة  وبلغت 
عن  ال�����ض��ادر  الإع���الم���ي  امل��وج��ز  بح�ضب  ب��امل��ئ��ة، 

الوزارة.
الن�ضطة  احل��الت  عدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�ضار 
عدد  بلغ  بينما  حالة،   14872 اإىل  و�ضل  حاليًا 
حالة،   62 امل�ضت�ضفيات  اإىل  اأدخلت،  التي  احلالت 
وعدد احلالت التي غادرت امل�ضت�ضفيات 45 حالة، 
التي  املوؤكدة  للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  فيما 

تتلقى العالج يف امل�ضت�ضفيات 492 حالة.
اإقليم  يف  العزل  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  اأن  واأظهر 
اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  بينما  باملئة،   9 بلغت  ال�ضمال 
اأ�ضّرة العناية احلثيثة 30 باملئة، فيما بلغت ن�ضبة 
الإقليم  يف  ال�ضطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�ضغال 

ذاته 13 باملئة.

العزل  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  اأن  املوجز  واأ�ضاف 
و�ضلت  حني  يف  باملئة،   12 بلغت  الو�ضط  اإقليم  يف 
الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة 
ذاته اإىل 23 باملئة، ون�ضبة اإ�ضغال اأجهزة التنف�س 

ال�ضطناعي اإىل 8 باملئة.
اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 
العناية  اأ���ض��ّرة  اإ�ضغال  ون�ضبة  باملئة،   10 العزل 
احلثيثة 16 باملئة، فيما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأجهزة 

التنف�س ال�ضطناعي يف الإقليم ذاته 14 باملئة.
�ضفاء،  ت�ضجيل 1037 حالة  اإىل  املوجز  واأ�ضار 
املتوقعة  ال�ضفاء  حلالت  الإجمايل  العدد  لي�ضل 
 814380 اإىل  يومًا(   14( العزل  فرتة  انتهاء  بعد 

حالة.
ليبلغ  فح�ضًا،   18190 اإج���راء  اإىل  اأ���ض��ار  كما 
منذ  اأج��ري��ت  التي  للفحو�ضات  الإج��م��ايل  العدد 
اأن  بدء الوباء 10518956 فح�ضًا. واأظهر املوجز 
لقاح كورونا و�ضل  عدد متلقي اجلرعة الأوىل من 
متلقي  ع��دد  و�ضل  فيما  �ضخ�ضا،   3817869 اإىل 

اجلرعتني اإىل 3408756 �ضخ�ضا. 

*وكاالت
قدم البنك الإ�ضالمي الأردين الرعاية الف�ضية 
ملوؤمتر الهند�ضة الكيميائية الأردين الدويل التا�ضع 
نظمته  وال��ذي  والف��رتا���ض��ي(  )الوجاهي  املدمج 
الهند�ضة  /�ضعبة  الأردن��ي��ني  املهند�ضني  نقابة 

الكيميائية.
اأبو  �ضحادة  الدكتور  برعاية  امل��وؤمت��ر  واقيم 
البوتا�س  ���ض��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ه��دي��ب 
الزعبي  �ضمارة  احمد  املهند�س  وبح�ضور  العربية 
من  نخبة  ومب�ضاركة  الأردن��ي��ني  املهند�ضني  نقيب 
عربية  دولة   25 من  اأكر  يف  واخل��رباء  املهند�ضني 
العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�س  وق��ال  وعاملية. 
�ضعيد  ح�ضني  الدكتور  الأردين  الإ�ضالمي  للبنك 
لهذا  ِرِفنا  َم�ضْ رع��اي��ة  ت��اأت��ي   " املنا�ضبة:  ب��ه��ذه 
مع  وامل�ضتدامة  الت�ضاركية  للعالقة  تعزيزًا  املوؤمتر 
ِرِفنا  َم�ضْ لدور  الأردنيني وتقيقًا  املهند�ضني  نقابة 
خمتلف  بدعم  الجتماعية  مل�ضوؤولياته  بتحمله 
ا�ضتمرارية  خ��الل  من  امل��دين  املجتمع  موؤ�ض�ضات 
الندوات  من  العديد  يف  امل�ضاركة  او  الدعم  تقدمي 
بالفائدة  تعود  التي  وامل��وؤمت��رات  والجتماعات 

وامل�ضلحة على القطاع العلمي والكادميي والبحثي 
واملجتمع املحلي ، مع متنياتنا ان تتحقق الأهداف 

املرجوة من انعقاد هذا املوؤمتر" .
التح�ضريية  اللجنة  رئ��ي�����س  م��ن  ك���اًل  وق���دم 
ال�ضعبة  ورئي�س  الق�ضاة  زكريا  الدكتور  للموؤمتر 
املحاميد  حممد  املهند�س  الكيميائية  الهند�ضة 
له  ملا  الأردين  الإ�ضالمي  للبنك  والتقدير  ال�ضكر 
لنقابة  املختلفة  الأن�ضطة  دعم  يف  كبري  دور  من 
وت�ضلم  امل��وؤمت��ر،  ه��ذا  ومنها  الأردن��ي��ني  املهند�ضني 
مندوب البنك الإ�ضالمي الأردين درعًا تكرمييًا من 
جانب  اىل  املوؤمتر  البنك  لرعاية  تقديرًا  النقابة 

اجلهات الداعمة الأخرى.
علم  بتطور  متعلقة  موا�ضيع  املوؤمتر  وت�ضمن 
والتطبيقات  والتحديات  الكيميائية  الهند�ضة 
وحما�ضرات  عمل  وور���ض��ات  واملختلفة  احلديثة 
ما  والتوا�ضل  وامل��ع��ارف  اخل���ربات  لتناقل  تهدف 
وال�ضناعية  الكادميية  واملوؤ�ض�ضات  الباحثني  بني 
ال�ضركات  اأ�ضماء  عن  الإع��الن  مت  ،كما  املختلفة 
ال�ضناعات  قطاع  يف  اردين  منتج  باأف�ضل  الفائزة 

الكيميائية والبال�ضتيكية.

*القاهرة 
للجهود  دع��م��ه  ال��ع��رب��ي،  ال��ربمل��ان  اأك���د 
عبداهلل  امللك  جاللة  بها  يقوم  التي  الكبرية 
ال��ث��اين يف ح��م��اي��ة امل��ق��د���ض��ات الإ���ض��الم��ي��ة 
ب�ضفته  ال�ضريف،  القد�س  يف  وامل�ضيحية 

�ضاحب الو�ضاية الها�ضمية عليها.
ع��ادل  العربي  ال��ربمل��ان  رئي�س  واأو���ض��ح 
الأوىل  اجلل�ضة  افتتاح  يف  بكلمته  الع�ضومي، 
الت�ضريعي  الف�ضل  من  الثاين  النعقاد  لدور 
الدويل  التحرك  يوا�ضل  الربملان  اأن  الثالث، 
باعتبارها  الفل�ضطينية،  الق�ضية  دع��م  يف 
العربي،  لل�ضعب  والأوىل  املركزية  الق�ضية 

امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم  ال��ع��ام  الأم����ني  مبخاطبة 
حلقوق  ال�����ض��ام��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ف��و���س 
الدويل،  الربملاين  التاد  ورئي�س  الإن�ضان، 
عام  ومدير  الإقليمية،  الربملانات  وروؤ���ض��اء 
والن��ت��ه��اك��ات  اجل��رائ��م  ب�����ض��اأن  اليون�ضكو، 
يف  ب��الح��ت��الل  ال��ق��ائ��م��ة  ل��ل��ق��وة  املمنهجة 
امل�ضجد الأق�ضى املبارك واحلرم الإبراهيمي 

ال�ضريف.
واأ�ضاف اأن الربملان العربي �ضيظل �ضريكًا 
فاعاًل يف خدمة امل�ضالح العليا لالأمة العربية، 
الر�ضمية  للدبلوما�ضية  ُم��ك��م��اًل  وج��ن��اح��ًا 
العربية  الق�ضايا  ع��ن  ال��دف��اع  يف  العربية 

كافة.
واأع���ل���ن ال��ع�����ض��وم��ي، خ����الل اف��ت��ت��اح 
ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  بح�ضور  اجلل�ضة 
عن  دغر،  بن  عبيد  اأحمد  الدكتور  اليمني 
الإره��اب  ملكافحة  العربي  املركز  تد�ضني 
لتقدمي  موؤ�ض�ضية  كاأداة  املتطرف،  والفكر 
املجال  ه��ذا  يف  للربملانيني  الفني  الدعم 
على  نوعه  من  الأول  يعد  وه��و  احل��ي��وي، 
ي�ضبح  اأن  اإىل  متطلعًا  العربي،  امل�ضتوى 
اجل��ه��ود  ل��دع��م  ودول��ي��ًا  اإقليميا  م��رك��زًا 
الإره���اب  مكافحة  جم��ال  يف  ال��ربمل��ان��ي��ة 

املتطرف. والفكر 

عجلون واإربد 

الها�ضمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  افتتح   
متابعة  جلنة  رئي�س  العي�ضوي،  ح�ضن  يو�ضف 
ال�ضبت،  امل��ل��ك،  ج��الل��ة  م���ب���ادرات  تنفيذ 
م�ضاريع  وتفقد  ا�ضتفينا"،  "متنزه  م�ضروع 
مبادرات ملكية تنموية �ضياحية وتطويرية 
جاللة  اأم��ر  والتي  عجلون،  يف  واجتماعية 
خ��الل  بتنفيذها  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
مع  التوا�ضلية  ولقاءاته  امليدانية  زياراته 

اأبناء املحافظة.

يف  ال�ضياحية  امل��واق��ع  من  ع��ددا  وتفقد 
تاأهيلها وتطويرها  والتي جرى  الكورة،  لواء 
زيارة  خالل  امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذا 

جاللته للواء يف 16 حزيران املا�ضي.
ب�ضرورة  اهتمامًا  امللك  جاللة  وي��ويل 
اأحد  باعتباره  ال�ضياحي،  بالقطاع  النهو�س 
معززات وروافد القت�ضاد الوطني، اإذ يحر�س 
التوا�ضلية، وزياراته  لقاءاته  جاللته خالل 
باإطالق  املواطنني  اأح��وال  لتفقد  امليدانية 
�ضياحية  م�ضاريع  وتنفيذ  ملكية  م��ب��ادرات 
ت�ضهم يف ت�ضني ظروفهم املعي�ضية والنهو�س 
ال�ضياحية؛  للمواقع  التحتية  البنى  بواقع 

لإحداث التنمية القت�ضادية والجتماعية 
لأهايل  ت�ضغيلية  فر�س  توفري  عرب  ال�ضاملة، 

املناطق ال�ضياحية، وخ�ضو�ضا ال�ضباب.
ذوي  م��رك��ز  م�����ض��روع  العي�ضوي  وتفقد 
وم�ضروع  عجلون،  يف  اخلا�ضة  الحتياجات 
"�ضاليه"،   15 يت�ضمن  البيئي" الذي  "النزل 

وم�ضروع "األعاب املغامرة" يف غابات عجلون.
وتفقد العي�ضوي مغارة برق�س ال�ضياحية، 
بيت  وكني�ضة  امل�ضيح  ال�ضيد  كهف  وموقعي 
منطقة  يف  عودة"  "طاحونة  وموقع  اإيد�س، 
مراحل  على  العي�ضوي  واطلع  الريان،  وادي 

تنفيذ طريق مدخل تبنة يف لواء الكورة.

البرلمان العربي: ندعم الوصاية 
الهاشمية على المقدسات 

العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية
في عجلون وإربد

*جرش 
ارتفعت حالت ا�ضتباه الت�ضمم يف جر�س 58 حالة غادرت جميعها 
امل�ضت�ضفى فيما ادخل يوم اجلمعة وفجر ال�ضبت، 9 حالت للم�ضت�ضفى، 

و�ضفت حالتهم العامة بامل�ضتقرة.
يف  والطوارئ   ال�ضعاف  ق�ضم  راجعت  التي  احلالت  ارتفعت  كما 
م�ضت�ضفى الميان احلكومي يف عجلون اإىل 16 حالة جميعهم  من بلدة 

الوهادنة يف عجلون.
من  بت�ضمم  باإ�ضابتها  ي�ضتبه  احلالت  فاإن  الطبية  امل�ضادر  ووفق   
اأنه غادر منها 8 حالت، يف حني  م�ضدر ما يزال غري معروف، موؤكدة 
حالت   6 وبقي  الع�ضكري  هيا  الم��رية  مل�ضت�ضفى  حالتني  تويل  مت 

للمراقبة يف م�ضت�ضفى الإميان.
جر�س  م�ضت�ضفى  ال��ه��واري  ف��را���س  الدكتور  ال�ضحة  وزي��ر  وزار 
اطفال  لت�ضعة  ال�ضحي  الو�ضع  على  واطماأن  ال�ضبت،  �ضباح  احلكومي، 

مت ادخالهم فجر ال�ضبت للم�ضت�ضفى لوجود اأعرا�س ا�ضتباه بت�ضمم.
�ضحة  ومدير  امل�ضت�ضفى  مدير  ال��زي��ارة  خ��الل  ال��ه��واري  والتقى 
للت�ضمم،  بتعر�ضها  امل�ضتبه  احلالت  على  امل�ضرفني  والأطباء  البيئة 

موعزا بتقدمي خدمات الرعاية ال�ضحية الكاملة لهم.
واأ�ضار اإىل احتمالية اأن تكون جرثومة ال�ضيغال هي امل�ضوؤولة عن 
اجلديدة  احل��الت  اأّن  حيث  للم�ضت�ضفى،  اجلديدة  الدخ��ال  حالت 
اأيام من الدخالت ال�ضابقة، ومن املحتمل  جاءت بعد انقطاع ثالثة 
الأ�ضرة  داخ��ل  اآخ��ر  اىل  �ضخ�س  من  النتقال  عن  ناجتة  تكون  اأن 
الواحدة التي كان قد اأُ�ضيب منها يف ال�ضابق فرد واحد على الأقل اأو 

بني الأ�ضخا�س الذين ي�ضكنون �ضمن املجمع ال�ضكني الواحد.
واأ�ضاف الوزير ان فرق وزارة ال�ضحة انت�ضرت منذ فجر ام�س لأخذ 
املزيد من العينات لتو�ضيح ما اإذا كان هذا النت�ضار الثانوي ناجتًا عن 
تابع �س2 انتقال اجلرثومة ما بني امل�ضابني.    

*عمان 
اليوم  الوزراء  رئا�ضة  يف  يقام  ال�ضامية  امللكية  الرعاية  تت   

الحد، احتفال مبئوية الدولة.
ب�ضر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  لرئي�س  كلمة  الح��ت��ف��ال  ويت�ضمن 
اخل�ضاونة وبرناجما يربز م�ضرية الجناز ال�ضاملة خالل مئة عام 

من عمر الدولة تت ظل القيادة الها�ضمية.

مؤكدا بانه سيظل شريكًا في خدمة المصالح العليا لألمة العربية حاالت تسمم جديدة بجرثومة 
رئاسة الوزراء تحتفل الشيغال  في عجلون وجرش

بمئوية الدولة اليوم

اهال وسهال ومرحبا 

االردن  الثاني  لبلده  زيارته  بمناسبة 
سهال ــــم  ووطــــات اهــــال  حــلــلــتــم 

يتقدم االعالمي
 حسين الشاعر  
وأسرة مجلة نجوم 

واضواء العربية 
بالترحيب بسعادة المهندس 

سلطان هادي 
العنـــزي 

مدير إدارة 
التخطيط العمراني 

بأمانة منطقة الحدود 
الشمالية  عرعر

ابو ريان حفظه اهلل ورعاه

تابع ص8
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*جرش 
الهواري  فرا�س  الدكتور  ال�ضحة  وزير  زار 
ال�ضبت،  �ضباح  احل��ك��وم��ي،  ج��ر���س  م�ضت�ضفى 
اطفال  لت�ضعة  ال�ضحي  الو�ضع  على  واط��م��اأن 
لوجود  للم�ضت�ضفى  ال�ضبت  فجر  ادخالهم  مت 

اأعرا�س ا�ضتباه بت�ضمم.
وال��ت��ق��ى ال���ه���واري خ���الل ال���زي���ارة مدير 
والأط��ب��اء  البيئة  �ضحة  وم��دي��ر  امل�ضت�ضفى 
بتعر�ضها  امل�ضتبه  احل���الت  على  امل�ضرفني 
الرعاية  خ��دم��ات  بتقدمي  م��وع��زا  للت�ضمم، 

ال�ضحية الكاملة لهم.
جرثومة  تكون  اأن  احتمالية  اإىل  واأ���ض��ار 
الدخ��ال  ح��الت  ع��ن  امل�ضوؤولة  ه��ي  ال�ضيغال 
احل���الت  اأّن  ح��ي��ث  للم�ضت�ضفى،  اجل��دي��دة 
من  اأي��ام  ثالثة  انقطاع  بعد  ج��اءت  اجلديدة 
تكون  اأن  املحتمل  ومن  ال�ضابقة،  الدخ��الت 
ناجتة عن النتقال من �ضخ�س اىل اآخر داخل 
يف  منها  اأُ�ضيب  قد  كان  التي  الواحدة  الأ�ضرة 
ال�ضابق فرد واحد على الأقل اأو بني الأ�ضخا�س 

الذين ي�ضكنون �ضمن املجمع ال�ضكني الواحد.
ال�ضحة  وزارة  ف��رق  ان  ال��وزي��ر  واأ���ض��اف 
انت�ضرت منذ فجر ام�س لأخذ املزيد من العينات 
لتو�ضيح ما اإذا كان هذا النت�ضار الثانوي ناجتًا 

عن انتقال اجلرثومة ما بني امل�ضابني.
من  ُت��ع��د  ال�ضيغال  ج��رث��وم��ة  اأن  واأو���ض��ح 
الأطفال  وفئة  العدوى،  ال�ضديدة  اجلراثيم 
بهذه  لالإ�ضابة  احتمالية  الأك��ر  ال�ضن  وكبار 
الغالب  يف  منها  ال�ضفاء  يتم  التي  اجلرثومة، 
ايام من ال�ضابة، ول تتاج  بعد مرور ثالثة 
عادًة للعالج بامل�ضادات احليوية اّل يف احلالت 
ال�ضريرية  ال�ضورة  ت�ضتدعي  والتي  ال�ضديدة 

ذلك.
ما  ع���ادًة  اجل��رث��وم��ة  ه��ذه  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
تن�ضط يف ف�ضل اخلريف، وتنتقل لالإن�ضان عن 
كما  فيهما،  وجودها  حال  والغذاء  املاء  طريق 
التالم�س،  طريق  عن  لآخ��ر  ج�ضم  من  تنتقل 
الأي���دي  وغ�ضيل  ال�ضالمة  اج����راءات  وُت��ع��د 
ال�ضيطرة  ركائز  اأه��م  من  والفواكه  واخل�ضار 

الت�ضمم  حدوث  بعد  العدوى  هذه  انت�ضار  على 
الأويل.

جر�س  م�ضت�ضفى  مدير  اأو�ضح  جهته،  من 
حالة   11 اأّن  العتوم  �ضادق  الدكتور  احلكومي 
ا�ضتباه ت�ضمم راجعت م�ضت�ضفى جر�س احلكومي 
يوم اجلمعة وفجر ال�ضبت، ادخل منها 9 حالت 

للم�ضت�ضفى، وا�ضفا حالتهم العامة بامل�ضتقرة.
ا�ضتباه  ب��داي��ة  منذ  احل���الت  اأن  واأو���ض��ح 
الت�ضمم من يوم الثنني وحتى الربعاء املا�ضي 

بلغت 58 حالة غادرت جميعها امل�ضت�ضفى.
الدكتور  البيئة  �ضحة  مدير  بني  ب��دوره، 
جميع  ات��خ��ذت  ال������وزارة  ان  م��ق��اب��ل��ة  اأمي����ن 
وفح�س  وبائي  تق�س  من  الالزمة  الج��راءات 
مل�ضادر حمتملة للعدوى واخذ عينات من جميع 
النتائج  ان  مبينا  املنطقة،  يف  امل��ي��اه  م�ضادر 
حاجة  وهناك  جيدة  املياه  لعينات  الول��ي��ة 
كما  والفطريات،  للميكروبات  النتائج  ملتابعة 
حلني  جديدة  عينات  باأخذ  ال�ضتمرار  �ضيتم 

تديد م�ضدر العدوى.

*عمان 
املعدنية  وال�����روة  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  اك���د 
اأهمية  ال�ضبت،  اخلراب�ضة،  �ضالح  الدكتور 
التو�ضع يف ا�ضتك�ضاف النفط والغاز يف خمتلف 
انحاء اململكة وت�ضريع العمل لتعزيز اإنتاجية 
حقل الري�ضة الغازي الذي ينتج حاليا نحو 20 

مليون قدم مكعب يوميا.
جاء ذلك خالل زيارة اىل �ضركة البرتول 
جمل�س  رئي�س  خاللها  التقى  اليوم  الوطنية 
ال�ضركة  ع��ام  وم��دي��ر  القا�ضم  ليث  الإدارة 
املديريات  ومدراء  اخل�ضاونة  حممد  املهند�س 
وا�ضتمع اإىل ايجاز حول واقع الإنتاج يف حقل 
الري�ضة الغازي وخطة ال�ضركة لزيادة الإنتاج 
وت�ضويق انتاج احلقل الذي ي�ضتخدم يف توليد 

الكهرباء يف حمطة الري�ضة.
على  العمل  موا�ضلة  اأهمية  الوزير  واك��د 
وا�ضتثمار  الري�ضة  حقل  م��ن  الإن��ت��اج  زي���ادة 

القت�ضاد  لرفد  الإن��ت��اج  يف  للتو�ضع  ال��وق��ت 
الوطني بقيمة م�ضافة من خالل توفري م�ضدر 
تناف�ضية  تعزز  رخي�ضة  باأ�ضعار  حملية  طاقة 
قاعدة  من  بال�ضتفادة  الوطنية  ال�ضناعة 
البيانات وخمزون املعلومات الوطني حول حقل 

الري�ضة الغازي.
الري�ضة  حلقل  الإنتاجية  القدرة  اإن  وقال 
مليون  و32   30 ب��ني  م��ا  ت���رتاوح  التي  ال��غ��ازي 
قدم مكعب وم�ضاريع التو�ضعة يف الإنتاج ميكن 
ال�ضتفادة منها بتزويد ال�ضناعة بطاقة كلفها 
منا�ضبة من خالل ا�ضتحداث خط نقل كهرباء 
)ممر اخ�ضر �ضرقي( لنقل كميات الغاز املنتجة 
من حقل الري�ضة الغازي اىل اأماكن ال�ضتهالك 

)مراكز ال�ضناعات( بكلف منا�ضبة.
قدمته  الذي  الدعم  اإىل  اخلراب�ضة  واأ�ضار 
وزي���ادة  العمل  لت�ضريع  لل�ضركة  احل��ك��وم��ة 
م�ضادر  لتعزيز  الآبار  من  املزيد  بحفر  الإنتاج 
خليط  يف  م�ضاهمتها  وزي��ادة  املحلية  الطاقة 

النفط،  ا�ضتك�ضاف  جمال  ويف  الكلي.  الطاقة 
اكد الوزير، اأهمية التو�ضع يف ا�ضتك�ضاف النفط 
انحاء  خمتلف  يف  جديدة  ا�ضتك�ضاف  اأماكن  يف 
جهود  دعم  احلكومة  ا�ضتعداد  مبديا  اململكة، 

ال�ضركة لتحقيق املزيد من ال�ضتك�ضاف.
التعاون  اأهمية  القا�ضم  اك��د  جانبه،  من 
جهود  لإجناح  وال�ضركة  احلكومة  بني  القائم 
البرتول الوطنية والتو�ضع يف الإنتاج يف حقل 
الوطنية  الكفاءات  على  بالعتماد  الري�ضة 
اأن ال�ضركة ما�ضية  اإىل  وبتمويل ذاتي، م�ضريا 
يف  وال��غ��از  النفط  ا�ضتك�ضاف  يف  التو�ضع  يف 

خمتلف انحاء اململكة.
بدوره، عر�س اخل�ضاونة، اإجنازات ال�ضركة 
وخطة العمل حلقل الري�ضة الغازي الذي ينتج 
20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا 80 باملئة 
منها من الآبار اجلديدة وعددها 8 مت حفرها 
تبلغ  فيما  املا�ضية،  الثالثة  الأع���وام  خ��الل 
 32-30 من  للحقل  احلالية  الإنتاجية  القدرة 

مليون قدم مكعب يوميا.

زيادة  اإىل  تهدف  ال�ضركة  خطة  اإن  وقال 
اإىل  ليت�ضنى  احلقل  من  الإنتاجية  ال��ق��درات 
العتماد  وزي��ادة  اململكة  و�ضط  اىل  الغاز  نقل 
م�ضادر  م�ضاهمة  رف��ع  يف  املحلي  املنتوج  على 
الطاقة املحلية يف خليط الطاقة الكلي وتقليل 
وباأ�ضعار  اخلارجية  امل�ضادر  على  العتماد 
ال�ضناعي  القطاع  على  الكلف  تقلل  مناف�ضة 
ت�ضتهدف  وت�ضويقية  اإنتاجية  من خالل خطة 

تزويد القطاع ال�ضناعي بالغاز الطبيعي.
ال�ضتثمارية  للفر�س  اخل�ضاونة  وعر�س 
بالعتماد  اقامتها  املمكن  وال�ضناعات  املتاحة 
كلف  يقلل  ومب��ا  ل��الإن��ت��اج  و�ضيلة  ال��غ��از  على 

الإنتاج.
وتاأ�ض�ضت ال�ضركة عام 1995، ومتثل ن�ضبة 
اإدارة ال�ضتثمارات  م�ضاهمة احلكومة )�ضركة 
احلكومية( ن�ضبة 9ر99 باملئة من اأ�ضل راأ�ضمال 
يف  وتعمل  دي��ن��ار،  مليون   15 البالغ  ال�ضركة 
خمتلف  يف  وال��غ��از  النفط  ا�ضتك�ضاف  جم��ال 

انحاء اململكة.

*عمان 
الإ�ضالمية  ال��ع��ل��وم  جامعة  يف  اختتمت 
م�ضتعملة،  كتب  وتبادل  توزيع  حملة  العاملية، 
اجلامعة  رئي�س  برعاية  اأ�ضبوعا،  ا�ضتمرت 
الدكتور حممد اخلاليلة، وح�ضور عميد �ضوؤون 
من  وع���دد  الدعجة  ���ض��امل  ال��دك��ت��ور  الطلبة 

اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية باجلامعة.
اجلامعة،  لبيان  وفقا  احلملة،  وت�ضمنت 
ال�ضبت، توزيع جمموعات كبرية من الكتب عن 
اأرواح عدد من اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية الذين 
الأ�ضهر  خالل  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلوا 

املا�ضية.
وهدفت احلملة، التي نظمها طلبة اجلامعة 
متكني  اإىل  الطلبة،  ���ض��وؤون  ع��م��ادة  ب��اإ���ض��راف 
اجلامعي  الكتاب  على  احل�ضول  م��ن  الطالب 
جماين،  وب�ضكل  التدري�ضية  بالعملية  املعتمد 
اإىل توزيع مراجع علمية ذات حمتوى  اإ�ضافة 

نوعي.
الدكتور  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  اأ���ض��ار  ب����دوره، 
الكتب  ت��ب��ادل  ف��ك��رة  اأه��م��ي��ة  اإىل  اخل��الي��ل��ة 
�ضوؤون  دور عمادة  اأهمية  اإىل  اجلامعية، لفتًا 
الطلبة يف خدمة امل�ضرية العلمية للجامعة، من 

خالل هذه الأفكار الداعمة للطالب اجلامعي.
قيمة  ت��وؤك��د  احل��م��ل��ة  ه���ذه  اأن  واأ����ض���اف 
على  وتافظ  الطلبة  بني  املعريف  التوا�ضل 
وتدمي  التلف،  اأو  ال�ضياع  من  العلمي  الكتاب 
ب�ضكل فاعل ي�ضمن و�ضول حمتواه  ا�ضتخدامه 
لأكرب عدد ممكن من طلبة اجلامعة ويف جميع 
هذه  اأن  اخلاليلة  ال��دك��ت��ور  واأك���د  الكليات. 
متكرر من قبل  ب�ضكل  م�ضتقباًل  �ضتنفذ  احلملة 
عمادة �ضوؤون الطلبة خدمة للطالب، وللت�ضهيل 
وال�ضرورية  املهمة  املراجع  امتالك  يف  عليه 
التي تعينه على التح�ضيل الأكادميي واملعريف.

وزير الصحة يطمئن على الوضع الصحي 
ألطفال مشتبه بتسممهم في جرش

الخرابشة يؤكد أهمية التوسع
 في استكشاف النفط والغاز  

اختتام مبادرة تبادل وتوزيع كتب 
في جامعة العلوم اإلسالمية

األعلى للسكان يوصي بتعظيم االستفادة 
من إمكانات اإلنتاج الغذائي المحلي

  
*عمان 

اأو�ضى املجل�س الأعلى لل�ضكان، باأهمية توجيه ال�ضيا�ضات احلكومية 
وتعظيم  الكلفة،  املي�ضورة  لالأغذية  امل�ضتدام  الإن��ت��اج  تعزيز  اإىل 
الإنتاجية  وت�ضني  املحلي،  الغذائي  الإنتاج  اإمكانات  من  ال�ضتفادة 

وجودة الغذاء، وتقيق المن الغذائي للمملكة بحلول عام 2030.
بيوم  الحتفال  مبنا�ضبة  ال�ضبت،  بيان،  يف  املجل�س،  اأو�ضى  كما 
الأغذية العاملي، الذي ي�ضادف 16 ت�ضرين الأول من كل عام، ب�ضمان 
الأ�ضا�ضية،  الغذائية  املوارد  من  كافية  ا�ضرتاتيجية  خمزونات  توّفر 
وت�ضني  وهدرها،  الأغذية  فقدان  من  واحلّد  ال�ضتثمارات  وتفيز 
اإمكانات الو�ضول واحل�ضول على الغذاء من خالل دعم برامج �ضبكات 

احلماية الجتماعية.
ودعا املجل�س، اإىل اإيجاد الفر�س القت�ضادية امل�ضتدامة ول�ضيما 
وتعزيز بحوث  وال�ضباب،  للن�ضاء  وب�ضكل خا�س  الريفية،  باملجتمعات 
معاجلة  برامج  وتعزيز  والتكنولوجيا،  والبتكار  الغذائية  الُنظم 
يف  والتغذية  الغذائي  لالأمن  الدعم  وزي��ادة  التغذية،  �ضوء  اأ�ضكال 
فيها  مبا  املت�ضررة  ال�ضكانية  الفئات  اأفقر  ل�ضيما  الأزم��ات،  ح��الت 

الالجئون.
العام  ياأتي الحتفال به لهذا  العاملي، الذي  ويهدف يوم الأغذية 
مِبعاناة  العام  الَوعي  تعميق  اإىل  م�ضتقبلنا"،  هي  افعالنا  �ضعار"  تت 
خمتلف  يف  النا�س  ت�ضجيع  واإىل  العامل،  يف  الأغذية  وناق�ضي  اجِلياع 
اأنحاء العامل على اتخاذ تدابري ملكافحة اجُلوع، حيث يحتفل اأكر من 
الأغذية  منظمة  اأَعلنته  يوم  وهو  عام،  ُكل  املُنا�ضبة  بهذه  بلدا   150

والزراعة )الفاو( التابعة ملنظمة الأمم املتحدة، وفقا للبيان.
الدكتورة  للمجل�س  العامة  الأمينة  قالت  الأردن،  م�ضتوى  وعلى 
عبلة عماوي، اإن المن الغذائي هو يف �ضميم خطة التنمية امل�ضتدامة 
وتعزيز  اجل��وع  على  )الق�ضاء  الثاين  الهدف  ول�ضيما   ،2030 لعام 
عام  بحلول  تقيقه  اإىل  اململكة  ت�ضعى  حيث  امل�ضتدامة(،  الزراعة 
الغذائي  الأم��ن  لتعزيز  وبرامج  �ضيا�ضات  تنفيذ  على  ويعمل   ،2030

والق�ضاء على اجلوع و�ضوء التغذية.
من  جمموعة  ي��واج��ه  ذل��ك،  م��ن  بالرغم  الأردن،  اأن  واأ���ض��اف��ت 
التحديات يف �ضبيل تعزيز الأمن الغذائي نتيجة الطلب املتزايد على 
الغذاء ب�ضبب ارتفاع معدلت النمو ال�ضكاين املقرتن باأمناط ا�ضتهالك 
غري م�ضتدامة وال�ضغط على النظم الإيكولوجية والبيئية و�ضح املياه، 
مو�ضحة ان الأردن يحتل املرتبة 62 على موؤ�ضر الأمن الغذائي العاملي 
املتعددة والأمرا�س غري  التغذية  �ضوء  اأعباء  اإىل جانب  لعام 2020، 
بني  الدم  فقر  ن�ضبة  تبلغ  حيث  الغذائية،  بالنظم  املرتبطة  ال�ضارية 
الن�ضاء 43 باملئة، وبني الأطفال 32 باملئة، وتبلغ ن�ضبة ال�ضمنة عند 
يف  املتزوجات  الن�ضاء  وبني  باملئة،   32.3 فاأكر(  �ضنة   18( البالغني 

الفئة العمرية )15 -49 عاما ( 21.9 باملئة.
وعلى م�ضتوى املنطقة العربية، بّينت عماوي اأن التقديرات ت�ضري 
الأمن  انعدام  من  يعانون  �ضخ�س  مليون   116 ح��وايل  هناك  اأن  اإىل 

الغذائي، و43 مليون �ضخ�س يعانون من نق�س التغذية.
ُنظم  اإىل  حاجة  هناك  اأن  اإىل  فاأ�ضارت  العاملي،  امل�ضتوى  على  اأّما 
غذائية وزراعية ُم�ضتدامة قادرة على توفري ما يلزم من اأغذية ملا ي�ضل 
اإىل 10 مليارات �ضخ�س بحلول عام 2050، كما ت�ضري الح�ضائيات اإىل 
اأن اأكر من 3 مليارات ن�ضمة )40 باملئة من �ضكان العامل( يعجزون عن 

تّمل كلفة منط غذائي �ضحي.
المن  ركائز  جميع  على  اأثرت  كورونا  فريو�س  جائحة  اأن  وبّينت 
به  والنتفاع  عليه  احل�ضول  واإمكانية  الغذاء  توافر  وهي  الغذائي 
وا�ضتقراره، ومن املتوقع اأن ت�ضيف اجلائحة ما بني 83 اإىل 132 مليون 
�ضخ�س اإىل اأولئك الذين يعانون من نق�س التغذية، كما مت تقدير عدد 
من �ضقطوا يف الفقر املدقع نتيجة للجائحة ما بني 88 و 115 مليون 

�ضخ�س.
من  العامل  دول  من  كغريه  عانى  الأردن  اأن  بيانه،  يف  املجل�س  وبنّي 
تداعيات جائحة كورونا، التي اأثرت على جميع الفئات الجتماعية 
عام  مطلع  منذ  القت�ضادية  والقطاعات  واله�ضة  امل�ضت�ضعفة  �ضيما  ل 
2020، وما تبعها من اآثار اقت�ضادية، والتي �ضّكلت تديًا اأمام متابعة 

امل�ضار يف الق�ضاء على اجلوع بحلول عام 2030.
للغذاء،  املُ�ضتوردة  الدول  من  يعترب  الأردن  اأن  اىل  البيان،  واأ�ضار 
نظرًا لعتماده ب�ضكل رئي�ضي على ال�ضترياد يف توفري الغذاء ل�ضكانه 
توفري  عاتقه  على  يقع  كما  ن�ضمة،  مليون   11 عددهم  جت��اوز  الذين 
الغذاء لنحو 31 باملئة من ال�ضكان غري الأردنيني املقيمني على اأرا�ضيه؛ 

ما �ضّكل وي�ضّكل �ضغطًا على توفري الأمن الغذائي.
وُيقّدر  الغذائية،  امل��واد  من  باملئة   57 من  اأكر  الأردن  وي�ضتورد 
باملئة،   13.5 ب   2020 لعام  ال�ضديد  الغذائي  الأم��ن  انعدام  م�ضتوى 
ويعي�س اأكر من 15.7 باملئة من ال�ضكان تت خط الفقر، وتبلغ ن�ضبة 
التغذية يف الأردن للفرتة )2017-2019( حوايل 8.5  انت�ضار نق�س 

باملئة.
لعينة  درا�ضة  اأ�ضارت  فقد  لالجئني،  الغذائي  بالأمن  يتعلق  وفيما 
والتي  امل�ضيفة،  املجتمعات  يف  الأردنية  والأ�ضر  الالجئني  من  ممثلة 
اأن  اإىل   2021 عام  الردن  يف  العاملي  الغذية  برنامج  قبل  من  نفذت 
93.4 باملئة من اأ�ضر الالجئني باملجتمعات اإما يعانون من انعدام الأمن 
ال�ضكانية  الفئات  الغذائي، وت�ضمل  الأمن  اأو عر�ضة لنعدام  الغذائي 
ال�ضعيفة ب�ضكل خا�س الأ�ضر التي تعيلها ن�ضاء والأ�ضر التي بها اأفراد 

معاقون اأو يعانون من اأمرا�س مزمنة.
الأمن  بتعزيز  رئي�ضي  املراأة الردنية تقوم بدور  اأن  املجل�س  واأكد 
الغذائي، اإل اأن م�ضاركة املراأة القت�ضادية ل تزال متدنية، اىل جانب 
من  باملئة   6 تتجاوز  ل  والتي  الزراعية  للحيازات  متلكهن  حمدودية 
جمموع احليازات الزراعية باململكة، وبن�ضبة م�ضاركة اقت�ضادية بلغت 
5.6 باملئة يف القطاع الزراعي، وارتفاع ن�ضبة من يعملن يف القطاع غري 
الر�ضمي  التمويل  الن�ضاء على احل�ضول على  وانخفا�س قدرة  املنظم، 

مقارنة بالرجال اإىل جانب امل�ضاكل الت�ضويقية.

انطالق فعاليات القمة العالمية 
السادسة للسياحة االستشفائية

*عمان 
اأكد وزير ال�ضياحة والآثار نايف الفايز، ال�ضبت، اأن احلكومة تعمل 
ال�ضياحة  الثاين على دعم  امللك عبداهلل  بناء على توجيهات جاللة 

العالجية ومتيزها ملا لها من اأهمية اقت�ضادية ووطنية.
ال�ضاد�ضة  العاملية  القمة  فعاليات  انطالق  رعايته  خالل  واأ�ضاف، 
جائحة  جت��اوزت  اململكة  اأّن  ال�ضبت،  اليوم  ال�ضت�ضفائية،  لل�ضياحة 
"اأننا  م�ضيفا  والقت�ضادية،  ال�ضحية  الأ�ضرار  باأقل  كورونا  فريو�س 

بداأنا بالتعايف التدريجي على امل�ضتوى ال�ضحي والقت�ضادي".
واأ�ضار الفايز، خالل فعاليات القمة التي نظمتها جمموعة "طالل 
اأبو غزالة" العاملية وموؤ�ض�ضة "طريق الرواد" وال�ضريك ال�ضرتاتيجي 
ومرجعيات  خرباء  توفر  يف  اململكة  متيز  اإىل  الطبي،  العربي  املركز 
خمتلف  من  مر�ضى  جذب  يف  جنحت  والتي  عاملية،  �ضمعة  ذات  طبية 
دول العامل، من بينها اأمريكا وكندا و�ضوي�ضرا، عدا عن املر�ضى العرب، 
الكفاءات  ببناء  �ضباقة  كانت  التي  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  بدور  م�ضيدا 

الطبية يف اململكة.
موؤمتر  اإقامة  على  الوزراء  رئي�س  تيات  للم�ضاركني  الفايز  ونقل 
اأمله اخلروج بتو�ضيات  العاملية مبثل هذه الظروف، معربا عن  القمة 
قابلة للتنفيذ، ملا من �ضاأنه تقيق التميز املطلوب. وقال رئي�س اللجنة 
اأبو  طالل  الدكتور  ال�ضت�ضفائية  ال�ضياحة  وموؤمتر  لقمة  التوجيهية 
غزالة، اإّن جائحة كورونا لن تنتهي اإل بوجود نظام �ضحي عاملي يحقق 
الذكاء  على  الرتكيز  �ضرورة  اىل  لفتا  اللقاحات،  توزيع  يف  العدالة 

ال�ضطناعي اأو الربجمة الذكية ملا لها من دور يف تقدم املجتمعات.
ملا  الواعد  وم�ضتقبلها  الأردن  يف  العالجية  ال�ضياحة  اأهمية  واأكد 
تتمتع به اململكة من اإمكانات وكوادر طبية متميزة وعلى م�ضتوى عال 
من الكفاءة ، مو�ضحا �ضرورة اأن نربز للعامل من خالل املوؤمتر المكانات 

الكربى للقطاع الطبي الأردين.
وبني اأبو غزالة اأن املوؤمتر ي�ضعى اإىل ت�ضليط ال�ضوء على الفر�س 
فريق  ت�ضكيل  اإىل  داعيا  املهم،  القطاع  هذا  تواجه  التي  والتحديات 
بال�ضياحة  العامل  لتعريف  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  ي�ضم  عمل 

العالجية يف اململكة والفر�س املتاحة لال�ضتثمار يف هذا املجال.
اأمي��ن  ال�ضاد�ضة  العاملية  القمة  ومعر�س  م��وؤمت��ر  موؤ�ض�س  وق��ال 
عبداهلل  امللك  جاللة  توجيهات  على  وبناء  احلكومة،  اإن  عريقات، 
الثاين، عملت على تعزيز مكانة الأردن عامليا يف ال�ضياحة العالجية 

وقطعت �ضوطا كبريا يف دعمها.
وزيادة  كورونا،  فريو�س  اآثار  من  احلد  يف  احلكومة  بجهود  واأ�ضاد 
فرتة  خالل  ال�ضحية  الكوادر  وعدد  ال�ضتيعابية  امل�ضت�ضفيات  طاقة 
الطبية  امل�ضتلزمات  �ضناعة  تطوير  يف  جهودها  جانب  اإىل  قيا�ضية 

وال�ضتمرار يف تقدمي خدمات الرعاية ال�ضحية للمر�ضى العرب.
ابراهيم  عزام  الدكتور  الطبي  العربي  للمركز  العام  املدير  واأ�ضار 
ال�ضياحة  يف  وعامليا  عربيا  متقدمة  مراتب  يحتل  الأردن  اأن  اإىل 
على  جديد  هو  ما  كل  يواكب  الأردين  الطبي  القطاع  واأن  العالجية، 
�ضعيد الأجهزة الطبية املتطورة وطرق العالج احلديثة، م�ضريا اإىل اأن 
املعنية تخت�س  مع اجلهات  ت�ضكيل جلنة  ب�ضدد  امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة 

مبو�ضوع ال�ضياحة العالجية.
وبني اأن الأردن اأ�ضبح الوجهة الأوىل لل�ضياحة العالجية للعديد 
يف  وال�ضتقرار  الأم��ن  اأهمها  ج��ذب،  عوامل  لوجود  نظرا  ال��دول،  من 
ال��دول،  معظم  يتو�ضط  ال��ذي  ال�ضرتاتيجي  واملوقع  ملتهب،  اإقليم 
ال�ضعب  بني  امل�ضرتكة  واللغة  والدين  والعادات  التاآلف  اإىل  اإ�ضافة 

الأردين وال�ضعوب العربية يف املنطقة.
وقال رئي�س املنظمة العربية لل�ضياحة يف جامعة الدول العربية 
�ضياحة  وزير   13 �ضم  اأزمات  فريق  �ضكلت  املنظمة  اإن  فهيد،  اآل  بندر 
كورونا،  جائحة  تداعيات  ملواجهة  �ضياحية  منظمات   8 عن  وممثلني 
اأنها دربت ع�ضرة اآلف متدرب على م�ضتوى الوطن العربي  م�ضريا اإىل 

لتاأهيلهم ملا بعد اجلائحة.
مئتي  بنحو  تقدر  بخ�ضائر  ت�ضببت  كورونا  جائحة  اأن  اإىل  ولفت 
مليار دولر للقطاع ال�ضياحي العربي، بينما خ�ضر مليونا عامل عربي 
من  اأكر  بلغت  العاملية  اخل�ضائر  اأن  اىل  لفتا  وظائفهم،  بال�ضياحة 

خم�ضمائة مليار دولر.
دولر  مليار   30 من  اأكر  ينفق  العربي  العامل  اأن  فهيد  اآل  واأو�ضح 
الوطن  خارج  اإىل  تذهب  املبالغ  تلك  واأن  العالجية،  ال�ضياحة  على 
العربي، يف حني اأن هناك ق�ض�س جناح لل�ضياحة العالجية يف الوطن 
على  وعامليا  اإقليميا  متقدمة  دولة  يعد  الذي  الأردن  خا�ضة  العربي 

�ضعيد ال�ضياحة العالجية.
اإن  الروابدة،  ابراهيم  للتميز  عبداهلل  امللكة  مركز  مدير  وقال 
متقدما على  ب�ضبكة طبية فريدة، جعلته مركزا طبيا  يتميز  الأردن 
معامل  اأهم  اأحد  واأ�ضبح  وعامليا،  اإقليميا  العالجية  ال�ضياحة  �ضعيد 

ال�ضياحة العالجية.
واأ�ضاف اأن جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز ت�ضعى اإىل تفيز 
من  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  ومتكني  القطاعات،  خمتلف  يف  التناف�ضية 
على  العمل  يجري  واأنه  للتميز،  واأطر  مناذج  وتطوير  اأدائها  ت�ضني 

اإطالق جائزة امل�ضت�ضفى املتميز.
وجرى على هام�س حفل الفتتاح، توقيع اتفاقيتي تعاون الأوىل 
لل�ضياحة،  العربية  واملنظمة  غزالة"  اأب��و  "طالل  جمموعة  ب��ني 
واملنظمة  اأبو غزالة" الدولية  "طالل  والثانية بني كل من جمموعة 
املوؤمتر  اأن  اإىل  ي�ضار  الرواد".  "طريق  وموؤ�ض�ضة  لل�ضياحة  العربية 
وال�ضناعة  والآث��ار  وال�ضياحة  ال�ضحة  وزارات  برعاية  يقام  ال��ذي 
تزويد  اإىل  ي�ضعى  ال�ضياحة،  تن�ضيط  هيئة  اإىل  بالإ�ضافة  والتجارة، 
اأ�ضحاب العالقة يف القطاع ال�ضحي الأردين باأهم امل�ضتجدات اخلا�ضة 
الأردين،  ال�ضحي  القطاع  وتناف�ضية  عامليا  العالجية  بال�ضياحة 
العالقة  واأ�ضحاب  الأردن  يف  الطبي  القطاع  بني  ال�ضراكات  وتعزيز 
يف  ال��رائ��د  الإقليمي  البلد  لي�ضبح  الأردن  وم�ضاعدة  املنطقة،  يف 
املنطقة مع قطاع  واإن�ضاء �ضبكة طبية يف  ال�ضياحة العالجية،  جمال 

ال�ضياحة العالجية يف الأردن.
وي�ضارك يف املوؤمتر ما يزيد عن 50 خمت�ضا وخبريا من امل�ضت�ضفيات 
الأردنية و�ضركات التاأمني وقطاعات الأدوية واحلكومات واملعار�س من 

اأكر من 20 دولة. 19 حدًثا يشاركون 
في برنامج مخيم الغابة

*عمان 
 �ضارك 19 حدًثا موقوفني يف مراكز ودور تربية وتاأهيل الأحداث 

التابعة لوزارة التنمية الجتماعية، يف برنامج خميم الغابة.
وقال مدير مديرية الأحداث والأمن املجتمعي يف الوزارة، اأحمد 
 19 اختيار  مت  انه  ال�ضبت،  )ب��رتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  الزبن، 
الأحداث  وتاأهيل  تربية  ودور  مراكز  يف  وحمكومني  موقوفني  حدًثا 
الأح��داث  من  وهم  اي��ام،   3 ي�ضتمر  الذي  الربنامج  هذا  يف  للم�ضاركة 
اجلانحني الذين هم يف نزاع مع القانون، ومن الفئة العمرية )14_ 
احلياتية  املهارات  تنمية  على  يعمل  الربنامج  ان  واأ�ضاف  عاًما(.   18
والتوا�ضل،  القيادة  ومهارات  اجلماعي،  العمل  ومهارات  والفردية، 
ويراعي الختالفات الطبيعية بني امل�ضاركني، وحدود قدراتهم، ويعزز 
الثقة يف النف�س والقدرة على اتخاذ القرار، والقدرة على اخلروج من 
املاأزق، واحللول املتاحة. واأو�ضح ان الربنامج يركز على تعزيز القدرات 
البدنية، واملهارات ال�ضخ�ضية، والدفاع عن النف�س والن�ضباط يف كل 
مناحي احلياة. ولفت الزبن، اىل اهتمام الوزارة مبراكز ودور توقيف 
ان  مو�ضًحا  متخ�ض�ضة،  تاأهيلية  برامج  لهم  تقدم  حيث  الأح���داث، 
لها الأحداث احلفاظ على  التاأهيلية التي يخ�ضع  الهدف من الربامج 
تطبيق  مت  ان��ه  اىل  م�ضريا  املجتمع،  يف  دجمهم  واإع���ادة  م�ضتقبلهم، 
تكرار  عدم  ل�ضمان  لالأحداث،  للحرية  ال�ضالبة  غري  التدابري  برنامج 

ارتكابهم للجنح.

التعليم النيابية ُتثمن قرار رفع نسبة 
قبول الُمعيدين بالجامعات إلى 20 %

  
*عمان 

ا�ضتجابة  النيابية،  وال�ضباب  التعليم  جلنة  واأع�ضاء  رئي�س  ثمن 
الدكتور  العلمي،  والبحث  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
وجيه عوي�س، لتو�ضيات اللجنة برفع ن�ضبة قبول الطلبة املُعيدين يف 

اجلامعات الر�ضمية اإىل 20 باملئة، يف تخ�ض�ضي الطب وطب الأ�ضنان.
ودعت "التعليم النيابية"، على ل�ضان رئي�ضها النائب الدكتور بالل 
اأ�ضدرته اليوم ال�ضبت، اإىل رفع هذه الن�ضبة  املومني، يف بيان �ضحفي 
لت�ضمل القبول يف جميع التخ�ض�ضات، مبا فيها: الهند�ضية وال�ضيدلة 
ال�ضريعة جُت�ضد  اإن هذه ال�ضتجابة  املومني  ال�ضيدلة. وقال  ودكتور 
والتنفيذية  الت�ضريعية  ال�ضلطتني  بني  ما  والت�ضاركية  التعاون  روح 
وتعك�س  خا�س،  ب�ضكل  وال���وزارة  النيابية"  و"التعليم  ع��ام،  ب�ضكل 

احلر�س على خدمة الطلبة وتقيق تطلعاتهم.
يف  املُعيدين  الطلبة  قبول  ن�ضبة  برفع  اأو���ض��ت  اللجنة  وك��ان��ت 
اجتماع  خالل  وذل��ك  التخ�ض�ضات،  جميع  يف  باملئة،  ل���20  اجلامعات 
عقدته يوم الأربعاء املا�ضي، بح�ضور وزير الرتبية والتعليم والتعليم 

العايل والبحث العلمي وجيه عوي�س.
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*عمان 
النجار  هيفاء  الثقافة  وزي���رة  رع��ت 
البي�ضاء  للع�ضا  العاملي  اليوم  احتفالية 
التي نظمتها دارة �ضهيل بقاعني يف منطقة 

اللويبدة، بدعم من وزارة الثقافة. 
ال�ضوء  لت�ضليط  الحتفالية  وتاأتي 
الهتمام  وزي����ادة  املكفوفني  فئة  على 
باأهمية  الوعي  ورف��ع  الإع��اق��ة  بق�ضايا 
باملجتمع  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س  اإدماج 
وفتح  امل�ضاركة  يف  حقهم  على  والتاأكيد 
املجتمع.   يف  قدراتهم  لإثبات  لهم  املجال 
دوار  م��ن  الحتفالية  فعاليات  وب���داأت 
على  والطالع  �ضهيل  بدارة  مرورًا  باري�س 
بر�ضمها  مبدعون  اأط��ف��ال  يقوم  لوحات 
وامل�ضرح  ال��ف��ن��ون  م��دي��ري��ة  اإىل  و���ض��وًل 
�ضاهد  حيث  الثقافة،  ل���وزارة  التابعة 
طالب  ر�ضمها  ل��وح��ات  معر�س  احل�ضور 

وقالت  للمكفوفني.  ال��ل��ون  عبق  مر�ضم 
للع�ضا  العاملي  اإن الحتفال باليوم  النجار، 
البي�ضاء، هو تاأكيٌد لقيمة هذه الع�ضا التي 
هي م�ضدر الأمل للكفيف ومن خاللها يتعلم 
والنت�ضار  والنجاح  وال�ضمود  التحدي 

امللك،  جاللة  اأن  واأ�ضافت    . الواقع  على 
وامل��وؤم��ن  للمكفوفني  الأول  ال��داع��م  ه��و 
واحتياجاتهم،  واإب��داع��ات��ه��م  بقدراتهم 
كل  تتاج  املكفوفني  فئة  اأن  اإىل  م�ضرية 
الذي  الإب���داع  ل��زي��ادة  وامل�ضاندة  الدعم 
ي��ق��دم��ون��ه يف ك���ل ال��ف��ن��ون وامل���ج���الت.  

للمكفوفني  ال�ضعلة  ن��ادي  فرقة  وقدمت 
واأغاٍن  معزوفات  امل�ضيني  اأ�ضامة  م�ضرح  يف 
احل�ضور  معها  تفاعل  وطنية  وق�ضائد 
املكفوفني  بقدرة  �ضعادته  عن  عرّب  ال��ذي 
مبهارة  وال��غ��ن��اء  واخل��ط��اب��ة  ال��ع��زف  على 

عالية . 

*عمان 
وقع امني عام �ضلطة املياه املهند�س ب�ضار 
اتفاقية  وال��ري،  املياه  وزارة  يف  البطاينة 
املائي  الفاقد  بتخفي�س  3" اخلا�ضة  "فارة 
دولر،  م��ل��ي��ون   11 ن��ح��و  بقيمة  م��ع��ان  يف 
المريكية  ال��وك��ال��ة  م��ن  كمنحة  مقدمة 
للتنمية الدولية، وذلك بح�ضور وزير املياه 

والري املهند�س حممد النجار.
وا�ضهمت �ضلطة املياه بقيمة مليون دولر 
من كلفة امل�ضروع الكلية البالغة 152 مليون 
وتطوير  تاأهيل  اىل  يهدف  ال��ذي  دولر، 
وت�ضني �ضبكات املياه الرئي�ضية والفرعية 
تنفيذ  م��دة  ان  حيث  م��ع��ان،  حمافظة  يف 
 . اعوام  "الفارة" خم�ضة  جميع م�ضروعات 
جهودها  تركز  ال��وزارة  ان  البطاينة  وبني 
يف  امل��ي��اه  �ضبكات  وت��ط��وي��ر  ت��دي��ث  على 
جميع مناطق اململكة خلف�س الفاقد املائي 
وتوفري نف�س الكميات للمواطنني لأغرا�س 
�ضبكات  وتنفيذ  وت�ضني  وتطوير  ال�ضرب، 

اخلدمات  م�ضتوى  وت�ضني  جديدة  مياه 
م�ضروع  ان  واأو���ض��ح  للمواطنني.  املقدمة 
املتكامل  التعاون  برامج  احد  هو  "الفارة" 
الدولية  للتنمية  المريكية  الوكالة  مع 
وتاأهيل  لتحديث  دولر  مليون   152 بقيمة 
اململكة،  م��ن  ع���دة  م��ن��اط��ق  يف  ال�����ض��ب��ك��ات 
وت�����ض��م��ل حم��اف��ظ��ات اجل��ن��وب وال��ب��ل��ق��اء 
وغريها من املناطق، لفتا اىل ان التفاقية 
املائي  الو�ضع  لتقييم  خطة  ت�ضري  ت�ضمل 
خلدمة  حديثة  �ضبكات  وتنفيذ  معان  يف 
وايل  وال�ضوبك  وال��ب��رتا  ق�ضبتها  مناطق 
واملناطق املجاورة، والبدء بتح�ضري درا�ضة 
هيدروليكية جلميع املناطق الخرى وعمل 
درا�ضات تف�ضيلية جلميع مناطق املحافظة 
بهدف خف�س الفاقد املائي فيها حيث �ضيتم 
وال�ضيانة  للت�ضغيل  حديثة  انظمة  تركيب 
من خالل اجهزة املراقبة "�ضكادا" لت�ضغيل 
وبالتايل  املائية  امل�ضادر  جميع  ومراقبة 

اخت�ضار الوقت واجلهد.

بناء  يت�ضمن  امل�����ض��روع  ان  وا����ض���اف 
وتديث  خمتلفة  باأطوال  ناقلة  خطوط 
العدادات  وا�ضتبدال  الفرعية  ال�ضبكات 
امل�ضخات  تطوير  مع  ذكية  جديدة  باأنواع 
وربطها مبنظومة املراقبة، ما ي�ضهم بتقليل 
الفاقد  �ضواء  ال�ضبكات  يف  املياه  يف  الفاقد 
انظمة  وتديث  الداري  الفاقد  او  الفني 
الذي  المر  املنظومات،  هذه  على  املراقبة 
ي�ضهم برفع فعالية التزويد املائي ومعاجلة 
الفاقد يف م�ضادر املياه، والرقابة وحماية 
ال�ضتجابة  �ضرعة  وتقيق  املياه  م�ضادر 
ال�ضبكات  وك�����ض��ور  ���ض��ك��اوى  م��ع  للتعامل 

بفاعلية.
واأث����ن����ى ال��ب��ط��اي��ن��ة خ����الل ت��وق��ي��ع 
الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ال���دع���م ال��ك��ب��ري ال���ذي 
من  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  تقدمه 
الدولية  للتنمية  الوكالة المريكية  خالل 
تعانيها  التي  املائية  التحديات  ملواجهة 

اململكة، ول�ضيما بقطاع املياه.

*عمان 
اختتمت يف مركز زها الثقايف فعاليات 
بازار مالكات امل�ضاريع الذي نظمته موؤ�ض�ضة 

نهر الأردن .
املوؤ�ض�ضة،  ع��ن  ���ض��ادر  ب��ي��ان  وح�����ض��ب 
ري��ادي��ة  م�ضاريع  ال��ب��ازار  خ��الل  عر�ضت 
وحرف  وجتميلية  غذائية  منتجات  من 
 140 من  اأك��ر  بتاأ�ضي�ضها  قامت  ي��دوي��ة، 
�ضيدة م�ضتفيدة من م�ضروعي تنظيم دخول 
الأردن  يف  امل�ضيفة  واملجتمعات  الالجئني 
ل�ضوق العمل املنظم، والتمكني الجتماعي 
غور  يف  امل�ضت�ضعفات  للن�ضاء  والقت�ضادي 
الو�ضول  ت�ضني  خالل  من  وذلك  ال�ضايف، 
وامل�ضاحات  الآم��ن��ة  العامة  الأم��اك��ن  اإىل 
منح  امل�ضاريع  هذه  وفرت  حيث  اخل�ضراء، 
مالية وتدريبات فنية اأك�ضبت امل�ضتفيدات 

م�ضاريع  اإن�ضاء  من  مكنتهن  ريادية  مهارات 
مدرة للدخل خا�ضة بهن. 

املمولة  امل�����ض��اري��ع  اإن  ال��ب��ي��ان،  وق���ال 
بال�ضراكة  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة  م��ن 
امل�ضاريع  لتطوير  الأردن��ي��ة  املوؤ�ض�ضة  مع 
بناء  يف  �ضاهمت  )ج��دك��و(،  القت�ضادية 
�ضيدة  و225  وم��درب��ة،  مدربا   37 ق��درات 
لتاأ�ضي�س  ال��الزم��ة  الأ�ضا�ضية  ب��امل��ه��ارات 
منح  ووفرت  للدخل،  مدرة  �ضغرية  م�ضاريع 
�ضبع  يف  رياديا  م�ضروعا   140 لنحو  مالية 
املفرق،  الزرقاء،  اإربد،  )عمان،  هي  مناطق 

عجلون، الكرك، ومنطقة غور ال�ضايف(.
الأردن  نهر  موؤ�ض�ضة  م��دي��رة  وق��ال��ت 

تتويجا  ج��اء  ال��ب��ازار  اإن  الربي�ضي،  انعام 
جلهد امل�ضتفيدات من امل�ضاريع التي مكنتهن 
امل�ضاريع  اإن�����ض��اء  حم���ور  �ضمن  امل��وؤ���ض�����ض��ة 
"ميكروية"، من خالل  ال�ضغرية واملتو�ضطة 
وقرو�س  منح  على  احل�ضول  فر�س  توفري 
لتاأ�ضي�س وتطوير هذه امل�ضاريع التي ت�ضهم 
وتعزيز  م�ضتدامة،  دخل  م�ضادر  تاأمني  يف 

مهارات الريادة لدى امل�ضتفيدات.
العمل  منظمة  مكتب  من�ضقة  وق��ال��ت 
اإن  خ����ان،  ف���ري���دة  الأردن  يف  ال��دول��ي��ة 
كبريًا  جن��اح��ًا  حققت  امل��م��ول��ة  امل�����ض��اري��ع 
والتزامهن  امل�ضتفيدات  ال�ضيدات  بجهود 
خا�ضة  �ضغرية  م�ضاريع  بان�ضاء  وجديتهن 
الرتكيز  اأهمية  على  موؤكدة  للدخل،  مدرة 

ا�ضتدامة  �ضمان  على  القادمة  املرحلة  يف 
ال�ضيدات  اأن  خ�ضو�ضًا  ال�ضغرية،  امل�ضاريع 
التو�ضع  اإىل  م�ضاريعهن  خ��الل  من  ي�ضعني 
من  متنوعة.  وخ��دم��ات  منتجات  وادراج 
للموؤ�ض�ضة  التنفيذي  امل��دي��ر  اأك��د  جانبه 
القت�ضادية  امل�ضاريع  لتطوير  الأردن��ي��ة 
اأهمية تكثيف اجلهود  الكايد،  الفتاح  عبد 
املبذولة يف زيادة م�ضاركة املراأة اقت�ضاديًا 
خا�ضة  العمل،  ل�ضوق  تاأهيلها  طريق  عن 
حمور  يف  متدنية  ن�ضبة  �ضجل  الأردن  واأن 
ي�ضكل  ذلك  واأن  العمل،  يف  امل��راأة  م�ضاركة 
تديا يفر�س ال�ضعي لتعزيز �ضبل التعاون 
اأجل  من  والدولية  املحلية  املوؤ�ض�ضات  مع 

خلق فر�س عمل منا�ضبة لل�ضيدات.

وزيرة الثقافة ترعى احتفالية 
اليوم العالمي للعصا البيضاء

المياه توقع اتفاقية تأهيل شبكات 
في معان بقيمة 11 مليون دوالر

اختتام بازار مالكات المشاريع 
في مؤسسة نهر األردن

مقال رئيس التحرير

ال����ض���ب���وع امل��ا���ض��ي ج��رى 
تعديل طفيف على حكومة اخل�ضاونة �ضمن اجراءات 

ال�ضالح احلكومي واملايل و�ضغلت الردنيني الت�ضريبات التي يتحدث 
بها كل من ارتدى ثوب ال�ضيا�ضة او التحليل او من ادعى بانه قريب 
و  ذاك،  او  الوزير  هذا  اختيار  ب�ضان  ال�ضيا�ضية  اللعبة  كوالي�س  من 
اأ�ضحت يف هذا التوقيت احلرج دعاية وحرب نف�ضية تلقى رواجا بني 
النا�س، املهم علينا ان نتو�ضل اىل ماهية النتيجة التي �ضتتجه نحوها 

بو�ضلة التغيري احلكومي  وموقف ال�ضعب منها ؟.
�ضنويا   املعلنة  اململكة  موازنة  يف  والعجز  الديون  خانة  تزدحم 
ال�ضرائب  ب��اأن  علما  البور�ضة  مثل  ترتفع  وهي  املليارات  بع�ضرات 
التي يدفعها املواطن الردين تزيد عن )100( �ضريبة ، نعم يا �ضادة 
الدولة  على  وي�ضرف  ينفق  لنه  العامل  يف  الغلى  الردين  املواطن 
تزداد  العام  والدين  العجز  نعم  الموال،  هذه  ي�ضفط  من  نعرف  ول 
ب�ضكل مت�ضارع، وتتفاقم معها اأزمات اقت�ضادية و�ضيا�ضية واجتماعية 
ت�ضببت يف انهيار ورحيل حكومات واندلع  احتجاجات �ضعبية عمت 

وطمت مدن اململكة خالل ال�ضنوات الع�ضرة الأخرية .
يف  و�ضيا�ضية  اجتماعية  اأزمات  ت�ضاعدت  الأخري،  العقد  وخالل 
البالد  رمبا يكون اأحد اأ�ضبابها، اإن مل يكن الأهم، اأزمة تراكم الديون 
�ضدادها،  على  القدرة  وع��دم  الديون،  هذه  تكلفة  وارتفاع  العامة 
وانت�ضار الف�ضاد والهدر العام ملمتلكات الدولة واخل�ضخ�ضة وما يتبع 
على  القدرة  انعدام  عليها  ترتب  خانقة  اقت�ضادية  اأزم��ات  من  ذلك 

اتخاذ القرارات التي تقود ل�ضتقرار اأو�ضاع البالد .
مواردها  ب�ضبب  اململكة  على  العام  الدين  اأزم��ة  تاأثري  وي��زداد 
العالية  بنفقاتها  ال�ضعيفة مقارنة  النقدية  املحدودة، واحتياطاتها 
عل مبداأ ) نا�س يف ال�ضياج ونا�س تاأكل دجاج(، ما جعلها اأكر عر�ضة 

لالأزمات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية بال�ضنوات الأخرية .
املحلي  ناجتها  اإىل  دينًا ن�ضبة  الأعلى  الدول  بني  الأردن  ت�ضنف 
الإجمايل، فقد و�ضل جمموع ديونها حتى الن قرابة 34 مليار دينار، 
اإىل 27.44 مليار دينار )38.69 مليار دولر(، بن�ضبة تفوق رمبا %90 

من الناجت املحلي الإجمايل للبالد.
ديون  من  اأردين  مواطن  كل  ح�ضة  اأن  يعني  املرتفع  الرقم  وهذا 
بالده تبلغ نحو 4091 دولرًا، اأي ما ن�ضبته 99.7% من متو�ضط دخل 
الفرد ال�ضنوي، الذي قدره البنك الدويل، يف العام 2017، ب� 4100 

دولر.
لم��الءات  لتنفيذ  م��ربرا   احلكومات   تعلنه  ال��ذي  العجز  رق��م   ،
من  ح��زم��ة  م��ذب��ح  على  امل��واط��ن��ني  لت�ضع  ال����دويل   النقد  ���ض��ن��دوق 
ميول  الردين  املواطن  بان  علما  اجلديدة   ال�ضريبية  الج���راءات 
مليون   700 و  مليار   6 قيمته  ما  جيوبة  من  وي�ضدد  الدولة  خزينة 
دينار و200  مليار   7 املبلغ اىل  لزيادة هذا  دينار واحلكومة تخطط 
مقبل  وكاأنة  عجاف  �ضنوات  �ضبع  عا�س  بالفعل  ديناروال�ضعب  مليون 

على �ضبع �ضنني عجاف قادمة .
هناك  الردنية  املجتمعية  ال�ضرائح  معظم  تعي�ضة  مرير  واق��ع 
تغني  ول  ت�ضمن  ل  يتيمه  روات��ب  وهناك  مدقع  فقر  وهناك  بطالة 
من جوع ، وهناك خلل يف منظومة العدالة الجتماعية والوظيفية 
، هناك م�ضكلة جمتمعية معي�ضية  ال�ضباب  ل�ضرائح  ، وهناك تهمي�س 
ازدي��اد  يف  الفقر  ح��الت  الواقع  لهذا  تهمي�س  ،وهناك  اقت�ضادية 
وموؤ�ضرا الغنى يف العاليل وهناك )350( األف طلب وظيفة حمفورة 
يف اأروقة ديوان اخلدمة املدنية وهناك 240 األف را�ضب يف التوجيهي 
والت�ضرد  وال�ضياع  التيه  �ضنني  تنتظرهم  م�ضقبل  ول  ام��ل  ب��ال 
جاهزة  العمل  عن  املتعطلني  من  موقوته  قنابل  هناك   ، والنحراف 
لال�ضتعال يف كل بيت اأردين ، وهناك معار�س ت�ضغيل جاءت لل�ضحك 
على الذقون وور�ضات وموؤمترات واوراق عمل وخطط تعقد يف فنادق 
اخلم�ضة جنوم جاءت لال�ضتهالك العالمي وهناك اأبواق  يف احلكومة 

) تهرف مبا ل تعرف( .

خالد خازر الخريشا

حكومات تدوير 
الكراسي

khrishakhaled@yahoo.com

اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة 
االعتماد ومؤسسة كيو إس

*عمان 
جودتها  و�ضمان  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  اعتماد  هيئة  وقعت 
لت�ضنيف  العاملية  اإ���س  كيو  موؤ�ض�ضة  م��ع  م�ضرتك،  ت��ع��اون  اتفاقية 
ظافر  ال��دك��ت��ور  رئي�ضها  الهيئة  ع��ن  التفاقية  ووق���ع  اجل��ام��ع��ات. 
ال�ضرايرة وعن موؤ�ض�ضة كيو اإ�س مدير التقييم يل كامولينز، بح�ضور 
املدير الإقليمي الدكتور اآ�ضوين فرينانديز. وتهدف التفاقية، بح�ضب 
بيان �ضحفي �ضدر عن الهيئة، ال�ضبت، اىل التعاون ما بني املوؤ�ض�ضتني يف 
جمال تاأكيد البيانات والتحقق منها عند م�ضاركة اجلامعات الأردنية 

يف ت�ضنيف كيو اإ�س للجامعات العاملية والعربية.
اإ���س  كيو  قمة  هام�س  على  دب��ي  مدينة  يف  التفاقية  ووق��ع��ت 
اأعلن خاللها عن ت�ضنيف اجلامعات  العربية والتي  املنطقة  جلامعات 
العربية للعام 2022. يذكر اأن الهيئة تعمل على بناء وتقوية العالقة 
ما بني اجلامعات الأردنية ومنظمات الت�ضنيف املختلفة، حيث �ضيقوم 
الدكتور ال�ضرايرة بتوقيع اتفاقية اأخرى الثنني املقبل مع موؤ�ض�ضة 
قامت  قد  الهيئة  تكون  وبذلك  العاملية،  اجلامعات  لت�ضنيف  التاميز 

بدور يتنا�ضب مع نظامها اخلا�س والذي يتعلق بالت�ضنيفات.

مياهنا تسيطر على تغير طفيف 
بنوعية المياه بضاحية الحاج حسن

الوطني لحقوق اإلنسان يدعو إلى 
دعم النساء العامالت في األرياف

مجلة أفكار تفتح ملف
 التراث الثقافي األردني

*عمان 
بنوعية  طفيف  تغري  على  "مياهنا"،  الأردن  مياه  �ضركة  �ضيطرت 
ح�ضن  احلاج  �ضاحية  يف  التون�ضي،  ح�ضن  احلاج  ب�ضارع  ال�ضرب،  مياه 
اأن  ال�ضبت،  �ضحايف،  بيان  يف  ال�ضركة  واأو�ضحت  عمان.  بالعا�ضمة 
منزله،  يف  املياه  نوعية  بتغري  اأفاد  املواطنني  اأحد  من  هاتفيًا  ات�ضاًل 
وعلى الفور توجهت فرق ال�ضركة الفنية، ونفذت م�ضحا �ضامال ملنطقة 
يف  املواطنني  تزويد  موؤكدة  اح��رتازي��ًا،  املنطقة  عزل  ومت  ال�ضكوى، 
منطقة ال�ضكوى باملياه بوا�ضطة �ضهاريج ال�ضركة. وقالت �ضركة مياهنا 
اإن الفرق الفنية اتخذت الجراءات الت�ضويبية الالزمة، وانها �ضتقوم 
باإعادة املياه اإىل املنطقة بعد التاأكد من مطابقتها للموا�ضفة الفنية، 
بالتن�ضيق الكامل مع املختربات املركزية يف �ضلطة املياه ووزارة ال�ضحة 

وخمتربات ال�ضركة.

*عمان 
التنمية  اإىل توزيع مكت�ضبات  الوطني حلقوق الإن�ضان  املركز  دعا 
على النحو الكفيل بتعزيز حقوق املراأة العاملة يف الأرياف والأطياف 
واملناطق النائية. واأ�ضاف املركز يف بيان، مبنا�ضبة اليوم العاملي للمراأة 
وجه  على  الزراعي  املجال  يف  العاملة  الريفية  امل��راأة  اأن  الريفية، 
التحديد، تعاين من نق�س يف اخلدمات ال�ضحية، وعدم توفر �ضروط 
وتدين  البطالة  م�ضتوى  ارتفاع  عن  ف�ضال  العمل،  اأماكن  يف  ال�ضالمة 
ال�ضوء  لت�ضليط  فر�ضة  املنا�ضبة،  هذه  اأن  واأو�ضح،  التعليم.  خمرجات 
املراأة  تواجهها  التي  والقت�ضادية  الجتماعية  التحديات  اأبرز  على 
يحتم  ما  وهو  املجالت،  مبختلف  تقدمها  دون  تول  والتي  الريفية، 
دعمها  الريفية  امل��راأة  حقوق  عن  واملدافعني  ال�ضيا�ضات  وا�ضعي  على 
املجال  العاملة يف  الريفية  املراأة  اأن  املركز،  والتنبه لأو�ضاعها. وبني 
ب�ضبب عدم وجود م�ضاريع  البطالة  ن�ضبة  ارتفاع  الزراعي، تعاين من 
الريفية،  املناطق  يف  واخلا�س  احلكومي  القطاع  قبل  من  ا�ضتثمارية 
وعدم وجود �ضيا�ضات وا�ضحة وميزانيات خم�ض�ضة للنوع الجتماعي، 
وعدم توفر دعم للم�ضاريع طويلة الأمد يف تلك املناطق، وعدم توفر 
اأ�ضواق اأو حمالت جتارية اأو خمابز يف معظم املناطق التي مت ر�ضدها 
من قبل املركز. ولفت اإىل تدين م�ضتوى التعليم يف بع�س القرى، ووجود 
بع�س املعلمني ممن يقومون بتدري�س مباحث بعيدة عن تخ�ض�ضاتهم، 
ما يوؤثر �ضلًبا على م�ضتوى التح�ضيل العلمي للطلبة، اإذ تعتمد ال�ضفوف 
الأ�ضا�ضية على معلم واحد يف عملية التدري�س. ويف �ضوء ذلك، طالب 
املركز ب�ضرورة اإدماج حقوق املراأة ب�ضكل خا�س وحقوق الإن�ضان ب�ضكل 
التنمية  مكت�ضبات  وتوزيع  العامة،  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  يف  عام 

بعدالة بني مدن وحمافظات واألوية اململكة كافة.
حقوق  بتعزيز  احلكومية،  وغري  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  طالب  كما 
واملناطق  والأري��اف  الأط��راف  يف  اأو�ضاعها  ودرا�ضة  الريفية،  امل��راأة 
النائية، وت�ضني م�ضتوى اخلدمات يف القرى، مبا يكفل تعزيز التنمية 

امل�ضتدامة، وتوفري فر�س عمل تكفل حياة كرمية لها. 

*عمان 
ت�ضُدر  التي  ال�ضهرّية  "اأفكار"  جملة  من   391 العدد  حديثا  �ضدر 
عن وزارة الثَّقافة الأردنية ويراأ�س تريرها الدكتور يو�ضف ربابعة، 
مت�ضمنا جمموعة من املو�ضوعات والإبداعات اجلديدة التي �ضارك يف 

كتابتها نخبة من الُكّتاب الأردنّيني والعرب. 
"الرتاث  بعنوان  مبفتتح  ال��ع��دد  ال��غ��ول  عمر  الدكتور  وا�ضتهلَّ 
اإىل  اليوم  الإن�ضاين  باملوروث  ون  املهتمُّ "يتداعى  الثقايف"، يقول فيه: 
الألوف  ع�ضرات  امتدَّ  الذي  احل�ضاري  الرتاكم  لهذا  حفًظا  توثيِقه، 
من ال�ضنوات من ال�ضياع، فهو الذي اأك�ضب الإن�ضان قدًرا غري ي�ضري من 
هوّيته، وُيخ�ضى اأْن يف�ضي اندثار الرتاث اإىل غياب مالمح هذه الهوّية، 

اأو �ضياعها متاًما".
اأْن  اأي  ا،  جراحًيّ دقيًقا،  ال��رتاث  توثيق  ياأتي  اأْن  بدَّ  "ل  وي�ضيف 
ال�ضعبي  بالرتاث  ال�ضتغال  اأنَّ  يرى  كما  التفا�ضيل"،  ير�ضد تفا�ضيل 
بة  يف الأردنِّ يبعث على الر�ضا والطمئنان، ت�ضهد على ذلك �ضهادة طيِّ
ي، وي�ضهد عليه  ي وغري املادِّ جهود وزارة الثقافة يف جمايَل الرتاث املادِّ

ا هذا العدد من "اأفكار". اأي�ضً
من  الأردين"  الثقايف  ال���رتاث  "يف  بعنوان  ا  ملفًّ ال��ع��دد  ن  وت�ضمَّ
فيها  يقول  مبقدمة  امللف  بداأ  الذي  النواي�ضة  حكمت  الدكتور  اإعداد 
الهوّية  مالمح  �س  لتلمُّ الأ�ضا�س  املعّزَز  املادّي  غري  الثقايّف  الرتاث  "ُيعدُّ 
اخللفّية  ي�ضّكل  اإذ  الوطني،  الإطار  يف  تكامله  يف  الأردنّية،  الثقافّية 

الجتماعّية والثقافّية ل�ضياغة هذه الهوّية، بقيمها، ومرتكزاتها".
وي�ضري اإىل جهود مديرّية الرتاث يف وزارة الثقافة يف هذا الإطار، 
بهذا  خا�س  اإلكرتوين  منرب  اإن�ضاء  اأو  املو�ضوعات،  اإ�ضدار  حيث  من 

الرتاث، والعمل امل�ضتمّر املتطّلع اإىل الكتمال.
رد  ال�ضَّ تاأ�ضيل  م�ضاألة  الفقري  �ضامل  الدكتور  عاين  امللف  هذا  ويف 
اأحد  العزيزي  زائد  بن  روك�س  النواي�ضة عن  الدكتور  الرتاثي، وكتب 
يف  الع�ضاف  عبداهلل  الدكتور  وتاأّمل  الأردين،  الرتاث  يف  البحث  رّواد 
قيمة واأهمّية التاريخ ال�ضفوي، فيما كتب نايف النواي�ضة عن "املكنز 

الوطني للرتاث الأردين" وجهود تقييد الرتاث.
ل�ِ"اأحمد  البيت"  يف  )اأ�ضدين(  والزيت  "القمح  امللف  ت�ضمن  كما 
وهوّية"  ورمز  ح�ضاري  تاريخ  الأردين..  ال�ضعبي  "الزّي  اأبوخليل"، 
ل�ِ"عايد  الأردين"  ال��رتاث  يف  راع��ي  ال��زِّ "املو�ضم  ن�ضوان"،  ل�ِ"ح�ضني 
املقابلة"،  ل�ِ"ف�ضية  اجلميل"  من  الزَّ من  الأف��راح  "مرا�ضم  اأبوفردة"، 

وكتب عارف عواد الهالل عن الو�ضم عند اأهل البادية.

الفيلم الهولندي »كوكو« يحصد معظم 
جوائز مهرجان االردن الدولي لالفالم التاسع

*عمان 
يورن  اإخ��راج  "كوكو"  الق�ضري  الهولندي  الكوميدي  الفيلم  ح�ضد 
بدورته  ل��الف��الم  ال���دويل  الردن  مهرجان  ج��وائ��ز  معظم  �ضولتنز 
يف  املهرجان  "برتا" مل�ضابقة  جوائز  نتائج  اعالن  فور  وذلك  التا�ضعة، 
امل�ضرح  على  النجار،  هيفاء  الثقافة  وزيرة  رعته  الذي  اخلتام  حفل 

الرئي�س باملركز الثقايف امللكي بعمان.
فيلم  فاز  افالم،   9 فيها  �ضارك  التي  املهرجان  م�ضابقة  جوائز  ويف 
منا�ضفة،  ممثل  واف�ضل  اإخراج،  واف�ضل  فيلم،  اأف�ضل  بجوائز  "كوكو" 
فاز  بينما  منا�ضفة،  مونتاج  واف�ضل  مو�ضيقا،  واف�ضل  �ضيناريو،  واف�ضل 
واف�ضل  منا�ضفة،  ممثل  اف�ضل  بجوائز  "فيجورانت"  الت�ضيكي  الفيلم 
اف�ضل  بجائزة  فاز  فيما  منا�ضفة.  مونتاج  واف�ضل  وت�ضوير،  اإ�ضاءة 
ممثلة منا�ضفة الفنانة الردنية راكني �ضعد عن دورها يف فيلم "كروكا"، 
"اللة". كما  والفنانة املغربية �ضانديا تاج الدين عن دورها يف فيلم 
منحت جلنة التحكيم التي اعلنت النتائج واملكونة من الردين الدكتور 
حمودة،  وابراهيم  كامل  جم��دي  امل�ضريني  والفنانني  ح��داد  ط��ارق 
البحريني  البحر" للمخرج  "عرو�س  البحريني  للفيلم  خا�ضة  �ضهادة 
تتعلق  مهمة  اجتماعية  لق�ضية  لطرقه  وذل��ك  عتيق  ح�ضني  حممد 
بحقوق املراأة. و�ضلمت وزيرة الثقافة يف احلفل الذي قدمته الفنانة 
دلل الفيا�س، اجلوائز مل�ضتحقيها وممثلني عنهم امللحقني العالميني 

والثقافيني يف �ضفارات هولندا والت�ضيك واملغرب بالردن.
وزارة  ع��ام  ام��ني  ح�ضره  ال��ذي  احلفل  يف  تلته  ال��ذي  بيانها  ويف 
ح�ضني  الردن��ي��ني  الفنانني  ونقيب  ال���رباري  ه��زاع  الكاتب  الثقافة 
اخلطيب ومدير مديرية امل�ضرح والفنون الب�ضرية يف الوزارة الفنان 
عبدالكرمي اجلراح، قدمت جلنة التحكيم عددا من التو�ضيات ابرزها؛ 
م�ضابقة  الق�ضرية،  لالفالم  كونه  اىل  بال�ضافة  املهرجان  يحتوي  ان 

للفيلم الروائي الطويل واخرى للفيلم الوثائقي.
تت  املهرجان  �ضمن  خا�ضة  م�ضابقة  ت�ضتحدث  ب��اأن  او�ضت  كما 
عنوان مو�ضوع معني مثل �ضيء له عالقة بالثقافة الردنية او حقوق 

الن�ضان او ق�ضايا وحقوق املراأة.
ور�ضات  لعقد  �ضينمائية  وك��ف��اءات  خ��ربات  ل�ضتقطاب  ودع��ت 
واىل  للدول،  �ضينمائية  اأي��ام  عقد  اىل  دعت  كما  الفيلم،  �ضناعة  يف 
وت�ضويق  الف���الم  �ضناع  لت�ضجيع  للجوائز  مالية  قيم  ا�ضتحداث 
كانت  الذي  املهرجان  عرو�س  يف  �ضارك  وكان  او�ضع.  ب�ضكل  املهرجان 
الفيا�س  �ضعود  الراحل  املخرج  ال��دورة  لهذه  املهرجان  �ضخ�ضية  فيه 
خليفات، وانطلقت عرو�ضه الحد املا�ضي يف املركز الثقايف امللكي، 16 

فيلما ق�ضريا منها 9 داخل امل�ضابقة.
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*بريوت
اللبنانية،  ال��ق��وات  ح��زب  زعيم  نفى 
م�ضاء  من  متاأخرة  �ضاعة  يف  جعجع،  �ضمري 
اأعمال  لتنفيذ  خطط  حزبه  اأن  اجلمعة 
يف  الطيونة  منطقة  يف  وقعت  التي  العنف 
عن  واأ�ضفرت  ب��ريوت  اللبنانية  العا�ضمة 

مقتل 7، غالبيتهم من اأن�ضار حزب اهلل.
مع  مقابلة  يف  ج��ع��ج��ع،  �ضمري  وق���ال 
اإنه  املحلية،  الدولية  لبنان  �ضوت  حمطة 
لأعمال  ال�ضابق  اليوم  يف  اجتماعا  عقد 

العنف، وكان الجتماع �ضيا�ضيا متاما.

ك��ان  الج��ت��م��اع  اأن  ج��ع��ج��ع  واأو����ض���ح 
ملناق�ضة خيارات العمل اإذا جنحت جماعة 
جهود  يف  اإيران،  من  املدعومة  اهلل،  حزب 
يتوىل  ال��ذي  البيطار  ط��ارق  املحقق  عزل 
الذي  ب��ريوت  ميناء  انفجار  يف  التحقيق 

وقع العام املا�ضي.
يف  نفى  اللبنانية  القوات  حزب  وكان 
النار  اإط��الق  يف  تورطه  اأي�ضا  �ضابق  وقت 
اخلمي�س،  ب��ريوت  يف  وق��ع  ال��ذي  الكثيف 
تقيقات  اإج��راء  اإىل  جعجع  �ضمري  ودعا 
يف  امل�ضوؤوليات  لتحديد  ودقيقة  كاملة 

الأحداث التي �ضهدتها بريوت.
الأحداث  هذه  اأن  اإىل  جعجع  واأ�ضار    
الطيونة  منطقة  يف  وق��ع  م��ا  وخ�ضو�ضا 
اإليها  دعا  التي  التظاهرات  ب�ضبب  ح�ضلت 

حزب اهلل وفو�ضى ال�ضالح املنفلت.
اللبنانية  ال��ق��وات  ح��زب  نفي  وج��اء 
وحركة  اهلل  ح��زب  من  كل  حمل  اأن  بعد 
وقال  للحزب،  ال�ضتباكات  م�ضوؤولية  اأمل 
القوات  ح��زب  من  جمموعات  اإن  بيان  يف 
والقتل  املبا�ضر  القن�س  عمليات  مار�ضت 

املتعمد.

*بغداد 
بزعامة  ال�ضدري  التيار  ت�ضدر  بعد 
عراقيا  الأوىل  املرتبة  ال�ضدر،  مقتدى 
و���ض��ي��ع��ي��ا، ب��ح�����ض��ب ال��ن��ت��ائ��ج الأول���ي���ة 
جرت  التي  املبكرة  العراقية  لالنتخابات 
الأط��راف  وت��راج��ع  املن�ضرم،  الأح��د  ي��وم 
"كتلة  وخ��ا���ض��ة  ل��ه،  املناف�ضة  ال�ضيعية 
ال�ضيا�ضي  اجلناح  مبثابة  هي  التي  الفتح"، 

للح�ضد ال�ضعبي.
وم���ع ح��ل��ول ائ��ت��الف دول���ة ال��ق��ان��ون، 
بزعامة رئي�س الوزراء الأ�ضبق نوري املالكي، 
�ضعيد  على  ال�ضدرية  الكتلة  بعد  ثانية 
ت�ضريحات  ت�ضري  ال�ضيعية،  القوى  ترتيب 
ال��ق��ان��ون ويف  ق��ي��ادي��ني يف دول���ة  م��ن قبل 
الفتح  مع  ي�ضمها  ال��ذي  التن�ضيقي  الإط��ار 
وجمموعة من القوى ال�ضيعية الأ�ضغر، اإىل 
اأنهم يعتزمون اإبرام تالف مو�ضع، لتكوين 
مبا  اجلديد،  الربملان  داخل  الأكرب  الكتلة 
يقولون.  كما  احلكومة  ت�ضكيل  هي  يخولها 
وللتعليق على جممل التفاعالت والتحولت 
الأولية  النتخابات  نتائج  اأحدثتها  التي 
العراقية،  ال�ضيعية  ال��ق��وى  خريطة  يف 
وال�ضطفافات  التحالفات  و�ضكل  وطبيعة 
العراقي  ال�ضيا�ضي  الباحث  يقول  القادمة، 
"�ضكاي  موقع  مع  حوار  يف  الأدهمي،  اأحمد 

القيادية  به  �ضرحت  "ما  عربية":  نيوز 
متكن  عن  ن�ضيف  عالية  القانون  دول��ة  يف 
مكون  جديد  تالف  ت�ضكيل  من  ائتالفهم، 
من 85 نائبا، مع تالف الفتح وكتل اأخرى 
واأن  �ضبق  لعبة  فهذه  م�ضتغربا،  لي�س  هو 
املالكي  ن��وري  القانون  دول��ة  زعيم  لعبها 
وجنح بها باإتقان اأمام مناف�ضه اإياد عالوي، 

ولكن الق�ضة خمتلفة الآن".
اأعادت  اأنها  �ضحيح  النتخابات  فنتائج 
الواجهة من جديد، كما ي�ضرح  اإىل  املالكي 
تالف  جعلت  بل  "ل  م�ضيفا:  الأده��م��ي 
ال�ضدريني  لكن  رايته،  تت  باأكمله  الفتح 
احلزب  مع  التحالف  على  مثال  القدرة  لهم 
الدميقراطي الكرد�ضتاين، والذي فاز ب� 34 
مقعدا بحكم التقارب امللحوظ بني الطرفني 
كافيا  ذلك  يجعل  مما  الأخ��رية،  الفرتة  يف 
واملالكي  الربملان،  يف  نافذة  كقوة  لبقائهم 
يحاول  نائبا،   85 من  لأك��ر  وبك�ضبه  هنا 
اأي�ضا خلق حاجز يف الربملان ملنع اأي م�ضروع 
اأو قرار يهدف لدمج احل�ضد ال�ضعبي ب�ضكل 
�ضيوؤدي  ذلك  لأن  الأمنية،  بالقوات  كامل 
قياداته  جلميع  احل�ضد  لفقدان  مبا�ضرة 
تكوينه  يف  عليها  يعتمد  التي  العقائدية، 
نهاية  يعني  قد  ما  وه��ذا  لإي���ران،  وولئ��ه 

احل�ضد ب�ضكل تام".

خلفيات  ���ض��رد  يف  الأده���م���ي  وي�ضهب 
ال��ت��ح��ال��ف ب��ني دول����ة ال��ق��ان��ون وال��ف��ت��ح، 
�ضد  اأي�ضا  يقف  التحالف  "هذا  بالقول: 
احل�ضد  بتمويل  ي�ضر  اأن  ممكن  م�ضروع  اأي 
وذل��ك  الأ���ض��ك��ال،  م��ن  �ضكل  ب���اأي  ال�ضعبي 
هذه  حققتها  التي  املكا�ضب  على  للحفاظ 
الأطراف من خالل احل�ضد، وبالعودة مل�ضهد 
العراقية  احلكومة  لت�ضكيل  التفاو�س 
�ضائرون  تالف  كان  واإن  فحتى  اجلديدة، 
لن  اأن��ه  يعلم  لكنه  الأق���وى،  ه��و  ال�ضدري 
وج��ود  دون  احلكومة  ت�ضكيل  م��ن  يتمكن 
احلكومات  مع  ح�ضل  كما  �ضيا�ضي،  اتفاق 
�ضيد  هو  �ضيكون  التفاق  وه��ذا  ال�ضابقة، 

املوقف خالل املرحلة القريبة املقبلة".
اأم��ا ال��ره��ان الأك���رب وال��وا���ض��ح لدولة 
ال�ضغط  �ضيتمخ�س عن  ما  القانون هو على 
مفو�ضية  على  الآن  ب��ه  امل��ع��م��ول  ال��ع��ايل 
العراقي،  الباحث  ي��رى  كما  النتخابات، 
من  ع���دد  ك�ضب  م��ن  متكنت  "فلو  ق��ائ��ال: 
تنقلب  ق��د  ال�ضغط،  ه��ذا  ج��راء  املقاعد 
ال�ضدر  وي�ضبح  ال�����ض��در،  ع��ل��ى  امل��ع��ادل��ة 
ت�ضاف  اأخ��رى  اأط��راف  عن  للبحث  م�ضطرا 
لالإبقاء  الكرد�ضتاين،  الدميقراطي  اإىل 
تكون  لأن  �ضعيه  يف  قوية  حظوظه  على 

رئا�ضة الوزراء �ضدرية".

جعجع ينفي ادعاء حزب اهلل بأن 
جماعته خططت ألعمال العنف

االنتخابات العراقية.. سيناريوهات 
التحالفات البرلمانية

السعودية: أوامر ملكية بتعيين وزيري الصحة 
والحج والعمرة وقائد للقوات المشتركة

*عمان 
اأ�ضدر خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبد العزيز 
اإعفاء وزير  اليوم اجلمعة عددا من الأوامر امللكية من �ضمنها، 
وزيرا  وتعيينه  من�ضبه،  من  الربيعة  فوزان  بن  توفيق  ال�ضحة 
اآذار  يف  �ضلفه  اإقالة  بعد  حقيبتها  �ضغرت  التي  والعمرة  للحج 
وزيرا  اجلالجل  الرحمن  عبد  بن  فهد  تعيني  مّت  فيما  املا�ضي، 

جديدا لل�ضحة .
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء ال�ضعودية )وا�س( فقد اأمر امللك 
�ضلمان برتقية الفريق الركن / مطلق بن �ضامل بن مطلق الزميع 

اإىل رتبة فريق اأول ركن ، وتعيينه قائدًا للقوات امل�ضرتكة.

روسيا تستدعي الملحق العسكري األمريكي 
احتجاجا على محاولة إختراق حدودها البحرية

*موسكو 
اأعلنت مو�ضكو ، اأنها ا�ضتدعت امللحق الع�ضكري الأمريكي على 
خلفية حماولة مدمرة اأمريكية خرق احلدود البحرية لرو�ضيا.
وقالت وزارة الدفاع الرو�ضية يف بيان �ضحفي : "متت م�ضاء 
15 ت�ضرين الأول دعوة امللحق اخلا�س ب�ضوؤون الدفاع يف ال�ضفارة 
الع�ضكري  للتعاون  العامة  الإدارة  اإىل  مو�ضكو  لدى  الأمريكية 
القوات  ممثل  اإبالغ  وجرى  الرو�ضية.  الدفاع  وزارة  يف  الدويل 
الرو�ضية من حماولة  الدفاع  وزارة  الأمريكية مبوقف  امل�ضلحة 
مدمرة ع�ضكرية تابعة للقوات البحرية للوليات املتحدة خرق 

حدود دولة رو�ضيا التادية يف منطقة م�ضيق بطر�س".
للبحرية  تابعة  مدمرة  اأن  اأك��دت،  الرو�ضية  الدفاع  وكانت 
يف  اقرتبت  اأي���ام،  ع��دة  قبل  اليابان  بحر  و�ضلت  الأمريكية 
ال�ضاعة اخلام�ضة تقريبا بعد ظهر اجلمعة، من املياه الإقليمية 

الرو�ضية وحاولت خرق حدود البالد.

منظمة التعاون اإلسالمي تدعو إلى وقف العنف 
وتغليب المصلحة العليا للشعب اللبناني

  
*عمان 

اليوم  الإ���ض��الم��ي  التعاون  ملنظمة  العامة  الأم��ان��ة  قالت 
اجلمهورية  يف  اجل��اري��ة  الأح���داث  بقلق  تتابع  اإنها  اجلمعة، 
العنف  ووقف  التهدئة  اإىل  ذاته  الوقت  يف  داعية  اللبنانية، 
يف  تطلعاته  وتقيق  اللبناين  لل�ضعب  العليا  امل�ضلحة  وتغليب 

الأمن وال�ضتقرار والتنمية الزدهار.
الإ�ضالمي  التعاون  منظمة  وق��وف  العامة  الأمانة  واأك��دت 
وت�ضامنها مع ال�ضعب اللبناين، معربة عن اأملها يف اأن يتم تعزيز 
قوة الدولة اللبنانية واأن تنعم البالد بالأمن وال�ضتقرار، وفق 

ما نقل اتاد وكالت دول منظمة التعاون )يونا( .

تسونامي الحمم البركانية 
يلتهم منازل بلدة في ال بالما

*وكاالت
مع ا�ضتمرار ثورة الربكان كومربي فييخا يف جزيرة ل باملا 
الإ�ضبانية، ظهرت بع�س اللحظات املرعبة التي ت�ضور "ت�ضونامي 
احلمم الربكانية" اأثناء تدفقه نحو بلدة يف اجلزيرة والتهامه 
منازل البلدة.واأظهرت لقطات فيديو �ضجلها معهد جزر الكناري 
الربكانية  احلمم  اأن��ه��ار  لأح��د  الدرامية  اللحظات  ال��ربك��اين 

املتدفقة على �ضفح اجلبل ون�ضرها على موقعه على تويرت.
ت�ضوير  على  ق��ادرا  كان  طاقمنا  اأف��راد  "اأحد  املعهد  وق��ال 
’ت�ضونامي‘ من احلمم الربكانية حقا. �ضرعة مذهلة اأثناء تدفق 
احلمم الربكانية". ُيظهر الفيديو نهر احلمم الربكانية احلارة 
وهو يتدفق ب�ضرعة عالية ويظهر املباين يف طريقه وهو يتجه 

نحو البحر، يلتهم كل �ضيء يف طريقه.
يف الأثناء، توا�ضل خدمات الطوارئ مراقبة اأحدث تدفقات 
"نهران" رئي�ضيان للحمم  احلمم من بركان ل باملا، حيث يوجد 
اإىل  اثنان  ف��روع:   3 على  الأ�ضلي  النهر  الربكانية.ويحتوي 
اجلنوب من جبل "تودوك"، اأحدهما هو الذي �ضكل دلتا احلمم 

الربكانية، والثالث يقع على اجلبل.
يف  ال�ضلطات  يقلق  ما  اأك��ر  هو  احلمم  لنهر  الثاين  والفرع   
يف  ويتحرك  الأ�ضلي  التيار  �ضمال  ويقع  والباحثني،  اجلزيرة 
اجتاه �ضمال غرب، مع وجود جدويل حمم ملحقني به يتميزان 

بكثافتهما العالية وم�ضارهما الوا�ضع.

السعودية: إجراءات تخفيفية تسمح 
باستخدام كامل الطاقة اإلستيعابية 

في المسجدين الحرام والنبوي
  

*عمان 
اإجراءات تخفيفية  ال�ضعودية، عن  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
ت�ضمح با�ضتخدام كامل الطاقة ال�ضتيعابية يف امل�ضجد احلرام 
مع اإلزام العاملني والزائرين بارتداء الكمامة يف جميع الأوقات 

يف كافة اأروقة امل�ضجد.
وت�ضمنت الجراءات وبناًء على ما رفعته اجلهات ال�ضحية 
عدد  يف  وال��ن��زول  املجتمع  بتح�ضني  للتقدم  ون��ظ��رًا  املخت�ضة 
يف  ال�ضتيعابية  الطاقة  كامل  با�ضتخدام  ال�ضماح  احل��الت 
امل�ضجد النبوي مع اإلزام العاملني والزائرين بارتداء الكمامة يف 

جميع الأوقات يف كافة اأروقة امل�ضجد.
ومبوجب الجراءات التخفيفية مت اإلغاء التباعد وال�ضماح 
والأماكن  التجمعات  يف  ال�ضتيعابية  الطاقة  كامل  با�ضتخدام 
العامة وو�ضائل املوا�ضالت واملطاعم و�ضالت ال�ضينما والأفراح 
الأفراح  قاعات  يف  املنا�ضبات  وح�ضور  باإقامة  وال�ضماح  ونحوها 
تطبيق  على  التاأكيد  اأهمية  مع  للعدد،  تقييد  ب��دون  وغريها 
الإجراءات الحرتازية نظرًا خلطورة ال�ضلوكيات املرتبطة به.
للمراجعة  خا�ضعة  ال��ق��رارات  ه��ذه  اأن  ال����وزارة،  واأك���دت 

الدورية وفق امل�ضتجدات املحلية والدولية.

إلقاء القبض على 19 شخصا 
على خلفية أحداث بيروت

*بريوت
اإن  لبنان  يف  الر�ضمية  ل��الإع��الم  الوطنية  الوكالة  قالت 
يف  تورطهم  ثبت  �ضخ�ضا   19 على  القب�س  األ��ق��ت  ال�ضلطات 
�ضحايا  �ضبعة  �ضقوط  ع��ن  اأ���ض��ف��رت  ال��ت��ي  ب���ريوت  ا�ضتباكات 

وع�ضرات اجلرحى.
ت�ضاعد التوتر يف البالد ب�ضبب التحقيق يف النفجار ال�ضخم 
الذي وقع العام املا�ضي يف مرفاأ بريوت وتول اخلمي�س اإىل اأ�ضواأ 
اأعمال عنف يف ال�ضوارع منذ اأكر من ع�ضر �ضنوات، مما اأ�ضفر عن 
مقتل �ضبعة بالر�ضا�س واأعاد لالأذهان اأ�ضباح احلرب الأهلية يف 

البالد والتي دارت رحاها بني عامي 1975 و1990.

سوري قتل جدته ألجل 4 دوالرات.. 
وفيديو يوثق االعتراف الصادم

*دمشق 
قالت ال�ضلطات ال�ضورية، اإن فرع الأمن اجلنائي يف حمافظة 
جدته  قتل  �ضاب  على  القب�س  األقى  �ضوريا،  جنوبي  القنيطرة، 
بجوار  ال�ضحي  لل�ضرف  فتحة  يف  جثتها  ورمى  ال�ضرقة،  بدافع 
فيديو  مقطع  بن�ضر  ال�ضورية  الداخلية  وزارة  وقامت  املنزل. 
خلفت  ج��رمي��ة  ارت��ك��ب  ال���ذي  فيه  امل�ضتبه  اع��رتاف��ات  ي��وث��ق 
�ضدمة وا�ضعة. وعن تفا�ضيل اجلرمية، قال م�ضوؤولو فرع الأمن 
اجلنائي خالل الفيديو  "علمنا بوجود جثة م�ضنة ت�ضمى وفاء 
يف  جملولية  بقرية  بيتها  يف  �ضحي،  �ضرف  حفرة  يف  مرمية 
"بعد  ال�ضوريون  الأمنيون  امل�ضوؤولون  واأ�ضاف  القنيطرة”.  ريف 
التق�ضي والتحري متكنا من الو�ضول ملعلومات تفيد اأن حفيدها 
ويدعى حممد كان يف زيارة جلدته املغدورة يوم احلادثة، وقد 
ارتكابه  من  �ضاعة   24 خالل  عليه  والقب�س  له  كمني  ر�ضد  مت 

اجلرمية".
يروي  وهو  فيه  امل�ضتبه  القاتل  الفيديو  مقطع  يف  ويظهر 
جدته  �ضمع  ملنزلها  زيارته  خالل  اأنه  مبينا  جرميته،  تفا�ضيل 

وخالته تتجاذبان اأطراف احلديث حول مبلغ مايل.
�ضرقة  قرر  الأبقار،  لرعي  خالته  خ��روج  بعد  اأن��ه  واأ�ضاف 
املال، حيث جل�س بجانب جدته التي راحت تعاتبه على الإدمان 

وكونه عاطال عن العمل.
"قمت بخنقها حتى املوت، ثم بحثت عن املال  وقال اجلاين 
األف لرية فقط،  و�ضرقت املبلغ الذي كان زهيدا وعبارة عن 15 
) ما يعادل نحو 4 دولرات اأمريكية ( بعك�س ما توقعت، وبعدها 
ال�ضحي،  ال�ضرف  لأنابيب  حفرة  يف  برميها  اجلثة  من  تخل�ضت 
بوترية  �ضوريا  يف  اجلرمية  معدلت  وترتفع  املنزل".  وغ��ادرت 
وبدوافع  الأ���ض��ري  بالعنف  املرتبطة  منها  �ضيما  ل  متزايدة، 
لرتدي  ونف�ضيون  اجتماعيون  خرباء  يرده  اأمر  وهو  ال�ضرقة، 
اإىل  اأي�ضا  اجلرمية  تزايد  وُيعزى  البالد.  يف  العامة  الأو�ضاع 
تداعيات احلرب الطويلة التي خلفت اآثارا مدمرة على خمتلف 
قطاعات احلياة والنتاج ال�ضورية، مما اأفرز ت�ضاعدا يف ظواهر 

عنيفة وجرائم واأزمات اقت�ضادية واجتماعية واأمنية .

*تونس
�ضعيد  قي�س  التون�ضي  الرئي�س  اأط��ل��ع 
وال�ضيا�ضة  اخلارجية  لل�ضوؤون  الأعلى  املمثل 
بوريل  جوزيب  الأوروب��ي  بالتاد  الأمنية 
على الأ�ضباب التي دعته اإىل اتخاذ التدابري 
ووفق  الد�ضتور  ن�ّس  على  بناء  ال�ضتثنائية 

الإجراءات التي ت�ضمنها.
مع  هاتفية  حمادثة  خالل  �ضعيد  واأ�ضار 
من  ع��دد  يعمل  التي  املغالطات  اإىل  بوريل 
احلقوق  و�ضع  حول  اإ�ضاعتها  على  التون�ضيني 
واحلريات يف تون�س يف حني اأن الباب املتعلق 
باحلريات يف الد�ضتور مل يقع امل�ضا�س به، بل 
بالنظر  النيابي  املجل�س  اأعمال  جتميد  مت 
اأنه تّول اإىل ميدان لل�ضراعات و�ضالت  اإىل 
فيه الدماء يف اأكر من منا�ضبة، و�ضارت بنود 

م�ضاريع القوانني ب�ضاعة تباع وُت�ضرتى.
ال�ضري  بتعّطل  التون�ضي  الرئي�س  وذّك��ر 
النيابي  املجل�س  يف  الدولة  لدواليب  العادي 
عن  ف�ضال  الأخ����رى،  املوؤ�ض�ضات  �ضائر  ويف 

انت�ضار الف�ضاد وتزايد الحتجاجات العفوية 
لل�ضباب للمطالبة، على وجه اخل�ضو�س، بحّل 

الربملان.
مت  اأن��ه  �ضعّيد  اأو���ض��ح  اآخ���ر،  �ضعيد  على 
التعامل مع املعار�ضني الذين يدفعون الأموال 

كبرية،  مب��رون��ة  زائ��ف��ة  م��ظ��اه��رات  لتنظيم 
ُو�ضعوا  عمن  الإج��راء  رفع  مت  اأنه  اإىل  واأ�ضار 

تت الإقامة اجلربية.
و�ضّدد على اأن الدولة التون�ضية كانت على 
نتيجة  املتوفني  بعدد  وذّك��ر  ال�ضقوط،  و�ضك 
جائحة كوفيد 19 يف بع�س امل�ضت�ضفيات التي 

الأحيان  بع�س  يف  بل  املعدات  لأب�ضط  تفتقد 
تفتقد املاء ال�ضالح لل�ضرب والكهرباء.

ع��ددا  اأن  على  التون�ضي  الرئي�س  واأّك���د 
من  ب��الده��م  اإىل  ي�ضيئون  التون�ضيني  م��ن 
اأو�ضاع  عن  خاطئة  ل�ضورة  ويرّوجون  اخلارج 

احلريات.

*لندن
اأعلنت �ضرطة العا�ضمة الربيطانية لندن 
يف بيان يف �ضاعة مبكرة من �ضباح ال�ضبت اأن 
حادث الطعن الذي تعر�س له النائب ديفيد 
اأمي�س يف كني�ضة بلفريز املعمدانية مبقاطعة 
تتوىل  حيث  اإره��اب��ي��ا،  عمال  ك��ان  اإ�ضيك�س 
لل�ضرطة  التابعة  الإره��اب  مكافحة  وح��دة 

التحقيق يف احلادث.
الرجل  اإن  ن��ي��وز  �ضكاي  حمطة  وق��ال��ت 
املعتقل يحمل اجلن�ضية الربيطانية من اأ�ضل 
تليغراف  ديلي  �ضحيفة  ذكرت  كما  �ضومايل، 

اأن الرجل املعتقل يعتقد اأنه �ضومايل.
بيان  يف  الربيطانية  ال�ضرطة  واأ���ض��ارت 
حمتمل  "دافع  عن  ك�ضف  املبكر  التحقيق  اأن 

مرتبط بالتطرف.. ".
يبلغ  رجل  على  القب�س  ال�ضرطة  واألقت 
العمر 25 عاما يف مكان احلادث لال�ضتباه  من 
اإن  القتل. وقال حمققون  ارتكابه جرمية  يف 
من  الإره��اب  مكافحة  يف  متخ�ض�ضني  �ضباطا 
الأولية.  التحقيقات  يقودون  لندن  �ضرطة 
على  اعتداء  باأنه  الهجوم  �ضيا�ضيون  وو�ضف 

الدميقراطية.
ال�ضرطة  اأف���راد   " اإن  ال�ضرطة  وق��ال��ت 
عمليات  التحقيق  اإط���ار  يف  حاليا  ي��ج��رون 

وما  ل��ن��دن  منطقة  يف  ع��ن��وان��ني  يف  تفتي�س 
اأن من  واأ�ضافت  العمليات جارية".  زالت هذه 
املعتقد اأن امل�ضتبه به املحتجز قام بهذا العمل 

مبفرده.
وقالت  الكن�ضية  ال�ضرطة  قوات  ودخلت 
واإنها ل تبحث  اإنها اعتقلت رجال )25 عاما( 

عن اأي �ضخ�س اآخر على �ضلة باحلادث.
واأ�ضافت ال�ضرطة اأن النائب اأمي�س "تلقى 
لكن  ال��ط��وارئ  اأي���دي خ��دم��ات  ع��الج��ا على 

لالأ�ضف تويف يف مكان احلادث".

وقال بن جوليان هارينغتون قائد �ضرطة 
يف  ماأ�ضاوي  ب�ضكل  "تويف  لل�ضحفيني  اإ�ضيك�س 
مكان احلادث". وتابع اأن ال�ضرطة وقت وقوع 
تهديد  اأي  ب��وج��ود  تعتقد  تكن  مل  احل���ادث 

مبا�ضر لأي �ضخ�س اآخر.
اأخ��رى  تفا�ضيل  هارينغتون  يذكر  ومل 
نوعه  من  هجوم  ثاين  يعد  الذي  الهجوم  عن 
النتخابية  دائرته  يف  بريطاين  نائب  على 
اأث��ار  ما  وه��و  املا�ضية،  اخلم�س  ال�ضنوات  يف 

ت�ضاوؤلت حول �ضالمة ال�ضيا�ضيني.

قيس سعّيد يطلع جوزيب بوريل 
على دواعي قراراته االستثنائية

منفذ حادثة طعن النائب البريطاني 
من أصول صومالية
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ذاكرة كأس العرب تخلد 
لدغات عبد المنعم والزبون

*وكاالت
الفي�ضلي فوزا م�ضتحقا على �ضيفه اجلليل بثالثية نظيفة،  حقق 
ل��دوري  ال���20  اجلولة  افتتاح  يف  ال���دويل،  عمان  ا�ضتاد  يف  اجلمعة، 

املحرتفني الأردين.
اأهداف الفي�ضلي كل من، حممد طنو�س من عالمة اجلزاء  و�ضجل 
بالدقيقة "45"، ويو�ضف اأبو جلبو�س بالدقيقة "52"، وجمدي عطار 
 "36" بر�ضيد  الثالث،  للمركز  موؤقت  ب�ضكل  الفي�ضلي  وتقدم   ."84"
ال�ضلط، فيما بقي اجلليل عا�ضرا  نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على 

بر�ضيد "19" نقطة.

*وكاالت
لكرة  اآ�ضيا  غرب  لتاد  العام  الأمني  ال�ضامل،  خليل  الأردين  اأكد 
العودة  يوؤكد  عاما،   23 تت  بطولة  حققته  الذي  النجاح  اأن  القدم، 

القوية لبطولت التاد بعد انقطاع ب�ضبب جائحة كورونا.
واعترب ال�ضامل يف ت�ضريحات ملوقع اتاد غرب اآ�ضيا، اأن امل�ضاركة 
مدينتي  يف  ال�ضعودي  الت��اد  ا�ضت�ضافها  التي  البطولة  يف  الكبرية 
امل�ضتويني الإقليمي  اخلرب والدمام، عززت من قيمتها وح�ضورها على 
منذ  مثري  فني  وتناف�س  مميز  تنظيم  من  �ضهدته  مبا  قيا�ضا  والقاري، 

انطالقها، و�ضول اإىل املباراة النهائية.
من  حالة  بوجود  �ضعر  غرب  ات��اد  اأن  اإىل  العام،  الأم��ني  واأ�ضار 
الرتياح لدى املنتخبات امل�ضاركة وخ�ضو�ضا مبا يتعلق بتوقيت البطولة 
التي ت�ضبق موعد انطالق الت�ضفيات املوؤهلة لكاأ�س اآ�ضيا تت 23 عاما.
ممثال  ال�ضعودي،  التاد  بذلها  التي  اجلهود  كافة  ال�ضامل  وثمن 

برئي�ضه يا�ضر امل�ضحل للخروج بتنظيم مميز ورائع للبطولة.

*وكاالت
تويف م�ضاء اجلمعة، النجم ال�ضابق ملنتخب الأردن وفريق اجلزيرة، 

حممد احلاج علي "78 عاما"، والذي د�ضن م�ضرية عطاء حافلة.
علي  احلاج  الفقيد  وجماهريها  الأردنية  القدم  كرة  اأ�ضرة  ونعت 

معربة عن حزنها الكبري.
م�ضرية  اأثروا  ممن  املميزين،  الالعبني  اأبرز  اأحد  علي  احلاج  وكان 

املنتخب الأردين عرب �ضنوات طويلة، وامتاز بح�ضه التهديفي.
اجلزيرة  لفريق  الأه��داف  من  الكثري  علي  احلاج  املرحوم  واأح��رز 
الذي كان يحظى يف عقد ال�ضتينيات وال�ضبعينيات بجماهريية كبرية، 
كذلك �ضجل عدة اأهداف ملنتخب الأردن يف كاأ�س العرب التي اأقيمت يف 

الكويت عام 1964.

*وكاالت
موعد  عن  القطري،  الريان  م��درب  ب��الن،  ل��وران  الفرن�ضي  ك�ضف 
مع  الأوىل  للمرة  رودريجيز،  خامي�س  الكولومبي  النجم  م�ضاركة 
م�ضكلة  لديه  كانت  "خامي�س  �ضحفي:  موؤمتر  يف  بالن،  الفريق.وقال 
يتدرب  كثريا،  اأف�ضل  هو  الآن  جاهزا،  يكن  ومل  الع�ضلة،  يف  ب�ضيطة 

ب�ضكل طبيعي، واأنا �ضعيد بالعمل الذي يقوم به".
واأ�ضاف: "�ضي�ضارك اأمام الدحيل بعد غد يف اجلولة ال�ضاد�ضة من 

الدوري، اأعتقد اأنه خرب �ضار بالن�ضبة لكل من يحبون كرة القدم".
وعن مواجهة الدحيل، علق: "بالتاأكيد �ضتكون مباراة �ضعبة اأمام 
فريق قوي للغاية، لكننا �ضنلعب للفوز فقط ل غري، من اأجل تعوي�س 
�ضرورة  على  الفرن�ضي  املدرب  و�ضدد  املا�ضية".  اجلولت  يف  فاتنا  ما 

معاجلة ا�ضتقبال مرمى فريقه لالأهداف.

السلط والحسين إربد يفوزان 
في الدوري األردني

*وكاالت
ا�ضتاد  يف  اجلمعة،   ،"0-1" البقعة  على  �ضعبا  فوزا  ال�ضلط  �ضجل 
الأمري حممد بالزرقاء، حل�ضاب اجلولة 20 لدوري املحرتفني الأردين.
رونالد  الكامريوين  حمرتفه  لل�ضلط،  الثمني  الفوز  هدف  واأح��رز 
نقطة،   "39" بر�ضيد  الثالث،  للمركز  بذلك  ال�ضلط  وتقدم  واجن��ا. 
واحدة،  نقطة  اإىل  والوحدات  الرمثا  املت�ضدرين  مع  الفارق  مقل�ضا 

بينما بقي البقعة يف املركز الأخري بنقطة يتيمة.
ويف مباراة ثانية، حقق احل�ضني اإربد النت�ضار على �ضيفه �ضحاب 

ا�ضتاد احل�ضن باإربد. يف   ،"1-3"
وتناوب على ت�ضجيل ثالثية احل�ضني اإربد، يا�ضر الروا�ضدة "43" 
ولوؤي عمران "72" واأحمد يا�ضر "90"، و�ضجل هدف �ضحاب الوحيد، 
رفع  حيث  اخلام�س،  للمركز  اإرب��د  احل�ضني  وقفز   ."50" عبيد  �ضليم 

ر�ضيده اإىل "29" نقطة، وبقي �ضحاب تا�ضعا بر�ضيد "22" نقطة.

*وكاالت
للدوري  الذهبية  املرحلة  من  الثالثة  اجلولة  مواجهات  اختتمت 
الأردين للمحرتفات بكرة القدم، م�ضاء اجلمعة، على ملعب البولو يف 

مدينة احل�ضني لل�ضباب.
املا�ضية- على  باللقب اجلولة  -الذي �ضمن تتويجه  وتغلب عمان 

ال�ضتقالل بنتيجة 8-0، بينما تفوق الأهلي على القاد�ضية 0-7.
وعزز عمان �ضدارته ب�30 نقطة، ويليه الأهلي )20(، والأرثوذك�ضي 

)17(، وال�ضتقالل )6(، والقاد�ضية اأخريا )3(.
يذكر اأن مباريات البطولة تقام بنظام الدوري املجزاأ من 3 مراحل 
احلا�ضل  الفريق  باللقب  يفوز  بحيث  ذهبية،  ومرحلة  واإي��اب،  ذهاب 

على املركز الأول يف الرتتيب النهائي.
عرب  البطولة  مباريات  كافة  القدم  لكرة  الأردين  التاد  وينقل 
ملتابعة  اجلماهري  اأمام  الفر�ضة  لإتاحة  به،  اخلا�ضة  الفيديو  من�ضة 

ودعم الأندية، وح�ضور املباريات مقابل مبالغ رمزية.
م�ضادر  اإيجاد  على  التاد  حر�س  اإطار  يف  اخلطوة،  هذه  وتاأتي 

دخل متعددة، لالأندية امل�ضاركة يف البطولة.

*وكاالت
ك�ضف خوان لبورتا، رئي�س بر�ضلونة، عن موقف الفرن�ضي عثمان 
دميبلريمن جتديد تعاقده مع العمالق الكتالوين، والذي ينتهي عقده 
ب�ضاأن  التكهنات  اأثار  الذي  الأمر  املقبل،  يونيو/حزيران  �ضهر  بنهاية 

م�ضتقبله مع الفريق.
"هناك  الإ�ضبانية:  "�ضبورت"  ل�ضحيفة  ح��وار  يف  لبورتا  وق��ال 
مع  م�ضتمر  ب�ضكل  ونتحدث  بدميبلي،  جتمعنا  للغاية  جيدة  عالقة 

ممثليه، عثمان يرغب يف ال�ضتمرار وهو لعب يثري اهتمامنا كثرًيا".
على  الفريق  م�ضاعدة  على  القادرين  الالعبني  من  "هو  واأ�ضاف: 
حال  ويف  بذلك،  يوؤمن  وامل��درب  املباريات،  يف  م�ضاركته  عند  التطور 

تفادى الإ�ضابات، �ضيكون مبثابة تعزيز كبري للمو�ضم اجلاري".
�ضنوات،  منذ  معنا  ويتواجد  عقًدا  ميلك  "دميبلي  لبورتا:  وتابع 
ونحاول جتديد ذلك التعاقد، نعرف اأنه يخو�س عامه الأخري يف عقده 

احلايل".
"حالته مثل دميبلي، ميلك  اأن�ضو فاتي، قائاًل:  وتطرق اإىل موقف 

عقًدا ويرغب يف ال�ضتمرار، ونحن نتفاو�س من اأجل ذلك".

سيدات عمان يحبطن االستقالل 
ب8 أهداف في الدوري األردني

البورتا يكشف موقف 
ديمبلي وفاتي من التجديد

*وكاالت
من  ال��ع��دي��د  الأردن  منتخب  اأح����رز 
را�ضخة يف ذاكرة  زالت  ما  التي  الأهداف، 
ج��م��اه��ريه، ع��ل��ى ام��ت��داد م�����ض��ارك��ات��ه يف 

بطولة كاأ�س العرب.
اأح��رزه  ال��ذي  النت�ضار  هدف  ويبقى 
جهاد عبد املنعم، يف مرمى اجلزائر خالل 
ن�ضخة "1988" التي ا�ضت�ضافتها العا�ضمة 
اأب��رز هذه الأه��داف، حيث فاز  عمان، من 

يومها الن�ضامى "1-2".
ال�ضطور  يف  "كووورة"  وي�ضتعيد 
بقيت  عربية  اأهداف   3 ذكريات  التالية، 

عالقة يف ذاكرة اجلماهري الأردنية:

* هدف عبد املنعم
بهدف  تقدم  قد  الأردن  منتخب  كان 
بالدقيقة  يدج  ن��ارت  طريق  عن  ال�ضبق، 
"61"، لكن منتخب اجلزائر اأدرك التعادل 
بالدقيقة "74"، عرب لعبه ر�ضيد كرود.

�ضوى  املنعم  عبد  جهاد  ينتظر  ومل 
للتقدم  الأردن  ليعيد  واح���دة،  دقيقة 
يف  ال��ث��اين  ال��ه��دف  بت�ضجيل  ج��دي��د،  م��ن 
داخل  كرة  ت�ضلم  عندما   ،"75" الدقيقة 
املرمى  يف  بثقة  و�ضددها  اجلزاء،  منطقة 

و�ضط فرحة جماهريية كبرية.

*هدفا الزبون
 "2002" ن�ضخة  يف  الأردن  ���ض��ارك 
حينها  وحظيت  الكويت،  ا�ضت�ضافتها  التي 

مب�ضاركة 10 منتخبات.
الكويت  اأم��ام  الأردن  منتخب  وخا�س 
فيها  �ضعى  قوية،  مواجهة  "امل�ضت�ضيف" 

اجلانبان لتحقيق الفوز.
وجنح منتخب الأردن يومها يف ت�ضجيل 
انت�ضار ثمني، بنتيجة "2-1"، حيث اأحرز 
هدفني حمال اإم�ضاء املهاجم اأن�س الزبون.

وما زال هدفا الزبون عالقني يف ذاكرة 
املنتخب  اأن  خ�ضو�ضا  الأردنية،  اجلماهري 
ومت�ضلحا  بالنجوم،  مدججا  كان  الكويتي 

بعاملي الأر�س واجلمهور.

يف  الأول  ال���ه���دف  ال���زب���ون  واأح�����رز 
ك��رة  ا���ض��ت��غ��ل  ع��ن��دم��ا   ،"69" ال��دق��ي��ق��ة 
معول  اجل���زاء،  منطقة  داخ��ل  منوذجية 
اليمنى،  اجلهة  من  ليتقدم  �ضرعته  على 

وي�ضع الكرة داخل ال�ضباك.
بالهدف  الأردن  تقدم  الزبون  وع��زز 

غري  حينما   ،"83" الدقيقة  يف  ال��ث��اين، 
كرة  لي�ضتثمر  الي�ضرى،  للجهة  م��رك��زه 
اجلميع  ���ض��ب��ق  اجل����زاء  منطقة  داخ����ل 
ي�ضجل  اأن  قبل  ال�ضباك،  يف  ودكها  اإليها، 
يف  الوحيد،  الكويت  هدف  اهلل  عبد  ب�ضار 

."86" الدقيقة 

الفيصلي يقسو على الجليل

السالم يشكر السعودية
 على تنظيم بطولة غرب آسيا

وفاة نجم منتخب األردن 
السابق الحاج علي

مدرب الريان يعلن موعد 
مشاركة خاميس رودريجيز

* على من يرغب بالتقدم للعطاء مراجعة اإدارة �شركة مياه الريموك للح�شول على اأية معلومات تخ�ص العطاءات واالطالع على الوثيقة اخلا�شة بالعطاء على العنوان التايل اربد- �شارع 
بغداد –مقابل حمطة رم�شان للمحروقات. تلفاك�ص رقم: 7246859/02  او االمييالت االلكرتونية التالية : 

Dalal_Eliwah@yw.com.jo
   bassam_jarboo@yw.com.jo

malak_abo-zaitoun@yw.com.jo
abdelhadi_bataineh@yw.com.jo

http://www.yw.com.jo :       او املوقع االلكرتوين لل�شركة      
* يتبع االعالن اعاله االعالن ال�شابق رقم )140( للعطاء املذكور اعاله ويعترب جزء ال يتجزاأ من وثائق العطاء حيث مت تعديل الت�شنيف كما هو مبني باجلدول اعاله .

املهند�ص منت�شر فا�شل املومني
مديرعام �شركة مياه الريموك

الت�شنيفكفالة دخول املناق�شةو�شف العملرقم دعوة العطاء
ثمن الن�شخة غري م�شرتد 

) دينار(

O-T-W-2021-221

عطاء تقدمي خدمات 
ا�شت�شارية لت�شميم �شبكة 
جتميع مياه �شرف �شحي 

يف مناطق خمتلفة يف 
حمافظة اربد

1500 JD )valid for 120days (

• الفئة االوىل )اأ( مياه و�شرف �شحي 	
• الفئة االوىل )ب( مياه و�شرف �شحي	

• الفئة الثانية مياه و�شرف �شحي 	
•  الفئة الثالثة مياه وال�شرف ال�شحي	

25
 خم�شة وع�شرون دينارا

تعلن �شركة مياه الريموك عن عن طرح العطاء ادناه فعلى الراغبني من ذوي االخت�شا�ص باال�شرتاك بهذا العطاء مراجعة مقر ال�شركة  / 
اربد – �شارع بغداد م�شطحبني معهم �شهادة الت�شنيف �شـارية املفعـول �شادرة عن الدائرة وامل�شنفة لدى نقابة املهند�شني االأردنيني ورخ�شة 

مهن �شارية املفعول و �شهادة غرفة التجارة و ال�شجل التجاري ال�شادر عن وزارة اال�شغال العامة واالإ�شكان )الن�شخ االأ�شلية اأو �شورة م�شدقة( 
وتفوي�ص للح�شول على وثائق دعوة العطاء.

اعتبارا من �شباح يـوم االحد  املوافــق 2021/10/17 وح�شب ال�شروط التالية:-
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اعالنات األحد )17( تشرين األول 2021
العدد )2056( 6

ترجو ادارة ال�سركة العربية للم�ساريع اال�ستثمارية امل�ساهمة العامة املحدودة من م�ساهميها املذكورين ادناه او ورثتهم ال�سرعيني او من ينوب عنهم قانونيًا �سرورة مراجعة ال�سركة / ق�سم امل�ساهمني - الكائنة يف - عرجان - عمان  - �سارع الريا�سة - عمارة رقم )82( الطابق الثاين مكتب رقم )11( وذلك خالل �ساعات الدوام الر�سمي ال�ستالم امانات ارباح ا�سهمهم والتي 
م�سى عليها اكرث من خم�سة ع�سر عامًا دون ان يطالبوا بها ويف حال تخلفهم عن ذلك فاإن ال�سركة �سوف تنذرهم باأن اموالهم املبينة ادناه من اال�سهم واالرباح �ستوؤول ملكيتها نهائيًا الى حكومة اململكة االردنية الها�سمية ا�ستنادًا الحكام قانون متلك احلكومة لالموال التي يلحقها التقادم رقم )35( ل�سنة 1985 وي�سقط حق املطالبة بها اال عن طريق املحاكم املخت�سة بعد مرور ثالثة 

ا�سهر من تاريخ ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف املحلية ، راجني من الورثة ال�سرعيني ا�سحاب العالقة مراجعة ال�سركة م�سطحبني معهم الوثائق الثبوتية الالزمة واح�سار �سهادة ح�سر االرث ح�سب اال�سول .  ) اوقات املراجعة من يوم االحد الى اخلمي�س من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا وحتى الثانية من بعد الظهر (
ال�سركة العربية للم�ساريع اال�ستثمارية امل�ساهمة العامة املحدودة

اعالن الى م�ساهمي ال�سركة العربية للم�ساريع اال�ستثمارية  امل�ساهمة العامة املحدودة

ال�سركة العربية للم�ساريع اال�ستثمارية امل�ساهمة العامة املحدودة
ك�سف االموال املتقادمة كما يف تاريخ 2021/9/21
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ا�سم امل�ساهم 
خرييه حممد  الديري 

با�سم عدنان �سالح الدجاين
احمد  حلمي عرمو�س

عبد ال�سالم ر�ساد خليل  ابو حممد
هالة ميخائيل عي�سى  قمر
مو�سى حنا مو�سى  اخلوري

جند عبد املجيد  حجازي وبنك اال�ستثمار
كمال الدين  �سكري حممد جامو�س

�سامي  نظمي ناجي حممود 
حممود يو�سف حممود  ابو خزنه

عبد الكرمي يا�سني عثمان  الربغوثي
عمر�سبحي  احلاج ح�سن

كامل عبد ال�سالم جرب وبنك عمان 
حممد ح�سن حممود �ساميه
لوؤي جعفر ح�سني  خرفان 

مروان توفيق عمران الدقاق 
ظافر حامد راغب  عبده

ح�سني ابراهيم ح�سني  �سرحان 
فوزي حممود عي�سى  حمدان 
ملياء فخر الدين  الداغ�ستاين

زياد �سالح جميل  حرت 
جورج خليل ابراهيم  قاقي�س 

�سليمان �سلمان �سامل  ابو ال�سبعان 
رامي طالل ح�سني  اخلف�س
احمد طالل ح�سني اخلف�س
خالد طالل ح�سني  اخلف�س 
رميا طالل ح�سني  اخلف�س

امل حممد �سعيد غنيم 
�سوقي حممود حمدان  اللحام
حنا جميل جري�س  احل�سري
احمد راتب فيا�س اخلف�س

حممد احمد عبداهلل  الزعبي
ان�سراح بهجت فيلب�س  حدادين

هاين  توفيق ح�سن ناجي
حممدمروان فريد عبد الرحيم فخر الدين 

ع�سام حممد مروان فريد  فخر الدين 
عبريحممد مروان  فخر الدين 
�سالمه احمد لبيب  فخر الدين 

عزام حممد مروان فريد  فخر الدين 
مروان ع�سام حممد  فخر الدين 

هدى يو�سف عبداهلل  النا�سف
م�سطفى عرفات  طه 

جمال عي�سى عبد الغني ملحم 
عبد احلكيم  عبد الرزاق عبد الغني خنفر 

احمد  خليل احمد العتيبي
ابراهيم  خليل ابراهيم قاقي�س

مامون حامد حممود  �سلطان 
�سميح  حممد يو�سف ابو بكر
حممد عبد احلليم والوفاء

ا�سماعيل طللب عبد املطلب ا�سعد 
�سعد حممد عبد اهلل ال�سعد 

هانية احمد تهتموين
ابراهيم ح�سني اجلمل

ا�سمت جواد عواد
احمد عبد اهلل ال�سرهان 
حممد خالد توفيق طاهر

ربى داود �سبح علي
�سليمان ها�سم �سمنودي
حممد مو�سى احلزينة 

ها�سم عبد الهادي االعرج 
حممد عبد اهلل با�ساوي
ح�سيبه حممد ابو زيد
عفيفه حممد  ابو زيد
حممود احمد  عي�سى 
ن�سري قا�سم ابو ليل 

�سميح عبد احلميد  الطاهر
ن�سر  قا�سم حممد عبد 

نهلة  ح�سن حلمي
احالم عي�سىابو علي 

رابحه  عبداهلل كنعان كنعان 
عثمان  علي ح�سني عثمان 

خالد  ها�سم الهنداوي
ح�سني  حممد الهنداوي

فوؤاد م�سطفى  ح�سن
فاطمة داوودعثمان 
احمد جنيب  احلبول 

جنوى �سالح الدين  خلقي
�سليمان حممد احمد ال�سبع 
مو�سى عبد الكرمي  الدجاين

مازن عبداهلل ابو رعد 
زهري خالد علي  حاب�س
�سعود  يو�سف حممود 
زكي �سالح عبد النبي

م�سطفى عبد اجلابر عامر
احمد  مراد ب�سناق

حامت حممود حامد ا�سماعيل 
عمار جهاد حمد اهلل عبده 

ان�ساف جهاد  حمد اهلل 
�سليم ابراهيم ح�سن 
ابراهيم ا�سعد ح�سن 

حممد احمد �سالح  حمدان 
حممد عر�سان علي غنام 
مازن منر عاهد الطاهر

مها مازن منر الطاهر
اليانور�سليبا  فريج 

�سفيان  ابراهيم يا�سني 
اديب عبد املجيد حجاوي

يعقوب عبد الغني علي ابو حجله 
�سركة الغزال االردنية 
رامز ابراهيم  قاقي�س

�سوقي حممود ابو حمده
احلاج ح�سن  ال�سلعو�س
�سعاد علي  عبد الهادي
فريد رزق ابو ج�سم 
وديع علي  �سعراوي
حممد �سليم  �سومان

منرقا�سم حممد البوريني
حممد ا�سحق  حجازي

رامي  جورج عي�سى بله 
لينا جورج عي�سى بله 

رائد  جورج يعقوب بله
روال جورج عي�سى  بله 

خليل  عمر طمليه
�سليم خليل الق�سو�س

احمد  عبد الغني الروا�سده 
عوين  زهدي الر�سق

عبد اهلل �سالم  ابو ع�ساف
فاطمة  �سالح حمد 

حممد  علي ح�سني حجازي
ماجده احمد لطفي  قويدر
ها�سم خالد حامد  حممد 

امل طالل  العبو�سي 
عبد اهلل  ح�سن ابو ر�ساع 

يا�سرحمي ابو ال�سعود 
نايف  ح�سن احلاج حممود 

هالة وليد عنبتاوي
ح�سن  فالح ابو اخلري 

خ�سر�سعيد عليان 
عزام  عزمي غيث

زياد ح�سن ال�سوداين
معروف حفظي  دياب

عادل يو�سف مراد  ملكي
اجمد زهري العلمي

حممد  منذر �شموط 
روؤول ب�سارة اال�سمر

حممد حممد  ابو �سعر
هناء حممد عزت عزيز

ب�سريحممد  قدوره 
حممد امني ابو ع�ساف

�سابرين حممود ابو دان 
امال حممود  ابو دان 
منال حممود ابو دان 
فوؤاد حممود ابو دان 
احمد حممود ابو دان 
ه�سام  حممود ابو دان 
حممد رفيق  ال�سمادي
رنا ها�سم �سعيد  عوده 

احمد عبد العزيز �سليم عبد اهلل 
عثمان  ابراهيم بكر الن�سا�سيبي

�سالح احمد  داوود �سعادة
خليل ابراهيم ابو دقر واالمناء

حممد نتارزيت  ابراهيم �سحا�سم�س 

ا�سم امل�ساهم 
في�سل م�سطفى طه
انعام مالك امل�سري
براق موفق جربي

كرمه هالل �ساهني 
قي�س هالل �ساهني 
نادرة هالل �ساهني 
هالل كامل �ساهني 

حممد خليل عبد الدامي
احمد مكاوي ا�سماعيل ابو حجلة 

علي حممد علي عودة 
زهرة ح�سن خليل عودة 
جمال ح�سن خليل عوده
حممد �سوقي ابو حمده

حممد عبد القادر خنفر 
حممد علي الك�سواين 

خالد فايز عبد اهلل م�سعود 
يو�سف �سليم طه البيك

�سعدي ا�سعد خليل �سملخ
زلفي �سحاده بدر الدين 

احمد م�سطفى احمد زعل
ربيحه �سعدي التميمي

خالد احمد �سعيد الزعل
ر�سا عبد اهلل قا�سم 

ع�سمت ر�سا ابو غزاله 
منر حممد عبد العال 

�سهري حلمي طاهر عمريه 
زكية احمد ابو جراده
عبد الغني منر نا�سر 
ناجح وجمال يو�سف
ب�سام منيب حجازي

مروان عبد الكرمي عدوان
مرمي مو�سى عو�س عو�س

جنالء �سليمان ه�سان 
�سالح احمد االخر�س
وفاء احمد فتح اهلل 

ح�سني عبدالعزيز يو�سف 
عروب �سليمان قريوتي

حممد جميل خلف
حممد خليل العمد
نهله حممد العمد 

بدريه حممد العمد 
خليل حممد العمد 
طارق حممد العمد 

عدله �سهيل الن�سا�سيبي
جواد �سهيل الن�سا�سيبي

طالل �سهيل الن�سا�سيبي 
فرا�س �سهيل الن�سا�سيبي

�سمر �سميح الطاهر
منذر �سميح اخلراز 
يو�سف حممد طومار

جعفر حممد علي طومار
مروان ابراهيم العلمي

هيجر يو�سف عبد الرحمن احمد 
حممد ح�سني عبدالرحمن احمد

ماجد عبداملجيد قا�سم
حفيظة فواز الفطام
ليلى خليل املجدوبه

ريا�س رزق احمد
�سركة املطابع النموذجيه

�سكيب �ساكر ال�سخ�سري
ظافر حممود ح�سني

ب�سام حممد عبا�س خ�سر
عائ�سة خليل القا�سي
هند �سعدي عرفات
عمر �سعدي عرفات

تقي الدين �سعدي عرفات
عبداهلل �سالم ابو ع�ساف

ا�سامة زكي كلبونة
هادية مدحت امل�سري

عيد عبدالرزاق حممد االرنا�ؤ�ؤط
ابراهيم خليل ابراهيم امل�سري

امين عدنان عبد املنعم اجلوالين
�سركة ال�سرق االأو�سط للتامني 

�سوقي عازر ا�سعد خوري
منذر ا�سحق ابراهيم جوده

حممد ه�سام الزقه وبنك فيالدليفيا
ب�سام غالب ح�سني خرفان
نواف �سمعان داود الداود

مي�سيل حنا ليو�س
خالد فخري خ�سر ال�ساحلي

�سفوان �سحادة عبد الرزاق عرعر 
ابراهيم حممد عبد الفتاح املغثه

عمران عادل عمر الدقاق
حامد حمدان عبد الرحمن النبابته

فوؤاد ح�سان اخلطيب
�سالح حممود تايه و�سركة االردن

ح�سني كليب ح�سني م�سعل
عزات حممد عبدالقادر اللحام

عر�سان حممد احمد �ستات
عالء جمدي م�سطفى عنبه

مها حممود ا�سحاق حم�سي والعربيه
حممود ا�سحاق عبداللطيف حم�سي والعربيه 

تي�سري يعقوب داود  الرتتري
امل عزيز يعقوب  الرتتري 

ابت�سام  عزيز يعقوب الرتتري 
خالد  عزيز يعقوب الرتتري 

دعد رفيق جميل  دالل 
هاين يو�سف حامد القد�سي

عزت  عبد علي عربيات 
ابراهيم عي�سى ا�سماعيل  قني�س

مامون يو�سف حامدالقد�سي 
عائ�سة حممد عبداهلل حممد علي

موؤ�س�سة ادارة وتنمية اموال االيتام 
قدري زيدان ح�سن عرفات 

قا�سم عبد الهادي قا�سم عبد الهادي
ربيح منيب امل�سري 

�سعيد  ح�سني حمام وفيالدلفيا 
�سلوى عزيز يعقوب الرتتري 

ع�سام خليل ابراهيم  الكيالين
حممد احمد منر  حمدان 
احمد مناور منر عطيات 

جري�س �سالمة جري�س  �سواحله 
معني احمد حممد عبد اهلل 

حممد  �سعيد قا�سم �سحادة ابو ديه 
�سلوى خالد عزيز الرتتري 
يزن حممد ر�سيد  النا�سر 
رئيفه يو�سف مطلق  �سعيد 

نبيل �سليم عبد اجلواد  احلاج عيد 
عدنان ابراهيم ح�سن خليل  وامل�سرفيه 

امين حممد احمد عبدعابد 
�سحر ه�سام عاطف  قناديلو 
ورثة ه�سام عاطف قناديلو 

نبيل يواكيك �سلمان �سواحله 
برهان فوزي حممود ابو حجله وبنك ال�سرق 

هدى رفيق  خرفان 
مازن حممود ادري�س  كلبونه 

ادري�س  حممود ادري�س كلبونه 
من�سور حممود ادري�س  كلبونه
نا�سرحممود ادري�س  كلبونه 

هالةحممود ادري�س كلبونه
هبه حممود ادري�س كلبونه

�سهريحممود ادري�س  كلبونه
نادر حنا اليا�س  �سالمه 
فوزي م�سطفى بيد�س
نهاية عبداهلل كنعان

AMAL SHARIF BATTIKHI
NIDAL ELGAYOUSI

ابت�سام عبدالرحيم رفيق ابو حجلة
ابراهيم احمد حممد حمدان

ابراهيم ا�سعد ح�سن 
ابراهيم حممود م�سطفى حامد

احمد احمد عوده اخلطيب
احمد �سعيد رفيق النوباين

احمد عاهد عاي�س ن�سر
احمد عبداللطيف احمد العيد

احمد فتحي احمد زلوم
احمد فوزي حماده

احمد حممد حممودابو �سعيفان
اديب ادري�س حممد �سالمة

ا�سرف حممد �سكري
افراح يو�سف ح�سن ال�سلبي
اكرام زوجة �سعيد النوباين

ا�سم امل�ساهم 
اجمد حممد �سكري

امل ظافر حممد البديري
امل حممد علي اخلاروف
املي خليل نخلة حنحن

امني �سعيد عبد العزيز م�سعود
ايليا اديب مو�سى عيد
امين داود حممد رحال

امين �سميح حممد �سعيدان
با�سمة حممود يو�سف ابو �سرار

ب�سام احمد حماده
ب�سام تي�سري كلبونه

ب�سام عبدالرحمن ب�سري ال�سيخ يا�سني
ب�سار �سياء الدين حممد �سعيد االمام احل�سيني

بري �سركي�س جزيف كرابديان 
تاج الدين م�سطفى بدوي ابو حجلة 

تي�سري يعقوب كلبونه
جالل ظاهر حممد اجليو�سي

جنا جمال احمد ابو رداد
ح�سام حممد �سعيد قطيفان

ح�سان احمد حماده
ح�سيب �سعيد رفيق النوباين
ح�سني حممد العقلة االحمد

خالد كامل احمد م�سلح
خالد حممد �سكري

خالد ملوح اال�سود العظامات
خليل ن�سيب منيب طوقان

دانه �سعيد النوباين
دميا �سهري خرطبيل

دينا �سالمه عوده ال�سواحلة
رائدة حممد ا�سحق املح�سي

راين غازي رفعت عوده
رانيا �سهري خرطبيل

ربا حممود ا�سحق املح�سي
رغده �سهري خرطبيل
رفيق �سعيد النوباين

رفيق �سعيد رفيق النوباين
رفيق منر احلاج يو�سف
رنده عبداالله ملح�س

رميا حممود ا�سحاق املح�سي
زكية جابر ابراهيم العمري

زيدان ح�سان عرفات
زين عبداالله ملح�س

�سارة حممود ا�سحاق املح�سي
�سحر جوزيف اليا�س برتاكي

�سلمى ها�سم حجاوي
�سميح حممود �سليم ابو �سفيه

�سناء عيد ح�سني رحمه
�ساكر �سكيب �ساكر �سخ�سري

�سهري يو�سف خرطبيل
�سباح زهدي ح�سن برهوم

�سفية حممد عبد ربه العمله
طارق طالب ابراهيم �سالح

عبدالرحمن ح�سني ال�سريف و�سركة االمل لال�ستثمار
عبدالرحمن منر عبدالرحمن ابراهيم

عبدالرحيم رفيق ابو حجلة
عبدالرزاق �سعيد عبدالفتاح ال�سلوادي

عبدالكرمي ر�سوان عبا�س حيا�سات
عبدالوهاب حممد علي
ع�سام كمال اللدواي

عطا اهلل عبدربه علي القرعان 
عواد عبدالرووؤف احمد قطي�سات

عي�سى ح�سني علي خلف
غ�سان احمد حماده

فايزة �سهري خرطبيل
عال طافر حممد البديري

عمار حممد �سربي طاهر �سحاده 
غالب جميل عي�سى �سرايحه

غالب ميخائيل عوده ال�سواحلة
فتحي نظمي داود �سليمان

ما�سي ابراهيم حممود م�سطفى
حممد احمد عطية ح�سني
حممد بالل فايز �ساهني

حممد ح�سني حممد العبد
حممد خالد توفيق طاهر
حممد خري احمد برقاوي

حممد �سعيد ابو حجر
حممد �سليمان حممد العمايرة

حممد �سكري حممد
حممد غازي رامز توفيق النابل�سي

حممد ماجد ر�سيد اجليو�سي
حممود احمد الرمياوي

حممود احمد قدورة احلاج علي
حممود م�سطفى نوري احمد

حممود يو�سف حممود ابو خزنه
حمي فار�س احمد
مراد حممد �سركي
منذر حممد �سكري

منى حممد �سعيد قطيفان
مها حممد �سعيد قطيفان

مهدية ح�سني ح�سن عثمان
فرج عبد االله ملح�س

فريد �سليمان ثيودور�سي
فطوم تقي الدين عرفات
فالح م�سطفى احمد العمر
فهمي فتحي علي اال�سطه

فوزان جري�س حنا �سمريات
فوزي احمد حماده

في�سل خ�سر احمد احلجوج
كامل نقوال مرتى ن�سار
ليلى حممد احمد وفا

مازن �سليمان عبد احلميد ابو ح�سان
مو�سى علي حممد العمول

مي�سر ح�سني جاداهلل �سالمة
نايف حممد امني ال�سعدي
جنوى جمال طالل عابدين

ن�سرين حممد �سعيد قطيفان
نعيمه �سحدة ابو �ساور

نهايه حممد �سعيد قطيفان
نهاية م�سطفى برقاوي
نوال ح�سني قا�سم نايفة

هاين م�سطفى خ�سر اخلما�س
هاين يا�سر فهمي عابدين
هايل عطا اهلل م�سرب�س

هدى احمد حماده
ه�سام حممد �سعيد قطيفان

هالل كامل �ساهني
وجدان عبدالرحمن ا�ستيتيه

وفاء حممد �سكري
يزيد رفيق ر�ساد احلموري

يعقوب تي�سري كلبونه
يو�سف ابراهيم ا�سماعيل حماد

يو�سف �سهري خرطبيل
احمد حمي الدين يا�سني كناكريه

جمعية الوفاق التعاونيه
جميل عمر �سليمان برهم

ح�سن خليل ح�سني خليل وبنك االحتاد لال�ستثمار
خالد حممود عطاهلل ال�سروري

رعد احمد فرج ابو ال�سعد
�سامح يحيى �سليم جويحان

�سبا و�سفي ابو غزالة
�سلوى ه�سام ال�سالح

�سليمان احمد حممد �سعود
�سمري يحيي �سليم جويحان
�سالح �سامل �سليمان دحابرة

�سالح مو�سى ال�سنتري
عبدالقادر داود حممود

ماهر �سفيق �ساهني
حممد �سالح عبد الع�سى

حممود ا�سماعيا عوده خليل
ناطم �سفيق الغربا
نهله ناطم الغربا

ها�سم تي�سري عبد العزيز علي طه
هاين را�سي منر القدومي
ورثة وليد حممد ابو احلاج

يو�سف حممود عبداهلل
جازيه فايز �ساهني

جرب احمد طالل البدوي
عاهد �سعبان جابر وبنك فيالدلفيا لال�ستثمار

عبداجلليل عبد احلكم م�سطفى النوباين
عبدال�سالم ر�ساد خليل ابو حممد

عمر عي�سى ابو عي�سى
فريد ح�سن احمد �ساحلة
فهمي حممد �سالح يا�سني

م�سطفى حممود يو�سف برهم
املجموع

االرباح املتقادمة
40
5

250
350

5
310
50

230
30
10
65
10

800
0.8
240
15

100
900
10
80
40
80
70

30.6
31
31

15.6
25

200
60
6.8
100
100
20

200
200
200
200
200
200
200
60
5
5

25
40
50

100
100
320

4000
50
15
50

3000
4

50
2

20
6

10
10
10

100
100
40

100
5.6
20
10
30
10
10
9

7.6
2.2
50
20
20
10

100
100

5
5

60
10
10
10
10
20
70
20
70
30
20

250
2.5
60
50
5

225
10
60

100
10
5

50
20
25
25
25
25
10
1
2

35.8
12.5

5
20
10
10

150
15
50

100
10
75

100
20
10
50
50
2

215
5

30
5

10
163
9.6
9.6
9.4
19

18.8
19
35

100
20
50
20

120
10

االرباح املتقادمة
15
50

18.2
25
25
25
25
50
5

26
5.6
5.4
221
160
10
10
30
25
2

20
25
20
20
50
20
10
2

10
5
5

10
330
50
3

20
5

2.6
30
20
2.6
2.4
2.6
2.4
10
5
5
5

10
2.4
30

100
100

5
2.5
2.5

5
6.2
30

17.5
250
20
20
10
2.5
2.5
2.5

12.5
5

25
100
75
5

3065
200
10

150
100
50

125
60
5

15
200
50
5
5

100
100
100
10
50
50
25
35
45
50
20
10
20
35
10
25

200
15

105
2190
175
50
75
15
45

100
10

125
10
10
50
50
20
10
3.9

24.4
25
25

59.4
75.6
75.6
75.6
75.4
37.8
37.8
37.8
100

1000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

االرباح املتقادمة
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29191.600

عدد اال�سهم املتقادمة
0
1
0
0
0

76
14
0
0
2
0
0
0
0

71
0
0
0
2

23
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
1
0
0
5
0

58
58
0

58
58
58
17
0
0
0
0
0

29
0
5

1183
14
4

14
444

0
14
0
5
1
2
2
2

29
0

11
29
1
0
2
8
2
2
2
2
0
0
0
5
2

29
0
1
1
-
2
2
2
2
5

20
5

20
8
5
0
1

17
14
1

66
2

17
29
0
1

14
5
7
7
7
7
2
0
0

10
7
1
5
2
2

44
4
0
0
2

22
0
5
2
0
0
0

63
1
8
1
2

47
2
2
2
5
5
5
0
0
5

14
5
0
0

عدد اال�سهم املتقادمة
4

14
5
7
7
7
7

14
1
7
1
1

47
2
2
8
7
0
5
7
5
5

14
5
2
0
2
1
1
2

97
14
0
5
1
0
8
5
0
0
0
0
2
1
1
1
2
0
8

29
58
2
2
1
2
3

17
0
0

11
0
5
1
1
1
7
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

118
2
0
0
0

58
58
0
0
0

14
0

26
0
0
5
0
0
5

14
0
8
0

1296
0

29
0
0
0
0
0
0
5
0
0

29
8
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
1
5

11
9
1
8

12
1
5
2
2
1
2
2

عدد اال�سهم املتقادمة
1
2

11
1

14
11
2

20
4
4
2
8

20
1
2
5
1
2
1
4
1
1

14
1

11
13
2
8
3
1

17
8
1
8
2
1
4
2
1

16
2
8
1

10
5
2
2
6

11
20
3

17
8

11
5
2

17
14
14
5
2
1
4

11
2
5

20
5
1
2
1
2

16
1
2
3

19
2

14
2
2

14
14
2
7
1
1
1
1

17
8
2
2
5

11
14
4

11
7
8

11
5
1
5

11
1
1
1
2
6
5

11
20
5
1
7
2
1
2
2
5
8

58
29
32
29
32
29
29
39
44
23
29
58
58
29
29
58
58
88
88
88
44
71
94

118
115
443
147
103
118
106
177
159

8506.000

اجلريدة: صدى وامم حجم 40*8 اليوم: االحد  تاريخ الن�شر: 2021-10-17



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

األحد )17( تشرين األول 2021
7العدد )2056( اعالنات



العنوان :  عمان / شارع الملكه رانية )الصحافه سابقا(رئيس التحرير : خالد خازر الخريشا هاتـــف : 5154001  فاكس : 5166065
NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

األخيرة األحد )17( تشرين األول 2021
العدد )2056( 8

�شيوف حفل الدورة التا�شعة جلائزة االأمرية �شيته:

*اجلائزة حتلق يف مدارات املستقبل
... اأ�ضداء وا�ضعة اأعقبت احتفال انطالق الدورة 
للتميز  العزيز  بنت عبد  �ضيته  الأمرية  التا�ضعة جلائزة 
الفي�ضلية  قاعة  �ضهدته  ال��ذي  الجتماعي  العمل  يف 
بالريا�س اأم�ضية الثالثاء الثاين ع�ضر من اأكتوبر اجلاري 
عرب فيها ال�ضيوف وامل�ضاركون  عن اعجابهم الكبري بالدور 
الإن�ضانية،  اجل��وان��ب  يف  اجل��ائ��زة  به  تطلع  ال��ذي  املهم 
اإىل  اخل�ضو�س  هذا  يف  م�ضريين   ، والتطوعية  واخلريية، 
م�ضتوى  على  اجلائزة  تنظمها  التي  الطموحة  الربامج 
املبدعني  رعاية  و  القدرات،  وتطوير  الجتماعي  العمل 

بجانب مبادراتها خلدمة الق�ضايا الوطنية ..  

*حتية خاصة 
مقال  خ��الل  من  بر�ضلي  ط��ارق  الدكتور  يقول 
جائزة  اإن  الكويتية   ) الأنباء   ( �ضحيفة  ن�ضرته  له 
الأمرية �ضيتة للتميز يف العمل الجتماعي ت�ضكل وجها 

م�ضرقًا ملنظمات املجتمع املدين لي�س يف اململكة العربية 
والعامل  اخلليج  دول  جميع  يف  بل  وح�ضب  ال�ضعودية 
ال��ذي  الكبري  بالهتمام  مقاله  يف  م�ضيدًا   ، العربي 
املجتمعي  بالعمل  ال�ضعودية  والدولة  القيادة  توليه 
وتطوير اآلياته وتو�ضيع دائرته اأفقيًا وراأ�ضيًا من خالل 
واملخ�ضني  اخلرباء  قبل  من  حم�ضورة  وفعاليات  برامج 
عن  مقاله  يف  بر�ضلي  واأع���رب   . واملبدعني  والعلماء 
�ضعادته بامل�ضاركة يف انطالق الدورة التا�ضعة للجائزة 
عرب دعوة ر�ضمية باعتباره اأحد املكرمني بجائزة ) اأم 
اجلود( يف ن�ضختها الثانية  �ضمن قائمة نا�ضطي من�ضات 
بحفاوة  حظينا  لقد     ( وق��ال   ، الجتماعي  التوا�ضل 
ال�ضتقبال وكرم ال�ضيافة املعهود لدى ال�ضعب ال�ضعودي 
منذ و�ضويل اإىل الريا�س وحتى ما بعد ح�ضور الأم�ضية، 
والتقدير  وامل��ح��ب��ة  ب��الخ��وة  مفعمًا  ج���وًا  ك��ان  وق��د 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  مكانة  ي��وؤك��د  وترحيب 
والثقايف  الجتماعي  العمل  جمالت  الفعال يف  ودورها 

جلميع  خا�س  ب�ضكر  مقاله  بر�ضلي  وختم  وال�ضيا�ضي(  
الأ�ضتاذ  العام  اأمينها  راأ�ضهم  وعلى  اجلائزة  من�ضوبي 

الدكتور فهد املغلوث.
 

* مصدر فخر
ال�ضقيقة  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  من 
الدورة  انطالق  ليلة  �ضيوف  اأحذ  احلارثي  رافد  د.  كان 
العمل  يف  للتميز  �ضيتة  الأم����رية  جل��ائ��زة  التا�ضعة 
الج��ت��م��اع��ي وجم�����ض��دًا ل���روح الأخ����وة ال�����ض��ادق��ة بني 
ال�ضعبني ال�ضقيقني يف اململكةوالإمارات .. عن انطباعاته 
ال�ضخ�ضية بقول د. رافد اإن هذه اجلائزة اأ�ضبحت متثل 
الفعالة  امل��ب��ادرات  وا�ضحاب  املبدعني  لكل  فخر  م�ضدر 
داخل اململكة وخارجها بف�ضل العمل املهم الذي تقوم به 
، والتقني متا�ضيًا  ، والريا�ضي  على الجتماعي، والثقايف 
مع روؤية اململكة 2030.   واأبدى احلارثي �ضروره بانطالق 
لها  النجاح  من  مزيدًا  متوقعًا  للجائزة  اجلديدة  الدورة 

على امل�ضتوى املحلي واخلليجي والعربي. 

*روح العطاء 
مدير  مركز احلوار الوطني فرع - جنران الأ�ضتاذ 
الأمانة  الذي تقوم به  الكبري  الدور  اآل منجم ثمن  را�ضد 
للتميز  العزيز  عبد  بنت  �ضيتة  الأم��رية  جلائزة  العامة 
الوعي  ثقافة  ن�ضر  على  وحر�ضها  الجتماعي  العمل  يف 
مفاهيم  وتر�ضيخ  اململكة  مناطق  جميع  يف  الجتماعي 
الإبداع والبتكار لدى ال�ضباب من اجلن�ضني عرب  مناف�ضات 
روح  تكر�س  وطنية  وبرامج   ، للجميع  مفتوحة  �ضريفة 
والتحليق  الجتماعي  العمل  جمال  يف  والتميز  العطاء 
التي  بالتفاقيات  حديثه  يف  م�ضيدًا    ، امل�ضتقبل  اآفاق  يف 
واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  من  عدد  مع  موؤخرًا  اجلائزة  ابرمتها 
يف  ت�ضب  نوعية  برامج  حزمة  تنفيذ  جن��ران  مبنطقة 
اآف��اق  وفتح  ال�ضباب  ق���درات  وتطوير  تنمية  م�ضلحة 

امل�ضتقبل لهم

اعداد
 العالمي العربي 

الدكتور 
ح�ضني ال�ضاعر 

*األمم - خاص
عند  �ضحفيا  موؤمترا  والتحمل  للقدرة  الردن  جتوال  "غالوب�س"  لتظاهرة  املنظمة  اللجنة  تعقلد 
ال�ضاعة 12 ظهر الحد يف فندق كمبين�ضكي عمان لالعالن عن تفا�ضيل التجوال والذي يقام يف منطقة 
وادي رم يف الفرتة ما بني 23 اإىل 30 ت�ضرين الأول املقبل، مب�ضاركة 135 فار�ضا من 15 دولة من خمتلف 

انحاء العامل.
ويقام �ضباق غالوب�س بن�ضخته الرابعة بعد ان اقيم يف كل من �ضلطنة وعمان واملغرب والهند ويقام 
هذا العام يف وادي رم برعاية وزارة ال�ضياحة الأردنية وبدعم كل من �ضلطة منطقة العقبة القت�ضادية 
لالت�ضالت  زين  و�ضركة  الرتاث  احياء  و�ضركة  البرتاء  ومفو�ضية  ال�ضياحة  تن�ضيط  وهيئة  اخلا�ضة 
و�ضركة غدير للمياه املعدنية / ن�ضتله ووترز الأردن فيما ي�ضهد م�ضاركة عاملية وا�ضعة قوامها 27 فريقا 
:�ضمو  مثل  مرموقه  ا�ضماء  امل�ضاركني  مقدمة  يف  و�ضيكون  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  دولة   15 ميثلون 
الأمرية اجلليلة بنت علي، وكاميل �ضريف ملكة جمال فرن�ضا 2015 ، واإيرن�س ميتينري ملكة جمال الكون 
2016 ، والفار�ضة البلجيكية ال�ضجاعة اإميلني بارمنتييه والتي عرفت دوليا باأنها الفار�ضة التي برتت 
�ضاقيها بعد حادث �ضيارة وهي تعود اإىل ركوب اخليل موؤكدة على اإرادة الإن�ضان يف مواجهة التحديات .

و�ضيتم خالل املوؤمتر ال�ضحفي العالن عن كافة التفا�ضيل اخلا�ضة بالتجوال والدول امل�ضاركة 
ال�ضباق الذي �ضي�ضهد تغطية اعالمية عاملية بوجود  املتواجدين يف هذا  امل�ضاهري والفر�ضان  وابرز 
عدد كبري من القنوات الف�ضائية العاملية وو�ضائل العالم التي اعلنت اهتمامها بتغطية احلدث الذي 

يقام للمرة الوىل يف الردن والرابعة على م�ضتوى العامل.

مؤتمر صحفي لالعالن عن تفاصيل 
تجوال االردن للقدرة »غالوبس« 


